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که  گذشته پرداختیم؛ در این شماره به اعتماد به درون  آن در 

عبارت از خودباوری است، می پردازیم.
 امام)ره( در این رابطه فرمودند:  »مسلمان ها باید خودشان 
دارند  فرهنگی  که خودشان یک  بفهمند  یعنی  کنند؛  پیدا  را 
خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی دارند.« 
کدام دارای  آفریده شده اند و هر  آزاد  انسان ها  اسالم می گوید 
خود  ندارند  حق  لذا  هستند؛  مستقل  هویت  و   شخصیت 
 را تحت سلطه دیگران قرار بدهند؛ بلکه انسان باید مستقل 

و آزاد زندگی کند؛ زیرا توانایی زیستن دارد...
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))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/524 مورخ 95/3/19 شورای اسالمی شهر 

 در نظر دارد عملیات موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت 

در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال (

مبلغ برآورد اولیه پروژه 
)ریال(

شماره 
مناقصه

موضوع  مناقصه ردیف

350/000/000 7/000/000/000 95/18595
95/8/9

پخت و حمل آسفالت جهت آسفالت معابر فوالدشهر .1

از شرایط  اطالع  مورخ 95/8/29 جهت  روز شنبه  اداری  آخر وقت  تا  دارند   متقاضیان فرصت 

و شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

اعتمادی که 
برگشت می خورد

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

 گزارش کیمیای وطن از چک های برگشتی
غذا، میراث خوشمزه

ایران
بهشت غذادوستان
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گزارش بانک مرکزی تا پایان سال 94، 7.8 میلیون فقره چک   بر اساس 

به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال برگشت خورده است



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــی  ــت نعمت ــه امنی ــان اینک ــا بی ــات ب ــر اطالع وزی
بــزرگ اســت، گفــت: امنیــت کشــور، نتیجــه 
ــا هــم  ــی و هماهنگــی تمامــی دســتگاه ها ب  همدل

و همراهی اقشار مختلف مردم است.
ــوی  ــیدمحمود عل ــلمین س ــالم و المس حجت االس
ــه در  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــدار ب ــنبه در دی روز دوش
ــار  ــورد اظه ــه بجن ــام جمع ــمالی و ام ــان ش خراس
کــرد: ایــن امــر مهــم، نتیجــه پیونــد مســتحکم بین 
ســربازان امــام زمان)عــج(، همدلــی و همبســتگی 
نظامــی  نیروهــای  ســایر  و  مســئوالن   همــه 

و انتظامی و همراهی مردم است.
ــه  ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــح ک ــات تصری ــر اطالع وزی
ناامنــی در بعضــی از کشــورهای همجوار و همســایه 
ــورمان  ــی در کش ــت بی بدیل ــا امنی ــود دارد، ام وج

ــت. حکمفرماس
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش اشــاره ای بــه 
تفــاوت دیدگاهــی کــه در امــور سیاســی وجــود دارد 
کــرد و افــزود: گرچــه فــراز و نشــیب هایی در ایــن 
زمینــه داریــم، امــا رهبــر معظــم انقــالب همچــون 

ــد. ــت می کنن ســکانداری کشــور را درســت هدای
دســتگاه های  بیــن  همیشــه  کــرد:  اظهــار  وی 
تفاهــم  همراهــی،  همدلــی،   حاکمیتــی کشــور 
ایــن  نتیجــه  امنیــت،  کــه  بــوده  وحــدت  و 
بعضــی  بــه  اشــاره  بــا  وی  همراهی هاســت. 
تحــرکات دشــمن بــرای ضربــه زدن بــه کشــور 
گفــت: هیــچ گاه دشــمنان موفــق نبوده انــد و حتــی 
نتوانســته اند در یــک مــورد نیــز خــودی نشــان 

دهنــد.
وی گفــت: خراســان شــمالی همیشــه آرام و امــن 
بــوده و همیشــه صــدای وحــدت و هم نوایــی 
از ایــن اســتان شــنیده شــده کــه ایــن امــر 
بیــن تمــام  نشــان دهنده همدلــی و همراهــی 

مســئوالن و مــردم اســت.

مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا بــه 
ــر  ــه عناص ــالح ب ــال س ــاره ارس ــا درب بارزانی ه
ســعودی ها  توســط کنســولگری  ضدانقــالب 
ــد کــرد کــه  در شــمال عــراق هشــدار داد و تأکی

بارزانی هــا، مدیــون ایــران هســتند.
ــکر  ــردار سرلش ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســید یحیــی صفــوی، دســتیار و مشــاور عالــی 
ــری  ــت خب ــوا، در نشس ــم کل ق ــده معظ فرمان
ــی  ــای ژئوپلیتیک ــی بحران ه ــش بین الملل همای
جهــان اســالم کــه صبــح دیــروز برگــزار شــد، بــا 
بیــان اینکــه ایــران از وضــع ژیوپلیتیــک باالیــی 
ــر  ــه تغیی ــت و هرگون ــوردار اس ــه برخ  در منطق
و تحــوالت در اروپــا و آفریقــا و آســیا بــر ایــران 
حــل  اســت، گفــت:  تاثیرگــذار  بالعکــس  و 
ــران  ــرای ای ــه ب ــک منطق ــای ژئوپلیتی بحران ه
ــاره  ــم درب ــا نمی توانی ــک ضــرورت اســت و م ی

ــاوت باشــیم و ورود  بحران هــای پیرامــون بی تف
بــه ایــن حــوزه، یــک ضــرورت و رســالت اســت.

صفــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت های 
راهبــردی ایــران در مســائل منطقــه ای و جهانــی 
تاثیرگــذار اســت تصریــح کــرد: حتــی انتخابــات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا هــم در مــواردی 
اســت  ایــران  سیاســت های  تاثیــر   تحــت 
و در مناظره هــا و ســخنرانی های کاندیداهــای 

ــم. ــاهده می کنی ــی آن را مش آمریکای
معظــم  فرمانــده  عالــی  مشــاور  و  دســتیار 
ــه  ــه شــدت ب ــران ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــوا ب کل ق
ــی  ــات مبتن ــح و امنیــت و ثب ــال ایجــاد صل دنب
بــر عدالــت در منطقــه اســت، خاطرنشــان 
ــرم در  ــد و ن ــدرت جدی ــک ق ــانه ها ی ــرد: رس ک
افــکار ملت هــا و سیاســتمداران  فضاســازی 

ــتند. هس
ــح  ــال صل ــه دنب ــران ب ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
جهانــی در مقابــل تفکــرات تکفیــری تروریســتی 

اســت.
سرلشــکر صفــوی متذکــر شــد: ایــن چالش هــا 
در منطقــه باقــی نمی مانــد و ممکــن اســت بــه 
ســمت آفریقــا و اروپــا و آســیای میانــه حرکــت 

. کند

 وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه اهمیــت 
و کارکــرد رســانه ها، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری 
رســانه ها، وضعیــت جامعــه بهبــود یابــد و رســانه ها از شــلوغ کاری 
ــان  ــین دهق ــردار حس ــد. س ــت کنن ــازی حرک ــمت بسترس ــه س ب
مطبوعــات  نمایشــگاه  بیســت ودومین  از  بازدیــد  جریــان   در 
ــای  ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــا در جم و خبرگزاری ه
ــات و رســانه ها  ــرد: مطبوع ــار ک ــات اظه موجــود در عرصــه مطبوع
ــه  ــد؛ چــرا ک ــه ای حرکــت کنن ــار حرف ــه ســمت رفت ــد بیشــتر ب بای
شــکل دهی افــکار عمومــی، آگاه ســازی جامعــه و حفــظ و صیانــت 
از ســالمت جریــان امــور در کشــور، وظیفــه مهمــی اســت کــه بــر 

ــت. ــده رسانه هاس عه
ــاخص  ــن ش ــا همی ــش را ب ــن نق ــانه ها ای ــر رس ــزود: اگ  وی اف
بــه  طــور عمیــق و درســت درک کننــد، آن گاه می شــود تصــور کــرد 
ــه اجــرا  کــه رســانه ها نقــش ناشــی از فلســفه وجــودی خــود را ب
گذاشــته اند. وزیــر دفــاع خاطرنشــان کــرد: ان شــاءهللا بــا عملکــرد 
ــانه ها از  ــد و رس ــود یاب ــه بهب ــت جامع ــانه ها، وضعی ــوب رس مطل
شــلوغ کاری بــه ســمت بسترســازی حرکــت کننــد. دهقــان در پایان 
ــگاه ــن نمایش ــانه ها در ای ــترده رس ــاط و گس ــور پرنش ــت: حض  گف

نشــان دهنده ایــن اســت کــه جامعــه وجــود رســانه های پرنشــاط 
ــه آن هــا اهمیــت می دهــد. ــد و ب و فعــال را ارج می نه

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب 
ــارز و آزاده  ــی مب ــت روحان ــی درگذش ــالمی در پیام اس
 جنــاب حجة االســالم آقــای حــاج شــیخ جعفــر شــجونی 

را تسلیت گفتند.
ــرح  ــن ش ــه ای ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــام رهب ــن پی مت

اســت:
بسمه تعالی

 بــا تأســف فــراوان خبــر درگذشــت روحانــی مبــارز 
ــاب حجة االســالم آقــای حــاج شــیخ جعفــر  و آزاده جن
شــجونی را دریافــت کــردم. آن مرحــوم از مبــارزان 
 دیریــن بــا رژیــم طاغــوت و از وفــاداران بــه امــام 
و انقــالب و نظــام مقــدس جمهوری اســالمی در سراســر 
ــان  ــنگر و بی ــای روش ــود. منبره ــود ب ــی خ ــر تبلیغ عم
ــن  ــدگاری در ذه ــای مان ــح و شــیرین او، خاطره ه صری
 و دل آشــنایان ایــن روحانــی شــجاع بــر جــای گذاشــته 

است.
ــرای آن مرحــوم  ــت ب ــران و رحم ــال غف ــد متع  از خداون

و صبر و اجر برای بازماندگانشان مسألت می کنم.
سّید علی خامنه ای

۱۷ آبان ۱۳۹۵

ــد از بیســت ودومین نمایشــگاه  محمدحســین مقیمــی در بازدی
مطبوعــات خبرگزاری هــا و رســانه برتــر، اصفهــان را قلــب ایــران 
نامیــد و در پاســخ بــه وضعیــت تخصیــص ناعادالنــه بودجــه بــه 
اســتان اصفهــان بیــان داشــت: تعییــن و تخصیــص اعتبــار بــه 
اســتان ها، بــر اســاس نیــاز مناطــق بــوده و بررســی آن بــر عهــده 

ســازمان برنامــه و بودجــه اســت. 
از  یکــی  اصفهــان،  سریع الســیر  قطــار  پــروژه  امــروز 
 پروژه هایــی اســت کــه بودجــه آن معــادل بودجــه چنــد اســتان

 است.
محمدحســین مقیمــی مشــکل آب اصفهــان را مشــکلی جــدی 
ــروز طــرح آمایــش  ــا ام ــاز م ــار داشــت: نی ــرد و اظه قلمــداد ک
ســرزمین اســت کــه موجــب می شــود تمامــی نیازهــای کشــور 
ــاده  ــش آم ــرح آمای ــر ط ــود. اگ ــخص ش ــب مش ــک قال در ی
ــر اســاس نیازهــای کشــور اولویت بنــدی  شــود مــا می توانیــم ب

داشــته باشــیم.
ــان  ــای اصفه ــروز نیازه ــه داد: ام ــور ادام ــر کش ــام وزی قائم مق
ــر  ــن نیازهــا در براب در بســیاری شــاخه ها، ضــروری اســت و ای

ــود. ــی می ش ــر بررس ــتان های دیگ ــای اس نیازه
وی افــزود: نماینــدگان اســتان اصفهــان در گرفتــن بودجــه 
بســیار قــوی هســتند. اصفهــان بــه عنــوان قلــب ایــران مطــرح 

ــا اســت. ایمن

عضــو هیئت رئیســه مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرح اســتیضاح 
وزیــر علــوم بــا 2۹ امضــا تقدیــم هیئت رئیســه مجلــس شــده 
اســت، گفــت: طــرح شــفافیت دریافتــی مدیــران در صحــن 

علنــی مجلــس در هفتــه آینــده بررســی می شــود. 
ــب، عضــو  ــوز، کات ــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـ ــه گ ب
ــتیضاح  ــرح اس ــه ط ــان اینک ــا بی ــس، ب ــه مجل هیئت رئیس
ــس  ــه مجل ــم هیئت رئیس ــا تقدی ــا 2۹ امض ــوم ب ــر عل وزی
ــی  ــران ط ــی مدی ــفافیت دریافت ــرح ش ــی ط ــده، از بررس ش

ــر داد. ــس خب ــی مجل ــن علن ــی در صح ــه آت هفت
در همیــن راســتا، ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امــور 
داخلــی مجلــس نیــز از تقدیــم طــرح اســتیضاح وزیــر 
ــه  ــنبه هفت ــه در یکش ــه هیئت رئیس ــا ب ــا 2۵ امض ــاد ب اقتص

خبــر داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حســین مقصــودی، ســخنگوی 
 کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــوی  ــی از س ــاد و دارای ــر اقتص ــتیضاح وزی ــرح اس ــه ط از تهی
ــا بیــش از 2۵  ــن طــرح ب ــت: ای ــر داد و گف ــت خب وکالی مل
ــم هیئت رئیســه مجلــس  ــان تقدی امضــا روز یکشــنبه 2۳ آب

می شــود.
ــه  ــده ک ــه ش ــور تهی ــرح در ۱۳ مح ــن ط ــه داد: ای وی ادام
ــوع  ــه موض ــاد ب ــی وزارت اقتص ــاره بی توجه ــتر آن درب بیش

ــنیم ــت. تس ــی اس ــاد مقاومت اقتص

وزیر اطالعات: 

امنیت کشور، نتیجه همدلی تمام دستگاه ها و همراهی مردم است

سرلشکر صفوی در نشست خبری:

ایران به دنبال صلح جهانی در مقابل تفکرات تکفیری تروریستی است

سردار دهقان: 

 رسانه ها از شلوغ کاری 

به سمت بسترسازی حرکت کنند

قائم مقام وزیر کشور:

اصفهان به عنوان قلب ایران مطرح است

 رهبر معظم انقالب 

درگذشت حجت االسالم شجونی را تسلیت گفتند

استیضاح وزرای علوم و اقتصاد 

حتما بخوانید!
سه شنبه  18  آبان ماه   21395 از حقوق فرهنگیان در صندوق ذخیره...

ـــمـــاره  294  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

خودباوری                                         
ادامه از صفحه یک: 

ســلطه  زیــر  همیشــه  ملت هــا،  بعضــی  اینکــه  امــا 
ــای  ــو و دولت ه ــراد زورگ ــد و اف ــی می کنن ــران زندگ دیگ
اســتعمارگر آن هــا را اســیر خــود کرده انــد یــا برخــی 
در  و  نمی دهنــد  بــروز  خــود  از  چندانــی  حساســیت 
ــت  ــن ذل ــه ای ــن ب ــد و ت ــت می کنن ــلطه حرک ــت س جه
از  تــرس  یــا  نادانــی  جهــت  بــه  شــاید  می دهنــد، 
ناتوانــی خودشــان باشــد. ایــن باعــث می شــود کــه 
 زیردســت دیگــران زندگــی کننــد؛ درواقــع گاه غفلــت 
و ســهل انگاری بشــر باعــث شــده کــه از زندگــی مســتقل 
ــل  ــن عام ــاید مهم تری ــی ش ــد. ول ــره بمان ــت بی به و راح
»نداشــتن ایمــان و جهان بینــی  ای درســت بــر پایــه 
اســالمی« باشــد؛ بالطبــع محــروم مانــدن از آثــار و بــرکات 
ــی در  ــل اساس ــود عام ــتوانه ای، خ ــده و پش ــن عقی چنی
ــتورها  ــه دس ــادن ب ــردن نه ــی و گ ــیر اصل ــراف از مس  انح

و امر و نهی هایی است که به خورد مردم می دهند. 
امــام علــی)ع( می فرماینــد: »دانــا کســی اســت کــه قــدر 
ــه  ــس ک ــن ب ــی انســان، همی خــود را بشناســد و در نادان

ــد.«  ارزش خویــش را ندان
ــتن  ــاور داش ــود را ب ــان خ ــناختن، هم ــود را ش ــدر خ ق
اســت کــه اگــر این گونــه بــود، ســلطه دیگــران بــر انســان 
امکان پذیــر نمی شــد. همچنیــن اســت جریــان یــک 
ملتــی کــه اگــر خــود و توانایی هــای خــود را بــاور داشــته 
باشــد، هرگــز زیــر بــار ســلطه دیگــران نخواهــد رفــت. امــا 
ازخودبیگانگــی کــه خــود را بــاور نداشــتن اســت، یک ملت 
را بــه نابــودی و ذلــت می کشــاند و ایــن ملــت بــه راحتــی 

ســلطه دیگــران را خواهــد پذیرفــت.
نادانــی  »بزرگ تریــن  می فرماینــد:  علــی)ع(  امــام 
ــت.«  ــش اس ــت خوی ــأن و منزل ــان از ش ــی انس ناآگاه
ــر  ــن مظاه ــر روز ای ــرا ه ــد: »چ ــت می فرماین ــام ام ام
بیــدار  و  می بینیــد  را  خدایــی  قــدرت  و  االهیــت 
نمی شــوید؟ از ایــن غربزدگــی بیــرون بیاییــد... بــه خــود 
ــکنید  ــد. نش ــر کنی ــالم فک ــه اس ــدری ب ــک ق ــد. ی بیایی
ــت  ــزرگ را شکس ــای ب ــه قدرت ه ــی را ک ــد بزرگ ــن س ای
ــه  ــزرگ همیش ــرد ب ــن م ــکنید.« ای ــم بش ــد ه نمی توانی
ســعی بــر آن داشــته کــه ملت هــا را به ویــژه مــردم 
مســلمان ایــران را متوجــه نعمت هــای بالقــوه و بالفعلــی 

ــت. ــرار داده اس ــا ق ــود آن ه ــد در وج ــه خداون ــد ک کن
از ایــن رو، در هــر مناســبتی چــه در دوران خفقــان و چــه 
 پــس از انقــالب اســالمی، محــور ســخنان ایشــان بیــداری 
و هوشــیاری و اســتقالل مــردم بــود و اعتقادشــان بــر ایــن 
ــا انــواع دسیســه ها و تبلیغــات  بــود کــه گرچــه دشــمن ب
ــد  دورغیــن ســعی کــرده مــا را عقــب نگهــدارد و کاری کن
ــاور کنیــم واقعــا کاری از دســت مــا  کــه خودمــان هــم ب
برنمی آیــد، ولــی مــا می توانیــم بــه یــاری خداونــد تــوی 
دهــن این هــا بزنیــم. می فرمودنــد: »شــما می توانیــد 
کشــور را اداره کنیــد. می توانیــد مدیریــت داشــته باشــید.« 
ــرای  ــه ب ــی ک ــای بزرگ ــی از مصیبت ه ــد: »یک می فرمودن
ایــن ملــت بــار آورده انــد اینکــه ملــت را نســبت بــه 

ــد.«  ــن کردن ــم بدبی ــان ه خودش
امــروز بــه درســتِی فرمایشــات امــام)ره( همــگان معترفند 
کــه پــس از نزدیــک بــه چهــار دهــه مشــخص شــد کــه مــا 
ــود  ــا، خ ــم توطئه ه ــم علی رغ ــی ه ــه خوب ــم و ب می توانی
را اداره کرده ایــم و بــه پیشــرفت های بی نظیــری دســت 

ــم. یافته ای
نفــس  و  اســالمی  انقــالب  دمیــدن صبــح  بــا  آری، 
ــت  ــه اصال ــران ب ــردم ای ــام، م ــرت ام ــیحایی حض  مس
ــام  ــا افشــاگری ام ــت واقعــی خــود بازگشــتند و ب و هوی
عزیــز بــه پوچــی ابرقدرت هــای شــرق و غــرب پــی بردنــد.

 در ایــن رابطــه امــام راحــل فرموده انــد: »مــا از اروپائیــان 
 چنــان وحشــت کردیــم کــه یکســره خــود را باختــه 
و علومــی را کــه خــود در او تخصــص داریــم و اروپائیــان 
تــا هــزار ســال دیگــر نیــز بــه او نرســند، بــه سســتی تلقــی 
 می کنیــم. کســی کــه منطق الشــفاء و حکمةاالشــراق 
ــق  ــه منط ــیرازی دارد، ب ــدرای ش ــه ص ــت متعالی  و حکم

و حکمت اروپا چه احتیاج دارد.«
و نیــز خطــاب بــه روســای اســالم فرمودنــد: »االن 
ــای  ــر روس ــالم ب ــالطین اس ــر س ــالم، ب ــای اس ــر روس ب
جمهــور اســالم )روســای احــزاب داخــل کشــور( تکلیــف 
اســت کــه ایــن اختالفــات موســمی جزئــی را کــه گاهــی 
ــه  ــر هم ــد... . اگ ــار بگذارن ــات را کن ــن اختالف ــد، ای دارن
ــد  ــون می گوین ــد میلی ــوند، هفتص ــت بش ــم همدس ــا ه ب
ــدر  ــه ق ــرق ب ــون متف ــد میلی ــا هفتص ــت، ام ــن جمعی ای
ــرق  ــون متف ــد میلی ــتند هفتص ــم نیس ــون ه ــک میلی ی
هــم  متفــرق  میلیــون  هزارهــا  نمی خــورد.  درد  بــه 
بــه درد نمی خــورد. امــا اگــر ایــن هفتصــد میلیــون، 
ــت  ــم دس ــا ه ــون ب ــد میلی ــش، چهارص ــت میلیون دویس
 بدهنــد، دســت بــرادری بدهنــد، حــدود و ثغورشــان 
را حفــظ کننــد...، در مصالــح اســالمی کــه مشــترک بیــن 
همــه اســت بــا هــم توحیــد کلمه کننــد، اگــر این هــا توحید 
ــد ــه فلســطینی طمــع نمی کن ــد، دیگــر یهــود ب  کلمــه کنن

دیگــر هنــد بــه کشــمیر طمــع نمی کنــد، بــرای ایــن اســت 
کــه نمی گذارنــد شــما متحــد بشــوید.«

فرمودنــد:  ایــران  عزیــز  مــردم  بــه  ایشــان خطــاب 
ــران  ــد ای ــلمین برومن ــان و مس ــما جوان ــدت ش »مجاه
همــه طبقــات کــه بــا وحــدت کلمــه دســت اجانــب را کوتاه 
ــن  ــه مســتضعفین. م ــرای هم ــی اســت ب ــد، الگوی کردی
امیــدوارم کــه همــه مســتضعفین کــه زیــر بــار مســتکبرین 
ــود  ــه خ ــما ب ــدات ش ــن مجاه ــطه ای ــه واس ــتند، ب هس

ــد.«  ــات بدهن ــان را نج ــد و خودش بیاین
در واقــع اگــر مســلمانان بــه خودباوری برســند و دســت به 
دســت هــم بدهنــد و از توانمندی هــای خــود بهــره بگیرنــد 
 هیــچ قدرتــی بــر آن هــا طمــع نخواهــد کــرد و ســلطه گران 

را مایوس خواهند نمود.

ایثار، اوج پله انسانیت      

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانسرویس سیاست

 از امــور مهمــی کــه موجــب رشــد شــخصیت انســان ها 
ــرام  ــانیت، احت ــگاه واالی انس ــه جای ــا را ب ــود و آن ه  می ش
ــار، واژه ای اســت  ــار اســت. ایث ادب و بزرگــی می  رســاند، ایث
کــه در زبــان فارســی بــه »ازخودگذشــتگی« معنــا می شــود. 
 انســان ازخودگذشــته، کســی اســت کــه بــرای خانــواده 

اطرافیان و جامعه خویش فداکاری می کند. 
 او، فــردی اســت کــه تنهــا بــه خویشــتن، نمی اندیشــد 
و اهــل خودخواهــی نیســت. ایــن یکــی از ویژگی هــای 
ــر کشــور  ــه و ه ــر جامع ــه در ه  پســندیده انســانی اســت ک
و قــاره ای مطلــوب و مــورد قبــول اســت و انســان های ایثارگــر 

مانــدگاران تاریــخ هســتند و هرگــز نمی میرنــد.
ــی  ــر نیک نام ــالوه ب ــهادت، ع ــار و ش ــی، ایث ــگ دین در فرهن
ــداکار، از  ــان ف ــت. انس ــی اس ــوی و روحان دارای ارزش معن
عالئــق خویــش در راه هدف هــای متعالــی مــی گــذرد تــا بــه 
معبــود خویــش دســت یابــد. »و مــن النــاس مــن یشــری 

ــاد« ــوف بالعب نفســه ابتغــاء مرضــات هللا و هللا رئ
ــدا  ــنودی خ ــر خش ــود را در براب ــان خ ــردم ج ــی از م بعض
می فروشــند و خداونــد نســبت بــه بندگانــش مهربــان اســت. 

ــره، 207( )ســوره بق
 ایثارگــر در فرهنــگ اســالم، کســی اســت کــه حاضــر باشــد  
هســتی و جــان خــود را بــرای دیــن خــدا فــدا کنــد و در راه 

ــذرد.  ــش بگ ــته های خوی ــای او از خواس رض
خداونــد در قــرآن در قســمتی از آیــه 9 ســوره حشــر  دربــاره 
ایثــار اهــل مدینــه در زمــان پیامبــر در پذیــرش مهاجــران مکه 
چنیــن می گویــد: »... و آن هــا )مهاجــران( را بــر خــود مقــدم 
می دارنــد، هرچنــد خودشــان بســیار نیازمنــد باشــند. کســانی 
ــده اند  ــته ش ــش بازداش ــس خوی ــرص نف ــل و ح ــه از بخ ک

رستگارانند.«
نهضــت امــام حســین)ع( در روز عاشــورای ســال 61 هجــری 
قمــری بــه عالی تریــن مفاهیــم ارزشــی و اعتقــادی، عینیــت 
ــرمنزل آن  ــه س ــرد ک ــیم ک ــی را ترس ــه راه ــید و نقش بخش
ــه  ــه ب ــی ک ــی از ارزش های ــود. یک ــرت ب ــا و آخ ــزت در دنی ع
زیباتریــن شــکل در کربــال بــه ظهــور رســید، ایثار و گذشــتن از 

ــت.  ــخصی اس ــای ش ــته ها و عالقه ه خواس
ــه خاطــر  در آئیــن جوانمــردان، گذشــتن از تمایــالت خــود ب
دیگــری کــه ایثــار نامیــده می شــود، رســمی دیرینــه اســت.

روح  بزرگــی  از  ایثــار می زنــد کــه  بــه   انســانی دســت 
و وارستگی واالیی برخوردار است. 

کربــال، حکایــت انســان هایی اســت کــه ایثارگرانــه در راه 
ــدا  ــت خ ــه رضای ــا ب ــتند ت ــدم گذاش ــین بن علی)ع( ق حس
برســند و ایــن یــک نمونــه بی بدیــل در تاریــخ بشــریت اســت 
ــم  ــکار عال ــا و اف ــید و دنی ــر کش ــه تصوی ــار را ب ــه اوج ایث  ک

را الی االبد معطوف به خود نمود. 
در حــوادث تاریــخ اســالم، نمونه هــای ایثــار و پاک بــازی  
فــراوان اســت؛ امــا رزمنــدگاِن هیــچ نبــردی بــه درجــه ای از 

ــاران حســین، نرســیدند. ــار ی ایث
ــتند.  ــخ هس ــیر تاری ــاک مس ــراغ تابن ــداکار، چ ــل های ف نس
ــه  ــی مرف ــرای ایجــاد ملت ــان ب ــه از عــزم راســخ آن ــوی ک پرت
ــداکار  ــل ف ــت دارد. نس ــن حکای ــی نوی ــبخت و زندگ و خوش
نســلی اســت کــه هیــچ چیــز را تنهــا بــرای خــود نمی خواهــد 
ــن نســلی در  ــز هســت. زندگــی چنی ــدگان نی ــه فکــر آین و ب

ــود. ــه می ش ــتگی خالص ــی و ازخودگذش سختکوش
 اکنــون درس بــزرگ ایثــار یــک نیــاز مهــم جامعــه بشــری 
 اســت؛ بــرای رهایــی از انــواع ظلــم و ســتم، گرســنگی 
 و اســارت و ... . مگــر نــه ایــن اســت کــه هــر دقیقــه ده هــا 
و بلکــه صدهــا انســان بی گنــاه در ایــن کــره خاکــی بــه خــون 
خــود می غلطنــد و هــزاران انســان از شــدت گرســنگی جــان 
می دهنــد. پــس امــروز را ایثــار الزم اســت و بایــد کــه جهــان 
بــرای یــک قیــام بــزرگ آمــاده شــود تــا از ایــن همــه فالکــت 
نجــات یابــد. جایــگاه ایثــار در اوج اســت و انســان ایثارگــر در 

اوج پلــه انســانیت ایســتاده اســت.

خبر سیاسی 

جهانگیری:

  از حقوق فرهنگیان 

در صندوق ذخیره حفاظت می کنیم
ــوری  ــاون اول رئیس جمه مع
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
اقتصــادی  بنــگاه  یــک   را 
ــه و  ــک، بیم ــا داشــتن بان ب
ســرمایه گذاری فــوالد توصیف 
ــه  ــه جامع ــت: ب ــرد و گف ک
فرهنگیــان اطمینــان می دهم 
ــن  ــان در ای ــوق آن ــه از حق ــوه قضائی ــت و ق ــه دول ک

صندوق حفاظت می کند.
مراســم  در  دوشــنبه  روز  جهانگیــری  اســحاق 
پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معارفــه  و  تودیــع 
گفــت: ایــن روزهــا، موضــوع ذخیــره فرهنگیــان 
ــنیده  ــیار ش ــو دارد، بس ــزار عض ــش از ۹00 ه ــه بی  ک

می شود.
وی ادامــه داد: بــا گذشــت 20 ســال از تاســیس 
ــغ  ایــن صنــدوق، هــم حجــم ســهامداران و هــم مبال
ــه  ــش یافت ــادی افزای ــگاه اقتص ــن بن ــی در ای  دریافت
ــه  ــک، بیم ــادی دارای بان ــگاه اقتص ــن بن ــروز ای  و ام
فــوالد  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  شــرکت  و 

ــت.  اس
ــن  ــت: چنی ــار داش ــوری اظه ــاون اول رئیس جمه مع
اقتصــادی  فکــر  دارای  بایــد  حتمــا  مجموعــه ای 
ایــن  اساســنامه  و  باشــد  دقیــق  ســازمان یافته 
ــر  ــاید فک ــده، ش ــته ش ــه در روز اول نوش ــدوق ک صن
ــادی  ــگاه اقتص ــن بن ــه چنی ــه روزی ب ــد ک نمی کردن

ــود. ــل ش ــی تبدی بزرگ
ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــرد: آم ــح ک ــری تصری جهانگی
حاکــم  مدیریتــی  نظــام  از  آسیب شناســی  ابتــدا 
ــر  ــی ب ــام دقیق ــد و نظ ــته باش ــگاه داش ــن بن در ای
 آن مســتقر کنــد تــا کنتــرل، حسابرســی، نظــارت 

و پاسخگویی داشته باشد.

یــک رســانه آمریکایــی نوشــت: »عربســتان فاقــد ابزارهــای 
ــاض  ــت... . ری ــرده اس ــب ک ــران کس ــه ای ــت ک ــی اس قدرت
ژنرالــی چــون قاســم ســلیمانی را در اختیــار نــدارد؛ شــخصی 
ــی  ــای نظام ــه در عملیات ه ــال ها تجرب ــاری از س ــه کوله ب ک

ــد.« ــه دوش می کش ــی را ب مخف
المانیتــور بــا انتشــار یادداشــتی تاکیــد کــرده کــه آل ســعود 
شکســت ســنگینی از ایــران در تحــوالت اخیــر منطقــه خورده 
و در حــال از دســت دادن نفــوذ خــود در جبهه هــای متعــدد 

اســت.
ــپاه  ــون س ــه ای چ ــا تجرب ــای ب ــدان گروه ه ــور، فق  المانیت
پاســداران و افــراد کارآزمــوده ای چــون ســردار ســلیمانی را از 
عوامــل ناکامــی آل ســعود قلمــداد کــرده اســت. خالصــه ای 

ــد: ــی می آی ــن نوشــتار درپ از ای

عربســتان ســعودی در حــال از دســت دادن نفــوذ خــود در 
سراســر هــالل حاصلخیــز  ]منطقــه ای کــه شــامل کشــورهای 
ــراق  ــوریه، ع ــغالی، اردن، س ــطین اش ــان، فلس ــر، لبن  مص
ــب  ــه رقی ــق ب ــن مناط ــردن ای ــذار ک ــت[ و واگ ــه اس و ترکی
ــل  ــاض در مقاب ــت ری ــت. موقعی ــران اس ــی ای ــود، یعن خ
ــن  ــا ای ــوده؛ ام ــف ب ــال تضعی ــم در ح ــر ه ــران، پیش ت ته
رونــد اخیــرا شــتاب گرفتــه اســت. شکســت های عربســتان 
تــا حــدودی بــه واســطه عواملــی بــوده کــه خــارج از کنتــرل 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــی از آن ه ــا بخش ــت؛ ام ــور اس ــن کش ای
ــت. ــعودی اس ــت س ــای حکوم ــی در قابلیت ه ــف ذات ضع

 عربســتان، روابــط خوبــی بــا عــراق در دوران صــدام داشــته 
ــگ  ــالل جن ــت وی در خ ــه حکوم ــادی ب ــای زی و کمک ه
ــه  ــور رو ب ــط دو کش ــون رواب ــا اکن ــرده؛ ام ــراق ک ــران و ع ای
ســردی گراییــده اســت. مــاه گذشــته، در پــی انتشــار 
عربســتان  ســفیر  تــرور  طــرح  دربــاره  گزارش هایــی 
ســعودی ها ســفیر خــود از بغــداد را فراخواندنــد. آن هــا 
ــد  ــاب نکرده ان ــان انتخ ــرای سفیرش ــی ب ــون جایگزین تاکن
ــی  ــی باق ــان خال ــت همچن ــن پس ــاد ای ــال زی ــه احتم و ب
ــد. عربســتان از جنــگ علیــه داعــش در عــراق  خواهــد مان
ــه  ــد ک ــعودی ها نگرانن ــا س ــد؛ ام ــت می کن ــوریه حمای و س
شکســت داعــش موجــب برداشــته شــدن گام بعــدی بــرای 
ــی  ــه سیاس ــر عرص ــا ب ــیعیان و ایرانی ه ــتر ش ــلط بیش تس
عــراق خواهــد شــد. ریــاض اعتمــاد کمــی بــه سیاســتمداران 
برنامه هــای  داده انــد  وعــده  دارد؛ کســانی کــه  عراقــی 
فرقــه ای را دنبــال نکننــد. از ســوی دیگــر عربســتان ســعودی 
کــه روزگاری متحــد نزدیــک پــدر بشــار اســد بــود و حتــی 
ــت،  ــی داش ــط محکم ــم رواب ــار ه ــود بش ــا خ ــدا ب در ابت
ــل  ــوریه تبدی ــت س ــخت حکوم ــمن سرس ــه دش ــروزه ب ام

شــده اســت. تــرور رفیــق حریــری بــه حمایــت ســعودی ها 
ــال 20۱۱ در  ــای س ــه ناآرامی ه ــی ک ــان داد. زمان ــد پای از اس
ســوریه آغــاز شــد، عربســتان بــه ســرعت کمک هــای خــود 
را بــه نیروهــای ســنی آغــاز کــرد. کمک هــای عربســتان بــا 
ــه  ــا ب ــن کمک ه ــیاری از ای ــد و بس ــال نمی ش ــت ارس دق
ــال  ــلطان در س ــاد. بندربن س ــادی افت ــر جه ــت عناص دس
20۱۱ رئیــس دســتگاه اطالعاتــی عربســتان بــود و بــر ایــن 
کمک هــا نظــارت داشــت. اولویــت اصلــی بن ســلطان 
خــالص شــدن از شــر اســد و ســرنگون ســاختن وی بــوده 
اســت. ورود ایرانی هــا، حــزب هللا و روس هــا بــه جنــگ 
ســوریه، تالش هــای عربســتان را خنثــی کــرد. اســد اکنــون 
 بســیار قوی تــر از ســال گذشــته در قــدرت حضــور دارد 
و وابســتگی ســوریه بــه ایــران و حــزب هللا بیــش از هــر زمان 

ــت. دیگری اس
عربســتان ســعودی همچنیــن از شکســت دیگــری در لبنــان 
ــاغ  ــوی دم ــی م ــه زمان ــون« ک ــل ع ــرد. »میش ــج می ب رن
ــل  ــان تبدی ــد آن ــه متح ــون ب ــود، اکن ــش ب ــد و نزدیکان اس
ــان  ــزب هللا لبن ــان ح ــک قهرم ــون ی ــت. وی اکن ــده اس ش
اســت. انتخــاب میشــل عــون پــس از دو ســال بــن بســت 
سیاســی در لبنــان، نشــانه دیگــری اســت کــه بادها به ســود 
ــی  ــه مانع ــان ب ــزب هللا لبن ــد. ح ــق می وزن ــت دمش حکوم
اصلــی بــرای ریــاض تبدیــل شــده و مشــکالت بســیاری را 
ــزب هللا در  ــت ح ــود آورده. موفقی ــه وج ــعودی ها ب ــرای س ب
ســوریه و لبنــان بــه ضــرر عربســتان و ضــد منافع این کشــور 
بــوده اســت. مشــاوره های نظامــی و کمک هــای تخصصــی 
کــه حــزب هللا بــه حوثی هــا در یمــن می کنــد، التهــاب 
ــی  ــت. ماجراجوی ــعودی اس ــاهی س ــرای پادش ــری ب دیگ
ــم  ــوز ه ــور، هن ــن کش ــه ای ــه وی ب ــراق و حمل ــوش در ع ب

ــی دارد.  ــر منف ــکا و عربســتان تاثی ــی آمری ــع حیات ــر مناف ب
 از ســوی دیگــر عربســتان بــه شــدت منتقــد بــاراک اوبامــا 
رئیس جمهــور آمریکاســت؛ چــرا کــه وی اجــازه پاییــن 
ــر داد  ــدرت در مص ــارک را از ق ــنی مب ــدن حس ــیده ش  کش
و همچنیــن تحریم هــای ایــران را لغــو کــرد. عربســتان فاقــد 
ابزارهــای قدرتــی اســت کــه ایــران طــی دهه هــای گذشــته 
آنــان را کســب کــرده اســت. ســعودی ها معادلــی برای ســپاه 
ــاوره ای و  ــای مش ــد کمک ه ــه می توان ــد ک ــداران ندارن پاس
تخصصــی بــه گروه هایــی نظیــر حــزب هللا و حوثی هــا ارائــه 
ــده  ــلیمانی، فرمان ــم س ــون قاس ــی چ ــاض، ژنرال ــد. ری ده
ــاری  ــه کوله ب ــدارد؛ شــخصی ک ــار ن ســپاه قــدس را در اختی
ــه  ــی را ب ــی مخف ــای نظام ــه در عملیات ه ــال ها تجرب از س
اطالعاتــی  ســرویس های  عربســتان،  می کشــد.  دوش 
خوبــی دارد؛ امــا آنــان ماننــد ســپاه پاســداران ایــران، توانایی 
ــاره نبردهــای  اجــرای عملیات هــای واقعــی و تخصــص درب
ــر حمایــت  ــه صــورت ســنتی ب ــاض ب ــد. ری ســخت را ندارن
مالــی از قدرت هــا و بازیگــران منطقــه تکیــه داشــته اســت؛ 
ــن  ــه ای ــت، ادام ــای نف ــقوط قیمت ه ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــی از  ــعودی بخش ــتان س ــد. عربس ــکل می نمای ــد مش رون
کمک هــای چندیــن میلیــارد دالری بــه ارتــش لبنــان را 

ــت. ــرده اس ــع ک ــش قط ــی در هزینه های ــرای صرفه جوی ب
ایــران بــه قــدرت ســلطه گر در منطقــه تبدیــل نخواهــد 
ــادی  ــای زی ــمنان و محدودیت ه ــا دش ــور ب ــن کش ــد. ای ش
روبه روســت و شــعیان عــراق، ســوریه و لبنــان نیــز خواســتار 
نقش آفرینــی ایــران بــه عنــوان یــک اربــاب و قــدرت 
ســلطه گر نیســتند؛ امــا ایــران بــه صــورت روزافــزون در حــال 
ــز  ــالل حاصلخی ــر ه ــن بازیگ ــه پرنفوذتری ــدن ب ــل ش  تبدی

و کنار زدن عربستان سعودی است. آفتاب نیوز

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: آزادی بیــان در جمهــوری 
ــموم  ــات مس ــه تبلیغ ــود هم ــا وج ــران ب ــالمی ای اس
دشــمنان، آزادی معقــول و منطقــی اســت و در کشــور 

مــا همــه قــوا و اشــخاص نقــد می شــوند.
خبــر  شــبکه  اطالع رســانی  پایــگاه  بــه گــزارش 
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
رســانه ها  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه 
افــزود:  جامعــه   فکــری  نظــام  شــکل دهی  در 
ــق  ــه از طری ــکالت جامع ــیاری از مش ــون بس هم اکن
ــود  ــرح می ش ــیما مط ــن صداوس ــانه ها و همچنی رس

انتقــاد صــورت می گیــرد. و 
ــاال  وی گفــت: برخــی، انتظــارات را در بحــث آزادی ب
ــم  ــری ه ــای دیگ ــه آزادی ه ــد ک ــد و معتقدن می برن
بایــد باشــد؛ در حالــی کــه در هیــچ کجــای دنیــا و در 
ــرا آزادی هــا  هیــچ نظامــی، آزادی مطلــق نداریــم؛ زی

ــد. ــم تزاحــم می کن ــا ه ب
ــت آزادی  ــن اس ــزود: ممک ــه اف ــوه قضائی ــس ق رئی
یــک شــخص بــا شــخص دیگــر و آزادی یــک گــروه 

بــا گــروه دیگــر یــا نوعــی آزادی بــا ارزش هــای 
ــن  ــد و ای ــدا کن ــم پی ــی تزاح ــح مل ــی و مصال اخالق
مســئله روشــنی اســت و همــه کشــورهای دنیــا قبــول 

ــه نحــوی محــدود شــود. ــد ب ــه آزادی بای ــد ک دارن
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: لــذا شــما می بینیــد 
ــی  ــی وقت ــرال دموکراس ــام لیب ــد نظ ــی مانن در نظام
بحــث تاریخــی هولوکاســت را مخالــف مصالحشــان 

می بیننــد، ممنــوع می کننــد.

وی افــزود: مــا در جمهــوری اســالمی ایــران پــس از 
ــا  ــد چارچوب ه ــالم بای ــی و اس ــون اساس ــول قان  قب
ــو  ــای جل ــه معن ــت ب ــن رعای ــم و ای ــت کنی را رعای

افتــادن از آزادی هــا نیســت.
جمهــوری  بنــای  قضائیــه گفــت:  قــوه  رئیــس 
 اســالمی ایــران بــر اســاس اصــل دوم قانون اساســی 
توحیــدی اســت و در اصــل ســوم هــم دولت هــا 
موظــف شــدند ارزش هــای اخالقــی را در جامعــه 
ترویــج دهنــد و از همــه مظاهــر فســاد و الابالیگــری 

ــد. ــری کنن جلوگی

رئیس دستگاه قضا: 

آزادی بیان در ایران، معقول و منطقی است

المانیتور: 

سعودی ها، ژنرالی چون قاسم سلیمانی ندارند
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ــرار  ــد، چــک ق ــر کن ــرار اســت معامــات را راحت ت چــک ق
اســت بــا توجــه بــه اعتبــار شــخص بــازار را رونــق ببخشــد 
ــتفاده از آن  ــک و اس ــای چ ــت... . کارکرده ــرار اس ــک ق چ
بســیار اســت؛ امــا همیــن چــک، یکــی از مشــکات اساســی 
بــازار ایــران اســت. حجــم چک هــای برگشــتی در کشــور مــا 
بســیار زیــاد اســت. بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی تــا 
ــه مبلــغ 940  پایــان ســال 94، 7.8 میلیــون فقــره چــک ب

هــزار میلیــارد ریــال برگشــت خــورده اســت. 
 ایــن عــدد نشــان دهنده عمــق فاجعــه در بــازار چــک 
ــران اســت. متاســفانه قوانیــن  ــازار ای و چــک کشــیدن در ب
ــن  ــرای دادن دســته چــک و از آن ســو قوانی ســهل گیرانه ب
بســیار ســهل گیرانه تر بــرای مجرمــان و کســانی کــه از چــک 
سوء اســتفاده می کننــد، همچنیــن مشــکات اقتصــادی 
ــک  ــده چ ــث ش ــر باع ــل دیگ ــد دلی ــن و چن ــود و چندی رک

ــد. ــران باش ــازار ای ــار در ب ــه بی اعتب ــک برگ ی
    قوانین چک برگشتی

حســاب  بــه  متصــل  دســته چک ها  حاضــر  حــال  در 
ــتند  ــف هس ــا موظ ــن بانک ه ــت؛ بنابرای ــراد اس ــاری اف ج
ــد. در  ــت کنن ــا برداش ــاری آن ه ــاب ج ــدا از حس ــه در ابت ک
ــنه  ــاب قرض الحس ــه حس ــد ب ــورت می توانن ــن ص ــر ای غی
مراجعــه کــرده و در مراحــل بعــدی بــه ســراغ حســاب های 
بلندمــدت البتــه بــا کســب اجــازه مشــتری و همچنیــن در 

نظــر گرفتــن ایــن شــرایط کــه ذی نفــع چــک وارد پروســه 
ــد.  ــی نشــود، برون قضائ

بانک هــا مجــاز نیســتند بــه افــرادی کــه دارای ســابقه 
چــک برگشــتی هســتند و اطاعــات آن هــا در ســامانه 
مربوطــه وجــود دارد، تســهیات و خدمــات ارائــه کننــد؛ 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــک ب ــدور چ ــد از ص ــا بای ــی بانک ه یعن
دارای چــک برگشــتی هســتند، بپرهیزنــد. بــر اســاس ایــن 
دســتورالعمل در صــورت اقــدام نکــردن مشــتری بــرای رفــع 

ســوء اثر از چــک برگشــتی از طریــق ســایر روش هــا ســابقه 
هــر چــک برگشــتی صرفــا پــس از انقضــای مــدت 7 ســال 
از تاریــخ صــدور گواهینامــه عــدم پرداخــت آن، بــه صــورت 
خــودکار از ســامانه اطاعاتــی بانــک مرکــزی رفــع ســوءاثر 
می شــود. بــه ایــن ترتیــب اگــر شــخصی حتــی یــک بــرگ 
چــک برگشــتی داشــته باشــد و بــرای رفــع ســوء اثر از 
طریــق ســایر روش هــا اقــدام نکنــد تــا مــدت 7 ســال دارای 
ــد  ــزی خواه ــک مرک ــی بان ــامانه اطاعات ــابقه در س سوء س

ــخاص  ــاره اش ــه آن درب ــوط ب ــای مرب ــود و محرومیت ه ب
ــور اعمــال خوهــد شــد.  مزب

طبــق ایــن دســتورالعمل، محرومیت هــای هــر بــرگ چــک 
برگشــتی بــه طــور مســتقل مدنظــر اســت و معیــار محاســبه 
7 ســال توقــف از تاریــخ آخریــن چــک مــورد محاســبه قــرار 

می گیــرد.
    چک، برگه بی اعتبار

البتــه قــرار بــود کــه ســامانه ای بــرای جمــع آوری اطاعــات 
مربــوط بــه صادرکننــدگان چــک برگشــتی راه انــدازی شــود 
ــط  ــاس ضواب ــر اس ــد ب ــردم بتوانن ــاس آن م ــر اس ــه ب  ک
و شــرایطی نســبت بــه اطاعــات دسترســی داشــته باشــند 
 و وضعیــت اعتبــاری فــرد صادرکننــده چــک و ســایر مــوارد 
را رصــد کننــد کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد. گرچــه بانــک مرکــزی 
ــا  ــرده، ام ــدازی ک ــن ســال ها ســامانه چــکاوک را راه ان در ای
مشــکات صــدور چک هــای بی محــل همچنــان باقــی 
ــان  ــادی از زم ــاالن اقتص ــیاری از فع ــه بس ــه گفت ــت. ب اس
تبدیــل قانــون چــک بامحــل از حالــت کیفــری بــه حقوقــی، 
کاهبرداری هــا بیشــتر شــد و بســیاری از فعــاالن اقتصــادی 

و بازاریــان ورشکســت شــدند. 
معامــات  نه تنهــا  ایــران  بــازار  در  چــک   متاســفانه 
را آســان تر نکــرده اســت، بلکــه تنهــا وزنــه ای بــوده بــر پــای 
ــای برگشــتی  ــه ریشــه چک ه ــران. البت ــف ای اقتصــاد نحی
را نبایــد فقــط در مســائل اقتصــادی جســت؛ بلکــه مســائل 

اجتماعــی نیــز در ایــن زمینــه نقــش پررنگــی دارنــد.

گزارش کیمیای وطن از چک های برگشتی

اعتمادی که برگشت می خورد

اشــاره  بــا  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس کل 
ــازمان از  ــن س ــات ای ــول مطالب ــای وص ــه راهکاره ب
ــده  ــال آین ــت س ــهام عدال ــود س ــت: س ــکاران گف بده
متعلــق بــه دولــت نبــوده و بــه مشــموالن تعلــق دارد. 
پــوری حســینی از مذاکــره ســرمایه گذاران خارجــی بــا 

ــد  ــرای خری ــازی ب ــازمان خصوصی س س
دولتــی  شــرکت های  بعضــی  ســهام 
خبــر داد و گفــت: حضــور ســرمایه گذاران 
نیروگاه هــا و شــرکت های  خارجــی در 
ســایر  از  بیشــتر  پتروشــیمی 
ــا  ــال ت ــم امس ــت و امیدواری بخش هاس
ــرمایه گذاران وارد  ــن س ــال، ای ــان س پای

شــوند.  خصوصی ســازی  ســازمان  بــا  مذاکــره 
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی افــزود: ایــن 
ســازمان، امســال از تعهــدی کــه بــه خزانــه بــرای واریــز 
ــت  ــب اس ــازی دارد، عق ــل از خصوصی س ــوه حاص وج
 و نیمــه اول امســال 50 درصــد از وظایــف تعهــدی 

ــه  ــه خزان ــاالنه ب ــد س ــک دوم تعه ــا ی ــب ب را متناس
انجــام داده اســت؛ امــا متاســفانه عــده ای از خریــداران 
ــه  کــه بیشــتر شــبه دولتــی و خصولتی هــا هســتند، ب
ــت  ــود را از دول ــات خ ــه نتوانســتند مطالب ــت اینک جه
ــد.  ــازمان را نمی پردازن ــن س ــوه ای ــد، وج ــت کنن دریاف
 وی با بیان اینکه ســازمان خصوصی ســازی 
ــات  ــد راهــکار وصــول مطالب از طریــق چن
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــری می کن را پیگی
ــهام  ــوارد س ــی م ــت در بعض ــن اس ممک
ــا حتــی قــرارداد   در وثیقــه را بفروشــیم ی
را فســخ کنیــم و ایــن ابزارهــا همگــی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد؛ بــه عــاوه 
اینکــه اگــر اســتدالل محکمه پســندی بــرای نپرداختــن 
مطالبــات وجــود داشــته باشــد کــه مصوبــه یــا مجــوز 
خواهیــم  همراهــی  بدهــکاران  بــا  باشــد  داشــته 
 کــرد کــه البتــه بــه قــدر کافــی بــه همــه مهلــت 

داده ایم. تسنیم

بــر اســاس اعــام مرکــز آمــار، نــرخ بیــکاری تابســتان بــه 
۱۲.7 درصــد رســید. رونــد تغییــرات حکایــت از آن دارد کــه 
ــه تابســتان گذشــته، ۱.8 درصــد  ــن شــاخص نســبت ب  ای
ــش  ــد افزای ــادل 0.5 درص ــار ۱۳95 مع ــه به ــبت ب و نس
یافتــه اســت. مرکــز آمــار ایــران در گزارشــی تعــداد 

 ۱۳95 تابســتان  در  را  کشــور   شــاغان 
۲۳ میلیــون و ۳۱ هــزار و 4۶4 نفــر عنــوان 
ــتان  ــه تابس ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــرد ک ک
ــر  ــزار و ۱۶ نف ــل )۱۳94(، ۶۲8 ه ــال قب س
افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن در فاصلــه 
یادشــده، نســبت اشــتغال )نســبت تعــداد 
ــه جمعیــت ۱0 ســاله و بیشــتر(  شــاغان ب

بــا 0.۶ درصــد افزایــش از ۳4.7 درصــد بــه ۳5.۳ درصــد 
رســیده اســت. همچنیــن در تابســتان امســال، 40.4 
درصــد جمعیــت ۱0 ســاله و بیشــتر از نظــر اقتصــادی 
فعــال بوده انــد؛ یعنــی در گــروه شــاغان یــا بیــکاران قــرار 
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــرات ن ــی تغیی ــد. بررس گرفته ان

ــل  ــه فص ــبت ب ــرخ نس ــن ن ــه ای ــت ک ــی از آن اس حاک
 مشــابه در ســال قبــل )تابســتان ۱۳94(، ۱.5 درصــد 
و نســبت بــه فصــل قبــل )بهــار ۱۳95(، 0.9 درصــد 
ــا  ــان ۱5 ت ــکاری جوان ــرخ بی ــت. ن ــته اس ــش داش افزای
۲9 ســاله حاکــی از آن اســت کــه ۲۶.7 درصــد از فعــاالن 
ایــن گــروه ســنی در تابســتان ۱۳95 بیــکار 
ــرخ  ــی ن ــرات فصل ــی تغیی ــد. بررس بوده ان
ــان  ــاله نش ــا ۲9 س ــان ۱5 ت ــکاری جوان بی
می دهــد ایــن نــرخ نســبت بــه فصــل 
مشــابه در ســال قبــل )تابســتان ۱۳94( 
۳.۳ درصــد و نســبت بــه فصــل قبــل )بهــار 
ــه اســت.  ــش یافت ۱۳95(، ۱.8 درصــد افزای
ناقــص نشــان می دهــد در  اشــتغال  بررســی ســهم 
تابســتان امســال، 9.5 درصــد جمعیــت شــاغل بــه دالیــل 
اقتصــادی )فصــل غیــرکاری، رکــود کاری، پیــدا نکــردن کار 
بــا ســاعت بیشــتر( کمتــر از 44 ســاعت در هفتــه کار کــرده 

ــر ــد. مه ــی بوده ان ــام کار اضاف ــرای انج ــاده ب و آم

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران گفــت: بیشــتر از 90 درصــد فــروش 
ــد  ــه فــروش می رســد و بای ــع ب ــرژی در کشــور توســط شــرکت های توزی ان
ــه  ــوط ب ــرژی مرب ــن مســئله اشــاره کــرد کــه یــک پنجــم فــروش ان ــه ای ب
تهــران بــزرگ اســت. ســید محمــد هاشــمی دربــاره قیمــت تمام شــده بــرق 
در کشــور اظهــار کــرد: در حــال حاضــر هــر کیلــووات بــرق منهــای هزینه هــای 
ــن در  ــرق تمــام می شــود و ای ــرای صنعــت ب ســوخت حــدود ۱۲0 تومــان ب
ــا اشــاره  ــان از مــردم اخــذ می شــود. وی ب ــا 55 توم ــه تنه ــی اســت ک حال
بــه مشــکات و چالش هــای موجــود اقتصــاد بــرق تاکیــد کــرد: تنهــا زمانــی 
ــراز خرســندی کــرد کــه  ــا ارائــه خدمــات اب ــوان از وضعیــت یــک کاال ی می ت

ــه شــود.  ــه قیمــت تمام شــده فروخت ب
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در 
قیمــت بــرق یارانه هایــی بــه مــردم ارائــه می شــود، اظهــار کــرد: ایــن مســئله 
موجــب افزایــش مصــرف و نبــود تعــادل می شــود و بــه  طــور قطــع می تــوان 
ایــن مســئله را اعــام کــرد کــه اگــر قیمت هــا منطقــی شــود، قطعــا مدیریــت 
ــت  ــای مدیری ــی از راهکاره ــمی یک ــرد. هاش ــورت می گی ــز ص ــرف نی مص
مصــرف بــرق را اســتفاده از کنتورهــای ســه تعرفــه دانســت و افــزود: ایــن 
ــان  ــه و در زم ــر هزین ــرق دو براب ــک ب ــه در پی کنتورهــا موجــب می شــوند ک
غیرپیــک نصــف مبلــغ واحــد از مشــترک اخــذ شــود کــه اگــر بتوانیــم ایــن 
ــوان گفــت کــه گام مثبتــی در  ــه صــورت جامــع انجــام دهیــم، می ت کار را ب

راســتای مدیریــت مصــرف برداشــته شــده اســت. خبرفارســی

ــوه  ــن می ــد ت ــال چن ــبزی از ارس ــوه و س ــندگان می ــه فروش ــس اتحادی  رئی
ــر داد  ــران خب ــرای زائ ــینی ب ــن حس ــبت اربعی ــه مناس ــا ب ــه کرب ــار ب و تره ب
ــر  ــه نظ ــوه کســاد اســت و ب ــی می ــازار داخل ــه در حــال حاضــر ب ــت ک و گف
ــه رو باشــیم.  ــا افزایــش قیمــت خاصــی روب ــده ب نمی رســد در ماه هــای آین
ــدارد  ــی ن ــق چندان ــازار رون  حســین مهاجــران اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ب
و مجالــس هــم برگــزار نمی شــود و تــا بعــد از مــاه صفــر ایــن رونــد ادامــه 
خواهــد داشــت. وی دربــاره وضعیــت عرضــه میوه هــای پاییــزی ادامــه داد: 
ــر اســت و عرضــه  ــه ســال گذشــته بهت ــد و عرضــه نســبت ب ــت تولی وضعی
ــیار  ــم بس ــون در حج ــال تامس ــار و پرتق ــژه ان ــه وی ــته ایم؛ ب ــتری داش بیش
بیشــتری در مقایســه بــا ســال قبــل در بــازار عرضــه شــده اند. وی گفــت: در 
حــال حاضــر هــر کیلوگــرم پرتقــال شــمال بیــن ۱500 تــا ۲500 تومــان، پرتقال 
ــو  ــان، لیم ــا ۲500 توم ــروت ۲000 ت ــان، گیریپ ف ــا 5500 توم ــوب 5000 ت جن
شــیرین ۲500 تــا ۳500 تومــان، نارنگــی ۱500 تــا ۳500 تومــان، خرمالــو ۳500 

ــه می شــود.  ــان فروخت ــا ۳000 توم ــوی ۱500 ت ــان، کی ــا 5000 توم ت
وی دربــاره ارســال میــوه و ســبزیجات بــرای زائــران حســینی بــه مناســبت 
اربعیــن توضیــح داد: اتــاق اصنــاف، مــا را در ایــن زمینــه موظــف کــرده اســت. 
ــن  ــاز، ۲0 ت ــن پی ــرار اســت 50 ت ــج فرســتاده شــده و ق ــن برن ــون ۱0 ت تاکن
ســیب زمینی، ۱0 تــن گوجه فرنگــی و مقــداری هــم فلفــل ســبز بــرای اربعیــن 
بــه کربــا بفرســتیم و بــه طــور کلــی مــا در ایــن زمینــه هــر چقــدر در توانمــان 

ــار ارســال خواهیــم کــرد. ایســنا باشــد، محموله هــای میــوه و تره ب

طهماســب مظاهــری تاکیــد کــرد کــه اگــر مــن در دولــت نقشــی داشــتم با 
پاییــن آوردن دســتوری نــرخ ارز مخالفــت می کــردم. وی همچنیــن گفــت 
اگــر دولــت نــرخ ارز را دســتوری پاییــن نگــه نــدارد، نــرخ ارز ســال آینــده 
بیــش از 4000 تومــان خواهــد شــد. رئیــس  کل اســبق بانــک مرکــزی در 
ــازار ارز چیســت،  ــاره ب ــی شــما درب ــه پیش بین ــن ســؤال ک ــه ای پاســخ ب
گفــت: دولــت و آقــای رئیس جمهــور از ابتــدای شــروع مسئولیتشــان قــول 
ــت  ــز حرک ــن ســمت نی ــه ای ــد و ب ــازار ارز را داده بودن ــردن ب تک نرخــی ک
کردنــد. کارهایــی هــم در ایــن زمینــه البتــه بــا ســرعت بســیار کــم انجــام 
 شــده اســت؛ اگــر می شــد توصیــه ای بــه دولــت بکنیــم ایــن بــود کــه بایــد 
ــت خــودش، تک نرخــی  ــا دوم فعالی ــرد در ســال های اول ی ســعی می ک
ــز  ــرد: اآلن نی ــار ک ــرده اســت. وی اظه ــه نک ــد ک ــق بکن ــردن ارز را محق ک
قــول تک نرخــی کــردن ارز را دادنــد و دولــت راهــی جــز تک نرخــی کــردن 
ــد انجــام شــود؛ یکــی  ــی می توان ــه دو معن ــدارد. تک نرخــی کــردن ب ارز ن
اینکــه دولــت یــک نــرخ واحــد را در نظــر بگیــرد و بگویــد ایــن نرخــی کــه 
اعــام می کنیــم نــرخ ارز اســت. ایــن  یــک نــوع تک نرخــی کــردن دولتــی 
اســت و البتــه تک نرخــی کــردن اقتصــادی نیســت. مظاهــری گفــت: نــوع 
دوم تک نرخــی، یعنــی اینکــه بــه معنــی واقعــی نــرخ ارز را بــازار تعییــن 
کنــد و البتــه دولــت مراقبــت کنــد و از تنش هــا و نوســان های غیرمعمــول 
چــه در جهــت افزایــش ناگهانــی و چــه در جهــت کاهــش ناگهانــی 

جلوگیــری کنــد و بــازار را بــه آرامــش برســاند. 

تهران،یکپنجمانرژیایرانرامیبلعد

احتمال خسارت هزار میلیاردی به بخش کشاورزی
قائم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی پیش بینــی کــرد کــه در ســال جــاری هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش کشــاورزی کشــور 

خســارت وارد شــده باشــد.

در قاب تصویر

نرخارزبیشاز۴۰۰۰تومانخواهدشدارسالرایگانمیوهوسبزیجاتبهکربال

حتما بخوانید!
3ساالنه غذای 25 میلیون نفر را ... سه شنبه  18  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 294 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت آیفون 7 در بازار

آیفون ۷ با حافظه 32:

آیفون ۷ با حافظه 128:

آیفون ۷ با حافظه 25۶:

آیفون ۷ پالس با حافظه 128:

مشکی: 2 میلیون و 8۰۰ هزار تومان

طالیی: 3 میلیون و 5۰ هزار تومان

رز گلد: 3 میلیون و 8۰ هزار تومان

مشکی: 3 میلیون و 25۰ هزار تومان

مشکی براق: 3 میلیون و 3۰۰ هزار تومان

نقره ای: 3 میلیون و 45۰ هزار تومان

طالیی: 4 میلیون و 1۰۰ هزار تومان

طالیی: 3 میلیون و 35۰ هزار تومان

رز گلد: 4 میلیون و 1۰۰ هزار تومان

رز گلد: 3 میلیون و 35۰ هزار تومان

مشکی: 4 میلیون و 25۰ هزار تومان

مشکی: 3 میلیون و 45۰ هزار تومان

ساالنهغذای25میلیوننفر

رادورمیریزیم
رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
کشــاورزی می گویــد: ســاالنه 
در  نفــر  میلیــون   ۲5 غــذای 
می شــود.  ریختــه  دور  ایــران 
علیرضــا بزرگــی همچنیــن گفتــه 
اســت کــه هــر ســال ۳0 درصــد 
محصــوالت کشــاورزی ایــران 
ــا جلوگیــری از  ــه ضایعــات می شــود. وی افــزود: ب تبدیــل ب
ضایعــات بخــش کشــاورزی، می توانیــم غــذای ۲5 میلیــون 
نفــر را در کشــور تأمیــن کنیــم. بزرگــی همچنین گفــت: بخش 
در  و  نــدارد  قــوی  رســانه ای  حامــی  کشــاورزی کشــور 
ــه آن  ــه صداوســیما ب ــف رســانه ها از جمل ــای مختل بخش ه
توجــه نمی شــود و بخش هایــی ماننــد نفــت و صنعــت 
بیشــتر مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. رئیــس ســازمان نظــام 
مهندســی کشــاورزی تاکیــد کــرد: رکوردهــای کشــاورزان برتــر 
ــذای ۳00  ــاالنه غ ــم س ــه می توانی ــد ک ــان می ده ــور نش کش

میلیون نفر را در کشور تأمین کنیم.

صادراتیکتنخاویار
معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی از کمــک ۳۳0 هــزار دالری فائــو 
در طــرح پــرورش قــزل آالی ایــران خبــر داد و گفــت: امســال 
ــادر  ــن ص ــک ت ــش از ی ــد و بی ــار تولی ــن خاوی ــدود ۲ ت ح
 می شــود. حســن صالحــی اظهــار داشــت: ســازمان خواروبــار 
و کشــاورزی ملــل متحــد »فائــو«، ۳۳0 هــزار دالر بــرای 
اجــرای طــرح اصــاح نــژاد قــرل آالی پرورشــی ایــران 
اختصــاص داده اســت. ایــن مقــام مســئول دولتــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه مراکــز تحقیقاتــی تکثیــر و پــرورش نســل 
ــده ــاد ش ــوج ایج ــت و یاس ــزل آال در کاردش ــده ق  اصاح ش
افــزود: هم اکنــون ۱0 مرکــز خصوصــی تحقیقاتــی بــرای 
اجــرای طــرح اصــاح نســل قــزل آالی پرورشــی بــا ســازمان 
شــیات ایــران و فائــو همــکاری می کننــد. وی گفــت:  قدمــت 
ــز  ــا و مراک ــی در حوضچه ه ــزل آالی پرورش ــی ق ــل کنون نس
ــن  ــه همی ــش از 40 ســال می رســد؛ ب ــه بی ــان ب ــد آبزی تولی
علــت میــزان تولیــد کاهــش و میــزان تلفــات این گونــه آبــزی 
افزایــش یافتــه اســت؛ بنابرایــن اجــرای طــرح اصــاح نــژاد 
ــس  ــت. رئی ــروری اس ــی ض ــادی، اقدام ــد اقتص ــرای تولی ب
ســازمان شــیات ایــران افــزود:  هم اکنــون بیــش از ۱40 
هــزار تــن قــزل آال در مراکــز پرورشــی تولیــد می شــود کــه بــا 
جایگزینــی گونــه اصاح شــده، دســت کم ۳0 درصــد افزایــش 
ــده  ــرد: در آین ــه ک ــی اضاف ــت. صالح ــم داش ــد خواهی تولی
نزدیــک، قــزل آال بــه  عنــوان مهم تریــن گونــه صادراتــی ایــران 
در کنــار میگــو بــه بازارهــای جهانــی معرفــی خواهــد شــد. وی 
از ریاســت ایــران در کمیتــه آبزی پــروری جهــان نیــز خبــر داد 
و افــزود: بــر اســاس مصوبــه اجــاس رم قــرار اســت اجاس 

جهانــی شــیات مهــر ســال آینــده در تهــران برگــزار شــود.

قطارترکیبیتهران-کربالراهاندازیشد
ــن  ــا اربعی ــان ب ــه همزم ــت ک ــن گف ــاون مســافری راه آه مع
حســینی)ع( و بــرای رفــاه حــال زائــران، قطــار تهران-کربــا 
ــن  ــزود: ای ــوی اف ــن موس ــت. میرحس ــده اس ــدازی ش راه ان
قطــار ســاعت ۱5 و ۳0 دقیقــه از تهــران بــه شــلمچه حرکــت 
ــرای انجــام دادن  ــاده شــدن ب ــس از پی ــران پ ــد و زائ می کن
ــره  ــه بص ــوس ب ــا اتوب ــر ب ــه ۳5 کیلومت ــریفات گذرنام تش
ــران -  ــار ته ــا قط ــاره ب ــس از آن دوب ــوند و پ ــل می ش منتق
ــدت  ــول م ــت: ط ــد. وی گف ــد ش ــا خواهن ــازم کرب ــا ع کرب
ســفر ۲7 ســاعت و بهــای بلیــت یــک میلیــون و ۳00 هــزار 
ریــال اســت. موســوی افــزود: 40 رام قطــار فوق العــاده بــرای 
جابه جایــی مســافران اربعیــن راه انــدازی شــده کــه ظرفیــت 
آن هــا ۳5 هــزار صندلــی اســت. وی گفــت: بــرای جابه جایــی 
مســافران از ایســتگاه خرمشــهر بــه شــلمچه نیــز یــک ریــل 
بــاس راه انــدازی شــده اســت. موســوی گفــت: دو ســکو نیــز 
بــرای ســوار و پیــاده شــدن مســافران در مــرز شــلمچه ایجــاد 

شــده اســت.

واکنشمدیرعاملبانکملت

بهماجرایاختالس
مدیــر عامــل بانــک ملــت در واکنــش بــه اظهــارات دادســتان 
کل کشــور مبنــی بــر اختــاس ۳00 میلیــاردی از بانــک 
ــاوت  ــم متف ــی روی آن بگذاری ــه نام ــه چ ــت: اینک ــت گف مل
اســت؛ امــا اگــر نــام آن  را اختــاس بگذاریــم، در آن صــورت 
ــر  ــک بدهــکار هســتند، اختاس گ ــه بان ــه ب همــه کســانی ک
ــان  ــا بی ــت ب ــک مل ــل بان ــر عام ــوند. مدی ــوب می ش محس
ــی  ــول بده ــرای حص ــه الزم ب ــک وثیق ــن بان ــزد ای ــه ن اینک
 معــوق موجــود اســت، گفــت کــه اگــر نــام اختــاس 
ــی  ــکاران بانک ــام بده ــد تم ــم، بای ــی بگذاری ــن بده ــر ای  را ب
را اختاس گــر بنامیــم. هــادی اخاقــی، مدیــر عامــل بانــک 
ــک گفــت:  ــن بان ــات تســهیات ای ــا معوق ــت، در رابطــه ب مل
ــغ  ــن مبل ــت. ای ــاس گذاش ــام اخت ــر روی آن ن ــوان ب نمی ت
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــده ای اس ــهیات پرداخت ش ــا تس تنه

ــر دریافــت آن هســتیم.  معــوق شــده و مــا پیگی
وی در واکنــش بــه اظهــارات دادســتان کل کشــور مبنــی بــر 
ــه چــه  ــت: اینک ــت گف ــک مل ــاردی از بان ــاس ۳00 میلی اخت
ــام آن  ــر ن ــا اگ ــت؛ ام ــاوت اس ــم متف ــی روی آن بگذاری  نام
ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــورت هم ــم، در آن ص ــاس بگذاری  را اخت
ــوند.  ــوب می ش ــر محس ــتند، اختاس گ ــکار هس ــک بده بان
مدیــر عامــل بانــک ملــت در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــرای 
ایــن تســهیات وثیقــه مناســب در ایــن بانــک موجــود اســت 
یــا خیــر، گفــت: همــه تســهیات پرداختــی بانک هــا در قبــال 
وثیقــه اســت. ایــن مــورد نیــز بــه انــدازه کافــی از وثایــق الزم 

برخــوردار اســت.

سکه11هزارتومانارزانشد
ــد کاهشــی ۳۶۲5  ــا رون ــکا ب ــازار روز دوشــنبه، دالر آمری در ب
ــان  ــزار توم ــا ۱۱ ه ــز ب ــد نی ــرح جدی ــکه تمام ط ــان و س توم

ــان عرضــه شــد.  ــزار توم ــون و ۱۱5 ه ــک میلی کاهــش، ی
هــر گــرم طــای ۱8 عیــار نیــز نزدیــک بــه ۱۱۳ هــزار تومــان 
قیمــت و همچنیــن نیــم ســکه و ربــع ســکه بــه ترتیــب 5۶۲ 

و ۲9۶ هــزار تومــان فروختــه شــد.

8هزارواحدمسکنبدونمتقاضی

دراستاناصفهان
مدیــر کل اداره راه و شهرســازی 
در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
اســتان اصفهــان ۱۶۱ هــزار واحد 
مســکن مهــر وجــود دارد کــه از 
ایــن تعــداد، حــدود 8 هــزار 
ــدون متقاضــی اســت.  واحــد ب
اجــرای  غامــی  حجــت هللا 
پــروژه ۶ بانــده کــردن مســیر شــهرضا بــه اصفهــان را یکــی از 
ــار  ــمرد و اظه ــن اداره برش ــی ای ــای عمران ــن طرح ه مهم تری
کــرد: در ســال گذشــته، ۱۱ کیلومتــر از مســیر ایــن پــروژه بــا 
بــرآورد ۳5 میلیــارد ریــال انجــام شــد؛ امــا متأســفانه هیــچ  
اعتبــاری از محــل منابــع مالــی مــاده ۱80 بــرای ایــن منظــور 
ــی از  ــریح بعض ــا تش ــت. وی ب ــرده اس ــدا نک ــاص پی اختص
طرح هــای ترافیکــی ایــن مســیر بیــان کــرد: احــداث ۳ 
دهنــه پــل زیرگــذر در محــور شــهرضا بــه اصفهــان پیش بینــی 
شــده کــه امســال یکــی از آن هــا تکمیــل و افتتــاح می شــود. 
مدیــر کل اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: 
محــور شــهرضا بــه طالخونچــه بــه طــول ۱5 کیلومتــر نیــز بــا 
ــی  ــال پیش بین ــارد ری ــر ۳5 میلی ــغ ب ــاری بال ــرآورد اعتب ب
ــاده آســفالت شــدن  ــر از آن آم ــون 5 کیلومت ــه تاکن شــده ک
اســت. غامــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در 
تشــریح بعضــی از پروژه هــای اجرایــی ســال جــاری اداره راه 
و شهرســازی در اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در پنــج ماهــه 
نخســت امســال، حــدود ۲0 پــروژه شــاخص بــه بهره بــرداری 
رســید؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســه ســال گذشــته ۱۶۳ 
ــا  ــتان ب ــای اس ــبکه های راه ه ــی در ش ــم و اساس ــروژه مه پ
ــام  ــان انج ــارد توم ــر 8۶9 میلی ــغ ب ــاری بال ــاص اعتب اختص

شده است.

پرداختتسهیالتبهطرحهای

اقتصادمقاومتیچهارمحالوبختیاری
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
ــده  ــای انجام ش ــه پرداخت ه ــه هم ــت: چنانچ ــاری گف و بختی
رســیدن  پیش بینــی  شــود،  ثبــت  بهین یــاب  ســامانه  در 
بــه  اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد  پرداختی هــای   مجمــوع 
۲ هــزار میلیــارد ریــال وجــود دارد. ســید نعیــم امامــی 
ــتاد  ــق س ــهیات از طری ــت تس ــورد پرداخ ــرد: 58 م ــار ک اظه
ــع تولیــد و ۶۳ مــورد پرداخــت مســتقیم  تســهیل و رفــع موان
در ســال جــاری انجــام شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه ثبــت 
ــاد  ــهیات اقتص ــال تس ــارد ری ــزار و ۶۳0 میلی ــت یک ه پرداخ
ــرد: 957  ــح ک ــاب تصری ــامانه بهین ی ــتان در س ــی اس مقاومت
ــق ســتاد تســهیل  ــال پرداخــت تســهیات از طری ــارد ری  میلی
و رفــع موانــع تولیــد و 4۲0 میلیــارد ریــال پرداخــت مســتقیم 
صــورت گرفتــه اســت. امامــی افــزود: همچنیــن ۱8۳ میلیــارد 
ــهیل  ــتاد تس ــات س ــاورزی و مصوب ــک کش ــط بان ــال توس  ری
و رفــع موانــع تولیــد و ۶۳ میلیــارد ریــال بــه  طــور مســتقیم بــه 
۲۶ طــرح پرداخت شــده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: چنانچه 
ــت  ــاب ثب ــامانه بهین ی ــده در س ــای انجام ش ــه پرداخت ه هم
ــاد  ــای اقتص ــوع پرداختی ه ــیدن مجم ــی رس ــود، پیش بین ش

مقاومتــی اســتان بــه ۲ هــزار میلیــارد ریــال وجــود دارد.

کیفیتپرایدووانتنیسان

همچناندرپایینترینحد
تازه تریــن  در  خودروســازان  انجمــن  دبیــر  حالــی  در 
ــا پروژه هــای اجراشــده  ــه ب اظهارنظــر خــود مدعــی شــده ک
ــت  ــد و وان ــودروی پرای ــت دو خ ــر، کیفی ــال های اخی در س
نیســان افزایــش یافتــه کــه کیفیــت ایــن خودروهــا همچنــان 
در پایین تریــن حــد، یعنــی تک ســتاره اســت. اســتداللی کــه 
ــن  ــد آورده ای ــت پرای ــوص کیفی ــش درخص ــد نعمت بخ احم
ــوده کــه از حــدود ۱8 میلیــون دســتگاه خــودروی ســواری  ب
ــد  ــا پرای ــوم آن ه ــک س ــدود ی ــور، ح ــردد در کش ــال ت در ح
اســت؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه میــزان تصادفــات ایــن 
خــودرو بیشــتر از بعضــی دیگــر از خودروهــای بــا تیــراژ تولیــد 
پاییــن باشــد. همچنیــن وقتــی یــک ســوم ســواری های در 
ــی  ــد، طبیع ــکیل می ده ــد تش ــور را پرای ــردد در کش ــال ت ح
اســت کــه تعــداد خودروهــای پرایــد مراجعه کننــده بــه 
ــن  ــوب ای ــداد عی ــال آن تع ــه دنب ــی و ب ــه فن ــز معاین مراک
ــن در شــرایطی  ــا باشــد. ای خــودرو بیــش از ســایر خودروه
ــی  ــرکت بازرس ــزارش ش ــن گ ــاس آخری ــر اس ــه ب ــت ک اس
ــداد 5۶  ــران، در شــهریور امســال تع ــت و اســتاندارد ای کیفی
ــه 9۳  ــد ک ــد ش ــبک تولی ــودرو س ــتگاه خ ــزار و 94۳ دس ه
ــه خودروهــای ســواری و 7 درصــد  درصــد از حجــم تولیــد ب
دیگــر بــه خودروهــای وانــت اختصــاص داشــت. خودروهــای 
ســبک تولیــدی کشــور در ایــن مــاه شــامل ۳5 مــدل خــودرو 
ــدول  ــود. ج ــت ب ــروه وان ــدل در گ ــواری و ۶ م ــروه س در گ
ــان  ــهریور 95 نش ــبک در ش ــای س ــی خودروه ــطوح کیف س
می دهــد کــه کیفیــت خودروهــای ســایپا ۱۳۲X، ســایپا 
۱۳۱X، ســایپا ۱۱۱X در پایین تریــن حــد و تک ســتاره اســت. 
ــز در  ــوز نی ــان دوگانه س ــت وانت نیس ــزارش، کیفی ــن گ در ای

ــت. ــده اس ــام ش ــتاره اع ــد و تک س ــن ح پایین تری

حضورکارآفرینانجواناصفهان

دررویدادهایجهانی
ــای  ــت: طرح ه ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــان ات ــاون جوان مع
ــان  ــان اصفه ــی )Start up( جوان ــداد کارآفرین ــده روی برگزی
ــات از  ــوژی اطاع ــی تکنول ــگاه های بین الملل ــد در نمایش بای
جملــه GITEX دوبــی حضــور پیــدا کننــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهان، امیــر کشــانی در دوازدهمین 
جلســه شــورای عالــی جوانــان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
تصریــح کــرد: رویدادهــای کارآفرینــی یکــی از بهتریــن 
ــه  ــت ک ــان اس ــرای جوان ــوآوری ب ــت و ن ــای خاقی فرصت ه
ــویق  ــادی تش ــای اقتص ــه فعالیت ه ــان را ب ــد جوان می توان
ــد  ــاش می کن ــان ت ــی اصفه ــاق بازرگان ــزود: ات ــد. وی اف کن
نمایشــگاه های  در  جوانــان  شــرکت  از  را  الزم  حمایــت 
 GITEX ــه ــرمایه گذاری از جمل ــوژی و س ــی تکنول بین الملل
دبــی انجــام دهــد. در ایــن جلســه، طــرح گــردآوری اطاعــات 
کســب و کارهــای تولیــدی اســتان اصفهــان و خدمــات نویــن 

ــه اعضــا ارائــه شــد. ــاق بازرگانــی ب ات

افزایش1.8درصدینرخبیکاریسهامدارانعدالت،سودنقدیمیگیرند
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حتما بخوانید!
اجرای فاز دوم اصفهان کارت

اســتاندار اصفهــان گفــت: بیشــترین منشــأ گــرد و غبــار 
ــا برنامه ریــزی  اســتان اصفهــان، داخلــی اســت و می تــوان ب

و ســرمایه گذاری آن را کنتــرل و حــل کــرد. 
رســول زرگرپــور در دهمیــن کمیتــه اســتانی مقابلــه بــا پدیــده 
گــرد و غبــار اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: حــدود ۲۰ درصــد 
خــاک کشــور را مناطــق کویــری تشــکیل می دهــد؛ در حالــی 
 کــه ۳۰ درصــد خــاک اســتان اصفهــان مناطــق کویــری 

و بیابانی است. 
ــا بیــان اینکــه دخالــت انســان در طبیعــت باعــث  زرگرپــور ب
 شــده کــه بعضــی مناطــق بســیار مســتعد فرســایش خــاک 
و ایجــاد گــرد و غبــار شــود، افــزود: بــه همیــن دلیــل اصفهــان 
ــه  ــار از ســمت شــرق ب ــده گــرد و غب ــا پدی ۳ مــاه از ســال ب
ســمت مناطــق پرجمعیــت اصفهــان و تجهیــزات و تاسیســات 

بزرگــی در ایــن منطقــه، مواجــه اســت.
    کارگروه مقابله با گرد و غبار

ــار  ــرد و غب ــده گ ــوع پدی ــه موض ــش از اینک ــزود: پی وی اف
ــه صــورت اساســی مطــرح شــود، موضــوع گــرد   در کشــور ب
ــرح  ــا، مط ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــتان ب ــار در اس  و غب

و کارگروه مقابله با گرد و غبار تشکیل شد. 
ــت  ــه پرداخ ــن کمیت ــای ای ــریح فعالیت ه ــه تش ــور ب  زرگرپ
و گفــت: بــرای اولین بــار در کشــور طــرح جامــع مقابلــه 
بــا پدیــده گــرد و غبــار تهیــه و بــه تصویــب رســید و مبنــای 

ــت.  ــرار گرف ــا ق فعالیت ه

خاک هــای  تثبیــت  بــرای  افــزود:  اصفهــان  اســتاندار 
ــار  ــر ۱۶۴۰ هکت ــغ ب ــته بال ــال گذش ــده در س ــایش ش فرس
ــی می شــود  ــم پیش بین ــام شــد و امســال ه ــاغ کاری انج ت
کــه ایــن میــزان بــه ۴۵۰۰ هکتــار برســد؛ ایــن در حالی اســت 
ــده  ــام ش ــاغ کاری انج ــار ت ــا ۲۶۰ هکت ــال ۹۲، تنه ــه در س ک

ــا یــک رشــد چندیــن  ــود و ایــن امــر در ســال های اخیــر ب ب
برابــری مواجــه شــده اســت. وی افــزود: در کنــار طرح هــای 
ــا  ــا گــرد و غبــار ناشــی از منابــع طبیعــی، مقابلــه ب مقابلــه ب
ــز در دســتور کار  ــع انسان ســاز نی ــار ناشــی از مناب ــرد و غب گ

قــرار گرفــت.

    کوره های آجرپزی
 زرگرپــور بــا اشــاره بــه ایجــاد گــرد و غبــار از کوره هــای آجــر

گــچ، خــاک و بافت هــای فرســوده در داخــل شــهرها، تصریح 
کــرد: بالــغ بــر ۳۰۰ کــوره آجرپــزی در منطقــه اصفهــان وجــود 
ــری  ــر کارب ــا تغیی ــن کوره ه ــای ای ــده زمین ه ــرر ش دارد؛ مق
داده شــود و آن هــا از محــل ارزش افــزوده  ایــن قیمــت 
ــل  ــان منتق ــری اصفه ــه شــعاع خــارج از ۵۰ کیلومت ــن ب زمی
شــوند و بــا مــدرن کــردن کوره هــا و عــدم اســتفاده از خــاک 
ــدام  ــاز اق ــار انسان س ــرد و غب ــا گ ــه ب ــتای مقابل  رس در راس

کنند. 
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه کوره هــای گــچ و خــاک هــر 
ــد،  ــه هــوا وارد می کنن کــدام در ۲۴ ســاعت یــک تــن گــچ ب
افــزود: ایــن کوره هــا آلودگــی زیــادی ایجــاد می کننــد و 
ــا آن هــا برخــورد  ــط زیســت محیطی ب ــا ضواب ــق ب ــد منطب بای
شــود و کوره هایــی کــه امــکان ســازگاری بــا محیــط زیســت 

ــل و جابه جــا شــوند. ــد، تعطی را ندارن
    سرنوشت اهواز در انتظار اصفهان

وی یــادآور شــد: مجموعــه ای از ایــن اقدامــات می توانــد 
مقولــه گــرد و غبــار را در اصفهــان کنتــرل کنــد کــه مدیریــت 
اســتان بــا جدیــت پیگیــر اجــرای ایــن اقدامــات خواهــد بود. 
ــه  ــد ک ــود، روزی می رس ــه نش ــه پرداخت ــن مقول ــه ای ــر ب اگ
ــرد  ــده گ ــا پدی ــه ب ــویم ک ــهرهایی می ش ــواز و ش ــد اه  همانن

و غبار به صورت وسیع مواجه هستند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کنترل گرد و غبار در گرو سرمایه گذاری

 سفر معاون اول رئیس جمهور 

به چهارمحال و بختیاری
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
گفت: اســحاق جهانگیــری، معاون 
ــاح  ــرای افتت ــور ب اول رئیس جمه
ــه  ــی ب ــزرگ صنعت ــرح ب ــه ط س
چهارمحــال و بختیــاری ســفر 
می کند. قاســم ســلیمانی دشــتکی 
بــا اشــاره بــه ســفر اســحاق 
ــه  ــاح س ــرای افتت ــور، ب ــاون اول رئیس جمه ــری، مع جهانگی
طــرح بــزرگ صنعتــی بــه چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار 
ــن  ــه ای ــه جــاری ب ــور در هفت ــاون اول رئیس جمه داشــت: مع
اســتان ســفر می کنــد. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
چهارمحــال  فــوالد  بــزرگ صنعتــی کارخانــه  طــرح   ســه 
ــه تولیــد  ــه تولیــد ورق پوشــش دار و کارخان و بختیــاری، کارخان
ــاون اول  ــری، مع ــحاق جهانگی ــور اس ــا حض ــکی ب ــادر مش چ
رئیس جمهــور افتتــاح می شــود. وی گفــت: بــا راه انــدازی ایــن 
کارخانه هــای صنعتــی، بیــش از یــک هــزار شــغل مســتقیم در 
چهارمحــال  اســتاندار  می شــود.  ایجــاد  اســتان   ســطح 
ــاد  ــش اقتص ــای بخ ــی طرح ه ــه داد: بررس ــاری ادام و بختی
دیگــر  از  اســتان  ایــن  در  دولــت  اقدامــات  و  مقاومتــی 
برنامه هــای ســفر اســحاق جهانگیری،معــاون اول رئیس جمهــور 

به این استان است.

زمین های کشاورزی یزد 

در انتظار آبیاری نوین
مســئول ســامانه های نویــن آبیــاری جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــای کش ــد از زمین ه ــت: ۶۰ درص ــزد گف ی
هســتند  آبیــاری  نویــن  سیســتم های  اســتقرار   مســتعد 
و ظرفیــت ایجــاد آن توســط متخصصــان وجــود دارد. حمیدرضا 
ــزد بســیار جــدی  ــار داشــت: بحــران آب در ی ــور اظه درویش پ
اســت؛ امــا متاســفانه هنوز کســی ایــن بحــران را جــدی نگرفته 
اســت. اگــر فکــری جــدی و اساســی بــرای رفــع مشــکل کمبود 
آب در یــزد نشــود، یــزد ظــرف چنــد ســال آینــده دیگــر قابــل 
ــه اســتقرار  ــان اینک ــا بی ــور ب ــود. درویش پ ســکونت نخواهــد ب
سیســتم آبیــاری نویــن در مــزارع کشــاورزی می توانــد بخشــی 
از بحــران آب اســتان یــزد را در حــوزه کشــاورزی برطــرف کنــد، 
ــاری  ــف همچــون آبی ــن راســتا، شــیوه های مختل ــت: در ای گف
تحــت فشــار، اســتفاده نــوار تیــپ، آبیــاری قطــره ای یــا 
موضعــی و آبیــاری دیــم مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. وی بیــان 
کــرد: تاکنــون بالــغ بــر ۱۷ هــزار هکتــار از اراضــی باغــی و زارعــی 
ــده و  ــاری ش ــن آبی ــتم های نوی ــه سیس ــز ب ــزد مجه ــتان ی اس
امســال نیــز تجهیــز ۱۰ هــزار هکتــار دیگــر از اراضــی کشــاورزی 

ــذاری شــده اســت. اســتان هدف گ

اخبار کوتاه

 پلمب 6 واحد مواد غذایی متخلف

 در کرمان
از  کرمــان  دادســتان  معــاون 
پلمــب ۶ واحــد عرضــه مــواد 
غذایــی در بازدیــد روز گذشــته 
اجــرای  راســتای  در  مســئوالن 
ــر داد.  ــی خب ــت غذای ــرح امنی ط
محمدعلــی ســلیمانی اظهــار کرد: 
نشســت قضایــی دادســرا بــه 
صــورت دوره ای هــر هفتــه برگــزار می شــود. در ایــن نشســت ها 
ــود. وی در  ــرح می ش ــات مط ــور قض ــا حض ــی ب ــائل قضای مس
 ادامــه افــزود: در راســتای اجــرای طــرح امنیــت غذایــی
مســئوالن قضایــی روز گذشــته بازدیــدی از بعضــی مراکــز عرضــه 
مــواد غذایــی داشــته اند کــه در طــی آن، ۶ واحــد پلمــب  شــده 
۲ واحــد اخطــار دریافــت کــرده و ۲ واحــد نیــز غیرفعــال 
شــده اند. ســلیمانی تصریــح کــرد: طــرح ارتقــای امنیــت 
ــتان  ــر اس ــور در سراس ــر در ۱۰ مح ــاه صف ــس از م ــی پ اجتماع
ــی ــا بدحجاب ــان کــرد: برخــورد ب  کرمــان اجــرا می شــود. وی بی
برخــورد بــا خودروهــای دارای آلودگــی صوتــی و اخــال در 
آرامــش اجتماعــی، جمــع آوری متکدیــان، جمــع آوری معتــادان 
ــر  ــان از منک ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــر، حمای متجاه
ــی ــگ غرب ــروج فرهن ــای م ــندگان لباس ه ــا فروش ــورد ب  برخ

برخــورد بــا مزاحمــان خیابانــی بانــوان بــا محوریت دبیرســتان های 
دخترانه و ... از جمله محورهای این طرح است.

با ارتقای اداره تعزیرات کاشان موافقت شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکیمیای وطن

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی کشــور بــا ارتقــای جایــگاه 
ــرد.  ــت ک ــعبات آن موافق ــش ش ــان و افزای ــرات کاش اداره تعزی
دکتــر ســاداتی نژاد بــه منظــور بررســی و رفــع مشــکات صنفــی و 
صنعتــی منطقــه بــا دکتــر جمشــیدی رئیــس ســازمان تعزیــرات 
کشــور دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن نشســت، نماینــده مــردم 
کاشــان و آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه وجــود ۱۵۰۰ واحــد صنعتی 
و چندیــن هــزار واحــد صنفــی، حضــور هــزاران گردشــگر، اماکــن 
ــرای  ــدگل ب ــان و آران و بی ــه کاش ــتردگی منطق ــف و گس مختل
ــه  ــگاه ب ــاه و ن ــک بررســی کوت ــا ی نظــارت و بازرســی، گفــت: ب
ــگاه  ــای جای ــتر و ارتق ــه بیش ــزوم توج ــه، ل ــای منطق ظرفیت ه
ــات  ــص امکان ــدگل و تخصی ــان و آران و بی ــرات کاش اداره تعزی
ــا  ــر جمشــیدی ب ــه دکت ــا آن ضــرورت دارد. در ادام متناســب ب
پیشــنهاد نماینــده مــردم مبنــی بــر ارتقــای جایــگاه ایــن اداره در 
شهرســتان کاشــان، اختصــاص تجهیــزات مــورد نیــاز و افزایــش 
شــعبات و تأمیــن نیــروی انســانی آن موافقــت کــرد. در پایــان 
ــه  ــه منطق ــرای ســفر ب ــی کشــور ب ــرات حکومت ــس تعزی از رئی

دعــوت بــه عمــل آمــد کــه موافقــت کــرد.

اخبار کوتاه

  بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مدیــر 
کیمیای وطن

حمید فرخی

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  درمــان 
ــایی  ــه شناس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتان اصفه اس
بیــش از یــک هــزار بیمــار دیابتــی تحــت پــوش ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در اردســتان، مرکــز درمــان ایــن بیمــاران 

ــتان  ــی اردس ــن اجتماع ــگاه تأمی در درمان
ایجاد خواهد شد.

ــگاه  ــد از درمان ــور در بازدی ــی اعتصام پ  عل
ــتان  ــتان اردس ــی شهرس ــن اجتماع تأمی
ــان ۱۵  ــتان اصفه ــه در اس ــان اینک ــا بی ب
ــود دارد  ــی وج ــن اجتماع ــگاه تأمی درمان
افــزود: مقدمــات احــداث بیمارســتان 

میــاد ۴ در اصفهــان بــه صــورت جــذب ســرمایه گذار 
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج خارج

ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــت ارائ ــه در جه ــان اینک ــا بی وی ب
بیمــاران شــیفت پزشــک عمومــی صبــح درمانــگاه تأمیــن 
ــورت  ــد و در ص ــد ش ــر خواه ــتان فعال ت ــی اردس اجتماع

نیــاز اســتمرار خدمات رســانی در ســاعات عصــر را خواهیــم 
ــه ای  ــده مجموع ــاه آین ــک م ــرد: در ی ــح ک ــت، تصری داش
ــت  ــتان جه ــیار در شهرس ــورت س ــه ص ــان ب از متخصص

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــاران حضــور پی ــداوای بیم م
 مدیــر درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه از فرصــت بهبــود درمــان 
بــا توجــه بــه امکانــات درمانــگاه تأمیــن 
ــد  ــتفاده خواه ــر اس ــتان بهت ــی اردس اجتماع
متخصــص  دو  کــرد:  خاطرنشــان  شــد، 
مســتقر  درمانــگاه  ایــن  در  دندان پزشــک 

خواهنــد شــد.
ــده  ــاد پرون ــایی و ایج ــه شناس ــور ب  اعتصام پ
ــتان  ــی در اردس ــار دیابت ــزار بیم ــک ه ــش از ی ــرای بی ب
ــی در  ــاران دیابت ــان بیم ــز درم ــزود: مرک ــرد و اف ــاره ک اش
درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی اردســتان ایجــاد خواهــد شــد 
ــرای بیمــاران فشــار  ــده ب و همچنیــن شــروع ایجــاد پرون

ــم داشــت. ــاال را خواهی خــون ب

ایجاد مرکز درمان بیماران دیابتی در درمانگاه تأمین اجتماعی اردستان
ــارکت های  ــی و مش ــور اجتماع ــر ام مدی کیمیای وطن

ــاز دوم  ــدن ف ــی ش ــان از اجرای ــهرداری اصفه ــی ش مردم
توزیــع اصفهــان کارت یکصــد هــزار ریالــی ویــژه حمل ونقــل 
درون شــهری در میــان دانش آمــوزان تحــت حمایــت 
ــر  ــا اواخ ــدارس اســتثنایی ت ــوزان م ــا و دانش آم خیریه ه

آبان ماه خبر داد. 
جلســه کمیتــه مســاعدت بــه دانش آمــوزان 
کم بضاعــت بــا حضــور مدیــر امــور اجتماعی 
و مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان 
مشــمول  ســازمان های  نماینــدگان  و 
فــاز دوم طــرح در دفتــر مدیریــت امــور 
مردمــی  مشــارکت های  و  اجتماعــی 

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش
ــور اجتماعــی و مشــارکت های  ــر ام ــن نشســت، مدی در ای
مردمــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اتمــام فــاز اول 
 ایــن طــرح در مــاه گذشــته گفــت: در فــاز اول توزیــع 
ــی  ــزار ریال ــد ه ــان کارت یکص ــه اصفه ــش از ۹۰۰۰ قطع بی

ویــژه حمل ونقــل درون شــهری بــه منظــور توزیــع در میــان 
ــه  ــار ســازمان بهزیســتی و کمیت ــن شــرایط در اختی واجدی

امــداد امــام خمینــی)ره( قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد: در فــاز دوم توزیــع بیــش از ۵۰۰۰ هــزار قطعه 
اصفهــان کارت در اختیــار نماینــدگان خیریه هــای دارای 
مجــوز فعالیــت و نماینــده اداره اســتثنایی 
ــرار  ــان ق ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم

ــت.  ــد گرف خواه
ــورای  ــه ش ــق مصوب ــزود: طب ــر اف مهدویان ف
ــر  ــا ب ــن کارت ه ــان، ای ــهر اصفه ــامی ش اس
طبــق لیســت اســامی ارائه شــده توســط 
خیریه هــا و نماینــده اداره اســتثنایی آمــوزش 
و پــرورش تــا اواخــر آبان مــاه بــه منظــور توزیــع در اختیــار 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــدگان ق نماین
مهدویان فــر ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجــرای موفــق طــرح 
در فــاز دوم، فــاز ســوم توزیــع نیــز بافاصلــه اجرایــی 

ــد شــد. خواه

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹۵۰۹۹8۶8۲۵۳۰۰۶۵۱شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۶8۲۵۳۰8۲۰۷شماره  اباغیه:  شماره 

دادخواستی  آزادانی    نصر  علیرضا  شاکی   / خواهان   ۱۳۹۵/۰8/۱۲ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۷۹۳ شعبه: 

 ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمودی    محمود  و  غامی  مهدی  متهم   / خوانده  طرفیت  به 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 

اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  ۳۱دادگاه  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  شهرستان 

اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 

آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۵۰۹۹8۶8۲۵۳۰۰۶۵۱ثبت  به کاسه  و  ارجاع   ۱۲۱ اتاق  اول  طبقه 

و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۱۱:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

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

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

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

گردد.

شماره: ۲۴۶۳۹/م الف 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی  دادگاه حقوقی شعبه ۳۱  مدیر دفتر 

هاردنگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۵۱۵/۹۵خواهان بلقیس تقی حسین آبادی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

 ............. اجور معوقه   به طرفیت محسن احمدیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

مورخه ۹۵/۹/۲۲ ساعت ۴ عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان 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: ۲۴۶۱۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۰۰/۹۵خواهان رحمت اله رحیمی  دادخواستی مبنی بر:انتقال سند  به 

طرفیت احسان عزیز زاده تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲۳ساعت 

۴ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۴۶۳۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  عابدی   علی  پرونده کاسه ۹۵-۷۲۹خواهان  در خصوص 

روز.............. مورخ ۹۵/۹/۲۳ساعت ۴  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  مصیب جعفری  

عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۴۶۳۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۳۹۷/۹۵خواهان فهیمه طباطبائی فخار با وکالت فرزانه طباطبائی فخار 

و فاطمه مظاهری   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت علی حبیبی   تقدیم نموده است .وقت 

رسیدگی برای روز.............. مورخ ۹۵/۹/۲۳ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 

شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۴۵۹۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ثالث  بر:اعتراض  مبنی  دادخواستی  آران    عباس  ۹۵۰۵۲۲خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 

اجرایی  به طرفیت بی بی ماه مرادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.............. مورخ 

۹۵/۹/۲۳ساعت ۱۲ ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره )۲(  شورای حل اختاف اصفهان  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: ۲۴۵۹۳/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۱۴/۹۵خواهان مهدی ایزدی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت 

کمال الدین عطایی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۴ساعت ۵ عصر 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

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

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۴۶۹۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه 
بایگانی  شماره   ۹۲۰۹۹8۰۳۶۲۶۰۱۲۴8: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۳۱۰۲8۵۹: اباغنامه  شماره 

شعبه :۹۳۰۰۶8 تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰8/۰۹ مشخصات اباغ شونده حقیقی : ۱- نام : علی ۲- نام 

ساعت  چهارشنبه   ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ حضور:  تاریخ  المکان  مجهول   : نشانی   -۳ مرتضوی   : خانوادگی 

دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان   : محل حضور   ۰8:۳۰

: در خصوص شکایت مریم گلغدار فرزند  اتاق شماره ۳۴۹ علت حضور  استان اصفهان – طبقه ۳ 

حل  هیات  رای  اجرای  عدم  اتهام  به  شما  علیه  رحیم  سید  فرزند  السادات کافی  مرضیه  و  اصغر 

 اختاف اداره کار موضوع ماده ۱8۰ قانون کار در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر

 شوید. 

شماره:۲۴۶۵۴/م الف

 منشی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۵ جزایی سابق ( مجید عابدینی

ابالغیه 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۲۰۹۹8۰۳۶۲۶۰۱۲۴8: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۳۱۰۲8۶۰: اباغنامه  شماره 

:۹۳۰۰۶8 تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰8/۰۹ مشخصات اباغ شونده حقیقی : ۱- نام : علی ۲- نام خانوادگی 

: خان آبادی ۳- نام پدر : نوراله نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ چهارشنبه ساعت 

۰8:۳۰ محل حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان – طبقه ۳ اتاق شماره ۳۴۹ علت حضور : در خصوص شکایت علیه شما به اتهام امتناع از اجرای 

 رای هیات حل اختاف اداره کار موضوع م ۱8۰ ق کار در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید. 

شماره:۲۴۶۵۳/م الف منشی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۵ جزایی سابق ( مجید 

عابدینی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۱۴۲۴خواهان سید مرتضی طباطبائی حبیب آبادی   دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه   به طرفیت تراب پور جلیلی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.............. مورخ 

۹۵/۹/۲۹ساعت ۱۰/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره )۲(  شورای حل اختاف اصفهان  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: ۲۴۶۲8/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  آبادی    حبیب  طباطبائی  مرتضی  سید  ۹۵-۱۴۲۳خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 

است  نموده  تقدیم  طاهری   صدیقه   -۲ جلیلی   پور  تراب   -۱ طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی 

است.  گردیده  تعیین  صبح   ۱۱ ۹۵/۹/۲۹ساعت  مورخ  روز..............  برای  رسیدگی  .وقت 

منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 

وکا  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختاف  حل  شورای    )۲( شماره  مجتمع 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.

شماره: ۲۴۶۲۹/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۷۶8/۹۵ خواهان علی عابدی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت کبری 

هاشمی نژاد تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹۵/۹/۲۹ساعت ۱۷/۳۰ تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۴۶۳۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۳۶/۹۵خواهان محبوبه متغیر   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

مهدی ساالری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۹/۳۰ساعت ۴:۳۰ تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۴۶8۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  امینه  خواصی  علی  مرتضی  ۹۰۱/۹۵خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 

است  نموده  تقدیم  باقری  عبدالناصر  طرفیت  به  معامله   ثمن  استرداد  و  داد  قرار  فسخ  بر:تنفیذ 

مجهول  به  توجه  با  ۱۱تعیین گردیده  ساعت   ۹۵/۹/۳۰ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   .

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 

پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  خیابان سجاد-  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 

اختاف  حل  شورای  مجتمع   8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ پستی  کد   ۵۷ پاک   – صبا  ساختمان  جنب   –

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۶ شعبه   – اصفهان 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.

شماره: ۲۴۶۳۳/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۳۰۹۹8۰۳۵۰۱۰۰۶۰۷شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۱۰۰۳۴۲شماره  اجرائیه:  شماره 

۹۳۰۶8۷تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰8/۱۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک ملت به مدیریت آقای 

محمد رضا ساروخانی نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – مدیریت امور شعب بانک ملت 

– طبقه دوم – اداره حقوقی. مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: شرکت فجر توسعه سپاهان    

اول  و نشاط- ساختمان زمرد – طبقه  بهشت غربی –حدفاصل ملک  اصفهان – خ هشت  نشانی: 

.۲- نام : وحید نام خانوادگی : اعتباریان نشانی : مجهول المکان ۳. نام : شرکت بازرگانی توسعه 

سبز اندیش صفه نشانی : اصفهان – خ هشت بهشت غربی –حدفاصل ملک و نشاط- ساختمان 

۱۰۰– طبقه اول .۴- نام : رسول نام خانوادگی : رحمانی نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه 

دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹۰۳۵۰۱۰۲8۷۳ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 

 ۹/۶۳۰/8۲۰ مبلغ  پرداخت   -۱ به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم  مربوطه ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۰۱۰۱۰۳۳ 

روز شمار  مابین بصورت  قرارداد فی  تادیه طبق  تاخیر  بانضمام خسارت  بابت اصل خواسته  در هم 

روزانه ۲/۴88 درهم از تاریخ ۹۳/۴/۲۴ لغایت وصول ۲- پرداخت مبلغ ۲/۰۳۱/۳۳۴/۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ ۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله 

بدوی طبق تعرفه مقرر قانونی در حق محکوم له ۳- پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا در 

 : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  ( محکوم  است  غیابی  )رای صادره  دولت.  حق صندوق 

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

نقدی  بر میزان وجوه  به طور مشروح مشتمل   ، منقول  و غیر  منقول  اموال  و قیمت همه  یا مقدار 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  که به هر عنوان نزد 

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

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

به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال  

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  

.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 ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 

به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 

اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(

 شماره: ۲۴۶۶۳/ م الف  

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

دادنامه
کاسه پرونده:۹۵۰۴8۷ شماره دادنامه: ۱۲۳۲ مورخ :۹۵/8/۳ مرجع رسیدگی:شعبه ۵ شورای حل 

خان  نوروز  پله  خرداد-  پانزده  خ  تهران-  نشانی:  بین  رضا خوش  حمید  خواهان:  اصفهان  اختاف 

چهار سوق بزرگ بازار مسگرها جنب سرای ملی پخش پوشاک غدیر خوانده: مرتضی شرفی فرزند 

عزیزاله 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 حمید رضا خوش بین به طرفیت آقای مرتضی شرفی به خواسته مطالبه 

مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه چک به شماره ۲۳۰۲۷۰ به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 

بانک محال  با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط  قانونی 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی 

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  رغم 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان 

و   ۵۱۵ و   ۱۹8 و  تجارت  قانون  و ۳۱۳   ۳۱۰ مواد  استناد  به  رسد که  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 

به پرداخت مبلغ شصت و سه  آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده  ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون 

تادیه  در  تاخیر  و خسارت  دادرسی  بابت هزینه  ۱/۷۷۰/۳۰۰ لاير  و  اصل خواسته  بابت  میلیون لاير 

اعام  و  اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا  تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵/۳/۳۱(  از 

و  این شعبه  قابل واخواهی در  اباغ  از  نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس  می 

 پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره:۲۴۶۰۱/م الف قاضی شعبه ۵شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   ۷ رسیدگی:شعبه  مرجع   ۹۵/8/۴: مورخ   ۱۳۷۶ دادنامه:  شماره  پرونده:۹۵۰۱۱۱  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: ابراهیم قره قهی نشانی: اصفهان- بازار باغ قلندرها- جنب سرای ستوده- 

پخش آسیا خوانده: مهدی داوری 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 

به  داوری  مهدی  آقای  به طرفیت  قهی  قره  ابراهیم  آقای  دعوی  اختاف((در خصوص  شورای حل 

خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون لاير وجه چک به شماره ۵۳۶۱8۵ به عهده بانک صادرات 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 به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و 

۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون لاير 

بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و شصت هزار لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/8/۲۰( 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:۲۴۵۹۴/م الف قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان

در شهر

اجرای فاز دوم اصفهان کارت
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حتما بخوانید!
خوشه طالیی جشنواره  اسپانیا، سهم...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــن فصــل  ــم ای ــه رســیده و کم ک ــه نیم ــگ ب ــزار رن ــز ه پایی
زیبــا رخــت و لبــاس خــود را جمــع می کنــد تــا زمســتان از 
راه برســد. پاییــز فصــل عاشــقی اســت؛ اگــر دیگــر عاشــقی 

در دنیــای ماشــینی امــروز باقــی مانــده باشــد. 
ــر  ــاده، بهت ــا عاشــقی از ســرتان افت ــر عاشــق نیســتید ی اگ
اســت کتــاب بخوانیــد؛ آن هــم کتاب هایــی بــا عاشــقانه های 
متفــاوت. البتــه اگــر عاشــق نیســتید، بــاز هــم کتــاب 
ــه ســراغتان  ــد، شــاید عشــق ب ــد؛ خــدا را چــه دیدی بخوانی

آمــد.
    از پنجره  مسافرخانه

 احمدرضــا احمــدی، شــاعر مطــرح کشــورمان، جدیدتریــن 
پنجــره   »از  نــام  بــا  و  رمــان  قالــب  در  را  خــود  اثــر 
مســافرخانه« منتشــر کــرد. ایــن اثــر طــی روزهــای گذشــته 
ــاب  ــی کت ــتقبال اهال ــورد اس ــه و م ــی ها عرض در کتابفروش
واقــع شــده اســت. در پشــت جلــد ایــن کتــاب می خوانیــم: 
»مــن و تــو همــه  گوشــه ها، زاویه هــا و کل دایــره را کــه در آن 
ــم. چــه زود دانســتیم  محاصــره هســتیم، فرامــوش کرده ای
ــی  ــتیم. گاه ــوس هس ــیاه محب ــره س ــک دای ــا در ی ــه م ک
ــرم  ــش گ ــا آن آت ــه ب ــم ک ــش می افروزی ــه ای آت ــا کلم ب
ــل  ــه اه ــر ن ــم. دیگ ــن می کنی ــیگار را روش ــویم و س می ش
 معاشــرت هســتیم، نــه دلمــان بــرای کســی تنــگ می شــود 

و نه...«.

 رمــان »از پنجــره  مســافرخانه« نوشــته احمدرضــا احمــدی 
ــزار و ۵۰۰  ــای ۱۷ ه ــه به ــی ب ــع رقع ــه در قط در ۱۹۲ صفح
تومــان بــا شــمارگان ۲۰۰۰ نســخه از ســوی انتشــارات 

ــت.  ــده اس ــر ش ــک منتش ــرای نی کتابس
خوانــدن  داریــد  عالقــه  احمــدی  احمدرضــا  بــه  اگــر 
کتاب هــای »طــرح«، »روزنامــه شیشــه ای«، »وقــت خــوب 
مصائــب«، »مــا روی زمیــن هســتیم«، »نثرهــای یومیــه« 
»عزیــز مــن«، »قافیــه در بــاد گــم می شــود«، »بهاریــه«، »از 
نــگاه تــو زیــر آســمان الجــوردی«، »روزی بــرای تــو خواهــم 
گفــت«، »هــزار اقاقیــا در چشــمان تــو هیــچ بــود«، »همــه 
ــد« را از  ــراری دارن ــم تک ــا طع ــن« و »میوه ه ــعرهای م ش

ــد. دســت ندهی
    پندارها 2

ــروف  ــاب مع ــنده کت ــاخ، نویس ــارد ب ــر ریچ ــن اث جدیدتری
ــا عنــوان »پندارهــا ۲«  منتشــر  ــان مــرغ دریایــی« ب »جانات
ــارد  ــت: »ریچ ــده اس ــاب آم ــن کت ــد ای ــت جل ــد. در پش ش
ــار  ــی تصــادف شــدید و مرگب ــاخ نویســنده مشــهور، در پ ب
هواپیمایــش در بیمارســتان بســتری شــد. ایــن کتــاب 
ــداری ا ســت.«  ــا و بی ــا، اغم حاصــل بصیرت هــای او در رؤی
ــه دل آرا  ــا ترجم ــاخ ب ــارد ب ــر ریچ ــا ۲« اث ــاب »پنداره کت
قهرمــان و مهســا یزدانــی در ۱۲8 صفحــه بــا شــمارگان 
یک هــزار نســخه، بــه بهــای ۱۰ هــزار تومــان توســط انشــارات 

ــد. ــر ش ــما منتش ــر ش ــت و نش بهج
ــوان  ــده می ت ــه ش ــی ترجم ــان فارس ــه زب ــه ب ــار او ک  از آث
ــه کتاب هایــی ماننــد »جاناتــان مــرغ دریایــی«، »پنــدار«  ب
»یگانــه«، »گریــز از ســرزمین امــن«، »هدیــه پــرواز« 
و »فراســوی ذهنــم« اشــاره کــرد کــه در بیشــتر آن هــا 
ــود  ــای خ ــرواز در متن ه ــاس پ ــیله احس ــه وس ــنده ب نویس
بــا خواننــده ارتبــاط خوبــی برقــرار کــرده و دربــاره شــناخت 
خــود، انتخــاب، اختیــار و در نهایــت حقیقــت زندگــی بحــث 

می کنــد.

    من لوسی بارتون هستم
انتشــارات »کتــاب کوله پشــتی« به تازگــی اثــری از الیزابــت 
ــا  ــتم« را ب ــون هس ــی بارت ــن لوس ــوان »م ــا عن ــتروت ب اس
ترجمــه مریــم ســرلک منتشــر و توزیــع کــرده اســت. 
ــزر  ــزه پولیت ــده جای ــال ۲۰۰۹، برن ــتروت در س ــت اس الیزاب
شــده اســت. وی رمــان »مــن لوســی بارتــون هســتم« را در 

ــرد.  ــه ســال ۲۰۱۶ منتشــر ک ژانوی
 ایــن کتــاب نامــزد جایــزه مــن بوکــر ســال ۲۰۱۶ بــود 
ــازون  ــای آم ــت پرفروش ه ــاه در لیس ــد م ــدت چن ــه م  و ب

و نیویورک تایمز قرار داشته است. 
ــت  ــته الیزاب ــتم« نوش ــون هس ــی بارت ــن لوس ــاب »م کت
ــا  ــه ب ــرلک در ۱44 صفح ــم س ــه مری ــا ترجم ــتروت ب اس
ــان از  ــزار توم ــای ۱۰ ه ــه به ــخه، ب ــزار نس ــمارگان یک ه ش
ــر  ــازار نش ــی ب ــتی« راه ــاب کوله پش ــارات »کت ــوی انتش س

ــت. ــده اس ش

- نمایشــگاه کارنمــای پژوهشــی نقاشــان زیــر 4۰ ســال 
ــه  ــان در محــل خان ــا ۲۹ آب ــران ۱۹ ت انجمــن نقاشــان ای

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــدان ای هنرمن
- اســتاد ابراهیــم حدیــدی، از نوازنــدگان شــاخص ســاز 
ســرنا در منطقــه بلوچســتان، بــا اشــاره بــه پیگیری هــای 
خــود بــرای دریافــت مســتمری و حقــوق ماهانــه از 

ــرد. ــه ک ــی گالی ــران فرهنگ ــی مدی بی توجه
- تصویــر روی جلــد شــماره جدیــد مجلــه تاریــخ نشــنال 
ــوان  ــری از تخــت جمشــید و عن ــه تصوی ــک، ب جئوگرافی

»پــارس ابرقــدرت اصیــل« مزیــن شــد.
- در ادامــه ســرقت کاشــی های بناهــای تاریخــی ایــران 
ــو«  ــده ل ــازه مرمت شــده »خدابن کاشــی های ســقاخانه ت

در شــهر تهــران ســرقت شــد.
ــا بیــان اینکــه »مــاه تی تــی« قصــه  - رســول نجفیــان ب
زیبایــی دارد، عنــوان کــرد کــه در ایــن ســریال نقــش یــک 

ــد. ــا می کن ــده را ایف تهیه کنن
- محمــد حاتمــی، بازیگــر مجموعــه »دولــت مخفــی« که 
ــه کارگردانــی  ایــن روزهــا نمایــش »هیــچ در هیــچ« را ب
ســیاوش طهمــورث اجــرا می کنــد، دربــاره علــت حضــور 
کم رنــگ در تلویزیــون گفــت: مــن در تلویزیــون کم رنــگ 
ــت  ــون اس ــن تلویزی ــودم را دارم. ای ــگ خ ــده ام و رن نش
ــه نظــر شــما  ــا ب ــگ شــده اســت. آی کــه خــودش کم رن

تلویزیــون پررنــگ اســت؟
- موسســه نمایشــگاه های فرهنگــی ایران در شــانزدهمین 
دوره نمایشــگاه بین المللــی کتــاب ویــن شــرکت می کنــد.

عجیــب  »بچه هــای  فانتــزی  ســه گانه  اول  جلــد   - 
ــه  ــا ترجم ــه زودی ب ــز ب ــام ریگ ــته رنس ــب« نوش و غری

شــبنم ســعادت راهــی بــازار می شــود. 
انتشــارات پریــان ناشــر ایرانــی ایــن مجموعــه، کپی رایــت 
آن را از ناشــر آمریکایــی خریــداری کــرده و کتــاب دارای 
یادداشــتی اختصاصــی بــرای مخاطبــان فارســی زبان 

اســت.
ــری  - نمایشــگاه نقاشــی خط های علــی شــیرازی در گال

»آباجــی آرت« اســتانبول برپاســت.
عــالوه  مطبوعــات  نمایشــگاه  بیســت ودومین  در   -
ــانه  ــک رس ــه ی ــق ب ــدام متعل ــر ک ــه ه ــی ک ــر غرفه های ب
هســتند ســه نمایشــگاه عکــس نیــز دیــده می شــود کــه 
ــرده  ــاوت ک ــگاه را متف ــوای نمایش ــال و ه ــی ح ــه نوع ب

ــت. اس
ــادرو  ــوود، »لئون ــم هالی ــز فیل - در مراســم اعطــای جوای
ــت  ــم مســتند را دریاف ــن فیل ــزه بهتری ــو«، جای  دی کاپری

کرد.
ــی  ــه کارگردان ــف« ب ــد، جل ــوب، ب ــم »خ ــرارداد فیل - ق
ــینمایی  ــروه س ــش در گ ــرای نمای ــمخانی ب ــان قاس پیم
»زندگــی« پــس از اکــران فیلــم »مــا همــه گناهکاریــم« 

ثبــت شــد.

شهردار اصفهان به دیدار اهالی رسانه رفت

کیمیای وطن
مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهان 
 ۷۰ همــراه  بــه  گذشــته  روز 
خبرنــگار از رســانه های مختلــف 
رســانه های  غرفــه  از  اصفهــان 
حاضر در بیســت ودومین نمایشــگاه 
مطبوعــات کشــور بازدیــد کــرد. بیســت ودومین نمایشــگاه 
مطبوعــات تــا ۲۱ آبان مــاه در مصــالی امــام خمینــی)ره( 
میزبــان   ۲۰:3۰ تــا   ۹:3۰ ســاعت  از  روز  هــر  و  برپاســت 

اســت. عالقه منــدان 

 »فرمانده دل ها« 

فرصتی برای آشنایی بیشتر با شهید خرازی
برنامــه »فرمانــده دل هــا« ویــژه دانش آمــوزان  کیمیای وطن
پایــداری  از ســوی فرهنگســرای  ابتدایــی  مقطــع چهــارم 
ســازمان فرهنگی تفریحــی از ۲4 مهرمــاه در حــال برگــزاری 
اســت. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، سرپرســت فرهنگســرای پایــداری بــا بیــان 
ایــن مطلــب گفــت: ســومین دوره از اردوی فرهنگــی، تربیتــی 
»فرمانــده دل هــا«، ویــژه دانش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی از 
ــا  ــان و ب ــتان اصفه ــوزی اس ــیج دانش آم ــازمان بس ــوی س س
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــداری س ــرای پای ــکاری فرهنگس هم
شــهرداری اصفهــان و اداره کل آمــوزش  و پــرورش اســتان 
اصفهــان، بــا موضــوع معرفــی شــهید حــاج حســین خــرازی در 
ــن برنامــه  ــار داشــت: ای حــال اجراســت. ســعید صرامــی اظه
ــژه دانش آمــوزان مقطــع چهــارم ابتدایــی در دو گــروه ویــژه  وی 
دختــران و پســران از ۲4 مهرمــاه آغــاز شــده و تــا ۱۹ آبان مــاه 

ادامه خواهد داشت.

 روایت تلخ فردوسی پور 

از هجوم سلفی بگیرها
عــادل فردوســی پور، یکــی از آن شــخصیت هایی بــود کــه در 
مراســم تشــییع منصــور پورحیــدری بــا هجمــه ســلفی بگیرها 
روبــه رو شــد. او در این بــاره می گویــد: »مــا هــم بــرای 
ــی از  ــفانه گروه ــا متاس ــم؛ ام ــه بودی ــلیت رفت ــرض تس ع
حاضــران بــرای گرفتــن عکــس ســمتم ریختنــد. واقعــا 
ــواع و اقســام  ــود. ان نمی توانــم توصیــف کنــم چــه وضعــی ب
ــار  ــند، فش ــد. می کش ــام می دهن ــی را انج ــای نگفتن رفتاره
می آورنــد و خالصــه آدم هــم نمی دانــد دقیقــا چــه واکنشــی 
بایــد نشــان بدهــد. فکــر می کنــم حالــت صــورت خیلــی از 

ــز هســت.« ــای همــه چی مــا در آن لحظــات، گوی

اخبار کوتاه

فیلــم »ســکوت« بــه کارگردانــی مشــترک فرنــوش 
ــزه  ــب جای ــه کس ــق ب ــکری، موف ــی عس ــدی و عل صم
ــصت ویکمین  ــاه ش ــم کوت ــن فیل ــی بهتری ــه طالی خوش
دوره جشــنواره فیلــم واالدولیــد اســپانیا شــد. فیلــم کوتاه 
ــود  ــی خ ــق بین الملل ــور موف ــه حض ــکوت« در ادام »س

ــن  ــی بهتری ــزه خوشــه طالی توانســت جای
فیلــم کوتــاه جشــنواره فیلــم »وایادولیــد« 

ــد.  ــود کن ــپانیا را از آن خ اس
پیــش از ایــن فیلــم »فروشــنده« ســاخته 
ــده  ــوان برن ــه عن ــز ب ــادی نی ــر فره اصغ
جایــزه بهتریــن فیلــم از نگاه هیئــت داوران 
جــوان امســال ایــن رویــداد ســینمایی 

ــود.  انتخــاب شــده ب
ایــن فیلــم کوتــاه اخیــرا جایــزه گربــه طالیــی جشــنواره 
ازمیــر ترکیــه، جایــزه بهتریــن کارگردانــی جشــنواره 
زونتــای ایتالیــا، دیپلــم افتخــار جشــنواره فیلم هــای 
جشــنواره  افتخــار  دیپلــم  و  رومانــی  تیمــی  کوتــاه 

ــا کســب  ــرده اســت و ب ــز کســب ک ــژه مراکــش را نی تان
ــم  ــاه داســتانی جشــنواره فیل ــم کوت ــن فیل ــزه بهتری جای
ــاخه  ــور در ش ــرایط حض ــد ش ــکا واج ــون« آمری »همپت

ــد.  ــکار ش ــاه اس ــم کوت فیل
انگلیســی  بــه زبان هــای کــردی،   فیلــم »ســکوت« 
و ایتالیایــی ســاخته شــده و در خالصــه 
داســتان آن آمــده اســت: فاطیمــا بایــد 
خبــری کــه از دکتــر شــنیده بــرای مــادرش 
ترجمــه کنــد؛ ولــی او بــه جــای ایــن 
»ولنتینــا  می کنــد.  اختیــار  ســکوت  کار 
کارنلوتــی« و »فاطیمــا االکــس« بازیگــران 
فیلــم کوتــاه »ســکوت« هســتند. ایــن فیلم 
ــاه پیــش از ایــن در بخــش مســابقه جشــنواره کــن   کوت
و لنــدن و چندیــن جشــنواره معتبــر دیگــر حضــور داشــته 
و همچنیــن برنــده جوایــزی از جملــه بهتریــن کارگردانــی 
ــور در  ــانس های حض ــد و از ش ــینما ش ــه س ــن خان جش

بیــن نامزدهــای اســکار فیلــم کوتــاه اســکار اســت.

خوشه طالیی جشنواره  اسپانیا، سهم ایرانی ها شد
کارگــردان »آخریــن داســتان« بــا اشــاره بــه اینکــه 
انیمیشــن  ایــن  اکــران  بــرای  اصلــی  برنامه ریــزی 
ســینمایی در ســطح جهانــی انجــام شــده، تاکیــد کــرد این 

فیلــم در خــارج از ایــران دوبلــه می شــود. 
بــا  داســتان«،  »آخریــن  رهگــذر، کارگــردان  اشــکان 

تولیــد  مراحــل  جدیدتریــن  بــه  اشــاره 
ایــن انیمیشــن گفــت: در حــال حاضــر 
فیلــم  ایــن  تولیــد  رونــد  از  درصــد   8۰
ــا  ــت و ب ــیده اس ــان رس ــه پای ــن ب انیمیش
ــد  ــزی انجام شــده، تولی ــه برنامه ری توجــه ب
»آخریــن داســتان« تــا خــرداد ۹۶ بــه پایان 

می رســد. 
وی ادامــه داد: کریســتف رضاعــی ســاخت موســیقی ایــن 
ــاره  ــده دارد. او طــی 3 ســال گذشــته درب ــر عه ــروژه را ب پ
موســیقی نواحــی کشــور تحقیــق کــرده اســت تــا موســیقی 

متفاوتــی بــرای ایــن پــروژه بســازد.
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــردان انیمیش ــن کارگ  ای

ــه ای  ــه برنام ــخصیت ها چ ــدای ش ــاب ص ــرای انتخ ــه ب ک
در دســت دارد، بیــان کــرد: ایــن انیمیشــن قــرار اســت بــه 
صــورت گســترده در داخــل و خــارج از کشــور اکــران شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل ۲ برنامــه بــرای دوبلــه در دســت داریــم. 
ــم  ــن داســتان« در نظــر داری ــه فارســی »آخری ــرای دوبل ب
ــوت  ــون دع ــینما و تلویزی ــران س ــا از بازیگ ت
کنیــم و نســخه بین المللــی ایــن انیمیشــن 
در خــارج از کشــور بــه زبــان انگلیســی دوبلــه 

می شــود.
ایــن  تولیــد  هزینــه  داد:  توضیــح  وی 
اکــران  و  اســت  زیــاد  بســیار  انیمیشــن 
ــخگوی  ــد پاس ــی نمی توان ــه تنهای ــی ب داخل

ایــن هزینــه باشــد.
 رهگــذر در پایــان گفــت: »آخریــن داســتان« آبان مــاه 
ــاره اینکــه در  ــا درب ــاده نمایــش می شــود؛ ام ســال ۹۶ آم
چــه تاریخــی در ایــران روی پــرده بــرود، تصمیمــی گرفتــه 

نشــده اســت.

دادنامه
رسیدگی:شعبه ۵ شورای حل  مرجع   ۹۵/۶/۲۹: مورخ   ۱۰۱۰ دادنامه:  ۹۵۰۰۶۰ شماره  پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: الهام فالح ف حسین نشانی: اصفهان- خ وحید- روبروی حسین آباد کوچه 

34 کوچه راد پ۵ وکیل: سید علی نریمانی نشانی: اصفهان- خ بزرگمهر خ ۲۲ بهمن نبش کوچه ۶ 

پالک ۲4 خواندگان: ۱- ایمان تسلیمی ف جالل  نشانی :مجهول المکان  ۲- مهرداد توکلی ف حسن 

از پل سرهنگ سمت راست نبش کوچه ۹۱ پیرایش مهرداد  نشانی: اصفهان خ جی خ پروین بعد 

خواسته: مطالبه وجه چک)دو فقره( به شماره های ۹۹۲۰۷۹ به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  لاير و ۱۵۶۱۶۹ به 

مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ لاير با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورای حل اختالف((در خصوص 

دعوی خانم الهام فالح با وکالت آقای سید علی نریمانی به طرفیت آقایان ایمان تسلیمی و مهرداد 

توکلی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون لاير وجه چک به شماره ی ۹۹۲۰۷۹ به عهده بانک ملی 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون 

تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به صورت 

تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون لاير بابت اصل خواسته و ۱/۲۷۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  

چک موصوف )۹4/۹/۱8( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

در خصوص چک شماره ۱۵۶۱۶۹ به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ لاير مورخ ۹4/8/۲۰ با توجه به استرداد دعوی 

خواهان در صورت مجلس ۹۵/۵/۲۶ شورا به استناد بند پ ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار 

رد دعوی را صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد./

شماره:۲4۵۹۷/م الف قاضی شعبه ۵ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شورای   3۱ رسیدگی:شعبه  مرجع   ۹۵/8/۱۰: مورخ   83۶ دادنامه:  شماره   ۵۵۷-۹۵ پرونده:  کالسه 

حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر صادقی نشانی: اصفهان- رهنان-خ شهیدان غربی-مبل مهستان 

خوانده: سید امیر رضا رضوی دهکردی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک 

۶4۰۶۵۶ مورخ ۹۵/4/3۰ و ۶4۰۶۵۵ مورخ ۹۵/۱/3۰ به مبلغ ۲4/۰۰۰/۰۰۰ لاير بیست و چهار میلیون 

لاير بانک شهر. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورای حل اختالف((در خصوص دعوی 

آقای اکبر صادقی به طرفیت آقای سید امیر رضا رضوی دهکردی به خواسته مطالبه مبلغ ۲4/۰۰۰/۰۰۰ 

لاير بیست و چهار میلیون لاير وجه چک به شماره ی ۶4۰۶۵۶ و ۶4۰۶۵۵  به عهده بانک بانک شهر 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون 

تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۲4/۰۰۰/۰۰۰ لاير بیست و چهار میلیون لاير بابت اصل خواسته و 8۷۰/۰۰۰ لاير هشتصد و هفتاد 

هزار لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 

سر رسید  چک موصوف )۹۵/4/3۰ و ۹۵/۱/3۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی  از  باشد و پس 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره:۲4۶۲۷/م الف قاضی شعبه 3۱ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
مرجع   ................. رسیدگی:  تاریخ  دادنامه:...................  شماره  پرونده:۱۱۰۲-۹4  کالسه 

رسیدگی:شعبه ۲۹ شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس بینا به نشانی: اصفهان-خ عبدالرزاق-

جنب بانک سپه-طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد-موسسه راه صادق پالک3۰  خوانده: خیراله بکرانی 

باالنی نشانی :مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

قاضی شورا ختم  اعضاء،  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و 

نماید: ))رای قاضی شورا((در خصوص  به صدور رای می  به شرح زیر مبادرت  اعالم و  را  رسیدگی 

دادخواست  عباس بینا به طرفیت خیراله بکرانی باالنی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  وجه دو 

فقره چک به شماره  ۰۲۲۷3۱ مورخ ۹۰/۵/۲8  و ۰۲۲۷3۲ مورخ ۹۰/۶/۲8 عهده بانک ملی شعبه 

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

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

مورخه ۹۵/3/۱۰ و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 

دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 

خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 

اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/3/۱۰ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 

مستندا به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف و مواد 3۱۰، 3۱۱، 3۱3 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹8، ۵۱۹، ۵۲۲ از قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  بابت اصل خواسته و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 

از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت ۱/۲۲۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی - حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره: ۲4۶۲۰/ م الف قاضی شورای حل اختالف ۲۹ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:4۰۱/۹۵ شماره دادنامه:۷8۶ تاریخ رسیدگی: ۹۵/8/۹ مرجع رسیدگی:شعبه ۲۹ شورای 

بانک سپه- به نشانی: اصفهان-خیابان عبدالرزاق-جنب  بینا  حل اختالف اصفهان خواهان: عباس 

طبقه فوقانی- مجتمع اقتصاد-موسسه راه صادق پ3۰  خوانده: شهرام منعمیان نشانی : مجهول 

المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 

فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: ))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست  عباس بینا 

به طرفیت شهرام منعمیان به خواسته مطالبه مبلغ ۱4/4۰۰/۰۰۰ لاير  وجه دو فقره چک به شماره  

آباد  احمد  بانک سپه  و ۲۵۶8۰۰  مورخ ۹4/3/۱8  برج کاوه  رفاه  بانک  48۰۲۹۱  مورخ ۹4/۵/3۰ 

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

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

۹۵/۷/۲۵ و عدم حضور در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 

حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 

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

شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/۷/۲۵ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 

۱۱ قانون شوراهای حل اختالف و مواد 3۱۰، 3۱۱، 3۱3 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹8، ۵۱۹، ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و چهارصد هزار ۱4/4۰۰/۰۰۰ لاير 

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

اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت یکصد و هشتاد و هشت هزار لاير هزینه 

دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از 

آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: ۲4۶۱۹/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه  ۲۹ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۶38/۹۵ شماره دادنامه: ۱۱۱۷ مورخ :۹۵/۶/3۱ مرجع رسیدگی:شعبه ۱3 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: محمد چلونگر نشانی: اصفهان- خ حکیم فرزانه- باالتر از چهار راه بهداری- 

جنب سه راهی آب- صافکاری چلونگر خوانده: عباس جهانگیری بلطاقی نشانی: فعال مجهول المکان 

خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون لاير بابت چک شماره ۵۱۹۲8۲ مورخ ۹4/۶/۱۲ به انضمام مطلق 

را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  قانونی.  خسارات 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی آقای 

محمد چلونگر  فرزند رضا به طرفیت آقای عباس جهانگیری بلطاقی  فرزند بیژن به خواسته مطالبه 

مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير یکصد میلیون لاير وجه چک به شماره ی ۵۱۹۲8۲ مورخ ۹4/۶/۱۲  به عهده 

بانک صادرات پل فلزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و صدور 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 ابالغ قانونی در جلسه 

حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

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

مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ.د م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير یکصد میلیون لاير بابت اصل خواسته و ۱/33۵/۰۰۰ لاير بابت هزینه 

دادرسی و نشر آگهی با احتساب اجرای احکام  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک 

موصوف )۹4/۶/۱۲( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره:۲4۶83/م الف قاضی شعبه ۱3 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
رسیدگی:شعبه  مرجع   ۹۵/۷/۱4: رسیدگی  تاریخ   ۷۷3 دادنامه:  شماره   ۵۶۹-۹۵ پرونده:  کالسه 

نیکبخت-روبروی  خ  اصفهان-  نشانی:  تربتیان  صدیقه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۱۷

دادگستری- دفتر نیکبخت خوانده: عباسعلی حاج هاشمی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه چک. گردشکار: به تاریخ ۹۵/۷/۶ شعبه ۱۷ با عنایت به محتویات پرونده کالسه ۵۶۹/۹۵ و اخذ 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

به طرفیت  تربتیان  نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی صدیقه  مبادرت به صدور رای می 

عباسعلی حاج هاشمی به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون لاير موضوع فقره چک به شماره ی 

34۷۵۲۹ مورخ ۹۵/3/۲۵  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 

هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 

ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد   3۱3 - 3۱4 

قانون تجارت و مواد  ۱۹8 - ۵۱۵ - ۵۱۹ - ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير دویست میلیون لاير بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۰8۵/۰۰۰ لاير پنج 

میلیون و هشتاد و پنج هزار لاير بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  

)۹۵/3/۲۵( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و هزینه های نشر آگهی تا اجرای 

کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره:۲4۷۰۵/م الف قاضی شعبه ۱۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹4۰۹۹8۰3۵۰۷۰۰۲۰۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۰۷۰848۶شماره  ابالغیه:  شماره 

۹4۰۲3۶ تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰8/۱۱ خواهان / موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه  دادخواستی به 

طرفیت خواندگان محمد قصابی و ابراهیم صالحی و اصغر جعفری رهنانی و ناصر عابدی به خواسته 

های  دادگاه  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 

عمومی حقوقی  دادگاه   ۷ به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۱۱ارجاع و به کالسه  ۹4۰۹۹8۰3۵۰۷۰۰۲۰۹ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱3۹۵/۱۰/۲۲ و ساعت ۱۰:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 

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

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

شماره: ۲4۶۵8/م الف منشی شعبه۷دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر علی هاشم پور

ابالغیه
بایگانی شعبه  :۹4۰۹۹8۶83۶3۰۰۲۲۲ شماره  پرونده  ابالغنامه:۹۵۱۰۱۰۶83۶3۰۵۲۱۷ شماره  شماره 

:۹4۰۹۲۱ تاریخ تنظیم:۱3۹۵/۰۷/۲۷ مشخصات ابالغ شونده حقیقی : ۱- نام: عزت ۲- نام خانوادگی 

: آقاجان 3- نام پدر: اکبر 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : ۱3۹۵/۱۰/۲۱ سه شنبه ساعت 

:۰۹:3۰ محل حضور : اصفهان – خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع 

به  النصیر  ابن  اتاق 3۰4 علت حضور در خصوص دعوی شکوه  قضایی شهید قدوسی – طبقه 3- 

طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۲4۱۲۹/م الف 

شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(رشیده چنگیزی محمدی

ابالغیه
بایگانی شعبه  :۹4۰۹۹8۶۷۹33۰۰3۰۶ شماره  پرونده  ابالغنامه:۹۵۱۰۱۰۶83۶3۰484۰ شماره  شماره 

:۹4۱۶۱۰ تاریخ تنظیم:۱3۹۵/۰۷/۰۶ مشخصات ابالغ شونده حقیقی : ۱- نام: اصغر ۲- نام خانوادگی 

: شریفی  3- نام پدر: رمضانعلی  4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : ۱3۹۵/۱۰/۲۰ دو شنبه 

ساعت :۰8:3۰ محل حضور : اصفهان – خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر 

– مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 3- اتاق 3۰4 علت حضور در خصوص دعوی اکرم محبی  به 

طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۲4۱۲۵/م الف 

منشی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( رشیده چنگیزی محمدی

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹۵۰۹۹8۶83۶8۰۰۷38شماره  پرونده:  ۹۵۱۰4۶۶83۶8۰۰۰۵۵شماره   : درخواست  شماره 

دادخواستی  قلی    فرزند  محمدی   رضوان  خواهان   ۱3۹۵/۰8/۰۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰8۲8 شعبه: 

های  دادگاه  تقدیم  مهریه    مطالبه  خواسته  به  حسن   فرزند  کاظمی  غفور  خوانده  طرفیت  به 

عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه  

 ۱3۹۵/۱۰/۱8 مورخه  آن  رسیدگی  وقت  و  ۹۵۰8۲8ثبت گردیده  بایگانی  و   ۹۵۰۹۹8۶83۶8۰۰۷38

ساعت ۰۹:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۲4۶44/م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۵8۰/۹۵خواهان غالمرضا خزائلی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

۱- مجید مهرابی ۲- محمد معین بابا احمدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  مورخه ۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۶/۱۵عصر 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

پستی  پالک ۵۷ کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد- 

8۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲4۶۰8/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰3۵۱۱۰۹4۶4شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰3۵۱۱۰۰۵۶۰شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۶۱۱ 

موسی  رسول  عاملی  مدیر  به  اصفهان  ای  منطقه  برق  شرکت  خواهان   ۱3۹۵/۰8/۱۱ تنظیم:  تاریخ 

رضایی  دادخواستی به طرفیت خواندگان علی حاجی شیر محمدی و عباس شاکری و سازمان تامین 

اجتماعی اصفهان شعبه ۱ و شرکت ظفر نظم نوین و حبیب هللا هاشمی  مقدم و احمد ملکیان به 

خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵۶ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹8۰3۵۱۱۰۰۵۶۰ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱3۹۵/۱۰/۱4 و ساعت ۰8:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 

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

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

شماره: ۲4۶۷۹/م الف منشی شعبه ۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
داود  وکالت  به  آبادی  حیدر  صادقی  عباس  خواهان   ۹۵۰۵48 کالسه  پرونده  خصوص  در 

.وقت  است  نموده  تقدیم  پور  رضا  غالمرضا  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  عابدی  

مجهول  به  توجه  با  است.  ۱۰/3۰تعیین گردیده  ۹۵/۱۰/۱3ساعت  مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره۲  مجتمع  آتشگاه 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.

شماره: ۲4۶۹۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۱4مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

کتابگردی در نیمه راه پاییز

انیمیشن »آخرین داستان« در راه اکران جهانی
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

افشین قطبی، سرمربی شینجانگ چین شد
 ســرمربی ســابق تیــم ملــی 
و باشــگاه پرســپولیس هدایــت 
تیــم شــینجانگ را بــر عهــده 

گرفت. 
افشــین قطبــی کــه آخریــن 
در  را  پرســپولیس  قهرمانــی 
ــی  ــم زده و مدت ــر رق ــگ برت لی
نیــز هدایــت تیــم ملــی ایــران را بــر عهــده داشــته، بــار دیگــر 
هدایتــی از تیــم آســیای شــرقی و این بــار باشــگاهی در چیــن 

ــت.  ــه اس ــده گرفت ــر عه را ب
ســرمربی ســابق تیــم ملــی ایــران کــه پیــش از ایــن هدایــت 
ــد  ــا عق ــروز ب ــت، دی ــده داش ــر عه ــد را ب ــرام تایلن ــم بوری تی
ــا  ــت آن ه ــما هدای ــی رس ــگاه چین ــن باش ــا ای ــراردادی ب  ق
ــر  ــه کمت ــر آن ب ــه عم ــگاه ک ــن باش ــت. ای ــده گرف ــر عه را ب
شــرکت  بزرگ تریــن  نظــر  زیــر  می رســد،  ســال   20 از 
ساختمان ســازی و بــا حمایــت مالــی آن هــا کار خــود را آغــاز 
ــه  ــور خــود را ب کــرده و در ایــن مــدت توانســته از لیــگ آمات

ــاند.  ــن برس ــه ای چی ــگ حرف لی
اســتادیوم تیــم شــینجانگ آور برایــت بــا گنجایــش 38 هــزار 
ــد  ــراه کن ــود هم ــا خ ــادی را ب ــواداران زی ــته ه ــری توانس  نف
و بایــد دیــد افشــین قطبــی در تجربــه جدیــد خــود در لیــگ 

چیــن چــه عملکــردی از خــود بــه جــا خواهــد گذاشــت.

چرا شهباززاده به ایران آمده است؟
 مهاجــم آالنیــا اســپور بــا حضــور در ایــران ایــن شــائبه 

را به وجود آورده که قصد دارد به ایران برگردد.
ــا در  ــور دارد ت ــران حض ــون در ای ــهباززاده هم اکن ــجاد ش  س
 مراســم ختــم منصــور پورحیــدری، اســطوره باشــگاه اســتقالل 
شــرکت کنــد. بــا ایــن حــال حضــور او در ایــران شــائبه هایی 
بــه وجــود آورده کــه ایــن بازیکــن قصد بازگشــت به اســتقالل 
و مذاکــره بــا مســئوالن ایــن باشــگاه را دارد؛ البتــه بــه نظــر 

نمی رســد کــه ایــن موضــوع صحــت داشــته باشــد. 
ــا  ــگاهی اروپ ــای باش ــام تیم ه ــن تم ــر تمری ــال حاض در ح
ــد روزی  ــی کشــورهای مختلــف چن ــه دلیــل بازی هــای مل ب
تعطیــل اســت و ســجاد شــهباززاده هــم بــه دلیــل تعطیلــی 
ســه روزه تمرینــات آالنیــا اســپور بــه ایــران ســفر کرده اســت. 
تــا  برمی گــردد  ترکیــه  بــه  دوبــاره  امشــب   شــهباززاده 

در تمرینات آالنیا اسپور شرکت کند.

شمسایی تهدید کرد
فوتســال  تیــم  ســرمربی 
ــان  ــی، بازیکن ــات دریای  تاسیس
و کادر فنــی ایــن تیــم را تهدیــد 
کــرد در صورتــی کــه از ســه 
ــازات الزم  ــش رو امتی ــازی پی ب
کســب نشــود، بایــد منتظــر هــر 

نوع برخوردی باشند.
ــات  ــه تاسیس ــن هفت ــدار ای ــاره دی ــایی درب ــد شمس  وحی
ــرو  ــین پیش ــل یاس ــال مقاب ــر فوتس ــگ برت ــی در لی دریای
ــل شــرایط ســالن  ــه دلی ــم ب ــردن در ق ــازی ک ــت: ب ــم گف  ق
و حمایــت تماشــاگران همیشــه ســخت بــوده اســت. البتــه 
ــا دارد؛ چــرا  ــا م ــم شــرایط روحــی یکســانی ب ــم ه ــن تی ای
ــا  ــختی ب ــدار س ــت. دی ــه اس ــه نگرفت ــه نتیج ــه دو هفت ک
ــابقه  ــن مس ــاز ای ــال 3 امتی ــه دنب ــم و ب ــین داری ــم یاس  تی

هستیم.
ــا وجــود باخــت هفتــه  ــا بازیکنانــش ب ــاره اینکــه آی  وی درب
ــر  ــت: اگ ــر، گف ــا خی ــدار شــده اند ی ــن دی ــاده ای گذشــته آم
آمــاده بودیــم کــه دو باخــت خانگــی نمی دادیــم. بایــد ایــن 
نتایــج بــه لحــاظ روحــی بــه بازیکنانــم بربخــورد. آن هــا بایــد 

ــد.  ــازی می کنن ــد در چــه تیمــی ب بدانن
ــم  ــس نمی کش ــا پ ــن پ ــورت م ــر ص ــد: در ه ــادآور ش  وی ی
و تــا آخــر می جنگــم. بــه کادر فنــی و بازیکنــان هــم هشــدار 
می دهــم اگــر اتفــاق خاصــی رخ بدهــد، قطعــا برخــورد 

می کنــم.

قراردادهای هنرمندانه استقالل
ــی  ــوز کس ــتقالل رخ داده و هن ــگاه اس ــه در باش ــی ک اتفاق
ــر  ــه، اوضــاع را نگران کننده ت ــده نگرفت ــر عه مســئولیتش را ب

ــرده اســت.  ــل ک از قب
ــس  ــل م ــروزی مقاب ــس از پی ــان را پ ــای منصوری حرف ه
کرمــان مطالعــه می کنیــم، کلمــه بــه کلمــه؛ حرف هــای 
ــام داده  ــد روز انج ــن چن ــه او در ای ــی ک ــان و کارهای منصوری
ــا حــدودی  ــم، رازهــای اســتقالل ت ــار هــم می چینی را کــه کن
ــدی  ــا: »بن ــش از حرف ه ــن بخ ــژه ای ــود؛ به وی ــاش می ش ف
کــه در قــرارداد کاوه هســت در قــرارداد ۹ بازیکــن دیگــر 
ــود  ــت نش ــا پرداخ ــول آن ه ــر پ ــت و اگ ــم هس ــتقالل ه اس

می تواننــد برونــد«. 
ایــن بنــد کــه در ۹ ضــرب شــده، بســیار عجیــب اســت؛ بــه 
ــا  ــگاهی ت ــه باش ــته ک ــابقه نداش ــون س ــد تاکن ــر می رس نظ
ــاید  ــد. ش ــرده باش ــهل انگاری ک ــا س ــد در قرارداده ــن ح ای
ــال  ــد س ــزرگ در چن ــن ب ــا دو بازیک ــزرگ ی ــن ب ــک بازیک ی
 بــرای یــک باشــگاه چنیــن مــواردی را در قــراردادش بگنجانــد
ــک باشــگاه جــای  ــرای ی ــک ســال و ب ــا ۱0 بازیکــن در ی ام
ســوال دارد. آن هــم در حالــی کــه در اســتقالل بازیکنــی کــه 
بتوانــد چنیــن شــرایطی را امســال بــه باشــگاه تحمیــل کنــد، 

نمی بینیــم. 
بدتــر از آن ایــن اســت کــه بــه ده بازیکــن اســتقالل بندهایــی 
ــن  ــن وجــود اســتقالل گران تری ــا ای ــاق شــده و ب خــاص ارف
تیــم نقــل و انتقــاالت هــم شــده؛ تــا جایــی کــه وزیــر ورزش 
پیشــین دســتور ترمــز نقــل و انتقــاالت ایــن باشــگاه را صــادر 

کــرد.

بازدید برانکو از امکانات باشگاه ایرانیان
ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس صبــح روز دوشــنبه پیش 
از شــروع تمریــن، از کلیــه امکانــات اقامتــی و تمرینــی 

ــد کــرد. ــان بازدی باشــگاه ایرانی
ــح روز گذشــته در  ــال پرســپولیس از صب ــم فوتب ــن تی  تمری
دبــی آغــاز شــد و سرخپوشــان اولیــن جلســه تمرینــی خــود 
ــگاه  ــی در باش ــپولیس در دب ــتند. پرس ــر گذاش ــت س را پش

ــان مســتقر اســت. ایرانی

استقالل خوزستان، محتاج پاداش قهرمانی
 استقالل خوزســتان در وضعیت 
بــدی بــه ســر می بــرد و بــه نظــر 
ــی  ــاداش قهرمان می رســد کــه پ
بتوانــد کمــک شــایانی بــه ایــن 
ــد.  ــکالت کن ــل مش ــم در ح تی
اســتقالل خوزســتان فصــل قبل 
ویســی  عبــدهللا  بــا  همــراه 
موفــق شــد تــا جــام قهرمانــی را بــاالی ســر ببــرد. اســتقالل 
خوزســتان پــس از قهرمانــی در لیــگ ایــران دچــار مشــکالت 
فراوانــی شــده کــه مهم تریــن آن هــا، مشــکل مالــی اســت. 
ــه کار  ــی ب ــون کم ــتان تاکن ــتاندار خوزس ــاعدت های اس مس
ــی  ــک مل ــط بان ــای راب ــا قول ه ــت؛ ام ــده اس ــم آم ــن تی  ای
و باشــگاه مبنــی بــر پرداخــت شــدن یــک میلیــارد ریــال هنوز 

عملی نشده است. 
قــرار اســت یــک میلیــارد دیگــر کــه پیــش از ایــن در اختیــار 
نفــت مســجد ســلیمان بــوده اســت بــه اســتقالل خوزســتان 

واگــذار شــود. 
ــاداش  ــوز پ ــتان هن ــتقاللی های خوزس ــود اس ــنیده می ش ش
ــت  ــیون دریاف ــگ و فدراس ــازمان لی ــود را از س ــی خ قهرمان
نکرده انــد و ایــن پــاداش قهرمانــی می توانــد کمــک شــایانی 

ــد. ــه آن هــا در حــل مشــکالت بکن ب

اجرای جدی قانون به نفع والیبال است
ســرمربی تیــم والیبــال پیــکان تهــران گفــت: مــن نمی توانــم 
دربــاره رفتارهــای بازیکنــان صحبــت کنــم؛ امــا بــه نظــرم هــر 
چقــدر قانــون جدی تــر اعمــال شــود، بــه نفــع والیبــال اســت. 
پیمــان اکبــری دربــاره چهــار هفتــه اول لیــگ برتــر والیبــال 
اظهــار کــرد: بــه نظــرم ســطح بازی هــا در ایــن چهــار هفتــه 
خــوب بــوده اســت. شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه هیــچ تیمــی 
حاشــیه امنیــت نداشــته و هــر کســی کــه در زمیــن بهتــر کار 

کــرده، برنــده بــوده اســت. 
ــت:  ــا گف ــای موجــود در بازی ه ــاره ناهماهنگی ه ــری درب اکب
در اوایــل لیــگ قطعــا ناهماهنگی هایــی وجــود دارد و شــاید 
ــا از  ــد. قطع ــرآورده نکنن ــم، ب ــه داری ــاری را ک ــان انتظ بازیکن
ــا  ــری را در تیم ه ــی بهت ــای پنجــم و ششــم هماهنگ هفته ه

خواهیــم دیــد. 
ــت:  ــی گف ــوان قهرمان ــب عن ــی کس ــای مدع ــاره تیم ه او درب
اینکــه دربــاره تیم هــای مدعــی کســب عنــوان قهرمانــی 
صحبــت کنیــم، خیلــی زود اســت. ورزش اصــال قابــل 
ــج  ــگ و نتای ــه لی ــر ادام ــد منتظ ــت و بای ــی نیس پیش بین

ــیم. باش

تمدید قرارداد رونالدو با رئال مادرید
باشــگاه رئــال مادریــد بــه طــور رســمی خبــر از تمدید قــرارداد 
کریســتیانو رونالــدو داده اســت. ایــن بازیکــن پرتغالــی ســر 
ــا ســال 202۱ توافــق کــرده  ــا باشــگاه ت ــراردادش ب ــد ق تمدی
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه قــرارداد فعلــی وی تــا ســال 

20۱8 اعتبــار دارد. 
 ســتاره پرتغالــی در تمــام رقابت هــا بــا پیراهــن رئــال مادریــد

طــی 3۶0 بــازی، 3۷۱ گل بــه ثمــر رســانده و در ســال 20۱۵ 
رائــول گونزالــس را بــه عنــوان بهتریــن گلــزن تاریــخ باشــگاه 
پشــت ســر گذاشــت. بــه ایــن ترتیــب رونالــدو پــس از تونــی 
ــه  ــز ب ــوکاس وازک ــل و ل ــرت بی ــچ، گ ــوکا مودری ــروس، ل ک
پنجمیــن بازیکــن رئــال مادریــد تبدیــل شــد کــه طــی یــک 
مــاه اخیــر قــرارداد خــود بــا ایــن باشــگاه را تمدیــد می کنــد.

 برگزاری مراسم ترحیم برای پورحیدری

در اصفهان
جمعــی از اهالــی فوتبــال در شــهر اصفهــان و هــواداران تیــم 
ــرای منصــور پورحیــدری در  اســتقالل، مراســم ترحیمــی را ب

ــد. ــدارک دیده ان ــان ت ــهر اصفه ش
 اصفهانی هــا در نظــر دارنــد تــا همزمــان بــا برگــزاری مراســم 
ترحیــم پیشکســوت فقیــد آبی هــا در تهــران، در منطقــه ســی 
و ســه پــل اصفهــان مراســم ترحیمــی را بــه یــاد پورحیــدری 

برگــزار کننــد.
منصــور پورحیــدری پــس از مدتــی مبــارزه با بیماری ســرطان 
صبــح روز جمعــه دعــوت حــق را لبیــک گفــت و روز گذشــته 
نیــز در بهشــت زهــرا بــه خــاک ســپرده شــد. مراســم ترحیــم 
وی نیــز امــروز و از ســاعت ۱۶ تــا ۱۷ و 30 دقیقــه در مســجد 

جامــع شــهرک قــدس منعقــد اســت.

مهاجم سابق منچستر در آستانه کور شدن
ــال  ــم فوتب ــدی تی ــم هلن مهاج
فنرباغچــه در یکــی از بازی هــای 
تیمــش در ســوپرلیگ ترکیــه به 
ــک  ــد و نزدی شــدت آســیب دی
بــود کــه یکــی از چشــمان خــود 

را از دست بدهد. 
ــن  ــازی روبی ــن ب ــان ای در جری
ــه  ــوپ ب ــه ت ــر ب ــه س ــرای زدن ضرب ــالش ب ــی در ت فن پرس
ــر دو  ــرد. ه ــف برخــورد ک ــان حری ــی از بازیکن ــا یک شــدت ب
بازیکــن بــرای تصاحــب تــوپ خیــز برداشــته بودنــد کــه ســر 
آن هــا بــه شــدت بــه هــم برخــورد کــرد؛ امــا کســی کــه در این 
میــان بیشــتر آســیب دیــد فن پرســی بــود کــه ضربــه بازیکــن 
حریــف درســت بــه چشــم چــپ او خــورد و باعــث خونریــزی 

آن شــد. 
ــکارد  ــر بران فن پرســی بالفاصلــه پــس از ایــن اتفــاق ســوار ب
ــد  ــر کن ــور شــد ۱۵ دقیقــه صب ــازی خــارج و مجب از زمیــن ب
تــا آمبوالنــس او را بــه نزدیک تریــن بیمارســتان انتقــال 
ــال  ــوص احتم ــه درخص ــای اولی ــه نگرانی ه ــی ک ــد؛ جای ده
ــین  ــم پیش ــمان مهاج ــی از چش ــی یک ــن بینای ــن رفت از بی

ــد.  ــرف ش ــتریونایتد برط منچس
او پــس از مــداوای چشــمش در حالــی یــک پانســمان روی 
آن گذاشــته شــده بــود، بــه ورزشــگاه برگشــت و ادامــه بــازی 

تیمــش را هــم تماشــا کــرد. 
ظاهــرا فن پرســی مشــکل جــدی نــدارد و می توانــد بــه 

ــردد.  ــش برگ ــه تیم ــن هفت ــات ای تمرین
برابــر  تیمــش  یــک  بــر   3 پیــروزی  در  فن پرســی 
 آکیســار بلدیه اســپور گل اول تیــم اســتانبولی را بــه ثمــر 

رساند.
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ــا  ــدار ب ــرای دی ــران ب ــی ای ــم مل ــن تی ــت 23 بازیک لیس
ــت  ــن لیس ــه ای ــد ک ــالم ش ــی اع ــر در حال ــو و قط ــه ن گین
ــه همــراه  ــرای فوتبال دوســتان ب ســوپرایزهای بســیاری را ب
دارد. بــا توجــه بــه مصدومــان و محرومــان تیــم ملــی 
انتظــار تغییــر در ترکیــب تیــم ملــی چنــدان عجیــب نبــود؛ 
ــه دلیــل آمــاده نبــودن   امــا حــذف چنــد بازیکــن مطــرح ب
ــم  ــد، حســابی هــواداران تی ــد بازیکــن جدی و دعــوت از چن

ــی را غافلگیــر کــرده اســت. مل
    دروازه

ــران  ــان اول ای ــور دروازه ب ــع حض ــت مان ــره مصدومی باالخ
ــا دو  ــن پســت ب ــی در ای ــد شــد. ول ــی علیرضــا بیرانون یعن
ــا  ــردن علیرض ــوت نک ــتیم. اول دع ــه رو هس ــگفتی روب ش
ــا توجــه  ــان مــورد عالقــه کــی  روش کــه ب حقیقــی، دروازه ب
بــه غیبــت بیرانونــد احتمــال حضــور او درون دروازه می رفــت 
ــدون باشــگاه  ــی ب ــه تیــم مل ــد ســال دعــوت ب پــس از چن
بودنــش کار دســتش داد تــا کــی روش دســت از دروازه بــان 

ــردارد.  ــه اش ب ــورد عالق م
شــگفتی دوم درون دروازه، دعــوت از سوشــا مکانــی اســت؛ 
ــه  ــگ ن ــی در لی ــه تیم ــس از پیوســتن ب ــه پ ــی ک دروازه بان
داســتان  نــروژ، خیلی هــا  دوم  دســته  معتبــر  چنــدان 
ــه  ــی ک ــی او را تمام شــده می دانســتند و در حال ــال مل فوتب
ــز  ــه اســکاندیناوی نی اشــتباهات معــروف خــود را در منطق
ادامــه داده بــود بــا ســلیقه خــاص مــرد پرتغالــی بــه تیــم 

ــده شــد. ــی فراخوان مل

    دفاع
در خــط دفــاع هــم دعــوت دوبــاره پژمــان منتظــری جلــب 
نظــر می کنــد و در صــورت بهبــودی مصدومیــت ایــن 
بازیکــن، کارلــوس کــی روش، انتخــاب ســختی بــرای 
ــن ســید جــالل حســینی ــر از بی ــک نف ــرون گذاشــتن ی  بی

مرتضی پورعلی گنجی و پژمان منتظری دارد.
ــوری ــا غف ــدن وری ــته ش ــار گذاش ــا کن ــت ب ــاع راس   در دف
رقابــت جــذاب دو بازیکــن آمــاده ایــن روزهــای فوتبــال مــا 

یعنــی حســین ماهینــی و رامیــن رضاییــان از پرســپولیس 
بــه تیــم ملــی کشــیده شــد. در دفــاع چــپ نگرانــی بابــت 
ــدارد. در ایــن پســت  مصدومیــت میــالد محمــدی وجــود ن
ســعید آقایــی جایــی در لیســت نــدارد و بــا توجــه بــه غیبــت 
احســان حاج صفــی و دعــوت عــزت هللا پورغــاز بــرای دفــاع 
ــازی در  ــان ب ــت همزم ــه قابلی ــاری ک ــد انص ــط، محم وس
دفــاع چــپ و دفــاع وســط را دارد، بــه ســعید آقایــی ترجیــح 

داده شــد.

    هافبک ها
یکــی از شــگفتی های بــزرگ در خــط هافبــک اتفــاق افتــاد؛ 
جایــی کــه کاپیتــان تیموریــان کــه در بســیاری از بازی هــای 
حســاس عصــای دســت کــی روش بــود، از تیــم ملــی خــط 
ــی نقشــش  ــم مل ــر تی ــای اخی ــه در بازی ه ــدو ک ــورد. آن خ
نهایتــا  بــود،  شــده  گذشــته  از  و کم رنگ تــر  کم رنــگ 

ــی تغییــر نســل در تیــم ملــی شــد.  قربان
شــاید اگــر تیموریــان اوضــاع مناســب تری در یــک باشــگاه 
بهتــر داشــت، ایــن سرنوشــت برایــش رقــم نمی خــورد. ولــی 
نکتــه هیجان انگیــز، دعــوت از علــی کریمــی، بازیکــن جــوان 
دینامــو زاگــرب اســت کــه بــا وجــود اینکــه بــازی نمی کنــد، 
کــی روش درهــای تیــم ملــی را بــه روی او بــاز کــرد. البتــه 
همراهــی وحیــد امیــری بــا تیــم ملــی نشــان می دهــد کــه 
مصدومیــت او چنــدان جــدی نیســت و کــی روش احتماال از 

او در صــورت نیــاز اســتفاده خواهــد کــرد.
    خط حمله

ــی روش  ــردار، ک ــت س ــه غیب ــه ب ــا توج ــه ب ــط حمل در خ
تصمیــم گرفتــه از همــان گزینه هــای موجــود اســتفاده کنــد 

ــت. ــد را زده اس ــان جدی ــوت از بازیکن ــد دع و قی
ــی  ــه اصل ــه گزین ــرد، س ــی و انصاری ف ــژاد، طارم  قوچان ن
ــد  ــر چن ــتند. ه ــوریه هس ــح دروازه س ــرای فت ــی روش ب ک
ایــن لیســت جــوان و کم تجربــه کار ســختی را بــرای بــازی 
مقابــل ســوریه پیــش رو دارنــد، امــا کــی روش نشــان 
داده کــه چگونــه می توانــد از بازیکنــان جــوان و خــام 

ســتاره های آینــده دار بســازد.

نگاهی به لیست تیم ملی

سربازان کی روش برای فتح سوریه

اســلحه  شمشــیربازی  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــدال  ــک م ــد در المپی ــا بای ــت: م ــران گف ــابر ای س
ــان  ــداد و طلبم ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــم؛ ام می گرفتی
را از شمشــیربازی دنیــا در ســنگال گرفتیــم. پیمــان 
ــی شمشــیربازی  ــم مل ــی تی ــاره قهرمان فخــری درب

ــی  ــران در جــام جهان اســلحه ســابر ای
ــی از  ــا مختصــر طلب ســنگال گفــت: م
 شمشــیربازی دنیــا داشــتیم کــه آن 
را در ســنگال نقــد کردیــم. مــا بــه 
ایــن  کــه  آمدیــم  بازی هــا  ایــن 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــم ک ــان را بگیری طلبم
ــم  ــاز ه ــه ب ــید ک ــن باش ــاد. مطمئ افت

ادامــه می دهیــم و بــاز هــم مــدال می گیریــم. 
ــی شمشــیربازی اســلحه ســابر  ــم مل ســرمربی تی
ایــران در ادامــه صحبت هــای خــود گفــت: مــا 
آمدیــم تــا حــق خودمــان را از ورزش ایــن مملکــت 
ــم  ــدال می گرفتی ــک م ــد در المپی ــا بای ــم. م بگیری

ــن  ــت شــاگردان م ــداد. لیاق ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ام
ــی  ــه کس ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــن اس ــتر از ای بیش
ــن  ــه چنی ــات ب ــن امکان ــا ای ــا ب ــد م ــاور نمی کن ب
موفقیت هایــی برســیم، گفــت: بــا کــدام تاسیســات 
بــا کشــورهای دنیــا می جنگیــم و ایــن تیم هــا 
کشــورها  می دهیــم؟  شکســت   را 
نــگاه کنیــد.  را  و شمشیربازهایشــان 
ــا نیســتند.  ــا م ــل مقایســه ب اصــال قاب
ــرایط  ــه ش ــا در چ ــه م ــد ک ــر بدانن  اگ
ــارزه  ــا مب ــا آن ه ــا چــه بودجــه ای ب و ب
نشــود؛  باورشــان  شــاید  می کنیــم، 
ــاور  ــان را ب ــا توانایی هــای خودم ــا م ام
کردیــم و کاری کــه می خواســتیم را انجــام دادیــم.

ــت کم در  ــدوارم دس ــت: امی ــان گف ــری در پای  فخ
ــه در ورزش  ــی ک ــس از تغییرات ــد و پ ــرایط جدی ش
رخ داده، مســئوالن نیم نگاهــی هــم بــه ایــن رشــته 

ورزشــی داشــته باشــند.

طلبمان را از شمشیربازی دنیا گرفتیم
مدیــر ســازمان تیم هــای ملــی فوتبــال بــر اســاس شــواهد 
ــی بزرگســاالن  ــم مل ــا تی ــن، همــکاری نزدیکــش ب  و قرائ
را قطــع کــرده اســت؛ موضوعــی کــه پیشــینه اش بــه 

بازمی گــردد.  جالــب  ماجرایــی 
ــال  ــیون فوتب ــت فدراس ــه ریاس ــاج ب ــدی ت ــی مه از وقت

ــه  ــاکت را ب ــا س ــد، محمدرض ــده ش برگزی
تیم هــای ملــی  عنــوان مدیــر ســازمان 
ــه  ــا تجرب ــر ب ــن مدی ــا ای ــرد ت ــوب ک منص
دغدغه هــای کارلــوس کــی روش   تمــام 
را دنبــال کنــد و بــا اختیــار تامــی کــه داشــته 

آن هــا را برطــرف کنــد. 
کارلــوس کــی روش کــه همیشــه نقطه نظرات 

خــاص خــود را دارد و گاهــی بــرای بهتــر شــدن وضعیــت 
تیــم ملــی دغدغه هایــی را مطــرح می کنــد، ایــن بــار 
از طریــق افشــین پیروانــی درخواســت یــک جلســه 
ــر  ــور نف ــدون حض ــم ب ــاج، آن ه ــدی ت ــا مه ــی ب خصوص
ــد؛ امــا ایــن  ســومی - حتــی ســاکت - را مطــرح می کن

ــوی  ــاج ب ــر ت ــه از نظ ــت اینک ــه جه ــدا ب ــت ابت درخواس
تعییــن تکلیــف مــی داده بــا مخالفــت او همــراه می شــود. 
واکنــش تــاج بــه ایــن درخواســت کــی روش، باعــث 
دلخــوری مربــی پرتغالــی تیــم ملــی می شــود؛ در حالــی 
کــه کــی روش بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی حــق داشــته 

ــد.  چنیــن جلســه ای را درخواســت کن
تــاج در ادامــه پــی بــه اصــل ماجــرا می بــرد 
ــه  ــی روش ب ــا ک ــه ای ب ــزاری جلس ــا برگ و ب
ــد.«  ــول خــودش »مســائل را حــل می کن ق
ایــن اتفــاق قبــل از جنجالــی بــود کــه امیــر 
ــرد.  ــاد ک ــش ایج ــا صحبت های ــی ب عابدین

در ادامــه رونــد کار بــه گونــه ای پیــش رفــت 
ــه  کــه »محمدرضــا ســاکت« تصمیــم گرفــت دســت کم ب
شــیوه ســابق بــا تیــم بزرگســاالن عمــل نکنــد و کمتــر در 
ــه ای کــه  ــی حضــور داشــته باشــد. نکت ــم مل اردوهــای تی
در عمــل در چنــد روز تمرینــات اخیــر تیــم ملــی در تهــران 

نشــان داده اســت.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

انــگار همیــن دیــروز بــود کــه نوجــوان مســتعد و خوش قــد و قامتــی 
در تیــم منتخــب نوجوانــان اســتان اصفهــان توجــه نگارنــده را بــه خــود 

جلــب کــرد؛ ایــن نوجــوان، مهــران پشــنگ نــام داشــت.
 نوجوانــی جویــای نــام، مــؤدب و بی ادعــا کــه در کنــار ورزش در 
ــرد  ــی ک ــتگی ط ــا شایس ــرفت را ب ــدارج پیش ــم م ــش ه ــم و دان  عل

ــم  ــب دیپل ــتانی و کس ــی دبیرس ــل تحصیل ــدن مراح ــس از گذران و پ
 ماشــین افزار دســت از ادامــه تحصیــل علــم و دانــش برنداشــت 
و بــا رتبــه شــاگرد اول، دانش آموختــه فــوق لیســانس تربیــت بدنــی 
گرایــش فیزیولــوژی از دانشــگاه دولتــی شــهید دکتــر چمــران اهــواز 
ــران  ــهید چم ــگاه ش ــس دانش ــت رئی ــنهاد و موافق ــه پیش ــد و ب  ش
و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خوراســگان اصفهــان بــه تدریــس در 

ایــن دو دانشــگاه پرداخــت. 
مهــران پشــنگ کــه زندگــی در یــک خانــواده ورزشــی را از بــدو 
ــژه  ــی والدینــش، به وی ــا تشــویق و راهنمائ ــود ب ــرده ب ــه ک ــد تجرب تول
ــاخص  ــان ش ــه مربی ــه از جمل ــنگ( ک ــادق پش ــود )محمدص ــدر خ پ
ــور  ــال کش ــیون والیب ــته فدراس ــو برجس ــال و عض ــی والیب بین الملل

ــت. ــال پرداخ ــری والیب ــه فراگی ــت، ب اس
پتانســیل  بــا  روزهــا  شــدن  ســپری  و  زمــان  مــرور  بــه   وی 
ــد  ــان و امی ــای آموزشــگاهی، جوان و اســتعداد خــوب خــود در تیم ه
راه  و  مبارکــه  فــوالد  تیم هــای  و  در مســابقات کشــوری   اســتان 
ــود  ــی خ ــای ذات ــروه، توانایی ه ــگ زیرگ ــای لی ــری در رقابت ه  و تراب
ــت  ــر گذاش ــری فرات ــرز بازیگ ــا از م ــی زود پ ــرد و خیل ــکار ک  را آش
ــه مربیگــری  ــت گواهینام ــه دریاف ــا دوران دانشــجویی ب ــان ب و همزم

ــد. ــل گردی ــی در ســال ۱383 نائ درجــه 3 مل
ــور ــان کش ــال نوجوان ــی والیب ــم مل ــی تی ــی فعل ــران، کمک مرب   مه

ســابقه مربیگــری تیم هــای پایــه و کالس هــای آموزشــی، کانون هــای 

ــان باشــگاه ذوب آهــن را در  والیبــال آمــوزش و پــرورش و تیــم جوان
ــک  ــته ی ــگ دس ــای لی ــود دارد و در رقابت ه ــان خ ــه درخش کارنام

کشــورحضوری فعــال داشــته اســت.
مســابقات  در  اســتان  جوانــان  تیــم  مربــی  همچنیــن  وی   
ــام  ــب مق ــا کس ــه ب ــوده ک ــدس( ب ــهد مق ــوری )مش ــی کش قهرمان
ــال ایــن اســتان کــرده  ــوان را نصیــب والیب ــی بهتریــن عن  نایب قهرمان

است.
ــی  ــران شــرکت در کالس مربیگــری بین الملل  از دیگــر افتخــارات مه
ســطح دو و کالس مربیگــری بین المللــی ســطح یــک ســال ۹3 
 )بندرعبــاس( اســت کــه بــه عنــوان شــاگرد اول کالس شــناخته

 شد. 
مهــران پشــنگ در زمــره ورزشــکاران موفــق در ورزش و دانــش ثابــت 
کــرده اســت کــه برخــالف تصــور برخــی از اولیــای نوجوانــان و جوانــان 
عالقه منــد بــه ورزش کــه تصــور می کننــد ورزش مانــع تحصیــل 
ــار  ــد در کن ــت می توانن ــایه اراده و هم ــکاران در س ــه  ورزش ــت هم اس

ــد.  ورزش بــه تحصیــل علــم و دانــش نیــز بپردازن
ــژوه  ــته ورزش و دانش پ ــوان شایس ــن ج ــرای ای ــن ب ــای وط کیمی
 کــه همــواره بــا متانــت و بــدون حاشــیه بــه ورزش والیبــال پرداختــه 
ــرای ارتقــای ورزش و به ویــژه والیبــال خدمــات ارزشــمندی ارائــه  و ب
داده و مــرام و مســلک مردمــداری را در جوارآئیــن ورزشــکاری رعایــت 

کــرده اســت، آرزوی ســالمتی و بــه روزی دارد.

تیــم صنعــت آب و بــرق اصفهــان در فوتســال وزارت نیــروی کشــور بــه 
مقــام ســومی رســید. 

ــرق  ــم ب ــرو، تی ــال وزارت نی ــابقات فوتس ــن دوره مس ــال دهمی در فین
منطقــه ای خراســان رضــوی بــا نتیجــه 3 بــر ۱ بــرق منطقــه ای مازنــدران 
را در ضربــات پنالتــی شکســت داد. ایــن دو تیــم در وقــت قانونــی بــه 

نتیجــه ۱ بــر ۱ رســیدند.
در دیــدار رده بنــدی نیــز صنعــت آب و بــرق اصفهــان بــا حســاب 3 بــر 
ــوان ســومی را از آن  ــالن گذشــت و عن ــرق گی ــت آب و ب ۱ از ســد صنع

خــود کــرد. 
ــر  ــی، مدی ــم امین ــور هاش ــا حض ــا ب ــن رقابت ه ــه ای ــم اختتامی مراس
ــین زاده  ــک حس ــان، مال ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش عام
ــادی، رئیــس  ــی نصرآب ــرو و عل ــر شــورای مرکــزی ورزش وزارت نی دبی

ــد. ــزار ش ــور برگ ــروی کش ــال وزارت نی ــن فوتس انجم
ــرکت آب  ــوب ش ــی خ ــژه از میزبان ــکر وی ــن تش ــادی ضم ــی نصرآب عل
ــن رقابت هــا  ــاره برگــزاری ای ــان، گزارشــی درب و فاضــالب اســتان اصفه
ارائــه داد و افــزود: امســال در دهمیــن دوره مســابقات فوتســال یــادواره 
شــهدای صنعــت آب و بــرق، بیــش از 80 درصــد افزایــش تیــم داریــم؛ 

یعنــی اصفهــان میزبــان 44 تیــم و ۶00 ورزشــکار بــود.
وی ادامــه داد: ایــن 44 تیــم در 8 گــروه چهــار تیمــی و 4 گــروه ســه 
ــا هــم در دور مقدماتــی رقابــت و 32 تیــم بــه مرحلــه حذفــی  تیمــی ب

ــد.  ــود می کنن صع
ــن  ــس انجم ــد.  رئی ــاز ش ــاه آغ ــنبه ۹ آبان م ــی روز یکش ــه حذف مرحل
ــا از روز ۶  ــن رقابت ه ــت: ای ــار داش ــور اظه ــروی کش ــال وزارت نی فوتس

آبان مــاه در ســالن های بــاران، پردیــس و آب منطقــه ای آغــاز شــد 
ــال در  ــدی و فین ــابقه رده بن ــزاری مس ــا برگ ــاه ب ــنبه ۱2 آبان م و چهارش

ــان رســید. ــه پای ــاران ب ســالن ب
ــن  ــاره ای ــه درب ــی ک ــه اول ــت: در جلس ــان گف ــادی در پای ــی نصرآب عل
رقابت هــا بــا هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان داشــتیم، وی گفــت »میزبانــی نمی گیریــم، مگــر 
ــه شــد  ــان اســتان های دیگــر باشــیم« کــه این گون اینکــه بهتریــن میزب

ــم زد. ــی را رق ــن میزبان ــان بهتری و اصفه
در ادامــه مالــک حســین زاده گفــت: حضــور 44 تیــم در مســابقات وزارت 
نیــرو جالــب توجــه بــود کــه اصفهــان از نظــر کمــی و کیفــی در ســطح 
باالیــی برگــزار کــرد و مســابقاتی رقــم زد کــه در شــأن وزارت نیروســت. 
حســین زاده در ادامــه گفــت: تیــم قهرمــان بــا تیــم آخــر بــرای مــا فرقــی 

نــدارد و هــدف حضــور در ایــن رقابت هاســت. 
ــی از  ــت: یک ــان گف ــرو در پای ــزی ورزش وزارت نی ــورای مرک ــر ش دبی
ــرو  ــدان وزارت نی ــن کارمن ــته ها در بی ــن رش ــن و تاریخی تری جذاب تری

ــن نحــو انجــام داد. ــه بهتری ــان ب ــه اصفه فوتســال اســت ک
 وی در پایــان از هاشــم امینــی، علــی نصرآبــادی مســئول ورزش وزارت 
نیــرو و محســن پوریامهــر مدیــر عامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی آبفــا 
ــاال  ــزاری مســابقات در ســطح ب ــل برگ ــه دلی ــر دســت اندرکاران ب و دیگ

تقدیــر و تشــکر کــرد. 
ــا بــه  گفتنــی اســت حســین منصــوری از بــرق منطقــه ای آذربایجــان ب
ثمــر رســاندن ۱0 گل بــه عنــوان آقــای گلــی ایــن رقابت هــا لقــب و کاپ 

اخــالق بــه تیــم بــرق منطقــه ای مازنــدران تعلــق گرفــت.

مهران پشنگ، مصداق جوان موفق در ورزش و دانش

درخشش آبفای اصفهان در فوتسال

سکوت »ساکت«
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زیرســاخت های صنعــت گردشــگری ایــران در مقایســه 
بــا کشــورهایی همچــون ترکیــه یــا امــارات یــا حتــی 
ــران  ــدگاه، ای ــا از دو دی ــت؛ ام ــر اس ــیار ضعیف ت ــد بس تایلن
ــد در جایگاهــی بســیار  ــای قدرتمن ــن رقب ــا ای در مقایســه ب
ــا از نظــر آب  ــه کشــور م ــه اســت؛ اول اینک ــرار گرفت ــر ق  برت
و هــوا، جاذبه هــای تاریخــی و قدمــت آثــار تاریخــی، یکــی 
از بی نظیرتریــن کشــورهای دنیاســت و اگــر شــرایط فراهــم 
ــت  ــول نف ــر پ ــا براب ــاید صده ــا ش ــا ی ــد ده ه ــود می توان ش
ــردن  ــم ک ــد فراه ــر چن ــد داشــته باشــد. ه ــن راه درآم از ای
ایــن شــرایط نیازمنــد کارهــای بســیاری اســت کــه در ایــن 
ــدگاه دوم  ــا دی ــم. ام ــه آن بپردازی ــم ب ــزارش قصــد نداری  گ
و شــاید مغفــول مانــده صنعــت گردشــگری ایران، غذاســت. 
بــدون اغــراق می تــوان گفــت غذاهــای ایــران در کنــار حــال 
بــودن کــه خــود فاکتــور مهمــی بــرای گردشــگران مســلمان 
اســت می توانــد هــر ذائقــه ای را دربرگیــرد و اولیــن چیــزی 
ــت  ــران از آن صحب ــه ای ــفر ب ــس از س ــگران پ ــه گردش ک

ــی اســت. ــای ایران ــد، غذاه می کنن
    هنری به نام غذای ایرانی

از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا غــرب ایــران، طعــم و مــزه 
غذاهــا بــه شــدت متنــوع اســت و همیــن تنــوع، مهم تریــن 

فاکتــور برتــری ایــران نســبت بــه رقبــای خــود اســت. 
ــی اســت؛  ــراث فرهنگ ــی از می ــران، بخــش مهم ــذا در ای غ

ــاله  ــزار س ــد ه ــت چن ــه در قدم ــه ریش ــا ک ــی گرانبه میراث
ایــران دارد. در کنــار ایــن تنــوع فرهنگــی، پیشــینه حمله هــا 
ــی  ــر فرهنگ ــران از ه ــای ای ــده غذاه ــث ش ــران باع ــه ای ب
ــت حاصــل شــده  ــه باشــد و آنچــه در نهای ــه ای را گرفت نکت
ــه  ــر ذائق ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــدت بین الملل ــه ش ــی ب  غذای

فرهنگ و آدابی جور درمی آید. 
ــان  ــی از می ــی و چین ــای روم ــان غذاه ــه کارشناس ــه گفت ب
دربــار بــه میــان مــردم راه پیــدا کــرده اســت؛ امــا غذاهــای 

ایرانــی از میــان مــردم راه خــود را در میــان حکومت هــا بــاز 
ــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه غذاهــای  کــرده اســت؛ ب
ایرانــی سرشــار از طعم هــا و مزه هــای مختلــف اســت. 
غذاهــای ایرانــی را بایــد ترکیبــی جادویــی از مزه هــای 

ــت. ــف دانس مختل
 غــذا درســت کــردن در ایــران همــواره یــک هنــر محســوب 
نوعــی  ایرانــی  غذاهــای  کــردن  درســت  و  می شــده 
ــی  ــر کس ــده ه ــه از عه ــود ک ــوب می ش ــری محس کیمیاگ

برنمی آیــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه تــا بــه امــروز 
آنچنــان کــه بایــد در جهــان، فراگیــر و همگانی نشــده اســت.

    رسیدن به قله های جهان
چنــد ســالی اســت کــه ثبــت ملــی غذاهــای ایرانــی ســرعت 
گرفتــه و بــرای ثبــت جهانــی بعضــی غذاهــا اقداماتــی 
انجــام شــده اســت؛ امــا ِصــرف ثبــت ایــن غذاهــا بــه عنــوان 
ــترش  ــه گس ــی ب ــد کمک ــی نمی توان ــی و جهان ــراث مل می

ــد.  ــی بکن غذاهــای ایران
ــی در  ــای ایران ــم غذاه ــر و طع ــم عط ــا می خواهی ــر م اگ
ــا  ــا ی ــزای ایتالی ــد پیت ــا مانن ــای م ــد و غذاه ــان بپیچ جه
ــای  ــه کاره ــت ب ــد دس ــود، بای ــناخته ش ــن ش ــی ژاپ سوش

ــم. ــیاری بزنی بس
 اولیــن و شــاید مهم تریــن گام می توانــد برگــزاری جشــنواره 
و فســتیوال های بــزرگ باشــد؛ اگــر ایــن جشــنواره در ایــران 
ــران بکشــاند  ــه ای ــد گردشــگران بســیاری را ب  باشــد می توان
و اگــر در خــارج از مرزهــا باشــد، هــم می توانــد بــه معرفــی 
و گســترش غذاهــای ایرانــی کمــک کنــد و هــم درآمدزایــی 

داشــته باشــد. 
ــر  ــپز از سراس ــذب آش ــت و ج ــر تربی ــم دیگ ــک گام مه ی
دنیاســت. گســترش غــذا بــدون آشــپزها اتفــاق نمی افتــد. 
پــس بــرای اینکــه مــا هــم بتوانیــم غذاهــای خــود را جهانــی 
ــته  ــان داش ــر جه ــپزهایی در سراس ــا آش ــد حتم ــم، بای کنی
باشــیم کــه غــذای ایرانــی را بــا همــان اســتاندارد و اندکــی 

خاقیــت بــه دنیــا عرضــه کننــد.

غذا، میراث خوشمزه

ایران، بهشت غذادوستان

حفظ سنت های ارزشمند ماه محرم
ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
امــام  و  ولــی  فقیــه  نماینــده 
ــزد در نشســت شــورای  ــه ی جمع
ــار  ــی اســتان اظه ــگ عموم فرهن
کــرد: شــکوه و بزرگــی بســیار 
مــاه  عزاداری هــای  در  خوبــی 
ــزد را شــاهد  محــرم امســال در ی
بودیــم کــه بایــد بــرای نگهــداری ایــن جایــگاه اســامی همــواره 
ــر روی  بکوشــیم. آیــت هللا ناصــری افــزود: تاکیــد مــا بیشــتر ب
در  دینــی و حضــور جوانــان  ارزش هــای  حفــظ ســنت ها، 
ــن ارزش هــا  ــرا ای ــاه محــرم اســت؛ زی ــزاداری م برنامه هــای ع
بایــد بــه شــکل خوبــی بــه نســل های بعــد منتقــل شــود. امــام 
ــوان،  ــان ج ــتداران و مداح ــه دوس ــد ب ــت: بای ــزد گف ــه ی جمع
روش هــای ســنتی و ارزش هــای تاریــخ عاشــورا را منتقــل کنیــم 
تــا در آینــده نیــز ایــن موضــوع، قوی تــر و بهتــر ادامــه پیــدا کنــد. 
ــزاری  ــا برگ ــت: ب ــزد گف ــه ی ــام جمع ــه و ام ــی  فقی ــده ول نماین
 دوره هــای آموزشــی و ارائــه کتبــی کــه ســطح معلومــات 
و آگاهــی شــاعران را دربــاره واقعــه کربــا بیشــتر کنــد، می تــوان 

سطح محتوایی برنامه های ماه محرم را تقویت کرد.

 سامان بخشیدن به حوزه نشر قرآن 

اولویت وزیر ارشاد
حســن تفکــری، مدیــر انتشــارات کاتبــان وحــی، دربــاره 
ــت:  ــی گف ــای دین ــرآن و کتاب ه ــر ق ــاپ و نش ــت چ وضعی
ــرآن  ــاپ ق ــژه چ ــر، به وی ــوزه نش ــه ح ــامان دادن ب ــرو س  س
و کتاب هــای مذهبــی، یکــی از ضرورت هاســت کــه بایــد 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه آن توجــه بیشــتری کنــد؛ 
چــرا کــه اوضــاع نشــر بــد اســت و ســوددهی نــدارد و بســیاری 
از ناشــران یــا کار خــود را کــم کــرده یــا تعطیــل کرده انــد؛ بــه 
ایــن دلیــل کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد. البتــه این موضــوع به 
صــورت عــام بــرای همــه ناشــران وجــود دارد؛ امــا وضعیــت 

ــر اســت. ناشــران کتاب هــای قرآنــی و دینــی بدت
 وی افــزود: یکــی از دالیلــی کــه ســبب  شــده ناشــران 
ــاد  ــت نه ــوند، رقاب ــر ش ــر و نحیف ت ــه روز ضعیف ت ــرآن روزب  ق
ــا  ــه بعضــی از نهاده ــا ناشــران اســت؛ چــرا ک  و ســازمان ها ب
و ســازمان ها، قــرآن مــورد نیــاز خــود را بــه چــاپ می رســانند 
و بــه ناشــران مراجعــه نمی کننــد. تفکــری ادامــه داد: در 
گذشــته یارانــه کاغــذ بــه ناشــران اختصــاص می یافــت؛ 
امــا چنــد ســالی اســت کــه ایــن یارانــه حــذف شــده تــا بــه 
ــذی  ــن کاغ ــن راســتا ُب ــد. در ای ــده اختصــاص یاب مصرف کنن
نیــز حــذف و ُبــن الکترونیکــی جایگزیــن آن شــد تا از ناشــران 
کتــاب خریــداری شــود کــه در ایــن زمینــه توزیــع عادالنــه ای 
ــی نرســید؛  ــده اصل ــه دســت مصرف کنن ــت و ب صــورت نگرف
ــانند. ــروش می رس ــه ف ــاب را ب ــای کت ــب بن ه ــه اغل ــرا ک چ

معارف

حرکت الک پشتی ساخت هتل در اصفهان
رئیــس کمیســیون فرش دســتباف

صنایــع دســتی و گردشــگری اتــاق 
تعــاون اســتان اصفهــان گفــت: 
حرکــت الک پشــتی ســاخت هتــل 
نمی توانــد مرهمــی  اصفهــان  در 
بــرای این کمبود باشــد و متاســفانه 
ســرمایه گذارانی کــه در ایــن بخــش 
ــرخورده  ــای اداری س ــچ و خم ه ــا پی ــه ب ــد، در مواجه ــی دارن آمادگ
می شــوند و در اســتان های همجــوار ســرمایه گذاری می کننــد. 
 علــی شــهبازی در کمیســیون فــرش دســتباف، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اتــاق تعــاون بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن ابــزار 
در برنامه ریــزی بــرای توســعه گردشــگری پایــدار، فهــم گردشــگر 
و درک نیــاز گردشــگران اســت و گردشــگران ســفیران مــا 
ــال  ــه دنب ــد ب ــورها بای ــر کش ــت: در دیگ ــار داش ــتند، اظه هس
بهره بــرداری اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی از طریــق گردشــگر 
ــان  ــهم خودم ــی س ــدید بین الملل ــت ش ــن رقاب ــیم و در ای  باش

را از این صنعت بیشتر کنیم.
ــارد و 200  ــک میلی ــی از ی ــار اعام ــق آم ــرد: طب ــح ک  وی تصری
میلیــون گردشــگر بین المللــی در یــک ســال، 70 درصــد مربــوط 
بــه 15 کشــور و 30 درصــد ســهم بقیــه کشــورها بــوده اســت. بــه 
ــه ناامــن  ــن کشــور در خاورمیان ــران امن تری ــه وی امــروز ای گفت
ــه  ــودن شــرایط بهین ــن بســتر و دارا ب ــا وجــود ای ــذا ب اســت؛ ل
بایــد بــه دنبــال توســعه گردشــگری پایــدار در کشــور باشــیم. بــه 
 عنــوان مثــال غــار کلهــرود یــک برنــد اســت کــه بایــد شناســانده 
و ســرمایه گذاری در آن انجــام شــود و مشــابه ایــن مــکان 
ــهبازی  ــت. ش ــراوان اس ــیار ف ــان بس ــتان اصفه ــی در اس تاریخ
ــه حرکت هــای جدیــد در حــوزه دیپلماســی  ــا توجــه ب افــزود: ب
ایــران، مــا در آســتانه دوره جدیــدی از گردشــگری در کشــورمان 
هســتیم و بــر ایــن اســاس بایــد جویــای مســائل و مشــکات 
حــوزه گردشــگری اســتان از زبــان فعــاالن ایــن عرصــه باشــیم 
ــا اتحــاد و هــم جهتــی در راســتای پیشــبرد اهــداف ایــن  ــا ب ت

ــم. حــوزه گام برداری

»مادون«، دره ای زیبا در پاییز
ــع شــده  ــام واق ــن ن ــه همی ــه در دره ای ب ــادون ک روســتای م
از جاذبه هــای گردشــگری اســتان کرمــان اســت. معــاون 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل   گردشــگری 
و گردشــگری اســتان کرمــان بــا اعــام اینکــه روســتای مــادون 
در 40 کیلومتــری شهرســتان بافــت در مســیر جاده بافــت -کرمان 
قــرار دارد، گفــت: ایــن روســتای در دره ای مجــاور رودخانــه ای 
ــان  ــر از درخت ــا پ ــن دره زیب ــزود: ای ــاهی اف ــت. جهانش زیباس
ــه زرد  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــیب اس ــی و س ــردو، گاب گ
ــان  ــن کم ــل رنگی ــه را مث ــن منطق ــز ای ــا در پایی شــدن برگ ه
ــرای  ــادی ب ــگران زی ــرد: گردش ــان ک ــد، خاطرنش ــا می کن زیب

ــد. ــتا می آین ــن روس ــه ای ــا ب ــدن زیبایی ه دی

اخبار کوتاه

معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــورها در  ــابقه ترین کش ــن و باس ــی از قدرتمندتری ــران یک ای
حــوزه صنایــع دســتی اســت، گفــت: رتبــه ایــران در آمــوزش 

صنایــع دســتی، اول جهــان اســت. 
بهمــن نامــور مطلــق در توضیــح بیشــتر عنــوان 
کــرد: مثــا در بحــث فــروش صنایــع دســتی 
ــتیم؛  ــوردار نیس ــا برخ ــی در دنی ــه خوب از رتب
ولــی در بحــث آمــوزش صنایــع دســتی، رتبــه 

ــران اســت.  ــرای ای ــا ب نخســت دنی
در حاشــیه  نامــور مطلــق  راســتا  ایــن  در 
نمایشــگاه مطبوعــات بــا حضــور در غرفــه 

تشــریح  بــه  مختلــف  وخبرگزاری هــای  روزنامه هــا 
ــت  ــتی پرداخ ــع دس ــوزه صنای ــات در ح ــن موضوع مهم تری
ــاره موضوعــات مهــم ایــن حــوزه از جملــه حمایــت از  و درب
ــای  ــای رشــته ها و کارگاه ه ــع دســتی، احی ــدان صنای هنرمن
صنایــع دســتی، ارائــه تســهیات بــه هنرمنــدان، مهــر 

اصالــت، شــهرهای جهانــی صنایــع دســتی و ... بــا اصحــاب 
رســانه گفت وگــو کــرد. 

معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در ایــن بازدیــد 
ــتی  ــع دس ــعه صنای ــانه ها در توس ــش رس ــه نق ــاره ب ــا اش ب
و حمایــت از هنرمنــدان صنایــع دســتی کشــور 
ــت  ــوزه از اهمی ــن ح ــانه ها در ای ــت: رس گف
رســانه ها  هرچقــدر  و  برخوردارنــد  زیــادی 
ــاهد  ــد، ش ــت کنن ــوزه فعالی ــن ح ــر در ای بهت
توســعه روزافــزون صنایــع دســتی و افزایــش 

ــتیم.  ــدان هس ــن هنرمن ــزه در بی انگی
نامــور مطلــق همچنیــن بــا اشــاره بــه جایــگاه 
صنایــع دســتی در ایــران و وضعیــت ایــن هنرصنعــت در حال 
حاضــر گفــت: ایــران، یکــی از قدرتمندتریــن و باســابقه ترین 
کشــورها در حــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی اســت 
و در دولــت یازدهــم انصافــا قدم هــای خوبــی در ایــن حــوزه 

برداشــته شــده اســت.

بــه  توجــه  بــا  ناجــا گفــت:  مرزبانــی  فرمانــده 
دســتگاه های  در  آمادگی هایــی کــه  و  پیش بینــی 
ــی و دســتگاه های خدمات رســان  ــی و اطاعات امنیت
دغدغــه ای  دارد،  وجــود  اربعیــن  زائــران  بــه 
مرزهــا  در  اربعیــن  زائــران  تــردد   بــرای 

نداریم. 
ســردار قاســم رضایــی اظهــار کــرد: 
راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی 
بیــش از 10 تــا 12 روزی اســت کــه 
شــروع شــده و تــا روز اربعین مشــتاقان 
از  امــام حســین)ع(  بــارگاه  زیــارت 
از جملــه جمهــوری  سراســر جهــان 

اســامی ایــران، راهــی کشــور عــراق می شــوند و در 
ــران هماهنگی هــای  ــه و مه مرزهــای شــلمچه، چزاب

ــت.  ــده اس ــام ش الزم انج
ــران  ــت زائ ــرای بازگش ــدات الزم ب ــاره تمهی وی در ب
 تصریــح کــرد: بــه دلیــل وضعیــت کشــور عــراق 

ــا  ــران ب ــن کشــور، زائ ــه در ای ــام ممنوع و وجــود اق
حساســیت هــر چــه تمام تــر کنتــرل و بازرســی 
ــا کمــال  ــان اهــل  بیــت)ع( ب ــا محب ــد شــد ت خواهن

ــد.  ــا آورن ــه ج ــوی را ب ــم معن ــن مراس ــت ای امنی
رضایــی خاطرنشــان کــرد: نیروهــای مرزبانــی عــراق 
ــران  ــی ای ــا مرزبان ــی ب ــکاری خوب هم
ــب  ــتر مناس ــردن بس ــم ک ــت فراه جه
بــرای تــردد زائران ایرانی داشــته و خواهند 
ــن ــرای اربعی ــران حســینی ب  داشــت و زائ
ــام  ــان اس ــکوه جه ــل و ش ــت کام  امنی

را به نمایش خواهند گذاشت. 
بیــان  بــا  ناجــا  مرزبانــی  فرمانــده 
اینکــه نیــرو و تجهیــزات کافــی در مرزهــا بــرای 
ــده  ــتقر ش ــران مس ــردد زائ ــر ت ــارت ب ــرل و نظ  کنت
و جــای کوچک تریــن نگرانــی وجــود نــدارد، تصریــح 
کــرد: فرزنــدان ایــران اســامی در مرزبانانــی در 

ــتند. ــل هس ــاش کام آماده ب

ابالغیه
شماره اباغنامه:9510106836304841 شماره پرونده :9409980351800238 شماره بایگانی شعبه :940079 تاریخ 
تنظیم:1395/07/06 مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام: اصغر 2- نام خانوادگی : مهوری   3- نام پدر: محمد  
4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : 1395/10/13 دو شنبه ساعت :09:00 محل حضور : اصفهان – خ میر 
فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 3- اتاق 304 علت 
حضور در خصوص دعوی مهری مهوری حبیب آبادی   به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید. شماره:24126/م الف 
منشی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( رشیده چنگیزی محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 771/95خواهان اصغر قدمی زاده   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد رضا 
زارع  اسفندیانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز  ...........مورخ 95/10/11ساعت 10تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 
3شورای حل اختاف اصفهان – شعبه شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 24626/م الف مدیر دفتر شعبه 51مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  فاتحی   محسن  وکالت  با  عبداللهی  حسین  خواهان   1412-95 پرونده کاسه  خصوص  در 
بر:مطالبه به طرفیت محمود منادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز  شنبه مورخ 95/10/11ساعت 8 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 45 مجتمع شماره 
یک اصفهان  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: 24625/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-448 خواهان وحید شکاتی  دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ 87/300/000 
ریال   به طرفیت غامحسین عنایتی خورزوقی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........ مورخ 95/10/11 
 ، خواهان  تقاضای  ، حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده  ساعت 4عصر 
مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
پاک 57- کد   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب-  خیابان  اول  خیابان سجاد-  در  واقع 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان- شعبه 18  اختاف  پستی 8165756441 شورای حل 
خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت  نماید.در   اخذ 

 شد.
شماره : 24616 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950493 شعبه:  بایگانی  9509980351100456شماره  پرونده:  9510100351109318شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: 1395/08/09 خواهان باقر رجبی  دادخواستی به طرفیت خواندگان ثریا ذوالفقاری و حسن یوسفی و رضا 
ذوالفقاری و احمد رضا ذوالفقاری و زهرا ذوالفقاری  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت 
دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356ارجاع و به کاسه  9509980351100456ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/10/11 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 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: 24676/م الف منشی شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
شماره اباغیه:9510106836305795 شماره پرونده :9509986836300302 شماره بایگانی شعبه :950319 تاریخ 
پدر:  نام  باقر   3-   : خانوادگی  نام  نام: محمد 2-   -1  : اباغ شونده حقیقی  تنظیم:1395/08/15 مشخصات 
 : محل حضور   10:30: ساعت  شنبه  چهار   1395/10/08  : تاریخ حضور  المکان  مجهول   : نشانی  محمدرضا  4- 
اصفهان – خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 
3- اتاق 304 علت حضور در خصوص دعوی زهرا ابوالحسنی   به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید. 
شماره:24127/م الف

 منشی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( رشیده چنگیزی محمدی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 951007 خواهان علی رضا مشهدی رنانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 58/400/000 
ریال کلیه خسارات هزینه دادرسی و تمبر  به طرفیت رحیم خاشه  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ....... 
مورخ 95/10/6ساعت 10/30تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه نیک بخت  مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 24605/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   951199 شعبه:  بایگانی  9509986836101060شماره  پرونده:  9510106836106268شماره  اباغیه:  شماره 
متهم سیده   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اردلی     امیری  شاد  به  / شاکی  خواهان   1395/08/09 تنظیم: 
نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  تمکین  به  الزام  به خواسته  لرکی  نجفی  فاطمه 
رسیدگی به شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(واقع در اصفهان خ میر فندرسکی 
و  اتاق 403ارجاع  پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 -  و  باال  )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 
شده  10:00تعیین  ساعت  و  آن1395/10/05  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509986836101060ثبت  کاسه   به 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون  است. به علت مجهول 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
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: 24664/م الف 

منشی  دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( ایزد دوست
دادنامه

شماره   9509980353500017: پرونده  شماره  تنظیم:1395/07/14  تاریخ  دادنامه:9509970353501149  شماره 
بایگانی شعبه:950019 پرونده کاسه 9509980353500017 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970353501149 متهم : آقای حسین ناظمی فرزند محمد باقر به نشانی: مجهول 
المکان اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین ناظمی فرزند محمد باقر دائر بر رانندگی 
بدون گواهینامه دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور و دفاع متهم در دادگاه بزه انتسابی بوی محرز 
و مسلم بوده و مستندا به ماده 723 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و بند ث ماده 89 قانون 
مجازات اسامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
 محکوم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده رای اصهان

 می باشد/ ف 
شماره:24659/م الف سید عبدالرضا موسوی دادرس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه :9510106836505556 شماره پرونده:9509986836500722 شماره بایگانی شعبه:950824 تاریخ 
تنظیم:1395/08/09 در خصوص دادخواست صمد ترابی احمدی به طرفیت نهال اکبری به خواسته طاق ظرف یک هفته 
 داور خود راکه از اقارب ، متاهل ، دارای سی سال سن و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی باشد به شعبه 5 خانواده معرفی

 نمایید.
 شماره:24670/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(- اسماعیلی 
آگهی ابالغ

نظر به اینکه در پرونده کاسه 950512 بنا به در خواست مهدی ادیب مجلسی با وکالت پریسا آزاد زاده به طرفیت 
جعفر اسحاقی با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی ووصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به 
خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و 
اعام نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید: شیخ صدوق شمالی- چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

اصفهان 
شماره:24747/م الف مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی احضار
شماره اباغنامه :9510100354704527 شماره پرونده:9409980358100922 شماره بایگانی شعبه :950115 تاریخ 
تنظیم:1395/08/11 نظر به اینکه شاکی آقای سعید سپهوند شکایتی علیه آقایان1- مهدی استکی 2- رضا ولی 
پور دائر بر ایراد ضرب وجرح عمدی در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت 
رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 223ارجاع و به کاسه بایگانی   
نظر  و  است.  تعیین شده  آن 1395/10/14 ساعت 8 صبح  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که  دو   121 950115 ک 
نوبت  مراتب یک  دادرسی کیفری  ایین  قانون  ماده 174  استناد  به  باشند  المکان می  متهمین مجول  اینکه  به 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
 وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود/
 شماره:24672/ م الف مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:950075 شماره دادنامه: 9509976796301535 مورخ :95/8/10 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سه 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: ابراهیم قرهی قهی نشانی: اصفهان- بازار باغ قلندرها- جنب سرای ستوده- 

پخش آسیا خوانده: آزاده عابدی کیچی نشانی :مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
نماید.))رای شورای حل  رای می  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  اعضا شورا ختم  مشورتی 
اختاف((در خصوص دعوی آقای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت خانم آزاده عابدی کیچی به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون لاير وجه چک به شماره 556587  مورخ 94/9/2 به عهده بانک صادرات 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 به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون لاير 100/000/000 لاير بابت اصل خواسته و دو میلیون و صد و پانزده هزار لاير 2/115/000 لاير  
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/9/2( 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:24607/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 49 اصلی واقع دربخش  به شماره  پاک 1947 فرعی  اینکه تحدید حدود ششدانگ مشاعات خانه  به  نظر 
سالمی  شوکت  بانو  و  راستی  حسین  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  که  قمصر  ثبتی  حوزه  یک 
به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  غیره   و  قمصری 
شنبه  روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور 
به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   1395/09/20 مورخ 
یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  و ساعت مقرر  روز  در  اخطار می گردد که  مجاورین 
خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق   مجاورین 

شد. 
تاریخ انتشار : 1395/08/18 شماره : 1309/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 351 فرعی از 4 اصلی بخش سه گلپایگان
خانم صفیه اتحادی  فرزند محمد علی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که تمامی ششدانگ ساختمان پاک 4/351 در گلپایگان بخش سه که در صفحه 437دفتر 15 اماک 
ذیل ثبت 2704 بنام صفیه اتحادی فرزند محمد علی ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر 
خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 7707 مورخ 

1393/04/11 دفتر 407 در قبال مبلغ 143070061 ریال  در رهن بانک مسکن  است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/08/18 

شماره : 418/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی
آگهی احضار

شعبه:940873  بایگانی  شماره  پرونده:9409983720300873  شماره  نامه:9510113720301523  شماره 
تاریخ تنظیم:95/08/04 خواهان / شاکی حمید رضا جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده محمد علی واثقی 
به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  تقدیم  مطالبه وجه  به خواسته 
کاسه  به  و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  گلپایگان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
به  است.  تعیین شده   09:00 و ساعت  آن 1395/09/24  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   9409983720300873
علت مجهول المکان بودن خوانده 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 کثیر االنتشار آگهی می 
نشانی کامل  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  شود 
اصل خواسته حاضر به  فوق جهت رسیدگی  در وقت مقرر  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم   خود نسخه 

 گردد. 
شماره:387/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – معانی
دادنامه

:9409986837100178 شماره  پرونده  :1395/05/02 شماره  تنظیم  تاریخ  دادنامه:9509976837100698  شماره 
بایگانی شعبه:940783 پرونده کاسه 9409986837100178 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید قدوسی ( تصمیم نهایی شماره 9509976837100698 خواهان : خانم خدیجه احمدی فرزند حسین به 
نشانی اصفهان – خ مطهری – پل فلزی – روبه رو هتل آسمان – بیمارستان بهشتی – درمانگاه – کد پستی 
8184851153- شماره ملی 4840162093 – شماره همراه 09131299004 خوانده : آقای حسن حاج مفرد به 

نشانی مجهول المکان خواسته: طاق به درخواست زوجه گردشکار : دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم 
خدیجه احمدی فرزند حسین به طرفیت آقای حسن حاج مفرد فرزند فرج اله به خواسته صدور حکم طاق 
نکاحیه  به موجب سند  زوجیت طرفین  رابطه  دادگاه  نکاح  العقد  از شروط ضمن  تحقق شرط هشتم  لحاظ  به 
11994 دفتر ثبت ازدواج شماره یک اراک محرز است مفاد شرط هشتم این است که زوج بدون عذر موجه زندگی 
خانوادگی را ترک کند و تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است گزارش مورخ 1395/2/21 مامور کانتری 
21 سپاهان شهر به نقل از خواهان و دخترش که با امضای آن تایید شده است حکایت از این دارد که به  خاطر 
اختاف خانوادگی خودشان خواسته اند که وی به منزل و نزد آنان مراجعه نکند با این وصف ترک زندگی از سوی 
خوانده و به خواست او برای دادگاه محرز نمی باشد لذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آئین 
دادرسی مدنی و نظر موافق مشاور محترم قضائی خانواده حکم به بطان دعوی خواهان صادر و اعام می نماید. 
اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان  از   رای صادره ظرف مدت بیست روز پس 

می باشد./ع 
شماره :24674/م الف رئیس شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان – عبدالحسین اعلمی

دادنامه 
شماره  پرونده:9509980365700488  شماره  تنظیم:1395/07/12  تاریخ  دادنامه:9509970353101361  شماره 
اصفهان )105  دو شهر  دادگاه کیفری  پرونده کاسه 9509980365700488 شعبه 105   950625: بایگانی شعبه 
به  اردشیر  فرزند  بر خورداری  علیرضا  آقای   : نهایی شماره 9509970353101361 شاکی  تصمیم  جزایی سابق( 
نشانی اصفهان – خیابان گلستان خیابان صفا کوچه امامزاده بن بست سجاد دست چپ درب سفید متهم : آقای 
ایمان محمدی به نشانی مجهول المکان اتهام : ضرب و جرح عمدی با چاقو گردشکار : دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص اتهام ایمان محمدی دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقاب اصفهان و 
شکایت علیرضا برخورداری فرزند اردشیر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت معنونه گواهی پزشکی قانونی 
تحقیق محلی بعمل آمده توسط مرجع انتظامی مضبوط در صفحه 6 پرونده ، گواهی گواه ، متواری بودن متهم و 
نظر به اینکه نامبرده علیرغم اباغ وقت از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثری 
بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وقت از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاع موثری بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم  را محرز و 
مسلم دانسته مستندا به مواد 709-559-449 قانون مجازات اسامی مصوب 92 و تبصره ماده 614 قانون  مذکور 
بخش تعزیرات متهم را از لحاظ جنبه خصوصی بزه به پرداخت چهاردرصد دیه کامل بابت دو فقره دامیه در فرق 
سر و خلف سر و یک درصد دیه کامل بابت ارش تورمهای این نواحی در حق مصدوم و از لحاظ جنبه عمومی بزه 
به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 
 واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد/ک 
شماره :24655/م الف عباس افتخاری رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه 9509970350201005 تاریخ تنظیم:1395/06/27 شماره پرونده 9509980350200191 شماره بایگانی 
شعبه :950256 پرونده کاسه 9509980350200191 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره خواهان : تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی اقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با 
وکالت خانم فهیمه عصاچی فرزند کریم به نشانی اصفهان –خیابان توحید جنوبی – مجتمع تابان – طبقه 1 واحد 1 
همراه 09131680987 خواندگان :1. آقای داریوش باوقار فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان 2. آقای میترا موسوی 
خرزوقی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان 3. آقای مرتضی مولویان جزی فرزند ولی هللا به نشانی استان 
اصفهان – شهرستان شاهین شهر و میمه – گز برخوار –خیابان شیخ بهایی – کوچه دلگشایه – بن بست فضیلت – 
پاک 10 همراه 09131677179 4. آقای مرجان رحیمی خرزوقی فرزند عبدهللا به نشانی اصفهان – بزرگمهر – قصر 
گل – اول مهرگان – کوی نعمت هللا قنبریان – پاک 26 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک 
3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
اقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت خواندگان آقایان 
و خانمها 1. مرجان رحیمی خرزوقی فرزند عبدهللا و 2. مرتضی مولویان جزی فرزند ولی هللا و 3. میترا موسوی 
خرزوقی فرزند مرتضی و 4. داریوش باوقار فرزند حیدر به خواسته مطالبه مبلغ 254/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک بانکی به شماره 271481 مورخ 1394/11/15 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی دادگاه از توجه 
به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان می باشد و اینکه 
خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اند و نظر به این که خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر 
نشده و در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده است و با توجه به اینکه خواندگان ردیف دوم و سوم 
و چهارم اقدام به ضمانت پرداخت وجه چک صادره را نموده اند دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 
310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصاحات و الحاقات بعوی 
و مواد 519-522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 254/000/000 ریال با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می 
شود و از تاریخ صدور چک لغایت  زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/803/000 ریال به عنوان 
هزینه های دادرسی و پرداخت مبلغ 7/296/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 

روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 
شماره :24669/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

استقرار نیرو و تجهیزات کافی در مرزها برای زائران اربعینرتبه اول ایران در آموزش صنایع دستی
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انفجار تروریس�ت در سامرا 

در جریان عملیات تروریس�ت داعش در سامرا، ۱۰ زائر ایرا�ن شهید و شماری زخمی شدند.

حوادثسالمت 

زائران اربعین بیماری وبا را جدی بگیرند
ــم  ــناس بیوتروریس ــک کارش  ی
قصــد  کــه  زائرانــی  گفــت: 
اربعیــن  مراســم  در  شــرکت 
حســینی)ع( در کربــای معلــی 
را دارنــد، بــرای حفــظ ســامتی 
مســائل  رعایــت  بــه  خــود 
بهداشــتی توجــه کننــد تــا در 

سامت کامل به کشور بازگردند. 
ــص  ــوق تخص ــی ف ــی کرم ــن، عل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
امنیــت زیســتی و کارشــناس در حــوزه بیوتروریســم، بــا توجه 
بــه دیــدگاه تخصصــی خــود توصیه هــای بهداشــتی بــرای زوار 
ــا را  ــن توصیه ه ــه زوار ای ــرد هم ــد ک ــت و تاکی ــن داش اربعی
رعایــت کننــد تــا ســالم زیــارت کــرده و در ســامت کامــل بــه 

کشــور برگردنــد.
 ایــن کارشــناس حــوزه بیوتروریســم، 30 نکتــه را متذکــر شــد 
ــات  ــران عتب ــرار اســت: ســامت زائ ــن ق ــه شــرح آن از ای ک
ــن بهداشــت  ــت موازی ــرو رعای ــات در گام نخســت در گ عالی
بــا شست  وشــوی مرتــب دســت ها اســت و در  فــردی 
صــورت نبــود آب، بایــد از ژل هــای ضدعفونی کننــده اســتفاده 

کــرد. 
ــور  ــی کش ــوای ناگهان ــای ه ــر دم ــب تغیی ــد مراق ــران بای زائ
ــور  ــوند. در کش ــرماخوردگی نش ــار س ــا دچ ــند ت ــراق باش ع
ــی  ــا حوال ــت؛ ام ــرم اس ــیار گ ــوا بس ــول روز ه ــراق در ط ع
ــا  ــران ت ــن زائ ــود. همچنی ــرد می ش ــیار س ــوا بس ــب ه ش
ــد  ــود نبرن ــراه خ ــی هم ــوازم اضاف ــد ل ــه می توانن ــی ک  جای
ــز  ــد و هرگ ــی اســتفاده کنن از غــذای ســبک آشــپزهای ایران
ــن 20  ــان شســت  وشــوی دســت ها بی ــد. زم پرخــوری نکنن
تــا 30 ثانیــه طــول بکشــد؛ عــاوه  بــر آن از وســایل شــخصی 
مثــل مســواک، خمیردنــدان، حولــه، وســایل اصــاح، صابــون 
ــر  ــوان، پتــوی مســافرتی و ملحفــه، ســجاده، ُمه  شــامپو، لی
و تســبیح و چــادر نمــاز در طــول ســفر اســتفاده شــود. فقــط 
ــده  ــاب نمان ــه در مجــاورت آفت ــی ســالم ک از آب هــای معدن

باشــد اســتفاده کننــد.
 بیمــاری »وبــا« را جــدی بگیرنــد )گزارش هایــی از آلودگــی 
ــه  هیــچ  وجــه از  ــا و نجــف وجــود دارد( زوار ب آب هــای کرب
آب هــای غیربطری شــده اســتفاده نکننــد و بهداشــت فــردی 

ــد. ــت کنن را در ســرویس های بهداشــتی رعای
 از مصــرف آب نگهداری شــده در مخــازن، آب لوله کشــی 
ــا یــخ خنــک شــده اند و حتــی شــربت هایی  آب هایــی کــه ب

ــد.  ــا ایــن آب هــا تهیــه می شــود، خــودداری کنن کــه ب
ــتفاده  ــا اس ــال بیماری ه ــری از انتق ــرای جلوگی ــک ب از ماس

ــد. ــرار دهن ــی و دهــان خــود ق ــه روی بین ــد و آن را ب کنن
ــا  ــه ب ــرفه و عطس ــگام س ــود را هن ــی خ ــان و بین  زوار ده
دســتمال یــا بخــش فوقانــی آســتین بپوشــانند. از روبوســی 
دســت دادن و در آغــوش گرفتــن افــراد دارای عائــم بیمــاری 
تنفســی خــودداری کننــد؛ از فــردی کــه دارای عائــم تنفســی 
ماننــد ســرفه و عطســه اســت، ترجیحــا 1 تــا 2 متــر فاصلــه 
ــگیری  ــرای پیش ــک ب ــورت از ماس ــر این ص ــد؛ در غی بگیرن

اســتفاده کننــد. 
ــد و از  ــتفاده کنن ــده اس ــه ش ــازه تهی ــه ت ــرم ک ــای گ از غذاه
مصــرف غــذای مانــده و ســرد بپرهیزنــد و غــذا را بــه مــدت 
ــرای وعده هــای غذایــی دیگــر نگهــداری نکننــد. طوالنــی و ب

  بــه  هیــچ  عنــوان باقی مانــده غــذا را بــا خــود حمــل 
 نکنند. برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آب آشــامیدنی
ــاده  ــی آم ــواد غذای ــرای م ــب ب ــش مناس ــتفاده از پوش اس
ــودداری  مصــرف ضــروری اســت. از مصــرف ســبزیجات خ
 کننــد و تنهــا میوه هایــی کــه پوستشــان جــدا می شــود 

را مصرف کنند.
کــه  افــرادی  بــه  اعــزام  از  قبــل  آنفلوآنــزا  واکســن   
ضــرورت دارد بــا توصیــه پزشــک زده شــود، در موقــع 
معمولــی  کاغــذی  ماســک های  چــون  غبــار  و   گــرد 
ــار  ــرد و غب ــوی ورود ذرات ریزگ ــد جل ــتمال نمی توانن  و دس
را بگیرنــد از ماســک های فیلتــردار مخصــوص اســتفاده 

ــد.  کنن
ــرغ  ــت م ــی، گوش ــواد غذای ــام و م ــبزی های خ ــاالد و س س
و ماهــی کــه کــم پختــه شــده باشــد یــا غذاهایــی همچــون 
 ماهــی، گوشــت، برنــج کــه دوبــاره گــرم شــده اســت
 شــیر، پنیــر، بســتنی و دیگــر محصــوالت لبنی غیرپاســتوریزه
ــی  ــواد غذای ــاق، م ــای ات ــده در دم ــداری ش ــای نگه غذاه
ــوی  ــا ب ــده ب ــرده، سوراخ ش ــا بادک ــیده ی ــده نجوش کنسروش

ــود.  ــتفاده نش ــوع اس نامطب
ــای  ــی، میوه ه ــای آبک ــرف غذاه ــت مص ــر محدودی ــد ب تأکی
ــن  ــه در حی ــی هســتند ک ــواد غذای ــه م شسته نشــده از جمل

ســفر نبایــد مصــرف شــوند.
زائــران در پیــاده روی لیموتــرش یــا آب  لیمــو و مــواد غذایــی 
خشــک همــراه داشــته باشــند. از مصــرف چــای و مایعــات 
داغ در لیوان هــای شــفاف یک بــار مصــرف بپرهیزنــد. زائــران 
از خوراک هــای آمــاده و عرضه شــده توســط فروشــندگان 
دوره گــرد همچنیــن از مــواد غذایــی روبــاز و در معــرض ورود 

حشــرات و گــرد و غبــار اســتفاده نکننــد.
 بیمارانــی کــه قصــد حضــور در ایــن ســفر را دارنــد، داروهــای 
مصرفــی خــود را همــراه ببرنــد؛ چــون احتمــال شــیوع 
ــه افــراد  ــه زائــران توصیــه می شــود ب ــزا وجــود دارد. ب آنفلوآن

ــوند. ــک نش ــد، نزدی ــرفه می کنن ــه س ــانی ک ــار و کس بیم
ــت ها  ــد دس ــران بای ــزا زائ ــاری آنفلوآن ــا بیم ــه ب ــرای مقابل  ب
را بــه مــدت 60 ثانیــه بــا مایــع دستشــویی قبــل و بعــد از غــذا 

به شــکل درســت بشــویند.
کســانی کــه مســتعد زخــم پــا هســتند، مثــل بیمــاران قنــدی 
در طــول مســیر اســتراحت کافــی کــرده و از کفــش مناســب 

و طبــی اســتفاده کننــد.
کســانی  کــه مشــکات تنفســی و آســم دارنــد، حتمــا 
ماســک و داروهــای خــود را بــه همــراه داشــته باشــند.

از ظــروف مخصــوص غــذای گــرم و لیوان هــای یک بــار 
مصــرف کاغــذی اســتفاده  و از گرفتــن مــواد اولیــه غذایــی از 

ــد. افــراد ناشــناس خــودداری کنن
از طبــخ و ارائــه غذاهــای حســاس مثــل ســاالد اولیــه و شــیر 
برنــج و بــه طــور کلــی غذاهایــی کــه در آن هــا شــیر و تخــم 

مــرغ اســتفاده مــی شــود، بپرهیزنــد. فــارس

قتل مرد بدهکار با تبر
15 مــرداد امســال مــردی بــا پلیــس  کیمیای وطن
تمــاس گرفــت و از کشــف جســد یــک جــوان در حومــه شــهر 
زاهــدان خبــر داد. مامــوران اداره آگاهــی همــراه تیــم بررســی 
صحنــه جــرم در آنجــا حاضــر شــدند و مشــاهده کردنــد مــرد 
ــر اثــر ضربه هــای جســمی بّرنــده بــه قتــل رســیده   جــوان ب
و ســاعاتی از مــرگ او می گــذرد. همزمــان بــا تشــکیل 
پرونــده قضایــی، تحقیقــات پلیــس آگاهــی بــرای مشــخص 
ــه  ــوران ب ــه مام ــا اینک ــد ت ــاز ش ــول آغ ــت مقت ــدن هوی ش
تحقیقــات محلــی دســت زدنــد و توانســتند هویــت مقتــول را 
شناســایی کننــد. بــا مشــخص شــدن هویــت مقتــول، 
ــاز  ــش آغ ــایی از مرگ ــرای رازگش ــواده او ب ــات از خان تحقیق

شد. 
ــن  ــدند ای ــه ش ــواده متوج ــن خان ــق از ای ــا تحقی ــوران ب مام
ــی  ــون تومان ــاب 40 میلی ــاف حس ــردی اخت ــا م ــوان ب ج
ــکار در  ــرد طلب ــد م ــال دادن ــوران احتم ــت. مام ــته اس داش
ماجــرای مــرگ جــوان نقــش داشــته باشــد. بنابرایــن او بــه 
ــرار  ــس ق ــب پلی ــت تعقی ــده تح ــون پرون ــا مظن ــوان تنه عن
ــرای دســتگیری  ــی ب ــی قضای ــا هماهنگ ــوران ب ــت. مام گرف
ــرک  ــه اش را ت ــا او خان ــدند؛ ام ــزام ش ــه اش اع ــه خان وی ب
ــا فــرار تنهــا مظنــون  کــرد و کســی از وی خبــری نداشــت. ب
ــدی  ــه جدی ــده وارد مرحل ــه پرون ــیدگی ب ــد رس ــده، رون پرون
ــه  ــراری ادام ــل ف ــرای دســتگیری قات شــد. جســت وجوها ب
داشــت تــا اینکــه مامــوران بــا گذشــت بیــش از ســه مــاه از 
ــراری در شــهر  ــل ف ــن قات ــت، ردی از ای ــن جنای ماجــرای ای
آوردند.بررســی ها  دســت  بــه   مازنــدران  اســتان  ســاری 
 نشــان مــی داد او بــا هویــت جعلــی در کارگاهــی کار می کنــد 
و در یــک خانــه اجــاره ای ســکونت دارد. مامــوران موضــوع را 
بررســی کردنــد و متوجــه شــدند ماجــرا صحــت دارد. بنابراین 
بــا هماهنگــی قضایــی بــرای دســتگیری وی بــه ســاری اعزام 
شــدند. مامــوران مخفیــگاه قاتــل فــراری را زیــر نظــر گرفتنــد 
تــا اینکــه روز شــنبه او را دســتگیر کردنــد. متهــم بــه قتــل در 
بازجویــی اولیــه بــه افســر تحقیــق گفــت: مــن و مــرد جــوان 
ــی  ــون تومان ــی 40 میلی ــاب مال ــاف حس ــود اخت ــی ب مدت
داشــتیم و او مــدام از پرداخــت بدهــی اش طفــره می رفــت. 
ــی اش  ــاره بده ــرف زدن درب ــرای ح ــه ب ــرانجام روز حادث س
ســراغ او رفتــم و بــا هــم بــه یکــی از محله هــای حومــه شــهر 
رفتیــم. دربــاره طلبــم حــرف می زدیــم کــه درگیری مــان 
ــه  ــری ک ــا تب ــن ب ــری م ــن درگی ــان ای ــت. در جری ــاال گرف ب
بــرای ترســاندن وی آورده بــودم، او را تهدیــد کــردم و ناگهــان 
ضربــه ای بــه او زدم و فــرار کــردم. روز بعــد متوجــه مــرگ وی 

شــده و زندگــی پنهانــی ام را آغــاز کردم.جــام جــم

ــدی  ــوع جدی ــی موض ــوش مصنوع ــک از ه ــان ماس ــرس ای ت
ایکــس  اســپیس  و  تســا  نابغــه   عامــل  مدیــر  نیســت. 

 کــه خیلی هــا او را نســخه  واقعــی مــرد آهنــی می داننــد 
تــا بــه حــال بارهــا دربــاره خطــرات احتمالــی هــوش مصنوعــی 
هشــدار داده اســت. در جدیدتریــن ایــن اظهــارات، ماســک بــا 
اشــاره بــه اختــاالت اخیــر بــه وجــود آمــده در اینترنــت بــر اثــر 
ــی  ــتن مطلب ــتراک گذاش ــه اش ــا ب ــرکت Dyn، ب ــه ش ــه ب حمل
از اکونومیســت در حســاب توییتــر خــود نوشــته اســت: در 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی پیشــرفته بــرای چنیــن حماتــی، 
ــاص  ــور خ ــه ط ــت ب ــت. اینترن ــرح اس ــان مط ــث زم ــا بح تنه
 gradient( نزولــی  گرادیــان  الگوریتم هــای  بــه  نســبت 
ــاری نیســت کــه  descent( آســیب پذیر اســت. ایــن اولیــن ب
ــی  ــوش مصنوع ــده  ه ــی از آین ــای تاریک ــک پیش بینی ه ماس
انجــام می دهــد. او پیــش از ایــن، روبات هــای فــوق هوشــمند 

بــود  توصیــف کــرده  خطرناک تــر  اتمــی  ســاح های  از   را 
و بــا کمــک 10 میلیــون دالری بــه بنیــاد »آینــده  حیــات« 
ــن  ــا مطمئ ــت دارد ت ــه ماموری ــازمانی ک )Future of Life، س
ــد(  ــام نکن ــه انســان قی ــده علی ــی در آین شــود هــوش مصنوع
جــدی بــودن خــود در کنتــرل هــوش مصنوعــی را نشــان 
داده بــود. نکتــه  جالــب توجــه دیگــر، رد و بــدل شــدن 
 توییت هــای حــاوی اصطاحــات تخصصــی بیــن ایــان ماســک 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــت؛ توییت های ــر اس ــران توییت ــر کارب و دیگ
پیچیدگــی، تعجب بســیاری از کاربــران را برانگیخته اســت. برای 
مثــال کاربــری در جــواب توییــت ایــان ماســک نوشــته اســت: 
مخالفــم. الگوریتــم گرادیــان نزولــی در مســائل ]تئــوری[ گــراف 
ــن کار  ــرای ای ــد. ب ــر می کن ــی( گی ــبی )موضع ــم نس در مینیم

بــه ANNs )شــبکه های عصبــی( دینامیــِک چنــد عاملــی نیــاز 
اســت. ماســک نیــز در جــواب گفتــه: حتمــا ]در صورت اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی[ میلیون هــا عامــل )agent( وجــود خواهند 
داشــت کــه بــه صــورت همزمــان روی شبیه ســازی مونتــه کارلــو 
کار کننــد و بــا تجمیــع نتایــج، نقشــه ای از نقــاط ضعف بســازند. 
ــان  ــی نش ــطح فن ــن س ــث در ای ــرای بح ــک ب ــی ماس آمادگ
می دهــد کــه نگرانــی اش بی پایــه و اســاس نیســت و می دانــد 
ــاره  چــه چیــزی صحبــت می کند.ماســک تنهــا  کــه دقیقــا درب
شــخصیت مشــهور دنیــای تکنولــوژی نیســت کــه دربــاره هوش 
مصنوعــی احســاس نگرانــی می کنــد. پیــش از ایــن اســتیون 
هاوکینــگ و اســتیو وزنیــاک نیــز نگرانــی خــود دربــاره خطــرات 

احتمالــی هــوش مصنوعــی را ابــراز کــرد ه بودنــد.

 ایالن ماسک: هوش مصنوعی 
می تواند اینترنت را نابود کند

بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  والدینــی کــه کاس اولــی 
ــال  ــر س ــا ه ــان ب ــاه برای ش ــال مهرم ــد، امس ــه دارن در خان
متفــاوت بــوده اســت. آن هــا ســعی کردنــد کــه فرزنــد خــود 
را بــرای مدرســه آمــاده کننــد و از خریــد وســایل گرفتــه 
ــه  ــد ک ــام دادن ــی را انج ــه، کارهای ــاره مدرس ــت درب ــا صحب ت
ــه مدرســه بگــذارد. رضــا  ــا ب ــا دل قرص تــری پ فرزندشــان ب
ــد نکتــه را مــورد توجــه  بیگــی، روان شــناس بالینــی نیــز چن
قــرار داده کــه بــا رعایــت آن هــا کــودک شــما می توانــد ســال 
تحصیلــی خوبــی را آغــاز کنــد و آن را بــه ســرانجام برســاند. 
بــا رعایــت ایــن نــکات کــودک شــما در مدرســه و ارتبــاط بــا 

ــود. ــد ب ــر خواه ــای آن موفق ت فض
1. تنظیم ساعات خواب

اگــر کــودک شــما جــزو بچه هایــی اســت کــه پیــش از 
ایــن ســاعات خــواب منظمــی داشــته اســت، از ایــن جهــت 
ــر  ــن صــورت بهت ــر ای ــا در غی ــد داشــت؛ ام مشــکلی نخواهی
ــد  ــداری جدی ــواب و بی ــاعات خ ــه س ــم ب ــت او را کم ک اس
عــادت دهیــد. بــه ایــن شــکل کــه هــر شــب او را وادار کنیــد 
ــرود  ــه رختخــواب ب ــر ب ــع زودت ــا ســه رب ــم ســاعت ت ــه نی  ک
ــر  ــاعت زودت ــا نیم س ــع ت ــک رب ــح را ی ــر صب ــرف دیگ و از ط
 از روز قبــل از خــواب برخیــزد. بــه ایــن شــکل او بــه تدریــج 
و بــا کمتریــن مقاومــت بــه ســاعات جدیــد عــادت می کنــد. 
ــن 9  ــه ای بی ــودکان مدرس ــرای ک ــواب ب ــاعات خ ــن س بهتری

شــب تــا 6 صبــح اســت.
2. مهارت های ارتباط جمعی

ــدا  ــق پی ــت وف ــه راح ــا مدرس ــما ب ــودک ش ــه ک ــرای اینک ب
 کنــد و دوران تحصیلــی خوبــی را پشــت ســر بگــذارد، بایــد او 
را بــا مهارت هــای ارتباطــی، به ویــژه ارتبــاط جمعــی آشــنا کــرده 
باشــید؛ امــا اگــر پیــش از ایــن بــه ایــن مســئله توجــه کافــی 
 نداشــتید، بهتــر اســت از همیــن امــروز دســت بــه کار شــوید 
ــی هایش  ــاالن و همکاس ــا همس ــت ب ــاط مثب و او را در ارتب

ــد.  ــی کنی راهنمای
ــز  ــای مدرســه نی ــد از معلمــان و اولی ــن کار می توانی ــرای ای ب
کمــک بگیریــد. بــرای کودکانــی کــه از اعتمــاد بــه نفــس کمــی 

برخوردارنــد، ایــن ارتبــاط گرفتــن دشــوارتر اســت.
3. دوری از والدین

یکــی از مشــکاتی کــه کــودک بــا پــا گذاشــتن بــه مدرســه بــا 
ــن اســت.  آن مواجــه می شــود، دوری طوالنی مــدت از والدی
ــوده  ــادرش ب ــار پدروم ــه در کن ــن همیش ــش از ای ــه پی  او ک
از  تعــدادی  بــا  و  غریبــه  محیــط  یــک  در  بایــد  حــاال 
نــام کاس ســاعات  بــه  دانش آمــوزان در یــک محیــط 

بگذرانــد.  را  طوالنــی 

بــرای کــودک کمــی ســخت و اســترس آور  ایــن دوری 
 اســت؛ مگــر اینکــه پیــش از ایــن کــودک در مهدکــودک 
ــا  ــه کــرده باشــد ت و پیش دبســتانی دوری از والدیــن را تجرب

ــا آن راحت تــر کنــار بیایــد. در مدرســه بتوانــد ب
4. آموزش برنامه ریزی

ــم  ــیار مه ــع، بس ــک مقط ــودکان ی ــرای ک ــه ب ــروع مدرس ش
اســت. کــودک بــا مدرســه آمــوزش را بــه صــورت جــدی آغــاز 
ــه خواهــد  ــد و ســبک جدیــدی از زندگــی را نیــز تجرب می کن

کــرد.
 الزم اســت او مفاهیمــی ماننــد آداب نشســتن بــر ســر 
کاس، گــوش دادن بــه درس، اجــازه گرفتــن از معلــم بــرای 
خــارج شــدن از کاس، احتــرام بــه قوانیــن و زندگــی جمعــی 
ــه  ــی اش ک ــد زندگ ــه جدی ــا برنام ــرد و خــودش را ب را فرابگی
ــرای  ــزی ب ــاص، برنامه ری ــاعت خ ــدن در س ــامل بیدارش ش
رســیدگی بــه دروس، اســتراحت و بــازی اســت، تطبیــق 
ــی  ــای خوب ــد راهنم ــور می توانن ــن ام ــن در ای ــد. والدی ده
بــرای فرزنــدان خــود باشــند و ایــن مفاهیــم را بــه او آمــوزش 

ــد. دهن
5. کتاب هایی که به شما کمک می کنند

کتاب هایــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه اگــر والدیــن 
عاقه منــد باشــند، می تواننــد آن هــا را مطالعــه کننــد. در 
ــن  ــه مدرســه رفت ــوط ب ــف مرب ــا مســائل مختل ــن کتاب ه ای
ــه در  ــرح شــده اســت. اینک ــی مط ــه صــورت جزئ ــودک ب ک
ــد  ــه بگوین ــد و چ ــد بکنن ــه بای ــن چ ــف والدی ــع مختل  مواق
ــرح  ــا ط ــود دارد ب ــی وج ــه موضوعات ــوزش چ ــه آم ــاز ب و نی
ارائــه شــده  و کاربــردی  مناســب  راه حل هــای  و   ســوال 

است. 
یکــی از ایــن کتاب هــای مفیــد »چگونــه فرزنــد خــود را بــرای 
ســال اول دبســتان آمــاده کنیــم؟« نــام دارد؛ نوشــته »مریــم 
 احمــدی شــیرازی« کــه »موسســه مــادران امــروز« آن 

را منتشر کرده است.
6. تغییرات را بشناسید

والدیــن بــرای اینکــه بتواننــد بــه کــودک خــود کمــک کننــد تــا 
ســال تحصیلــی خوبــی را آغــاز کنــد و بــه ســرانجام برســاند 
ــیوه های  ــر ش ــن، تغیی ــه، قوانی ــای مدرس ــاره فض ــد درب بای
آموزشــی و کتاب هــای درســی اطاعــات کافــی داشــته 

باشــند. 
مباحــث  ایــن  بــر  تســلط کافــی  نداشــتن  صــورت  در 
باشــند.  بــرای فرزندشــان  راهنمــای خوبــی  نمی تواننــد 
ــم او از  ــا معل ــر ب ــاط موث ــا ارتب ــن اســت کــه ب ــن کار ای بهتری

ایــن مــوارد اطــاع حاصــل کننــد. آکاایــران

با رعایت این نکات، کودک شما در مدرسه موفق تر خواهد بود

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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