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خباثت  و  توطئه ها  دلیل  به  دوم،  انقالب  به 
ملت  ضد  بر  انقالب  از  بعد  و  قبل  در  آمریکا 

اقدام  و  از هیچ تالش  آمریکا  زیرا دولت  بود؛  ایران 
کشاندن  شکست  به  برای  غیررسمی  و  رسمی 
انقالبی  جوانان  و  نمی کرد  فروگذار  اسالمی   انقالب 
آن  توطئه  جاسوسی،  النه  تسخیر  با  زمان،  آن   در 

کردند. را خنثی 
خباثت ها  از  فراوان  تلخ  خاطرات  ایران   »ملت 
و شیطنت های آمریکا داشته و دارد و این خاطرات 
ک نخواهد شد و  ج و پا هرگز از حافظه این ملت خار
ک شود.« )مقام معظم رهبری، 95/8/12(  نباید پا
رهبری عزیز  در  روز 12 آبان و به مناسبت سالروز تسخیر 
النه جاسوسی آمریکا در دیدار با جوانان دانش آموز 
کید  و دانشجو به خباثت آمریکا اشاره فرمودند و تا

کردند...  
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

مشــاور عالــی نماینــده ولی فقیــه در ســپاه گفــت: 
ــکا، نشــان دهنده  ــات آمری ــب در انتخاب طــرح تقل
ــادی در درون  ــوع بی اعتم ــک ن ــه ی ــن اســت ک ای

ــن گروه هــای سیاســی وجــود دارد. ــکا بی آمری
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــدهللا جوان ــردار ی س
مهــر بــا اشــاره بــه طــرح موضــوع احتمــال تقلــب 
در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 

از ســوی یکــی از نامزدهــا، گفــت: ســابقه اعتــراض 
 بــه نتیجــه انتخابــات بــه گذشــته بازمی گــردد 
و ایــن بــار اول نیســت کــه ایــن موضــوع مطــرح 

می شــود.
ــز  ــته نی ــای گذش ــه در دوره ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــه یــک نوعــی آن   ایــن موضــوع را داشــتیم کــه ب
را حــل و فصــل کردنــد، افــزود: نکتــه جالــب 
ســال های  در  آمریکایی هــا  اینکــه  توجــه 
ــی و  ــای رنگ ــدل انقالب ه ــر اســاس م گذشــته ب
کودتاهــای مخملــی کــه در بســتر انتخابــات هــم 
در  را  دخالت هایــی  می افتــاد،  اتفــاق  عمدتــا 

داشــته اند. کشــورها  دیگــر 
ســپاه  در  ولی فقیــه  نماینــده  عالــی  مشــاور 
ــر کشــورها  ــی را در دیگ ــا دخالت های ــزود: آن ه اف
داشــته اند و برخــی از جریان هــای مخالــف خــود 
را از طریــق ایــن نــوع حرکت هــا از گردونــه قــدرت 
ــه  ــرب را ب ــا غ ــرا ب ــان همگ ــد و جری ــارج کردن خ

ــاندند. ــدرت رس ق
ــر اینکــه امــروز ایــن حرکــت  ــا تأکیــد ب ــی ب جوان
 و مــدل بــر افــکار عمومــی در داخــل آمریــکا
نخبــگان و جریان هــای سیاســی ایــن کشــور 
ــب  ــزود: طــرح تقل ــر گذاشــته اســت، اف ــز تأثی نی
ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــکا، نش ــات آمری در انتخاب

کــه یــک نــوع بی اعتمــادی در درون آمریــکا بیــن 
گروه هــای سیاســی وجــود دارد.

وی تصریــح کــرد: شــاهد هســتیم کــه هــر کــدام 
از طرفیــن خــود را پیــروز انتخابــات معرفــی 
ــه  ــی ک ــه تقلب ــت را ب ــع شکس ــد و در واق می کنن

ــد. ــره می زنن ــد، گ ــت رخ ده ــن اس ممک
ــا  ــپاه ب ــه در س ــده ولی فقی ــی نماین ــاور عال مش
ــا  ــی نامزده ــه وقت ــت ک ــی اس ــه بدیه ــان اینک بی
ایــن ادعــا را داشــته باشــند و شکســت را نتیجــه 
ــواداران  ــر ه ــد، ب ــالم کنن ــات اع ــب در انتخاب تقل
ــر آن  ــروزه تأثی ــت: ام ــر خواهــد گذاشــت، گف تأثی
از موضع گیری هــا می بینیــم کــه  بعضــی  در  را 
افــرادی بــا صراحــت اعــالم می کننــد کــه اگــر در 
ــا  ــر م ــدای مدنظ ــود و کاندی ــب ش ــات تقل انتخاب
ــراض  ــورش و اعت ــه ش ــت ب ــا دس ــاورد، م رأی نی

ــم زد. خواهی
نــوع  نشــان دهنده  ایــن  داد:  ادامــه  جوانــی 
نگاه هایــی اســت کــه در آمریــکا وجــود دارد و 
ــی  ــه اســت. اقدامات بی اعتمــادی کــه شــکل گرفت
در  گذشــته  ســال های  در  آمریکایی هــا  کــه 
بــه  و  می دادنــد  انجــام  دیگــر  کشــورهای 
ــروز  ــد، ام ــکاف می پرداختن ــالف و ش ــاد اخت ایج

اســت. شــده  خودشــان  دامن گیــر 

یــک  عضــو هیئت رئیســه مجلــس دهــم از عــزم جــدی 
مجلــس بــرای برخــورد بــا فســاد و سوءاســتفاده برخــی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــر داد و ب ــران خب مدی
مبنــی بــر برخــورد جــدی بــا تخلــف مدیــران اشــاره کــرد 
و گفــت: حضــرت آقــا در ایــن خصــوص ســه ماموریــت 

بــه مجلــس دادنــد.
غالمرضــا کاتــب در دیــدار بــا نماینــده ولی فقیه در اســتان 
و امام جمعــه ســمنان گزارشــی از فعالیت هــای مجلــس 
دهــم درخصــوص مبــارزه با فســاد در کشــور ارائــه و اظهار 
ــر برخــورد جــدی  ــه مســئوالن ارشــد نظــام ب ــرد: هم  ک
 و قانونــی بــا مســئله فســاد، به ویــژه در دســتگاه ها 

و نهادهای حکومتی تاکید دارند.
وی بــه تــالش نماینــدگان مــردم بــرای مبــارزه بــا فســاد 
ــه  ــه مســئوالن و از جمل ــرد: هم اشــاره و خاطرنشــان ک

نماینــدگان مــردم در مبــارزه بــا فســاد اصــرار دارنــد.
نماینــده مــردم شهرســتان های گرمســار و آرادان بــه 
حقوق هــای  جملــه  از  و  اداری  فســادهای  بعضــی 
نامتعــارف در ماه هــای گذشــته اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: مجلــس در همیــن راســتا از دولــت خواســت کــه 
ــن  ــع مشــکالت ای ــن فســادها و رف ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
ــد. ــه ده ــس ارائ ــه مجل ــم و ب ــه ای تنظی ــش، الیح بخ

عضــو فراکســیون فرهنگــی مجلــس از تهیــه پیش نویس 
در  مقامــات  و  مدیــران  حقــوق  ســاماندهی  طــرح 

ــه  ــی ک ــا تمهیدات ــزود: ب ــر داد و اف ــم خب ــس ده مجل
ــی  ــب نهای ــا تصوی ــده و ب ــیده ش ــون اندیش ــن قان در ای
از بســیاری سوءاســتفاده ها  آن در صحــن مجلــس 
مجلــس  هیئت رئیســه  می شــود.عضو  جلوگیــری 
ــان اینکــه مشــکل فســاد در کشــور جــدی  ــا بی دهــم ب
اســت، افــزود: مــا بــا ایــن وضعیــت نمی توانیــم 
ــن  ــی در ای ــد گام ــذا بای ــیم؛ ل ــردم باش ــخگوی م پاس
ــون  ــن قان ــه خوشــبختانه ای راســتا برداشــته می شــد ک
ــه  ــت.وی ب ــده اس ــاده ش ــس آم ــرح در مجل ــرای ط ب
دیــدار اخیــر نماینــدگان مجلــس بــا رهبــر معظــم 
 انقــالب درخصــوص مبــارزه بــا فســاد اشــاره کــرد 
ــن  ــدار ضم ــن دی ــالب در ای ــه انق ــر فرزان ــزود: رهب و اف
تاکیــد ویــژه بــر مبــارزه جــدی بــا فســاد ســه ماموریــت 
ــی کــه  ــد؛ نخســت: اســترداد همــه پول های ــه مــا دادن ب
ــا  ــا ی ــوق و مزای ــوان حق ــت عن ــف تح ــاء مختل ــه انح ب
عناویــن دیگــر بــه برخــی داده شــده اســت.وی بــه دیگر 
ــان  ــدگان اشــاره و بی ــری انقــالب از نماین ــات رهب مطالب
کــرد: ماموریــت دوم مقــام معظــم رهبــری بــه مــا در این 
ارتبــاط، عــزل مدیــران متخلفــی اســت کــه حقوق هــای 
نامتعــارف دریافــت کردنــد و ماموریــت ســوم نیــز 
ــت. ــن تخلف هاس ــل ای ــه عوام ــا هم ــی ب ــورد قانون برخ

ــا  ــان اینکــه ب ــا بی عضــو هیئت رئیســه مجلــس دهــم ب
آن دســته از مدیــران دســتگاه ها کــه در برخــورد بــا 

ایــن فســادها همــکاری نداشــته باشــند برخــورد قانونــی 
ــات  ــدام از مقام ــر ک ــا ه ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش  می ش
و مدیــران دســتگاه ها هــم کــه گزارش هــای غیرواقعــی 
ــح  ــود.کاتب تصری ــورد می ش ــدیدا برخ ــد، ش ــه دهن ارائ
کــرد: مدیــران متخلفــی کــه گــزارش اشــتباه بدهنــد در 
ــا یک ســال انفصــال از خدمــت  ــه ســه مــاه ت گام اول ب
موقــت و در گام دوم بــه  صــورت دائمــی انفصــال از 

خدمــت می گیرنــد.

ــه از بعضــی  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی رئیس جمه ــاون حقوق مع
رســانه ها و مطبوعــات بــه دلیــل اتهام افکنــی علیــه دولــت 
ــال  ــرد: در قب ــح ک ــه شــکایت شــده، تصری ــوه قضائی ــه ق ب
ــور  ــه رئیس جمه ــب علی ــت و تخری ــراد و تهم ــه ای هرگون
 بــه عنــوان شــخص دوم کشــور نمی توانیــم بی تفــاوت 

باشیم.
 بعضــی نشــریات امــروز کشــور از نشــریات منافقــان 
انقــالب  ضــد  رســانه های  بعضــی  و  انقــالب  اول  در 
ــد  ــر می کنن ــه منتش ــی را ک ــد و مطالب ــرداری می کنن کپی ب
ــه  ــت در جامع ــدی و تهم ــردن ناامی ــه ک ــتای نهادین  در راس

است.

ــد  ــا چن ــدود ب ــدود و مع ــواردی مح ــتا در م ــن راس »در ای
ــه  ــد و آشــکارا ب ــا توجــه نکردن ــرات م ــه تذک ــه ب نشــریه ک
ــد، اقــدام حقوقــی کردیــم   نقــض حقــوق دیگــران پرداختن
و قــوه قضائیــه هــم طبــق قانــون بــه ایــن مــوارد رســیدگی 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــم ب ــا الزم می دان ــد. در اینج می کن
ــا  ــد آنج ــد دارن ــوری تاکی ــرم جمه ــه ریاســت محت ــم ک کن
کــه بحــث شــخص خودشــان مطــرح اســت، معــاون 
حقوقــی بــا خویشــتنداری برخــورد کنــد و از شــکایت 
ــان  ــویش اذه ــث تش ــه بح ــا ک ــی آنج ــد ول ــر کن صرف نظ
 عمومــی مطــرح اســت مــا بــه وظیفــه قانونــی خــود عمــل 

می کنیم.«

 رئیــس فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مجلــس 
گفــت: تصمیــم داریــم تحقیــق دربــاره فرودگاه هــای کشــور 

و تفحــص از آن را کلیــد بزنیــم.
در مجلــس  مــردم همــدان  نماینــده  امیــر خجســته، 
ــا  ــاه( ب ــروز )یکشــنبه 16 آبان م ــر دی شــورای اســالمی، ظه
ــن  ــزاری تســنیم در بیســت و دومی ــه خبرگ حضــور در غرف
بــا  نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاری هــا در گفت وگــو 
ــا«  ــنیم »پوی ــگاران تس ــگاه خبرن ــی باش ــگار پارلمان خبرن
فرودگاه هــای کشــور  دربــاره  تحقیــق  طــرح  تهیــه   از 
و تفحــص از آن، در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: طی 
ــته ایم  ــور داش ــای کش ــر فرودگاه ه ــا مدی ــه ب ــاتی ک جلس
ــه  ــا را ب ــی در فرودگاه ه ــاره تبان ــه درب ــات صورت گرفت تخلف
اطــالع وی رســاندیم. وی ادامــه داد: مــدارک مســتندی از 
تبانی هــا در فرودگاه هــای کشــور بــه فراکســیون مبــارزه بــا 
مفاســد اقتصــادی واصــل شــده کــه در حــال بررســی آن هــا 
هســتیم. نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه در اولیــن قــدم بحــث مفاســد در 
فــرودگاه همــدان را بررســی می کنیــم، گفــت: مدارکــی دال 
بــر تبانــی در ایــن فــرودگاه بــه دســت آمــده کــه در حــال 

بررســی آن هــا هســتیم.

طرح »تقلب« در آمریکا، نشان دهنده بی اعتمادی بین گروه های سیاسی است

سه ماموریت رهبری به مجلس برای برخورد با فساد مدیران
انصاری در نمایشگاه مطبوعات خبر داد:

شکایت دولت از بعضی رسانه ها

 طرح تفحص 

از فرودگاه های کشور

حتما بخوانید!
شکایت دولت از بعضی رسانه ها دوشنبه  17  آبان ماه   21395
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خباثت  آمریکا                                          
ادامه از صفحه یک: 

ــت  ــی اس ــت خباثت ــه عل ــن روز ب ــدن ای ــالب دوم نامی انق
ــع  ــته اند. در واق ــا داش ــت م ــه مل ــخ علی ــول تاری ــه در ط ک
از  ایــران  ملــت  علیــه  آمریــکا  ســفارت  فعالیت هــای 
ــت  ــا حمای ــرداد ت ــکا در 28 م ــفارت آمری ــی س نقش آفرین

ــت.  ــوی اس ــم پهل ــفارت از رژی ــن س ای
نشــان دهنده  امــام،  خــط  پیــرو  دانشــجویان  حرکــت 
حقیقــت مهمــی اســت کــه ایــن واقعــه بی بدیــل در 
بســتر »حافظــه تاریخــی یــک ملــت« شــکل گرفتــه 
ــه آن  ــن نقط ــکا در تاریک تری ــه آمری ــه ای ک ــت؛ حافظ اس
قــرار داشــت و بــا انفجــار نــور انقــالب اســالمی، نیــاز بــه از 
بیــن بــردن ایــن نقطــه تاریــک بیــش از پیــش احســاس 

 . می شــد
ــردم  ــه م ــزرگ علی ــای شــیطان ب ــام خیانت ه بی شــک تم
ــه ای  ــز همه جانب ــه مرک ــی ک ــتن پایگاه ــدون داش ــران ب ای
بــرای اجــرای نقشــه های آمریــکا باشــد، امکان پذیــر نبــود.

از جملــه رفتارهــای خبیثانــه آمریــکا ایــن بــود کــه ســفارت 
آمریــکا، ســتاد عملیــات کودتــای 28 مــرداد بــود. 

کودتــای 28 مــرداد ســال1332 بــا همــکاری ســرویس های 
اطالعاتــی انگلیــس و آمریــکا طراحــی و اجــرا شــد و منجــر 
بــه ســرنگونی دولــت مصــدق و بازآفرینی قــدرت دیکتاتوری 
محمدرضــا پهلــوی گردیــد کــه ســال های ســال ملــت ایــران 

را گرفتــار دیکتاتــوری ضددینــی کــرده بــود.
خباثــت دومــی کــه بایــد بیــان کــرد ایــن اســت کــه ســفارت 
ــت  ــوی حمای ــور پهل ــم دیکتات ــن دوران از رژی ــکا در ای آمری
تمام قــد داشــت. در واقــع رژیــم پهلــوی بــا دســت و فرمــان 

ــرد. ــت می ک ــا حکوم آمریکایی ه
 پــس از کودتــای 28 مــرداد کــه دوران اختنــاق و اســتبداد 
ــده  ــت متح ــد، ایال ــه ش ــر گرفت ــی از س ــور بی بدیل ــه ط ب
حامــی بی چــون و چــرای ســلطنت پهلــوی بــود تــا جایــی 
ــه  ــه خاورمیان ــود در منطق ــدارم خ ــوی را ژان ــم پهل ــه رژی ک
می دانســت. البتــه کــه هــدف اصلــی او حفــظ منافــع 
خــود بــرای غــارت منابــع منطقــه بــود؛ ولــی نیــل بــه ایــن 
هــدف بــدون حمایــت بی قیــد و شــرط از اســتبداد پهلــوی 

امکان پذیــر نبــود.
ســومین اثــر خباثتــی آمریــکا، فعالیــت جاسوســان ســیا به 
عنــوان کارمنــدان ســفارت بــود؛ در واقــع ســفارت آمریــکا بــه 
ــات  ــا اطالع ــا نه تنه ــود ت ــده ب ــل ش ــی تبدی ــز جاسوس مرک
ایــران را بلکــه اطالعــات منطقــه را جمــع آوری و بــا اســتفاده 

از آن بــر منطقــه حکمرانــی کنــد.
نقــش برجســته اطالعاتــی و جاسوســی ســفارت آمریــکا در 
همــه ابعــاد را بایــد در نامگــذاری روز 13 آبــان تحــت عنــوان  
»تســخیر النــه جاسوســی« جســت وجو کــرد. ایــن واقعیــت 
ــر از  ــی بهت ــکا جایگزین ــه ســفارت آمری ــی اســت ک ــا جای ت
ایــران بــرای فعالیت هــای جاسوســی خــود در منطقــه 

ــرد.  ــر نمی گی مدنظ
  5 تاریــخ  در  آمریــکا  ســفارت  ســّری  ســند  یــک  در 
آوریــل1977  آمــده اســت: » ایــران کــه در یــک موقعیــت 
ــک  ــا ی ــرای م ــه خــود ب ــه نوب ــه، ب ــرار گرفت اســتراتژیکی ق
ســری ســایت های اطالعاتــی و تاسیســات مخابراتــی 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــانی جایگزین ــه آس ــه ب ــد ک ــم می کن فراه
یافــت نمی شــود.« )اســناد النــه جاسوســی آمریــکا،  جلــد 

 )199 ص   ،8
چهارمیــن موضــع خباثت آمیــز آمریــکا علیــه ایــران، تــالش 
بــرای ایجــاد انحــراف در مســیر انقــالب اســالمی اســت کــه 
ــم  ــوز ه ــورد و هن ــد خ ــالب کلی ــای اول انق ــان روزه از هم
ــا یوم القیامــة ادامــه خواهــد داشــت؛  ــه ت ادامــه دارد و البت
چــرا کــه بــه فرمایــش امــام)ره( کفــر و اســالم اســت کــه در 

طــول هــم مقابــل هــم بودنــد و خواهنــد بــود.
 علتــش ایــن اســت کــه در جریــان انقــالب اســالمی ایــران 
ــا  ــد، نه تنه ــود را از دســت رفته می دی ــع خ ــه مناف ــکا ک آمری
بــرای اجــرای کودتــا دریــغ نمی کــرد  از تالش هایــش 
بلکــه همزمــان بــه دنبــال ایجــاد انحــراف در مســیر نهضــت 

اســالمی مــردم ایــران بــود. 
ــا گروه هــای  ــاط ب ــکا در ارتب در همیــن راســتا ســفارت آمری
ــالب اســالمی  ــی انق ــری مذهب ــف رهب ــه رو و گاه مخال میان
ــت.  ــی داش ــات طرفین ــی و ارتباط ــادل اطالعات ــعی در تب س
ــاب خــود می نویســد:  ــل در کت ــز بی ــه جیم ــن زمین در همی
ــای  ــردن  گزارش ه ــم ک ــرای فراه ــیله ای ب ــفارت، وس »س
ــیا  ــوران س ــدان آن مأم ــن از کارمن ــد ت ــوده و چن ــی ب امنیت
ــه در  ــی ک ــان میانه روی ــه ایرانی ــازمان ب ــن س ــد و ای بوده ان
دولــت پــس از انقــالب تصــدی داشــته اند، اطالعــات 
مــی داده اســت.« )جیمــز ا.بیــل، شــیر و عقــاب، مترجــم: 

ــال 1371، ص 552( ــه س ــر فاخت ــان، نش ــده برلی فروزن
رفتــار خبیثانــه دیگــر آمریــکا بــر ضــد ایــران، فــراری دادن 
ــه  ــکا ب ــن آمری ــن  خادمی ــت.  ای ــوی اس ــم پهل ــران رژی س
عنــوان خائنــان بــه ملــت ایــران اســتحقاق هرگونــه محاکمه 
و دادگاهــی را داشــتند تــا از جنایت هــای وحشــتناک رژیــم 

پهلــوی پــرده بردارنــد.
 در حالــی کــه ایــن امــر از حقــوق حّقــه و خواســته اصلــی 
ــی  ــکا در اقدامات ــفارت آمری ــود، س ــران ب ــی ای ــت انقالب مل
ــراری  ــه ف ــدام ب ــران اق ــردم ای ــی م ــت عموم ــه خواس علی
دادن دوســتان خــود و دشــمنان ملــت کــرد و اکنــون نیــز از 

ــد. ــت می کن ــا حمای آن ه
ــور  ــی دیکتات ــکا در پناهندگ ــفارت آمری ــه س ــن ک ــر ای آخ
پهلــوی نقــش داشــت. پنــاه دادن رســمی ایــاالت متحــده 
بــه محمدرضــا پهلــوی بــه عنــوان خائــن اصلــی بــه ملــت 
ــزرگ از  ــیطان ب ــغ ش ــت بی دری ــان دهنده حمای ــران نش ای

ــود.  ــور ســابق ب دیکتات
ســفارت آمریــکا در ایــران بــا زمینه ســازی و تشــریح 
جریان هــای درون انقــالب اســالمی بــه خوبــی راه حــل  ایــن 
ــه ای  ــن عوام فریبان ــد و عناوی ــنهاد می ده ــوع را پیش موض
ــه کار  ــزرگ ب ــت ب ــن خیان ــرای ای ــر را ب ــوق  بش ــل حق مث

می بــرد. 
البتــه رفتارهــای خبیثانــه آمریــکا همچنــان ادامــه دارد کــه 
ــد یکســاله  ــای آن در برجــام و تمدی ــن آن بدعهدی ه آخری
وضعیــت اضطــراری و فوق العــاده علیــه ایــران اســت کــه از 

ســال 58 شــروع شــده اســت.

  لــذا هــر گونــه فکــر ارتبــاط بــا ایــن خبیــث، ســاده لوحــی 
ــه آن تــن  و وطن فروشــی اســت کــه هرگــز کســی نبایــد ب
دهــد و اگــر هــم کســی چنیــن هوســی کنــد بــا مشــت گــره 

کــرده ملــت روبــه رو خواهــد شــد.

امام موسی کاظم)ع( و مبارزه سیاسی
ــم  ــی کاظ ــام موس ــا روز والدت ام ــادف ب ــر مص ــروز 7 صف ام
ــروان  ــه پی ــه هم ــن روز ب ــک ای ــا تبری ــت. ب ــالم اس علیه الس
ــی ایشــان را  ــد ســطری از ســیره مبارزات امامــت و والیــت، چن
عــرض می کنیــم. خلفــای معاصــر امــام از جملــه می دانســتند 
ــه و  ــا را غاصبان ــوت آن ه ــش، حک ــم  و پیروان ــام کاظ ــه ام ک
آن هــا از جملــه  هــارون را زمامــدار ســتمگری می داننــد کــه بــا 
زور و قــدرت، سرنوشــت مســلمانان را در دســت گرفتــه اســت 
ــودی حکومــت  ــد در ناب ــه دســت آورن ــدرت را ب ــر روزی ق و اگ
ــد کــرد. از ســوی دیگــر، دشــمنان  او لحظــه ای درنــگ نخواهن
نیــز می دانســتند کــه امــام درصــدد تشــکیل حکومــت اســت و 
ــه آن حضــرت،  ــن رو نســبت ب ــد. از ای آن را حــق خــود می دان
حســاس و درصــدد کشــتن او بودنــد. در مقابــل، امــام کاظم نیز 
از راه هــای مختلــف ســعی می کــرد فرهنــگ تشــکیل حکومــت 
اســالمی در جامعــه نهادینــه شــود. ایــن امــر بســیار مهــم بــود؛ 
ــت از آِن  ــه حکوم ــد ک ــود می آم ــه وج ــه ب ــن اندیش ــرا ای زی
خانــدان پیامبــر اســت و بنی عبــاس، آن را غصــب کرده انــد. لــذا 
ــد؛  ــارزات خــود از شــیوهایی اســتفاده می کردن ــرای مب امــام ب
یکــی از روش هــای بســیار مهــم مبــارزه امــام، نفــوذ در حکومت 
غاصــب بــود. ایــن رویکــرد هــم موجــب حفظ شــیعیان می شــد 
ــت و  ــی می یاف ــت آگاه ــت های حکوم ــام از سیاس ــم ام و ه
ــود؛  ــذار ب ــیعیان تأثیرگ ــام و ش ــارزه ام ــوی مب ــمت و س در س
ــه  ــارزه علی ــرای مب ــبی ب ــای مناس ــه راهکاره ــا ک ــن معن بدی
ــن  ــد. بدی ــی می نمودن ــیعیان پیش بین ــظ ش ــت و حف حکوم
 منظــور امــام بــرای ســامان دادن بــه مبــارزات سیاســی 
و حمایــت از نیروهــای شــیعی، برنامــه ای تــدارک دیــد کــه بــر 
اســاس آن نیروهــای فعــال و مطمئــن، در مســئولیت های 
کلیــدی حکومــت قــرار می گرفتنــد کــه یکــی از اعضــای فعــال 
آن، »علــی بــن یقطیــن« بــود. در ثمــرات ایــن شــیوه مرحــوم 
مجلســی چنیــن آورده: زمانــی کــه قیــام شــهید حســین)فخ( 
ســرکوب شــد، ســرهای آنــان بــه همــراه عــده ای اســیر بــرای 
موســی فرزنــد مهــدی، از خلفــای بنی عبــاس، فرســتاده شــد. 
او دســتور داد کــه اســرا کشــته شــوند و از دیگــر علویــان ســخن 
بــه میــان آورد تــا اینکــه بــه نــام امــام موســی بــن جعفــر)ع( 
ــه  ــاد اظهــار داشــت کــه حســین)فخ( ب ــا خشــم زی رســید و ب
ــدان  ــن خان ــی ای ــرا او وص ــت؛ زی ــرده اس ــام ک ــتور او قی دس
ــن  ــه دارم. در ای ــده نگ ــر او را زن ــد، اگ ــرا بکش ــدا م ــت. خ اس
زمــان بــود کــه علــی بــن یقطیــن، واقعــه را بــه صــورت مکتــوب 
بــه حضــور امــام تقدیــم داشــت و آن حضــرت را از ایــن تصمیــم 
ــی  ــار حکومت ــام در درب ــوذ ام ــه نف ــر نتیج ــرد. دیگ ــر ک ــا خب ب
ــی  ــوال فراوان ــا و ام ــن، نامه ه ــن یقطی ــی ب ــه عل ــود ک ــن ب ای
ــال  ــام ارس ــرای ام ــش ب ــدان خوی ــر از معتم ــط دو نف را توس
کــرد. قــرار مالقــات در بیــرون مدینــه در محلــی بــه نــام »بطــن 
ــور  ــکان حض ــرار در آن م ــق ق ــخصا طب ــام ش ــود. ام ــه« ب الرم
یافــت و امــوال را از آنــان تحویــل گرفــت. ســپس نامه هایــی از 
آســتین خــود بیــرون آورد و فرمــود: این هــا جــواب نامه هــای 
ــانید. ــن برس ــن یقطی ــی ب ــه عل ــد و آن را ب ــت؛ برگردی شماس

یکــی از روش هــای امــام در برخــورد بــا حکومــت جــور، مبــارزه 
منفــی علیــه آن بــود کــه در قالب هــای مختلــف از جملــه 
عــدم مســاعدت مالــی بــه حکومــت، ظهــور می نمــود. مبــارزه 
ــه  ــود ک ــان ب ــا حکومــت  هــارون چن ــم)ع( ب ــام هفت ــی ام منف
شــایعه فتــوای حضــرت مبنــی بــر حرمــت والیــت و حاکمیــت 
ــامحه ای از  ــن مس ــت و کمتری ــود داش ــه وج ــارون در جامع  ه
حضــرت در برخــورد بــا حکومــت بنــی عبــاس دیــده نمی شــد. 
شــیوه دیگــر مبارزاتــی امــام علیه الســالم تربیــت اندیشــمندان 
فکــری و سیاســی بــود کــه در برابــر حکومــت جــور و گروه هــای 
انحرافــی می ایســتادند و در عرصــه علمــی و اجتماعــی از وثاقت 
ــه  ــت ک ــام   می دانس ــد. ام ــوردار بودن ــی برخ ــان باالی و اطمین
هدایــت شــیعیان و مبــارزه بــا حکومــت، نیــاز بــه انســان های 
سیاســتمدار، متدّیــن و عالــم دارد تــا مســیر او را ادامــه دهنــد. 
شــاگردان امــام نیــز بــا روش هــای گوناگــون بــه مبــارزه علیــه 
حکومــت اقــدام می کردنــد. حتــی بعضــی از شــاگردان و 
ــت  ــت و امام ــگاه حکوم ــان جای ــا بی ــام ب ــگان ام تربیت یافت
و اینکــه حکومــت، حــق خانــدان پیامبــر)ص( اســت، بــا 

ــد. ــارزه می کردن ــت مب ــت وق حکوم

خبر سیاسی 

سایه شومی که همچنان پابرجاست

ارجاع پرونده زمین خواری نقش جهان به دادگاه

در شــرایطی کــه ورزشــگاه نقش جهــان بــه بهره بــرداری 
رســیده، هنــوز ســایه زمین خــواری از ســر ایــن پــروژه 
ــای  ــی از پرونده ه ــه زودی یک ــت ب ــرار اس ــه و ق ــار نرفت کن
ــی  ــگاه در دادگاه بررس ــن ورزش ــه ای ــوط ب ــواری مرب زمین خ
شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، چهارشــنبه هفتــه 
ــی از  ــور و جمع ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ــته ب گذش
ــان  ــگاه نقش جه ــتانی، ورزش ــی و اس ــات ورزش وزرا و مقام
ــواری  ــل زمین خ ــال معض ــا این ح ــید؛ ب ــرداری رس ــه بهره ب ب
کــه ســال ها مشــکالت و دردســرهای فراوانــی را بــرای ایــن 
ــر کل  ــان پابرجاســت. مدی ــود، همچن ــرده ب ــروژه ایجــاد ک پ
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان دربــاره بهره بــرداری از ایــن 
ــه  ــان، مطالب ــگاه نقش جه ــل ورزش ــت: تکمی ــگاه گف ورزش
بحــق مــردم اصفهــان بــود کــه خوشــبختانه بــا پیگیری هــای 
ــد  ــد. محم ــرداری ش ــاده بهره ب ــروژه آم ــن پ ــده، ای انجام ش
ــن  ــا تأمی ــروژه ب ــل پ ــرد: تکمی ــح ک ــینی تصری سلطان حس
ــا  ــد؛ ام ــام ش ــه انج ــوالد مبارک ــرکت ف ــوی ش ــه از س هزین
تاکنــون بــه انــدازه دو برابــر بودجــه تکمیــل ورزشــگاه 
ــده و  ــت ش ــکان برداش ــا مال ــواران ی ــط زمین خ ــول توس پ
ــوال  ــان از ام ــارد توم ــد میلی ــته، چن ــال های گذش ــی س ط
بیت المــال کــه تصــرف یــا تملــک شــده بــود، بــه بیت المــال 
بازگردانــده شــد. وی ادامــه داد: زمیــن زیــر کاســه ورزشــگاه 
متعلــق بــه یــک مالــک بــود و بــا تالش هــای صورت گرفتــه، 
وی ایــن زمیــن را کــه 120هــزار متــر مربــع مســاحت داشــت 
هبــه کــرد تــا دردســری از بابــت مالکلیــت بخــش مرکــزی 
ورزشــگاه وجــود نداشــته باشــد. ایــن مقــام مســئول ادامــه 
در  دیگــری  زمین خــواری  پرونــده  حال حاضــر  در  داد: 
ــت حــدود  ــای مالکی ــردی ادع ــه ف دســت بررســی اســت ک
ــان را داشــته و تقاضــای صــد  ــن نقش جه ــار زمی صــد هکت
ــا  ــزود: ب ــینی اف ــرده است.سلطان حس ــرح ک ــاردی مط میلی
ــی  ــق قانون ــت از طری ــرار اس ــوار، ق ــتان برخ ــری دادس پیگی
ایــن مشــکل پیگیــری شــده و ایــن پرونــده بــه دادگاه ارجــاع 

ــد. فــارس ــدا کن پی

دادســتان کل کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه قــوه قضائیــه 
در زمینــه محیــط زیســت کــه جــزو  حقــوق عمومــی 
گفــت:  دارد،  جــدی  عــزم  می شــود  محســوب 
ــارم  ــوم و چه ــای س ــه در الیه ه ــم ک ــی داری مصادیق
دســتگاه ها اقداماتــی بــرای کوه خــواری، دریاخــواری 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــی مل ــرف اراض و تص
ــش  ــری در همای ــن، منتظ ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
سیاســت های کلــی محیــط زیســت، اجــرا و نظــارت 
کــه در محــل مجلــس قدیــم بــا حضور رئیــس مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، دبیــر مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــت و نایب رئی زیس
ــت،  ــط زیس ــوم محی ــرد: مفه ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
ــن  ــادل بی ــی و تع ــای طبیع ــه ای از پدیده ه مجموع
عناصــر موثــر در طبیعــت اســت. ایــن عناصــر شــامل 
آب، خــاک، هــوا، گیاهــان و حیوانــات اســت کــه در 
نتیجــه حضــور آن هــا مناســبات بیولوژیــک متعــادل 
ــده  ــرد و ایجادکنن ــکل می گی ــر ش ــن عناص ــن ای بی

محیــط زیســت طبیعــی اســت.
ــازمان  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــتان کل کش دادس
ــود  ــف خ ــام وظای ــت در انج ــط زیس ــت محی حفاظ
موفــق نبــوده اســت، گفــت: البتــه ایــن بــه ایــن معنــا 

ــم  ــرار ندهی ــر ق ــا را مدنظ ــات آن ه ــه زحم ــت ک نیس
ــم  ــم، می بینی ــرار می گیری ــه ق ــی در جامع ــی وقت ول
ــی نمی شــود  وضعیــت محیــط زیســت مثبــت ارزیاب
و تجاوزاتــی بــه منابــع طبیعــی، کوه هــا، اراضــی 
ــال در  ــرای مث ــرد؛ ب ــی و جنگل هــا صــورت می گی مل
شــمال تهــران، لواســانات و دماونــد وضعیــت محیــط 

ــد اســت.  زیســت ب
برخــی بــا تســخیر کــوه، دشــت و اراضــی ملــی 

ــرای  ــه از آن ب ــاخته اند ک ــود س ــرای خ ــی ب خانه های
تفریــح اســتفاده می کننــد.

وی افــزود: برخــی از ایــن افــراد در چنــد نقطــه کشــور 
تفریحــات  بــرای  دارنــد کــه  خانه هایــی  چنیــن 
می کننــد؛  اســتفاده  آن هــا  از  خــود  کوتاه مــدت 
ــای  ــراد هزینه ه ــن اف ــدام ای ــه اق ــن در نتیج بنابرای
ــروزه  ــود. ام ــل می ش ــت زائ ــوق مل ــیاری از حق بس
ــار  دریاخــواری در کشــور مــا اتفــاق می افتــد و در کن

ــود. ــرض می ش ــواحل تع ــه س ــا ب دری
منتظــری اظهــار کــرد: متاســفانه بعضــی دســتگاه ها 
ایــن وضعیــت تعرض هــا  و ثروتمنــدان، جلــودار 
هســتند. دخــل و تصرفــات و تعرض هــا در شــهرهای 
ــده  ــهد و ... دی ــش، مش ــران، کی ــون ته ــف چ مختل
ــورای  ــس ش ــه، مجل ــوه قضائی ــردم، ق ــود و م می ش
اســالمی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، مســئول 

آن هســتند.
تعهــد  ایــن  تاکیــد کــرد:   دادســتان کل کشــور 
را می دهــم کــه در حــوزه وظایــف قانونــی قــوه قضائیه 
و مجموعــه دادســتان های سراســر کشــور بــرای 
نگهــداری ســرمایه های ملــی تــالش خــود را بکنیــم. 
ــری  ــن دادرســی کیف ــون آیی ــان اینکــه قان ــا بی وی ب
کــه از ســال گذشــته الزم االجــرا شــد، اختیــارات مــا 
ــور  ــای کش ــر کج ــرد: در ه ــار ک ــترش داد، اظه را گس
ــی  ــوق عموم ــط زیســت و حق ــر بخشــی از محی و ه
کــه مســئوالن دســتگاه ها و کارکنــان ادارات گزارشــی 
بدهنــد، مــا بــا جدیــت دنبــال خواهیــم کــرد و ایــن 

ــم.  ــود می دانی ــف خ ــزو وظای |را ج
قــوه قضائیــه در ایــن زمینــه عــزم خــود را جــزم کــرده 
ــزار  ــددی برگ ــن موضــوع جلســات متع  اســت. در ای

و بخشنامه هایی صادر شده است. ایسنا

رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: امــروز 
نه تنهــا بانک هــا، کارخانــه و موسســه ای را زمیــن 
ــت را هــم زمیــن  ــر و دول ــد، بلکــه گاهــی وزی می زنن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، نصــرهللا  می زننــد. 
پژمانفــر، دیــروز 16 آبان مــاه در مراســم افتتــاح 
کمیتــه  والیــت  امــداد  قرض الحســنه  صنــدوق 
امــداد امــام خمینــی)ره( اظهــار کــرد: امــروز گاهــی 
 دولت هــا هــم تــوان مدیریــت بانک هــا را ندارنــد 
پــی  در  را  فراوانــی  آســیب های  ایــن موضــوع  و 

داشــته اســت. 
وی ادامــه داد: بــه ایــن دلیــل کــه نتوانســته ایم 
نظــام بانکــی  را اصــالح کنیــم و نظــام بانکــی نقــش 
ــه  ــی ب ــام بانک ــد، نظ ــا کن ــاد ایف ــتی را در اقتص درس
عنــوان جریان ســاز بــرای بســیاری از آســیب های 
اجتماعــی و اقتصــادی متاســفانه نقــش بــدی را ایفــا 

کــرده اســت.

شــورای  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــای اینک ــه ج ــا ب ــروزه بانک ه ــزود: ام ــالمی اف اس
ــت  ــته و در خدم ــائل داش ــل مس ــرای ح ــی ب ظرفیت
ــگاه  ــه بن ــند، ب ــات باش ــاورزی و خدم ــت، کش صنع
اقتصــادی تبدیــل شــده اند و خــود بانک هــا رســالت 
 پیــدا کردنــد؛ آن هــا در جهــت افزایــش ســرمایه 
و توســعه ظرفیت هایشــان موجــب شــدند بســیاری 
زمینه هــای مختلــف  در  متفــاوت  از ظرفیت هــای 

ــد. آســیب ببین
ــم  ــروز می بینی ــفانه ام ــرد: متاس ــوان ک ــر عن پژمانف
پرداخــت  دلیــل  بــه  بزرگــی  کارخانه هــای  کــه 
نکــردن معوقــات تعطیــل شــده اند و چنــد هــزار 
ــده اند؛  ــه ش ــور اضاف ــکار کش ــه بی ــه جامع ــر ب کارگ
ایــن موضــوع ضعفــی اســت کــه در سیســتم بانکــی 

 کشــور وجــود دارد؛ زیــرا بانک هــا خــود را هــدف 
و اصیل دانسته اند.

ــه  ــا، کارخان ــا بانک ه ــروز نه تنه ــرد: ام ــح ک وی تصری
ــر  ــد، بلکــه گاهــی وزی و موسســه ای را زمیــن می زنن
و دولــت را هــم زمیــن می زننــد. امــروز گاهــی 
بانک هــا  مدیریــت کــردن  تــوان  هــم   دولت هــا 
ــی را در  ــن موضــوع آســیب های فراوان ــد و ای را ندارن

پــی داشــته اســت.
ــن  ــن و مهم تری ــه شــاید بزرگ تری ــان اینک ــا بی وی ب
مشــکالت کشــور را بــا اســتفاده از ظرفیــت مــردم حل 
ــکالت  ــل مش ــئله ح ــد: در مس ــادآور ش ــم، ی کرده ای
ــه  ــم و ب ــردم بروی ــراغ م ــه س ــد ب ــم بای ــی ه بانک
ــم در مســیر نظــام بانکــداری چــه  ــان نشــان دهی آن
اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت و نهایتــا خــود مــردم 

هســتند کــه در ایــن قضیــه آســیب می بیننــد. ســوق 
ــه  ــرد ک ــردم در اینجــا شــکل می گی دادن ســرمایه م

ــرود. ــر ب ــای ســازنده و موث ــه ســمت جریان ه ب

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

گاهی بانک ها، دولت را زمین می زنند

دادستان کل کشور هشدار داد:

در بعضی دستگاه ها، مصادیق زمین خواری اتفاق می افتد



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــده اختــاس  پــس از آنکــه دادســتان کل کشــور از پرون
ــرد  ــام ک ــت و اع ــخن گف ــک س ــاردی دو بان ۱۲۰۰ میلی
۸۶۰ میلیــارد تومــان مربــوط بــه بانــک ملــی و ۳۰۰ 
میلیــارد مربــوط بــه بانــک ملــت اســت کــه ایــن پول هــا 
ــر دو  ــت، ه ــته اس ــی از آن برگش ــه و بخش ــن رفت از بی

ــتند  ــی داش ــاره واکنش های ــک در این ب بان
و اختــاس بــودن آن را بــه گونــه ای تأییــد 
ــی در  ــک مل ــت و بان ــک مل ــد. بان نکردن
ــی  ــرده و ط ــه ای منتشــر ک ــک روز بیانی ی
توضیحاتــی بانــک ملــت اعــام کــرد آنچــه 
ــد  ــوص چن ــتان درخص ــارات دادس در اظه
پرونــده مشــترک مربــوط بــه یکــی از 

مشــتریان بانــک ملــت بــا عنــوان کلــی اختــاس مطــرح 
 شــده، مربــوط بــه تســهیات مبتنــی بــر تضامیــن بــوده 

و در حال بازگشت است. 
ــه  ــت ک ــد داش ــز تاکی ــی نی ــک مل ــر بان ــویی دیگ از س
پرونــده  و  نیســت  اختــاس  مطرح شــده  موضــوع 

ــی در  ــات بانک ــهیات و خدم ــای تس ــه اعط ــوط ب مرب
ســال های گذشــته بــوده کــه بخشــی از آن از محــل 
ــده  ــویه ش ــی تس ــک مل ــار بان ــدی در اختی ــق نق  وثای

و مانده آن نیز به مرور در حال وصول است. 
ــی  ــه اختاس ــتند ک ــد داش ــک تاکی ــن دو بان ــه ای گرچ
رخ نــداده و آن را بــه بدهــکاران بانکــی 
حوالــه کردنــد، امــا بــار دیگــر دادســتان کل 
ــش نشــان  ــن موضــوع واکن ــه ای کشــور ب
ــوان  ــود عن ــارات خ ــن اظه داد و در تازه تری
ــن دو  ــه ای ــوط ب ــن ماجــرای مرب ــرده ای ک
بانــک مجموعــه اقداماتــی بــوده کــه از نظــر 
ــاس  ــی اخت ــاز نیســت و نوع ــی مج قانون
ــن حــال بررســی ها درخصــوص  ــا ای ــی می شــود. ب تلق

ــه دارد.  ــات ادام تخلف
ــک  ــل بان ــر عام ــنبه، مدی ــام روز یکش ــن اع ــد از ای  بع
ــا ایســنا بــار دیگــر تاکیــد کــرده  ملــت در گفت وگویــی ب

کــه ایــن ماجــرا، اختــاس نیســت. ایســنا

ــه ۲۳  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
دربــاره  دارد،  وجــود  کشــور  در  مســکن  میلیــون 
هدررفــت انــرژی در بخــش مســکونی هشــدار داد 
ــرای  ــان کار ب ــدور پای ــد از ص ــهرداری بای ــت: ش و گف
ســاختمان هایی کــه اســتانداردهای الزم را ندارنــد، 

خــودداری کنــد.
 حامــد مظاهریــان اظهــار کــرد: در بخش 
خصوصــی ۲۳ میلیــون مســکن در ایــران 
ــداد  ــن تع ــادل همی ــه مع ــود دارد ک  وج
و بیــش از آن خانــوار درگیــر مســائل 
راهــکاری  و  هســتند  آن  بــه  مربــوط 
ــا  ــترده را ب ــروه گس ــن گ ــم ای ــه بتوانی ک
ــی  ــدی و اقلیم ــوع درآم ــی و تن پراکندگ

تشــویق کنیــم بــه اینکــه از هدررفــت انــرژی در 
ــدی پیچیــده  ــد، فرآین خانه هــای خــود جلوگیــری کنن
ــت  ــرژی در صنع ــرف ان ــزود: مص ــد. وی اف را می طلب
ــای  ــداد واحده ــه تع ــرا ک ــدودی دارد؛ چ ــه مح دامن
ــز  ــی نی ــش دولت ــت. در بخ ــخص اس ــی مش صنعت
ــک  ــرا مال ــت؛ زی ــری اس ــل اندازه گی ــزان قاب ــن می ای

ــا  ــد دارد. ام ــت واح ــت مالکی ــت و دول ــخص اس مش
ســاختمان،  بخــش  در  انــرژی  مصــرف  کاهــش 

ــت.  ــدی اس ــی ج چالش
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی با 
بیــان اینکــه آیین نامــه مــاده ۱۸ قانــون اصــاح الگــوی 
مصــرف چنیــن هدفــی دارد، تصریــح 
آیین نامــه  ایــن  پیش نویــس  کــرد: 
ــب  ــرای تصوی ــه زودی ب ــده و ب ــه ش تهی
بــه هیئــت دولــت ارائــه خواهــد شــد و در 
ــج  ــه تدری ــم ب ــرای آن امیدواری ــس اج پ
ــوار ایرانــی  بــدون اینکــه فشــاری بــه خان
بیایــد، مصــرف انــرِژی را کاهــش دهیــم. 
بخــش  در  مظاهریــان  گفتــه  بــه 
ســاختمان هایی کــه در حــال ســاخت هســتند یــا 
ــخص  ــه  مش ــد، وظیف ــد ش ــاخته خواهن ــده س در آین
شــهرداری اســت کــه هنــگام صــدور پروانه ســاختمانی 
ــرای  ــان کار ب ــدور پای ــل و از ص ــود عم ــف خ ــه وظای ب
ســاختمان هایی کــه مبحــث ۱۹ و الزامــات آن را رعایــت 

ــی ــد. خبرفارس ــری کن ــد، جلوگی نکردن

اینکــه  بیــان  بــا  رقابــت  شــورای  رئیــس 
بــرای  قیمــت  اجــازه شــکل گیری حاشــیه 
ــاژ  ــا مونت ــد ی ــل تولی ــه در داخ ــی ک خودروهای
می شــوند را نمی دهیــم، گفــت: خودروهایــی 
ــای  ــه رقب ــد ک ــت دارن ــازی قیم ــازه آزادس اج

قیمتــی داشــته باشــند. 
رضــا شــیوا درخصــوص حاشــیه قیمتــی برخــی 
خودروهــا در بــازار گفــت: بــرای نظــارت بــر بــازار 
آن دســته از خودروهــای وارداتــی کــه حاشــیه 
وزارت  دارد،  وجــود  آن هــا  بــازار  در  قیمتــی 
ــد  ــت کن ــد دخال  صنعــت، معــدن و تجــارت بای
تعــداد  کــه  دهــد  قــرار  را  شــرایطی  و 
ــدازه ای باشــد کــه انحصــار  ــه ان ــدگان ب واردکنن
ایجــاد نشــود. البتــه مســئوالن ایــن وزارتخانــه 
ــد کــه شــرایط  ــت قــول داده ان ــه شــورای رقاب ب
کامــا رقابتــی باشــد و هــر فــردی کــه شــرایط 
ــا  ــن خودروه ــرای ورود ای ــد ب واردات دارد بتوان

ــد. ــدام کن ــور اق ــل کش ــه داخ ب
 رئیــس شــورای رقابــت افــزود: بــر ایــن 
ــازار  ــر ب ــارت ب ــت در نظ ــورای رقاب ــاس ش اس
ایــن دســته از خودروهــا هنــوز وارد نشــده 
ــه  ــور ب ــل کش ــه داخ ــی ک ــی آن های ــت؛ ول اس
تحــت  می شــوند  تولیــد  و  مونتــاژ  نوعــی 

نظــارت شــورای رقابــت قــرار دارنــد.

 وی درخصــوص شــرایط آزادســازی خودروها از 
شــمول قیمت گــذاری شــورای رقابــت تصریــح 
کــرد: در واقــع پروســه آزادســازی قیمــت 
ــه  ــرد ک ــا انجــام می گی ــن مبن ــر ای ــا ب خودروه
شــورای رقابــت مشــاهده کنــد بــرای یــک 
خــودرو، چندیــن رقیــب قیمتــی در همــان 
کاس وجــود دارد و رقابــت ایجــاد می کنــد؛ 
فلســفه آزادســازی قیمــت خودروهــا هــم 
همیــن اســت؛ ولــی اگــر ایــن آزادســازی 
قیمــت باعــث شــود کــه خودرویــی در انحصــار 
از  متفاوت تــر  آن،  قیمــت  و  شــود  عرضــه 
ــی  ــا بررس ــورا حتم ــد، ش ــه باش ــت کارخان قیم
ــر ــود. مه ــاب نش ــار الته ــازار دچ ــا ب ــد ت می کن

محمــد کشــتی آرای رئیــس اتحادیــه ســازندگان 
و فروشــندگان طــا و جواهــر احتمــال کاهــش 
ــتر از  ــا را بیش ــزوده ط ــر ارزش اف ــات ب مالی
حــذف کامــل آن دانســت و گفــت: اعتقــاد 
ــزوده از  ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــه بای ــم ک داری
روی اجــرت ســاخت اخــذ شــود و نبایــد دربــاره 

ــه نیــز محاســبه گــردد. مــواد اولی
ــای  ــرد: رایزنی ه ــار ک ــتی آرای اظه ــد کش  محم
انجــام شــده  ایــن خصــوص  در   مختلفــی 
برگــزاری  حــال  در  جلســات کارشناســی  و 

اســت. 
 امیدواریــم بــا توجــه بــه رکــود ایجادشــده 
و نیــز کاهــش تولیــد طــا در کشــور کــه ناشــی 
ــت  ــزوده طاس ــر ارزش اف ــات ب ــذ مالی از اخ
ــر ارزش  ــات ب ــش مالی ــا کاه ــذف ی ــاهد ح ش

ــن کاال باشــیم. ــزوده ای اف
رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان 
ــده از  ــنهاد ش ــه داد: پیش ــر ادام ــا و جواه ط
اجــرت ســاخت طــا مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــد  ــاره تولی ــب دوب ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــذ کنن  اخ

و صادرات طا رونق گیرد. 
اگــر ایــن اتفــاق نیــز رخ دهــد مطمئــن باشــید 
ــود  ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــاره ب ــا دوب ــازار ط ب

بازمی گــردد. 

به گفتــه رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان 
ــذف  ــوص ح ــا درخص ــر، رایزنی ه ــا و جواه ط
یــا کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده طــا در 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی 
ــس در  ــن مجل ــز کمیســیون اقتصــادی ای و نی

حــال انجــام اســت. 
ــال  ــه احتم ــان اینک ــا بی ــتی آرای ب ــد کش محم
کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده طــا بیشــتر 
از حــذف آن اســت، خاطرنشــان کــرد: مــا 
اعتقــاد داریــم کــه بایــد مالیــات دربــاره طــا از 
اجــرت ســاخت اخــذ شــود و نبایــد روی مــواد 

ــن ــهری آنای ــات بگیریم.همش ــه مالی اولی

ــت  ــی قیم ــزار تومان ــدود ه ــش ح ــفندی از کاه ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی رئی
ــر داد و گفــت: اجــرای طــرح شناســنامه دار کــردن  ــازار خب ــوع گوشــت در ب ــن ن ای
ــت.  ــده اس ــاز ش ــران آغ ــتان ته ــت در اس ــدگان گوش ــتارکنندگان و توزیع کنن کش
ــفندی در  ــت گوس ــت گوش ــی قیم ــا ۱۰۰۰ تومان ــش ۵۰۰ ت ــی از کاه ــر ملک علی اصغ
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــر قیم ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــر داد و اظه ــروز خب ــازار از دی ب
شــقه بــدون دنبــه عرضــه بــه مغــازه دار بیــن ۳۱ تــا ۳۲ هــزار تومــان و عرضــه بــه 

ــت.  ــان اس ــزار توم ــده ۳۵ ه مصرف کنن
وی گفــت: عــاوه بــر رکــود بــازار، از ۱۵ هــر مــاه بــه بعــد مــا شــاهد کاهــش تقاضــا 
ــت.  ــر اس ــت مؤث ــت قیم ــز در اف ــئله نی ــن مس ــه همی ــتیم ک ــن کاال هس ــرای ای ب
ــه اینکــه از نظــر مــا گوشــت گوســفند مــاده )میــش( و مــاده  ــا اشــاره ب ملکــی ب

ــد از  ــت ها بای ــن گوش ــت: ای ــار داش ــتند، اظه ــت هس ــم کیفی ــت های ک گاو، گوش
نــوع بــا کیفیــت آن جداســازی شــود؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن طــرح مغــازه داران 
ــز  ــگ قرم ــا رن ــت را ب ــم کیفی ــر روی گوشــت های ک ــد برچســب های موجــود ب بای
مشــخص کننــد تــا مــردم متوجــه شــوند کیفیــت ایــن نــوع گوشــت کمتــر از ســایر 

محصــوالت اســت. 
ــر  ــان ارزان ت ــا ۷ هــزار توم ــن ۵ ت وی گفــت: گوشــت های کم کیفیــت دســت کم بی
ــه  ــی ک ــس مغازه داران ــن پ ــه از ای ــن اینک ــتند؛ ضم ــت آن هس ــا کیفی ــوع ب از ن
ــر  ــئله را ب ــن مس ــد ای ــد، بای ــه می کنن ــود عرض ــازه خ ــت را در مغ ــوع گوش ــن ن ای
ــان برخــورد  ــا آن ــن صــورت ب ــر ای ــد؛ در غی ــام کنن ــات خــود اع ــوی اعان  روی تابل

می شود. خبرآناین

جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

آغاز ساماندهی بازار مواد پروتئینیاحتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 293 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت مسکن به کف رسیده است
یــک کارشــناس مســکن گفــت: 
ــه کــم  ــکان حاضــر ب ــی مال وقت
کــردن قیمــت امــاک خــود 
نیســتند، یعنــی قیمــت مســکن 
رســیده  حمایتــی  کــف   بــه 
و بعیــد بــه نظــر می رســد از 
شــود.  کمتــر  فعلــی  ارقــام 
ســلمان خــادم الملــه اظهــار کــرد: نزدیــک ســه ســال اســت 
کــه قیمــت اســمی ملــک ثابــت مانــده و قیمــت واقعــی آن 
متناســب بــا تــورم ســه ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت. 
بــه همیــن دلیــل کســانی کــه منابــع خــود را در بــازار ملــک 
ــه  ــد ب ــدند و بعی ــه ش ــرر مواج ــا ض ــد ب ــرمایه گذاری کردن س

نظر می رسد از این به بعد قیمت ها را کم کنند. 
 وی افــزود: وقتــی قیمــت اســمی مســکن ثابــت بــوده 
ــورم ۱۵ درصــد در طــی ســه ســال مواجــه  ــن ت ــا میانگی و ب
ــد  ــدود ۴۵ درص ــکن ح ــی مس ــت واقع ــی قیم ــم یعن بودی
ــک  ــه در مل ــانی ک ــرای کس ــن ب ــت. ای ــه اس ــش یافت کاه
ســرمایه گذاری کردنــد، اتفــاق بــدی بــود. بــه همیــن لحــاظ 
ــر  ــت کمت ــا قیم ــود ب ــک خ ــروش مل ــه ف ــر ب ــر حاض دیگ
ــه نظــر می رســد قیمــت امــاک   نیســتند. در ایــن شــرایط ب

و مستغات به سطح حمایت خود رسیده است. 
خــادم الملــه خاطرنشــان کــرد: وقتــی شــرایط امســال بخش 
ــا ســال گذشــته مقایســه می کنیــم درمی یابیــم  مســکن را ب
کــه در تقویــت تقاضــای مســکن موفــق نبوده ایــم؛ لــذا 
ــق  ــث رون ــود. بح ــام ش ــد انج ــتری بای ــای بیش حمایت ه
معامــات مســکن، تابــع عواملــی مثــل قیمــت نفــت و بهبــود 
ــن بخــش  ــه در چارچــوب ای شــاخص های رفاهــی اســت ک
نمی گنجــد. بنابرایــن انتظــار اینکــه بــا بهبــود شــرایط هریــک 
از دو بخــش ذکرشــده معامــات مســکن ســیر صعــودی بــه 

خــود بگیــرد، دور از دســترس نیســت.

افزایش ۴۵ درصدی پرداخت وام بانکی
تســهیات پرداختــی بانک هــا طــی شــش ماهه ســال ۱۳۹۵ 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــادی، ۲۳۲۸.۸ ه ــای اقتص ــه بخش ه ب
ــل، معــادل  ــا دوره مشــابه ســال قب اســت کــه در مقایســه ب

۴۵.۴ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــی در  ــزی، ســهم تســهیات پرداخت ــک مرک ــزارش بان ــه گ ب
ــای اقتصــادی  ــام بخش ه ــردش در تم ــب ســرمایه در گ قال
طــی شــش ماهــه ســال جــاری مبلــغ ۱۵۲۷.۷ هــزار میلیــارد 
ــت  ــی اس ــهیات پرداخت ــد کل تس ــادل ۶۵.۶ درص ــال مع ری
ــزار  ــغ ۵۰۹ ه ــل مبل ــال قب ــابه س ــا دوره مش ــه ب و در مقایس
ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ــادل ۵۰ درص ــال مع ــارد ری میلی
ــت تأمیــن  ــر ایــن اســاس، ســهم تســهیات پرداختــی باب ب
ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت و معــدن در شــش ماهــه 
ســال جــاری، معــادل ۵۵۱.۲ هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت 
ــص  ــع تخصی ــد از مناب ــص ۳۶.۱ درص ــی از تخصی ــه حاک ک
یافتــه بــه ســرمایه در گــردش تمــام بخش هــای اقتصــادی 

)مبلــغ ۱۵۲۷.۷ هــزار میلیــارد ریــال( اســت.

 دروازه های کشور به روی واردات میوه 

باز بود
ــادرات  ــت ص ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر جه ــاون وزی مع
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــی در ازای واردات ب ــال و نارنگ پرتق
اســت، گفــت: پــس از اتمــام زمــان تعیین شــده بــرای واردات 
ایــن محصــوالت، بــه هیــچ کــس اجــازه واردات نمی دهیــم. 
ــت  ــرای سیاس ــه اج ــان اینک ــا بی ــبی ب ــی طهماس محمدعل
ــی از  ــال و نارنگ ــادرات پرتق ــرای ص ــازار« ب ــر ب ــازار در براب »ب
 کشــور می توانــد در مدیریــت واردات بســیار مؤثــر باشــد

اظهــار داشــت: متاســفانه دروازه هــای کشــور مــا همــواره بــه 
ــوده  ــاز ب ــن محصــوالت ب روی واردات غیرمجــاز و قاچــاق ای

اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای سیاســت صــادرات ســیب درختی 
در برابــر واردات مــوز، نتایــج بســیار مثبتــی داشــته و باعــث 
ــت،  ــده اس ــور ش ــول از کش ــن محص ــادرات ای ــش ص افزای
گفــت: کارشناســان و صاحب نظــران حــوزه نیــز در ایــن زمینــه 

ــی داشــته اند.  ــر مثبت نظ
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  باغبانــی  امــور  معــاون   
مربوطــه مســئوالن  اعــام  طبــق  اینکــه  بــه  اشــاره   بــا 
برخوردهــای انجام شــده بــا واردات غیرمجــاز میــوه مؤثــر بــوده 
ــا  ــورد ب ــده و برخ ــختگیری های انجام ش ــزود: س ــت، اف اس
ــل  ــازار داخ ــن در ب ــای ورودی و همچنی ــان در مرزه متخلف
باعــث کاهــش عرضــه میوه هــای ممنوعــه خارجــی در کشــور 

شــده اســت.

پرداخت وام ازدواج سرعت می گیرد
مدیــر عامــل بانــک ملــت از پرداخــت ۵۵۵ میلیــارد تومــان 
داد  خبــر  امســال  ابتــدای  از  قرض الحســنه   تســهیات 
تنگنــا  در  ازدواج  وام  پرداخــت  بــرای  بانک هــا  و گفــت: 
ــان  ــارد توم ــی از پرداخــت ۵۵۵ میلی هســتند. هــادی اخاق
ــر داد  ــت خب ــک مل ــوی بان ــنه از س ــهیات قرض الحس  تس
و گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون، ۵۵۵ میلیــارد تومــان وام 
قرض الحســنه بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت؛ ضمــن 
ــنه  ــهیات قرض الحس ــت تس ــزان پرداخ ــبت می ــه نس اینک
ــک، بســیار باالســت.  ــی بان ــه کل وام هــای پرداخت نســبت ب
مدیــر عامــل بانــک ملــت افــزود: صرفــا پرداخت هــای 
قرض الحســنه مربــوط بــه ازدواج نیســت؛ امــا بخــش 
ــش از ۹۰ درصــد را شــامل می شــود  ــه بی ــی ک ــب توجه جال

وام قرض الحســنه ازدواج پرداخــت شــده اســت.
ــه وام  ــوط ب ــدد مرب ــه ع ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح  در عی
ازدواج بــه ۱۰ میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت، بانک هــا 
ــن  ــه ای ــه ب ــدون توج ــا ب ــا م ــد؛ ام ــرار گرفته ان ــا ق در تنگن
ــوزه  ــبی در ح ــبتا مناس ــای نس ــون پرداخت ه ــوع، تاکن موض

ــم.  ــورت داده ای وام ازدواج ص
بــه گفتــه وی در شــرف ایــن هســتیم کــه محصــوالت دیگــری 
از جملــه کارت اعتبــاری مرابحــه ای را کــه اخیــرا بانــک 
ــه صــورت جــدی  ــرار داده اســت، ب مرکــزی در دســتور کار ق
ــر ایــن اســاس، تعــداد پرداختی هــای  پیگیــری کنیــم کــه ب
مــا در ایــن حــوزه اقشــار جــوان را پوشــش بیشــتری دهــد. 
ــنه  ــرخ قرض الحس ــمول ن ــهیات مش ــن تس ــرخ ای ــه ن البت

ــا اباغیــه بانــک مرکــزی اســت. نیســت، بلکــه منطبــق ب

 خدمت رسانی 1600 اتوبوس 

به زائران اصفهان
نقــل  و  حمــل  اداره  رئیــس 
پایانه هــای  کل  اداره  مســافر 
از  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
اتوبــوس  هــزار   ۲ مجمــوع 
اســتان، یــک هــزار و ۶۰۰ اتوبوس 
ــافران  ــل مس ــرای حم ــط ب فق
اربعیــن حســینی از اصفهــان 

اختصاص یافته است. 
پیش بینــی  امســال  داشــت:  اظهــار  رحیمــی  کیــوان 
اســتان  از  کربــا  بــه  اعزامــی  زائــران  کــه  می شــود 
اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰ درصــد افزایــش 
ــای  ــد اتوبوس ه ــور بای ــن منظ ــه همی ــه ب ــند ک ــته باش داش
مرزهــا  بــه  مســافران  رســاندن  بــرای   بیشــتری 

و برگشت آن ها از مرز به اصفهان اختصاص داد. 
وی بیــان داشــت: تاکنــون جلســات متعــددی بــرای برگزاری 
ــافران  ــتقبال از مس ــن و اس ــم اربعی ــکوه تر مراس ــه باش هرچ
اربعیــن برگــزار شــد کــه زائــران کربــا را بــا احتــرام بــه مرزهــا 
و از مرزهــا بــه ســمت اصفهــان بــه ســامتی برســانیم. 
ــرای  ــر الزم ب ــی تدابی ــر تمام ــال حاض ــت: در ح ــی گف رحیم
ــدون  ــه ب ــت ک ــد اس ــده و امی ــیده ش ــا اندیش ــران کرب زائ
هیچ گونــه مشــکلی زائــران در صحــت و ســامتی کامــل بــه 

مقصــد برســند.

فعالیت ۴۲0 معدن در استان کرمان
سرپرســت معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان از وجــود ۴۲۰ 
ــد حســن زاده  ــر داد. احم ــن اســتان خب ــال در ای ــدن فع مع
گفــت: کرمــان پهناورتریــن اســتان کشــور بالــغ بــر ۱۸ هــزار 
کیلومتــر مربــع از خــاک کشــور را در خــود جــای داده اســت. 
ظرفیت هــای  بــر  عــاوه  اســتان  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزی و صنعتــی یــک اســتان شــاخص در زمینــه معــدن 
ــوان بهشــت  ــه عن ــه ای کــه ب ــه گون ــی اســت؛ ب و مــواد معدن

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــادن ش مع
سرپرســت معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی ســازمان 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ارزش تولیــدات مــواد معدنــی اســتان کرمــان بالــغ بــر 
۳ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه معــادل ۴۵ 
درصــد ارزش تولیــدات مــواد معدنــی کل کشــور اســت؛ 
همچنیــن حقــوق دولتــی کــه معــادن اســتان کرمــان 
ــی کل کشــور  ــا ۳۶ درصــد وصول ــر ب ــد براب  پرداخــت می کنن

می باشد. 
وی اضافــه کــرد: از لحــاظ آمــاری بیــش از ۳۰ درصــد 
ــود. ــام می ش ــان انج ــتان کرم ــی در اس ــای معدن فعالیت ه
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ــاد  ــداد زی ــعت و تع ــم وس ــران علی رغ ــازار ای ــفانه ب متاس
عجیــب  بی ثباتی هــای  دلیــل  بــه  همــواره   مشــتریان، 
و غریــب در تاطــم اســت و اگــر ســرمایه گذاران بــزرگ 
علی رغــم فضــای پســابرجامی و جذابیت هــای فــراوان 
حاضــر بــه ســرمایه گذاری در ایــران نیســتند، دلیــل را بایــد 
ــک روز  ــی ی ــن بی ثبات ــران جســت. ای ــازار ای ــی ب در بی ثبات
 در شــکر نمایــان می شــود، یــک روز ســر از بــازار مــرغ 
و گوشــت درمــی آورد و یــک روز خــودرو را گرفتــار می کنــد. 
ایــن روزهــا هــم پــای بی ثباتــی بــه بــازار لپ تــاپ بــاز شــده 

ست. ا
    بازارلپتاپ

ــی  ــر باعــث نارضایت ــاپ در روزهــای اخی رشــد قیمــت لپ ت
ــون  ــرای قان ــان اج ــت از زم ــت. درس ــده اس ــتریان ش مش
ــن  ــازار بی ــاپ در ب ــت لپ ت ــاق، قیم ــا کاالی قاچ ــارزه ب مب
ــش  ــن افزای ــت؛ ای ــته اس ــش داش ــد افزای ــا ۱۵ درص ۵ ت
ــاز  ــل ب ــه دلی ــاپ ب ــازار لپ ت ــه ب ــی اســت ک قیمــت در حال
ــد  ــپری می کن ــی را س ــای پررونق ــگاه ها، روزه ــدن دانش ش
و معمــوال هــر ســاله بــا نزدیــک شــدن بــه ماه هــای 
ــت  ــد، قیم ــادی و ورود محصــوالت جدی ــی ســال می پایان

محصــوالت دیجیتالــی کاهــش می یابــد. 
ــوالت  ــدن محص ــم ش ــر ک ــازار کامپیوت ــاالن ب ــه فع ــه گفت ب
ــا  ــی قیمت ه ــش غیرطبیع ــث افزای ــا باع ــش تقاض و افزای

ــوو  ــه طــور مثــال: مــدل Y۷۰۰ از شــرکت لن شــده اســت؛ ب
ــت  ــک ۴ گیگابای ــی، گرافی ــده i۷، رم ۱۶ گیگابایت ــا پردازن ب
ــول اچ دی  ــت ف ــا کیفی ــی ب ــی دی ۱۵ اینچ ــا و ال س انویدی
می رســید  فــروش  بــه  تومــان   ۳,۹۰۰,۰۰۰ قیمــت  بــا 
فــروش  بــه  تومــان   ۴,۵۰۰,۰۰۰ قیمــت  بــا  االن   کــه 

می رسد. 
ــش  ــا افزای ــدا ب ــوس در ابت ــرکت ایس ــدل GL۵۰۲V ش م
قیمــت همــراه شــد و اکنــون در بــازار یافــت نمی شــود. ایــن 

 دســتگاه بــا مشــخصات ســی پی یو i۷، رم ۱۶ گیگابایــت
انویدیــا  ۴ گیگابایتــی  ترابایــت، گرافیــگ  یــک   هــارد 
و ال ســی دی ۱۵ اینچــی بــا کیفیــت ۴K عرضه شــده اســت. 
مدل هایــی ماننــد IdeaPad۵۰۰ از شــرکت لنــوو را هــم کــه 
ــدا  ــازار پی ــوان در ب ــر نمی ت ــد، دیگ ــروش بوده ان ــیار پرف بس

. کرد
قاچاقوواردات    

از اینکــه ســهم قاچــاق در بــازار لپ تــاپ چقــدر اســت 

اطاعــات و آمــار دقیقــی در دســت نیســت؛ امــا بــا وجــود 
ــد  ــا نبای ــرح، قاعدت ــای مط ــتر برنده ــای بیش نمایندگی ه
ســهم گســترده ای از بــازار در اختیــار کاالهــای قاچــاق باشــد. 
بــا فــرض صحــت ایــن ماجــرا، دلیــل کــم شــدن اجنــاس 
عجیــب بــه نظــر می رســد؛ ضمــن اینکــه بــرای واردات 
ــی  ــای واردات ــدارد و تعرفه ه ــود ن ــم مشــکل خاصــی وج  ه

هم تغییری نداشته است.
ردپاینوساناتارزی    

بعضــی فعــاالن اقتصــادی دلیــل کــم شــدن این گونــه کاالها 
را نوســانات ارزی یــک مــاه اخیــر می داننــد کــه باعــث شــده 
ــاال  ــا حجــم ب ــدگان عمــده، فعــا ریســک واردات ب  وارد کنن
ــه  ــت نگ ــازار دس ــتر ب ــات بیش ــا ثب ــد و ت ــان نخرن ــه ج را ب

ــد. دارن
    بیثباتی

بــه فــرض وجــود هــر کــدام از دالیــل بــاال و کــم شــدن یــا 
 نایــاب شــدن یــک کاال، هیــچ توجیهــی بــرای گرانفروشــی 
و ســودجویی در ایــن فضــا وجــود نــدارد و قانــون بایــد بدون 
اغمــاز بــا ســودجویانی کــه از هــر آب گل آلــودی بــه دنبــال 

ماهــی گرفتــن هســتند، برخــورد کنــد. 
متاســفانه ایــن بی ثباتی هــا کــم کــم بــه یــک رســم 
ناهنجــار در بــازار ایــران تبدیــل شــده می شــود و هزینه هــای 
اضافــی زیــادی را بــر خانوارهــای ایرانــی تحمیــل می کنــد. 
امیدواریــم دولــت تدبیــر و امیــد بــرای ایــن موضــوع 

ــد. ــری بیندیش تدبی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

بی ثباتی بازار از شکر تا لپ تاپ

ــی  ــع غذای ــروی کارشــناس صنای ــد نی ــگان نیازمن ــان گلپای ــی دهق ــواد غذای شــرکت م

جهــت مســئول فنــی مــی باشــد. لطفــا بــا شــماره هــای ذکــر شــده تمــاس بگیریــد.

شمارهتماسمدیرعامل:09017875360
شبکهبهداشتگلپایگان: 03157424766
انجمنصنفیغذاودارو: 03137923425
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حتما بخوانید!
اتوبوس های کم ارتفاع به ...

ــاط  ــع نق ــزوم رف ــر ل ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
قاســم  تاکیــد کــرد.  اســتان  جاده هــای  حادثه خیــز 
ــل  ــل و نق ــروه حم ــت کارگ ــتکی در نشس ــلیمانی دش  س
ــه  ــادی در س ــارات زی ــرد: اعتب ــار ک ــفر، اظه ــی س و ایمن
ــای  ــت جاده ه ــود وضعی ــتای بهب ــته در راس ــال گذش س
ــوادث  ــروز ح ــل ب ــی از دالی ــده و یک ــه ش ــتان هزین اس
جــاده ای، عامــل انســانی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نقــاط حادثه خیــز نقــش موثــری در ایجــاد تصادفــات دارد 
ــزی  ــا برنامه ری ــاط ب ــن نق ــع ای ــد در رف ــرد: بای ــح ک تصری
صحیــح تســریع شــود. ســلیمانی دشــتکی گفــت: نصــب 
تابلوهــای هشــداردهنده، یکــی دیگــر از عوامل پیشــگیری 

از حــوادث جــاده ای اســت.
    رفع27نقطهحادثهخیز

ــد  ــه بای ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــتان از  ــز اس ــه حادثه خی ــع 27 نقط ــاز رف ــار موردنی اعتب
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــن ش ــی تأمی ــارات مل ــل اعتب مح
ــه  ــلمزار و چهارخط ــاده ش ــل زره در ج ــری، تون ــل چ تون
اولویت هــای  از  لــردگان  بــه  فارســان  محــور  شــدن 
تخصیــص اعتبــارت مــواد 10 و 12 در اســتان اســت. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه وظیفــه مســئوالن دســتگاه های مرتبــط 
بــا حمــل و نقــل حفــظ جــان مــردم اســت، افــزود: گردنــه 
شــلمزار، یکــی از نقــاط حادثه خیــزی اســت کــه پــس از 
مدت هــا هنــوز رفــع نشــده اســت. ســلیمانی دشــتکی در 
ــرای پخــش  ــد ب ــرد: صــدا و ســیما بای ــح ک ــان تصری پای
ــه  ــط ب ــتگاه های مرتب ــور دس ــا حض ــی ب ــه تلویزیون برنام

ــد. ــدام کن ــازی اق ــدف فرهنگ س ــا ه ــل و ب ــل و نق حم

چهارخطهشدنمحوربروجنبهلردگان    
ــور  ــده ام ــاون هماهنگ کنن ــت، مع ــن نشس ــه ای در ادام
عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: بــر 
ســر چهارخطــه شــدن محــور بروجــن بــه لــردگان مشــکل 
ــه  ــال گاز وجــود دارد ک ــور جــاده از روی لوله هــای انتق عب
در صــورت رفــع، 20 کیلومتــر از ایــن جــاده بــه بهره بــرداری 
ــه قســمت  ــان اینک ــا بی ــری ب ــودرز امی خواهــد رســید. گ
 عمــده کمربنــدی شــمال شــهرکرد آســفالت شــده اســت

افــزود: بایــد توافــق بــا مالــکان درخصــوص ادامــه پــروژه 
ــرد: نصــب 30 دســتگاه  انجــام شــود. وی خاطرنشــان ک

ــک در شــهرکرد توســط شــهرداری  ــرل ترافی ــن کنت دوربی
شــهرکرد در حــال پیگیــری اســت.

    400میلیاردریالاعتبار
 همچنیــن در ایــن نشســت مدیــر کل حمــل و نقــل 
بــه  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  پایانه هــای  و 
اولویــت دار  حادثه خیــز  نقطــه   20 رفــع   منظــور 
اعتبــار  ریــال  میلیــارد   400 بــه  اســتان،  جاده هــای 
در  آبان مــاه   16 ســلمان زاده  منوچهــر  اســت.  نیــاز 
ســفر ایمنــی  و  نقــل  و  حمــل  کارگــروه   نشســت 

نقــاط  ایمن ســازی  و  آشکارســازی  کــرد:  اظهــار 

از  اســتفاده  از جملــه  اســتان  حادثه خیــز جاده هــای 
ــز  ــاط حادثه خی ــمک زن در نق ــا و چش ــای راهنم چراغ ه
اولویــت دار اســتان بــه  عنــوان راهــکار کوتاه مــدت، بــه 36 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــار نیــاز دارد. وی ب میلیــارد ریــال اعتب
27 نقطــه حادثه خیــز جاده هــای اســتان در اولویــت رفــع 
ــح کــرد: هفــت نقطــه در حیــن  ــد تصری شــدن قــرار دارن
عملیــات راهســازی رفــع خواهنــد شــد و بــه  منظــور رفــع 
20 نقطــه دیگــر، بــه 400 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت. 
ــوص  ــدات الزم درخص ــه تمهی ــان اینک ــا بی ــلمان زاده ب س
بارندگی هــا و فصــل ســرما در جاده هــا اندیشــیده شــده، 
ــه بخــش خصوصــی در بحــث راهــداری  گفــت: بدهــی ب

ــود دارد. وج
اعتباراتراهداری   

مدیــر کل حمــل و نقــل و پایانه هــای اســتان افــزود: 85 
ــارات  ــق اعتب ــارات راهــداری اســتان از طری درصــد از اعتب
ــن  ــی تأمی ــارات مل ــل اعتب ــد از مح ــتانی و 15 درص اس
ــان خاطرنشــان کــرد: 285 دســتگاه  می شــود. وی در پای
ماشــین آالت ســنگین و نیمه ســنگین در اختیــار حمــل و 
نقــل و پایانه هــای اســتان اســت. در ادامــه ایــن نشســت 
مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار 
ــتان در  ــای اس ــز جاده ه ــه حادثه خی ــع 15 نقط ــرد: رف ک
مــاه گذشــته در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 7 نقطــه رفــع 
شــده و 8 نقطــه در دســت رفع شــدن اســت. قاســم 
قاســمی افــزود: در ســال جــاری 13 میلیــارد تومــان 
اعتبــارات اســناد خزانــه بــرای بهبــود وضــع راه هــای 

اســتان دریافــت شــده اســت.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

رفع نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری

 مدیریت فرهنگی مصرف آب 

در استان یزد
بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتاندار 
ســاله  هــزار  چنــد  پیشــینه 
فنــاوری حفــر قنــات در ایــران 
ــرف آب در  ــت مص ــت: مدیری گف
اســتان یــزد بــا رویکــرد فرهنگــی 

دنبال می شود. 
ســید محمــد میرمحمـــدی در 
ــات  ــی قن ــز بین الملل ــکام مرک ــورای ح ــت ش ــتمین نشس  هش
و ســازه های تاریخــی آبــی کــه بــا حضــور نماینــده یونســکو در 
 پاریــس، نماینــده وزیــر نیــرو بــه عنــوان رئیــس شــورای حــکام
نماینــده کمیســیون ملــی یونســکو، مدیــر کل آب و خــاک وزارت 
ــور ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــاون س ــاورزی، مع ــاد کش  جه

نماینــده دفتــر منطقــه ای یونســکو و همچنیــن نماینــدگان 
هنــد  و  آذربایجــان  الجزایــر،  عــراق،  تونــس،  کشــورهای 
ــران  ــی از مدی ــات و جمع ــکام قن ــورای ح ــو ش ــدگان عض نماین
اســتان در مرکــز بین المللــی قنــات و ســازه های تاریخــی 
ــی از  ــات، یک ــاوری قن ــرد: فن ــار ک ــد،  اظه ــزار ش ــزد برگ آب ی
میراث هــای ارزشــمند کشــور ایــران اســت کــه شــماری از آن هــا 
پیشــینه چنــد هــزار ســاله دارنــد. ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره 
بــه اینکــه 10 رشــته قنــات در یــزد بــه ثبــت ملــی رســیده اســت 
تصریــح کــرد: دو رشــته قنــات زارچ و حســن آباد نیــز بــه ثبــت 
ــان از  ــوع نش ــن موض ــت و ای ــیده اس ــکو( رس ــی )یونس جهان

اهمیــت جهانــی موضــوع آب و ســازه های آن اســت.

 بازدید کشاورزان استان 

از نمایشگاه صنعت کشاورزی
کشــاورزان و فعــاالن صنعــت کشــاورزی 21  کیمیای وطن
شهرســتان اســتان در قالــب 21 گــروه، طــی دو روز از پانزدهمین 
ــه  ــد. ب ــد کردن ــان بازدی ــاورزی اصفه ــت کش ــگاه صنع نمایش
گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــاورزان  ــی، کش ــددکاران ترویج ــر از م ــان 840 نف ــتان اصفه اس
نمونــه، اعضــای نظــام صنفــی کشــاورزی شهرســتان های 
اســتان، اعضــای شــرکت های فنــی و مشــاوره ای، اتحادیه هــا و 
ــج،  ــاک، تروی ــیون، آب و خ ــان مکانیزاس ــا کارشناس تعاونی ه
باغبانــی و زراعــت از شهرســتان های خــور و بیابانــک، ســمیرم، 
کاشــانفریدن، ناییــن، خوانســار، فریدون شــهر، اردســتان، آران و 
ــگان، تیــران، چــادگان،  ــز، بوییــن و میاندشــت، گلپای بیــدگل نطن
ــهر و  ــاد خمینی ش ــهرضا، نجف آب ــان، ش ــه، دهاق ــان مبارک لنج
ــرار  ــی ق ــد تخصص ــورد بازدی ــگاه را م ــن نمایش ــان ای فالورج
ــن  ــر از ای ــزار نف ــش از 7 ه ــداد، بی ــن تع ــر ای ــالوه ب ــد. ع دادن
نمایشــگاه بازدیــد داشــته اند. هماهنگــی ایــن بازدیــد بــا 
همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان و شــرکت 

نمایشگاه های اصفهان انجام گرفت. 

اخبار کوتاه

تغییر نام 6 هزار اصفهانی
ــتان  ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــه افزایــش  ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
متقاضیــان تغییــر نــام در ســطح 
ــته  ــال گذش ــی دو س ــتان ط اس
ــون  گفــت: از ســال گذشــته تاکن
ــر در اســتان  ــزار نف ــش از 6 ه بی
ــام  ــر ن ــی تغیی ــان متقاض اصفه
ــا اشــاره بــه اینکــه تغییــر نــام  بودنــد. تــورج حاجی رحمیــان ب
بــا توجــه بــه مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی از چهــار ســال 
گذشــته در دســتور کار ثبــت  احــوال قــرار گرفتــه اســت، اظهــار 
داشــت: از ایــن رو بــا توجــه بــه تصویــب ایــن قانــون متقاضیان 
می تواننــد پــس از 18 ســالگی بــرای ایــن امــر اقــدام کننــد. وی 
ــه اســامی مذهبــی  ــام ب ــر ن ــا امــکان تغیی ــان اینکــه تنه ــا بی ب
امکان پذیــر اســت، ابــراز داشــت: از ایــن رو بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه در حــال حاضــر بــا 60 درصــد از تقاضاهــای اعــالم 
شــده درخصــوص تغییــر نــام موافقــت می شــود؛ چــرا کــه 40 
ــب و  ــای نامناس ــه نام ه ــام ب ــر ن ــتار تغیی ــر خواس ــد دیگ درص
غیرمذهبــی هســتند. مدیــر کل ثبــت  احــوال اســتان اصفهان در 
ادامــه بــا ارائــه آمــاری درخصــوص تعــداد نام هــای تغییریافتــه 
ــال  ــه امس ــش ماه ــته و ش ــال گذش ــده در س ــالح ش ــا اص ی
افــزود: در ســال گذشــته 4 هــزار و ۹58 مــورد تغییــر یــا اصــالح 

نام در مراکز ثبت  احوال استان اصفهان ثبت شده است.

 تکمیل ساماندهی 3 بوستان محلی 

منطقه 10 اصفهان
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت:  کیمیای وطن
پرویــن  کارخانــه  عباس آبــاد،  بوســتان های   ســاماندهی 
و زرین کــوب تکمیــل شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه 
10 شــهرداری اصفهــان مهنــدس عبدالرســول امامــی اظهــار کرد: 
بوســتان عباس آبــاد در خیابــان میثــم بــه مســاحت 650 متــر 
مربــع و بــا اعتبــار 600 میلیــون ریــال ســاماندهی شــده اســت. 
ــان  ــن در خیاب ــه پروی ــتان کارخان ــاماندهی بوس ــزود: س وی اف
ــا مبلــغ 200  هفــت تیــر نیــز بــه مســاحت 650 متــر مربــع و ب
ــه 10 شــهرداری  ــر منطق ــان رســید. مدی ــه پای ــال ب ــون ری میلی
اصفهــان عنــوان کــرد: ســاماندهی بوســتان زرین کــوب در 
خیابــان زرین کــوب بــه مســاحت 5100 متــر مربــع و بــا هزینــه 
ــر  ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. امام ــرا ش ــال اج ــارد ری 3 میلی
ــپیده  ــان س ــاماندهی خیاب ــه داد: س ــه ادام ــای منطق پروژه ه
کاشــانی در خیابــان پرویــن حدفاصــل خیابــان هفــت تیــر تــا 
خیابــان حکیــم شــفایی بــا مســاحت 1200 متــر در دســتور کار 
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه تاکنــون 80 درصــد 
پیشــرفت داشــته خاطرنشــان کــرد: ســاماندهی خیابــان 
ســپیده کاشــانی بــا هزینــه 7 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال تــا 

پایان سال جاری تکمیل می شود.

اخبار کوتاه

ــد  ــل جدی ــای نس ــن اتوبوس ه ــده اولی ــاه آین ــه م ــا س  ت
و ارتفــاع کــم تولیــد و بــه ســامانه اتوبوســرانی شــهرداری 
اصفهــان اضافــه خواهنــد شــد. علیرضــا صلواتــی، معــاون 
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان بــا تأییــد ایــن 
ــا پایــان ســال آینــده 50 درصــد از ســامانه  خبــر گفــت: ت

نســل  ایــن  از  اصفهــان  اتوبوســرانی 
ــرد.  ــد ک ــتفاده خواه ــوس اس اتوب

ــاع  ــا ارتف ــا ب ــاخص اتوبوس ه ــی ش ویژگ
کــم امــکان اســتفاده از آن هــا توســط 
ــواه  ــال، توانخ ــیب پذیر، کهنس ــار آس  اقش
و ویلچرنشــین اســت. پیــش از ایــن 
شــهر  عمومــی  حمل ونقــل  ســامانه 

بــرای  موجــود  محدودیت هــای  دلیــل  بــه  اصفهــان 
گروه هــای آســیب پذیر مــورد انتقــادات گســترده از جانــب 
 رســانه ها و فعــاالن اجتماعــی بــود و بارهــا قــول بهســازی 
ــن شــهر  ــاوگان حمل ونقــل عمومــی ای و مناسب ســازی ن
ــی  ــود. صلوات ــده ب ــرح ش ــهری مط ــران ش ــب مدی از جان

اظهــار کــرد: اتوبوس هــای ارتفــاع کــم، نســل آینــده نــاوگان 
ــع  ــه در مجام ــت ک ــان اس ــهرداری اصفه ــرانی ش اتوبوس
بین الملــل و کشــورهای توســعه یافته مــورد اســتفاده 
ــه  ــان ب ــای اصفه ــل اتوبوس ه ــل قب ــرد. نس ــرار می گی ق
ــکان  ــود در ورودی، ام ــت های موج ــاع و شکس ــت ارتف عل
ــت.  ــوان را نداش ــراد کم ت ــط اف ــتفاده توس اس
در مســیر  نــاوگان جدیــد  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــدرو )BRT( ب اتوبوس هــای تن
ــا ایســتگاه  شــیب و رمــپ کامــال همســطح ب
خواهــد شــد و در مســیرهای شــهری بــا یــک 
رمــپ خــودکار امــکان اســتفاده را بــرای همــه 
گروه هــای حســاس ایجــاد می کنــد. ایــن 
تالش هــا در جهــت بهبــود عدالــت اجتماعــی میــان همــه 
گروه هــا انجــام می شــود. ایــن اظهــارات در حالــی اســت 
کــه هنــوز هیــچ یــک از ایســتگاه های ســامانه اتوبوســرانی 
ــر احــداث شــده  ــان کــه در ســال های اخی ــدروی اصفه تن

ــدارد. ــرای ویلچرنشــینان را ن امــکان اســتفاده ب

اتوبوس های کم ارتفاع به خیابان های اصفهان می آیند
ــا  ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــج و زی ــور ح ــر کل ام مدی
ــر  ــزار نف ــش از 40 ه ــون بی ــه تاکن ــه اینک ــاره ب اش
ثبت نــام  ســماح  ســامانه  در  اســتان کرمــان  از 
کرده انــد و پیش بینــی می شــود، 55 هــزار نفــر 
ثبت نــام کننــد، ادامــه داد: بعضــی از اســتان ها 

بــا مشــکل صــدور روادیــد مواجــه 
بــا  اســتان کرمــان  امــا  شــده اند؛ 
نکــرده  برخــورد  مشــکلی  چنیــن 
اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه نیروهایــی 
در کنســولگری کرمــان از ســاعت 8 

ــد.  ــور دارن ــب حض ــا 11 ش ــح ت صب
ــه  ــومین جلس ــی در س روح هللا صاحب

حســینی اربعیــن  هماهنگــی  اســتانی   ســتاد 
ــور  ــا حض ــم)ص( ب ــر اعظ ــالن پیامب ــل س در مح
کرمــان  اســتانداری  سیاســی امنیتی  معــاون 
ــتان  ــر از اس ــزار نف ــته 23 ه ــال گذش ــت: در س گف
ــرکت  ــینی ش ــن حس ــی اربعی ــان در راهپیمای  کرم

کردند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش از 40 هــزار 
ــام  ــماح ثبت ن ــامانه س ــان در س ــتان کرم ــر از اس نف
کرده انــد و پیش بینــی می شــود، 55 هــزار نفــر 
ثبت نــام کننــد، ادامــه داد: بعضــی از اســتان ها 
مواجــه  روادیــد  صــدور  مشــکل  بــا 
شــده اند؛ امــا اســتان کرمــان بــا چنیــن 
مشــکلی برخــورد نکــرده اســت؛ بــه ایــن 
دلیــل کــه نیروهایــی در کنســولگری 
ــا 11 شــب  ــح ت کرمــان از ســاعت 8 صب

ــد. ــور دارن حض
ــارت اســتان  ــور حــج و زی ــر کل ام  مدی
ــا بیــان اینکــه تاکنــون بــرای بیــش از 25  کرمــان ب
ــه در اســتان  ــزار حوال ــش از 36 ه ــزا و بی ــزار، وی ه
کرمــان صــادر شــده، خاطرنشــان کــرد: ســاختمانی 
بــرای اســتقرار کنســولگری عــراق در اســتان کرمــان 

ــم. اختصــاص داده ای

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

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

سند رسمی

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

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

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

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

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

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

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

به مراجع  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

 نیست.

برابر رای شماره 13۹560302018003212 کالسه پرونده 13۹1114402018001021 آقای محسن رحمتی 

آدر منابادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 54 صادره از آدرمناباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  180 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر صادقیان ورثه رضا

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/08/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/08/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/713/الف/م به تاریخ ۹5/07/27

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

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

سند رسمی

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

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

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

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

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

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

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

به مراجع  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

اکبر  علی  آقای   13۹2114402035000287 پرونده  13۹560302018003203 کالسه  شماره  رای  برابر 

رفیعی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 6۹۹ صادره از فریدن  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  ۹6.1۹ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28  اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 

16ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسن بابائی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/08/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/08/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/711/الف/م به تاریخ ۹5/07/26

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
ادارهثبتاسنادوامالکقمصر

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

 . در اداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است 

لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد قمصر 

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.

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

خواهد شد.

1- رای شماره 105 هیات : خانم عفت هوشمندی نژاد فرزند محمود به شماره شناسنامه 1035 از 

کاشان و شماره ملی 1262253۹26 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 557.84 متر مربع پالک شماره 

265 فرعی مفروز از 248 فرعی از 16 اصلی .

2- رای شماره ۹88 هیات : کبریا خانم ضیائی قمصری فرزند میرزا صفرعلی به شماره شناسنامه 47 

از کاشان و شماره ملی 1262514071 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 677.06 متر مربع پالک شماره 

1471 فرعی از 288 فرعی از 25 اصلی.

3- رای شماره 154 هیات : سید ابوالفضل میرزائی نژاد فرزند سید محمدرضا به شماره شناسنامه و 

شماره ملی 1250762103 از کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 540.68 متر مربع پالک شماره 

1488 فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.

4- رای شماره 163 هیات : سید رضا فاضل فرزند آقا سید جعفر به شماره شناسنامه 157 از کاشان 

و شماره ملی 12621۹۹451 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 702.13 متر مربع پالک شماره 148۹ 

فرعی از 241 فرعی از 25 اصلی.

5- رای شماره 324 هیات : مرتضی غفارپور قمصری فرزند محمد به شماره شناسنامه 11 از کاشان 

شماره  پالک  مربع  متر   645.10 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   1262616875 ملی  شماره  و 

14۹0فرعی از 15 فرعی از 25 اصلی. 

6- رای شماره 366 هیات : مهدی مژده فرزند علی به شماره شناسنامه 861 از کاشان و شماره ملی 

1261722051 ششدانگ یکبابخانه باغ به مساحت 1557.04 متر مربع پالک شماره 14۹1 فرعی از 

15 فرعی از 25 اصلی

7- رای شماره 343 هیات : ابوالفضل ضیائی قمصری فرزند اصغر به شماره شناسنامه 613 وشماره 

ملی 1261806506 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270.27 مترمربع به شماره 14۹2 فرعی از 1062 

فرعی از 25 اصلی. 

8- رای شماره 424 هیات : خانم فائقه الجوردی قمصری فرزند سیدعلی به شماره شناسنامه 302 

از کاشان و شماره ملی 1261585666  ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی به مساحت 

162.23 متر مربع به شماره 14۹3 فرعی از 1347 فرعی از 25 اصلی.

۹- رای شماره 344 هیات : خانم فاطمه آوازی قمصری فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 54 از 

کاشان و شماره ملی 12625۹5487 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 322.17 متر مربع پالک شماره 

14۹4 فرعی از 1062 فرعی از 25 اصلی. 

10- رای شماره 350 و 351 هیات : حسین قربانی قمصری فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 46 

از کاشان و شماره ملی 12626614۹8 و اعظم مسلمی گبرآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 30 از 

کاشان و کد ملی 12626657۹5 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61.35 متر مربع پالک 

شماره 14۹5 فرعی از 355 فرعی از 25 اصلی.

از کاشان و  به شماره شناسنامه 6  امراله  : حمیدرضا رسولی کیا فرزند  11- رای شماره 164 هیات 

 138 شماره  پالک  مربع  متر   204.10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   12626۹5236 ملی  شماره 

فرعی از 26 اصلی. 

12- رای شماره ۹83 هیات : منصور اسالمی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 1874 از تهران و شماره 

ملی 004387271۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1214.55 متر مربع مفروز از پالک های 663 

و 668 فرعی از 36 اصلی.

به شماره شناسنامه  علیرضا  فرزند  بیدگلی  ایوبی  ناهید   : هیات  اصالحی شماره 76و77  رای   -13

از تهران و شماره ملی 0075877120 و سید مهدی سجادی بیدگلی فرزند سید مرتضی به   1534

شماره شناسنامه 205 ازآران وبیدگل و شماره ملی 61۹۹۹84226 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 232.46 متر مربع پالک شماره 205۹ فرعی مفروز از 88۹ فرعی از 36 اصلی که در آگهی 

های قبلی مساحت ملک اشتباها 226.77 متر مربع آگهی شده و بدین وسیله اصالح می گردد

14- رای شماره 148 هیات : خانم مریم گندمکار فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 6 از کاشان و 

به مساحت 231.۹5 متر مربع پالک شماره 2108  شماره ملی 1262675405 ششدانگ یکبابخانه 

فرعی مفروز از 88۹ فرعی از 36 اصلی.

15- رای شماره 14۹و150 هیات : خانم مهناز استاد جهانگیر فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 

51۹7 از تهران و شماره ملی 0074631144 و مجید نمازی فرد فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 

12 از کاشان و شماره ملی 1262663717 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232.45 متر 

مربع پالک شماره 210۹ فرعی مفروز از 88۹ فرعی از 36 اصلی.

 16- رای شماره 151 هیات : حسن اصفهانیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 4010۹ از کاشان و 

شماره ملی 12603۹1132 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276.08 متر مربع پالک شماره 2110فرعی 

مفروز از ۹74 فرعی از 36 اصلی.                               

17- رای شماره 161و162 هیات : مهدی غفارزاده قمصری فرزند احمد به شماره شناسنامه 1 از کاشان 

و شماره ملی 12626222۹8 و زهرا قنائی قمصری فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۹ از کاشان 

و شماره ملی 1262667003 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 26۹.08 متر مربع پالک 

شماره 2111 فرعی مفروز از ۹74 فرعی از 36 اصلی 

18- رای شماره 205 هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه 140۹ از تهران و شماره 

ملی 0048355526 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 660.0۹ متر مربع پالک شماره 2112 فرعی مفروز 

از 643و 1622 فرعی از 36 اصلی .

1۹- رای شماره 206 هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه 140۹ از تهران و شماره 

ملی 0048355526 ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 1628.26 متر مربع پالک شماره 2113 

فرعی مفروز از 643 فرعی از 36 اصلی.

20- رای شماره 207 هیات : مرتضی نواب زاده قمصری فرزند سید حسن به شماره شناسنامه 28۹ از 

کاشان و شماره ملی 1263537626 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 465.۹5 متر مربع پالک شماره 

2114 فرعی مفروز از 100۹ فرعی از 36 اصلی.

21- رای شماره 212 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 14537 از تهران 

و شماره ملی 0035612۹08 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382.3۹ متر مربع پالک شماره 2115 

فرعی مفروز از ۹7۹ فرعی از 36 اصلی.  

22- رای شماره 210 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 14537 از تهران و 

شماره ملی 0035612۹08 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281.17 متر مربع پالک شماره 2116 فرعی 

مفروز از ۹7۹ فرعی از 36 اصلی.

23- رای شماره 211 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 14537 از تهران 

و شماره ملی 0035612۹08  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280.74 متر مربع پالک شماره 2117 

فرعی مفروز از ۹7۹ فرعی از 36 اصلی.

24- رای شماره 322 هیات : محمد کوشافر فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 53 از نطنز و شماره 

به مساحت 1547 متر مربع پالک شماره 2118 فرعی  یکبابخانه  ملی  123۹754345 ششدانگ 

مفروز از 1147 فرعی از 36 اصلی.

25- رای شماره 181 هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره شناسنامه 6 از کاشان و 

شماره ملی 12626۹5236 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۹1 متر مربع پالک شماره 211۹ فرعی 

مفروز از 604 فرعی از 36 اصلی.

26- رای شماره 443 هیات : سید محمد قناعت قمصری فرزند آقاعلی به شماره شناسنامه 3654 از 

کاشان و شماره ملی 1260833607 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346.38 متر مربع پالک شماره 

2122 فرعی مفروز از 327 فرعی از 36 اصلی.

27- رای شماره 440 هیات : خانم مطهره پرورش خیاط فرزند حسین به شماره شناسنامه 47662 از 

کاشان و شماره ملی 1260466752 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 676.5۹ متر مربع پالک شماره 

2123 فرعی مفروز از ۹80 فرعی از 36 اصلی.

28- رای شماره 420 هیات : خانم فاطمه آرمین فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 115 از کاشان 

و شماره ملی 1261650050 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 481.28 متر مربع پالک شماره 2124 

فرعی مفروز از ۹61 فرعی از 36 اصلی.

2۹- رای شماره 422 و423 هیات: علی میرغنی قمصریان فرزند حسین به شماره شناسنامه 3508 

از کاشان و شماره ملی 126083213۹ و خانم صدیقه هاشمیان قمصری فرزند سیدرضا به شماره 

شناسنامه 4011 از کاشان و شماره ملی 1260837173 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

108۹.2مترمربع پالک شماره 2125 فرعی مفروز از 132۹ و171 فرعی از 36 اصلی.

30- رای شماره 345 هیات : جعفر صفری لتحری فرزند صفر به شماره شناسنامه 46 از کاشان و 

شماره ملی 126286۹056 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12۹.04 متر مربع پالک شماره 2126 فرعی 

مفروز از 1161 فرعی از 36 اصلی.

31- رای شماره 142 هیات : خانم سکینه بخردی فرزند جواد به شماره شناسنامه 1086 از کاشان 

و شماره ملی 1261580028 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 682.۹6 متر مربع پالک 2741 فرعی 

مفروز از 2482 فرعی از 4۹ اصلی.

32- رای شماره 152 هیات : صدیقه حسنی قزاانی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 843 از کاشان 

و شماره ملی 1260772500 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 418.15 متر مربع پالک شماره 2758 

فرعی مفروز از 1356 فرعی از 4۹ اصلی.

33- رای شماره 203 هیات : خانم آسیه زاهدی عبدالهادی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 4012 از 

کاشان و شماره ملی 1262068487 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۹2.22 متر مربع پالک شماره 

275۹ فرعی مفروز از 23۹3 فرعی از 4۹ اصلی.

34- رای شماره 204 هیات : خانم سیده زهره قناعت قمصری فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 

4003 از کاشان و شماره ملی 12608370۹2 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 668.8۹ متر مربع پالک 

شماره 2760 فرعی مفروزاز 287 فرعی از 4۹ اصلی.

35- رای شماره 153 هیات : خانم فاطمه شاه فضلی قمصری فرزند رمضان به شماره شناسنامه 32 

از کاشان و شماره ملی 1262608۹61 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 304.28 متر مربع پالک شماره 

2761 فرعی مفروز از 1576 فرعی از 4۹ اصلی.

36- رای شماره 323 هیات : ذکراله توفیقی قمصری فرزند نصراله به شماره شناسنامه 52 از کاشان 

و شماره ملی 1262550841 ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 636.20 متر مربع پالک شماره 

2762 فرعی مفروز از 1700 فرعی از 4۹ اصلی.

37- رای شماره 2۹8 و 2۹۹ هیات : محسن کمیلیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 2178 از 

کاشان و شماره ملی 12618۹81۹2 و مهدی کمیلیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 8462 از 

کاشان و شماره ملی 12605۹0۹51 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 468.37 متر مربع 

پالک شماره 2763 فرعی مفروز از ۹1 فرعی از 4۹ اصلی.

38- رای شماره 446 هیات : زهره عظیمیان قمصری فرزند رحیم به شماره شناسنامه 4 از کاشان 

و شماره ملی 1262661072 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180.47 متر مربع پالک شماره 2764 

فرعی مفروز از 475 فرعی از 4۹ اصلی.

3۹- رای شماره 384 هیات : زهرا موسوی نژاد فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه 7737 از 

پالک شماره  مربع  متر   3۹0.۹0 مساحت  به  یکبابخانه  1260583716 ششدانگ  ملی  و کد  کاشان 

2765 فرعی مفروز از 2300 فرعی از 4۹ اصلی.

40- رای شماره 342 هیات : خانم منیره علی حاجی قمصری فرزند حسن به شماره شناسنامه 37 

از کاشان 12626505۹3 ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی آن بمساحت 101.40 متر 

مربع پالک شماره 2766 فرعی مفروز از 1600 فرعی از 4۹ اصلی.

41- رای شماره 385 هیات : خانم فاطمه کربالئی قمصری فرزند محمد به شماره شناسنامه 57 از 

کاشان و شماره ملی 12626507۹8 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۹5.8۹ متر مربع پالک شماره 

2767 فرعی مفروز از 656 الی 65۹ فرعی از 4۹ اصلی.

42- رای شماره 421 هیات : جواد افروز فرزند اسداله به شماره شناسنامه 225 از آران و بیدگل و 

شماره ملی 61۹۹47072۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 72۹.50 متر مربع پالک شماره 2768 

فرعی مفروز از 127۹ فرعی از 4۹ اصلی.

43- رای شماره 383 هیات :سید علی اکبر حسینی فرزند سید یوسف به شماره شناسنامه 21 از 

کاشان و شماره ملی 1263140۹3۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1165.33 متر مربع به شماره 

پالک 276۹ فرعی مفروز از شماره های 113۹و1140و1141 فرعی از 4۹ اصلی .

 ۹ شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند  دارمندی  :تقی  هیات  54و55و56و57  شماره  44-رای 

به شماره  فرزند حسینعلی  جوینان  دارمندی  مبارکه  خانم  و   1262611075 ملی  و شماره  کاشان  از 

شناسنامه 4۹8 از کاشان و شماره ملی 1260762221 و فاطمه دارمندی جوینان فرزند حسینعلی به 

شماره شناسنامه 15 از کاشان وشماره ملی 1262646111 و حسن دارمندی جوینانی فرزند حسینعلی 

به شماره شناسنامه 473 از کاشان وشماره ملی 1260761۹75 باالسویه. ششدانگ یکبابخانه قدیمی 

به مساحت 246.4۹ متر مربع به شماره پالک 1603 فرعی مفروز از 54۹ و 1578 فرعی از 104 اصلی .   

45-رای شماره 186 هیات :حسین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره شناسنامه 15۹51 از تهران به 

شماره ملی 0060248001 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87.05 متر مربع به شماره 1006 فرعی مفروز 

از 746 فرعی از 201 اصلی .

از تهران  46-رای شماره 187 هیات :حسین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره شناسنامه 15۹51 

به شماره ملی 0060248001 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88.42 متر مربع به شماره 1007 فرعی 

مفروز از 745 فرعی از 201 اصلی .

47-رای شماره 208 هیات :اعظم دولت خواه فرزند محمد به شماره شناسنامه 80 ازکاشان به شماره 

ملی 1262600634 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84.1۹ متر مربع به شماره 1008فرعی مفروز از 

740 و 741 و743 فرعی از 201 اصلی .

48-رای شماره 114 هیات : ابوالفضل رضائی فرزند حسن به شماره شناسنامه 16۹4 از تهران و شماره 

ملی 004647166۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 374 متر مربع به شماره پالک 108 فرعی مفروز 

از 77 فرعی از 252 اصلی. 

م الف : 1244

تاریخ انتشار اول: 13۹5/08/01

تاریخ انتشار دوم :13۹5/08/17

رضا طویلی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک قمصر

در شهر

پیش بینی ثبت نام 55 هزار کرمانی در سامانه سماح



5فرهنگ و هنر دوشنبه  17 آبان ماه   1395
ـــمـــاره 293  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
قطعه »تختی« در پراگ تولید شد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »ربوده شــده«، پنجمیــن ســاخته بیــژن 
 میرباقــری اســت. میرباقــری فیلم هــای »مــا همــه خوبیــم«

ــه ســوم«  ــرزخ، بهشــت« و »طبق ــد«، »دوزخ، ب »روز برمی آی
را در کارنامــه خــود دارد. او در پنجمیــن فیلــم خــود بــه ســراغ 

شــبکه های اجتماعــی رفتــه اســت.
    داستان

فیلــم، داســتان هنرپیشــه زنــی را روایــت می کنــد کــه 
لپ تــاپ شــخصی اش ســرقت شــده و همیــن مســئله 

برایــش رقــم می زنــد. را  دردســرهای فراوانــی 
    تحلیل

ــویی  ــت. از س ــده ای اس ــوع پیچی ــی، موض ــم خصوص حری
همــه بــر حفــظ آن تاکیــد دارنــد و از ســوی دیگــر بــا وجــود 
ــه  ــم ب ــا ه ــه چیزشــان را ب ــه، هم ــی هم شــبکه های اجتماع
اشــتراک می گذارنــد و تقریبــا حریمــی بــرای دنیــای مجــازی 
وجــود نــدارد. در ایــن میــان، بیشــتر افــراد سرشــناس حریــم 
تقســیم می کننــد  بــا طرفدارانشــان  را   خصوصــی خــود 
و وقتــی مشــکلی در زندگــی خصوصی شــان ایجــاد می شــود 

از ضــرورت حفــظ حریــم خصوصــی ســخن می گوینــد.
  در ماجــرای فیلــم امــا خبــری از ایــن پیچیدگی هــا نیســت 
و ماجــرا بــر ســرقت و سوء اســتفاده از وســایل شــخصی 
ــت  ــم در پرداخ ــا فیل ــر؛ ام ــوارد دیگ ــا م ــت ت ــز اس متمرک
همیــن موضــوع نیــز ناتــوان اســت. روابــط و منطــق فیلــم بــه 

قــول معــروف درنیامــده اســت. داســتان شــاخ و برگ هــای 
زیــادی دارد و همیــن ســردرگمی باعــث شــده نقــاط عطــف 
ــم آورده از  ــردان ک ــه باشــد و هرجــا کارگ ــم شــل و وارفت فیل
ــف در  ــد از ضع ــرده. بع ــتفاده ک ــی اس ــه بمان ــدای روزب ص
فیلمنامــه، تدویــن می توانســت بــه فیلــم سروشــکل و ریتمی 
بــه قاعــده بدهــد کــه تدویــن هــم نتوانســته اســت بــه فیلــم 
کمــک کنــد. در ربوده شــده شــاهد کات هــای بی موقعــی 
هســتیم کــه بــه منطــق روایــی فیلــم آســیب رســانده اســت. 
ــه  ــاختاری در فیلمنام ــات س ــن مختص ــا ای ــده ب ــوده ش  رب
و کارگردانــی و هدایــت درســت بازیگــر نمی توانــد بــرای بیــژن 

میرباقــری کــه بعــد از شــش ســال به ســینما بازگشــته اســت 
گامــی روبــه جلــو باشــد؛ هنــوز هــم فیلــم »روز برمی آیــد« از 

بهتریــن ســاخته های میرباقــری بــه حســاب می آیــد. 
    حواشی

ــش  ــر نق ــوان بازیگ ــه عن ــار ب ــاز افش ــود مهن ــرار ب ــدا ق - ابت
ــکاری  ــن هم ــه ای ــد ک ــازی کن ــم »ربوده شــده« ب اول زن فیل

میســر نشــد.
- صــدا و ســیما مجــوز پخــش تیزرهــای فیلــم »ربوده شــده« 
را بــه دلیــل حضــور روزبــه بمانــی، ترانه ســرا و شــاعر 

ــرد. ــادر نک ــم ص ــن فیل ــناس در ای سرش

- فیلمبــرداری فیلــم »ربوده شــده« پــس از 45 جلســه 
ــت. ــان یاف ــرداری پای فیلمب

ــینما ــال دوری اش از س ــدت 5 س ــری در م ــژن میرباق  - بی
در فیلــم ســینمایی »محمــد رســول هللا« بــه عنــوان دســتیار 

کارگــردان و بازنویــس فیلمنامــه حضــور داشــته اســت.
    عوامل فیلم

کارگــردان، نویســنده، تدویــن: بیــژن میرباقــری/ تهیه کننــده: 
جــواد نوروزبیگــی/ مدیــر فیلمبــرداری: کیــوان معتمــدی 
مدیــر تولیــد: حســین بشــگرد/ مجــری طــرح: امیرحســین 
ــراح  ــی/ ط ــن ملک ــردازی: محس ــراح چهره پ ــی/ ط نوروزبیگ
ــار ــردار: پرویزآبن ــی/ صداب ــا نوروزبیگ ــاس: ثن ــه و لب  صحن

دســتیار اول کارگــردان: امیــد جزینــی/ جلوه هــای ویــژه 
ــی: آرش  ــژه میدان ــاد فرج اللهــی/ جلوه هــای وی بصــری: می
ــعود  ــکاس: مس ــی/ ع ــدارکات: آرش نجف ــر ت ــگ/ مدی آقابی
اشــتری/ دســتیار اول کارگــردان: امیــد جزینــی/ مشــاور 
رســانه ای: علــی زادمهــر، منصــوره بســمل/ گرافیســت: پیــام 
 اســکندری/ تصویربــردار پشــت صحنــه: علــی پالیــزدار 
ــی  ــران: نیک ــی/ بازیگ ــین نوروزبیگ ــرح: امیرحس ــری ط مج
ــاد ــارال فرج ــت، م ــروش صح ــی، س ــه بمان ــی، روزب  کریم
 پــگاه خســروی، حامــد جــوادی، کامــران ملکــی، پرویــز آبنــار
 امیــر علیــان، ســعید بهــروزی، فــراز نســیبی، محمد عســکری

ــه  ــه معتمــد، پروان ــوان زاده، غزال ــی، حســین پهل جــال جال
شهشــهانی، محســن ملکــی، ســیدداود مرتضــوی، هوشــنگ 

ــه قاســمی. ــور، محمدمیــن باشــی، فرزان رادی پ

ــگار پیشکســوت کشــورمان  ــوک، روزنامه ن - عبدالرضــا میربل
در ســن ۷4 ســالگی درگذشــت.

ــا موضــوع ایــدز و بــه  - نمایــش »دو مــرد در یــک اتــاق« ب
کارگردانــی مســعود رایــگان در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــهراز  ــرو ش ــی رود. خس ــه م ــه روی صحن ــور ب ــر کش  سراس
و اردالن شــجاع کاوه، بازیگــران ایــن درام اجتماعــی هســتند 
و محــرم براتــی نیــز مجــری طــرح ایــن اثــر نمایشــی بــوده 

اســت.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »بی حســاب« بــه کارگردانــی 
مصطفــی احمــدی آغــاز شــد. حمیــد فرخ نــژاد، طنــاز 
ــگان  ــانه بای ــر، افس ــر اب ــان زاده، صاب ــی قرب ــی، عل  طباطبای
 و آتیــا پســیانی، ترکیــب بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم 

را تشکیل می دهند.
- جایــزه خانه مــوزه »تولســتوی« نصیــب »اورهــان پامــوک« 
نویســنده سرشــناس تــرک و برنــده نوبــل ادبیــات ۲۰۰۶ شــد.
ــه  ــز« ب ــم »الک قرم ــتر فیل ــی پوس ــا رونمای ــان ب - همزم
کارگردانــی ســید جمــال ســیدحاتمی، پخش کننــده  آن 
اعــام کــرد کــه در یــک اقــدام بی ســابقه بــه ایــن فیلــم 5۰۰ 

ــد. ــگان داده ان ــزر رای ــت تی نوب
جوایــز  مهم تریــن  نامزدهــای  اروپــا  فیلــم  آکادمــی   -
ســینمایی ایــن قــاره را در شــاخه های گوناگــون اعــام 
کــرد. در ایــن جشــنواره »تونــی اردمــن« در شــاخه بهتریــن 
ــا فیلم هــای »او« ســاخته »پــل  ــا ب فیلــم جوایــز فیلــم اروپ
ورهوفــن« نماینــده فرانســه در اســکار، »مــن، دنیــل بلیــک« 
برنــده نخــل طــای جشــنواره کــن ۲۰1۶ بــه کارگردانــی »کــن 
لــوچ«، »جولیتــا« بــه کارگردانــی »پــدرو آلمــادورا« نماینــده 
اســکار اســپانیا و فیلــم »اتــاق« ســاخته »لنــی آبرامســون« 
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــب جای ــرای کس ــکار ۲۰1۶، ب ــزد اس نام

ــرد. ــت خواهــد ک رقاب
- شــورای صــدور پروانــه نمایــش خانگــی بــا عرضــه 3 عنوان 
ــا  ــوال« ی رض ــا »دراک ــی از آن فیلم ه ــه یک ــرد ک ــت ک موافق

عطــاران اســت.
»کلینیــک  مجموعــه  تقیانی پــور، کارگردانــی  خیــرهللا   -
خنــده« در شــبکه نســیم را بــر عهــده گرفتــه و تهیه کنندگــی 
کار برعهــده نیمــا دهقــان اســت. »کلینیــک خنــده«، روایتگــر 
ــود حالشــان  ــرای بهب ــراد ب ــه اف داســتان کلینیکــی اســت ک
ــد. ایــن مجموعــه در ۹۰ قســمت 3۰  ــه آن مراجعــه می کنن ب

دقیقــه ای پخــش خواهــد شــد.
ــه در خــاک« مشــخص  ــم ســینمایی »حلق - بازیگــران فیل
شــدند و فیلمبــرداری از ۲3 آبان مــاه در اهــواز آغــاز می شــود.

- ابوالفضــل جلیلــی ضمــن اعــام خبــر کلیــد خــوردن 
ــر  ــرد تغیی ــد ک ــر تاکی ــه دیگ ــا دو هفت ــدش ت ــم جدی فیل
 مدیــران ســینمایی در حــال حاضــر تصمیــم درســتی نیســت 
ــی  ــن اقدام ــه چنی ــت ب ــد دس ــر جدی ــت وزی ــدوار اس و امی

ــد. نزن

حسین انتظامی:

 اعتقاد به سر آمدن دوره کاغذ 

کمال بدبینی است
معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی گفت: رســانه های 
اجتماعــی بــه تدریــج در حــال 
ــک  ــه ی ــتند. البت ــی هس جایگزین
عــده در کمــال بدبینــی می گوینــد 
 کــه دوره کاغــذ بــه ســر آمــده 
ــد  ــت رســانه های جدی و دیگــر نوب
 اســت؛ مــن چنیــن اعتقــادی نــدارم و بســیاری از متخصصــان 
ــین  ــد. حس ــول ندارن ــوع را قب ــن موض ــز ای ــان نی و کارشناس
انتظامــی گفــت: مدیوم هــای رســانه ای در طــول زمــان افزایــش 
ــک  ــت؛ ی ــده اس ــاد ش ــد ایج ــای جدی ــرده و مدیوم ه ــدا ک پی
زمــان فقــط عصــر گوتنبــرگ بــوده، یعنــی از نظــر رســانه ای تنهــا 
مطبوعــات وجــود داشــتند. وقتــی رادیــو ظهــور کــرد، خیلــی از 
افــراد گفتنــد پایــان دوره مطبوعــات فرارســیده؛ امــا دیدیــم کــه 
ــی  ــد. وقت ــه دادن ــود ادام ــات خ ــه حی ــم ب ــاز ه ــات ب مطبوع
تلویزیــون در دهــه 5۰ آمــد، یــک عــده گفتنــد دیگــر پایــان دوره 
ــم  ــت، ه ــر از آن اس ــون کامل ت ــرا تلویزی ــیده، زی ــو فرارس رادی
صــوت دارد و هــم تصویــر دارد؛ امــا وقتــی رســانه های نــو وارد 

شدند، رسانه پیشین فراموش نشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی مهران مدیری 

مشخص شد
ســامان مقــدم کــه پیــش از ایــن در ســری دوم »قلــب 
یخــی« بــا مهــران مدیــری همــکاری داشــت، بــه عنــوان 
پنــج عصــر« معرفــی شــد.  فیلــم »ســاعت  تهیه کننــده 
آینــده  در  بــود  گفتــه  پیــش  چنــدی  مدیــری  مهــران 
 نزدیــک اولیــن فیلــم ســینمایی خــود را خواهــد ســاخت 
انتقادهــا  بیــان  را  ســینما  ســمت  بــه  دلیــل گرایــش   و 
ــون  ــود در فضــای تلویزی و حرف هــای خــود دانســته و گفتــه ب
ــی  ــش اصل ــت. نق ــا پرداخ ــن حرف ه ــه ای ــوان ب ــر می ت کمت
ایــن فیلــم را ســیامک انصــاری بــر عهــده دارد و فیلــم، روایتگــر 
ــای  ــروب در خیابان ه ــا غ ــح ت ــوناژ از صب ــن پرس ــتان ای داس
تهــران اســت. مدیــری پیــش از ایــن در رابطــه بــا چالش هــای 
ــاال  ــود احتم ــه ب ــم گفت ــن فیل ــاخت ای ــش در س ــش روی پی
ــج  ــاعت پن ــون در »س ــت؛ چ ــم داش ــتیار خواه ــن دس چندی
عصــر« بیشــتر ســکانس ها بیرونــی و در مرکــز تهــران هســتند. 
ــوزن  ــای س ــد ج ــی می گوین ــم وقت ــان دهی ــم نش می خواهی
انداختــن نیســت، یعنــی چــه. امــا یکــی دیگــر از چالش هــای 
ــینمایی اش  ــم س ــن فیل ــاخت اولی ــرای س ــری ب ــران مدی مه
ــده  ــدم تهیه کنن ــامان مق ــیده س ــر رس ــه خب ــود ک ــده ب تهیه کنن

ــج عصــر« شــده اســت. »ســاعت پن

اخبار کوتاه

 علــی رهبــری، رهبــر ارکســتر از پایــان تولیــد 
ــد  ــی محم ــه خوانندگ ــی« ب ــه »تخت ــط قطع و ضب
معتمــدی بــا همــکاری ارکســتر فیلهارمونیــک 
چــک و چنــد نوازنــده ایرانــی در شــهر پــراگ 
ــود  ــترک خ ــروژه مش ــاره پ ــری درب ــر داد. رهب خب

بــا محمــد معتمــدی و تعــدادی از 
نوازنــدگان ایرانــی گفــت: پــروژه ای 
گذشــته  هفته هــای  طــی  کــه 
ــا  ــش ب ــد روز پی ــم و چن ــام دادی انج
موفقیــت فوق العــاده ای بــه اتمــام 
ــا ارکســتر مشــهور  رســید، همــکاری ب
ــود.  ــراگ ب ــک در پ ــک چ فیلهارمونی

ــه  ــن ارکســتر حــدود 3۰ ســال پیــش مــن را ب ای
عنــوان رهبــر مهمــان دائــم انتخــاب و حتــی مــدال 
ــری  ــان هن ــن نش ــه«، باالتری ــای »دوژاک راک ط
ــرده  ــا ک ــم تقاض ــت برای ــز از دول ــان، را نی کشورش
ــروژه در  ــن پ ــح کــرد: ویژگــی ای ــد. وی تصری بودن

آن اســت کــه مــن بــرای اولین بــار از صــدای مــرد 
ــاره  ــکر درب ــدا را ش ــرده ام و خ ــتفاده ک ــی اس ایران
انتخــاب آقــای معتمــدی هــم اشــتباهی نکــرده ام؛ 
چــرا کــه همــکاری بــا ایشــان و ارکســتر مشــهوری 
ــز  ــیار موفقیت آمی ــک بس ــک چ ــل فیلهارمونی مث
پــروژه  ایــن  نــدارم  تردیــد  و  بــود 
موفقیت هایــی بــرای کشــورمان ایــران 

ــد آورد. ــراه خواه ــه هم ب
 مــا در ایــن پــروژه بــه دنبــال قطعــه ای 
ــی  ــی ایران ــوژه اش خیل ــه س ــم ک  بودی
و وطنــی باشــد و در آن از خواننــده نیــز 
اســتفاده شــده باشــد. مــن وقتــی در 
تهــران بــودم بــا قطعــه »تختــی« اثــر پوریــا خــادم 
آشــنا شــدم و ایــن تنهــا قطعــه ای بــود کــه بــرای 
آواز ایرانــی، تنبــک و ارکســتر ســمفونیک در ســطح 
خوبــی نوشــته شــده بــود و ســوژه ای بســیار ملــی 

و مردمــی داشــت.

قطعه »تختی« در پراگ تولید شد
ــاد  ــگ و ارش ــه فرهن ــد در وزارتخان ــر جدی ــاب وزی انتص
اســامی، شــائبه هایی را بــه  وجــود آورد مبنــی بــر 
ــه  ــارت ب ــج و زی ــازمان ح ــه س ــر در بدن ــال تغیی احتم
شــائبه ای  وزارتخانــه؛  آن  از  زیرمجموعــه ای   عنــوان 
ــرای  ــان ایــن ســازمان ب کــه پیغام هــای یکــی از معاون

اعــام جانشــینی، آن را تقویــت کــرده 
ــازمان  ــس س ــه رئی ــی  ک ــت؛ در حال اس

حــج و زیــارت آن را رد می کنــد. 
ســازمان حــج و زیــارت ایــن روزهــا 
اربعیــن  پیــاده روی  ثبت نــام  درگیــر 
اســت؛ بــا ایــن حــال انتصــاب وزیــر 
جدیــد ارشــاد باعــث نشــده ایــن ســازمان 

ــی در  ــد از جایگزین ــه بع ــگی ک ــیه های همیش از حاش
ــد رئیــس  ــد. هرچن ــد، دور بمان ــد می آی رأس امــور پدی
ــاالت  ــایعه ها و احتم ــن ش ــارت، ای ــج و زی ــازمان ح س
را کامــا بی اســاس می دانــد و می گویــد:  ســازمان 
حــج و زیــارت ایــن روزهــا روال طبیعــی خــود را طــی 

ــوان کمیتــه  ــه عن می کنــد و مســیر خــود را مــی رود و ب
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــغول رس ــن مش ــه اربعی ــر ب ــزام زائ اع
امــور اســت و تغییــری در کار نیســت. ســعید اوحــدی 
می گویــد:  طبــق چــارت داخلــی ســازمان، شــخصی بــه 
عنــوان نفــر دوم مطــرح بــوده کــه قــرار شــده اســت در 
ــده  ــراه بن ــان هم ــز ایش ــن نی ــان اربعی زم
در این بــاره اطاع رســانی داشــته باشــد 
جانشــینی  و  جایگزینــی  موضــوع  و 
ــارت  ــق چ ــا طب ــت. ام ــرح نیس ــز مط نی
ســازمانی حــج و زیــارت، هیــچ جایگاهــی 
بــرای جانشــین، جایگزیــن یــا قائم مقــام 
رئیــس ایــن ســازمان، بــه صــورت رســمی 
تعریــف نشــده اســت. ســازمان حــج و زیــارت از ســال 
13۷۰ بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی وابســته 
شــده کــه رئیــس آن نیــز بــا هماهنگــی نماینــده ولــی 
ــر  ــخص وزی ــط ش ــارت توس ــج و زی ــور ح ــه در ام فقی

منصــوب می شــود.

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: وحید طغیانی فرزند حسن به نشانی دولت آباد خ سلمان غربی پ 13۲ 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: جواد اسماعیلی فرزند محمد رضا به نشانی مجهول المکان
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابی مربوطه ۹4۰۹۹۷3۷514۰13۷3 
محکوم علیه محکوم است به فک پاک خودرو به شماره انتظامی 43-8۲8 د ۹۷ و پرداخت مبلغ ۷5۰۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 15۰۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.

از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده  محکوم علیه محکوم مکلف است 
34قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
۲۰ ق.م ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 13۹4( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹4(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶۶/م الف به تاریخ ۹5/۰8/13
آگهی حصر وراثت

به کاسه 45۲/۹5 ش ح 1  نیا دارای شناسنامه شماره 3۲8۷ به شرح دادخواست  آقای محسن صالحی 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجی ابراهیم 
صالحی نیا بشناسنامه 1۰۲ در تاریخ 13۹5/۰3/3۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-مهین زار چون خرزوقی فرزند حسن ش.ش 1۷۰ )همسر متوفی( )۲( مرتضی 
ش.ش 445۷ )3( مهدی ش.ش 18 )4( محسن ش.ش 3۲8۷ )5( لیا ش.ش 488 )۶( هاجر ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  ابراهیم   هاجی  فرزندان  نیا   صالحی  همگی   ۹۰۹3
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۷۰/م الف به تاریخ ۹5/۰8/1۶
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

انتقال سند  به طرفیت  آقای احسان غفوری با وکالت امیر حسین مهرداد امرالهی دادخواستی به خواسته 
محمد آردن حامد کریمی و محترم شهیدی کربکندی به این شورا تسلیم که به کاسه ۹5/1۶۰ ثبت و برای روز 
۹5/۰۹/1۷ و ساعت ۰4:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 
محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶۶/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۲8
دادنامه

کاسه پرونده : ۹5/۲85 شماره دادنامه: ۹5/۰8/1۰- 45۲  مرجع رسیدگی : شعبه ۶ حقوقی شورای حل 
اختاف 

خواهان :علی احمدی
خوانده : حسین میرزائی به آدرس مجهول المکان

خواسته:  مطالبه
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه
در خصوص دعوی آقای علی احمدی به طرفیت حسین میرزائی به خواسته مطالبه مبلغ ۹5۰۰۰۰۰ ریال وجه یک 
فقره چک به شماره ۷۶۶۰۷۲-۹4/۰۹/۲۰ عهده بانک کشاورزی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند  دعوی و اینکه خوانده علیرغم اباغ 
قانونی آگهی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا  به مواد 1۲۹1 و 13۰1 
قانون مدنی و 1۹8 و 51۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۹5۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ ۲35۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 
اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگاه دولت آباد می باشد.
دفتر شعبه شم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶8/م الف به تاریخ  ۹5/۰8/15
دادنامه

کاسه پرونده : ۹5/۲85 شماره دادنامه: ۹5/۰8/1۰- 45۲  مرجع رسیدگی : شعبه ۶ حقوقی شورای حل 
اختاف 

خواهان :علی احمدی
خوانده : حسین میرزائی به آدرس مجهول المکان

خواسته:  مطالبه
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه
در خصوص دعوی آقای علی احمدی به طرفیت حسین میرزائی به خواسته مطالبه مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک 
فقره چک به شماره ۷۶۶۰۷1-۹4/1۰/۲۰ عهده بانک کشاورزی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند  دعوی و اینکه خوانده علیرغم اباغ 
قانونی آگهی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا  به مواد 1۲۹1 و 13۰1 
قانون مدنی و 1۹8 و 51۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲۰۷۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 
اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگاه دولت آباد می باشد.
دفتر شعبه شم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶۹/م الف به تاریخ  ۹5/۰8/15
دادنامه

پرونده کاسه: ۹4/۶4۹ شماره دادنامه ۲۰۷-۹5/۰5/۲۷ شعبه سوم شورای حل اختاف برخوار
خواهان: مهرداد داوری به نشانی دولت آباد بلوار دانشگاه کوی آیت اله محقق کوچه گشایش پاک 3 خوانده: 

فرهاد وکیلی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار : بابررسی محتویات پرونده و اخذ نظر اعضا شورا به شرح ذیل با اعام ختم رسیدگی مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای شورادر خصوص دادخواست مهرداد داوری به طرفیت فرهاد وکیلی به خواسته مطالبه مبلغ 
۲5۰۰۰۰۰۰ ریال بابت چک شماره 4۲83۹3-۹4/۰8/۲5 بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت و چک و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده 1۹8 و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31۰ و 313 قانون 
تجارت و ماده واحده قانون استفساریه الحاق یک تبصره ۲ ماده قانون صدور چک حکم به محکومیت  خوانده 
به پرداخت مبلغ ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹4/۰8/۲5 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 185۰۰۰ ریال صادر و اعام می گردد رای صاده غیابی ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمئمی 

حقوقی شهرستان بخوار می باشد.
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶۲/م الف به تاریخ  ۹5/۰8/13
آگهی حصر وراثت

از  به کاسه 4۶۲/۹5 ش ح 1 )وراثت(  به شرح دادخواست  آقای علی مرادی دارای شناسنامه شماره ۲8 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه عنایتی خرزوقی 
بشناسنامه 1۶55 در تاریخ 1388/1۲/۰۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-اکبر ش.ش ۲484 )۲( علی ش.ش ۲8 )3( احمد ش.ش 4153)4( صدیقه ش.ش ۹8 
)5( ایران ش.ش ۲3۰3 )۶( پوران ش.ش 4۲3۷)۷( فرشته ش.ش ۶۲۰ )8 ( اشرف ش.ش 13 همگی 
مرادی خرزوقی فرزندان رضا  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶1/م الف به تاریخ ۹5/۰8/13
آگهی حصر وراثت

خانم زهره محسنی حبیب آبادی  دارای شناسنامه شماره 3۲ به شرح دادخواست به کاسه 45۶/۹5 ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی محمد 
هاشمی حبیب آبادی بشناسنامه 45 در تاریخ 13۹4/1۰/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-صغرا منصوری حبیب آبادی فرزند عباس ش.کدملی ۶۶۰۹۷35۲4۷ 
)مادر متوفی( )۲( زهره محسنی حبیب آبادی فرزند علی ش.ش 3۲ )همسر متوفی( )3( بهروز ش.کدملی 
51۰۰۰۰8۲۹۶)4( سعید ش.کدملی ۶۶۰۰۰۲8۲11 )5( غزل ش.کدملی ۶۶۰۰۲1۹۷۰1 همگی محمد هاشمی 

حبیب آبادی فرزند عباسعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷۶۷/م الف به تاریخ ۹5/۰8/15
دادنامه 

شماره دادنامه : ۹4۰۹۹۷۰3۷۰۲۰۰4۶3تاریخ تنظیم : 13۹4/۰۷/۲۶ شماره پرونده : 88۰۹۹83۶355۰۰31۲شماره 
بایگانی شعبه : 8۹14۲3 شاکی : آقای مهدی پناهی فرزند اکبر به نشانی خمینی شهر درچه خ شریعتی کوی 
باران ) کوچه شهامت ( پ ۲۷ کد پستی 43۶111-8431۷ متهم : آقای محمد مردیها فرزند کریم مجهول 
المکان  با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت اله  نشانی خیابان چهار باغ باال روبروی مجتمع تجاری کوثر 
مجتمع تجاری باران طبقه اول پاک 4 اتهام : لواط گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه 
در خصوص اتهام متهمین به نام های 1. محمد مردیها فرزند کریم با وکالت آقای علی شهبازی ۲. محسن زمانی 
فرزند صادق با وکالت خانم پویه پروانه 3. امیر کشاورز فرزند حسینعلی با وکالت آقای محسن پیام آرا 4. 
محمد اسحاقیان فرزند اسدهللا با وکالت آقای محمد جواد پریش 5. عبدهللا اسحاقیان فرزند براتعلی با وکالت 
آقای مهدی بوذری همگی دائر بر مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی وارتکاب عمل لواط به عنف 
با شاکی موضوع شکایت آقای  مهدی پناهی فرزند اکبر با توجه به شکایت شاکی و گواهی های پزشکی قانونی 
و تحقیقات انجام شده به شرح موجود در پرونده و ماحظه اظهارات متهمان ردیف های اول و دوم و اقرار متهم 
ردیف اول به اینکه شاکی را به اتفاق امیر کشاورز و محمد و عبدهللا اسحاقیان سوار اتومبیل کرده اند و برده اند 
و نیز اقرار به درگیری با شاکی و متواری شدن متهمین ردیف های سوم و چهارم و پنجم و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده انتساب بزه مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی با کلیه متهمین و ارتکاب عمل 
لواط در حد تفخیذ نسبت به متهم ردیف اول )محمد مردیها( محرز است علیهذا دادگاه با استناد به مواد 1۲5 ، 
۲35، ۲3۶، ۶۲1، ۷۰۹، ۷14و ۷15 از قانون مجازات اسامی کلیه متهمین موصوف )هر پنج نفر( را مشترکا به 
پرداخت جمعا دو و نیم صدم دیه کامل مرد مسلمان بابت سه مورد حارصه های پیشانی و چانه و آرنج راست 
و سه هزارم دیه بابت یک مورد کبودی گونه راست و سه دهم درصد دیه بابت ارزش یک مورد تورم فک تحتانی 
و سه چهارم از یک دینار بابت یک مورد سرخ شدگی گردن در حق شاکی محکوم و هر یک از متهمیان ردیف 
های اول و دوم ) محمد مردیها و محسن زمانی ( را به تحمل شش سال حبس تعزیری و هریک از متهمین 
ردیفهای سوم و چهارم و پنجم )امیر کشاورز ، محمد اسحاقیان  عبدهللا اسحاقیان ( را به تحمل پانزده سال 
حبس تعزیری بابت آدم ربایی و نیز متهم ردیف اول )محمد مردیها(  را نیز به عمل تحمل یکصد ضربه شاق 
حدی بابت تفخیذ محکوم می نماید و در خصوص اتهام محمد مردیها دائر بر لواط ایقابی به عنف به لحاظ انکار 
متهم و اصاله البرائت و عدم کفایت دلیل اثباتی و قاعده تدرء الحدود بالشبهات رای بر برائت نامبرده در این 
خصوص صادر می گردد و پرونده در خصوص اتهامات متهمین محسن زمانی و امیر کشاورز و محمد اسحاقیان 
و عبدهللا اسحاقیان در خصوص ارتکاب لواط به عنف با توجه به متواری بودن بعضی متهمین و عدم حضور در 
دادگاه همچنان مفتوح رسیدگی می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیت روز پس از اباغ قابل تجدید نظر 

در دیوان عالی کشور می باشد./ل 
شماره:۲411۹/م الف رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان – محمد محمدی

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹51۰1۰۶8۲53۰8۲۰۶شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۶8۲53۰۰۶5۰شماره بایگانی شعبه: ۹5۰۷۹۲ تاریخ 
تنظیم: 13۹5/۰8/1۲ خواهان / شاکی حمید رضا بهار دوست  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم اسماعیل 
صانعی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
اول اتاق 1۲1 ارجاع و به کاسه ۹5۰۹۹8۶8۲53۰۰۶5۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/۰۹/۲۲ و ساعت 
1۰:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲4۶4۲/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹51۰1۰۰3۶۷3۰۲5۹3شماره پرونده: ۹1۰۹۹83۷4۷8۰۰454شماره بایگانی شعبه: ۹5۰151 تاریخ 
تنظیم: 13۹5/۰8/۰8 آقای نوذر ابوالپور همائی فرزند احمد به اتهام نگهداری سه گرم و پنجاه سانت شیره تریاک 
و استعمال تریاک ومعاونت در حمل ونگهداری 3۲ کیلو و ۲۷۰ گرم حشیش و معاونت در حمل نگهداری 1۰۷ 
کیلو گرم تریاک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه انقاب اسامی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 14۹ ارجاع و به کاسه  ۹1۰۹۹83۷4۷8۰۰454ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 13۹5/۰۹/۲۲ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  به 
تجویز ماده 3۹4قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو نوبت 
هریک به فاصله ده روز در یکی  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.در صورت 
عدم حضور تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

شماره: ۲4۶۹3/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی شهرستان اصفهان – رضا 
حسینی

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹51۰1۰۰3۶۷3۰۲5۹4شماره پرونده: ۹1۰۹۹83۷4۷8۰۰454شماره بایگانی شعبه: ۹5۰151 تاریخ 
تنظیم: 13۹5/۰8/۰8 آقای رجب ابوالپور همائی فرزند شیر علی  به اتهام نگهداری سه گرم و پنجاه سانت شیره 
تریاک و استعمال تریاک ومعاونت در حمل و نگهداری 3۲ کیلو و ۲۷۰ گرم حشیش و معاونت در حمل نگهداری 
1۰۷ کیلو گرم تریاک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه انقاب اسامی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 14۹ ارجاع و به کاسه  ۹1۰۹۹83۷4۷8۰۰454ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 13۹5/۰۹/۲۲ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  به 
تجویز ماده 3۹4قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو نوبت 
هریک به فاصله ده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.در صورت 

عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۲4۶88/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی شهرستان اصفهان – رضا 

حسینی
آگهی ابالغ

 ۹5۰838 شعبه:  بایگانی  ۹4۰۹۹8۰358۰۰1۲83شماره  پرونده:  ۹51۰1۰۰35۲۷۰35۲۰شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: 13۹5/۰8/1۰ شاکی لیا مستاجران و مجید بهرامی  دادخواستی به طرفیت متهم مهدی جعفری 
فرزند رضا و جواد رضایی  به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  )1۰1 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
به کاسه   و  ارجاع  اتاق شماره 33۶  طبقه 3  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  شهید 
۹4۰۹۹8۰358۰۰1۲83ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/۰۹/۲۰ و ساعت ۰8:۰۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲4۶51/م الف 

منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )1۰1 جزایی سابق(
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی   نام خانوادگی: هاشم زاده  نام پدر: محمد ابراهیم  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی :رسول بابا صفری با وکالت رضا محمدی ارمندی  
نام پدر : محمد باقر  نشانی محل اقامت:اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ، نبش خ کاخ سعادت آباد شرقی 
ساختمان وکا طبقه اول واحد 3محکوم به:به موجب رای شماره 83۶ تاریخ۹5/5/13 حوزه 11  شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/415/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و پرداخت مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف ۹۲/1۲/5 ، ۹۲/8/5 تا تاریخ وصول در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره۲4۷۰4/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امید  نام خانوادگی: شفیعی   نام پدر: مراد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی :رسول بابا صفری با وکالت آقای رضا محمدی ارمندی  نام پدر : 
محمد باقر  نشانی محل اقامت:اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ، نبش کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان وکا 
طبقه اول واحد 3محکوم به:به موجب رای شماره 835 تاریخ۹5/5/13 حوزه 11  شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال  بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/۲3۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

۹۲/۷/15 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲4۷۰3/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

نگاهی به فیلم »ربوده شده« بیژن میرباقری

حریم ربوده شده

از تغییرات در سازمان حج خبری نیست
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

کارلوسکیروش:
بیرانوند نمی تواند تیم ملی را همراهی کند

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
ــان اینکــه علیرضــا  ــا بی ــران ب ای
ــران  ــم ای ــازی تی ــه ب ــد ب بیرانون
مقابل ســوریه نمی رسد و وضعیت 
وحیــد امیــری هــم نامشــخص 
جدایــی  از  گفــت:  اســت، 
محمدرضــا ســاکت از تیــم ملــی 
دعــوت  درخصــوص  ملــی  تیــم  ســرمربی  بی خبــرم. 
ــد ســروش  ــی همانن ــم مل ــه اردوی تی ــز ب ــی از تبری بازیکنان
رفیعــی و داریــوش شــجاعیان، عنــوان کــرد: هــر بازیکنــی کــه 
بــه تیــم ملــی دعــوت می شــود ناشــی از اعتمــاد مــا بــه ایــن 
بازیکــن اســت؛ پــس شــانس حضــور در زمیــن مســابقه در 
بازی هــای تیــم ملــی را دارد؛ امــا اینکــه یــک بازیکــن از ابتــدا 
ــی  ــچ بازیکن ــه هی ــی ب ــچ اطمینان ــازی باشــد هی ــن ب در زمی
ــی، داریــوش شــجاعیان   نمی دهــم. درخصــوص ســعید آقای
ــوان  ــیار ج ــا بس ــه این ه ــم ک ــد بگوی ــی بای ــروش رفیع و س
ــازی  ــه ب ــا تجرب ــد؛ ام ــی دارن ــتعدادهای باالی ــتند و اس هس
بین المللــی خیلــی کــم دارنــد. آن هــا اگــر در اروپــا بودنــد بــا 

این شرایط ۱۵ تا ۲۰ بازی ملی تجربه کرده بودند. 
 وی ادامــه داد: مــا در رونــد توســعه و پیشــرفت قــرار داریــم 
ــیم. در  ــم برس ــه الزم داری ــزی ک ــه آن چی ــم ب و می خواهی
ــت  ــده ای در کیفی ــن کنن ــش تعیی ــه نق ــی تجرب ــام جهان  ج

و نتایج تیم های ملی خواهد داشت.

خداحافظی لیال از دوومیدانی قطعی است
از صحبت هایــی  انتقــاد  بــا  رجبــی  لیــا  و همســر  مربــی 
ــن  ــت: از ای ــت، گف ــه اس ــورت گرفت ــر او ص ــاره همس ــه درب ک
پــس هــر شــخصی بــه او توهیــن کنــد بــا مــن طــرف 
ــی  ــا از دوومیدان ــی لی ــت: خداحافظ ــی گف ــان رجب ــت. پیم اس
ــادی در  ــت زی ــته صحب ــد روز گذش ــن چن ــت. در ای ــی اس قطع
ــا او  ــرا ب ــم چ ــن نمی دان ــت. م ــده اس ــام ش ــورد انج ــن م ای
معمــوال کســی کــه می خواهــد  رفتــار می شــود.  این گونــه 
می کننــد  تشــکر  او  از  خداحافظــی کنــد،  ورزش  دنیــای   از 
و مراســم بــرای او می گیرنــد؛ امــا در حــال حاضــر دیــواری کوتــاه 
بــه ماننــد لیــا رجبــی پیــدا کرده انــد و هــر کســی یــک طنــاب 
می انــدازد و بــاال مــی رود؛ مــن اجــازه ایــن کار را نمی دهــم. 
ــه  ــر ب ــای اخی ــه در روزه ــه ب ــی ک ــاد از توهین های ــا انتق وی ب
لیــا رجبــی انجــام شــده، گفــت: او 8 ســال بــرای ایــران مــدال 
گرفــت؛ امــا مســئوالن فقــط می گفتنــد او یــک خارجــی اســت. 
ــن  ــه او توهی ــان ب ــد و همزم ــتفاده کردن ــا اس ــای لی از مدال ه
هــم کردنــد. لیــا رجبــی فقــط بــه دلیــل پیمــان رجبــی بــه ایــران 
ــد در  ــن می کنن ــه او توهی ــرا ب ــم چ ــا نمی دان ــن واقع ــد. م آم

حالــی کــه افتخــار زیــادی را بــرای ایــران کســب کردنــد.

پیکر منصور پورحیدری به خاک سپرده شد
پیکــر منصــور پورحیــدری صبح 
ــدا در ورزشــگاه  روز گذشــته ابت
تشــییع  شــیرودی   شــهید 
ــرای  ــاز، ب ــه نم ــس از اقام و پ
ــرا  ــت زه ــه بهش ــپاری ب خاکس

منتقل شد. 
پیکــر پورحیــدری در نهایــت 
ظهــر دیــروز در قطعــه نــام آوران و در کنــار آرامــگاه همایــون 
ــین  ــی، حس ــی دای ــد. عل ــپرده ش ــاک س ــه خ ــزادی ب به
فرکــی، کریــم باقــری پژمــان منتظــری و ... از جملــه افــراد 
ــد. پورحیــدری طــی دو ســال  حاضــر در بهشــت زهــرا بودن
ــه ۱۴  ــرد و روز جمع ــج می ب ــرطان رن ــاری س ــر از بیم اخی
ــا  ــار ب ــدری دو ب ــا فروبســت. پورحی ــان ۹۵ چشــم از دنی آب
ــی  ــم مل ــود و در تی ــاره آســیا شــده ب ــان ق اســتقال قهرم
ایــران هــم ضمــن قهرمانــی در ایــن قــاره، افتخــارات 

بین المللــی زیــادی داشــت.

 مدال نقره هاشمی و آهنگریان 

در جام جهانی ووشو
ــه  ــن ب ــده چی ــر نماین ــت براب ــا شکس ــمی ب ــم هاش مری
مــدال نقــره جــام جهانــی ووشــو رســید. همچنیــن در وزن 
ــو ژو« از  ــی ف ــا »ج ــان« ب ــان آهنگری ــرم »عرف 6۵ کیلوگ
چیــن دیــدار کــرد و در رانــد اول برابــر حریــف بــه پیــروزی 
ــان  ــه پای ــی ب ــف چین ــع حری ــه نف ــد دوم ب ــا ران  رســید. ام

رسید. 
ــا  ــید ت ــری رس ــه برت ــی ب ــف چین ــز حری ــوم نی ــد س در ران
ــره  ــه نق ــارزه ب ــن مب ــر ۱ در ای ــت ۲ ب ــا شکس ــان ب آهنگری

ــد. برس

ادامه درمان کشتی گیر نوجوان
ــه  ــان اینک ــا بی ــرز ب ــان اســتان الب ــر کل ورزش و جوان مدی
ــان  ــت را در جری ــر بهداش ــه وزی ــک نام ــادم در ی ــول خ رس
بیمــاری ابوالفضــل آرمیــده قــرار داد، گفــت: پــس از آن وزیر 
بهداشــت دســتور داد تــا ایــن قهرمــان کشــتی بــه یــک اتــاق 

اختصاصــی منتقــل شــود و رونــد درمــان ادامــه یابــد. 
امیــر عفراتــی افــزود: اداره کل ورزش و جوانــان اســتان البرز 
ــتی  ــان کش ــن قهرم ــان ای ــی درم ــائل مال ــر مس ــز پیگی نی
ــن  ــت پزشــکی ای ــت کشــتی و هیئ ــق هیئ اســت و از طری

ــد. ــال می کن ــوع را دنب موض
ــی در  ــای مردم ــرای کمک ه ــابی ب ــماره حس ــن ش  همچنی
ــن  ــه ای ــز ب ــق نی ــن طری ــا از ای ــه شــده اســت ت نظــر گرفت

ــاری برســانیم. ــان کشــتی اســتان ی قهرم
 عفراتــی افــزود: شــماره کارت مدنظــر 6۲738۱۱۰7۱۵۱8۱۵۰ 

بانــک انصــار و بــه نــام ابوالفضــل آرمیــده اســت.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

چــه دنیــای عجیبــی اســت دنیــای ورزش! در دورانــی 
ــای  ــه رقابت ه ــم در عرص ــه تی ــا س ــتان ب ــه خوزس ک
ــا پوشــیدن  ــر کشــور فخــر می فروخــت و ب لیــگ برت
ردای قهرمانــی مباهــات می کــرد، »اصفهــان« بــه 
جوانانــش می بالیــد کــه در دو رده جوانــان و امیدهای 
کشــور قهرمــان می شــدند و تیــم بزرگســاالنش جــزو 
ســه تیــم برتــر بســکتبال ایــران بــود. اینــک چه شــده 
ــوی غــم  ــی زان ــرای یافتــن یــک اسپانســر مال کــه ب
بغــل کــرده و کاســه چــه کنــم، چــه کنــم بــه دســت 

گرفتــه اســت؟
    سرنوشتتلخبسکتبال

ــرورزش اول  ــر س ــیدیم ب ــه می ترس ــره از آنچ باالخ
ــد.  ــم آم ــان ه اصفه

باشــگاه های  به ویــژه  اصفهــان،  ورزش  مســئوالن 
ــه  ــه کبکب ــا آن هم ــان ب ــام اصفه ــول و صاحب ن متم
ــرای  ــه ب ــرایط نامســاعدی ک ــال ش ــه دنب ــه، ب و دبدب
بااســتعداد  و  ملی پــوش  جوان هــای  و  والیبــال 
والیبــال نصــف جهــان فراهــم آوردنــد، بــه بســکتبال 
 و جوانــان نامــدار و ملی پوششــان هــم رحــم نکردنــد 
و بــا بیرحمــی بســکتبال ایــن دیــار را هــم بــه 
ــکتبال  ــد. بس ــار کردن ــال دچ ــوم والیب ــت ش سرنوش
ــران ســابقه ۱۲ ســال  ــر ای ــگ برت ــه در لی ــان ک اصفه
 قهرمانــی بامنــازع را در کارنامــه درخشــان خــود دارد

ــا  ــر ب ــهرداری و ۱۰ دوره دیگ ــم ش ــا تی )دو دوره آن ب
ــدا  ــه ایــن مهــم دســت پی ــام باشــگاه ذوب آهــن ب ن
 کــرده بــود(، بــه رغــم داشــتن جوانــان خوش تکنیــک 
و تاثیرگــذار تیم هــای ملــی نظیــر اوشــین ســاهاکیان 
 جــواد داوری، محمدرضــا اکبــری، محمــد ترابــی

آرن داودی، علــی باهــران، محمــد امجــد، ســجاد 
ســلیمانی، محمدرضــا فاحــت، ارســان کاظمــی 
ــد و... ــن هنرمن ــت، رامی ــک نظاف ــدی، باب ــان زن ایم
ــد؟! ــته باش ــر داش ــگ برت ــم در لی ــک تی ــد ی نبای

باشگاهذوبآهن 
باشــگاه ذوب آهــن کــه بیشــترین افتخــارات ورزشــی 
جوانــان  مدیــون  و  بســکتبال  مرهــون  را  خــود 
بسکتبالیســت ایــن اســتان اســت، چــرا حاضــر 
ــد؟  ــرمایه گذاری کن ــان س ــن جوان ــود روی ای نمی ش

ــد  ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــا در کن ــر آن ه ــن اگ ــه یقی  ب
ــای  ــه رقابت ه ــای در عرص ــم، پ ــک تی ــب ی و در قال
ــم  ــه تی ــزو س ــد ج ــدون تردی ــد ب ــر بگذارن ــگ برت لی
ــود؛ ضمــن اینکــه در  ــد ب ــران خواهن ــا ســوم ای اول ت
مقطــع کنونــی کــه شــهرداری های بیشــتر شــهرها در 
ــد  ــم داری می کنن ــکتبال تی ــال و بس ــته والیب دو رش
ــکیل  ــه تش ــدام ب ــان اق ــهرداری اصفه ــد ش ــرا نبای چ

ــد؟ ــکتبال کن ــال و بس ــای والیب تیم ه
    رشتههایغیرفوتبالیاصفهان

غیرفوتبالــی  رشــته های  بپذیریــم کــه  بایــد  آیــا 
اصفهــان رو بــه نابــودی هســتند؟ 

ــار زاینــده رود  حقایــق پنهــان از دیــد مــردم صبــور دی
باعــث شــده تــا ورزش هــای مطرحــی نظیــر والیبــال 
ــه ــال، بســکتبال، کشــتی، بوکــس، جــودو، کارات  هندب
ــه ســمت و ســوی  ــی و... ب موتورســواری و اتومبیلران

نابــودی کشــیده شــوند؟
والیبــال  تــا  شــده  باعــث  کــه  دالیلــی  کاش    
و بســکتبال اصفهــان دچــار چنیــن سرنوشــتی شــوند 
آشــکار می شــد تــا مــردم عاقه منــد بــه ورزش 
اصفهــان بداننــد چــرا اصفهانــی کــه ســال های زیــادی 
ــای  ــد تیم ه ــوده، فاق ــران ب ــبد ورزش ای ــر س گل س
ــوری  ــگ کش ــتی، و... در لی ــکتبال، کش ــال، بس والیب
اســت و چــرا رؤســای هیئت هایــی ماننــد شــنا 

بســکتبال  اخیــرا  و  اتومبیلرانــی  و  موتورســواری 
و... از ورزش مــورد عاقه شــان دلــزده شــده و بــا 
ــال  ــه در قب ــئولیتی ک ــار مس ــر ب ــتعفا از زی ــه اس ارائ
جوان هــای ایــن ســرزمین کهــن دارنــد، شــانه خالــی 

فــراری می شــوند. ورزش  از  و  می کننــد 
    هیئتبسکتبال

متاســفانه اخیــرا اطــاع حاصــل کردیــم کــه محســن 
صــادق زاده، رئیــس هیئــت بســکتبال هــم کــه زمانــی 
ــای  ــران در دهه ه ــکتبال ای ــای بس ــره بهترین ه از زم
6۰ و 7۰ بــوده از ســمت خــود کناره گیــری کــرده 
اســت کــه بــه یقیــن نشــان از وخامــت اوضــاع 
آشــفته باشــگاه ها در امــر تیــم داری در بســکتبال 

ــان دارد.  اصفه
بیشــتر پیشکســوتان ورزش اصفهــان، به ویــژه رشــته 
بســکتبال بــه خاطــر می آورنــد کــه در ســال های 
دهــه ۴۰ اســتان خوزســتان بــه مهــد بســکتبال ایــران 
شــهرت داشــت و در مســابقات قهرمانــی کشــور 
ــم تهــران  ــر تی ــه ب ــا غلب ــال ب ــازی فین ســال ۴۴ در ب
بــرای اولیــن بــار جــام قهرمانــی را بــه اهــواز بــرد تــا 
ــزد؛ مضــاف  ــان را برانگی تحســین کارشناســان آن زم
بــر اینکــه اســتان خوزســتان در ســال های اخیــر 
 هــم بــا ســه تیــم در لیــگ برتــر حضــوری فعــال دارد 
و تیــم پتروشــیمی بنــدر امــام ایــن اســتان یــا 

ــا  ــر. ام ــگ برت ــان لی ــب قهرم ــا نای ــوده ی ــان ب قهرم
ــک  ــی ی ــا در ورزش حت ــه ادع ــن هم ــا ای ــان ب اصفه

ــدارد! ــک ن ــته ی ــر و دس ــگ برت ــم در لی ــم ه تی
    سالهایدور

ــاد  ــه ی ــه 7۰ ب ــال های ده ــه س ــاه ب ــی کوت ــا نگاه ب
ــی متشــکل  ــا تیم ــه فــوالد مبارکــه ب ــم ک می آوری
از جوانــان مســتعد و دارای فیزیــک بدنــی عالــی 
ــگ  ــاوری در لی ــری ابوالفضــل ی ــا مربیگ ــی ب اصفهان
بــا اختــاف کمــی  برتــر ســال ۱37۹ در فینــال 
ــب  ــرد و نای ــذار ک ــن واگ ــم ذوب آه ــه تی ــازی را ب ب
قهرمــان شــد و جــام قهرمانــی در ویتریــن افتخــارات 

ــت. ــای گرف ــن ج ــگاه ذوب آه ــکتبال باش بس
  در همــان ســال های دهــه 7۰ تیم هــای جوانــان

و امیــد قهرمــان و نایــب قهرمــان ایــران شــدند؛ حتــی 
تیم هــای آموزشــگاهی ایــن اســتان بهتریــن عناویــن 
را بــه خــود اختصــاص دادنــد و بازیکنــان زیــادی بــه 

تیم هــای ملــی معرفــی گردیدنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ســال های نــه چنــدان 
 دور اصفهــان بــا ســه تیــم ذوب آهــن، فــوالد ماهــان 
و پمینــا در لیــگ برتــر کشــور حضــور داشــته اســت؛ 

امــا حــاال دریــغ از یــک تیــم!
    بازگشتبهروزهایدرخشان

ــدار  ــه ورزش پرطرف ــم ک ــول کنی ــه قب ــن مقدم ــا ای ب
بســکتبال کــه بــه ورزش دانشــگاهی معــروف اســت 
در ایــن اســتان بــه رغــم داشــتن پتانســیل و امکانات 
فــراوان و کارخانه هــای بــزرگ صنعتــی و جوانــان 
 شایســته، مظلــوم واقــع شــده و اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان هــم نتوانســته اســت مدیــران  
عامــل باشــگاه ها و شــهرداری را مجــاب بــه تشــکیل 
ــگ  ــرکت در لی ــکتبال و ش ــال و بس ــای والیب تیم ه

ــد.  ــر کشــور کن برت
اکنــون کــه مهنــدس احمــد رضاییــف رئیس ســازمان 
ــوان سرپرســت  ــه عن ــان، ب طراحــی شــهرداری اصفه
ــرده  ــه کار ک ــروع ب ــاب و ش ــکتبال انتخ ــت بس هیئ
ــا  ــه خــود و ب ــت مدبران ــا مدیری ــم ب اســت، امیدواری
تعامــل و هم اندیشــی بــا دکتــر جمالی نــژاد، شــهردار 
پرانــرژی و فعــال اصفهــان، زمینــه ای فراهــم آورد تــا 
ان شــاءهللا بســکتبال اصفهــان بــه روزهــای درخشــان 

خــود بازگــردد.

چه سرنوشت شومی دامنگیر بسکتبال اصفهان شده است؟

بسکتبال اصفهان به روزهای درخشان بازمی گردد؟

آگهی مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات را بشرح ذیل از طریق مزایده 
کتبی و عنداللزوم حضوری برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرائی آن با شرایط ذیل به متقاضیان 

واجد شرایط بمدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید:
  ۱- یکباب مغازه از موقوفه مسجدالصادق)ع( واقع در کوی امام جعفر صادق)ع( جنب مسجد را بشرح ذیل: 

و مبلغ  ریال   ۴/۰۰۰/۰۰۰ اجاره ماهیانه  با  بالکن  به مساحت ۴۲ متر مربع و 8 متر مربع  به شماره ۴  یکباب مغازه   -۱-۱
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه. 

۲- یکباب مغازه نانوائی از موقوفه مسجد لسان  االرض واقع در خیابان فیض جنب مسجد را بشرح ذیل:
۲-۱- یکباب مغازه به مساحت 78 متر مربع با اجاره ماهیانه 8/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.

3- یکباب قطعه زمین محصور جهت بهره برداری پارکینگ از بقعه بابا پیر محمد ابن جابر انصاری واقع در جاده زیار جنب 
شرکت سیمرغ را بشرح ذیل: 

3-۱- یکباب قطعه زمین محصور  به مساحت ۴۹7۰۰ متر مربع با اجاره ماهیانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ودیعه.

۴- سه باب مغازه از موقوفه باغ مهدیخان واقع در خیابان بزرگمهر روبروی مسجد الکریم را بشرح ذیل:
۴-۱- یکباب مغازه شماره ۱ به مساحت ۲۵ متر مربع با اجاره ماهیانه  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
۴-۲- یکباب مغازه شماره 3 به مساحت ۲۴ متر مربع با اجاره ماهیانه ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
۴-3- یکباب مغازه شماره ۴ به مساحت ۲۴ متر مربع با اجاره ماهیانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.

۵- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجدالفتح)ع( واقع در خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله را بشرح ذیل: 
۵-۱- یکباب دفتر کار به مساحت حدود ۵۰ متر مربع با اجاره ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.

6- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سید الشهدا واقع در شهرک امیرحمزه جنب مسجد را بشرح ذیل: 
6-۱- مغازه شماره 6 به مساحت حدودا ۲۵/66 متر مربع و بالکن به مساحت 7/۲۰ متر مربع با اجاره ماهیانه 6/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
7- اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان و موسسه فرهنگی امام خمینی)ره( مصای بزرگ اصفهان در نظر 
دارد بهره برداری از مراکز آموزشی )آسمان نما( و کیوسک شیشه ای از موقوفه مسجد مصلی واقع در خیابان آب ۲۵۰ را با 
اجاره ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه )صرفا جهت آموزش نجوم( را از طریق مزایده کتبی عنداللزوم 
حضوری بمدت یکسال شمسی بدون سر قفلی برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرایی آن به اجاره 

واگذار نمایند.
 8- سه باب مغازه از موقوفه مسجد مصلی آب ۲۵۰ واقع در خیابان چهارباغ عباسی روبروی مدرسه امام جعفر صادق )ع( 

را بشرح ذیل:
8-۱ -مغازه شماره ۱ به مساحت ۲6/۲۲ متر مربع با اجاره ماهیانه 8۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه. 

8-۲ -مغازه شماره ۲ به مساحت ۲۰/8۲ متر مربع با اجاره ماهیانه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه. 
8-3-مغازه شماره ۵ به مساحت ۱8 متر مربع با اجاره ماهیانه 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه. 

۹- یک قطعه زمین زراعی از موقوفه اکبر میرزا صارم الدوله واقع در اتوبان ذوب آهن جنب اداره امور عشایر داخل باغ ارم 
را بشرح ذیل: 

۹-۱-یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۰۰۰ متر مربع با اجاره ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
 ۱۰-یکباب منزل مسکونی قدیمی از موقوفه مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع در خیابان بزرگمهر خیابان مفتح جنب 

مسجد نبش کوچه مهرداد را بشرح ذیل:
۱۰-۱-یکباب منزل مسکونی سواره پیاده به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع با امتیاز آب و برق و گاز با اجاره ماهیانه 6/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه بابت خسارات احتمالی.
شروطوتعهدات

۱-متقاضیــان میبایســت تقاضــای کتبــی خــود را بانضمــام یــک فقــره چــک تضمینــی بانــک ملــی بمبلــغ ودیعــه و ضمانــت 
در وجــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه دو شهرســتان اصفهــان لغایــت پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ ۹۵/۹/۰۱ 

بــه دبیرخانــه ایــن اداره واقــع در خیابــان بزرگمهــر اول کــوی فرهنگیــان تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
۲-کمیســیون مزایــده ســاعت ۱۰ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ۹۵/۹/۰۲ تشــکیل و بــه پیشــنهادات واصلــه رســیدگی خواهــد 

ش.
3-حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست.

۴-کمیســیون مزایــده در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار اســت و بــه پیشــنهادات رســیده ناقــص و یــا مخــدوش 
ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

۵-برنــده مزایــده موظــف اســت پــس از اعــام کمیســیون مزایــده ظــرف مــدت یــک هفتــه کاری نســبت بــه تنظیــم قــرارداد 
اجــاره نامــه وفــق قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال ۱376 و آئیــن نامــه آن اقــدام نمایــد. در غیــر اینصــورت موضــوع 
بمنزلــه انصــراف تلقــی و ضمــن ضبــط ســپرده بنفــع موقوفــه برابــر مقــررات نســبت بــه تنظیــم قــرارداد بــا نفــر بعــدی اقــدام 

ــد. خواهد ش
6-ســپرده نفــر اول در هنــگام تنظیــم ســند اجــاره نامــه بعنــوان ودیعــه محســوب و تــا پایــان قــرارداد در اداره اوقــاف باقــی 

خواهــد مانــد و ســپرده نفــر دوم پــس از تنظیــم ســند اجــاره بــا نفــر اول مزایــده مســترد خواهــد شــد.
7-هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

8-در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با موقوفه ندارد.
ــاء اخــذ  ــه اجــاره به ــرارداد و تادی ــان مــدت ق ــه محــل در پای ــت تخلی ــی جه ــن کاف ــر و تضمی ــه معتب ۹-از مســتاجر وثیق

خواهــد شــد.                              

سید محمدهادی روح  االمینی- سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو
    تلفنتماس32646077-32646078
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هــر ایرانــی ســاالنه چیــزی نزدیــک بــه نیم کیلوگــرم ســم بــا 
محصــوالت کشــاورزی مصــرف می کنــد. بــر اســاس آمــاری 
ــم  ــرف س ــرانه مص ــد س ــام کرده ان ــف اع ــع مختل ــه مناب ک
ــن ۴۰۰  ــی بی ــرای هــر ایران همــراه محصــوالت کشــاورزی ب

تــا ۴۵۰ گــرم اســت. 
هشــداردهنده  آمــار  بــه  بهداشــت  وزارت  حــاال گرچــه 
 باقی مانــده ســموم در محصــوالت کشــاورزی اصــرار دارد
امــا وزارت کشــاورزی کمتــر زیــر بــار ایــن آمــار رفتــه و بارهــا 
تأکیــد کــرده اســت کــه ایــران کمتــر از میانگیــن جهانــی در 

مــزارع خــود ســم اســتفاده می کنــد. 
ــج  ــر تروی ــر کل دفت ــی، مدی ــن امیری الریجان ــی بهم به تازگ
ــام  ــاورزی اع ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق س
کــرده بــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه بــا ســازمان اســتاندارد 
بــه امضــا رســیده، از ایــن پــس همــه محصــوالت کشــاورزی 
ــتاندارد  ــد اس ــکی ک ــای گیاه پزش ــد کلینیک ه ــس از تأیی پ
ــع وجــود  ــا توزی ــد ت ــری از تولی ــکان رهگی ــا ام ــد ت می گیرن

داشــته باشــد.
    نصب آرم استاندارد

 بــه گفتــه او، قبــل از نصــب آرم اســتاندارد، کــد ۱۶ رقمــی از 
ســوی ســازمان حفــظ نباتــات روی محصــول درج می شــود 
ــا نمونه گیــری از محصــول  کــه کلینیک هــای گیاه پزشــکی ب
باقی مانــده  جملــه  از  مختلــف  آزمایش هــای  انجــام  و 

ســموم آن را تأییــد خواهنــد کــرد. 
ــد آزمایشــگاه های گیاه پزشــکی، محصــول وارد  پــس از تأیی

ــاالی  ــای ب ــد رده ه ــر بتوان ــد اســتاندارد می شــود و اگ فرآین
ــم  ــک را ه ــه ارگانی ــد، گواهینام ــی کن ــم ط ــتاندارد را ه اس

دریافــت خواهــد کــرد.
    تفاهم نامه هایی در حد کاغذ

 ایــن موضــوع در حالــی رخ می دهــد کــه علــی هــادی زاده  
ــدان  ــران چن ــاق ای ــم، رئیــس کمیســیون کشــاورزی ات معل
بــه ایــن اتفــاق خوش بیــن نیســت و می گویــد: در اقتصــاد 

ــذ  ــد کاغ ــه در ح ــت ک ــی اس ــمار تفاهم نامه های ــران بی ش ای
ــده اند.  ــی نش ــز اجرای ــد و هرگ مانده ان

ــی  ــران، خیل ــر در ای ــال حاض ــکی ح ــای گیاه پزش کلینیک ه
ــن  ــه در ای ــن تفاهم نام ــر ای ــتند و اگ ــز نیس ــدد و مجه متع
حالــت امضــا و اجرایــی شــود، در حــد یــک اتفــاق کاغــذی 

باقــی خواهــد مانــد. 
گفتنــی اســت در حــال حاضــر تنهــا حــدود هــزار کلینیــک 

ــه  ــه خدمــات ب گیاه پزشــکی در ســطح کشــور مشــغول ارائ
بهره بــرداران بخــش کشــاورزی هســتند کــه در صــورت 
اجرایی شــدن ایــن طــرح و نهادینه شــدن فرهنــگ اســتفاده 
بخــش  بهره بــرداران  بیــن  در  مراکــز  ایــن  خدمــات  از 

ــر برســد. ــد براب ــه چن ــا ب ــداد آن ه ــه تع ضــرورت دارد ک
    افزایش آمار مبتالیان به سرطان

علــوم  دانشــکده  قائم مقــام  عین اللهــی،  گفتــه  بــه 
ــه ســرطان در مناطقــی  ــان ب ــة هللا، آمــار مبتای پزشــکی بقی
ــوده  ــاد ب ــیمیایی زی ــای ش ــموم و کوده ــتفاده از س ــه اس  ک

افزایش را نشان می دهد. 
ــان اینکــه مصــرف ســاالنه کودهــای شــیمیایی در  ــا بی او ب
کشــاورزی کشــور حــدود ۵, ۴ میلیــون تــن اســت کــه ایــن 
رقــم طــی ۱۰ ســال گذشــته دو برابــر شــده، افــزود: میــزان 
ــت  ــال اس ــن در س ــون ت ــدود ۵.۲ میلی ــرف اوره درح  مص

و فسفات در رده دوم قرار دارد. 
عین اللهــی بــا یــادآوری اینکــه ۹۰ درصــد ســرطان های 
گوارشــی در مناطقــی از کشــور اســت کــه ۵۰ درصــد کودهــای 
شــیمیایی در آنجــا مصــرف می شــود، اظهــار داشــت: 

ــتند.  ــق هس ــن مناط ــه ای ــدران از جمل ــتان و مازن گلس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی چنــد مــاه اخیــر رتبــه 
اول ســرطان معــده را کســب کرده ایــم، افــزود: رونــد 
ســرطان های گوارشــی در کشــور رو بــه افزایــش اســت 
کــه حداقــل یک ســوم آن بــه دلیــل مصــرف کودهــای 

شــیمیایی در کشــاورزی اســت.

بفرماییدسم!

عوامل بازماندن دختران از تحصیل
ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه از 
مهــم  شــاخص های  جملــه 
آمــوزش و پــرورش آمــوزش 
دختــران اســت، گفــت: بــه رغــم 
پیشــرفت ها، هنــوز شــاهد دختران 
ــتیم.   ــل هس ــده از تحصی بازمان
فرهنــگ غلــط ازدواج اجبــاری و فقــر از موانــع ادامــه تحصیــل 
گردهمایــی  در  مــوالوردی  شــهیندخت  اســت.  دختــران 
کارشــناس مســئوالن امــور بانــوان کل کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــداد  ــم از تع ــد اع ــد بع ــرورش از چن ــوزش و پ ــه آم ــگاه ب ن
ــل  ــواده قاب ــان زن و خان ــان و معلم ــوزان، کارشناس دانش آم
بررســی و امکان پذیــر اســت، اظهــار کــرد: ارتبــاط تنگاتنگــی 
ــان وجــود  میــان دو نهــاد آمــوزش و پــرورش و معاونــت زن
ــم.  ــا یکدیگــر پیــش برده ای دارد و برنامه هــای مشــترکی را ب
مــوالوردی ادامــه داد: از جملــه شــاخص های مهــم آمــوزش 
و پــرورش، آمــوزش دختــران اســت و در ارزیابــی رتبــه 
ــذار  ــد اثرگ ــیت می توان ــر جنس ــی ب ــعه مبتن ــورها، توس کش
باشــد. بــه رغــم پیشــرفت ها، هنــوز شــاهد دختــران بازمانــده 
از تحصیــل هســتیم کــه فرهنــگ غلــط ازدواج اجبــاری و فقــر 

از موانع ادامه تحصیل آنان است. 
وی تصریــح کــرد: توجــه جــدی بــه ارتقــای کیفیــت و عدالــت 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــن م ــول بنیادی ــند تح ــه در س ــی ک آموزش
گرفتــه، در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار دارد و امیدواریــم 

محقــق شــود.

یارانه برای درمان ناباروری
معــاون درمــان وزارت بهداشــت، از تأمیــن هزینه هــای درمــان 
ــر داد.  ــور خب ــت در کش ــارور کم بضاع ــن ناب ــاروری زوجی ناب
دکتــر محمــد آقاجانــی در جلســه مشــترک روســای مراکــز 
ــت  ــه فرص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــش خصوص ــاروری بخ ناب
اســتثنایی بــرای رشــد و توســعه درمــان نابــاروری در کشــور 
فراهــم آمــده اســت، افــزود: آنچــه در اختیــار داریــم و بــه آن 
ــی از کشــورهای توســعه یافته  ــه یک ــن اســت ک ــم ای می بالی
ــد  ــه بخواه ــی ک ــه اقدامات ــا هم ــتیم و تقریب ــه هس در منطق
ــرد  ــورت بگی ــارور ص ــای ناب ــرای زوج ه ــان ب ــه درم  در زمین
ــارج از  ــه خ ــزام ب ــه اع ــازی ب ــت و نی ــم اس ــور فراه در کش

ــت.  ــور نیس کش
وی در درجــه اول سیاســت های جدیــد جمعیتــی را کــه 
مقــام معظــم رهبــری ابــاغ فرمودنــد، یــک فرصــت طایــی 
بــرای ایــن حــوزه دانســت کــه بشــود از ایــن رهگــذر درمــان 

ــعه داد.  ــور را توس ــاروری در کش ناب
وی افــزود: همــه افــرادی کــه بــه مراکــز خصوصــی و دولتــی 
مراجعــه می کننــد می تواننــد ایــن ۸۵ درصــد تعرفــه دولتــی 

را بــه عنــوان یارانــه داشــته باشــند.

اخبار کوتاه

پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته
مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی 
آمــوزش  وزارت  بودجــه   و 
پــاداش  گفــت:  پــرورش  و 
فرهنگیــان بازنشســته ســال ۹۴ 
بــه مبلــغ ۲ هــزار میلیــارد تومان 
تــا ۱۵ آذرمــاه ســال جــاری 

پرداخت می شود. 
 منصــور مجــاوری در گردهمایــی رؤســای ادارات آمــوزش 
بــا  اســتان کرمــان  مناطــق  و  پــرورش شهرســتان ها  و 
 اعــام ایــن خبــر خاطرنشــان کــرد: علی رغــم همــه  تنگناهــا 
ــر  ــال اخی ــه س ــت در س ــادی، دول ــای اقتص و محدودیت ه
 توجــه ویــژه ای بــه بودجــه آمــوزش و پــرورش داشــته 
و بودجــه ایــن دســتگاه مهــم و زیرســاختی افزایــش یافتــه 
اســت. وی بیــان کــرد: آمــوزش و پــرورش در دولــت تدبیــر 
ــا  ــب ب ــزی متناس ــع و برنامه ری ــت مناب ــا مدیری ــد ب و امی
امکانــات و نیازهــا، بــه دور از شــتابزدگی فعالیت هــای خــود 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی انجــام داده اســت. مجــاوری ب ــه خوب را ب
دولــت توجــه ویــژه ای در بعــد اقتصــادی خــود بــه آمــوزش 
ــرورش داشــته اســت، گفــت: در ســال ۹۲ و در آغــاز کار  و پ
دولــت تدبیــر و امیــد بودجــه آمــوزش و پــرورش، ۵.۱ درصــد 
رشــد داشــته؛ در حالــی کــه کل بودجــه دولــت در ایــن ســال 

فقــط ۴ درصــد رشــد داشــته اســت.

فعال شدن سامانه ثبت سوابق بیمه شدگان 

پس از ۴ ماه
امیرعبــاس تقی پــور، مدیــر کل روابــط عمومــی ســازمان 
ــه  ــدگان ب ــی از بیمه ش ــن عذرخواه ــی، ضم ــن اجتماع تأمی
دلیــل وقفــه ایجادشــده در ســامانه ثبت ســوابق بیمه شــدگان 
تاکیــد کــرده کــه ســامانه مذکــور از اوایــل آبان مــاه امســال بــا 
ــدازی شــده  ــاره راه ان ــی، دوب ــی و امنیت افزایــش ســطح کیف

اســت.

سالمت خون در ایران بیشتر از آمریکا
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون بــا ارائــه آمــار دو مطالعه ای 
ــون  ــت: خ ــده، گف ــام ش ــا انج ــمای ایرانی ه ــه روی پاس ک
ــی  ــای اهدای ــالم ترین خون ه ــی از س ــران، یک ــی در ای اهدای
ــه  ــده ک ــون اهداکنن ــت ۱.۵ میلی ــه هم ــه ب ــت ک ــان اس جه
ــدا  ــون اه ــد خ ــزار واح ــون و ۱۰۰ ه ــش از ۲ میلی ــاالنه بی س

می کننــد، انجــام می شــود. 
دکتــر بشــیر حاجی بیگــی گفــت: خــون و فرآورده هــای 
خونــی تولیدشــده در ایــران ســالم تر از آمریــکا هســتند. 
 B، C ــه عبــارت دیگــر خطــر انتقــال عفونت هــای هپاتیــت  ب
و HIV بــه دنبــال انتقــال خــون در ایــران بــه طــور معنــی داری 

از آمریــکا کمتــر و در ســطح کشــورهای اروپایــی اســت.

اخبار کوتاه

ســرهنگ نــادر رحمانــی، رئیــس مرکــز کنتــرل ترافیــک 
ــردم  ــه م ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــور در پاس ــس راه پلی
چطــور می تواننــد بــه پلیــس بــرای شناســایی راننــدگان 
متخلــف کمــک کننــد، گفــت: از دو ســال پیــش ســامانه 
پیامکــی ۱۱۰۱۲۰ بــرای مســافران جــاده ای و بــه منظــور 

نظــارت مردمــی بــر حمل ونقــل عمومــی و 
راننــدگان راه انــدازی شــد. 

پیامکــی  ایــن سیســتم  اســاس  بــر   
مســافران می تواننــد در صــورت رویــت 
تخلفاتــی همچــون صحبــت کــردن راننــده 
ــدم  ــی، ع ــن رانندگ ــراه حی ــن هم ــا تلف ب
ــد  ــا مســافران از کمربن ــده ی اســتفاده رانن

ایمنــی، خســتگی و خواب آلودگــی راننــده، رانندگــی 
خطرنــاک، اشــکاالت فنــی خــودرو، عــدم توقــف راننــده 
ــرای  ــی ب ــاز و حت ــه نم ــام فریض ــرای انج ــوس ب اتوب
ــار  ــررات و رفت ــت مق ــل رعای ــه دلی ــده ب ــر از رانن تقدی
ــن ســامانه ارســال  ــه ای ــاک او را ب مناســب شــماره پ

ــد. کنن
 پــس از ارســال چنیــن پیامکــی از ســوی مســافر 
اطاعــات دریافتــی دربــاره راننــده اتوبــوس بــه پاســگاه 
ــد  ــه تأیی ــبت ب ــوران نس ــال و مام ــت ارس ــیر حرک مس
صحــت و ســقم گــزارش واصلــه اقــدام کــرده و در صورت 
ــه اعمــال قانــون،  احــراز تخلــف نســبت ب
تذکــر یــا آمــوزش راننــده اقــدام می کننــد. 
همین ســامانه بــرای راننــدگان متخلف در 
ــال اســت  ــز فع ــا نی ــا و جاده ه بزرگ راه ه
و مــردم می تواننــد راننــدگان خاطــی را بــه 

پلیــس معرفــی کننــد. 
همچنیــن بــه زودی مــردم می تواننــد از 
.www.rahvar۱۲۰ تصاویــر  ir طریــق ســامانه اینترنــت
مربــوط بــه راننــدگان متخلــف و پــاک خــودرو را بــرای 

ــد. ــس ارســال کنن پلی
ــی  ــن ظرفیت هــای مردم ــا اســتفاده از ای ــم ب  امیدواری

بتــوان کنتــرل بهتــری بــر تخلفــات رانندگــی داشــت.

 آزمایش هــای ژنتیکــی در کشــور گــران هســتند 
و دادن آزمایــش خــون بــرای ازدواج، برخــی زوج هــا 
ــاوره  ــد مش ــر قی ــه دیگ ــد ک ــران می کن ــدر نگ را آنق

ــد.  ــک را می زنن ژنتی
ضمــن آنکــه مــردم بــا مراکــز مشــاوره ماننــد مراکــز 

بهداشــتی آشــنا نیســتند. 
ــه  ــد ک ــث ش ــائل باع ــن مس ــه ای هم
ســازمان بهزیســتی، پیشــنهاد اجبــاری 
در  را  ژنتیکــی  آزمایش هــای  شــدن 
برنامــه ششــم توســعه به مجلــس ارائه 
کنــد و هرچنــد در اوایــل مخالفت هایــی 
بــا آن شــد، امــا باالخــره هفتــه گذشــته 

الزامــی شــدن غربالگــری اولیــه پیــش از ازدواج در 
کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم مجلــس شــورای 

ــه تصویــب رســید. اســامی ب
 ایــن غربالگری هــای اولیــه قبــل از ازدواج بــه 
ــش  ــز کاه ــا و نی ــرخ معلولیت ه ــش ن ــور کاه منظ

ــال  ــج س ــر از پن ــودکان کمت ــر ک ــرگ و می ــرخ م ن
کشــور، جهــت شناســایی زوجیــن نیازمنــد بــه 
مشــاوره ژنتیــک توســط بهزیســتی انجــام می شــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــن غربالگری ه ــم در ای ــه مه نکت
ــه  ــوده و ب ــاری ب ــت ازدواج، اجب ــرای ثب انجــام آن ب
ــاع  ــورت ارج ــه در ص ــن مصوب ــب ای موج
 زوجیــن به منظور انجــام آزمایــش ژنتیک
هزینه هــای آن کامــا رایــگان و از محــل 
ــر طــاق  افزایــش ۱۰ درصــد حق التحری
ــذل  ــوع، ب ــت رج ــن و ثب ــی و بائ رجع
مــدت و فســخ نــکاح تأمیــن می شــود. 
دارد  رواج  ایــران  در  فامیلــی  ازدواج 
ــمار  ــه ش ــول ب ــد معل ــد فرزن ــل تول ــی از عل و یک

مــی رود.
 گفتنــی اســت آزمایش هــا و مشــاوره های ژنتیکــی 
ــراد  ــردن اف ــرای ازدواج نک ــاری ب ــه هیچ وجــه اجب ب

پیــش نمــی آورد.

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خامنه    زاده  خانوادگی: حسن  نام  رضا    محمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
المکان مشخصات محکوم له: نام : علی اصغر  نام خانوادگی :هرمزی با وکالت زهرا شرکت قناد   نشانی محل 
اقامت:بزرگمهر – هشت بهشت غربی مجتمع سروش ط چهارم واحد ۲7محکوم به:به موجب رای شماره 7۸۰ 
تاریخ۹۵/۵/۱۰ حوزه ۱3  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 7۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/۸/۲۵( لغایت اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی با احتساب اجرای احکام )۶۰۰/۰۰۰ ریال( در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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.
شماره۲۴۶۸۲/ م الف دفتر شعبه ۱3مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا    نام خانوادگی: نادری نام پدر: یدهللا شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : آقای غامحسین   نام خانوادگی :قاسمی با وکالت سینا امیری قلعه 
محمدی   نام پدر: مرتضی شغل : آزاد  نشانی محل اقامت:اصفهان : خ شیخ طوسی غربی مقابل خ شیرازی موبایل 
خبر چین محکوم به:به موجب رای شماره 3۶۶ تاریخ۹۵/۴/3۰ حوزه ۱۸  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت سیصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک ۹۴/3/3۰ لغایت زمان وصول در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعام میگردد/

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

نماید.
شماره۲۴۶۱۵/ م الف دفتر شعبه ۱۸مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: ۱- محمود نیلی احمد آبادی ۲- محسن بزرگی  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : حمید رضا نام خانوادگی :   صلواتی با وکالت مهدی نبیان دیدرانی   
نشانی محل اقامت:اصفهان – خ نیکبخت غربی – کوچه شهید صادق پ ۹ طبقه ۲ دفتر وکالت محکوم به:به موجب 
رای شماره 7۹۸ تاریخ۹۵/3/۵حوزه 33 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3۲۲/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/۹/7 لغایت 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/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.
شماره۲۴۶۰۶/ م الف دفتر شعبه 33مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- مهدی ۲- هادی   نام خانوادگی:۱- جلیلی ۲- خصافی زاده  نشانی محل اقامت: 
هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : حسین  نام خانوادگی :   صادقی    نشانی محل اقامت:تهران 
اندیشه  فاز یک فرعی ۱۵ غربی پاک ۴3محکوم به:به موجب رای شماره ۵۶۲ تاریخ۹۵/3/3۰حوزه 7 شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال خودرو پراید به شماره انتظامی 7۱۸ و۲۱-۲۴ و پرداخت نهصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید شایان ذکر است  انتقال سند پرداخت مبلغ شش 
میلیون ریال از ناحیه خواهان  به خوانده ردیف اول می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره۲۴۵۹۰/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   ۹3۰۹۱۰ شعبه:  بایگانی  ۹3۰۹۹۸۰3۵۰۶۰۰۸۰3شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۰۶۰۸33۶شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱3۹۵/۸/۱۱ خواهان بانک ملت به مدیریت محمد رضا ساروخانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان علی 
صادقی و محمد جواد عبادی پور فرد و محمد صادقی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات 
دادرسی و مطالبه وجه بابت طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۶دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۰ ارجاع و به کاسه ۹3۰۹۹۸۰3۵۰۶۰۰۸۰3ثبت گردیده با 

توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد جواد عبادی پور و 
درخواست خواهان 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 فوق  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود یک برگ رونوشت از نظریه کارشناسی دریافت نموده و 

چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت هفت روز به این شعبه اعام نمایند. 
شماره: ۲۴۶73/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
تاریخ   ۹۵۰۰۰۱: شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰۰۰۱: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰3۵۰۱۰7۰۰۴: اباغنامه  شماره 
تنظیم:۱3۹۵/۰۸/۱۱ مشخصات اباغ شونده حقیقی :۱- نام : مجید ۲- نام خانوادگی :هادی پور 3- نام پدر: یدهللا 
۴-نشانی: مجهول المکان مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی سید رضا شاهزیدی بطرفیت شما نسبت 
به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹7۰3۵۰۱۰۰۸۵۸ صادره از این شعبه مقتضی است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی و دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال  میگردد. 
شماره:۲۴۶۶۲/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقای محمود شجاعی فرزند علی اصغر  در پرونده شماره ۹3۰۹۵۶ د/3۸ این شعبه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک 
 ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود . 
شماره : ۲۴۶۴۹/ م الف دادیار شعبه 3۸ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 

اجرائیه
۹۴۱۰۰۲تاریخ   : شعبه  بایگانی  ۹۴۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰۸۶۰شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۴۲۰3۵۰۱۰۰3۴۴شماره  اجرائیه:  شماره 
عباس   پدر:  نام  جنتی   : خانوادگی  نام  :محمد حسن  نام   ۱ ردیف  له  محکوم  ۱3۹۵/۰۸/۱۱ مشخصات  تنظیم: 
نشانی: اصفهان – کاوه – خ نگارستان مجتمع نگارستان بلوک ۱ پاک 7 مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: 
سید اکبر نام خانوادگی :منانی    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 
محکوم علیه نام : احمد رضا نام خانوادگی : حاتمیان بروجنی نام پدر: محمد جواد نشانی : اصفهان – خیابان 
شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان گنجینه طبقه اول نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 
محمد حسن جنتی محکوم به بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰3۵۰۱۰۲۸۸۶ 
و شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹7۰3۵۰۱۰۰۶۲۸  محکوم علیه محکوم است به ۱- پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۱۰/۱ لغایت وصول بر اساس شاخص اعامی 
بانک مرکزی ۲- پرداخت مبلغ ۴۵/۶۹۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر 
و مبلغ 3۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  تودیع وثیقه  یا  له  به موافقت محکوم  از زندان منوط   محکوم علیه 

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( 
شماره: ۲۴۶۶۱/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی
گواهی  حصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۱۱۰۰۲۴۵3۲-۴ شماره  بشناسنامه  اللهی   نصر  عبدالرضا  آقای 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره ۹۵/۱۱7۸تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بهروز نصر 
اللهی کافشانی        بشناسنامه شماره ۴3۵در تاریخ ۱3۹۵/۶/۶در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 
از ۱- شهربانو ایوبی فرزند صفر علی شماره شناسنامه ۲۰ نسبت با متوفی مادر ۲-عبدالرضا نصراللهی فرزند بهروز 
شماره شناسنامه۴ -۱۱۰۰۲۴۵3۲  نسبت با متوفی فرزند 3- ملیکا نصر اللهی فرزند بهروز شماره شناسنامه۱-  
۱۱۰۰۵۰۱۶۸نسبت با متوفی فرزند ۴- فاطمه احمدی کافشانی فرزند یوسفعلی شماره شناسنامه ۴۹۶7 نسبت با 
متوفی همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

گواهی  حصروراثت
آقای محمود ناظر جولرستانی   بشناسنامه شماره ۱۵77باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه در خواستی بشماره ۹۵/۱۱7۰تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهناز ناظر جولرستانی       
بشناسنامه شماره ۱۱۰۰۰7۹73۲در تاریخ ۱3۹۵/7/۱۱در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محمود 
ناظر جولرستانی فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۱۵77 نسبت با متوفی پدر ۲- عصمت طالبی یزد آبادی فرزند 
حسین شماره شناسنامه ۱۰3۹ نسبت با متوفی مادر 3- سعید ابراهیمی یزد آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 
۱۴33 نسبت با متوفی همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

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 
اراضی و ساختمان های فاقد  ثبتی  آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  برابر 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
 و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲3۰۰۰۹۲۴مورخ ۱3۹۵/۰7/۲۹ آقای مصطفی احمدی    به شماره شناسنامه 
۶۴۴کدملی ۱۲۸7۴۵3۶7۸صادره از اصفهان  فرزندمحمد حسین    بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۸/3۰ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲7فرعی از ۱۶۹۵ - اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که بصورت عادی 

خریداری نموده است. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۸/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۲ 

شماره : ۲۴۶۰3 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
ابالغیه

شماره اباغنامه :۹۵۱۰۱۰۰3۵3۱۰۲۸۸3 شماره پرونده :۹۴۰۹۹۸۰3۶۲۶۰۱33۱ شماره بایگانی شعبه :۹۵۰۹7۰ تاریخ 
تنظیم:۱3۹۵/۰۸/۱۰ مشخصات اباغ شونده حقیقی :۱- نام : متین  ۲- نام خانوادگی :عباسی مقدم 3- نشانی: 
مجهول المکان تاریخ حضور ۱3۹۵/۰۹/۲۴ چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۰ محل حضور : اصفهان- خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 3۴۹ علت حضور در خصوص شکایت 
هاجر فروغی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه 

بدنی غیر عمدی با وصف نداشتن گواهینامه در این شعبه حاضر شوید. 
شماره :۲۴۶۵۲/ م الف منشی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۵ جزایی سابق ( مجید عابدینی 

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: ۹۵۰۴۴۴  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۶۸3۶۱۰۰3۹3شماره  اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۶۸3۶۱۰۶3۰۱شماره  شماره 
تنظیم: ۱3۹۵/۰۸/۱۰ خواهان / شاکی بی بی شیرین محمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید علی 
محمدی   به خواسته طاق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر 
فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۴ - اتاق ۴۰3ارجاع و 
به کاسه ۹۵۰۹۹۸۶۸3۶۱۰۰3۹3ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۹/۲۸ و ساعت ۰۹:3۰ تعیین 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:۲۴۶۶۵/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی ( – ایزد دوست
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۱37۰خواهان حامد امینی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت حمید رضا 
نجفیان    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱ساعت ۱۲ ظهر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا 
مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲۴۵۹۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرائی کاسه ۹۵۰۱7۰ ح/3 محکوم 
له غامحسین سبزواری فرزند حبیب اله بطرفیت محکوم علیه مهرانگیز سبزواری فرزند حبیب هللا مبنی بر دستور 
فروش ملک مشاع یک باب منزل مسکونی واقع در اصفهان – خ چهارباغ خواجو- کوچه شهیدان هاشمی – کوچه 
بهزاد – بن بست نسیم – پاک ۱۲ کد پستی ۸۱۴3۶۶3۸۱۱به پاک ثبتی ۴۶3۹ بخش ۴ اصفهان – با عرصه حدود 
۱۱۹/۵ متر مربع و اعیانی )یک طبقه و یک زیر زمین با بنای قدیمی(حدود ۸۵ متر مربع که طبق نظریه هیات سه 
نفره کارشناسان به مبلغ ۶/۶3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است و مصون از اعتراض باقی مانده است. را از طریق 
مزایده بفروش برساند علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و به فروش رسیده وواگذار می گردد ضمنا مبلغ ۱۰ در صد قیمت مزایده بصورت وجه نقد به صورت فی المجلس 
بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه از 
خریدار اخذ خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده ما به تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او بنفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. از کسانی که مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود در روز 
پنج شنبه ۹۵/۹/۴ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام شعبه 3 اصفهان حضور بهم رسانند متقاضیان می توانند قبل 
 از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از خصوصیات مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناس مطلع 

گردند. 
شماره :۲۴۱۵۹/م الف اجرای احکام شعبه 3 حقوقی شهرستان اصفهان – روح هللا باغبان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۱3۸۲خواهان مسعود مطیعی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت امیر گلی  تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ساعت ۱۲ ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲۴۵۹۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
در اجرای خواسته ریاست محترم اجرای احکام حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان)نوبت 
بر  مبنی  دهش  رضا  احمد  آقای  بخواهانی   ۹۵/۰۸/۰3 مورخه  یک  ح  ش   ۹۴-3۰3۲ شماره  نامه  در  صبح( 
ارزیابی خودرو به شماره انتظامی 7۸3ص۵۶ ایران ۵3 در مورخه ۹۵/۰۸/۰۴ اینجانب سرهنگ کیخسرو کیانی 
بازدید، کلید  فوق  بشماره  تیبا  از خودرو سواری  و  خواهان حاضر  اتفاق  به  فجر  پارکینگ  در  منتخب  کارشناس 
استعام،  از شماره گذاری  تلفنی  و مشخصات خودرو  نبود  اصالت خودرو موجود  بررسی  و کارت خودرو جهت 
شاسی  شماره   ۸۰۰۱۹3۵ موتور  بشماره  رنگ  سفید   ۱3۹۰ مدل   ۵3 ایران  7۸3ص۵۶  بشماره  تیبا  سواری 
۵۸۱۰۰۸۹۰۰۱۶۲7 به نام آقای محمد مصلم زاده فرزند علی می باشد.وضعیت ظاهری نسبتا خوب و الستیکهای 
خودرو  بیمه  از  و  دارد  دیدگی  آسیب  جلو کمی  سپر  و  جلو سمت چپ  خوب، گلگیر  نسبتا  تودوزی   ،  %۵۰ آن 
اطاعی در دست نمی باشد.لذا با توجه به وضعیت فعلی و عدم اطاع از بیمه آن قیمت پایه خودرو فوق بدون 
تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  پانزده  معادل  لاير  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  ثالث  شخص  نامه  بیمه  داشتن 
به  رویت  از  پس  روز  سه  مهلت  ظرف  دارید  اعتراض  ی کارشناس  نظریه  به  میگردد.چنانچه  ارزیابی  و  برآورد 
 محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مراجعه 

نماید.
شماره:۲۴۶۴7/م الف 

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک)نوبت صبح( شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
دادنامه

کاسه پرونده:۹۵۰7۵۵ شماره دادنامه:۱3۲۶ مورخ :۹۵/7/۲۸ مرجع رسیدگی:شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان 
خواهان: محمود اثنی عشری اژیه نشانی:اص- دولت آباد شهرک صنعتی دولت آباد خ بهارستان ۴۶- ۸۰۰ متر 
داخل خیابان کارتن سناتور خوانده: اصغر جباریان نشانی :مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای شورای حل اختاف((

در خصوص دعوی آقای محمود اثنی عشری اژیه به طرفیت آقای اصغر جباریان به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون لاير وجه چک به شماره ۹۰۱/۲۰۰۵۰۲۴۲  مورخ ۹3/۶/۶ به عهده بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به  ابراز و  به دعوی خواهان از خود 
استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون لاير بابت اصل خواسته و دو میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار لاير 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹3/۶/۶( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
 این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
شماره:۲3۶۶3/م الف 

قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

هزینه آزمایش اجباری پیش از ازدواج، رایگان استمردم از خودروی رانندگان متخلف عکس بگیرند

حتما بخوانید!
عوامل بازماندن دختران از تحصیل
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حوادث

سلمان محمدی                                               
ــاه، روز بزرگداشــت ســلمان فارســی اســت  ــروز 17 آبان م ام
ــه اســت. ســلمان فارســی  ــام گرفت کــه ســلمان محمــدی ن
ــی  ــام اصل ــود. ن ــان ب ــی اصفه ــه ج ــان زاده ای از ناحی دهق
ــد. از  ــوی گرایی ــن عیس ــه دی ــی ب ــوده و در کودک ــه ب او روزب
کشیشــان شــنیده بــود کــه ظهــور پیامبــر تــازه نزدیــک اســت؛ 
لــذا خانــه پــدر را تــرک گفــت و بــه قصــد یافتــن آن پیامبــر 

ــه ســفر پرداخــت.  ب
ــه ســوریه رســید، مدتــی در شــام و موصــل اقامــت  چــون ب
کــرد تــا اینکــه در یکــی از بــاد عــرب بــه اســارت بنی کعــب 
درآمــد. مــردی از بنی غریضــه او را خریــد و بــه یثــرب بــرد. در 
ایــن شــهر بــود کــه از ظهــور پیامبــر آگاه شــد و چــون گفته هــا 
و نشــانه هایی را کــه از کشــیش مــراد خــود شــنیده بــود، در 
ــرم او را از خواجــه اش  ــد، اســام آورد. رســول اک ایشــان دی
خریــد و آزاد کــرد و از آن موقــع ســلمان مــازم رســول اکــرم 

بــود و نــزد او منزلــت خاصــی یافــت. 
ــه  ــام ب ــخ اس ــه در تاری ــی ک ــدق در جنگ ــدن خن ــد کن گوین
ــی  ــنهاد و راهنمای ــا پیش ــت، ب ــروف اس ــدق مع ــزوه خن غ
ــاوز  ــت از تج ــدق در ممانع ــن خن ــدن ای ــوده و کن ــلمان ب س

ــت.  ــته اس ــزرگ داش ــری ب ــران اث کاف
صحبــت دربــاره ســلمان فارســی، ایــن صحابــه گرانقدر رســول 
ــیار  ــی)ع(، بس ــام عل ــادار ام ــار وف ــام)ص( و ی ــی اس گرام
ــت وجوی  ــز او و جس ــت حیرت انگی ــت. سرگذش ــکل اس مش
بی وقفــه اش بــرای دســتیابی بــه حقیقــت، بــه خوبــی ثابــت 
می کنــد کــه ایمــان ســلمان، از روی مصلحت جویــی یــا 
ــدون پشــتوانه عقلــی نبــوده اســت.  احســاس و عاطفــه، ب

ســلمان از معــدود مســلمانانی اســت کــه پــس از شــناخت 
ــان  ــدق ایم ــواره ص ــد و هم ــدا نش ــچ گاه از آن ج ــق، هی ح
ــل  ــه دلی ــرد. ســلمان ب ــات ک ــردار خــود اثب ــا ک ــش را ب خوی
ــردش، از  ــه ف ــص منحصــر ب ــر خصای ــی و دیگ ــن ویژگ همی
ــن)ع(  ــه معصومی ــر)ص( و ائم ــزد پیامب ــی ن ــگاه خاص جای

ــد.  ــوردار ش برخ
ــرت  ــد. حض ــوال ش ــلمان س ــاره س ــن)ع( درب از امیرالمؤمنی
فرمودنــد: چــه بگویــم دربــاره مــردی کــه از طینــت مــا آفریده 
شــده و روح او بــه روح مــا نزدیــک اســت. خــدای متعــال او 
را بــه آغــاز و پایــان و آشــکار و نهــان و ظاهــر و باطــن و همــه 

ــاخت.  ــوص س ــا مخص دانش ه
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــدا)ص( رفت ــول خ ــر رس ــه محض ــن ب م
ــی وارد  ــی عرب ــس از مدت ســلمان شــرف حضــور داشــت. پ
شــد و ســلمان را از جایــی کــه نشســته بــود دور کــرد و خــود 
بــه جــای او نشســت. پیامبــر)ص( برآشــفت و از فــرط 
ــد و دو چشــم مبارکــش  خشــم، عــرق از پیشــانی اش چکی

ســرخ شــد. 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــا کســی را کــه خداون ســپس فرمــود: آی
ــار  ــد، کن ــن او را دوســت دارن ــرش در زمی در آســمان و پیامب
مــی زنــی؟ آیــا مــردی را کــه هیچــگاه جبرئیــل بــه نــزد مــن 
نیامــد، جــز آنکــه از جانــب پــروردگار مــرا مأمــور ســاخت بــه 

ــی؟  ــار می زن ــانم، کن او ســام برس
همانــا ســلمان فارســی از مــن اســت. کســی کــه بــه او ســتم 
کنــد، بــه مــن ســتم کــرده و هــر کــه او را دور ســازد، مــرا دور 
ــه مــن نزدیــک  ــه او تقــرب جویــد، ب ســاخته و هــر کــس ب

شــده اســت. 
گروهــی از امــام رضــا)ع( اجــازه خواســتند تــا خدمــت 
ایشــان شــرفیاب شــوند و ادعــا کردنــد کــه همگی از شــیعیان 
ــازه  ــا اج ــه آن ه ــد روزی ب ــرت چن ــتند. حض ــی)ع( هس عل
ــداد. ســپس هنگامــی کــه خدمــت امــام رســیدند  حضــور ن

ــس  ــی ب ــه ادعای ــما ک ــر ش ــود: وای ب ــا فرم ــه آن ه ــام ب ام
ــه درســتی کــه شــیعه حضــرت علــی)ع(  ــزرگ کرده ایــد. ب ب
 کســانی همچــون امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( 
و ســلمان فارســی و ابــوذر و مقــداد و عمــار و محمــد بــن ابــی 
بکــر هســتند کــه هیــچ گاه بــا اوامــر و دســتورات آن حضــرت 

ــت نکردند.  مخالف
شرط پیامبر 

از امــام صــادق)ع( روایــت شــده کــه فرمــود: پیامبــر گرامــی 
اســام)ص( بیــن ســلمان و ابــوذر پیمــان بــرادری و اخــوت 
ــلمان  ــا س ــه ب ــرد ک ــرط ک ــوذر ش ــه اب ــاخت و ب ــرار س برق

ــد.  مخالفــت نکن

سخـن حکیـمانه از بـزرگان
1. بزرگ تریــن عیــب بــرای دنیــا همیــن بــس کــه 

علیه الســام( علــی  )حضــرت  بی وفاســت. 
واقعیــت  بــه  حقیقــت  ایــن  روزی  دارم  آرزو   .۲
ــن  ــد. )مارتی ــان ها برابرن ــه  انس ــه هم ــود ک ــدل ش مب

) تر کینــگ لو
3. بهتــر اســت روی پــای خــود بمیــری تــا روی 

)رودی( کنــی.  زندگــی  زانو هایــت 
ــت  ــان نیس ــر از انس ــزی بزرگ ت ــن چی ــر روی زمی ۴. ب

ــون( ــر او. )همیلت ــر از فک ــزی بزرگ ت ــان چی و در انس
ــر  ــی ارزد آدم حقی ــه نم ــت ک ــاه اس ــدر کوت ــر آنق  ۵. عم

و کوچک بماند. )دیزرائیلی(
۶. چیــزی ســاده تر از بزرگــی نیســت؛ آری، ســاده بــودن 

همانــا بــزرگ بودن اســت. )امرســون(
ــه انجــام  ــب ب ــم، اغل ــور مه ــه نتیجــه رســیدن ام  7. ب
ــه ظاهــر کوچــک بســتگی  ــا نیافتــن امــری ب یافتــن ی

دارد. )چاردینــی(
۸. آنکــه خــود را بــه امــور کوچــک ســرگرم می کنــد، چــه 

بســا کــه توانایــی کارهای بــزرگ را نــدارد. )الروشــفوکو(
۹. اگــر طالــب زندگــی ســالم و بالندگــی هســتیم، بایــد 

بــه حقیقــت، عشــق بورزیــم. )اســکات پــک(
ــا  1۰. زندگــی بســیار مســحورکننده اســت؛ فقــط بایــد ب

ــه آن نگریســت. )دومــا( عینــک مناســبی ب
11. دوســت داشــتن انســان ها بــه معنــای دوســت 
داشــتن خــود بــه انــدازه دیگــری اســت. )اســکات پک(

1۲. عشــق، یعنــی اراده بــه توســعه خــود بــا دیگــری در 
جهــت ارتقــای رشــد دومــی. )اســکات پــک(

ــه  ــاده ک ــمت از ج ــا آن قس ــط ت ــران را فق ــا دیگ 13. م
ــم. )اســکات  ــت  کنی ــم هدای ــم می توانی خــود پیموده ای

پــک(

 دستگیری باند سارقان منازل 

با یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

اموال مسروقه 
انتظامــی  فرمانــده 
از  نجف آبــاد  شهرســتان 
دســتگیری اعضــای بانــد 
و  ســارقان  نفــره  پنــج 
ــازل و کشــف  مال خــران من
یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
ریــال امــوال مســروقه خبــر 

داد. 
گفت وگــو  در  خدادوســت  محمدرضــا  ســرهنگ 
ــی  ــت: در پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ب
ــتان  ــزل در شهرس ــرقت من ــره س ــن فق ــوع چندی وق
در  ســارقان  دســتگیری  و  شناســایی  نجف آبــاد 
دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان 

ــت.  ــرار گرف ق
وی افــزود: مامــوران پلیــس آگاهــی پــس از انجــام 
اقدامــات تخصصــی یکــی از ســارقان را شناســایی و 

در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد. 
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: ایــن ســارق در 
بازجوئی هــای بــه عمــل آمــده بــه ســرقت یــک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال امــوال از منــازل مــردم 
ــا همدســتی دو ســارق و مال خــری دو نفــر دیگــر  ب

ــر داد.  خب
از  پــس  داشــت:  بیــان  انتظامــی  مقــام  ایــن 
هماهنگــی بــا مقــام قضائــی دو ســارق و دو مال خــر 
ــه و  ــات غافلگیران ــک عملی ــز در ی ــده نی ــن پرون ای

ضربتــی دســتگیر شــدند. 
ســرهنگ خدادوســت افــزود: در ایــن خصــوص 
پرونــده تشــکیل و هــر پنــج ســارق و مال خــر جهــت 
ــل  ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح س

ــدند.  داده ش
ــان  ــاد در پای ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام فرمان
بــه شــهروندان گفــت: یکــی از دالیــل ســرقت از 
ــان درخصــوص  ــازل مال باختــگان ســهل انگاری آن من
ــردن  ــل ک ــد قف ــده مانن ــات بازدارن ــتفاده از امکان اس
ــهروندان  ــا دارد ش ــت و ج ــوده اس ــره ب درب و پنج
گرامــی در حفــظ امــوال خــود بیشــتر دقــت کننــد تــا 
ــم  ــان فراه ــرای مجرم ــات ب ــه اقدام ــه این گون زمین

نشــود.

بــه  اروپــا موســوم  مریخ نــورد ســازمان فضایــی 
ــیاره  ــطح س ــا س ــاه ب ــخ ۲۸ مهرم ــیاپارلی در تاری ش
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود شــد. ب ــرد و ناب ــورد ک ــخ برخ مری
نــه تنهــا ماموریــت ایــن مریخ نــورد بــه پایــان رســید 
بلکــه محــل برخــورد آن باعــث شــکل گیری نقطــه ای 
ــر روی ســطح ایــن ســیاره شــده اســت.  تیره رنــگ ب
ــا  ــواره Mars Reconnaissance Orbiter ناس ماه
پــس از وقــوع ایــن اتفــاق، تصویــر آن را بــه ســرعت 
ــار  ــر را در اختی ــن تصوی ــون ناســا ای ــرد و اکن ــت ک ثب

ــت. ــرار داده اس ــانه ها ق رس

 ایــن ماهــواره ناســا بــا اســتفاده از دوربیــن قدرتمنــد 
ــر  ــن تصوی ــته ای ــه HiRISE توانس ــوم ب ــود موس  خ

را ثبت کند.
ــده از  ــت آم ــه دس ــی ب ــر رنگ ــتین تصوی ــن نخس ای
محــل ســقوط مریخ نــورد شــیاپارلی اســت. بــه نظــر 
ــه نقطه هــای  ــد ک ــد می کن ــر تایی ــن تصوی می رســد ای
روشــن در اطــراف ایــن محــل در واقــع خرده هــای آن 
هســتند. ایــن تصویــر همچنیــن نشــان می دهــد کــه 
ــه تقریبــی  ــورد کــه در فاصل ــر نجــات ایــن مریخ ن چت
یــک و نیــم کیلومتــری آن افتــاده، بــه دلیــل بادهــای 

مریخــی تغییــر زاویــه پیــدا کــرده اســت.
کــه  می زنــد  تخمیــن  اروپــا  فضایــی  ســازمان 
ــان مــاه نوامبــر  ــا پای ــه ت بررســی هایش در ایــن زمین
 EXOMAS بــه پایان برســد. بخــش دیگــر ماموریــت
ــا  ــت کم ت ــام دارد، دس ــه Trace Gas Orbiter ن ک
ســال ۲۰۲۲ بــه ماموریــت خــود ادامــه می دهــد. 
ایــن مشــکل، ســازمان فضایــی  بــروز  علی رغــم 
اروپــا قصــد دارد ماموریــت دیگــری را در ســال ۲۰۲۰ 
ــا  ــد. قــرار اســت ایــن ماموریــت ب ــخ آغــاز کن در مری

ــود. ــام ش ــیه انج ــی روس ــازمان فضای ــکاری س هم

ناسا، نخستین تصویر رنگی از محل سقوط مریخ نورد شیاپارلی را منتشر کرد

هــر  بــا  امــروز  بچه هــای 
و  می شـــکنند  تلنگـــری 
ــادگی  ــه س ــان ب شادی هایش
ــه افســردگی  جــای خــود را ب

و اضطــراب می دهــد. بچه هــای 
شــادی  بچه هــای  قدیــم 
ــروز  ــای ام ــا بچه ه ــد؛ ام بودن

در کجــا ســیر می کننــد؟ 
دوران کودکــی، پرخاطره تریــن 
زندگــی  دوران  زیباتریــن  و 

اســت؛ دورانــی اســت کــه هــر چنــد ســاله کــه باشــید بــاز هم 
ــان  ــد. دلت ــا برگردی ــه آن روزه ــد ب ــان می خواه ــور دلت بدج
ــه کار  ــش و هم ــرای شــادی های آن روزهای ــد ب ــک می زن ل
ــادی ها را در  ــاره آن ش ــوی دوب ــه نح ــه ب ــا بلک ــد ت می کنی
خودتــان زنــده کنیــد. امــا انــگار آن شــادی ها مخصــوص آن 

ــد و بــس. روزهــا بودن
    امکاناتی که شادی نمی آورد

شــاید شــما هــم ماننــد مــن دلتــان از ایــن قضیــه بگیــرد؛ 
ــد و آن  ــر می کنی ــان فک ــای خودت ــه آن روزه ــی ب ــا وقت  ام
ــد  ــد، می بینی ــودکان مقایســه می کنی ــای ک ــن روزه ــا ای را ب
روز و شبشــان شــده تلویزیــون، تبلــت، انــواع و اقســام 
ــم  ــای درســی و غیردرســی، کاس ورزش و وزن ک کاس ه
ــای  ــه جــای بچه ه ــر ب ــد »اگ ــان می گویی ــه خودت ــردن، ب ک
ــای  ــه بچه ه ــن اســت ک ــت ای ــودم ...« واقعی ــه ب ــن زمان ای
امــروز بــا اینکــه در مقایســه بــا گذشــته از امکانــات بیشــتری 
برخوردارنــد امــا بــه انــدازه بچه هــای دیــروز شــاد و ســرزنده 

ــرا؟ ــد چ ــر می کنی ــتند. فک نیس
    ائتالف پنهان والدین و تلویزیون

ــن  ــه گفت ــا قص ــی ب ــه خوب ــته رابط ــا در گذش ــدر و مادره پ
و درســت کــردن ســرگرمی های مفیــد و مفــرح بــرای 
ــا  ــروزی ب ــای ام ــدر و مادره ــا پ ــتند. ام ــان داش بچه هایش
اینکــه باســوادترند، آنقدر هــا وقــت یــا حوصلــه ندارنــد؛ 
ــون  ــه تلویزی ــد،  دکم ــودک درمی آی ــدای ک ــا ص ــه ت  درنتیج

را می زنند و سراغ کارهای خودشان می روند. 
ای کاش دســت کم شــبکه های ویــژه کــودکان را بــرای آن هــا 
روشــن می گذاشــتند؛ از آنجــا کــه تبلیغــات تلویزیونــی جــزو 
بخش هــا  موزیکال تریــن  و  رنگارنگ تریــن  شــادترین، 
هســتند و در کمتریــن زمــان بیشــترین تنــوع رنــگ و آهنگ 
را بــه نمایــش می گذارنــد، بیشــتر مــورد توجــه بچه هــا قــرار 
ــدام  ــات م ــن تبلیغ ــال یافت ــه دنب ــفانه ب ــد و متأس می گیرن

ــد.  ــال عــوض می کنن کان
ایــن جریــان تــا بزرگ تــر شــدن کــودک ادامــه پیــدا 
می کنــد؛ تــا جایــی کــه دیگــر کــودک خــودش بــرای 
تماشــای فــان کاالی تبلیغــی کنتــرل تلویزیــون را بــه دســت 

می گیــرد. 
تحفــه نامیمــون ایــن ائتــاف ناخــودآگاه، شــکل گرفتــن این 
ــغ ــان تبلی ــه در ف ــان بچ ــه »ف ــت ک ــودک اس ــور در ک  تص
ــت  ــز را در دس ــان چی ــون ف ــود؛ چ ــال ب ــر ح ــاد و س ش

داشــت.«
ــاد  ــا ی ــن برنامه ه ــای ای ــه از تماش ــر بچ ــارت دیگ ــه عب  ب
می گیــرد کــه فکــر کنــد بــرای شــاد بــودن و آرامــش داشــتن 
ــگاه  ــه در ن ــرد ک ــی ک ــد کارهای ــت، بای ــی داش ــد چیزهای بای
دیگــران خــوب بــه نظــر رســید، بایــد تأییــد دیگــران را جلــب 

کــرد؛ خاصــه اینکــه بایــد 
ــرون از  ــی بی شــادی را در جای

خــود جســت وجو کــرد. 
مســلم اســت کودکــی کــه 
خــود  شــادی بخش   منابــع 
را در بیــرون از خــود می جویــد 
بــا فراهــم نشــدن هــر کــدام از 
ــه هــم می ریــزد  ایــن منابــع ب
و دچــار اضطــراب و افســردگی 

می شــود.
   نچشیدن طعم حمایت همساالن

ــه  ــار بچ ــه، چه ــم س ــت ک ــواده ای دس ــر خان ــا ه قدیم تر ه
قــد و نیــم قــد داشــت،و در هــر کوچــه ای چنــد بچــه 
ــع  ــی جم ــه یک ــر روز خان ــه ه ــد ک ــال بودن ــن و س ــم س ه
می شــدند و چنــد ســاعتی بــا هــم بــازی می کردنــد. 
می خــورد  زمیــن  مثــا  بچــه ای  اگــر  موقع هــا  آن 
حتــی اگــر رقیــب بقیــه هــم بــود، دیگــران دســتش 
می کردنــد پــاک  را  اشــک هایش  می گرفتنــد،   را 

بــه خانــه  تــا رســیدن  و  قلمــدوش خــود کــرده  را   او 
و آغوش گرم مادر مشایعت می کردند.

ــد؛  ــا را درک نمی کنن ــن حمایت ه ــزه ای ــاال م ــای ح  بچه ه
چــون آن را کمتــر چشــیده اند. آخــر طفلکی هــا در هــر 
ــان  ــا چن ــم ب ــتند؛ آن ه ــتر نیس ــا بیش ــی دو ت ــواده یک خان
فاصلــه ســنی کــه یکــی بــرای دیگــری والدگــری می کنــد. 
ــرای  همســایه ها هــم مثــل قبــل  نیســتند. دیگــر پاتوقــی ب
جمــع شــدن بچه هــای کوچــه وجــود نــدارد و بچه هــا 
آنقــدر همدیگــر را نمی شناســند کــه بخواهنــد عصــای زمیــن 

ــوند.  ــر ش ــای همدیگ خوردن ه
   بازی های کودکی گم شده اند

ــای  ــد. بچه ه ــدا می کن ــا پی ــازی معن ــا ب ــردن ب ــی ک بچگ
قدیــم بــا همســاالن  خــود بــازی می کردنــد، آن هــم بــا هــر 
کــس کــه دوســتش می داشــتند؛ هیــچ اجبــاری در انتخــاب 
ــر  ــن ب ــک آزادی ایم ــت. ی ــود نداش ــازی وج ــازی و ب همب
ــا  ــن و بزرگ تره ــود. والدی ــا ب ــا حکمفرم ــای بچه ه بازی ه
ــا زمــان اضطــرار  دورادور حواسشــان بــه بچه هــا بــود؛ امــا ت

ــد. ــی نمی کردن ــدند و دخالت ــا نمی ش ــازی آن ه وارد ب
بــه همیــن دلیــل بچــه  در بــازی یــاد می گرفــت کــه عایــق 
فــردی اش را بشناســد، بــر مبنــای عایــق درونــی اش عمــل 
 کنــد، مشــکاتش را خــودش حــل کنــد، زندگــی خــود 
ــپارد.  ــاد بس ــا را در ی ــه این ه ــد هم ــعی کن ــرل و س را کنت
ــای روزگار  ــه پ ــورد، ب ــن می خ ــر زمی ــه اگ ــن بچ ــلما ای  مس
ــدم  ــی ق ــاب کج ــه حس ــه ب ــت؛ بلک ــانس نمی گذاش و ش
خــودش می گذاشــت و بــا تصمیــم بــرای صــاف کــردن ایــن 
ــد می شــد و دویــدن  ــه طــور خودجــوش از جــا بلن  کجــی ب

را از سر می گرفت.
امــا بچه هــای حــاال کــه نــه در مدرســه در انتخــاب بازی هــا 
و همبازی هایشــان آزادی چندانــی دارنــد و نــه در خانــه 
می تواننــد بــدون دخالــت و نظــارت مســتقیم والدیــن 
ــاد  ــن موضــوع را ی ــل ای ــه مقاب ــد، نقط ــدم بردارن ــدم از ق ق

می گیرنــد. 
ــدون کنتــرل دیگــران از پــس یــک  ــد کــه ب آن هــا می آموزن
ــی  ــای ناامن ــا را ج ــه دنی ــد؛ درنتیج ــم برنمی آین ــازی ه ب
ــد. تبیــان ــر اتفاقــات آن ندارن ــی ب ــد کــه هیــچ کنترل می بینن

چرا بچه های امروز کمتر شاد هستند؟
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ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــان پرداز ۲۰۰۰ 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 مشــترکان شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.

    خدمات سامانه آسان پرداز 2000 برای کسب و کار
ــوض  ــت قب ــرای پرداخ ــا ب ــامانه تنه ــن س ــر ای ــال حاض در ح
خدماتــی ماننــد تلفــن، بــرق، گاز، آب و... قابــل اســتفاده 
اســت؛ امــا در آینــده مــا بــا گســترش و توســعه ســامانه، ایــن 
ــا  ــب و کاره ــی کس ــه تمام ــرد ک ــم ک ــم خواهی ــکان را فراه  ام
حتــی رســتوران ها و ســینما و بســیاری مراکــز کوچــک و 
بــزرگ بتواننــد از طریــق ایــن ســامانه بــه مشترکانشــان 

کننــد. خدمات رســانی 
ــا  ــه ب ــم ک ــان می دانی ــی خودم ــه اجتماع ــا وظیف ــع م  در واق
ــردم ــه م ــت ب ــت خدم ــی در جه ــامانه گام ــن س ــترش ای  گس

کاهش ترافیک و کاهش زمان ارائه خدمات برداریم.

    چرا این سامانه شروع به فعالیت کرد
همان گونــه کــه می دانیــد هــر خدمــت هزینــه ای دارد و شــرکت های 
بــه  اقــدام  خدمــات  ایــن  ارائــه  بــرای  خدمات رســان 
قطــع  باعــث  می کردنــد کــه  قبض هــای کاغــذی  صــدور 
نیــاز  قبض هــا  ایــن  پرداخــت  بــرای  و  درختــان می شــد 
ــیاری  ــای بس ــت و هزینه ه ــرف وق ــک و ص ــه بان ــن ب ــه رفت  ب

بود.
بــه دســت مشــترک  قبــض  اگــر  این هــا  کنــار همــه  در 

 نمی رســید یــا بــه هــر طریقــی گــم می شــد، مشــکاتی 
ــامانه  ــن س ــاد ای ــا ایج ــرد. ب ــاد می ک ــترکان ایج ــرای مش را ب
 ایــن مشــکات از پیــش پــای مشــترکان برداشــته شــده 

است.

    خدمات مشابه با سامانه 2000
همان گونــه کــه می دانیــد خدمــات پرداخــت غیرحضــوری 

روش هــای متعــددی دارد؛ 
طراحــی  را  همــراه  تلفــن  اپلیکیشــن  یــک  مــا  امــا 
tce. آدرس  بــه  مخابــرات  ســایت  در  کــه  کرده ایــم 
ــود ــل دانل ــگان قاب ــورت رای ــه ص ــی و ب ــه راحت ــود و ب  ir موج

امــکان   tce نــام  بــا  اندرویــد  اپلیکیشــن  اســت.این 
قــرار  مخاطبــان  اختیــار  در  را  گســترده ای   خدمــات 

می دهد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد


