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صورتک جدید شیطان بزرگ 

له
قا

رم
س باالخــره تــب و تــاب انتخابــات ریاســت جمهــوری 

میــان  در  ترامــپ  دونالــد  و  کــرد  فروکــش  آمریــکا 
نیویــورک  پیش بینــی  درجــه ای   180 چرخــش 

از  کــه  انتخاباتــی  در  و  ســاعت   5 از  کمتــر  در  تایمــز  
رکــورددار  کتــی سیاســی و رســوایی اخالقــی  حیــث بی نزا
متحــده  ایــاالت  جمهــور  رئیــس  چهل وپنجمیــن  بــود، 
آمریــکا  جمهــوری  ریاســت  بــه  ترامــپ  شــد.انتخاب 
انــواع  در  طوالنــی  ســابقه ای  کــه  کســی  عنــوان  بــه 
نــژادی تبعیــض  مافیــا،  بــا  معاملــه  همچــون   اتهامــات 

تجــاوز، خشــونت علیــه همســر و ... دارد، نشــان می دهــد 
کــه جامعــه آمریــکا، فســاد را بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــای 
پذیرفتــه  متحــده  ایــاالت  دولــت  اول  شــخص   طبیعــی 

است؛ 
طــور  بــه  بلکــه  نیســت،  پــرده  پــس  در  کــه  فســادی 
برنامه هــای  در  و  علنــی  تریبــون  در  مشــمئزکننده ای 
ح می شــود و امــروز سراســر دولــت   مختلــف رســانه ای مطــر

گرفته است... و نظام آمریکا را فرا
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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یادداشت مدیر مسئول سرمقاله 

مــا آثــار برجــام را در زندگــی مــردم ندیدیــم. ایــن 
یــک واقعیــت اســت؛ اشــتغال بایــد رونــق بگیــرد 
ــد  ــادرات بای ــرد، ص ــق بگی ــد رون ــب و کار بای کس
ــری  ــه رهب ــی ک ــاد مقاومت ــد، اقتص ــش یاب افزای
عزیــز فرمودنــد بایــد بــه آن بیشــتر پرداختــه شــود 

ــا وضــع زندگــی مــردم بهتــر شــود.  ت
میزبــان  مطبوعــات،  نمایشــگاه  روزهــا  ایــن 
چهره هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ورزشــی و ... اســت کــه بــرای ســر زدن بــه 
می آینــد.  غیرمکتــوب  و  مکتــوب  رســانه های 
راســتا  غرفــه خبرگــزاری دانشــجو در همیــن 
ــف  ــی از اقشــار مختل ــای متنوع ــان مهمان ه میزب
ــا  ــن مهمان ه ــی از ای ــت. یک ــوده اس ــگان ب نخب
ــداد  ــه  ام ــس کمیت ــاح، رئی ــز فت ــدس پروی مهن

امــام خمینــی)ره( بــود. 
در همیــن راســتا بــا ایشــان بــه گفت وگو نشســتیم 
آخریــن  دربــاره  صمیمــی  فضــای  یــک  در  و 
 رویدادهــای کشــور پرســش و پاســخی کوتــاه 

را با ایشان ترتیب دادیم.
 شــما مصاحبــه ای داشــتید راجــع بــه نامــزدی در 
ــات، برخــی تیتــر زدنــد شــما قطعــا نامــزد  انتخاب
مقابــل  بعضــی رســانه ها در  امــا  نمی شــوید؛ 
ــوال  ــل س ــاح در مقاب ــکوت فت ــد س ــر کردن منتش

 کاندیــدا شــدن در انتخابــات 96؛ لطــف کنیــد 
و نظر قطعی خود را برای ما بگویید.

ســوال پیچ کــردن  اهــل  خــودم  چــون   مــن 
نیســتم و خیلــی ســاده  و ســوال پیچ شــدن 
برخــورد می کنــم، این طــور برداشــت می کننــد. 
ــه کارش  ــت؛ چ ــانه ای اس ــگرد رس ــم ش ــن ه ای
ــوژه  ــک س ــان را ی ــد هم ــما می توانی ــم. ش بکنی
ــلوغ  ــرم ش ــن س ــد. م ــم بکنی ــامی ه ــر س دکت
ــن کار  ــا ای ــدم و واقع ــه کارم عاقه من ــت و ب  اس
را مهــم می دانــم؛ چــون از رهبــری معظــم انقــاب 
حکــم گرفتــم، ایــن را باالتریــن افتخــار بــرای 

خــود می دانــم. 
قشــر  بــا  هم اکنــون  شــما  مهنــدس  آقــای 
مســتضعف رابطــه زیــادی داریــد؛ مهم تریــن 

دغدغــه ایــن قشــر چیســت؟ 
چــه مشــکلی بیــش از ســایر مشــکات این قشــر 
مهم تریــن  گفــت  نمی شــود  می دهــد؟  آزار  را 
مشکلشــان دقیقــا چیســت. اصــا مهم تریــن 
مشــکل آن هــا اســتضعاف آن هاســت. ببینیــد 
ــا  ــرده اســت، آن ه ــدا ک ــه پی ــا فاصل ــی آن ه زندگ
رفته انــد روی خطــوط قرمــز، مشــکل ایــن اســت. 
ــود ــورم، رک ــن اوضــاع ت  دخلشــان، خرجشــان، ای

ــان  ــه زندگی ش ــما ب ــی ش ــا را وقت ــکاری این ه بی

ــرده  ــدا ک ــی پی ــد چــه عمق ــد می بینی ســر می زنی
اســت. آیــا دوران پســابرجام مشــکلی از مشــکات 
ــژه قشــر مســتضعف حــل کــرده  مــردم مــا، به وی

اســت؟
ــم.  ــارش را در زندگــی مــردم ندیدی ــا آث ــد م ببینی
ایــن یــک واقعیــت اســت، مــا بــه زندگــی مــردم 
ســر می زنیــم؛ آثــار پســابرجام را در زندگــی آن هــا 
ندیدیــم، اشــتغال بایــد رونــق بگیــرد، کســب و کار 
 بایــد رونــق بگیــرد، صــادرات بایــد افزایــش یابــد
ــد  ــز فرمودن ــری عزی ــه رهب ــی ک ــاد مقاومت اقتص
ــع  ــا وض ــود ت ــه ش ــتر پرداخت ــه آن بیش ــد ب بای

ــجو ــزاری دانش ــود. خبرگ ــر ش ــردم بهت ــی م زندگ

رئیس  جمهــوری بــا بیــان اینکــه »عــزت و اســتقال 
ایــران در ایــن اســت کــه مواضــع مــا فقــط از 
ــا  ــرد و ب ــر می پذی ــران اث ــردم ای ــت و اراده م خواس
تغییــرات در دولت هــای خارجــی تغییــر نمی کنــد«، 
ــر  ــری ب ــکا، اث ــات آمری ــرد: نتیجــه انتخاب ــد ک تأکی

ــدارد.  ــران ن ــامی ای ــوری اس ــت های جمه سیاس
حســن  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســام   
روحانــی صبــح چهارشــنبه در جلســه هیئــت دولــت 
ــی ــه بین الملل ــکا در جامع ــت آمری ــزود: موقعی  اف

ــت های  ــل سیاس ــه دلی ــان ب ــی جه ــکار عموم و اف
بــا  بیشــتر  شــکاف  و  شــده  تضعیــف  غلــط 

موقعیــت ایــن  بــه  اروپــا  و  جهانــی   جامعــه 
بیشتر ضربه خواهد زد.

انتخابــات  نتیجــه  داد:  ادامــه  رئیس  جمهــوری 
ــی  ــات داخل ــدم ثب ــات و ع ــان التهاب ــکا، نش آمری
آمریــکا مدت هــا باقــی خواهــد مانــد و زمــان 
ــکات  ــات و مش ــن اختاف ــه ای ــرد ک ــادی می ب زی

ــود. ــل  ش ــی ح داخل
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا اعــام اینکــه 
ــش از  ــه بی ــچ وج ــه هی ــکا ب ــر آمری ــروز دیگ »ام
گذشــته توانایــی اســتفاده از ایران هراســی و ایجــاد 
اجمــاع جهانــی علیــه ایــران را نــدارد«، افــزود: 
 سیاســت ایــران در تعامــل ســازنده بــا جهــان 
ــط  ــته ای، رواب ــای هس ــدن تحریم ه ــته ش و شکس
اقتصــادی ایــران را بــا همــه کشــورها در یــک مســیر 
رو بــه رشــد و برگشــت ناپذیر قــرار داده اســت.

روحانــی تأکیــد کــرد کــه هوشــمندی ایــران در توافق 
ــوان  ــه عن ــه ب ــام را ن ــه برج ــود ک ــن ب ــته ای ای هس
ــه  ــه ب ــت، بلک ــک دول ــا ی ــور ی ــک کش ــا ی ــق ب تواف
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــه ش ــک قطعنام ــوان ی عن
ملــل تثبیــت کــرد کــه بــا تصمیــم یــک دولــت قابــل 

ــر نیســت. تغیی

 دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی نتایــج انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا را حــاوی پیــام اعتــراض اکثریــت 
ــنتی  ــات س ــه تبلیغ ــی ب ــت: بی اعتنای ــد و گف ــه خوان جامع
و بی محتــوای غول هــای رســانه ای، رخــداد مهمــی در ایــن 

ــود.  ــات ب انتخاب
نماینــده مقــام معطــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی 
ــات  ــن انتخاب ــل و پنجمی ــه چه ــت: نتیج ــی گف ــت مل امنی
 ریاســت جمهــوری آمریــکا نشــان داد کــه ســرخوردگی 
ــای  ــاختار و رویه ه ــه س ــه ب ــت جامع ــادی اکثری و بی اعتم

جــاری در ایــن کشــور واقعــی و رو بــه ازدیــاد اســت.   
ــات ریاســت  ــج انتخاب ــه نتای ــا اشــاره ب ــی شــمخانی ب  عل
ــراض  ــی روشــن از اعت ــه حــاوی پیام ــکا ک ــوری آمری جمه
اکثریــت جامعــه بــود، اظهــار داشــت: فقــدان رویکردهــای 
ــنتی  ــات س ــه تبلیغ ــی ب ــردم و بی اعتنای ــی در رای م ایجاب
ــی  ــیار مهم ــداد بس ــانه ای، رخ ــای رس ــوای غول ه و بی محت
ــت  ــم درون هیئ ــای متراک ــد چالش ه ــه می توان ــت ک اس

ــد.   ــش توســعه ده ــش از پی ــن کشــور را بی ــه ای حاکم
ــت  ــه خواســت اکثری ــردان ب ــی دولتم ــت: بی توجه  وی گف
جامعــه کــه پیام هــای آن به وضــوح در جنبش وال اســتریت 
ــه  ــوردار جامع ــر برخ ــات غی ــده طبق ــراض سرکوب ش و اعت
ــور  ــن کش ــی در ای ــرایط اجتماع ــت، ش ــروز یاف ــکا ب  آمری

را غیر قابل پیش بینی کرده است.
 وی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص تاثیرگــذاری نتیجــه 

 انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــر تحــوالت منطقــه ای 
و بین المللــی در ابعــاد سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی 
ریاســت  انتخاباتــی کاندیداهــای  تبلیغــات  در  افــزود: 
جمهــوری آمریــکا بیــش از آنکــه برنامــه و سیاســت اجرایی 
ــراد  ــر افشــاگری و رســوا کــردن اف ــن ب  اعــام شــود، طرفی
ــد و از ایــن رو هنــوز امــکان  و احــزاب اصلــی متمرکــز بودن
ارائــه بــرآورد دقیقــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. 
شــمخانی بــا بی تاثیــر عنــوان کــردن نتیجــه انتخابــات 
آمریــکا بــر سیاســت ها و اقدامــات کشــورمان در ابعــاد 
سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی اظهــار داشــت: اصــوال 
ــامی  ــوری اس ــمندانه جمه ــار هوش ــتقل و رفت ــی مس مش
ایــران برخــاف بعضــی کشــورهای منطقــه در هیــچ مقطــع 
ــر از تغییــر حاکمیــت در دیگــر کشــورها نبــوده  زمانــی متاث
و سیاســت نــه شــرقی و نــه غربــی کشــورمان بــا پشــتوانه 
ــی، مســیر  ــر ظرفیت هــای داخل ــکا ب ــت مردمــی و ات حمای
ــت  ــزت و مصلح ــت، ع ــاس حکم ــر اس ــود را ب ــن خ روش
ــی در  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــرد. دبی ــد ک ــی خواه ط
ــکا  ــر آمری ــات اخی ــه انتخاب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب پای
ــی در  ــاد بازبین ــه ایج ــور زمین ــن کش ــردان ای ــرای دولتم ب
ــت  ــع اکثری ــه مناف ــی ب ــر بی توجه ــق ب سیاســت های منطب
ــت های  ــری سیاس ــرای  پیگی ــمار ب ــع بی ش ــرف مناب و ص
مبتنــی بــر ســلطه جویی، مداخلــه، جنــگ و خونریــزی را در 

ــد.     ــم کن ســایر کشــورها فراه

فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
گفــت: اقتــدار جمهــوری اســامی کــه مرهــون خــون شــهدا 
و بــا پیــروی از والیــت فقیــه بــه دســت آمــده اســت 

ــن کــرد. ــه تمکی ــکا را وادار ب آمری
ــام  ــتان ام ــاح بیمارس ــن افتت ــدوی در آئی ــی ف ــادار عل دری
رضــا)ع( چالــوس بــا اشــاره بــه تشــکیل نیــروی دریایــی 
ــات  ــس از عملی ــزود: پ ــال 64 اف ــداران در س ــپاه پاس س
 والفجــر 8 کــه دخالت هــای آمریــکا در منطقــه علنــی شــد

نیروی دریایی سپاه پاسداران شکل گرفت.
وی اظهارکــرد: نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران از روز 
ــل در  ــکار عم ــن ابت ــت گرفت ــه دس ــا ب ــکیل ب ــت تش نخس
 منطقــه توانســت اقتــدار ایــران اســامی را ارتقــا دهــد 
و امــروز آمریــکا از ایــن اقتــدار، دائــم ابــراز نگرانــی 

. می کنــد
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
تصریــح کــرد: پاســداران نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران 
افتخــار در آب هــای  بــا  و  اســامی مقتدرانــه  انقــاب 
ســرزمینی ایــران حضــور دارنــد و واقعــه توقیــف شــناورهای 
امــر  ایــن  بیانگــر  نیــز  ســال گذشــته  در   آمریکایــی 

است.

پرویز فتاح:

آثار برجام را در زندگی مردم ندیدم

روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد:

تاثیرناپذیری ایران از نتیجه انتخابات آمریکا

شمخانی: 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حاوی پیام اعتراض اکثریت جامعه بود

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

اقتدار ایران، آمریکا را واداربه تمکین کرد

حتما بخوانید!
آثار برجام را در زندگی مردم ندیدم پنجشنبه  20  آبان ماه   21395
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ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شد
صورتک جدید شیطان بزرگ

ادامه از صفحه یک: 

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ایــن همــان مطلبــی اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب در 
دیــدار اخیــر خــود بــا دانش آمــوزان و دانشــجویان اظهــار 
داشــتند: »امــروز بــه اعتــراف خــود آمریکایی هــا، دولــت 
ــنگ ها  ــانی فرس ــای انس ــکا از ارزش ه ــام آمری ــکا و نظ آمری
دور افتــاده. ایــن مناظــره  دو نامــزد ]ریاســت جمهــوری[ 
 آمریــکا را دیدیــد؟ حقایقــی کــه این هــا بــر زبــان راندنــد

دیدیــد؟ شــنیدید؟ این هــا آمریــکا را افشــا کردنــد. چنــد برابــر 
ــد ــاور نمی کردن ــی ب ــم و بعض ــا می گفتی ــه م ــی را ک  چیزهای

و نمی خواســتند بــاور کننــد، خــود این هــا گفتنــد. جالــب 
ایــن اســت کــه آن کــه صریح تــر گفــت، بیشــتر مــورد 
ــت ــر گف ــون واضح ت ــرد چ ــت. آن م ــرار گرف ــردم ق ــه م  توج

توجــه  او  بــه  بیشــتر  آمریــکا  مــردم  گفــت،  صریح تــر 
ــد؛  ــتی کار می کن ــن پوپولیس ــت ای ــل گف ــرف مقاب ــد. ط کردن
اینکــه  خاطــر  بــرای  عوام گرایانــه؟  چــرا  عوام گرایانــه، 
حرف هایــش را مــردم نــگاه می کردنــد، می دیدنــد درســت 
می دیدنــد.  را  آن  خودشــان  زندگــی  واقعیــات  در  اســت؛ 
ــده  ــده و لگدمال ش ــور نابودش ــانی در آن کش ــای انس ارزش ه
ــل از  ــد روز قب ــژادی وجــود دارد. همیــن چن اســت؛ تبعیــض ن
ایــن، آن مــرد در تبلیغــات انتخاباتــی اش ایســتاد و گفــت شــما 
ــر سیاه پوســت و سرخ پوســت  ــر رنگین پوســت هســتید، اگ اگ
 هســتید، در خیابان هــای نیویــورک و شــیکاگو و واشــنگتن 
نمی توانیــد  می رویــد  راه  وقتــی  غیرذلــک  و  و کالیفرنیــا 
ــما  ــد. ش ــر زنده ای ــه  دیگ ــد دقیق ــا چن ــه ت ــید ک ــن باش مطمئ
ببینیــد! ایــن حــرف را کســی دارد می زنــد کــه انتظــار دارد چنــد 
ــد.  ــکا را اداره کن ــیند آمری ــفید بنش ــرود در کاخ س ــر ب روز دیگ
ــم  ــا را ]ه ــر آمریکایی ه ــن. فق ــی ای ــکا، یعن ــتی آمری نژادپرس
گفــت[. گفــت 44 میلیــون نفــر در آمریــکا گرســنه اند. او گفــت 
و دیگــران هــم گفتنــد کــه کمتــر از یــک درصــد مــردم آمریــکا 
مالــک نــود درصــد ثــروت آمریــکا هســتند. ارزش های انســانی 
 در آنجــا لگدمــال شــده اســت؛ تبعیــض، اختــاف، نژادپرســتی
ــما  ــه ش ــکا ک ــر آمری ــرگ ب ــر. م ــوق بش ــردن حق ــال ک لگدم
ــر  ــر س ــد ب ــاد داری ــه فری ــد هرچ ــه گفتن ــد اینک ــاد می زنی فری
آمریــکا بکشــید یعنــی مــرگ بــر ایــن چیزهــا. امــام بــه  خاطــر 
همیــن چیزهــا گفــت کــه هرچــه فریــاد داریــد، بــر ســر آمریــکا 
بکشــید.« )1395/08/12( در نهایــت نکتــه جالــب توجــه 
 ایــن اســت کــه بــرای ایــران ترامــپ و کلینتــون تفاوتــی نــدارد 
و سیاســت های آمریــکا در منطقــه تغییری نخواهد کــرد. آمریکا 
 همچنــان مثــل گذشــته حامــی بــزرگ اســرائیل و متحــد پــر 
و پــا قــرص ســعودی و تروریســم خواهــد بــود. البتــه عــده ای 
ــر ســر کار می آمــد، برجــام  فکــر می کننــد کــه اگــر کلینتــون ب
ــام  ــه برج ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــید؛ ام ــام می رس ــه فرج ب
ــورد  ــته خ ــای بس ــه دره ــز ب ــا نی ــاراک اوبام ــان دوران ب  در هم
ــر  ــه رهب ــور ک ــرد. همان ط ــل نک ــش عم ــه تعهدات ــکا ب و آمری
معظــم انقــاب فرمودنــد: » امــروز آن کســی کــه دارد می گویــد 
آن هــا بدعهدنــد، دیگــر مــن ]فقــط[ نیســتم؛ مســئولین 
ــه  ــن  هم ــه ای ــا ک ــدگان م ــود مذاکره کنن ــور، خ ــرم کش محت
 زحمــت کشــیدند، یــک ســال و خــرده ای مذاکــره کردنــد
ــزده روز، بیســت روز  ــد، نشســتند، برخاســتند؛ ده روز، پان رفتن
خــارج از کشــور، پشــت میــز مذاکــره بــا آن همــه زحمــت عــرق 
ریختنــد، زحمــت کشــیدند، آن هــا دارنــد می گوینــد. در همیــن 
جلســه  وزرای خارجــه ای کــه در نیویــورک، در حــدود یــک مــاه 
 قبــل تشــکیل شــد، وزیــر محتــرم خارجــه  مــا هــم شــرکت کــرد

ــر خارجــه   ــد؛ در آن جلســه وزی آن هــا هــم شــرکت کــرده بودن
ــد؛  ــر می کن ــا ذک ــه آن ه ــی علی ــت بزرگ ــک کیفرخواس ــا ی م
 می گویــد شــماها ایــن کار را کردیــد کــه نبایــد می کردیــد
ــت ــک کیفرخواس ــد؛ ی ــد می کردی ــه بای ــد ک ــن کار را نکردی  ای

یــک ادعانامــه؛ جوابــی هــم نداشــتند؛ خــب این هــا این]طــور[ 
ــپ  ــاب ترام ــا انتخ ــال ب ــر ح ــه ه ــتند« )1395/08/12( ب هس
ــد کــه  ــکا را دی ــد آمری ــت جدی ــار دول ــد و رفت ــد منتظــر مان بای
بــا چــه روشــی قــرار اســت بــه جنایت هایــش علیــه بشــریت 

ــه دهد.  ادام

علم، صلح، توسعه                                         
ــد:  ــام فرمودن ــادق علیه الس ــر ص ــام جعف ــرت ام حض
ــه لقمــان تنهــا حكمــت و دانــش  ــه خــدا قســم كــه ب ب
عطــا نشــده بــود و نيــز دارائــى و خانــواده و قــدرت 
ــى او مــردى  ــى چشــمگير نداشــت؛ ول جســمى و زيباي
ــد  ــزاع مى كردن ــا هــم ن ــر دو نفــر كــه ب ــود... ب ــا اراده ب  ب
ــان  ــه ميانش ــر اينك ــت، مگ ــد نمى گذش ــا مى جنگيدن ي
صلــح برقــرار مى كــرد و از پيــش آنــان نمى رفــت تــا آنكــه 
ــرق ــیدند و متف ــگ می کش ــزاع و جن ــت از ن ــا دس  آن ه

 مى شدند. 
از ســال 2001، دهــم نوامبــر )20 آبــان( بــه عنــوان 
توســعه«  و  صلــح  خدمــت  در  »علــم  جهانــی  روز 
ــکو  ــداف یونس ــن اه ــت. مهم تری ــده اس ــذاری ش نامگ
جامعــه  آحــاد  بهره منــدی  علــم،  روز  نامگــذاری  از 
 از ثمــرات علــم، فنــاوری، نــوآوری و ایجــاد بســتر 
 و فضــای مناســب گفتمــان دربــاره تاثیــر علــم، فنــاوری 
ــح، توســعه  ــردم و صل ــره م ــی روزم ــر زندگ ــوآوری ب  و ن
ــه موجــب  ــوده ک ــو ب ــی بعضــی موقعیت هــای ن و معرف

ــود. ــی می ش ــی زندگ ــت عموم ــای کیفی ارتق
ــورهای  ــی کش ــکو در تمام ــون، یونس ــال 2001 تاکن از س
ــن  ــکیل ای ــی تش ــفه اصل ــه فلس ــه ک ــو، همان گون عض
ــال  ــه دنب ــز ب ــم نی ــد در حــوزه عل ســازمان حکــم می کن
ایجــاد تفکــر صلــح در اذهان بشــر بوده اســت؛ اما ســوال 
اینجاســت کــه آیــا تفکــر صلــح، تفکــر غالــب در جهــان 
ــگ  ــذرد جن ــان می گ ــه زم ــر چ ــس ه ــا برعک ــت ی  اس

و خونریزی بیشتر از قبل خود را نشان می دهد؟ 
بدیهــی اســت کــه تحقــق صلــح بــه دانشــمندانی 
نیــاز دارد کــه خــود بــه صلــح می اندیشــند و ایــن 
 امکان پذیــر نیســت مگــر آنکــه دانشــمندان، اخــاق 
و خــرد را همــراه بــا دانــش خــود کــرده و هــدف اصلــی 
ــد؛ چــرا  ــرار دهن ــح و توســعه ق ــه صل ــم را رســیدن ب عل
کــه توســعه علمــی و اقتصــادی صــرف، بــدون در 
ــد  ــر نخواه ــه منج ــن نتیج ــه ای ــاق ب ــن اخ ــر گرفت نظ
 شــد. بایــد بــاور داشــت کــه صلــح مســیر رشــد 
 و تعالــی انســان ها را همــوار می کنــد و جنــگ و درگیــری 
و بــد اخاقــی و... بشــر را بــه دره ســقوط و نابــودی 

ند. می کشــا
ــن  ــد و ای ــر بکاه ــج بش ــد از درد و رن ــد بتوان ــم بای عل
ــی  ــش از همراه ــه دان ــر آنک ــد شــد مگ ــن نخواه تضمی
ــرای پایــان دادن  اخــاق برخــوردار باشــد؛ زیــرا جهــان ب
بــه جنــگ انســان بــا انســان و جنــگ بشــر بــا طبیعــت 
پیرامونــش بــه عالمــان خردمنــدان و دانشــمندانی نیــاز 
ــا  ــرات آن ه ــی تفک ــه اصل ــح، پای ــوع صل ــه موض دارد ک

باشــد.
معظــم  مقــام  زیبــای  جملــه  ایــن  بــه  توجــه 
رهبــری در ایــن بــاب بســیار راهگشاســت؛ ایشــان 
فرمودنــد: »بــه علــم اهمیــت دهیــد. کلیــد اصلــی 
بــه  دادن  اهمیــت  بــاز کــردن قفل هــای گوناگــون، 
 علــم اســت. البتــه در کنــار آن، ایــن امــر بدیهــی 
ــم  ــم و عال ــه عل ــید ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــم بای را ه
همان قــدر کــه می تواننــد مفیــد باشــند، می تواننــد 
ــر  ــد گزیده ت ــا چــراغ آی ــم باشــند؛ چــو دزدی ب مضــر ه
بــرد کاال. اگــر کســی کــه علــم در وجــود او هســت، تقــوا 
و پرهیــزکاری و امانــت و صداقــت در او نباشــد، می توانــد 
موجــود مضــری باشــد؛ می توانــد علیــه کشــور و مصالــح 

کشــور، علــم خــودش را مــورد اســتفاده قــرار دهــد.«
پــس علــم بــه تنهایــی اثــری بــر صلــح و توســعه 
علــم  عالمــی کــه  اینکــه  مگــر  داشــت؛  نخواهــد 
برخــوردار  علمــی  کوله بــار  از  و  بنــد کشــیده  بــه  را 
باصداقــت  و  امانتــدار  باتقــوا،  خداتــرس،  اســت، 
در خدمــت صلــح  علــم  اگــر چنیــن شــد   باشــد؛ 

و توسعه خواهد بود؛ وگرنه هرگز.
آیــا امــروز بــا تعییــن روزی بــه نــام علــم در خدمت صلح 
 و توســعه، علــم توانســته اســت جایــگاه خــود را پیــدا کند 
ــرار  ــریت ق ــت بش ــه در خدم ــی کلم ــای واقع ــه معن و ب
گیــرد؟ آیــا کشــورهای مدعــی پیشــرفت علــم و دانــش 
در خدمــت بشــریت هســتند؟ آیــا رفتــار آمریــکا و ســایر 
دولت هایــی کــه خــود را پیشــتاز علــم می داننــد گویــای 
ایــن اســت کــه علــم در راســتای صلــح و توســعه مــورد 
ــد  ــر ض ــم ب ــا از عل ــت ؟ ی ــه اس ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب

ــد؟ ــتفاده می کنن ــر اس بش
ــده  ــاخته ش ــم س ــرفت عل ــا پیش ــه ب ــی ک ــا بمب های آی
و بــر ســر انســان های بی گنــاه ریختــه شــده و در 
ــردم  ــر م ــر س ــه ب ــیمیایی ک ــاح های ش ــا س ــن روزه ای
ــت  ــن نیس ــای ای ــود، گوی ــه می ش ــوریه و... ریخت در س
ــه  ــان جامع ــد داروی درم ــی نمی توان ــه تنهای ــم ب ــه عل ک

ــد؟  ــری باش بش
آیــا دنیــا نبایــد پیــش از تربیــت عالــم بــه تهذیــب آدم ها 
ــرای دزدی و غــارت  ــه چراغــی ب ــا علمشــان ب ــردازد ت  بپ

و چپاول و استعمار و استکبار تبدیل نشود؟ 
اینکــه امــام صــادق)ع( می فرماینــد لقمــان علــم داشــت  
حکمــت داشــت، قــدرت مالــی و جســمی داشــت، امــا 
نقطــه بــارزش ایــن بــود کــه از علــم و دانــش و قــدرت 
مــال و جســم و.. در راســتای اصــاح بیــن مــردم 
اســتفاده می کــرد، یــک شــاخصه مهــم بــرای علــم 
ــرد  ــرار گی ــح ق ــت صل ــد در خدم ــه بای ــم اســت ک و عال
کــه صلــح زمینه ســاز توســعه و رفــاه و آرامــش جامعــه 

ــود.  بشــری خواهــد ب
امــا افســوس و هــزار افســوس کــه امــروز از علــم بــرای 
غــارت و چپــاول و ظلــم و ســتم و پایمــال کــردن حقــوق 

مــردم اســتفاده می شــود.
ــت  ــیر خیان ــت در مس ــای خدم ــه ج ــم ب ــع از عل در واق
ــیدن  ــد کش ــه بن ــتار و ب ــا کش ــود و ب ــرداری می ش بهره ب
ــان را ارباب تــر می کنــد و فقــرا را فقیرتــر؛  انســان ها ارباب
 درحالــی کــه علــم بایــد به ثــروت تبدیل شــود و بشــریت 

را از گرسنگی رها کند. 

خبر سیاسی 

اعتراضات گسترده به انتخاب ترامپ

تجمعات اعتراض آمیز حامیان نامزد مغلوب 

آمریکا را فراگرفت
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر، تعــداد زیــادی 
از حامیــان »هیــاری کلینتــون«، نامــزد دموکــرات و مغلــوب 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در سراســر ایــن کشــور 
ــات  ــد و تجمع ــا ریختن ــه خیابان ه ــج ب ــام نتای ــس از اع پ

ــد. ــزار کردن ــزی را برگ اعتراض آمی
در کالیفرنیــا، طرفــداران »هیــاری کلینتــون«، نامــزد مغلــوب 
دموکــرات در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه 
ــود  ــار خ ــم و انزج ــام خش ــن اع ــد و ضم ــا آمدن خیابان  ه
ــا  ــور م ــعار »رئیس جمه ــات، ش ــج انتخاب ــه نتای ــبت ب نس

ــد. ــر دادن ــپ« س ــد ترام ــه »دونال ــت« را علی نیس
ــن  ــترده در »س ــات گس ــن اعتراض ــی از ای ــر ویدئوی تصاوی
ــه در آن  ــد ک ــان می ده ــی را نش ــز تجمعات ــکو« نی فرانسیس
معترضــان خشــمگین بــا ســردادن شــعارهایی علیــه »دونالد 
از  تعــدادی  آمریــکا،  منتخــب  رئیس جمهــور  ترامــپ«، 
شیشــه های مغازه هــا را شکســتند و ســطل های زبالــه را 

ــش کشــیدند. ــه آت ب
ــود؛  ــوال ب ــن من ــه همی ــع ب ــز وض ــگاه »اورگان« نی در دانش
بــه نحــوی کــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان شــعار »لعنــت 
بــه ترامــپ« ســر داده و در سراســر دانشــگاه بــه راهپیمائــی 

ــد. پرداختن
شــبکه تلویزیونــی اِن بــی ســی در گزارشــی اعــام کــرد کــه 
در حیــن برگــزاری بعضــی از ایــن تجمعــات یــک خــودرو بــه 

صــورت تعمــدی، زنــی را زیــر گرفتــه اســت.
اعتراضــات  نشــان دهنده  نیــز  توئیتــری  گزارش هــای 
ایــن  از  یکــی  دانشــگاه کالیفرنیاســت.  در  دانشــجویان 
ــدادی  ــی از تع ــه نمایندگ ــری ب ــام توئیت ــجویان در پی دانش
از همکاســی های خــود نوشــته اســت: مــا دانشــجویان 
ــده  ــیه ران ــه حاش ــم ب ــتیم و نمی خواهی ــت هس رنگین پوس

ــد. ــم مان ــاکت نخواهی ــا س ــویم. م ش

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه در بحــث 
ثبــات نظــام انتخاباتــی اگــر نقشــه راه داشــته باشــیم 
بســیار موثــر اســت، مطــرح کــرد:  سیاســت های 
کلــی انتخابــات بــه عنــوان آن نقشــه راه نظــام 
ــر باشــد. ــد موث ــه بســیار می توان ــی اســت ک انتخابات

ــل  ــی در نشســت بررســی و تحلی عباســعلی کدخدای
موسســه  در  انتخابــات کــه  سیاســت های کلــی 
ــزار  ــران برگ ــگاه ته ــی دانش ــوق عموم ــات حق مطالع
ــارات  ــدی اظه ــان در جمع بن ــع حقوقدان ــد،  در جم ش
مطرح شــده در ابتــدا بــه بنــد اول ایــن سیاســت های 
ــد اول  ــت:  در بن ــاره گف ــرد و در این ب ــاره ک ــی اش کل
حوزه هــای  بــه  انتخابــات  کلــی  سیاســت های 
انتخاباتــی اشــاره شــده کــه بایــد بــه گونــه ای باشــد 
ــاره  ــن ب ــی را در ای ــت انتخابات ــترین عدال ــه بیش ک
داشــته باشــیم. بحــث حوزه هــای انتخاباتــی بحثــی 
 فنــی اســت کــه گاه می توانــد بحــث بی عدالتــی 
ــع  ــل در جوام ــا در عم ــد؛ ام ــاد کن ــاره ایج را در این ب
مختلــف در این بــاره دیدگاه هــای مختلــف وجــود 
ــیمات  ــی تقس ــت فن ــود از جه ــاش ش ــد ت دارد. بای
ــته  ــت را داش ــترین عدال ــی، بیش ــای انتخابات حوزه ه
ایــن  داریــم  افــزود:  مشــکلی کــه  وی  باشــیم. 
ــگاه ریاســت  ــه در جای ــوری ک ــه رئیس جمه اســت ک
جمهــوری فعلــی اســت و نمایندگانــی کــه در مجلــس 
تقنینــی  اختیــارات  دارنــد.  اختیاراتــی   هســتند، 
ــه اتمــام  ــا نزدیــک شــدن ب و اختیــارات اجرایــی و ب

ــرکت  ــات ش ــد در انتخاب ــاله  می خواهن ــار س دوره چه
ــا  ــیم ت ــته باش ــی داش ــه روش ــا چ ــه م ــد. اینک کنن
ــر ســر کار هســتند در مقایســه  ــرای آن هایــی کــه ب ب
بــا یــک نامــزد گمنــام بــدون امکانــات بحــث برابــری 
ــث  ــت. بح ــه اس ــورد توج ــم و م ــم، مه ــاد کنی را ایج
ــه ســمت حاکمیــت قوانیــن،  دیگــر بحــث حرکــت ب
این بــاره  در  هــم  اســت.  دقیقــی  بســیار  بحــث 
ــم کــه بارهــا اصــاح شــده کــه  قوانیــن متعــدد داری
ــدام  ــه ک ــود ک ــکل می ش ــا مش ــرای م ــی ب ــن گاه ای

ــزام آور اســت.  ــون ال قان

کدخدایــی در رابطــه بــا موضــوع ثبــات در نظــام 
انتخاباتــی تصریــح کــرد: در رابطــه بــا ثبــات در نظــام 
انتخاباتــی اگــر یــک نقشــه راه داشــته باشــیم، بســیار 
موثــر اســت کــه ایــن سیاســت های کلــی انتخابــات 
بــه عنــوان آن نقشــه راه نظــام انتخاباتــی اســت 
کــه بســیار می توانــد موثــر باشــد و در رابطــه بــا 
ــتگی ها  ــه شایس ــت ک ــد گف ــتگی ها بای ــث شایس  بح

را از کدام طریق بخواهیم ارزیابی کنیم.
 در این بــاره مــا نیازمنــد مکانیزم هایــی هســتیم. 
بایــد بــا توجــه بــه اقتضائــات، قوانینــی وضــع 

کنیــم کــه ایــن قوانیــن هــم نــگاه بــه قانــون 
ــه  ــبت ب ــی نس ــم نگاه ــد و ه ــته باش ــی داش اساس
ــه ام  ــم گفت ــا ه ــا. قب ــی م ــه فعل ــات جامع اقتضائ
ــه 6۰  ــه ده ــوط ب ــا مرب ــون م ــی اکن ــام انتخابات نظ
ــت. ــاوت اس ــروز متف ــات ام ــا اقتضائ ــه ب ــت ک اس
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: همچنیــن 
ــا  ــر م ــد گفــت اگ ــی بای ــا مــدرک تحصیل در رابطــه ب
ــراد  ــی اف ــم، وقت ــی را برداری ــدرک تحصیل ــرط م ش
ثبت نــام می کننــد بــا تعــداد زیــادی از عزیــزان 
ــزان  ــه عزی ــی ب ــد بی احترام ــویم. قص ــه رو می ش روب
ــه در  ــرادی ک ــرای اف ــت ب ــن اس ــا ممک ــدارم؛ ام را ن
ــوان  ــه عن ــتند، ب ــتگی های الزم نیس ــد شایس آن واج

ــود. ــی ش ــع تلق مان
ــر  ــا بحــث نظــارت ب ــان در رابطــه ب ــی در پای کدخدای
نماینــدگان عنــوان کــرد:  هیــچ کســی نگفتــه کــه ایــن 
ــط  ــا فق ــد. م ــام ده ــان انج ــورای نگهب ــارت را ش نظ

ــد ۱۳ خــوب اســت.  ــم اصــل نظــارت در بن گفتی
ــد  ــادی باش ــه نه ــط چ ــد و توس ــه باش ــه چگون اینک
منــوط بــه قانونگــذاری مجلــس اســت کــه مجلــس 
ــارت را  ــن نظ ــد ای ــی بای ــه مرجع ــد چ ــب کن تصوی

ــد. ــام ده انج
ــان نداشــتیم  ــاره از شــورای نگهب ــی در این ب ــا بحث م
مــا فقــط گفتیــم اصــل نظــارت در بنــد ۱۳ امــر 
پســندیده ای اســت؛ امــا اینکــه چــه مرجعــی باشــد 

ــنا ــت. ایس ــس اس ــذاری مجل ــه قانونگ ــوط ب من

نامــزد حــزب جمهوری خــواه آمریــکا پــس از پیــروزی 
قطعــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور در 
ســخنانی در جمــع طرفــداران خــود در نیویــورک تأکیــد کــرد 
ــال  ــه دنب ــم و ب ــکاری می کنی ــا هم ــام ملت ه ــا تم ــه ب ک
دشــمنی نیســتیم. بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری 
ــپ  ــد ترام ــه، دونال ــزاری فرانس ــل از خبرگ ــه نق ــنیم ب  تس
اعــام  از  پــس  آمریــکا،  حــزب جمهوری خــواه  نامــزد 
پیــروزی قطعــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن 
کشــور، بــرای طرفــداران خــود در نیویــورک ســخنرانی کــرد.
مایــک پنــس، معــاون ترامــپ، پیــش از حضــور ترامــپ در 
ایــن مراســم گفــت: ایــن یــک شــب تاریخــی اســت. مــردم 
ــد. ترامــپ در  ــد انتخــاب کردن ــان جدی ــک قهرم ــکا، ی آمری
ــه  ــت: از هم ــش گف ــکر از حامیان ــا تش ــود ب ــخنرانی خ س
ــت  ــت مل ــرای مصلح ــم ب ــا ه ــم ب ــا می خواه آمریکایی ه

بــزرگ آمریــکا تــاش کنیــم. از ایــن بــه بعــد رئیس جمهــور 
ــک  ــن تبری ــه م ــه ب ــود. هم ــم ب ــا خواه ــه آمریکایی ه هم
 گفتنــد. ترامــپ ادامــه داد: مــا توانمندی هــای زیــادی داریــم 
ــم  ــب خواهی ــم کس ــراه ه ــه هم ــی ب ــای خوب و موفقیت ه
فرصت هــای  ایجــاد  و  کشــور  اصــاح  بــرای  کــرد. 
شــغلی بــرای میلیون هــا نفــر تــاش خواهیــم کــرد. 
زیرســاخت های آمریــکا را احیــا خواهیــم کــرد تــا آمریــکا در 
جهــان از ایــن نظــر اول شــود. بــرای کمــک بــه کهنه ســربازان 
ــرای  ــرد. ب ــم ک ــاش خواهی ــا ت ــارب آن ه ــتفاده از تج و اس
ــط خــوب  ــراری رواب ــر شــدن رشــد اقتصــادی و برق دو براب
بــا همــه کشــورها تــاش خواهیــم کــرد. وی گفــت: همیــن 
ــاس  ــده تم ــا بن ــون ب ــاری کلینت ــش، هی ــه پی ــد دقیق چن
ــز  ــده نی ــه مــا تبریــک گفــت. بن گرفــت و پیروزی مــان را ب
ــای  ــت کاره ــه عل ــم؛ ب ــک گفت ــواده اش تبری ــه او و خان ب

بســیار زیــادی کــه در ایــن رقابــت انتخاباتــی انجــام داد. او 
بســیار تــاش کــرد. رئیس جمهــوری جدیــد آمریــکا گفــت: 
اکنــون زمــان ترمیــم زخم هــای ناشــی از تفرقــه و جدایــی 
ــام  ــا تم ــه ب ــان اینک ــا بی ــپ ب و متحــد شــدن اســت. ترام
 ملت هــا همــکاری می کنیــم و بــه دنبــال دشــمنی نیســتیم 
 گفــت: بــه دنبــال زمینه هــای مشــترک خواهیــم بــود 
و نــه درگیــری و دشــمنی. وی بــا تشــکر از زحمــات کلینتــون 
ــرات  ــه دموک ــه چ ــت ک ــکا خواس ــردم آمری ــته از م در گذش
ــرا وی  ــر متحــد شــوند؛ زی ــا یکدیگ و چــه جمهوری خــواه ب

ــردم آمریکاســت. ــام م ــرای تم ــوری ب رئیس جمه
ترامــپ گفــت کــه در دوره ریاســت  جمهــوری وی با اســتفاده 
ــادی  ــای اقتص ــکا، پروژه ه ــردم آمری ــام م ــیل تم از پتانس
بســیاری در ایــن کشــور نهایــی خواهــد شــد؛ زیــرا او دارای 

ــزرگ اســت. یــک طــرح اقتصــادی ب

ترامپ: 

به دنبال درگیری و دشمنی نخواهیم بود

کدخدایی:

سیاست های کلی انتخابات، نقشه راه نظام انتخاباتی است
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انتخــاب غیرمنتظــره ترامــپ، زلزلــه ای در بازارهــای جهانــی 
ــروزی در  ــرای پی ــد شــانس ترامــپ ب ایجــاد کــرد. هــر چن
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا هــم تــراز بــا کلینتــون 
ــا انتخــاب او بازارهــای جهانــی واکنــش منفــی  ــود، امــا ب ب
نشــان دادنــد؛ عمده تریــن دلیــل ایــن واکنــش منفــی 
غیرمنتظــره بــودن ترامــپ و صحبت هــای او در خــال 
ــوری آمریکاســت. اگرچــه ترامــپ  ــات ریاســت جمه انتخاب
یــک فعــال اقتصــادی موفــق اســت و چندیــن کتــاب 
پرفــروش در زمینــه کســب و کار نوشــته،اما بــه بــاور 
اقتصاددانــان تجربــه کشــورداری بــا تجربــه تجــارت بســیار 

ــاره  ــای بســیاری درب ــه وعده ه ــاوت اســت و ترامــپ ک متف
ــر  ــه ب ــا تکی ــکا داده و ب ــادی آمری ــت اقتص ــود وضعی بهب
همیــن وعده هــا پیــروز شــده، کار دشــواری را در ســال های 
آینــده پیــش رو خواهــد داشــت. بــه بــاور کارشناســان اگــر 
او نتوانــد بــه وعده هــای اقتصــادی خــود عمــل کنــد، نه تنهــا 
ــاز خواهــد گشــت، بلکــه  اقتصــاد آمریــکا بــه دوران رکــود ب
ــرات بســیاری خواهــد  ــز دســتخوش تغیی ــا نی اقتصــاد دنی

شــد.
    واکنش بازار ایران به انتخاب ترامپ

ــار  ــکه تمام به ــت س ــپ، قیم ــاب ترام ــه انتخ ــش ب در واکن
ــران  ــان گ ــزار توم ــران 23 ه ــازار ته ــته در ب آزادی روز گذش
ــزار  ــکه 6 ه ــع س ــان، رب ــزار توم ــز 9 ه ــکه نی ــد. نیم س ش
تومــان و ســکه یک گرمــی 4 هــزار تومــان افزایــش قیمــت 
ــا  ــار ب ــای 18 عی ــرم ط ــر گ ــز ه ــا نی ــازار ط ــت. در ب داش
افزایــش 2 هــزار و 906 تومــان روبــه رو شــد. بــه ایــن ترتیــب 
هــر گــرم طــای 18 عیــار بــا قیمــت 115 هــزار و 478 تومــان 
بــه فــروش می رســد. هــر مثقــال طــا نیــز 500 هــزار و 700 
تومــان شــد. در بــازار ارز نیــز قیمــت دالر 8 تومــان، یــورو 61 

تومــان و پونــد 29 تومــان افزایــش یافــت.
ــان  ــکا 3640 توم ــر دالر آمری ــت ه ــب، قیم ــن ترتی ــه ای ب

یــورو 4100 تومــان، پونــد 4565 تومــان، درهــم امــارات 1004 
تومــان، لیــر ترکیــه 1172 تومــان و یــوان چیــن 548 تومــان 
اســت. همچنیــن روز گذشــته از ابتــدای شــروع معامــات 
ــادار  ــورس اوراق به ــی ب ــدی و قیمت ــازده نق ــاخص کل ب ش
تهــران شــروع بــه ریــزش کــرد تــا حــدی کــه در یک ســاعت 
اول معامــات بیــش از 1200 واحــد کاهــش پیــدا کــرد و ایــن 

کاهــش در ســاعات بعــد بــه 1400 واحــد رســید. 
 همچنیــن حجــم معامــات بــه شــدت کاهــش یافــت 

و فعاالن بورس محتاطانه عمل کردند.
    سقوط نفت

بــازار نفــت نیــز از تاطــم انتخابــات آمریــکا در امــان نمانــد 
ــزاس  ــت تگ ــت وس ــرد. نف ــدا ک ــت پی ــت اف ــت نف و قیم
ــر  ــن 43.07 دالر در ه ــورد پایی ــا رک ــکا ت ــت آمری اینترمدی
ــه  ــبت ب ــد نس ــش از 4 درص ــه بی ــرد ک ــقوط ک ــکه س بش
قیمــت نهایــی معامــات سه شــنبه کاهــش داشــت. بــا ایــن 
همــه در ادامــه معامــات بــه 43.68 دالر بهبــود پیــدا کــرد. 
ــی اســت، 2.5 درصــد  ــه جهان ــه قیمــت پای ــت ک ــت برن نف

ــید. ــه 44.87 دالر رس ــرد و ب ــدا ک ــش پی کاه
    جهش طال

طــای جهانــی پــس از انتخــاب ترامــپ افزایــش قیمــت 50 

دالری را تجربــه کــرد. 
ــات روز  ــوری در معام ــل ف ــرای تحوی ــا ب ــس ط ــر اون ه
ــه  ــت و ب ــش یاف ــد افزای ــنگاپور 4.9 درص ــازار س ــاری ب ج
1337.40 دالر رســید کــه بیشــترین قیمــت از 27 ســپتامبر 
ــل در  ــرای تحوی ــس طــا ب ــورک، هــر اون ــازار نیوی ــود. در ب ب
ــش  ــا 53.70 دالر افزای ــد ی ــار 4.2 درص ــن ب ــامبر آخری دس

نشــان داد و در 1328.20 دالر ایســتاد.
البتــه هرچنــد بســیاری از ایــن افزایــش و کاهش هــا 
هیجانــی اســت و تــا چنــد روز آینــده فروکــش خواهــد کــرد 
ــا  ــق ی ــد باعــث رون امــا وضعیــت اقتصــادی آمریــکا می توان
رکــود بعضــی بازارهــا شــود کــه امیدواریــم ســهم مــا رونــق 

اقتصــادی هــر چــه بیشــتر باشــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

زلزله ترامپ در بازار

رئیــس کارگــروه مــزد کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار 
بــا اشــاره بــه تعویــق در تشــکیل کمیته هــای تعییــن حداقــل 
ــی  ــزار تومان ــال حــق مســکن 40 ه ــزد 96، خواســتار اعم م

کارگــران در ســال آینــده پــس از 2 ســال تأخیــر شــد. 
علــی خدایــی دربــاره زمــان آغــاز جلســات تعییــن حداقــل 

دســتمزد ســال 96 گفــت: طبــق تجربــه 
معمــول  طــور  بــه  گذشــته  ســال های 
ــن  ــرای تعیی ــزد ب ــای م ــات کارگروه ه جلس
حداقــل دســتمزد از شــهریورماه رســمیت 
پیــدا می کــرد؛ امــا بــا وجــود اینکــه کمتــر از 
ــوز  ــده، هن ــان ســال باقــی مان ــا پای 5 مــاه ت
ایــن جلســات بــه طــور رســمی برگــزار نشــده 

اســت. عضــو کارگــری شــورای عالــی کار دربــاره علــت تأخیــر 
در برگــزاری جلســات کارگروه هــای تعییــن حداقــل دســتمزد 
گفــت: متاســفانه ایــن روزهــا تشــکل های کارگــری بــا 
ــیاری  ــده اند و بس ــه ش ــدی مواج ــد و ج ــای جدی چالش ه
ــه  ــه تشــکیل کارگروه هــای دســتمزد 96 ب از مســائل از جمل

ــه اســت. حاشــیه رفت
ــدون  ــس ب ــه مجل ــون کار ب ــاح قان ــه اص ــال الیح  وی ارس
ــکل های  ــا تش ــورت ب ــه جانبه گرایی و مش ــل س ــت اص رعای
کارگــری را یکــی از چالش هــای ایــن روزهــای جامعــه 
ــوع  ــن، موض ــر ای ــاوه ب ــزود: ع ــرد و اف ــوان ک ــری عن کارگ
تأمیــن  ســازمان  درمــان  بخــش  ادغــام 
اجتماعــی بــه وزارت بهداشــت یکــی دیگــر از 
ــت.  ــده اس ــری ش ــه کارگ ــای جامع دغدغه ه
شــوراهای  کانــون  هیئت رئیســه  عضــو 
ــه در حــال  ــان اینک ــا بی اســامی کار کشــور ب
ــه  حاضــر بخــش درمــان تأمیــن اجتماعــی ب
ــه داد:  ــود، ادام ــتقل اداره می ش ــورت مس ص
ــن اجتماعــی از بودجــه ســاالنه  ــان تأمی ــع بخــش درم مناب
تأمیــن نمی شــود؛ بلکــه منابــع درآمــدی ایــن بخــش توســط 
کارگــران تأمیــن می شــود؛ بنابرایــن بخــش درمــان تأمیــن 
اجتماعــی بــه کارگــران تعلــق دارد و نبایــد به وزارت بهداشــت 

ــر ملحــق شــود. مه

رئیــس  و  تجــارت  و  وزیــر صنعــت، معــدن  معــاون 
ــران  ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای س
از مناطــق  از آنچــه حمایــت بی ســابقه رئیس جمهــور 
کمتــر توســعه یافته خوانــد، تقدیــر کــرد و گفــت: روحانــی 
 در همیــن راســتا بــه  منظــور تحقــق توســعه متــوازن 

ــق  ــتغال در مناط ــاد اش ــه ایج ــب ب و ترغی
ــی  ــته های حمایت ــعه یافته، بس ــر توس کمت
ــر  ــق درنظ ــن مناط ــرای ای ــابقه ای ب کم س

ــت.  ــه اس گرفت
علــی یزدانــی بــا بیــان اینکــه تمامــی منابــع 
ــر  ــی ب ــل بین الملل ــی محاف ــی و حت داخل
ایــن مهــم تاکیــد دارنــد کــه رشــد اقتصادی 

در ایــران امیدوارکننــده بــوده، اظهــار کــرد: پیش بینــی 
ــه بیــش از  ــان امســال ب ــا پای ــن رشــد ت ــه ای می شــود ک

5 درصــد برســد. 
وی از کــم  آبــی بــه  عنــوان مشــکل مشــترک تمــام 
شــهرک ها نــام بــرد و افــزود: رفــع ایــن مشــکل می توانــد 

ــی کشــور کمــک  ــق بیشــتر در شــهرک های صنعت ــه رون ب
کنــد. معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد: 
یکــی از مــواردی کــه هم اکنــون بســیار مــورد توجــه قــرار 
ــوان  ــه عن گرفتــه، ایجــاد بنگاه هــای اقتصــادی متوســط ب
اتفاقــی خــوب در حــوزه تولیــد اســت. وی بــا اشــاره 
ــت:  ــش گف ــن بخ ــور در ای ــن کش ــه قوانی ب
ــا  ــن بنگاه ه ــدازی ای ــاد و راه ان ــد راه ایج بای
ــرا  ــچ مشــکلی ف ــد هی تســهیل شــود و نبای
روی صاحبــان ایــن بنگاه هــا باشــد. رئیــس 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران بــا انتقــاد از سیســتم بانکــی 
کشــور و بی توجهــی آن بــه بحــث تولیــد 
ــت ســود  ــای دریاف ــر مبن ــا ب ــی تنه ــت: سیســتم بانک گف
ــه  ــر ب ــی آورد و دیگ ــه اعطــای تســهیات روی م بیشــتر ب
ایــن توجهــی نــدارد کــه ایــن تســهیاتی کــه ارائــه می دهــد 
ــاد  ــوب اقتص ــا در چهارچ ــد ی ــه تولی ــک ب ــتای کم در راس

ــن ــر. اقتصــاد آنای ــا خی ــی اســت ی مقاومت

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لبنیــات از ثبــات ویــژه در بــازار ایــن محصوالت 
خبــر داد و گفــت: قیمــت مــواد لبنــی چنــد ماهــی اســت کــه دچــار ثبــات 

بــوده و ایــن رونــد طــی ماه هــای آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
علــی رجبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت بــازار محصــوالت لبنــی شــرایط 
مناســبی را پشــت ســر می گــذارد، بیــان کــرد: میــزان عرضــه در بــازار بیشــتر 
ــت  ــزان و قیم ــوص می ــی درخص ــه نگران ــن هیچ گون ــت؛ بنابرای از تقاضاس

محصــوالت لبنــی وجــود نــدارد.
 طــی مــاه اخیــر قیمــت شــیر، ماســت، خامــه، پنیــر، کــره و ســایر مــوارد 
ــی  ــد در ماه هــای آت ــن رون ــه نظــر می رســد ای ــوده و ب ــات ب ــی دارای ثب لبن
نیــز چنیــن شــرایطی را پشــت ســر بگــذارد تــا بــا افزایــش قیمــت روبــه رو 

نباشــیم. 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــات ب ــندگان لبنی ــه فروش ــس اتحادی رئی
 فضــا بــرای افزایــش قیمــت شــیر و ســایر محصــوالت لبنــی وجــود نــدارد
ــزان  ــم و می ــد شــیر مواجهی ــازاد تولی ــا م ــی ب ــرد: در شــرایط کنون ــوان ک عن
ــن  ــت؛ بنابرای ــازار اس ــای ب ــتر از تقاض ــده بیش ــی عرضه ش ــوالت لبن محص

ــدارد.  ــود ن ــا وج ــا قیمت ه ــه ب ــکلی در رابط مش
ــه در  ــد ک ــه می کن ــازار شــرایط نامســاعدی را تجرب ــی ب ــزود: زمان ــی اف رجب
ایــن بیــن تقاضــا بیشــتر از عرضــه باشــد؛ امــا طــی چنــد ماهــه اخیــر و حتی 
بــا بازگشــایی مــدارس میــزان شــیر و ســایر محصــوالت لبنــی تولیدشــده در 
کشــور کافــی بــود؛ بــه همیــن دلیــل قیمــت ایــن مــواد افزایشــی نداشــت.

ــی  ــاق بازرگان ــان ات ــت جوان ــت معاون ــیر موفقی ــداد در مس ــن روی هفتمی
ــه مســعود صرامــی، کارآفریــن برجســته  ــا تکریــم و بیــان تجرب اصفهــان ب
اصفهانــی برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
ــدازی  ــداد، مســعود صرامــی راه هــای موفقیــت خــود را در راه ان در ایــن روی
24 کارخانــه، مجموعــه بــزرگ سیتی ســنتر و شــهرک ســامت بــرای بیــش 
از 500 جــوان شــرکت کننده در ســالن همایــش بین المللــی اتــاق بازرگانــی 

اصفهــان تشــریح کــرد. 
وی افــزود: فعالیــت اقتصــادی را از 5 ســالگی بــا ســاختن شــمع و فــروش 
ــه  ــی ب ــنین جوان ــردم و در س ــاز ک ــان آغ ــقاخانه های اصفه ــار س آن در کن
تولیــد لــوازم ســنگبری و صــادرات ســنگ پرداختــم. وی توجــه بــه صــادرات 
را یکــی از عوامــل موفقیتــش در طــول 50 ســال فعالیــت اقتصــادی برشــمرد 
ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــب ب ــتمی اینجان ــتین کار سیس ــادرات نخس ــت: ص و گف
اینکــه جــزو نخســتین افــراد در صــادرات ســنگ و لــوازم ســنگبری بــودم، 
توانســتم موفقیت هایــی را بــه دســت آورم. صرامــی چشــم انداز 1400 
خــود را این گونــه مطــرح کــرد کــه هیــچ جوانــی در اصفهــان بیــکار نباشــد، 
بــه دنبــال کار بگــردد و آنقــدر شــغل باشــد کــه مجبــور شــویم از شــهرهای 
دیگــر نیــروی انســانی جــذب کنیــم. وی اضافــه کــرد: امنیــت، حــق همــه 
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــت؛ بلک ــت نیس ــژه حاکمی ــط وی ــت و فق ــردم اس  م
و کارآفرینــان بــا اشــتغال زایی و ایجــاد امیــد در جوانــان ضریــب امنیــت در 

ــد.  جامعــه را افزایــش می دهن

نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از افزایــش حــدود 900 هزارتومانــی 
قیمــت ایــن محصــول طــی 10 روز اخیــر خبــر داد و گفــت: همزمــان 
یافتــه  افزایــش  بــازار  در  ایــن محصــول، جــوالن دالالن  برداشــت  بــا 
 اســت. غامرضــا میــری از افزایــش قیمــت زعفــران در بــازار خبــر داد 
ــازار، دالالن  ــه ب ــو ب ــول ن ــا ورود محص ــی ب ــور کل ــه ط ــت: ب ــار داش و اظه
ــرخ در  ــای س ــد ط ــمت خری ــه س ــرگردان ب ــای س ــده و پول ه ــز وارد ش نی
بــازار هدایــت می شــوند. نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان 
ــرده  ــع آوری ک ــازار جم ــرخ را از ب ــای س ــده ط ــن دالالن عم ــه بنابرای اینک
و در منــازل خــود دپــو می کننــد، اضافــه کــرد: همیــن مســئله باعــث 
ــر  ــت: قیمــت ه ــری گف ــازار شــده اســت. می ــران در ب ــش قیمــت زعف افزای
ــان  ــزار توم ــون و 400 ه ــل 5 میلی ــر، حداق ــال حاض ــران در ح ــرم زعف  کیلوگ
و حداکثــر 6 میلیــون و 400 هــزار تومــان اســت. وی دربــاره میــزان صــادرات 
ــاه ســال جاری صــادرات طــای  ــان مهرم ــا پای ــزود: ت ــز اف ــن محصــول نی ای
ســرخ از کشــور حــدود 7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. نایب رئیــس شــورای 
ــه کــرد: در آغــاز فصــل برداشــت زعفــران کــه  ــی زعفــران همچنیــن اضاف مل
قیمــت ایــن محصــول رو بــه کاهــش بــود، قــرار شــد بــرای جلوگیــری از ایــن 
مســئله ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی زعفــران کشــاورزی را خریــداری 
کنــد. میــری بــا بیــان اینکــه قــرار بــود ایــن خریــد از روز شــنبه جــاری آغــاز 
شــود، امــا هنــوز ایــن اتفــاق رخ نــداده، گفــت: امیدواریــم چنیــن اتفاقــی رخ 

ندهــد؛ چــرا کــه بــا ایــن اقــدام، بــازار دچــار اختــال خواهــد شــد.

خواب خوش خرگوشی قیمت لبنیات

برنامه ای برای افزایش قیمت شیر نداریم
معــاون وزیــر کشــاورزی در امــور دام اعــام کــرد کــه برنامــه ای بــرای افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی شــیر خــام نداریــم؛ امــا خریــد 

تضمینــی ایــن محصــول همچنــان ادامــه دارد.

در قاب تصویر

زعفران، ۹۰۰ هزارتومان گران شدامیدوارم هیچ جوان اصفهانی بیکار نباشد

حتما بخوانید!
3جلسات تعیین مزد ۹۶، شاید وقتی دیگر پنجشنبه  20  آبان ماه  13۹5

ـــمـــاره 2۹۶ ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات 206 صندوق دار در بازار  )تومان(

جا زوغالی چراغ عقب 
چپ

اورینگ سه راهی آب 
قطر 74

2,100

12,000دستگیره بیرونی 

۶,000آرمپژو

4۹,000گل پخش کن

48,۹00آئینه کامل برقی

75,000بلبرینگ تسمه تایم

12,000

وزیر ارتباطات:

خبری درباره فیلتر تلگرام نشنیده ام
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطاعــات گفــت: ایــران یــک 
ــی اســت و مــردم  کشــور مذهب
مــا اعتقــادات دینــی دارنــد؛ 
هیچ وجــه  بــه  مــا  بــرای 
پذیرفتــه نیســت کــه شــبکه 
آنجــا  در  و  باشــد  اجتماعــی 
ــه  ــم ک ــام کردی ــن را اع ــا ای ــود. م ــت نش ــات رعای اخاقی
نکننــد  رعایــت  را  اخاقیــات  ســایت هایی کــه   تمامــی 
ــا  ــه فع ــان اینک ــا بی ــود واعظــی ب مســدود می شــوند. محم
ــه  ــر فیلتــر تلگــرام نشــنیده ام، گفــت: امــا ن خبــری مبنــی ب
ــه همــه شــبکه های اجتماعــی کــه در  فقــط تلگــرام، بلکــه ب
ــه  ــده ک ــام ش ــتند، اع ــرویس دهی هس ــال س ــران در ح ای
بایــد بــه مقــررات و قوانیــن کشــور احتــرام بگذارنــد. واعظــی 
در پایــان درخصــوص رفــع فیلتــر فیس بــوک و توئیتــر بیــان 
کــرد: قبــل از ایــن دولــت در کمیتــه کارگــروه مصادیــق 
اجتماعــی  شــبکه  دو  ایــن  فیلتــر  دربــاره  مجرمانــه 
تصمیم گیــری شــده و همیــن کمیتــه نیــز بایــد دربــاره رفــع 

فیلتر آن ها تصمیم گیری کند.

قیمت مرغ، چای و روغن افزایش یافت
بــر اســاس گزارش هــای بانــک مرکــزی در هفتــه منتهــی بــه 14 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــروه ب ــی در 5 گ ــای اساس ــاه، کااله آبان م
ــرغ ــت م ــبزی، گوش ــات، س ــون حبوب ــده و اکن ــه ش  مواج

عیــن  در  می کننــد.  تجربــه  را  روغــن، گرانــی  و  چــای 
ــرخ  ــوده و ن ــت ب ــز ثاب ــات و گوشــت قرم ــت لبنی ــال قیم ح
ــش  ــکر کاه ــد و ش ــج و قن ــازه، برن ــای ت ــرغ، میوه ه  تخم م

را نسبت به هفته قبل تجربه می کند. 
میــزان افزایــش قیمــت ســبزی های تــازه نســبت بــه هفتــه 
ــرغ 0.3  ــت م ــد، گوش ــات 1.1 درص ــد، حبوب ــل، 4.3 درص قب
درصــد، چــای 0.4 درصــد و روغــن نباتــی 0.3 درصــد افزایــش 
را نســبت بــه هفتــه قبــل نشــان می دهــد. تخم مــرغ، برنــج 
حبوبــات، میوه هــای تــازه و قنــد و شــکر بــه ترتیــب 1.1 
درصــد، 0.2 درصــد، 1.7 درصــد، 0.3 درصــد کاهــش را نســبت 

ــه هفتــه مشــابه مــاه قبــل نشــان می دهــد. ب

ملزومات حذف صفر از پول ملی
ــارت  ــت نظ ــامی در هیئ ــورای اس ــس ش ــر مجل ــو ناظ عض
ــار رشــد  ــداوم مه ــه ت ــان اینک ــا بی ــه اســکناس ب ــر اندوخت ب
تــورم الزمــه  حــذف صفــر از پــول ملــی اســت، گفــت: حــذف 
ــا  ــهیل فعالیت ه ــتای تس ــی در راس ــول مل ــر از پ ــه صف  س

و مبادالت اقتصادی، می تواند اقدام مناسبی باشد. 
ــر از  ــه صف ــذف س ــرات ح ــوص تاثی ــعیدی درخص ــرا س زه
 پــول ملــی گفــت: حــذف ســه صفــر از پــول ملــی مخالفــان 
و موافقانــی دارد کــه قابــل تأمــل اســت؛ البتــه انجــام ایــن کار 
نیــاز بــه بررســی کارشناســی دارد. نماینــده مــردم مبارکــه در 
مجلــس ادامــه داد: افزایــش شــدید نــرخ تــورم در ســال های 
اســکانس های  ارزش  باعــث شــده  و گرانی هــا  گذشــته 
ــه  ــد در جامع ــدرت خری ــی ق ــه عبارت ــا ب ــازار ی ــود در ب موج
کاهــش یابــد. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
افــزود: حــذف ســه صفــر از پــول ملــی در راســتای تســهیل 
ــد اقــدام مناســبی  ــادالت اقتصــادی می توان فعالیت هــا و مب
باشــد. ســعیدی ادامــه داد: در هــر صــورت حــذف ســه صفــر 
از پــول ملــی بایــد بــر اســاس کار کارشناســی باشــد و ایــن 
موضــوع قبــل از اجــرا بایــد در کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
بررســی شــود. وی گفــت: تاثیرگــذار بــودن حــذف ســه صفــر 
از پــول ملــی، مشــروط بــه مهــار تــورم اســت؛ بــه دلیــل اینکه 
ادامــه رشــد تــورم باعــث می شــود تاثیــرات انجــام ایــن مهــم 

ــود. ــگ ش کم رن

بحران صندوق های بازنشستگی در ایران
وضــع صندوق هــای بازنشســتگی وخیم تــر شــد. محمــد 
 نهاوندیــان، رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری، اعــام کــرد

ــازه  ــت در ب ــای دول ــه درآمده ــا ب ــن صندوق ه ــتگی ای وابس
ــد  ــه 58 درص ــد ب ــا 95 از 36 درص ــال های 87 ت ــی س زمان
رســیده اســت. او کــه در همایــش صندوق هــای بازنشســتگی 
وضــع  از  تکان دهنده تــری  ابعــاد  بــود،  شــده  حاضــر 
صندوق هــای بازنشســتگی بیــان کــرد و گفــت: گــردش 
ــارد تومــان  ــی صندوق هــای بازنشســتگی 120  هــزار میلی مال
معــادل 40  میلیــارد دالر اســت؛ در حالــی کــه ســقف درآمــد 
ارزی حاصــل از فــروش نفــت  خــام 27  میلیــارد دالر اســت. 
ایــن موضــوع در حالــی رخ می دهــد کــه صندوق هــای 
بازنشســتگی بــه  عنــوان یکــی از ســه چالــش بــزرگ دولــت 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــور ب ــاد کش در اقتص

 گرانفروشی بلیت عتبات 

کار دست 2 آژانس داد
نحــوه  بــر  مشــترک  گشــت های  نظارتــی  اقدامــات   
ــس  ــد دو آژان ــب ش ــی موج ــس هواپیمای ــای آژان فعالیت ه
 هواپیمایــی بــه علــت نحــوه فــروش بلیــت عتبــات عالیــات 

و نیز گرانفروشی، 640 میلیون ریال جریمه شوند. 
ــت  ــروش بلی ــر ف ــارت ب ــروه نظ ــای کارگ ــه نظارت ه در ادام
هواپیمــا در ایــام اربعیــن و بــه دنبــال شــکایت های مردمــی 
درخصــوص فــروش بلیــت خــارج از قیمت مصــوب بعضی از 
دفاتــر فــروش بلیــت هواپیمــا، طــی بازدیدهــا و بازرســی های 
ســرزده ای کــه توســط نماینــدگان ایــن کارگــروه انجــام شــد 
تخلــف دو آژانــس هواپیمایــی در اســتان تهــران محــرز اعــام 
ــتورالعمل ها و درج  ــق دس ــت دقی ــت رعای ــی اس ــد. گفتن ش
نــرخ مصــوب از ســوی تمامــی آژانس هــای هوایــی الزامــی 
ــازه  ــور اج ــر مذک ــن دفات ــرایط ای ــچ ش ــت هی ــت و تح اس

افزایــش قیمــت بلیــت را ندارنــد. 
در ایــن راســتا بازدیدهــای نظارتــی در طــول ایــن ایــام 
از دفاتــر خدمــات مســافری ادامــه داشــته و از فعالیــت 
 واحدهــای متخلفــی کــه از قانــون و مقــررات ســرپیچی کننــد 
جلوگیــری خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ســامانه 
124 مســتقر در ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان ها آمــاده دریافــت و رســیدگی بــه شــکایات مردمــی 

در سراســر کشــور هســتند.

 ارائه سرویس اینترنت تجاری مخابرات 

در اتوکام 2۰16

سرویس اقتصاد
بهمن توکلی فرد

نمایشــگاه  بیســت ودومین  در 
بین المللــی کامپیوتر و اتوماســیون 
اداری و مخابــرات و پنجمیــن 
جشــنواره فــروش تجهیــزات 
منطقــه  مخابــرات  ســوی  از 
ارگان هــا  بــرای  تجــاری  اینترنــت  ســرویس   اصفهــان، 
ادارات، دانشــگاه ها و شــرکت های بــزرگ ارائــه می شــود. 
محمدعلــی زمانــی، رئیــس اداره فــروش تجــاری مخابــرات 
ــرح  ــزود: در ط ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــان، ب ــه اصفه منطق
 Dedicated صــورت  بــه  تجــاری  اینترنــت   ســرویس 
ــت تجــاری طــرح  ــردد؛ شــامل اینترن ــه می گ ــارن ارائ و متق
ــده  ــای فروخته ش ــر پهن ــا 17 و دو براب ــح ت ــی از 5 صب  حام
طــرح تجــاری بامــداد از 5 صبــح تــا 17 و چهــار برابــر پهنــای 
فروخته شــده و اینترنــت تجــاری طــرح پویــا کــه بــه صــورت 
ــده  ــای فروخته ش ــر پهن ــا دو براب ــاعت ب ــت و 24 س تمام وق
ــه می شــود. رئیــس اداره فــروش تجــاری  ــه مشــترک ارائ ب
مخابــرات اصفهــان گفــت: بــرای درخواســت های تــا 2 مــگ 
ــه  ــگ ب ــیم و از 4 م ــگ دو زوج س ــیم و 4 م ــک زوج س ی
ــا  ــوری دارد. شــرکت ها، ارگان ه ــر ن ــه بســتر فیب ــاز ب ــاال، نی ب
ــه  ــه غرف ــان ب ــا 24 آب ــان ت ــد از 20 آب ــگاه ها می توانن و دانش
مخابــرات در نمایشــگاه اتــکام 2016 مراجعــه کننــد و از 

ــوند. ــد ش ــوق بهره من ــهیات ف تس

رشد 6 درصدی احیای صنایع تعطیل شده
ــن  ــان ضم ــی کرم ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
ــا دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمــان  انعقــاد تفاهم نامــه ب
از رشــد 6 درصــدی احیــای صنایــع تعطیــل در ســال جــاری 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد. 
مجیــد غفــاری گفــت: ایــن شــرکت در بخــش ســخت افزاری 
ــر عهــده  ــدازی شــهرک ها و نواحــی صنعتــی را ب وظیفــه راه ان
ــا  ــه برنامه ه ــن مجموع ــا تدوی ــزاری ب  دارد و در بخــش نرم اف

و فعالیت ها از صنایع کوچک حمایت می کند. 
ــاز  ــورد نی ــای م ــده حمایت ه ــش عم ــرد: بخ ــح ک وی تصری
صنایــع کوچــک بــه عنــوان بــازوی اجرایــی ســازمان مرکــزی 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عهــده  بــر  اســتان ها،  در 
اســتان اســت کــه تاکنــون توانســته ایم مدل هــای توســعه ای 
مختلفــی ماننــد توســعه خوشــه های خرمــا، پســته و فــرش 

ــان برســانیم. ــه پای را در اســتان ب
ادامــه  در  عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی  مدیــر   
ــا  ــکاری ب ــق هم ــای موف ــه تجربه ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــراز ک اب
ــف از  ــای مختل ــزاری بازدیده ــد برگ ــی مانن ــش خصوص بخ
ــرای  ــن ب ــع همگ ــی و صنای ــی و خارج ــگاه های داخل نمایش
ــه حمایــت دانشــگاه  ــا عنایــت ب تولیدکننــدگان و همچنیــن ب
دانش بنیــان  طرح هــای  نــو،  ایده هــای  از  اســامی  آزاد 
ــن  ــه بی ــاد تفاهم نام ــزوم انعق اقتصــادی و ســرمایه گذاری، ل

ــت. ــروری اس ــگاه ض ــرکت و دانش ــن ش ای

کاهش نرخ بیکاری در یزد
ــت:  ــزد گف ــی اســتان ی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــار  ــز آم ــار مرک ــر اســاس آم ــزد ب ــکاری در اســتان ی ــرخ بی ن
ایــران در تابســتان ســال 95 بــه 11.8 درصــد کاهــش یافتــه 
ــر  ــح داد: ب ــاره توضی ــی در این ب ــین ریاح ــت. محمدحس اس
اســاس نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در تابســتان ســال 
1395، نــرخ بیــکاری اســتان 11.8 درصــد اســت کــه نســبت 
ــته  ــش داش ــد کاه ــل( 1.8 درص ــل قب ــار )فص ــل به ــه فص  ب

و برابر با مدت مشابه سال قبل است. 
ریاحــی در ادامــه افــزود: میانگیــن نــرخ بیــکاری فصــل 
تابســتان کشــور 12.7 درصــد اســت کــه نــرخ بیــکاری اســتان 

ــن کشــور اســت. ــر از میانگی 0.9 درصــد کمت

 احداث 2۰۰ کیلومتر بزرگراه 

در چهارمحال و بختیاری
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در ســه ســال گذشــته 
ــت.  ــده اس ــداث ش ــتان اح ــن اس ــراه در ای ــر بزرگ 200 کیلومت
ــر  ــه 200 کیلومت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س قاس
بزرگــراه در چهارمحــال و بختیــاری احــداث شــد، تأکیــد کــرد: از 
ایــن میــزان از 140 کیلومتــر آن بهره بــرداری شــده و 60 کیلومتــر 

ــاح می شــود.  ــان امســال افتت ــا پای ــر ت دیگ
وی افــزود: تــا قبــل از فعالیــت دولــت یازدهــم تنهــا 110 کیلومتــر 
ــلیمانی  ــت. س ــود داش ــاری وج ــال و بختی ــراه در چهارمح بزرگ
دشــتکی بــه وجــود 3 هــزار و 700 کیلومتــر جــاده در چهارمحــال 
و بختیــاری اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن مــدت 700 کیلومتر از 

راه هــای ایــن اســتان روکــش آســفالت شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه آبرســانی ســیار بــه 220 شــهر، روســتا و ناحیــه 
ــم ــت یازده ــدای دول ــاری در ابت ــال و بختی ــی چهارمح  صنعت
ــه  ــانی ب ــات آبرس ــته عملی ــال گذش ــه س ــت: در س ــان داش بی
ــه  ــتا ب ــون در 145 روس ــد و تاکن ــاز ش ــتا آغ ــهر و روس 187 ش

بهره بــرداری رســیده اســت.

رونمایی از تمبر پستی قنات وزوان
ــکاری  ــا هم ــات وزوان ب ــتی قن ــر پس  تمب

سرویس اقتصاد
وحید وطنخواهان

شــهرداری ایــن شــهر طراحــی و رونمایــی 
ــای تاریخــی اســتان  ــگاه پژوهشــی قنات ه ــر پای شــد. مدی
اصفهــان گفــت: بــه دنبــال ثبــت جهانــی 11 قنــات ایــران در 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو، تمبــر پســتی قنــات وزوان 

هم طراحی و رونمایی شد. 
ــات ثبت شــده  ــازده قن ــوع ی ــزود: از مجم ــرازی اف ــواد چه ج
ــای دو  ــی یونســکو، قنات ه ــراث جهان ــران در فهرســت می ای
ــتان  ــه در اس ــاد میم ــتان، وزوان و مزدآب ــون اردس ــه م طبق

ــرار دارد.  ــان ق اصفه
ــن  ــر ای ــه بهت ــاندن هرچ ــی و شناس ــرای معرف ــت: ب وی گف
قنات هــا، اقدامــات مختلفــی درحــال اجراســت کــه بــا 
طراحــی تمبــر پســتی در تــاش هســتیم قنــوات را در 2 
بخــش مخــازن زیرزمینــی و ســد زیرزمینــی بــه دنیــا معرفی 
ــان از  ــرق اصفه ــمال ش ــری ش ــم. وزوان در 100 کیلومت کنی

ــت. ــه اس ــهر و میم ــتان شاهین ش ــع شهرس تواب

کم  آبی، درد مشترک شهرک های صنعتی در کشورجلسات تعیین مزد ۹6، شاید وقتی دیگر
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ــت  ــن اس ــاد ای ــاره اعتی ــه درب ــراد جامع ــتر اف ــور بیش تص
ــده ای  ــا پدی کــه مــواد مخــدر و ســو ء مصــرف مــواد، عمدت
مردانــه اســت. ایــن اعتقــاد بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــاید 
 کســی تصــور نمی کنــد اعتیــاد بــا نقــش یــک مــادر مهربــان 
و دلســوز در جامعــه ایرانــی همخوانــی داشــته باشــد. 
اگرچــه ایــران، کشــوری پیشــتاز در زمینــه مبــارزه بــا مــواد 

ــه کشــورهایی اســت کــه بیــش از ۳  ــوده و از جمل مخــدر ب
دهــه مبــارزه جــدی بــا مــواد مخــدر را در کارنامــه خــود بــه 
ثبــت رســانده، امــا قــرار گرفتــن کشــور در مســیر ترانزیــت 
مــواد مخــدر باعــث شــده کــه هــر ســاله بــر میــزان 
 ورود ایــن مــواد بــه داخــل کشــور افــزوده و از جامعــه 
ــوند  ــه می ش ــن مقول ــر ای ــه درگی ــنی ای ک ــای س  و گروه ه
ــه  ــری ارائ ــار متغی ــیتی، آم ــوع جنس ــنی و ن ــاظ س ــه لح ب

ــود.  ش
در ســال های اخیــر آمــار اعتیــاد، به ویــژه در بیــن نوجوانــان 
و زنــان، زنــگ خطــری اســت کــه مســئوالن را بایــد بیــش از 

هــر زمــان دیگــر بــه فکــر راه چــاره و درمــان بینــدازد.
 وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی از آمــار فزاینــده زنــان بــه اعتیــاد 
ــاد  ــد: اعتی ــه می گوی ــن زمین ــرده و در ای ــی ک ــار نگران اظه
ــاد از ۴  ــیوع اعتی ــط ش ــت و خ ــدن اس ــه ش ــال زنان در ح
درصــد بــه ۱۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. زنــان از مــردان 
ــز از  ــان نی ــی آن ــذاری اجتماع ــوده و تاثیرگ ــیب پذیرتر ب آس

مــردان بیشــتر اســت. 
علــی ربیعــی می افزایــد: ۱۱۴۲ مرکــز تــرک اعتیــاد در کشــور 
ــی  ــم درمان ــز و تی ــان، ۹۳ مرک ــن می ــه از ای ــود دارد ک وج
کاهــش آســیب اعتیــاد مخصــوص زنــان اســت و ۴۱ هــزار 

و ۶۸۵ زن تحــت پوشــش ایــن مراکــز هســتند. 
نســبت زنــان معتــاد ایــن مراکــز بــه مــردان حــدود ۱۰ درصد 
ــم  ــه تعمی ــه کل جامع ــوان ب ــم را می ت ــن رق ــه ای ــت ک اس
ــی از  ــان وقت ــد بســیاری از زن داد. جامعه شناســان معتقدن
مراکــز تــرک اعتیــاد بــه جامعــه بازمی گردنــد یــا از خانــواده 
ــذا  ــد، ل ــن طــاق گرفته ان ــا در ســنین پایی جــدا شــده اند ی
بی خانمــان هســتند و بــه شــدت در معــرض سوءاســتفاده 
جنســی یــا بازگشــت دوبــاره بــه مصــرف مــواد مخــدر قــرار 
ــواده  ــاد، حمایــت خان ــرک اعتی ــن راه ت ــذا مهم تری ــد؛ ل دارن
ــواده، بیشــتر آن هــا   اســت. طــرد کــردن فــرد معتــاد از خان

را در ورطه اعتیاد می اندازد.
    اعتیاد دانشجویان دختر

ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــر ش دبی
ــد  ــب تول ــاد را موج ــه اعتی ــان ب ــای زن ــز ابت ــان نی اصفه
نــوزادان معتــاد عنــوان کــرد و گفــت: هــر هفتــه ســه 
ــورت  ــه ص ــار ب ــن آم ــه ای ــود ک ــد می ش ــاد متول ــوزاد معت ن
ــه  ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــوزاد اســت. بای ســاالنه ۱۵۰ ن
ــاند  ــاد می کش ــه اعتی ــر را ب ــا ۶ نف ــاد، ۴ ت ــرد معت ــر م ه
ــر  ــا ۱۲ نف ــن ۸ ت ــان بی ــرای زن ــار ب ــن آم ــه ای ــی ک  در حال

است. 

 مصطفــی هــادی زاده میــزان بازگشــت زنــان از اعتیــاد 
را صفر درصد مطرح کرد و در این باره هشدار داد. 

وی تریــاک، شیشــه و هروئیــن را ســه مــاده مخــدر 
بر شــمرد.  اصفهــان  اســتان  در  پرمصــرف 

 هــادی زاده دربــاره افزایــش نــرخ ابتــای دانشــجویان 
و به ویــژه دانشــجویان دختــر بــه مــواد مخــدر صنعتــی بیــان 
کــرد: در حــال حاضــر نــرخ ابتــای دانشــجویان دختــر بــه 
ــر دانشــجویان پســر اســت کــه دسترســی  ــاد ۲.۵ براب اعتی
ــن  ــی ای ــل اصل ــوان دلی ــه مــواد شــیمیایی را می ت آســان ب
امــر دانســت. وی هزینــه مصــرف مــواد مخــدر روزانــه هــر 
ــرد و گفــت: ســالیانه 7  ــان اعــام ک ــاد را ۱۵ هــزار توم معت
ــد  ــرای خری ــادان ب ــان توســط معت ــارد توم ــزار و ۱۰۰ میلی ه
ــه ۲۰۰  ــن روزان ــه صــورت میانگی ــه می شــود و ب ــواد هزین م
ــور  ــدر در کش ــواد مخ ــرف م ــه مص ــان هزین ــارد توم میلی
ــه  ــه ب ــان گرچ ــاد زن ــر روی اعتی ــه ب ــج مطالع ــت. نتای اس
ــت  ــوان جمعی ــی می ت ــه، ول ــورت نگرفت ــق ص ــورت دقی ص
زنــان معتــاد بــه مــواد اپیوئیــدی را در کشــور بیــن ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هــزار نفــر تخمیــن زد. همچنیــن میــزان مصــرف هروئین در 
ــواد  ــی م ــده تزریق ــان مصرف کنن ــداد زن ــاد و تع ــان معت زن

ــن  زده می شــود. ــر تخمی ــزار نف ــا ۹ ه ــن ۴ ت در کشــور بی

در گفت وگوی کیمیای وطن با دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان مطرح شد: 

 نوزادان، قربانیان اعتیاد

 آمارهای متناقض 

از تعداد زائران کشته شده یزدی
مدیــر کل دفتــر مدیریــت بحــران 
اســتان یــزد آمارهــای متناقــض 
ــوس  ــه اتوب ــده در حادث اعام ش
زائــران یــزدی در محــور اقلیــد را 
رد کــرد و گفــت: آمــار دقیــق 
فوتی هــا ۲۶ نفــر اســت. هــادی 
هادی نســب اظهــار داشــت: از 
شــب حادثــه تاکنــون، آمارهــای فوتــی ۲7، ۲۸ و حتــی تــا ۳۰ 
نفــر اعــام شــده، امــا ایــن آمارهــا دقیــق نیســت و بــه دلیــل 
اشــتباه مســئوالن آرامســتان یاســوج رخ داده اســت. وی 
ــر  ــه، ۲۶ نف ــن حادث ــای ای ــی فوتی ه ــار اصل ــرد: آم ــوان ک عن
اســت کــه بــه زودی اســامی آن هــا بــا طــی مراحــل قانونــی و 
تعییــن هویــت توســط پزشــکی قانونــی اعــام خواهــد شــد. 
هادی نســب بیــان کــرد: مجمــوع مســافران ایــن اتوبــوس ۴7 
ــوده اســت کــه ۲۱ نفــر از ایــن تعــداد مجــروح شــده و  نفــر ب
ــای  ــاس اعام ه ــر اس ــد و ب ــوت کرده ان ــر ف ــفانه ۲۶ نف متاس
ــان و  ــت و درم ــوزه بهداش ــئوالن ح ــط مس ــه توس صورت گرفت
اغلــب  مــرگ  علــت  فــارس،  اســتان  قانونــی  پزشــکی 
ــوده  ــر ب ــه س ــنگین ب ــای س ــدن ضربه ه ــدگان وارد آم فوت ش
ــوب  ــز خ ــه را نی ــان حادث ــی مجروح ــال عموم ــت. وی ح اس
توصیــف کــرد و افــزود: ترتیــب انتقــال مجروحــان بــه اســتان 

یزد نیز به زودی داده خواهد شد.

دلفیناریوم هنوز در حد طرح است
ــوع  ــت: موض ــان گف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
پــارک دلفین هــا فعــا در حــد یــک طــرح و در دســت بررســی 
ــوت ــف، ق ــاط ضع ــی ها نق ــا در بررس ــت. قطع ــه اس  و مطالع

ــرای  ــودن آن ب ــا نب ــودن ی ــروری ب ــا و ض ــدات، فرصت ه تهدی
شــهر اصفهــان اســتخراج شــده و بــر اســاس بررســی های 

انجام شــده طــرح اجــرا می شــود یــا نمی شــود.
  نــدا واشــیانی پور افــزود: در صورتــی کــه ایــن طــرح تأییــد شــود

مثــل پــروژه آکواریــوم بــه دســت ســرمایه گذار و بخــش 
ــات  ــی از موضوع ــه یک ــد؛ البت ــد ش ــپرده خواه ــی س خصوص
مهــم در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه قطعــا ایــن پــروژه قبــل 
ــای الزم  ــت مجوزه ــط زیس ــد از محی ــدن می بای ــی ش  از اجرای
ــه شــورای  ــوز مصوب ــارک هن ــن پ ــرد: ای ــد ک ــرد. وی تاکی را بگی
شــهر را اخــذ نکــرده اســت؛ زیــرا در حــد طــرح و فعــا در دســت 
ــمن های  ــرات س ــرح، نظ ــی ط ــس از بررس ــت. پ ــی اس بررس
ــا  ــی حتم ــر قطع ــار نظ ــرای اظه ــان ب ــت محیطی و دالیلش زیس
مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت. وی خاطرنشــان کــرد: ســمن های 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــاره ای ــد نظــرات خــود را درب ــط زیســتی بای محی
ــا  ــل خــود را ب ــد و دالی ــان بگذارن اعضــای شــورای شــهر در می

ــد. ــان کنن ــروژه ای بی ــن پ مخالفــت چنی

اخبار کوتاه

وقوع ۷ زمین لرزه در فاریاب کرمان
بامــداد روز گذشــته 7 زمین لــرزه 
ــه بیشــینه  ــاب رخ داد ک در فاری
ــا ۴.۲  ــن زمین لرزه ه ــی ای بزرگ
ریشــتر بــوده اســت. نخســتین 
زمین لــرزه در ســاعت ۴۴ دقیقــه 
ــی  ــه بزرگ ــنبه ب ــداد چهارش بام
۲.۶ ریشــتر بــه وقــوع پیوســت. 
بامــداد  دومیــن زمین لــرزه در ســاعت ۴ و ۳۵ دقیقــه 
چهارشــنبه با بزرگی ۳.۶ ریشــتر رخ داد و در ســاعت ۴ و ۴۵ 
ــرزه ۴.۲  ــر زمین ل ــر اث ــومین بار ب ــرای س ــاب ب ــه فاری دقیق
ریشــتری لرزیــد. همچنیــن طــی چنــد ســاعت زمین  لرزه هــای 

۳.۱، ۲.۵، ۲.۹ ریشتری فاریاب را تکان داد. 
عمــق تمامــی زمین لرزه هــای گفته شــده در ۱۰ کیلومتــری 
ســطح زمیــن  ثبــت شــده اســت؛ البتــه زمین لرزه هــای 
نخســتین ایــن منطقــه کــه ۳.۶ و ۴.۲ ریشــتر بــود، در 
۲۸ کیلومتــری از ســطح زمیــن رخ داده اســت. اســتان 
ــک  ــت و ی ــده اس ــال شناخته ش ــل فع ــان دارای ۱۸ گس کرم
ــتان  ــن اس ــه ای ــرزه ب ــی از زمین ل ــی ناش ــات جان ــوم تلف س
ــال  ــی س ــرزه ط ــداد زمین ل ــترین تع ــاص دارد. بیش اختص

ــت. ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــاب ب ــاری در فاری ج

 خطر دیابت 

برای یک سوم جمعیت باالی 30 سال
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  علــی کچویــی، 
پزشــکی اصفهــان در نشســت خبــری بــه مناســبت روز 
دیابــت بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱ درصــد جمعیــت کشــور مبتــا 
ــه  ــا ب ــرض ابت ــز در مع ــزان نی ــن می ــه همی ــت و ب ــه دیاب ب
ــایع  ــاری ش ــک بیم ــت ی ــرد: دیاب ــار ک ــتند اظه ــت هس  دیاب
ــت.  ــان اس ــل درم ــا قاب ــوارض ام ــا ع ــده ب ــن، پیش رون مزم
ــاالی ۳۰  ــت ب ــوم جمعی ــک س ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت قــرار  ــه دیاب ــا در معــرض ابتــا ب ــت داشــته ی ســال دیاب
دارنــد، اضافــه کــرد: افــرادی کــه در معــرض ابتــا بــه 
 دیابــت هســتند ۱.۵ برابــر بیشــتر از افــراد مبتــا بــه دیابــت 

هستند.
ــت  ــت: دیاب ــم گف ــدد و متابولیس ــص غ ــوق تخص ــن ف  ای
ــاران  ــل بیم ــن دلی ــه همی ــوش اســت؛ ب ــاری خام ــک بیم ی
ــود  ــاری خ ــه بیم ــه آن، متوج ــا ب ــس از ابت ــا پ ــا مدت ه ت
نمی شــوند و ایــن بیمــاری علــت اصلــی نابینایــی، نارســایی 

ــع پاســت.  ــه و قط کلی
کچویــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از نیمــی از مبتایــان بــه 
ــرد:  ــح ک ــتند، تصری ــاع هس ــود بی اط ــاری خ ــت از بیم دیاب
معمــوال بیمــار 7 تــا ۸ ســال از بیمــاری خــود بی اطــاع اســت 
ــی متوجــه بیمــاری خــود  و ۶۰ درصــد بیمــاران دیابتــی زمان

می شــوند کــه اعصــاب پاهــای آن هــا از بیــن رفتــه اســت.

اخبار کوتاه

وزیــر نیــرو گفــت: پــروژه انتقــال آب بــن - بروجــن، زمینه 
ــیاری از  ــم و بس ــاری را فراه ــال و بختی ــعه چهارمح توس
ــد.  ــران می کن ــن اســتان جب ــود آب را در ای مشــکات کمب
ــروژه  ــرای پ ــل اج ــد از مراح ــان در بازدی ــد چیت چی حمی
ــوان کــرد: ایــن پــروژه، آب  انتقــال آب بــن - بروجــن عن

بــرای مصــارف صنعتــی و شــرب را تأمیــن 
می کنــد. 

شــدن  اجرایــی  بــا  عنــوان کــرد:  وی 
ایــن پــروژه، مشــکات کمبــود آب در 
شهرســتان بروجــن رفــع می شــود. وزیــر 
نیــرو بیــان کــرد: اجرای پــروژه انتقــال آب 
بــن - بروجــن بــا ســرعت پیــش مــی رود 

و دولــت مصمــم اســت کــه ایــن پــروژه هــر چــه زودتــر بــه 
بهره بــرداری برســد. 

ــن ۵7  ــن - بروج ــال آب ب ــرح انتق ــار ط ــت: اعتب وی گف
ــوی  ــان از س ــارد توم ــه ۳۰ میلی ــت ک ــان اس ــارد توم میلی
خزانــه اختصــاص یافتــه و 7۰ میلیــارد تومــان بــرای 

خریــد لولــه بــرای مســیر ۱۲۸ کیلومتــری از ســوی یکــی 
از بانک هــا تأمیــن و پیش بینــی می شــود و تــا پایــان 

ــود. ــی ش ــه اجرای ــاری وارد مرحل ــال ج س
 وزیــر نیــرو بیــان کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن 
ــرداری برســد. وی ادامــه  ــه بهره ب پــروژه در ســال آینــده ب
داد: هم اکنــون بســیاری از مناطــق کشــور 
دچــار خشکســالی شــده و از کمبــود آب رنــج 

می برنــد. 
ــزار  ــش از ۵ ه ــرد: بی ــوان ک ــرو عن ــر نی وزی
روســتا بــا مشــکل آب در کشــور روبــه رو 
ــن  ــن - بروج ــال آب ب ــروژه انتق ــتند. پ هس
شــهرها  آب  و  شــده  آغــاز   ۹۱ ســال   در 

و روستاهای شهرستان بروجن را تأمین می کند.
 در حــال حاضــر شهرســتان بروجــن کــم بارش تریــن 
نقطــه چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه کمبــود آب شــرب 
در ایــن منطقــه بــرای مــردم نگرانی هایــی را ایجــاد کــرده 

اســت. ایســنا

توسعه چهارمحال و بختیاری با پروژه آب بن - بروجن
ــان گفــت:  ــی اداره کل هواشناســی اصفه رئیــس پیش بین
ــد  ــول خواه ــد معم ــر از ح ــا کمت ــزان بارش ه ــال می امس
ــن  ــر میانگی ــت: اگ ــار داش ــش اظه ــن خدابخ ــود. حس ب
حســابی و وزنــی بارش هــا را در کل اســتان در نظــر 
بگیریــم، زیــر ۱۰۰ میلیمتــر در بعضــی نقــاط و بیــش 

بــارش  نقــاط غــرب  در  میلیمتــر   ۱۰۰ از 
ــن  ــه ای ــخ ب ــت. وی در پاس ــم داش خواهی
ســؤال کــه اعــام شــده در صــورت بــارش 
۲۰۰ میلیمتــری بــاران، آب بــرای کشــت 
ــا  ــد، آی ــد ش ــاز خواه ــاورزان ب ــزه کش پایی
داشــت خواهیــم  بــارش  میــزان   ایــن 
گفــت: طبــق پیش بینی هــا اگــر بــارش 

ــم  ــتان حج ــیم، در کل اس ــته باش ــول داش ــد معم در ح
ــر از  ــر می رســد کــه امســال کمت ــه ۱7۰ میلیمت بارش هــا ب

ــم داشــت.  ــارش خواهی ــزان ب ــن می ای
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
بیــان داشــت: میــزان بارش هــا در ورزنــه از مهرمــاه 

تاکنــون دو میلیمتــر بــود. تاکنــون در ورزنــه 7 دهــم 
میلیمتــر، در فــرودگاه ۶ دهــم میلیمتــر و اطــراف کبوترآبــاد 

ــتیم.  ــاران داش ــارش ب ــر ب ــم میلیمت ۳.۶ ده
خدابخــش تصریــح کــرد: حــد معمــول بارش هــا در ورزنــه 
ــت:  ــان داش ــت. وی بی ــال اس ــر در س ــدود 7۸ میلیمت ح
پیش بینــی می شــود در آبان مــاه حــدود 7 
میلیمتــر بــارش در ورزنــه داشــته باشــیم و در 

آذرمــاه حــدود ۱۲ میلیمتــر باشــد. 
هواشناســی  اداره کل  پیش بینــی  رئیــس 
ــه  ــان گفــت: بارش هــا در منطق اســتان اصفه
اژیــه کــه در شــرق شهرســتان اصفهــان قــرار 
دارد در حــد و حــدود میــزان بارش هــا در 

ــود.  ــد ب ــه خواه ورزن
ــا  ــا را در خوانســار ب ــزان بارش ه ــزود: بیشــترین می وی اف
ــر  ــر و در فریدونشــهر ۴۳ میلیمت حجــم ۴۰ و نیــم میلیمت
ــان  ــزان بارش هــا در اصفه داشــتیم. خدابخــش گفــت: می

یــک دهــم میلیمتــر خواهــد بــود. مهــر

در شهر

ابالغ رای
بایگانی شعبه ۹۴۰۶۳۸  : ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱7۰۰۲۴۴ شماره  پرونده  : ۹۵۱۰۱۰۶۸۳۶۲۰۵۰۶۲شماره  اباغنامه   شماره 

تاریخ تنظیم : ۹۵/۶/۲۹  پرونده کاسه : ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱7۰۰۲۴۴ شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهیدقدوسی ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۶۸۳۶۲۰۱۰۸۴ خواهان : خانم فهیمه جهان گرد فرزند احمد با وکالت 

به نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان وکا  باباشاهی فرزند حسنعلی  آزاده  خانم 

)ماکان۵( طبقه اول واحد۱۴ خوانده آقای فرزین مشیری فرزند فرزاد مجهول المکان خواسته تنفیذ طاق گردشکار 

: دادگاه پس از بررسی  اوراق ومحتویات پرونده و با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 

. رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خانم فهیمه جهانگرد فرزند احمدبا وکالت خانم آزاده بابا شاهی به 

طرفیت فرزین مشیری فرزند فرزاد به خواسته صدور حکم طاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز 

رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره ۱۴۸۳۱ دفترازدواج ۱۹اصفهان به تاریخ ۸۴/۹/۲۰ بدین 

توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته بدلیل ترک زندگی مشترک و سوءمعاشرت تقاضای استفاده از وکالت مندرج 

درعقد نامه را نموده است و در راستای اثبات ادعای خویش به شهادت شهود استنادنموده است که شهادت شهود 

حکایت از این دارد که زوج به مدت سه سال علیرغم اینکه زوجین در خارج از کشور زندگی را رها کرده با توجه به 

مراتب فوق و ماحظه نظریه مرکز مشاوره و عدم حضور خوانده به لحاظ مجهول المکان بودن دعوی خواهان ثابت 

تشخیص مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و رعایت مواد ۲۶تا ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حکم به 

احراز شرایط اعمال وکالت در طاق راصادر و اعام مینماید. خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش راننموده 

است علی هذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد حضانت فرزندمشترک به نام وبین با مادر می 

باشد زوجه مدخوله و غیر حامل می باشد و پدرش هر هفته روز جمعه از ساعت ده صبح لغایت هفده حق ماقات با 

وی را دارد . رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ اباغ دادنامه قطعی قابل اجراو رعایت ترتیب شرعی اجراصیغه طاق 

 به عهده سر دفتر مجری طاق است . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع 

می باشد. 

م الف ۲۴۶77 

رئیس شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان – فدایی تهرانی

دادنامه 
حل  شورای   ۳۵ شعبه   : رسیدگی  مرجع   ۹۵/۳/۳۰ ۳۰۰مورخ   : دادنامه  شماره   ۹۸۶-۹۴ پرونده:  کاسه 

بست  بن  خ کشاورزی  کشاورز  بلوار   – اصفهان   : بنشانی  آسمانی  چم  فاح  زینب   : خواهان  اصفهان  اختاف 

واحد 7۰۵  پنجم  – طبقه  پارسیان  – مجتمع  باال  باغ  : چهار  بنشانی  الحسین کاوه  عبد  وکیل:  آبان پاک ۱۴۱ 

پس   : گردشکار  ریال   ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  استرداد   : خواسته  المکان  مجهول  بنشانی  قویدل  سمیرا   : خوانده 

اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  به کاسه  آن  وثبت  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از 

: درخصوص  رای قاضی شورا   . رای مینماید  به صدور  زیر مبادرت  اعام و بشرح  را  قاضی شورا ختم رسیدگی 

مبلغ  استرداد  بخواسته  قویدل  سمیرا  بطرفیت  کاوه  عبدالحسین  باوکالت  آسمانی  چم  فاح  زینب  دعوی 

اینکه  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  و  خواهان  وکیل  اظهارات  توجه  از  واریزی   مبالغ  ریال   ۶۵/۰۰۰/۰۰۰

ننموده است  نیز تقدیم  نیافته و الیحه دفاعیه ای  اباغ قانونی ) نشر آگهی ( در جلسه حضور  خوانده علیرغم 

دادرسی مدنی خوانده  آئین  قانون  ماده ۱۹۸  و طبق  به صحت تشخیص  را مقرون  لهذا شورا خواسته خواهان 

 را محکوم به پرداخت مبلغ ۵۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بانضمام کلیه خسارات وارده و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 

شعبه  همین  در  واخواهی  قابلیت  روز  بیست  مهلت  از  پس  و  غیابی  صادره  نماید.رای   می 

می باشد . 

م الف ۲۴۶۹۶ 

دفتر شعبه ۳۵ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهر ستان اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده: ۹۴-۹۸7 شماره دادنامه : ۳۰۱ مورخ  ۹۵/۳/۳۰ مرجع رسیدگی : شعبه ۳۵ شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان : زینب فاح چم آسمانی بنشانی : اصفهان – بلوار کشاورز خ کشاورزی بن بست آبان پاک ۱۴۱ 

وکیل: عبد الحسین کاوه بنشانی : چهار باغ باال – مجتمع پارسیان – طبقه پنجم واحد 7۰۵ خوانده : مسعود کفاشی 

بنشانی مجهول المکان خواسته : استرداد مبلغ واریزی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به 

کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای مینماید . رای قاضی شورا : درخصوص دعوی زینب فاح چم آسمانی باوکالت عبدالحسین 

کاوه بطرفیت مسعود کفاشی  بخواسته استرداد مبلغ ۳۴/7۵۰/۰۰۰ ریال مبالغ واریزی  از توجه اظهارات وکیل 

خواهان و بررسی اوراق و محتویات پرونده واستعام از بانک و درخواست کاهش خواسته توسط وکیل خواهان طی 

الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده  است لهذاشورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و طبق ماده ۱۹۸ 

قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۳۴/7۵۰/۰۰۰ ریال  بانضمام کلیه خسارات وارده و حق 

 الوکاله وکیل در حق خواهان می نماید . رای صادره غیابی و پس از مهلت بیست روز قابلیت واخواهی در همین شعبه 

می باشد . 

م الف ۲۴۶۹۴

دفتر شعبه ۳۵ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهر ستان اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده: ۹۴-۹۸۵ شماره دادنامه : ۲۹۹ مورخ ۹۵/۳/۳۰ مرجع رسیدگی : شعبه ۳۵ شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان : زینب فاح چم آسمانی بنشانی : اصفهان – بلوار کشاورز خ کشاورزی بن بست آبان پاک ۱۴۱ 

وکیل: عبد الحسین کاوه بنشانی : چهار باغ باال – مجتمع پارسیان – طبقه پنجم واحد 7۰۵ خوانده : شهین اکبری 

بنشانی مجهول المکان خواسته : استرداد مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

وثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام 

و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید . رای قاضی شورا : درخصوص دعوی زینب فاح چم آسمانی باوکالت 

عبدالحسین کاوه بطرفیت شهین اکبری بخواسته استرداد مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبالغ واریزی  از توجه اظهارات 

وکیل خواهان و بررسی اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی ) نشر آگهی ( در جلسه حضور 

نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است لهذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و طبق 

ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بانضمام کلیه خسارات 

وارده و حق الوکاله وکیل در حق خواهان می نماید . رای صادره غیابی و پس از مهلت بیست روز قابلیت واخواهی 

در همین شعبه می باشد . 

م الف ۲۴۶۹۲

دفتر شعبه ۳۵ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهر ستان اصفهان 

دادنامه 
۸۹۲/۹۵ مورخ ۹۵/7/۲۴ کاسه پرونده : ۸۹۲/۹۵ شماره دادنامه : ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۹مرجع رسیدگی : شعبه 

۴۵ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : هادی ابراهیمی نشانی : اص خ سجاد خ حجتیه روبروی بانک صادرات 

خوانده عبدالمحمد محمدی نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه  گردشکار : 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 قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای هادی ابراهیم به طرفیت آقای عبدالمحمد محمودی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت یک فقره چک به شماره ۹۳۱/۰۰۴۲۹۹۸7 به عهده پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی  با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و ظهور گواهی عدم پرداخت توسط بانک که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه 

حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیه ای مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز نداشته و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که مستندا به مواد ۲۱۲و۲۱۴ و 

قانون تجارت ۵۱۹/۵۱۵/۱۹۸و۵۲۶ قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته و ۵۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در خصوص تاخیرتادیه از تاریخ  سر رسید چکها ی موصوف 

۹۵/۲/۲۵ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی می باشد .

دفتر شعبه ۴۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهر ستان اصفهان 

م الف  ۲۴۶۹۹

 آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۵۵۲/۹۳ و ۴۵۸/۹۱  اجرای احکام 

به نفع خانم زهرا داوری و  علیه آقای کاظم داوری به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵7۰۰۰۰۰ ریال جلسه مزایده ای به 

منظور فروش ۱/۵ دانگ از منزل مسکونی به آدرس دولت آباد بلوار طالقانی خ شهید محمد داوری کوچه شهید 

طاهری مقابل حسینیه قمربنی هاشم پاک ۱۵ با متراژ حدود ۱۵۰ متر مربع عرصه و قدمت ۳۰ سال شامل همکف 

و زیر زمین با دیوار آجر  و سقف آهن و آجر و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضاب در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ 

ساعت ۹ صبح می باشد که توسط کارشناس ارزش کل آن ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای 

کاظم داوری است برگزار می نماید طالبین میتوانند ۵ روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به فتر اجرای احکام 

دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد 

مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/77۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱۲

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: عبدالرضا خالوئی دستجردی فرزند حسین به نشانی دستگرد خ مدرس پ 

۵۵ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: ۱- مسعود یسلیاتی فرزند محمد قلی ۲- ابوالفضل خدامی فرزند 

حسن هر دو به نشانی مجهول المکان

محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی مربوطه ۹۴۰۹۹7۳7۵۱۴۰۱۴۹۰ محکوم 

علیهما تضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 7۵۵۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۲۲۱۵۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )۹۳/۱۲/۲۴( تا زمان اجرای حکم 

طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۳۸۸۵7۵۰ ریال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴قانون 

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

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 

۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 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( 

۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون 

کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 

.) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 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(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/77۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱7

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : گودرز عنایتی  دادخواستی به طرفیت خوانده : سید کریم موسوی   به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی 

ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی 

( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۳7۵۱۴۰۱۲۹۲ ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ و ساعت ۰۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 

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

گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/77۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱7

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
امینی  عباس  امیر  طرفیت  به  پراید   خودرو  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  دادخواستی  آقاجانی  احمد  آقای 

برای روز ۹۵/۰۹/۲۰ و ساعت ۱۸:۰۰  این شورا تسلیم که به کاسه ۹۵/۵۸۶ ثبت و  به  امینی  نارسانی و کامران 

قانون  ماده 7۳  لذا حسب  باشد،  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت 

خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 

در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور 

شورا  و  محسوب  اباغ شده  دادخواست  عدم حضور  شود.در صورت  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت 

 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز

 است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/77۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱۶

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرونده ۹۳۰۵۸۰ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر محکوم علیهم ۱- مصطفی وعیدی ۲- علیرضا جنتی 

و مجموعه گیتی پسند به پرداخت ۳۲۴۵۳۸۰۶۱۵ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ ۶۲۲۶۹۳۰۵ ریال 

هزینه اجرا در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۳۰۳۴۰۰ ریال محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 

 خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است، نموده

 است.

صورت اموال مورد مزایده

کد محصول   شرح          مقدار)عدد(          ارزش واحد )ریال(               ارزش کارشناسی)ریال(

۹۶۰۰۰۰۰۰          ۱۹۲،۰۰۰                  ۵۰۰                 )۱×۱/۲(d۴ ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲۴   کلکتور

۶۸۱۰۰۰۰۰       ۲۲7،۰۰۰                  ۳۰۰                  )۱×۱/۲(d۵ ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲۵   کلکتور

۵۰۴۰۰۰۰۰       ۲۵۲،۰۰۰                   ۲۰۰                  )۱×۱/۲(d۶ ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲۶   کلکتور

۴۳۵۰۰۰۰۰        ۲۹۰،۰۰۰                ۵۰                  )۱×۱/۲(d7 ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲7   کلکتور

۹۹۰۲۰۱۲۰7۱۴    سه راهی پرسی۲۵×۲۵×۲۵       ۱۰۰                 ۱۱۲،۰۰۰                                ۱۱۲۰۰۰۰۰

۹۹۰۲۰۱۲۱۵۱۰   سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶  ۱۰۰۰۰           ۴۴،۰۰۰         ۴۴۰۰۰۰۰۰۰

زانوئی دیواری پرسی ۱/۲×۱۶    ۱۰۰۰۰                 ۲۹،۰۰۰                                ۲۹۰۰۰۰۰۰۰  ۹۹۰۲۰۱۲۱۶۱۰

زانوئی چپقی پرسی ۳/۴×۲۵   ۹۸۵۰                ۴۶،۰۰۰                             ۴۵۳۱۰۰۰۰۰  ۹۹۰۲۰۱۳۰۶۱۸

والوکلکتوری یکسر کوپلی ۱/۲×۱۶ آبی و قرمز        ۳۵۰۰                                    ۶۰،۰۰۰   ۹۹۰۲۰۲۳۵۰۴۰

باتوجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه اباغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء 

قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزاری مزایده: ۹۵/۰۹/۰7 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح محل برگزاری 

مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفی: شهرک صنعتی مورچه خورت 

با هماهنگی این اجرا

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده می 

بایست ۱۰ در صد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تایک ماه 

فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده ۱۰ در صد اولیه پس از کسر 

هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر 

پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 

 در خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تادر زمان مزایده شرکت داده

 شوند. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۶۹7/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۸/۱۵

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
وعیدی ۲-  ۱- مصطفی  علیهم  عمومی حقوقی شاهین شهر محکوم  دادگاه  دوم  از شعبه  پرونده ۹۴۰۱۴7  در 

له  محکوم  حق  در  خواسته  اصل  بابت  ریال  پرداخت ۱۲۲۶۵۵۱۹۸۸  به  پسند  مجموعه گیتی  و  جنتی  علیرضا 

خواسته  قبال  در  له  محکوم  است که  محکوم گردیده  دولت  در حق صندوق  اجرا  هزینه  ریال   ۶۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  و 

است، شده  کارشناسی  خبره  کارشناس  توسط  زیر  شرح  به  که  علیه  محکوم  اموال  توقیف  به  اقدام   خود 

 نموده است.

صورت اموال مورد مزایده

کد محصول   شرح          مقدار)عدد(        ارزش واحد )ریال(                 ارزش کارشناسی)ریال(

۳۴۰۵۰۰۰۰                                   ۲۲7،۰۰۰              ۱۵۰             )۱×۱/۲(d۵ ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲۵  کلکتور

۳7۸۰۰۰۰۰                                   ۲۵۲،۰۰۰              ۱۵۰             )۱×۱/۲(d۶ ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲۶  کلکتور

۳۴۸۰۰۰۰۰                                   ۲۹۰،۰۰۰               ۲۰             )۱×۱/۲(d7 ۹۹۰۲۰۱۱۲۵۲7  کلکتور

۹۹۰۲۰۱۲۰7۱۴  سه راهی پرسی۲۵×۲۵×۲۵  ۵۰۰                   ۱۲،۰۰۰                                    ۵۶۰۰۰۰۰۰

۹۹۰۲۰۱۲۱۵۱۰  سه  راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶  ۱۰۰۰    ۴۴،۰۰۰                                    ۴۴۰۰۰۰۰۰

۹۹۰۲۰۱۲۱۶۱۰  زانوئی دیواری پرسی ۱/۲×۱۶     ۴۰۰۰              ۲۹،۰۰۰                                    ۱۱۶۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۲۰۰۰۰                                     ۴۶،۰۰۰         ۸7۰ ۹۹۰۲۰۱۳۰۶۱۸  زانوئی چپقی پرسی ۳/۴×۲۵ 

۹۹۰۲۰۲۳۵۰۴۰  والوکلکتوری یکسر کوپلی ۱/۲×۱۶ آبی و قرمز  7۰۰۰    ۶۰،۰۰۰            ۴۲۰۰۰۰۰۰۰

باتوجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه اباغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء 

قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزاری مزایده: ۹۵/۰۹/۰7 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح محل برگزاری 

مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفی: شهرک صنعتی مورچه خورت 

با هماهنگی این اجرا

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده می 

بایست ۱۰ در صد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تایک ماه 

فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده ۱۰ در صد اولیه پس از کسر 

هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر 

پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 

 در خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تادر زمان مزایده شرکت داده 

شوند. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر و میمه

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۶۹7/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۸/۱۵

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای جواد جدیدی عسکرانی دادخواستی به خواسته فک پاک  به طرفیت پرویز بابایی به این شورا تسلیم که به 

کاسه ۹۵/۶۱۶ ثبت و برای روز ۹۵/۱۰/۱۴ و ساعت ۱7:۱۵ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول 

المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 

شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب 

 و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز

 است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/77۱/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۱۶

میزان بارش های اصفهان کمتر از حد معمول خواهد بود
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حتما بخوانید!
من فیلمساز صلح هستم،  نه ضد جنگ

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــرد  ــک ف ــی داد و شــما ی ــر فرصــت دســت م روزگاری اگ
بــر قضــا  و دســت  نزدیــک می دیدیــد  از  را  مشــهور 
ــک عکــس  ــود، می توانســتید ی ــان ب ــن هــم دنبالت دوربی
ناقابــل بــا او بگیریــد، وگرنــه کــه همــگان بــه گفتــن چنــد 
کلمــه ابــراز عالقــه و گرفتــن امضــا قناعــت می کردنــد؛ بــا 
ــمی  ــل، رس ــن روی موبای ــدن دوربی ــوژی و آم ورود تکنول
مــد شــد بــه نــام ســلفی گرفتــن بــا بــزرگان. البتــه ایــن 
ــا  ــرد؛ ام ــدان مشــکلی ایجــاد نمی ک ــل کار چن رســم، اوای
بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی و رقابــت عجیــب 
ــاع  ــک، اوض ــن الی ــرای گرفت ــا ب ــن ایرانی ه ــب بی و غری
ســلفی هــم از کنتــرل خــارج شــد. ســلفی گرفتــن اگــر 
 تــا چنــدی قبــل تنهــا ثبــت یــک لحظــه خاطره انگیــز بــود

حــاال تبدیــل بــه یــک جنــگ تمام عیــار شــده و دوســتان 
الیــک جمع کــن از هیــچ اقــدام اخالقــی، غیراخالقــی و گاه 
غیرانســانی بــرای گرفتــن الیــک چشم پوشــی نمی کننــد. 
ــا  ــه تنه ــق فاجع ــرا و عم ــن ماج ــدت ای ــان ش ــرای بی ب
بگویــم کــه دیــده شــده بــه جنــازه دفــن شــده افــراد هــم 

ــد. ــم نکرده ان رح
الیکجمعکنها    

متاســفانه از زمانــی کــه معــروف شــدن در فضــای مجازی 
ــد الیــک  ــرای چن ــه یــک ارزش شــد، عــده ای ب ــل ب تبدی
ــه هــر  ــوور بیشــتر دســت ب ــد فال ــا داشــتن چن بیشــتر ی

ــواد  ــا بی س ــی ی ــر و غن ــرا فقی ــن ماج ــد. ای کاری می زنن
ــا  ــه ت ــی ک ــه پولدارهای ــد. بچ ــم نمی شناس ــواد ه و باس
دیــروز همــه چیــز داشــتند بــه جــز شــهرت و حاضــر بودنــد 
بــرای رســیدن بــه ایــن شــهرت هــر کاری بکننــد، امــروز 
خیلــی راحــت بــا درســت کــردن یــک صفحــه و گذاشــتن 
ــان  ــگذرانی های معمولش ــم از خوش ــس و فیل ــد عک چن

)کــه البتــه تــا قبــل از ایــن مــا فکــر می کردیــم در ایــران 
ــی  ــم و طرفداران ــم و رس ــود اس ــرای خ ــدارد(، ب ــود ن وج
ــت و  ــین گران قیم ــه ماش ــم ک ــده ای ه ــد. ع ــدا کرده ان پی
ــر  ــد، ه ــی ندارن ــای آنچنان ــای لوکــس و مهمانی ه خانه ه
ــه قیمــت زننده تریــن حــرکات  ــه طریقــی حتــی ب یــک ب
ــند.  ــهرت می رس ــم و ش ــم و رس ــه اس ــار ب ــار و رفت و گفت

ــه  ــا ب ــرا تنه ــن ماج ــد ای ــه ش ــه گفت ــه ک ــه همان گون البت
ــا  ــرادی ب ــی اف ــود و حت ــوف نمی ش ــر معط ــن دو قش ای
ــا اراذل و اوباشــی بــدون  ــاالی دانشــگاهی ی تحصیــالت ب
هیــچ ســنخیتی بــا ســواد و علــم، همــه و همه در کنــار هم 
مشــغول یــک رقابــت عجیــب هســتند. رقابتــی کــه در آن 

ــوور مــالک اســت. تنهــا الیــک و فال
    شهرتمنفییاشهرتمثبت؟

هــر چنــد از شــهرت در دنیــای مجــازی، آبــی بــرای 
ــان و نوایــی نرســیده  ــه ن ــا کســی ب کســی گــرم نشــده ی
ــم  ــق ه ــن طری ــه از ای ــی ک ــراد تیزهوش ــتند اف ــا هس ام
ــراد  ــن اف ــد. ای ــه درآم ــم ب ــیده اند و ه ــهرت رس ــه ش ب
ــا  ــن دنی ــوور وارد ای ــک و فال ــدف الی ــا ه ــه ب ــدک البت ان
ــای  ــرای کاره ــزرگ ب ــانه ب ــن رس ــا از ای ــده اند و تنه نش
تجــاری خــود بهــره می برنــد. البتــه ایــن الگوهــای موفــق 
متاســفانه بســیار ناشــناخته تر از دیگــر دوســتان هســتند 
ــی  ــق جای ــای موف ــن الگوه ــه ای ــف دارد ک ــای تأس و ج
ــن  ــه از ای ــد و آنچ ــی ندارن ــغ فرهنگ ــای تبلی در برنامه ه
تریبون هــا هــر روز تبلیــغ می شــود مشــکالت و معضــالت 
شــبکه های اجتماعــی اســت. متاســفانه دســتگاه های 
فرهنگــی مــا تنهــا بــر آثــار منفــی ایــن شــبکه ها متمرکــز 
شــده اند و تبلیغــات منفــی هــم در حــال حاضــر بیــش از 
ــتند و  ــویق کننده هس ــند تش ــده باش ــد بازدارن ــه بتوانن آنک
هــر روز عــده بیشــتری در ســودای شــهرت بــه ســمت ایــن 

شــبکه ها هجــوم می برنــد.

- حاتمی کیــا در جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران بــا اشــاره بــه 
ــه ای  ــاز حرف ــک فیلمس ــه ی ــرده ک ــا نک ــچ گاه ادع ــه هی اینک
ــف ســفارش  ــه فیلمســاز مؤل ــوان ب ــان کــرد نمی ت اســت، بی

ــاخت داد. س
- معــاون امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا 
انتشــار پیامــی درگذشــت تــوران میرهــادی را تســلیت گفــت.

ــد  ــا تولی ــان ب ــت« همزم ــیقی »پال ــروه موس ــای گ - اعض
ــا  ــه ت ــد ک ــالم کردن ــود اع ــیقایی خ ــوم موس ــن آلب تازه تری
پایــان اســفندماه ســال ۹۶ برنامــه ای بــرای اجــرای کنســرت 

ــد. ندارن
ــده  ــرای حضــور ســامی یوســف، خوانن ــه ب ــرات اولی - مذاک
مســلمان ایرانی بریتانیایــی، در ایــران و اجــرای چنــد برنامــه 
زنــده موســیقایی در دســت انجــام اســت.از آنجــا کــه ســامی 
یوســف از جملــه خوانندگانــی اســت کــه دســتمزدهای کالنــی 
می گیــرد، بــه نظــر می رســد بخشــی از ایــن مذاکــرات 

ــاره مســئله دســتمزد وی اســت. درب
ــا«  ــد اروپ ــاب »تول ــن کت ــرات مت ــان از تغیی ــد علیقلی - اح
توســط ناشــر ایــن کتــاب انتقــاد کــرد و گفــت: کتابــی کــه بــا 
عنــوان »تولــد اروپــا« بــا ترجمــه مــن منتشــر شــده، محصول 

مــن نیســت.
پرویــز شــهبازی در  بــه کارگردانــی  - فیلــم »ماالریــا« 

می کنــد. شــرکت  پاریــس  جشــنواره  
ــی  ــی باغبان ــی  مان ــه کارگردان ــن تجرب ــوش« اولی - »خرگی
صداگــذاری  مراحــل  آخریــن  در  هم اکنــون   اســت کــه 

و ساخت موسیقی قرار دارد. 
در »خرگیــوش« بابــک حمیدیــان، ســیامک انصــاری، جــواد 
 عزتــی، پانتــه آ ســیروس، مانیــا علیجانــی، همایــون ارشــادی

امیــد روحانــی، ملیــکا شــریفی نیا و مینــا ســاداتی بــه ایفــای 
ــد. نقــش می پردازن

ــه  ــن دوره هفت ــت و چهارمی ــیدن بیس ــا فرارس ــان ب - همزم
ــاب«  ــروش کت ــندگان و ف ــا نویس ــدار ب ــن دی ــاب، »جش کت
ــزار  ــد سرپرســت برگ ــران نیازمن ــت از دخت در راســتای حمای

می شــود.
ــران  ــزاری کنســرت در ته ــدارک برگ ــادری در ت ــن به  - بنیامی
و تعــدادی از شهرســتان ها در پاییــز و زمســتان ســال جــاری 

. ست ا
بــه کارگردانــی  - اکــران فیلــم ســینمایی »دوازده روز« 
مصطفــا قربان پــور از چهارشــنبه ســوم آذرمــاه در ســینماهای 

ــود.  ــاز می ش ــور آغ ــر کش سراس
و  انسان هاســت  زندگــی  و  مــرگ  دربــاره  روز«،  »دوازده 
ــواد  ــی و محمدج ــم کاویان ــه مری ــم گالب آدین ــن فیل در ای

جعفرپــور بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.
- مریــم بوبانــی دربــاره ســریال »لبخنــد رخســاره« گفــت در 
ایــن ســریال نقــش مــادری را دارد کــه از دختــرش حمایــت 
ــد، زندگــی ســالمی را  ــا گذشــته ای  ب ــر ب ــن دخت ــد. ای می کن

در پیــش گرفتــه اســت.

 نگاهی به موسیقی تعزیه 

در هنرسرای خورشید

کیمیای وطن

تخصصــی   نشســت  ســومین 
پژوهشــی از سلسله نشســت های 
»آالچیــق« بــا محوریــت شــناختی 
بــر عناصــر موســیقیایی تعزیــه 
خورشــید  هنرســرای  ســوی  از 
گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــان، رئیــس هنرســرای خورشــید ب اصفه
گفــت: ســومین برنامــه از سلسله نشســت های »آالچیــق« 
بــا حضــور اســتاد »تقــی ســعیدی« تعزیه خــوان و پژوهشــگر 
تعزیــه، اســتاد آواز و نوازنــده ســه تار از ســوی هنرســرای 
خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
می شــود. منصــور قربانــی اظهــار داشــت: ســومین کارگاه 
آمــوزش و نشســت تخصصــی موســیقی بــا عنــوان »آالچیــق« 
ــان ســاعت 18 در محــل هنرســرای خورشــید  روز جمعــه 21 آب
واقــع در پــل چمــران، ابتــدای خیابــان کاوه، جنــب شــهرداری 
منطقــه 7 برگــزار خواهــد شــد. وی افــزود: هنرســرای خورشــید 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان تــالش می کنــد 
کــه بــا برگــزاری برنامه هــای تخصصــی، زمینــه آشــنایی بیشــتر 
ــازهای  ــه س ــیقی را ب ــوزه موس ــگران ح ــدان و پژوهش عالقه من
ــد.  ــم کن ــیقی فراه ــی موس ــای تخصص ــف و برنامه ه مختل

توران میرهادی در شهر ری آرام می گیرد
پیکــر تــوران میرهــادی در امامــزاده عبــدهللا شــهر ری در 
کنــار پســرش بــه خــاک ســپرده می شــود. میرفخرایــی 
ــودک  ــاب ک ــوت کت ــره پیشکس ــادی، چه ــوران میره ــاد ت  دام
و آمــوزش و پــرورش، گفــت: در حــال حاضــر مشــغول انجــام 
ــرکار  ــر س ــییع پیک ــم تش ــزاری مراس ــرای برگ ــی ب رایزنی های
ــدان در روز جمعــه )21  ــه هنرمن ــوران میرهــادی از خان ــم ت خان
آبان مــاه( هســتیم و در صــورت موافقــت مســئوالن، ایــن 
مراســم روز جمعــه از ســاعت 30: 8 تــا ۹ در مــکان خانــه 
ــوم  ــر آن مرح ــن پیک ــد. همچنی ــد ش ــزار خواه ــدان برگ هنرمن
ــهر ری  ــع در ش ــدهللا واق ــزاده عب ــه امام ــپاری ب ــرای خاکس ب
ــش در  ــه ســال ها پی ــار پســرش ک ــا در کن ــل می شــود ت منتق
جریــان ســیل جــان خــود را از دســت داد، بــرای همیشــه آرام 
گیــرد. مراســم ترحیــم تــوران میرهــادی نیــز روز یکشــنبه 23 
ــهرک  ــع ش ــجد جام ــا 14:30 در مس ــاعت 13 ت ــاه از س آبان م
غــرب برگــزار خواهــد شــد. ایــن شــخصیت فرهنگــی از ســوی 
موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان بــه  عنــوان نامــزد 
 دریافــت جایــزه »آســترید لیندگــرن« ســال 2017 انتخاب شــده 

است.

اخبار کوتاه

ــرای  ــون ب ــل گیبس ــا م ــی ب ــال رایزن ــازمان اوج در ح س
بــازی در فیلــم ســینمایی »آخریــن پــرواز کرکــس« 

ــت.  اس
اوج در ســکوت  پیــش، ســازمان  از حــدود 2 ســال 
ــردان  ــون، کارگ ــل گیبس ــا م ــی ب ــغول رایزن ــری مش  خب

در  بــرای حضــور  بازیگــر هالیــوودی،  و 
فیلــم ســینمایی »آخریــن پــرواز کرکــس« 
از  ریگــی،  عبدالمالــک  موضــوع  بــا 
تروریســت های منطقــه شــرق ایــران، بــود 
تــا اینکــه در هفته هــای گذشــته خبرهایــی 
در یکــی از رســانه های ایرانــی منتشــر شــد 
کــه مدعــی شــده بــود گیبســون بــرای بازی 

در یــک فیلــم ســینمایی، مهمان ســازمان رســانه ای هنری 
ــت.  ــوده اس ــران ب اوج در ای

روابــط عمومــی ســازمان اوج بالفاصلــه حضــور مــل 
گیبســون در ایــران را تکذیــب کــرد. حــال اطالعــات 
ــازمان  ــه س ــت ک ــر اس ــن ام ــی از ای ــر حاک ــگار مه خبرن

اوج، فیلمنامــه »آخریــن پــرواز کرکــس« را بــا محوریــت 
عبدالمالــک ریگــی کــه حســین بهــزاد آن را نوشــته، بــرای 
مــل گیبســون فرســتاده تــا آن را مطالعــه کنــد و در نظــر 
داشــته اســت کــه او نقــش یــک ژنــرال آمریکایــی را در 

ــد.  ــا کن ــر ایف ــن اث ای
ــکان  ــه اس ــازمان اوج هزین ــان س  در آن زم
ــتون  ــور اس ــکاران الی ــی از هم ــه یک  ۶ ماه
را در تهــران تأمیــن کــرده تــا او به بازنویســی 
فیلمنامــه بپــردازد و ایــن فیلمنامــه توســط 
یکــی از همــکاران الیــور اســتون بازنویســی 
شــده اســت. بــه نظــر می رســد ایــن پــروژه 
 بــه دلیــل هزینه هــای زیــادی کــه دارد

فعــال مســکوت مانــده و در صــورت آمــاده شــدن شــرایط 
می تــوان اخبــار جدیــدی از آن شــنید؛ امــا مــل گیبســون 
ــی  ــرال آمریکای ــک ژن ــش ی ــر در نق ــن اث ــور در ای  حض
ــرات  ــد مذاک ــر چن ــه؛ ه ــی پذیرفت ــورت تلویح ــه ص را ب
ــر ــت. مه ــه اس ــورت نگرفت ــوص ص ــن خص ــی در ای نهای

جزئیات همکاری مل گیبسون در پروژه ای ایرانی

نرگــس آبیــار کــه فیلــم جدیــدش بــا نــام »نفــس« بــر 
ــرای ســاخت  ــد کــه ب ــرده  سینماهاســت، تاکیــد می کن پ
ــت »شــیار 143«  ــوج موفقی ــر م ــازه اش ســوار ب ــم ت فیل
ــک  ــد او ی ــر بودن ــا منتظ ــه خیلی ه ــا ک ــده و از آنج نش

کاری  ســراغ  بســازد،  دیگــر  »شــیار« 
ــت. ــه اس ــاوت رفت متف

 آبیــار دربــاره ســینمای ضــد جنــگ گفــت: 
ــگ«  ــد جن ــل »ض ــی مث  ای کاش واژه های
ــوری  ــوان کش ــه عن ــا ب ــم. م ــذف کنی را ح
کــه در یکصــد ســال گذشــته طوالنی تریــن 
ــات  ــد تبع ــرا نبای ــته ایم، چ ــگ را داش جن

جنــگ را و کــودکان و خانواده هــا و پســران جوانمــان را کــه 
پرپــر شــده اند، نشــان دهیــم؟ چــرا اگــر چنیــن فیلمــی با 
ایــن تبعــات بســازم، می گوینــد ضــد جنــگ ســاخته ای؟ 
 مــن معتقــدم اگــر فیلمــی ســاخته شــود کــه مخاطــب 
ــر  ــتد، دیگ ــرون بفرس ــالن بی ــد از س ــد و بع ــران کن را وی

ــانیت  ــد انس ــر و ض ــد هن ــه ض ــت؛ بلک ــگ نیس ــد جن ض
ــازد  ــا را بس ــه آدم ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه  هن ــت. وظیف اس
ــتگاری  ــی و رس ــتگی درون ــمت پیراس ــه س ــا را ب و آن ه
ــا  ــن ویژگی ه ــی ای ــرار باشــد فیلم ــر ق ــد. اگ ــت ده  حرک
را نابــود کنــد، دیگــر بــه آن فیلــم نمی گویــم. 
ــف  ــم تعری ــر می کن ــل فک ــن دلی ــه همی ب
ــده  ــوزه نش ــن ح ــای ای ــتی از فیلم ه درس
بــه  اثــر  یــک  اینکــه در  بــه محــض  و 
می شــود پرداختــه  جنــگ   تبعــات 

ــی  ــت. در حال ــگ اس ــد جن ــد ض می گوین
ــتم ــگ نیس ــد جن ــاز ض ــن فیلمس ــه م  ک

فیلمساز صلح هستم.
 بــه نظــر مــن مشــکل فیلم هــای دفــاع مقدســی تاکنــون 
ــده   ــی هســتند و یــک بینن ــی فرامتن ــوده کــه خیل ــن ب ای
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــه چــه می بین ــد ک خارجــی نمی دان

ســینمای جنگــی مــا جهانــی نشــده اســت. ایســنا

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکفریدونشهر

آگهیموضوعماده3وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت 

اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 

و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره13۹5۶03020013000518- ۹5/۶/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای مهدی یسلیانی فرزند حسین علی بشماره شناسنامه 257 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به 

مساحت 171.20 مترمربع پالك 2۶32 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 238 اصلی  واقع 

در فریدونشهر خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای سیف اله لچینانی آخوره علیائی  محرز گردیده است.

ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره۹5/۶/27-13۹5۶0302013000533   2-برابر 

مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای سید محمد باقر موسوی فرزند هاجی آقا بشماره شناسنامه 1321 صادره از فریدونشهر در 

یك باب خانه به مساحت 177.20 مترمربع پالك47۶ فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك12فرعی از 

231 اصلی واقع در فریدونشهر،وحدت آباد،بلوار بسیج خریداری از مالك رسمی آقای هاجی آقا موسوی و محمد 

علی عسگری  محرز گردیده است.

3-برابر رای شماره 13۹5۶030201300057۶-۹5/7/4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای حاتم فرهاد نیا فرزند كاظم بشماره شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یك باب خانه به مساحت 304.۶0 مترمربع پالك 477 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی 

آقایان  از مالكین رسمی  الواسطه   پیروزی خریداری مع  آباد،خیابان  واقع در فریدونشهر، وحدت  از231اصلی  

حسینقلی و مرتضی رفیعی   محرز گردیده است.

4-برابر رای شماره13۹5۶0302013000577-۹5/7/4  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی خانم شوكت رمضانی مهر فرزند سبزی بشماره شناسنامه 53۹4۶ صادره از داران در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 304.۶0 مترمربع پالك 477 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالك1فرعی از231 اصلی واقع در فریدونشهر،وحدت آباد،خیابان پیروزی  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی 

آقایان حسینقلی و مرتضی رفیعی  محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره13۹5۶0302013000572-۹5/7/4  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای عیدی محمد رحیمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به 

مساحت 201.40 مترمربع پالك 478 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 12 فرعی از 231 اصلی  

واقع در فریدونشهر،بلواربسیج، خیابان شهید موسوی ،کوچه صداقت2 خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای 

درویش اسپنانی  محرز گردیده است.

۶-برابر رای شماره13۹5۶0302013000584-۹5/7/4  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد علی كاظمی فرزند حسینقلی بشماره شناسنامه 121۶ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه 

به مساحت 1144.۹0 مترمربع پالك 47۹ فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك3فرعی از231 اصلی  

واقع درفریدونشهر،وحدت آباد،بلوار بسیج  خریداری از مالك رسمی آقای حسینعلی حسینی  محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره13۹5۶0302013000583-۹5/7/4  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد دوستی فرزند مصطفی قلی بشماره شناسنامه ۶54 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع 

از ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 41۹.40 مترمربع پالك21 فرعی از ۶1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۶1 

اصلی  واقع در فریدونشهر ،روستای زمستانه  خریداری مع الواسطه  از مالكین رسمی آقایان غالمعباس دویستی 

و مختار دویستی موگوئی  محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره 13۹5۶030201300058۶-۹5/7/4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای مصطفی قلی دویستی فرزند مختار بشماره شناسنامه ۶ صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 41۹.40 مترمربع پالك21 فرعی از ۶1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۶1 

اصلی واقع درفریدونشهر،روستای زمستانه  خریداری مع الواسطه  از مالكین رسمی آقایان مختار دویستی  موگوئی 

و غالمعباس دویستی  محرز گردیده است.

۹-برابر رای شماره13۹5۶0302013000۶04-۹5/7/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای امیر ملیانیان فرزند عیدی محمد بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یك باب خانه به مساحت 102.۶0 مترمربع پالك 24۹0 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 

243 فرعی از237 اصلی واقع درفریدونشهر،خیابان شریعتی ،کوچه پرورش خریداری  مع الواسطه از مالك رسمی 

آقای مختار ملیانیان  محرز گردیده است.

10-برابر رای شماره 13۹5۶03020130005۹8-۹5/7/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای عیدی محمد ملیانیان فرزند غالم حسین بشماره شناسنامه 1۹ صادره از فریدونشهر در دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 102.۶0 مترمربع پالك 24۹0 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده 

از پالك 243 فرعی از 237 اصلی واقع درفریدونشهر،خیابان شریعتی،کوچه پرورش خریداری از مالك رسمی خانم 

امه کلثوم حبیبی  محرز گردیده است.

11-برابر رای شماره 13۹5۶0302013000۶07-۹5/7/14  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی خانم امه كلثوم حبیبی فرزند موال قلی بشماره شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر دردو دانگ مشاع از 

ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 102.۶0 مترمربع پالك 24۹0 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالك 243 فرعی از237 اصلی واقع درفریدونشهر،خیابان شریعتی ،کوچه پرورش) مالك رسمی آن خود متقاضی 

میباشد (محرز گردیده است.

12-برابر رای شماره 13۹5۶03020130005۹3-۹5/7/8   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی خانم ایران كریمی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یك باب 

خانه به مساحت 132.50 مترمربع پالك 538 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 242 

 اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای سیبک  خریداری از مالك رسمی آقای محمد حسن کریمی  محرز گردیده 

است.

13-برابر رای شماره13۹5۶0302013000۶14-۹5/7/15   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای محمد علی كیانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۹5 صادره از فریدونشهر در یك قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 12800مترمربع پالك 11فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 اصلی واقع در 

فریدونشهر ، روستای دربند   )مالك رسمی ان خود متقاضی است ( محرز گردیده است.

14-برابر رای شماره 13۹5۶0302013000۶15-۹5/7/15   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای حشمت اله اسالمی فرزند منصور بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یك باب 

از 242  از پالك1 فرعی  از 242 اصلی مفروز و مجزی شده  خانه به مساحت 103.۶0 مترمربع پالك ۹7 فرعی 

الواسطه  از مالك رسمی آقای قلی کریمی سیبکی   اصلی  واقع در فریدونشهر،روستای سیبک  خریداری مع 

محرز گردیده است.

15-برابر رای شماره13۹5۶0302013000۶3۹-۹5/7/27   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای عزت اله چرمی فرزند نامدار بشماره شناسنامه ۶ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به 

مساحت ۶80.10 مترمربع پالك 20فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك57  اصلی واقع در فریدونشهر 

،روستای مصیر)  مالك رسمی خود متقاضی میباشد( محرز گردیده است

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

تاریخ انتشار نوبت اول : چهار  شنبه ۹5/8/5

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج  شنبه  ۹5/8/20 

  محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

آگهیابالغدادخواستوضمائم
 شاکی : خانم مریم داوری دولت آبادی  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای مهدی سجادی به خواسته کالهبرداری 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار 

)101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹50۹۹83752700282 - ۹50505  ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۹/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  متهم 

و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع 

ازمفاد 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. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/537/م الف به تاریخ ۹5/0۶/14

آگهیابالغدادخواستوضمائم
 شاکی : محمد زارع دولت آبادی  دادخواستی به طرفیت متهمین : آقایان مجید حاتمی دارانی و میثم کیوان پور  

به خواسته تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان 

برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹50۹۹83752300251 - ۹50۹31  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۹/20 

و ساعت 11:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد 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. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/772/م الف به تاریخ ۹5/08/1۶

دادنامه
شاکی : آقای عباس کمالی دولت آبادی فرزند محمد حسن به نشانی دولت آباد خ اباذر شرقی ک مولوی ک عمار 

پ 24 متهم :آقای دلبر طاهری علم فرزند شیخ مهدی به نشانی لرستان خرم آباد کمربندی ک رشنر - 7۹ اتهام: 

تحصیل مال از طریق نامشروع

رای دادگاه

آبادی فرزند محمد حسن علیه دلبر طاهری  علم فرزند شیخ  در خصوص شکایت آقای عباس کمالی دولت 

از  به شماره سریال 35۶7510۶7۹4۶721  همراه سامسونگ  تلفن  دستگاه گوشی  یک  تحصیل  بر  دائر  مهدی 

طریق نامشروع دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی و استعالم صورت گرفته از شرکت ایرانسل و فعال بودن خط شماره 

۹8۹30287۹2۶7 به نام متهم در گوشی مذکور صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری 

نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 

متهم موصوف را عالوه بر رد اصل مال به شاکی به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/75۹/م الف به تاریخ  ۹5/08/11

دادنامه
خواهان : آقای شمس الدین پروانه نسب فرزند هاشم به نشانی خورزوق خ شهرداری کوی زین العابدین  پ 

22 منزل اصغر نبی  خوانده : آقای مهدی حبیبی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت... 

2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطابه خسارات دادرسی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای شمس الدین پروانه نسب فرزند هاشم بطرفیت آقای مهدی حبیبی بخواسته مطالبه 

مبلغ 125000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۹8485۹ مورخ ۹4/04/30 با توجه به شرح دادخواست 

کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی 

علیرغم نشر آگهی و عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص باستناد مواد 310 و 312 و 313 قانون 

تجارت و 1۹5 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر بانضمام هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق شلخص ساالنه بهای کاال و خدمات 

مصرفی و حق الوکاله وکیل توسط خوانده در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در مرکز استان است .

مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/730/م الف به تاریخ  ۹5/08/04

دادنامه
شکات: آقای علی خدادادی  پاوائی فرزند اکبر به نشانی پیر بکران فلکه شهرداری مجتمع تجاری امیر موبایل امیر 

2- آقای علی اصغر اصغریان فرزند سیف اله 3- آقای محمود رضوانی فرزند حسن 4- آرياالی مران حشمتی نژاد 

فرزند محمود با وکالت آقای حمیدرضا هادی فزند رمضان به نشانی اصفهان خیابان شمس آبادی چهار راه قصر 

مجتمع اداری قصر نور طبقه دوم واحد 20۶ 5- آقای مسعود عظیمی فرزند محمود به نشانی خمینی شهر دستگرد 

قداده خ فاضالب ک ش مقیمی ۶- شرکت سازه  های فلزی اصفهان به مدیریت مرتضی مظفری به نشانی اصفهان 

مشتاق اول کوچه باغ برج پ 30 7- آقای علی بزرگ منش فرزند رحمان به نشانی اصفهان خ رودکی روبروی 

شیرینی فروشی ویکتوریا نبش ک امیر سلیمانی ط 2 متهمین: 1- خانم شهناز محمدی خولنجانی فرزند حسن به 

نشانی مجهول المکان 2- آقای مهدی  حاج آقا جونی کاشی فرزند غال حسین با نمایندگی آقای محمد اسماعیلی 

نصر آبادی فرزند رضا قلی به نشانی اصفهان خ قائم مقام فراهانی )سپهساالر( روبروی بیمارستان حجتیه موسسه 

حقوقی رضوانیان 3- آقای محمد جواد حیدری فرزند قاسمعلی با وکالت آقای سعید قاسمی فرزند رمضان به 

نشانی اصفهان چهار راه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق شمالی پالک 384 4- آقای جواد نجفی فرزند علی پناه 

با وکالت آقای بهادر ادیبی فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان بوستان ملت )حد فاصل پل فلزی و آذر ( بن بست 

شماره 25 )ارکیده( پالک 100 دفتر وکالت اتهام: مشارکت در کالهبرداری 

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان:1- جوادنجفی فرزند علی پناه با وکالت آقای بهادر ادیبی 2- محمد جواد حیدری فرزند 

قاسمعلی با وکالت آقایان بابک ابدالی و سعید قاسمی 3- مهدی حاج آقا جونی کاشی فرزند غالمحسین با 

وکالت آقای محمد اسماعیلی نصر آبادی 4- خانم شهناز محمدی خولجانی فرزند حسین دائر بر مشارکت در 

کالهبرداریموضوع شکایت آقایان: 1- عباسعلی داوری دولت آبادی فرزند حسین به مبلغ 2۶50۶0000 ریال 2- 

محمود رضوانی فرزند حسن به مبلغ 1050000000 ریال 3- مهران هشمتی نژاد فزند محمود به مبلغ 23۶500000 

ریال 4- علی اصغر  اصغریان فرزند سیف اله به مبلغ 250000000 ریال 5- اصغر اسماعیلی فرزند اسداله به مبلغ 

7270۶0000 ریال با وکالت آقای حمیدرضا هادی ۶- مرتضی مظفری فرزند فضل اله مدیر عامل شرکت سازه های  

فلزی  اصفهان به مبلغ 3۹2225000 ریال 7- مسعود عظیمی دستجردی فرزند حسن به مبلغ 204000000 ریال 

8- علی خدادادی فرزند اکبر به مبلغ 45000000 ریال ۹- محمد باطنی با وکالت آقای حامد منتظرین  به مبلغ 

43500000 ریال دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان برخوار شکایت شکات و مدارک ابرازی از ناحیه ایشان اعم از تصویر چکها و گواهینامه های عدم 

پرداخت بانک محال علیه و فاکتورهای مضبوط در پرونده  و تحقیقات انجام شده توسط مامورین انتظامی و مفاد 

اظهارات شهود مضبوط در صفحات 24 و 428 الی 430 و 4۶2 الی 4۶3 و 557 و 701 و 711 و ۹02 و ۹03 و ۹04 

و ۹17 و تصویر اجاره نامه های عادی تنظیمی بیت آقایان موسوی و نجفی مضبوط در صفحه 234 و با عنایت به 

نظریه کارشناس خبره در امر اصالت خط و امضاء مضبوط در صفحه 4۹8 و با توجه به اظهارات  متهمان آقایان 

جواد موسوی و محمد جواد حیدری و مهدی حاج آقاجونی در جلسات مورخ ۹1/12/07 صفحه 177 و ۹2/03/0۶  

صفحات 354 و الی 35۶ و ۹2/04/03 صفحات 3۹۹ الی 403 و ۹2/07/0۹ صفحه 547 و ۹2/07/10 صفحات 

54۹ و 550 و ۹2/07/13 صفحات 555 الی 55۶ و ۹2/07/15 صفحات 5۶7 و 573 الی 583 و جلسات رسیدگی 

مورخ ۹3/01/27 و ۹3/10/08 و ۹4/11/2۹ و سایر قرائن و امارات از جمله استفاده از اسماء مستعار از ناحیه متهمان 

صرف نظر از دفاعیات بال وجه متهمان ردیفهای اول الی سوم وکالء ایشان در جلسات رسیدگی و لوایح تنظیمی 

تاریخهای ۹3/10/08 و ۹4/11/2۹ از ناحیه آقایان سعید قاسمی و ابدالی و اسماعیلی مضبوط در صفحات 820 الی 

82۹ و ۹4۶ و  ۹45  پرونده و عدم حضور متهمه ردیف چهارم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبردگان را محرز 

و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس وکالهبرداری و رعایت 

تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 2 هریک از متهمان موصوف را عالوه بر رد اصل مال به شرح ریز 

مبالغ قید شده در صدر دادنامه در حق شکات به تحمل نه بار چهار بار حبس و نیز متهمان را به پرداخت نه بار مبلغ 

3213345000 ریال جزای نقدی معادل مالی که از شکات اخذ کرده اند در حق صندوق دولت محکوم می نماید که 

مجازات قابل اجرا می باشد رای صادره نسبت به متهمان ردیفهای ال و دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و نسبت به متهمه ردیف چهارم غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/781/م الف به تاریخ  ۹5/08/18

آگهیمزایده
اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی 

مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دلیگانی  رضوی  مرتضی  علیه  و  اصفهانی  پور  علیرضا کاویان  له   4 ح  ج   141/۹4 کالسه 

185/000/000ریال به منظور فروش یکدستگاه خودرو 20۶ به شرح ذیل به نشانی اصفهان جاده خاتون آباد پارکینگ 

صداقت وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ ۹5/۹/4 از ساعت ۹ تا 

۹/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم ساختمان اجرای احکام دادگستری خ نیکبخت

جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 

بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 21712۹0210008 نزد بانک ملی 

دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 

و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

نظریه کارشناسی یکدستگاه سواری پژوsd 20۶ صندوقدار بشماره انتظامی 88۶ د۹۶ ایران 53 به رنگ سفید روغنی 

مدل سال 1388 بشماره شاسی 227158 و شماره موتور 37141 بازدید عینی و فنی بعمل آورده شد وضعیت فعلی 

اتومبیل در حال حاضر دارای موتور ، گریبکس ،دیفرانسیل می باشد و بعلت توقف طوالنی و شارژ نبودن باطری 

روشن نشده بدنه از ناحیه گلگیر جلوی سمت راست و پایه گلگیر عقب راست آثار تصادف دارد دارای خشهای 

محیطی می باشد تودوزی نسبتا مرتب ، شیشه  ها و داشبورد سالم است. الستیک ها حدود 40 درصد عاج دارد 

لیکن بعلت توقف طوالنی غیر قابل استفاده می باشد ، بیمه نامه شخص ثالث رویت نشد ارزیابی وضعیت گذاری با 

عنایت توصیف وضعیت فعلی خودرو و اوضاع فعلی و رکود حاکم بر بازار اتومبیل در حال حاضر مبلغ هیجده میلیون 

و پانصد هزار تومان قیمت گذاری و ارزیابی میگردد. 

شماره:24700/م الف اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی اصفهان

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

الیک جمع کن ها

نرگسآبیار:

من فیلمساز صلح هستم، نه ضد جنگ



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بسکتبال ایران به برنامه ۱۰ ساله ... پنجشنبه  2۰  آبان ماه   6۱395
ـــمـــاره  296 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 لیورپول به دنبال سردار
ــت  ــی اس ــن مدع ــریه گاردی نش
باشــگاه لیورپــول بــرای رفــع 
کلــوپ  یورگــن  نگرانی هــای 
مبنــی بــر از دســت دادن ســادیو 
ــی اینگــس، شــرایط  ــه و دن مان
ــاه  ــون در م ــردار آزم ــذب س ج
گرفتــه  نظــر  زیــر  را  ژانویــه 
اســت. ســردار آزمــون در حــال حاضــر مــورد توجــه بســیاری 
ــون  ــه اســتوک ســیتی و اورت ــر از جمل ــگ برت ــای لی از تیم ه
ــن  ــز از روبی ــال جنجال برانگی ــد از انتق ــه و بع ــرار گفت ــز ق نی
کازان بــه روســتوف، عملکــرد تاثیرگــذاری را از خــود ارائــه داده 

است. 
لیورپــول نیــز بعــد از انتصــاب مایــکل ادواردز بــه عنــوان مدیــر 
دپارتمــان جــذب بازیکنــان، عملکــرد ایــن مهاجــم 21 ســاله 
ــه و قصــد دارد در فصــل  ــر نظــر گرفت را در فصــل جــاری زی
نقــل و انتقــاالت زمســتانی، پیشــنهادی مبنــی بــر بــه خدمــت 
گرفتــن او ارائــه بدهــد. ســردار آزمــون در فصــل جــاری 
ــی  ــه گروه ــه مرحل ــتوف ب ــود روس ــری را در صع ــش موث نق
ــر اندرلخــت  ــی در براب ــا گلزن ــرده و ب ــا ک ــان ایف  لیــگ قهرمان
ــی  ــه گروه ــه مرحل ــتوف ب ــود روس ــس، از ارکان صع و آژاک
ــد  ــن رون ــران ای ــی ای ــم مل ــم تی ــد. مهاج ــمار می آی ــه ش  ب
را بــا گلزنــی در برابــر اتلتیکومادریــد در مرحلــه گروهــی لیــگ 

قهرمانــان نیــز ادامــه داده اســت.

چهار ایرانی در خطر محرومیت مقابل قطر
تیــم ملــی ایــران در حالــی روز 25 آبان مــاه بــه مصــاف 
ســوریه مــی رود کــه چهــار بازیکــن تــک اخطــاره در ترکیــب 
خــود دارد کــه می تواننــد از حضــور در بــازی حســاس 
ــری  ــد امی ــری، وحی ــان منتظ ــوند. پژم ــروم ش ــدی مح بع
ــی  ــن اصل ــار بازیک ــه، چه ــکان دژآگ ــان و اش ــن رضائی  رامی
ــار در  ــک اخط ــه ی ــوند ک ــوب می ش ــران محس ــدی ای و کلی
ــت کارت  ــد و در صــورت دریاف ــه انضباطــی خــود دارن کارنام
ــم  ــازی روز شش ــوریه از ب ــر س ــی براب ــدال آت زرد دوم در ج
انتخابــی جــام جهانــی برابــر قطــر در دوحــه محــروم خواهنــد 
شــد؛ البتــه بــه ایــن جمــع بایــد ســردار آزمــون هــم اضافــه 
شــود؛ امــا بهتریــن گلــزن ایــران بــا یــک جلســه محرومیــت 
 انضباطــی مقابــل ســوریه غایــب خواهــد بــود تــا حضــورش 

در دوحه تضمین شود. 
بــا توجــه بــه اینکــه ســوریه فوتبالــی فیزیکــی مبتنی بــر قوای 
جســمانی و خشــن ارائــه می دهــد، احتمــال اینکــه شــاگردان 
کــی روش اســیر جنگ هــا و درگیری هــای فیزیکــی شــده و 
ــد، وجــود دارد؛ از همیــن رو ملی پوشــان  از داور اخطــار بگیرن
ــازی  ــا ب ــد ت ــاری نگیرن ــا از داور اخط ــب باشــند ت ــد مراق بای
 حســاس بــا قطــر در اوایــل فروردین مــاه 96 را از دســت

 ندهند.

بسکتبال ایران به برنامه ۱۰ ساله نیاز دارد
ــکتبال  ــی بس ــم مل ــرمربی تی س
بــرای  اســت  معتقــد  ایــران 
رســیدن به ســطح اول بســکتبال 
دنیــا، تیــم ملــی ایــران نیازمنــد 
ــت.  ــدت اس ــه بلندم ــک برنام ی
درک باورمــن در حاشــیه بیســت 
و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ایــران  بســکتبال  در  گفــت:  خبرگزاری هــا  و  مطبوعــات 
اســتعدادهای فوق العــاده ای وجــود دارد کــه نیــاز اســت 
ــد. در تمامــی رده هــای  ــرورش یابن ــان مجــرب پ توســط مربی
بســکتبال ایــران، بازیکنانــی وجــود دارنــد کــه پتانســیل حضــور 
در ســطح اول بســکتبال اروپــا را دارنــد. وی ادامــه داد: مســئله 
اصلــی در بســکتبال ایــران، نبــود مربیــان بادانــش اســت. در 
ــد  ــران می توان ــا 1۰ ســاله بســکتبال ای طــول یــک برنامــه 5 ت
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــاند. س ــا برس ــطح اول دنی ــه س ــود را ب خ
بســکتبال ایــران در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــا اکنــون در بیــن 
ســه تیــم برتــر آســیا هســتیم؛ امــا امیــدوارم بتوانیــم در طــول 
 چنــد ســال آینــده بــه قــدرت اصلــی بســکتبال در آســیا 

و همچنین موفقیت در رقابت های بین المللی برسیم.

جنجال سه زیتون و یک نوشابه در لیگ برتر
ــران  ــال ای ــری فوتب ــگ برت ــای لی ــی از تیم ه ــت یک سرپرس
ــان داوری  ــه دپارتم ــذای داوران ب ــوری از غ ــال فاکت ــا ارس ب
ــابه  ــک نوش ــرورده و ی ــون پ ــه زیت ــفارش س ــه س ــبت ب نس
اضافــی در یــک وعــده غذایــی داوران اعتــراض کــرده اســت. 
منوچهــر نظــری، عضــو دپارتمــان داوری فدراســیون فوتبــال در 
ایــن بــاره گفــت:  سرپرســت یکــی از تیم هــای مطــرح لیــگ 
برتــری کــه تیمــش در هفته هــای اخیــر لیــگ میزبــان بــوده 
و شکســت هــم خــورده، فاکتــوری را برایمــان ارســال کــرده که 
در نــگاه اول چیــز غیرعــادی مشــاهده نکردیــم؛ امــا زمانــی که 
ــا مــا تمــاس گرفــت متوجــه شــدیم ایــن  سرپرســت تیــم ب
باشــگاه بــه ســرو ســه زیتــون پــرورده و یــک نوشــابه اضافــی 
ــد-  ــگاه بوده ان ــن باش ــان ای ــه مهم ــره داوری - ک ــم 3 نف تی
اعتــراض دارنــد. وی افــزود: در فاکتــوری کــه برایمــان ارســال 
شــده،  ســه داور مجموعــا 2 نوشــابه، یــک دوغ و یــک دلســتر 
ــد. سرپرســت  ــرورده ســفارش داده ان ــون پ ــه 6 زیت ــه اضاف ب
ــک نوشــابه و ســه  ــان ی ــه چــرا داورانت ــت ک ــا گف ــه م ــم ب تی

زیتــون پــرورده اضافــی ســفارش داده انــد.
 نظــری تاکیــد کــرد: ایــن موضوع بســیار تأســف برانگیز اســت؛ 
چــرا کــه قشــر داوری از هــر طــرف ضربــه می خورنــد و ســیبل 
ــچ  ــوند هی ــه نمی ش ــت ک ــده اند. داوران حمای ــراد ش ــه اف  هم
ــد. شــما  ــرار می گیرن ــراض ق ــورد اعت ــن شــکل هــم م ــه ای ب
ببینیــد چقــدر ایــن افــراد ســطح پاییــن هســتند کــه فاکتــور 
غــذا را برایمــان ارســال می کننــد و بــه نوشــابه و زیتــون داوران 

ــوند. ــرض می ش معت
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ــران  ــال ای ــی فوتب ــود. آکادمــی مل ــخ ب ــا تل ــاه، ام ــر کوت خب
تعطیــل شــد. آکادمــی ملــی فوتبــال ایــران کــه از ســال 87 
ــای  ــت تیم ه ــکیل و فعالی ــدف تش ــا ه ــود را ب ــت خ فعالی
پایــه زیــر 12 ســال و ســاماندهی مــدارس فوتبــال سراســر 
کشــور آغــاز کــرده بــود، پــس از گذشــت 8 ســال متاســفانه 
بــه دلیــل آنچــه تغییــر ســاختار نامیــده شــده، تعطیــل شــد.

    آکادمی ملی فوتبال
آکادمــی ملــی فوتبــال کــه از ســال 87 فعالیــت خــود را آغاز 
کــرد، در ابتــدا تالشــش بــر ایــن بــود تــا ســاختار تشــکیالتی 
آکادمــی بــا توجــه بــه اساســنامه فدراســیون فوتبــال شــکل 
بگیــرد. در ایــن زمینــه نیــز آیین نامــه ســاختار و تشــکیالت 
ــد؛  ــه ش ــیون ارائ ــه فدراس ــه هیئت رئیس ــه و ب ــی تهی آکادم
امــا ایــن آیین نامــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت و مقــرر شــد 
 تــا تحــت نظــر ریاســت فدراســیون فوتبــال بــا حفــظ قوانیــن 
و مقــررات آکادمــی تشــکیل و تحــت نظــر شــورای آکادمــی 
ــر آن  ــیون و دبی ــس فدراس ــده رئی ــر عه ــت آن ب ــه ریاس ک
رئیــس آکادمــی بــود، اداره شــود. هــر چنــد ایــن تشــکیالت 

ــد  ــمی تأیی ــکل رس ــه ش ــال ب ــیون فوتب ــاختار فدراس در س
نشــد. 

ــه  ــال پای ــازماندهی فوتب ــی س ــت آکادم ــن مأموری مهم تری
زیــر 12 ســال کشــور بــود و هم اکنــون نزدیــک بــه 1۰۰۰ 
ــی اســت. در  ــن آکادم ــال تحــت پوشــش ای مدرســه فوتب
ــر ایــن  بخــش ســخت افزاری نیــز تمــام تــالش آکادمــی ب
ــی  ــرای تیم هــای مل ــزات الزم را ب ــات و تجهی ــا امکان ــود ت ب
18گانــه کشــور در فوتبــال و فوتســال، فوتبــال ســاحلی بانوان 
ــون  ــد. اکن ــف فراهــم کن و مــردان در رده هــای ســنی مختل
ــه  ــب س ــن در قال ــت 13۰ بازیک ــل اقام ــی دارای مح آکادم
محــل هتــل آکادمــی فوتبال، مهمانســرای شــماره یــک و دو 
اســت. ســاخت مرکــز مــدرن ارزیابــی مهارت هــا و آمادگــی 
ــماره  ــاختمان ش ــاخت س ــال، س ــان فوتب ــمانی بازیکن جس
ــال ــی و فوتب ــای مل ــان تیم ه ــت مربی ــل اقام ــه مح  دو ک
ــب  ــا در قال ــا کمــک فیف ــال ب زمیــن چمــن مصنوعــی فوتب
ــال  ــم فوتب ــی عل ــش بین الملل ــزاری همای ــروژه گل، برگ  پ
ــی  ــای آکادم ــه فعالیت ه ــه، از جمل ــال پای ــت فوتب و مدیری
ــیون  ــا فدراس ــگاه ب ــاط دانش ــتای ارتب ــال در راس ــی فوتب مل

ــود. ــوب می ش ــال محس ــی فوتب ــعه علم ــال و توس فوتب

    روزهای تلخ فوتبال پایه
ــاال  ــن ح ــران همی ــال در ای ــاخت های فوتب ــفانه زیرس متاس
ــیار  ــیایی بس ــورهای آس ــیاری کش ــا بس ــه ب ــم در مقایس ه
ــاع  ــی، اوض ــی مل ــدن آکادم ــل ش ــت و تعطی ــف اس  ضعی

را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. 
ــی  ــال دیم ــورت کام ــه ص ــران ب ــت ها در ای ــد فوتبالیس رش
ــته  ــال داش ــتاره های فوتب ــه تک س ــی ب ــر نگاه ــت و اگ اس
ــی  ــی اتفاق ــان خیل ــن بازیکن ــتر ای ــم بیش ــیم، می بینی باش
ــدت  ــه ش ــران ب ــگاهی در ای ــال باش ــده اند. فوتب ــف ش کش
نتیجه گراســت و تقریبــا تیم هــای لیــگ برتــر و لیــگ 
دســته اول فوتبــال ایــران تیم هــای پایــه در رده هــای ســنی 

ــد. ــن ندارن پایی

  متاســفانه باشــگاه های ایــران کــه تنهــا نــام باشــگاه 
ــط  ــدک می کشــند، بیــش از اینکــه ســازنده باشــند فق را ی
بــه فکــر هزینــه کــردن در رده بزرگســاالن هســتند و اهمیتــی 
بــرای رده هــای دیگــر قائــل نیســتند. معــدود باشــگاه هایی 
 هــم کــه در رده هــای پایــه تیــم دارنــد، بــا کمتریــن هزینــه 
ــتند.  ــا هس ــن تیم ه ــغول اداره ای ــات مش ــن امکان و کمتری
بــه هــر تقدیــر اگــر مــا خواهــان حفــظ جایــگاه بهتریــن تیــم 
آســیا هســتیم، دســت کم بایــد در رده هــای پایــه از همیــن 
ــرمایه گذاری  ــا س ــرا ب ــیم؛ زی ــده باش ــر آین ــه فک ــروز ب ام
رقیبــان روزی خواهــد رســید کــه اختــالف مــا بــا دیگــر رقبــا 
بــه حــدی زیــاد خواهــد شــد کــه تاریــخ درخشــان فوتبــال 

ــه یــک رویــای دوردســت تبدیــل خواهــد شــد. ایــران ب

روزهای تلخ فوتبال پایه

وداع با آکادمی فوتبال

ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC(، فهرســت 
 ســه نفــره نامزدهــای کســب جایــزه بهتریــن بازیکــن مــرد 
ــر  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــال آســیا در ســال 2۰16 را اع و زن فوتب
ایــن اســاس عمــر عبدالرحمــن از امــارات، حمــادی 
احمــد عبــدهللا الدعیــة از عــراق، وو لــی از چیــن در 

بخــش مــردان، کایتلیــن فــورد و لیســا 
ــا از اســترالیا و تــان رویــن از چیــن در  دوان
ــره  ــت جای ــدای دریاف ــان، کاندی ــش زن بخ
ــن شــده اند.  ــاره که ــن فوتبالیســت ق بهتری
مراســم معرفــی برتریــن فوتبالیســت مــرد 
ــم  ــخ یک و زن آســیا در ســال 2۰16، در تاری
ــزار  ــی برگ ــهر ابوظب ــامبر )11 آذر( در ش دس

می شــود. 
عبدالرحمــن، هافبــک تیــم ملــی امــارات و بازیکــن 
باشــگاه العیــن، یکــی از بهتریــن بازیکنــان فوتبــال آســیا 
در ســال های اخیــر بــوده کــه پیــش از ایــن هــم چندیــن 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــرادی کس ــزه انف جای

او در صعــود امــارات بــه دور ســوم بازی هــای مرحلــه 
ــه  ــن ب ــیدن العی ــز رس ــی 2۰18 و نی ــام جهان ــی ج انتخاب
ــت.  ــگ داش ــی پررن ــا نقش ــان اروپ ــگ قهرمان ــال لی فین
حمــادی احمــد نیــز کــه بــرای تیــم نیــروی هوایــی عــراق 
)قهرمــان AFC کاپ در فصــل جــاری( و تیــم ملــی 
ــوان  ــد، امســال عن ــوپ می زن ــن کشــور ت ای
ــن  ــن بازیک ــن و باارزش تری ــن بازیک بهتری

AFC کاپ را از آن خــود کــرد. 
وو لــی هــم کــه برتریــن گلــزن تاریــخ 
ــوب  ــی محس ــانگهای اس آی پی ج ــم ش تی
می شــود )بــا 114 گل( و دوران بازیگــری اش 
ــن را از 14 ســالگی  ــه ای چی ــال حرف در فوتب
ــار کفــش طــالی ســوپرلیگ  ــار ب ــون چه ــرد، تاکن ــاز ک آغ
چیــن را کســب کــرده کــه آخریــن آن هــا در ســال جــاری 
بــوده اســت. او یکــی از تأثیرگذارتریــن بازیکنــان در مســیر 
صعــود چیــن بــه دور ســوم مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی 

ــن ــود.  خبرآنالی ــیه ب 2۰18 روس

نامزدهای برترین بازیکن فوتبال آسیا معرفی شدند
گویــا پافشــاری کاپیتــان المپیکــی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ــواب داد و او  ــور ج ــارج از کش ــان در خ ــرای درم ــران ب ای
ــی  ــی جراح ــص اروپای ــکان متخص ــط پزش ــه زودی توس ب

خواهــد شــد. 
برخــالف اخبــار چنــد روز اخیــر و نظــر متولیــان فدراســیون 

کشــتی و فدراســیون پزشــکی ورزشــی 
مبنــی بــر عمــل جراحــی رضــا یزدانــی 
توســط پزشــکان ایرانــی، کاپیتــان المپیکــی 
کشــتی آزاد همچنــان بــر موضــع خــود 
ــان  ــزام و درم ــد اع ــرده و قص ــاری ک پافش
در خــارج از کشــور را دارد. بــر ایــن اســاس 
ــا  ــی ت ــا یزدان ــف رض ــود تکلی ــه می ش گفت

ــه زودی  ــود و او ب ــخص می ش ــاری مش ــه ج ــان هفت پای
بــرای جراحــی بــه یکــی از کشــورهای آلمــان، اتریــش یــا 

ــد. ــد ش ــزام خواه ــپانیا اع اس
 یزدانــی بدیــن ترتیــب بعــد از اعــزام بــه یکــی از ایــن ســه 
کشــور بالفاصلــه مــورد عمــل جراحــی ســخت و ســنگین 

از ناحیــه آشــیل پــا قــرار می گیــرد و ســپس بــرای ادامــه 
 رونــد درمــان بــه ایــران بازمی گــردد تــا فیزیوتراپــی 

و تمرینات ویژه و سبک را در داخل کشور ادامه دهد. 
بــه گفتــه پزشــکان متخصــص بــا توجــه بــه مصدومیت های 
ــبتا  ــت نس ــه وضعی ــیدن ب ــان و رس ــان درم ــابه، زم مش
مطلــوب جســمی یزدانــی، دســت کم دو مــاه 
ــورت  ــد و او در ص ــد انجامی ــول خواه ــه ط ب
ــن  ــش ای ــی و رضایت بخ ــردن طبیع ــی ک ط
رونــد، می توانــد نســبت بــه آینــده حرفــه ای 

ــد.  ــری کن ــود تصمیم گی ــی خ و ورزش
پیــش از ایــن اعــالم شــده بــود فدراســیون 
ــا  ــی ب ــکی ورزش ــیون پزش ــتی و فدراس کش
ــکی  ــژه پزش ــیون وی ــن کمیس ــزاری چندی ــه برگ ــه ب توج
ــن بیمارســتان  ــی را در مجهزتری ــد رضــا یزدان در نظــر دارن
ایــران جراحــی و درمــان کننــد کــه بــا توجــه بــه تصمیــم 
نهایــی او، جراحــی در داخــل کشــور بــه طــور کلــی منتفــی 

ــت. ورزش 3 ــده اس ش

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره  پرونده:94۰99837223۰۰5۰3  شماره   951۰1۰372۰7۰2945 ابالغیه:  شماره 

این شعبه  تنظیم:1395/۰8/۰4 در پرونده کالسه 94۰99837223۰۰5۰3  تاریخ  شعبه:941547 

ابوالفضل بیاتی و اسداله شعیب و انسیه آبایی به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار گرفته است 

. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا جهت اتهام مزاحمت تلفنی در این 

 شعبه حاضر گردد. بدیهی است  در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد

 آمد.

 شماره:389/م الف 

دفتردادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دوشهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی

دادنامه 
شماره  تنظیم:1395/۰4/1۰  تاریخ  دادنامه:95۰99736534۰۰577  شماره 

کالسه  پرونده  شعبه:94۰271  بایگانی  شماره  پرونده:94۰99836534۰۰265 

فالورجان  شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   94۰99836534۰۰265

نهایی شماره 95۰99736534۰۰577 خواهان: خانم فاطمه قاسمی فالورجانمی فرزند  تصمیم 

آقای  خوانده:  پدری  منزل  افیت  اعظم گرمابه  امام جنب مسجد  خ  فالورجان  نشانی  به  جعفر 

قاسمی  نانوایی   – روستای محمدیه   – فالورجان  نشانی  به  علی  فرزند محمد  قاسمی  محسن 

باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و  خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه 

مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم فاطمه قاسمی فالورجانی 

فرزند جعفر به طرفیت اقای محسن قاسمی فالورجانی فرزند محمد علی به خواسته صدور حکم 

طالق با احراز شرایط اعمال وکالت در طالق )بند 8 سند نکاحیه ، ترک زندگی خانوادگی بدون 

عذر موجه( با عنایت به رونوشت مصدق سند نکاحیه ضمیمه دادخواست علقه زوجیت فی مابین 

طرفین محرز است و باتوجه به محتویات پرونده ،  اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زوج حدود چهار 

سال است که او را بالتکلیف رها نموده است استشهادیه محلی که در ان غیبت زوج مورد تایید قرار 

گرفته است مفاد نظریه داوری و اینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر اگهی در جلسه رسیدگی 

و جلسه داوری حضور نیافته و دفاعی ننموده است و نظریه پزشکی قانونی به شماره 95/8۰۰ دادگاه 

با جلب نظر قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و 

مواد 26-29 قانون حمایت خانواده )گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق ( با احراز 

از شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می نماید با عنایت به اینکه زوجه پنجاه عدد سکه 

تمام بهار ازادی از مهریه را بذل نموده لذا می تواند به وکالت از زوج نسبت به قبول مابذل و مطلقه 

نمودن خود نسبت به طالق خلع اقدام نماید مدت اعتبار حکم شش ماه پس از ابالغ رای فرجامی 

یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

 قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد./ 

احمد رضا قاضی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع در  از 15191 اصلی  22۰۰ فرعی  یکباب خانه   پالک شماره  چون تحدید حدود ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حمید رضا باقری   فرزند اسدا...  در جریان ثبت 

است و رای شماره 13956۰3۰2۰27۰۰45۰1 مورخ95/4/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

 15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  حدود 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/9/14 روز 

یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 

میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  به اعتراض عملیات ثبتی  اداره ثبت بدون توجه   نماید سپس 

داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :2435۰/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ چهار دیواری و اعیانی شماره پالک 11548/3۰75  واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام علیرضا برزمهری   فرزند نوراله  در جریان ثبت است و 

رای شماره 13956۰3۰2۰27۰۰4981 مورخه95/4/22 واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

 15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  حدود 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/9/22 روز 

دوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 

میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰

 شماره :24354/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 7741/351  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام زهرا جبلی و محمود تورجی زاده    فرزندان حسن و اسدهللا  در جریان 

ثبت است و رای شماره 494۰ و 4963  مورخ1395/۰4/21 طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/۰9/16 روز  ساعت 9 

صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 

ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :24355/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 12198/2۰  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام رضوان حقیقی پوده    فرزند علی محمد در جریان ثبت است و رای 

قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از  و  مورخه95/4/6    13956۰3۰2۰27۰۰43۰7 شماره 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/9/15 روز دوشنبه  ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 

ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :24352/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 3465 فرعی مفروز شده از پالک 1۰393 

و  درویشی  مرتضی  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   

رای های شماره های  و  ثبت است  ودر جریان  عبدالرسول  فرزندان  نائینی      احمد درویشی 

حل  هیات  طرف  از  مورخه1395/۰4/۰5   و13956۰3۰2۰27۰۰4238   13956۰3۰2۰27۰۰4235

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/۰9/14 

روز یکشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 

مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 

و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 

میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  به اعتراض عملیات ثبتی  اداره ثبت بدون توجه   نماید سپس 

داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :24351/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه باستثناء بهای ثمنیه اعیانی شماره پالک 116 فرعی مفروز 

شده از پالک 39 اصلی   واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم صغری 

دهقان خلیلی      فرزند قربانعلی در جریان ثبت است و رای شماره 13956۰3۰2۰27۰۰276۰ 

مورخه1395/۰3/۰1  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 

نامبرده  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  ماده 15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است  نبوده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/۰9/14 روز یکشنبه  ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 

نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :24349/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک 782  از  مفروز شده  فرعی  پالک 16925  یکبابخانه شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 

بنام خانم شهناز  ثبتی  پرونده  از 15191 اصلی   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق  فرعی 

شفیعی بوانی   فرزند رجب علی  در جریان ثبت است و رای شماره 13956۰3۰2۰27۰۰4786مو

رخه1395/۰4/2۰  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 

فوق  اصلی  پالک  اولیه  حدود  تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به 

تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/۰9/15 روز دوشنبه  ساعت 9 صبح 

اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و  در محل شروع 

امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که 

مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف مدت  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

قانونی وی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود 

میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  به اعتراض عملیات ثبتی  اداره ثبت بدون توجه   نماید سپس 

 داد. 

تاریخ انتشار: 95/8/2۰ 

شماره :24356/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان حسن آزادی مقدم  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سیف 

به شعبه  ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  به مجتمع شورا های حل  ا... رضایی  

ساعت   95/9/21 تاریخ  برای  و  ثبت   3/377/95 به کالسه  اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم 

2۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 

ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ 

می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 

 این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 

شماره : 5/22/95/484/م الف 

رئیس شورای حل اختالف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل – عباسعلی دهقانی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 695 فرعی از 4 اصلی بخش سه  گلپایگان
آقای مجتبی شفیعی  فرزند حبیب اله  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی 183 سهم  مشاع از 2638 سهم ششدانگ زمین پالک 

4/695  در گلپایگان بخش سه که  در صفحه 554 دفتر 33 امالک ذیل ثبت 8813 بنام مجتبی 

شفیعی فرزند حبیب اله  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 - - مورخ 

- - دفتر - در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

پالک 4/323 طی فرایند استاندارد به پالک 4/695 اصالح گردید

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 اصالحی ماده 12۰ 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. 

سند   المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/۰8/2۰ 

شماره : 414/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 2514 فرعی از 2 اصلی بخش سه گلپایگان
آقای محمد نبی وکیلباشی فرزند محمد علی باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 

گلپایگان  در  پالک 2/2514  زمین  تمامی ششدانگ   است که  مدعی  رسما گواهی شده  شهود 

بخش شش که در صفحه 3۰۰ دفتر 37 امالک ذیل ثبت 7899  بنام محمد نبی وکیلباشی  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 - - مورخ - - دفتر  

در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن 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 اصالحی ماده 12۰ 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. 

سند   المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/۰8/2۰ 

شماره : 411/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

جراحی یزدانی در ایران منتفی شد
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ــوه  ــریح نح ــن تش ــارت ضم ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
عملیــات تروریســتی داعــش در ســامرا کــه منجــر بــه کشــته 
ــه  ــن حمل ــی شــد، گفــت: ای ــران ایران و مجــروح شــدن زائ
تأثیــری بــر رونــد ثبت نام هــا و اشــتیاق مــردم بــرای 

ــت.  ــته اس ــن نداش ــاده روی اربعی پی
ــه ایــن ســؤال  ــارت در پاســخ ب رئیــس ســازمان حــج و زی
ــران  ــه زائ ــتی علی ــه تروریس ــچ حادث ــود هی ــال ها ب ــه س ک
ــه تروریســتی  ــود، دلیــل حادث ــداده ب ــی در عــراق رخ ن ایران
کــه علیــه زائــران ایرانــی در ســامرا رخ داد چــه بــود، گفــت: 
طــی هفته هــای گذشــته شــاهد تحــول اساســی در حــوزه 

میدانــی عــراق بودیــم. 
نیروهــای  و  ارتــش  پیروزی هایــی کــه  داد:  ادامــه  وی 
مردمــی عــراق بــرای آزادســازی موصــل داشــتند و ضربــات 
بســیار ســنگینی کــه گــروه تکفیــری صهیونیســتی داعــش 
ایــن حملــه  طــی روزهــای گذشــته داشــته، موجــب 

ــد.  ــتی ش تروریس
اگــر زمــان جنــگ خودمــان را نیــز بــه خاطــر بیاوریــم هــر 
ــه  ــا داشــتیم، مجموع ــی را در جبهه ه ــات موفق ــان عملی زم
ــان در داخــل کشــور دســت  گروه هــای تروریســتی و منافق

ــد. ــور می زدن ــات ک ــه عملی ب

ــردم  ــه م ــی ب ــران ایران ــتار زائ ــا کش ــش ب ــام داع     پی
ــان جه

رفتــار  همیــن  هــم  داعــش  تصریــح کــرد:   اوحــدی 
ــه دنیــا بدهــد و پــس  را داشــت و می خواســت پیامــی را ب
ــب  ــراق و حل ــه در موصــل ع ــه ک از شکســت های مفتضحان
ســوریه داشــت، می خواســت ایــن پیــام را بــه دنیــا بدهــد 

کــه مــا هنــوز حضــور داریــم.
    حمله تروریستی سامرا چگونه رخ داد؟

ــت:  ــامرا گف ــتی س ــار تروریس ــوه انفج ــریح نح وی در تش
دو نفــر از تروریســت ها بــا کمربنــد انتحــاری بــا یــک 
دســتگاه آمبوالنــس وارد پارکینــگ خودروهــا شــدند. یکــی 
از نیروهــای امنیتــی کــه مخصــوص زائــران ایرانــی بــود، بــه 
نــام شــهید »نــذار ســعید ضمیــر« متوجــه حرکت مشــکوک 
آمبوالنــس می شــود و بــه تعقیــب آن می پــردازد کــه یکــی 
 از عوامــل انتحــاری از آمبوالنــس فــرار و دیگــری خــود 

را منفجر می کند. 
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت افــزود: آمبوالنــس در داخــل 
پارکینــگ منفجــر می شــود کــه در آنجــا هیــچ زائــری حضــور 
ــد  ــیب دیدن ــوس آس ــتگاه اتوب ــد دس ــط چن ــت و فق  نداش

و چهار راننده اتوبوس عراقی شهید شدند.

    زخمی شدن ۹۷ زائر ایرانی در سامرا
ــه  ــه دو دقیق ــه فاصل ــاری ب ــر دوم انتح ــه داد: نف وی ادام
خــود را بــه داخــل جمعیتــی کشــاند کــه در حــال فــرار بــه 
ســمت حــرم بودنــد و در انتهــای جمعیــت خــود را منفجــر 
کــرد؛ ۱۳۲ نفــر در مجمــوع مجــروح شــدند کــه ۹۷ نفرشــان 

ایرانــی بودنــد. 
ــا  ــه آنج ــه ب ــی ک ــن گروه های ــه، اولی ــوع حادث ــس از وق پ
ــارت در  ــج و زی ــازمان ح ــتادهای س ــل س ــیدند، عوام رس
کاظمیــن و نجــف و هــال احمــر ایــران بــود و هماهنگی هــا 
ــر  ــد هلیکوپت ــار فرون ــا چه ــی انجــام و ب ــا مســئوالن عراق ب
ــل  ــداد منتق ــن و بغ ــه بیمارســتان های کاظمی مجروحــان ب

شــدند. 
ــش  ــرد: داع ــح ک ــارت تصری ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
از ایــن عملیــات دو هــدف داشــت؛ اول اینکــه پــس از 
شکســت های مفتضحانــه اعــام موجودیــت کنــد کــه راه بــه 
 جایــی نخواهــد بــرد و دوم بــه خیــال خــودش بتوانــد تــرس

رعب و وحشت در میان زائران ایجاد کند.
    تأثیر نداشــتن عملیات تروریســتی ســامرا بــر ثبت نام های 

اربعین
ــه  ــن حادث ــس از ای ــه پ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس

ــن رخ داد  ــای اربعی ــی در ثبت نام ه ــا کاهش ــتی آی تروریس
ــا  ــزان ثبت نام ه ــر می ــری ب ــچ تأثی ــاق هی ــن اتف ــت: ای  گف
ــته  ــات نداش ــات عالی ــه عتب ــفر ب ــردم در س ــتیاق م و اش
اســت. ریاســت جمهــوری کشــورمان همــان لحظــه اعــام 
کردنــد کــه بایــد رفتــن زائــران بــه ســامرا ممنــوع شــود کــه 
ــوع  ــه ســامرا ممن ــن ب ــز، رفت ــن نی ــوع شــد و در اربعی ممن

ــود. خواهــد ب

رئیس سازمان حج و زیارت:

انفجار سامرا تاثیری بر ثبت نام های اربعین نداشت

برگزاری محفل »تالوت و تدبر در قرآن« 

در یزد
ــاوت  ــل ت ــی محف ــم نوران مراس
بــا  کریــم  قــرآن  در  تدبــر  و 
فرهنگــی  معاونــت  همــکاری 
جهاد دانشــگاهی اســتان یــزد در 
دانشــگاه علــم و هنــر برگــزار 
شــد. هــدف از برگــزاری ایــن 
ــه  ــل نمازخان ــه در مح ــل ک محف
ــد ــزار ش ــزد برگ ــر ی ــم و هن ــگاه عل ــج( دانش  صاحب الزمان)ع

ــرآن  ــان دانشــگاهیان و ق ــاط می ــراری ارتب ــس و برق ایجــاد ان
کریــم و معطرکــردن فضــای دانشــگاهی بــه عطــر قــرآن کریــم 
بــوده اســت. ایــن مراســم کــه بــا همــکاری مشــترک معاونــت 
ــی  ــت فرهنگ ــزد، معاون ــاد دانشــگاهی اســتان ی ــی جه فرهنگ
دانشــگاه علــم و هنــر و کانــون قــرآن و عتــرت برگــزار شــد، بــا 
اســتقبال پرشــور دانشــجویان ایــن دانشــگاه مواجــه شــد.  در 
ایــن محفــل، محمدحســن حســن زاده، قــاری کشــوری، آیاتــی 
ــه تفســیر  ــرد و در ادام ــت ک از ســوره احــزاب و غاشــیه را قرائ
آیاتــی از قــرآن توســط حجت االســام و المســلمین شــعبان زاده 

ارائه شد.

 نماز از آسیب های اجتماعی 

پیشگیری می کند
از  می توانــد  نمــاز  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
 آســیب های اجتماعــی پیشــگیری کنــد و بایــد تــوان نمــاز 
روابــط  اصــاح  و  اجتماعــی  آســیب های  بــرای کاهــش  را 
ــردم  ــان م ــی می ــت دین ــت هوی ــی، تقوی ــی و خانوادگ اجتماع
ــت.  ــه کار گرف ــی ب ــای اخاق ــت رفتاره ــوان و تقوی ــل ج و نس
ــن اجــاس اســتانی  ــور در چهارمی ــدی عرب پ حجت االســام مه
ــا  ــی ب ــیب های اجتماع ــش آس ــاز و کاه ــوع نم ــا موض ــاز ب نم
حضــور اســتاندار کرمــان و معاونــان وی گفــت: اجــاس اســتانی 
ــنجان و در  ــی رفس ــه میزبان ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــاز در ش نم

ــد.  ــزار ش ــوج برگ ــتان کهن ــتان در شهرس ــوب اس جن
وی افــزود: توصیــه مقــام معظــم رهبــری بــه ســران ســه قــوه 
ــیب های  ــش آس ــرای کاه ــا ب ــوده ت ــن ب ــر ای ــور ب و وزارت کش
ــاق ــه ط ــی از جمل ــود و اولویت های ــی ش ــی چاره اندیش  اجتماع

حاشیه نشــینی و مفاســد اخاقــی را بــرای کاهــش آســیب های 
ــان  ــان بی ــت کرم ــه موق ــام جمع ــد. ام ــام کرده ان ــی اع اجتماع
ــم  ــر معظ ــاز در راســتای فرمایشــات رهب ــای نم ــرد: اجاس ه ک
ــی  ــیب های اجتماع ــش آس ــوع کاه ــا موض ــامی ب ــاب اس انق
برگــزار می شــود. حجت االســام عرب پــور اظهــار کــرد: نمــاز 
می توانــد از آســیب های اجتماعــی پیشــگیری کنــد و بایــد تــوان 
ــط  ــاح رواب ــی و اص ــیب های اجتماع ــش آس ــرای کاه ــاز را ب نم
ــردم  ــن م ــی در بی ــت دین ــت هوی ــی، تقوی ــی و خانوادگ  اجتماع

و نسل جوان و تقویت رفتارهای اخاقی به کار گرفت. 

اخبار کوتاه

سفر به نیاسر

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

مهم تریــن  از  یکــی  کاشــان، 
اصفهــان  اســتان  شــهرهای 
 ۱600 ارتفــاع  در  کــه  اســت 
 ۲40 دریــا،  ســطح  از  متــری 
کیلومتــری جنــوب تهــران و ۲۲0 
ــس  ــای کرک ــان کوه ه ــان و در می ــمال اصفه ــری ش  کیلومت
و کویــر مرکــزی ایــران واقــع شــده اســت؛ جایــی کــه از لحــاظ 
ــر اســت و در آن بوته هــا و درختچه هــا  پوشــش گیاهــی فقی

کــم و بیــش یافــت می شــوند.
ــان  ــران و اصفه ــا ته ــن ب ــراه و راه آه ــق بزرگ ــان از طری  کاش
 در ارتبــاط اســت. ایــن شــهر افــزون بــر فرش هــای مشــهور 
ــم دارد؛  ــی ه ــی معروف ــم و کاش ــان، ابریش ــزد جهانی و زبان
همچنیــن از دیربــاز از لحــاظ منســوجات چرمــی، ســرامیک 
ظــروف مســی، گاب و باغ هــای پــرگل قمصــر زبانــزد بــوده 
ــن  ــاله اش از مهم تری ــابقه ۷000 س ــا س ــهر ب ــن ش ــت. ای اس

مراکــز باستان شناســی محســوب می شــود. 
نیاســر یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای کاشــان اســت 
کــه برخــاف خــود کاشــان آب و هوایــی معتدل تــر دارد. غــار 

نیاســر، یکــی از جاذبه هــای تاریخــی ایــن شــهر اســت. 
ــا  ــار دســت کن باســتانی اســت و ب ــک غ ــه ی ــار نیاســر ک غ
ــا غــار رئیــس هــم شــناخته می شــود  ــاالر ی نام هــای غــار ت
در ۳0 کیلومتــری غــرب شــهر کاشــان و در نیاســر واقــع شــده 
ــار  ــگفت انگیزترین آث ــن و ش ــار از عجیب تری ــن غ ــت. ای اس
ــان  ــتر محقق ــاور بیش ــه ب ــه ب ــت ک ــری اس ــاز بش  دست س
و کارشناســان در زمــان اشــکانیان حفــر شــده؛ امــا آثــاری از 
ــدا شــده اســت.  ــز در آن پی ــان ساســانی و ســلجوقی نی زم
طــول ایــن غــار مصنوعــی یــا دســت کن باســتانی را ۹50 متــر 
و عمــق آن را 60 متــر بــرآورد کرده انــد. از کشــفیات درون 
غــار نیاســر، می تــوان بــه ســفال و ظــروف گلــی مربــوط بــه 
ــکه های  ــا، س ــه پارت ه ــوط ب ــی مرب ــانی و بعض دوران ساس
مربــوط بــه دوران ســلجوقیان و ایلخانیــان، مجســمه ســنگی 
ــه  ــوچ و ســنگ هایی شــبیه ســنگ آســیاب )ک ــک ق ســر ی
برخــی معتقدنــد مربــوط بــه مراســم قربانــی پیــروان آییــن 

میترائیســم اســت( اشــاره کــرد. 
ــع  ــور قط ــه ط ــوز ب ــی هن ــر بزرگ ــن اث ــاخت چنی ــت س عل
مشــخص نیســت )مذهبــی، نظامــی، مســکونی و …(؛ 
ــروان  ــی توســط پی ــر اســتفاده مذهب ــاد ب ــی بیشــتر اعتق ول
ــار دســت کن باســتانی  ــن غ میترائیســم )مهرپرســتی( از ای
اســت. افســانه هایی دربــاره غــار تــاالر نیاســر در بیــن 
ــه افســانه سنگ تراشــی  ــی رواج دارد؛ از آن جمل مــردم محل
 اســت کــه غــار را کنــده؛ مــردم معتقدنــد وی افســون شــده 
ســنگ ها  تراشــیدن  حــال  در  را  صدایــش  همیشــه  و 

شــنید. غــار  داخــل  از  می تــوان 

اخبار کوتاه

مدیــر عامــل صنــدوق احیــای آثــار تاریخــی در پاســخ بــه 
ــل  ــه ســفره خانه ســنتی تبدی ــا ب ــه چــرا بیشــتر بناه اینک
ــت  ــی بازگش ــی در پ ــش خصوص ــت: بخ ــوند، گف می ش
ــر  ــی فک ــری فرهنگ ــه کارب ــدان ب ــت و چن ــرمایه اس س

نمی کنــد. 
محمدرضــا پوینــده در حاشــیه بازدیــد از 
نمایشــگاه مطبوعــات گفــت: مــا ۱00 موضــوع 
ــای  ــری بناه ــر کارب ــرای تغیی ــف را ب مختل
ــتر  ــا بیش ــم ام ــخص کرده ای ــی مش تاریخ
ــر  ــرمایه فک ــت س ــه برگش ــرمایه گذاران ب س
ــای  ــک بن ــا ی ــتند ت ــل هس ــد و مای می کنن
ســفره خانه  و  رســتوران  بــه  را  تاریخــی 

ــند.  ــود نباش ــرمایه خ ــران س ــا نگ ــد ت ــل کنن ــنتی تبدی س
مدیــر عامــل صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از بناهــای 
تاریخــی همچنیــن از واگــذاری 5 بنــا خبــر داد و افــزود: ۱6 
ــی در  ــه حیران ــه جعفــرزاده در ســبزوار، خان آبان مــاه، خان
یــزد، خانــه خادم باشــی در اردبیــل، کاروانســرای کوهیــاب 

ــران- مشــهد  ــز و کاروانســرای محمــد در جــاده ته در نطن
 در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار گرفــت تــا مرمــت 

و از آن بهره برداری شود. 
ــار  ــایر آث ــرای س ــا ب ــتیم ت ــاش هس ــت: در ت ــده گف  پوین
و خانه هــای تاریخــی ســرمایه گذار بخــش خصوصــی 
پیــدا کنیــم و بــرای احیــا و زنده ســازی 

ــم.  ــدام کنی ــا اق بناه
همچنیــن مدیــر عامــل صنــدوق حفــظ 
از  کــه  تاریخــی کشــور  آثــار  احیــای  و 
ــات  ــگاه مطبوع ــف نمایش ــای مختل غرفه ه
ــود، گفــت: امیــدوارم مــردم  بازدیــد کــرده ب
و مســئوالن بــه اهمیــت رســانه پــی ببرنــد. 
فضایــی  هــم  این چنینــی  نمایشــگاه های   برگــزاری 
را بــرای هنرمنــدان و نویســندگان و مســئوالن دولتی فراهم 
ــف آشــنا شــوند و هــم  ــا رســانه های مختل ــا ب ــی آورد ت م
فرصتــی اســت تــا مــردم بــا اهــل رســانه ارتبــاط بیشــتری 

برقــرار کننــد. خبرفارســی

بیمــه، یکــی از دغدغه هــای جــدی هنرمنــدان صنایــع  
ــراث  ــازمان می ــه س ــت ک ــی اس ــن امکان ــتی و کمتری دس
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری می توانــد در 

ــد.  ــرار ده ــوزه ق ــن ح ــدان ای ــار هنرمن اختی
ــازمان  ــتی س ــع دس ــاون صنای ــق، مع ــور مطل ــن نام بهم

میــراث و گردشــگری، بــه تشــریح آخریــن 
پرداخــت  هنرمنــدان  بیمــه   وضعیــت 
ــت؛  ــز اس ــه در دو چی ــکل بیم ــت: مش و گف
ــود  ــری نب ــذاری و دیگ یکــی ضعــف قانونگ
ــت  ــرار اس ــال، ق ــر ح ــه ه ــارات الزم. ب اعتب
بــار دیگــر همــکاران مــا بــه ســازمان تأمیــن 
ــر مســئله شــوند.  ــد و پیگی اجتماعــی برون

ســازمان  بــا  تعامــل  از  صنایع دســتی کشــور  معــاون 
مدیریــت خبــر داد و افــزود: مــا دلمــان نمی خواهــد بیمــه 
هیــچ هنرمنــدی قطــع شــود؛ امــا بــه هــر حــال کســانی که 
ــن اجتماعــی  ــه ســازمان تأمی ــد ب ــه نبوده ان مســتحق بیم
ــد.  ــی کرده ان ــاف معرف ــد و قالیب ــه و خــود را هنرمن مراجع

مــا ایــن افــراد را حــدف کرده ایــم. همچنیــن بــه ســازمان 
ــرای  ــاری ب ــم اعتب ــا بتوانی ــم ت ــه کرده ای ــت مراجع مدیری
تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــیم تــا افــراد بیشــتری بیمــه 

شــوند. 
نامــور مطلــق بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی در بخــش صنایــع  دســتی، نیازمنــد 
ــت ــتر اس ــارات بیش ــن اعتب ــه و تأمی  بودج

می گویــد: مــا نامه نگاری هــای الزم را انجــام 
ــی  ــای صنف ــدان و انجمن ه ــم. هنرمن داده ای
هــم از قطــع بیمــه افــراد جدیــد اعــام 
نیــز  رئیس جمهــور  کرده انــد؛  نگرانــی 
بخــش صنایــع  فعــال کــردن  خواســتار 
ــا توجــه  ــه اســت؛ ام ــن زمین دســتی و اشــتغال زایی در ای

ــت. ــتر اس ــارات بیش ــد اعتب ــوارد نیازمن ــن م ــه ای ب
 معــاون صنایــع  دســتی کشــور بیــان کــرد: کمتریــن امکانی 
ــتی  ــع دس ــدان صنای ــار هنرمن ــم در اختی ــا می توانی ــه م ک

قــرار دهیــم، بیمــه اســت. میــراث

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مریم   نام خانوادگی: لیلی قهجاورستانی  نام پدر: مرتضی  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد علی   نام خانوادگی:قربانی نام پدر : 

رمضانعلی  نشانی محل اقامت:فاورجان – شرودان – خ اصلی ک وحدت – پ644 منزل شخصی 

محکوم به:به موجب رای شماره ۱8۷/۹5 تاریخ۹5/6/۱ حوزه ......  شورای حل اختاف شهرستان 

فاورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 

انتقال رسمی سند اتومبیل پژو 405 به شماره انتظامی ۹46 ی ۳۷ ایران 4۳ و پرداخت ۱/460/000 

ریال هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

اعام نماید. 

شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹8۳6408004۱5شماره  پرونده:  ۹5۱0۱0۳64080۳4۱4شماره  اباغیه:  شماره 

۹504۲۲ تاریخ تنظیم: ۱۳۹5/08/۱0 خواهان / محمود سیف الهی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

دادگاه  تقدیم  اموال   المثل  اجرت  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  قائد  میر  خدری  رمضان 

حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  شهر  زرین  شهرستان  عمومی  های 

شهرستان لنجان )زرین شهر(  واقع در زرین شهر  ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹8۳6408004۱5ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱0/۱۲ و ساعت 0۹:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده / و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

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

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

گردد. 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان )زرین شهر( – کمال نظری 

دادنامه
کاسه پرونده : 5۹0/۹4 شماره دادنامه :46۷ تاریخ رسیدگی : ۹5/5/۳۱ مرجع رسیدگی : شعبه ۲ 

شورای حل اختاف  آران و بیدگل خواهان : علی محمد ناظمی – آران و بیدگل – خ امام خمینی 

المکان  - علیرضا مقاره عابد – مجهول  : موسی کارگر - مجهول  کوچه والیت هفتم    خواندگان 

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

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

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

به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون  به طرفیت موسی کارگر – علیرضا مقاره عابد    ناظمی    

بانک  ۹4/8/۱0 عهده  به شماره 80۳5۷۳  مورخ  ریال  وجه یک فقره چک  و شصت و چهار هزار 

سپه  شعبه آران و بیدگل  به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 

پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان 

در جلسه رسیدگی مورخه ۹5/5/۳۱ و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 

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

وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده  

فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹5/5/۳۱ و با احراز اشتغال 

ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده ۹ قانون شورا های حل اختاف مصوب ۱۳۹۲ و 

مواد ۳۱0و ۳۱۱ و ۳۱۳ از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 

ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹8 ، 5۱۹ و 5۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

بابت  ریال  هزار  و چهار  و شصت  میلیون  مبلغ هیجده   پرداخت  به  و  تضامنی  نحو  به  و  خواندگان 

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

شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می 

گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و پس از مقتضی شدن 

 وقت مقرر ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی آران و بیدگل 

می باشد . 

شماره : 5/۲۲/۹5/46۷/م الف قاضی شورای حل اختاف – دوم حقوقی حوزه قضائی آران و بیدگل 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳0۷6 فرعی از ۱۱548 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد علی زاهدی  فرزند بهرام   در جریان ثبت است و 

رای شماره ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۲0۲مورخ ۹5/5/۱8 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 

اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/۹/۱4 روزیکشنبه   ساعت ۹ صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹5/08/۲0 

شماره :۲5۳08/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه تولید بتن    پاک شماره ۲فرعی از ۳0 اصلی واقع در 

بخش ۱8 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نوید و محمد رضا و فرید الدین   همگی شهامت 

فرزندان مسعود و بدون حق نقل و انتقال به غیر از شرکا و مسعود شهامت فرزند رضا    در جریان 

ثبت است و رای  شماره ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۲00  مورخ ۹5/5/۱8 و ۱۳۹560۳0۲0۲۷00۷06۲ مورخ 

۹5/6/۷ و ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۱۹۹ مورخ ۹5/5/۱8 و ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۱5۳ مورخ ۹5/5/۱۷ از 

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 

تاریخ ۹5/۹/۱5روزدوشنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲0 ماده  اماک مطابق  مجاورین و صاحبان 

تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

و  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹5/08/۲0 

شماره :۲5۳0۷/ م الف  هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع   ۱5۲0۲/۲5۹۱ پاک  شماره  خانه     یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

در جریان  فرزند سید جعفر   زاده هونجانی  بنام سید حسن رضوی  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق 

اختاف  حل  هیات  طرف  از  و   ۹5/۳/۱0 مورخه   ۱۳۹560۳0۲0۲۷00۳۱۲5 شماره  رای  و  است  ثبت 

در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 

توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت 

اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  اصلی فوق  اولیه پاک  تحدید حدود  اینکه  به 

تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   ۱5 ماده  از 

آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در  صبح   ۹ ساعت  ۹5/۹/۲۲روزدوشنبه   

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲0 ماده  اماک مطابق  مجاورین و صاحبان 

تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

و  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹5/08/۲0 

شماره :۲5۳06/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 443 فرعی از 4 اصلی بخش سه گلپایگان
آقای محمد رضا شفیعی  فرزند سید احمد  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ  عمارت پاک 4/44۳ در گلپایگان بخش سه 

که در صفحه ۲۳6 دفتر ۲۲اماک ذیل ثبت 5۱۱0 بنام محمد رضا شفیعی   فرزند سید احمد  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 - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - 

ریال – در رهن - - 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 ۱۲0 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 : ۱۳۹5/08/۲0 شماره : ۳۹0/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای زهیر غامی فشارکی  فرزند حسین  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت ۲00 سهم از ۱۲84۷0سهم ششدانگ پاک۳05فرعی از ۱5۱۹0 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که در صفحه 58۱ دفتر ۹06 و به شماره ثبت ۱6۷05۲ وبه شماره چاپی مسلسل 8۳۹۹4۲ 

ثبت و بنام مرتضی اسدی حبیب ابادی فرزند محمد حسین  صادر شده و نقل شده به صفحه ۲0 

دقتر ۷5 خروجی و طبق سند شماره ۱۱8۹4۱ دفتر 8۲ به متقاضی باال انتقال  و معامله دیگری انجام 

نشده بعلت سرقت مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 

۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۲۳88۹/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی دعوت به افراز 
آگهی دعوت افراز موضوع ماده ۳ آئین نامه قانون افراز مصوب اسفند ماه سال 5۷ و ماده ۱۷ آئین 

نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت به پاک 58۲ فرعی از ۲0۳ اصلی واقع در بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر

نظر به اینکه خانم مریم صفری صفت همدانی )با وکالت عباسعلی شریفی( طی در خواست وارده 

بشماره ۹۷86 مورخ ۱۳۹5/0۲/۲۷ تقاضای افراز قدرالسهم مشاعی خود را از پاک فوق نموده و نیز 

اعام داشته که از آدرس سایر مالکین مشاعی اطاعی ندارند باستناد آئین نامه قانون افراز اماک 

مشاع وقت رسیدگی افراز برای روز شنبه ۹5/۱0/۱۱ ساعت ۱0صبح تعیین و بدینوسیله از کلیه شرکا 

، محبوبه ، سودابه فرزند  ، منوچهر  ، مسعود  ، محمد رضا  آقایان / خانمها علی  و مالکین مشاعی 

اسماعیل همگی جعفری جهقی دعوت میشود تا در موعد مقرر در این اداره یا در محل وقوع ملک 

حضور یابند . بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. 

شماره:۱۳6۷/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد رضا مهدوی مطلق با وکالت محبوبه صدیقیان آرانی   دادخواستی به 

خواسته مطالبه وجه به طرفیت بیت اله رحیمی اکبر پور  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل 

تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه ۳/8۲۱/۹4 ثبت و برای 

روز یکشنبه  تاریخ ۹5/۹/۲۱ ساعت ۱۹/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 

مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 

مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا 

قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 

 انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 

شماره : 5/۲۲/۹5/48۷/م الف 

رئیس شورای حل اختاف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل – عباسعلی دهقانی

دادنامه
به تاریخ ۹0/۱۱/۲۳ در وقت مقرر شعبه ۱0۱ عمومی جزایی آران و بیدگل به تصدی امضا ء کننده ذیل 

تشکیل و پرونده کاسه ۹00846 تحت نظر است طرفین حضور ندارند و الیحه ای ارسال ننموده اند 

. نماینده محترم دادستان  حضور دارد اظهار می دارد وفق  کیفر خواست صادره تقاضای صدور حکم 

شایسته دارم . پس با امضای صورتجلسه دادگاه راترک نمودند.دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه 

در این پرونده آقای رضا تقی زاده فرزند غام حسین حکیم بیدگل  بلوار امام والیت ۲0 متهم است به 

فروش مال غیر شش دانگ منزل تحت پاک ثبتی ۱88۲۹8 فرعی از ۲8۳0 اصلی باتوجه به شکایت 

از سوی دادسرا جوابیه  از آقای حسن صفاری کیفر خواست صادر  به وکالت  باقر زاده  آقای حسن 

استعام از اداره ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل و اینکه متهم  در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 

دفاعی  در قبال اتهام منتسب به عمل نیاورده اتهام انتسابی محرز ثابت علیه دادگاه با استناد به ماده 

۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر  به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و 

کاهبرداری متهم موصوف عاوه بر رد اصل مال به پنج سال حبس تعزیری در پرداخت یک میلیارد و 

دویست میلیون ریال جزای نقدی معادل مال اخذ شده به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. حکم 

صادره غیابی و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره :5/۲۲/۹5/480/م الف رئیس شعبه ۱0۱ عمومی جزایی آران و بیدگل

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی۹50۲45موضوع علیه ۱- ناصر 

قاراخانی اسماعیل ترخانی ۲- زهرا اله دادیان ۳- محمد رضا زمانی فر و له فرزانه یزدی     در تاریخ 

۹5/۹/۱6 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی یک طبقه با قدمت حدود ۳5 سال حدود ۲۱۷ متر 

مربع مساحت عرصه و ۱5۷ متر مربع اعیانی ملکی آقای ۱-  ناصر قاراخانی اسماعیل ترخانی ۲- زهرا 

اله دادیان ۳- محمد رضا زمانی فر واقع در فاورجان – خ فاضل هندی – کوچه ثاراله – کوچه خندق – 

بن بست دوم  که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق 

غیر نمی باشد  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 

۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ000/ ۱/8۹0/000 

ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 

از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در 

جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

دادنامه
کاسه پرونده: ۱04۹/۹4 شماره دادنامه: ۳۹5 مورخ : ۹5/4/۳۱ مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان: مهدی گنجعلی  نشانی: اصفهان- خ احمد آباد- پاساژ گلستان- طبقه 

هم کف- واحد اول-دست چپ فروشگاه مارک وکیل: سینا امیری قلعه محمدی نشانی: اصفهان- خ 

شیخ صدوق شمالی- بین چهارراه شیخ مفید و نیکبخت ساختمان ۲۲0 ط۲ واحد 6  خوانده: محمد 

حسن رایجی نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

با  مهدی گنجعلی  دادخواست  شورا((در خصوص  قاضی  نماید:))رای  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی 

وکالت سینا امیری  به طرفیت محمد حسن رایجی بخواسته مطالبه مبلغ 54/000/000 لاير پنجاه و 

چهار میلیون لاير وجه یک فقره چک به شماره ۷۲80۱8 مورخ ۹4/۷/۳0  عهده بانک ملی ایران به 

انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات 

دعوی و اینکه خوانده با  اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 

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

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

۱۹8 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱0؛ ۳0۹، ۳0۷، ۲4۹ قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۳00/000لاير 

سیصد هزار لاير به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 

تاریخ سررسید چک )۹4/۷/۳0(   لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی  

در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

 در این شعبه خواهد بود و پس از ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره:۲46۱۷/م الف قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختاف اصفهان

بیمه هنرمندان صنایع  دستی در انتظار اعتبارواگذاری ۵ بنای تاریخی به بخش خصوصی

حتما بخوانید!
بیمه هنرمندان صنایع  دستی  ...
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

َالِعلُم قاِتُل الَجهِل؛

دانش، نابود كننده نادانی است.

)غررالحکم و دررالکلم،ص56(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

كرمان

یزد

6   ْC

3-  ْC

1-   ْC

7   ْC

19  ْC

19   ْC

18   ْC

21   ْC

در آستانه دیدار جمعی از مردم 
اصفهان با ره�ب معظم انقالب

مردمی صمیمی و خون گرم

رهــرب معظــم انقــاب اســامی: »اصفهــان 

امــا  اســت؛  متعــددی  خصوصیــات  دارای 

جهــاد  ایمــان،  علــم،  آن هــا،  برجســته ترین 

شــجاعانه، هــرن و صنعــت اســت. پانصــد 

ــه  ــه هــر کــس در هــر دوره ای ب ســال اســت ک

ایــن شــهر نــگاه می کنــد، ایــن خصوصیــات 

برجســته  علمــی  می بینــد. شــخصیت های  را 

ــا�ن  ــد بهبه ــی و وحی ــال مجل ــهر، امث ــن ش ای

عالیقــدر  فاســفه  و  بــزرگ  فقهــای   و 

ــا  ــهر ی ــن ش ــه ای ــق ب ــا متعل ــه ی ــداری ک و نام

علمــی  حوزه هــای  تربیت شــده  و  فــرآورده 

معمــویل  شــمارش  یــک  در  شــهرند،   ایــن 

و در مدت کوتاه قابل احصاء نیستند. 

ــوده  ــزد ب ــه زبان ــان همیش ــردم اصفه ــاِن م ایم

بــازار دیــن و رواج  اســت. در دوره کســادی 

ــرب   مخ
گ

ــی ــل فرهن ، عوام
گ

ــزد� ــرا�ی و غرب غربگ

ــر منفــی  نتوانســت روی مــرد و زن اصفهــان اث

1380/08/08 بگــذارد.« 

حوادثسالمت 

رازهای طول عمر
     پله نوردی کنید

ســعی کنیــد بــه  جــای اســتفاده از آسانســور گاهــی اوقــات 
ــوا  ــه در دانشــگاه جن ــی ک ــد. تحقیقات ــا اســتفاده کنی از پله ه
انجــام شــده نشــان می دهــد اســتفاده از پلــه می توانــد 
خطــر مــرگ انســان را بــه هــر دلیلــی تــا 15 درصــد کاهــش 

دهــد. 
    ذهنتان را آزاد کنید

ســعی کنیــد هــر روز بــه مــدت 15 دقیقــه بــه ذهنتــان 
ــه علمــی  ــی کــه در مجل ــد. یکــی از تحقیقات اســتراحت دهی
ــه  نیوســاینس منتشــر شــده نشــان می دهــد مردمــی کــه ب
مــدت 5 ســاعت در طــول شــبانه روز بــه ذهنشــان اســتراحت 
ــر از  ــال جوان ت ــی، 12 س ــن بیولوژیک ــاظ س ــد، از لح می دهن

ــتند.  ــان هس ــن واقعی ش س
    حس همکاری، حس زندگی

ــان  ــط کار اطرافت ــد در جامعــه و محی ــه می توانی ــی ک ــا جای ت
ــروه پزشــکی  ــه گ ــی ک ــت داشــته باشــید. در تحقیقات فعالی
ــر  ــش از 1500 نف ــی بی ــان، زندگ ــی انجــام داد محقق النگویت
ــتند  ــر داش ــر نظ ــد، زی ــاله بودن ــال 1921، 10 س ــه در س  را ک
و دانشــمندان کالیفرنیــا اطالعــات مربــوط بــه زندگــی 
ــن نتیجــه  ــه ای ــد و ب ــرار دادن ــورد بررســی ق ــراد را م ــن اف ای
ــید  ــران باش ــه دیگ ــورد توج ــه م ــا اینک ــه لزوم ــیدند ک رس
ــک  ــما کم ــه ش ــد ب ــرار بگیری ــردم ق ــد م ــرض دی ــا در مع ی
ــن  ــا ای ــری داشــته باشــید؛ ام ــا زندگــی طوالنی ت ــد ت نمی کن
حــس همــکاری و کمــک بــه دیگــران احســاس خوبــی را در 
ــود وضعیــت  ــه بهب ــد ب ــه وجــود مــی آورد کــه می توان شــما ب
 روحــی و روانــی شــما کمــک کنــد و در واقــع بــر ســن شــما 

بیفزاید. 
    سیب درمانی

ــی  ــق مطالعات ــد. طب ــد ســیب بخوری ــه می توانی ــی ک ــا جای ت
ــاده  ــت، م ــورت گرف ــن ص ــگ چی ــگاه هنگ  کن ــه در دانش ک
آنتی اکســیدانتی بــه نــام پلی فنــل در ســیب وجــود دارد 
ــی دارد و از  ــه م ــر نگ ــوه را تازه ت ــن می ــد ای ــا 10 درص ــه ت ک
خــراب شــدن آن جلوگیــری می کنــد؛ بنابرایــن وقتــی ســیب 

ــد.   ــت می کنی ــوه دریاف ــن می ــن ژن را از ای ــد ای می خوری
 شادابی با خوابی مناسب

تحقیقــات اخیــر در مجلــه ســالمت خــواب نشــان می دهــد 
ــا 6/5  ــدود 6 ت ــب ها ح ــید ش ــالم باش ــد س ــر می خواهی اگ

ســاعت خــواب کافــی داشــته باشــید. 
یادتــان باشــد کــه کمتــر از 5 ســاعت خوابیــدن بــرای شــما 
کافــی نیســت و بیشــتر از 8 ســاعت هــم زمــان زیــادی بــرای 

خــواب مناســب اســت. مجلــه ســیب ســبز 

 شب تولد 19 سالگی ام در خانه فرزاد 

تمام هستی ام را از دست دادم
ــودش  ــر وج ــراب سراس ــی و اضط ــه نگران ــاله ای ک ــر 19س دخت
ــت، در تشــریح  ــاس ســخن می گف ــا التم ــود و ب ــه ب را فراگرفت
ماجــرای دوســتی اش بــا پســری شــیاد، بــه مشــاور و مــددکار 
ــت: ســال اول دانشــگاه  ــاد مشــهد گف ــری جه ــی کالنت اجتماع
ــک  ــه ی ــه شهرســتان می گذشــت ک ــم ب ــی از رفتن ــودم و مدت ب
روز در مســیر بــا پســری کــه ســه تــرم باالتــر از مــن بــود آشــنا 
شــدم. او هــم اهــل مشــهد بــود و بــرای تحصیــل در شهرســتان 
 منزلــی را اجــاره کــرده بــود. فــرزاد پســری شــیک پوش 
و مــودب بــود و بــا خــودروی خــودش بــه دانشــگاه رفت وآمــد 
ــا خــودروی گران قیمتــش از  ــه مــرا ب ــن مرتب می کــرد. او چندی
دانشــگاه بــه خوابــگاه رســانده بــود کــه یــک روز در مســیر راه از 
مــن شــماره تلفــن پــدرم را بــرای خواســتگاری گرفــت. مــن از 
ایــن موضــوع خیلــی خوشــحال شــدم و رابطــه ام بــا او بیشــتر 
شــد؛ چــرا کــه اعتمــاد مــرا جلــب کــرده بــود و همیشــه می گفت 
بــه زودی مــا بــا هــم ازدواج می کنیــم. در ایــن میــان، هــر زمــان 
کــه قصــد خریــد و یــا کاری داشــتم، او مــرا همراهــی می کــرد. 
فــرزاد بــا دادن هدیه هــای گران قیمــت، مــرا بیشــتر بــه خــودش 
وابســته می کــرد و مــن هــم بــا اطمینــان او را بــه عنــوان نامــزدم 
ــرزاد  ــای ف ــا وعده ه ــردم. ب ــی می ک ــتانم معرف ــن دوس در بی
ــتگاری ام  ــه خواس ــه زودی ب ــه ب ــدم ک ــر می ش ــر روز امیدوارت ه
ــرار  ــن ق ــا م ــک کافی شــاپ ب ــرزاد در ی ــک شــب ف ــد. ی می آی
ــاره برنامه هــای خواســتگاری  ــا هــم درب ــا در آنجــا ب  گذاشــت ت
و ازدواج صحبــت کنیــم. بــا ورودم بــه کافی شــاپ متوجــه 
ــا آوردن  ــز شــدم کــه در آن موقــع فــرزاد ب حضــور دوســتانم نی
ــس از  ــرد. پ ــر ک ــرا غافلگی ــن، م ــزاری جش ــد و برگ ــک تول کی
 پایــان جشــن، فــرزاد مــرا بــه خوابــگاه بــرد؛ امــا دیروقــت بــود 
ــواب  ــرایدار را از خ ــتم س ــد داش ــود؛ قص ــته ب ــگاه بس و در خواب
بیــدار کنــم کــه فــرزاد مانعــم شــد و گفــت اگــر در بزنــی بایــد تــا 
صبــح پاســخ ســوال های مســئول خوابــگاه را دربــاره دیرآمدنــت 
 بدهــی؛ از ایــن رو پیشــنهاد داد کــه بــه خانــه او بــروم و شــب 
ــه دوســتش مــی رود.  ــه خان ــم. خــودش هــم ب را در آنجــا بمان
 بــا قبــول ایــن پیشــنهاد، بــه ســوی خانــه فــرزاد حرکــت کردیــم 
و پــا بــه خانــه ای گذاشــتم کــه بــا نیرنــگ و فریــب فــرزاد، تمــام 
هســتی ام را از دســت دادم. ســپس او عنــوان کــرد کــه پــس از 
ــه خواســتگاری ام می آیــد و مــا خیلــی زود  ــات ب پایــان امتحان
ازدواج می کنیــم. اکنــون بــا گذشــت 15روز از پایــان امتحانــات او 
نه تنهــا خــودش را پنهــان کــرده کــه حتــی جــواب تلفنــم را هــم 
ــم و از  ــه بگوی ــادرم چ ــدر و م ــه پ ــم ب ــاال نمی دان ــد. ح نمی ده

ــا... . رکنــا شــما کمــک می خواهــم ت

از   iWatch اپــل  آینــده ســاعت هوشــمند  نســل 
صفحــه  زیــر  تعبیه شــده  خورشــیدی  پنل هــای 
ــرای  ــده ب ــره ش ــی ذخی ــرژی جنبش ــا ان ــش ی نمای

می کنــد.  اســتفاده  باتــری  شــارژ 
فناوری هــای  نقص هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــا دســتبندهای  ــد ســاعت هوشــمند ی پوشــیدنی مانن
نظــارت بــر عالئــم حیاتــی بــدن، نیــاز بــه شــارژ مــداوم 

ــت.  ــری آن هاس بات
ــه  ــل ک نســل نخســت ســاعت هوشــمند iWatch اپ
در ســه ماهــه دوم 2014 بــه بــازار عرضــه خواهــد 
ــیم  ــارژ بی س ــرای ش ــود ب ــای موج ــد، از فناوری ه ش
باتــری اســتفاده می کنــد؛ امــا محققــان ایــن شــرکت 

بــه دنبــال توســعه روش هــای جدیــدی بــرای شــارژ 
خــودکار باتــری و عرضــه نســل پیشــرفته تری از ایــن 

ســاعت هوشــمند هســتند.
طــرح ثبــت اختراع شــده توســط شــرکت اپــل در 
ــه  ــامل صفح ــمند ش ــاعت هوش ــرای س ــال 2011 ب س
نمایــش خمیــده و انعطاف پذیــر، افزایــش عمــر 
ــا آرایــه ای از پنل هــای خورشــیدی یــا منبــع  باتــری ب
ــری  ــارژ بات ــرای ش ــی ب ــرژی جنبش ــازی ان ذخیره س

اســت.
نمایــش  صفحــه  زیــر  خورشــیدی  پنــل   نصــب 
و اســتفاده از انــرژی خورشــید بــرای شــارژ باتــری از 
جملــه طرح هایــی اســت کــه در حــال حاضــر توســط 

شــرکت کاســیو مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
در ســاعت G-Shock کاســیو، پنل هــای خورشــیدی 
ــه  ــده اند ک ــه ش ــش تعبی ــه نمای ــر صفح ــی زی کوچک
از انــرژی خورشــید بــرای شــارژ باتــری اســتفاده 

می کننــد.
بــا توجــه بــه صفحــه نمایــش خمیــده و انعطاف پذیــر 
ســاعت هوشــمند iWatch، امــکان نصــب پنل هــای 
خورشــیدی ظریــف زیــر صفحــه نمایــش وجــود دارد 
و بــرای تبدیــل انــرژی جنبشــی نیــز بایــد دســتگاهی 
دور مــچ دســت یــا پــا بســته شــود تــا بتوانــد انــرژی 
ــری  ــیم بات ــارژ بی س ــرای ش ــره و ب ــی را ذخی جنبش

مــورد اســتفاده قــرار دهــد. ایســنا

ساعت مچی اپل بدون نیاز به شارژ 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
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شهرستان تلفن دفتر شماره همراه نام و نام خانوادگی ردیف

شاهین شهر 45225459 09136283756 وحید وطنخواهان اصفهانی 1

اردستان  54230292 09139995099 حمید فرخی 2

زرین شهر - لنجان  - 09131368626 مرتضی شریفی  3

خمینی شهر - 09132151013 محمد سلیمی  4

مبارکه  52425040 09139364093 محمدصادق دانشمند 5

شهرضا - 09130230401 محمدرضا رحمتی 6

آران و بیدگل 54720750 09133631315 جعفر عربیان 7

تیران 42222077 09133320187 عبدالرضا مظاهری  8

نائین 46254245 09131230020 حسین فرزانیان 9

نجف آباد 42638908 09131331977 محمدحسین شریعتی  10

فریدونشهر - فریدن 57228285 09134711423 منصور دهخدایی 11

فالورجان - 09133141454 سمیه فکاری  12

برخوار - دولت آباد 45820790 09132134247 لیال داوری 13

کاشان 55579951 09132622188 آمنه تسلیمی 14

گلپایگان 57422785 09132725914 دلشاد مسیبی 15

دفاتر نمایندگی روزنامه                    در شهرستان های اصفهان

 32298058
95013701 

 https://telegram.me/kimia_vatan
@kimia_vatan    


