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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

معــاون ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکــه طبــق 
ــان  ــا ۲۲ آب ــی ســامانه ســماح ت ــای قبل برنامه ریزی ه
کار ثبت نــام زائــران را انجــام مــی داد گفــت: بــه دلیــل 
ــان  ــا ۲۸ آب ــان ت ــن زم ــن، ای ــران اربعی ــتقبال زائ اس

تمدیــد شــد. 
ــاره  ــدی درب ــد محم ــای وطــن حمی ــزارش کیمی ــه گ ب
ــامانه  ــن در س ــران اربعی ــام از زائ ــان ثبت ن ــد زم تمدی
ســماح گفــت: طبــق برنامه ریزی  هــای قبلــی قــرار 
بــود تــا تاریــخ ۲۲ آبــان از زائــران مشــتاق ســفر 
 بــه راهپیمایــی اربعیــن ثبت نــام بــه عمــل آیــد 
ــان  ــود پای ــه کار خ ــان ب ــن زم ــماح در ای ــامانه س  و س

دهد.
 وی ادامــه داد: بــه دلیــل اســتقبال زائران و درخواســت 
تمدیــد ایــن زمــان و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه 1۲ 
ــدور  ــان ص ــران زم ــراق در ای ــولگری ع ــر و 4 کنس دفت
ــا  ــد، م ــان اعــام کــرده بودن ــا ۲۸ آب ــد خــود را ت روادی
هــم زمــان ثبت نــام در ســامانه ســماح را تــا ۲۸ آبــان 
 تمدیــد کردیــم. وی خاطرنشــان کــرد: تــا ایــن لحظــه 
ــد؛  ــام کرده ان ــر در ســامانه ســماح ثبت ن 735 هــزار نف
ضمــن اینکــه ایــن ســامانه توســط ۲300 دفتــر زیارتــی 
زائــران  و  می شــود  پشــتیبانی  کشــور  سراســر  در 

ــل  ــرای تحوی ــد ب ــامانه، بای ــن س ــرده در ای ــام ک ثبت ن
ــد. ــه کنن ــر مراجع ــن دفات ــه ای ــدارک خــود ب م

ــام در  ــای ثبت ن ــه هزینه ه ــرد: کلی ــح ک ــدی تصری  محم
ســامانه ســماح بــه صــورت آنایــن و ریالــی از طریــق 
درگاه هــای موجــود در ایــن ســامانه دریافــت می شــود 
و دریافت هــای نقــدی در هیــچ زمانــی و نقطــه ای 

ــدارد.  ــود ن ــماح وج ــامانه س ــط س توس
ــور  ــن از حض ــران اربعی ــرد زائ ــه ک ــان توصی  وی در پای
ــن خــودداری  ــی اربعی ــرادی در راهپیمای ــام انف و ثبت ن

کننــد.

ــت  ــه موقعی ــا اشــاره ب ــت ب ــه پرشــمارگان کوی ــک روزنام ی
مثبــت ایــران در ســطح منطقــه ای تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط حکمفرمــا بــر خاورمیانــه، جمهــوری اســامی ایــران 

موقعیــت برتــری نســبت بــه عربســتان ســعودی دارد.
نشــریه الــرای کویــت روز دوشــنبه بــا درج مقالــه ای ضمــن 
ارزیابــی و تحلیــل شــرایط حکمفرمــا بــر منطقــه تأکیــد کرد: 
ــته  ــق، توانس ــامی موف ــور اس ــک کش ــوان ی ــه عن ــران ب ای
موقعیــت را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد و در طــول ســالیان 
گذشــته از وابســتگی بــه ایــاالت متحــده آمریــکا عبــور کرده 
اســت؛ بــه رغــم آنکــه واشــنگتن، تهــران را بــه عنــوان محــور 
ــای  ــران در زمینه ه ــای ای ــرد، موفقیت ه ــی ک شــرارت معرف
مختلــف ادامــه یافــت. الــرای می نویســد: ایــران در عرصــه 
ــز خــوش درخشــید و توانســت  فعالیت هــای هســته ای نی
بــا مقاومــت، بــه عنــوان عضــو باشــگاه کشــورهای هســته ای 
ــاد  ــد اقتص ــه رش ــد رو ب ــود؛ رون ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
ــان  ــادی درخش ــاخص های اقتص ــق ش ــور و تحق ــن کش  ای

و حرکت رو به پیشرفت از سوی تهران ادامه دارد.
تحــوالت  بــه  گریــزی  بــا  همچنیــن  الــرای   نشــریه 
ــه نوشــت: 5 ســال  و کشــمکش های سیاســی در خاورمیان
پیــش و در آغــاز وقــوع بحران هایــی در منطقــه، کســی فکــر 
ــود  ــه س ــروزی ب ــکل ام ــه ش ــرایط ب ــه ش ــرد ک آن را نمی ک
جمهــوری اســامی ایــران رقــم بخــورد و ایــران نســبت بــه 

عربســتان موقعیــت برتــر را داشــته باشــد.

الــرای تأکیــد کــرد: شــرایط منطقــه ای امــروز در زمینه هــای 
همزمــان  و  خــورده  رقــم  ایــران  ســود  بــه  مختلــف 
همکاری هــای نزدیــک قاهــره و مســکو نیــز در زمینــه 
ــده ســوریه موجــب خشــم ســعودی ها و قطــر شــده  پرون
اســت. بــه نوشــته ایــن نشــریه، دولــت مصــر نیــز همــکاری 
ــده ســوریه انجــام  ــه پرون ــا مســکو در زمین گســترده ای را ب
داده و از مواضــع ســعودی ها و هم پیمانانشــان فاصلــه 
گرفتــه اســت. ایــن روزنامــه کویتــی در پایــان آورده اســت: 
ائتافــی کــه ســعودی ها و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج 
فــارس بــرای تحقــق اهــداف منطقــه ای خــود تشــکیل داده 
بودنــد بــا موفقیــت همــراه نبــوده و نتوانســت سیاســت های 

ــا مــد نظــر را تحقــق بخشــد. ایرن

از  بهره بــرداری  بــرای  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــاح  ــه افتت ــی از جمل ــی و صنعت ــرح عمران ــد ط چن
ــد. ــفر می کن ــان س ــه اصفه ــان ب ــگاه نقش جه ورزش

تعویــق  از  پــس  وطــن،   بــه گــزارش کیمیــای 
چندبــاره ســفر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
ــا  ــرانجام اصفهانی ه ــان، س ــه اصفه ــور ب رئیس جمه
ــده  ــان نماین ــنبه میزب ــنبه و پنجش ــای چهارش روزه
تــا چنــد طــرح عمرانــی  بــود   دولــت خواهنــد 

و صنعتی به بهره برداری برسد.
مهم تریــن  از  جهــان  نقــش  ورزشــگاه  افتتــاح 
پروژه هایــی اســت کــه پــس از دو دهــه انتظــار مــردم 
 اصفهــان ســرانجام افتتــاح می شــود. پیــش از ایــن 
تاریخ هــای بســیاری بــرای زمــان بهره بــرداری از 
ــود کــه هــر  ورزشــگاه نقــش جهــان مطــرح شــده ب
ــر  ــه تأخی ــاح ب ــن افتت ــی ای ــل مختلف ــه دالی ــار ب ب

ــاد. افت
ــان  ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی ــت از خ ــاز نخس ف
پیــش از ایــن بــه بهره بــرداری رســیده بــود و در ســفر 
جهانگیــری بــه اصفهــان، فــاز دوم از خــط یــک ایــن 
طــرح آغــاز بــه کار می کنــد. در ایــن مراســم فــاز دوم 
خــط یــک متــروی اصفهــان تــا ایســتگاه تختــی بــه 

بهره بــرداری می رســد.
ــز  ــان نی ــه اصفه ــفر ب ــن روز س ــری در دومی جهانگی

ــا  ــه دارد. ب ــوالدی را در برنام ــرح ف ــد ط ــاح چن افتت
شــرکت  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون  حضــور 
ذوب آهــن، 4 پــروژه جدیــد در ایــن شــرکت بــه 
ــن  ــن ای ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ــرداری می رس بهره ب

ــت. ــی اس ــل مل ــد ری ــط تولی ــا، خ پروژه ه
همچنیــن بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور 
ــد در  ــروژه جدی ــد پ ــه، چن ــوالد مبارک ــرکت ف در ش
از  می رســد کــه  بهره بــرداری  بــه  شــرکت  ایــن 
جملــه آن هــا می تــوان بــه بهره بــرداری ماشــین 
ریخته گــری شــماره 5 فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد. بــا 
ــه 1.۸  ــوالد ب ــد ف ــت تولی ــرح، ظرفی ــن ط ــاح ای افتت

میلیــون تــن افزایــش می یابــد.

دفاعــی  الیه هــای  گفــت:  بســیج  عملیــات  معــاون 
ــه  ــه قــدرت اول منطق ــل ب  بســیج در کشــور، نظــام را تبدی

و نفوذناپذیر کرده است.
ــارس، ســردار نصــرت هللا ســیف  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
در  مســتضعفین  بســیج  ســازمان  عملیــات  معــاون 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــروز برگ ــه دی ــری ک ــت خب نشس
ــال ایــن  ــه دنب ــی بیــت المقــدس« ب در رزمایش هــای »ال
هســتیم تــا آمادگی هــای رزمــی و دفاعــی خــود را در برابــر 

ــم. ــاال ببری ــدات ب تهدی
وی افــزود: گزینه هــای نظامــی  دشــمن همــواره روی میــز 
ــود کــه  ــوده و آمادگی هــای نیروهــای نظامــی و بســیج ب ب

ــرده و خــاک می خــورد. ــز ب ــر می ــه زی ــن گزینه هــا را ب ای
ــون بســیجی  ــرز بیســت میلی ــا از م ــرد: م ــد ک ســیف تاکی
گذشــته ایم و االن ٢٤ میلیــون بســیجی داریــم کــه در 

ــیم. ــون برس ــه ٣٦ میلی ــد ب ــم، بای ــه شش ــان برنام پای
معــاون عملیــات بســیج تصریــح کــرد: اگــر آمادگــی 
دفاعــی نداشــته باشــیم، قطعــا امنیــت کشــور بــا مخاطــره 
ــی  ــای دفاع ــت: الیه ه ــان گف ــود. وی در پای ــه می ش مواج
ــه  ــدرت اول منطق ــه ق ــل ب ــام را تبدی ــور نظ ــیج در کش  بس

و نفوذناپذیر کرده است.

ــود در  ــت خ ــن روز فعالی ــس در مهم تری ــدگان مجل نماین
ایــن دوره، بررســی صاحیــت ســه وزیــر پیشــنهادی دولــت 

تدبیــر و امیــد را در دســتور کار خــود داشــتند. 
بــر ایــن اســاس بررســی برنامــه و صاحیــت آقایــان 
فخرالدیــن احمــدی دانش آشــتیانی ســیدرضا صالحــی 
امیــری و مســعود ســلطانی فر بــرای تصــدی وزارتخانه هــای 
ــامی و ورزش  ــاد اس ــگ و ارش ــرورش، فرهن ــوزش و پ  آم

و جوانان در مجلس برگزار شد.
امیــری گزینــه  صالحــی  خبــر  آخریــن  بــه گــزارش 
پیشــنهادی بــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا 
ــر  ــت. ب ــاد گرف ــر رای اعتم ــوان وزی ــه عن ــق ب 1۸0 رای مواف
ــا 1۸0  ــری ب ــی امی ــده صالح ــری انجام ش ــاس رای گی اس
رای موافــق، ۸۹ رای مخالــف و ۶ رای ممتنــع وزیــر فرهنــگ 
ــز  ــتیانی نی ــن دانش آش ــد. فخرالدی ــامی ش ــاد اس و ارش
ــا 157 رای موافــق نماینــدگان، وزیــر آمــوزش و پــرورش  ب

شــد.
 بــر ایــن اســاس، نماینــدگان بــا 157 رای موافــق، 111 
ــاد  ــتیانی اعتم ــه دانش آش ــع ب ــف و ۶ رای ممتن رای مخال
ــی  ــه علن ــس در جلس ــدگان مجل ــن نماین ــد. همچنی کردن
دیــروز بــا 1۹3 رای بــه مســعود ســلطانی فر اعتمــاد کردنــد.

ــق، 7۲  ــا 1۹3 رای مواف ــلطانی فر ب ــاس، س ــن اس ــر ای  ب
جوانــان  و  ورزش  وزیــر  ممتنــع  رای   ۹ و  مخالــف   رای 

شد.

ثبت نام اربعین تمدید شد

الرای کویت تاکید کرد:

موقعیت برتر ایران در منطقه

با حضور معاون اول رئیس جمهور در اصفهان

چند طرح عمرانی و صنعتی به بهره برداری می رسد 

سردار سیف:

٢٤ میلیون بسیجی داریم

لبخند مجلس دهم به دولت روحانی

 هر سه وزیر پیشنهادی، رای آوردند
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استکبارستیزی                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــما  ــتکبرتم«؛ »ش ــد: »فاس ــا می فرمای ــه آن ه ــد ب ــذا خداون ل
اســتکبار و گردن کشــی کردیــد.« )جاثیــه: ٣1( همچنیــن 
چهــره خبیــث اســتکبار را چنیــن معرفــی می فرمایــد: »کذبــوا 
 بایاتنــا و اســتکبروا عنهــا«؛ »آیــات مــا را دروغ شــمردند 

و از روی تکبر از آن ها رخ برتافتند.« )اعراف: ٤0( 
را معرفــی  آیــات، روحیــات اســتکباری  ایــن  خداونــد در 
ــاش  ــی)ره(، ت ــام خمین ــم ام ــات مه ــد. یکــی از اقدام فرمودن
بــرای وارد کــردن واژه هــا و مفاهیــم قرآنــی و اســامی در 
ــن  ــه مهم تری ــود؛ از جمل ــامی ب ــاب اس ــی انق ــات سیاس ادبی
آن هــا، واژه »اســتکبار« اســت. حضــرت امــام)ره( از روزهــای 
ــم  ــز تهاج ــه تی ــرداد ٤٢، لب ــای خ ــت و در روزه ــدای نهض ابت
ــکای  ــی و در رأس آن آمری ــتکبار جهان ــوی اس ــه س ــود را ب خ
ــی ــود را مبتن ــامی خ ــت اس ــد و نهض ــانه رفتن ــکار، نش  جنایت

بر استکبارستیزی پایه گذاری فرمودند.
  ایشــان در راســتای استکبارســتیزی و شناســاندن استکبار عصر
ــکار  ــکای جنایت ــا بصیــرت و آگاهــی و شــجاعت تمــام، آمری  ب
ــورد  ــد و م ــی کردن ــی معرف ــتکبار جهان ــوان راس اس ــه عن را ب
خطــاب قــرار دادنــد و فرمودند: همــه بدبختی ما از آمریکاســت. 
 بــا صراحــت تمــام آمریــکا را »شــیطان بــزرگ« نامیدنــد 
 و اعــام داشــتند: »آمریــکا، دشــمن شــماره یــک مــردم محروم 
 و مســتضعف جهــان اســت.« )صحیفــه امــام، ج 1٣، ص ٢1٢

 .)1٣59/٦/٢1
ایشــان از ملــت ایــران، ملــل مســلمان و محــروم جهــان 
خواســتند: »هرچــه فریــاد داریــد ســر آمریــکا بکشــید.« 
)صحیفــه امــام، ج 11، ص 1٢1، 1٣58/9/٤( و بــه مبارزان موحد 
عالــم بشــارت دادنــد: »اگــر دقیقــا بــه وظیفه مــان کــه مبــارزه 
بــا آمریــکای جنایتــکار اســت، ادامــه دهیــم، فرزندانمــان شــهد 
پیــروزی را خواهنــد چشــید.« )صحیفــه امــام، ج 15، ص 171 
1٣٦0/٦/15( »الیــس الصبــح بقریــب.« حضــرت امــام)ره( در 
طــول ســالیان دراز مبارزاتــی و پــس از پیروزی انقاب اســامی 
ــه  ــی ب و شــکل گیری نظــام اســامی کــه نظــام اســتکبار جهان
طــور تمام قــد در برابــر نهضــت اســامی ملــت ایــران قــرار گرفت 
 و آن را بزرگ تریــن تهدیــد قلمــداد کــرد، بــه تبییــن ابعــاد 
ــه  ــه اینک ــد؛ از جمل ــتیزی پرداختن ــاخصه های استکبارس و ش
ــی از  ــه یک ــد ک ــد فرمودن ــاب تاکی ــن انق ــودن ای ــی ب ــر اله ب
مبانــی الهــی بــودن، استکبارســتیزی اســت. لــذا یکــی از 
امــام)ره(  حضــرت  اندیشــه ای  مبانــی  مهــم  مولفه هــای 
ــارزه  ــی مب ــت اله ــئله ماهی ــتکبار، مس ــا اس ــارزه ب ــئله مب مس
ــن اســت کــه  ــن عــرض ای ــرای خداســت. شــاهد ای ــام ب و قی
امــام)ره( مبارزه شــان را بــا پیامــی کــه در ابتــدای آن آیــه 
ــی  ــه مثن ــوا لل ــده ان تقوم ــم بواح ــا اعظک ــل انم ــریفه »ق  ش
ــدای  ــند: »خ ــد و می نویس ــد می زنن ــت را کلی ــرادی« اس و ف
ــا  تعالــی در ایــن کام شــریف، از ســرمنزل تاریــک طبیعــت ت
ــان کــرده؛ بهتریــن موعظه هایــی  منتهــای ســیر انســانیت را بی
اســت کــه خــدای عالــم از میانــه تمــام مواعــظ انتخــاب 
ــن  ــوده. ای ــر فرم ــنهاد بش ــه را پیش ــک کلم ــن ی ــوده و ای فرم
خودخواهــی  اســت...  جهــان  دو  اصــاح  راه  تنهــا   کلمــه 
و تــرک قیــام بــرای خــدا مــا را بــه ایــن روزگار ســیاه رســانده 
و همــه جهانیــان را بــر مــا چیــره کــرده و کشــورهای اســامی 
را زیــر نفــوذ دیگــران درآورده.« )صحیفــه امــام، ج1، ص 
ــام)ره(  ــای اســتوار حضــرت ام ــن گام ه ــکات، اولی ــن ن ٢1( ای
در روزهــای اولیــه حرکــت بــزرگ استکبارســتیزی ایشــان 
اســت کــه ازآموزه هــای قرآنــی سرچشــمه گرفتــه. قیــام 
ــا اســتکبار  ــارزه ب ــه، مب ــام لّل ــای قی ــود و مبن ــه ب ــام)ره( لّل ام
اســت. حضــرت امــام)ره( بارهــا در طــول مبــارزه بــا یــادآوری 
ــر  ــن کف ــه اآلن بی ــارزه ای ک ــزاع و مب ــن ن ــه »ای ــه ک ــن نکت  ای
و اســام اســت، ایــن منازعــه بیــن مــا و آمریــکا نیســت، بیــن 
ــامی  ــت اس ــا ماهی ــد ت ــاش کردن ــر« ت ــت و کف ــام اس  اس
و الهــی استکبارســتیزی را بــه ملــت ایــران گوشــزد کننــد تــا بــر 
اثــر غفلــت ســطح مبــارزه تــا کســب منافــع مــادی و غیرالهــی 
تنزیــل نیابــد. در ســیره مبارزاتــی حضــرت امــام)ره( نزدیکــی 
و نشســت و برخاســت و گفتــن و شــنیدن بــا اســتکبار، راهــی 
 نــدارد و امــکان هرگونــه تــاش بــرای نزدیکــی و ســازش 
و مصالحــه بــا اســتکبار نفــی می شــود؛ چــرا کــه ایــن موضــوع 
ــت.  ــی اس ــگاه قرآن ــن ن ــوده و ای ــلمانان ب ــزت مس ــی ع ناف
آورده ایــد  ایمــان  »ای کســانی کــه  می فرمایــد:  چنانچــه 
ــان  ــه آن ــرا ک ــد؛ چ ــود مگیری ــتان خ ــاری را دوس ــود و نص یه
دوســتان یکدیگرنــد و هــر کــس از شــما آن هــا را بــه دوســتی 
ــود. آری، خــدا گــروه ســتمگران را راه  ــان خواهــد ب گیــرد، از آن
نمی نمایــد.« )مائــده: 51( می بینیــم کــه خداونــد متعــال 
مومنــان را از هرگونــه دوســتی بــا دشــمنان نفــی می کنــد 
ایمــان  »ای کســانی کــه  می فرمایــد:  دیگــر  جایــی  در  و 
ــتی  ــه دوس ــان را ب ــمن خودت ــن و دش ــمن م ــد، دش آورده ای
ــد ــتی کنی ــار دوس ــا اظه ــا آن ه ــه ب ــوری [ ک ــه ط ــد ]ب  مگیری
ــده  ــما آم ــرای ش ــه ب ــت ک ــه آن حقیق ــا ب ــه قطع ــال آنک و ح
آیــه  همیــن  ادامــه  در  خداونــد   )1 )ممتحنــه:   کافرنــد.« 
ــاط  ــا دشــمنان ارتب ــی ب ــا پنهان ــد ت آن هایــی را کــه تــاش دارن
ــاب  ــد و خط ــی می کن ــوان منحــرف معرف ــه عن ــد ب ــرار کنن برق
ــان داشــتید  ــه آنچــه پنه ــه آن هــا هشــدار می دهــد: »مــن ب  ب
ــرم و هــر کــس از شــما چنیــن  ــد، دانات و آنچــه آشــکار نمودی

ــده اســت.«)همان( ــا از راه درســت منحــرف گردی ــد، قطع کن
مذاکــره  دنبــال  بــه  کــه  را  امــام)ره( کســانی   حضــرت 
ــن  ــوان خائ ــه عن ــدا هســتند، ب ــا دشــمنان خ ــدن ب ــار آم و کن
معرفــی می کننــد. ایشــان بــا صراحــت در نفــی هرگونــه 

ســازش بــا اســتکبار جهانــی فریــاد برمی آورنــد:
 »کســی تصــور نکنــد کــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران 
را نمی دانیــم. ولــی هیهــات کــه خادمــان اســام بــه ملــت خــود 
خیانــت کننــد!... اگــر بندبنــد اســتخوان هایمان را جــدا ســازند 
ــده در شــعله های  ــر زنده زن ــد، اگ ــاالی دار برن اگــر ســرمان را ب
آتشــمان بســوزانند، اگــر زن و فرزنــدان و هســتی مان را در 
جلــوی دیدگانمــان بــه اســارت و غــارت برنــد، هرگــز امان نامــه 
ــام، ج ٢1 ــه ام ــم.« )صحیف ــا نمی کنی ــرک را امض ــر و ش  کف
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استاد دانشگاه
 حجت االسالم حسن بابایی

تهاجــم  مــدرن  برنامه هــای  طراحــان  بی تردیــد 
ــود  ــی خ ــی های اصل ــات و خط مش ــی، اطاع فرهنگ
ــورهایی  ــی  کش ــی جاسوس ــازمان های اطاعات را از س
می گیرنــد کــه قصــد فرماندهــی بــر کل دنیــا را دارنــد. 
تحقیقــات نشــان می دهــد در ســازمان ســیا، شــاخه ای 
ــزی  ــرای مطالعــات و برنامه ری تخصصــی و متمرکــز ب
ضــد فرهنگــی علیــه ایــران بــا یــک فکــر ویــژه 

تشــکیل شــده اســت. 
ــمنان  ــی دش ــری و روان ــارزه فک ــدف مب ــن ه مهم تری
نظــام، ســرمایه های اصلــی کشــور یعنــی جوانــان 
اســت و در ایــن بیــن، جوانــان بــرای آنــان دارای 
اهمیــت و برنامه ریــزی ویــژه هســتند؛ چــرا کــه 
جوانــی بــه واســطه ویژگی هــای نشــاط بالندگــی 
نوخواهــی، سرکشــی و ناپختگــی فکــری محلــی 
ــاز شــبهات و اندیشــه های  ــرای تاخــت و ت مســتعد ب

ــت. ــرق اس ــر زرق و ب ــد و پ جدی
تخریــب  زیــرا  دارنــد؛  ویــژه ای  اهمیــت   جوانــان 
و منحــرف کــردن یــک جــوان در یــک خانــواده، یعنــی 
تخریــب و کاهــش قــدرت آن خانــواده. بررســی ها 
نشــان می دهــد مــواد روانگــردان و مخــدر بــرای 
جوانــان و نوجوانــان بــه شــیوه ای راحــت و بــا قیمتــی 
احاطــه  نظــر شــما  بــه  ارائــه می شــود.   ارزان تــر 
ــت بیشــتری دارد  ــان اهمی ــر جوان ــری ب و تســلط فک
یــا بزرگســاالن و ســالخوردگان؟ البتــه هــر یــک 
جایــگاه ویــژه خــود را دارد. منحــرف ســاختن جوانــان 
ــزرگ  ــای ب ــرای دغدغه ه ــه ب ــا، زمین ــن خانواده ه ای
خانــواده و ایجــاد عــدم تمرکــز فکــری و روانــی بــرای 

ــد. ــم می کن ــن فراه والدی
ــا  ــم در خانواده ه ــرش تهاج ــاختار پذی ــه س ــی ب نگاه
ــاری  ــا را ی ــب م ــر مطال ــم بهت ــا، در فه ــواع آن ه و ان

می رســاند.
1- خانواده های فعال

در ایــن خانواده هــا، درونــی کــردن هنجارهــای اجتماعــی 
دارد  را  خــود  منطقــی  و  معمــول  روال  دینــی،   و 
جمعــی  زندگــی  در  مشــارکت  ضمــن  والدیــن   و 
و پاســخ بــه مســائل فکــری فرزنــدان، همزمــان 
ــاز و تعامــل منطقــی  ــورد نی ــه افزایــش اطاعــات م ب
بــا فرزنــدان، به ویــژه جوانــان خــود می پردازنــد. 
ــا  ــن خانواده ه ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــتعمار فرهنگ اس
دچــار مشــکل جــدی اســت؛ چــرا کــه مأمــن اســرار 
ــط  ــتند و محی ــن هس ــا، والدی ــن خانواده ه ــان ای جوان
ــرح  ــرای ط ــا ب ــه آن ه ــت ک ــکلی اس ــه ش ــواده ب خان
مســائل ذهنــی، فکــری و عقیدتــی خــود مشــکل 
خاصــی ندارنــد؛ بنابرایــن در حافظــه آن هــا نقــاط 
مجهولــی وجــود نــدارد تــا توســط ابــزار تهاجــم 

ــردد. ــوم گ ــی معل فرهنگ
2- خانواده های منفعل

در ایــن خانواده هــا، بــه علــت اشــتباه گرفتــن وظایــف 
 و کارکردهــای اصلــی خانــواده و هــدف نهایــی کار 
و تــاش از تامیــن پوشــاک و خــوراک بــه جــای 
ــوس  ــکافی محس ــدان، ش ــی فرزن ــن روحی روان تأمی
می آیــد.  وجــود  بــه  فرزنــدان  و  والدیــن  بیــن 
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــا، فرص ــن خانواده ه ــا در ای عمدت
گفت وشــنود خانوادگــی پیــدا نمی شــود و ارتبــاط 

ــت. ــی اس ــا موزاییک آن ه
 والدیــن بــه تصــور بــرآوردن نیازهــای اصلــی فرزنــدان 
ــات  ــح و تحصی ــذا، تفری ــاس غ ــر لب ــه فک ــتر ب بیش
ــه اصلی تریــن وظیفــه خــود  ــر ب آن هــا هســتند و کمت
یعنــی همبســتگی روانــی بــا فرزنــدان و آمــوزش 

ــد.  ــه دارن ــا توج ــوی آن ه معن
چــه بســا در ایــن میــان، ابتــدا والدیــن تحــت تاثیــر 
ابزارهــای تهاجــم فرهنگــی قــرار گرفتــه و ســپس 
فرزنــدان مبتــا می شــوند و در صــورت ابتــای آن هــا 
راه حــل منطقــی و مناســبی بــرای بیرون رفتــن از 

ــود.  ــه نمی ش ــش گرفت ــران در پی بح
پایان ناپذیــر  و خواســته های  اقتصــادی  مشــکات 
خانواده هــا نیــز ناکجاآبــادی را پیــش روی آنــان قــرار 
 می دهــد کــه بــا ســرعت به ســمت انتهــای آن، که یأس 
و نومیــدی اســت، ســرازیر می شــوند. در بســیاری 
ــر  ــه ه ــد ک ــاس می کنن ــراد احس ــن اف ــع، ای از مواق
ــد  ــد نمی کن ــا را تهدی ــی آن ه ــئله خاص ــکل و مس  مش
ــن  ــد؛ بنابرای ــه ســر می برن ــل ب ــت کام ــک امنی و در ی

ــد.  ــکل برنمی آین ــل آن مش ــر راه ح ــه فک ب
 لــذا اولیــن راه حــل بــرای مواجهــه بــا مشــکل، یافتــن 
ــل  ــرای ح ــی ب ــم راه نهای ــت کنی ــت. دق ــئله اس مس

ــت. ــئله نیس ــورت مس ــردن ص ــاک ک ــئله پ مس
ــا  ــه م ــی جامع ــاختار فرهنگی مذهب ــه س ــه ب ــا توج ب
ــود: ــاس می ش ــری احس ــیم بندی دیگ ــه تقس ــاز ب نی

1- خانواده سنتی:
 تاکیــد ویــژه آن بــر ســنت ها و رســوم غالــب حاکــم 
بــر جامعــه اعــم از دینــی یــا ملــی اســت. ایــن دســته 
ــب  ــت: متعص ــیم بندی اس ــل تقس ــروه قاب ــه دو گ  ب

و منعطف.
1-1- متعصب: 

ــی توجهــی نداشــته  ــه شــرایط زمان ایــن خانواده هــا ب
و آنچــه در گذشــته آموخته انــد یــا بــا جنبه هــای 
اصلــی  معیــار  را  دارد  همخوانــی  آن هــا  ســنتی 
ــد و در  ــران می دانن ــود و دیگ ــدی خ ــای بع انتخاب ه

ایــن راه انعطافــی از خــود نشــان نمی دهنــد.
1-2- منعطف: 

ایــن خانــواده بــا وجــود آنکــه وجــه پیــروی از 
ســنت ها در آن هــا بســیار قــوی اســت، امــا تــا 
ــود  ــرایط از خ ــر ش ــد در براب ــعی می کنن ــدودی س ح
ــدان بســته  ــا فرزن انعطــاف نشــان دهنــد؛ درنتیجــه ب

بــه اقتضــای زمانــه همــگام می شــوند.
2- خانواده روشنفکر: 

ــین ــته پیش ــاف دس ــا برخ ــته از خانواده ه ــن دس  ای
 تاکیــد عمــده خــود را بــر عقــل و معیارهــای عقانــی 
ــد  ــائل جدی ــب مس ــر اغل ــاده و در براب ــی نه و منطق
ســعی دارنــد تــا از عقــل و معیارهــای آن بهــره برنــد.

وزیــر ســابق اطاعــات گفــت: دشــمن در پــروژه نفــوذ 
ــگان  ــت، نخب ــبه مل ــه محاس ــت ک ــال آن اس ــه دنب ب
تغییــر خــود  بــه  نســبت  را  مســئوالن کشــور   و 

دهد.
ســابق  وزیــر  مصلحــی،  حیــدر  حجت االســام 
اطاعــات، در نشســت تخصصــی »انقــاب اســامی 
و مقابلــه بــا خطــر نفــوذ« و رونمایــی از کتــاب 
قلــم  بــه  انقاب هــا«  در  نفــوذ  »جریان شناســی 
فقیــه  ولــی  نماینــده  ســعیدی   حجت االســام 
در ســپاه پاســداران کــه صبــح دیــروز )سه شــنبه( در 
خبرگــزاری تســنیم برگــزار شــد، گفــت: نفــوذ دشــمن 
در ســه مجموعــه ملــت، مســئوالن و نخبــگان تعریــف 
ــت  ــوذ در مل ــا نف ــد ب ــمن می خواه ــود و دش می ش
مســئوالن و نخبــگان، اشــتباه محاســباتی بــه وجــود 

آورد.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه 10 روش ب ــه ک ــان اینک ــا بی وی ب
نفــوذ در قــرآن آمــده اســت، تصریــح کــرد: دشــمن 
ــردم  ــه م ــد ک ــم بزن می خواهــد شــرایط را طــوری رق

در انتخــاب خــود دچــار اشــتباه شــوند.
وزیــر ســابق اطاعــات بــا اشــاره بــه انتخابــات آتــی 
ــت  ــخص اس ــرد: مش ــح ک ــوری تصری ــت جمه ریاس
ــرد  ــرار می گی ــردم ق ــرض رأی م ــه در مع ــی ک کس
ــد؛  ــخن بگوی ــور س ــعه کش ــرفت و توس ــد از پیش بای
امــا دشــمن طــوری برنامه ریــزی می کنــد کــه ملــت 

در انتخــاب خــود دچــار اشــتباه شــود.
می خواهــد  دشــمن  اینکــه  بیــان  بــا  مصلحــی 

ــد  ــاقط کن ــاع س ــز انتف ــام)ره( را از حّی ــان ام گفتم
بحــث  نفــوذ،  بحث هــای  از  یکــی  تأکیــد کــرد: 
اصطاحــات اســت؛ مثــا اصطاحــات امــام)ره( 
اســتضعاف  و  مســتضعفین  اســتکبار،  همچــون 
از جملــه مفاهیمــی اســت کــه انقــاب اســامی 
ــوری  ــان ط ــا آقای ــد؛ ام ــکیل ش ــاس آن تش ــر اس ب
طراحــی کردنــد کــه اصــا اســتفاده نشــود و بــه جــای 
آن مفاهیمــی ماننــد قدرت هــای بــزرگ، قدرت هــای 
جهانــی و ایــاالت متحــده بــه جــای اســتکبار بــه کار 

ــود. ــه ش گرفت
ــد  ــی مانن ــتفاده از مفاهیم ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب

قدرت هــای بــزرگ و قدرت هــای جهانــی و ماننــد 
آن، هــدف بــزرگ و قــدر قــدرت جلــوه دادن دشــمن 
را دنبــال می کنــد، گفــت: امــام)ره( فرمودنــد آمریــکا 
ــدام  ــی  م ــا برخ ــد؛ ام ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط هی
می گوینــد آمریــکا قــدرت جهانــی اســت. وقتــی 
آقــای ظریــف گفــت  آمریــکا می توانــد بــا یــک دکمــه 
تجهیــزات دفاعــی مــا را نابــود کنــد، متأســف شــدم؛ 
ــون هــم پخــش شــد  ــارات از تلویزی ــن اظه  چــون ای
ــم  ــتان گفت ــه دوس ــت. ب ــان نیس ــار پنه ــزو اخب و ج
آقــای ظریــف را ببریــد و بخشــی از تجهیــزات نظامــی 
ــد و بخشــی از ایــن  را نشــان بدهیــد؛ ایشــان را بردن

ــد. ــان دادن ــزات را نشانش تجهی
ــران  ــت ای ــه مل ــد علی ــب و تهدی  مصلحــی ایجــاد رع
ــباتی  ــتباه محاس ــاد اش ــرای ایج ــمن ب ــدام دش را اق
دانســت  نخبــگان  و  مســئوالن  مــردم،  بیــن   در 
و گفــت: مــا نمی توانیــم نســبت بــه امدادهــای 
 غیبــی و الهــی غفلــت کنیــم و والیتمــدار یهــود 
و نصــاری باشــیم؛ چــرا کــه قــرآن بــه صراحــت 
ــید؛  ــاری نباش ــود و نص ــدار یه ــه والیتم ــد ک می گوی
 بــه تعبیــر قــرآن برخــی کــه در دلشــان مــرض اســت

ــد و  ــود و نصــاری می رون ــه ســمت یه ــه ســرعت ب ب
می گوینــد اگــر نرویــم آن هــا بــه مــا لطمــه می زننــد.

ــه  ــد عقب ــی بای ــان اینکــه رســانه های انقاب ــا بی وی ب
ــم  ــام معظ ــتفاده مق ــورد اس ــات م ــی اصطاح قرآن
ــان  ــت: اندیشــکده ایرانی ــد، گف ــن کنن ــری را تبیی رهب
ــوذ  ــرای نف ــروژه ب ــه CIA اســت، 7 پ ــه زیرمجموع ک
طراحــی کــرده کــه محیــط زیســت و ارتباطــات 

ــت.  ــه آن اس ــگاهی از جمل دانش
همیــن اخیــرا گروهــی کــه بــه دانشــگاه تهــران آمدنــد 
آیــا گــروه علمــی بودنــد؟ چــه کســی آن هــا را دعــوت 

کــرده اســت؟ 
در جمــع  اوبامــا  اطاعــات گفــت:  ســابق  وزیــر 
ــد کــه 3۸ ســال  ــه صراحــت می گوی اعضــای ســیا ب
اســت مــا ایــران را تحریــم کردیــم و آن هــا در تمــام 
علــوم پیشــرفت کرده انــد؛ امــا بــا کمــال تأســف 
عــده ای کــه جایگاه هــای جالــب توجــه در جمهــوری 

ــیده اند. ــاور نرس ــن ب ــه ای ــد، ب ــامی دارن اس

مقــام معظــم رهبــری بــا تاکیــد بــر لــزوم مشــارکت 
ــی  ــیب های اجتماع ــا آس ــارزه ب ــردم در مب ــه م هم
آســیب های  بــا  مبــارزه  بــرای  تصریــح کردنــد: 
ــام  ــن و اس ــه دی ــه ب ــی ک ــی آن های ــی، حت اجتماع
اعتقــادی ندارنــد، اگــر ایــران را قبــول دارنــد بایــد بــا 

ــوند. ــدان ش ــوان وارد می ــه ت هم
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین 
در  کشــورمان  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
جلســه دیــروز مجلــس بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام 
ــیب های  ــا آس ــه ب ــه مقابل ــری در جلس ــم رهب معظ

اجتماعــی  بــا تاکیــد بــر  اینکــه ایرانــی اقتــدار ایــران 
ــم  ــام معظ ــب مق ــرد: دیش ــار ک ــد، اظه را می خواه
رهبــری در جلســه مهــم مقابلــه بــا آســیب های 
اجتماعــی فرمودنــد کــه بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــام  ــن و اس ــه دی ــه ب ــی ک ــی آن های ــیب ها، حت آس
اعتقــادی ندارنــد، اگــر ایــران را قبــول دارنــد بایــد بــا 

ــوند. ــدان ش ــوان وارد می ــه ت هم
ــد  ــن فرمودن ــان همچنی ــرد: ایش ــان ک وی خاطرنش
ــدی  ــران تردی ــه ای ــقش ب ــی در عش ــر کس ــی اگ حت
ــد  ــدی نباش ــالم او تردی ــدان س ــی در وج ــد، ول  باش

ــیب های  ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــوان ب ــه ت ــا هم ــد ب بای
اجتماعــی آمــاده شــود و تحــرک داشــته باشــد.

رئیس جمهــور گفــت: رهبــری در جلســه دیشــب 
آســیب های اجتماعــی، نــام دســتگاه هایی را بردنــد 
کــه مســائل از طریــق آن هــا حــل شــود؛ نــام 
فرهنــگ  پــرورش،  و  آمــوزش  وزراتخانــه   ســه 
بــود.  آن هــا  و جوانــان جــزو  و ورزش  ارشــاد  و 
ــوزه  ــدند ح ــی ش ــه معرف ــم ک ــری ه ــه وزی ــن س ای
ــی ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــا در زمین ــئولیت آن ه  مس

 است.

رئیس جمهور خبر داد:

تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیب های اجتماعی

 وزیر سابق اطالعات:

نفوذ به دنبال تغییر محاسبه ملت و مسئوالن در قبال دشمن است



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ــوط  ــی مرب ــمکش ها و حواش ــون 7 و کش ــب آیف ــورد عجی م
بــه آن را فقــط می تــوان در بــازار ایــران دیــد. مــوردی کــه گاه 
ــابه آن  ــما مش ــه ش ــت ک ــده دار اس ــک و خن ــدر مضح  این ق
را در هیــچ کجــای دنیــا نمی توانیــد ببینیــد. بایــد تاکیــد کنــم 
کــه قصــد مــا بــه هیــچ عنــوان تبلیــغ بــرای یــک برنــد خاص 
نیســت؛ امــا از آنجایــی کــه کــم نیســتند افــرادی کــه بــه برنــد 
ــت  ــاید دوس ــد و ش ــه دارن ــل ios عالق ــتم عام ــل و سیس اپ
دارنــد در عکس هــای ســلفی مقابــل آیینــه آن ســیب گاز زده 
ــم  ــم گرفتی ــه رخ دیگــران بکشــند، تصمی پشــت گوشــی را ب
ــل  ــول اپ ــن محص ــای آخری ــاره ماجراه ــی را درب ــد خط چن

بنویســیم.
    روزگار اولین بودن

روزگاری اولیــن بــودن در جهــان در بســیاری از زمینه هــا 
ــد  ــد؛ مانن ــه کن ــخ جاودان ــما را در تاری ــام ش ــت ن می توانس
اولیــن انســانی کــه قــدم بــه مــاه گذاشــت یــا اولیــن انســانی 
کــه موفــق بــه پــرواز شــد و هــزاران اولیــن دیگــر. تــب اولیــن 
بــودن هنــوز هــم وجــود دارد؛ البتــه بــا چنــد تغییــر اساســی. 
ــه  ــده ک ــز ش ــدری خ ــه ق ــان ب ــالح خودم ــه اصط ــن ب . اولی
ــد  ــل جدی ــی اپ ــن گوش ــاًل اولی ــتن مث ــرای داش ــا ب بعضی ه
دســت بــه هــرکاری می زنند.البتــه ایــن موضــوع فقــط 
ــی  ــروش اینترنت ــم پیش ف ــران نیســت و علی رغ ــص ای مخت
ــن  ــه رســم دیری ــوز هــم عــده ای ب ــه محصــوالت، هن این گون

ــن روز درب فروشــگاه  ــا در ســودای معــروف شــدن، چندی ی
محبوبشــان می خوابنــد تــا بتواننــد اولیــن گوشــی را بخرنــد. 
ــه  ــاوت اســت؛ ب ــا متف ــرا در کشــور م ــه از اینجــای ماج البت
دلیــل نبــود نمایندگی هــای رســمی یــا ورود دیرهنــگام 
محصــوالت دارای نمایندگــی، کشــته مرده هــای اولیــن بــودن، 
ــه  ــن محصــوالت را ب ــا اولی ــد ت ــر کاری می زنن ــه ه دســت ب
ــد  ــن موضــوع چــه اهمیتــی می توان ــد. اینکــه ای دســت آورن

ــخص  ــد، مش ــد آم ــه کاری خواه ــه چ ــا ب ــد ی ــته باش داش
ــاال  ــند، ح ــد اول باش ــت دارن ــده دوس ــن ع ــی ای ــت؛ ول نیس
بــه هــر قیمتــی. وقتــی هــم،  پــای قیمــت بــه میــان می آیــد 
ــد،  ــه را می خواهی ــما آنچ ــرای ش ــه ب ــتانی ک ــتند دوس هس

ــد. فراهــم  کنن
    اولین اپل دار

ــران  ــی رســمی در ای ــود نمایندگ ــل نب ــه دلی ــز ب ــل نی ورود اپ

ــی  ــورد، زمان ــن م ــا در آخری ــی دارد؛ ام خــود داســتان مفصل
ــد یعنــی آیفــون 7 رونمایــی  کــه گوشــی پیشــرفته ایــن برن
و بــه صــورت رســمی راهــی بازارهــای جهانــی شــد، عــده ای 
ســودجو کــه از تــب اولین دوســت ها باخبــر بودنــد، ایــن 
گوشــی را بــا قیمت هــای سرســام آوری کــه در تاریــخ قیمــت 
گوشــی در ایــران یــک رکــورد محســوب می شــود، وارد بــازار 
ــالم شــد واردات رســمی  ــه اع ــروز ک ــن دی ــا همی ــد و ت کردن
ــغول  ــود، مش ــاز می ش ــه آغ ــن هفت ــنبه ای ــی از پنجش گوش

ــد. ــا ســودهای کالن بودن ــن گوشــی ب ــروش ای ف
    بازار موبایل، جوالنگاه سودجویان

ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــی ک ــد آن های ــا بگوین ــاید بعضی ه ش
ــه  ــد، حقشــان اســت ک ــی بوده ان ــه هــر قیمت ــن گوشــی ب ای
ســودجویان سرشــان کاله بگذارنــد. ایــن حــرف پربیــراه هــم 
نیســت، امــا ایــن کاله بــا نبــود نمایندگــی رســمی و خدمــات 
ــده  ــان، در آین ــد دیگــر کشــورهای جه پــس از فروشــی مانن
ــد  ــک برن ــی ی ــت. وقت ــد رف ــم خواه ــما ه ــن و ش ــر م س
نتوانــد نمایندگــی رســمی واقعــی داشــته باشــد، نتیجــه اش 
ایــن می شــود کــه شــما بــرای خریــد کاالی اصــل، بایــد بــه 
ــه دوم  ــس درج ــم جن ــت ه ــد و در نهای ــر بزنی ــا س ــزار ج ه
ــفانه  ــد. متاس ــی بخری ــت واقع ــر از قیم ــر گران ت ــد براب را چن
بــازار پرســود موبایــل در ایــران بــه دلیــل نبــود همیــن 
نمایندگی هــای واقعــی، جوالنگاهــی اســت بــرای ســودجویان 
و معلــوم نیســت چــه منافعــی در میــان اســت کــه هیچ کــس 

ــازار نیســت. ــن ب ــه ســاماندهی ای حاضــر ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از آشفته بازار موبایل

اولین َاپل دار

امیدواریــم  اصفهــان گفــت:  شــهردار  کیمیای وطن

مذاکــرات بیــن دو شــهر خواهرخوانــده اصفهــان و فرایبورگ 
تنهــا بــر روی کاغــذ نمانــد و هرچــه زودتــر عملیاتــی شــود. 
جمالی نــژاد در دیــدار بــا هئیــت شــهرداری فرایبــورگ 

اظهــار کــرد: ســابقه تاریخــی شــهر اصفهــان 
بــه هــزاران ســال قبــل برمی گــردد؛ بــه 
طــوری کــه در 3 دوره مهــم آل بویــه، صفــوی 
ــوده اســت.  ــران ب و ســلجوقی، پایتخــت ای
ایــن 3 دوره تاریخــی  وی ادامــه داد: در 

شــهرهای  بــا  خوبــی  بســیاری  ارتبــاط 
ــرار  ــه ق ــان داشــته ایم؛ چــرا ک ــف جه مختل

ــادی  ــراودات اقتص ــم و م ــاده ابریش ــیر ج ــن در مس گرفت
فــراوان بیــن کشــورها بــه ایــن امــر کمــک شــایانی کــرده 
اســت. شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اهمیــت علــم در ایــن 
ــه عنــوان یکــی از مراکــز  شــهر گفــت: اصفهــان، همــواره ب

علمی در سطح جهان مطرح بوده است. 

وی افــزود: در حــال حاضــر در حــال ســاخت و ســاز 
چندیــن هتــل مجلــل و چنــد ســتاره در اصفهــان هســتیم 
ــفر  ــتر، اتمس ــگری بیش ــای گردش ــاد فضاه ــا ایج ــه ب ک
ــد  ــژاد تاکی ــود. جمالی ن ــم ش ــر فراه ــر بهت ــات مؤث ارتباط
کــرد: گردشــگران دو کشــور خواهرخوانــده 
ایــن  بــرای  خوبــی  ســفیران  می تواننــد 
همدلــی باشــند. وی ادامــه داد: امیدواریــم با 
گســترش ایــن ارتباطــات به ســمت تعامالت 
عمرانــی مشــترک در آینــده نزدیــک رفتــه و از 
تجهیــزات حمل ونقــل ریلی آن شــهر اســتفاده 
کنیــم. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
اتاق هــای  و  مــدارس  بیــن  ارتباطــات می توانــد  ایــن 
بازرگانــی دو شــهر خواهرخوانــده نیــز ایجــاد شــود، گفــت: 
نبایــد فقــط بــه ظرفیت هــای دو شــهر اکتفــا کــرد؛ بایــد بــا 
ایجــاد شــبکه های ارتباطــی، شــهرهای مختلــف دو کشــور 

ــند. ــترده تر باش ــل گس ــم در تعام ــا ه ب

برگه هــای ســهام عدالــت، روزهــای خوشــی را انتظــار 
ســود  پرداخــت  از  خبــر  اکنــون  دولــت  می کشــند. 
بــه مشــموالن در ســال ۹۶ می دهــد؛ تصمیمــی کــه 
ارزشــمند  اوراق  ایــن  خــوش  روی  مدت هــا  از  پــس 

می دهــد.  وعــده  صاحبانشــان  بــه  را 
ایــن خبــر، درســت در روزهایــی اعــالم 
کم کــم  داشــتند  برخــی  کــه  می شــود 
عدالــت  ســهام  برگه هــای  نگهــداری  از 
ــه آن  ــدی ب ــر امی ــدند و دیگ ــد می ش ناامی
برگه هــای نه چنــدان ارزشــمند نداشــتند؛ 
ــن  ــینی، ای ــوری حس ــازه پ ــر ت ــا خب ــا ب ام

اوراق بــرای ســهامداران قطعــا ارزش بیشــتری نســبت بــه 
ــل خواهــد داشــت. رئیــس ســازمان خصوصی ســازی  قب
ــده  ــال آین ــر در س ــت دیگ ــهام عدال ــود س ــد: س می گوی
متعلــق بــه دولــت نیســت؛ بلکــه بــه مشــموالن این ســهام 
ــم و  ــم آزاد کنی ــهام را نتوانی ــر س ــن اگ ــق دارد. بنابرای تعل

 قابــل معاملــه هــم نباشــد، دســت کم بایــد ســود آن 
ــی  ــم؛ ول ــت کنی ــموالن پرداخ ــه مش ــده ب ــال آین را در س
هنــوز ایــن موضــوع و میــزان ســود پرداختــی بــه صــورت 
ــرکت های  ــه ش ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــاماندهی نش ــل س کام
ــوز کامــال منفــک نشــده  ــت هن ســهام عدال
ــن موضــوع  ــوز ای ــه داد: هن اســت. وی ادام
ــرکت ها در  ــدام ش ــه ک ــده ک ــایی نش شناس
 اختیــار مشــموالن طــرح قــرار می گیــرد 
ــه  ــردد. البت ــت برمی گ ــه دول ــک ب و کدام ی
 ســازمان خصوصی ســازی وظایــف خــود 
را انجــام داده و پیش نویــس آن را تهیــه 
ــوز  ــی هن ــل داده؛ ول ــط تحوی ــع ذی رب ــه مراج ــرده و ب ک

ــت.  ــده اس ــه نش ــه مصوب ــل ب تبدی
ادامــه داد: دربــاره  رئیــس ســازمان خصوصی ســازی 
میــزان ســودی کــه در اختیــار هــر یــک از دارنــدگان ســهام 
عدالــت قــرار می گیــرد، فعــال نمی تــوان اظهــار نظــر کــرد.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

ــه اینکــه کارهــای  ــا اشــاره ب ــران ب ــرات ای مجــری طــرح FTTH مخاب
مشــترک  منــزل  درب  نــوری  فیبــر  طــرح  زمینــه  در  انجام شــده 
ــت  ــق، درای ــزی دقی ــانگر برنامه ری ــان، نش ــتان اصفه )FTTH( در اس
ــرات اســتان  ــاد کارشناســان مخاب ــوان زی ــران و ت ــر مدی ــت مؤث و هدای
اســت، گفــت: خوشــبختانه اســتان اصفهــان همان گونــه کــه در عرصــه 
ــه اجــرای  ــا از جمل ــه  زمینه ه ــوده، در هم ــاد و شــهادت پیشــگام ب جه

ــرده اســت. ــت ک ــودن خــود را ثاب ــم پیشــتاز ب طــرح FTTH ه
    پیشتازی اصفهان در طرح های مخابراتی

 یافتیــان، در جلســه ای کــه بــه منظــور بررســی طــرح FTTH در 
ــهدای  ــره  ش ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــده، ضم ــزار ش ــان برگ اصفه
ــی خــود  ــد یــک روزه میدان ــه بازدی ــا اشــاره ب ــان و ب گلگون کفــن اصفه
ــه  ــان افــزود: کارهــای انجام شــده در زمین ــوری در اصفه از طــرح فیبرن
 FTTH در اســتان اصفهــان، نشــانگر برنامه ریــزی دقیــق، درایــت 
ــرات اســتان  ــاد کارشناســان مخاب ــوان زی ــران و ت ــر مدی ــت مؤث و هدای

اســت.
ــل  ــر عام ــود دارد؛ مدی ــور وج ــما در کش ــود کار ش ــه داد: نم وی ادام
مدیــران ارشــد و مســئوالن شــرکت مخابــرات ایــران، همــه بــه 
ــاءهللا  ــد و ان ش ــه واقفن ــن عرص ــان در ای ــتان اصفه ــودن اس ــتاز ب پیش
ــر  ــکر و تقدی ــن تش ــت.وی ضم ــد دانس ــما را خواهن ــات ش ــدر زحم ق
ــان در  ــتان اصفه ــرات اس ــکاران مخاب ــبانه روزی هم ــای ش از تالش ه

ــن  ــز ای ــون خاکری ــما هم اکن ــت: ش ــرح گف ــن ط ــرای ای ــتای اج راس
ــه  ــا برنامه ریــزی دقیــق و منطقــی ب میــدان را فتــح کرده ایــد و بایــد ب

ــید. ــه باش ــن عرص ــود در ای ــتاوردهای خ ــت دس ــر تثبی فک
    اجرای طرح فیبرنوری اصفهان در 6 مسیر

مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت 
 بــا اشــاره بــه پیشــتاز بــودن اصفهــان در کشــور در زمینــه بومی ســازی

اجــرا و ارائــه FTTH، بــه تشــریح تاریخچــه و ریشــه های تفکــر 
ــه ایــن طــرح پرداخــت و گفــت: چنــد ســالی اســت کــه  روی آوردن ب
همــکاران مــا در اســتان بــه تغییــر در زیرســاخت های شــبکه دسترســی 
روی آورده، اجــرای کابــل مســی را بــه طــور کامــل متوقــف کــرده و بــا 
رویکــرد گســترش فیبــر نــوری جهــت ارائــه ســرویس های بانــد پهــن 

ــد. ــدان آمده ان ــه می ــه نیازهــای مشــتریان ب ــن و پاســخگویی ب نوی
ــکاران  ــط هم ــده توس ــات انجام ش ــا اقدام ــزود: ب ــایی اف ــین کش حس
ــر  ــرح فیب ــرای ط ــده ب ــیر شناسایی ش ــته ایم از 10 مس ــون توانس تاکن
ــال  ــدای س ــیم و از ابت ــته باش ــر داش ــرای فیب ــیر، اج ــوری در ۶ مس ن
۹5 واگــذاری ســرویس بــه متقاضیــان را در قالــب طــرح طوبــی آغــاز 

کنیــم.
 نیاز به تجهیزات و سرویس های نوین

وی ضمــن خرســندی از دســتور مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران 

ــرکت  ــزود: ش ــور اف ــر کش ــروژه FTTH در سراس ــرای پ ــر اج ــی ب مبن
ــش روی  ــکالت پی ــل مش ــیاری کام ــا هوش ــد ب ــران، بای ــرات ای مخاب
ــرای  ــزات الزم ب ــه تجهی ــا تهی ــرده و ب ــد ک ــرح را رص ــن ط ــرای ای اج
گســترش ایــن طــرح، زمینــه سرعت بخشــی هــر چــه بیشــتر بــه ارائــه 
ایــن ســرویس نویــن و بــه تبــع آن، جــذب مشــتریان را فراهــم کنــد.

ــبکه  ــر ش ــی زاده، مدی ــتم ها و لطف ــت سیس ــی، معاون ــه، قربان در ادام
دسترســی اســتان نیــز توضیحــات مفصلــی را در ارتبــاط بــا مســائل فنی 
و نحــوه اجــرای ایــن طــرح ارائــه کــرده و ســپس مشــایخی، معــاون 
ــی  ــرای معرف ــه ب ــات صورت گرفت ــریح اقدام ــه تش ــم ب ــی ه  بازاریاب

و جذب مشتری برای این طرح نوظهور پرداخت.

مجری طرح FTTH مخابرات ایران عنوان کرد:

پیشتازی اصفهان در اجرای طرح فیبر نوری

خرج تصادفات ایران
بنــا بــر اعــام معاونــت اقتصــاد حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی، هــر مرگ ومیــر چیــزی حــدود 1 میلیــارد و ۲۰۰  میلیــون تومــان 
خســارت بــه اقتصــاد کشــور وارد می کنــد. بــا ایــن حســاب می تــوان گفــت خســارت ناشــی از مرگ ومیــر در جاده هــای ایــران 

ــارد و ۶۰۰  میلیــون تومــان اســت. ســاالنه حــدود ۲1  هــزار میلی

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3خودروهای داخلی اندازه یک جنگ ... چهارشنبه  12  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 289 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میز تلویزیون در بازار )تومان(

 Jutty میز تلویزیون
10140 Z مدلGold

 Jutty میز تلویزیون
13060 BG مدلGold

510000

 Jutty میز تلویزیون
14020 BMG مدلGold

350000

 Jutty میز تلویزیون
7160 BG مدلGold

500000

 Jutty میز تلویزیون
 EMPERIA مدلGold

9440
550000

 Jutty میز تلویزیون
10260 BS مدلGold

570000

 Jutty میز تلویزیون
 GRANIT مدلGold

12080
680000

480000

 کاهش ۴۲ درصدی 

حجم آب های روان کشور
حجــم روان آب هــا و جریان هــای 
بــر اســاس  ســطحی کشــور 
اطالعــــات ایســـتگاه هــــای 
باران ســنجی از ابتــدای ســال 
آبان مــاه   5 تــا   ۹5-۹۶ آبــی 
جــاری در مقایســه بــا میانگیــن 
ــش  ــد کاه ــدت، ۴۲ درص بلندم

داشته است. 
بــه گــزارش وزارت نیــرو، از ابتــدای ســال آبــی ۹۶-۹5 تــا 5 
ــدت ــن بلندم ــا میانگی ــاه ســال جــاری، در مقایســه ب  آبان م

ــی  ــه آب ــا در حوض ــش روان آب ه ــن کاه ــترین میانگی بیش
قره قــوم بــا 5۲ درصــد و کمتریــن کاهــش مربــوط بــه 

ــت. ــوده اس ــد ب ــا ۲1 درص ــزی ب ــی مرک ــه آب حوض
 بــر ایــن اســاس، از ابتــدای ســال آبــی ۹۶-۹5 تــا 5 
آبان مــاه جــاری، در مقایســه بــا میانگیــن بلندمــدت، حجــم 
درصــد   ۴۲ ســطحی کشــور،  جریان هــای  و  روان آب هــا 

ــت. ــته اس ــش داش کاه
خــزر دریــای  آبــی  اســاس، حوضه هــای  همیــن  بــر    
دریاچــه ارومیــه، خلیــج فــارس و مــرزی شــرق بــه ترتیــب 
 بــا ۴۹، ۴5، ۴۴ و ۴1 درصــد، رتبه هــای دوم تــا پنجــم 
ــا  ــه ب ــطحی در مقایس ــای س ــم جریان ه ــش حج را در کاه

ــد.  ــه خــود اختصــاص داده ان ــدت، ب متوســط بلندم
بنــا بــر ایــن گــزارش، میــزان روان آب هــای کل کشــور در ســال 
جــاری یــک میلیــارد و 3۴۲ میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه 
نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت بــا ۲ میلیــارد و 3۲۹ میلیــون 
متــر مکعــب، ۴۲ درصــد کاهــش داشــته اســت. بــر اســاس 
ــه رغــم اینکــه حجــم جریان هــای ســطحی  ایــن گــزارش، ب
ســال آبــی جــاری در مقایســه بــا ســال آبــی گذشــته 1 درصــد 
ــط  ــا متوس ــه ب ــان در مقایس ــا همچن ــته، ام ــش داش افزای

ــا ۴۲ درصــد کاهــش روبه روســت. بلندمــدت ب
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فقط ۱۰ هزار تومان پول برق می دهند
بــه گفتــه معــاون وزیر نیــرو در امور بــرق و انــرژی در هیچ 
 کشــوری ارزان تــر از ایــران بــرق بــه مــردم ارائــه نمی شــود 
ــط  ــط فق ــور متوس ــه  ط ــرق ب ــترکان ب ــد مش و ۶7 درص
ــن  ــه ای ــد ک ــرق می دهن ــول ب ــه پ ــان ماهان ــزار توم 10 ه
ــامل  ــران را ش ــردم ای ــد م ــد از درآم ــک درص ــزان ی می

می شــود. 
ــار  ــرق شــامل چه ــت: قیمــت ب ــان گف هوشــنگ فالحتی
بخــش قیمــت ســوخت، قیمــت ســوخت تبدیــل انــرژی 
 در نیروگاه هــا، انتقــال بــرق بــه شــرکت های توزیــع 

و هزینه توزیع است.
ــا  ــا در بیشــتر کشــورهای دنی ــه تقریب ــان اینک ــا بی  وی ب
مــردم حــدود 7 درصــد حقــوق خــود را صــرف هزینه هــای 
ــی اســت کــه در  ــد، ادامــه داد: ایــن در حال ــرق می کنن ب
ایــران برقــی کــه بــه مــردم داده می شــود، بــدون در نظــر 
گرفتــن هزینه هــای ســوخت اســت و می تــوان این گونــه 
گفــت کــه در واقــع نفــت بــر ســر ســفره های مــردم آمــده 
اســت؛ چــرا کــه در حــال حاضــر ســوخت بــه  طــور رایــگان 

ــرد.  ــرار می گی ــرق ق ــای ب ــار نیروگاه ه در اختی
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی، اظهــار 
ــای  ــوخت را در قبض ه ــت س ــم قیم ــر بخواهی ــرد: اگ ک
ــووات  ــر کیل ــه ازای ه ــد ب ــم، بای ــه کنی ــترکان اضاف مش
ــغ  ــن مبل ــت ای ــه دول ــان اخــذ شــود ک ســاعت، 150 توم
را بــه  طــور کامــل بــه صــورت یارانــه بــه مــردم پرداخــت 

می کنــد.
 بــه عبارتــی دیگــر پــول ســوخت بــرای تولیــد بــرق صفــر 
بــه حســاب می آیــد. فالحتیــان قیمــت تمام شــده بــرق 
بــدون احتســاب ســوخت را حــدود 100 تومــان عنــوان کرد 
ــع  ــان توزی ــروگاه، ۲0 توم ــه نی ــان هزین ــت: ۶0 توم و گف
بــرق و ۲0 تومــان نیــز انتقــال بــرق اســت کــه ایــن اعــداد 

در نیروگاه هــای بــادی، آبــی و اتمــی متفــاوت اســت.

بخشنامه گرانی خوراک مایع لغو شد
ــاه  ــه آبان م ــا را ک ــا و نفت ــر نفــت بخشــنامه قیمــت گازه وزی
ــی  ــای نفت ــش آورده ه ــی پخ ــرکت مل ــوی ش ــال از س امس

ــرد.  ــم یکــن اعــالم ک ــو و کان ل ــن شــد، لغ ــران تعیی ای
آنگونــه کــه وزارت نفــت اعــالم کــرده بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت 
 بــا ارســال نامــه ای بــه عبــاس کاظمــی، معــاون وزیــر نفــت 
و مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
تاکیــد کــرد: نحــوه قیمت گــذاری میــان  ایــران  نفتــی 
شــرکت های پاالیشــی غیردولتــی بــا مصرف کنندگانشــان 

ــدارد.  ــت ن ــه وزارت نف ــی ب ــچ ارتباط هی
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن موضــوع 
پیش تــر نیــز اعــالم شــده بــود، تصریــح کــرد: تعییــن نــرخ 

تســعیر ارز از اختیــارات وزارت نفــت نیســت.

 خودروهای داخلی اندازه یک جنگ 

کشته گرفته اند
رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت بــا وجــود 
ــی و بانکــی  ــه در ســال های گذشــته حمایت هــای قانون اینک
ــی در  ــروز خودروهای ــه، ام ــورت گرفت ــوردو ص ــت خ از صنع
ــای  ــه قیمت ه ــت بیشــتر نســبت ب ــر قیم ــا دو براب داخــل ب
ــدازه یــک جنــگ کشــته  ــه ان جهانــی تولیــد می شــوند کــه ب

گرفتــه اســت. 
یحیــی آل اســحاق تصریــح کــرد: زمانــی کــه تولیــد پیــکان در 
ایــران شــروع شــد کیفیــت آن تقریبــا بــا خودروهــای کــره ای 
 یکســان بــود؛ امــا امــروز خودروســازی کــره بــه کجــا رســیده 

و خودروسازی ما به کجا رسیده است. 
وی اضافــه کــرد: دلیــل ایــن مســئله، بــه نــوع نــگاه مــا و نــوع 
ــا  ــا ب ــد م ــردد. تولی ــم، برمی گ ــام می دهی ــه انج ــدی ک تولی
نــگاه خودکفایــی داخلــی انجــام شــده و صرفــا بــرای مصــرف 
ــان اقتصــاد برون نگــر  ــد در بی ــوده اســت؛ هــر چن ــی ب داخل
ــتراتژی  ــا اس ــم، ام ــوان می کنی ــور را عن ــد صادرات مح و تولی
ــت  ــای صنع ــر فض ــت ب ــال اس ــش از ۲5 س ــه بی ــم ک  حاک
ــگاه  ــی اســت و ن ــاز داخل ــر نی ــی ب ــد وجــود دارد مبتن و تولی

صادرات محــور در آن دیــده نمی شــود.

اصفهان، چشم انتظار باران
کل  اداره  پیش بینــی  رئیــس 
هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــدار  ــل جــّو ناپای ــه دلی ــت: ب گف
شــاهد افزایــش ابــر و وزش بــاد 
شــدید و هــوای بارانــی اصفهــان 

خواهیم بود. 
حســن خدابخــش اظهار داشــت: 
تحلیــل نقشــه های هواشناســی، بیانگــر نزدیــک شــدن 
تدریجــی مــوج ناپایــدار بــه ســمت اســتان اصفهــان اســت. 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی اداره کل هواشناس ــس پیش بین رئی
ــود  ــد ب ــت آن خواه ــنبه، اوج فعالی ــرد: روز چهارش ــالم ک اع
ــر، وزش  ــش اب ــتان افزای ــق اس ــتر مناط ــن در بیش و بنابرای
ــم  ــده خواهی ــارش پراکن ــدید و ب ــا ش ــدید ت ــبتا ش ــاد نس ب
ــی  ــان کم ــوای اصفه ــروز ه ــه ام ــان اینک ــا بی ــت. وی ب داش
ــدید  ــبتا ش ــاد نس ــر و وزش ب ــش اب ــا افزای ــی ب ــری، گاه اب
ــه  ــری ب ــان داشــت: هــوای کمــی اب ــود، بی همــراه خواهــد ب
ــا شــدید  ــاد نســبتا شــدید ت ــر و وزش ب ــج افزایــش اب  تدری

و احتمال بارش پراکنده وجود خواهد داشت.

پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی
ــه  ــه مرحل ــل ب ــت قب ــه در دول ــی ک ــول مل ــر از پ حــذف صف
اجــرا نزدیــک شــده بــود بــا تغییــر دولــت بــه بایگانــی بانــک 
ــه  ــاد ک ــر اقتص ــاون وزی ــر مع ــار دیگ ــی ب ــت؛ ول ــزی رف مرک
خــود متصــدی اجــرای ایــن طــرح در بانــک مرکــزی بــود بــر 

ــد کــرد.  ــی تأکی ــورم پول ضــرورت رف
ــی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــاون وزی ــاوی، مع ــین قض  حس

در جدیدتریــن اظهــارات خــود بــه ماننــد زمانــی کــه در بانــک 
مرکــزی حضــور داشــت، بــر ضــرورت حــذف صفرهــا از پــول 
 ملــی تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن نظــر شــخصی بنــده اســت 
ــا از  ــذف صفره ــاره ح ــت درب ــدی در دول ــث ج ــوز بح و هن
پــول ملــی صــورت نگرفتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه اقــدام 
مناســب بــه منظــور انجــام رفــورم پولــی صــورت گیــرد، گفــت: 
از ایــن طریــق بایــد تعــداد صفرهــای پــول کاهــش یابــد تــا 

ــر باشــند.  ــردم در محاســبات خودشــان راحت ت م
ــار داشــت:  ــه وزارت اقتصــاد اظه ــی و بیم ــور بانک ــاون ام مع
مبــادالت در حــال حاضــر ســه برابــر تولیــد داخلــی اســمی در 
بســتر الکترونیــک انجــام می شــود؛ نســبت اســکناس و پــول 
بــه نقدینگــی در حــال حاضــر بــه ســه درصــد کاهــش پیــدا 
کــرده اســت؛ از آن ســو، هزینــه انتشــار اســکناس بایــد کــم 
شــود تــا مــردم بتواننــد محاســبات راحتــی داشــته باشــند.

توسعه ریلی، یکی از نیازهای اساسی کرمان
ــی  ــران مل ــان، مدی ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ایــن اســتان را کمــک شایســته ای در مســیر توســعه همه جانبــه 
ــای  ــران در حوزه ه ــن مدی ــای ای ــت: پیگیری ه ــت و گف دانس
ــردی  ــگری و بوم گ ــی، گردش ــعه ریل ــه توس ــف از جمل مختل
ــومین  ــی در س ــری خامکان ــین امی ــزائی دارد. حس ــر بس تأثی
ــزود: توســعه  ــت از توســعه اســتان اف ــی حمای ــع عموم مجم
نیازهــای اساســی و محســوس اســتان  از  ریلــی، یکــی 
کرمــان بــه شــمار مــی رود. وی بــه مشــکالت اســتان کرمــان 
 در برداشــت و فــروش محصــوالت کشــاورزی از جملــه پســته
خرمــا و محصــوالت جالیــزی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
اســتان کرمــان می تواننــد  انجمــن توســعه  هیئت مدیــره 
 بــا کمــک بخش هــای خصوصــی ماننــد اتــاق بازرگانــی 
ــن  ــرده و ای ــه ورود ک ــای مربوط ــته در بحث ه ــرکت پس و ش
ــکاری ــری هم ــد. امی ــرای همیشــه برطــرف کن  مشــکالت را ب
ــان  ــا اســتان کرم ــت و وزارت کشــور را ب ــت دول ــل هیئ و تعام
نیــز خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: مجمــع نماینــدگان اســتان 
کرمــان، هــر ســه هفتــه یک بــار نشســتی را بــا مدیران اســتانی 
ــن  ــری ای ــتان و پیگی ــکالت اس ــا مش ــنایی ب ــور آش ــه منظ ب

ــد. ــزار می کن ــوری برگ ــتانی و کش ــطح اس ــات در س موضوع

مدیر کل تعاون چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 صدور 5۰۰ مجوز 

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــاری، 500  ــال ج ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــت: پیش بین گف
مجــوز پرداخــت تســهیالت در حــوزه مشــاغل خانگــی صــادر 
شــود. ســید عبــاس جزایــری افــزود: از ســال ۹0 تاکنــون ۹ 
هــزار و 7۲7 مجــوز مشــاغل خانگــی در اســتان صــادر شــده 
اســت کــه حــدود 80 درصــد افــراد بــا راه انــدازی کارگاه هــای 
ــزل در  ــمتی از من ــی در قس ــدازی کارگاه ــا راه ان ــک ی کوچ
رشــته هایی از جملــه آرایشــگری، قالی بافــی، تکــه دوزی 

ــه فعالیــت شــدند.  منبــت کاری و ...مشــغول ب
جزایــری گفــت: 7 هــزار و ۴00 نفــر در حــوزه مشــاغل خانگــی 

در کارگاه هــای اســتان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۴0 هــزار نفــر در کاریابی هــای اســتان 
ثبت نــام کرده انــد، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 15 هــزار نفــر 

دانش آموختــگان بیــکار هســتند.

تولید خودرو در ایران افزایش یافت
تولیــد انــواع خــودرو در مهرمــاه امســال 13۹.1 درصــد 
ــت.  ــش یاف ــته افزای ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــزار  ــران از ۴۶ ه ــودرو در ای ــواع خ ــد ان ــدت، تولی ــن م  در ای
و ۶۲۹ دســتگاه در مهرمــاه ســال گذشــته بــه 111 هــزار و 50۶ 

دســتگاه رســید.
 تولیــد انــواع ســواری نیــز بــا رشــد 1۴5.7 درصــدی همــراه 
بــوده و از ۴۲ هــزار و 357 دســتگاه در مهرمــاه ســال گذشــته 
ــواع  ــد ان ــت. تولی ــش یاف ــزار و 5۲ دســتگاه افزای ــه 10۴ ه ب
ــت نیــز 83.7 درصــد رشــد داشــته و از 3۴53 دســتگاه  وان
در مهرمــاه ســال 13۹۴ بــه ۶3۴۲ دســتگاه افزایــش یافــت. 
مهرمــاه امســال تولیــد انــواع مینی بــوس و میدل بــاس نیــز 
ــا رشــد 1۹.7 درصــدی از ۶1 دســتگاه در  ــوده و ب ــودی ب صع
مهرمــاه ســال گذشــته بــه 73 دســتگاه رســید. تولیــد انــواع 
اتوبــوس هــم رشــد 58.5 درصــدی داشــته و از 53 دســتگاه 
در مهرمــاه ســال گذشــته بــه 8۴ دســتگاه افزایــش یافــت. 
در ایــن مــدت، تولیــد انــواع کامیــون، کامیونــت و کشــنده نیــز 
بــا رشــد همــراه بــوده و بــا افزایــش 35.5 درصــدی از 705 
دســتگاه در مهرمــاه ســال گذشــته بــه ۹55 دســتگاه رســید.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

گسترش ارتباطات اصفهان و فرایبورگ به سمت تعامالت عمرانی

خبر خوش برای مشموالن سهام عدالت

پرداخت سود سهام عدالت در سال 96
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حتما بخوانید!
درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

از جملــه نیازهــای گردشــگری جهــت بهــره وری هــر چــه بهتــر 
ــان  ــته راهنمای ــش از گذش ــتقرار بی ــی، اس ــای تاریخ از بناه
ورزیــده در تمامــی بخش هــای بناهــای تاریخــی، تــاش 
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــی در بناه ــات عموم ــای خدم ــت ارتق جه
نظافــت  در  جدیــد  تکنولــوژی  از  اســتفاده  گردشــگران، 
تاریخــی، اجــرای آئین نامــه بهره بــرداری عمومــی  ابنیــه 
ــن  ــت. در ای ــان اس ــش جه ــدان نق ــی می ــای تاریخ از فض
زمینــه، میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا تشــکیل کمیتــه 
مدیریــت بهــره وری تــاش دارد گام هایــی مثبــت بــرای 
حفــظ ایــن بناهــا در اصفهــان بــردارد. مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان در گفت وگــوی اختصاصــی بــا 
ــن ســازمان  ــن اقدامــات ای ــای وطــن از آخری ــگار کیمی خبرن
تاریخــی در ماه هــای اخیــر  بناهــای   در راســتای حفــظ 
ــی  ــای تاریخ ــره وری در بناه ــت به ــه مدیری ــکیل کمیت و تش
ــترده  ــد گس ــه رش ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــان خب اصفه
 ورود گردشــگران داخلــی و به ویــژه خارجــی بــه اســتان 
ــزوم  ــی، ل ــار تاریخ ــترده از آث ــد گس ــان و بازدی ــهر اصفه و ش
ــار تاریخــی  ــه گردشــگران در آث ــات ب ــه خدم بهینه ســازی ارائ
در همیــن  احســاس شــد.  دیگــر  زمــان  هــر  از  بیــش 
ــه  ــات ب ــه خدم ــه بهین ــت ارائ ــت مدیری ــتادی جه ــتا، س راس
گردشــگران در اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان تشــکیل 

شــده اســت. فریــدون الهیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــای  ــگری از بناه ــزار گردش ــش از 120 ه ــال بی ــه امس 6 ماه
تاریخــی اصفهــان بازدیــد کردنــد، افــزود: در ایــن رابطــه 
دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی ایــن اداره موظــف شــد 
ــوت  ــاط ق ــده پــس از نیازســنجی از تمامــی نق ــه آین ــا هفت  ت
ــان، طرحــی را جهــت  و ضعــف بناهــای تاریخــی شــهر اصفه

ارائــه خدمــات بــه گردشــگران بــه ایــن کمیتــه ارائــه کنــد.
     ثبت ملی برج کبوتر درچه خارج از نوبت

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای ثبــت ملــی برج های 

تاریخــی کبوتــر در اقصــی نقــاط اســتان اصفهــان چــه اقدامــی 
صــورت گرفتــه، گفــت: خوشــبختانه امســال تعــداد زیــادی از 
ــوند. وی  ــی می ش ــت مل ــان ثب ــی در اصفه ــای تاریخ برج ه
افــزود: متاســفانه در بخش هــای مختلفــی از اســتان بــه 
بعضــی از برج هــای تاریخــی تعرضاتــی صــورت گرفتــه کــه در 
 ایــن راســتا در نظــر داریــم بــه ترتیــب بــرای حفــظ ایــن آثــار 
ــاره  ــن درب ــانیم. وی همچنی ــی برس ــت تاریخ ــه ثب ــا را ب آن ه
تخریــب بخش هایــی از بــرج تاریخــی کبوترخانــه درچــه 
ــت:  ــرج گف ــون ب ــای کشــاورزی پیرام ــک زمین ه توســط مال

ــی  ــار تاریخ ــت از آث ــگان حفاظ ــط ی ــرعت توس ــه س ــوارد ب م
ــب  ــه تخری ــد و از ادام ــری ش ــهر پیگی ــتان خمینی ش شهرس
بــرج جلوگیــری بــه عمــل آمــد. پــس از آن، پرونــده حقوقــی 
ــت حفاظــت از  ــف در دادگاه تشــکیل و جه ــرد متخل ــه ف علی
ایــن بــرج تاریخــی، پرونــده ثبــت ملــی ایــن اثــر بــه صــورت 

ــب شــد. ــه و تصوی اضطــراری تهی
 ملی شدن 12 اثر تاریخی اصفهان، به زودی

ــت در  ــرار اس ــال ق ــه امس ــاری ک ــداد آث ــاره تع ــاری درب الهی
شــورای ثبــت و تعییــن حریــم اســتان اصفهــان جهــت 
ــی  ــت مل ــده ثب ــت: پرون ــب برســد، گف ــه تصوی ــی ب ــت مل ثب
12 اثــر تاریخــی در اســتان اصفهــان، پــس از تهیــه و تدویــن 
 بــه شــورای ثبــت و تعییــن حریــم اســتان ارســال شــد 
و بــا بیشــترین آرا بــه تصویــب رســید. 12 اثــر تاریخــی 
ــان  ــد از: خانه هــای تاریخــی ابوالقاســم احمدی  ثبت شــده عبارتن
و حســن احمدیان در شــهر تودشــک، بــرج تاریخــی کبوترخانه 
کبوترخانــه  تاریخــی  بــرج  قورتــان،  تاریخــی  روســتای 
 قلعه ترکــی در روســتای ســرهنگ از توابــع شهرســتان لنجــان
ــه  ــهر اژی ــام در ش ــی نظ ــاج عل ــه ح ــی کبوترخان ــرج تاریخ ب
حمــام تاریخــی دســتگرد، حمــام تاریخــی گلســتان و انقــاب 
ــس در  ــرای بلقی ــی س ــه تاریخ ــده خان ــهر، پرون در زرین ش
ــن  ــه جهان بی ــادگان خان ــا در چ ــه مارض ــان، مکتب خان اصفه
ــتان  ــر( در شهرس ــطل )آب ب ــی س ــل تاریخ ــان، پ در اصفه

ــه. ــه درچ ــی کبوترخان ــرج تاریخ ــان و ب دهاق

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

برج های تاریخی در اصفهان ثبت ملی می شوند

 آسمان چهارمحال و بختیاری 

بارانی می شود
ــتان  ــی اس ــر کل هواشناس مدی
ــاری از ورود  ــال و بختی چهارمح
ســامانه بارشــی بــه آســمان 
اســتان خبــر داد. مهــرداد قطــره 
و  نقشــه ها  طبــق  افــزود: 
تصاویــر ماهواره ای هواشناســی، 
ــا اوایــل  ایــن ســامانه بارشــی ت
روز پنجشــنبه ادامــه خواهــد داشــت. وی گفــت: بــارش بــرف 
بــرای مناطــق شــمال غــرب اســتان و ارتفاعــات کوهرنــگ دور 

از انتظار نخواهد بود.

آب شرب روستاهای استان یزد سالم است
ــت: آب شــرب  ــزد گف ــار ی ــت آبف ــرل کیفی  رئیــس اداره کنت
ــل  ــامت قاب ــه س ــتان از درج ــتاهای اس ــت روس و بهداش
قبولــی برخــوردار اســت. مرضیــه موســوی فرد در ایــن 
خصــوص گفــت: بــا تــاش تمــام همــکاران بخــش کنتــرل 
کیفیــت و آزمایشــگاه های اســتان، در حــال حاضــر مطلوبیت 
کلــر باقی مانــده در شــبکه های توزیــع آب در ســطح اســتان 
ــزود:  ــت. وی اف ــی 99 اس ــت میکروب ــد و مطلوبی 98 درص
هم اکنــون تعــداد 7 آزمایشــگاه در کل اســتان مشــغول 
ــه فعالیــت هســتند کــه مســئولیت انجــام آزمایش هــای  ب
میکروبــی و شــیمیایی آب را بــر عهــده دارنــد. ایــن مســئول 
همچنیــن اظهــار کــرد: شــرکت آبفــار یــزد همچنیــن اقــدام 
بــه خریــد 25 دســتگاه تزریــق آب ژاول جهــت جمــع آوری 
ــتان  ــتان های اس ــام شهرس ــای گازی در تم ــه کلرزن ه کلی
کــرده اســت. همچنیــن معاونــت بهداشــتی و رئیــس 
 مرکــز بهداشــت اســتان از اداره کنتــرل کیفیــت شــرکت آب 
ــت  ــاش در جه ــل ت ــه دلی و فاضــاب روســتایی اســتان ب
ــر  ــتائیان تقدی ــرب روس ــردن آب ش ــتی ک ــالم و بهداش س

ــرد. ک

 معدوم کردن سه تن مواد غذایی فاسد 

در شاهین شهر و میمه
در  فاســد  غذایــی  مــواد  تــن  ســه  سرویس در شهر 

وحید وطن خواهان

ــدوم  ــف و مع ــه کش ــهر و میم شاهین ش
ــتان  ــن شهرس ــان ای ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــد. مدی ش
ــتان، در  ــط شهرس ــی محی ــروه مهندس ــان گ ــت: بازرس گف
طــرح تشــدید کنتــرل مــواد غذایــی ایــن اقــام را شناســایی 
ــابه،  ــامل نوش ــام ش ــن اق ــزود: ای ــا اف ــی پارس ــد. عل کردن
ــات، کیــک چیپــس، پفــک، مــواد  ــدان، عرقی دوغ، خمیردن
ــی،  ــران تقلب ــادی زعف ــتفاده در کارگاه قن ــورد اس ــه م اولی

ترشیجات، لواشک و آلوچه بود.

اخبار کوتاه

اصفهان آب ندارد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهکیمیای وطن

ــان  ــش جه ــر نق ــگاه پی ورزش
قــرار اســت در دوران کهنســالی 
افتتــاح شــود و البتــه کــه 
ــت  ــی اس ــاق مبارک ــن اتف ای
امــا  دیــر؛  بســیار  هرچنــد 
اصفهــان بــه جــز مشــکل نقــش جهــان، متاســفانه 
امــروز بــا مشــکات بزرگ تــری دســت بــه گریبــان 
اســت. از آلودگــی هــوا کــه بگذریــم، آب، کیمیــای ایــن 
روزهــای نصــف جهــان اســت کــه گویــا یافــت می  نشــود 
ــان  ــمبل اصفه ــه روزی س ــده رود ک ــا. زاین ــته ایم م گش
بــود، سال هاســت کــه تنهــا تصویــری از یــک رود اســت 
ــزار  ــزاران ه ــرای ه ــه روزگاری پذی ــی ک ــاالب گاوخون و ت
پرنــده مهاجــر خســته از ســفر بــود، حــال تنهــا هــزاران 
 هــزار تــن ریزگــرد ســرطان زا دارد. تدبیــر یــا بی تدبیــری

خشکســالی یــا برداشــت بی رویــه یــا هــر دلیــل دیگــری 
ــرب  ــن آب ش ــرای تأمی ــان ب ــروز اصفه ــده ام ــث ش باع
ــان،  ــس آب اصفه ــد. نف ــه باش ــکل مواج ــا مش ــم، ب ه
ــری  ــر تدبی ــر زودت ــاده و اگ ــماره افت ــه ش ــا ب ــن روزه ای
اندیشــیده نشــود، تنهــا نامــی از اصفهــان باقــی خواهــد 
مانــد. اگــر امــروز بــا تدبیــر دولــت تدبیــر و امیــد دریاچــه 
ــردم  ــت م ــت، خواس ــدن اس ــده ش ــال زن ــه در ح ارومی
اصفهــان هــم از دولــت، زنــده شــدن زاینــده رود و تــاالب 
ــه مشــکات  ــه هم ــان ب ــردم اصفه ــی اســت. م گاوخون
ــش از  ــد بی ــاور کنی ــتند و ب ــف هس ــش روی آب واق پی
همــه، قــدر ایــن گوهــر گرانبهــا را می داننــد؛ امــا بازگشــت 
زندگــی بــه اصفهــان خواســت بحــق مردمــان ایــن شــهر 
ــان از  ــد خشکســالی ام ــان می دانن ــردم اصفه اســت. م
ــران  ــوی ای ــر گل ــگ ب ــر طبیعــت چن ــده و قه کشــور بری
انداختــه اســت؛ امــا خواســت آنــان، تقســیم عادالنــه آب 
ــبک  ــا س ــاورزی ب ــه کش ــود ک ــه می ش ــر گفت ــت. اگ  اس
و ســیاق گذشــته، دیگــر در اصفهــان امکان پذیــر نیســت 
چــاره، رهــا کــردن کشــاورز بــه امــان خــدا نیســت؛ چــاره 
می توانــد کشــت گلخانــه ای یــا آبیاری هــای مــدرن 
باشــد. اگــر گفتــه می شــود اصفهــان فقــط بــرای 100 روز 
دیگــر آب شــرب دارد، چــاره بــه انتظــار معجــزه نشســتن 
 نیســت؛ چــاره می توانــد اتخــاذ تدابیــر هوشــمندانه 

و رساندن آب به سد خشک زاینده رود باشد. 
هــر چنــد از ایــن اگرهــا بســیار اســت، امــا می تــوان برای 
ــاش  ــم ت ــرد. مه ــدا ک ــی پی ــکات راه حل های ــه مش  هم
و خواســت اســت؛ همان گونــه کــه از قدیــم گفته انــد 
ــان  ــردم اصفه ــا م ــت.« م ــدا برک ــت از خ ــو حرک »از ت
چشــم انتظار حرکــت هســتیم و شــب و روز بــرای برکــت 

ــدارد. ــان، آب ن ــرود اصفه ــان ن ــم. یادت ــا می کنی دع

یادداشت

مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان گفــت: تاکنــون 
52 هــزار نفــر بــرای اعــزام بــه عتبــات عالیــات از اســتان 
اصفهــان ثبت نــام و 20 هــزار نفــر نیــز ویــزا دریافــت 

کرده انــد. 
غامحســین زاهــدی درخصــوص آخریــن آمــار افــراد 

ثبت نام شــده در ســایت »ســماح« بــرای 
راهپیمایــی اربعیــن و ســفر مــردم اســتان 
داشــت:  اظهــار  عالیــات  عتبــات  بــه 
ــردم  ــر از م ــزار نف ــدود 52 ه ــون ح تاکن
اســتان در ایــن ســامانه ثبت نــام کرده انــد. 
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای بیــش 
در  ثبت نام کننــدگان  از  نفــر  هــزار   20 از 

ســامانه »ســماح« ویــزا صــادر شــده اســت، افــزود: صــدور 
ویــزا همچنــان ادامــه دارد؛ ضمــن اینکــه ســامانه ثبت نــام 

ــود.  ــد ب ــاز خواه ــاه ب ــا 2۴ آبان م ــران ت از زائ
ــوص  ــان درخص ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــر کل ح مدی
ــات  ــات عالی ــه عتب ــفر ب ــرای س ــه ب ــاع بیگان ــام اتب ثبت ن

ــتند  ــت هس ــوز اقام ــه دارای مج ــرادی ک ــت: اف ــز گف نی
ــتان  ــی اس ــاع خارج ــر اتب ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن

ــد.  ــدام کنن ــزا اق ــت وی ــه دریاف ــبت ب نس
ــاع خارجــی کــه  ــه اینکــه آن دســته از اتب ــا اشــاره ب وی ب
دارای کارت اقامــت دائمــی و گذرنامــه ایرانــی هســتند نیــز 
ــه ســایت »ســماح«  ــا مراجعــه ب ــد ب می توانن
بــرای ســفر بــه عتبــات عالیــات ثبت نــام 
کننــد، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا بایــد توجه 
داشــته باشــیم کــه اتبــاع بیگانــه تنهــا امــکان 
ــا  ــد. زاهــدی ب خــروج از مــرز شــلمچه را دارن
ــات  ــه عتب ــران ب ــزام زائ ــه شــروع اع اشــاره ب
عالیــات ابــراز داشــت: درخصــوص نحــوه 

ــم.  ــت نداری ــاری در دس ــور آم ــروج از کش خ
ــارج از سیســتم ســماح  ــه خ ــرادی ک ــرد: اف ــد ک وی تاکی
بــرای دریافــت ویــزا اقــدام کرده انــد، می تواننــد بــه 
ــه  ــه بیم ــا هزین ــام و تنه ــه و ثبت ن ــایت مراجع ــن س  ای

را پرداخت کنند.

ثبت نام ۵۲ هزار اصفهانی برای شرکت در پیاده روی اربعین
بین المللــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن  کیمیای وطن

ــاه در محــل  ــا 15 آبان م ــخ 12 ت صنعــت کشــاورزی در تاری
برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 
واقــع در پــل شهرســتان در فضایــی بــه مســاحت 8500 متر 
مربــع برگــزار می شــود. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت 

نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 
ــامل  ــگاه ش ــن نمایش ــن دوره ای پانزدهمی
زیرگروه های ماشــین آالت و ادوات کشــاورزی 
 آب و آبیــاری و خدمــات کشــاورزی اســت 
ــان  و مشــارکت کنندگانی از اســتان های اصفه
 تهــران، البــرز، آذربایجــان شــرقی و غربــی
خراســان رضــوی، زنجــان، فــارس، قزویــن 

ــداد  ــن روی ــزد ای ــدان و ی ــدران، هم ــاه، مازن ــم، کرمانش  ق
را همراهی خواهند کرد. 

همچنیــن نمایندگــی کشــورهای ایتالیــا، ژاپــن، چیــن 
ترکیــه، هلنــد و ســوئیس در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد. 
برگــزاری ســه ســمینار آموزشــی از برنامه هــای مهــم جانبــی 

ــن نمایشــگاه محســوب می شــود: ســمینار »کشــاورزی  ای
ــت علمــی  ــر همــت، عضــو هیئ ــا ســخنرانی دکت ــق« ب دقی
 دانشــگاه صنعتی اصفهان، در روز 13 آبان از ســاعت 16 تا 18 
ســمینار »طــرح ملــی احیــا و تعادل بخشــی منابــع آب هــای 
زیرزمینــی« بــا ارائــه مهنــدس مجیــری و مهنــدس دری از 
اعضــای کارگــروه آب و آبیــاری ســازمان نظــام 
ــان در 1۴  ــتان اصفه ــاورزی اس ــی کش مهندس
آبــان از ســاعت 16 تــا 17 و ســمینار »ســیمای 
ــه  ــا ارائ ــان« ب ــتان اصفه ــاری در اس آب و آبی
مأمن پــوش عضــو کارگــروه آب   مهنــدس 
و آبیــاری ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
اســتان اصفهــان در 1۴ آبــان از ســاعت 17 تــا 

 .18
ســاعات بازدیــد ایــن نمایشــگاه، از ســاعت 15 تــا 21 تاریــخ 
ــا 12  ــاعات 9 ت ــن س ــده و همچنی ــی ش ــور پیش بین مذک
ــه  ــر گرفت ــد متخصصــان در نظ ــژه بازدی ــان وی ــح 13 آب صب

شــده اســت.
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مشخصات محکوم علیه ها: نام: 1- محمد   2- شهرام    نام خانوادگی: 1- فتحی 2- غامی  

نام پدر: جلیل      شغل : آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 

نام:احمد    نام خانوادگی:حیدری  نام پدر : عباس  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: فوالد 

شهر – محله  a6 – صبا ی 1 بازار مهرمحکوم به:به موجب رای شماره 18 تاریخ95/2/20 حوزه 

فاورجان   شورای حل اختاف شهرستان 12 ح ایمانشهر که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مطلق خسارات دادرسی 

و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و همچنین تاخیر تادیه و 

نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

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

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعام نماید.

شماره : 508/ م الف دفتر شعبه 12 حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ اجرائیه 
مدیر  3790 که  ثبت  شماره  به  پوالد کاشان  پارس  پخش  و  توزیع  شرکت  به  بدینوسیله 

به موجب  اینکه  به  نظر  اباغ می گردد  بوده  احسان سینائیان  آقای  آن در سال 88  عامل 

پرونده اجرایی کاسه 13930۴001013003553 اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران : مبلغ 

ریال   21917808 مبلغ  روزانه  تاریخ  این  از   .  93/10/30 مورخ  تا  ریال   5536۴38356۴

خسارت روز شمار بابت قرار داد رهنی مورخ 88/12/20 دفترخانه 170 تهران به بانک ملت 

اداره سوم اجرای اسناد  به  تهران شعبه خیابان فردوسی شمالی و همچنین حقوق دولتی 

رسمی تهران بدهکار می باشید و برابر گزارش مامور اباغ شناسایی نگردیده اید، لذا از تاریخ 

انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در غیر اینصوت 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. 

شماره :13/2/95/231/م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل

دادنامه 
پرونده  شماره   139۴/11/21: تنظیم  تاریخ   9۴0997365۴002937: شماره 

بایگانی شعبه :9۴08۴2 شاکی : خانم توران احمدی نیکو  :920998365۴801572 شماره 

فرزند علی احمد به نشانی کرسگان جولرستان ک شهید چمران ۴ پ 172متهم : آقای میاد 

داودی به نشانی فاورجان دشتلو خ اصلی جنب مسجد ک شکوفه درب 3 )مجهول المکان ( 

اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات دادگاه با عنایت به 

محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 

تحصیل  بر  دائر  داودی  میاد  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای  نماد./  می  رای  به صدور 

به شماره سریال  موبایل سامسونگ  )تحصیل یک دستگاه گوشی  نامشروع  از طریق  مال 

13580۴2035638931 با توجه به شکایت شاکی خانم توران احمدی نیکو فرزند علی احمد 

استعام به عمل امده از شرکت ایرانسل در خصص ردیابی گوشی مذکور وجود کارتن گوشی 

مذکور در ید شاکی و عدم حضور متهم و عدم ایراد در دفاع با وصف احضار از طریق نشر 

آگهی و سایر قرائن و امارات موجود بزه منتسب به  وی محرز است دادگاه با استناد به ماده 

2 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختاس و کاهبرداری متهم را عاوه  بر استرداد گوشی 

مذکور وی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف 

مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیت روز نیز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./

 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فاورجان – ابراهیمی 

دادنامه 
پرونده  شماره   1395/07/08: تنظیم  تاریخ   950997365۴101223: دادنامه  شماره 

:930998365۴70103۴ شماره بایگانی شعبه :950079پرونده کاسه 930998365۴70103۴ 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان )103 جزایی  سابق ( تصمیم نهایی شماره 

950997365۴101223شاکی : خانم حسین محمدی فرتخونی فرزند قاسم به نشانی پیر 

بکران – فرتخون – محله امامزاده سید حاجی – ک شهید رمضان مرادی متهمین : 1. آقای 

مهدی کریمیان فرزند احمد 2. آقای محمد احمدی فرزند مسلم 3. آقای مصطفی محمدی 

فرزند محمد همگی به نشانی شهرستان فاورجان خونسارک ۴. آقای اصغر محمدی فرزند 

ولی اله به نشانی شهرستان فاورجان خونسارک محله شهرک منزل ش ولی اله محمدی 

اتهام : مشارکت در ضرب و جرح عمدی باقداره دادگاه ختم رسیدگی را اعام و اقدام به صدور 

رای می کند.رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- مهدی کریمیان فرزند احمد 2- مصطفی 

اله  ولی  فرزند  اصغر محمدی  فرزند مسلم ۴-  احمدی  فرزند محمد 3- محمد  محمدی 

با قداره در محل دامداری متعلق به  ایراد ضرب و جرح عمدی  همگی دائر بر مشارکت در 

شاکی در تاریخ 93/5/7 موضوع شکایت آقای حسین محمدی فرزند قاسم دادگاه با توجه 

به محتویات پرونده اظهارات بی شائبه شاکی نظریه پزشکی قانونی گزارش تحقیقات مرجع 

انتظامی شهادت یک شاهد اظهارات متهم ردیف چهارم اظهارات دیگر حاضرین در محل که 

نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده است و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده با 

این وصف که متهمین ردیف های اول تا سوم علیرغم اباغ با نشر آگهی و ردیف سوم علیرغم 

اباغ قانونی در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی نکرده اند بزه منتسب به نامبردگان را محرز 

تشخیص داده و به استناد مواد ۴۴8-۴۴9-۴88-709-710 قانون مجازات اسامی و تبصره 

ماده 61۴ قانون تعزیرات مصوب 1375 هریک را به تحمل یک سال حبس تعزیری و همگی 

را به پرداخت 1- نه و نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت جراحت )دامیه و حارصه ( آهیانه 

چپ سر – پشت سر – سمت چپ صورت – بازوی چپ و راست و ساعت چپ 2- هشت 

درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارزش جراحات و نقص زیبایی ناشی از جوشگاه بد شکل 

باقیمانده از جراحات در حق شاکی محکوم می کند رای صادره شده غیابی است و  ظرف 

مهلت بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. 

سید رسول سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9310۴20350700297 شماره پرونده: 9109980350700856

شماره بایگانی شعبه : 910867تاریخ تنظیم: 1393/07/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام 

:علیرضا  نام خانوادگی : سلطانی آفارانی  نام پدر: عبدهللا     نشانی: اصفهان ملک شهر شهرک 

صنعتی مارچین کارگاه احمد رضا بهشت آیین مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: احمد 

رضا     نام خانوادگی : بهشت آیین  نام پدر : اسماعیل   نشانی: اصفهان ملک شهر شهرک 

صنعتی مارچینکارگاه احمد رضا بهشت آیین  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : حسین  نام خانوادگی : محمدیان نام پدر : یداله نشانی : اصفهان 

– خیابان شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1 نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم علیرضا سلطانی آفارانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 

خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970350700191محکوم 

علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/855/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه )91/7/27( لغایت وصول 

بر اساس شاخص نرخ تورم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  در حق محکوم له پرداخت مبلغ 

۴500000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.  محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.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 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال 

به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 

شماره: 2۴1۴3/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی     

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510۴20351۴00393 شماره پرونده: 9۴09980351۴00753شماره بایگانی 

شعبه : 9۴0823تاریخ تنظیم: 1395/08/06 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد  نام 

خانوادگی : علیان   نام پدر: رضا     نشانی: اصفهان فلکه احمد آباد ابتدای بزرگمهر – ساختمان 

صبا – واحد 1 – ک م 12890360۴7 – ت ه 09133199700 مشخصات محکوم علیه ردیف 

1- نام: امین      نام خانوادگی : رحیمی حاجی آبادی   نام پدر : محمود    نشانی: اصفهان 

– فلکه احمد آباد – ابتدای بزرگمهر – موبایل اصفهان نوکیا   محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9509970351۴00379 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 171/670/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/ لغایت وصول و مبلغ 6/000/100 ریال بابت هزینه دادرسی 

در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 8/583/500 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت. رای صادره غیابی است.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ 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 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال 

به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 

شماره: 2۴150/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – احمدی نبی

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: لطیف هللا      نام خانوادگی: حبیبی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:زهرا    نام خانوادگی:داورزنی نشانی محل اقامت: رهنان – 

خ شهدا – کوچه شهید مرتضی اکبری محکوم به:به موجب رای شماره 536 تاریخ95/۴/28 

حوزه 17  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ریال  به:استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال  است 

هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی تا اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شهرستان  اختاف  حل  شورای  دو   شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م  شماره2۴15۴/ 

اصفهان

    اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا      نام خانوادگی: جوانبخت   نشانی محل اقامت: 

نام خانوادگی:جعفری طادی  نشانی  نام:مهرداد     له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول 

محل اقامت: خ وحید – حدفاصل فلکه ارتش چهارراه رودکی ساختمان بهشتمحکوم به:به 

موجب رای شماره 1375 تاریخ9۴/12/12 حوزه 17  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت سی و سه میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت هزینه نشر آگهی 

تا اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه تاریخ سر رسید 

چک 692987 مورخ 89/9/30 و ۴19822 مورخ 89/9/5 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 

و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 

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

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

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شهرستان  اختاف  حل  شورای  دو   شماره  مجتمع   17 شعبه  دفتر  الف  م  شماره2۴156/ 

اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9۴09980350۴00520شماره  پرونده:  9510100350۴08۴67شماره  اباغیه:  شماره 

فاطمه  و  زاده  الماسی  زهرا  شاکی   / خواهان   1395/08/06 تنظیم:  تاریخ   9۴0559 شعبه: 

محمد  و  ریسمانچیان  اختر  و  ریسمانچیان  محمود  و  ریسمانچیان  احمد  و  ریسمانچیان 

ریسمانچیان و نسرین دخت گمینی اصفهان  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم اکرم 

فریبا  و  مغزیان  رضا  و  طباطبایی  حسین  امیر  و  لوافان  اشرف  و  مغزیان  حسن  و  لوافان 

راه  اداره کل  و  لوافان  اکبر  و  لوافان  محمد  و  لوافان  اصغر  و  طباطبایی  ترانه  و  طباطبایی 

و شها  و فطرس عمومی  لوافان  و شهناز  طباطبایی  و فخری  اصفهان  استان  و شهرسازی 

دادگاه  تقدیم  اصلی   ثالث  اعتراض  خواسته  به  لوافان  علی  و  لوافان  رضا  محمد  و  لوافان 

دادگاه   ۴ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 

نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 

به کاسه   و  ارجاع  اتاق شماره 308   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان 

08:00تعیین  و ساعت   1395/11/10 آن  رسیدگی  وقت  9۴09980350۴00520ثبت گردیده که 

المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و  به علت مجهول  شده است. 

به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

متهم    / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 

نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس 

حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم   نسخه 

گردد.

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  2۴1۴5/م  شماره: 

اصفهان – علی وهاب 

آگهی ابالغ
بایگانی  9509980351۴003۴6شماره  پرونده:  9510100351۴08126شماره  اباغیه:  شماره 

شعبه: 950۴06 تاریخ تنظیم: 1395/08/06 خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد   دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم علیرضا آدر فر و امید زال و علیرضا خشت زرین و فرشاد آذر فر و 

فرانک آذر فر به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 

دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 1۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 

و به کاسه 9509980351۴003۴6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/07 و ساعت 

11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ 

شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 

متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

شماره: 2۴151/م الف منشی شعبه 1۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
حسن  سید  فرزند  تربتیان   : خانوادگی  نام  محمد  سید   : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 

:  محمد رضا طالبی فرزند  نام   : له  المکان مشخصات محکوم  آزاد  نشانی مجهول  شغل 

: اصفهان خ شیخ صدوق  آزاد نشانی وکیل   اکبری فرد شغل  بوکالت احسان  اله  حشمت 

شمالی خ شیخ مفید ساختمان شماره 12 ط دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم 

اختاف شهرستان  حوزه 28شورای حل   9۴/8/18 تاریخ  رای شماره 783  موجب  به   : به 

 ۴7/500/000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  اصفهان 

ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 200/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

به شرح  تاریخ سر رسید چکها  از  تادیه  تاخی  و  تعرفه  آگهی طبق  تعرفه وهزینه نشر  طبق 

به   603518 شماره  چک   89/2/25 مورخ  ریال   9/000/000 مبلغ  به   603519 شماره  چک 

مورخ  ریال   10/000/000 مبلغ  به  مورخ 89/2/5 چک شماره 603523  ریال   9/000/000 مبلغ 

شماره  چک   89/۴/25 مورخ  ریال   9/500/000 مبلغ  به   603525 شماره  چک   89/3/25

عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  وصول  لغایت   89/3/5 مورخ   10/000/000 مبلغ  به   603522

علیه  محکوم  به  اجرائیه  همینکه   : احکام  اجرای  قانون   3۴ ماده  دولت   صندوق  حق  در 

اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

ازآن 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 اجراتسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام 

نماید . 

م الف 2372۴ دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک  شهرستان اصفهان

در شهر

حضور 94 مشارکت کننده در نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان
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حتما بخوانید!
هنرمندان فرایبورگ، میهمان تاالر هنر

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

دومیــن  افتــاد«،  اتفــاق  »نیمه شــب  ســینمایی  فیلــم 
ــران  ــا اک ــان ب ــا همزم ــن روزه ــروان، ای ــا پاک ــاخته تین س
سراســری در ســینما فلســطین اصفهــان بــر روی پــرده 
ــه  ــارف را ب ــق های نامتع ــتان عش ــم، داس ــن فیل ــت. ای اس
کالن شــهرهایی  در  عشــق هایی کــه  می کشــد.  تصویــر 
همچــون تهــران شــکل می گیــرد و در تناقــض بــا آن چیــزی 

ــم. ــارش را داری ــا انتظ ــه م ــت ک اس
    داستان

درام عاطفــی »نیمه شــب اتفــاق افتــاد«، در بــاره رابطــه  یــک 
ــودش  ــر از خ ــیار جوان ت ــردی بس ــوه و م ــال بی زن میانس
ــی  ــان عــادی نیســت؛ یعن ــز آنچن ــت ماجــرا نی اســت. روای
رابطــه زن میانســال بــا بــازی رؤیــا نونهالــی و پســر جــوان با 
بــازی حامــد بهــداد، قالبــی خــاص دارد. عشــق زن فقــط بــه 
دلیــل کشــش دل خــود و معنــوی اســت؛ نــه پــول دغدغــه 
اوســت و نــه منزلــت اجتماعــی. »نیمه شــب اتفــاق افتــاد« 
ــی قهرمان محــور  ــه کل ــر همیــن اســاس، یــک داســتان ب ب

و زنانــه اســت.
    تحلیل

ــت  ــرده اس ــالش ک ــی ت ــام کارگردان ــروان در مق ــا پاک تین
فیلــم ملــودرام عاشــقانه بســازد؛ امــا تــالش او در پرداخــت 
فیلمنامــه و بســتری بــرای داســتان گویی در رابطــه بــا یــک 
ــا  ــه اساس ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــاکام مان ــارف ن ــق نامتع عش

ــروان هــم  ــی اســت و پاک ــه تلویزیون ســر و شــکِل فیلمنام
ــد. ــک کن ــه ســینما نزدی ــده را ب ــن ای نتوانســته ای

 فیلــم »شــام آخــر« فریــدون جیرانــی را بــه یــاد بیاوریــد؛ 
ــینمایی، آن  ــودرام س ــک مل ــب ی ــارف در غال ــق نامتع عش
هــم عشــق یــک دانشــجو بــه اســتادش کــه بــا شــوهرش 
ــود  ــته ب ــتی توانس ــه درس ــی ب ــت؛ جیران ــرده اس ــه ک متارک
فضایــی فراهــم کنــد کــه عشــِق دانشــجوی جــوان به اســتاد 
ــرای مخاطــب قابــل  میانســال و شــکل گیری ایــن رابطــه ب
ــم  ــاد« نمی توانی ــاق افت ــا در »نیمه شــب اتف درک باشــد. ام
فضــای داســتان را قبــول کنیــم؛ حتــی در زمانــی کــه اِنســی 

از گذشــته  زیبــا و شــوهرش می گویــد بــرای مخاطــب 
ــد؛ چــرا کــه ایــن بازگویــی در  ــه وجــود نمی آی غافلگیــری ب
ــد  ــد. بای ــی رخ می ده ــلخته و تلویزیون ــن ش ــک میزانس ی
ــه های  ــطحِ کلیش ــاد« در س ــاق افت ــب اتف ــت »نیمه ش گف
مرســوم تلویزیونــی باقــی می مانــد و نمی توانــد بســتِر 
ــقانه اش  ــه  عاش ــیدن قص ــدف رس ــه ه ــرای ب ــبی ب مناس
ایــن در وهلــه  اول ضعــف در فیلمنامــه   فراهــم کنــد. 
و شــخصیت پردازی اســت و بعــد نافرجامــی پاکــروان 
ــای  ــه خرده روایت ه ــدری ب ــه ق ــروان ب ــی. پاک در کارگردان
ــت  ــا هوی ــر زیب ــه کاراکت ــته ب ــه نتوانس ــه ک ــی پرداخت اضاف

بدهــد. اساســا عناصــر تشــکیل دهنــده  دومیــن فیلــم 
پاکــروان اگرچــه از فیلــم اولــش جلوتــر اســت، اما فیلمســاز 
ــدازه   ــه ان ــی دارد ک ــون و فرم ــه مضم ــد ب ــرار و تاکی ــا اص م
ــاظ  ــه لح ــم ب ــن فیل ــه ای ــه ک ــت. البت ــینما نیس ــاب س ق
انتخــاب حامــد بهــداد و فضاهــای آوازخوانــی اش می توانــد 
بــرای مخاطــب عــام ســینما تــا حــدی مــورد قبــول باشــد.

    عوامل فیلم
ــا  ــروان ب ــا پاک ــده: تین ــروان/ تهیه کنن ــا پاک ــردان: تین کارگ
مشــارکت امیرحســین عبدالهــی/ مدیــر فیلمبرداری: فرشــاد 
 محمــدی/ نویســنده: طــال معتضــدی/ تدویــن: بهــزاد مصلح

ــی  ــاس: عل ــه و لب ــر/ طــراح صحن موســیقی: کارن همایونف
عابدینــی/ طــراح چهره پــردازی: پرســتو معینــی/ صدابــردار: 
امیــن میرشــکاری/ فیلمبــردار: محمــد ابراهیمیــان/ طــراح 
ــردان  ــتیار اول کارگ ــان/ دس ــا علوی ــدا: علیرض ــب ص و ترکی
ــدی  ــرداز: داوود محم ــدی/ نورپ ــی وحی ــز: مجتب برنامه ری
مدیــر تولیــد: مهــدی چراغــی/ مدیــر تــدارکات: حامــد آزادی 
ــدا  ــروغ شاهســوند/ مشــاور رســانه ای: آی ــه: ف ــر صحن مدی
اورنــگ/ روابــط مجــازی: آریــان امیرخــان/ منشــی صحنــه: 
ســحر عقیقــی/ عــکاس: احمدرضــا شــجاعی/ تصویربــردار 
ــد  ــران: حام ــی/ بازیگ ــه صالح بیگ ــه: معصوم ــت صحن پش
ــیانی  ــال پس ــش، آتی ــر خیراندی ــی، گوه ــا نونهال ــداد، رؤی به
ســتاره اســکندی، ســینا رازانــی، کریــم امینــی، فرنــاز زوفــا 
دینــا آبــرون، علــی تاجیــک، محمــد فیــروز بخــت، مهــراب 

رضایــی، شــقایق فراهانــی.

ــوریه  ــور س ــی از کش ــه به تازگ ــا ک ــم حاتمی کی - ابراهی
بــه ایــران بازگشــته اســت، تمامــی شــایعات مبنــی بــر 
ــن  ــت ای ــاره وضعی ــینمایی درب ــم س ــک فیل ــاخت ی س
ــه ســوریه  کشــور را تکذیــب کــرد و علــت ســفر خــود ب

ــوان کــرد. ــل شــخصی عن ــگ زده را دالی جن
ــوان  ــن« عن ــه« و »تمری ــی«، »تعزی ــتی یونان - »کش
ســه فیلــم مســتند از ناصــر تقوایــی اســت کــه در ســینما 

ســوره اصفهــان بــه روی پــرده رفتــه اســت.
- نشســت متمرکــز گروهــی دربــاره فیلــم »ســعادت آباد« 
بــه کارگردانــی مازیــار میــری روز پنجشــنبه 20 آبان مــاه 
ســاعت 16 تــا 18 در محــل موسســه فرهنگی پژوهشــی 
آژمــان واقــع در چهاربــاغ عباســی، خیابــان شــیخ 
دارالقــرآن  جنــب  قصــر،  چهــاراره  از  بعــد  بهایــی، 

ــود. ــزار می ش ــد 23 برگ ــاد، واح ــاختمان میردام س
ــن  ــه پیرتری ــی، ک ــر روس ــن«، بازیگ ــر زلدی - »والدمی
ــالگی  ــن 101 س ــت،  در س ــب داش ــان لق ــه جه هنرپیش

ــت. درگذش
ــابقه  ــش مس ــه بخ ــت« ب ــاه »آنتراک ــن کوت - انیمیش
ــوان راه  ــدو« تای ــی »کوآن ــنواره بین الملل ــمین جش شش

یافــت.
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــری وزی ــاون هن ــی، مع - مرادخان
اســالمی، بــا رد شــایعه اســتعفای خــود از ایــن ســمت 
از تــالش معاونــت هنــری و اداره کل هنرهــای نمایشــی 
بــرای گســترش تعامــالت بین المللــی تئاتــر ایــران 

ســخن گفــت.
ــوان  ــت داوران ج ــوی هیئ ــنده« از س ــم »فروش - فیل
شــصت ویکمین جشــنواره فیلــم ســمینس در شــهر 
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــا دریافــت جای ــد اســپانیا، ب وایادولی

ــر شــد. تقدی
ــد  ــچ بعی ــد: هی ــی، می گوی ــاعر آیین ــژن ارژن، ش - بی
نیســت کــه در ســال های آینــده شــاهد موســیقی 
ــادآور  ــاعر ی ــن ش ــیم. ای ــا باش ــی در مداحی ه زیرزمین
شــد: ارادت بــه اهــل بیــت )ع( بــه شــرطی پذیرفتنــی 

ــد. ــور کن ــل عب ــی تعق ــه از صاف اســت ک
- جوایــز فیلــم هالیــوود از اعطــای جایــزه کمــدی ایــن 
رویــداد ســینمایی بــه »رابــرت دنیــرو«، بازیگــر مطــرح 

آمریکایــی، خبــر داد.
ــی  ــاخته  محمدعل ــرا« س ــرای اج ــن ب ــم »تمری - فیل
ســجادی در ســینما ســوره اصفهــان بــه روی پــرده 

ــت. رف
- نهمیــن جشــنواره سراســری داســتان انقــالب بــا 
ــش  ــه در 4 بخ ــردی ک ــین ف ــزه امیرحس ــوان جای عن
رمــان بزرگســاالن، رمــان نوجــوان، داســتان کوتــاه 
بزرگســال و داســتان کوتــاه نوجــوان برگــزار می شــود تــا 

ــد. ــد ش ــاه تمدی 2 آذرم

هنرمندان فرایبورگ، میهمان تاالر هنر

کیمیای وطن

ــورگ  ــر شــهر فرایب ــدان تئات هنرمن
ّابان مــاه   10 روز  عصــر  آلمــان، 
نمایــش »چنــد درجه ســوءتفاهم 
تماشــا  را  اتللــو«  مقیــاس  در 
کردنــد. به گــزارش روابــط عمومی 
ــروز  ــان، عصــر دی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــر  ــورگ، مدی ــودک فرایب ــر ک ــر تئات ــهر و مدی ــر ش ــر تئات مدی
 موسســه فرهنگــی گوتــه همــراه بــا جمعــی از هنرمنــدان 
و مســئوالن شــهری و فرهنگــی شــهر فرایبــوگ آلمــان از تــاالر 
هنــر اصفهــان بازدیــد کردنــد. ایــن گــروه فرهنگی هنــری 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  هنــر  تــاالر  از  بازدیــد  ضمــن 
ــوءتفاهم در  ــه س ــد درج ــش »چن ــان، نمای ــهرداری اصفه ش
ــا  ــش را تماش ــه دان ــی حبیب ال ــه کارگردان ــو« ب ــاس اتلل مقی
کردنــد. شــهر فرایبــورگ آلمــان، خواهرخوانــده اصفهــان اســت 
و بــه همیــن واســطه تبــادالت فرهنگی هنــری بســیاری بیــن 

ــرد. ــورت می گی ــهر ص ــن دو ش ای

 بدرقه کاروان موکب امامزاده 

ولی بن موسی الکاظم)ع(
امامــزاده  بدرقــه کاروان موکــب  مراســم   

سرویس فرهنگ
هادی مؤمنی

حضــور  بــا  الکاظــم)ع(   ولی بن موســی 
و اســتقبال پرشــور اهالــی راونــد برگــزار شــد. مســئول تبلیغات 
موسســه فرهنگی مذهبــی اربعیــن راونــد از احــداث موکــب در 
شــهر کربــال جهــت اســکان و پذیرایــی زائــران اربعین حســینی 
ــدارکات  ــن کاروان ت ــت: اولی ــی گف ــا متول ــر داد. محمدرض خب
ــد  ــه راون ــزاده ولی بن موســی الکاظــم)ع( از منطق موکــب امام
طاهرآبــاد و خــزاق بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه زائــران اربعین 
حســینی بــه کربــال اعــزام شــد. وی گفــت: ایــن کاروان کــه بــا 
کمک هــای مردمــی آمــاده شــده، شــامل 60 تــن مــواد غذایــی 
و تجهیــزات الزم جهــت اســکان و پذیرایــی در قالــب 4 تریلــی 
و کامیــون اســت. متولــی در ادامــه افــزود: پذیرایــی بــا 
دمنوش هــای گیاهــی، ارائــه خدمــات ماســاژدرمانی و همچنیــن 
ویزیــت بیمــاران توســط متخصصــان طــب اســالمی موسســه 
تحقیقاتــی پژوهشــی طــب االئمــه، از دیگــر خدماتــی اســت که 
توســط ایــن موکــب بــه زائــران اربعیــن حســینی ارائــه خواهــد 
شــد. وی اظهــار داشــت: نیروهــای داوطلــب و مردمــی بــا توان 
جســمی و کار شــبانه روزی، آمــاده ارائــه بهتریــن خدمــات بــه 

زائران خواهند بود. 
ولی بن موســی  امامــزاده  موکــب  کــرد:  تصریــح  وی 
الکاظــم)ع( راونــد در 700 متــری بــاب القبلــه حــرم حضــرت 
ــه  ــاه ب ــا 3 آذرم ــان ت ــه از 19 آب ــده ک ــع ش ــل)ع( واق ابوالفض
ــد. ــی می کن ــر پذیرای ــر زائ ــزار نف ــه از ه ــدت 1۵ روز، روزان م

اخبار کوتاه

ــروز«  ــران »ماجــرای نیم ــروه بازیگ ــه گ ــدل ب ــدی پاک مه
ــان  ــین مهدوی ــینمایی محمدحس ــد س ــم بلن ــن فیل دومی
ــم  ــود رضــوی پیوســت. فیل ــی ســید محم ــه تهیه کنندگ ب
ــه  ــا در مرحل ــن روزه ــروز«، ای ــرای نیم ــینمایی »ماج س
پیش تولیــد قــرار دارد و به تازگــی مهــدی پاکــدل بــه 

ــده  ــه ش ــم اضاف ــن فیل ــران ای ــع بازیگ جم
ــور  ــن حض ــش از ای ــن پی ــت. همچنی اس
ــر در  ــان و هــادی حجازی ف ــرداد صدیقی مه

ــود.  ــی شــده ب ــروژه، قطع ــن پ ای
فیلــم  دومیــن  نیمــروز«،  »ماجــرای 
ــان  ــین مهدوی ــینمایی محمدحس ــد س بلن
ــق »ایســتاده در  ــر موف ــس از ســاخت اث پ

غبــار« اســت کــه در جشــنواره فجــر و در اکــران عمومــی 
بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو شــد. ایــن فیلــم یــک 
ــوادث  ــه ح ــه ب ــتر قص ــه در بس ــت ک ــی اس ــر پلیس  تریل
و وقایــع ســال 1360 می پــردازد. »ماجــرای نیمــروز« 
ــودن  ــو ب ــت قصه گ ــردان از جه ــن کارگ ــی ای ــم قبل ــا فیل ب

ــد  ــل تولی ــت. از عوام ــاوت اس ــیار متف ــازی، بس و فضا س
»ماجــرای نیمــروز« می تــوان بــه فیلمنامــه: محمدحســین 
ــادی  ــرداری: ه ــر فیلمب ــی، مدی ــم امین ــان و ابراهی مهدوی
ــه  ــراح صحن ــنج، ط ــن دارس ــم: محس ــراح گری ــروز، ط  به
و لبــاس: بهــزاد جعفــری، صدابــردار: هــادی ســاعد 
ــازی ــران حج ــرح: کام ــری ط ــم، مج  محک
مدیــر تولیــد: ســعید شــرفی کیا، جلوه هــای 
برنامه ریــز:  روزبهانــی،  محســن  ویــژه: 
کارگــردان:  اول  دســتیار  کاشــی،  وحیــد 
عــکاس:  صاحب الفصــول،  عبدالرحیــم 
ــا  ــانه ای: بیت ــاور رس ــاف مش ــحاب زری ب س
موســوی و تهیه کننــده: ســید محمــود رضــوی 
اشــاره کــرد. ایــن فیلــم، هم اکنــون در مرحلــه پیش تولیــد 
قــرار دارد و قــرار اســت از اواخــر آبــان کلیــد بخــورد. 
همچنیــن تمــام صحنه هــا در تهــران و اطــراف شــهر 
فیلمبــرداری می شــود. »ماجــرای نیمــروز« محصــول 

ــت. ــر اس ــیمای مه ــه س موسس

مهدی پاکدل، بازیگر یک تریلر پلیسی شد
مصطفــی زمانــی، بازیگــر ســریال »شــهرزاد 2«، گفــت کــه 
حــدود یــک مــاه اســت در ایــن مجموعــه مشــغول بــه کار 

اســت.
 زمانــی دربــاره ایــن مجموعــه و جذابیــت آن بــرای 
مخاطبانــی کــه یــک فصــل از آن را دنبــال کرده انــد گفــت: 

ــد در طــول دوره هــای  ــه مــردم می توان ذائق
ــه  ــی ک ــوال کارهای ــد و معم ــر کن ــان تغیی زم
ــد  ــا تولی ــک فصــل از آن ه ــن ی پیــش از ای
ــالف  ــورد اخت ــل دوم م ــت، فص ــده  اس ش

می شــود. واقــع  ســلیقه هایی 
ــه  ــا وظیف ــن حــال م ــا ای ــه داد: ب  وی ادام
 خــود را انجــام می دهیــم و فکــر خــود 

را درگیــر ایــن مســئله نمی کنیــم. مــن اطمینــان دارم کــه 
حســن فتحــی بــه عنــوان کارگــردان ایــن مجموعــه، کارش 
ــه لحــاظ کاری بســیار  ــر ب ــن اث ــد اســت و مســلما ای را بل

ــت.  ــر اس قوی ت
ایــن بازیگــر دربــاره داســتان فصــل دوم »شــهرزاد« 

توضیــح داد: داســتان از قســمت 29 بــه بعــد اتفــاق 
می افتــد؛ ولــی نمی تــوان در این بــاره نکتــه ای را بیــان 
ــچ  ــته اند هی ــا خواس ــی از م ــای فتح ــه آق ــرا ک ــرد؛ چ ک
این بــاره ندهیــم. ممکــن اســت حتــی  توضیحــی در 
توضیحــی کــه سربســته اســت بــه مخاطــب کــدی بدهــد 
و حساســیت های  داده شــود  نبایــد  کــه 
آقــای فتحــی بــه عنــوان کارگــردان کامــال بــه 
حــق اســت. زمانــی در پایــان، دربــاره ایفــای 
ــی  ــی طوالن ــد از مدت زمان ــاد بع ــش فره نق
عنــوان کــرد: وقتــی نقشــی را بــه مــدت 
ــای  ــن ایف ــر بی ــد، اگ ــازی می کنی ــی ب طوالن
دوبــاره آن فاصلــه بیفتــد، بــاز هــم مشــکلی 
بــه وجــود نمــی آورد. مــن در ایــن ســری، اولیــن دیالــوگ را 
کــه گفتــم روحیــات و ویژگی هــای فرهــاد خــودش آمــد؛ 
چــون در ناخــودآگاه مــن حضــور داشــت و فقــط الزم بــود 
ســعی کنــم تمرکــز داشــته باشــم و او را دوبــاره پیــدا کنــم؛ 

ــود. ــن نب ــرای م ــن کار ســختی ب ای

نگاهی به فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« تینا پاکروان

یک عاشقانه کم رنگ

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 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 

تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 

به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 

از تاریخ  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 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 139۵6030202300068۵مورخ 139۵/06/31 آقای منصور نوری لنجان 

نوکابادی    به شماره شناسنامه 40409 کدملی 1282330888 صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به یک پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵34 باقی مانده - اصلی واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 2-  برابر رای شماره 139۵60302023000687مورخ 139۵/06/31 خانم زهره نوری لنجان 

نوکابادی     به شماره شناسنامه 48۵ کدملی 1289389616 صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به سه پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵34 باقی مانده - اصلی واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

نوری  مسعود  اقای   139۵/06/31 139۵60302023000689مورخ  شماره  رای  برابر    -3 ردیف 

اصفهان   از  صادره    1288913273 992 کدملی  شناسنامه  شماره  به  نوکابادی       لنجان 

فرزندعبدالوهاب نسبت به یک  پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

از پالک شماره ۵۵34  بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی  به استثناء 

اولیه محرز  ازای مالکیت مشاعی  ثبت اصفهان که در  واقع در بخش 4  باقی مانده - اصلی 

گردیده است.

نوری  مجید   آقای   139۵/06/31 139۵60302023000691مورخ  شماره  رای  برابر    -4 ردیف 

اصفهان   از  صادره     1289۵36۵11 298۵ کدملی  شناسنامه  شماره  به  نوکابادی       لنجان 

فرزندعبدالوهاب نسبت به یک  پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

از پالک شماره ۵۵34  بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی  به استثناء 

اولیه محرز  ازای مالکیت مشاعی  ثبت اصفهان که در  واقع در بخش 4  باقی مانده - اصلی 

گردیده است.

نوری  الهام  خانم   139۵/06/31 139۵60302023000693مورخ  شماره  رای  برابر    -۵ ردیف 

از اصفهان   نوکابادی       به شماره شناسنامه 3646 کدملی 1289720843   صادره  لنجان 

فرزندعبدالوهاب نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

از پالک شماره ۵۵34  بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی  به استثناء 

اولیه محرز  ازای مالکیت مشاعی  ثبت اصفهان که در  واقع در بخش 4  باقی مانده - اصلی 

گردیده است.

نوری  سهیال   خانم   139۵/06/31 139۵6030202300069۵مورخ  شماره  رای  برابر    -6 ردیف 

لنجان نوکابادی       به شماره شناسنامه 40407  کدملی 1282330901    صادره از اصفهان  

فرزندعبدالوهاب نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

از پالک شماره ۵۵34  بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی  به استثناء 

اولیه محرز  ازای مالکیت مشاعی  ثبت اصفهان که در  واقع در بخش 4  باقی مانده - اصلی 

گردیده است.

نوری  ناهید   خانم   139۵/06/31 139۵60302023000697مورخ  شماره  رای  برابر    -7 ردیف 

لنجان نوکابادی       به شماره شناسنامه 40408  کدملی 1282330896    صادره از اصفهان  

فرزندعبدالوهاب نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

از پالک شماره ۵۵34  بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی  به استثناء 

اولیه محرز  ازای مالکیت مشاعی  ثبت اصفهان که در  واقع در بخش 4  باقی مانده - اصلی 

گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/7/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/8/12 

شماره : 20747/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

حصر وراثت 
خانم فرزانه ذینفع  دارای شناسنامه شماره 227۵ به شرح دادخواست به کالسه 3688/9۵ از 

این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا پور 

حقیقت بشناسنامه 383 در تاریخ 81/6/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است :

1-پرویز پور حقیقت ش ش 241فرزند  2- عزیزاله پور حقیقت ش ش  329 فرزند  

3-گلنازپور حقیقت ش ش 1۵39 فرزند   4-پروین پور حقیقت ش ش 1839 فرزند  

۵-پروانه پور حقیقت ش ش 83 فرزند   6-فاطمه پور حقیقت ش ش 336 فرزند   

7-فرانک پور حقیقت ش ش 110 فرزند   8-شقایق پور حقیقت ش ش 3300 فرزند  

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  همسراینک   366۵2 ش  ش  زاده  مومن  9-صدیقه 

مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 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  م الف 23613 

شعبه دهم حقوقی اصفهان 

دادنامه
مرجع   ................. رسیدگی:  تاریخ  دادنامه:...................  شماره  پرونده:۵11-9۵  کالسه 

نشانی: خ  به  علیان  آقا  عبدالرسول  اصفهان خواهان:  اختالف  29 شورای حل  رسیدگی:شعبه 

ولی عصر مواد غذایی دوامی خوانده: جواد یوسفی لک نشانی :مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید:

 ))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست  عبدالرسول آقا علیان به طرفیت جواد یوسفی لک به خواسته مطالبه 

مبلغ 30/000/000 لاير وجه یک فقره چک به شماره  371288 مورخ 88/12/23  عهده بانک 

ملی  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده  وگواهینامه 

در جلسه  خواهان  اظهارات  به  توجه  با  و  علیه  محال  بانک  ناحیه  از  وجه چک  پرداخت  عدم 

رسیدگی مورخه 9۵/7/۵ و عدم حضور 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 خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده است دلیلی که حکایت 

از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 

صورتجلسه مورخه 9۵/7/6 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 

9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، ۵19، ۵22 از قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 30/000/000  لاير بابت اصل 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 

شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 9۵۵/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.شماره: 23690/ م الف قاضی شورای حل اختالف 

شعبه 29 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵0۵70 شماره دادنامه: 1267 مورخ : 9۵/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه هشت 

فرزند سید محسن   مدرس صادقی  امیر حسین  خواهان: سید  اصفهان  اختالف  شورای حل 

نشانی: اصفهان- خ عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع اقتصاد خوانده: سید کامران حسینی 

فرزند سید عباس به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 3 فقره چک به مبلغ 12/000/000 

لاير به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی گردشکار: با عنایت به محتویات 

از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

))رای قاضی شورا((

حسینی  سید کامران  طرفیت  به  صادقی  مدرس  حسین  امیر  سید  دادخواست  خصوص  در 

 891/04908628-1 های  به شماره  فقره چک   3 وجه  12/000/000 لاير  مبلغ  مطالبه  بخواسته 

پست  بانک  عهده    891/04908621-3  90/8/30 مورخ    891/04908627-2  90/6/30 مورخ 

بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 

مستندات دعوی و اینکه خوانده با  ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 

و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 

نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن 

ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31۵، 

310؛ 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000لاير 

به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3۵0/000لاير  به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به 

مبلغ 120/000 لاير به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها   لغایت زمان وصول 

و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود . شماره:23668/م 

الف قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵-۵12 شماره دادنامه: 728 تاریخ رسیدگی: 9۵/7/13 مرجع رسیدگی: شعبه 

29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول آقا علیان نشانی:خ ولی عصر-مغازه مواد 

غذایی دوامی خوانده: مجید رضائی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 

پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 

مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

 ))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست  عبدالرسول آقا علیان به طرفیت مجید رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 

2۵/000/000 لاير وجه یک فقره چک به شماره  467242 مورخ 94/11/1۵  به عهده بانک سپه 

شعبه مشیر  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 9۵/7/۵ و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 

از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه  اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 

وی دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه از طریق نشر آگهی در جلسه 

حاضر نشده است دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 

نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 9۵/7/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 

و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از 

قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 

به  و  به محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  از   ۵22 ،۵19 مواد 198،  و  چک 

پرداخت مبلغ 2۵/000/000  لاير بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت  رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 

1/۵80/000  ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی 

ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و اما در خصوص 

تامین خواسته علیرغم ابالغ حضوری مبنی بر تودیع خسارت احتمالی خواهان تا کنون نسبت به 

بردن آن اقدامی بعمل نیاورده لذا مستندا به بند »د« ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 

رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعالم می گردد قرار صادره قطعی است.شماره: 23692/ 

م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 29 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه
هشت  رسیدگی:شعبه  مرجع   9۵/7/29: مورخ  دادنامه:1268  شماره  پرونده:9۵0۵71  کالسه 

فرزند سید محسن  مدرس صادقی  امیر حسین  خواهان: سید  اصفهان  اختالف  شورای حل 

نشانی: اصفهان- خ عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع اقتصاد خوانده: مهدی راه افروز فرزند 

بمانعلی  نشانی :مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 

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

))رای قاضی شورا((دعوی سید امیر حسین مدرس صادقی فرزند سید محسن بطرفیت مهدی 

راه افروز فرزند بمانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 لاير )بیست میلیون لاير(وجه یک 

فقره حواله  شماره  387۵98  به عهده موسسه )تعاونی( مالی و اعتباری عسگریه شعبه ملک 

شهر اصفهان  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی تعاونی اعتبار عسگریه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور 

نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به 

استناد مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 20/000/000 لاير بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 لاير و 

31۵/000 لاير بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

)9۵/4/13( تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود.شماره:23667/م الف قاضی شعبه 8 

شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 390/9۵ شماره دادنامه: 718تاریخ رسیدگی: 139۵/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه 

18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای محمد حسین قاسم زاده نشانی: اصفهان- خ 

سروش فرش شاهکار خوانده: آقای علی احمدی فاضل به نشانی : مجهول المکان گردشکار: با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

))رای قاضی شورا((

آقای  خوانده  طرفیت  به  زاده  قاسم  حسین  محمد  آقای  خواهان  دادخواست  خصوص  در 

شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  لاير   110/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  فاضل  احمدی  علی 

2114/193283  مورخ 94/8/20 به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با  ابالغ 

ابرازی  انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات  و  قانونی وقت 

خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده 

به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و ۵19 

و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31۵، 310؛ 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون لاير)110/000/000 لاير( به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت و یک میلیون و هشتصد هزار لاير به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 

نرخ شاخص  ایصال آن طبق  و  لغایت زمان وصول  تاریخ 94/8/20   از  تادیه  تاخیر  خسارات 

بانک مرکزی  در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

الف قاضی شعبه  باشد.شماره:23684/م  اصفهان می  در محاکم عمومی حقوقی  نظرخواهی 

هجدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   139۵/08/03 تنظیم:  تاریخ  دادنامه:9۵099703۵37013۵۵  شماره 

  9409980364901073 پرونده کالسه   941368 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980364901073

شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی  اصفهان)111  شهر  دو  کیفری  دادگاه   111 شعبه 

شهرستان  نشانی  به  یعقوب  فرزند  جهانگیری  حسین  آقای  شاکی:   9۵099703۵37013۵۵

سعادت  آقای  متهم:  نور  بن  الله  ک  لیمجیر  خ  اصفهان  خانه  تابلو  خمینی  امام  خ  اصفهان 

شیروانی فرزند نصرت اله به نشانی شهرستان اصفهان خ هفتون ک کالنتری 17 پ28 اتهامات: 

1-توهین از طریق ارسال پیامک 2-مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای  سعادت شیروانی فرزند نصرت اله – متولد 13۵7- متاهل- 

ارسال  طریق  از  توهین  بر  دائر  اصفهان  آسانسور-ساکن  شغل-نصب   – سابقه کیفری  فاقد 

پیامک، نسبت به آقای حسین جهانگیری فرزند یعقوب با عنایت به شکایت شاکی- صورتجلسه 

بازنویسی پیامک های ارسالی از شماره تلفن متهم 093737643۵2 به شماره 09131886468 

)صفحه ۵0 پرونده(- دفاعیات و اظهارات متهم نزد قاضی محترم کشیک )اوراق شماره 7-6 

پرونده( و نظر به اینکه وی به رغم احضار یه حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است و با 

امعان نظر به کیفر خواست صادره سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از 

ناحیه مشار الیه را محرز و مسلم است.لذا دادگاه با استناد به ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 

137۵ نامبرده را به تحمل شصت ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید در مورد دیگر اتهام 

متهم مبنی بر مزاحمت تلفنی با التفات به متن پیامکهای ارسالی از شماره تلفن متهم که بیانگر 

اتهام توهین است و به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه معنونه مستندا به مواد 4 قانون آئین دادرسی 

کیفری مصوب 1392 و استظهار از اصل 37 قانون اساسی رای برائت مشار الیه صادر و اعالم می 

گردد.رای محکومیت صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در این دادگاه و بیست روز پس از انقضای مدت واخواهی از حیث محکومیت موصوف و رای 

برائت قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ک شماره: 

24121/ م الف رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان مسعود بهرامی

ناگفته های مصطفی زمانی از »شهرزاد 2«



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نویدکیا دوست دارد استراحت کند چهارشنبه  12  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  289 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 استارت مربیگری 

کریمی، نیکبخت و کاظمیان
 ســتاره های ســابق فوتبــال ایــران 
حرفه شــان  دوران  پایــان  بــا 
ــه  ــون در ســودای بازگشــت ب اکن
ســمت  در  این بــار  فوتبــال 

مربیگری هستند. 
کالس مربیگــری درجــه c بــا 
ــال  حضــور ســتاره های ســابق فوتب
ایــران در حــال برگــزاری اســت و اکنــون علــی کریمــی، علیرضــا 
نیکبخــت واحــدی، جــواد کاظمیــان، محســن بیاتی نیــا، فــرزاد 
آشــوبی، امیــد خــورج، مرتضــی کاشــی محمــد محمــدی و ... با 
حضــور در ایــن کالس هــا بــه دنبــال دریافــت مــدرک مربیگــری 
 خــود هســتند. ایــن کالس بــا تدریــس فریــدون معینــی 
ــا  ــه نظــر می رســد آن ه ــزاری اســت و ب ــح در حــال برگ و صال
کار ســختی مقابــل ایــن نســل پرحاشــیه بــرای تدریس داشــته 
باشــند. مطرح تریــن چهــره ایــن کالس، علــی کریمــی ســتاره 
بی بدیــل فوتبــال ایــران اســت کــه آخریــن تجربــه حضــور او در 
میادیــن فوتبالــی بــه تمرینــات تیــم ملــی بازمی گــردد کــه در 
نقــش کمــک کارلــوس کــی روش ظاهر شــده بــود. علــی کریمی 
پــس از آن مدتــی نیــز بــه عنــوان مشــاور مالــک خونه به خونــه 
ــن ورزشــی حضــور  ــر در زمی ــه کمت ــه البت ــرد ک ــت می ک فعالی
ــا ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد بــا حضــور ایــن  می یافــت. ب
افــراد کــه در زمــان بــازی خــود جــزو جنجالی تریــن بازیکنــان 
فوتبــال مــا بودنــد، نســل آینــده مربیگــری بــا چالــش جالــب 

توجــه و پرحاشــیه ای همــراه شــود.

دلیل ندارد همه چیز به نفع تیم پولدار باشد
ــه  ــم شــهرداری اراک گفــت: اگــر داوری عادالن والیبالیســت تی
باشــد، لیــگ زیباتــر هــم می شــود و دلیلــی نــدارد تیمــی کــه 
ــادی  ــه نفعــش باشــد. علیرضــا ن ــز ب ــدار اســت، همــه چی پول
ــگ  ــارم لی ــه چه ــهرداری اراک در هفت ــم ش ــازی تی ــاره ب درب
برتــر والیبــال برابــر متیــن ورامیــن اظهــار کــرد: پیــش از 
ــازی دوســتانه داشــتیم  ــا متیــن ورامیــن ب ــر ب  آغــاز لیــگ برت
و امیدواریــم بتوانیــم به نتیجه الزم در این بازی برســیم. در همه 
بازی هــا مــا بــا کیفیــت کار کردیــم، امــا بــه نتیجــه نرســیدیم. 
نــادی دربــاره بــازی هفتــه ســوم اراکی هــا برابــر بانــک ســرمایه 
گفــت: اگــر داور منصفانــه ســوت مــی زد مــا می توانســتیم 3 بــر 
0 بــه پیــروزی برســیم، امــا باختیــم. بانــک ســرمایه بازیکنــان 
ــهرداری اراک  ــم ش ــا تی ــت؛ ام ــی اس ــم خوب ــی دارد و تی خوب
ــرای  ــه ب ــم ک ــی داری ــا بازیکنان ــه داد: م ــرد. او ادام ــر کار ک بهت
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــازی می کردن ــرمایه ب ــک س ــر بان ــار براب ــن ب اولی
دلیــل نمی شــود کــه بــازی خــوب و زیبــای مــا نادیــده گرفتــه 
 شــود. مــا بــازی خوبــی انجــام دادیــم و بــه نظــرم برنــده بــازی 

بودیم.

 هیچ کس حق ندارد 

سوریه را دست کم بگیرد
 مربــی تیــم ملــی فوتبــال گفت: 
پیــش  از  کنیــم  فکــر  نبایــد 
مقابــل ســوریه برنــده هســتیم. 
حاشــیه  در  نکونــام  جــواد 
فوتبــال  ملــی  تیــم  تمریــن 
ایــران اظهــار کــرد: اردوی جدیــد 
تیــم ملــی را بــا بازیکنــان کمــی 
ــن  ــد بازیک ــم و چن ــروع کردی ــتیم، ش ــار داش ــه در اختی ک
ــه  ــان مصــدوم مــا ب ــم. متاســفانه بازیکن مصــدوم هــم داری
دیــدار برابــر ســوریه نمی رســند. نکونــام دربــاره حاشــیه هایی 
ــده هــم  ــه وجــود آم ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرای تی ــه ب ک
گفــت: ایــن حاشــیه ها بــرای مــا غریبــه نیســتند و همیشــه 
اتفاقــات عجیــب و غریــب رخ می دهــد. وی همچنیــن دربــاره 
دیــدار ایــران مقابــل ســوریه خاطرنشــان کــرد: هرگــز مقابــل 
ســوریه بــازی آســانی نداریــم. حتــی زمانــی کــه خــودم هــم 
 بــازی می کــردم، مقابــل ایــن تیــم بازی هــای ســختی 
را پیــش رو داشــتیم. بایــد همــه تمرکزمــان روی ایــن بــازی 
 باشــد. چــون ســوریه پیــش از ایــن مقابــل تیم هــای چیــن 
و کــره جنوبــی نمایــش خوبــی داشــته اســت. بنابرایــن نبایــد 
فکــر کنیــم کــه از پیــش برنــده ایــن بــازی هســتیم. نکونــام 
ــاده  ــال آم ــا ســوریه کام ــازی ب ــرای ب ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ب
ــام  ــه ج ــا را ب ــم م ــد ه ــازی می توان ــن ب ــت: ای ــیم، گف باش
جهانــی نزدیــک و هــم از جــام جهانــی دور کنــد. اگــر 
خاطرتــان باشــد در دوره قبلــی وقتــی مقابــل لبنــان شکســت 
برویــم.  جهانــی کنــار  جــام  از  بــود  نزدیــک  خوردیــم، 
ــرد. از  ــت کم بگی ــازی را دس ــن ب ــدارد ای ــق ن ــس ح هیچ ک
همــه رســانه ها هــم می خواهــم دربــاره ســختی ها و مشــکالت 

این بازی بیشتر صحبت کنند.

مهاجم پرسپولیس هم پدر شد
پــس از حســین ماهینــی، مهاجــم جــوان پرســپولیس نیــز 
صاحــب فرزنــد شــد. علــی علیپــور، مهاجــم جــوان و شــمالی 
پرسپولیســی ها دیــروز صاحــب فرزنــد شــد تــا او نیــز 
ــدر شــده اســت ــی پ ــه به تازگ ــی را ک ــه حســین ماهین  تجرب

کســب کنــد. مهاجــم شــمالی پرســپولیس کــه ایــن روزهــا 
شــرایط ســختی را همــراه بــا انتقــادات هــواداران پشــت ســر 
می گــذارد، در ایــن فصــل توانســته در نقــش گلســاز عملکــرد 
ــه واســطه دوندگــی و در  ــه جــا بگــذارد و ب ــی از خــود ب خوب
خدمــت تیــم بــودن از اعتمــاد ویــژه ای نــزد برانکــو ایوانکوویچ 
ــرش  ــد دخت ــا فرزن ــون ب ــه اکن ــور ک ــت. علیپ ــوردار اس برخ
انگیــزه زیــادی نیــز بــه دســت آورده، انتظــار مــی رود همچــون 
نیم فصــل دوم فصــل گذشــته، عملکــرد قابــل قبولــی از 

ــه جــا بگــذارد. گلزنــی در جمــع سرخپوشــان ب
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در ادامــه حرکت هــای جالــب توجــه اداره امــور ورزش کارگــران 
ــای ورزش کارگــری و رشــد  ــان در راســتای ارتق  اســتان اصفه
و توســعه ورزش در کارخانه هــا و کارگاه هــای کارگــری کــه 
ــش  ــت آن از نق ــا کفای ــته و ب ــس شایس ــان از درک رئی نش
ورزش در محیط هــای کار و کارگــری دارد، برگــزاری مســابقات 
ــتودنی  ــق و س ــل تعم ــز قاب ــتان نی ــی اس ــکتبال قهرمان بس

اســت. 
ــار حضــور 6 تیــم ذوب آهــن، فــوالد مبارکــه، ســازمان  ایــن ب
ــهرداری  ــا( ش ــران )هس ــازی ای ــی، هواپیماس ــام مهندس نظ
ــورت  ــه ص ــروه و ب ــک گ ــان در ی ــروگاه اصفه ــان و نی اصفه
دوره ای برگــزار شــد و پــس از انجــام 20 مســابقه بــا قهرمانــی 

ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــن ب ــم ذوب آه ــازع تی بالمن
    فینال تماشایی

بــازی فینــال را دو تیــم ذوب آهــن و شــهرداری اصفهــان 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر کل تع ــد مدی ــدس نیرومن ــور مهن در حض
اجتماعــی اســتان، مهنــدس پرنــده معــاون ایشــان، احمدرضــا 
ــان  ــام رئیــس ســازمان رفاهی تفریحــی شــهرداری اصفه  مهن
ــر خدمــات اجتماعــی شــرکت ســهامی  مهنــدس بهمــن مدی
ــده کشــتی فرنگــی  ذوب آهــن، رســول جزینــی قهرمــان ارزن
ــر  ــر شــهامت نژاد دبی ــان، منوچه و عضــو شــورای شــهر اصفه
هیئــت بســکتبال اســتان، اکبــر قائمــی مشــاور شــهردار 
از مقامــات و شــخصیت های  اصفهــان و جمــع دیگــری 

جذابیــت  از  کــه  کردنــد  برگــزار  کارگــری  و   اجتماعــی 
و حساسیت خاصی برخوردار بود.

ــا  ــوی خانواده ه ــه از س ــان ک ــر هیج ــا و پ ــازی زیب ــن ب   ای
و تماشــاگران حاضــر در ســالن شــماره 2 قــدس مــورد تشــویق 
ــم  ــود تی ــه س ــه 84/ 74 ب ــا نتیج ــان ب ــت، در پای ــرار گرف ق
ذوب آهــن بــه پایــان رســید تــا نشــانگر ایــن واقعیــت باشــد 
ــر  ــگ برت ــابقات لی ــم از مس ــوده و ک ــا ب ــاز و زیب ــه پرامتی ک

کشــورمان نداشــته اســت. 
ــواد  ــا، ج ــن رقابت ه ــدن ای ــزار ش ــر برگ ــه بهت ــر چ ــرای ه ب
ــری  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام ــال هیئ شــیرانی، رئیــس فع
معاونــان  ســروری  احمــد  شــاطری،  عبدالــه   اســتان، 
و مهنــدس مهــدی خراطــی مدیــر روابــط عمومــی اداره امــور 
ورزش کارگــران، مهــدی ناظمــی سرپرســت ورزشــگاه قــدس 

زحمــات فراوانــی را متحمــل شــدند.

    همبســتگی اجتماعــی محیط هــای کارگــری بــا ورزش 
ــد ــش می یاب افزای

در پایــان مســابقات بســکتبال قهرمانــی کارگــران اســتان 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر کل تع ــد مدی ــدس نیرومن ــان، مهن اصفه
اجتماعــی در گفت وگــوی کوتاهــی بــا خبرنــگار مــا از اهمیــت 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــخن گف ــری س ــای کارگ ورزش در محیط ه
اینکــه ورزش مزیت هــای فراوانــی بــرای محیط هــای کارگــری 
دارد، تصریــح کــرد: همبســتگی محیط هــای کارگــری بــا 
افزایــش می یابــد و وجــود ورزش در محیط هــای  ورزش 
ــد  ــی خواه ــز را در پ ــن مراک ــاط ای ــادابی و نش ــری، ش کارگ
داشــت. مهنــدس نیرومنــد افــزود: ورزش بــه عنــوان مفهــوم 
واقعیت هــای اجتماعــی مدنظــر ماســت و در کمــک بــه 
افزایــش تولیــد در مراکــز صنعتــی و شــادابی کارگــران نقــش 
ــدی  ــز تولی ــه مراک ــه ای پویاســت ک ــرا جامع اساســی دارد؛ زی
ــدی  ــا ورزش مشــکل بهره من ــذا ب ــال و کوشــا باشــد؛ ل آن فع
در مراکــز صنعتــی مرتفــع می شــود و در نهایــت ســالمت 
محیط هــای کارگــری و جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم 
فراهــم خواهــد شــد. مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان در خاتمــه اظهــار امیــدواری کــرد ورزش کارگری اســتان 
ــا  ــام زمینه ه ــه در تم ــه در پیــش گرفت ــدی ک ــا رون ــان ب اصفه
ــد  ــت یاب ــور دس ــطح کش ــتری در س ــای بیش ــه موفقیت ه  ب
 و افــزود: مــا نیــز بــر حســب وظیفــه از هــر نــوع کمــک مالــی 

و معنوی که الزم باشد، دریغ نخواهیم کرد.

در رقابت های بسکتبال کارگران استان اصفهان:

ذوب آهن با اقتدار قهرمان شد

ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــپاهان ب ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
محــرم نویدکیــا برنامــه دارد و از وی قطعــا در زمینــه 
فوتبالــی باشــگاه اســتفاده خواهــد شــد، دربــاره وضعیت 
هــادی عقیلــی، مدافــع ایــن تیــم نیــز توضیحاتــی داد.
ــا  ــرم نویدکی ــت مح ــاره وضعی ــری درب ــن طاه  محس

ــه  ــال و اینک ــی از فوتب ــس از خداحافظ پ
چــرا باشــگاه بــرای وی بــازی خداحافظــی 
ــرای  ــا ب ــت: م ــت، گف ــرده اس ــزار نک برگ

ــم.  ــه داری ــا برنام نویدکی
ــم  ــه می خواهی ــی ک ــرای بازی های ــد ب بای
برگــزار کنیــم بــا خــود محــرم تعامــل کنیــم 
تــا یــک مســابقه در شــأن و منزلتــش در 

نظــر بگیریــم. 
ــرای  ــی را ب ــان خاص ــگاه زم ــا باش ــه آی ــاره اینک وی درب
ــا  ــه اســت ی ــر گرفت ــازی خداحافظــی در نظ ــزاری ب برگ
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــای کل ــرد: صحبت ه ــد ک ــر، تاکی خی
ــان آن  ــات و زم ــاره جزئی ــی درب ــوده اســت؛ ول ــازی ب ب

تصمیمــی نگرفته ایــم. 
مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه »آیــا با محــرم نویدکیــا در ارتبــاط هســتید؟« تصریح 
کــرد: خیــر؛ نویدکیــا دوســت دارد االن اســتراحت کنــد؛ 
ولــی قطعــا از وی در زمینــه فوتبالــی اســتفاده می کنیــم. 
طاهــری در ادامــه دربــاره وضعیــت هــادی 
عقیلــی، مدافــع ســپاهان، کــه از ایــن تیــم 
ــت  ــف اس ــده و بالتکلی ــته ش ــار گذاش کن
گفــت: مــا بــه همــه ورزشــکارانی کــه بــرای 
ــی زحمــت کشــیده اند  ــم مل ســپاهان و تی
ارادت داریــم؛ ولــی عقیلــی شــرایط خاصی 
دارد. اینجــا بحــث کادر فنــی مطــرح بــود. 

بــه رغــم میــل باطنــی، پرونــده عقیلــی پیــش از حضــور 
ــا شــکایت  ــر عامــل در باشــگاه و ب ــوان مدی ــه عن مــن ب
ــه انضباطــی ارجــاع شــده اســت. در  ــه کمیت خــودش ب
ــیون  ــی فدراس ــه انضباط ــده در کمیت ــر پرون ــال حاض ح

ــود. ورزش3 ــه می ش ــد چ ــد دی ــت و بای اس

نویدکیا دوست دارد استراحت کند
پــس از آنکــه خبــر جدایــی کاوه رضایــی از اســتقالل 
منتشــر و تاکیــد شــد کــه وی بــر اســاس بنــدی در 
قــراردادش می توانــد از جمــع آبی پوشــان جــدا شــود 
علیرضــا منصوریــان در نشســت خبــری پــس از دیــدار بــا 
مــس کرمــان، پــرده از راز جدیــدی در باشــگاه آبــی تهــران 

ــت.  برداش
ســرمربی اســتقالل کــه قصــد داشــت 
ماجــرای جدایــی کاوه رضایــی را توجیــه 
کنــد، خواســته یــا ناخواســته رازی را فــاش 
ــر کاوه  ــالوه ب ــد ع ــخص ش ــه مش ــرد ک ک
ــه  ــم ب ــن تی ــر ای ــن دیگ ــی، ۹ بازیک رضای
دلیــل بندهایــی کــه در قراردادشــان وجــود 

دارد، می تواننــد از اســتقالل جــدا شــوند. 
ــس از  ــه کوتاهــی پ ــان در فاصل ــد علیرضــا منصوری هرچن
ایــن مصاحبــه تــالش کــرد بــا توضیحــات تکمیلــی ماجــرا 
ــد، امــا مشــخص شــد کــه در بســتن  را جمــع و جــور کن
ــان  ــرف بازیکن ــتر ط ــتقالل بیش ــان اس ــا بازیکن ــرارداد ب ق

ــه  ــی ب ــه امتیازات ــن اینک ــگاه. ضم ــا باش ــده ت ــه ش گرفت
ــگاه  ــر باش ــوار ب ــی س ــه نوع ــه ب ــده ک ــان داده ش بازیکن

ــد.  ــد برون ــد می توانن ــان بخواهن ــر زم ــتند و ه هس
گفتــه می شــود در یکــی از قراردادهــای ایــن بازیکنــان بنــد 
عجیــب دیگــری وجــود دارد. بــر ایــن اســاس در قــرارداد 
یــک بازیکــن گرانقیمــت کــه از او بــه عنــوان 
شــاه ماهی فصــل نقــل و انتقــاالت هــم یــاد 
شــده بــود، آمــده در صورتــی کــه وی بتوانــد 
۱0 پــاس گل بدهــد، مبلــغ ۵00 میلیــون 
تومــان بــه قــراردادش اضافــه خواهــد شــد. 
ــر اســاس ایــن بنــد اگــر ایــن بازیکــن در  ب
طــول فصــل ۹ پــاس گل بدهــد، مبلغــی بــه 
او تعلــق نمی گیــرد؛ امــا اگــر ایــن تعــداد بــه ۱0 پــاس گل 
ــه خواهــد شــد.  ــراردادش اضاف ــه ق ــوق ب ــغ ف برســد، مبل
البتــه ایــن بازیکــن در حالــی کــه ۱0 هفتــه از رقابت هــای 
ــداده  ــم ن ــاس گل ه ــک پ ــوز ی ــته، هن ــر گذش ــگ برت لی

اســت. مهــر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹8036020۱0۹6 پرونده:  ابالغیه:۹۵۱0۱003۵370۵60۵ شماره  شماره 

شعبه: ۹۵0۹۱0 تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/08/0۵ شاکی لیال جوادی دادخواستی به طرفیت متهم 

ایرج بلوچستانی فرزند اصغر به خواسته عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوی 

به  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  دادگاههای  تقدیم  مرد 

اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان)۱۱۱ جزایی سابق(  دادگاه کیفری دو شهر   ۱۱۱ شعبه 

باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 

ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹8036020۱0۹6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/0۹/24 و 

بودن متهم و درخواست شاکی  المکان  ساعت ۱2:4۵ تعیین شده است.به علت مجهول 

و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

گردد. حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

جزایی  اصفهان)۱۱۱  شهر  دو  دادگاه کیفری   ۱۱۱ شعبه  رییس  الف  م   /24۱24  : شماره 

سابق(- مسعود بهرامی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:۹۵۱0۱003۵370۵6۱7 شماره پرونده: ۹۵0۹۹80363000276 شماره بایگانی 

دادخواستی  شهسواری  صدیقه  شاکی   ۱3۹۵/08/0۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۹07 شعبه: 

تقدیم  انفاق  ترک  خواسته  به  علی  محمد  فرزند  رفیع  محمد  مصطفی  متهم  طرفیت  به 

 ۱۱۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۱ جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 

به  و  ارجاع  اتاق شماره 343  استان اصفهان طبقه 3  نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

ساعت  و   ۱3۹۵/0۹/2۹ آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹۵0۹۹80363000276 کالسه 

۱2:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 

ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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 : 24۱22/ م الف 

رییس شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۱ جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:۹۵۱0۱003۵370۵6۱4  شماره پرونده: ۹40۹۹82۱4۹۵0۱032 شماره بایگانی 

شعبه: ۹۵0۹24 تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/08/0۵ شاکی سکینه عامری دادخواستی به طرفیت 

متهم محمد رضا عدالت پیشه به خواسته تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده 

و تقلب از امتیازات تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۱ جزایی سابق( واقع در اصفهان  رسیدگی به شعبه 

اتاق   3 اصفهان طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  خ چهارباغ 

رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹40۹۹82۱4۹۵0۱032 کالسه  به  و  ارجاع   343 شماره 

و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  0۹:00تعیین  ساعت  و   ۱3۹۵/۱0/0۱ آن 

درخواست شاکی و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا 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 : 24۱23/ م الف رییس شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۱ 

جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:۹۵۱0۱003۵2۹0۵023  شماره پرونده: ۹۵0۹۹80363400678 شماره بایگانی 

متهم  علیه  شکایتی  روزبهانی  عزت  شاکی   ۱3۹۵/08/08 تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۹34 شعبه: 

اثر تصادف رانندگی  بر  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  باقر به خواسته  بهنام عابدیان فرزند 

تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱03 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 

شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و 

به کالسه ۹۵0۹۹80363400678 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۱0/04 و ساعت 

0۹:00تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متهم بهنام عابدیان و به تجویز ماده 

دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   ۱74

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم بهنام عابدیان پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره : 24۱38/ م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 

۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱03 جزایی سابق(- مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره   ۹40۹۹868364003۵3 پرونده:  شماره  ابالغنامه:۹۵۱0۱068364062۱۹   شماره 

نوروزی  فاطمه  شاکی  خواهان/   ۱3۹۵/07/28 تنظیم:  تاریخ   ۹4۱۱26 شعبه:  بایگانی 

مطالبه  خواسته  به  فیضی  محمد  خیر  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  خوراسگانی 

شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ازدواج  واقعه  ثبت  و  دادرسی  خسارت 

اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

چهارباغ  فاصل  حد   – میر(  فندرسکی)خ  میر  خ  اصفهان-  در  واقع  قدوسی(  شهید 

به کالسه  و  ارجاع   302 -اتاق   3 طبقه  قدوسی-  شهید  قضایی  مجتمع  میر-  پل  و  باال 

 ۱0:30 ساعت  و   ۱3۹۵/۱0/0۱ آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹40۹۹868364003۵3

تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 

و  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  آیین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73   و 

تا خوانده/  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور 

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 

خانواده شهرستان  دادگاه   4 دادگاه حقوقی شعبه  منشی  الف  م   /24۱32  : گردد.شماره 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(- احسان شمس کوپایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره   ۹۵0۹۹868367002۹3 پرونده:  شماره  درخواست:۹۵۱0466836700037   شماره 

بایگانی شعبه: ۹۵033۱ تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/08/02۵ خواهان خانم بهجت اتحادی ابری 

فرزند اکبر به طرفیت آقای جلیل عصار زادگان فرزند مهدی دادخواست واخواهی)اعسار 

از پرداخت محکوم به ( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع 

در اصفهان- خ میر فندرسکی)خ میر( – حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 

شهید قدوسی- طبقه 2 -اتاق 20۵ ارجاع و به کالسه ۹۵033۱ خ 7 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱3۹۵/۱0/04 و ساعت 0۹:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  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 

رسیدگی حاضر گردد.شماره : 24۱36/ م الف متصدی امور دفتری دادگاه  شعبه 7 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(- حسین شفیعی حسن آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:۹۵۱0۱003۵2۹0۵020  شماره پرونده: ۹۵0۹۹80362300۵۵6 شماره بایگانی 

شعبه: ۹۵0۹۵0 تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/08/08 شاکی محمد رضا حسن جزی شکایتی علیه 

متهم سیما باقری با موضوع چک بال محل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱03 جزایی 

سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹80362300۵۵6 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۱0/06 و ساعت 0۹:30تعیین شده است.به علت مجهول المکان 

بودن متهم و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

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 

شهر  دو  دادگاه کیفری   ۱03 شعبه  دادگاه کیفری  منشی  الف  م   /24۱37  : گردد.شماره 

اصفهان)۱03 جزایی سابق(- مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  زاده  شافعی  ابراهیم  خواهان   84۹/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 

مطالبه به طرفیت ۱- رضا سر شوق 2- حسین آزادی لردگانی تقدیم نموده است، وقت 

به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۱۵/30 ساعت   ۹۵/۹/23 مورخ   ... روز  برای  رسیدگی 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 

در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 24۱۵۵/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵0۵72 شماره دادنامه:۱260 مورخ :۹۵/7/2۹ مرجع رسیدگی:شعبه هشت 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید امیر حسین مدرس صادقی فرزند سید محسن 

بابائی  بهروز  خوانده:  اقتصاد  مجتمع  سپه  بانک  جنب  عبدالرزاق  خ  اصفهان-  نشانی: 

شاهدانی فرزند لطف هللا  نشانی :مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 600 هزار تومان به 

انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

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

رای قاضی شورای حل اختالف

بابائی  بهروز  آقای  به طرفیت  امیر حسین مدرس صادقی  آقای سید  در خصوص دعوی 

شاهدانی به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 لاير وجه چک به  شماره ی ۹2202۵/۵67876 

مورخ ۹4/۹/۵  به عهده بانک رفاه کارگران شعبه تیران به انضمام مطلق خسارات قانونی، 

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

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

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

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

آیین دادرسی مدنی  قانون  ۵۱۹ و ۵22  قانون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و  3۱0 و 3۱3  مواد 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 لاير بابت اصل خواسته و ۱0۵/000 

تادیه  تاخیر  ۱20/000 لاير و خسارت  به مبلغ  آگهی  بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر  لاير 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر  تا  تاریخ سر رسید چک موصوف )۹4/۹/۵(  از 

و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

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

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.شماره:23666/م الف قاضی شعبه 

هشت  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
رسیدگی: شعبه  : ۹۵/7/28 مرجع  مورخ  دادنامه: 684  پرونده: 3۹2/۹۵ شماره  کالسه 

نشانی:  زاده   قاسم  محمدحسین  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هجدهم 

اصفهان- خ سروش- فرش شاهکار خوانده: آقای علی احمدی فاضل  نشانی : مجهول 

المکان گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رای 

می نماید:

))رای قاضی شورا((

احمدی  علی  آقای  طرفیت  به  زاده   قاسم  حسین  محمد  آقای  دادخواست  در خصوص 

و  هفتصد  و  میلیون  چهار  و  پنجاه  و  )یکصد  لاير    ۱۵4/760/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 

 -2    ۹4/۵/20 به شماره های ۱-۹23۹87 مورخ  شصت هزار لاير( وجه دو فقره چک 

3۱۱74۹ مورخ ۹4/4/۱۵  عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با  ابالغ 

مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی 

ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 

به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  می کند.علی  حکایت  را  خواهان  به  خوانده  ی  ذمه 

استناد مواد ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱۵، 3۱0، 30۹، 307، 

به  ۱۵4/760/000  لاير  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   24۹

عنوان  به  هزار لاير(   یکصد  و  میلیون  2/۱00/000 لاير)دو  پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان 

خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها   لغایت زمان 

اعالم می  و  در حق خواهان صادر  مرکزی   بانک  نرخ شاخص  آن طبق  ایصال  و  وصول 

گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

اصفهان  حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20 از  پس  و   .  بود 

می باشد.

شماره:2368۵/م الف قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱3۹4/06/03 تنظیم:  تاریخ   ۹40۹۹703۵0400886 دادنامه:  شماره 

۹30۹۹803۵040۱۱۱4 شماره بایگانی شعبه: ۹3۱۱78 پرونده کالسه ۹30۹۹803۵040۱۱۱4 

شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه 

۹40۹۹703۵0400886 خواهان : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به نشانی اصفهان 

خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خوانده: آقای جهانگیر موحدی فرزند 

به نشانی: شهرستان اصفهان- خیابان کاوه- شهرک کاوه خیابان حکمت پالک  ابوطالب 

83 خواسته: مطالبه وجه بابت... 

رای دادگاه 

در خصوص دعوی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بطرفیت آقای جهانگیر موحدی 

احتساب  با   7۱4۹7 داری کل  خزانه  شماره  به  سفته  فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته 

خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق سفته موضوع دعوی 

نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه ۹4/6/2 حضور به هم نرسانده 

و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقاء دین – دعوی 

مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵24 و   ۵۱۵ و   ۱۹8 مواد  به  مستندا  تشخیص  وارد  خواهان 

نیز خسارت  با احتساب هزینه دادرسی و  بپرداخت مبلغ 3۱/8۹2/664 لاير و  را  خوانده 

تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم 

دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در 

حق خواهان محکوم مینماید این رای غیابی بوده و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه میباشد / ق شماره : 24۱4۹/م الف رئیس شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان استاد شریف

دادنامه
شماره  تنظیم:۱3۹۵/0۵/28  تاریخ  دادنامه:۹۵0۹۹76836300۹24  شماره 

کالسه  پرونده  شعبه:۹40278  بایگانی  شماره  پرونده:۹40۹۹803۵۱800078 

۹40۹۹803۵۱800078 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹76836300۹24 خواهان: خانم اعظم دارسنج فرزند اسفندیار 

به نشانی اصفهان- عالمه امینی- کوچه شهید آبکار کوی گلستان پالک ۱۱ منزل دارسنج 

خوانده: آقای رضا عظیم زاده به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید .رای دادگاه

عظیم  رضا  آقای  به طرفیت  اسفندیار  فرزند  دارسنج  اعظم  دادخواست خانم  در خصوص 

زاده و به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق بعضی شروط ضمن العقد بدین توضیح 

که خواهان اظهار داشته بموجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب  8823مورخ 

76/۵/۱ دفتر ازدواج شماره 2 اصفهان با خوانده ازدواج نموده ام و ثمره آن دو فرزند به 

اسامی نیما ۱4 ساله و نیلوفر ۱3 ساله می باشد خوانده اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد و 

بیکار می باشد و حدود سه سال است زندگی را ترک کرده و قادر به ادامه زندگی نمی باشم 

تقاضای صدور حکم طالق به لحاظ تحقق بندهای 2 و 7 و 8 از قسمت ب شروط ضمن 

العقد دارم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان قرائن و شواهد 

موجود شهادت شهود و پاسخ واصله از مرکز ترک اعتیاد نیایش بندر عباس که حاکی از 

بستری شدن خوانده جهت ترک اعتیاد از تاریخ ۹2/۱2/۱7 لغایت ۹3/3/۱ در آن مرکز بوده 

ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده  با وصف  اینکه خوانده  است و 

و دفاعی ننموده و با توجه به اینکه مساعی دادگاه و واحد مشاوره و مددکاری خانواده در 

جهت سازش و اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوجه تمامی مهریه و حقوق خود 

را بذل نموده دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۱4۵ و ۱۱46 

و ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد 26 ،37، 38، 3۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ حکم به 

احراز تحقق بندهای 2 و 7 از قسمت ب شروط ضمن العقد و حق اعمال وکالت در طالق 

برای خواهان صادر می نماید و خواهان می تواند ضمن قبول ما بذل از ناحیه خوانده با 

حق توکیل به غیر و مراجعه به یکی از دفاتر طالق خود را به نوع طالق خلع مطلقه نماید 

عده زوجه پس از طالق سه طهر می باشد و رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طالق به 

عهده مجری آن است گواهی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ از طریق نشر 

قابل تجدیدظ خواهی  آن ظرف همین مدت  از  دادگاه پس  این  در  واخواهی  قابل  آگهی 

اعتبار  دارای  ماه  قطعیت ظرف شش  از  و پس  باشد  می  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در 

است./ک شماره :24۱28/ م الف 

رئیس شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان- محمد حسین توکلی

حاشیه های بی پایان قرارداد بازیکنان استقالل
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ــا بزرگ راه هــا  ــی ی ــر اصل ــه یکــی از معاب از لحظــه ای ورود ب
روبــه رو  تک سرنشــین  نقلیــه  وســایل  از  ســیلی  بــا 
می شــوید کــه اســیر مــوج ترافیــک شــده اند؛ همیــن 
امــر ســبب می شــود مســیرهای کوتــاه را در مدت زمــان 
زیــادی بپیماییــم و بــه  دلیــل خســتگی و ناراحتــی حضــور 
در ترافیــک ســنگین، عــاوه بــر اعصاب خــردی رمقــی هــم 
برایمــان باقــی نمانــد. ترافیــک بــه شــلوغی ایجادشــده بــر 
اثــر اســتفاده بیــش از حــد عابــران پیــاده، جانوران و وســایل 
ــی  ــع اصل ــه می شــود. یکــی از مناب ــه از خیابان هــا گفت نقلی
آلودگــی هــوا، وســایل نقلیــه موتــوری اســت و آلودگــی هــوا 
ــان  ــهرهای جه ــک کان ش ــی ترافی ــات اصل ــی از معض یک
اســت کــه هــرروزه بــر ابعــاد و عــوارض جانبــی آن افــزوده 
می شــود. آلودگــی هــوا بــا توجــه بــه پیامدهــای زیانبــارش 
زیســت محیطی  معضــات  ملموس تریــن  از  یکــی  بــه 
ــراق ســوخت  ــای حاصــل از احت ــل شــده اســت. گازه تبدی
ــمار  ــه ش ــوا ب ــای ه ــن آالینده ه ــه از مهم تری ــایل نقلی وس

می رونــد.
    اثر آلودگی هوای ناشی از ترافیک

ــت  ــز و حرک ــراغ قرم ــت چ ــتادن پش ــرای ایس ــز زدن ب ترم
ــاوه  ــه ع ــراغ، ب ــس از ســبز شــدن چ ــف پ ــت متوق از حال
ــش  ــث افزای ــر، باع ــه یکدیگ ــا ب ــک خودروه ــه نزدی فاصل
ــه  ــوا ک ــی ه ــود. آلودگ ــودرو می ش ــا از خ ــد آالینده ه تولی

ــک  ــت ترافی ــن پش ــای روش ــم خودروه ــای متراک در فض
ــی  ــد طبیع ــر رش ــی ب ــر منف ــث تأثی ــود، باع ــدید می ش تش
مغــز، ایجــاد اختــال در بــارداری، بــروز اوتیســم در نــوزادان 

ــود.  ــاری می ش ــکات رفت ــاد مش ــودکان و ایج و ک
ــث  ــرار، باع ــورت تک ــد در ص ــی می توان ــوارض جانب ــن ع ای
ــود؛  ــز ش ــدن و مغ ــتم ب ــرد سیس ــاالت در عملک ــروز اخت ب
ــد  ــاد می کن ــک ایج ــه ترافی ــی ک ــن استرس ــر ای ــاوه ب ع
 زمینــه ابتــای فــرد بــه بیماری هــای روحــی و روانــی 

را فراهم می آورد.
 حضــور در ترافیــک عــاوه بــر اینکــه روح و روان فــرد 

ــری زودرس مغــز می شــود.  ــد، باعــث پی را فرســوده می کن
ــودرو  ــد خ ــش از ح ــام بی ــی از ازدح ــوای ناش ــی ه آلودگ
می توانــد تأثیــرات مخربــی بــر تمــام اندام هــای بــدن 
بگــذارد.  گــوارش  و  قلــب  ریه هــا،  عصبــی،  سیســتم 
بیشــترین عامــل مرتبــط بــا تشــدید بیماری هــای سیســتم 
قلبــی، عروقــی و ریــوی، افزایــش آالینده هــای دی اکســید 
کربــن، گوگــرد، ذرات معلــق و منواکســید کربــن اســت کــه 
خطــر بــروز مشــکات حافظــه ای را به ویــژه در افــراد مســن 
ــروز  ــبب ب ــد س ــد و می توان ــش می ده ــالخورده افزای و س

زوال عقــل و بیمــاری آلزایمــر شــود.

    راهکارهای کاهش ترافیک
اولیــن گام در فراینــد کاهــش آلودگــی هــوا، تــاش در 
ــش  ــز کاه ــا و نی ــردد خودروه ــزان ت ــش می ــتای کاه راس
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــه اس ــایل نقلی ــی وس ــوخت مصرف س
راه حل هــای گوناگــون ترافیکــی مطــرح شــده اســت؛ از 
جملــه اســتفاده از ابــزار فرهنگ ســازی ترافیکــی بــرای 

ــوا.  ــی ه ــرل آلودگ ــش و کنت کاه
ــه اســتفاده از  ــا مــردم و جامعــه را ب تــاش شــده اســت ت
ــطح  ــای س ــا ارتق ــد. ب ــوق دهن ــی س ــه عموم ــایل نقلی وس
فرهنــگ جامعــه، می تــوان تــا حــد زیــادی بــه رونــد 
کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کــرد. در ایــران بــرای کاهــش 
آالینده هــا بــه ســمت اســتفاده از خودروهــای گازســوز 
ــی  ــم؛ ول ــاک رفتی ــوخت پ ــا س ــی ب ــوان خودروهای ــه عن ب
متاســفانه اســتاندارد در خودروهــای گازســوز رعایــت نشــده 
و بــه همیــن دلیــل خودروهــا گازســوز وضعیــت بــه مراتــب 
بدتــری از بنزین ســوزها دارنــد و آالینده هــای بیشــتری 

تولیــد می کننــد.
 اگرچــه سیاســت گازســوز کــردن خودروهــا، سیاســت 
درســتی بــوده، امــا کار در مرحلــه اجــرا درســت انجــام نشــده 
اســت و نه تنهــا کمکــی بــه کاهــش آلودگــی هــوا نکــرده کــه 

آلودگــی بیشــتری تولیــد کــرده اســت. 
بهتریــن و ســودمندترین راه بــرای کاهــش آلودگی، اطاع رســانی 
و فرهنگ ســازی و تولیــد خــودرو بــا مصــرف ســوخت کــم 

اســت.

پیامدهای تلخ ترافیک

 مردم هنوز مخاطرات فضای مجازی 

را نمی دانند
اجتماعــی  دایــره  غرفــه  در 
ــان  ــای اســتان اصفه ــس فت پلی
در نمایشــگاه ســراب کــه بــه 
 10 منطقــه  شــهرداری  همــت 
اصفهــان برگــزار شــده، مخاطرات 
ــبکه های  ــت از ش ــتفاده نادرس اس
مجــازی و راه هــای پیشــگیری از 
ــد  ــرض دی ــپ در مع ــن و کلی ــش انیمیش ــا پخ ــیب ها، ب آس
آمــوزش  اســت. کارشــناس  گرفتــه  قــرار  بازدیدکننــدگان 
همگانــی اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری 
پلیــس فتــا در زمینــه فعالیت هــای ایــن غرفــه گفــت: در ایــن 
ــی از  ــش کلیپ های ــی و پخ ــکیل کارگاه آموزش ــا تش ــه ب غرف
حــوادث و اتفاقــات رخ داده واقعــی بــه آگاه ســازی مــردم 
ــتوان  ــم. س ــی پرداخته ای ــن فضاهای ــیب های چنی ــاره آس درب
دوم مهــرداد رنجبــر دربــاره ایــن غرفــه گفــت: در ایــن غرفــه بــه 
مــردم در زمینــه جرائــم رایــج در فضاهــای مجــازی و راه هــای 
پیشــگیری از ایــن نــوع آســیب ها آمــوزش و در زمینــه راه هــای 
ارتبــاط بــا پلیــس فتــا از طریــق ســایت، ایمیــل و شــماره های 
دایــره اجتماعــی بــه مــردم اطاعــات کافــی داده می شــود. بــه 
ــرات  ــی از مخاط ــات کم ــردم اطاع ــفانه م ــه وی، متاس  گفت
و آســیب های فضــای مجــازی دارنــد و بــا دیــدن کلیپ هایــی 
دربــاره حــوادث و رویدادهــای واقعــی جامعــه، اطاعــات 

جدیدی کسب می کنند.

زندگی عشایر بر لبه تیغ محرومیت
کوچ نشــینی قدمتــی بــه  انــدازه تاریــخ زندگــی بشــریت 
دارد. کــوچ، بخشــی از زندگــی عشــایر اســت؛ امــا چنــد 
ــت  ــل نیس ــهولت قب ــه س ــز ب ــوچ نی ــه ک ــت ک ــی اس  صباح
و بــه فصلــی پردلهــره و اضطــراب بــرای ایلیاتی هــا بــدل شــده 
ــب رســیده  ــه ل ــوچ ب ــرای ک ــی ب ــود راه ــان عشــایر از نب و ج
اســت. فراهــم نبــودن زیرســاخت های ییــاق و قشــاق 
عرصــه زندگــی کوچ نشــینی را روزبــه روز تنگ تــر می کنــد 
ــا تغییــر ســبک زندگــی، خــود  تــا آنجــا کــه برخــی از آنــان ب
ــن  ــی در دام ــخت زندگ ــیوه س ــن ش ــای ای را از محرومیت ه
طبیعــت رهــا می کننــد. طبــق آمــار، عشــایر حــدود ۲ درصــد 
ــدود ۳0  ــه ح ــد  ک ــکیل می دهن ــران را تش ــت ای از کل جمعی
درصــد از دام هــای کشــور را بــا اســتفاده از منابع تجدیدشــونده 
ــهم  ــان س ــادی آن ــای اقتص ــد و فعالیت ه ــداری می کنن نگه
ــروری در کشــور دارد.  ــای دامپ ــدات فرآورده ه ــی در تولی مهم
ــت  ــه عل ــر، زندگــی عشــایر ب متاســفانه طــی ســال های اخی
ــی و زیســت محیطی همچــون  تحــوالت اقتصــادی و اجتماع
 خشکســالی از جهــات مختلــف مــورد تهدیــد جدی قــرار گرفته 

است.

اخبار کوتاه

 استفاده از بخاری های غیر استاندارد 

در مدارس ممنوع
ــانی  ــز اطاع رس ــزارش مرک ــه گ ب
وزارت آمــوزش و پــرورش، بــه 
ــرما  ــل س ــیدن فص ــل فرارس  دلی
ــی  ــرورت پیش بین ــه ض ــر ب و نظ
تمهیــدات الزم و آمادگــی مدیــران 
مــدارس درخصــوص آماده ســازی 
سیســتم های حرارتــی و آمادگــی 
در مقابــل حــوادث احتمالــی دســتورالعملی اجرایــی بــه سراســر 
کشــور ابــاغ شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن دســتورالعمل 
ــس ســازمان نوســازی ــا امضــای مرتضــی رئیســی، رئی ــه ب  ک
توســعه و تجهیــز مــدارس ابــاغ شــده تمامــی مــوارد اجرایــی 
ــزی  ــدازی سیســتم های حــرارت مرک ــداری و راه ان ــر، نگه  تعمی
را شــامل می شــود. در ایــن اباغیــه، دوبــاره بــر ممنوعیــت 
ــوب  ــتاندارد و معی ــر اس ــه ای غی ــای چک ــتفاده از بخاری ه اس

تأکید شده است.

اعزام ۲ هزار نفر نیروی هالل احمر به عراق
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هــال احمــر 
ــران  ــرای زائ ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــریح اقدام ــه تش ب
ــی  ــت: مســئولیت بهداشــتی و درمان ــن پرداخــت و گف اربعی
زائــران در خــاک عــراق بــر عهــده مرکــز پزشــکی هــال احمــر 
اســت. ســیدعلی مرعشــی بــا اعــام اینکــه در ســال گذشــته 
ــزود:  ــد، اف ــن بودن ــران اربعی ــت زائ ــر در خدم ــدود ۹00 نف ح
ــف  ــای مختل ــب تیم ه ــر در قال ــزار نف ــش از ۲ ه ــال بی امس
ــن  ــران اربعی ــه زائ ــی ب ــات بهداشــتی و درمان ــه خدم ــه ارائ ب
خواهنــد پرداخــت. مرعشــی بــا اعــام اینکــه ســال گذشــته 
بیــش از 11 چــادر درمانــی بــرای زائــران اربعین مســتقر شــده 
بــود، اظهــار داشــت: در ســال گذشــته، خدمــات ایــن چادرهــا 
بســیار محــدود بــود؛ امــا امســال تصمیــم گرفتــه شــد تعــداد 
ــم.  ــش دهی ــات را افزای ــت خدم ــش و کیفی ــا را کاه چادره
بــه گفتــه مرعشــی در چادرهــای درمانــی هــال احمــر بــرای 
 زائــران اربعیــن عــاوه بــر پزشــک عمومــی، پرســتار زن و مــرد
نیروهــای امدادگــر، نیروهــای بهداشــتی و تکنســین های 
اورژانــس و تجهیــزات پزشــکی بیشــتری نیــز در ایــن چادرهــا 

وجــود خواهــد داشــت. 
ــال  ــی ه ــای درمان ــه چادره ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
ــه، شــملچه و عمــاره  احمــر در مرزهــای مهــران، بصــره چزاب
ــن چادرهــا  ــد کــرد: خدمــات ای ــد شــد، تاکی مســتقر خواهن
بیشــتر در زمــان بازگشــت زائــران خواهــد بــود؛ زیــرا خســتگی 
راهپیمایــی مشــکاتی را بــرای زائــران بــه وجــود خواهــد آورد. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود دو درمانــگاه هــال احمــر در 
ــاده  ــا آم ــای کرب ــی در چادره ــم درمان ــزود: 1۸ تی ــف اف نج

خدمات رســانی بــه زائــران خواهنــد بــود.

اخبار کوتاه

هــر چنــد در ســال های اخیــر بــا اتخــاذ سیاســت های 
ــا  ــری زندان ه ــت کیف ــده جمعی ــعی ش ــی، س حبس زدای
ماننــد  نادرســت  رســوم  بعضــی  امــا  یابــد،  کاهــش 
مهریه هــای ســنگین باعــث شــده ۲ هــزار جــوان کــه 
بیشترشــان نیــز تازه دامــاد هســتند، پشــت میله هــای 

زنــدان باشــند. آن طــور که مســئوالن ســازمان 
ســه  هم اکنــون  اعــام کرده انــد  زندان هــا 
برابــر ظرفیــت زندان هــای کشــور زندانــی 
وجــود دارد و طبــق آخریــن آمــاری کــه اصغــر 
ــه  ــا، ارائ ــازمان زندان ه ــس س ــر، رئی جهانگی
ــا  ــر در زندان ه ــزار نف ــش از ۲00 ه ــرده بی ک
ــال های  ــد در س ــر چن ــد. ه ــر می برن ــه س ب

ــا  ــری زندان ه ــت کیف ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب اخی
سیاســت حبس زدایــی در دســتور کار دســتگاه قضایــی 
قــرار گرفتــه، امــا همچنــان ســاالنه ۳ تــا 5 درصــد زندانیــان 
ــد؛  ــکیل می دهن ــد تش ــم غیرعم ــان جرائ ــور را زندانی کش
ــه  ــا ب ــته اند، ام ــه نداش ــد مجرمان ــت و قص ــه نی ــرادی ک اف

ــکل  ــار مش ــوادث دچ ــات و ح ــی اتفاق ــوع بعض ــل وق دلی
شــدند و ســر از زندان هــا درآورده انــد. بــا توجــه بــه تصویــب 
قوانینــی همچــون اجبــاری شــدن بیمــه شــخص ثالــث در 
ســال های اخیــر، تعــداد زندانیــان دیــه ناشــی از تصادفــات 
ــوط  ــان مرب ــا در عــوض، محکوم ــه اســت؛ ام کاهــش یافت
بــه چک هــای بامحــل و مهریــه، بیشــترین 
ــه خــود  ــم غیرعمــد را ب ــان جرائ ــار زندانی آم
اختصــاص دادنــد. هم اکنــون بیــش از ۲ هزار 
جــوان کــه بیشــتر آن هــا نیــز تازه دامادهــای 
ــاله  ــه س ــا س ــق گاه دو ی ــای ناموف وصلت ه
ــای کشــور در  هســتند، در ســطح ندامتگاه ه
ــن  ــد ای ــر چن ــد. ه ــر می برن ــه س ــس ب حب
ــه  ــتاد دی ــای س ــت حمایت ه ــان در اولوی ــته از محبوس دس
 قــرار ندارنــد، امــا بــه همــت مردمــی و کمک هــای خیــران

ــا  ــت ب ــرایط و بی بضاع ــد ش ــوی واج ــداد ۸4۳ مددج تع
ــم آزادی را چشــیده  ــه در ســال ۹5 طع ــت ســتاد دی  حمای

و به آغوش جامعه بازگشته اند.

ــه رواج  ــاره ب ــن اش ــران ضم ــازان ای ــن داروس ــر انجم دبی
خوددرمانــی در کشــور، هشــدار داد: اطاعــات عمومــی 
مــردم تبدیــل بــه دلیــل آن هــا بــرای درخواســت داروهــای 
مختلــف شــده و ایــن موضــوع می توانــد بــرای نظــام 
ــدی ســجادی  ــاک باشــد. ســید مه ــی کشــور خطرن درمان

ــر  ــای اخی ــفانه در ماه ه ــرد: متاس ــار ک اظه
بــه  بیمــاران  مراجعــه  افزایــش  شــاهد 
داروخانه هــا و اصــرار ایشــان بــرای دریافــت 
داروهایــی هســتیم کــه ارائــه آن هــا نیــاز بــه 
نســخه پزشــک دارد. وی ادامــه داد: شــرایط 
ــات  ــه اطاع ــی رود ک ــش م ــه ای پی ــه گون ب
عمومــی مــردم تبدیــل بــه دلیــل آن هــا 

بــرای درخواســت داروهــای مختلــف شــده کــه بــرای نظــام 
ــاک باشــد. در جامعــه مــا  ــد خطرن ــی کشــور می توان درمان
ــای  ــه ج ــود، ب ــا می ش ــاری مبت ــه بیم ــردی ب ــی ف وقت
ــه  ــی ک ــن راه ــن و کم هزینه تری ــک، اولی ــه پزش ــه ب مراجع
ــرانه  ــرف خودس ــد، مص ــش می رس ــه ذهن ــان ب ــرای درم ب

داروســت. متاســفانه ایــن عــادت و اشــتیاق بــه ایــن روش 
ــل شــده  ــا تبدی ــه م ــب در جامع ــگ غال ــه فرهن ــی ب درمان
ــا  ــران، ابت ــازان ای ــن داروس ــر انجم ــه دبی ــه گفت ــت. ب اس
بــه آنفلوآنــزا، مشــکات جنســی و نیــز مشــکات گوارشــی 
از جملــه شــایع ترین مــوارد درخواســت بــدون نســخه 
داروســت. وی تصریــح کــرد: دالیــل فراوانــی 
ــغله  ــک و مش ــت پزش ــی ویزی ــل گران از قبی
ــاس کاذب  ــتن احس ــا داش ــراوان ی کاری ف
درخصــوص توانایــی برطــرف کــردن بیمــاری 
ــدون داشــتن اطاعــات کافــی درخصــوص  ب
عــوارض مصــرف خودســرانه دارو، باعــث 
ــه  شــده کــه بســیاری از افــراد جامعــه مــا ب
راحتــی و بــه صــورت خودســرانه بــه مصــرف دارو روی 
ــا  ــرف داروه ــزان مص ــوع و می ــی از ن ــن ناآگاه ــد. ای بیاورن
در بعضــی مــوارد، نه تنهــا کمکــی بــه بهبــودی بیمــاری 
ــاک  ــی، خطرن ــرات منف ــد اث ــه می توان ــد، بلک ــرد نمی کن  ف

و جبران ناپذیری بر روح و جسم فرد بگذارد.

رواج خوددرمانی در ایراندو هزار تازه داماد پشت میله های زندان

حتما بخوانید!
دو هزار تازه داماد پشت میله های زندان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹5104۲0۳50400۳4۹ شماره پرونده: ۹40۹۹۸0۳5040106۳

ردیف  له  محکوم  1۳۹5/0۸/06 مشخصات  تنظیم:  ۹41146تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

 – اصفهان  استان  نشانی:  حسین      پدر:  نام  ناظمی    : خانوادگی  نام  :ناهید   نام   1

شهرستان نجف آباد – نجف آباد – خ شیخ بهایی شمالی – پشت بیمه – ک صبا )فاقد 

پاک ( کد پستی :۸1656۳6۸71 کد ملی :1۲۸64۸6۸74 تلفن همراه :0۹1۳0۹0۳76۸ 

 : پدر  نام  :زمانی   خانوادگی  نام  هللا       ایت  نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 

/ له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول  نشانی:  پرویز    

محکوم علیه نام : زهرا   نام خانوادگی : مهرابی  نام پدر : احمد  نشانی : استان اصفهان 

پرشیا  مجتمع  شهرداری  چهارراه  از  باالتر  خمینی  امام  خیابان   – آباد  نجف  شهرستان   –

طبقه چهارم واحد ۲1  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم ناهید ناظمی  محکوم به: 

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

۹50۹۹70۳50400671محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ -/۲50000000 ریال و با 

احتساب خسارات دادرسی شامل ۸۲۲5000 ریال بابت هزینه دادرسی و 7۲00000 ریال بابت 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز 5۲00000 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم له 

و نیز پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به غیابی بودن دادنامه 

در اجرای مفاد ان تبصره ۲ ماده ۳06 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد.   محکوم علیه 

مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 

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

کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 

و قیمت همه  یا مقدار  تعداد  را شامل  اموال خود  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه 

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

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

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

او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 

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

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

محکومیت مالی 1۳۹4(  .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 ۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( 5- 

انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

علیه  آزادی محکوم  ارائه شود  روز  مهلت سی  از  اموال پس  چنانچه صورت   -6  .)1۳۹4

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

خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( شماره: ۲414۸/ 

م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   ۹5/5/5  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳5050067۲  : دادنامه  شماره  

۹40۹۹۸0۳50501۲۲۸ شماره بایگانی شعبه : ۹41۳5۸

: ۹40۹۹۸0۳50501۲۲۸شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  پرونده کاسه 

اصفهان  مسکن  و  عمران  شرکت   : خواهان   ۹50۹۹70۳5050067۲ شماره  نهایی  تصمیم 

بنمایندگی سید حسین میریان و حسین بنا کار با وکالت آقای علیرضا شعر بافیون  فرزند 

عباسعلی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ خواجو مقابل خیابان عافیت مجتمع اداری 

اداری  مجتمع  عافیت  خیابان  مقابل  خواجو  باغ  چهار  خیابان  مقابل  خواجو  صدر  تجاری 

تجاری صدر خواجو طبقه دوم واحد ۲10 

فرزند کریم   علی  خواجه  حسین  آقای   -۲ زاگرس  پنجره  ایمن  شرکت   -1  : خواندگان 

 . المکان  مجهول  نشانی  به  عباسیان   آقای کبری   -۳ المکان  مجهول  نشانی  به  همگی 

تادیه ۳- مطالبه خسارت  تاخیر  1- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت   : خواسته ها 

ختم  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  نظر  دادگاه  دادرسی  

رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص 

ایمن  شرکت   -1  : خواندگان  بطرفیت  اصفهان  مسکن  و  عمران  شرکت  خواهان  دعوی 

به  فرزند کریم   علی  خواجه  آقای حسین   -۲ عباسیان  آقای کبری   -۲ زارگرس  پنجره 

خواسته مطالبه مبلغ ۸0/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شما ره ۲0۳۲46 بتاریخ  

1۳۹۳/1/۹ و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی 

خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که دلدالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 

به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 

ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت 

دانسته و مستندا به مواد 1۹۸،515،51۹، قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳10و۳1۳ قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۸0/000/000 به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۳/1۳0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و بابت حق 

الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ 

صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف ۲۳64۸

خسروی فارسانی 

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/5/۲5  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳514007۹1  : دادنامه  شماره 

۹40۹۹۸0۳5140114۸ شماره بایگانی شعبه : ۹41۲75 خواهان : صندوق کار آفرینی امید 

) صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی عبدالصمد شهبازی باوکالت خانم عزت دهقانی 

کدنوئیه فرزند مرادبه نشانی اصفهان – خیابان  هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 

: 1- آقای منصور مظاهری  نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی  خواندگان 

تیرانی فرزند محمد ۲- آقای رسول مظاهری فرزند منصور ۳- آقای بهروز مظاهری فرزند 

محمد 4- آقای مهری مظاهری فرزند رضا قلی همگی بنشانی مجهول المکان خواسته ها: 

1- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت دادرسی ۳- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص دعوی صندوق کار 

آفرینی امید به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت عزت دهقانی به طرفیت 1- رسول 

بهروز مظاهری 4- مهدی مظاهری  بخواسته مطالبه  مظاهری ۲- منصور مظاهری ۳- 

تاخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام خسارات  به  فقره چک  ریال وجه یک   57000000 مبلغ 

ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه  به  تادیه نظر 

خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطاع از دعوی مطروحه  هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل 

دعوی  مستند  است  ننموده  ارائه  خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده 

را در دعوی مطرح شده محق تشخیص  دادگاه خواهان  تلقی  بر صحت  خواهان محمول 

مستندا به مواد 51۹و1۹۸و5۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب امور مدنی 

خواندگان را متضامنا به پرداخت 57000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲760000 ریال 

تاخیر  پرداخت خسارت  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و همچنین حق  بابت هزینه 

تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید تا زمان وصول  در حق خواهان 

این  قابل واخواهی در  اباغ  از  ۲0 روز پس  نماید. رای صادره غیابی و ظرف  محکوم می 

شعبه میباشد .م الف ۲۳6۲۳

روح اله اقبالی / رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه 
شماره   1۳۹5/0۲/1۸  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳50500۲1۸  : دادنامه  شماره 

کاسه  پرونده   ۹40۹56  : شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹۸0۳50500۸6۸  : پرونده 

نهایی  تصمیم  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   5 ۹40۹۹۸0۳50500۸6۸ شعبه 

با  و  رستگار  علی  آقای  مدیریت   به  ملت  بانک   : خواهان   ۹50۹۹70۳50500۲1۸ شماره 

آقای حمید  با وکالت  نظام کاویانی مقدم مدیریت شعب استان اصفهان  آقای  نمایندگی 

والی فرفرزند اکبر به نشانی : اصفهان – خ بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقی ساختمان 

آقای منوچهر   -1  : داماد طبقه سوم شماره 17 کد پستی ۸15۸6۳675۹ خواندگان  میر 

دهقانی چم پیری فرزند حسن ۳- شرکت همکار ماشین آپادانا ۳- آقای اصغر صالحی 

فرر فرزند عباسعلی 4- آقای کیوان دهقانی چم پیری فرزند حسن همگی مجهول المکان  

خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه۲- مطالبه وجه بابت ... گردشکار : دادگاه با 

رای می  به صدور  و بشرح ذیل مبادرت  اعام  را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات 

نماید . 

آپادانا  ماشین  همکار  شرکت  بطرفیت  ملت  بانک  دادخواست  خصوص  در   : دادگاه  رای 

و  عباسعلی  فرزند  فر  صالحی  اصغر  و  حسن  فرزند  پیری  چم  دهقان  آقایان کیوان  و 

به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  و  مطالبه  خواسته  به  حسن  فرزند  دهقان  منوچهر 

به  خواندگان  محکومیت  و  بانک  از  دریافت  وام  بابت  ریال   ۹/15۹/4۸0/۹۹۹ پرداخت 

پرداخت خسارت تاخیر روزانه به مدت ۲5۹4 به مبلغ 14/۳۲0/۹11/10۲ ریال به انضمام 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به 

فوق  مبلغ  به  اول   ردیف  خوانده  دادخواست  پیوست  داد  قرار  وحسب  پرونده  محتویات 

خسارت  و  اصل  پرداخت  دیگر  خواندگان  و  دریافت  تسهیات  خواهان  بانک  از  را  الذکر 

بر  دلیل  و  نشده  اینکه خواندگان حاضر  به  نظر  اند  نموده  داد ضمانت  قرار  امضا  با  را  آن 

پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده اند و با توجه به ماده 1۳ قرار داد که خسارت 

قانون   7 ماده  حسب  و  است  رسیده  نیز  خواندگان  تایید  به  و  مشخص  را  روزانه  تاخیر 

را در حکم  و مشتریان  بانک  این  تنظیمی  اسناد  بانک ها که  در وصول مطالبات  تسریح 

به  مستندا  و  تلقی  بر صحت  محمول  را  خواهان  دعوی  دادگاه  لذا  دانسته  تجاری  اسناد 

خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   51۹،5۲0،  1۹۸ مواد 

ریال  پرداخت 14/۳۲0/۹11/۲0۲  و  بابت اصل خواسته  پرداخت ۹/15۹/4۸0/۹۹۹ریال  به 

خسارت روزانه و پرداخت 705/۸۸6/76۸ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق 

 خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه

 است .

 .م الف ۲۳646

خسروی فارسانی / رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه 
شماره   1۳۹5/07/۲5  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳50۳011۳6  : دادنامه  شماره 

کاسه  پرونده   ۹50۳6۹  : شعبه  بایگانی  شماره   ۹50۹۹۸0۳50۳00۲۸۳  : پرونده 

تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه   ۹50۹۹۸0۳50۳00۲۸۳

فرزند  ساالری  اسفه  قاسمی  اکبر  آقای   : خواهان   ۹50۹۹70۳50۳011۳6 شماره  نهایی 

پستی  ۲4 کد  پاک  نسیم  ۲۳ کوچه  ارغوان   – ارغوانیه   – اصفهان  نشانی  به  اله  قدرت 

۸1551۳۳5۸۳ تلفن همراه 0۹1۳۹14774۹ خوانده : آقای حسین علی محمدی فرزند 

قدرت به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی ۲- مطالبه وجه 

بابت ... ۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه  گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص 

حسین  آقای  طرفیت  به  اله  قدرت  فرزند  ساالری  اسفه  قاسمی  اکبر  آقای  دادخواست 

فقره چک  چهار  وجه  ریال   470/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  قدرت  فرزند  محمدی  علی 

بشماره های ۹5۳406 مورخ ۹۳/4/۲5 و ۹5۳407 مورخ ۹۳/4/۳0 و ۹5۳40۲  مورخ 

و  دادرسی  احتساب خسارت  با  تات  بانک  ۹۳/4/۲0 عهده  ۹۳/4/۲5 و ۹5۳404 مورخ 

عدم  و گواهی  چک  مصدق  رونوشت  شامل  تقدیمی  مستندات  ماحظه  با  دادگاه  تاخیر 

پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و و بقای اصل چک در ید خواهان نیز 

ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل 

. ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳10،۳1۳ قانون تجارت و  نیامده است 

470/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  دادرسی  آئین  قانون  1۹۸و51۹و5۲۲   مواد 

و  تادیه  زمان  لغایت  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام  اصل  بابت 

می  اعام  و  محکوم  خواهان  در  دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال   150۲0/000 مبلغ  پرداخت 

را  تادیه  تاخیر  خسارت  دادرسی  هزینه  حکم  اجرای  زمان  هستند  مکلف  خواهان  نماید 

و  نمایند  پرداخت  دولت  صندوق  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  که 

بشرح  استنادی  فاکتور های  بر مطالبه وجه  مبنی  دیگر خواهان  در خصوص خواسته ی 

بند  باستناد  دادگاه  خواهان  توسط  دعوا  از  قسمت  این  استرداد  به  توجه  با  دادخواست  

رای   . نماید  می  صادر  دادخواست  ابطال  قرار  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   107 ماده  الف 

در  واخواهی  قابل  اباغ   از  روز پس  بیست  و ظرف  بوده  غیابی  به خوانده  نسبت  صادره 

اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان  این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل 

 می باشد.

م الف ۲۳650 مدیر دفتر  شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی 
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  عمومی  محمد  خواهان   46/۹5 پرونده کاسه  خصوص  در 

مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  داودی  ابوالقاسم  طرفیت  به 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  تعیین گردیده   15:۳0 ساعت   ۹5/۹/۲۲

جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  7۳قانون  ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  وکا  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در   نمایید. 

می شود .م الف ۲۳7۲1

دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کاسه ۳۲1/۹5 خواهان علیرضا پور نیک دادخواستی مبنی بر مطالبه 

به طرفیت 1- روح اله پردار۲- غامحسین افروشه  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 

روز .......... مورخ یک هفته پس از رویت ساعت 1۸/۳0- 15/۳0تعیین گردیده است با 

آئین  ماده 7۳قانون  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و تصمیم  تلقی  اباغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود .م الف ۲۳6۹1

مدیردفتر شعبه ۲۹ مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  نشانی  احمدی   : خانوادگی  نام  مرتضی   : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 

استقال  خ  کبیر  امیر  خ  اصفهان   : نشانی  صادقی  محمد   : نام   : له  محکوم  مشخصات 

رای  موجب  به   : به  محکوم  الملل  بین  نقل  و  حمل  شرکت   5 واحد   5 بلوک  شمالی 

شماره 671 تاریخ ۹5/۲/۲۹ حوزه ۸ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان قطعیت یافته 

است محکوم علیه محکم است به : پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

1۲0/000ریال و خسارت  به مبلغ  1/۹۹0/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹4/11/۲۸ بابت چک به مشاره 1۲11۹7/۸5۸547/۲0 

و نیم عشر حق االجرا ء  ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همینکه اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

به  استیفا محکوم  و  اجرای حکم  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 

ازآن 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 اجراتسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام 

نماید . م الف ۲۳671

دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره ۲ شهرستان اصفهان 

حصر وراثت 
آقای حسین صادقی دارای شناسنامه شماره 40۳۳4400400 به شرح دادخواست به کاسه 

داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  شورا  این  10از  ۳571/۹5ح 

تاریخ  در   40۳۳100064 بشناسنامه  افغانستان  تبعه  صادقی  عیسی  محمد  شادروان  که 

۹5/۳/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

۲ پسر و ۲ دختر یک همسر

ش  ش  صادقی  حبیب   -۲ فرزند  ش40۳۳4400400  ش  صادقی  1-حسین 

40۳۳5600۳۲6  فرزند۳- روشن صادقی ش ش 40۳4400105۹ فرزند4- رقیه صادقی 

ش ش 40۳45۲0044۲  فرزند5- لیا رضایی ش ش 40۳4۳00۲۸6 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی 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  م الف ۲۳5۸7 

شعبه دهم حقوقی اصفهان

حصر وراثت 
به کاسه  دادخواست  شرح  به   1۲71۲6۲150 شماره  شناسنامه  دارای  مردانی  نوید  آقای 

که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  ۳661/۹5از 

خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۲/۳/۲۹ تاریخ  در   ۸4۹ بشناسنامه  مردانی  رضا  احمد  شادروان 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است :۲ فرزند ،همسر ، پدر و مادر 

به نام های ذیل :

 15 قومی ش ش  عذرا  فاطمه   -۲ متوفی  همسر   ۲۲70۲ پور ش ش   1-مریم کشاورز 

1۹ پدر متوفی ۳- محمد متین مردانی ش ملی   مادر متوفی ۳- جواد مردانی ش ش 

1۲75۲17605 فرزند 5- نوید مردانی ش ملی 1۲71۲6۲150 فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی 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  م الف ۲۳5۹۳ 

شعبه دهم حقوقی اصفهان 
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حوادثسالمت

نگرانی درباره خوردن بیش از حد میوه 

الزم است؟
بــدون  غذایــی  رژیم هــای 
ــاالی  ــا در ب ــن روزه ــد، ای قن
نمــودار هســتند.  بــا چندیــن 
دلیــل خــوب، شــکر می توانــد 
عامــل اصلــی خــراب کــردن 
رژیــم باشــد؛ امــا برخــی 
ســایت ها بــرای جلــب نظــر 
مشــتری بیــش از حــد، حــذف شــکر را در همــه چیــز 
ــگاهی  ــدف باش ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــی میوه ه حت

خود مطرح می کنند.
 امــا آیــا محــروم کــردن خــود از مخلــوط میــوه 
ــامت  ــا س ــح ی ــامت صحی ــام س ــه ن ــه ب و هندوان

خــوب الزم اســت؟
ــم  ــه و رژی ــق گفته هــای ســخنگوی آکادمــی تغذی طب
ــر رژیــم  ــوه ب ــودن می ــر ب ــکا، تصــور بی اث غذایــی آمری

غذایــی نادرســت اســت.
 قنــد طبیعــی در میوه هــا محصوالت لبنی و ســبزیجات 
ــا  ــما از آن ه ــز ش ــدن و مغ ــود دارد. ب ــته دار وج نشاس
بــرای ســوخت اســتفاده می کنــد. بــدون قنــد طبیعــی 

ــا کاهــش زیــاد انــرژی مواجــه می شــویم.  مــا ب
عــاوه بــر ایــن مــواد مغــذی درون میوه هــا از هجــوم 
شــکر غیرطبیعــی کــه از خــوردن آب نبــات بــه دســت 

ــد.  ــری می کن ــد، جلوگی می آی
 بــا خــوردن میــوه عــاوه بــر اینکــه مــوادی چــون فیبــر 
بــه کندشــدن  می کنیــد،  دریافــت  را  پروتئیــن  و 
ــد. ــک می کنی ــز کم ــون نی ــد خ ــش قن ــرعت افزای س

شــکر افزودنــی بــرای شــما بــد اســت. امــا یــک نکتــه 
ــوع  ــر ن ــکر از ه ــد و ش ــاد قن ــرف زی ــود دارد. مص وج
باعــث افزایــش قنــد خــون شــده و انســولین ترشــح 

می کنــد.
 از آنجــا کــه انســولین باعــث ذخیــره قنــد خــون 
ــود  ــکم می ش ــی ش ــژه چرب ــی، به وی ــوان چرب ــه عن ب
ــه  ــا ب ــر ابت ــش خط ــی، افزای ــد اضاف ــن قن نتیجــه ای
بیماری هــای قلبی عروقــی و دیابــت اســت؛ ولــی 
ــع  ــوه را قط ــا می ــه کام ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای

ــد. ــرف کنی ــدازه مص ــه ان ــه ب ــد؛ بلک کنی
۲ تــا ۳ وعــده در روز میــوه مصــرف کنیــد و هــر وعــده 
ــای  ــا میوه ه ــا ی ــواع توت ه ــان از ان ــک فنج شــامل ی
گریپ فــروت  از  نیمــی  یــا  شــده   قطعه قطعــه 

باشد.

 آزار و اذیت کودکان مهدکودکی 

توسط آشپز شیطان صفت
بــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز، چنــدی 
ــد در  پیــش پــدر و مــادر پســری 6ســاله پــی بردن
مهدکــودک حادثــه تلخــی بــرای فرزندشــان رخ داده 

اســت. 
آن طــور کــه آن هــا فهمیــده بودنــد یکــی از کارکنــان 
مــرد مهدکــودک پســربچه را مــورد آزار و اذیــت قــرار 

داده بــود. 
بــه ایــن ترتیــب ایــن ماجــرا بــه حســین اصغــرزاده، 
رئیــس شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری یــک اســتان 
در  تحقیقــات  او  بــه دســتور  و  تهــران گــزارش 

ــد.  ــاز ش ــاره آغ این ب
پــدر ایــن کــودک بــه مأمــوران گفــت: مدتــی قبــل 
ــود  ــی ب ــدم. مدت ــرم ش ــار پس ــر رفت ــه تغیی متوج
ــران  ــرب ته ــمال غ ــی در ش ــه مهدکودک ــه او را ب ک
می بردیــم و هزینــه زیــادی نیــز بابــت نگهــداری از 
ــل  ــاره دلی ــی درب ــا وقت ــم؛ ام ــت می کردی او پرداخ
ناراحتــی پســرم تحقیــق کــردم، فهمیــدم کــه او در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق ــورد آزار و اذی آنجــا م
از پســربچه  پرونــده  قاضــی  ایــن مرحلــه،  در   
خواســت نقاشــی فــردی کــه او را آزار داده بکشــد. 
ــد  ــرادی کــه در مهدکــودک کار می کردن از ســویی اف
ــه  ــا اینک ــد ت ــرار گرفتن ــد وی ق ــرض دی ــز در مع نی
ســرانجام معلــوم شــد مــرد آزارگــر آشــپز مهدکودک 

اســت. 
ــه   ــواهد ب ــود و ش ــل ب ــاله و متاه ــردی 48س او م
 دســت آمــده نشــان مــی داد کــودکان دیگــری 
را نیــز بــا ایــن شــیوه مــورد آزار قــرار داده اســت؛ امــا 
ــه شــکایت  ــچ کــدام از آن هــا حاضــر ب ــن هی والدی

نشــده بودنــد. 
در چنیــن شــرایطی وی چنــدی قبــل محاکمــه 

ــد. ش
ــه   ــرد و ب ــنگینش را بپذی ــام س ــود اته ــر نب او حاض
طــور کلــی منکــر ایــن ماجــرا بــود. بــا وجــود ایــن 
قضــات دادگاه پــس از بررســی شــواهد و مــدارک 
 بــه  دســت آمــده، وی را مجــرم تشــخیص داده 
و وی را بــه اتهــام آزار پســربچه بــه 100ضربــه شــاق 
ــس  ــاه حب ــه 6 م ــودک آزاری ب ــاب ک ــدی و از ب ح
ــت در  ــه فعالی ــت انجــام هرگون ــری و ممنوعی تعزی
 مراکــز آموزشــی و مراکــز نگهــداری کــودکان محکوم 

کردند.

ــن  ــتند اولی ــی توانس ــمندان چین ــی از دانش گروه
ــیگنال  ــه س ــد ک ــداع کنن ــان را اب ــی جه ــپ برق الم

وای فــای از خــود منتشــر می کنــد. 
 بــه گــزارش ایســنا، محققــان دانشــگاه فــودان 
شــانگهای بــه تولیــد پیش ســاختی بــرای ایــن 
ــد. ــای« نامیده ان ــه و آن را »لی-ف ــاوری پرداخت فن

ال ای دی  المــپ  ایــن  ادعــای کارشناســان،  بــه 
ــه  ــری نســبت ب ــز تراشــه از عملکــرد بهت حــاوی ری
ــن  ــیم در چی ــی بی س ــات اینترنت ــن ارتباط میانگی

ــت.  ــوردار اس برخ
تــا چهــار دســتگاه در نزدیکــی ایــن المــپ می تواننــد 
بــا اســتفاده از فرکانس هــای نــور بــه جــای امــواج 

رادیویــی بــه ســیگنال آن متصــل شــوند.
در ایــن المــپ، تراشــه ای قــرار گرفتــه کــه ســیگنال 

 150 ســرعت  بــا  و  می کنــد  تولیــد  وای فــای 
مگابایــت بــر ثانیــه، بــه طــور چشــمگیری از ســرعت 
بیشــتری نســبت بــه میانگیــن ارتباطــات وای فــای 

ــت. ــوردار اس ــور برخ ــن کش در ای
مــاه آینــده محققــان بــه رونمایــی از 10 المــپ 
نمونــه و بســته های همــراه آن هــا در نمایشــگاه 
خواهنــد  شــانگهای  در  صنعــت  بین المللــی 

پرداخــت.  
  بــه گفتــه کارشناســان، ایــن روش ســریع تر، ارزان تر 
در  می توانــد  اینترنــت  بــه  ارتبــاط  و کارآمدتــر 
ــتر  ــتفاده بیش ــه اس ــه رو ب ــا ک ــای چینی ه خانه ه
ــنتی  ــای س ــای المپه ــه ج ــای ال ای دی ب از چراغ ه

ــد.  ــدا کن ــتری پی ــد، رواج بیش آورده ان
طبــق گزارش هــا، فنــاوری لی-فــای تنهــا از 5 

ــروی  ــن نی ــرای تامی ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــد ان درص
ســایر دســتگاه های وای فــای کــه بــر سیســتم های 
برج هــا  اینترنــت  تامیــن  بــرای  خنک کننــده 
دارنــد تکیــه  همــراه  تلفــن  ایســتگاه های   و 

استفاده می کند.
بــا گرایشــات  جدیــدی  فنــاوری  ایــن  اگرچــه 
ــادی  ــب زی ــن از تناس ــر چی ــال تغیی ــه در ح فناوران
ــا مشــکاتی در  ــا ســازندگان ب برخــوردار اســت، ام
طراحــی و ســاخت آن مواجــه شــده اند کــه چالــش 
دســتگاه  ایــن  ریزتراشــه  طراحــی  آن،   اصلــی 

است. 
ــوش  ــورت خام ــی در ص ــاط اینترنت ــن ارتب همچنی
خواهــد قطــع  بــرق  رفتــن  یــا  چــراغ   شــدن 

 شد.

ساخت اولین المپ جهان که سیگنال وای فای منتشر می کند 
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــان پرداز ۲000 ش ــامانه آس س
ــات  ــرای خدم ــرکت ب ــن ش ــد ای ــرویس های جدی ــی از س یک

ــن شــرکت اســت.  ــه مشــترکان ای ــر ب بهت
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن ســرویس بــا مهنــدس غامرضــا 
امیــری، رئیــس اداره بازاریابــی و امــور مشــتریان شــرکت 

مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 
ایــن گفت وگوســت. می خوانیــد حاصــل 

    خدمات سامانه آسان پرداز 2000
ســامانه آســان پرداز دو دســته خدمــات را ارائــه می دهــد. 
دســته اول خدمــات عمومــی کــه بــرای اســتفاده عمــوم 
 مــردم اســت و دســته دوم خدمــات مربــوط بــه ارگان هــا 

و نهادها.
در دســته اول، پرداخــت انــواع قبض هــای خدماتــی و همچنیــن 

 قبض هــای میــان دوره شــرکت مخابــرات امکان پذیــر اســت.
 امــکان پرداخــت قبــض بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا
وصــل   ســامانه گویــا  بــه  مشــترک   ۲000 شــماره گیــری    
و پــس از آن بــا انتخــاب اعــداد مختلــف بــه قســمت مربوطــه 
 وصــل می شــود و می توانــد از خدمــات ســامانه اســتفاده 

کند.

ــات  ــع خدم ــر از قط ــیار کمت ــامانه بس ــن س ــع ای ــکان قط  ام
دیگــر همچــون اینترنــت اســت و می تــوان گفــت ایــن ســامانه 

ــت.  ــترس اس ــه در دس همیش

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــن ثاب ــرای تلف ــامانه ب ــن س ــای ای از مزای
ــز مشــترک  ــل بدهــی نی ــه دلی ــودن ب حتــی در صــورت قطــع ب
ــود را پرداخــت  ــض خ ــه ســامانه وصــل شــود و قب ــد ب می توان
کنــد و در کمتریــن زمــان، خــط تلفــن بــه صــورت خــودکار وصــل 

می شــود.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

و  نهادهــا  همــراه  بــه  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 400 مت ــی ب دســتگاه های دیگــر اســتان در فضای
در قالــب ۳4 کانتــر در هشــتمین نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای 

ســرمایه گذاری کشــور حضــور یافــت. 
در ایــن نمایشــگاه، آبفــای اســتان اصفهــان پروژه هایــی  را معرفــی کــرد: 
بازســازی تصفیه خانه هــای فاضــاب شــهر اصفهان، بازرســی و بازســازی 
ــداث  ــان، اح ــهر اصفه ــاب ش ــبکه فاض ــی ش ــار اصل ــده اقط باقی مان
تأسیســات فاضــاب شــهرهای گلپایــگان و گوگــد، تکمیــل تأسیســات 
ــهر  ــاب فریدونش ــات فاض ــل تأسیس ــاد، تکمی ــهر نجف آب ــاب ش  فاض
ــزرگ، تکمیــل خــط انتقــال  احــداث ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان ب
ــهرهای  ــه ش ــانی ب ــط آبرس ــل خ ــان، تکمی ــهر دهاق ــه ش ــانی ب آبرس
گلپایــگان، گلشــهر و گوگــد کــه ظرفیــت و زمینــه ســرمایه گذاری بخــش 

ــد. خصوصــی را دارن
    کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی

ــای  ــت: شــرکت آبف ــان گف ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
ــارات دولتــی  ــه اعتب ــان در راســتای کاهــش وابســتگی ب اســتان اصفه
در ســال های اخیــر گام هــای مؤثــری در جهــت جلــب مشــارکت 
بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری های اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــات  ــن اقدام ــت. ای ــته اس ــاب برداش ــای آب و فاض ــام پروژه ه در انج
ــث  ــی باع ــی و جــذب مشــارکت های بخــش خصوصــی و مردم اجرای
ــی  ــو محسوس ــه نح ــان ب ــای اصفه ــرکت آبف ــات ش ــوان عملی ــده ت ش
افزایــش یابــد و رشــد کمــی و کیفــی برنامه هــای عمرانــی را بــدون اتــکا 

ــه دنبــال داشــته باشــد.  ــه درآمدهــا و اعتبــارات دولتــی ب ب
ایــن قراردادهــا همــه زمینه هــای مشــارکت اعــم از فاینانــس خارجــی 
 داخلــی، اوراق مشــارکت، روش هــای BOO، BOT، بیــع متقابــل 
و تبصــره ۳ را دربرمی گیــرد کــه ثمــره آن در یــک بــازه زمانــی محــدود 
ــرمایه گذاری در  ــال س ــارد ری ــزار و 745 میلی ــش از 5 ه ــاله بی چندس

ــت. ــتان اس ــاب اس ــای آب و فاض بخش ه
    احداث تأسیسات شوری زدایی

ــون  ــا بیــان اینکــه در بخــش فاضــاب تاکن مهنــدس هاشــم امینــی ب
قراردادهــای BOO، احــداث تأسیســات شــوری زدایی آب فرخــی و 

ــم  ــا حج ــب در روز و ب ــر مکع ــد آب 1700 مت ــت تولی ــا ظرفی ــاد ب مهاب
ســرمایه گذاری 50 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســیده اســت 
 افــزود: پروژه هــای ســرمایه گذاری بیــع متقابــل در دولــت تدبیــر 
 و امیــد نیــز در شــهرهای تیــران، زواره، دولت آبــاد، نجف آبــاد، خــورزوق
ــا انجــام 896  ــه ب ــرگاب و شهرســتان های لنجــان و مبارک دســتگرد، گ
ــارد  ــزار و 511 میلی ــی ۳ ه ــرمایه گذاری مال ــذاری و س ــر لوله گ کیلومت
ریــال مراحــل تکمیــل، ارتقــا و بازســازی تأسیســات را ســپری می کنــد. 
آبفــای اســتان اصفهــان از پتانســیل ســرمایه گذاری خارجــی نیــز غافــل 
ــی  ــرمایه گذار چین ــارکت س ــا مش ــاط ب ــن ارتب ــت و در ای ــده اس نمان
ــع آوری  ــی شــبکه جم ــی و نیمه اصل ــوط اصل بازرســی و بازســازی خط
فاضــاب شــهر اصفهــان را بــا بیــش از ۳68/7 میلیــون یــوان در دســتور 

کار قــرار داده اســت.
    استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

ــارکت  ــی از مش ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــوب س ــتقبال خ وی اس
در طرح هــای آبفــا و صرفــه اقتصــادی حاصــل از ســرمایه گذاری 
ــمرد  ــوزه برش ــن ح ــذاب ای ــازار ج ــاب را ب ــای آب و فاض  در بخش ه
و اعــام کــرد: طرح هــای ســرمایه گذاری زیــادی در زمینــه آبفــا 
آمــاده انعقــاد قــرارداد و اجراســت کــه نویدبخــش همــکاری مشــترک 
ــری  ــران آب و به کارگی ــور از بح ــی در عب ــی و خصوص ــای عموم نهاده
ــد؛  ــی باش ــای صنعت ــژه در واحده ــه آب، به وی ــاب در چرخ ــاره پس دوب
ــه  ــازی تصفیه خان ــای بازس ــه قرارداده ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ب
فاضــاب شــهر اصفهــان، بازرســی و بازســازی باقی مانــده خطــوط 
ــان، احــداث تأسیســات فاضــاب  ــی شــبکه فاضــاب شــهر اصفه اصل
شــهرهای گلپایــگان و گوگــد و تکمیــل تأسیســات فاضــاب شــهرهای 
 نجف آبــاد و فریدونشــهر بــا میــزان اعتبــار ســرمایه گذاری 10 هــزار 
و 150 میلیــارد ریــال اشــاره کــرد؛ همچنیــن ایــن وضعیــت در بخــش آب 

نیــز دنبــال می شــود.
    طرح های سامانه دوم آبرسانی به اصفهان

ــان  ــای اســتان اصفه ــره شــرکت آبف ــر عامــل و رئیــس هیئت مدی مدی
ــزرگ ــان ب ــه اصفه ــانی ب ــامانه دوم آبرس ــای س ــه طرح ه ــاره ب ــا اش  ب
تکمیــل خــط انتقــال آبرســانی بــه دهاقــان و تکمیــل خــط انتقــال آب 
ــار ســرمایه گذاری 6 هــزار و 810  ــا اعتب ــه شــهرهای گلشــهر و گوگــد ب ب
ــا  ــای آبف ــر طرح ه ــه دیگ ــا از جمل ــن پروژه ه ــت: ای ــال گف ــارد ری میلی
ــام  ــت انج ــا در دس ــرای آن ه ــرای اج ــه ب ــات اولی ــه اقدام ــتند ک هس
 اســت. آنچــه از تاش هــای آبفــا در بهــره گیــری از ظرفیت هــای مالــی 
و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بــه عینــه شــاهد هســتیم، تأثیرات 
و نتایــج ملمــوس اجــرای ایــن طرح هــا در حیــات آبــی اســتان اســت 
ــری  ــی اســتان جلوگی ــع آب ــب مناب ــر مکع ــا مت ــت هزاره ــه از هدررف ک
می کنــد و در حفــظ محیــط زیســت کمک هــای جالــب توجهــی 
ــل  ــا درک متقاب ــت ب ــد اس ــت. امی ــرده اس ــتان ک ــت بوم اس ــه زیس ب
حوزه هــای عمومــی و خصوصــی از وضعیــت بغرنــج آب، آینــده روشــنی 

بــرای منابــع آبــی اســتان رقــم بخــورد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

افزایش محسوس توان عملیاتی شرکت آبفای اصفهان در ایــن مقالــه بــا مطالبــی مواجــه می شــوید کــه بســیاری از ســواالت عجیــب شــما 
ــاره تعبیــر خــواب، رویــا و … . را پاســخ می دهــد؛ درب

ــدر  ــا این ق ــم؛ ام ــواب می گذرانی ــه خ ــان را ب ــوم از زندگی م ــا یک س ــا تقریب ــه م هم
ــم.  ــر می دانی ــان کمت ــم، از خوابم ــی داری ــان آگاه ــای بیداری م ــه از واقعیت ه ک

ــف  ــا ظرای ــا را ب ــدرس دانشــگاه، م ــدم، روان شــناس و م ــر حســین ابراهیمی مق  دکت
و دقایق این دنیای رازآلود بیشتر آشنا می کند.

    آقــای دکتــر! آیــا ایــن درســت اســت کــه مغــز مــا در هنــگام خــواب، اســتراحت 
ــد؟ می کن

واقعیــت ایــن اســت کــه مغــز مــا در دوره هایــی از خــواب حتــی از زمــان بیــداری هــم 
ــد ــز اســتراحت می کن ــگام خــواب مغ ــه شــود در هن ــه گفت ــذا اینک ــر اســت؛ ل  فعال ت

اصا باور درستی نیست.
ــا  ــن ۲0 ت ــزان خــود را دارد و بی ــر می ــد، مــدت خــواب حداکث ــگام تول در انســان، هن
ــود  ــته می ش ــزان آن کاس ــج از می ــه تدری ــپس ب ــت. س ــبانه روز اس ــاعت در ش  ۲۲ س
و در هنــگام بلــوغ بــه کمــی  بیــش از 8 ســاعت می رســد. متوســط مقــدار خــواب در 
ــه  ــاز ب ــادی نیــز در نی بزرگســاالن، 7/5 ســاعت اســت. البتــه اختافــات انفــرادی زی

ــود. ــاهده می ش ــدت آن مش ــواب و م خ
    مکانیزم عصبی به خواب رفتن چیست؟

در هنــگام خــواب بــه تدریــج از ســطح هوشــیاری کاســته می شــود. ســطح هوشــیاری 
بــه فعالیــت  نورون هــای کورتکــس مــخ مربــوط اســت. 

پیام هــای  تاثیــر  نوبــه  خــود تحــت  بــه  نورون هــای کورتکــس هــم  فعالیــت 
تحریک کننــده و بازدارنــده ای قــرار دارد کــه از تشــکیات مشــبک به کورتکس می رســد. 
 ضمنــا در هنــگام خــواب ســیناپس های بازدارنــده ای کــه به ویــژه از تشــکیات مشــبک 
پــل مغــز و بصل النخــاع سرچشــمه می گیرنــد و انتقال دهنــده شــیمیایی آن هــا 
ــگام خــواب  ــه در هن ــن جهــت اســت ک ــه همی ــد. ب ــه کار می افتن ســرتونین اســت، ب
بــه ســروتونین مغــز افــزوده می شــود و اگــر در مغــز جانــوران بیــدار هــم ســروتونین 

ــد. ــه خــواب می رون ــم، ب ــق کنی تزری
    خواب چه آثاری دارد؟

ــرض  ــم. ف ــرح کن ــی مط ــدا مثال ــد ابت ــازه بدهی ــوال اج ــن س ــه ای ــواب ب ــرای ج ب
ــد.  ــتارت می زنی ــته و اس ــود نشس ــودروی خ ــان خ ــت فرم ــما پش ــه ش ــد ک بفرمایی
 چــه اتفاقــی می افتــد؟ انــرژی از باتــری بــرای روشــن شــدن ماشــین بســیج 

و خودروی شما روشن می شود.
 اگــر اعمالــی از ایــن دســت مثــل روشــن شــدن خــودرو، اســتفاده از کولــر یــا روشــن 
ــد  ــه بای ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــر بگیری ــن را در نظ ــردن چراغ هــا و برف پاک ک ک
خیلــی زود باتــری خــودرو خالــی و شــارژ شــود؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه دینــام 
خــودرو وظیفــه شــارژ دوبــاره باتــری را بــه عهــده دارد و تــا وقتــی دینــام ســالم اســت 
ــد  ــد و خــودروی شــما خــوب اســتارت می زن ــی می کن ــه راحتــی خال ــری شــما ب بات

ولــی اگــر دینــام خــراب باشــد، مشــکات شــروع می شــود.
ــث می شــود  ــد و باع ــازی می کن ــام را ب ــان دین ــم خــواب، نقــش هم ــا ه ــدن م در ب
پرانــرژی باشــیم. قطعــا بــا کســانی برخــورد کرده ایــد کــه صبح هــا بــرای انجــام امــور 
ــد ــت را ندارن ــام فعالی ــزه  انج ــه انگی ــرده ای ک ــراد افس ــا اف ــد ی ــرژی الزم را ندارن  ان

ــی  ــه عبارت ــا ب ــد ی ــه طــور عمــده مشــکل خــواب دارن ــرژی هســتند و ب معمــوال کم ان
ــوند. ــارژ نمی ش ــوب ش خ

    این شارژی که شما می گویید بدنی است یا روانی؟
ــه خــارج  ــه ایــن مقال خــب، خــواب مراحــل متعــددی دارد کــه توضیــح آن از حوصل

 .NonREM و REM :ــم ــوع خــواب داری ــه طــور کلــی ۲ ن ــی ب اســت؛ ول
 مرحلــه REM زمانــی اتفــاق کــه می افتــد کــه همان طــور کــه فــرد خوابیــده 
ــی  ــد؛ حت ــه( حرکــت می کن ــی چشــم در چشــم خانه )حدق و چشــم ها بســته اند، ول
ــت  ــده حرک ــه خوابی ــردی ک ــه چشــم ف ــد ک ــوان دی ــم می ت ــا چشــم غیرمســلح ه ب

می کنــد.
 اگــر فــرد را در ایــن مرحلــه از خــواب بیــدار کنیــم، بــه طــور عمــده گــزارش می دهــد 
ــدن را در  ــی ب ــه بیشــتر شــارژ روان ــن مرحل ــده اســت. ای ــه داشــته خــواب می  دی ک

پــی دارد. 
در مرحلــه دیگــر خــواب یــا NonREM، یعنــی خوابــی کــه چشــم ها حرکتــی ندارنــد 

ــر  ــی را ب ــارژ بدن ــتر ش ــه بیش ــن مرحل ــدن را دارد. ای ــواب دی ــزارش خ ــر گ ــرد کمت ف
ــده دارد. عه

    کدام خواب مهم تر است؟
ــان داده  ــم نش ــام داده ای ــه انج ــی ک ــی پژوهش های ــتند؛ ول ــم هس ــر دو مه ــه ه البت
کــه محرومیــت از خــواب REM، تاثیــرات و پیامدهــای ناگوارتــری را در پــی داشــته 

اســت. 
در آزمایشــی روی یــک اســتخر آب جزایــر کوچکــی درســت کردیــم کــه روی هــر یــک 
ــرای  ــی ب ــای کاف ــی ج ــرد؛ ول ــرار بگی ــتاده ق ــورت ایس ــه ص ــت ب ــه ای می توانس گرب
ــه صــورت  ــد ب ــا می توانن ــه گربه ه ــادآوری اســت ک ــه ی دراز کشــیدن نداشــت. الزم ب
ایســتاده در خــواب NonREM باشــند؛ ولــی بــه محــض رفتــن بــه خــواب REM بــه 

آب افتــاده و بیــدار  شــدند.
ــرعت  ــه س ــدند، ب ــروم ش ــواب REM مح ــه از خ ــی ک ــای خانگ ــن گربه ه  در چنی
تحریک پذیــری  و  بی اشــتهایی  الغــری،  روان تنــی،  بیماری هــای  نشــانه های 
ــه گربه هــای وحشــی  ــن گربه هــای دســت آموز خانگــی ب ــادی ظاهــر شــد و ای غیرع

ــدند.  ــل ش تبدی
ــد. در پژوهــش   ــر الغــری شــدید می میرن ــر اث ــد، گربه هــا ب اگــر آزمایــش ادامــه یاب
دیگــری کــه روی عــده ای داوطلــب انجــام شــده بــا محــروم ســاختن آن هــا 
 NonREM و مقایســه آن هــا بــا افــراد دیگــری کــه از خــواب REM از خــواب
ــده  ــروم ش ــواب REM مح ــه از خ ــرادی ک ــه در اف ــان داد ک ــدند، نش ــروم می ش مح
 بودنــد بــه تدریــج نشــانه های بیماری هــای روان  تنــی همــراه بــا بی اشــتهایی

گــوارش  و  خــون  گــردش  دســتگاه  اختــاالت  و  غیرعــادی   تحریک پذیــری 
و نشانه های اسکیزویید مانند بی توجهی به محیط به وجود آمد.

مخصوصــا  خــواب  از  محرومیــت  یــا  حــذف  می بینیــد  کــه  همان  طــور  پــس 
ــل در  ــت کام ــی آورد و مقاوم ــود م ــه وج ــی را ب ــرعت اختاالت ــه س ــواب REM ب خ
ــر  ــان در براب ــت انس ــن مقاوم ــت. بنابرای ــر 6 روز اس ــل، حداکث ــی کام ــر بی خواب براب

بی خوابــی کمتــر از مقاومــت در برابــر بی غذایــی اســت.
     چرا خواب REM این قدر مهم است؟

ــی از  ــدن در روان شناس ــواب دی ــم و خ ــواب می بینی ــا خ ــواب REM م ــد در خ ببینی
ــادی برخــوردار اســت.  اهمیــت زی

ــرد  ــذا ف ــرد اســت. ل ــای دوران گذشــته ف ــه خــواب، حــل تعارض ه ــم ک ــا معتقدی م
ــری، روحــی  ــل مســایل فک ــم و تعدی ــدن ســعی در تنظی ــا خــواب دی در خــواب و ب

ــود دارد. ــکات خ ــات و مش تعارض
ــی  ــت خاص ــی از اهمی ــواب در روان  شناس ــر خ ــه تعبی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
برخــوردار اســت. البتــه تعبیــر خــواب روان شناســی بــا تعبیــر خــواب یــک معبــر فــرق 
دارد؛ چــرا کــه معبــر قصــد پیشــگویی آینــده فــرد را از روی خــواب او دارد، ولــی یــک 
ــه ریشــه های بعضــی ناکامی هــا و تعارض هــای  روان شــناس از روی تعبیــر خــواب ب
ــی  ــورد بررس ــرد را م ــخصیت ف ــی ش ــه عبارت ــرد و ب ــی می ب ــرد پ ــته ف ــی گذش زندگ

ــد. ــرار می ده ق

خواب از دیدگاه روان شناسی


