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یادداشت مدیر مسئولسرمقاله 

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز 
ــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان درصــدد تغییــر  جمعــه یــزد ب
ــیعیان  ــژه ش ــه وی ــلمانان، ب ــادی مس ــی و اعتق ــزاج دین م
 هســتند، اظهــار داشــت: دشــمن می خواهــد ذوق بــه نمــاز
احســان، کمــک بــه بــرادران دینــی و ... را گرفتــه و مــا را بــه 

ســمت لــذت بــردن از حــرام ســوق دهــد.
ــادت  ــن و عب ــکام دی ــت اح ــرای درس ــرد: اج ــان ک وی بی
ــه انســان می دهــد کــه ایــن  ــا حضــور قلــب، روحیــه ای ب ب
روحیــات بــه ذائقــه دشــمنان مــا خــوش نمی آیــد؛ بنابرایــن 
هــر چــه از ایــن روحیــات دور شــویم، دشــمن ســریع تر بــه 

ــد. ــداف خــود دســت می یاب اه
ــه اینکــه خداونــد متعــال  ــا اشــاره ب خطیــب جمعــه یــزد ب

در قــرآن کریــم بیــش از 25 مرتبــه کلمــه اســتغفار را تکــرار 
کــرده اســت، عنــوان کــرد: بــه گفتــه امــام معصــوم)ع(، اگــر 
ــدارد  ــن ن ــی روی زمی ــی اســتغفار نداشــته باشــد، امان  امت

و دریچه ای به سوی رحمت الهی برایش باز نمی شود.
ناصــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ــی)ره( از  ــام خمین ــری و ام ــم رهب ــام معظ ــات مق مطالب
مــردم جامعــه اســامی تصریــح کــرد: اهتمــام بــه تربیــت 
دینــی جوانــان و توانمنــد کــردن کشــور بــا اســتفاده از 
تــوان و ظرفیــت نیروهــای جــوان از مســائلی اســت کــه در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــف م ــای مختل دوره ه
ــق  ــکار تحق ــا راه ــرد: تنه ــان ک ــزد خاطرنش ــه ی ــام جمع ام
اســتقال و خودکفایــی در کشــور، اجــرای بندهــای اقتصــاد 
مقاومتــی اســت و بــرای اجــرای ایــن نقشــه راه اقتصــادی 
بســیار مهــم و کارگشــا، هرکــس هــر کاری از دســتش 

ــد. ــام ده ــد انج ــد، بای برمی آی
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــزد در بخ ــه ی ــام جمع ام
ــام  ــه مق ــی ک ــیب های اجتماع ــئله آس ــه مس ــاره ب ــا اش ب
معظــم رهبــری نیــز بــر رفــع آن تاکیــد دارنــد، اظهــار 
داشــت: طــاق اعتیــاد و حتــی فــرار مغزهــا همــه در زمــره 
آســیب های اجتماعــی هســتند و بــرای پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعــی در جامعــه بایــد از کودکــی بســیاری 
ــه و فرهنگ ســازی  ــدان خــود نهادین ــان فرزن ــور را در می  ام

کنیم.

چهارمحــال  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده    
و بختیــاری و امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: آمریــکا 
در مســیر متزلــزل شــدن و فروپاشــی حرکــت 

می کنــد.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــه  ــن هفت ــای ای ــام در خطبه ه ــی نکون ــد عل محم
ــام  ــزرگ ام ــای ب ــهرکرد در مص ــه ش ــاز جمع نم
اینکــه آمریــکا در  خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه 
حرکــت  فروپاشــی  و  شــدن  متزلــزل  مســیر 
ریاســت  انتخابــات  داشــت:  اظهــار  می کنــد، 
کارشناســان  معــادالت  از  بســیاری  جمهــوری 
یــک  انتخابــات  ایــن  و  زد  هــم  بــر  را  دنیــا 
 رســوایی بــزرگ بــرای ایــن کشــور بــه شــمار 

می رود.
وی عنــوان کــرد: بســیاری از کارشناســان معتقدنــد 

کــه فروپاشــی آمریــکا، نزدیــک اســت.
چهارمحــال  اســتان  در  فقیــه  ولــی   نماینــده 
و بختیــاری و امــام جمعــه شــهرکرد در ادامــه 
ــدرت  ــا ق ــاب اســامی ب ــه انق ــه اینک ــا اشــاره ب ب
در مســیر تحقــق آرمان هــای خــودش حرکــت 
ــه  ــران اســامی ب ــدرت ای ــرد: ق ــوان ک ــد، عن می کن

ــت. ــور اس ــردم کش ــتوانه م پش
وی ادامــه داد: هم اکنــون ایــران یکــی از بااقتدارتریــن 

ــورهای دنیاست. کش
چهارمحــال  اســتان  در  فقیــه  ولــی   نماینــده 
ــا  ــاری و امــام جمعــه شــهرکرد در ادامــه ب و بختی
اشــاره بــه هفتــه کتــاب و کتابخوانــی عنــوان کــرد: 
ــی  ــاب و کتابخوان ــگ کت ــج فرهن ــه تروی ــد زمین بای
نهادینــه  فرهنــگ  ایــن  و  فراهــم  کشــور   در 

شود.
وی افــزود: فرهنــگ کتابخوانــی در جامعــه ضعیــف 

اســت و بایــد ایــن فرهنــگ تقویــت شــود.

مشــاوران  تیــم  اعضــای  از  فــارِس«،  »ولیــد   
بــه  ترامــپ«،  »دونالــد  خارجــی  سیاســت 
منتخــب  رئیس جمهــور  کــه  بی بی ســی گفته 
ــق  ــی را در تواف ــاد تغییرات ــه زودی ایج ــکا، ب آمری
منعقــده میــان ایــران و 1+5 خواســتار خواهــد 

ــد. ش
ــی  ــات انتخابات ــرم تبلیغ ــپ در گرماگ ــد ترام دونال
ــودی  ــه یواس ای ت ــه ای در روزنام ــی مقال ــود ط خ
نوشــته بــود: »اگــر مــن بــه عنــوان رئیس جمهــور 
مذاکــره  ایــران  بــا  دوبــاره  شــوم،  انتخــاب 

» می کنــم.
ــع  ــه از موض ــپ ک ــل ترام ــاور لبنانی االص ــن مش ای
کنونــی وی درخصــوص برجــام هــم خبــر داشــت 
گفــت: »پــاره کــردن ایــن توافــق، بــرای دنیــا 
گــران تمــام می شــود. او )ترامــپ( می خواهــد 
آن موافقت نامــه را کــه در فضایــی بین المللــی 
منعقــد شــده، بگیــرد و ســپس آن را مــرور کنــد.«
ترامــپ  بعــدی  اقدامــات  درخصــوص  فــارِس 
ــتد  ــره می فرس ــه کنگ ــپس آن را ب ــت: »وی س گف
ــا  ــورد را ی ــد م ــد چن ــم می خواه ــا ه و از ایرانی ه
ــا  ــوص ب ــن خص ــد. در ای ــوض کنن ــا ع ــاد ی ایج

ممکــن  درمی گیــرد کــه  مباحثــه ای  ایرانی هــا 
ــد.« ــختی باش ــث س ــت بح اس

ــا عــرب ترامــپ ادامــه داد: »توافــق  مشــاور اصالت
 750 شــمایل کنونــی،  و  شــکل  بــا  هســته ای 
ــوض  ــی در ع ــد؛ ول ــران می ده ــه ای ــارد دالر ب میلی
افزایــش  باعــث  و  نمی گیــرد  زیــادی  چیــز 
ــی 4 کشــور شــده  ــران در امــور داخل مداخــات ای
اســت. دولــت ترامــپ ایــن را قبــول نخواهــد 

ــارس ــرد.« ف ک

آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در خطبه هــای نمــاز 
ــام  ــت: ام ــار داش ــان اظه ــه کرم ــن هفت ــه ای جمع
علــی)ع( می فرمایــد »ایمــان بــر روی پنــج ســتون 

ــود.« ــتوار می ش ــر اس ــن و صب ــه یقی از جمل
وی بیــان داشــت: اگــر صبــر باشــد، نتیجــه آن 
 اســتقامت در راه خداســت و خداونــد می فرمایــد

ــداف خــود  ــه اه ــر اســتقامت داشــته باشــید ب »اگ
ــه  ــم  حوصل ــت و ک ــم طاق ــر ک ــل می شــوید و اگ نائ

ــد شــد.« ــا شکســت مواجــه خواهی باشــید ب
ــر در  ــه صب ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــه کرم ــام جمع ام
راه خــدا بســیار مهــم و ارزشــمند اســت، ادامــه داد: 
امــام علــی)ع( می فرمایــد »صبــر و شــکیبایی 
ــد.«  ــرون می کن ــدان بی ــمن را از می ــه دش ــت ک اس
جعفــری ابــراز داشــت: خــدا می فرمایــد »اگــر 
بــرای  دادیــم  قــرار  آزمایش هایــی  بــرای شــما 
ــما  ــتقامت ش ــر و اس ــم صب ــه بفهمی ــت ک ــن اس ای
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــن ب ــت.« وی همچنی ــدر اس چق
هفتــه کتــاب گفــت: رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــای  ــاب را در فاصله ه ــد کت ــا جل ــد »صده می فرماین
برنامه ریــزی  اگــر  و  کــرده ام«  مطالعــه   کوتــاه 
و نظــم در زندگــی انســان باشــد، می تــوان کتاب های 

زیــادی را مطالعــه کــرد و رهبــری این گونــه هســتند.
وی تصریــح کــرد: همــه و به ویــژه جوانــان بایــد 
ــیدن  ــرای رس ــند. ب ــته باش ــه داش ــه توج ــه مطالع ب
ــه غیــر از مطالعــه وجــود  ــه اهــداف خــود راهــی ب ب
ــزرگ  ــه اینکــه قدرت هــای ب ــا اشــاره ب ــدارد. وی ب ن
بــا مــا دشــمن هســتند  و قدرت هــای منطقــه 

ــرش  ــای آخ ــت نفس ه ــم وهابی ــرد: رژی ــح ک  تصری
را می کشــد؛ امــا بــرای ضربــه زدن بــه ایــران از هیــچ 

تاشــی دریــغ نمی کنــد.

امام جمعه یزد:

دشمن درصدد تغییر مزاج دینی و اعتقادی مسلمانان است

امام جمعه شهرکرد:

فروپاشی آمریکا نزدیک است

مشاور سیاست خارجی دونالد ترامپ:

ترامپ، توافق هسته ای را قبول ندارد

امام جمعه کرمان عنوان کرد:

استقامت، راه رسیدن به هدف

حتما بخوانید!
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 اربعین، فرصتی 

برای تقابل با رجزخوانی دشمن                                         

ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی 

ــم یقیــن  ــد خدای ــه وعــده نصــرت و تایی و مــن ب
 دارم و در کار خــود مطمئنــم و در دینــم هیچ شــک 

و شبهه ای ندارم.
ــای  ــه رجزخوانی ه ــخ ب ــر در پاس ــای دیگ و در ج
ــُن َأبــی َطالــٍب  ــا َعِلــیُّ ْب  معاویــه می فرماینــد: »ََأَن
َو َأَنــا َأُبواْلَحَســِن َو اْلُحَســْیِن، َقاِتــُل َجــدِّک ُعْتَبــَة 
ــَک َشــْیَبَة َو َخالِــَک  َو َأخیــَک َحْنَظَلــَة، َو َعمِّ
اْلَولیــِد َشــْدخًا َیــْوَم َبــْدٍر، َو َمــا َأْنــَت ِمْنُهــْم ِبَبعیــٍد 
ــى  ــِب َأْلق ــَک اْلَقْل ــی َو ِبَذلِ ــْیُف َمع ــَک السَّ  َو َذلِ

َعُدّوی«.
ــه   ــدت عتب ــده ج ــن«، درهم کوبن ــن »ابوالحس   م
ــو  ــى ت ــت شــیبه  و دائ ــه و عموی ــرادرت حنظل و ب
ــر نیســتی و  ــو از آن هــا دورت ــدرم. ت ــد در روز ب ولی
همــان شمشــیر بــا مــن اســت و بــا همــان قلــب 

ــوم.  ــه رو مى ش ــمن روب ــا دش ــوان ب پرت
علــوی،  و  قرآنــی  آموزه هــای  از  الهــام  بــا 
رزمایش هــا و برخوردهــای قاطعانــه مســئوالن 
ــن  ــمنان، از بهتری ــای دش ــر زیاده خواهی ه در براب
ــرم  ــگ ن ــمنان در جن ــا دش ــه ب ــیوه های مقابل ش
ــام  ــات انج ــا تبلیغ ــه ای ب ــه گون ــد ب ــت و بای اس

ــود.  ــی ش ــب بازدارندگ ــه موج ــرد ک پذی
قارون هــا،  همچــون  افــرادی  تاریــخ،  در 
ابوموســی  بصری هــا،  حســن  ســامری ها 
نــوع  ایــن  از  اشــعث ها همــواره  و  اشــعری ها 
ــه  ــرده و در جبه ــری ک ــا دشــمن جلوگی برخــورد ب
ایجــاد  تــرس  و  اضطــراب  تشــویش،  حــق 

. نــد ه ا می کرد
شــخصیت های  شــناخت  معیارهــای  از  یکــی 
ــات،  ــان انتخاب ــژه در زم ــق، به وی ــه ح اردوگاه جبه
توجــه بــه ایــن ویژگــی اســت کــه آن هــا در مقابلــه 
بــا دشــمنان اســام و امــت اســامی چگونــه 
ــا  ــی ی ــری قرآن ــد؛ موضع گی ــری می کنن موضع گی

موضع گیــری لیبرالــی و منافقانــه.
 اربعیــن، فرصتــی اســت بــرای انســجام جبهــه حق 

و پیروان اسام ناب محمدی)ص(.
ــیدن  ــه رخ کش ــرای ب ــت ب ــی اس ــن، فرصت اربعی

ــت)ع(. ــل بی ــروان اه ــرم پی ــدرت ن ق
اربعیــن، مقدمــه ای اســت بــرای شــکل گیری 
زمینه ســازان حقیقــی ظهــور منجــی  ســازمان 
فرجه الشــریف.  تعالــی  عجــل هللا  موعــود 

ان شــاءهللا.  

ایران نمی ترسد                                  
کشــورها  همــه  در  انتخاباتــی  تبلیغــات  دوران  در 
جماعتــی کــه کاندیــدا  و  می دهــد  رخ  اتفاقاتــی 
می شــوند، هــر کــدام شــعاری را بــرای خــود انتخــاب 
 می کننــد تــا نظــر شــهروندان و واجــدان شــرایط 
را جلــب کننــد؛ ایــن موضــوع بــا توجــه بــه فرهنگ هــا 
و شــخصیت ها متفــاوت اســت. همیــن چنــد روز 
ــود  ــه خ ــم ک ــوری بودی ــات کش ــاهد انتخاب ــش ش  پی
ــد  ــا می دان ــار دنی ــان و صاحب اختی ــدرت جه ــر ق را اب
و حرفــش ایــن اســت کــه هــر کــه بــا مــا نیســت، بــر 
ماســت و مــا بایــد او را بزنیــم و بــه جــد، اگــر بتواننــد 
ــد؛  ــتم و... ندارن ــم و س ــی از ظل ــد و ابای ــم می زنن ه
ایــن کشــور، یعنــی آمریــکا، در هــر دوره انتخاباتــی دو 
ــن  ــد. در ای ــارزه می کنن ــم مب ــا ه ــه ب ــدا دارد ک کاندی
ــی  ــای آمریکای ــیاری از نگاه ه ــارزه بس ــن مب دوره، ای
ــک  ــا ی ــه کاندیداه ــل و مقابل ــرد. در داخ ــن ک را روش
روش کــه هــر دو داشــتند افشــای طــرف مقابــل بــود 
 و گفتنــد، هــر آنچــه را توانســتند و چهــره بســیار زشــتی 
بیــان  نمایــش گذاشــتند کــه  بــه  یکدیگــر  از   را 
و تکــرارش شــرم آور اســت. امــا شــعارهای سیاســت 
خارجــی در راســتای رای آوردن، اعــام مواضــع دربــاره 
ترامــپ  آقــای  همیــن  اســت؛  دیگــر   کشــورهای 
ــی  ــه تهدیدات ــت و چ ــه نگف ــا ک ــران چه ه ــاره ای درب
کــه نکــرد و چهــره خشــنی را از خــود در مقابــل دیگــر 
ــام  ــاره برج ــت. وی درب ــش گذاش ــه نمای ــورها ب  کش
و توافــق هســته ای هــم چیزهایــی گفــت کــه گویــا از 
ــاره  ــدارد؛ پ ــری ن ــق خب ــرایط تواف ــا و ش ــن دنی قوانی
می کنــم، ملغــی می کنــم و ... . بســیار گفــت و بــرای 
کشــورهای دیگــر هــم نقشــه ها کشــید؛ امــا هــم 
او پــس از تعییــن تکلیــف و اعــام آرا از این گونــه 
موضــع عقب نشــینی کــرد و بیــان داشــت کــه اکنــون 
ــی  ــه و جدای ــی از تفرق ــای ناش ــم زخم ه ــان ترمی  زم

و متحدشدن است.
ــکاری  ــا هم ــام ملت ه ــا تم ــه ب ــان اینک ــا بی ــپ ب ترام
می کنیــم و بــه دنبــال دشــمنی نیســتیم، گفــت: 
ــه  ــود و ن ــم ب ــترک خواهی ــای مش ــال زمینه ه ــه دنب ب
درگیــری و دشــمنی. دقــت در ایــن ســخنان نشــان از 
ایــن اســت کــه او می دانــد امــروز دیگــر آمریــکا تنهــا 
قــدرت جهــان نیســت و نمی تــوان آن حرف هــای 
انتخابــات را دنبــال کــرد. ایــن عقب نشــینی، حرف هــا 
دارد کــه بایــد منتظــر آینــده بــود تــا آشــکار شــود؛ بــا 
ــه ســوابق ترامــپ بســیاری از  ــا توجــه ب ایــن حــال ب
کشــورها در بیــم و امیــد بــه ســر می برنــد تــا اوضــاع 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــل ذک ــه قاب ــود. نکت ــن تر ش روش
بــرای ملــت ایــران تفاوتــی نمی کنــد چــه کســی 
رئیس جمهــور آمریکاســت؛ زیــرا سیاســت آمریــکا 
دربــاره ایــران از اول انقــاب تــا امــروز تغییــری 
داشــته  تغییراتــی  شــیو هایش  گرچــه   نداشــته؛ 
ــه  ــران هم ــا ای ــمنی ب ــت و دش ــل مخالف ــی در اص ول
ــه  ــز راه خــود را رفت ــد و ملــت مــا نی  یــک راه را رفته ان

و هرگز از آمریکا نترسیده است و نمی ترسد.
ــاف  ــد: برخ ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــه مق چنانچ
ــچ  ــوری اســامی، هی ــون در جمه ــوت، اکن دوران طاغ
ــی از  ــای دین ــه ارزش ه ــی ب ــع و متک ــرد آگاه، مطل ف
یعنــی  رهبــری  بیــان  ایــن  نمی هراســد.  آمریــکا 
اینکــه مــا بــه قــدرت و توانمنــدی خــود پــی برده ایــم 
برخورداریــم  دارد،  الهــی  ریشــه  قدرتــی کــه  از   و 
و نمی ترســیم کــه: التهنــوا و التحزنــوا و انتــم االعلــون. 
ــم  ــن قــدرت منطقــه می دانی ــا امــروز خــود را برتری م
و بــا اینکــه بــه دنبــال جنــگ و درگیــری نیســتیم، امــا 
ــم  ــا عــزت می ایســتیم و می دانی ــل دشــمن ب در مقاب

کــه پیروزیــم. 
ــا  ــوا َربَُّن ــَن َقاُل ِذی ــد: ِإنَّ الَّ ــرآن می فرمای ــد در ق خداون
ُل َعَلْیِهــُم اْلَمَاِئکـَـُة َأالَّ َتَخاُفــوا  ــُه ُثــمَّ اْســَتَقاُموا َتَتَنــزَّ اللَّ

ــُدوَن.  ــْم ُتوَع ــی کُْنُت ِت ــِة الَّ ــُروا ِباْلَجنَّ ــوا َوَأْبِش َوالَ َتْحَزُن
 در حقیقــت کســانى کــه گفتنــد پــروردگار مــا خداســت 
آنــان  بــر  فرشــتگان  ایســتادگى کردنــد،  ســپس 
ــد  ــم مداری ــان! بی ــد[   ه ــد ]و مى  گوین ــى  آین ــرود م ف
ــه  ــده یافت ــه وع ــتى ک ــه بهش ــید و ب ــن مباش و غمگی

بودیــد، شــاد باشــید. )فصلــت: 30(

خبر سیاسی 

خبر کوتاه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

ترامپ حرف های بزرگ تر از دهانش 

زده است
ــد  ــت: تهدی ــلح گف ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــارس  ــج ف ــز و خلی ــه هرم ــامی در تنگ ــوری اس جمه
ــرا  ــه اخی ــم ک ــرد ه ــد؛ آن ف ــه شــوخی می مان ــا ب تنه
بــه صحنــه قــدرت آمــده، حرف هــای بزرگ تــر از 

ــی زد. ــش م دهان
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، سرلشــکر محمدحســین 
باقــری، رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح، در 
ــی  ــن تهران ــهید حس ــهادت ش ــالگرد ش ــن س پنجمی
ــی  ــاد خودکفای ــازمان جه ــابق س ــس س ــدم، رئی مق
 و تحقیقــات صنعتــی ســپاه، اظهــار داشــت: خــدا 
را شــکر می کنیــم کــه صنعــت موشــکی مــا بــه 
امــروز  نمی تواننــد  رســیده کــه دشــمنان  جایــی 
ــد در رأس آن  ــر چن ــد؛ ه ــاوز بگیرن ــه تج ــم ب تصمی
نخســت وزیــر دیوانــه یــک رژیــم جعلــی باشــد 
کــه می گویــد چنــد بــار قصــد حملــه داشــته ایم 
ــوری  ــا جمه ــه ب ــی ک ــده ایم؛ جنگ ــرف ش ــا منص ام
مشــخص  آن  پایــان  شــود،  آغــاز   اســامی 

نیست.
وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه جنــگ ۳۳ روزه چگونــه 
ــی  ــروه چریک ــک گ ــزب هللا، ی ــر ح ــت: مگ ــود، گف ب
بیشــتر بــود؟ اســرائیل چــه کاری می توانســت انجــام 

دهــد کــه انجــام نــداد؟ 
۳۳ روز در برابــر یــک گــروه چریکــی چــه می توانســت 
بکنــد کــه نکــرد؟ حــزب هللا در ایــن جنــگ یــک 
فرمانــده گروهــان از دســت داد و نــه حتــی یــک 

ــردان. ــده گ فرمان
سرلشــکر باقــری تصریــح کــرد: حــزب هللا تــا آخریــن 
روز موشــک زد و در نهایــت گفتنــد اســرائیل شکســت 
ــه  ــگ می شــد. ایــن نتیج ــورده و نبایــد وارد جن خ
 جنــگ بــا یکــی از همــکاران جمهــوری اســامی 

است.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح افــزود: موشــکی 
درســت کرده انــد کــه دشــمن بــا تمــام تــوان کار 

می کنــد؛ امــا کاری از پیــش نمی بــرد.
آمریــکا  انتخابــات  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
بــه صحنــه  اخیــرا  فــردی کــه  آن  اضافــه کــرد: 
دهانــش  از  بزرگ تــر  حرف هــای  آمــده  قــدرت 
زیــاد  شــکر  تبلیغــات  زمــان  در  البتــه  مــی زد؛ 
ــل  ــودم در مقاب ــن ب ــر م ــود اگ ــه ب ــد و گفت می خورن
 دســتگیری ملوانــان در خلیــج فــارس فــان کار 

را می کردم. 
از فرماندهــان خــود بپــرس کــه نیروهایــش در زمــان 

دســتگیری روی شــناورها چــکار کردنــد.
ــوری اســامی  ــد جمه ــزود: تهدی ــری اف سرلشــکر باق
ــوخی  ــه ش ــا ب ــارس، تنه ــج ف ــز و خلی ــه هرم در تنگ
می مانــد؛ هماننــد ایــن قــدرت نیــز امــروز در پدافنــد 
ــود  ــی وج ــه نهضت ــپاه در صحن ــدس س ــروی ق و نی

ــر دارد. مه

طرح شفاف سازی دریافتی 

رئیس جمهور و وزرا
عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی گفــت: طــرح 
شفاف ســازی دریافتی هــای مدیــران دولتــی از هفتــه آینــده 
در دســتور کار مجلــس قــرار می گیــرد. غامرضــا کاتــب 
افــزود: ایــن طــرح 10 مــاده ای، نخســتین دســتور کار هفتــه 
ــی بررســی  ــود کــه در جلســه علن ــده مجلــس خواهــد ب  آین
ــرح  ــت: ط ــار داش ــن اظه ــود. وی همچنی ــب می ش و تصوی
تمامــی  دولتــی،  مدیــران  دریافتی هــای  شفاف ســازی 
ــد  ــئوالن مانن ــات و مس ــور، مقام ــران کش ــای مدی دریافت ه
تمامــی  و  قضــات  وزرا،  معاونــان  وزرا،  رئیس جمهــوری، 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــای زیرمجموع ــی ارگان ه ــتگاه ها، تمام دس
انقــاب و تمامــی دســتگاه هایی کــه 50 درصــد ســهام 
ــود. وی  ــامل می ش ــت را ش ــت اس ــه دول ــق ب ــا متعل آن ه
گفــت: در ایــن قانــون هیــچ فــردی کــه از بیت المــال حقــوق 
ــامل  ــه ش ــت و هم ــده اس ــتثنی نش ــد، مس ــت می کن دریاف
ایــن قانــون می شــوند. در ایــن طــرح، دریافتــی ایــن افــراد 
ــتر از  ــال 88 بیش ــم از اول س ــی ه ــر کس ــده و اگ ــد ش قی
میــزان مقررشــده دریافتــی داشــته، دیــوان محاســبات 
و ســازمان بازرســی بــه دریافتی هــای ســال های قبــل 
ــارف  ــای غیرمتع ــد دریافتی ه ــرد و بای ــد ک ــیدگی خواهن رس
ــان  ــد. وی خاطرنش ــته را بازگردانن ــال های گذش ــود در س خ
کــرد: 400 نفــری کــه در گــزارش دیــوان محاســبات بــه عنوان 
شــده اند  ذکــر  نامتعــارف  حقوق هــای   دریافت کننــدگان 
در شــمول ایــن قانــون خواهنــد بــود و اگــر مدیــری در آینــده 
ــه ســه مــاه  ــه اول ب ــد در مرحل ــه گــزارش کوتاهــی کن در ارائ
ــروم  ــی مح ــات دولت ــه خدم ــال از ارائ ــال انفص ــک س ــا ی ت
ــا 4  ــد 2 ت ــزارش نادرســت بدهن ــه گ ــی ک می شــود و آن های
برابــر جریمــه خواهنــد شــد؛ قانــون به شــکلی نگاشــته شــده 

کــه خألهایــی وجــود نداشــته باشــد.

وزیــر کشــور گفــت: اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــه عنــوان 
الگــوی مناســب توســعه بــه کشــورهای اســامی معرفــی 

شــود.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در آئیــن افتتاحیــه چهارمیــن 
نمایشــگاه فناوری هــای نو و پیشــرفته ربع رشــیدی تبریز 
گفــت: در نظــام جمهــوری اســامی ملتــی اراده کرده انــد 
 کــه تمامــی بن بســت های پیــش روی خــود را بــاز کننــد 
ــران  ــت ای ــب مل ــق نصی ــن توفی ــد ای ــه لطــف خداون و ب
ــا تمامــی حــوادث و مشــکاتی را کــه در  شــده اســت ت
ــت ــده اس ــود آم ــه وج ــا ب ــرای آن ه ــال ب ــن ۳8 س  ای

پشت سر بگذارند.
ــری در  ــات رهب ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فضل رحمان
راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور گفــت: همه 
مــا بایــد موضــوع اقتصــاد مقاومتــی را بــه عنــوان امــری 

واجــب و تکلیــف در دســتور کار خــود قــرار دهیــم.

 مــا در مقابــل نســل کنونــی تعهــد داریــم تــا کشــورمان 
را در اوج ســرافرازی قــرار دهیــم و همــه امکانــات الزم را 
بــرای توســعه شــتابان بــه کار گیریم تــا اقتصــاد مقاومتی 

بــه معنــای واقعــی کلمــه در کشــور محقــق شــود.
وزیــر کشــور تاکیــد کــرد: دولــت بــا اراده ای بســیار زیــاد 
توانســت ایــن موضــوع را در دســتور کار بودجــه ای خــود 

قــرار دهــد. 
بــا توجــه بــه تعریــف بخش هــای اســتانی و پروژه هــای 
ــام  ــا انج ــه عرصه ه ــی در هم ــذاری دقیق ــی، هدفگ مل

شــده اســت.
وی مــردم را بــه عنــوان اصلی تریــن محــور اقتصــاد 
مقاومتــی دانســت و اظهــار کــرد: بایــد ثابــت کنیــم 
ــا  ــا ایمــان و اراده خــود، قــادر اســت ت ــران اســامی ب ای

ــذارد. ــر بگ ــت س ــادی را پش ــکات اقتص مش
ــف، پیشــرفت های  ــای مختل ــرد: در حوزه ه ــد ک وی تاکی

خوبــی داریــم و در همــه اســتان ها، به ویــژه اســتان 
توســعه  و  فناوری هــا  شــاهد   آذربایجــان  شــرقی 

و پیشرفت تکنولوژی هستیم.
ــی  ــاد مقاومت ــم اقتص ــا می توانی ــه م ــان اینک ــا بی  وی ب
ــامی  ــورهای اس ــر کش ــه دیگ ــی ب ــوان الگوی ــه عن را ب
معرفــی کنیــم، گفــت: شــما بایــد بتوانیــد اقتصــاد 
ــر  ــب در ام ــو و روش مناس ــوان الگ ــه عن ــی را ب مقاومت
ــی  ــه جهان ــه عرص ــا ب ــر اراده ملت ه ــی ب ــعه مبتن توس

ــد.  ــم کنی تقدی
دنیــای اســامی امــروز مواجــه بــا شــرایطی شــده اســت 
ــی  ــرلوحه اصل ــوان س ــه عن ــدرت را ب ــم ق ــه نیازمندی ک
ایــن کشــور قــرار دهیــم و بــه عنــوان کشــوری کــه مــورد 
حمایــت دنیــای اســامی شــده اســت، اقتصــاد مقاومتی 
را در صــورت موفقیــت بــه عنــوان الگــوی مناســبی بــرای 

کشــورهای اســامی معرفــی کنیــم.

ــژاد در خطبه هــای  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا تصریــح کــرد: 
ــروی  ــات آب ــن انتخاب ــان در ای ــا، خودش آمریکایی ه
ــری  ــن دو نف ــکا ای ــد. در کل آمری ــان را بردن خودش
ــه عبارتــی برگزیــده شــده و از نخبــگان  ــد کــه ب بودن
ــور  ــن کش ــتند ای ــه می خواس ــد ک ــور بودن ــن کش  ای
را رهبــری کننــد؛ امــا دیدیــم کــه فســادهای همدیگــر 

را رو کردنــد.

وی بــا بیــان اینکــه در آمریــکا ســالی ۳۳ هــزار نفــر 
 بــا اســلحه کشــته می شــوند و 42 میلیــون نفــر 
ــان  ــد، خاطرنش ــر می نالن ــکا از فق ــت آمری از جمعی
کــرد: وقتــی کســی از خــدا دور شــد، مجموعــه ای از 
فســاد شــده و همــواره بــه دنبــال فســاد و شــهوترانی 

اســت.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد تأکیــد کــرد: هــر کــدام از ایــن 
ــکا می رســند ــه ریاســت جمهــوری آمری ــراد کــه ب  اف

 همــان کار و رونــد نفــر قبلــی را ادامــه می دهنــد 
و فرقــی نــدارد کــه کــدام یــک بــر روی کار می آیــد؛ 
آن هــا دشــمن   و تــا آخــر هــم دشــمن  هســتند و مــا 

هــم بــا آن هــا دشــمن هســتیم.
وی همچنیــن ضمــن گرامیداشــت یــاد شــیخ جعفــر 
ــون  ــی از روحانی ــان یک ــرد: ایش ــرح ک ــجونی مط ش
شــجاع، مبــارز و فعــال قبــل و بعــد از انقــاب بودنــد.
امــام جمعــه اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 

فرمایشــاتی از رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه اهمیت 
ــه  ــر لحظــه ای ک ــرد: انســان ه ــد ک ــی تأکی کتابخوان
کتاب هــای  به ویــژه  می کنــد  نــگاه  کتــاب  بــه 
ــه  ــادی، نکت ــی اعتق ــه مبان ــری در زمین ــهید مطه ش
ــه  ــا مراجع ــد ب ــان بای ــرد؛ انس ــاد می گی ــدی ی جدی
فرهنگــی  سیاســی،  علمــی،  فهــم  کتــاب   بــه 

و اجتماعی خود را ارتقا بخشد.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد در پایــان تأکیــد کــرد: امــروز 
ــه  ــک وظیف ــا ی ــه تنه ــوزی، ن ــی و علم آم کتابخوان

علمــی کــه یــک واجــب دینــی اســت.

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی تاکید کرد:

 جلوی مفاسد فضای مجازی 

باید گرفته شود
ــوی مفاســد  ــان اینکــه جل ــا بی آیــت هللا مــکارم شــیرازی ب
ــا »فضــای  فضــای مجــازی گرفتــه شــود، گفــت: برخــی ب

ــد.  ــاد کرده ان ــی ایج ــی بردگ ــازی«، نوع مج
ــکارم شــیرازی در  ــت هللا م ــای وطــن، آی ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار  ــوزه اظه ــغ ح ــات و تبلی ــی ارتباط ــن علم ــن انجم دومی
ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــم نش ــرآن کری ــم ق ــت: مفاهی داش
ــوده  ــی نب ــکان خاص ــان و م ــرای زم ــم ب ــرآن کری ــه ق ک

ــت. اس
ــم افــزود: معــروف  ــه ای از قــرآن کری ــه آی ــا اشــاره ب وی ب
 یعنــی عملــی کــه درســت اســت، بایــد مــورد توجــه باشــد 
ــورد رضــای  ــه م ــی کاری ک ــر، یعن و آن را انجــام داد و منک

ــرد. ــد از آن دوری ک ــی اســت و بای اله
ــه ای  ــه آی ــا اشــاره ب اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه ب
از قــرآن کریــم تصریــح کــرد: تبلیــغ از نظــر اســام مفهــوم 
گســترده ای دارد کــه بایــد مــورد توجــه باشــد و از آن بــرای 
نشــر معــارف الهــی اســتفاده کــرد. وی بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــتفاده  ــت: اس ــار داش ــازی اظه ــای مج ــی فض آسیب شناس
از فضاهــای مجــازی، یکــی از موضوعاتــی اســت کــه بایــد 
ــون  ــن فضاهــا، ده هــا میلی مــورد توجــه باشــد و گاهــی ای

نفــر را پوشــش می دهــد. بایــد در برابــر مفاســدی کــه بــه 
ــم. ــزی کنی ــراه دارد، برنامه ری هم

آیــت هللا مــکارم شــیرازی افــزود: گروهــی مفاســد فضاهای 
مجــازی را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده انــد کــه ایــن 
ــادی  ــم، اهانت هــای زی ــر ارتباطــات گفت ــه وزی مفاســد را ب
ــای  ــم در فض ــرآن کری ــت)ع( و ق ــل بی ــن و اه ــه دی علی
ــبکه  ــه ش ــده ک ــزی ش ــود؛ برنامه ری ــام می ش ــازی انج مج
 ملــی ایجــاد شــود و آنچــه در فضــای مجــازی مــورد نیــاز 

و خوب است جای داده شود.
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفته 
ــا آســیب های فضــای مجــازی بیــان کــرد:  بــرای مقابلــه ب
قــرار اســت کــه پهنــای بانــدی کــه بــه تلگــرام داده شــده بــه 

شــبکه ملــی اطاعــات بدهنــد و بــه ایــن وســیله مفاســدی 
کــه در فضــای مجــازی وجــود دارد از بیــن بــرود کــه دولــت 
بــه ایــن موضــوع عاقــه دارد؛ امــا دلســوزی واقعــی در ایــن 

زمینــه مشــاهده نمی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد اهتمــام جــدی وجــود داشــته 
ــود ــه ش ــازی گرفت ــای مج ــد فض ــوی مفاس ــد و جل  باش
ــد  ــام ش ــورش انج ــاره ک ــه درب ــه ای ک ــرد: برنام ــوان ک عن
ــت  ــورت گرف ــا ص ــازی دعوت ه ــای مج ــیله فض ــه وس  ب
و جمعیتــی را بــرای ســالروز کــورش جمــع کردنــد؛ برخــی 
بــه وســیله فضــای مجــازی، نوعــی بردگــی ایجــاد کرده انــد 
کــه در ایــن زمینــه بایــد در کنــار اســتفاده مثبــت از فضــای 

مجــازی در برابــر خطــرات آن ایســتادگی شــود.

امام جمعه اصفهان:

آمریکایی ها، خودشان آبروی خودشان را بردند

وزیر کشور:

اقتصاد مقاومتی، باید به کشورهای اسالمی معرفی شود
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در طــول ســال های گذشــته ساخت وســازهای صورت گرفتــه 
ــوده  ــه نب ــا برنام ــهرها ب ــع آن در کالن ش ــه تب ــور و ب در کش

اســت. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 
دربــاره رکــود حاکــم بــر بــازار مســکن و رفــع ایــن چالــش 
گفــت: اگــر چالــش عمــده بــازار مســکن حــل شــود، صنایــع 
 کوچــک و بــه تبــع آن صنایــع بــزرگ نیــز رونــق می گیرنــد 

و از رکود خارج می شوند. 
حمیدرضــا فوالدگــر بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه در طــول 
صورت گرفتــه  ساخت وســازهای  گذشــته  ســال های 
ــوده ــه نب ــا برنام ــهرها ب ــع آن در کالن ش ــه تب ــور و ب  در کش

ــی در  ــه حت ــوده ک ــی ب ــا جای ــی ت ــن بی برنامگ ــزود: ای اف
جاهایــی بیــش از نیــاز و ظرفیــت اقــدام بــه مسکن ســازی 
ــا عــث شــده کــه عرضــه  ــوازن ب ــود ت  شــده اســت؛ ایــن نب

و تقاضا ناهمگون باشد. 
ــی  ــع تفصیل ــرح جام ــع ط ــه به موق ــالغ و تهی ــدم اب وی ع
ــای  ــر، عــدم احی اجــرای بی برنامــه طرح هــای مســکن مه
بافت هــای فرســوده و گرایــش بــه حاشیه نشــینی را از 
دیگــر دالیــل کســادی بــازار مســکن عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
بایــد در کالن شــهر اصفهــان، مســئوالن بــرای رونــق مســکن 
و ساخت وســاز از اجــرای طرح هــای تشــویقی در بافــت 
فرســوده اســتفاده کننــد تــا مــردم بــه ســمت ساخت وســاز 

ــد. روی آورن

ورودسرمایهگذاران    
وی بیــان کــرد: در بافت هــای تاریخــی نیــز بــه دلیــل 
اینکــه طرح هــای بلندمرتبه ســازی ممنوعیــت دارد، بایــد 
بــا برنامه ریــزی و طرح هــای ابتــکاری، زمینــه را بــرای 
ــب  ــوازن و متناس ــاخت های مت ــه س ــرمایه گذاران ب ورود س
ــازار  ــق در ب ــه رون ــا ب ــم ت ــوق دهی ــه س ــاری منطق ــا معم ب
دو  اگــر  تصریــح کــرد:  فوالدگــر  برســیم.  ساخت وســاز 
قانــون حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن، همچنیــن قانــون 
ــود  ــی ش ــوب اجرای ــو مطل ــه نح ــوده ب ــت فرس ــای باف  احی
و از ســوی دیگــر مؤسســات اعتبــاری مســکن بــه متقاضیــان 
تســهیالت خــوب ارائــه دهنــد، می تــوان امیدواربــود کــه ایــن 
کســادی از مســکن رخــت بربنــدد. وی ســپس بــه موضــوع 
سوبســید وام مســکن کــه در ســال 94 قطــع شــد اشــاره کرد 
و گفــت: از ســال قبــل ایــن طــرح بــه دلیــل سیاســت های 
انقباضــی تســهیالت در بخــش مســکن قطــع و باعــث شــد 
کــه طبقــات پاییــن موفــق نشــوند بــه ســمت خریــد مســکن 
حرکــت کننــد. وی جلوگیــری از بی رویه ســازی، ســاخت 
مســکن بــا درنظرگرفتــن نیــاز مــردم و ایجــاد مشــوق 
ــه  ــکن را از جمل ــش مس ــه بخ ــرمایه گذاران ب ــرای ورود س ب

راهکارهــای خــروج از رکــود مســکن عنــوان کــرد.

    جداسازیآبشربازنظافت
ــن  ــه ای ــخ ب ــس در پاس ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
پرســش کــه برای ســال آبــی 96-95 و همچنیــن اختصاص 
آب بــرای کشــت پاییــزه کشــاورزان چــه برنامــه ای مــد نظــر 
اســت، گفــت: اگــر در پاییــز امســال بارندگــی شــود و حجــم 
ذخیــره آب افزایــش یابــد، می توانیــم بــرای کشــت پاییــزه 
 دوم بیــن کســانی کــه حق آبــه دار و ســهم آبه دار شــرعی 
و قانونــی هســتند، آب توزیــع کنیــم. فوالدگــر، بــا بیــان اینکه 
ــر  ــادی ب ــه زی ــرای جداســازی آب شــرب از نظافــت هزین ب
کشــور تحمیــل می شــود، افــزود: چــاره ای جــز ایــن نیســت 
ــد  ــاق می افت ــا اتف ــت در دنی ــه سال هاس ــی ک ــن طرح و ای
بایــد در ایــران هــم انجــام شــود و بــا جداســازی آب شــرب 
ــن  ــادی در ای ــی زی ــوان صرفه جوی ــو می ت از آب شست وش
زمینــه انجــام داد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــر الگوهــای 
کشــت و اســتفاده از آب پســاب بــرای صنعــت نیــز از دیگــر 
راهکارهــای کاهــش مصــرف آب اســت، افــزود: اگــر تونــل 
ــی اســت و اســتانداران  ــه قانون ــه دارای مصوب بهشــت آباد ک
4 اســتان اصفهــان و چهارمحــال بختیــاری، یــزد و کرمان آن 
را امضــا کرده انــد، اجرایــی شــود، بســیاری از مشــکالت آبــی 

ــان حــل می شــود. اصفه

فوالدگر درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

خانه به دوش ها با بی رویه سازی مسکن، همچنان اجاره نشین اند

ــرای  ــزی ب ــاد کشــاورزی از برنامه ری ــر جه مشــاور وزی
افزایــش 3 برابــری تولیــد دانه هــای روغنــی و روغــن 
خــام در ســال آینــده خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینــه 
ــاز  ــارات و بودجــه مــورد نی ــود اعتب ــی، نب مشــکل اصل
بــرای رســیدن بــه ضریــب خودکفایــی بیشــتر روغــن 

ــتراتژیک  ــول اس ــک محص ــوان ی ــه عن ب
اســت. 

علیرضــا مهاجــر، مجــری طــرح دانه های 
ــار  ــاورزی، اظه ــاد کش ــی وزارت جه روغن
 کــرد: ســال گذشــته کمتریــن تولیــد 
را در ۱5 ســال گذشــته دانه هــای روغنــی 
به ویــژه کلــزا داشــتیم؛ چــرا کــه پیــش از 

ــه 3۲۰ هــزار تــن  آن میــزان تولیــد ایــن محصــوالت ب
رســید؛ امــا ســال گذشــته حــدود 46 هــزار تــن تولیــد 
شــد و امســال بــه حــدود ۷۰ هــزار تــن رســید کــه بــه 
ــی  ــای روغن ــد دانه ه ــه تولی ــی ب ــی و بی توجه بازرگان
در کشــور برمی گــردد؛ چــرا کــه در ســال جــاری مقــرر 

شــده بــود تــا 3۰۰ میلیــارد تومــان بودجــه بــرای 
تشــویق کشــاورزان و ایجــاد زیرســاخت های مناســب 
ــد کــه  ــدا کن ــی تخصیــص پی ــد دانه هــای روغن در تولی
بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی دولــت، هنــوز ریالــی 
ــت  ــه پرداخ ــن زمین ــاورزی در ای ــاد کش ــه وزارت جه ب

نشــده اســت. 
جهــاد  وزارت  برنامه هــای  دربــاره  وی 
ــازار دانه هــای  ــم ب ــرای تنظی کشــاورزی ب
روغنــی و خریــد تولیــد کشــاورزان در 
ســال های آینــده افــزود: بــا تدابیــر وزیــر 
جهــاد کشــاورزی طــی ســه ســال آینــده 
شــرکت بازرگانــی دولتــی مســئول خریــد 
ــرای  ــز ب ــات نی ــی اســت و همــه امکان دانه هــای روغن
 آن فراهــم می شــود تــا کشــاورزان از آینــده تولیــد 
ــر  ــان خاط ــدت اطمین ــان در کوتاه م ــازار محصولش و ب
ــه  ــد نکت ــد چن ــده بای ــرای آین ــا ب ــند؛ ام ــته باش  داش

را مدنظر قرار داد. ایسنا

ارائــه وام ۲5 میلیونــی خــودرو در ســال گذشــته بــا هــدف 
خــروج بــازار از رکــود توانســت مــدت کوتاهــی خودروســازان 
داخلــی را یــاری کنــد و برخــی کارشناســان بــر ایــن عقیــده 
ــد  ــودرو بای ــازار خ ــده در ب ــهیالت ارائه ش ــه تس ــتند ک هس
هــدف دار باشــد. چنــدی پیــش کمرئــی، مدیــر کل نظــارت 

بــر بانک هــای بانــک مرکــزی بــا اعــالم 
ایــن موضــوع کــه دیگــر خبــری از وام هــای 
ویــژه بــرای خــروج از رکــود در بــازار خــودرو 
نیســت، اظهــار کــرد: این گونــه وام هــا، فقــط 
ــه  ــودرو ب ــازار خ ــی در ب ــدت کوتاه ــرای م ب
ــری  ــر خب ــرد و دیگ ــک ک ــازان کم خودروس
ــود. وی  ــد ب ــی نخواه ــای این چنین از وام ه

افــزود: حــدود ۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــون تومــان ســرمایه بــرای 
فــروش ۱۱9 هــزار خــودرو بــه خودروســازان ارائــه شــد کــه 
توانســت بــرای مــدت محــدودی مؤثــر باشــد؛ امــا بــه دلیل 
ــرمایه  ــود س ــازان و نب ــا از خودروس ــاد بانک ه ــه زی مطالب
ــی  ــی اجرای ــن طرح های ــرای اهــدای وام، دیگــر چنی الزم ب

ــد  ــان برخــی از کارشناســان معتقدن نمی شــود. در ایــن می
کــه ارائــه تســهیالت از ســوی دولــت بــه خودروســازان، تنهــا 
ــرای خــروج  ــد ب ــوده و بای ــازار خــودرو ب ــرای ب مســکّنی ب
ــود. در همیــن راســتا علــی  ــه فکــر چــاره ب ــازار از رکــود ب ب
ــان  ــا بی ــودرو، ب ــروش خ ــد ف ــناس ارش ــکوهی، کارش ش
اینکــه وام هــای ارائه شــده در ارتقــای کیفیــت 
خودروهــای تولیــدی تأثیــر مثبتــی نداشــت 
گفــت: ایــن تســهیالت تنهــا مســکّنی بر بــازار 
خودروهــای تولیــد داخــل بــود و خودروهــای 
لحــاظ  از  طــرح  ایــن  در  فروخته شــده 
کیفیــت تنهــا دارای یــک ســتاره بودنــد. 
شــکوهی ارائــه تســهیالت ویــژه از ســوی 
ــازار خــودرو از  ــت در خــروج ب ــی مثب ــدگان را گام تولیدکنن
رکــود دانســت و گفــت: شــرکت های خصوصــی در گرفتــن 
 تســهیالت، از ســوی دولــت حمایــت نمی شــوند؛ ولــی 
از برخــی خودروســازان کــه مــورد حمایــت دولــت هســتند 

ــزان ــد. می ــل می کنن ــر عم موفق ت

رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــالک بــا 
اشــاره بــه کاهــش 5۰ درصــدی معامــالت مســکن 
 در کشــور گفــت: تــا پایــان ســال، افزایــش قیمتــی 

در بخش مسکن پیش بینی نمی شود. 
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــی درخص ــام عقبائ حس
معامــالت مســکن در شــهر تهــران گفــت: در 
ــده  ــر ش ــالت بهت ــت معام ــر، وضعی ــای اخی ماه ه
اســت؛ به طوری که در ۱۷ روز اول آبان ماه در شــهر 
ــروش  ــد و ف ــرارداد خری ــزار و ۱35 ق ــران، ۸ ه  ته
و ۱۱ هــزار و ۱۱۱ قــرارداد اجاره بهــا بــه ثبــت رســید 
ــوده  ــرارداد ب ــزار ق ــش از ۱9 ه ــوع بی ــه در مجم ک

اســت. 
ــا  ــه ب ــام در مقایس ــن ارق ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته ســیر صعــودی 
 ۷ فقــط  پارســال  افــزود:  اســت  داشــته 

 ۸ و  فــروش  و  خریــد  قــرارداد   59۸ و  هــزار 
تهــران  شــهر  در  اجــاره  قــرارداد   3۰6 و  هــزار 
بــه ثبــت رســید کــه نشــانگر افزایــش آمــار 
 معامــالت امســال نســبت بــه ســال گذشــته 

است. 
ــال 4۱  ــاه امس ــه در مهرم ــان اینک ــا بی ــی ب عقبائ
ــت  ــه ثب ــروش ب ــد وف ــرارداد خری ــزار و 5۷۰ ق ه
رســید در حالــی کــه در ســال گذشــته بیــش 
از ۸۰ هــزار معامــالت بــه ثبــت رســیده بــود، 
ــن اســت  ــام، نشــانگر ای ــن ارق ــار داشــت: ای اظه
ــم  ــدی حج ــا 5۰ درص ــش 4۰ ت ــاهد کاه ــه ش ک
ــم  ــم. امیدواری ــور بودی ــکن در کش ــالت مس معام
کــه رشــد معامــالت در تهــران بــه شــهرهای بــزرگ 
ــالت کشــوری  ــد و شــاهد رشــد معام  تســری یاب

باشیم. مهر

ــایت هایی  ــاره وب س ــدار درب ــرای هش ــکاری ب ــوگل ابت گ
ــاد  ــت ایج ــران مزاحم ــرای کارب ــد ب ــورت ممت ــه ص ــه ب ک
ــایت های  ــی س ــکاف حفاظت ــا ش ــیده ت ــد، اندیش می کنن
ــرای  ــایت ها ب ــن س ــه ای ــی ک ــد، در زمان ــر کن ــرب را پ مخ
ــه از  ــد ک ــف می کنن ــود را متوق ــال خ ــاه اعم ــی کوت مدت

ــد.  ــن بگذرن ــرور ام ــدار م هش
 Safe( گــوگل یــک طبقه بنــدی جدیــد بــا نــام مــرور امــن

Browsing( بــه ســرویس خــود افــزوده اســت، بــرای اینکــه از کاربــران در برابــر 
ــد و  ــازی بگیرن ــه ب ــتم ها را ب ــد سیس ــالش می کنن ــه ت ــرب ک ــایت های مخ وب س

محتــوای مضــر نشــر دهنــد، بهتــر حفاظــت کنــد. 

قابلیــت مــرور امــن گــوگل بــه کاربــران زمانــی کــه در مواجهــه 
بــا بازدیــد از یــک وب ســایت هســتند، بــه نقــض سیاســت های 
ناخواســته،  نرم افزارهــای  بدافزارهــا  دربــاره  شــرکت  ایــن 
شــده اند شــناخته  اجتماعــی  مهندســی  یــا   فیشــینگ 

هشدار می دهد. 
ایــن هشــدار تــا زمانــی کــه گــوگل تأییــد کنــد ســایت مدنظــر 
می شــود؛  ظاهــر  نــدارد،  بــرای کاربــران  تهدیــدی  دیگــر 
پاک ســازی  را  خــود  اعمــال  مدتــی  بــرای  تنهــا  ســایت ها  بعضــی  البتــه 
ادامــه  را  خــود  مضــر  رفتــار  ســپس  و  شــود  رفــع  هشــدار   می کننــد کــه 

می دهند.

بانــک  ابالغــی  سیاســت های  از  یکــی  اگرچــه 
مرکــزی بــه نظــام بانکــی، توزیــع گســترده کارت های 
اعتبــاری اســت، امــا اکنــون بانک هــا کارت را بهانــه 
ــاری  ــه کارت اعتب ــا ن ــد؛ ام ــرد کرده ان ــدادن وام خ ن

ــرد.  ــهیالت خ ــه تس ــد و ن می دهن
از ابتــدای مهرمــاه امســال قــرار بــر ایــن بــود 
کــه اعطــای کارت اعتبــاری بــه عنــوان یکــی از 
تأمیــن مالــی  سیاســت های کلیــدی دولــت در 
ــدی  ــتور کار ج ــرد، در دس ــای خ ــان وام ه متقاضی
ــه  ــم البت ــزی ه ــک مرک ــرد. بان ــرار گی ــا ق بانک ه
همــه چیــز را تمــام و کمــال اجــرا کــرده و هــر 

ــادر  ــود، ص ــه الزم ب ــنامه ای را ک ــاخت و بخش زیرس
بــرای  بهانــه ای  بانک هــا دیگــر  بلکــه  تــا  کــرد 
ــت نداشــته باشــند؛  اجرانکــردن ایــن سیاســت دول
ــا  ــد و تنه ــان ســاز خــود را می زنن ــا همچن ــا آن ه ام

می کننــد.  بایگانــی  را  بخشــنامه ها 
ــه  ــرح ارائ ــوردن ط ــه 5۱ روز از کلیدخ ــون اگرچ اکن
کارت اعتبــاری بــه مــردم می گــذرد، امــا کمتــر 
شــعبه  بــه  وقتــی  می شــود کــه  پیــدا  کســی 
مراجعــه  کارت  ایــن  دریافــت  بــرای  بانک هــا 
شــعبات  کارمنــدان  گشــاده  روی  بــا  می کنــد، 
بــرای اعطــای ایــن تســهیالت مــورد اســتقبال 
بی میلــی  بــا  متقاضیــان  اغلــب  گیــرد؛  قــرار 
مواجــه  بانک هــا  کارمنــدان  رغبــت  عــدم   و 

می شوند. 
برخــی موضــوع را بــه رفتــار کارمنــدان نســبت 
ــنامه  ــدور بخش ــدم ص ــر، ع ــی دیگ ــد و برخ می دهن
 از شــعبات مرکــزی بــرای شــعبات زیرمجموعــه 
را عامــل اصلــی اســتقبال نکــردن شــعب از پرداخــت 

و پاســخگویی بــه متقاضیانمی داننــد.
 تــا ایــن لحظــه هــم البتــه هیــچ گزارشــی منتشــر 
ــوان قضــاوت کــرد کــه  ــای آن بت ــر مبن نشــده کــه ب
کــدام بانک هــا در اجــرای سیاســت های بانــک 
مرکــزی همراه تــر هســتند و کــدام یــک، ایــن 

نمی گیرنــد. جــدی  چنــدان  را  بخشــنامه ها 

ابتکار گوگل برای وب سایت های مخربکاهش ۵۰ درصدی معامله مسکن در کشور

کارت اعتباری، بهانه ندادن وام

حتما بخوانید!
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واعظیخبرداد:

برگشت اضافه دریافتی مخابرات
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطالعــات از عــودت مبلــغ ۱۰ هزار 
تومــان منــدرج در قبــوض تلفــن 
ثابــت خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــترکان  ــه مش ــد ب ــاه بع ــغ م مبل
ــود  ــود. محم ــودت داده می ش ع
ــدن  ــه گنجان ــا اشــاره ب واعظــی ب
ــوان  ــه عن ــت ب ــن ثاب ــوض تلف ــی در قب ــزار تومان ــی ۱۰ ه مبلغ
هزینــه معــوق گفــت: ایــن کار تخلــف مخابــرات بــوده و دریافت 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  غیرقانونــی  هزینــه  ایــن 
پیگیری هــای الزم درخصــوص بازگشــت مبلــغ مذکــور بــه 
ــن  ــه ای ــزود: کســانی ک ــه، اف حســاب مشــترکان صــورت گرفت
ــه پرداخــت آن نیســت.  ــازی ب ــد، نی ــغ را پرداخــت نکرده ان مبل
ــادآور شــد: مشــترکانی  ــاوری اطالعــات ی ــر ارتباطــات و فن وزی
ــود  ــن خ ــض تلف ــده در قب ــان درج ش ــزار توم ــغ ۱۰ ه ــه مبل  ک
ــودت  ــا ع ــه آن ه ــد ب ــاه بع ــوض م ــد، در قب ــت کرده ان را پرداخ

داده می شود.

 دریافت دینار عراق 

با کارت های شتاب ایرانی در کربال
 زائــران حســینی همزمــان بــا ایــام اربعیــن ایــن امــکان

ــی از  ــرداز یک ــق دســتگاه های خودپ ــد داشــت از طری را خواهن
بانک هــای ایرانــی بــا هرنــوع کارت شــتاب ایــران و کارت هــای 
ــال  ــراق را در کرب ــار ع ــه شــبکه شــتاب، دین ــاری متصــل ب اعتب

دریافــت کننــد. 
طبــق اعــالم بانــک شــهر، همــه پیشــخوان های شــهرنت ایــن 
بانــک در طــول مســیر و در مــرز مهــران بــه صــورت شــبانه روزی 
ــز در  ــیار نی ــخوان س ــتگاه پیش ــود و دو دس ــد ب ــال خواه فع

منطقــه بــه ارائــه خدمــات خواهــد پرداخــت. 
ــک  ــن بان ــیار ای ــرداز س ــتگاه خودپ ــاس، 6 دس ــن اس ــر ای ب
نیــز در مناطــق مــرزی و ۱۰ دســتگاه کانتینــر نیــز مجهــز 
نصــب  مــرز  از  خــارج  در  خودپــرداز  دســتگاه های   بــه 
ــه ــالت صورت گرفت ــا تعام ــویی ب ــت. از س ــده اس ــتقر ش  و مس

۱۰ دســتگاه خودپــرداز در البــی هتل هــای کربــال مســتقر شــده 
کــه بــا کارت هــای شــتابی دینــار عــراق را پرداخــت خواهــد کــرد. 
خدمــات مختلــف بانکــی از قبیــل دریافــت وجــه )دینــار 
 عــراق(، انتقــال وجــه کارت بــه کارت، خریــد شــارژ تلفــن همــراه

مشاهده موجودی و …نیز از این طریق قابل انجام است.

 ثبت نام 34۰ هزار بازنشسته 

برای گرفتن وام ضروری
مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا 
ــام بیــش از 34۰ هــزار نفــری بازنشســتگان  ــه ثبت ن اشــاره ب
در ســامانه وام ضــروری گفــت: ثبت نــام تــا پایــان آبــان ادامــه 

ــد نمی شــود.  ــر تمدی دارد و دیگ
ــام  ــا بیــان اینکــه از ابتــدای آبان مــاه ثبت ن عبــاس رشــیدی ب
ــا 3۰  ــی بازنشســتگان شــروع شــده و ت ــون تومان وام 3 میلی
ــش  ــار بی ــن آم ــق آخری ــرد: طب ــار ک ــه دارد، اظه ــاه ادام آبان م
ــد.  ــام کرده ان ــر در ســامانه وام ضــروری ثبت ن ــزار نف از 34۰ ه
وی افــزود: خوشــبختانه امســال اعتبــار وام 5۰ درصــد افزایش 
ــه ۷5۰  پیــدا کــرد و از 5۰۰ میلیــارد تومــان در ســال گذشــته ب

میلیــارد تومــان رســید. 
ــر  ــزار نف ــار ۲5۰ ه ــن وام در اختی ــه ای ــان اینک ــا بی رشــیدی ب
قــرار خواهــد گرفــت، گفــت: هیچ گونــه نیــازی بــه مراجعــه بــه 
بانــک وجــود نــدارد و بازنشســتگان می تواننــد تنهــا بــا ســامانه 
مربــوط مراجعــه کننــد. در ۱۰ روز اول آذرمــاه قرعه کشــی 
ــی ۲  ــازه زمان ــا ب ــه ب ــدگان در 6 مرحل ــود و برن ــام می ش انج

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــن وام را دریاف ــه ای ماه

هزینه ایجاد هر شغل، 3۰۰ میلیون تومان
دولــت  اگــر  می گویــد:  مســئول کارگــری  مقــام  یــک 
ــاند  ــد برس ــد 5 درص ــه رش ــران را ب ــاد ای ــد اقتص می خواه
ــت  ــاورد، کیفی ــران بی ــه ای ــی را ب ــرمایه گذاران خارج ــد س بای
ــد  ــت کن ــردم را تقوی ــد م ــدرت خری ــرد، ق ــاال بب ــد را ب  تولی

و تحرکی در بازار کار به وجود آورد. 
علــی اصالنــی اظهــار کــرد: تــا وقتــی کــه تحریم هــا بــه طــور 
ــور  ــه کش ــی ب ــرمایه های خارج ــده و س ــته نش ــل برداش کام
ــم.  ــد، ســخت اســت از رشــد 5 درصــدی ســخن بگویی نیای
ــر  ــه گریبانگی ــودی ک ــی و رک ــرایط فعل ــا ش ــه داد: ب وی ادام
ــدی  ــد 5 درص ــه رش ــتیابی ب ــده، دس ــد ش ــاد و تولی اقتص
از تحریم هــا عبــور کنیــم  آنکــه  نیســت؛ مگــر   ممکــن 
ــا  ــد ت ــه وجــود آی ــت ارز و ال ســی ها ب و گشایشــی در وضعی
ســرمایه گذاران خارجــی بــه حضــور و ســرمایه گذاری در 

کشــور تشــویق شــوند. 
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار ادامــه داد: بــرای 
ایجــاد یــک شــغل در کشــور، دســت کم 3۰۰ میلیــون تومــان 
ــه  ــدودی ک ــع مح ــه مناب ــه ب ــا توج ــت و ب ــاز اس ــه نی هزین
دولــت در اختیــار دارد، ســرمایه گذاری خارجــی گزینــه ای 

ــذار اســت. تاثیرگ

 S۸ سامسونگ صفحه گلکسی 

را بزرگ می کند
شــرکت سامســونگ قصــد دارد گلکســی S۸ را در اندازه هــای 
5.۷ و 6.۲ اینچــی عرضــه کنــد کــه بــه نظــر می رســد 
تالشــی بــرای کاربــران پیشــین گلکســی نــوت ۷ اســت کــه 
ــش  ــه نمای ــا صفح ــمند ب ــی های هوش ــه گوش ــد ب عالقه من

ــزرگ هســتند و حــاال تولیدشــان قطــع شــده اســت.  ب
 ممکــن اســت سامســونگ بــه ســادگی ناهنجاری هایــی 
را در بــاال و پاییــن گوشــی کاهــش دهــد تــا بتوانــد از ایــن راه 
بــدون اینکــه انــدازه خــود تلفــن را افزایــش دهــد، اقــدام بــه 

افزایــش انــدازه صفحــه نمایــش کنــد. 
ــا ایــن حــال، یــک صفحــه نمایــش 6.۲ اینچــی می توانــد  ب
ــرکت  ــن ش ــر ای ــی اگ ــد؛ حت ــر باش ــا گی ــت و پ ــی دس کم
ــد.  ــام ده ــا انج ــش ناهنجاری ه ــا کاه ــن کار را ب ــره ای ای ک
ــزرگ  ــش ب ــه نمای ــردم صفح ــت م ــد اس ــونگ معتق سامس
می خواهنــد و بــا توجــه بــه آن، ایــن کار را بــرای جــذب 

ــد. ــام می ده ــوت انج ــی ن ــری گلکس ــداران س طرف

 گردهمایی بزرگ فعاالن 

صنعت ICT و مخابرات در نمایشگاه اتوکام

سرویس اقتصاد
 جواد جلیلی

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به 
عنــوان یکــی از محوری تریــن 
زیرســاخت های عصــر حاضــر 
ــوذ  ــه نف ــه روز دامن ــان، روزب جه
گســترده تر  کشــورها  مختلــف  بخش هــای  در  را  خــود 
می کنــد و آحــاد جامعــه را بــا نقــش بی بدیــل خــود در 
 تســهیل امــور، توســعه ارتباطــات، بهــره وری، کاهــش هزینــه 

و انرژی آشنا می سازد. 
در یــک تعریــف کلــی، فنــاوری اطالعــات، مجموعــه ای 
از روش هــا، پردازش هــا و فرآیندهایــی اســت کــه بــرای 
جمــع آوری،  ذخیره ســازی، انتقــال و بازاریابــی اطالعــات 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن ویژگی هــا باعــث 
ــبی  ــه مناس ــور زمین ــاخت های کش ــع و زیرس ــود صنای  می ش

را برای رشد و توسعه خود در اختیار داشته باشند. 
کم رنــگ  روز  هــر  ســنتی  شــیوه های  میــان،  ایــن   در 
ــن  ــای نوی ــه روش ه ــود را ب ــای خ ــده و ج ــر ش  و کم رنگ ت

و تجهیزات و راهکارهای علمی و فناورانه می دهد. 
از ســوی دیگــر تغییــرات بــا شــتاب، جهانــی و فراگیــر ایــن 
 عرصــه، بــه گونــه ای اســت کــه هــر قــدر ســازمان ها، جوامــع 
ــر  ــر و همگام ت ــرات همراه ت ــن تغیی ــا ای ــود را ب ــراد، خ و اف
ــل ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــد ب ــر خواهن ــر و موفق ت ــد، پیروزت  کنن

تغییــرات  آخریــن  معرفــی  بــرای  شــرایطی   چنانچــه 
و تحــوالت ایــن بخــش ایجــاد شــود، در واقــع همــه صنایــع 

ــد. ــد ش ــد خواهن از آن بهره من
 برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی بــر مبنــای همیــن 
ــا  ــال ب ــود. امس ــزی می ش ــی و برنامه ری ــداف، پیش بین اه
ــر و اتوماســیون  برگــزاری بیســت ودومین نمایشــگاه کامپیوت
اداری و ادغــام آن بــا نمایشــگاه مخابــرات و پنجمیــن 
ــئوالن ــی مس ــال تمام ــزات دیجیت ــروش تجهی ــنواره ف  جش

ــن  ــا آخری ــنایی ب ــکان آش ــدگان، ام ــرکت ها و بازدیدکنن ش
ــه  ــود را ب ــات خ ــانی اطالع ــات و به روزرس ــدات و خدم تولی
دســت آورده و ارزیابــی خوبــی نیــز از وضعیــت ایــن صنعــت 

ــد داشــت. خواهن
 ICT و IT در ایــن نمایشــگاه مشــتاقان علــم و دانــش حــوزه 
ــم  ــرد ه ــن و تخصــص گ ــی ف ــن اهال ــرات و همچنی و مخاب
آمده انــد تــا بــار دیگــر عــالوه بــر بیــان اهمیــت ایــن صنعــت 
بــرای پیشــرفت و ارتقــای آن تــالش کــرده و ابعــاد گســترده 

آن را بــه نمایــش بگذارنــد.
ایــن  امیدواریــم دســت اندرکاران بخش هــای مربوطــه،   
رویــداد بــزرگ را قــدر دانســته و بــا حضــور و بازدیــد تخصصی 

خــود، زمینــه هــر چــه پربارتــر شــدن آن را فراهــم ســازند.

تسهیالت خودرو، مسکّن یا درمان؟افزایش 3 برابری تولید روغن در سال آینده

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای عملیات احداث پارک حاشیه خیابان حافظ شهر گز برخوار را با 

اعتبار ۲/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.عالقه مندان 

به شرکت در مناقصه می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/9/11 جهت دریافت اسناد 

و مدارک مناقصه به دبیرخانه شهرداری گز مراجعه نمایند.
محمدحسن رفیع  - شهردار گز برخوار

چاپ اول
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حتما بخوانید!
یکشنبه آلوده

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
طرح هــای گردشــگری در ایــن اســتان گفــت: بــا بهره بــرداری 
از ایــن طرح هــا، گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری رونــق 

می گیــرد. 
قاســم ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای 
گردشــگری در چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: دولــت 
ــای  ــگری، گام ه ــاخت های گردش ــعه زیرس ــیر توس در مس
هم اکنــون  عنــوان کــرد:  وی  اســت.  برداشــته  بلنــدی 
ــت  ــگری پرداخ ــرح گردش ــرای ۲۶ ط ــرای اج ــهیالت ب تس
شــده اســت و ایــن طرح هــا، در مســیر توســعه گردشــگری 

ــد.  ــا کنن ــد ایف ــی را می توانن ــش مهم ــتان نق ــن اس ای
بخــش  هم اکنــون  دشــتکی گفــت:  قاســم ســلیمانی 
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری ظرفیت هــای بســیاری 
دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیت هــا در مســیر توســعه اســتان 

ــرد. اســتفاده ک
    توسعه زیرساخت های گردشگری

ــعه  ــا توس ــرد: ب ــان ک ــاری بی ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه ورود  ــتان، زمین ــن اس ــگری در ای ــاخت های گردش زیرس
ــد.  ــش می یاب ــتان افزای ــطح اس ــه س ــگر ب ــافر و گردش مس
وی بیــان کــرد: یــک هتــل در بخــش صمصامــی شهرســتان 

ــرداری از  ــا بهره ب ــه ب ــت ک ــداث اس ــال اح ــگ در ح کوهرن
ــرای اســکان  آن زیرســاخت های اقامتــی در ایــن منطقــه ب
مســافران فراهــم می شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
 گفــت: معرفــی اماکــن تاریخــی و گردشــگری چهارمحــال 
و بختیــاری، بایــد بــرای جــذب مســافر مــورد توجــه بیشــتر 
قــرار بگیــرد. وی گفــت: توســعه گردشــگری، نقــش مهمــی 

در رونــق و توســعه ســایر بخش هــای مختلــف در ایــن 
اســتان دارد.

    توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در روستاها
همچنیــن قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت امضــای 
خانگــی  و  خــرد  و کار  ســاماندهی کســب  تفاهم نامــه 
مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه 

اســتان  روســتاهای  در  حرفــه ای  و  فنــی  مهارت هــای 
چهارمحــال و بختیــاری ضــروری اســت، اظهــار داشــت: باید 
ــال  ــتاهای چهارمح ــه ای در روس ــی و حرف ــای فن آموزش ه
و بختیــاری توســعه یابــد. وی عنــوان کــرد: آمــوزش 
ــی در ایجــاد اشــتغال در  ــش مهم ــای شــغلی، نق مهارت ه
روســتاها و کاهــش مهاجــرت ســاکنان ایــن روســتاها دارد.

    توسعه روستاهای استان
ــا  ــد ب ــرد: بای ــد ک ــاری تاکی ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
در  موجــود  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  از  بهره گیــری 
روســتاها، در زمینــه توســعه روســتاهای اســتان تــالش کرد.

    مشکل بیکاری در چهارمحال و بختیاری
ــال  ــکاری در چهارمح ــکل بی ــون مش ــه داد: هم اکن  وی ادام
و بختیــاری، یکــی از مهم تریــن مشــکالت بــه شــمار مــی رود 
کــه بایــد در مســیر حــل این مشــکل تــالش کــرد. اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: حــل مشــکالت بیکاری 
جوانــان، زمینه ســاز حــل دیگــر مشــکالت در جامعــه اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی فعالیــت دولــت، تالش هــای 
ــام  ــتان انج ــن اس ــغل در ای ــاد ش ــیر ایج ــیاری در مس بس
شــده، تاکیــد کــرد: ایجــاد شــغل در ایــن اســتان از اهــداف 

اصلــی دولــت بــه شــمار مــی رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

رونق چهارمحال و بختیاری در گرو توسعه گردشگری

حضور 80 هیئت بلندپایه خارجی در اصفهان
اســتاندار اصفهــان گفــت: در یــک 
ســال گذشــته بیــش از ۸۰ هیئــت 
ــان  ــه اصفه ــی ب ــه خارج بلندپای
ــور  ــول زرگرپ ــد. رس ــفر کرده ان س
مجلــس  رئیــس  دیــدار  در 
مجارســتان بــه بیــان ظرفیت هــا و 
پتانســیل های اصفهــان پرداخــت 
و اظهــار داشــت: اصفهــان در ۴ دوره، پایتخــت ایــران بــوده اســت 
و در حــال حاضــر ایــن اســتان پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران 
ــان  ــا بی ــع دســتی اســت. وی ب ــی صنای اســالمی و شــهر جهان
ــگاهی  ــتان دانش ــن اس ــران، دومی ــس از ته ــان پ ــه اصفه اینک
ــدی  ــتان در رتبه بن ــن اس ــگاه ای ــزود: ۶ دانش ــت، اف ــور اس کش
بین المللــی جــای دارنــد و ۳۳۰ هــزار دانشــجو از جملــه ۷ هــزار 
ــد.  ــل می کنن ــن اســتان تحصی ــرا در ای دانشــجو در مقطــع دکت
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــران و مجارســتان از گذشــته 
روابــط و تعامــالت بســیار خوبــی بــا یکدیگــر داشــته اند، افــزود: 
پــس از برجــام نیــز شــرایط بــرای ارتقــای روابــط فراهــم شــده 
اســت؛ اســتان اصفهــان بــا ایــن ظرفیت هــا می توانــد بــا یکــی 
ــی  ــی، فرهنگ ــط بازرگان ــتان رواب ــور مجارس ــتان های کش  از اس
ــریع  ــد در تس ــما می توان ــفر ش ــد و س ــرار کن ــادی برق و اقتص
روابــط تاثیرگــذار باشــد. الزلــو کــوور، رئیــس مجلس مجارســتان 
نیــز در ایــن دیــدار اظهــار داشــت: اصفهــان بــرای همــه به ویــژه 
ــادی دارد. وی  ــای زی ــد، جاذبه ه ــا می آین ــه از اروپ ــانی ک کس
ــس  ــن مجل ــط بی ــم رواب ــران را تحکی ــه ای ــدف از ســفرش ب ه
ایــران و مجلــس مجارســتان عنــوان کــرد و افــزود: امیدواریــم 
کــه از طریــق نماینــدگان بیــن مجلــس دو کشــور، روابــط بیــن 

دو دولت را گسترش دهیم.

 برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات 

قرآن و عترت اردستان
 رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

کیمیای وطن
حمید فرخی

دوره  پانزدهمیــن  برگــزاری  از  اردســتان 
ــتان و زواره  ــرت در اردس ــرآن و عت ــری ق ــابقات سراس مس
خبــرداد. فضــل هللا بصیــرت هــدف از برگــزاری این گونــه 
ــژه  ــان عمــوم مــردم، به وی ــزه در می مســابقات را ایجــاد انگی
جوانــان و نوجوانــان عنــوان کــرد. وی تصریــح کــرد: در ایــن 
مســابقات، استعدادشناســی نوجوانــان و جوانــان در دســتور 
ــای الزم  ــرای آموزش ه ــزی ب ــا برنامه ری ــرد ت ــرار می گی کار ق
در آینــده صــورت گیــرد. بصیــرت بــا بیــان اینکــه تعــداد ۲۳۸ 
ــد، تصریــح  نفــر در دو شــهر اردســتان و زواره شــرکت کرده ان
کــرد: ۱۵۸ نفــر خواهــر و ۸۰ نفــر بــرادر در ایــن دوره از 
ــد. رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد  مســابقات شــرکت کرده ان
اســالمی گفــت: ایــن مســابقات در دو نوبــت و در ۱۸ رشــته 

حفظ و مفاهیم برگزار شد.

اخبار کوتاه

 سازمان هواشناسی هشدار داد:

یکشنبه آلوده
ســازمان هواشناســی نســبت به 
ــهرهای  ــی در ش ــش آلودگ افزای
ــدار داد.  ــی هش ــزرگ و صنعت ب
ســازمان محیــط زیســت اعــالم 
کــرد: پیــرو اطالعیــه شــماره ۸۴ 
ــا توجــه  ــه اطــالع می رســاند ب ب
ــکون  ــداری و س ــداوم پای ــه ت ب
ــنبه ــژه در روز یکش ــده، به وی ــه روز آین ــی س ــوا ط ــبی ه  نس

افزایــش آالینده هــای جــوی در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیت 
ــی  ــن پیش بین ــرج و قزوی ــران، ک ــان، اراک، ته ــژه اصفه به وی
 می شــود. از ایــن رو تاکیــد می کنیــم ســالمندان، کــودکان 
 و بیمــاران تنفســی در ایــن مــدت از تــردد غیرضــروری 

و فعالیت در فضای آزاد اجتناب کنند.

2 مصدوم دیگر حادثه سقوط اتوبوس 

زائران یزدی فوت شدند
ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــقوط  ــه س ــان حادث ــن از مجروح ــوت دو ت ــزد از ف ــتان ی اس
در  یاســوج  ـ  اقلیــد  محــور  در  یــزدی  زائــران  اتوبــوس 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــد دهق ــر داد. احم ــاده خب ــتان آب بیمارس
حادثــه ســقوط اتوبــوس حامــل زائــران یــزدی بــه دره ای در 
محــور اقلیــد ـ یاســوج، ۲۶ کشــته و ۲۱ زخمــی داشــت کــه 
بــا فــوت ۲ نفــر دیگــر از مجروحــان بســتری در بیمارســتان 
ــزود:  ــید. وی اف ــر رس ــه ۲۸ نف ــدگان ب ــار کشته ش ــاده، آم آب
ایــن مجروحــان بــه دلیــل شــدت ضربــات واردشــده بــه ســر 
و ضربــه مغــزی شــدید جــان خــود را از دســت دادنــد. دهقان 
خاطرنشــان کــرد: حــال یکــی دیگــر از بیمــاران بســتری در 
بیمارســتان یاســوج نیــز وخیــم اســت کــه امیدواریــم هرچــه 

ــیم. ــرایط وی باش ــودی ش ــاهد بهب ــریع تر ش س

 حق زایمان های طبیعی 

به ماماها پرداخت نمی شود
مهرانگیــز جعفــرزاده، نماینــده ماماهــا در هیئــت بــدوی نظــام 
پزشــکی اصفهــان اظهــار داشــت: نزدیــک بــه یــک ســال اســت 
کــه حــق زایمان هــای طبیعــی کــه ماماهــا در بیمارســتان های 
ــه  ــون هزین ــده و چ ــت نش ــد، پرداخ ــام داده ان ــی انج خصوص
زایمــان را بــه موقــع دریافــت نمی کننــد بنابرایــن زیــر بــار ایــن 
نــوع زایمــان نمی رونــد؛ همیــن مســئله یکــی از دالیــل افزایــش 
ســزارین اســت. وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ماماهــا نزدیــک بــه 
۱۰ میلیــون طلبــکار اســت و دیگــری ۸ میلیــون تومــان، بیــان 
داشــت: بــا ایــن وجــود آمــار ســزارین ســال ۹۴، ۵۶.۵ درصــد 

ثبــت شــده کــه امســال ۲.۵درصــد کاهــش داشــته اســت.

اخبار کوتاه

ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــار ش ــزات قط ــاون تجهی مع
ــوع  ــه مجم ــار ب ــدن دو رام قط ــه ش ــا اضاف ــت: ب گف
ــش  ــاهد کاه ــک ش ــده نزدی ــین، در آین ــای پیش رام ه
زمــان حرکــت قطارهــا حــدود ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه خواهیــم 

ــود. ب
ــانه ای  ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
پیگیــری  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
اســالمی  اعضــای شــورای  شــهردار، 
شــهر اصفهــان و ســازمان قطــار شــهری 
شــهرداری اصفهــان، دو رام قطــار جدیــد 
شــهری بــه رام هــای پیشــین ایــن 

ــد.  ــه ش ــه و تخلی ــه اضاف مجموع
ــزات قطــار شــهری  محمدرضــا جــاودان، معــاون تجهی
ــم  ــای قدی ــه رام ه ــاره ب ــا اش ــان، ب ــهرداری اصفه  ش
ــار  ــان اظه ــهری اصفه ــار ش ــده قط ــد تخلیه ش و جدی
کــرد: بــر اســاس مطالعــات ترافیکــی کــه توســط 
مشــاوران داخلــی و خارجــی در ســال های گذشــته 

ــدی  ــالم نیازمن ــه اع ــا توجــه ب ــود و ب ــه ب صــورت گرفت
ــهر  ــاز ش ــورد نی ــای م ــار و واگن ه ــن قط ــت تأمی جه
ــی  ــوان متول ــه عن ــهری ب ــار ش ــازمان قط ــان، س اصفه
ــا شــرکت های  ــه عقــد قــراداد ب ایــن موضــوع اقــدام ب

ــرد.  ــی ک ــی و خارج داخل
 در ایــن راســتا بــا پیگیری هــا و حمایت هــای 
مجدانــه شــهردار محتــرم اصفهــان و اعضای 
شــورای اســالمی شــهر و همچنیــن تأمیــن 
قطــار  رام   ۱۲ ورود  شــاهد  الزم،  منابــع 
در قالــب ۶۰ واگــن از گذشــته تاکنــون 

بوده ایــم.
 وی بــا بیــان اینکــه دو رام از ایــن قطارهــا 
ــح کــرد:  ــه شــد، تصری روز پنجشــنبه ۲۰ آبان مــاه تخلی
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــات صورت گرفت ــاس مطالع ــر اس ب
۲۰۱۶ بــرآورد تعــداد رام قطــار مــورد نیــاز حــدود ۱۶ عــدد 
بــوده کــه بــا دو رام تخلیه شــده و یــک رام کــه در انتظــار 

ورود اســت، ۱۲ رام از ایــن تعــداد تأمیــن شــد.

تخلیه دو رام قطار شهری در اصفهان
اســتاندار یــزد در دیــدار بــا معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس  و 
ــی  ــان داروی ــادی از گیاه ــره وری اقتص ــه به ــه ب ــر توج  ب
ــد  ــی تأکی ــعه  محل ــای توس ــتان در طرح ه ــی اس و صنعت
ــا  ــدار ب ــان دی ــدی در جری ــد میرمحم ــید محم ــرد. س ک

ــس  ــاد کشــاورزی و رئی ــر جه ــاون وزی مع
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــارکت در  ــه  مش ــرد: اندیش ــار ک ــور اظه کش
ســالیان  از  طبیعــی  منابــع  طرح هــای 
گذشــته وجــود داشــته؛ امــا الگــوی عملــی 
نــگاه  دربرگیرنــده   شــکلی کــه  بــه  آن 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــه عرصه ه ــر ب جامع نگ

باشــد، وجــود نداشــته اســت. وی طــرح مناریــد، ترســیب 
کربــن و مدیریــت جامــع حــوزه  آبخیــز را الگوهایــی 
ــن عامــل  دانســت کــه مشــارکت مــردم در آن هــا مهم تری
ــز  ــتان نی ــه داد: اس ــوده و ادام ــا ب ــن طرح ه ــت ای موفقی
ــتقبال  ــیع تر اس ــطح وس ــا در س ــن الگوه ــترش ای از گس

می کنــد. اســتاندار بــا بیــان اینکــه وجــود منابــع آب 
زیرزمینــی، عامــل مهمــی در تعییــن مناطــق در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای اجــرای الگوهــای توســعه  محلــی اســت 
ــناخت  ــرای ش ــا ب ــن الگوه ــت در ای ــته اس ــزود: شایس اف
منابــع گیاهــی و جانــوری و اســتفاده  دارویــی و صنعتــی از 

ــد.  ــد ش ــا بهره من آن ه
بایــد  اینکــه  میرمحمــدی بــا تأکیــد بــر 
ــه  ــتان ب ــوری اس ــی و جان ــای گیاه عرصه ه
ــل  ــت: عام ــود، گف ــظ ش ــته حف ــو شایس نح
دیگــری کــه در توســعه  محلــی بایــد در نظــر 
گرفــت، نقــش هــر عنصــر در طبیعــت اســت 
تــا حــذف ایــن عناصــر از طبیعــت منجــر بــه 
ــود.  ــی نش ــای گیاه ــا گونه ه ــوری ی ــل جان ــراض نس انق
ــه   ــتار ارائ ــود خواس ــخنان خ ــان س ــزد در پای ــتاندار ی اس
ــن  ــش ندوش ــی در بخ ــع محل ــعه  جوام ــای توس طرح ه
شهرســتان میبــد و پــروژه  ترســیب کربــن شهرســتان خاتــم 

ــد. ــه ش ــن دو منطق ــای ای ــی مدل ه ــرای بررس ب

در شهر

ابالغیه 
نظر به اینکه خواهان آقای وحید وطن خواهان اصفهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 

ووقت  اند  نموده  مطرح  ۱۰ح  ۲۵/۹۵ش  شماره کالسه  به  مرجع  دراین  تنهافرد  احسان  آقای  خوانده 

رسیدگی نامبرده برای حضور طرفین تاریخ ۹۵/۹/۲۹ ساعت ۱۰ صبح درنظر گرفته شده است علیهذا با 

توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد وفق ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار 

یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطللع گردید جهت دریافت دادخواست وضمائم ثانی آن 

به این واحد مراجعه نماید .

شعبه دهم شورای حل اختالف حقوقی شاهین شهر    م الف - ۵۵۱

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۸۶/۹۵ شماره دادنامه: ۱۳۵۰ مورخ : ۹۵/۸/۹ مرجع رسیدگی:شعبه ۴۵ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  نعمت هللا هدایت نشانی: اص- خ هزار جریب- کوی امام بلوک ۲۲ خوانده: 

حسین قاسمی حسن آبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰لاير یک فقره چک 

با تاخیر تادیه و خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص 

آبادی به خواسته مطالبه مبلغ  دعوی آقای نعمت هللا هدایت به طرفیت آقای حسین قاسمی حسن 

۹۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه یکفقره چک به شماره ی ۱۴۴۱۸۴۵۲۵۴ به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و ظهور گواهی عدم 

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

ان دارد و اینکه خوانده علی رغم قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ 

و ۵۲۲ قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته 

و ۳/۲۰۵/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی ونشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک 

موصوف )۹۳/۱۱/۳( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره:۲۴۶۱۸/م الف قاضی شعبه ۴۵ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-۲۸۵ شماره دادنامه:۱۱۳۸ تاریخ رسیدگی:۹۵/۷/۵ مرجع رسیدگی:شعبه ۳۲ شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان:محمود رسول پور نشانی:تبریز خ قدس کوچه شهید پروینی پ۱۴ خوانده: 

رضا منصوری نشانی : مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 

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

زیر مبادرت به صدور رای می نماید:»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محمود رسول پور فرزند 

محمد بطرفیت آقای رضا منصوری فرزند محمد بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۴ لاير بابت اشتباه در 

واریز مبلغ به حساب عابر بانک خوانده به انضمام هزینه های دادرسی خواهان اظهار می دارد مبلغ بیست 

و چهار میلیون لاير  را اشتباها از طریق کارت به کارت به حساب خوانده واریز نموده است و خوانده از 

بازگرداندن این مبلغ خودداری می نماید لذا شورا با توجه به محتویات و اوراق پرونده استعالم بعمل آمده 

از شرکت مخابرات به شماره مبثوت ۵۰۳ مورخ ۹۵/۳/۳۰ و همچنین شهود تعرفه شده که همگی مفادا 

و متحدا به یک امر گواهی داده اند و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 

خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵، 

۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل 

خواسته و مبلغ ۹۴۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی با احتساب مرحله اجرا در حق خواهان صادر و اعالم 

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

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

شماره:۲۴۵۸۸/ م الف قاضی شورای حل اختالف ۳۲ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده:۹۲۰۹۹۸۰۳۵۱۱۰۰۷۱۶  شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۷/۱۷  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۱۰۱۱۳۴  شماره 

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه   ۹۲۰۹۹۸۰۳۵۱۱۰۰۷۱۶ کالسه  پرونده  شعبه:۹۲۰۷۱۶  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۱۰۱۱۳۴ خواهان ها: ۱.خانم رضوان کیانی کرچگانی 

فرزند محمد جواد  به نشانی اصفهان- خ قائمیه ک شکوفه دوم  پ۱۲۴ ۲.خانم فریبا بیگی فرزند بشیر 

به نشانی اصفهان خ قائمیه ک گلخانه )۱۲۱( شکوفه ۱۰ پ۱۲۴  خوانده: آقای محمدرضا شکوهی فرد 

با عنایت به محتویات پرونده ختم  به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب گردشکار: دادگاه 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ها۱- فریبا 

بیگی فرزند بشیر ۲.رضوان کیانی کرچگانی فرزند محمد جواد به طرفیت آقای محمد رضا شکوهی فرد 

به خواسته الزام خوانده به پرداخت و استرداد  مبلغ سیصد میلیون لاير با احتساب هزینه دادرسی و 

ایفاء تعهد در خصوص انجام کار وکالت بدین توضیح که خواهانها  خسارت تاخیر تادیه به جهت عدم 

خواهر و مادر متهم احسان بیگی فرزند بشیر بوده که نامبرده به اتهام نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب 

قرار گرفته و حسب اظهارات خواهانها ضمن دادخواست تقدیمی خوانده وکالت متهم موصوف را به عهده 

گرفته تا نسبت به اخذ حکم برائت متهم یاد شده اقدام نماید و نامبرده با اخذ سیصد میلیون لاير نه 

تنها نسبت به اخذ حکم برائت اقدام ننموده بلکه به موجب حکم دادگاه انقالب اسالمی متهم موصوف به 

اعدام محکوم شده و حکم صادره پس از طی تشریفات قانونی به مرحله اجرا درآمده و النهایه خواهانها 

با عنایت به محتویات پرونده و  اند که دادگاه  را به شرح خواسته نموده  تقاضای استرداد مبلغ مذکور 

فیش واریزی به حساب خوانده به مبلغ سیصد میلیون لاير که توسط خواهان ردیف دوم به حساب 

خوانده واریز شده و با توجه به تعهد نامه کتبی خوانده مبنی بر توافق بر مبلغ یکصد میلیون تومان بابت 

حق الوکاله و اخذ مبلغ سیصد میلیون لاير آن به عنوان پیش قسط و با مداقه در فرم وکالت وکیل که 

حق الوکاله را طبق توافق ده هزار تومان قید نموده و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود از جمله 

دادنامه شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکز دعوی خواهان ردیف دوم را وارد و ثابت 

تشخیص داده و مستندا به قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون 

آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده 

بابت هزینه  میلیون لاير  نه  مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  میلیون لاير  مبلغ سیصد  پرداخت  به 

دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ لغایت زمان 

وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده 

در حق خواهان ردیف دوم صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان ردیف اول خانم فریبا 

بیگی به طرفیت خوانده مذکور نظر به اینکه دلیلی بر ذی نفع بودن خود ارائه ننموده لذا به استناد بند 

دهم ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در قسمت 

ماهوی غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای 

مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و قرار 

صادره نیز ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.ف/ 

شماره:۲۴۶۸۰/ م الف رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- حسین جعفر زاده 

دادنامه
پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۱۰۰۲۲۶  شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰۷/۲۹  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۱۰۱۱۹۹  شماره 

شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۲۴۴ خواهان:بانک انصار)سرپرستی استان اصفهان( به مدیر عاملی آیت هللا 

ابراهیمی، دارنده حق امضا اصفهان)آقای کربی( با وکالت آقای حسین یاوری فرزند محمد حسن به 

آباد شرقی ساختمان وکال طبقه دوم  نشانی اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی نبش کاخ سعادت 

 ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰ همراه   – قشالقی  جواد  محمد  آقای  وکالت  دفتر   ۸۱۶۴۷۶۶۱۵۳ پستی  ۶ کد  واحد 

خواندگان: ۱.آقای ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان-خ پنج رمضان- خ جامی شرقی- 

ابوذر- پالک ۲۶-همراه ۰۹۱۳۶۸۳۹۰۸۵ ۲.خانم لیال هیبت زاده فرزند بهزاد به  الوار- بن بست  کوی 

نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱.مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲.مطالبه خسارت دادرسی ۳.مطالبه 

وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوی بانک انصار)سرپرستی استان اصفهان( به مدیر عاملی آیت اله 

ابراهیمی با  وکالت آقای حسین یاوری به طرفیت آقا و خانم۱- ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی ۲- لیال 

هیبت زاده فرزند بهزاد به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون 

لاير بابت وجه یک فقره چک به شماره ۲۵۶۹۶۶ مورخ ۹۴/۸/۳۰ عهده بانک ملی شعبه بازار خمینی شهر 

از حساب جاری ۰۱۰۵۴۶۶۳۷۸۰۰۲ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه 

عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور بال وجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی 

و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت 

به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده 

آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 

مستندا« به مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۳ قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون 

اصالح موادی از قانون چک مصوب سال ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ 

و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و رای وحدت 

رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 

خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون لاير بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱/۰۶۰/۰۰۰ 

لاير بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار لاير بابت حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص 

نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس 

از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.

شماره :۲۴۶۸۱/ م الف رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- جعفرزاده

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:۹۵۱۰۱۰۶۸۳۶۲۰۲۱۲۸ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶۲۰۰۷۸۵ شماره بایگانی شعبه:۹۴۱۶۰۷ 

خانواده شهرستان  داداگاه   ۲ پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶۲۰۰۷۸۵ شعبه  تنظیم:۱۳۹۵/۰۳/۲۵  تاریخ 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۸۳۶۲۰۰۴۲۹ خواهان:خانم زهرا مومنیان 

هرندی فرزند وهب با وکالت آقای پیام عزیزیان فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان-خیابان نیکبخت 

روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ واحد ۳۲ و خانم مریم پدیدار فرزند جمشید به نشانی اصفهان-

خیابان نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه ۳ واحد ۳۲ خواندگان:۱.خانم بهاره اسالمی 

۲.خانم نساء شاهمرادی همگی به نشانی اصفهان-خ جی – خ تاالر- خ قربانی- کوی بهارستان – پالک 

۶۹ ۳.آقای جواد اسالمی به نشانی اصفهان-خیابان جی- خ تاالر- خ قربانی- کوی بهارستان – پالک 

اعالم ختم  با  و  پرونده  اوراق و محتویات  بررسی  از  دادگاه پس  ۶۹ خواسته: مطالبه مهریه گردشکار: 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان زهرا مومنیان 

فرزند وهب با وکالت پیام عزیزیان به طرفیت خوانده جواد اسالمی- بهاره اسالمی- نساء شاهمرادی 

زوج  ترکه  از  خواندگان  االرث  سهم  نسبت  به  دادرسی  و خسارات  روز  نرخ  به  مهریه  مطالبه  بخواسته 

مرحوم حسین اسالمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به دادخواست تقدیمی خواهان 

ازدواج شماره  با مورث خواندگان حسب سند  رابطه زوجیت خواهان  احراز  با  و  و دفاعیات وکالی وی 

۲۵۸۴۶-۸۶/۹/۱۵-۷۸/۷/۱۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۹۱ اصفهان و اینکه به مجرد عقد نکاح زن 

مالک مهریه می گردد و حق دارد هر گونه تصرفی بخواهد در آن بنماید و با مالحظه گواهی وفات شماره 

۸۵۰۲۷۲ اداره ثبت احوال اصفهان و گواهی حصر وراثت شماره ۶۳۹۹ مورخ ۹۴/۱۱/۲۹ شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان و اینکه ورثه در صورت قبول ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم االرث 

خود از ترکه خواهد بود و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و 

در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده اند و دلیلی بر پرداخت مهریه یا رد ترکه ارائه ننموده اند لذا 

دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون 

مدنی و ۲۴۵ قانون امور حسبی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان شامل مقدار 

بیست مثقال طالی ساخته شده تعداد ۱۴ عدد سکه ی تمام بهار آزادی، مبلغ ۶۹۰/۸۶۳/۸۷۰ لاير بابت 

رقم ريالی مهریه به نسبت سهم االرث خواندگان از ترکه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع می باشد./ع 

شماره:۲۴۷۴۵/ م الف رئیس شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان-مسعود فدایی تهرانی

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۷۸/۹۵ شماره دادنامه: ۳۲۴ مورخ : ۹۵/۶/۲۳ مرجع رسیدگی:شعبه ۳۷ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای مهدی عبدی فرزند: تیمور نشانی: اصفهان- پایگاه هشتم شکاری- بلوک 

۱۰۳-پالک ۵۴ خوانده: ۱-آقای مهدی هاشمی فرزند رضا نشانی: مجهول المکان ۲-آقای هادی هاشمی 

فرزند رضا آدرس: مجهول المکان ۳-آقای محمد هاشمی فرزند رضا آدرس: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه وجه ۳ فقره سفته به میزان پنجاه و پنج میلیون لاير به انضمام کلیه خسارات قانونی با خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۱/۱۷ الی یوم االداء- با قرار تامین خواسته وفق ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آئین 

دادرسی مدنی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم 

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

مهدی عبدی فرزند: تیمور به طرفیت آقایان مهدی، هادی و محمد همگی شهرت هاشمی به خواسته 

مطالبه وجه ۳ فقره سفته به شماره خزانه داری ۱۰۷۱۰۱ و ۱۰۷۱۰۲ )سری/ظ( و ۴۷۰۲۳۷¬)سری/ و( 

جمعا به میزان پنجاه و پنج میلیون لاير به انضمام کلیه خسارات قانونی با خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

۹۵/۱/۱۷ الی یوم االداء- با قرار تامین خواسته، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  آگهی(  قانونی)نشر  ابالغ  رغم  علی  خواندگان 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان 

ظهر نویس ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ و ۲۴۹  قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و 

۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 

۵۵/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲۸۵/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۱۰/۰۰۰لاير بابت 

هزینه واخواست سفته ها و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ واخواست )۹۵/۱/۱۷( تا تاریخ اجرای 

حکم که محاسبه آن در اجرای احکام و طبق شاخص بانک مرکزی می باشد در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید. و در خصوص درخواست تامین خواسته معنونه، با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی 

تا پایان دادرسی دعوی مذکور باستناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 

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

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

می باشد. قاضی شعبه ۳۷ شورای حل اختالف اصفهان-شهرام صفائی

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۷۷/۹۵ شماره دادنامه: ۳۲۵ مورخ : ۹۵/۶/۲۳ مرجع رسیدگی:شعبه ۳۷ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای مهدی عبدی فرزند: تیمور نشانی: اصفهان- پایگاه هشتم شکاری- بلوک 

۱۰۳-پالک ۵۴ خوانده: ۱-آقای مهدی هاشمی فرزند رضا نشانی: مجهول المکان ۲-آقای هادی هاشمی 

فرزند رضا آدرس: مجهول المکان ۳-آقای محمد هاشمی فرزند رضا آدرس: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه وجه ۲ فقره سفته به میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير به انضمام کلیه خسارات قانونی با خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹۵/۱/۱۷ الی یوم االداء- با قرار تامین خواسته وفق ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آئین دادرسی 

مدنی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای مهدی عبدی فرزند: تیمور به طرفیت آقایان مهدی، هادی و محمد همگی شهرت 

هاشمی به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره سفته به شماره خزانه داری ۰۳۴۳۳۷۵ و و ۰۳۴۳۳۷۶ جمعا 

به میزان دویست میلیون لاير به انضمام کلیه خسارات قانونی با خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۱/۱۷ 

الی یوم االداء- با قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی 

رغم ابالغ قانونی)نشر آگهی( در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

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

علیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ظهر نویس ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ و ۲۴۹  قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير 

هزینه  بابت  لاير   ۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  لاير   ۳/۴۶۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 

واخواست سفته ها و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ واخواست )۹۵/۱/۱۷( تا تاریخ اجرای حکم که 

محاسبه آن در اجرای احکام و طبق شاخص بانک مرکزی می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید. و در خصوص درخواست تامین خواسته معنونه، با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی تا پایان 

دادرسی دعوی مذکور باستناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 

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

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

 می باشد. 

قاضی شعبه ۳۷ شورای حل اختالف اصفهان-شهرام صفائی

دادنامه
کالسه پرونده :۹۵-۳۱۹ مورخ ۹۵/۶/۱۳ شماره دادنامه ۱۹۵: مورخ ۹۵/۶/۳۱ مرجع رسیدگی : شعبه 

۳۲ شورای حل اختالف اصفهان خواهان : امیر رضا غنی نشانی : اصفهان – بازار اصفهان  سه راه سنگ 

ساختمان  دادگستری  روبروی  نیکبخت  خ   : نشانی  عمرانی  مسعود   : وکیل  جام  پوشاک   – تراشان 

با  مطالبه    : المکان  خواسته  مجهول   : نشانی  احمدی   اسماعیل   : خوانده   ۵ واحد  طبقه سوم  دیبا 

آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 

مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای امیر رضا غنی به طرفیت 

به شماره های  ریال وجه ۱۳ فقره چک   ۱۴۰/۱۰۰/۰۰۰ به خواسته مطالبه مبلغ  آقای اسماعیل احمدی 

-۳۳۱۷۷۲-۳۳۱۷۷۸-۳۳۱۷۶۹-۳۳۱۷۶۶-۳۳۱۷۸۲-۳۳۱۷۶۴-۳۳۱۷۵۵-۳۳۱۷۶۰-۳۳۱۷۶۱

۳۳۱۷۷۹-۳۳۱۷۶۷-۳۳۱۷۶۳-۳۳۱۷۶۲به عهده بانک ............... به انضمام مطلق خسارت قانونی، 

آن  وجه  مطالبه  در  استحقاق  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 

دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳۱۳و۳۱۴ قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ 

و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۴۰/۱۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م  د.  آ.  قانون 

۲۸۱۱۵۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

 ۹۴/۶/۲۰ مورخ   ۳۳۱۷۶۰  ) )۱۰۰۰۰۰۰۰ریال   ۹۴/۴/۳۰ مورخ   ۳۳۱۷۵۵ موصوف  های  چک  رسید  سر 

)۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (  ۳۳۱۷۶۱ مورخ ۹۴/۶/۲۵ )۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۳۳۱۷۶۲ مورخ ۹۴/۶/۳۰ )۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

مورخ   ۳۳۱۷۶۷) ریال   ۱۴۸۰۰۰۰۰(  ۹۴/۱۰/۴ ۳۳۱۷۸۲۰مورخ   )۱۰۰۰۰۰۰۰(  ۹۴/۷/۱۰ مورخ   ۳۳۱۷۶۳  )

 ۱۰۰۰۰۰۰۰(  ۹۴/۱۱/۲۰ مورخ   ۳۳۱۷۷۸) )۱۰۰۰۰۰۰۰ریال   ۹۴/۱۱/۳۰ مورخ   ۳۳۱۷۷۹)۱۰۰۰۰۰۰۰(  ۹۴/۸/۲۰

ریال ( ۳۳۱۷۷۲ مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ )۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال ( ۳۳۱۷۶۹ مورخ ۹۴/۹/۱۰ )۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( ۳۳۱۷۶۶ 

تاریخ اجرای حکم در  تا  مورخ ۹۴/۸/۱۰ )۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۳۳۱۷۶۴ مورخ ۹۴/۷/۲۰ )۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( 

واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس   ۲۰ و ظرف  غیابی  رای صادره   . نماید  اعالم می  و  حق خواهان صادر 

 در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

 م الف ۲۴۶۱۳ قاضی شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان 

توجه به بهره وری اقتصادی از گیاهان دارویی و صنعتی یزد
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حتما بخوانید!
آخرین خبرها از ساخت سری جدید خندوانه

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی متولــد 65 از امــروز در ســینما فلســطین بــه 
روی پــرده خواهــد رفــت. ایــن فیلــم، اولیــن ســاخته مجیــد 
ــی  ــم تلویزیون ــن، فیل ــش از ای ــی پی ــت. توکل ــی اس توکل
»زیــگ زاگ«، مســتند »ســلطان«، »ســرو ســاعی« و »میــم 
ــوک« ــل«، »پیت ــاه »دوئ ــای کوت ــمیرا« و فیلم ه ــل س  مث
کارنامــه  در  را  شــد«  انجــام  موفقیــت  بــا  »تراکنــش 
کارگردانــی خــود بــه ثبــت رســانده اســت. او در اولیــن فیلــم 
بلنــد ســینمایی اش بــه ســراغ قصه هــای اجتماعــی و روابــط 
میــان جوان هــا رفتــه اســت. توکلــی بــا بــه تصویــر کشــیدن 
ــتانش  ــصتی ها، داس ــه ش ــژه ده ــان، به وی ــات جوان  معض

را در دل حوادث شهری روایت می کند.
    خالصه داستان

فیلــم، داســتان دختــر و پســر جوانــی را روایــت می کنــد کــه 
بــا رؤیــای پولــدار شــدن، خــود را بــه عنــوان شــخصیت های 
طریــق  ایــن  از  و  می زننــد  جــا  اجتماعــی  مختلــف 
می خواهنــد بــه خواســته های خــود برســند. آن هــا بــه 
ــه  ــه ســاختمانی مراجع ــدار ب ــوان خری ــه عن ــی ب طــور اتفاق
ــوند  ــه رو می ش ــی روب ــا حقایق ــه ب ــی در ادام ــد؛ ول می کنن

کــه زندگی شــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و... .
    تحلیل فیلم

ــد  ــت دارن ــه دوس ــت ک ــی اس ــتان جوانان ــد 65، داس متول
بــرای یــک روز هــم کــه شــده، زندگــی اشــرافی قشــر مرفــه 

جامعــه را تجربــه کننــد. داســتان متولــد 65، شــاید داســتان 
ــس از  ــه پ ــه باشــد ک ــن ده ــد ای ــان متول بســیاری از جوان
تجربــه تلــخ جنــگ و ســال های نــداری و کمبــود امکانــات 
حــاال در ســنین جوانــی بــا جامعــه ای روبــه رو شــده اند کــه 
ــی  ــی باورنکردن ــور محسوس ــه ط ــی در آن ب ــکاف طبقات ش
ــت  ــی از جمعی ــش بزرگ ــه، بخ ــن ده ــن ای ــت. متولدی اس
ــا  ــه ب ــی ک ــل جوان ــد؛ نس ــکیل می دهن ــران را تش ــوان ای ج
ــا مشــکات بی شــماری  ــر روز ب ســرخوردگی های بســیار ه
دســت و پنجــه نــرم می کننــد. بیــکاری، آمــار پاییــن ازدواج، 
آمــار بــاالی طــاق، ناهنجاری هــای مختلــف اجتماعــی و از 
همــه مهم تــر شــکاف طبقاتــی، بخــش مهمــی از مشــکات 

ــد.  ــکیل می ده ــل را تش ــن نس ای
فیلــم متولــد 65، داســتان خــوب و روانــی دارد و بــه 
ــت.  ــی اس ــم موفق ــردان، فیل ــه کارگ ــن تجرب ــوان اولی عن
ــا کمــی  ــا ب ــا کاســتی هایی روبه روســت، ام ــم ب اگرچــه فیل
ــه  ــوب داد. البت ــره خ ــم نم ــن فیل ــه ای ــوان ب ــاق می ت ارف
ــوه  ــان انب ــد در می ــی می خواه ــد توکل ــده مجی ــر در آین اگ
قدرت نمایــی  بــرای  جایــی  اجتماعی ســاز،  کارگردانــان 
ــا  ــر ی ــوژه های متفاوت ت ــراغ س ــه س ــد ب ــد، بای ــته باش داش
ــکات  ــر مش ــرا ژان ــرود؛ زی ــری ب ــای متفاوت ت ــی ژانره حت

ــا  ــیده و ب ــباع رس ــه اش ــا ب ــن روزه ــران، ای ــی در ای اجتماع
ــر  ــانس دیگ ــادی، ش ــون فره ــی همچ ــود کارگردان های وج
ــت بســیار  ــای موفقی ــه قله ه ــرای رســیدن ب ــا ب کارگردان ه
کمتــر اســت. در پایــان بایــد گفــت فیلــم متولــد 65، فیلــم 
دارد  را  دیــدن  یکبــار  ارزش  اســت کــه   خوش ســاختی 
و به ویــژه بــرای متولدیــن دهــه 60 از بســیاری جهــات 
می توانــد جــذاب و ســرگرم کننده باشــد. شــاید ایــن فیلــم 
نتوانــد نظــر منتقــدان ســختگیر و تماشــاگران جــدی ســینما 
را چنــدان بــه خــود جلــب کنــد، امــا در مقایســه بــا بســیاری 

ــم بهتــری اســت. فیلم هــای در حــال اکــران فیل
    عوامل فیلم

کارگــردان: مجیــد توکلــی، نویســنده: جمیلــه دارالشــفایی، بر 
اســاس طرحــی از مجیــد توکلــی، تهیه کننــده: محمدمهــدی 
عســکرپور، مشــاور کارگــردان: رضــا میرکریمــی، مدیــر 
فیلمبــرداری: مســعود ســامی، صدابــردار: ســعید بجنــوردی 
ــز شــاه محمدی ــذار: محمــد کشــفی، موســیقی: پالی  صداگ

مهــرداد  چهره پــرداز:  عبدالوهــاب،  ســپیده  تدویــن: 
معتمــد   غزالــه  لبــاس:  و  صحنــه  طــراح   میرکیانــی، 
مدیــر تولیــد: محمدرضــا منصــوری، مدیــر تــدارکات: حمیــد 
حاجــی زاده، جلوه هــای ویــژه بصــری: امیــر ســحرخیز 

ــته   ــدی دلخواس ــکاس: مه ــف، ع ــدا آص ــه: ن ــی صحن منش
بازیگــران: هنگامــه حمیــدزاده، پــدرام شــریفی، مریــم 
ســعادت، احســان امانــی، علیرضــا اســتادی، کامــران ملکــی 
ــور  ــا حض ــی، ب ــد رضای ــازی و مجی ــی، الدن ن ــاب ثروت مهت

ــی. ــا نعمت ــاری آن افتخ

ــح روز  ــادی«، صب ــوران میره ــر »ت ــییع پیک ــم تش - مراس
ــات  ــن پیشکســوت ادبی ــزار شــد و ای ــان( برگ جمعــه )۲۱ آب
کــودکان در امامــزاده عبــدهللا در شــهر ری بــه خــاک ســپرده 

شــد.
ــا  ــی«، ب ــم »ســام بمبئ ــردان فیل ــور، کارگ ــان محمدپ - قرب
ــم  ــن فیل ــران ای ــرای اک ــژه ای ب ــه  وی ــه برنام ــه اینک اشــاره ب
ــه  ــر گرفت ــران در نظ ــدی آن در ای ــتاره های هن ــور س ــا حض ب
شــده، گفــت: حضــور »آیشــواریا رأی« در »ســام بمبئــی« به 
ایــن دلیــل منتفــی شــد کــه او معتقــد بــود بــه دلیــل تفــاوت 
ســنی خــودش بــا نقــش، بــا انتقــاد شــدید مطبوعــات هنــد 

روبــه رو خواهــد شــد.
ــغول  ــی، مش ــیقی ایران ــده موس ــدی، خوانن ــد معتم - محم
تــدارک یــک آلبــوم موســیقایی و انتشــار چنــد تــک آهنــگ 

در فضــای مجــازی اســت.
- لئونــارد کوهــن، شــاعر، رمان نویــس و خواننــده و ترانه ســرای 

کانادایــی در ســن ۸۲ ســالگی در گذشــت.
ــرطان  ــل س ــه دلی ــی ب ــه مدت ــری ک ــب اه ــین مح - حس
ــه  ــه ب ــن هفت ــه ای ــرد ک ــود، اعــام ک ــر شــیمی درمانی ب درگی
بیمارســتان مــی رود تــا عمــل پیونــد مغــزِ اســتخوان داشــته 

باشــد. 
ایــن بازیگــر تئاتــر و تلویزیــون می گویــد: وقتــی اظهــار 
ــف  ــرم تل ــه عم ــرم ک ــذت می ب ــم ل ــردم را می بین ــت م محب
نشــده اســت بــا اینکــه نــه ماشــینی دارم و نــه خانــه ای و در 
ــه پــدری زندگــی  ــه خان یــک پارکینــگ 50 متــری متعلــق ب
ــه مــن محبــت  می کنــم، امــا از اینکــه مــردم ایــن چنیــن ب

ــتم. ــی هس ــد، راض می کنن
جشــنواره  ملــی  مســابقه  بخــش  بــه  فیلــم  چهــار   -
ــراری  ــل تک ــه دلی ــم ب ــک فیل ــه و ی ــینماحقیقت« اضاف »س

بــودن حــذف شــد.
- رمــان »اربعیــن طوبــی«، نوشــته ســید محســن امامیــان 
توســط انتشــارات کتــاب جمکــران منتشــر و راهــی بــازار نشــر 

شــد.
ــه  ــاه ک ــاز کوت ــاز و فیلمس ــی، مستندس ــنگ میرزای - هوش
ــود  ــزار می ش ــاه برگ ــم کوت ــنواره فیل ــت وی در جش بزرگداش
تاکیــد کــرد کــه ســینما، برایــش فرصتــی اســت بــرای بیــان 

ــه. ــای جامع درده
- ســریال »نفــس« ایــن روزهــا بــه کارگردانــی جلیــل 
ــه  ــبکه س ــا از ش ــت ت ــرداری اس ــال تصویرب ــامان در ح س
ســیما روی آنتــن بــرود. »نفــس« بــه تهیه کنندگــی مشــترک 
ســید احمــد کاشــانچی و محمــود رضایــی، ســومین ســریال 
ــک درام  ــمت، ی ــه در ۲6 قس ــت ک ــامان اس ــه س ــه گان از س
ــد از  ــل و بع ــی قب ــع سیاس ــتر وقای ــانه را در بس روان شناس
انقــاب روایــت می کنــد. داســتان ســریال دربــاره جوانــی پــر 
ــع انقــاب، رازی در  شــر و شــور اســت کــه در بحبوحــه وقای
ــه حقیقــت  ــرای رســیدن ب زندگــی اش فــاش می شــود. او ب

ــذارد. ــر می گ ــت س ــده ای را پش ــوادث پیچی ح

دیدار شهردار با پیشکسوت آواز اصفهان
شــهردار اصفهــان بــه ماقــات 
هنرمنــد پیشکســوت آواز اصفهان 

رفت. 
شــهردار  جمالی نــژاد،  مهــدی 
اصفهــان، در بازدیــد و تجلیــل 
از  مراتــب  احمــد  اســتاد  از 
اظهــار  اصفهانــی  هنرمنــدان 
کــرد: مدیــران شــهری رســیدن خدمــت هنرمنــدان اصفهــان 
ــنامه های  ــا شناس ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ ــود می دانن ــار خ را افتخ

شــهر هســتند. 
وی افــزود: وظیفــه ماســت کــه در زمان هــای مناســب دیــدار 
خــود را بــا ایــن عزیــزان تــازه کنیــم و از گنجینه هــای معرفــت 
و تجربه هــای آن هــا بهــره ببریــم؛ چراکــه آن هــا در قلــب مــا 

جــا دارنــد. 
ــیقی  ــه آواز و موس ــوتان عرص ــه از پیشکس ــب ک ــد مرات احم
اســت و در زمینــه مداحــی نیــز دســتی بــر آتــش دارد، گفــت: 
ــه  ــه در ســال 53 داشــتم، ب ــه مکرم ــه مک ــه ب در ســفری ک
امــام موســی صــدر برخــوردم و او همیــن کــه فهمیــد شــاگرد 
ــش  ــی را برای ــد بیت ــا چن ــت ت ــده خواس ــتم، از بن ــاج هس  ت

بخوانم. 
ــام موســی  ــدم، ام ــه اشــعار را خوان ــس از آنک ــزود: پ وی اف
ــتان دارم و  ــاه عربس ــا پادش ــداری ب ــردا دی ــت ف ــدر گف ص
ــب  ــی. مرات ــه اذان بگوی ــام کعب ــر ب ــه ب ــم ک از او می خواه
خاطرنشــان کــرد: روز بعــد در کمــال نابــاوری، پادشــاه وقــت 
عربســتان بــه ســمت مــن آمــد، دســت مــرا گرفــت و بــا هــم 
بــه پشــت بــام کعبــه رفتیــم؛ در آنجــا اذان را بــه طــور کامــل 
ــه والیــت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( شــهادت دادم.  گفتــم و ب
ــم  ــن آمدن ــدن اذان و پایی ــام ش ــس از تم ــه داد: پ وی ادام
هیچ کــس بــه اذان گفتنــم اعتراضــی نکــرد و حتــی پادشــاه 
عربســتان از مــن بــه خاطــر صــدای خوشــم اســتقبال کــرد 

کــه صــوت ایــن اذان موجــود اســت.

گالری متن امروز، میزبان آثار اکبر میخک
نمایشــگاه نقاشــی بــا عنــوان »َرد« در  کیمیای وطن
گالــری متــن امــروز برپــا می شــود. در ایــن نمایشــگاه 

آثاری از »اکبر میخک« ارائه می شود.
 اکبــر میخــک در ســال ۱3۲6 در اصفهــان متولــد شــد. 
وی دارای تحصیــات عالــی هنــر و طراحــی در آکادمــی 
 هنرهــای زیبــای رم و دیزایــن در انســتیتوی طراحــی صنعتــی 

سن- پل رم است. 
ــا  ــد ت ــگاه می توانن ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب عاقه من
ــای سه شــنبه  ــر از روزه ــه غی ــا ۲0 ب ــاه ســاعت ۱6 ت ۱5 آذرم
ــان  ــه گالــری متــن امــروز واقــع در خیاب ــا ۲0 ب ســاعت ۱6 ت
 آبشــار اول، بعــد از بن بســت آرش، پــاک ۲5 مراجعــه 

کنند.

اخبار کوتاه

رامبــد جــوان )کارگــردان و مجــری برنامــه خندوانــه( 
گفــت: دور جدیــد برنامــه خندوانــه بــا بعضــی تغییــرات از 
بعــد از پایــان مــاه صفــر و اواســط مــاه آذر آغــاز می شــود. 
ــن فصــل  ــن هســتیم کــه ای ــال ای ــه دنب وی ادامــه داد: ب
و  باشــد  قبــل  ســری های  از  جذاب تــر  خندوانــه،  از 

ــش  ــد و پخ ــرای تولی ــی ب ــای خوب ایده ه
ایــن فصــل در نظــر گرفته ایــم. 

رامبــد جــوان دربــاره مســائلی کــه به تازگــی 
خندوانــه  در  جناب خــان  دربــاره حضــور 
مطــرح شــده، گفــت: در حــال بررســی و بــا 
ــو  ــال گفت وگ ــز در ح ــاالرزهی نی ــعید س س
هســتیم؛ امــا اینکــه در فصــل جدیــد برنامه 

ــر  ــا خی ــد ی ــته باش ــور داش ــان حض ــاب خ ــه، جن خندوان
ــه  ــن برنام ــان از ای ــاب خ مشــخص نیســت و شــاید جن

جــدا شــود. 
جــوان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا در صــورت جــدا 
ــه  ــن برنام ــه ای ــدی ب ــان، عروســک جدی شــدن جناب خ

ــن  ــد در ای ــا نبای ــت: حتم ــر، گف ــا خی ــود ی ــه می ش اضاف
برنامــه یــک عروســک تولیــد کنیــم یــا عروســکی حضــور 

داشــته باشــد؛ زیــرا برنامــه مــا عروســکی نیســت. 
جــوان ادامــه داد: امــروز میــزان عاقه منــدی بــه جناب خــان 
در بیــن مــردم بســیار زیــاد اســت. بایــد ببینیــم کــه ســعید 
ســاالرزهی بــا تلویزیــون بــه چــه تفاهماتــی 
ــد  ــان می رس ــور جناب خ ــه حض ــرای ادام ب
ــوان  ــچ عن ــه هی ــرات ب ــن مذاک ــن در ای و م
ــا  ــارم ب ــل چه ــاز فص ــم. آغ ــت نمی کن دخال
ــود. محســن  یــک جشــن همــراه خواهــد ب
چاووشــی بــرای مــا یــک قطعــه اجــرا کــرده 
ــص  ــوی مخت ــعری از مول ــا ش ــه آن را ب ک
برنامــه »خندوانــه« ســاخته اســت. جــوان دربــاره اجــرای 
اســتندآپ کمــدی و همچنیــن لب آهنــگ در ایــن فصــل از 
»خندوانــه« توضیــح داد: قــرار اســت ایــن مســابقه ها را در 
ایــن فصــل هــم ادامــه دهیــم کــه این بــار بیشــتر از مــردم 

ــم. ایســنا ــا اســتفاده می کنی و آماتوره

آخرین خبرها از ساخت سری جدید خندوانه
در  علــت حضــور کم رنگــش  دربــاره   داریــوش کاردان 
تلویزیــون بــه بیــان توضیحاتــی پرداخــت و در عیــن حــال 
ــرای شــبکه نســیم  ــدی ب ــز جدی ــه  طن از ســاخت مجموع

ــر داد. خب
ــه  ــبت ب ــش نس ــور کم رنگ ــاره  حض ــوش کاردان درب  داری

ســال های پیــش در تلویزیــون و رادیــو 
ــه  ــت ک ــالی اس ــک س ــن ی ــرد: م ــار ک اظه
از تلویزیــون دور باشــم؛  ســعی کــرده ام 
چــرا کــه شــرایط طــوری بــود کــه نمی شــد 
برنامه هــای  و  طنزهــا  کــرد.  کار  طنــز 
سیاســی  بیشــتر  مــن،   گفت وگومحــور 
و انتقــادی بودنــد؛ لــذا آســتانه  تحمــل 

مســئوالن بســیار کــم بــود. آســتانه تحمــل مــردم هــم کــم 
شــده اســت؛ بنابرایــن تصمیــم گرفتــم کمــی از تلویزیــون 

ــم.  دور باش
کاردان گفــت: اخیــرا در »معمــای شــاه« نقــش شــخصیت 
ــون  ــرم از تلویزی ــوز کاراکت ــه هن ــم ک ــا می کن ــدا را ایف هوی

پخــش نشــده اســت. ایــن بازیگــر در ادامــه دربــاره  
»معمــای شــاه«  و انتقاداتــی کــه دربــاره محتــوای آن 
مطــرح اســت، اظهــار کــرد: بخشــی از نقدهــا درســت 
ــردد؛  ــو برمی گ ــه ج ــم ب ــری ه ــش دیگ ــا بخ ــت؛ ام اس
ــش  ــون پخ ــه از تلویزی ــم ک ــا ه ــن برنامه ه ــی بهتری یعن
شــود جوســازی هایی پشــت آن همیشــه 
ــه  ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــود دارد. وی ب وج
لقمــه ای  و  مجموعــه   شــاه«،  »معمــای 
 بــزرگ اســت کــه در ســاخت آن عجلــه شــده 
ســال   ۱00 می خواهیــد  شــما  داد:   ادامــه 
را در یــک ســریال نشــان دهیــد؛ بــه عنــوان 
مثــال واقعــه کربــا را اگــر بخواهــی در یــک 
ــی از  ــز خوب ــی، چی ــریال بگنجان ــا س ــینمایی ی ــم س فیل
ــه«  ــل »روز واقع ــه کاری مث ــی ک ــا زمان ــد؛ ام آب درنمی آی
یــا مجموعــه ای مثــل »ســفیر« را می ســازی کــه بــه 
حاشــیه های کربــا می پــردازد، آن وقــت اســت کــه از 

ــی ــود. خبرفارس ــتقبال می ش ــریالت اس ــا س ــم ی فیل

دادنامه
کاسه پرونده :95-457 مورخ 95/5/4 شماره دادنامه ۸7۲: مورخ 95/5/۱9 مرجع رسیدگی : شعبه 

3۲ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محمد نجیمی نشانی : اصفهان – خیابان عبدالرزاق – ازار 

آبادی ۲-  نصر  نصری  ۱- شهرام  نجیمی خوانده  فروشگاه محمد  ذوالفقار  روبروی مسجد   – بزرگ 

احمدرضا عبائیان نشانی هر دو: مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه دو فقره سفته )سفته غیابی (   

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 شورا : در خصوص دعوی آقای محمد نجیمی به طرفیت 

وجه  ریال   53/000/000 مبلغ   مطالبه  به خواسته  عبائیان  احمدرضا   -۲ آبادی  نصر  نصری  - شهرام 

مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق ۲ فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 0۸05۸۱4-0۸05۸۱5 

به مبلغ 53/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطاع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه 

و مستند و منسوب به خود هیچ ایرا و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 

خویش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307و309 قانون 

تجارت و مواد ۱9۸و5۱9و5۲۲ ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و ۱/395/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره 

غیابی و ظرف ۲0 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف ۲0 روز قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشدولیکن در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه با توجه به 

اینکه این دعوی درارای ارکانی است که یکی از آن ارکان عبارتست از : تغییر فاحش ساالنه قیمت از 

تاریخ سر رسید که با توجه با تاریخ سر رسید سفته که مورخه 95/۲/30 م یباشد این رکن احراز نمی 

گردد فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده نشده مستندا به مواد ۱97و5۲۲ قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر بر حقی خواهان صادر و اعامی می نماید و رای صادره حضوری است و ظرف 

۲0 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

م الف ۲46۱۲ قاضی شعبه 3۲  حقوقی شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اکبر گل آقائی فرزند علی با تسلیم  دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

بمیزان ششدانگ پاک  به شماره چاپی 33۱۱۸6  گواهی شده مدعی شده است که  سند مالکیت 

34/56۲ واقع در بخش ۱6 ثبت اصفهان که در صفحه 430 دفتر 7 ذیل ثبت شماره ۱330 به نامش 

ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون در خواست 

صدور المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 

کس مدعی انجام معامله )غیر 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  به  اصل سند  و  مراتب صورت مجلس  تا  نماید  تسلیم  معاملع  و سند  مالکیت  اصل سند  ارائه 

کننده مسترد گردد .

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱395/0۸/۲۲ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/7۸4/الف/م به تاریخ 95/0۸/۱9

برگ اخطاریه
المکان  محل حضور شعبه ششم حقوقی  نشانی مجهول  به  : مصطفی خاقانی  نام خوانوادگی  نام 

شورای حل اختاف برخوار واقع در خورزوق وقت حضور 95/09/۲۸ ساعت 3:30 عصر علت حضور : 

دعوی آقای محسن جعفری به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید .

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۸6/م الف به تاریخ 95/0۸/۲0

آگهی احضار متهم
آقای عبداله رئیسی فرزند در پرونده شماره 95/5740/۱40499/9 این شعبه به اتهام خیانت در امانت 

تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ 

می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اضهار نظر می شود. 

شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۸5/م الف به تاریخ 95/0۸/۱9

آگهی حصر وراثت
خانم صدیقه نبی خرزوقی دارای شناسنامه شماره ۱0۸ به شرح دادخواست به کاسه 4۸0/95 ش ح 

۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 

اکبر خرزوقی بشناسنامه ۱0۸ در تاریخ ۱395/07/۲6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-صدیقه نبی خرزوقی فرزند شعبان ش.ش ۱0۸)همسر متوفی( 

)۲( فرخنده اکبری خرزوقی فرزند علی آقا ش.ش ۱9۱۲ )مادر متوفی( )3( حبیب اکبری نیا ش.ش 

456۱ )4( حمید ش.ش 4۱7 )5( عباسعلی ش.ش 35۱ )6( اسداله ش.ش 5۱000354۸۱ )7( 

فاطمه ش.ش ۱6 )۸( اعظم ش.ش ۱۱۲ )9( عزت ش.ش ۱0۲ )۱0( سمیره ش.ش ۱000 همگی  اکبر 

خرزوقی فرزند حسین  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 

می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۸7/م الف به تاریخ 95/0۸/۲0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

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

اصفهان  ثبت   ۱6 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 

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

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد 

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

آقای فرزاد فرمند  برابر رای شماره ۱3956030۲0۱۸003345 کاسه پرونده ۱39۱۱۱440۲0۱۸00۱۲5۸ 

به  گاه  باب کار  یک  به ششدانگ  نسبت  اصفهان   از  صادره   3534۱ شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند 

مساحت  ۸00.69 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 3۱5  اصلی واقع در حبیب آباد بخش ۱6 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباس مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/0۸/۲۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/09/07

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/776/الف/م به تاریخ 95/0۸/۱7

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 77۱/95خواهان اصغر قدمی زاده   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

محمد رضا زارع  اسفندیانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز  ...........مورخ 95/۱0/۱۱ساعت 

۱0تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 

پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3شورای حل اختاف اصفهان – شعبه شورای 

حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

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

شماره: ۲46۲6/م الف مدیر دفتر شعبه 53مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-۱3۸0خواهان مسعود مطیعی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

شهریار گلی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/۱0/4ساعت ۱۱/30 صبح تعیین 

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

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

مجتمع  شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۲4600/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
مرجع رسیدگی :شعبه 4۲ شورای حل اختاف اصفهان بدینوسیله اعام می نماید به موجب در خواست 

محمد رضا زارعی به طرفیت ۱- حسین زارعی ۲- زهرا زارعی 3- زهره زارعی 4- حمید رضا زارعی 

5- علیرضا زارعی قرار تحریر ترکه مرحوم صدیقه نیلی طی شماره 3۸7/95 در شورای حل اختاف 

از  لذا  اصفهان صادر ووقت اجرای قرار ساعت ۱6 روز یکشنبه مورخ 9/۲۱ /95 تعیین گردیده است 

ورثه یا نماینده قانونی آن ها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی 

دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خیابان 

سجاد – چهارراه سپهساالر – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور حاضر شوند . عدم حضور 

مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 

شماره :۲46۸4/م الف دفتر شعبه 4۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای مسلم علی محمدی  فرزند حسن به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به  ۲/3 سهم  مشاع از یک قطعه 

زمین مشجر به پاک ثبتی ۲4/49۱  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 969439 که در صفحه 67 

دفتر ۱9۱ اماک ذیل ثبت ۱۸4۸7 به نام مهر نوش جنتی دستگردی سابقه ثبت داشته که مقدار ۱/95 

سهم مشاع از آن به غیر و مقدار 0/35 سهم مشاع از آن  به نام نامبرده فوق انتقال گردیده  و سند در 

سهمش قرار گرفته مفقود گردیده  است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 

۱0 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالفضل اعظمی  دارای شناسنامه شماره 30متولد ۱35۲ به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

746 ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر 

اعظمی  بشناسنامه ۱6مورخ ۱3۱7/۸/۲ در تاریخ۱395/7/۲3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – سه دختر – همسر دائمی که به شرح ذیل 

می باشد: ۱- ابوالفضل اعظمی فرزند اصغر به ش ش 30 متولد ۱35۲ صادره از گلپایگان ۲-محمد 

علی اعظمی فرزند اصغر به ش ش ۱6 متولد ۱36۱ صادره از گلپایگان 3- خدیجه اعظمی فرزند اصغر 

به ش ش ۲۱ متولد ۱347 صادره از گلپایگان 4- عشرت اعظمی فرزند اصغر به ش ش 907 متولد 

۱353 صادره از گلپایگان 5- اکرم اعظمی فرزند اصغر به ش ش 30 متولد ۱35۸ صادره از گلپایگان 

با  اینک  والغیر  گلپایگان  از  ۱3۱9 صادره  متولد  به ش ش 504  فرزند غامحسن  اعظمی  بتول   -6

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 396/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان روح اله ارباب با وکالت مصیب مرشدی آرانی    دادخواستی به خواسته مطالبه 

وجه به طرفیت احمد صفاریان زاده   به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس 

از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 3/493/94 ثبت و برای روز پنج شنبه  

تاریخ 95/۱۲/۲6 ساعت ۱0 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 

المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 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 : 5/۲۲/95/45۸/م الف 

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139504002121000149/2
اباغیه  شماره   9500۱49: شعبه  بایگانی  شماره   ۱3950400۲۱۲۱000۱49 پرونده:۲/  شماره 

:۱39505۱0۲۱۲000033۲ تاریخ صدور:۱395/0۸/۱۲ بدینوسیله به آقای پرویز معینی فرزند مصطفی 

بدهکار  فاورجان  ساکن  ملی ۱۲۸03۸334۸  دارای کد  اصفهان  صادره  شناسنامه 49547  بشماره 

پرونده کاسه ۱3950400۲۱۲۱000۱49/۲ که برابر گزارش مامور اباغ شناخته نگردیده اید اباغ می گردد 

که برابر چک شماره 64۲465 عهده بانک ملی خمینی شهر بین شما و علی امیر خانی مبلغ ۱0/000/000 

ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 

تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء  مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱9 آئین 

نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه 

محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 

مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

شماره:573/م الف مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی مزایده اموال غیر منقول
۱- رسول  علیه  اجرائی950090موضوع  پرونده شماره  در  دارد  نظر  در  احکام حقوقی فاورجان  اجرای 

آشوری  و له حسینعلی مجری     در تاریخ 95/9/۱3 به منظور فروش ده حبه از هفتاد و دو حبه 

از یک باب ساختمان یک طبقه نوساز حدود ۱7۲ متر مربع عرضه و حدود ۱۲7 متر اعیانی  ملکی 

آقای رسول آشوری  واقع در روستای جال آباد – خ گلزار – خ فرهنگ- خ بهداشت کوچه بهداشت 

نبش بن بست اول – سمت راست.  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 

مبلغ۱۸۲/040/0۱0ریال 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
پرونده  شماره  تنظیم:۱395/07/۲۲  تاریخ   95099736535009۸3: دادنامه  شماره 

:94099۸36535004۸3 شماره بایگانی شعبه:940494 پرونده کاسه 94099۸36535004۸3شعبه 

شماره  نهایی  تصمیم  فاورجان  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه   3

ربانی  وحید  اقای  وکالت  با  علیرضا  فرزند  علی  مانده  نسیم  : خانم  95099736535009۸3خواهان 

فرزند محمد علی به نشانی اصفهان فاورجان – فاورجان خ طالقانی روبه روی اداره پست خواندگان 

: ۱. خانم زهرا تیموری فرزند نیما به نشانی مشهد – میدان ابوطالب – پاک ۱9- منزل مراد علی 

تیموری ۲. آقای مراد علی تیموری فرزند اسد اله 3. خانم نسرین فداکار فرزند عبداله همگی به نشانی 

مشهد میدان ابوطالب – ابوطالب ۱3 پ ۱9 منزل شخصی مراد علی تیموری و نسرین فداکار خواسته 

: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان فاورجان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه مورد اشاره باال 

از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات 

آنها ، ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.))رای دادگاه((در خصوص 

آقای مراد علی  به طرفیت  ربانی  آقای وحید  با وکالت  دعوی خانم نسیم مانده علی فرزند علیرضا 

تیموری فرزند اسدهللا و خانمها نسرین فدار فرزند عبدهللا و زهرا تیموری فرزند نیما به خواسته صدور 

حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده کاسه 940494 ش 3 ح فاورجان با خواسته 

مطالبه مهریه که  به میزان چهار میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال تقویم شده – دادگاه با توجه 

به – ۱- استشهادیه محلی تنظیم و پیوست دادخواست -۲- اظهارات شهود تعرفه شده خواهان در 

جلسه رسیدگی که همگی موید وضعیت مالی )تقریبا( نا مناسب خواهان می باشد-3. حاضر نشدن 

خوانده در جلسه رسیدگی و نیز ارسال نکردن الیحه دفاعی خود )شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری 

(- دعوی خواهان را با پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال از هزینه دادرسی وارد دانسته ، مستند به مواد 

504-5۱3 و 5۱4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب ۱379 حکم 

به اعسار موقت خواهان از پرداخت مابقی هزینه دادرسی را صادر و اعام می دارد. رای صادر شده ظرف 

مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ د

ادرس شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان – محمد محمدی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ابوالفضل      نام خانوادگی: موذنی  نشانی محل اقامت: سمیرم شهرک 

آبشار خ ۱6 متری منزل شخصی  مشخصات محکوم له: نام:غامرضا  نام خانوادگی:مرادی فر  نشانی 

محل اقامت: داران خ بهار کوچه بهار 3 پ۲۱ محکوم به:به موجب رای شماره 6۸7تاریخ........... حوزه 

۲۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ده میلیون و هفتصد و سی و سه هزار ریال اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار 

ریال هزینه دادرسی و تاریخ خسارت خاخیر تادیه از تاریخ 94/6/۱5 و نیم عشر .اده 34 قانون اجرای 

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

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

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

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

شماره۲37۱۸ / م الف 

دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

نگاهی به فیلم »متولد 65« ساخته مجید توکلی

بر باد رفته

داریوش کاردان با یک سریال طنز برمی گردد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

83 میلیارد بدهی استقالل تایید شد شنبه  22  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  297 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

83 میلیارد بدهی استقالل تایید شد
ــا اعــام مدیــر عامــل باشــگاه  ب
اســتقال، ایــن باشــگاه هم اکنون 

83 میلیارد بدهی دارد. 
باشــگاه  مدیــران  عملکــرد 
اســتقال در ســال های اخیــر 
باعــث شــده کــه بدهــی زیــادی 
روی دســت ایــن باشــگاه بمانــد 
و ایــن موضــوع بــه بزرگ تریــن دغدغــه مدیــران فعلــی 

ــت.  ــده اس ــل ش ــتقال تبدی ــگاه اس باش
این بــاره گفــت: طــی دو مــاه گذشــته، 7  افتخــاری در 
میلیــارد تومــان از بدهی هایمــان را پرداخــت کردیــم. حــدود 
۶7 میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی بدهــی داریــم و ۱۶ 
ــم. ضمــن اینکــه  ــی داری ــارد تومــان هــم بدهــی مالیات میلی
ــم  ــات، جرائ ــم، اداره مالی ــام دادی ــه انج ــی ک ــا صحبت های ب
دیرکــرد باشــگاه اســتقال را بخشــید و آن را بــه ۱۶ میلیــارد 
تومــان کاهــش داد. بــه مســئوالن باشــگاه دســتور دادم 
ــت  ــت، پرداخ ــر اس ــان کمت ــه رقمش ــی را ک ــدا بدهی های ابت
کننــد تــا لیســت طلبــکاران اســتقال ســبک تر شــود. پــس 
ــری الزم  ــم تصمیم گی ــد داری ــر ورزش قص ــا وزی ــه ب از جلس
ــن  ــم. ضم ــاذ کنی ــت اتخ ــکاران دانه درش ــوص طلب را درخص
اینکــه بایــد جلســاتی را بــا ایــن طلبــکاران نیز داشــته باشــیم 

تــا بــا آن هــا بــه توافــق برســیم.

انگیزه زیاد کاپیتان خط خورده تیم  ملی
ــا انگیــزه زیــادی در تمرینــات  کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ب
ماشین ســازی شــرکت دارد. آندرانیــک تیموریــان کــه بــا 
ــدار  ــرای دی ــال ب نظــر کارلــوس کــی روش از تیــم ملــی فوتب
ــات  ــاد در تمرین ــزه ای زی ــا انگی ــورد، ب ــط خ ــوریه خ ــا س ب

ــت. ــرده اس ــدا ک ــور پی ــازی حض ماشین س
ــن  ــازان تمری ــراه ماشین س ــی هم ــت خاص ــا جدی ــدو ب  آن
ــه تیمــش در مســیر خــروج از بحــران  ــا ب ــا نه تنه ــد ت می کن
ــی روش  ــاعد ک ــر مس ــد نظ ــر بتوان ــار دیگ ــه ب ــد ک ــک کن  کم
را جلــب کــرده و بــه تیــم ملــی بــرای اردوهــای بعــدی 

برگــردد.

دوری 4 ماهه غفوری از میادین
مدافــع تیــم فوتبــال اســتقال بــه دلیــل مصدومیــت، ۴ مــاه 

دور از میادیــن خواهــد بــود.
 وریــا غفــوری بــه دلیــل مصدومیــت از ناحیــه زانــو و عمــل 
جراحــی ای کــه روی پایــش انجــام شــده اســت، بــه مــدت ۴ 

مــاه زمــان نیــاز دارد تــا بــه بهبــودی کامــل برســد. 
دکتــر نــوروزی بــا حضــور در تمریــن آبی پوشــان ایــن 
موضــوع را بــه اطــاع علیرضــا منصوریــان رســاند و ســرمربی 

ــرد. ــف ک ــراز تأس ــاق اب ــن اتف ــت ای ــتقال باب اس

حضور پیشکسوتان سپاهان در تمرین
 در تمریــن روز گذشــته تیــم 
فوتبــال ســپاهان، پیشکســوتان 
ــا کادر  در اردو حاضــر شــدند و ب
فنــی عکــس یــادگاری گرفتنــد. 
تیــم فوتبــال ســپاهان کــه ایــن 
ادامــه  بــرای  را  روزهــا خــود 
رقابت هــای جــام حذفــی و لیــگ 
ــردوس  ــاغ ف ــه در ب ــح روز جمع ــد، از صب ــاده می کن ــر آم برت
اصفهــان تمرینــات آماده ســازی خــود را زیــر نظــر کادر فنــی 
پیگیــری کــرد. بــر همیــن اســاس و در تمریــن روز گذشــته 
 پیشکســوتان ایــن باشــگاه در تمریــن ســپاهان حاضــر شــدند

و ضمــن برخــورد گــرم بــا بازیکنــان و کادر فنــی، در حاشــیه 
ــی عکــس  ــرات کادر فن ــا ویســی و ســایر نف ــن ب ــن تمری ای
یــادگاری گرفتنــد. در ایــن تمریــن ســپاهان، تمامــی بازیکنان 
ــه یک هشــتم  ــن تیــم حضــور داشــتند. ســپاهان در مرحل ای
نهایــی جــام حذفــی جمعــه آینــده در اراک بــه مصــاف 

آلومینیوم اراک می رود.

اخراج کواچ 
ــینه کار  ــه پیش ــا ک ــای ایتالی ــال پروج ــم والیب ــرمربی تی س
کــردن بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران را نیــز 
ــف  ــای ضعی ــب نتیجه ه ــل کس ــه دلی ــت، ب ــه داش در کارنام
ــای  ــم پروج ــرمربی تی ــواچ، س ــلوبودان ک ــد. اس ــراج ش اخ
ایتالیــا، بــه دلیــل کســب نتایــج ضعیــف از ایــن تیــم اخــراج 
ــد  ــران در فصــل جدی ــی ای شــد. ســرمربی پیشــین تیــم مل
ــی همچــون  ــان خوب ــا وجــود داشــتن بازیکن ــا ب لیــگ ایتالی
زایتســف، نتایــج خوبــی را کســب نکــرد. همیــن عاملــی بــود 
تــا ســران پروجــا ایــن مربــی را اخــراج کننــد. او از کاندیــدای 

ــال لهســتان نیــز هســت. ــی والیب ســرمربیگری تیــم مل

النصر نقره داغ شد
ــه  ــارات را ب ــر ام ــگاه النص ــیا، باش ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــرد.  ــره داغ ک ــی اش نق ــن برزیل ــدارک بازیک ــل م ــل جع دلی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا پــس از آنکــه مقامــات اندونــزی 
ــی  ــن برزیل ــی، بازیک ــانتوس فاندرل ــی س ــت اندونزیای تابیع
النصــر امــارات را تقلبــی دانســتند و او را موقتــا ۶0 روز محروم 
ــاره ایــن بازیکــن  ــود، امــروز رأی نهایــی خــود را درب  کــرده ب
و باشــگاه اماراتــی صــادر کــرد. بنــا بــر حکــم AFC ســانتوس 
بــه 3 مــاه محرومیــت و پرداخــت ۱0 هــزار دالر جریمــه نقــدی 
محکــوم شــد. باشــگاه النصــر نیــز بــه 50 هــزار دالر جریمــه 
ــور در  ــطه حض ــه واس ــی ب ــول دریافت ــام پ ــدن تم و بازگردان
لیــگ قهرمانــان آســیا )3۴0 هــزار دالر( محکــوم شــد. البتــه 
ــال از  ــرای دو س ــارات ب ــر ام ــت النص ــر از آن، محرومی مهم ت

حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا بــود.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــا  ــو را ب ــه ن ــازی دوســتانه موفــق شــد گین ــران در یــک ب ای
 هشــت گل درهــم بکوبــد. اســامی نفــرات بازی کننــده 
و گلزنــان تیــم ملــی در بــازی مقابــل گینــه کــه بــا برتــری 8 
بــر ۱ ملی پوشــان تمــام شــد، همچــون بازی هــای دوســتانه 
درون اردویــی قبلــی اعــام نشــد تــا حریفــان ایــران از ترکیب 
و وضعیــت تیــم ملــی ایــران آگاهــی پیــدا نکننــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه ایــن بــازی، یــک بــازی تدارکاتــی رســمی 
محســوب و در ســایت فیفــا هــم ثبــت شــده اســت. بــر ایــن 
 اســاس، بازیکنانــی کــه مقابــل گینــه پاپــوا بــه میــدان رفتــه 
ــی  ــای مل ــه بازی ه ــار در کارنام ــن آم ــند، ای و گل زده باش

ــود. ــبه می ش ــان محاس آن
    ابهام در گلزنان

اســامی گلزنــان ایــن بــازی در شــرایطی کــه تماشــاگر 
داشــته و از جملــه بازی هــای فیفــادی محســوب می شــود 
بــه شــکل های مختلــف اعــام شــده اســت. بعضــی 
ــک گل  ــده ی ــژاد، زنن ــد رضــا قوچان ن ــوان کردن ســایت ها عن
در ایــن بــازی بــوده؛ امــا باشــگاه هیرنفیــن بــر مبنــای اعام 
بیشــتر ســایت های خبــری ضمــن تبریــک بــه قوچان نــژاد 
اعــام کــرده ایــن بازیکــن در بــازی هت تریــک کــرده اســت. 
ــن  ــگاه هیرنفی ــک باش ــت تبری ــم پس ــژاد ه ــود قوچان ن  خ
ــش را  ــن هت تریک ــر اولی ــی خب ــه نوع ــرده و ب ــر ک را بازنش
ــردن  ــام نک ــت. اع ــرده اس ــد ک ــی تأیی ــم مل ــاس تی ــا لب ب

ــو، یــک  ترکیــب و گلزنــان بــازی تیــم ملــی مقابــل گینــه ن
ــن  ــم ای ــرده و آن ه ــاد ک ــم ایج ــر ه ــزرگ دیگ ــر ب دردس
ــن  ــی در ای ــد چــه بازیکنان ــه آمارنویســان نمی دانن اســت ک
بــازی بــه میــدان رفتــه و تعــداد بــازی ملی شــان افزایــش 
یافتــه اســت؛ بــه عنــوان مثــال محمــد انصــاری در صورتــی 
ــازی  ــن ب ــه باشــد، اولی ــدان رفت ــه می ــازی ب ــن ب ــه در ای ک
ملــی اش را انجــام داده اســت یــا نفراتــی مثــل ســیدجال 
ــبه  ــد، محاس ــی دارن ــازی مل ــتر از ۱00 ب ــه بیش ــینی ک حس
ــد  ــا، می توان ــای آن ه ــداد بازی ه ــه تع ــازی در کارنام ــن ب ای
ــد.  ــته باش ــدی داش ــای بع ــت رکورده ــژه ای در ثب ــر وی تأثی
ــده  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــان ب ــل آمارنویس ــن دلی ــه همی  ب
و امیدوارنــد کــه ترکیــب و اســامی گلزنــان بــازی بــه طــور 

رســمی اعــام شــود.
    ترکیب احتمالی

ــی و تعویض هــا در ایــن  ترکیــب اولیــه غیررســمی تیــم مل
ــر  ــه شــرح زی ــری ب ــع خب ــزارش مناب ــر اســاس گ ــازی ب ب
ــاز ــی، پژمــان منتظــری، عــزت هللا پورق  اســت: سوشــا مکان

محمــد انصــاری، رامیــن رضائیــان، کمــال کامیابی نیــا، علــی 
کریمــی، اشــکان دژاگــه، مســعود شــجاعی، مهــدی طارمــی 

اخبــاری تعویض هــا: محمدرضــا  انصاری فــرد.   و کریــم 
حســین ماهینــی، وحیــد امیــری، امیــد ابراهیمــی، ســعید 

عزت اللهــی و رضــا قوچان نــژاد.
    حسرت آزمون

ــال  ــه احتم ــد شــود ک ــا تأیی ــازی از ســوی فیف ــن ب ــر ای اگ
زیــادی هــم دارد، یــک بازیکــن بیــش از دیگــران حســرت 
ــه  ــازی را خواهــد خــورد. ســردار آزمــون ب ــن ب ــودن در ای نب
ــک  ــاد، ی ــاق افت ــر اتف ــران و قط ــازی ای ــه در ب ــل آنچ دلی
ــت  ــی محــروم شــد؛ محرومی ــم مل ــی تی جلســه از همراه
ــی  ــم مل ــازی او را از تی ــدازه دو ب ــه ان ــه ب ــک جلســه ای ک ی

ــرد. دور ک
ــوریه  ــو و س ــه ن ــوا گین ــر پاپ ــی در براب ــم مل ــدار تی دو دی
ــم  ــن مهاج ــی ای ــای مل ــا و گل ه ــار بازی ه ــت آم  می توانس
ــن ۱۴  ــش از ای ــه پی ــژاد ک ــا قوچان ن ــد. رض ــش ده را افزای
گل ملــی را در کارنامــه خــود ثبــت کــرده بــود، توانســت بــا 

ــد.  ــی برس ــه ۱7 گل مل ــدار ب ــن دی ــک در ای هت تری
ــا دو گل خــود در برابــر پاپــوا گینــه نــو  کریــم انصاری فــرد ب
ــا گل  ــا تنه ــز ب ــه شــود و مهــدی طارمــی نی توانســت ۱۴ گل
خــود در ایــن بــازی، تعــداد گل هــای ملــی خــود را بــه عــدد 

7 رســاند؛ گل هایــی کــه در بــازی برابــر ســوریه نیــز می توانــد 
ــد. این هــا در حالــی اســت کــه ســردار آزمــون  افزایــش یاب
تاکنــون توانســته ۱۶ گل ملــی را در کارنامــه خــود ثبــت کنــد.

جشنواره گل ایران مقابل گینه

حسرت سردار

ــه فصــل  فدراســیون جهانــی والیبــال در گزارشــی ب
ــران پرداخــت.  ــان ای ــال زن ــر والیب ــد لیــگ برت جدی
در ایــن گــزارش کــه بــه تعــداد تیم هــای حاضــر در 
ــه  ــا پرداخت ــاز بازی ه ــان آغ ــن زم ــگ و همچنی لی
آمــده اســت: »پانزدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ 

ــان ایــران قرعه کشــی  برتــر والیبــال زن
ــم از ۴ آذر  ــت تی ــت و هش ــده اس ش
رقابــت خودشــان را آغــاز می کننــد. 
تیم هــای گاز تهــران، بانــک ســرمایه 
تهــران  از  آزاد  دانشــگاه  و  ســایپا 
ــز  ــهرداری تبری ــه، ش ــهرداری ارومی ش
فــارس و ذوب آهــن نیــز تیم هایــی 

هســتند کــه از دیگــر شــهرهای ایــران در ایــن 
حاضرنــد.«  رقابت هــا 

ــال در ادامــه ایــن  ــی والیب ســایت فدراســیون جهان
گــزارش آورده اســت: »در فصــل گذشــته هفــت 
ــوان  ــه عن ــرمایه ب ــک س ــد و بان ــر بودن ــم حاض تی

ــت.  ــر اس ــگ حاض ــل لی ــن فص ــد در ای ــم جدی تی
تیــم بانــک ســرمایه کــه در لیــگ مــردان تیــم 
قدرتمنــدی دارد، در فصــل جدیــد لیــگ زنــان ایــران 
ــگاه های  ــام باش ــم در ج ــن تی ــور دارد. ای ــم حض ه
ــز حضــور داشــت و نتیجــه  ــان آســیا نی ــال زن والیب

ــرد. ــب ک ــم کس ــی ه خوب
ــا ســرمربیگری  ــم ب ــران ه ــم گاز ته  تی
از  ســیما صدیقــی، تــاش می کنــد 
عنــوان قهرمانــی خــود دفــاع کنــد. 
در  نیــز  ذوب آهــن  و  آزاد  دانشــگاه 
از  بهتــر  نتیجــه ای  هســتند  تــاش 
دومــی و ســومی در لیــگ را بــه دســت 
ــت:  ــز نوش ــزارش نی ــان گ ــد.« FIVB در پای بیاورن
ــا ۲00۹ در کســب  ــز از ســال ۲005 ت ــن نی »ذوب آه
ــود. ایــن تیــم همچنیــن  ــی موفــق ب ــوان قهرمان عن
چهــار مقــام دومــی و ســه مقــام ســومی را در 

دارد.«  خبرورزشــی کارنامــه 

گزارش FIVB از آغاز لیگ برتر والیبال زنان ایران
تــوپ طــای ســال ۲0۱۶ فوتســال آســیا در دســتان 
یــک بازیکــن ایرانــی قــرار خواهــد گرفــت. در حالــی کــه 
ــیا  ــال آس ــال فوتب ــن س ــام عناوی ــب تم ــای کس نامزده
در ســایت ای اف ســی منتشــر شــده، هنــوز خبــری از 
ــر  ــا ب ــت؛ ام ــال نیس ــای فوتس ــمی نامزده ــت رس لیس

ــع  ــیده از مناب ــار رس ــن اخب ــاس آخری اس
ــه  ــی ک ــم مل ــی تی ــن ایران ــه بازیک آگاه، س
خــوش  جهانــی  جــام  رقابت هــای  در 
ــی  ــوان گزینه هــای نهای ــه عن درخشــیدند، ب
مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد کــه شــانس 
ایــن ســه ملی پــوش توانمنــد بــرای کســب 

ــت. ــده اس ــی ش ــوان بررس ــن عن ای
 بــر ایــن اســاس علی اصغــر حســن زاده کــه بــا تیــم ملــی 
ــی رســیده  ــه قهرمان فوتســال در جــام ملت هــای آســیا ب
ــران  ــت ای ــی موفقی ــای اصل ــی از مهره ه ــام جهان و در ج
ــن زاده  ــت؛ حس ــن اس ــن بی ــه در ای ــن گزین ــوده، اولی ب
پیــش از ایــن، یــک بــار در ســال ۲0۱۴ مــرد ســال آســیا 

ــت.  ــردن اس ــل ک ــار دب ــه در انتظ ــده و بی صبران ش
ــی  ــی در جــام جهان ــم مل ــد اســماعیل پور، ســتاره تی احم
ــه  ــت ب ــن تورنمن ــا در ای ــاس و زیب ــای حس ــا گل ه ــه ب ک
ــه  ــان دســت یافــت، دیگــر گزین ــزی جه ــوان مــرد برن عن
ایرانــی این لیســت اســت؛ حضــور نیافتــن اســماعیل پور در 
جــام باشــگاه های آســیا و جــام ملت هــای 
فوتســال آســیا، شــاید مانعــی باشــد در برابر 
بازیکــن شــوتزن تیــم ملــی؛ ولــی کمــاکان 
وی از شــانس زیــادی برخــوردار اســت؛ 
ــار  ــی اعتب ــام  جهان ــز ج ــن برن ــون بازیک چ
خاصــی بــه فوتســال ایــران و آســیا بخشــید. 
دو  ایــن  از  فاصلــه کمــی  بــا  همچنیــن 
تکنیکــی حفــاری  بازیکــن  توکلــی،  فرهــاد   بازیکــن، 
امیــدوار بــه کســب ایــن عنــوان اســت؛ توکلــی بــه همــراه 
تیــم ملــی، قهرمــان آســیا و ســوم جهــان شــده و بــا تیــم 
ــی باشــگاه های آســیا  ــوان نایب قهرمان ــه عن نفــت عــراق ب

رســیده اســت. ورزش3

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری 
شماره  به  کردستان  البرز  فرش  صنایع  شرکت  برداری  بهره  پروانه 

۱0۴/۲۲875/۱3۱7005 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
زهره  بانام   ۹۱۱۴۲0۱۴۲700۶۲ شماره  به  دانشجویی  کارت 

پاکروان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مزایده اموال غیر منقول 
له  اجرای احکام شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کاسه ۹300۹8 ج ح ۱۴ 

– ک  ابوریحان  خ  خ کاوه-   – اصفهان  نشانی  به  لنجانیان  رسول   -۱ علیه  و  لنجانیان  زهره  خانم 

بازارچه  اول   – مجلسی  عامه  خ   – اصفهان  نشانی  به  لنجانیان  زینب   -۲-۱۲۴ پاک   – مهرانگیز 

مجلسی – پ ۱7۶- 3- مرضیه لنجانیان به نشانی اصفهان – خ کاوه – خ ابوریحان – ک مهر انگیز 

– پ ۱۲۶-۴- مریم لنجانیان به نشانی اصفهان – خ پروین – خ صباحی – چهارراه اول – خ سپیده 

کاشانی – انتهای کوچه سپنتا دوم – بن بست گل یاس – پ ۶3- 5- فخری لنجانیان به نشانی 

اصفهان – خ پروین -ابتدای خ عسگریه – مجتمع مسکونی گلها – پ ۱0۹-۶- فاطمه لنجانیان به 

نشانی اصفهان – خ کاوه – خ آل محمد – ک ۱7 خورشید – پ ۲۴۶ -7- ناهید لنجانیان به نشانی 

اصفهان – خ باغ دریاچه – ک باغ رستگار پ ۶۴ به خواسته تقسیم ترکه جلسه مزایده ای در روز شنبه 

مورخ ۹5/۹/۶ ساعت ۱0/30 -۱0 در محل اجرای شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 

-۲00 متر بعد از ساختمان مرکزی )به طرف شیخ صدوق ( ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه 

سوم – واحد ۶ برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از اموال واقع در ادرس 

اعامی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده  را دارند که حداقل ۱0 در صد از مبلغ فروش 

را به همراه داشته باشند . برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. اموال طبق نظر 

کارشناس عبارت انداز:

۱-پاک ثبتی ۱5۱77/۲۶3۹ بخش 5 ثبت اصفهان – خ کاوه – خ ابوریحان بیرونی – نهر شاه پسند 

– جنب تاکسی تلفنی سام که طبق کارشناسی پاک فوق به صورت یک قطعه زمین به مساحت 

۱۹۲/8۱ متر مربع که پاک فوق واقع در بافت مسکونی وفاقد اثار ساخت و ساز و بدون انشعابات که 

از حد جنوبی به خیابان نهر شاه پسند به طول ۹/80 متر و از حد شمالی به طول ۹/80 متر و شرقی 

به طول ۱۹/70 متر و غربی به طول ۱۹/50 متر به ملک ساخته شده مجاور محدود گردیده است و 

بازنگری کاربری مسکونی تجاری  باید از شهرداری منطقه استعام گردد لیکن در طرح  کاربری ان 

پیشنهاد شده است. که با توجه به موارد فوق و موقعیت و کلیه عوامل ارزش ششدانگ پاک فوق 

مبلغ 5/700/000/000 ریال براورد گردیده است. 

شماره:۲37۲8/ م الف اجرای احکام شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرحناز      نام خانوادگی: سعدی بندایی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: بتول    نام خانوادگی:حق شناس  نشانی محل اقامت: پل چمران 

– خ ۱5 خرداد – کوچه کاویانی – کوچه بهار یک پاک ۲8۴ محکوم به:به موجب رای شماره 5۲۲ 

تاریخ۹5/۴/۲8 حوزه ۱7  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته  و هفتصد و سی هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و با احتساب هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل توسط اجرای احکام و همچنین خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/3/۱0 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق 

االجرا در حق صندوق دادگستری اصفهان /ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

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

شماره۲5۴75/ م الف دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا       نام خانوادگی: ترابی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: شیوا     نام خانوادگی:مدنی   نشانی محل اقامت: اصفهان خ هشت 

بهشت غربی خ گلزار شمالی – ابتدای خ استاد همائی – آپارتمان نیما- ط اول محکوم به:به موجب 

رای شماره 3۲۶ تاریخ۹5/۴/۱۹ حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

مبلغ  انضمام  به  ریال  هزار  یکصد  و  میلیون  ده  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم 

یازده هزار تومان بابت هزینه دادرسی  و مبلغ دوازده هزار تومان  بابت نشر آگهی .ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره۲5۴7۹/ م الف دفتر شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا       نام خانوادگی: ترابی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: شیوا     نام خانوادگی:مدنی   نشانی محل اقامت: اصفهان خ هشت 

بهشت غربی خ گلزار شمالی – ابتدای خ استاد همائی – آپارتمان نیما- ط اول محکوم به:به موجب 

رای شماره ۴۴8 تاریخ۹5/5/۲0 حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و چهل و دو  هزار و پانصد 

تومان بابت نفقه از تاریخ ۹۴/۱0/5 الی ۹5/5/۱۶ )صدور حکم( در حق خواهان محکوم و نیم عشر 

در حق دولت.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

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

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

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲5۴80/ م الف دفتر شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا       نام خانوادگی: ترابی  نام پدر : مجتبی  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: شیوا     نام خانوادگی:مدنی  نام پدر : سعید  نشانی محل 

اقامت: اصفهان خ هشت بهشت غربی خ گلزار شمالی – ابتدای خ استاد همائی – آپارتمان نیما- ط 

اول محکوم به:به موجب رای شماره 7۹۶ تاریخ۹5/5/۶ حوزه ششم  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت ۱0/000/000 ریال به انضمام  مبلغ 

۱۱۲/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم در حق محکوم له

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

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

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲5۴8۱/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی       نام خانوادگی: کاویان  نام پدر : رضا   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: سید رسول    نام خانوادگی:خیام نکویی   نام پدر : جواد  

نشانی محل اقامت: اصفهان – خ کاشانی جنوبی جنب کوی حاج دایی )35( فروشگاه خیام محکوم 

تاریخ۹5/5/۲5 حوزه 3۱ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که  به:به موجب رای شماره 5۴۶ 

اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  یکصد  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت 

خواسته و یک میلیون و سیصد ونود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

)۹۲/۱/۲۱( )۹۱/۱۱/۱۲( و )۹۱/۹/۱۲( تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می گردد و 

پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

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

شماره۲5۴83/ م الف دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نشانی  هاشم   محمد   : پدر  نام  تائبی    خانوادگی:  نام  رسول       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جواد با وکالت آقای علی شیرزاده     نام 

خانوادگی:کاظمی    نام پدر : علی شغل : آزاد   نشانی محل اقامت: اصفهان – نبش سه راه سیمین – 

طبقه سوم – داروخانه سامت  محکوم به:به موجب رای شماره ۴۴0۱305-۹50۹۹7  تاریخ۹5/5/5 

حوزه ۱۴ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک  به شماره 3378۲3 عهده بانک صادرات و دویست 

و هفتاد و چهار هزار  و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک )۹۴/۱۲/۱0( در حق محکوم له و نیم 

عشر حق االجرا.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲5۴73/ م الف دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: منصور      نام خانوادگی: علی عباسی جزی   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: روح اله      نام خانوادگی:بختیاری بابادگانی    نشانی محل 

اقامت: اصفهان خیابان رباط کوچه شهید امینی کوچه بشارت پاک ۶۲محکوم به:به موجب رای شماره 

۶7۹  تاریخ۹5/۴/۲۹ حوزه 5 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 3۲/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/085/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف ۹۴/۱۱/۲5 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له پرداخت نیم عشر اجرایی/

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

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

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲5۴۲۶/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: پیام      نام خانوادگی: برات اصفهانی    نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: ناصر نام خانوادگی:قیصریه ها     نشانی محل اقامت: اصفهان – خ 

دکتر بهشتی – مسجد لنبان – گاراژ داوودی – میلنگ عراشی اصفهان محکوم به:به موجب رای شماره 

8۱7   تاریخ۹5/5/5 حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و شصت 

و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹5/۲/۱0 تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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

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

آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

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

شماره۲5۴30/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: صباغی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: علیرضا دوازده امامی و محمد  ناگلیانی      نشانی محل 

اقامت: کوی امیریه – خ پیروزی نبش خیابان ششم پاک7۱محکوم به:به موجب رای شماره ۱00۹۶3  

تاریخ۹5/۶/۱5 حوزه ۱۱ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت بیست و پنج میلیون ریال اصل خواسته و ۴30/000 ریال هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی به مبلغ ۱۲0/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ۹5/3/۴ لغایت وصول با 

احتساب نیم عشر اجرایی/ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 

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

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

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

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

شماره۲5۴38/ م الف دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۴0۹۹8۶83۶۶003۱۶شماره  پرونده:  شماره   ۹5۱0۴۲۶83۶۶00۱۱0 اجرائیه:  شماره 

۹۴07۴۹تاریخ تنظیم: ۱3۹5/08/0۹ مشخصات محکوم لهم ردیف ۱ نام :علی اصغر   نام خانوادگی : 

خسرو جردی نام پدر: حسین   نشانی: اصفهان – ملک شهر – خیابان مفتح – خیابان ناصر خسرو 

– کوچه عرفان – سمت راست درب کرم رنگ جنب بن بست مالک اشتر کدپستی 8۱۹57۴۹۶۱۱ 

: اصفهان –  : علی نشانی  پدر  نام  : تجویدی  نام خانوادگی  رباب   : نام   -۲ همراه 0۹۱38۱۲۴53۲ 

رنگ  درب کرم  راست  – سمت  عرفان  – کوچه  ناصر خسرو  خیابان   – مفتح  خیابان   – ملک شهر 

محکوم  مشخصات    0۹۱38۱۲۴53۲ همراه   8۱۹57۴۹۶۱۱ کدپستی  اشتر  مالک  بست  بن  جنب 

علیه ردیف ۱- نام: حسین     نام خانوادگی : خسرو تجویدی نام پدر : علی    نشانی: فعا مجهول 

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

بابت  ریال   ۹7/۱00/000 مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  مربوطه ۹50۹۹7۶83۶۶005۲۹محکوم 

نفقه از تاریخ ۱3۹۲/08/۱ تا ۱3۹5/03/۱۱ از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و بابت نفقه فرزند 

پرداخت  تمام  سالگی   ۱8 به سن  رسیدن  لغایت  دادخواست(  )تقدیم   ۱3۹۴/08/۲۶ تاریخ  از  ش 

 ۲/0۶0/000 دادرسی مبلغ  بابت خسارت  و  تومان  قرار ماهیانه ۲50 هزار  از  و  ریال   ۱۶/۲50/000 مبلغ 

ریال هزینه تمبر دادرسی در حق محکوم لها. حق االجرا مبلغ 5/۶۶7/500 ریال محاسبه و پرداخت 

ان به عهده محکوم علیه میباشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده 

پرداخت  برای  ترتیبی   -۲. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده3۴   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 

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

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

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

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

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

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

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(  

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

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 

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

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

محکومیت مالی ۱3۹۴(. 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( 

شماره: ۲550۴/ م الف  رئیس شعبه ۶ دادگاه خانواده اصفهان – محمود شعر بافزاده 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: ۱- غام رضا بلند گرا ۲- رسول بلندگرا  نشانی محل 

اقامت: هر ۲ مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: عباس   نام خانوادگی: بینا  نشانی محل 

اقامت: اصفهان خ عبدالرزاق – جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پ 30

شهرستان  اختاف  حل  شورای   3۹ حوزه  تاریخ۹5/3/۱۶     ۲۴7 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۱55۲78000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به ش ۹7۹۲۴0 مورخ ۹۴/8/۲0 

قانون   3۴ االجرا.ماده  حق  عشر  نیم  ۹۴/۱۱/۲8و  مورخ   ۹7۹۲38 و   ۹۴/7/۲0 مورخ   ۹7۹۲3۹ و 

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.

شماره۲5۴۶0/ م الف دفتر شعبه 3۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه   بینا    دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 505/۹5خواهان عباس 

روز............  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  چیگویی   محمدی  عبدالمطلب  سید 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   5 ۹5/۹/۲۹ساعت  مورخ 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

 – صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره۲  مجتمع  وکا  چهارراه 

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

می شود.

شماره: ۲5۴5۹/م الف مدیر دفتر شعبه 3۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

یک ایرانی بهترین بازیکن فوتسال آسیا می شود
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زندگــی ماشــینی و گســترش روزافــزون فنــاوری 
انســان ها  بــرای  را  جســمانی  تحــرک  کم شــدن 
بــه ارمغــان آورده و ایــن در حالــی اســت کــه 70 
ــود  ــه وج ــی ب ــر بی تحرک ــر اث ــا ب ــد از بیماری ه درص
می آینــد. آخریــن آمارهــای جهانــی حاکــی از آن 
ــر  ــون نف ــدود 2 میلی ــته، ح ــال گذش ــه س ــت ک اس
در جهــان بــه علــت انجــام نــدادن فعالیت هــای 
ــش  ــد و بی ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــی ج فیزیک
آنــان  اغلــب  درصــد جمعیــت جهــان کــه   60  از 
ــزان  ــه می ــد، ب ــکیل می دهن ــران تش ــان و دخت را زن
الزم از تحــرک فیزیکــی بــرای ارتقــای ســامتی 
برخــوردار نیســتند. بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر توســعه 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  همگانــی   ورزش هــای 
کم تحــرک هســتند.  درصــد جمعیــت کشــور   80
ــد مشــکات  ــز کــه می توان آمــاری بســیار تأمل برانگی
اساســی را بــرای کشــور در آینــده ایجــاد کنــد. در چنــد 
ســال اخیــر، تحقیقــات گســترده ای بــرای ســنجش 
ــه  ــی ک ــا کارمندان ــرور ی ــراد تن پ ــامت اف ــزان س می
بنــا بــه دالیــل کاری، ســاعات زیــادی را پشــت میــز 
می نشــینند، صــورت گرفتــه اســت. متاســفانه نتیجــه 
عمومــی ایــن تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی کــه 
ــام  ــا انج ــی ب ــد، حت ــی دارن ــی کم تحرک ــبک زندگ س

ــه  ــوط ب ــرات مرب ــز از خط ــی نی ــای ورزش فعالیت ه
ــود. نشســتن در امــان نخواهنــد ب
نشستنعمرراکممیکند    

ــی و رســاندن  ــا کاســتن از ســاعات نشســتن اضاف ب
آن بــه کمتــر از 3 ســاعت در روز، می توانیــد امیــد بــه 
زندگــی را تــا دو ســال افزایــش دهیــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا کــم کــردن از زمــان تماشــای تلویزیــون 
ــد  ــد امی ــز، می توانی ــاعت در روز نی ــر از 2 س ــه کمت ب
ــد.  ــش دهی ــر افزای ــا 1/4 ســال دیگ ــی را ت ــه زندگ ب
ــردان  ــیدن در م ــیگار کش ــد س ــت بدانی ــب اس  جال

و زنــان بــه ترتیــب بــه کــم شــدن 2/5 و 1/8 ســال از 
عمــر فــرد منجــر می شــود.

ابتالبهبیماریهایکلیوی    
نتایــج تحقیقــی کــه بهــار امســال روی بیــش از 6300 
نفــر از افــراد میانســال 40 تــا 75 ســاله صــورت 
گرفــت، نشــان می دهــد حتــی حــرکات کنترل شــده 
فیزیکــی به خصــوص در افــرادی کــه مدت زمــان 
ــد  ــپری می کردن ــته س ــورت نشس ــه ص ــری را ب کمت
بــه کاهــش احتمــال ابتــای آن هــا بــه بیماری هــای 

کلیــوی می انجامــد. 

نتایــج بــه دســت آمــده به ویــژه در زنــان معنی دارتــر 
بــود؛ زمانــی کــه خانم هــا از ســاعات نشســتن خــود 
در روز کاســتند و آن را بــه کمتــر از 3 ســاعت کاهــش 
دادنــد، خطــر ابتــای آن هــا بــه بیماری هــای کلیــوی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــل یاف ــد تقلی ــا 30 درص ت
ــا  ــردان تنه ــابه روی م ــای مش ــج آزمایش ه ــه نتای ک

15 درصــد کاهــش را نشــان داد.
زنگخطربرایکمتحرکها    

در پایــان بایــد گفــت هــدف از بیــان ایــن مــوارد، بــه 
صــدا درآوردن زنــگ خطــر بــرای افــرادی اســت کــه 
ــا کم تحــرک را پیشــه  ــا زندگــی بی تحــرک ی بی محاب

کرده انــد. 
شــاید در ابتــدا از خــود بپرســید بــا توجــه بــه مشــغله 
ــی  ــذورات مال ــغلی، مع ــراوان ش ــای ف و گرفتاری ه
حتــی  نمی توانیــد  هم اکنــون  عوامــل،  ســایر  و 
دقیقــه ای بــه ورزش بپردازیــد؛ امــا از یــاد نبریــد کــه 
ــه جــای  ــرو ب ــوس و مت ــاده روی، اســتفاده از اتوب پی
خــودروی شــخصی، ایســتادن و تحــرک بــه هــر 
ــد  ــد هرچن ــا می توان ــایر ترفنده ــن و س ــل ممک دلی
ــان  ــه ســامت خودت ــری ب ــه طــرز موث ــا ب ــدک، ام ان
ــن  بینجامــد. همیشــه ســالم و ســامت باشــید و ای
گفتــه طایــی را از یــاد نبریــد کــه »ســامت همچــون 
ــط  ــه فق ــر ســر انســان های ســالم ک تاجــی اســت ب

ــش هســتند.« ــه دیدن ــادر ب ــاران ق بیم

کمتحرکی،بالیجانایرانیها

رئیسشورایعالیاستانهامطرحکرد:

حاشیهنشینی،مهمترینمعضلکالنشهرها

رئیــس شــورای عالــی اســتان ها 
گفــت: بعضــی از شــهرها بیش از 
ــون نفــر حاشیه نشــین  یــک میلی
ــا معضــات متعــددی  ــد و ب دارن

روبه رو هستند. 
ــن  امــروز حاشیه نشــینی مهم تری
معضــل کان شهرهاســت. چمــران 
ــاد  ــس جه ــی، رئی ــا طیب ــه ب ــای تفاهم نام ــه امض ــاره ب ــا اش ب
ــرار  ــه ق ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ــت: ب ــور گف ــگاهی کش دانش
شــد کــه شــوراها و جهــاد دانشــگاهی خدمــات متقابلــی را در 
حــوزه آمــوزش و پژوهــش ارائــه دهنــد. چمــران بــا اشــاره بــه 
ــان  ــت: میهم ــتان ها گف ــی اس ــورای عال ــان ش ــومین میهم س
ســوم وزیــر جهــاد کشــاورزی بــود کــه وقــت زیــادی از اجــاس 
ــا از  ــت و تقریب ــاص داش ــان اختص ــا از ایش ــواالت اعض ــه س ب
هــر کمیســیون یــک یــا دو ســوال از ایشــان پرســیده شــد. وی 
ــه مهم تریــن محورهــای صحبت هــای وزیــر جهــاد  ــا اشــاره ب ب
ــود آب و خشکســالی، موضــوع  ــزود: بحــث کمب کشــاورزی اف
ســموم و کودهــا، خریدهــای تضمینــی در کشــاورزی، تأمین آب 
ــود. ــات ب ــن موضوع ــی و ... از مهم تری ــا سیســتم های صنعت ب

معاوناجراییمعاونتتربیتوآموزشنیرویانتظامیعنوانکرد:

فعالیتپلیساسکیتسواردرکشور
معــاون اجرایــی معاونــت تربیــت و آمــوزش نیــروی انتظامــی 
گفــت: پلیــس اسکیت ســوار در ســطح کشــور فعــال می شــود 
تــا ســرعت ارائــه خدمــات پلیــس ارتقــا یابــد. منوچهــر آبــادی 
در نشســت مســئوالن پــادگان آموزشــی شــهید بیگلــری 
ــا اقتــدار و صابــت  مشکین شــهر اظهــار کــرد: پلیــس امــروز ب
تمــام در همــه صحنه هــا حضــور دارد؛ بــه طــوری کــه در 
ســطح کشــور توانســته بــا ســرعت عمــل خــود، امنیــت پایــدار 
را برقــرار کنــد. وی بــا یــادآوری اینکــه در مراکــز آموزشــی 
 نیــروی انتظامــی و مرکــز آمــوزش درجــه داری علــوم انتظامــی

ــوزش  ــس آم ــه پلی ــاز ب ــورد نی ــون م ــا و فن ــی مهارت ه بعض
ــک  ــم ترافی ــه حج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــود، تصری داده می ش
ــرای  ــس ب ــور پلی ــرورت حض ــهرها و ض ــی ش ــلوغی بعض و ش
اعمــال قانــون، مــا در ســطح کشــور درصــدد راه انــدازی پلیــس 
اسکیت ســوار هســتیم تــا بــا گــذر از گــره ترافیکــی، بتوانــد بــه 
موقــع ســر صحنــه  حاضــر شــود. وی ادامــه داد: در بســیاری از 
مراکــز آموزشــی پلیــس ایــن توانمنــدی انتقــال داده می شــود 
تــا مشــکات و نارســایی ها برطــرف شــود. مجموعــه انتظامــی 
ــن  ــات و ابزارهــای نوی ــه امکان ــا دســتیابی ب ــد ب ــاش می کن ت
ــدی  ــاد رضایتمن ــات و ایج ــه خدم ــرعت ارائ ــه س ــد زمین بتوان

ــد. مــردم را فراهــم کن

اخبار کوتاه

جادههایایران،هرنیمساعتیککشته
پژوهــش  آمــوزش،  معــاون 
و فنــاوری جمعیــت هــال احمــر 
کشــور گفــت: آمادگــی ایرانی هــا 
در حــوادث بــه صــورت میانگیــن 
ــد  ۹.3 درصــد اســت. ســید حمی
ــا  ــرد: 7 ت ــار ک ــی اظه جمال الدین
ــص  ــد ناخال ــد از درآم 7.5 درص
ملــی، هزینــه حــوادث انسان ســاخت می شــود. وی افــزود: بــر 
اســاس آمــار ســال گذشــته 16 هــزار و 584 کشــته و 313 هــزار 
مصــدوم در مجمــوع کشــور ناشــی از حــوادث جــاده ای وجــود 
ــک  ــاعت ی ــر نیم س ــران ه ــد در ای ــان می ده ــه نش ــت ک داش
کشــته و هــر دو دقیقــه یــک مصــدوم بــر اثــر حــوادث جــاده ای 
ــاخص  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. جمال الدین ــت می ش ثب
آمادگــی خانــوار در هنــگام حــوادث ۹.3 درصــد اســت، عنــوان 
کــرد: ایــن شــاخص آمادگــی توســط 15 آیتــم ســنجش شــده 
کــه در ایــن شــاخص به مســائلی ماننــد دانــش خانــوار، مهارت 
ــه، وجــود  ــای اولی ــراری و کمک ه ــف اضط ــاری، وجــود کی رفت
نقشــه اضطــراری منــزل و ... اشــاره می شــود. وی افــزود: بــر 
ــای  ــر هســته آموزش ه ــت هــال احم ــن اســاس، جمعی همی
ــا  ــرار اســت ب ــرده و ق ــل ک ــه خانواده محــور تبدی فردمحــور را ب
یــک آمــوزش همگانــی، شــاخص آمادگــی هنــگام حــوادث 25 

میلیون خانوار را طی برنامه ای 5 ساله افزایش دهد.

طرحویژهترافیکیاربعین

تا5آذرادامهدارد
فرمانــده پلیــس راه کشــور از آغــاز طــرح ویــژه ترافیکــی اربعیــن 
خبــر داد. ســردار محمدحســین حمیــدی در حاشــیه مانــور آغاز 
طــرح ترافیکــی اربعیــن گفــت: طــرح ویــژه ترافیکــی اربعیــن از 
ــات  ــران عتب ــا 5 آذرمــاه و بازگشــت زائ ــان آغــاز شــد و ت 20 آب

ادامــه خواهــد داشــت. 
ــراه  ــه هم ــی ب ــم خودروی ــش از 500 تی ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
در  را  ترافیکــی  روان ســازی  عملیــات  پیــاده  نیــروی   1200
محورهــای اســتان های منتهــی بــه مرزهــای غربــی بــر 
 عهــده دارنــد، گفــت: ایــن تیم هــا در اســتان های همــدان
ــوند ــتقر می ش ــتان مس ــتان و لرس ــام، خوزس ــاه، ای  کرمانش

و عــاوه بــر تیم هــای بــه کارگرفته شــده از ایــن اســتان ها 
ــران  ــدگان و مدی ــا، رانن ــه تعاونی ه ــه کلی ــدی ب ــتند. حمی هس
ــه  ــران ب ــان زائ ــظ ج ــرای حف ــس ب ــه پلی ــدار داد ک ــی هش فن
ــه  ــد و هیچ گون ــف برخــورد می کن ــه تخل ــا هرگون طــور جــدی ب
چشم پوشــی در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت. فرمانــده 
پلیــس راه کشــور گفــت: بــر ایــن اســاس بــه راننــدگان 
حوصلــه  و  صبــر  ضمــن  می کنیــم  توصیــه  اتوبوس هــای 
ــبقت  ــرعت و س ــپ و س ــه چ ــراف ب ــتاب و انح ــه و ش از عجل

ــد. ــاز بپرهیزن غیرمج

اخبار کوتاه

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور از افزایــش دو برابــری 
دریافتــی مســتمری بگیران تحــت پوشــش ایــن ســازمان 

ــر داد.  ــور خب ــه دســتور رئیس جمه ب
انوشــیروان محســنی بندپــی بــا اشــاره بــه دســتور 
زیــر  افــراد  از  حمایــت  بــر  مبنــی  رئیس جمهــوری 

ــام  ــداد ام ــه ام ــتی و کمیت ــش بهزیس پوش
خمینــی افــزود: دریافتــی 53 هــزار تومانــی 
زیــر  مســتمری بگیران  توســط  مــاه  در 
ــای  ــاف هزینه ه ــا کف ــن نهاده ــش ای پوش
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــان را نمی ده آن
ــی  ــزان دریافت ــوری می ــتور رئیس جمه دس
ــاد  ــن نه ــش ای ــر پوش ــتمری بگیران زی مس

بــه دو برابــر افزایــش می یابــد. 
ــام  ــم در نظ ــت یازده ــتاوردهای دول ــریح دس وی در تش
ــد  ــار کم درآم ــژه اقش ــهروندان، به وی ــان ش ــامت و درم س
اظهــار کــرد: 10 میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور زیــر 
پوشــش خدمــات بیمــه ســامت و دفترچه هــای درمانــی 

قــرار گرفتنــد کــه ایــن موضــوع، کاهــش هزینه هــای 
ــی  ــنی بندپ ــت. محس ــراه داش ــه هم ــردم را ب ــان م درم
تصریــح کــرد: از ســال 73 تــا ۹3 کــه دولت هــای مختلــف 
پیگیــر تحقــق اهــداف نظــام جامــع ســامت بودنــد، هــدف 
بیمــه شــدن تمــام ایرانیــان در دولــت یازدهــم محقــق شــد 
و بیشــتر افــرادی کــه زیــر پوشــش خدمات 
ــد  ــراد فاق ــد، اف ــرار گرفتن ــامت ق ــه س بیم
ــا درآمــد کافــی  مســکن، شــغل مناســب ی
بودنــد. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
 ضــرورت برخــورداری تمــام معلــوالن از لوازم 
و تجهیــزات مــورد نیازشــان بــا نظــر مثبــت 
در  تومــان  میلیــارد   50 رئیس جمهــوری، 
ــه  ــاالنه ب ــارات س ــا و اعتب ــدا از بودجه ه ــاری ج ــال ج س

ــت.  ــاص یاف ــزات اختص ــن تجهی ــن ای تأمی
 وی تصریــح کــرد: از ابتــدای برنامــه ششــم توســعه
ــک  ــاوره ژنتی ــک و مش ــری ژنتی ــع غربالگ ــه جام »برنام

پیــش از ازدواج« در سراســر کشــور اجــرا می شــود.

ــت  ــت: حفاظ ــگاران گف ــع خبرن ــکار در جم ــه ابت معصوم
ــات ولگــرد  محیــط زیســت در موضــوع ســاماندهی حیوان
تنهــا نظــارت دارد و مســئولیت مســتقیم بــر عهــده نــدارد. 
ــوص  ــت درخص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــدن 2  ــته ش ــیراز و کش ــودکان در ش ــه ک ــگ ب ــه س حمل

کــودک در ایــن ارتبــاط گفــت: هیچ گزارشــی 
ــت؛  ــیده اس ــا نرس ــه م ــوص ب ــن خص در ای
ــات  ــگ و حیوان ــاماندهی س ــاره س ــا درب ام
 ولگــرد شــهرداری، مســئولیت مســتقیم دارد 
ــی  ــم و در جاهای ــارت می کنی ــم نظ ــا ه و م
ــم  ــر داده و ورود خواهی ــد تذک ــه الزم باش ک

کــرد. 
او در عین حــال گفــت: اخیــرا الیحــه مقابلــه با حیــوان آزاری 
ــی  ــی حام ــکل های مردم ــان،  تش ــکاری کارشناس ــا هم ب
حیوانــات و صاحب نظــران تهیــه و بــرای بررســی بــه 
ــه شــده اســت. ابتــکار تصریــح کــرد: ســگ ها  دولــت ارائ
می شــوند  محســوب  اکوسیســتم  چرخــه  از   جزئــی 

و فوایــدی هــم دارنــد و اگــر بــه درســتی مدیریــت نشــوند 
ممکــن اســت مشــکاتی را ایجــاد کننــد. اگــر تمــام 
ــن  ــهری از بی ــا ش ــتایی ی ــط روس ــک محی ــگ ها در ی س
برونــد، قطعــا تعــادل جمعیتــی بــه ســمت دیگــر حیوانــات 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــا متمای ــر گرگ ه نظی
وی همچنیــن گفــت: وجــود ســگ ها بــا 
جمعیــت متعــادل و بــه شــکل کنتــرل و 
مدیریت شــده کــه مشــکات و بیماری هایــی 
بــه دنبــال نداشــته باشــد هــم، یکــی از 

ضرورت هــا بــه  شــمار مــی رود. 
ــات انجام شــده در  ــکار درخصــوص اقدام ابت
ارتبــاط بــا زمین خــواری در تهــران نیــز گفــت: 
از ســه ســال قبــل بــه شــکل جــدی بــه ایــن موضــوع ورود 
ــانات  ــن لواس ــده ورجی ــه حفاظت ش ــم و در منطق کرده ای
ــب  ــازی و تخری ــواری و ویاس ــادی زمین خ ــوارد زی ــه م ک
ــی  ــال و پرونده های ــود، کار دنب ــاده ب ــاق افت ــا اتف عرصه ه

بــرای متخلفــان تشــکیل شــد.

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا       نام خانوادگی: جهانگیری مهر نام پدر: علی محمد شغل : آزاد  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: شمسی به وکالت زهرا کردگاری  نام 

خانوادگی:شیرازی قلعه شاهی  نام پدر: قربانعلی شغل : معلم       نشانی محل اقامت: اصفهان 

مجتمع  بهشت شرقی  اصفهان هشت  وکیل  آدرس   507 پاک   7 غربی سعدی  فرودین  بهارستان 

تجاری بهشت طبقه اول ورودی سوم محکوم به:به موجب رای شماره 2۹5   تاریخ۹5/3/22 حوزه 

قضائی  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ده میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ یکصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/12/22 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان )محکوم له( محکوم و اعام می گردد نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت.ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره25463/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
باقر    نشانی  پدر: محمد  نام  تبشیری   نام خانوادگی:  نام: حبیب       مشخصات محکوم علیه: 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: احمد رضا   نام خانوادگی:دهش   نام پدر: 

نوشین  پاساژ  ارفعی نبش  بهایی – کوچه ش  اقامت: اصفهان – خ شیخ  حسینعلی  نشانی محل 

پ304محکوم به:به موجب رای شماره 745   تاریخ۹5/4/30 حوزه 12  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید چک ۹4765۹ مورخ ۹0/5/14 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره25447/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
بر:مطالبه  تعاونی حسنات   دادخواستی مبنی  پرونده کاسه 61۹/۹5 خواهان شرکت  در خصوص 

روز چهارشنبه   برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  نائینی    امیریان  به طرفیت محمد  وجه   

مورخه ۹5/۹/24 ساعت 18 بعدازظهر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

پستی  پاک 57 کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد- 

8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود

شماره: 25470/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 617/۹5 خواهان شرکت تعاونی حسنات  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه   

به طرفیت حسن پرویزیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخه ۹5/۹/24 

ساعت 17:30  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – 

روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 

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

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

شماره: 2546۹/م الف 

مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹8035010051۹شماره  پرونده:  ۹510100350107241شماره  اباغیه:  شماره 

ریاست هیئت  بعثت سیر خراسانبه  تنظیم: 13۹5/08/18 خواهان / شاکی شرکت  تاریخ   ۹50626

مدیره ی مصطفی فنائی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید قاسم ترابی و مهدی سامانی  به 

خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه ۹50۹۹8035010051۹ ثبت 

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

بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

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

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

حاضر گردد.

شماره: 2550۹/م الف 

منشی  دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-7۹2 خواهان حسن قربانی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

حمید حائری صفا  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............ مورخ ۹5/۹/30ساعت 3/30 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی  – چهارراه وکا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 25462/م الف 

مدیر دفتر شعبه 2۹مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا       نام خانوادگی: جهانگیری مهر نام پدر: علی محمد شغل : آزاد  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 1- سید علی 2- فاطمه به وکالت زهرا 

کردگاری   نام خانوادگی:1- موسوی 2- ایزدی گارماسه   نام پدر: 1- سید تقی 2- نعمت اله  شغل 

: 1- معلم   2- معلم     نشانی محل اقامت: اصفهان بهارستان فروردین غربی  سعدی 2 پاک 507 

آدرس وکیل اصفهان هشت بهشت شرقی مجتمع تجاری بهشت طبقه اول ورودی سوم محکوم به:

به موجب رای شماره 2۹6   تاریخ۹5/3/22 حوزه قضائی  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

اصل  بابت  ریال  میلیون  مبلغ سی  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

خواسته و مبلغ چهارصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )۹4/12/17( تا زمان وصول و ایصال در حق خواهان محکوم و اعام می گردد الزم به 

ذکر است حق الوکاله وکیل طبق تعرفه می باشد نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت.ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره25464/ م الف

 دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:سعید        نام خانوادگی: تقی یار  نام پدر: یداله  شغل : آزاد  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد  نام خانوادگی:تقی یار با وکالت علی 

شیرزاد    نام پدر: اصغر  شغل : آزاد      نشانی محل اقامتاصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم 

داروخانه سامت محکوم به:به موجب رای شماره 435   تاریخ۹5/5/5 حوزه 14 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد و بیست 

و سه میلیون ریال وجه چک 7040۹5 عهده بانک سپه و یک میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹4/3/5 در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره25472/ م الف دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:عباس        نام خانوادگی: رحیمی   نام پدر: محمد ابراهیم   نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احمد رضا نام خانوادگی:دهش     نام پدر: 

حسینعلی   نشانی محل اقامت: اصفهان خ شیخ بهایی کوچه ش ارفعی نبش پاساژ نوشین پ 304

محکوم به:به موجب رای شماره 744  تاریخ۹5/4/30 حوزه 12 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 15700000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۹055008 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک 81778 مورخ 84/1/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق 

االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره25446/ م الف 

دفتر شعبه12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- اسماعیل بلند گرایی  2- رسول بلندگرایی   نشانی 

محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: عباس   نام خانوادگی: بینا  نشانی محل 

اقامت: خ عبدالرزاق – جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پ 30محکوم 

به:به موجب رای شماره 245   تاریخ۹5/3/16 حوزه 3۹ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و هشتصد هزار ریال 

بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به ش 37645۹ مورخ ۹4/8/1و 

376460مورخ ۹4/۹/20 و مبلغ 645000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره25456/ م الف 

دفتر شعبه 3۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹30۹۹8035020010۹شماره  پرونده:  شماره   ۹510420350200280 اجرائیه:  شماره 

۹30131 تاریخ تنظیم: 13۹5/08/18 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :مهدی  نام خانوادگی : ترابی 

نژاد  نام پدر: یداله     نشانی: خ میرداماد کوچه 35 پ 126  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: 

پریسا      نام خانوادگی : رجائی پور  نام پدر : غامرضا    نشانی: اصفهان خ وحید چهارراه رودکی 

مجتمع اداری عزیز خانی طبقه سوم واحد 37 دفتر وکالت محسن نور محمدی  مشخصات نماینده 

یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : فهیمه نام خانوادگی : عصاچی نام پدر : کریم 

نشانی : اصفهان خ توحید چهارراه پلیس ماکان سه طبقه سوم واحد 15 نوع رابطه : وکیل محکوم له / 

محکوم لهم مهدی ترابی نژاد نام : امیر نام خانوادگی : قاسمیان دستجردی نام پدر : حسین نشانی :  

اصفهان خ توحید چهارراه پلیس ماکان 3 طبقه سوم واحد 15 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره  نژاد محکوم  : مهدی ترابی  لهم 

دادنامه قطعی و حضوری شعبه 21 دادگاه تجدید نظر ۹50۹۹703706008۹3 محکوم علیه به پرداخت 

مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹3/2/2 تا زمان 

وصول در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا به مبلغ 15/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم 

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

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 

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

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 

طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 

یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 

شماره: 25511/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر براتی     

آگهیابالغبهآقایاحمدمیرزمانیمبارکه
نظر به اینکه آقای احمد میر زمانی مبارکه فرزند کریم به اتهام توهین و تهدید حسب شکایت آقای 

محسن مومنی فرزند حسین از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۹5/5702/1002۹۹/4 ک 34 

تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله 

تاریخ  از  تا ظرف یک ماه  اباغ  نامبرده  به  آئین دادرسی کیفری مراتب  قانون  اجرای ماده 174  در 

انتشار آگهی در شعبه 23بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود ؛ در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره :25543/م الف 

بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

آگهیابالغبهآقایبابکفریدونپور
ارقام شماره موتور وسیله  اتهام تغییر در  به  امیر قلی   بابک فریدون پور  فرزند  اینکه آقای  به  نظر 

نقلیه  حسب شکایت آقای علیرضا کریمی  فرزند یوسف  از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه 

۹5/56۹4/140104/14۹ ک 24 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 

وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ 

تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان 

آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود ؛ در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره :25542/م الف 

بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- نصر اله 2- ابراهیم 3- مریم      نام خانوادگی: 1- شفیعی خوزانی 

2- جدیدی 3- سلطانی  نام پدر: 1- حسن 2- قدرت اله 3- عبدالحسین      نشانی محل اقامت: 

محبوبه  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  :بانک  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  نفر  سه  هر 

السادات تدین فر   نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان واحد 45محکوم 

اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای    6 حوزه  تاریخ۹5/6/3   ۹77 شماره  رای  موجب  به:به 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

570/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )۹3/8/26( لغایت زمان اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی بصورت تضامنی در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

نماید.

شماره2544۹/ م الف

 دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیاحضارمتهم
آقای محمد موذنی فرزند...... در پرونده شماره ۹51044 د /40 این شعبه به اتهام توهین ، تهدید ایراد 

ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی 

کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 

صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

شماره:25531/ م الف 

دادیاری شعبه 40 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

ارائهالیحهمقابلهباحیوانآزاریبهدولتدریافتیمستمریبگیرانبهزیستی،دوبرابرمیشود
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حوادثسالمت

با خوردن این آب میوه واکسینه شوید
بــه گــزارش کیمیــای وطــن اگــر 
ــته از  ــزو آن  دس ــم ج ــما ه ش
افــراد هســتید کــه صبح هــا 
بــدن  ســامت  حفــظ   بــرای 
و دســتگاه گــوارش از نوشــیدنی 
ــد  ــتفاده می کنی ــو اس آب و لیم
ــی  ــرات درمان ــش اث ــرای افزای ب
ــه  ــد. اضاف ــه کنی ــاس اضاف ــه آن آب آنان ــیدنی ب ــن نوش ای
کــردن آنانــاس بــه آب و لیمــوی تــرش می توانــد از خاصیــت 
اســیدی لیموتــرش بکاهــد و ایــن نوشــیدنی را قلیایــی کنــد 

که برای حفظ سامت بدن بسیار مفید است.
ــدن  ــامت ب ــظ س ــرای حف ــد ب ــواد مفی ــواع م ــاس ان در آنان
ــواع آنتی اکســیدان ها، مــواد معدنــی  وجــود دارد؛ از جملــه ان
و نیــز ویتامین هــا کــه می تواننــد بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه 

بســیاری از بیماری هــا مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
از جملــه خــواص درمانــی مخلــوط آب لیمــو و آنانــاس 
ــام  ــرطان ها را ن ــواع س ــه ان ــا ب ــگیری از ابت ــوان پیش می ت
بــرد؛ زیــرا بــر اســاس تحقیقــات پزشــکی ســلول های 
ــد  ــد کنن ــدن رش ــی ب ــط قلیای ــد در محی ــرطانی نمی توانن  س
و رشــد آن هــا بیشــتر در محیــط اســیدی بــدن رخ می دهــد.

 همچنیــن ایــن ترکیــب بــرای درمــان مشــکات دهــان 
ــر  ــد بســیار موث ــدان درد می توان ــه و دن ــت لث ــدان، عفون و دن
ــرای ســامت  ــد ب باشــد. پکتیــن، یکــی از مــواد بســیار مفی
ــد  ــود دارد و می توان ــو وج ــب لیم ــه در ترکی ــت ک ــدن اس ب
باعــث کاهــش اشــتها شــود. تحقیقــات پزشــکی نشــان داده 
افــرادی کــه غــذا و نوشــیدنی های قلیایــی مصــرف می کننــد 
ــه  ــد و ب ــم کنن ــد وزن ک ــران می توانن ــریع تر از دیگ ــیار س بس
ــه  ــانی ب ــد. آبرس ــت یابن ــود دس ــواه خ ــدام دلخ ــب ان تناس
اعضــای بــدن، یکــی دیگــر از فوایــد نوشــیدن ایــن محلــول 
ــواص  ــرش دارای خ ــرا لیموت ــت؛ زی ــه اس ــده صبحان در وع
الکترولیتــی بــاال و مــوادی چــون کلســیم، منیزیــم و پتاســیم 
ــنگی  ــاس تش ــتی، احس ــع از پیرپوس ــد مان ــت و می توان  اس
و ضعــف و خســتگی در افــراد شــود. اگــر در نظــر داریــد باردار 
شــوید از نوشــیدن مخلــوط آب لیموتــرش و آنانــاس غافــل 
ــه  ــد ب ــن c در آن می توان ــاد ویتامی ــر زی ــرا مقادی نشــوید؛ زی
افزایــش شــانس بــاروری در خانم هــا کمــک کنــد؛ همچنیــن 
ایــن محلــول می توانــد باعــث افزایــش میــزان تولیــد 
ســلول های اســتخوانی و افزایــش قــد در کــودکان و توســعه 

ــودکان شــود. ــز و تیزهوشــی در ک ــی مغ ســلول های عصب
ــم  ــوان تنظی ــیدنی می ت ــن نوش ــواص ای ــر خ ــه دیگ از جمل
کاهــش  پوســت،  جوانســازی  خــون،  اوریــک  اســید 
ــون ــت خ ــع غلظ ــون، رف ــردش خ ــم گ ــون و تنظی ــار خ  فش
 بهبــود حــرکات روده و افزایــش متابولیســم بــدن را نــام 

برد. باشگاه خبرنگاران جوان

 قصاص کردم 

تا دنیای دختران را خراب نکنند
فاطمــه ســه مــاه و نیــم دیگــر پــا بــه یازدهمیــن بهــار 
ــی  زندگــی اش می گــذارد. او هفــت ســال پیــش زمان
کــه بــه خانــه عمــه اش در یکــی از روســتاهای قــروه 
رفتــه بــود، شــوهر عمــه اش داخــل چشــمانش آهــک 
ــکام  ــرای اح ــعبه اج ــه ش ــده ب ــم پرون ــت. مته ریخ
دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه او همچنــان خــود را در بایــی کــه بــر ســر 
ــود، بی تقصیــر می دانســت. فاطمــه در  فاطمــه آورده ب
حالــی کــه آرام دســتانش را بــه دســتان پــدر گــره زده 
بــود، وارد دفتــر اجــرای احــکام شــد تــا مراحــل پایانی 
اجــرای حکــم ســپری شــود. دختــرک در گفت وگویــی 
بــا جــام جــم از روز حادثــه و ســختی های زندگــی در 

ایــن هفــت ســال صحبــت کــرد.
    درباره روز حادثه بگو؟

ــر  ــوهرش آخ ــم. ش ــه ام بودی ــه عم ــان خان ــا مهم م
شــب آمــد. صبــح، زودتــر از همــه بیــدار شــدم. 
ــرویس  ــه س ــرا ب ــد م ــه می خواه ــه اینک ــه بهان او ب
ــرا  ــم را بشــویم، م ــا دســت و صورت ــرد ت بهداشــتی بب
بــه بخــش دیگــر از خانه شــان بــرد کــه مخروبــه بــود. 
بــا زانوهایــش پاهایــم را گرفــت و دســتانم را هــم بــا 
ــودم.  ــیده ب ــی ترس ــت. خیل ــتانش گرف ــی از دس یک
هرچــه تقــا کــردم از دســتش فــرار کنــم، نتوانســتم. 
 او آهــک را از ظرفــی کــه کنــارش بــود برداشــت 
و داخــل چشــمانم ریخــت. چشــمانم بــه شــدت 
ــده  ــا بی فای ــد، ام ــم کن ــا رهای ــاد زدم ت ــوخت. فری س
بــود. بعــد مــرا بــه ســمت پله هــای خانــه بــرد و رهــا 

کــرد.
    تاکنــون چنــد بــار عمــل جراحــی انجــام 

ی؟ داده ا
در ایــن هفــت ســال 20 عمــل جراحــی مختلف چشــم 
ــمانم  ــم چش ــت ه ــر بهداش ــی وزی ــام دادم. حت  انج
را معاینــه کــرد؛ امــا او نیــز مثــل بقیــه بــه مــن گفــت 
چشــمانم شــاید دیگــر نبینــد. دو بــار هــم بــرای ادامــه 
ــد  ــد کردن ــه تائی ــردم ک ــفر ک ــکا س ــه آمری ــان ب درم

ــت داده ام. ــی ام را از دس بینای
    از زندگی بعد از این حادثه بگو؟

ــه ام عــوض شــد. مــادرم شــوکه شــده  ــای کودکان دنی
ــه  ــی گری ــت. خیل ــد اس ــش ب ــم حال ــوز ه ــود و هن ب
حادثــه  روز  بــودم. کابــوس  بی تــاب  و  می کــردم 
ــا  ــتم ب ــال نمی  توانس ــار س ــود. چه ــن ب ــا م ــدام ب م
ــدر  ــای پ ــک و دلداری ه ــا کم ــم. ب ــار بیای ــرا کن  ماج

و مادرم بود که شرایط سخت را تحمل کردم.
    مدرسه هم می روی؟

بلــه. کاس پنجــم هســتم. درس هایــم خــوب اســت 
ــر  ــر اث ــه ب ــودم ک ــل خ ــرادی مث ــا اف ــه ب و در مدرس
حادثــه یــا مــادرزادی بینایــی چشمانشــان را از دســت 

داده انــد، درس می خوانــم.
    دوست داری چکاره شوی؟

دوســت دارم درس بخوانــم. دانشــگاه بــروم و مــدرک 
ــت  ــدوارم دول ــرم. امی ــی بگی ــان انگلیس ــی زب مترجم
ــل  ــه تحصی ــه ادام ــم ک ــن آرزوی ــه ای ــد ب ــم کن کمک

اســت، برســم.
    خــودت اصــرار بــه اجــرای حکــم قصــاص 

داشــتی؟
بلــه. می خواســتم او نیــز ایــن دردی را کــه مــن 
ایــن  مــن می خواســتم  تحمــل کنــد.  می کشــم، 
ــود  ــه خ ــس ب ــر هیچ ک ــا دیگ ــود ت ــرا ش ــم اج حک
اجــازه ندهــد دنیــای مــا دختــران را بگیــرد. مــا حــق 
 زندگــی داریــم. پــدرم بــه ســختی پــول تفاضــل دیــه 

را تهیه کرد تا این حکم اجرا شود.
چــه زمانــی متوجــه شــدی حکــم اجــرا      

؟ د می شــو
ــه  ــه خان ــگام ظهــر کــه از مدرســه ب ــود. هن ــان ب 17 آب
ــد  ــاس گرفته ان ــرا تم ــدم از دادس ــه ش ــدم، متوج آم
زنــدان  بعــد در  روز  و  اجــرا می شــود  کــه حکــم 
رجایــی شــهر کــرج حاضــر شــدیم.کمی می ترســیدم. 
بــه مدرســه نرفتــم و همــراه خانــواده بــه زنــدان 
بیــرون  زنــدان  ســلول  از  را  شــوهرعمه ام   رفتیــم. 
ــم.  ــواده ام بودی ــن و خان ــه م ــد ک ــی آوردن ــه اتاق و ب
ــه او  ــرد ک ــاس ک ــرد، التم ــه ک ــا گری ــدن م ــا دی او ب
ــن  ــه م ــت ک ــادت هس ــم ی ــه او گفت ــیم. ب را ببخش
ــمانم  ــه چش ــردم ک ــه ک ــردم، گری ــاس ک ــو التم ــه ت  ب

را نسوزان؛ اما تو سوزاندی و مرا نابینا کردی.
    بعد چه شد؟

متهــم را بــه اتــاق پزشــکی بردنــد تــا بــا حکــم قضایــی 
ــت در  ــدرم پش ــن و پ ــد. م ــا کنن ــم او را نابین دو چش
منتظــر بودیــم. دســت و پایــم می لرزیــد و بدنــم یــخ 
ــود؛  ــرا نش ــم اج ــد حک ــیدم نکن ــود. می ترس ــرده ب ک
ــد حکــم اجــرا شــده  ــا گفتن ــه م ــد ب ــا ســاعاتی بع ام

ــر شــد. اســت. از امــروز دنیایــم جدیدت

اعدام دزدکثیف
کــرد:  اعــام  فــارس  دادگســتری  عمومــی  روابــط 
در ســوابق کیفــری  بــه ســعید  معــروف  »م – ک« 
ــازل  ــرقت از من ــل س ــه دلی ــدان ب ــت زن ــود محکومی  خ
را داشــته کــه پــس از دســتگیری در شــعبه ســوم 
ــاوز  ــام تج ــه اته ــارس ب ــتان ف ــک اس ــری ی دادگاه کیف
بــه اعــدام در ماءعــام محکــوم شــد. ایــن حکــم پــس 
 از تأییــد در شــعبه ســی ودوم دیــوان عالــی کشــور 
و اجــازه معــاون اول قــوه قضائیــه صبــح دیــروز بــه اجــرا 
درآمــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن فــرد پــس از اجــرا 
کــردن نقشــه شــوم خــود اقــدام بــه ســرقت از منــزل زن 
جــوان کــرده بــود. ایــن متجــاوز بــه عنــف در ســال ٩٤ بــا 
نقــاب بــه زور و از طریــق پنجــره وارد منزلــی در یکــی از 
ــا تهدیــد چاقــو اقــدام  شــهرهای توابــع شــیراز شــده و ب

بــه آزار یکــی از اعضــای خانــواده کــرده بــود.

ــتفاده  ــی اس ــه در پ ــا ک ــگاه کلمبی ــق دانش ــک محق ی
ــات  ــه صدم ــار عارض ــی دچ ــاوس معمول ــداوم از م م
بــه  بــود، دســت  کشــیدگی مکــرر)RSI( شــده 
زده  دســتگاه  ایــن  از  پیشــرفته ای  نــوع  ســاخت 
کــه بــه جــای فشــار دســت بــه پاییــن بــرای 
ــاال حرکــت  ــه ســمت ب  اجــرای خواســته، انگشــتان ب

می کنند.
ــه »آپ  ــروف ب ــی مع ــل بنام ــد دانی ــاوس جدی در م
مــاوس« دکمه هــای کلیــک در بــاالی انگشــتان قــرار 

گرفته انــد. 
بــا  فشــار  نیــروی  معمولــی،  مــاوس  یــک  در 
ــود.  ــاد می ش ــور ایج ــای فلکس ــتفاده از تاندون ه اس
بســته شــدن دســت  بــه  منجــر   ایــن عضــات 

می شوند.

بــا آپ مــاوس، نیــروی مــورد نیــاز بــرای کلیــک 
ــه  ــود ک ــن می ش ــورها تامی ــط اکستانس ــردن توس ک
ــتند. ــتفاده هس ــورد اس ــت م ــردن دس ــاز ک ــرای ب ب

شــده  متفــاوت  حرکــت  یــک  باعــث  کار   ایــن 
RSI را کمتــر  ایجادشــده توســط   و می توانــد درد 

کند.
بنامــی بــرای آزمایــش ایــن ایــده دســت بــه ســاخت 
ــاوس زده  ــن م ــا از ای ــاخت زیب ــه پیش س ــک نمون ی

اســت. 
ازآنجایــی کــه وی از درد ایجادشــده توســط یــک 
ــرایط  ــت از ش ــرد، توانس ــج می ب ــی رن ــاوس معمول م
ــط  ــی درد توس ــزان کاهندگ ــش می ــرای آزمای ــود ب خ

ــد. ــتفاده کن ــتگاه اس ــن دس ای
وی پــس از ســه مــاه اســتفاده از ایــن دســتگاه 

کارکــرد آن را عالــی توصیــف کــرد.
 ایــن مبــدع آمریکایــی بــرای آزمایــش ســودمند 
بــودن ایــن دســتگاه بــرای افــراد پیشــنهاد کــرده کــه 
انگســت اشــاره را بــر روی یــک مــاوس معمولــی تــا 

ــد. ــاال ببرن ــار ب 10 ب
اگــر ایــن شــیوه بــرای آن هــا احســاس بهتــری را بــه 
ــرای  ــن ب ارمغــان مــی آورد، در آن زمــان ایــن جایگزی

آن هــا جوابگــو خواهــد بــود.
یکــی از ویژگیهــای غایــب در ایــن نمونــه، چــرخ 
ــر روی آن  ــی در حــال کار ب ــه بنام اســکرول اســت ک

ــت. اس
ــپ  ــت و چ ــروه راس ــر دو گ ــرای ه ــاوس ب ــن م ای

دســت قابــل انطبــاق اســت.
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خاطرات اسارت

نماز رفتارشان را عوض کرد
مرحــوم ابوترابــی می گویــد: تصمیــم قطعــی بــر کشــتن 
ــد  ــدا کردن ــع ج ــاع از جم ــرا در وزارت دف ــذا م ــتند. ل ــن داش  م
ــود  ــی هــم آنجــا نب ــادگان نظامــی کــه اســیر ایران ــه یــک پ و ب
ــت.  ــی اس ــای واقع ــه معن ــط ب ــر خ ــا آخ ــدم اینج ــد. دی بردن
جایتــان خالــی از صبــح کــه بلنــد می شــدم، نمــاز قضــا 
فاصلــه  نمازهایــم  بیــن  دقیقــه  تــا ظهــر. ۳  می خوانــدم 
ــاعتی  ــم س ــر، نی ــر و ظه ــا ظه ــاز، ت ــوب نم ــتم. بک نمی گذاش
ــاب.  ــروب آفت ــا غ ــدم ت ــد از آن می خوان ــی زدم و بع ــرت م چ
بعــد از نمــاز مغــرب تــا ده شــب ]هــم[ بکــوب نمــاز می خوانــدم. 
ــذا  ــی ســر و کار نداشــتند. غ ــا ایران ــه ب ــد ک  آنجــا کســانی بودن
ــود.  ــد ب ــی ب ــان خیل ــد.  برخوردش ــد می آوردن ــا لگ ــم ب را برای
ــن  ــد م ــد و می دی ــح رد می ش ــه  صب ــان ک ــد از ۳روز نگهب بع
دارم نمــاز می خوانــم، یــک ســاعت دیگــر دو ســاعت دیگــر هــم 
همین طــور، از روز ســوم غــذا را دو دســتی گذاشــت جلــوی مــن. 
شــب چهــارم و پنجــم در را بــاز کــرد و آمــد خیلــی مــودب گفــت: 
ــا مجوســند  ــا شــنیده ایم ایرانی ه ــت: م ــد؛ زاهــد؟ گف ــت عاب  ان
ــند ــا مجوس ــر ایرانی ه ــال اگ ــه هرح ــم: ب ــت. گفت  و آتش پرس

ــاز  ــم نم ــن ه ــد م ــاز می خوانن ــر نم ــم و اگ ــم مجوس ــن ه م
نمی شــود قطــع  نمــازم  دیــد  دوم کــه  روز  از   می خوانــم. 

خجالــت کشــید کــه بــا مــن آن گونــه برخــورد کنــد. از آن شــبی 
ــد  ــر می آم ــد، دیگ ــت عاب ــد، ان ــت زاه ــت: ان ــن گف ــه م ــه ب ک
ــت  ــر وق ــه ه ــت ک ــاز می گذاش ــاعت ب ــه س ــلول را دو، س در س
می خواهــم بــروم دستشــویی و وضــو بگیــرم. نمــاز رفتــار 
ــه عــوض شــد. مــرا  این هــا را عــوض کــرد. بعــد از 1۶روز صحن
دوبــاره بردنــد وزارت دفــاع ] و از کشــتن مــن صرف نظــر کردنــد[ 

 کتاب تسبیح ابوترابی، ص ٧٨

بــه  مطلــب  ایــن  در  می خواهیــم  وطــن   بــه گــزارش کیمیــای 
 فــرق کابــوس دیــدن کــودک بــا هــراس شــب هنگام در وی پــی 

ببریم. 
ــدار  ــواب بی ــد و از خ ــناک می بینن ــواب ترس ــب خ ــال مرت ــی اطف برخ
ــب هنگام  ــای ش ــرس و اضطراب ه ــا ت ــز ب ــر نی ــی دیگ ــوند و برخ می ش

ــا چیســت؟ ــرای آن ه ــی ب ــای درمان مواجــه هســتند؛ راه ه
    دو عامل شایع بیدار شدن کودکان از خواب

کابــوس دیــدن و هــراس شــبانه، دو عامــل شــایع بیــدار شــدن کــودکان 
از خــواب اســت کــه بیشــتر والدیــن آن هــارا بــا هــم اشــتباه می گیرنــد.
ــم ــی ببری ــوس و هــراس شــبانه پ ــن کاب ــاوت بی ــه تف  پیــش از آنکــه ب

الزم است از روند خواب نرمال آگاهی پیدا کنیم. 
ــق  ــواب عمی ــل خ ــاالن مراح ــودکان و بزرگس ــی ک ــواب تمام ــه خ  چرخ

و خواب سبک را شامل می شود.
بــه طــور طبیعــی فــرد ابتــدا بــه خــواب عمیــق فرومــی رود و ســپس وارد 

چرخــه خــواب ســنگین و ســبک می شــود.
ــا ۶0 دقیقــه و در افــراد بزرگســال  ایــن چرخــه خــواب در کــودکان ۳0 ت

ــد. ــول می انجام ــه ط ــه ب ــدود ۹0 دقیق ح
ــود ــدار می ش ــه بی ــد لحظ ــرای چن ــبک، ب ــواب س ــه خ ــرد در مرحل  ف

ــه  ــاره ب ــت دوب ــود نداش ــکلی وج ــر مش ــد و اگ ــود را می بین ــراف خ اط
ــی رود. ــواب م خ

کابــوس دیــدن و هــراس شــبانه در بخش هــای مختلــف چرخــه خــواب 
ــه طــور معمــول هــراس  ــد. ب و قســمت های مختلــف شــب رخ می دهن
شــبانه پیــش از نیمــه شــب رخ می دهــد و کــودک بیــن مرحلــه خــواب 

عمیــق و ســبک آن را تجربــه می کنــد. 
در ایــن شــرایط بــدن بیــدار اســت، امــا ذهــن هوشــیاری نــدارد؛ در حالــی 

کــه کابــوس پــس از نیمــه شــب و هنــگام خــواب ســبک رخ می دهــد.
کــودک بــه هنــگام هراس هــای شــبانه شــروع بــه جیــغ کشــیدن 

می کنــد و بــا چشــم های بــاز بــه ســرعت نفــس می کشــد. 

همچنیــن ضربــان قلــب باالیــی پیــدا می کنــد؛ هــر چنــد از آنجایــی کــه 
ــاد  ــه ی ــدار شــدن ب ــس از بی ــای خــود را پ ــدار نیســت، رفتاره ــا بی  واقع

نمی آورد. 
کودکــی کــه دچــار هــراس شــبانه شــده، حتــی اگــر چشــمانش کامــا 
ــا  ــید، اص ــه باش ــرار گرفت ــوی او ق ــت جل ــم درس ــما ه ــد و ش ــاز باش ب

ــتید.  ــا هس ــه آنج ــد ک نمی دان
کــودک در ایــن زمــان همچنــان خــواب اســت و کلمــات و آغــوش شــما 
ــبانه  ــراس ش ــان را در ه ــد فرزندت ــما نمی توانی ــدارد. ش ــری روی او ن اث

بیــدار کنیــد. 
زمــان تــرس شــبانه کوتــاه اســت و کــودک دوبــاره مثــل اول بــا آرامــش 
ــد چــه اتفاقــی افتــاده  ــه خــواب مــی رود. صبــح کــودک اصــا نمی دان ب
اســت و معمــوال وقتــی ترس هــای شــبانه تمــام می شــوند، هیــچ اثــری 

ــد.  ــی نمی گذارن از خــود باق
 اگــر تشــخیص دادیــد کــه کــودک دچــار تــرس شــبانه شــده و نــه کابوس

هیــچ کاری از دســت شــما برنمی آیــد. ایــن پدیــده طبیعــی مربــوط بــه 

خــواب عمیــق اســت و در زمــان بیــداری ادامــه نــدارد.
ــدار  ــواب بی ــا از خ ــول کام ــور معم ــه ط ــودک ب ــدن ک ــوس دی در کاب
می شــود و می توانــد بــه هنــگام صبــح هــر آنچــه را دیــده و پــس از آن 

ــاورد.  ــاد بی ــه ی ــد، ب ــاق می افت ــش اتف برای
ــن  ــت. در ای ــناک تر اس ــر و ترس ــاالن بزرگ ت ــودکان از بزرگس ــوس ک کاب

ــد. ــدا می کن ــا از خطــرات آگاهــی پی ــه کــودک نوپ مرحل
ــدر  ــد و پ ــا می میرن ــد، گل ه ــیب می بین ــان آس ــود انس ــه می ش   متوج
ــودکان  ــادترین ک ــی ش ــوند. حت ــض ش ــد مری ــم می توانن ــادرش ه و م
 نیــز بــا خاطراتــی از نگرانی هــای واقعــی و خیالــی بــه خــواب می رونــد 

و این نگرانی ها خود را در رویا نشان می دهد.
 هنگامــی کــه کودکتــان جیغ زنــان از خــواب می پــرد، بهتــر اســت
مطمئــن شــوید کــه در دام کابــوس گرفتــار آمــده یــا دچــار هــراس شــبانه 

ــده است.  ش
ــد  ــعی می کن ــا س ــود؛ ام ــدار می ش ــودش بی ــد، خ ــوس باش ــر کاب اگ
ــورت او را آرام  ــن ص ــت. در ای ــی اس ــا واقع ــدام دنی ــد ک ــخیص ده تش
کنیــد و بــه واقعیــت برگردانیــد، بــا او صحبــت کنیــد کــه کابــوس واقعــی 
ــه راه ــز رو ب ــه چی ــوید هم ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــش او بمانی ــت، پی  نیس

 است.
 لمــس کــردن شــما، شــنیدن صدایتــان، دیــدن صورتتــان یــا حتــی بــوی 

آشــنای شــما بــه او کمــک می کنــد بــر تــرس خــود غلبــه کنــد.
بــه گفتــه کارشناســان، کودکانــی کــه بــه طــور مرتــب و در یــک 
زمــان مشــخص هــر شــب دچــار هــراس شــبانه می شــوند، بایــد 
 بــا تکنیــک »بیــدار شــدن برنامه ریزی شــده« تحــت درمــان قــرار 

گیرند.
 بــه ایــن ترتیــب کــه کــودک را ۳0 دقیقــه پیــش از شــروع هــراس شــبانه 
ــم  ــاز تنظی ــواب ب ــن شــرایط چرخــه خ ــم؛ در ای ــدار می کنی ــواب بی از خ
می شــود. بــه گــزارش الیوســاینس، بعضــی بیماری هــا و کمبــود خــواب 

از عوامــل موثــر در بــروز کابــوس و هــراس شــبانه هســتند.

تفاوت کابوس و هراس شبانه در کودکان

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهکیمیای وطن

پــروژه فیبــر نــوری، یکــی از طرح هــای جدیــد مخابــرات اســتان 
اصفهــان اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن طــرح بــا مهنــدس امیــر 

بختیــار زاهــدی، کارشــناس مســئول فــروش تجــاری شــرکت مخابــرات 
ــل  ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــتان اصفه اس

ایــن گفت وگوســت.
    مزایای استفاده از طرح

- اتصــال بــه اینترنــت بــا پهنــای بانــد بســیار بــاال )بــا ســرعت 
)50Mbps

- امنیت بسیار در مقابل سرقت اطاعات
- مصرف کم برق

- هزینه کم نصب و راه اندازی 
- وجــود پایــداری و کیفیــت در ارتبــاط و عــدم تداخــل امــواج یــا 

ســیم ها
    سابقه تکنولوژی فیبر نوری در جهان

از ایــن تکنولــوژی چندیــن ســال اســت کــه در دنیــا اســتفاده می شــود 
و در کشــورهای توســعه یافته اینترنــت و تلویزیون هــای کابلــی روی 

ــه می شــود.  ــن بســتر ارائ ای
از ایــن تکنولــوژی بــه صــورت فراگیــر هنــوز در منطقــه خاورمیانــه 
ــن  ــه و امــارات در حــال گســترش ای ــا ترکی اســتفاده نشــده اســت؛ ام

ــتند.  ــوژی هس تکنول
در آینــده نــه چنــدان دور، در سراســر شــهر اصفهــان بــه عنــوان اولیــن 

شــهر ایــران، بســتر اســتفاده از فیبــر نــوری فراهــم خواهــد شــد.
    فیبر نوری در اصفهان

ــمس آبادی ــد، ش ــاال، توحی ــاغ ب ــای چهارب ــر خیابان ه ــال حاض  در ح
خیابان آمادگاه به صورت کامل تحت پوشش فیبر نوری است. 

ــا  ــاخت های الزم در آن ه ــود زیرس ــا وج ــن خیابان ه ــاب ای ــت انتخ عل
ــوری  ــر ن ــش فیب ــت پوش ــتری تح ــای بیش ــده خیابان ه ــوده و در آین ب

قــرار خواهــد گرفــت. 

سم�ت دوم(
ری )�ق �ب �ن �ی

ه �ن ورژ �پ

جدول سودوکو - شماره 34پاسخ جدول شماره 33 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول 9x9 اســت کــه کل جدول 
هــم بــه 9 جــدول کوچک تــر 3x3 تقســیم شده اســت. 

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

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد 1 تــا 9 بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد 1 تــا 9 بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه 3x3 جــدول، اعــداد 1 تــا 9 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.


