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کمیسیون امنیت ملی   نایب رئیس 
کرد:  و سیاست خارجی مجلس عنوان 

 | آمادگی ایران برای برخورد 
 با سناریوی ترامپ علیه برجام
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آثار »پیاده روی اربعین«         

له
قا

رم
س إّنَ  فرمودند:  آله  و  عليه  اهلل  صلی  کرم  ا پيامبر 

ال  الُمؤِمنيَن  ُقلوِب  في  َحراَرًة  الُحَسيِن  ِلَقتِل 
عليه السالم  حسين  شدن  کشته  أَبدًا.  َتبُرُد 

که هرگز سرد نشود.  چنان داغی بر دل مؤمنان است 
)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 10، ص 318( 
عليه السالم  حسين  امام  پيروان  و  عاشقان  کنون  ا
اربعين  در  مطهرش  مرقد  زیارت  عشق  به  فوج  فوج 
در حرکتند و با پای پياده و البته با پای دل و از عمق 
گنبد  زیارت  برای  و  هستند  زیارتش  مشتاق   جان 
اصل  اینکه  در  می کنند.  لحظه شماری  بارگاهش  و 
نيست؛  شکی  می خواهد  توفيق  و  دارد  ثواب  زیارت 
مسلمانان  بلکه  و  شيعيان  همه  اینکه  در  همچنين 
شکی  نيز  است  عليه السالم  حسين  امام  با  دلشان 
نيست؛ اما، این پياده روی چه آثاری دارد؟ پر واضح 
است که تمامی آثارش غير قابل شمارش و بيان است؛ 
اما به چند مورد اشاره می کنيم. یکی از آثار بعد سياسی 

این حرکت است. امروز همه یقين دارند...

در صفحه 8 بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ویژه های امروز

کیمیای وطن در پاسداشت زبان و ادبیات فارسیاخبار روز درخشش 
آئين اختتاميه بيست ودومين دوره نمایشگاه مطبوعات در حالی برگزار شد 

که برای چهارمين دوره متوالی فرهنگستان زبان و ادب فارسی جوایزی 
را برای نشریاتی که در راه پاسداشت زبان و ادب فارسی گام بر می دارند 

در نظر گرفته بود. در بخش استانی / منطقه ای، روزنامه کيميای وطن 
موفق شد رتبه دوم جوایز فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در کشور 

به خود اختصاص دهد...
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ابوترابی فرد:

 | نتیجه انتخابات آمریکا
تحقیر نظام سیاسی این کشور بود
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تدوین قوانین برای جلوگیری از ورود 
پول های کثیف به انتخابات
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گزارش کیمیای وطن از وضعیت پل های عابر  پیاده در اصفهان:

پل عابر پیاده
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: ســتاد مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز موظــف بــه جلوگیــری 
اســت.  کشــور  از  ارز  غیرقانونــی  خــروج  از 
بــه  اشــاره  بــا  حاجی دلیگانــی  حســینعلی 
ــی از  ــت: یک ــور گف ــی ارز از کش ــروج چمدان خ
وظایــف ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه 
از عنــوان آن پیداســت، مبــارزه بــا قاچــاق ارز در 

ــاق کاالســت. ــا قاچ ــارزه ب ــار مب کن
در  میمــه  و  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: دربــاره 
هــر گونــه خــروج غیرقانونــی ارز از کشــور 
ــئولیت  ــاق کاال و ارز مس ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س
ــری از  ــرای جلوگی ــات الزم ب ــد اقدام دارد و بای
ایــن مســئله را انجــام دهــد. عضــو کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس تصریــح 
ــه  ــر ارزی ک ــه دارد ب ــتاد وظیف ــن س ــرد: ای ک
ــه صــورت  ــا ب ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور ی ب
از کشــور خــارج می شــود، کنتــرل    قاچــاق 
ــا  ــد ت ــته باش ــدی داش ــق و ج ــارت دقی و نظ
منابــع ارزی بــه صــورت غیرقانونــی خــارج 
علی اکبــر  اخیــرا  اســت  گفتنــی  نشــود. 
بــا  مبــارزه  کمیســیون  دبیــر  پوراحمد نــژاد 

قاچــاق کاال و ارز اســتان تهــران از برگــزاری 
ــر شــدن  ــه منظــور جدی ت جلســه دادســتانی ب
ــای  ــاق ارز از فرودگاه ه ــا قاچ ــه ب ــد مقابل رون
پایتخــت خبــر داد و اعــام کــرد: بــا توجــه 
ــه  ــی ارز ب ــروج غیرقانون ــاهد خ ــه ش ــه اینک ب
صــورت جاســازی دالر و ســایر ارزهــا از مبــادی 
فرودگاهــی و به خصــوص از فــرودگاه امــام 
خمینــی)ره( بودیــم، در تعاملــی بــا پلیــس 
فرودگاه هــای کشــور و بانــک مرکــزی، تدابیــری 
بــرای ســخت تر کــردن خــروج غیرقانونــی ارز از 
ــروج  ــدن ورود و خ ــهل تر ش ــادی و س ــن مب ای

ــد. ــه ش ــر گرفت ــی ارز در نظ قانون

کارشــناس مســائل سیاســی گفــت: اگــر از الگــوی شــهید 
ــه  ــم ها ب ــن چش ــای دوخت ــه  ج ــروی و ب ــدم پی طهرانی مق
ــاده  ــای فوق الع ــر ظرفیت ه ــنگتن ب ــورک و واش ــن، نیوی وی
داخلــی بــرای رشــد و تعالــی کشــور تکیــه می شــد، امــروز 
ــکا  ــپ در آمری ــران رأی  آوردن ترام ــردان نگ ــی دولتم برخ
مســائل  مقدم فــر، کارشــناس  حمیدرضــا  نمی شــدند. 
سیاســی، در مراســمی کــه بــه  مناســبت پنجمیــن ســالگرد 
ــد در  ــزار ش ــدم برگ ــی مق ــن طهران ــهید حس ــهادت ش ش
ــاد  ــر و نم ــدم، مظه ــی مق ــهید طهران ــت: ش ــخنانی گف س
دکتریــن »مــا می توانیــم« بــود و اگــر مســئوالن مــا از ایــن 
ــای  ــام تخم مرغ ه ــد، تم ــروی می کردن ــی پی ــوی عمل الگ
چشــم ها  نمی دادنــد،  قــرار  برجــام  ســبد  در  را   خــود 
ــاش  ــد، ت ــنگتن نمی دوختن ــن و واش ــورک و وی ــه نیوی را ب
ــرفت  ــل، پیش ــای داخ ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــد ب می کردن
و تعالــی را در ســایه اســتقال رقــم بزننــد و امــروز پیــروزی 

ــان کابــوس و نگرانــی ایجــاد نمی کــرد. ــرای آن ترامــپ ب
خصوصیــات  دربــاره  مبســوطی  بحــث  ارائــه  بــا   وی 
ــی از  ــان خاطرات ــدم و بی ــی مق و ویژگی هــای شــهید طهران
ــاش  ــه کار و ت ــه ب ــزود: آنچ ــا وی اف ــنایی ب ــال آش 38 س
ــود ــی داده ب ــار فراوان ــن دانشــمند برجســته، برکــت و آث  ای
معنویــت و ســلوک معنــوی، اخــاص، انــس بــا اهــل 
ــوان  ــه  عن ــه ب ــت فقی ــض از والی ــت مح ــت)ع( و تبعی بی
ــپاه  ــده کل س ــاور فرمان ــود. مش ــج( ب ــام عصر)ع ــب ام نائ

پاســداران انقــاب اســامی تصریــح کــرد: الگــوی مدیریتــی 
ــرای  ــش ب ــل پژوه ــوع قاب ــدم، موض ــی مق ــهید طهران ش
ــد در  ــوان مــدل موفــق و جدی ــه  عن کشــف و معرفــی آن ب
نظــام مدیریتــی کشــور اســت. وی در ادامــه اظهــار داشــت: 
ــه  ــاده ای ک ــای فوق الع ــر ظرفیت ه ــه ب ــای تکی ــه  ج ــرا ب چ
ــام)ره(  ــان ام ــه گفتم ــاد ب ــم و اعتم ــور داری ــل کش در داخ
 در گــزاره »مــا می توانیــم«، بخــش اعظــم پتانســیل خــود 

را خرج رایزنی  با آمریکایی ها کردیم؟
ــوی  ــر از الگ ــزود: اگ ــردی اف ــن کارشــناس مســائل راهب ای
ــی مقــدم پیــروی می شــد، امــروز  مدیریتــی شــهید طهران
برخــی دولتمــردان مــا پیــروزی ترامــپ و شکســت کلینتــون 
 و دموکرات هــا در آمریــکا را کابــوس خــود نمی دیدنــد 

و نگران اوضاع آینده خود نبودند.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه برگــزاری 
ــه تــاش مســئوالن  ــوط ب ــات الکترونیکــی من انتخاب
ــی  ــن قوانین ــرورت تدوی ــر ض ــت، ب ــور اس وزارت کش
بــه  کثیــف  پول هــای  ورود  از  جلوگیــری  بــرای 

ــرد. ــد ک ــات تأکی انتخاب
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، بــا 
اشــاره بــه پیگیری هــای وزارت کشــور بــرای برگــزاری 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب انتخاب
برگــزاری انتخابــات بــه شــیوه الکترونیکــی منــوط بــه 

تــاش دوســتانمان در وزارت کشــور اســت.
نیازمندی هایــی  آن  شــده  مقــرر  افــزود:  وی 
کــه از جهــات امنیتــی و کیفــی توســط شــورای 
وزارت کشــور  توســط  درخواســت شــده  نگهبــان 
بررســی شــود و بــه مــا اعام نظــر کننــد؛ اگــر 
کار  ایــن  بتواننــد  کشــور  وزارت  در   دوســتان 
ــد  ــزارش کنن ــا گ ــه م ــریع تر ب ــد و س ــام دهن را انج
 کــه ایــن اقتضائــات فراهــم شــده، طبیعتــا مــا 
ــی  ــات الکترونیک ــتیم و انتخاب ــان هس ــم خدمتش ه
هــم برگــزار می شــود؛ ولــی اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد، 

دیگــر در اختیــار شــورای نگهبــان نیســت.
کــرد:  تصریــح  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
انتخابــات  کلــی  سیاســت های  در  خوشــبختانه 
ایــن  رهبــری  معظــم  مقــام  توســط  اباغ شــده 

ــرای  ــاز و کاری ب ــم س ــه ه ــده ک ــده ش ــب دی مطل
ــود  ــا وج ــات کاندیداه ــای تبلیغ ــر هزینه ه ــارت ب نظ
داشــته باشــد و هــم اینکــه بــر هزینه هایــی کــه 
بــرای  می خواهنــد  بیگانــگان  ناکــرده  خدایــی 

انتخابــات مــا هزینــه کننــد.
ــگاه  ــوارد ن ــن م ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــات  ــی انتخاب ــه در سیاســت های کل ــدی اســت ک بلن
لحــاظ شــده اســت؛ بــه نظــر می رســد اگــر مجلــس 
محتــرم بتوانــد قوانیــن مناســبی را مبتنــی بــر 
ــه  ــف ب ــای کثی ــا ورود پول ه ــارزه ب سیاســت های مب
ــرور در  ــای غیرض ــری از هزینه ه ــات و جلوگی انتخاب
ــتا  ــن راس ــی در ای ــد، گام مثبت ــن کن ــات تدوی تبلیغ

ــود. خواهــد ب

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــکا درخصــوص برجــام، امــر  ــار آمری نظــام گفــت: سیاســت و رفت
ــود  ــه می ش ــد ک ــور می کردن ــده ای تص ــون ع ــود و چ ــی نب پنهان
ــود بــرای  ــه قــول آمریــکا اعتمــاد کــرد، ایــن قضیــه آزمایشــی ب ب
چندمیــن بــار کــه در عمــل اثبــات شــود، آمریکایی هــا دروغ 
 می گویند.علی اکبــر والیتــی تاکیــد کــرد: همیــن آمریکایی هــا 
ــدن  ــی ش ــه از مل ــد ک ــول دادن ــه وی ق ــدق ب ــر مص ــان دکت در زم
صنعــت نفــت ایــران حمایــت کننــد؛ بعــد خــاف قولشــان 
پیغــام  نیــز  هســته ای  موضــوع  در  و  امــروز  عمــل کردنــد. 
 می فرســتادند کــه مــا آماده ایــم بنشــینیم و بــا هــم مذاکــره کنیــم 
و حقــوق هســته ای شــما را بــه رســمیت بشناســیم؛ امــا در عمــل 
نشــان دادنــد کــه دروغ می گوینــد. در ادامــه نیــز مــا هــم ان 

ــرد. ــم ک ــل خواهی ــان عم ــه خودم ــه وظیف شــاءهللا ب

تاکیــد کــرد:  ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  ســخنگوی 
دارد  قــرار  خــود  اقتــدار  و  آمادگــی  اوج  در  امــروز   ارتــش، 
ســرتیپ  اســت.امیر  تهدیــدی  هــر  بــا  رویارویــی  آمــاده  و 
بــه  امــروز  افــزود:  تقی خانــی  شــاهین  ســتاد  دوم 
هوایــی زمینــی،  نیروهــای  ســبحان  خداونــد   یــاری 

دریایــی و قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــای)ص( ارتــش 
ــد و  ــه ســر می برن ــل ب ــی کام ــران در آمادگ ــوری اســامی ای جمه
از توانمنــدی الزم بــرای رویارویــی بــا هرگونــه تهدیــد برخوردارنــد. 
وی ادامــه داد: اقتــدار ایــران اســامی بــرای جهانیــان ثابــت 
ــد.  ــه خوبــی باخبرن شــده اســت و دشــمنان نیــز از ایــن قــدرت ب
ســخنگوی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران توضیــح داد: ارتــش 
ــی  ــای بوم ــوزه فناوری ه ــروز در ح ــران، ام ــامی ای ــوری اس جمه
ــدات فرماندهــی معظــم کل  ــی و در راســتای تاکی پیشــرفته دفاع
قــوا مبنــی بــر ارتقــای تــوان بازدارندگــی، گام هــای موثری برداشــته 

اســت. 
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پتانسیل »ما می توانیم« در برجام، خرج رایزنی با آمریکایی ها شد
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آثار »پیاده روی اربعین«                                          
ادامه از صفحه یک: 

ــه  ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــر سیاس ــدام، اث ــن اق ــه ای ک
قــدرت نظامــی، هســته ای، اقتصــادی و ...دارد. ایــن 
ــیعیان  ــودن ش ــت ب ــدت و یک دس ــان از وح ــع، نش تجم
ــن  ــا ای ــدا ب ــت خ ــة( دس ــع الجماع ــدهللا م ــت و )ی اس

ــت.  ــزرگ اس ــت ب ــن جمعی ــت ای ــع و پش تجم
ــی  ــی و عین ــوه حقیق ــه جل ــیع ک ــان تش ــی جه  یکپارچگ
ــال  ــا ج ــری ب ــال قم ــر س ــر ه ــاه صف ــتم م آن در بیس
می دهــد  نشــان  رخ  تمام تــر  هرچــه  شــکوه   و 
بــرای  را  فراوانــی  آثــار سیاســی مثبــت  و  پیامدهــا 
خواهــد  دربــر  اربعیــن حســینی  محــور  دولت هــای 
ــا  ــو ب ــگام و همس ــی هم ــد سیاس ــن درآم ــت. ای داش
ــی  ــای حیات ــی از مولفه ه ــوان یک ــه عن ــت، ب ــظ امنی حف
ــه  ــا اینک ــت ی ــق اس ــی و تدقی ــل بررس ــا، قاب حکومت ه
ــه  ــر آنک ــا و مهم ت ــرای دولت ه ــف ب ــروعیت مضاع مش
ــدار  ــی اقت ــیعی، نوع ــور ش ــول مح ــینی ح ــن حس اربعی
ــه  ــیعی ب ــرای دول ش ــت را ب ــا امنی ــوأم ب ــزون و ت روزاف
ــت  ــن حرک ــه ای ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــد داش ــراه خواه هم
مذهبــی، تــوان و نیــروی متمرکــزی را بــه منظــور اتحــاد 
ــم  ــمنان فراه ــل دش ــیعیان در مقاب ــش ش ــش از پی بی
مــی آورد؛ ایــن اتحــاد لــرزه بــر انــدام دشــمنان می افکنــد 
ــه  ــرد ک ــان می گی ــی را از آن ــه حرکت ــر گون ــت ه و جرئ
ــد؛  ــرار ندهن ــت ق ــیل جمعی ــن س ــل ای ــود را در مقاب خ
ــادن  ــادن، برافت ــزرگ درافت ــن جمعیــت ب ــا ای ــه ب چــرا ک
 اســت و »هــر کــه بــا آل علــی درافتــاد، برافتــاد« 
ــار  ــاده روی آث ــن پی ــاند. ای ــمنان می رس ــاور دش ــه ب را ب
فــردی زیــادی از جملــه صفــای باطــن، خلــوص ایمــان 
تواضــع و از بیــن بــردن خودخواهی هــا و افزایــش محبــت 
آثــار  همچنیــن  دارد؛  دربــر  را  اباعبدهللا الحســین )ع( 
ــادی برخــوردار  ــادی دارد کــه از اهمیــت زی اجتماعــی زی
ــت  ــدن عظم ــده ش ــه دی ــوان ب ــه می ت ــتند؛ از جمل هس
ــه  ــدهللا )ع( ب ــی اباعب ــن، معرف ــن در اربعی ــه مؤمنی جامع
تمــام عالــم، نقــش پیــام  رســانی زینــب کبــری)س( در 
کربــا، دیــدن تجلــی ایمــان مؤمنیــن و تجلــی ناب تریــن 
ــدا ــی خ ــه ول ــان ب ــه ایم ــه البت ــرد ک ــاره ک ــان اش  ایم

عامت صدق ایمان به خدا خواهد بود.
آری، ایــن مراســم، تنهــا مختــص امــام حســین)ع( 
ــم  ــن را نداری ــارت اربعی ــه زی ــر ائم ــاره دیگ ــت و درب  اس
ــت  ــن عظم ــا ای ــی ب ــام، جمعیت ــم اس ــی در عال و حت
ــاز  ــم کارس ــن مراس ــل ای ــن دلی ــه همی ــدارد؛ ب ــود ن  وج
 و چاره ســاز بــرای جامعــه اســامی و شــیعیان بــوده 

و خواهد بود.
ــرای وهابیــت  ــام را ب ــن پی ــی بهتری ــن حضــور میلیون  ای
ــی  ــر سیاس ــز از نظ ــت)ع( دارد و نی ــل بی ــمنان اه و دش
قــدرت و عظمــت اســام و تشــیع را می رســاند؛ لــذا 
ــران  ــه تشــیع، ای ــر دشــمن قصــد داشــته باشــد علی اگ
ــد ــکل می دهن ــیعیان ش ــت آن را ش ــه اکثری ــراق ک  و ع

اقدامــی کنــد، بــا چنیــن جمعیتــی روبــه رو می شــود کــه 
بــه همیــن دلیــل ایــن مراســم معنــوی از قــدرت نظامــی 

و هســته ای، بــرد سیاســی بیشــتری دارد.

5 خصلت حکومتی پیامبر)ص(                                  
ــر رحمــت  ــه دســت پــاک پیامب اولیــن حکومــت اســامی ب
ــه و ســلم و در دوران ســخت جاهلیــت  صلــی هللا علیــه و آل

ــد.  ــذاری ش ــتان پایه گ ــرزمین عربس س
خصلت هــای حکومتــی پیامبــر خــدا منحصربه فــرد بــود 
ــه  ــد ک ــی ش ــی مدع ــه راحت ــود ب ــع و می ش ــع و مان و جام
بعــد از حکومــت ایشــان و جانشــین بــر حقشــان، علــی ابــن 
ابیطالــب علیه الســام، حکومتــی بــا ایــن ویژگی هــا بــه 
 صــورت کامــل برقــرار نشــده اســت؛ نه در کشــورهای اســامی 

و نه در سایر کشورها.
 معمــوال حکومت هــا بــه دور از بســیاری از ویژگی هــای 
ــه تعبیــری حکومــت واقعــی اســامی  ــر و ب حکومتــی پیامب
هســتند؛ البتــه تنهــا حکومتــی کــه بــه واقــع بــر بنیان هــای 
شــد، جمهــوری  پایه گــذاری  علــوی  و  نبــوی  حکومــت 
اســامی اســت کــه تــا بــه تمــام و کمــال خصلت هــای 
 حکومتــی پیامبــر و علــی)ع( برســد، راه زیــادی مانــده 
ــر ایــن  و گردنه هــای بســیاری را بایــد پشــت ســر بگــذارد؛ ب
نکتــه، هــم حضــرت امــام)ره( و هــم مقــام معظــم رهبــری 

ــد. ــر بوده ان متذک
در ایــن نوشــته، تنهــا بــه 5 خصلــت مهــم از ده هــا خصلــت 
ــن از  ــا ای ــه قطع ــم ک ــت می پردازی ــر رحم ــی پیامب حکومت

ــت. ــامی اس ــه اس ــات جامع مطالب
اســت.  اصحــاب  بــه  محبــت  مهــم،  اولیــن خصلــت   
ــرای جــذب  ــن راهــکار تبلیغــى ب ــت، بهتری ــرى محب به کارگی
ــه  ــی جامع ــه اصل ــا بدن ــت ب ــاط درس ــراری ارتب ــردم و برق م
پیام هــاى  دادن  عبــور  بــرای  روش  بهتریــن  و  اســت 
ــق  ــه عم ــا ب ــوذ دادن آن ه ــل و نف ــرز حــس و عق ــى از م اله

جان هاســت. 
پیــام الهــى، عــاوه بــر نفــوذ در عقل هــا، بایــد در دل هــا نفــوذ 
کنــد و در عمــق روح وارد شــود تــا همــه قــواى انســان را در 
اختیــار بگیــرد و در واقــع بــر فطــرت بنشــیند و قابــل پذیــرش 

اصــل وجــودی انســان باشــد.
پیامبــر اکــرم بــا تکیــه بــر »محبــت«،  توانســت از عهــده تبلیغ 
دیــن و پیاده ســازی اســام برآیــد و بــا نفــوذ دادن پیام هــاى 
ــد  ــول کن ــان ها را متح ــان، انس ــق ج ــى در عم ــازنده اله س
آن هــا را در راه رســیدن بــه مقصــد اعــاى انســانیت و جامعــه 
برتــر توحیــدى بــه حرکــت درآورد و اســام را بــه عنــوان یــک 

دیــن و حکومــت نجات بخــش مطــرح ســازد.
نکتــه و خصلــت دوم، ایجــاد پیونــد بــرادری بیــن مســلمانان 
ــه  ــه علی ــى الّل ــر صل ــون تاریخــی ، پیامب ــه مت ــر پای  اســت. ب
و آلــه بــراى منســجم کــردن هــواداران خــود، دو بــار از طــرح 
ــل از هجــرت )در  ــار قب ــک ب ــت: ی ــره گرف ــرادرى به ــد ب پیون

ــه مدینــه. ــار دوم، پــس از هجــرت ب ــه( و ب مکّ
ــرِت  ــس از هج ــوص پ ــى، به خص ــى اله ــدام سیاس ــن اق ای
مســلمانان بــه مدینــه، در تأســیس نخســتین حکومــت 
اســامى، نقشــى بنیادیــن داشــت؛ زیــرا جامعــه اســامى از 
ــا خطــر مشــرکان قریــش و عمــوم بت پرســتان   یــک ســو ب
و همچنیــن، خطــر یهــود مدینــه کــه در داخــل و خــارج شــهر 
ــتند  ــى داش ــات فراوان ــروت و امکان ــد و ث ــى مى کردن زندگ
مواجــه بــود و از ســوى دیگــر، نیروهــاى تازه مســلمان، دچــار 
از هــم گســیختگى بودنــد؛ دو طایفــه اوس و خــزرج، بــا هــم 
 دشــمنى و کینــه دیرینــه داشــتند و میــان مهاجــران و انصــار 

از نظر فکرى و فرهنگى، اختاف وجود داشت.
پیامبــر اســام بــا الهــام الهــى، همچــون سیاســتمدارى پخته 
ــى  ــرادرِى دین ــرح ب ــاره ط ــرى دوب ــا به کارگی ــوده، ب و کارآزم
میــان مســلمانان و به ویــژه مهاجــران و انصــار، وحــدت 
ــر معضــل  ــن ســان ب ــرد و بدی ــوى ایجــاد ک سیاســى و معن
ــروان خــود  ــا انســجام پی ــق آمــد و ب ــى فائ اختافــات داخل
در برابــر دشــمنان اســام، حکومــت اســامى را بنیــان نهــاد.

 احســاس برادری، وحدت جامعه اســامی را به دنبال داشــت 
و توانســت مســلمان را نســبت بــه یکدیگــر مســئولیت 

اخــوه.  المومنــون  ببخشــد؛إّنما 
ویژگــی و خصلــت ســوم ایــن بــود کــه پیامبــر حاکــم رحمــت 
بــود. پیامبــر اکــرم، حاکــم رحیــم و نظــام حکومتــی او 
ــداران  ــان و زمام ــی حاکم ــذا تمام ــود؛ ل ــت ب ــت رحم  حکوم
می کــرد  مــردم  بــا  مــروت  و  رحــم  بــه  ســفارش   را 

و می فرمود: ال َیزاُل اإلِماُم ِبَخیرٍ ما إَذا اسُترِحَم َرِحَم. 
پیشــوا تــا زمانــى کــه از او رحــم خواهنــد، رحــم کنــد، پیوســته 

در خیــر اســت. )تاریــخ الکبیــر، ج 3، ص 509، ح 1690(
ــا  ــه دع ــام این گون ــت اس ــان ام ــرای حاکم ــرت ب آن حض

ــد: کردن
تــی َشــیئا َفَشــقَّ َعَلیِهم َفاشــُقق  الّلُهــمَّ َمــن َولِــَی ِمــن أمــرِ امَّ
َعَلیــِه، وَمــن َولِــَی ِمــن أمــرِ اّمتــی َشــیئا َفَرَفــَق ِبِهــم َفارُفــق 

. ِبِه
بــار خدایــا! هــر کــس زمــام چیــزى از اّمــت مــرا بــه دســت 
گیــرد و بــر آنــاْن ســخت گیــرد، تــو بــر او ســخت گیــر و هــر 
ــان  ــا آن ــه دســت گیــرد و ب کــس زمــام چیــزى از اّمتــم را ب
ــا او بــه نرمــى رفتــار کــن. )بحــار األنــوار   نرمــش کنــد، تــو ب

ج 75، ص 352، ح 62(
ــاط  ــد ارتب ــرم را بای ــی مک ــی نب ــی حکومت ــن ویژگ چهارمی
ــر اجــازه  ــه پیامب ــه ای ک ــردم  دانســت؛ به گون ــا م مســتقیم ب
ــردم  ــا م ــان ب ــن خودش ــه ای بی ــل و فاصل ــد حائ نمی دادن
ــی  ــاط تنگاتنگ ــردم ارتب ــوم م ــاران و عم ــا ی ایجــاد شــود و ب

داشــت و می فرمــود: 
ــِة   مــا ِمــن إمــاٍم َیغِلــُق باَبــُه دوَن َذِوی الحاَجــِة َوالَخلَّ
ِتــِه و  ــماِء دوَن َخلَّ َو الَمســکََنِة، إالّ أغَلــَق الّلــُه أبــواَب السَّ

حاَجِتــِه وَمســکََنِتِه.
ــه روى  ــود را ب ــه [ خ ــه درِ ]خان ــت ک ــوایى نیس ــچ پیش هی
نیازمنــدان و درویشــان و مســتمندان ببنــدد، مگــر آنکــه 
 خداونــد، درهــاى آســمان را بــر روى نیــاز و درویشــى 
 3 ج  الترمــذی،  )ســنن  فرومى بنــدد.  او  مســتمندى   و 

ص 619، ح 1332(
خصلــت مهــم پنجــم ایــن بــود کــه زمانــى را بــه نیازمنــدان  

اختــاص می دادنــد. 
امام حسین علیه السام می فرمایند:

ــه  ــه ]ب ــه و آل ــه علی ــى الّل ــر صل ــاره ورود پیامب ــدرم درب از پ
خانــه اش [ پرســیدم. فرمــود: ورود او در اختیــار خــودش 
ــون  ــد و چ ــت، وارد مى ش ــه مى خواس ــان ک ــر زم ــود و ه ب
بــه خانــه اش مى رفــت، اوقاتــش را بــه ســه بخــش تقســیم 
مى کــرد: یــک بخــش بــراى خــدا ]عبــادت و نیایــش [، یــک 
بخــش بــراى خانــواده اش و یــک بخــش بــراى خــودش کــه 
آن بخــش متعلــق بــه خــودش را بیشــتر بــه مــردم نیازمنــد 
اختصــاص می دادنــد. ایــن بایــد الگــو بــرای مســئوالن 

ــوری اســامی در همــه رده هــا باشــد. جمه

خبر سیاسی 

عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمخبرداد:

 رایزنی در رابطه با 12 کاندیدای 

ریاست جمهوری
 عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم دربــاره 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــرح ب ــق مط مصادی
ــر  ــام 12 نف ــم ن ــادآور شــد: دائ ــم ی ســال 96 در شــهر ق
بیــان می شــود؛ امــا هنــوز کســی تصمیــم نگرفتــه اســت.

آیــت هللا حســن ممدوحــی دربــاره حــال و هــوای فضــای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری در شــهر قــم گفــت: گاهــی 
ــدی  ــت ج ــوز صحب ــا هن ــود؛ ام ــرح می ش ــی مط مباحث

دربــاره ایــن موضــوع قــدری زود اســت.
در  مطرح شــده  انتخاباتــی  مباحــث  دربــاره  وی 
ــی  ــم صحبت های ــا ه ــزود: آنج ــون اف ــای روحانی گعده ه
ــه  ــا هم ــد؛ ام ــری می ده ــس نظ ــر ک ــود دارد و ه وج
 درصــدد آن هســتند کــه یــک وحدتــی میــان انقابیــون
و اصولگراهــا ایجــاد شــود کــه عمــا هنــوز چنیــن اتفاقــی 

ــت. نیفتاده اس
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم دربــاره 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــرح ب ــق مط مصادی
ــر  ــام 12 نف ــم ن ــادآور شــد: دائ ــم ی ســال 96 در شــهر ق
بیــان می شــود؛ امــا هنــوز کســی تصمیــم نگرفتــه اســت.

ــرای  ــرح ب ــخصیت مط ــام 12 ش ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
ــام  ــون اع ــرم؛ چ ــوری را نمی ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
اســامی آن هــا زود اســت، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــا  ــا علم ــدار ب ــرای دی ــم ب ــه ق ــون ب ــراد تاکن ــن اف ــا ای آی

ــد. ــوز نیامدن ــر، هن ــه داد: خی ــد ادام آمدن
ــود  ــین خ ــه مدرس ــا جامع ــه آی ــاره اینک ــی درب  ممدوح
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــف می کن ــی تعری ــان اصولگرای را در جری
جامعــه مدرســین فــوق حــزب اســت؛ همــه بایــد بیاینــد 
از جامعــه مدرســین درس بگیرنــد. کســی از جامعــه 
ــتم؛  ــا هس ــزب کج ــو ح ــن عض ــد م ــین نمی گوی مدرس
یعنــی جــزو جریــان اصولگــرا محســوب نمی شــود؛ بلکــه 
اصولگرایــی جامعــه مدرســین آن اســت کــه دنبــال امــام 

مــی رود.
وی دربــاره اینکــه جامعــه مدرســین کــه روزی در تدویــن 
 منشــور اصولگرایــی مشــارکت داشــت، چطــور امــروز خود 
را جــزو جریــان اصولگــرا نمی دانــد، گفــت: این هــا 
ــا  ــد م ــه اینکــه خودشــان بگوین حزب هللا ســاز هســتند؛ ن

ــتیم. ــزب هللا هس ــزو ح ج
ایــن عضــو جامعــه مدرســین بــا تأییــد صحبــت آیــت هللا 
ســید احمــد خاتمــی، عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
قــم کــه در برنامــه ای تلویزیونــی گفتــه بــود جــزو هیــچ 
تشــکل اصولگــرا نیســتم، ادامــه داد: ایــن حــرف خیلــی 
ــی  ــور اصولگرای ــین منش ــه مدرس ــت؛ جامع ــت اس  درس
ــان سیاســی  ــا خــودش را جــزو جری ــرد؛ ام ــن ک را تبیی
ــای  ــوق جریان ه ــون ف ــد؛ چ ــی کن ــف نم ــی تعری خاص

ــت. ــی اس سیاس

نایب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادوار 
ــکا  ــات آمری ــم، نتیجــه انتخاب ــم، هشــتم و نه  هفت
را تحقیــر نظــام سیاســی و حاکمــان ایــن کشــور بــا 

رأی قاطــع ملــت آمریــکا اعــام کــرد.
حجت االســام ســید محمدحســن ابوترابی فــرد 
اظهــار کــرد: تهیــد و تحریــم نتوانســت و نمی توانــد 
ــوان  ــه عن ــران را ب ــوری اســامی ای نقشــه راه جمه
فنــاوری  دانــش  دارای  و  مقتــدر  یــک کشــور 

ــد. ــر ده ــته ای تغیی هس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نتیجــه انتخابــات آمریــکا 
ــح  ــد، تصری ــت باش ــرات مثب ــاز تغیی ــد آغ می توان
ــی روشــن  ــکا پیام های ــر آمری ــات اخی ــرد: انتخاب ک
و شــفاف بــرای دســتگاه حاکمــه و دولتمــردان 
آمریــکا داشــت و می توانــد بــرای متحــدان آمریــکا 

ــوز باشــد. درس آم

ــم  ــوا و تنظی ــاف ق ــی حــل اخت ــت عال عضــو هیئ
روابــط قــوای ســه گانه افــزود: مــردم آمریــکا 
نقدهــای صریــح آقــای ترامــپ بــه نظــام سیاســی 
حاکــم بــر آمریــکا را تائیــد کــرده و مهم تریــن 
ــا فســاد  ــارزه ب ــد، مب ــت جدی ــان از دول ــه آن مطالب
اقتصــادی و سیاســی ســازمان یافته و گســترده 
 در آمریــکا و تغییــرات سیاســت شکســت خورده 
و پرهزینــه مداخله جویانــه در کشــورهای دیگــر 

ــت. اس
ابوترابی فــرد بیــان کــرد: رای ملــت آمریــکا بــه 
آقــای ترامــپ، تحقیــر نظــام سیاســی آمریــکا 
سیاســی  رجــال  و  کشــور  ایــن  حاکمــان   و 
خانــم  از  تمام قامــت  بــود کــه  روشــنفکرانی  و 

کلینتــون حمایــت کردنــد.
وی ادامــه داد: انتخــاب آقــای ترامــپ، تبلــور 

شــکاف عمیــق جامعــه آمریــکا و مــردم ایــن کشــور 
ــدرت  ــان ق ــازان و صاحب ــردان، تصمیم س ــا دولتم ب

ــت.  ــادی اس ــی و اقتص سیاس
ــه  ــد ک ــردی را برگزیدن ــه ف ــن دو گزین ــان از بی آن
بیانگــر بی اعتمــادی آنــان بــه صاحبــان قــدرت 

ــود. ب
نایب رئیــس ســابق مجلــس شــورای اســامی 
سیاســت های  نفــی  ترامــپ،  بــه  رای  گفــت: 
شکســت خورده  و  پرهزینــه  و  مداخله جویانــه 

آمریــکا در عــراق، ســوریه، یمــن و ... بــود.
ــپ  ــر ترام ــکا ب ــردم آمری ــرد: رای م ــد ک وی تاکی
سیاســت های  گذاشــتن  ضــرورت کنــار  یعنــی 
مداخله جویانــه، به ویــژه در خاورمیانــه و فاصلــه 
گرفتــن آمریــکا از گروه هــای تروریســتی، تکفیــری 

ــان. ــه ای آن ــان منطق و حامی

ــورای  ــس ش ــت در مجل ــد و تف ــردم میب ــده م نماین
اســامی تاکیــد کــرد: جمهــوری اســامی بــه عنــوان 
اهــداف  خاورمیانــه،  آرامــش  و  ثبــات   لنگــرگاه 
ــم انداز  ــق چش ــتای اف ــران را در راس ــای ای و راهبرده

1404 پیــش می بــرد.
کمــال دهقانــی فیروزآبــادی گفــت: آمریــکا و رژیــم 
ــای  ــا تحریم ه ــه ب ــد ک ــان می کردن ــتی گم صهیونیس
ایــران  از پیشــرفت  توانایــی ممانعــت  خصمانــه، 

ــد. ــامی را دارن اس
امــا در انتهــا مجبــور شــدند کــه در پــای میــز مذاکــره 
بــا دیپلمات هــای جمهــوری اســامی بــه تفاهــم 

ــد. برجــام قناعــت کنن
ــده  ــک معاه ــام ی ــم برج ــزود: تفاه ــه اف وی در ادام
ــب شــورای امنیــت  ــه تصوی ــی اســت کــه ب بین الملل
ــل متحــد و اعضــای گــروه 1+5 رســیده  ســازمان مل
 اســت و هرگونــه تخطــی از آن تبعــات حقوقــی 

دارد.
نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس تصریــح کــرد: غلبــه دونالــد ترامــپ 
ــری  ــاظ  ظاه ــه لح ــه ب ــون، اگرچ ــاری کلینت ــر هی ب
رفتــار آمریــکا را تغییــر می دهــد، امــا در باطــن 
ــد. ــی ندارن ــا تفاوت ــا دموکرات ه ــان ب جمهوری خواه

ــه  ــپ علی ــد ترام ــخنان دونال ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
از  اســامی  جمهــوری  گفــت:  برجــام  تفاهــم 
ــی  ــرال2016 و حت ــات الکت ــش از انتخاب ــا پی مدت ه
ــه  ــا هرگون زمــان مذاکــرات خــود را آمــاده برخــورد ب
 بدعهــدی یــا حتــی نقــض تفاهــم برجــام کــرده 

بود.
جمهــوری  تصریــح کــرد:  فیروزآبــادی  دهقانــی 
خصمانــه  تحریم هــای  ســال های  در  اســامی 
ــای  ــه قابلیت ه ــی ب ــاد مقاومت ــر اقتص ــه ب ــا تکی ب
ویــژه ای دســت یافتــه اســت کــه در آینــده نیــز 

بــود. خواهــد  گره گشــا 

ــه  ــک تفاهم نام ــام ی ــم برج ــرد: تفاه ــد ک وی تاکی
ــا قطعنامــه شــورای امنیــت  بین المللــی اســت کــه ب
پیــدا  اجرایــی  ضمانــت  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــی  ــات حقوق ــه نقــض آن، تبع ــرده اســت و هرگون ک
ــا  ــم ب ــس ده ــده مجل ــن نماین ــی دارد.ای بین الملل
ــض  ــران نق ــدت نگ ــه ش ــا ب ــه  اروپایی ه ــان اینک بی
تفاهــم برجــام توســط آمریکایی هــا هســتند، گفــت: 
رویکــرد دونالــد  بــا  اروپایــی  اتحادیــه  اختــاف 
ــه تفاهــم برجــام نیســت و آن هــا  ترامــپ محــدود ب
 در مســائل مختلفــی دچــار تنــش و شــکاف خواهنــد 

شد.

آیتهللااراکی:

تفرقه، جهان اسالم را تهدید می کند
ــی  ــع جهان ــر کل مجم ــی، دبی ــن اراک ــت هللا محس آی
تقریــب طــی ســخنانی در جمــع اعضــای کاروان 
تقریــب در راهپیمایــی اربعیــن در نجــف اشــرف 
ــرم)ص(  ــی اک ــنت نب ــم و س ــرآن کری ــت: در ق گف
خطــری کــه  بزرگ تریــن  شــده  تأکیــد  فــراوان 
 امــت اســامی را تهدیــد می کنــد، خطــر تفرقــه 

 و پراکندگی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در قــرآن کریــم تأکیــد 
مبعــوث  تاریــخ  طــول  در  را  انبیــا  وقتــی  شــده 
اقامــه  را  دیــن  آنــان گفتیــم کــه  بــه  کردیــم 
اقامــه  انبیــا،  مأموریــت  داشــت:  اظهــار  کنیــد، 
ــن  ــه در دی ــری از تفرق ــرای جلوگی ــاش ب ــن و ت  دی

است.
دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریــب در ادامه تأکیــد کرد: 
ــد)ص(  ــت محم ــه والی ــامی ب ــه اس ــت جامع  هوی

و پیوســتگی بــه شــخص رســول اکــرم)ص( اســت؛ 
یعنــی رســول اکــرم)ص( مولــد یــک هویتــی اســت 

بــه نــام هویــت اســام.
دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریــب تأکیــد کــرد: آنچــه 
ــد محمــد)ص( و آل محمــد)ص(  وحــدت می آفرین
تفرقــه  می خواهنــد  کــه  کســانی  لــذا  اســت؛ 
ــول  ــلمین را از رس ــد مس ــعی دارن ــد، س ــاد کنن ایج
ــا بتواننــد  اکــرم)ص( و اهــل بیــت)ع( جــدا کننــد ت
تفرقــه و اختــاف ایجــاد نماینــد و اگــر محبــت 

 محمــد و آل محمــد)ص( مــاک و معیــار باشــد
هیچ گاه تفرقه حاصل نمی شود.

دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریــب افــزود: زیــارت اهل 
ــت   بیــت)ع( و رســول اکــرم)ص( یــک اعــام محب

و دوستی است.
ــکل از 80  ــب متش ــت کاروان تقری ــر اس ــه ذک الزم ب
ــای اهــل ســنت و تشــیع از اســتان های  ــن از علم ت
در  شــرکت  جهــت  اســت کــه  مختلــف کشــور 

راهپیمایــی اربعیــن در عــراق بــه ســر می بــرد.

نایبرئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسعنوانکرد:

آمادگی ایران برای برخورد با سناریوی ترامپ علیه برجام

ابوترابیفرد:

نتیجهانتخاباتآمریکا،تحقیرنظامسیاسیاینکشوربود



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد
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دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ایــن روزهــا بحــث ســموم کشــاورزی در کشــور بســیار 
داغ اســت. بــه گفتــه کارشناســان، هــر ایرانــی ســاالنه 
حــدود نیــم کیلوگــرم ســم می خــورد. ایــن ســم، امــا 

چــه آثــار مخربــی بــر اقتصــاد ایــران دارد.
    نیروی کار

بــر اســاس آمارهــای مســتند وزارت بهداشــت، ســرطان 
در ایــران بــه شــکلی بی ســابقه در حــال شــیوع اســت. 
بــر اســاس همیــن آمــار بیشــترین آمــار ســرطان 
مربــوط بــه ســرطان معــده اســت؛ ســرطانی کــه ارتبــاط 

ــا ماجــرای ســم های کشــاورزی دارد.  مســتقیمی ب
متاســفانه ســن شــیوع ایــن بیماری هــا نیــز هــر روز در 
حــال کاهــش اســت و همیــن موضــوع ضربــه مهلکــی 

بــر پیکــره نیــروی کار کشــور وارد می کنــد. 
بــه ایــن آمــار دیگــر بیماری هــای مرتبــط بــا اســتفاده 
از ایــن ســموم را اضافــه کنیــد تــا بــه عمــق ماجــرا پــی 
ببریــد. بــا از بیــن رفتــن ایــن نیــروی فعــال کار و حتــی 
ــور  ــاد کش ــا از کار، اقتص ــی آن ه ــدن مقطع ــارج ش خ

ــای بســیاری می شــود. دچــار ضرره

    بهداشت و درمان
ــن  ــت رفت ــر از دس ــاوه ب ــا ع ــن بیماری ه ــیوع ای ش
ــت  ــتم بهداش ــر سیس ــادی را ب ــار زی ــروی کار، فش  نی

و درمان کشور وارد می کند. 
ــرطان  ــون س ــی همچ ــان بیماریی های ــای درم هزینه ه
ــان بســیاری از  ــه درم ــا ک ــاد اســت و از آنج بســیار زی
ــرفته  ــزات پیش ــه دارو و تجهی ــاز ب ــرطان نی ــواع س ان
ــد. ــارج می کن ــور خ ــادی را از کش ــی دارد، ارز زی واردات

ــتندی  ــار مس ــرا آم ــن ماج ــق ای ــم دقی ــه از رق  اگرچ
در دســت نیســت، امــا بــا یــک حســاب و کتــاب 
ــد کــه حــرف از میلیون هــا  ــوان فهمی سرانگشــتی می ت

دالر واردات دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت.
    مقاوم شدن آفت ها

ــارز مشــکات ســموم کشــاورزی  یکــی از نمونه هــای ب
اســت.  ایــن ســموم  بــه  آفت هــا  مقــاوم شــدن 
ــارزی از  ــه ب ــران، نمون ــته ای ــای پس ــی باغ ه سم پاش
ــزاران  ــالیانه ه ــر س ــال حاض ــت. در ح ــاق اس ــن اتف ای
ــتفاده  ــران اس ــته در ای ــای پس ــه آفت ه ــم علی ــن س ت
ــا  ــن آفت ه ــر ای ــری ب ــا اث ــفانه نه تنه ــود و متاس می ش
نــدارد، بلکــه پســته ایــران بــه دلیــل همیــن مشــکات 

از رونــق گذشــته برخــوردار نیســت و بــازار را بــه رقبایــی 
ــذار کــرده اســت. ــکا واگ همچــون آمری

    راهکارها
ــات  ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــده ب ــکار ارائه ش ــن راه مهم تری
ــا ارگانیــک اســت.  ــارزه غیرشــیمیایی ی کشــاورزی، مب
ــعه یافته  ــورهای توس ــت در کش ــه سال هاس ــی ک روش
اجــرا می شــود و در کنــار آن اســتفاده از کودهــای 
غیرشــیمیایی بــا بازدهــی زیاد دیگــر روش مؤثر اســت. 
ــه  امــا پیــش از همــه ایــن روش هــا، آگاهی بخشــی ب

ــت.  ــت اس ــن راز موفقی ــردم مهم تری ــاورزان و م کش
اگــر مــردم کامــا روشــن و شــفاف از مشــکات 
اســتفاده از ســموم کشــاورزی آگاه شــوند، مطمئنــا بــه 
ــد  ــدا می کنن ــل پی ــک تمای ــوالت ارگانی ــمت محص  س
و همیــن تمایــل مــردم، کشــاورزان را بــه ســمت کشــت 
محصــوالت ســالم ســوق خواهــد داد؛ محصوالتــی 
ــود  ــر ســامت مــردم تاثیرگــذار خواهــد ب کــه نه تنهــا ب
ــد  ــور خواه ــاد کش ــر اقتص ــی ب ــری انکارنکردن ــه اث  بلک

داشت.

یادداشت اختصاصی کیمیای وطن:

سم پاشی روی اقتصاد

در حالــی  کــه قیمــت بلیــت قطــار و اتوبــوس بــر اســاس 
قانــون ثابــت بــوده و نبایــد افزایــش داشــته باشــد، اکنــون 
شــاهد چنــد نرخــی شــدن بلیــت در مســیرهای مختلــف 

هســتیم.
 مســیر تهــران - مشــهد، یکــی از مســیرهای پرتــردد 

ــه در  ــت ک ــور اس ــی در کش ــل ریل حمل ونق
روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش قیمــت گاه 
دو برابــری بــوده اســت. بررســی ها حاکــی 
ــت  ــت بلی ــازی قیم ــس از آزادس ــت پ اس
شهرســازی  و  راه  وزارت  حــاال  هواپیمــا، 
بخش هــای  همــه  قیمــت  دارد  قصــد 
ریلــی  از جملــه حمل ونقــل  حمل ونقــل 

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــش ده ــازی افزای ــوان آزادس ــا عن ــز ب را نی
ــا  ــت؛ ام ــان ده اس ــش، زی ــن بخ ــد ای ــئوالن معتقدن مس
ــی در  ــل ریل ــتفاده از حمل ونق ــه اس ــت ک ــئله اینجاس مس
ــت  ــف اس ــط و ضعی ــار متوس ــرای اقش ــتر ب ــور بیش  کش
ــد ایــن خانوارهــا را از ســفر  و افزایــش قیمــت آن می توان

بــازدارد.
 از ســوی دیگــر، وضعیــت جاده هــای کشــور آنقــدر 
ــن بخــش  نامناســب اســت کــه کشــته های ســاالنه در ای
جالــب  توجــه بــوده و همچنــان مســئوالن از کمبــود بودجــه 
ــد.  ــاده دم می زنن ــراه و ج ــاخت بزرگ ــم و س ــرای ترمی ب
برخــی کارشناســان در ایــن زمینــه معتقدنــد 
دولــت بــه دلیــل کمبــود بودجــه قصــد دارد 
ــرد و  ــازی بب ــمت آزادس ــه س ــا را ب قیمت ه
همان طــور کــه قیمــت بلیــت هواپیمــا را آزاد 
کــرد، قصــد دارد ایــن کار را بــرای حمل ونقــل 
ــن کار  ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــام ده ــز انج ــی نی ریل
شــرکت های  درآمــد  از  بخشــی  قطعــا 
ارائه دهنــده خدمــات کاهــش خواهــد یافــت. البتــه برخــی 
ــل  ــد حمل ونق ــرده بودن ــار ک ــر اظه ــز پیش ت ــئوالن نی مس
ریلــی کشــور زیــان ده اســت و بایــد بــه ســمت آزادســازی 
ــای  ــد روی پ ــرکت ها بتوانن ــن ش ــا ای ــم ت ــا بروی قیمت ه

ــن خــود بایســتند. اقتصــاد آنای

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس از تهیــه طــرح اصــاح 
قانــون نظــام مهندســی ســاختمان خبــر داد و گفــت: این 
ــاد  ــان و اعتم ــت مهندس ــن رضای ــت تأمی ــون در جه قان

ــام ســاخت و ســاز اصــاح می شــود.  ــه نظ ــردم ب م
ــون  ــاح قان ــت اص ــن وضعی ــه آخری ــراوی ب ــهرام غ ش

ــرد  ــاره ک ــاختمان اش ــی س ــام مهندس نظ
ــم کــه در  و گفــت: یکــی از موضوعــات مه
دســتور کار کمیتــه نظــام فنــی کمیســیون 
عمــران مجلــس قــرار گرفتــه، اصــاح 
قانــون نظــام مهندســی اســت کــه در ایــن 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی تهی ــه طرح زمین
ــی  ــام مهندس ــزی نظ ــورای مرک ــو ش عض

کشــور بــا اشــاره بــه عمــر ۱۸ ســاله قانــون نظــام 
ــر  ــه عم ــم اینک ــه رغ ــه داد: ب ــاختمان ادام ــی س مهندس
ایــن قانــون زیــاد نیســت، امــا نیازمنــد اصاحاتــی اســت 
تــا ضمــن تأمیــن رضایــت مهندســان، اعتمــاد مــردم بــه 
ــود.  ــب ش ــز جل ــاز نی ــاخت و س ــام س ــان و نظ مهندس

وی ادامــه داد: در جریــان تدویــن قانــون نظــام مهندســی 
ســاختمان از نماینــدگان ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت 
کشــور، وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ها دعــوت 

شــده تــا نظــرات کارشناســی خــود را ارائــه دهنــد. 
ــد از همــه ظرفیت هــای  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی غــراوی ب
ســاختمان  مهندســی  نظــام  قانــون 
ــام  ــه نظ ــت: در کمیت ــود، گف ــتفاده ش اس
ــام  ــس تم ــران مجل ــیون عم ــی کمیس فن
ــی  ــام مهندس ــی نظ ــون فعل ــاده قان ۳۱ م
ــی  ــا طرح ــرد ت ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
الزم  دوام  و  قــوام  می شــود  تهیــه   کــه 

را داشته باشد. 
ــا بیــان اینکــه  ایــن عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ب
ــی  ــرای بررس ــز ب ــازی نی ــر راه و شهرس ــه زودی از وزی ب
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــود، اظه ــوت می ش ــور دع ــرح مذک ط
تــا طــی ۲ مــاه آینــده ایــن طــرح بــه کمیســیون عمــران 

ارســال شــود. مهــر

ــرکت  ــون ۱۹ ش ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــکی ب ــازمان دامپزش ــس س رئی
ایرانــی صادرکننــده آبزیــان مــورد تأییــد روســیه قــرار گرفته انــد، 
ــدند.  ــی ش ــیه معرف ــه روس ــرکت ب ــدادی ش ــم تع ــرا ه ــت: اخی گف
ــا بیــان اینکــه تاکنــون ۱۹ شــرکت ایرانــی صادرکننــده  مهــدی خلــج ب
ــرا  ــت: اخی ــار داش ــد، اظه ــرار گرفته ان ــیه ق ــد روس ــورد تأیی ــان م آبزی
هــم تعــدادی از شــرکت هایی را کــه کارگاه هــای فــرآوری آبزیــان 
ــع  ــه صنای ــد کارخان ــن چن ــزل آال داشــتند و همچنی ــد ق پرورشــی مانن
امیدواریــم  وی گفــت:  معرفــی کرده ایــم.  روســیه  بــه  را  لبنــی 
مرکــز  نواحــی  در  کــه  پرورشــی  آبزیــان  فــرآوری   کارگاه هــای 
ــه  ــتند و ب ــتان هس ــدران و کردس ــران، مازن ــد ته ــور مانن ــمال کش و ش
ــا تأییــد  طــرف روســی معرفــی شــده اند، مــورد تأییــد قــرار بگیرنــد. ب
ایــن کارگاه هــا و قــرار گرفتــن نــام آن هــا بــر روی ســایت فدراســیون و 
اتحادیــه گمرکــی روســیه، تجــار مــا می تواننــد صــادرات خــود را از ایــن 
کارگاه هــای فــرآوری آغــاز کننــد. وی بــا بیــان اینکــه الزامات بهداشــتی، 
خــط قرمــز همــه کشــورها در تبــادل کاالهــای کشــاورزی و دامی اســت، 
اضافــه کــرد: سیاســت و اســتراتژی ســازمان دامپزشــکی کشــور، فراهم 
آوردن الزامــات بهداشــتی بــرای صــادرات و واردات محصــوالت در حــوزه 
ــا  ــا ب ــای م ــعه همکاری ه ــه داد: توس ــج ادام ــت. خل ــور اس دام و طی
ــز در  ــک نی ــواد بیولوژی ــن، دارو و م ــد واکس ــه تولی ــورها در عرص کش

راســتای تحقــق ایــن اســتراتژی اســت. 

بحــث اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای خریــد و فــروش امــاک مدت زمانــی 
اســت کــه در کشــور مطــرح شــده. ابتــدا رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک در 
ــتند؛  ــازی در راه هس ــاک مج ــاوران ام ــه مش ــرد ک ــی ک ــال ۱۳۹۲ پیش بین س
ســپس ســایت هایی بــرای ایــن منظــور ایجــاد شــد کــه بــه نظــر بــا برنامــه وارد 
ایــن حــوزه شــده اند. بــا اینکــه برخــی کارشناســان بــازار می گوینــد ســایت های 
ــوی  ــد و جل ــازار ســنتی امــاک کمــک کنن ــه شــفافیت ب ــد ب مجــازی می توانن
رکــود بــازار را بگیرنــد، رئیــس اتحادیــه توصیــه می کنــد بــرای افزایــش ضریــب 
امنیــت، ایــن ســایت ها تحــت نظــر اتحادیــه فعالیــت کننــد. رئیــس اتحادیــه 
ــازاری بســیار  ــازار مســکن ب ــه ب ــد: از آنجــا ک مشــاوران امــاک کشــور می گوی
ــود  ــب ب ــد مراق ــاط دارد، بای ــردم ارتب ــت عمومی م ــا امنی ــت و ب ــاس اس حس
ــزود:  ــد. وی اف ــی  وارد نکن ــت عموم ــه امنی ــیبی ب ــازی آس ــن شفاف س ــه ای ک
بــا وجــودی کــه ایــن تســهیل گری در معامــات یــا خدمــات حــوزه مشــاوران 
امــاک می توانــد منجــر بــه تأمیــن مســکن مناســب و ارائــه خدمــات متناســب 
بــه مشــاوران امــاک شــود، نبایــد از بی قانونــی و بی هویتــی یــا عــدم نظــارت 
غافــل شــویم. قــرار دادن اطاعــات مــردم در ســایت ها یــا فضاهــای مجــازی 
در درجــه اول نیــاز بــه اذن مالــکان دارد و در درجــه بعــد بایــد دقــت شــود کــه از 
ایــن اطاعــات علیــه خــود مــردم اســتفاده نشــود. مافــی، عضــو هیئت مدیــره 
کانــون انبوه ســازان نیــز اظهــار کــرد: اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای معامــات 
مســکن باعــث می شــود تــا ایــن بــازار از حالــت ســنتی خــارج شــود کــه نتایــج 
بســیار مثبتــی به خصــوص بــرای عرضه کننــدگان و خریــداران خواهــد داشــت.

ــون در  ــدن و تجــارت تاکن ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــام مع ــر اســاس اع ب
ــوع  ــدی در مجم ــد تولی ــزار واح ــدود ۱۵ ه ــد ح ــق تولی ــرح رون ــب ط قال
رقمــی حــدود ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات دریافــت کرده انــد. 
ــدا  ــدی در ابت ــای تولی ــه واحده ــهیات ب ــای تس ــد اعط ــه رون ــد ک هرچن
ــا  ــکاری بانک ه ــدم هم ــدگان از ع ــت و برخــی از تولیدکنن ــد پیــش رف کن
بــرای ارائــه  تســهیات خبــر می دادنــد، امــا بــه تدریــج ایــن امــر در مســیر 

ــه اســت.  ــرار گرفت درســت خــود ق
ــا، معــاون امــور صنایــع وزیــر صنعــت  در ایــن زمینــه محســن صالحی نی
ــه  ــده ب ــت ش ــهیات پرداخ ــم تس ــن رق ــاره  آخری ــارت، درب ــدن و تج مع
واحدهــای تولیــدی در قالــب ایــن طــرح اظهــار کــرد: تاکنــون حــدود ۱۵ 
هــزار واحــد تولیــدی موفــق بــه دریافــت تســهیات از بانــک در قالــب ایــن 
طــرح شــدند کــه حــدود نیمــی از آن هــا از طریــق ســامانه وزارت صنعــت 
معــدن و تجــارت و مابقــی از طریــق مراجعــه مســتقیم بــه بانک هــا اقــدام 

کــرده بودنــد.
 وی دربــاره اینکــه بــا پرداخــت تســهیات بــه نیمــی از واحدهــای 
تأییدشــده، بخــش عمــده ای از اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده مصــرف شــده 
و تنهــا ۵۰۰۰ میلیــارد دیگــر باقــی اســت، ادامــه داد: رقــم ۱۶ هــزار میلیــارد 
ــت  ــم ثاب ــک رق ــن طــرح ی ــرای ای ــزی ب ــک مرک اعام شــده از ســوی بان
نیســت و قابــل افزایــش اســت. صالحی نیــا تاکیــد کــرد کــه ایــن موضــوع 

را خــود بانــک مرکــزی هــم اعــام و تأییــد کــرده اســت.

۱۹ شرکت، مجوز صادرات آبزیان را دریافت کردند

گوجه فرنگی، یک ماه دیگر ارزان می شود
بــا ورود محصــول اســتان های بوشــهر، چابهــار   رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی گفــت: قیمــت گوجه فرنگــی یــک مــاه دیگــر 

و بندرعباس ارزان می شود.

در قاب تصویر

نیمی از واحدهای تولیدی تسهیالت گرفتندمشاوران امالک مجازی در راهند!

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 298 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت آیفون 7 در بازار

آیفون ۷ با حافظه 25۶:

آیفون ۷ پالس با حافظه 128:

آیفون ۷ پالس با حافظه 25۶:

نقره ای: ۳ میلیون و ۴5۰ هزار تومان

طالیی: ۴ میلیون و 1۰۰ هزار تومان

طالیی: ۴ میلیون و 25۰ هزار تومان

رز گلد: ۳ میلیون و ۳5۰ هزار تومان

مشکی: ۴ میلیون و 25۰ هزار تومان

مشکی براق: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

طالیی: ۳ میلیون و ۳5۰ هزار تومان

رز گلد: ۴ میلیون و 1۰۰ هزار تومان

رز گلد: ۴ میلیون و 25۰ هزار تومان

مشکی: ۳ میلیون و ۴5۰ هزار تومان

 تبدیل ۳۰ درصد از محصوالت کشاورزی 

به ضایعات
رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ــه از  ــان اینک ــا بی ــاورزی ب کش
هــزار   ۴ از  بیــش  مجمــوع 
ســموم  غیرمجــاز  فروشــگاه 
حــدود ۸۰ درصد آن ها ســاماندهی 
شــده اند، گفــت: بیــن ۲۵ تــا 
۳۰ درصــد محصوالت کشــاورزی 
بــه ضایعــات تبدیــل می شــود. احمــد کبیــری دربــاره 
ضایعــات بخــش کشــاورزی نیــز اظهــار داشــت: حجــم 
ضایعــات در بخــش کشــاورزی چشــمگیر اســت کــه بخشــی 
ــاد  ــرف ایج ــوزه مص ــی در ح ــد و بخش ــوزه تولی از آن در ح
ــد  ــال حجــم تولی ــوان مث ــه  عن ــرد: ب ــه ک می شــود. وی اضاف
ــش  ــه افزای ــفانه رو ب ــه متاس ــزرگ ک ــهرهای ب ــه در ش زبال
اســت، نشــان دهنده مصــرف بی رویــه و نادرســت شــهروندان 

به ویژه در حوزه میوه و سبزی است. 
 کبیــری با بیــان اینکه خانوار بیش از نیاز خــود این محصوالت 
را خریــداری می کننــد کــه منجــر بــه مانــدن و فاســد شــدن 
ــار ارائه شــده از ســوی  ــزود: همچنیــن آم آن هــا می شــود، اف
مســئوالن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی دربــاره 
درصــد افــراد چــاق و دارای اضافــه وزن در کشــور نشــان دهنده 
ــا  ــژه چربی ه ــی، به وی ــام خوراک ــه بعضــی از اق مصــرف بی روی
انــواع کربوهیدرات هاســت کــه  و  روغــن  برنــج، شــکر، 
نــان، فســت فود یــا ســیب زمینی ســرخ کرده  در قالــب 
ــده  ــات ایجادش ــی از ضایع ــری بخش ــوند. کبی ــه می ش عرض
ــوان  ــب عن ــل نامناس ــل و نق ــی از حم ــز ناش ــش را نی در بخ
ــی  ــبزی، صیف ــوزه س ــژه در ح ــا به وی ــه داد: م ــرد و ادام  ک
و میــوه بایــد امکانــات بیشــتری را بــرای بســته بندی در 

ــم. ــرار دهی ــدگان ق ــار تولیدکنن اختی

واکنش سیف به اولتیماتوم دیوان محاسبات
رئیــس کل بانــک مرکــزی موضــع خــود را در مقابــل تعییــن 
ضرب االجــل دیــوان محاســبات بــرای مدیــران بانکــی مبنــی 
ــام  ــی اع ــون تومان ــی ۲۰ میلی ــازاد دریافت ــدن م ــر برگردان ب
کــرد و گفــت کــه اگــر پرداخت هــا بــر اســاس ضوابــط قانونــی 
انجــام شــده باشــد، از لحــاظ قانونــی تکلیفــی بــرای برگشــت 
ــا اگــر در گذشــته  ــد: طبیعت ــدارد. ســیف می گوی آن وجــود ن
کســی برخــاف ضوابــط هــر گونــه دریافتــی داشــته، مکلــف 
بــه برگشــت آن اســت؛ ولــی اگــر کســی بــر اســاس ضوابــط 
ــی در بســیاری  ــی داشــته و حت و مجوزهــای خــاص دریافت
ــی در  ــود نقش ــارات موج ــا و اختی ــا مجوزه ــرد ب ــوارد ف از م
تعییــن امــور خــود داشــته اســت یــا ســازمان مربوطــه بــرای 
ــاره برگشــت مــازاد  ــه طــور طبیعــی درب وی تعییــن کــرده، ب

دریافتــی، آن شــخص بایــد تصمیــم بگیــرد.

جزئیات جلسه قطعه سازان با مدیران پژو
دبیــر انجمــن قطعه ســازان بــا اشــاره بــه جلســه بــا مدیــران 
پــژو و رنــو طــی هفته هــای گذشــته گفــت: بــه پــژو هشــدار 
داده ایــم کــه اگــر قطعه ســازان را بــا حداکثــر تــوان مشــارکت 

ندهــد، جلــوی تولیــد خودروهــای جدیــد را می گیریــم. 
مازیــار بیگلــو در نشســت خبــری هیئت مدیــره انجمــن 
گفــت:  خــودرو  مجموعه هــای  و  قطعــات  ســازندگان 
تمــام دغدغه هــای قطعه ســازان در قالــب شــش ســؤال 
ــن  ــر ای ــده؛ ب ــته ش ــان گذاش ــژو در می ــل پ ــر عام ــا مدی ب
ــات  ــام قطع ــا تم ــده ت ــت ش ــاوارس درخواس ــاس از ت اس
خودروهــای جدیــد پــژو در ایــران بایــد از ســوی قطعه ســازان 
ــن  ــن کار انجــام نشــود، انجم ــر ای ــد شــود و اگ ــی تولی ایران
قطعه ســازان موضــوع را بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و نهادهــای باالتــر ارجــاع خواهــد داد؛ حتــی تــا جایــی پیــش 
خواهیــم رفــت کــه از تولیــد محصــوالت جدیــد پــژو در ایــران 

ــم. ــری کنی جلوگی
ــر انجمــن ســازندگان قطعــات و مجموعه هــای خــودرو   دبی
ــن موضــوع  ــد ای ــز ضمــن تایی ــژو نی ــل پ ــر عام ــزود: مدی اف
قــول داد کــه خودکفایــی تولیــد قطعــات خودروهــای جدیــد 

پــژو در ایــران را انجــام دهــد. 
در ایــن میــان البتــه جلســاتی نیــز بــا رنــو انجــام شــده کــه 
مواضــع صریــح قطعه ســازان ایرانــی را مطــرح کــرده و قــول 
گرفتیــم کــه جلســات بــا رنــو را هــر دو تــا ســه هفتــه یکبــار 
برگــزار کنیــم تــا بتــوان در هماهنگــی کامــل، تولیــد قطعــات 
خودروهــای جدیــد رنــو را نیــز بــا قطعه ســازان ایرانــی انجــام 

داد.

حباب قیمت در بازار طال ترکید
ــازار طــا   پــس از یــک پایان هفتــه جنجالــی و پرصعــود در ب
 و ســکه، روز شــنبه قیمــت بــه مــدار منطقــی بازگشــت 
و حبــاب نــرخ ســکه ترکیــد؛ بــر ایــن اســاس ســکه 
ــد.  ــان ارزان ش ــزار توم ــم ۲۳ ه ــرح قدی ــارآزادی ط تمام به
قیمــت ســکه تمام بهــار آزادی طــرح قدیــم بــا کاهــش 
قیمــت ۲۳ هــزار تومانــی، بــه یــک میلیــون و ۹۵ هــزار تومــان 
ــه  ــا کاهــش ۷ هــزار تومانــی ب رســید؛ همچنیــن نیم ســکه ب
۵۶۲ هــزار تومــان، ربع ســکه بــا کاهــش ۴ هــزار تومانــی ۲۹۵ 
هــزار تومــان و ســکه یــک گرمــی بــا کاهــش ۳ هــزار تومانــی 

ــه ۱۸۵ هــزار تومــان رســید.  ب
ــش ۴ دالر  ــا افزای ــی ب ــای جهان ــا در بازاره ــس ط ــر اون  ه
ــای  ــرم ط ــر گ ــنت و ه ــه ۱۲۲۸ دالر و ۸۰ س ــنتی ب و ۷۰ س
۱۸ عیــار بــا کاهــش ۲۶۰۶ تومانــی بــه ۱۱۰ هــزار و ۴۰۴ تومــان 
رســید. قیمــت انــواع ارز هم نســبت بــه آخرین معامــات روز 
 پنج شــنبه، هــر دالر بــا افزایــش ۴ تومانــی بــه ۳۶۵۸ تومــان

ــا  ــد ب ــان، پون ــه ۳۹۹۸ توم ــی ب ــش ۴۵ تومان ــا کاه ــورو ب ی
کاهــش ۵۲ تومانــی بــه ۴۶۱۵ تومــان، لیــر ترکیــه بــا کاهــش 
۸ تومانــی بــه ۱۱۶۰ تومــان و درهــم امــارات بــدون تغییــر بــه 

۱۰۴۰ تومــان رســید.

مصرف برق بر نردبام صعود
مصــرف بــرق صنایــع بــرای روز جمعــه ۴ هــزار و ۲۰۳ 
ــنبه  ــا روز پنجش ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــزارش ش ــگاوات گ م
ــره  ــک ذخی ــد. پی ــان می ده ــش را نش ــگاوات افزای ۵۳۵ م
نیروگاهــی نیــز در ایــن روز معــادل ۱۳ هــزار و ۵۵۷ مــگاوات 
 گــزارش شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه یــک هــزار 

و ۳۲۹ مگاوات افزایش داشته است.

با ظرفیت واقعی کیفیت کاالی ایرانی 

فاصله داریم
رئیــس انجمــن کنتــرل کیفیــت 
در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
زیــادی  ظرفیت هــای  کشــور 
ــه اســتانداردها  ــرای رســیدن ب  ب
جهانــی  کاالهــای  کیفیــت  و 
داریــم؛ امــا هنــوز بــه ایــن 
ــد  ــه بای ــیده ایم ک ــگاه نرس جای
ــا اشــاره  علــت آن را ریشــه یابی کــرد. حمیدرضــا شــجاعت ب
ــی  ــام آموزش ــه نظ ــا ب ــکات م ــی از مش ــه بخش ــه اینک ب
ــت  ــن سیســتم کیفی ــرد: متاســفانه ای ــد ک ــردد، تاکی برمی گ
ــد از  ــه کار بتوانن ــه در عرص ــرادی ک ــوزش اف ــرای آم الزم را ب
همــه ظرفیت هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری اســتفاده 
کننــد، نــدارد. وی اضافــه کــرد: بخــش دیگــری از مشــکل بــه 
کیفیــت قوانیــن و نحــوه اجــرای آن هــا مربــوط اســت؛ چــرا 
ــه وجــود  ــع ب ــد مان ــر ســر راه تولی ــدر ب ــه متاســفانه این ق ک
ــب  ــد، تصوی ــع تولی ــع موان ــام رف ــه ن ــی ب ــه قانون ــد ک می آی
می شــود و بعــد حتــی همیــن قانــون هــم بــه اجــرا 
درنمی آیــد. رئیــس انجمــن کنتــرل کیفیــت اســتان اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه قوانیــن در سراســر کشــور بــه صــورت یکســان 
اجرایــی نمی شــوند و ایــن بــه کیفیــت کاالی بعضــی شــهرها 
ــه  ــه طــور مثــال اســتان اصفهــان ب ــد، گفــت: ب ــه می زن ضرب
ــرار  ــش ق ــه آزمای ــی در بوت ــائل مالیات ــوت مس ــوان پایل عن
ــن  ــار ای ــر فش ــی زی ــدگان اصفهان ــت و تولیدکنن ــه اس گرفت
موضــوع، قــدرت رقابــت بــا ســایر شــهرها را از دســت 
تعطیلــی  ســمت  بــه  تولیــدی  واحدهــای  و  می دهنــد 

می روند.

 وظیفه اتاق بازرگانی

دفاع از حقوق مردم است
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: وظیفــه اتــاق بازرگانــی

ــن اســت کــه از  ــا ای ــاع از حقــوق مــردم اســت و هــدف م دف
امکانــات موجــود بــرای حــل مســائل اجتماعی جامعه اســتفاده 
کنیــم. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی اصفهان، ســید 
ــس ــزت نف ــی ع ــت آموزش ــهل آبادی در نشس ــاب س  عبدالوه

فرمــول کار و زندگــی در قــرن ۲۱ در ســالن همایش هــای 
ــاق  ــرد: در ات ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات بین الملل
بازرگانــی اصفهــان زمینــه ای فراهــم شــده تــا از حضــور 
اســتادان بنــام کشــور بــرای آمــوزش مباحــث مــورد نیــاز جامعه 
ــا  ــت ت ــار خواس ــان از حض ــهل آبادی در پای ــود. س ــتفاده ش اس
پیشــنهادات خــود را در زمینــه حــل مســائل اجتماعــی موجــود 
ــع  ــرای رف ــا ب ــد ت ــال دهن ــی انتق ــاق بازرگان ــه ات ــه ب در جامع
آن هــا اقدامــات الزم صــورت گیــرد. وی اظهــار امیــدواری کــرد 
 کــه اعضــای اتــاق بتواننــد بــا برخــورداری از آموزش هــای مفیــد

در آینــده ای نزدیــک در جهــت حــل مشــکات اجتماعــی 
جامعــه از جملــه ناامیــدی گام بردارنــد. 

رضــا چینــی، نایب رئیــس کمیســیون مســئولیت های اجتماعــی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: کمیســیون مســئولیت های 
اجتماعــی بــه پیشــنهاد رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، بــرای 
ــه فرهنگــی  ــزود: در کمیت ــار تشــکیل شــد. وی اف نخســتین ب
اقتصــادی ضــرورت تشــکیل سلسله نشســت هایی دربــاره 
بحث هــای فرهنگــی احســاس و ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
 در کشــورمان بــر روی مســائل فرهنگــی - اخاقی بــه خوبی کار

و هیچ استانداردی در این زمینه تدوین نشده است.

 لزوم کاهش هزینه های ثبت 

مالکیت خودرو
ــورای  ــس ش ــار در مجل ــگان و خوانس ــردم گلپای ــده م نماین
اســامی گفــت: کاهــش هزینه هــای ثبــت بایــد مــورد نظــر 
قانونگــذاری قــرار گیــرد. علــی بختیــار اظهــار کــرد: وضعیــت 
ــل  ــه نق ــن هزین ــرورت پرداخت ــودرو و ض ــت خ ــت مالکی  ثب
ــرد:  ــان ک ــود. وی بی ــاماندهی ش ــد س ــودرو بای ــال خ و انتق
در مــاده ۲۹ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات راهنمایــی و 
رانندگــی مطــرح شــده نقــل و انتقــال بایــد بــه صــورت ثبــت 
رســمی انجــام گیــرد. نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: اختــاف برداشــت ناجــا و 
کانــون ســردفتران منجــر بــه بــروز اختــاف و انجــام اقدامات 
بــرای نقــل و انتقــال توســط هــر ۲ دســتگاه شــده اســت. 

وی اظهــار داشــت: مســئوالن کانــون ســردفتران و دفتریــاران 
ــت در  ــی، ثب ــاده قانون ــن م ــت در ای ــور از ثب ــد منظ معتقدن
دفاتــر اســناد رســمی اســت؛ امــا ناجــا بــا اســتناد بــه مــاده 
۱۲۸۷ قانــون مدنــی اذعــان دارد کــه اســنادی کــه نــزد 
ــق  ــر طب ــا ب ــت آن ه ــدود و صاحی ــمی و در ح ــوران رس مام
 مقــررات قانونــی تنظیــم شــده باشــند، ســند رســمی اســت 
ــود.  ــوب می ش ــمی محس ــند رس ــودرو س ــبز خ ــه س و برگ
بختیــار بــا اشــاره بــه تبصــره مــاده ۲۹ قانــون رســیدگی بــه 
ــن  ــل ای ــی و رانندگــی گفــت: در تبصــره ذی تخلفــات راهنمای
ــر اســناد  ــرای ایجــاد دفات ــد ب ــه ناجــا می توان ــاده آمــده ک م

ــد. ــدام کن ــاک اق ــض پ ــز تعوی رســمی در مراک

 اجرای 5۰ درصد تعویض ریل 

مسیر »کرمان- یزد«
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــر تعویــض ۱۰۰ کیلومتــر ریــل فرســوده مســیر  ــا اعــام خب ب
»کرمــان – بافــق یــزد« تــا پایــان بهــار ســال ۹۶ اظهــار کــرد: 
ــران اســتان کرمــان پــس از اجــرای  ــا اهتمــام جــدی مدی ب
ــی تعویــض  ــات اجرای ــان ســال ۹۶ عملی ــا پای ــه اول ت مرحل
ــام می شــود.  ــی و انج ــزد نهای ــق ی ــان – باف کل مســیر کرم
دکتــر »محمدرضــا پورابراهیمــی« درجمــع پرســنل و مدیــران 
اداره کل راه آهــن اســتان کرمــان اظهــارد کــرد: علی رغــم 
عقب ماندگی هــای زیــاد در بحث هــای مختلــف در حــوزه 
مســائل ریلــی در اســتان کرمــان، طــی یــک ســال گذشــته 
اقدامــات مثبــت و خوبــی در ایــن بخــش انجــام شــده کــه 
نیازمنــد اهتمــام مضاعف تــر مدیــران راه آهــن اســتان کرمــان 

اســت. 
ــن  ــات ای ــل عملی ــرای کام ــا اج ــرد: ب ــراز ک ــی اب پورابراهیم
پــروژه، مدت۲زمــان طــی مســیر کرمان-بافــق، حــدود یــک 
ســاعت و نیــم کوتــاه خواهــد شــد و ایــن یــک اتفــاق بــزرگ 

ــرای مــردم کرمــان اســت. ب

قانون نظام مهندسی ساختمان اصالح می شودبلیت قطار روی ریل گرانی
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  بــا نــگاه بــه بزرگراه هــا یــا خیابان هــای عریــض 
ــدا  ــا انتهایشــان پی ــدا ت ــه از ابت ــان ک ــل در اصفه و طوی
ــتی  ــی هس ــای آهنین ــاهد ارابه ه ــته ش ــت، پیوس نیس
ــا ســرعت خیره کننــده ای در  کــه از این ســو و آن ســو ب
حرکــت هســتند و تــو مجبــوری بــرای رد شــدن از عرض 

 آن هــا از گذرگاهــی کــه بــه پــل عابــر پیــاده شــهرت دارد
استفاده کنی. 

ــزه  ــاده مکانی ــر پی ایــن روزهــا حــال و روز پل هــای عاب
ــا  ــت ب ــاده  اس ــاده س ــر پی ــای عاب ــر از پل ه ــی بهت کم
ــض  ــا نب ــان ب ــا دلش ــن روزه ــردم ای ــه. م ــه پل آن هم
ــر در  ــد اگ ــح می دهن ــت و ترجی ــوک اس ــوژی ک تکنول
خیابانــی مجبــور بــه اســتفاده از پــل هوایــی هســتند، از 
پــل  هوایــی مکانیــزه یــا همــان پله  برقــی اســتفاه کننــد؛ 
ــدی  ــه ح ــهریان ب ــان خواهی همش ــت و آس ــن رغب ای
ــر پیــاده معمولــی  اســت کــه اگــر در خیابانــی پــل عاب
وجــود داشــت، از آن اســتفاده نکننــد و بــرای رد شــدن 
از خیابــان، زحمــت خطــر جانــی و پیمــودن ده هــا متــر 

ــد. ــه خــود بدهن مســافت را ب
از وضعیــت ظاهــری پل هــا کــه بگذریــم امــروزه بــر روی 
ــور  ــاهد حض ــادی - ش ــه ع ــزه چ ــه مکانی ــا - چ پل ه
عابرانــی هســتیم کــه آن را بــه جایگاهــی بــرای اعمــال 
ــد؛ از گدایــی، فــروش  ــدل کرده ان غیراجتماعــی خــود ب
مــواد و پهــن کــردن بســاط اعتیــاد گرفتــه تــا اعمالــی 

مثــل قمــار و خودکشــی و .... .

 علی رغــم آنکــه طراحــان شــهری در بیشــتر مــوارد 
 خیابان هــا و فضاهایــی را طراحــی کرده انــد کــه اولویــت 
ــان هایی  ــرای انس ــه داده و ب ــایل نقلی ــور وس ــه عب را ب
ــا  ــی بن ــد، محل ــتفاده نمی کنن ــا اس ــن فضاه ــه از ای ک
ــا  ــن روزه ــا ای ــاده، ام ــر پی ــل عاب ــام پ ــه ن ــد ب کرده ان
پل هــای هوایــی در شــهرها بــا نهایــت تأســف بــه 
امــری عــادی تبدیــل شــده  و کاربــری خــود را از دســت 
ــا  ــتیم خودروه ــاهد هس ــه ش ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب داده ان
ــد  ــر شــهر بیشــتر کرده ان ــه روز حاکمیــت خــود را ب روزب
و بــه  دنبــال آن، نقــش و حضــور پیاده هــا در فضاهــای 

می شــود. کم رنگ تــر  شــهری 
 در اینجــا مســئله اصلــی زمانــی بــروز می کنــد کــه هــر 
ــه  ــرای تامیــن امنیــت ایــن فضاهــا، تــوپ را ب کــس ب
زمیــن دیگــری شــوت می کنــد و یکــی می گویــد حفــظ 
 و نگهــداری پل هــای عابــر پیــاده بــر عهــده پیمانــکاران 
و بهره بــرداران اســت و بــر اســاس سیاســت هایی 
ــداری  ــظ و نگه ــهرداری در حف ــده، ش ــف ش ــه تعری ک
پل هــای هوایــی وظیفــه ای نــدارد؛ دیگــری هــم معتقــد 
اســت زمــان فعالیــت پل هــای هوایــی مکانیــزه در 

ــن  ــا ۲۲( تعیی ــح ت ــاعتی )6 صب ــان س ــطح اصفه س
شــده اســت و از ایــن رو پیمانــکاران تنهــا بایــد در ایــن 

ــد. ــه کنن ــات ارائ ــه شــهروندان خدم ســاعات ب
اگرچــه اصفهــان دارای ۲8 پــل عابــر مکانیــزه اســت، اما 
هنــوز در بســیاری از خیابان هــای ایــن شــهر کــه طــول 
ــی  ــاده معمول ــر پی ــای عاب ــد، پل ه ــم دارن ــادی ه زی
وجــود دارد کــه بــا وجــود پله هــای زیــاد، گاه بــرای عبــور 
ســالمندان کــودکان ، اقشــار نابینــا و جانبــازان مناســب 
ــت شــهری تســهیالتی  ــد از ســوی مدیری نیســت و بای
ــر، درنظــر گرفتــه شــود  ــد پله هــای برقــی و باالب همانن
 تــا عبــور و مــرور شــهروندان بــا مخاطــره روبــه رو 

نشود.    
ایــن روزهــا بــه همــان دالیلــی کــه ذکــر شــد بیشــترین 
درون شــهری رانندگــی  درحــوادث   جان باختــگان 

عابران پیاده هستند. 
در مجمــوع اســتفاده گــروه ســنی 15 تــا ۲0 ســال از پــل 
ــت  ــنی اس ــای س ــه گروه ه ــش از بقی ــاده بی ــر پی عاب
ــر اســتفاده  ــل  عاب ــر از پ ــاال کمت ــه ب ــراد 70 ســال ب و اف

می کننــد.

گزارش کیمیای وطن از وضعیت پل های عابر پیاده در اصفهان:

پل عابر پیاده، محلی برای راحتی شهروندان یا پایگاه جرائم اجتماعی؟

استاندار اصفهان:

 مشکالت حوضه آبریز زاینده رود 

در حال رفع شدن است
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا 
اقدامـــات  و  پیگیـری هـــا 
صورت گرفتــه، بخــش بزرگــی از 
مشــکالت حوضــه آبریز زاینــده رود 
ــت  ــدن اس ــع ش ــال مرتف در ح
کــه بایــد همــه دســت در دســت 
هــم دهنــد تــا در آرامــش کامــل 
و در مــدت باقیمانــده از دولــت یازدهــم برنامه هــا بــه نتیجــه 
ــه اینکــه طــی یــک مــاه  ــا اشــاره ب برســد. رســول زرگرپــور ب
ــدگان کشــاورزان اســتان داشــته  ــا نماین گذشــته ۴ جلســه ب
اســت، گفــت: اعتقــاد دارم کــه دیدارهــای چهره به چهــره 
مشــکالت را بهتــر حــل می کنــد. وی خواســته های کشــاورزان 
ــن خواســته ها  ــد از ای ــزود: نبای ــد و اف  اســتان را به حــق خوان
ــت داد.  ــمن فرص ــه دش ــود و ب ــتفاده ش ــات سوء اس و مطالب
زرگرپــور یــادآور شــد: اقداماتــی کــه طی ســه ســال گذشــته در 
ــه  ــت در دو ده ــه اس ــورت گرفت ــده رود ص ــز زاین ــه آبری حوض
گذشــته کــم ســابقه بــوده و بایــد تــالش کنیــم کــه در آرامــش 

کامل این اقدامات به نتیجه برسد و به بار بنشیند.

شمار اندک مبتالیان به ایدز در اردستان
 فرمانــدار اردســتان اظهــار کــرد: مبتالیــان به 

کیمیای وطن
حمید فرخی 

 ایــدز در اردســتان خیلــی کــم هســتند 
ــای  ــا آموزش ه ــد ب ــت؛ بای ــت کم گرف ــد آن را دس ــی نبای ول
پیوســته و اطالع رســانی، ایــن مقــدار را هــم کنتــرل کــرد کــه 
ایــن خــود بــرای شهرســتان یــک دســتاورد اســت. علیرضــا 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــدز ب ــن ای ــه ایم ــه جامع ــور در جلس غی
جهانــی ایــدز و افزایــش همــکاری بیــن بخشــی گفــت: زنــگ 
خطــر در نقــاط مختلــف دنیــا درخصــوص بیمــاری ایــدز بــه 
صــدا درآمــده و در کشــور هــم شــاهد ایــن بیمــاری هســتیم. 
ــم  ــر می کردی ــاری فک ــن بیم ــدای ای ــا در ابت ــزود: م وی اف
کشــور در امــان خواهــد بــود؛ ولــی بــه نــدرت ایــن بیمــاری 
ــده از ســوی  ــای نگران کنن ــرد و شــاهد آماره ــدا ک شــیوع پی
مســئوالن هســتیم. غیــور بــا بیــان اینکــه هفتــه اطالع رســانی 
ــر  ــد ب ــح کــرد: نبای ــود، تصری ــا 19 آذر خواهــد ب ــدز از 13 ت ای
 روی بعضــی از مــوارد ســرپوش گذاشــته شــود و مشــکالت 
و موضوعــات آن راکــد بمانــد؛ بلکــه بایــد بــه نوعــی بــه عمــق 
قضیــه پرداخــت؛ ایــن مســئله مهمــی اســت کــه گاه وقتــی 
ایــن نــوع مســائل بــه بحــران می رســند، تــازه درصــدد مهــار 
آن برمی آینــد. فرمانــدار بــا توجــه شــعار هفتــه جهانــی ایــدز 
یــا عنــوان مهــار همه گیــری اچ آی وی از همــه دســتگاه های 
شهرســتان خواســت تــا بــا شــبکه بهداشــت و درمــان 

همکاری الزم را داشته باشند.

اخبار کوتاه

کلنگ شبکه فاضالب شهر میبد زمین خورد
جمــع آوری  شــبکه  عملیــات 
ــهر  ــالب ش ــه فاض و تصفیه خان
ــر ۲  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــد ب میب
ــه  ــال ب ــارد ری ــزار و 100 میلی ه
صــورت بیــع متقابــل آغــاز شــد. 
ــی فیروزآبادی«  دکتر »کمال دهقان
نماینــده مــردم تفــت و میبــد بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح یکــی از بزرگ تریــن قراردادهــای 
ــبه  ــور محاس ــرمایه در کش ــم س ــر حج ــل از نظ ــع متقاب بی
می شــود، گفــت: اجــرای ایــن طــرح، یــک ایســتگاه مهــم در 
امــر توســعه و عمــران شــهر میبــد اســت. وی بــا ابــراز 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــد اظه ــرح در میب ــن ط ــرای ای ــندی از اج خرس
بــزرگ در زمینــه   ایــن طــرح، شــاهد تحولــی  اجــرای 

اشتغال زایی در بین مردم خواهیم بود.

دغدغه آلودگی هوا در اصفهان
در یکصــد و پنجــاه و ششــمین جلســه علنــی شــورای اســالمی 
ــن  ــای ای ــرادات اعض ــا و ای ــتر نطق ه ــان در بیش ــهر اصفه ش
ــد.  ــاره ش ــوا اش ــی ه ــی آلودگ ــت بحران ــه وضعی ــورا، ب ش
کالن شــهر اصفهــان ســال های بســیاری اســت کــه بــه 
ــکالت  ــا مش ــده ب ــع آالین ــد صنای ــش از ح ــز بی ــت تمرک عل

زیســت محیطی دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرد و تشــدید پدیــده وارونگــی 
ــده از  ــای آالین ــروج گازه ــدم خ ــهر و ع ــن کالن ش ــوا در ای ه
ــالمت  ــر س ــش ب ــش از پی ــوا بی ــی ه ــهر، آلودگ ــطح ش س
ــی  ــن در حال ــود. ای ــد ب ــذار خواه ــی اثرگ ــهروندان اصفهان ش
اســت کــه جــاری نبــودن رودخانــه زاینــده رود نیــز بــر 

مشــکالت زیســت محیطی افــزوده اســت. 
گفتنــی اســت آلودگــی هــوا، دومیــن عامــل مــرگ و میــر در 

اصفهــان اســت.

 سفیران سالمت 

در مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه
ــت 70  ــی جه ــی خودمراقبت ــه آموزش  جلس

کیمیای وطن
وحید وطنخواهان

ــالمت  ــز س ــالمت مرک ــفیران س ــر از س نف
مخابرات شاهین شهر برگزار شد. 

ــه  ــی و توجی ــوزش خودمراقبت ــر آم ــالوه ب ــه ع ــن جلس در ای
ــان  ــط مراقب ــالمت توس ــام س ــول نظ ــرح تح ــای ط برنامه ه
ســالمت درخصــوص بیمــاری دیابــت و تغذیــه مناســب 
جهــت پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن بیماری توســط کارشــناس 

ــد.  ــه ش ــای الزم ارائ ــز، آموزش ه ــه مرک تغذی
همچنیــن کتــاب خودمراقبتــی در ناخوشــی های جزئــی نیــز 
ــتقبال  ــورد اس ــه م ــد ک ــع گردی ــالمت توزی ــفیران س ــن س بی

زیــاد مدعویــن قــرار گرفــت.

اخبار کوتاه

مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری از کمبــود ۲33 هــزار 
مســکن در اســتان خبــر داد. محســن حیــدری اظهــار 
 کــرد: از ســال 91 تاکنــون نــرخ مالکیــت در اســتان کاهــش 
و بــه تبــع آن، اجاره نشــینی و قیمــت اجــاره افزایــش 

قشــرهای  بــه  عامــل  ایــن  یافتــه؛ 
کم درآمــد جامعــه آســیب رســانده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه کمبــود ۲33 هــزار 
ــن  ــرد: از ای ــح ک مســکن در اســتان تصری
تعــداد 18 هــزار و 900 مســکن شــهری 
ایــن  اســت کــه پیش بینــی می شــود 
ــن  ــود در برنامــه ششــم توســعه تأمی کمب

ــری  ــر، توان پذی ــزود: در ســال های اخی ــدری اف شــود. حی
افــراد بــه منظــور تأمیــن مســکن در حــد معمــول، 10 ســال 
ــه  ــرای برنام ــس از اج ــود پ ــی می ش ــه پیش بین ــت ک اس
ــد  ــش یاب ــال کاه ــه 6 س ــری ب ــعه، توان پذی ــم توس  شش
و افــراد پــس از 6 ســال پس انــداز، صاحــب مســکن 

شــوند. مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
ــاختمانی  ــای س ــدور پروانه ه ــی ص ــیر نزول ــتان از س اس
ــت  ــه عل ــت: ب ــر داد و گف ــا 95 خب ــال های 93 ت ــی س ط
ــع  ــود مناب ــکن و کمب ــهیالت مس ــاد تس ــود زی ــرخ و س ن
ــوان مــردم در ســال های اخیــر خــارج  خریــد مســکن از ت
شــده اســت. وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
ــاخت  ــل س ــه دلی ــز ب ــا 89 نی ــال 88 ت از س
مســاکن  مهــر، صــدور پروانه هــای ســاختمانی 
در اســتان رونــد صعــودی داشــت. حیــدری بــا 
ــمی  ــکونتگاه های غیررس ــود س ــه وج ــاره ب اش
در اســتان، تصریــح کــرد: در اســتان فقــط 56 
واحــد ســاختمانی در زمینــی بــه مســاحت 1۴ 
هکتــار در شــهر هفشــجان بــه صــورت غیررســمی هســتند. 
ــوده  ــت فرس ــد باف ــزار و 100 واح ــود 16 ه ــدری از وج  حی
در اســتان خبــر داد و گفــت: هیــچ مــورد حاشیه نشــینی در 
اســتان وجــود نــدارد و بــا حمایت هــای بانکــی، بافت هــای 

فرســوده نیــز بازســازی می شــوند.

کمبود 233 هزار مسکن در چهارمحال و بختیاری
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان توزیــع جغرافیایی 
ناهمگــن  را  اســتان کرمــان  در  بدخیــم  بیماری هــای 
ــه  ــره، مثان ــرطان حنج ــیوع س ــرد: ش ــالم ک ــت و اع  دانس
و کبــد در اســتان کرمــان بیشــتر از متوســط کشــور اســت. 
دکتــر علی اکبــر حق دوســت بــه نیــم رخ بیماری هــای 

 بدخیمــی کشــور و اســتان اشــاره کــرد 
ــی  ــا، پراکندگ ــاس آماره ــر اس ــت: ب و گف
ــاوت  ــور متف ــم در کش ــای بدخی بیماری ه

ــت.  اس
وی ادامه داد: بیشــترین شــیوع سرطان در 
بیــن زنــان مربوبــط به ســرطان ســینه روده 
بــزرگ و معــده و در بیــن مــردان بیشــترین 

ــتات  ــده، پروس ــرطان مع ــه س ــوط ب ــرطان مرب ــیوع س  ش
و روده بــزرگ اســت؛ ضمــن آنکــه میانگین ســنی ســرطان 
ــر از  ــال کمت ــران 6 س ــز در ای ــا نی ــن خانم ه ــینه در بی س

میانگیــن جهانــی آن اســت.
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اذعــان کــرد: در 

ــه  ــری ک ــادی و عم ــار اقتص ــاظ ب ــرطان ها از لح ــن س بی
از جامعــه می گیرنــد، ســرطان معــده در اولویــت قــرار 

می گیــرد. 
ــوب  ــه جن ــور ب ــمال کش ــرطان از ش ــد س ــت رون  حق دوس
ــز  ــد نی ــن رون ــل ای ــرد: دلی ــراز ک ــت و اب ــده دانس را کاهن
امــا  اســت؛  مانــده  ناشــناخته  تاکنــون 
مســئله ای قابــل تأمــل اســت کــه بایــد روی 

آن تحقیقــات بیشــتری انجــام شــود. 
وی بروز ســرطان در شــمال اســتان را بیشــتر 
ــرد: در  ــوان ک ــالم و عن ــتان اع ــوب اس از جن
بعضــی از روســتاهای فاریــاب میــزان شــیوع 
ســرطان خــون زیــاد اســت کــه بایــد در ایــن 

ــد.  ــی انجــام دهن ــه پژوهشــگران تحقیقات زمین
ــروز  ــل ب ــواد مخــدر را یکــی از دالی حق دوســت مصــرف م
ــر  ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــت و تصری ــرطان دانس س
اســاس بررســی ها، اســتان کرمــان از لحــاظ مصــرف مــواد 

ــور را دارد. ــه کش ــه س ــنتی، رتب ــدر س مخ

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ۴5/1۴6  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد نجمی کتایونچه فرزند حسن جریان ثبت است و به علت عدم 

حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/09/16 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

 با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم

 نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/08/۲3 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/77۴/الف/م به تاریخ 95/08/17

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

به  نژاد     پاک  هاجر  خانم   1395/07/۲9 13956030۲0۲3000910مورخ  رای شماره  برابر   -1 ردیف 

شماره شناسنامه ۴51کدملی 1۲87171753صادره از اصفهان  فرزندعبدالرسول نسبت به یک دانگ 

مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲67/3۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی 

از 10۲۴ اصلی - واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

به  نداف     نیک  آقای رضا  رای شماره 13956030۲0۲300091۲مورخ 1395/07/۲9  برابر  ردیف ۲- 

شماره شناسنامه وکدملی 1۲75۲19۴89صادره از اصفهان  فرزندرسول نسبت به یک دانگ مشاع  از 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲67/3۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 10۲۴ 

اصلی - واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 

3- برابر رای شماره 13956030۲0۲300091۴مورخ 1395/07/۲9 خانم هاجر نیک نداف     به شماره 

نیم  و  دانگ   به یک  نسبت  فرزندمحمود  اصفهان   از  ۴۴10کدملی 1۲88۲51۴08صادره  شناسنامه 

مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲67/3۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی 

از 10۲۴ اصلی - واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف ۴- برابر رای شماره 13956030۲0۲3000916مورخ 1395/07/۲9 خانم مریم نیک نداف     به 

شماره شناسنامه 60313کدملی 1۲8۲۴35019صادره از اصفهان  فرزندمحمود نسبت به یک دانگ  

و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲67/3۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 

اولیه محرز  مالکیت مشاعی  ازای  در  اصفهان که  ثبت  در بخش ۴  واقع  اصلی -  از 10۲۴  1 فرعی 

گردیده است.

ردیف 5- برابر رای شماره 13956030۲0۲3000918مورخ 1395/07/۲9 خانم فاطمه زهرا نیک نداف     

به شماره شناسنامه وکدملی 1۲77۲5۲580صادره از اصفهان  فرزندرسول نسبت به یک دانگ  مشاع  

از  از پالک شماره 1 فرعی  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲67/3۴ متر مربع مفروزی 

10۲۴ اصلی - واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/۲3 

شماره : ۲3۲۴۲ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/910 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر سعیدی کلیشادی  فرزند محمود  در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 95/9/15  15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  در محل شروع  9 صبح  ساعت 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

 مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 

تاریخ انتشار : 95/8/۲3

 شماره : 61۴/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  پالک شماره 19/911 واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم پروانه آزاد علی ابادی   

فرزند عبدالرزاق  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 

روز سه شنبه مورخ 95/9/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/8/۲3 

شماره : 615/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای سید قاسم سادات احدی از وراث مرحوم سید حسن سادات خوراسگانی مالک دو قفیز 

و نیم مشاع از بیست و هفت  قفیز ششدانگ پالک 6۴63  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم 

استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت دوقفیز و نیم 

مشاع پالک مزبور که در صفحه ۲90 دفتر 3۲5 جنوب که به صفحه ۲90 دفتر 13۲5 خروجی  خورده 

است بنام سید حسن سادات خوراسگانی ثبت و سند به شماره مسلسل ۲/۴۲8553 صادر و تسلیم 

انتقال ۲1380 مورخه 66/1۲/۲۴ دفتر 30 اصفهان مقدار 6۲/6 سهم  گردیده است و بموجب سند 

مشاع از 375/58 سهم دو قفیز و نیم به خانم زهره قریشی و بموجب سند انتقال شماره ۲9919 

مورخه 69/3/۲0 دفتر 30 اصفهان مقدار 6۲/6 از مورد ثبت به خانم زهرا موسوی انتقال که در صفحه 

۲93 دفتر 50 ثبت و سند صادر گردیده است و نیز بموجب سند 39606 مورخه 78/6/۲7 دفتر 6۲ 

اصفهان مقدار یک ششم از ۲/5 قفیز از ۲7 قفیز ششدانگ به خانم اعظم برومند انتقال گردیده است 

که در صفحه 1۲5 دفتر 89 بنامش ثبت و سند صادر گردیده است اعالم نموده بعلت جابجائی مفقود 

شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به 

آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۲3990/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی مباشد که سند  اکبر بشیری گورتی فرزند حسن  اقای 

مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک 35/1166 واقع در بخش18 در صفحه ۴67 دفتر 33 امالک و 

بشماره مسلسل ۲8۴96۲  بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده ودرخواست صدور سند 

المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا 

سناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۲۴891/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام کیفری فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9500۲5موضوع ضبط وثیقه ملکی 

در تاریخ 95/9/۲1 به منظور فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک شماره 385/1۲38 بخش 9 ثبت 

اصفهان  ملکی آقای صفر علی مرادی قهدریجانی  واقع در قهدریجان – خیابان کاشانی – نبش کوچه 

1۲ فروردین کد پستی 33513-8۴619که دارای سابقه ثبتی به شماره ۴0۲7۲می باشد و ملک مذکور 

مشاع / مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 

مزایده در دفتر اجرای احکام کیفری فالورجان  اطاق 1۲۴ برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۲/600/000/000 )دو میلیارد و ششصد میلیون( ریال ارزیابی شده 

است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 

مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 

شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

شماره:53۲/ م الف  مدیر اجرای  احکام کیفری  فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون مجتبی کاظمی نیا فرزند قنبر نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 3۲8 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت 

تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 15190/7۲6۴   واقع در بخش5 ثبت اصفهان که در صفحه 

نام ثریا علیخانی دهقی به شماره مسلسل 7۲8000 سابقه ثبت و صادر و تسلیم  به  351 دفتر 61 

گردیده و طی سند 131360 مورخ 83/6/1 دفتر خانه 15 اصفهان به متقاضی المثنی انتقال و طبق 

گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری 

سند مالکیت مفقود گردیده است محسن رنگ امیز فرزند احمد به موجب وکالتنامه 58380 مورخ 

93/9/۲9 دفتر خانه 107 اصفهان و تعویض وکالت 10۴9۲ مورخ 95/7/1۴ دفترخانه 3۲8 اصفهان 

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است   طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

شماره : ۲۴313/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون مجتبی کاظمی نیا فرزند قنبر نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 3۲8 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت 

تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 15190/7۲6۴   واقع در بخش5 ثبت اصفهان که در صفحه 

7۴ دفتر 96 به نام ندا معظم فرزند مهدی  به شماره مسلسل 7۲8000 سابقه ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده مع الواسطه  و طی سند 7996 مورخ 8۲/5/7 دفتر خانه 116 اصفهان به متقاضی المثنی 

انتقال و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت 

سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است محسن رنگ امیز فرزند احمد به موجب وکالتنامه 

58380 مورخ 93/9/۲9 دفتر خانه 107 اصفهان و تعویض وکالت 10۴9۲ مورخ 95/7/1۴ دفترخانه 

3۲8 اصفهان تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است   طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 

آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده 

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

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۲۴315/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 214 فرعی از 9 اصلی بخش دو گلپایگان
آقای غالمرضا ابراهیمی  فرزند علی اکبر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی دو  دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک 9/۲1۴ در گلپایگان 

بخش دو در صفحه 311 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 6۴7  بنام غالمرضا ابراهیمی  فرزند علی اکبر  ثبت 

و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله 

دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - 

ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/08/۲3

 شماره : ۴۲0/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 338 فرعی از 9 اصلی بخش دو گلپایگان
آقای غالمرضا ابراهیمی  فرزند علی اکبر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک  دانگ و نیم مشاع از ششدانگ عمارت  پالک 9/338 

در گلپایگان بخش دو که در صفحه 313 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 6۴9  بنام غالمرضا ابراهیمی  فرزند 

علی اکبر  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی 

یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال 

مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/08/۲3 

شماره : ۴19/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
تقدیم  به خواسته مطالبه  اقای /خانم شهین فرهادی بطرفیت مسلم مالکی شهرکی  اینکه  به  نظر 

شنبه  سه  روز  برای  و  ثبت   393/95 به کالسه  ارجاع  حقوقی  اول  شعبه  اختالف  حل  شورای  که 

معرفی  المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  صبح   8 ساعت   95/9/۲3 مورخ 

در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.م   73 ماده  استناد  به  شورا  دستور  و  خواهان  تقاضای  به  است  نموده 

با  نماید که  می  دعوت  خوانده  از  و  آگهی شود  و  درج  رسمی  االنتشار  جراید  های  روزنامه  از  یکی 

مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق 

شعبه  اختالف  حل  شورای  در  مقرر  وقت  برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  خود 

محسوب  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  رسیدگی  جهت  فالورجان   اول 

می شود. 

حل اختالف خانواده و امور حسبی شهرستان فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/91۲ واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبداله اکبری  کلیشادی  فرزند یداله   در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

مورخ 95/9/1۴  یکشنبه  روز  در  مرقوم  تحدید حدود پالک  نامبرده  تقاضای  و طبق  ثبت  قانون   15

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  در محل شروع  9 صبح  ساعت 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

 مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.

 تاریخ انتشار : 95/8/۲3 

شماره : 6۲0/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی 
حسین  آقای  بطرفیت  دادخواستی  اسدی   محمد  آقای  وکالت  با  رهنما  مسیح  آقای  به  

روز  برای  و  ثبت   930153 به کالسه  و  ارجاع  دادگاه   این  به  که  واخواهی  خواسته  به  شادان  

مجهول  خوانده  چون  گردیدو  تعیین  رسیدگی  وقت  9صبح  ساعت   95/9/16 مورخ  شنبه  سه 

نوبت  یک  م  ق.آ.د.   73 ماده  به  مستندا   دستور  و  خواهان  تقاضای  گردیده   اعالم  المکان 

ثانی  نسخه  و  اعالم  را  خود  نشانی  دادگاه  دفتر  به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  خوانده  واز  آگهی  

منزله  به  آگهی  این  شود  حاضر  رسیدگی  جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم  و  دادخواست 

خواهد  صادر  قانونی  رای  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  و  محسوب  قانونی   ابالغ 

کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

شیوع سرطان حنجره، مثانه و کبد در استان کرمان
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حتما بخوانید!
مشکالت مالی گریبانگیر فیتیله ای ها

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فصــل خــوب ســینمای ایــران هنــوز هــم ادامــه دارد. ســال 
ــه دلیــل رونــق گیشــه ها، بایــد ســال آشــتی مــردم  95 را ب
بــا ســینما نامیــد؛ ســالی کــه فــروش اکثــر فیلم هــا از مــرز 
یــک میلیــارد تومــان هــم گذشــت. بــرای نگاهــی بهتــر بــه 
ــا مــا همــراه  آمــار آخریــن فــروش فیلم هــای روی پــرده ب

باشــید.
    فروشنده

ــم  ــام فیل ــه کــه از ن »فروشــنده« اصغــر فرهــادی همان گون
ــد.  ــوب بفروش ــت خ ــای کار توانس ــا اینج ــد ت ــم برمی آی ه
ــون در ســینماهای داخــل کشــور توانســته  ــم تاکن ــن فیل ای
ــته  ــروش داش ــان ف ــون توم ــارد و 650 میلی ــم 14 میلی رق
باشــد. بــا توجــه بــه اکــران گســترده ایــن فیلــم در فرانســه 
و آمریــکا، فــروش 20 میلیــاردی ایــن فیلــم دور از دســترس 
ــک  ــه علیدوســتی، باب ــود. شــهاب حســینی، تران نخواهــد ب
کریمــی، فریــد ســجادی حســینی در ایــن فیلــم بــه ایفــای 

ــد. ــش پرداخته ان نق
     خشکسالی و دروغ

ــزاده  ــدرام علی ــاخته پ ــن س ــالی و دروغ«، دومی »خشکس

ــی دســت  ــون تومان ــارد و 100 میلی ــروش 2 میلی ــه ف ــز ب نی
یافــت. بازگشــت محمدرضــا گلــزار پــس از چنــد ســال دوری 
از ســینما، یکــی از دالیــل عمــده موفقیــت ایــن فیلــم اســت. 
ــی  ــدام در زندگ ــر ک ــه ه ــت ک ــاره دو زوج اس ــتان درب داس
خــود مشــکالتی دارنــد. روایــت خشکســالی و دروغ، روایــت 
دروغ و خیانــت در زندگــی ایــن زوج هاســت. در ایــن فیلــم 
 محمدرضــا گلــزار در کنــار بازیگرانــی چــون پــگاه آهنگرانــی

علــی ســرابی، آیــدا کیخایــی، مهــدی محرابــی، مــارال بنی آدم 
و خاطــره اســدی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.

    سیانور
ــا  ســیانور، آخریــن ســاخته بهــروز شــعیبی نیــز توانســته ت
اینجــای کار بــه فــروش حــدود یــک میلیــارد و 500 میلیــون 
تومانــی دســت یابــد. ســیانور، داســتانی عاشــقانه را در دل 
ــن  ــد. در ای ــت می کن ــاه روای ــه پنج ــی ده ــوادث سیاس ح
ــه توســلی ــان، هانی ــک حمیدی ــدی هاشــمی، باب ــم مه  فیل
بهنــوش طباطبایــی، حامــد کمیلــی، پــدرام شــریفی، فرزیــن 
صابونــی، آتیــال پســیانی و بهــروز شــعیبی بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
    آس و پاس

»آس و پــاس«، جدیدتریــن ســاخته آرش معیریــان در 

مقــام کارگــردان اســت کــه بــا در اختیــار داشــتن 94 ســالن 
ســینمایی توانســته طــی 21 روز فــروش یک میلیــاردی را رد 
ــم کمدی فانتــزی، محمدرضــا شــریفی نیا  ــن فیل ــد. در ای کن
محمدرضــا هدایتــی، ســحر قریشــی، حســام نــواب صفــوی 
ــاره  ــان، به ــهرام تیموری ــتگاری، ش ــم رس ــوکات، میث ــال بل لی
ــای  ــه ایف ــدی ب ــامیار محم ــان و س ــران غفوری ــا، مه رهنم

ــد. ــش می پردازن نق
    متولد 65

اولیــن ســاخته مجیــد توکلــی در 14 روز موفــق شــده اســت 
339 میلیــون تومــان بفروشــد و از آنجایــی کــه اکــران ایــن 
فیلــم تــازه در شــهرهایی ماننــد اصفهــان آغــاز شــده انتظــار 
مــی رود ایــن فیلــم بتوانــد مــرز 1 میلیــارد را رد کنــد. هنگامــه 
حمیــدزاده، پــدرام شــریفی، مریــم ســعادت، احســان 

ــی، علیرضــا اســتادی، کامــران ملکــی، مهتــاب ثروتــی  امان
ــا نعمتــی، بازیگــران فیلــم  ــازی، مجیــد رضایــی و آن الدن ن
متولــد 65 هســتند. فیلمــی کــه بــه گفتــه کارگردانــش بــرای 
ــل  ــد و تحلی ــت. نق ــده اس ــاخته ش ــه 60 س ــای ده بچه ه
ــای  ــه کیمی ــد در شــماره 297 روزنام ــم را می توانی ــن فیل ای

وطــن بخوانیــد.
    نیمه شب اتفاق افتاد

»نیمه شــب اتفــاق افتــاد« ســاخته تینــا پاکــروان نیــز طــی 
21 روز اکــران 782 میلیــون تومــان فروش داشــته اســت. در 
 ایــن فیلــم حامــد بهــداد، رؤیــا نونهالــی، گوهــر خیراندیــش 
نقش آفرینــی   ... و  اســکندی  ســتاره  پســیانی،  آتیــال 
ــد در  ــم می توانی ــم را ه ــن فیل ــل ای ــد و تحلی ــد. نق می کنن

ــد. ــن بخوانی ــای وط ــه کیمی ــماره 289 روزنام ش

خنیاگــر  از ســه  یکــی  ابراهیــم شــریف زاده،  اســتاد   -
ــی  ــان، دار فان ــیقی خراس ــی موس ــل طالی ــده از نس  باقیمان

را وداع گفت.
پیروزفــر  پارســا  بــازی  بــا  »ماتریوشــکا«  نمایــش   -
دوبــاره از اول آذرمــاه در تماشــاخانه پالیــز اجــرا خواهــد 
از شــنبه  »ماتریوشــکا«  بلیت هــای  پیش فــروش  شــد. 
ســایت  در  ظهــر  دوازده  ســاعت  آبان مــاه   بیســت ودوم 

www.tiwall.com آغاز خواهد شد.
- کارگاه هنــری )ورک شــاپ( هنرمنــدان برجســته هنرهــای 
ــزار  ــف برگ ــهر نج ــراق در ش ــران و ع ــور ای ــمی دو کش تجس

می شــود.
- دبیــر ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر، مدیــران روابــط 

عمومــی و دبیرخانــه جشــنواره فیلــم فجــر را اعــالم کرد. 
ــم  ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــری س ــتاد خب ــزارش س ــه گ ب
فجــر، محمــد حیــدری طــی احکامــی، مســعود نجفــی را بــه 
ــوان  ــه عن ــن را ب ــحر آذی ــی و س ــط عموم ــر رواب ــوان مدی عن
فجــر  فیلــم  دبیرخانــه ســی وپنجمین جشــنواره  مدیــر 

ــرد. منصــوب ک
نقــش قیمــت  بازیگــر   - بغــض ســروش جمشــیدی، 
ــا  ــرای رض ــا اج ــید« ب ــاال خورش ــی »ح ــه صبحگاه در برنام

ــت. ــیدپور شکس رش
ــی« در  ــی کریم ــن »نیک ــی«، جایگزی ــوش طباطبای - »بهن
پــروژه »زیــر ســقف دودی«، جدیدتریــن اثــر اجتماعــی 

ــد. ــی ش ــالق عاطف ــوع ط ــا موض ــنده« ب ــوران درخش »پ
آمریکایــی  اســکار  نامــزد  بازیگــر  وان«،  »رابــرت   - 
»هفــت  فیلم هــای  درگذشــت.  ســالگی   83 ســن  در 
ــیادها از  ــریال ش ــوان« و س ــای ج دالور« و »فیالدلفیایی ه

معروف تریــن آثــار ایــن هنرمنــد اســت.
- آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار فهرســت 27 
انیمیشــن واجــد شــرایط حضــور در ایــن رویــداد ســینمایی 

را منتشــر کــرد.
- مدیــر عامــل انجمــن موســیقی ایــران بــا بیــان اینکــه هنوز 
ســقفی بــرای رقــم قراردادهــای ســی ودومین جشــنواره 
ــه  ــوط ب ــن موضــوع را من ــن نشــده، ای موســیقی فجــر تعیی

ــن دوره دانســت. ــل جــدول اجراهــای ای تکمی
- عبــاس اکبــری، هنرمنــد ایرانــی، کاشــی خــود را در کنــار 
آثــار 262 هنرمنــد از سراســر جهــان بــرای ســاخت یــک دیوار 

یادبــود بــه لهســتان بــرد.
- اداره امنیــت عمومــی لبنــان بــدون هیــچ پاســخ روشــنی از 
ادامــه اکــران عمومــی انیمیشــن ضدصهیونیســتی »فهرســت 

مقــدس« ممانعــت کــرد.
ــگ«  ــم »قشــنگ و فرن ــردان فیل ــد موســائیان، کارگ  - وحی
ــوص  ــرار دارد، درخص ــران ق ــف اک ــت در ص ــی اس ــه مدت ک
ــده  ــوط ش ــا من ــران فیلم ه ــت: االن اک ــش گف ــران فیلم اک
 بــه وجــود آدم هــای بانفــوذ پشــت فیلم هــا، نــه خــود فیلــم؛ 

کسی به خود اثر نگاه نمی کند.

 »دوازده و پنجاه دقیقه و چهارده ثانیه« 

در ایده گالری شهر

کیمیای وطن

ــا  ــس ب ــی عک ــگاه گروه نمایش
ــه  ــاه دقیق ــوان »دوازده و پنج عن
و چهــارده ثانیــه« از ســوی مرکــز 
خالقیــت و نــوآوری شــهرداری 
می شـــود. برگـــزار  اصفهـــان 

نمایشــگاه عکــس »دوازده و پنجاه 
ــنبه 22  ــرم، ش ــوع مح ــا موض ــه« ب ــارده ثانی ــه و چه دقیق
ــرای  ــدان ب ــت. عالقه من ــایش یاف ــاعت 17 گش ــاه س آبان م
ــز  ــه ج ــاه ب ــا 7 آذرم ــد ت ــگاه می توانن ــن نمایش ــد از ای بازدی
ــری شــهر  ــده گال ــه ای ــا 17 ب ــل ســاعت 10 ت ــای تعطی روزه
واقــع در میــدان امــام حســین، ارگ جهان نمــا، ورودی 
طالقانــی، طبقــه دوم، روبــه روی شــهر کتــاب مراجعــه کننــد.

اجرای دو نمایش تمدید شد
تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان تــا 
28 آبان مــاه، میزبــان دو نمایــش »چنــد درجــه ســوءتفاهم 
اســت.  خاکســتری«  »بچه هــای  و  اتللــو«  مقیــاس  در 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، زمــان اجــرای دو نمایــش »چنــد درجــه 
ســوءتفاهم در مقیــاس اتللــو« و »بچه هــای خاکســتری« تــا 
28 آبان مــاه تمدیــد شــد. نمایــش »چنــد درجــه ســوءتفاهم 
ســانس  دو  در  آبان مــاه   23 و   22 اتللــو«  مقیــاس  در 
از ســاعت 16 و 30 دقیقــه و 19 بــه روی صحنــه مــی رود. 
نمایــش »چنــد درجــه ســوءتفاهم در مقیــاس اتللــو« نوشــته 
ــی ســاعت  ــی محمدرضــا تراب ــه کارگردان ــا و ب محســن رهنم
ــر ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــاالر هن 19 در ســالن کوچــک ت

ــی رود. ــه م ــه روی صحن ــان ب شــهرداری اصفه

امیر جدیدی با »آوازه خوان« می آید
ــه زودی  ــدی ب ــر جدی ــازی امی ــا ب ــوان« ب ــش »آوازه خ نمای
روی صحنــه مــی رود. نمایــش »آوازه خــوان« بــه نویســندگی 
و بازیگــری مهــدی کوشــکی پیــش از ایــن بــا عنــوان 
»آوازه خــوان تــاس« اجــرا شــده بــود کــه حــاال قــرار اســت از 
25 آبان مــاه بــا تغییــر بازیگــر در تئاتــر مســتقل تهــران روی 
صحنــه رود. ایــن نمایــش توســط صحــرا فتحــی کارگردانــی 
ــا  ــم »اژده ــل فیل ــی قب ــه مدت ــدی ک ــر جدی ــود و امی می ش
 وارد می شــود« و »مــن« را روی پــرده ســینماها داشــت 
در آن بــازی می کنــد. »آوازه خــوان« آبــان و آذر در ســالن 
ــه مــدت یــک ســاعت از 18  ــران ب ــر مســتقل ته ــی تئات اصل
ــز در  ــای آن نی ــی رود و بلیت ه ــه م ــه روی صحن و 30 دقیق

ــد. ــروش می رس ــه ف ــایت com.tik8 ب س

اخبار کوتاه

تهیه کننــده و بازیگــر برنامــه »فیتیلــه« دربــاره  ایــن موضــوع 
ــون پخــش  ــد و از تلویزی کــه چــرا برنامــه جدیدشــان تولی
نمی شــود، بــه بیــان توضیحاتــی پرداخــت. محمــد مســلمی 
بــا اشــاره بــه مشــکالت مالــی صداوســیما خاطرنشــان کرد: 
مشــکالت اقتصــادی باعث شــده کــه تلویزیــون از اسپانســر 

ــوع  ــن موض ــفانه ای ــد و متاس ــتفاده کن اس
امــری  بــه  هــم  برنامه هــای کــودک  در 
ــه  ــی ک ــت؛ در صورت ــده اس ــدل ش ــادی ب ع
ــود  ــیده ش ــری اندیش ــد تدبی ــرم بای ــه نظ ب
ــر  ــه اسپانس ــاز ب ــودک نی ــای ک ــا برنامه ه ت
نداشــته باشــند؛ البته اگــر اسپانســر فرهنگی 
ــرهای  ــا اسپانس ــدارد؛ ام ــکالی ن ــد، اش باش

اقتصــادی می تواننــد بــه برنامه هــای کــودک ضربــه بزننــد. 
مســلمی یــادآور شــد کــه مــا بــه هــر حــال منتظــر هســتیم 
ــوز  ــا هن ــم؛ ام ــه داده ای ــازمان ارائ ــه س ــان را ب و طرح هایم
ــده  ــی، تهیه کنن ــن آقای ــم. همچنی ــروع نکرده ای کاری را ش
ــرای  ــر ب ــود اسپانس ــزوم وج ــاره  ل ــه«، درب ــه »فیتیل برنام

ســاخت برنامــه گفــت: ایــن موضــوع عارضــه ای اســت کــه 
ســازمان صداوســیما درگیــر آن اســت. بــا توجــه بــه کافــی 
 نبــودن بودجــه بــرای تولیــد برنامه هایــی کــه در شــأن 
و منزلــت مخاطــب اســت، مــا بــه ناچــار بــرای اینکــه بتوانیم 
برنامــه ای خــوب تولیــد کنیــم، بایــد ســراغ اسپانســر برویم. 
او ادامــه داد: بــرای ســاخت برنامــه »فیتیله« 
اسپانســرهایی معرفــی شــدند، امــا مــا دنبــال 
اسپانســری متناســب بــا برنامــه کــودک 
ــردی باشــند  ــرای برنامــه راهب هســتیم کــه ب

و نــه مانــع. 
آقایــی همچنیــن درباره اپلیکیشــن چشــمک 
گفــت: ایــن اپلیکیشــن کــه بــرای گروه ســنی 
کــودک در نظــر گرفتــه شــده، بــه مــدت ســه یــا چهــار مــاه 
اســت فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و در اختیــار عمــوم مردم 
قــرار گرفتــه. بــا وجــود اینکــه هنــوز تبلیغــات آنچنانــی بــرای 
ایــن اپلیکیشــن انجــام ندادیــم، بــا اســتقبال خوبــی مواجــه 

شــده اســت. تابنــاک

مشکالت مالی گریبانگیر فیتیله ای ها

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس فرهنگ

اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  کل  اداره  سرپرســت 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا روزهــای 
ــای  ــدار، برنامه ه ــی و کتاب ــاب، کتابخوان ــت کت گرامیداش

ــتان  ــای اس ــطح کتابخانه ه ــی در س متنوع
بــه اجــرا درمی آیــد، گفــت: خوشــبختانه 
ــدی  ــش 20 درص ــا افزای ــر ب ــاه اخی در 2 م
اعضــای کتابخانه هــای عمومــی روبــه رو 
ــال 94 ــه در س ــن زمین ــه در ای ــم ک  بوده ای

 84 هــزار و 500 جلــد کتــاب و 92 هــزار 
و 500 عنــوان نشــریه بــه کتابخانه هــای 

عمومــی ارســال شــده؛ ایــن ســرانه در شــش مــاه نخســت 
ــد  ــزار جل ــش از 80 ه ــریه و بی ــزار نش ــه 44 ه ــال ب امس

ــاب رســیده اســت.  کت
امیــر هالکویــی بــا اشــاره بــه عضویــت رایــگان کتابخانه های 
عمومــی در روز 24 آبــان افــزود: 23 آبان مــاه نیــز از 

 برتریــن کتابــداران، کتابخانه هــای عمومــی، کتابخوانــان
ــوزه  ــگاران در ح ــندگان و خبرن ــاب، نویس ــدگان کت اهداکنن

ــد شــد.  ــر خواه ــی تقدی ــاب و کتابخوان کت
از  تعــدادی  از  مراســم  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تقدیــر  حــرم  مدافــع  شــهدای  معــزز   خانواده هــای 
و تجلیــل خواهــد شــد، افــزود: نواختــن زنگ 
ــوزان از  ــای دانش آم ــد توره ــه، بازدی مطالع
کتابخانه هــا، برگــزاری مســابقات کتابخوانــی 
ــای  ــوان در کتابخانه ه ــت های کتابخ و نشس
عمومــی، تقدیــر از تولیدکننــدگان کتــاب گویــا 
ــن  ــال، از دیگــر برنامه هــای ای و اعضــای فع

هفتــه اســت.
 وی درخصــوص وضعیــت کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
و ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای ایــن اداره کل در یــک 
ســال اخیــر گفــت: در حــوزه عمرانــی، 25 پــروژه در حــال 
ــداد  ــا تع ــن پروژه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــت؛ ب ــداث اس اح
کتابخانه هــای نهــادی اســتان بــه 200 بــاب خواهــد رســید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
از آنجایی که ورثه مرحوم علی هاشمی )توران – رحمت اله – سعید – عباس – ربابه – زهرا – فاطمه 

– زهره – مهران – خانم معصومه سادات اسحاقی نیا(محکوم به انتقال 50 سهم مشاع از 1800 سهم 

مزرعه کلتی پالک 2688 اصلی )از طرف اجرای احکام دادگستری ( به طرفیت ورثه مرحوم عباس 

یزدانی آرانی ) مریم – علیرضا – اکرم – اقدس – مهلقا یزدانی( به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 

میباشد به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان لذا مراتب جهت اطالع خوانده 

برای حضور در دفتر خانه 338 شهرستان آران و بیدگل در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 

ظرف مدت 5 روز از زمان چاپ آگهی در دفتر خانه مرقوم حاضر گردند/ 

دفتر اسناد رسمی 338 آران و بیدگل سر دفتر یاسر کد خدایی

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

شماره ابالغنامه :9510100353504783 شماره پرونده :9509980353500120 شماره بایگانی شعبه 

:950786 تاریخ تنظیم:1395/08/11 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر 

خواست شماره در پرونده کالسه 9509980353500120برای نسیم احمدی به اتهام رابطه نامشروع یا 

عمل منافی عفت )غیر از زنا( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 

رسیدگی برای مورخه 1395/09/28 ساعت 08:30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان 

بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 

مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. 

شماره:25501/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق (- 

محمود رستمی

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

شماره ابالغنامه :9510100353504837 شماره پرونده :9509980359700726 شماره بایگانی شعبه 

موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو  محاکم کیفری  تنظیم:1395/08/18  تاریخ   950988:

اتهام تخلیه  کیفر خواست شماره در پرونده کالسه 9509980359700726برای پدرام کیان ارثی  به 

فاضالبهای صنعتی و هرگونه مواد آالینده  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 

به  عنایت  با   . است  تعیین گردیده   09:00 ساعت   1395/10/01 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع 

آئین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 

اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره:25500/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق (- 

محمود رستمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950883 خواهان آقای  مهران عباس پور    دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به 

طرفیت آقای حمید قاسمی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/10/4ساعت 9 

صبح  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 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25488/م الف مدیر دفتر شعبه 9 ح مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350300517شماره  پرونده:  9510100350306812شماره  ابالغیه:  شماره 

950642  تاریخ تنظیم: 1395/08/18 خواهان / شاکی احمد مولویان جزی  دادخواستی به طرفیت 

از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی  خوانده / متهم پیمان کوبایان  به خواسته اعسار 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

به کالسه  9509980350300517ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  اتاق شماره 305  اصفهان- طبقه 3 

رسیدگی آن 1395/10/06 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

پیمان کوبایان  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

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

حاضر گردد.

شماره: 25535/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836101026شماره  پرونده:  9510106836106501شماره  ابالغیه:  شماره 

951163 تاریخ تنظیم: 1395/08/16 خواهان فاطمه تقی آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده سعید 

تقدیم  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  و  به درخواست زوجه  به خواسته طالق  نژاد    صف خانی 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان - خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل 

به کالسه  و  اتاق 403ارجاع   -  4 طبقه   - قدوسی  قضایی شهید  – مجتمع  میر  پل  و  باال  چهارباغ 

9509986836101026ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/24 و ساعت 08:30 تعیین شده  

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 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 اطالع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی  حاضر گردد.

شماره:25494/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر مسلمی امیرانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836101105شماره  پرونده:  9510106836106449شماره  ابالغیه:  شماره 

به طرفیت خوانده منگل  دادخواستی  تنظیم: 1395/08/15 خواهان زهرا رحیمی    تاریخ   951249

حکیمی    به خواسته حضانت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان 

خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 

4 - اتاق 403ارجاع و به کالسه 9509986836101105ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/06 

و ساعت 12:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/

شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 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 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

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

شماره:25493/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر مسلمی امیرانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950768 خواهان حمید رضا پیمانی مشکله    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  

به طرفیت جعفر کرمانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ 95/10/7ساعت 

8 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  مجتمع  شورای حل اختالف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25425/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1459/95 خواهان مسعود جعفری آدریانی با وکالت محمد مهدی رضیان     

دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت زیبا میر احمدی بهروزی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز............ مورخ 95/10/6ساعت 10 صبح  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 

وکال    شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

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

شماره: 25432/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  منصوری     اعظم  خواهان   1456/95 پرونده کالسه  در خصوص 

نموده  تقدیم  کاشی    اصغر  مطاع 4-  مرتضی  انصاری 3-  2- مصطفی  انصاری  رضا   -1 طرفیت 

است ؛ وقت رسیدگی برای روز............ مورخ 95/10/6ساعت 8/30صبح  تعیین گردیده است. با 

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

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

خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

می شود.

شماره: 25431/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  حیدری      علیرضا  خواهان    11/ ش   1460/95 پرونده کالسه  خصوص  در 

برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دهنوی    علیمرادی  اعظم  طرفیت  به  بر:مطالبه  

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح    9 95/10/8ساعت  مورخ  روز.......... 

جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  مجتمع   وکال   چهارراه  شمالی 

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

می شود.

شماره: 25434/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  حیدری      علیرضا  خواهان    11 ش/   1470/95 پرونده کالسه  خصوص  در 

بر:مطالبه  به طرفیت طلعت شهرستانی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  95/10/8ساعت 9/30 صبح  

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  مجتمع  شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25433/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-653 خواهان مجید نادری     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

زهرا بیدگلی گشنیز جانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............ مورخ 95/10/8ساعت 

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

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

واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25461/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه    بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پور   نامدار  فرامرز  خواهان   598/95 پرونده کالسه  خصوص  در 

به طرفیت یزدان حسین پور آقائی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 

95/10/8 ساعت 17/00 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 – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 25471/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه 
بایگانی شعبه  :9409980359800352 شماره  پرونده  :9510100370003073 شماره  ابالغنامه  شماره 

نام   -2 :فرشاد  نام   -1  : حقیقی  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/08/09  تاریخ   940572:

خانوادگی : مقصودی 3- نام پدر : سجاد 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: 1395/10/12 

ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان   : حضور  محل   09:00 ساعت  یکشنبه 

مهدی  شکایت  خصوص  در   : حضور  علت   455 اتاق   4 طبقه   – اصفهان  استان  دادگستری کل 

 امیدی و محمد علی لطفی زاده  علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.

 شماره:25527/م الف 

منشی شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان )16 کیفری استان  سابق ( محسن بهروزی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836100867شماره  پرونده:  9510106836106526شماره  ابالغیه:  شماره 

جانی     گشنیز  حسینی  سادات  معصومه  شاکی   / خواهان   1395/08/16 تنظیم:  تاریخ   950977

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فتح اله محمدی    به خواسته ثبت واقعه ازدواج  تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل 

میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 403ارجاع و به کالسه 9509986836100867ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/12 و ساعت 10:30 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب 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 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

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

گردد.

شماره:25496/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

)مجتمع شهید قدوسی (  – نسرین ایزد دوست 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر مطالبه ی  مبنی  دادخواستی  آقای مجید قاسمی    پرونده کالسه 500/95 خواهان  در خصوص 

خسارت تاخیر تادیه ی دو فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال   به طرفیت آقای مظفر تاکی تقدیم 

نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 95/10/13 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با 

عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین 

خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 

سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 

8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد.

شماره : 25474 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 483/95  خواهان مهرداد مظاهری   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه   به 

طرفیت 1- معصومه محمد خانی 2- پرویز میرزایی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 

مورخه 95/10/14 ساعت 16/30 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 – پالک 57 کد پستی 8165756441 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 25451/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  9509980350600493شماره  پرونده:  9510100350608534شماره  ابالغیه:  شماره 

به طرفیت خواندگان  دادخواستی  اصفهان  1395/08/18 خواهان شهرداری  تنظیم:  تاریخ   950582

اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و حسن عباسی محمود آبادی به خواسته اعتراض به تصمیم واحد 

ثبتی و رفع تصرف عدوانی و دستور موقت و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600493 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/10/25 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

حسن عباسی محمود آبادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده فوق  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

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

 گردد.

شماره: 25526/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

نگاهی به آخرین آمار فروش فیلم های سینمای کشور

آشتی با سینما

اجرای 25 پروژه کتابخانه در اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پورحیدری، تختی فوتبال است یکشنبه  23  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  298 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  به جریمه فیفا و محرومیت نکونام

 اعتراض کرده ایم
نایب رئیــس فدراســیون فوتبــال 
ــه  ــه ای ک ــه جریم ــا ب ــت: م گف
ــه  ــا در نظــر گرفت ــرای م ــا ب فیف
بــرای  و  کرده ایــم  اعتــراض 
ایــران  بــازی  زمــان   تغییــر 
ــم  ــت و یک ــتان از بیس و ازبکس
 مــاه رمضــان هــم مکاتباتــی 
 را انجــام داده ایــم. علــی کفاشــیان دربــاره بــازی ایــران 
ــارک رمضــان  ــاه مب و ازبکســتان هــم کــه بیســت و یکــم م
برگــزار خواهــد شــد، تصریح کــرد: مکاتباتــی را انجــام داده ایم 
ــال  ــر ح ــه ه ــا ب ــم؛ ام ــر بیندازی ــازی را جلوت ــان آن ب ــا زم ت
ــر  ــم دیگ ــا تی ــد ب ــت و بای ــده اس ــی ش ــابقات قرعه کش مس
هــم بــه تفاهــم برســیم. بــه هــر حــال بــه تعویــق افتــادن این 
ــاره   ــیان درب ــت. کفاش ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــازی در دس ب
اینکــه گفتــه می شــود در زمــان ریاســتش توجهــی بــه تقویــم 
ــام  ــم اع ــان ه ــا در آن زم ــرد: م ــح ک نداشــته اســت، تصری
 کردیــم کــه بعضــی از روزهــا بــرای مــا بســیار مهــم هســتند 
ــی  ــم؛ ول ــراض کردی ــد اعت ــه ش ــم ک ــی ه ــی قرعه کش و حت
بــرای  حتــی  می دهنــد.  انجــام  را  خودشــان  آن هــا کار 
ــا  ــت اســت؛ ام ــز اهمی ــک روز بســیار حائ ــز ی مســیحیان نی
آن هــا بــه ایــن روز اهمیتــی نداده انــد و برایشــان در ایــن روز 

مسابقه گذاشته اند.

پورحیدری، تختی فوتبال است
 هنرمنــد ســینما و تلویزیــون گفــت: منصــور پورحیــدری
ــود. وظیفــه مــا ایــن  ــران ب یــک ســتاره واقعــی در ورزش ای
 اســت کــه او را بــرای فوتبــال ایــران حفــظ کنیــم و فرهنــگ 
ــد  ــوش ارجمن ــم. داری ــان رواج دهی ــن جوان و مکتبــش را بی
ادامــه داد: مــا در کشــتی اســوه های زیــادی داریــم کــه 
کشــتی گیران مــا می تواننــد بــا نــگاه کــردن بــه پشــت 
سرشــان، از ایــن الگوهــا یــاد بگیرنــد. مــا تختــی را در کشــتی 
ــیم؛  ــته باش ــار داش ــوی تمام عی ــک الگ ــا ی ــم ت ــظ کردی حف
ــال چنیــن الگویــی نداریــم و خــأ یــک الگــوی  امــا در فوتب

تمام عیــار در آن احســاس می شــود.
ــت  ــا نیس ــن م ــدری در بی ــور پورحی ــر منص ــه دیگ ــاال ک   ح
و پرونــده زندگــی دنیــوی او بســته شــده، بــا جرئــت 
ــو  ــوان الگ ــه عن ــه ب ــن را دارد ک ــتگی ای ــم او شایس می گوی
در فوتبــال حفــظ شــود. منصــور پورحیــدری، تختــی فوتبــال 
ــرای همیشــه در  ــه او را ب ــن را دارد ک اســت و شایســتگی ای
ــان معرفــی  ــه عنــوان یــک الگــو بــه جوان فوتبــال حفــظ و ب
ــت.  ــق نداش ــتقالی ها تعل ــه اس ــا ب ــدری تنه ــم. پورحی کنی
ــه  ــران اســت و هم ــال ای ــه فوتب ــه هم ــق ب ــدری متعل پورحی

ــد. ــاد بگیرن ــد از او ی ــا بای ــی م ــان فوتبال جوان

قرار منع تعقیب بیرانوند صادر شد
ــدی  ــه چن ــد ک ــا بیرانون علیرض
ــکایت  ــه ش ــه ب ــا توج ــش ب پی
دادســرا  بــه  نفــت  باشــگاه 
ــع  ــرار من ــود، ق ــده ب ــوت ش دع
کــرد.  دریافــت  را  تعقیبــش 
دروازه بــان ملی پوش پرســپولیس 
کــه در ایــن فصــل از جمــع 
نفتی هــا راهــی ایــن باشــگاه شــده، بــا توجــه بــه مطالباتــش 
از باشــگاه ســابق اعتراضاتــی را متوجــه مالــک جدیــد 
ــراه شــد.  ــا هم ــا شــکایت آن ه ــه ب ــود ک ــرده ب زردپوشــان ک
بیرانونــد بــا توجــه بــه ایــن شــکایت بــه دادســرا نیــز 
فراخوانــده شــده بــود کــه در نهایــت بــا ارائــه مســتندات خــود 
موفــق شــد قــرار منــع تعقیبــش را دریافــت کنــد و از اتهامــات 

وارده مبرا شود.

 آخرین وضعیت 

دژاگه،  قوچان نژاد و انصاری فر
مدیــر برنامه هــای ســه بازیکــن لژیونــر فوتبــال ایــران آخریــن 
وضعیــت آن هــا در فوتبــال اروپــا و قطــر را توضیــح داد. 
ــن وضعیــت اشــکان  ــی درخصــوص آخری محمودرضــا فاضل
دژاگــه در کشــور قطــر گفــت: دژاگــه بــا العربــی قــرارداد دارد 
و بحــث رفتــن او بــه پرســپولیس یــا تیم هــای دیگــر مطــرح 
نیســت. ایــن بازیکــن مشــکلی حقوقــی بــا باشــگاه العربــی 
دارد کــه در حــال رفــع و رجــوع کــردن آن هســتیم. فاضلــی 
ــه ایــن  ــم انصاری فــر و پیشــنهادهایی کــه ب درخصــوص کری
ــان  بازیکــن شــده، گفــت: انصاری فــر عملکــرد خوبــی در یون
ــیده؛  ــا رس ــت م ــه دس ــم ب ــی ه ــنهادات خوب ــته و پیش داش
امــا واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه ایــن بازیکــن بــا باشــگاه 

پانیونیــوس قــرارداد دارد و در ایــن تیــم ماندنــی اســت. 
وی همچنیــن درخصــوص قوچان نــژاد و اینکــه آیــا ایــن 
بازیکــن بــه تیــم دیگــری خواهــد رفــت، گفــت: بایــد به ســن 
 و ســال بازیکنــان هــم توجــه کــرد. این بازیکــن پیشــنهاد دارد

اما بعید می دانم بخواهد از هیرنوین جدا شود.

زورمان به تیم های دیگر نمی رسد
ســرمربی تیــم فوتبــال فجــر سپاســی بــا بیــان اینکــه 
ــاز دارد،  ــد نی ــن جدی ــار بازیک ــت کم چه ــه دس ــم ب ــن تی ای
 گفــت: بــا ایــن شــرایط زورمــان بــه تیم هــای دیگــر 

نمی رسد.
 غامحســین پیروانــی خاطرنشــان کــرد: بازیکنــان مــا 
بیشــتر در رده ســنی امیــد هســتند و بــه زمــان نیــاز دارنــد. 
ــاز  ــه دردسرس ــی روم ک ــی م ــتم جای ــودم می دانس ــه خ  البت
ــودم  ــی ب ــان قبل ــای مربی ــم ج ــن ه ــر م ــا اگ ــت. قطع اس

همیــن نتایــج آن هــا را می گرفتــم.
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ــی  ــی، دو مرب ــا حبیب ــری و علیرض ــن طاه ــل محس تقاب
ــه  ــن هفت ــورمان، در اولی ــال کش ــش هندب ــدار و بادان نام
بیســت و نهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ برتــر باشــگاه های 
ــا  ــال ب ــر هندب ــگ برت ــروع لی ــت. ش ــده نداش ــور برن کش
دربــی نماینــدگان شایســته اســتان اصفهــان بــود و تقابــل 
ــان  ــهرداری کاش ــپاهان و ش ــه س ــوالد مبارک ــای ف تیم ه
ــان رســید. مســابقات لیــگ  ــه پای ــا تســاوی 23 ـ 23 ب ب
ــه 21  ــاره از روز جمع ــر چندب ــا تأخی ــران ب ــال ای ــر هندب برت
آبان مــاه بــا دو دیــدار در شــهرهای کاشــان و کرمــان آغــاز 
شــد کــه تیــم شــهرداری کاشــان در نخســتین گام، میزبــان 
تیــم فــوالد ســپاهان بــود و تیــم هپکــوی اراک در کرمــان 

بــا تیــم صنعــت مــس ایــن شــهر دیــدار کــرد.
ــان و  ــپاهان اصفه ــایی س ــذاب و تماش ــیار ج ــازی بس  ب
شــهرداری کاشــان کــه دارای حساســیت و رقابــت خاصــی 
ــرز  ــری سرپرســت و فرام ــا حضــور عباســعلی اکب ــود، ب ب
بــا  هندبــال کشــور،  فدراســیون  کل  دبیــر  می آبــادی 
ــای  ــه نام ه ــا ب ــال دنی ــی هندب ــاوت دو داور بین الملل قض

علیرضــا موســویان از ســبزوار و مجیــد کاهــدوزان از 
اصفهــان در ســالن پویــش دانشــگاه کاشــان برگــزار شــد.

    اصفهانی های لیگ
هندبــال  تیــم  پرافتخارتریــن  ســپاهان،  فــوالد  تیــم 
 باشــگاه های کشــور کــه بیــش از 10 عنــوان قهرمانــی 
و نایب قهرمانــی را در کارنامــه درخشــان خــود دارد بــا 
 تغییراتــی در کادر فنــی بــا ســرمربیگری محســن طاهــری

ســرمربی پیشــین تیــم ملــی در ایــن فصــل ظاهــر شــده 
ــال  ــن س ــه دومی ــان ک ــهرداری کاش ــم ش ــا تی ــت؛ ام اس
برتــر  لیــگ  هندبــال  رقابت هــای  در  را  خــود  حضــور 
باشــگاه های کشــور تجربــه می کنــد بــا ســرمربیگری 
ثامن الحــج  تیــم  علیرضــا حبیبــی، ســرمربی موفــق 
ــد  ــی چن ــن تن ــت گرفت ــه خدم ــا ب ــدس و ب ــهد مق مش
جملــه  از  ملــی  تیــم  زبــده  و  برجســته  بازیکنــان  از 
 محمدرضــا رجبــی )کاپیتــان تیــم ملــی(، میــاد مســائلی 
کیانــی جــال  صمصامــی،  مهــرداد  کاظمــی،   امیــن 

ــی  ــد سیاوش ــژاد، محم ــا نوروزی ن ــور، پوی ــی حیدرپ مجتب
ــدان  ــه می ــای ب ــن یوســفی نژاد، پ ــان و امی محســن کرمی

گذاشــت.

تیــم  دو  تقابــل  می شــد  پیش بینــی  همان گونــه کــه 
خوش تکنیــک ســپاهان اصفهــان و شــهرداری کاشــان 
در شــروع بیســت و نهمیــن دوره رقابت هــای هندبــال 
زیباتریــن  از  یکــی  باشــگاه های کشــور،  برتــر   لیــگ 
ــود  ــابقات ب ــل از مس ــن فص ــای ای ــن دیداره  و جذاب تری
و بازیکنــان جــوان ملی پــوش دو تیــم در کنــار باتجربه هــا 
ــد.  ــش درآوردن ــه نمای ــال را ب ــابقه هندب ــن مس دیدنی تری
البتــه تیــم شــهرداری کاشــان نشــان داد کــه بــا انســجام 
ــوز جــا  ــی هن ــه عبارت ــه دارد و ب و هماهنگــی تیمــی فاصل
ــری  ــم برت ــل هــم علی رغ ــن دلی ــه همی ــاده اســت؛ ب نیفت
نســبی و پیشــی گرفتــن از حریــف و رقیــب قدرتمنــد خــود 
بــا اختــاف ســه گل در دقایــق پایانــی بــر اثــر بی دقتــی در 
ــرده  ــازی ب ــد شانســی ب ــا چاشــنی ب پرتاب هــای نهایــی ب

را بــه تســاوی کشــید.
    بازیکنان برتر

ــدار آن  ــن دی ــم تســاوی در اولی ــه رغ ــی ب شــاگردان حبیب
هــم در مقابــل حریــف صاحب نــام و صاحب ســبک فــوالد 
ســپاهان، اگرچــه در حــد و اندازه هــای واقعــی خــود نبودند 
ــان  ــویق بی ام ــورداری از تش ــی و برخ ــود میزبان ــا وج  و ب
ــه 600 تماشــاگر پرشــور و متعصــب  ــک ب  و یکپارچــه نزدی
 اگــر همــت کننــد می تواننــد مقــام قهرمانــی ایــن دوره از 

ــه خــود اختصــاص دهنــد.  ــال را ب رقابت هــای هندب
ــان  ــازی خــوب و قابــل قبــول دو دروازه ب در ایــن میــان، ب

خوش قــد و قامــت تیــم شــهرداری کاشــان را نبایــد 
ــد  ــم محم ــیرانی و ه ــدی ش ــم مه ــه ه ــت ک ــده گرف نادی
سیاوشــی عالــی ظاهــر شــدند و عملکردشــان همــراه 
بــا واکنش هــای به موقــع مانــع از فروریختــن بیشــتر 
دروازه شــان شــد. ضمــن اینکــه میــاد مســائلی )گــوش 
ــور  ــی حیدرپ ــط(، مجتب ــژاد )وس ــا نوروزی ن ــت(، پوی راس
ــال  ــپ(، ج ــوش چ ــی )گ ــن کاظم ــپ( امی ــوش چ )گ
کیانــی )بغــل راســت( مهــرداد صمصامــی )وســط(، امیــن 
ــان  ــی، کاپیت ــا رجب ــپ( و محمدرض ــل چ ــفی نژاد )بغ یوس
تیــم ملــی در پســت بغــل چــپ تیــم، نشــان دادنــد کــه از 

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــک خوب ــی و تکنی ــک بدن فیزی

درهفته اول لیگ برترهندبال کشور:

دربی اصفهان، برنده نداشت

هافبــک ملی پــوش ماشین ســازی تبریــز از شــایعاتی 
کــه پــس از دعــوت نشــدنش بــه تیــم ملــی ایجــاد شــده 
ناراحــت اســت. او می گویــد ایــن گمانه زنی هــا تیــم 
ملــی را بــه حاشــیه می بــرد. آندرانیــک تیموریــان در 

ــار  ــه اظه ــن رابط ــا ایســنا، در ای ــو ب گفت وگ
اســت  حرف هــا گمانه زنــی  ایــن   کــرد: 
ــس از  ــدارد. پ ــتی ن ــای درس ــچ مبن و هی
اینکــه در لیســت تیــم ملــی قــرار نگرفتــم با 
ــزدم  ــده ام حــرف ن ــاره آین ــچ کســی درب  هی
و جایــی هــم نگفتــم کــه اگــر بــه تیــم ملــی 
دعــوت نشــوم، قــرار اســت چــه کاری انجام 

ــاره  ــه درب ــی ک ــن مطالب ــل ای ــم دلی ــا نمی دان ــم. واقع ده
ــدون  ــده ای ب ــه داد: ع ــن می نویســند، چیســت. او ادام م
ــا  ــازی ب ــی در آســتانه ب ــم مل اینکــه شــرایط حســاس تی
ســوریه را در نظــر بگیرنــد، برداشــت های ذهنــی خودشــان 
را منتشــر می کننــد کــه ایــن باعــث برهــم خــوردن آرامــش 

ــم  ــد کن ــر تاکی ــار دیگ ــت ب ــود. الزم اس ــی می ش ــم مل تی
کــه تمــام نقــل قول هــا و گمانه زنی هــا کــذب اســت. 
ــه  ــه ام ک ــا گفت ــرد: مــن باره ــد ک ــه تاکی ــان در ادام تیموری
ســرباز تیــم ملــی هســتم و بــار دیگــر ایــن جملــه را تکــرار 
می کنــم؛ اگــر الزم باشــد 100 بــار دیگــر 
ــه  ــم ب ــی بتوان ــا وقت ــه ت ــم ک ــم می گوی ه
فوتبــال ایــران کمــک کنــم در خدمــت تیــم 
ملــی خواهــم بــود. کاپیتــان تیــم ملــی ایران 
دربــاره ارتبــاط خــود بــا کــی روش گفــت: اگر 
ــد  ــه صاحدی ــوردم، ب ــط خ ــی خ ــم مل از تی
آقــای کــی روش بــوده اســت. شــخصا بــرای 
ایشــان احتــرام بســیاری قائلــم و طــی ســال هایی کــه بــه 
عنــوان ســرباز در خدمــت تیــم ملــی و او بــودم نــکات فنی 
ــی روش  ــوس ک ــه ام. کارل ــاد گرفت ــی روش ی بســیاری از ک
بــرای مــن یــک مربــی قابــل احتــرام اســت و اعتقــاد دارم 

کــه او بــه فوتبــال ایــران بســیار خدمــت کــرده اســت.

آندرانیک تیموریان:

سرباز تیم ملی ام و برای کی روش احترام زیادی قائلم
پاســور تیــم والیبــال بانــک ســرمایه گفــت: همان طــور 
ــه  ــه کمیت ــود او ب ــث می ش ــن باع ــتباه بازیک ــه اش ک
انضباطــی بــرود، بــر داوران هــم بایــد نظــارت شــود تــا 

ــد.  ــازی نکنن ــا سرنوشــت مســابقه ب ب
مهــدی مهدوی پاســور تیــم والیبــال بانک 
ســرمایه دربــاره اولیــن شکســت تیمــش 
ــن  ــن ورامی ــر صالحی ــر براب ــگ برت در لی
ــود  ــالن ب ــه در س ــی ک ــر کس ــت: ه  گف
و ایــن بــازی را از نزدیــک می دیــد قطعــا 
ــه  ــه شــرایطی ک ــا توجــه ب ــود. ب راضــی ب
مــا داریــم، هــر تیمــی کــه برابــر مــا قــرار 

ــزود: در  ــه اف ــادی دارد. او در ادام ــزه زی ــرد، انگی می گی
ــال  ــن ح ــا ای ــم، ب ــوب نبودی ــی خ ــا خیل ــه م روزی ک
ــتباهات  ــا اش ــیم؛ ام ــازی باش ــده ب ــتیم برن می توانس
بــه ضــرر مــا شــد.  امتیازهــا  از  داوری در بعضــی 
ــه جــای برگشــتی  ــی رخ داد ک اشــتباهات در امتیازهای

ــا  ــان م ــوع بازیکن ــن موض ــت. ای ــود نداش ــان وج  برایم
را بــر هــم ریخــت و باعــث شــد بــازی از دســتمان خارج 
شــود. مهــدوی دربــاره اشــتباه های داوری در ایــن بــازی 
گفــت: امیــدوارم همان گونــه کــه یــک بازیکــن اشــتباه 
می کنــد و کارش بــه کمیتــه انضباطــی 
کشــیده می شــود، نظــارت خــوب بــر 
داوران هــم باشــد تــا آن هــا بــا سرنوشــت 

یــک تیــم بــازی نکننــد. 
بانــک  بــازی  داور  انتخــاب  دربــاره  او 
گفــت:  ورامیــن  صالحیــن  و  ســرمایه 
بازی هــای نزدیــک و مســابقه هایی کــه 
ــه کادر  ــه ب ــد، همیش ــای کار می کنن ــم پایاپ در آن دو تی
خــوب از جهــت داوری و همچنیــن نظارت احتیــاج دارد. 
ــتیم  ــی هس ــای مقدمات ــه در بازی ه ــر ک ــال حاض در ح
امــا اگــر در پلــی آف چنیــن اتفاق هایــی رخ بدهــد، یــک 

ــود. ــود می ش ــم ناب تی

مهدی مهدوی:

بر داوران هم باید مثل بازیکنان نظارت باشد

آگهی مفقودی برگ سبز و پالک 
 : موتور  شماره  به  قرمز  رنگ  به   cg125 تیپ  نامی  سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  پاک   
ce0109663 و شماره تنه :1120969 مدل : 1382 و شماره پاک :62689276 و نام مالک : 

مجتبی مدیحی بیدگلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ
شماره در خواست: 9510466836700041شماره پرونده: 9509986836700782شماره بایگانی شعبه: 

950867 تاریخ تنظیم: 1395/08/16 خواهان خانم مهتاب فروزان فرزند نصر اله بطرفیت آقای منصور 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه   درخواست  به  طاق  دادخواست  موسی  فرزند  رجبی 

اصفهان)مجتمع  دادگاه خانواده شهرستان  به شعبه 7  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 

شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع 

قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 205ارجاع و به کاسه 950867 خ 7 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/10/26 و و ساعت 9 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

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

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

آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان  حاضر گردد.

شماره:25423/م الف 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی ( – 

حسین شفیعی حسن آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اله  نبی  علیرضا شعربافیون  وکالت  با  پرونده کاسه 950774 خواهان حسام عظیمی  در خصوص 

است  نموده  تقدیم  زاده  دورانی  زهرا  به طرفیت  بر:مطالبه  چک  مبنی  دادخواستی  پور    سلیمانی 

با توجه به  .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 95/10/14ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. 

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 چهارراه 

وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

شماره: 25443/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  چک  مبنی  دادخواستی  فهامی    امید  پرونده کاسه 950778 خواهان  در خصوص 

طرفیت میثم ساعدی فرزند قدرت ا... تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهار شنبه مورخ 

95/10/15ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25441/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-487 خواهان مهرداد مظاهری    دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 

200/000/000 ریال  موضوع پنج فقره چک به طرفیت علیرضا سلیمانی تقدیم نموده ووقت رسیدگی 

برای روز..... مورخ 95/10/14ساعت 16 عصر تعیین گردیده است .  لذا با عنایت به مجهول المکان 

بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 

روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل 

اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 25452 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951036 خواهان علیرضا حیدری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک به 

طرفیت علیرضا جعفری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهار شنبه مورخ 95/10/15ساعت 

11/30 صبح 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 چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25445/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951035 خواهان علیرضا حیدری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک به 

طرفیت مسعود قضاوی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهار شنبه مورخ 95/10/15ساعت 

11 صبح 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 چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 25444/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950398 خواهان مرتضی محمدی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  بابت 

وجه 10 تخته فرش 700 شانه  به طرفیت وحید مرادی فرزند محمد قربان    تقدیم نموده است .وقت 

رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 95/10/14ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب  بودن  المکان 

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

مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

خوانده شهود خود را روز رسیدگی حاضر نمایند. 

شماره: 25442/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950777 خواهان امید فهامی      دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک  به 

طرفیت علیرضا حیدری فرزند حسین     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهار شنبه مورخ 

95/10/15ساعت 9:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شماره: 25439/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه     مبنی  دادخواستی  نامجو       ا...  قدرت  خواهان   950976 پرونده کاسه  خصوص  در 

رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  رحیمی       محمود  و  رضا  فرزند  ابوالحسنی  بتول  طرفیت  به 

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   9 95/10/14ساعت  مورخ  روز...........  برای 

جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

ابتدای شیخ صدوق شمالی  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 

چهارراه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

می شود. 

شماره: 25492/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 580/95خواهان ناصر – منصور خدادوستان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  

به طرفیت 1- پدران 2- ایران 3- بهرام 4- فخری 5- توران همگی نیسان  6- جمال کیانی  تقدیم 

نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخه 95/10/28 ساعت 5:00 عصر تعیین گردیده با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

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

ساختمان صبا – پاک 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: 25477/م الف مدیر دفتر شعبه 28 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350500711شماره  پرونده:  9510100350508068شماره  اباغنامه:  شماره 

950825 تاریخ تنظیم: 1395/08/16 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی اندوانی  

به  طاهری   اسماعیل  و  طاهری  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   429709 ثبت  شماره  به 

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

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

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

ثبت گردیده   9509980350500711 به کاسه  و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک  طبقه  اصفهان-  استان 

که وقت رسیدگی آن 1395/10/29 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

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

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

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

گردد.

شماره: 25525/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی

دادنامه
کاسه پرونده: 94-1294  شماره دادنامه: 718 مورخ : 95/8/4 مرجع رسیدگی:شعبه 27 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان:  رسول دهقانی  نشانی: اصفهان- خ امیر کبیر شاهپور جدید- بعد از چهارراه هزار دستگاه تعمیر 

المکان خواسته: مطالبه وجه یکفقره چک شماره 01870427  گاه الله  خوانده: سعید کیانی  نشانی: مجهول 

با عنایت به  مورخ 94/4/20 به مبلغ 4/500/000 لاير به انضمام کلیه  خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.))رای قاضی شورای حل اختاف((در خصوص دعوی آقای رسول دهقانی  به طرفیت آقای سعید 

کیانی به خواسته مطالبه مبلغ 4/500/000 لاير وجه چک به شماره ی 01870427 مورخ 94/4/20 به عهده بانک 

پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

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

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

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

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 

519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/500/000 لاير بابت اصل 

خواسته و 625/000 لاير بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک 

موصوف )94/4/20 ( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی 120/000 لاير تا زمان اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

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

می باشد. 

شماره:25486/م الف قاضی شعبه 27 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 95-342 شماره دادنامه: 702 مورخ : 95/7/10 مرجع رسیدگی:شعبه 31 شورای حل اختاف 

اورگانی  نشانی: اصفهان- خ بعثت 4 راه فاطوری جنب تعاونی قربانی  اصفهان خواهان:  علی مراد استکی 

مبلغ چهل  المکان خواسته: مطالبه  نشانی: مجهول  آزادانی   نصر  و سرامیک  خوانده: محسن  فروش کاشی 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء  و پنج میلیون لاير بابت یک فقره چک 

اختاف(( حل  شورای  قاضی  نماید.))رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم 

به خواسته مطالبه  آزادانی  نصر  آقای محسن  به طرفیت  اورگانی   استکی  مراد  علی  آقای  در خصوص دعوی 

مبلغ چهل و پنج میلیون لاير وجه چک به شماره ی 93684369  به عهده بانک موسسه مالی و اعتباری به 

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

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

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

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

و   519 و   515 و   198 و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  به  مستندا  رسد که  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 

بابت  میلیون لاير  پنج  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522

و  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  تومان  پنجاه  و  هفتصد  و  هزار  دو  و  پنجاه  و  یکصد  و  خواسته  اصل 

اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )  93/12/20( موصوف  چک  رسید   سر  تاریخ  از  تادیه 

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

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

می باشد 

شماره:25484/م الف قاضی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 95-315 شماره دادنامه: 941 مورخ : 95/8/16 مرجع رسیدگی:شعبه 35 شورای حل اختاف 

هاشمی   خوانده: حسین    8 فجر  پزوه  خوراسگان  اصفهان-  نشانی:  مقیمی   عبدالرحمان  خواهان:   اصفهان 

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

کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء قاضی شوراء ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست  عبدالرحمان مقیمی  به 

طرفیت حسین هاشمی  به خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 لاير  وجه یک فقره چک به شماره  325256  

عهده بانک کشاورزی شعبه قهدریجان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 

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

رسیدگی مورخه 95/8/2 و دفاعیات غیر موثر  خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 

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

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

صورتجلسه مورخه 95/8/2 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای 

حل اختاف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و 

به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون لاير  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک)95/4/3( تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی 

مبلغ دویست و دو هزار تومان در حق خواهان صادر و اعام می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 

 پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره: 25487/ م الف قاضی شورای حل اختاف 35 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 404/95 شماره دادنامه: 562  مورخ : 95/6/6 مرجع رسیدگی:شعبه 39 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان:  عباس بینا  نشانی: خ عبدالرزاق-جنب بانک سپه-طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد-موسسه راه 

صادق پاک30  خوانده: مهدی آیت اله زاده  نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به 

محتویات پرونده و نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.))رای قاضی شورا((دعوی عباس بینا  به طرفیت مهدی آیت اله زاده  بخواسته مطالبه مبلغ 5/000/000  

لاير وجه چک به شماره ی 014141303003 عهده بانک صادرات شهرک امیریه به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ و اطاع 

در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده  و الیحه و دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 

310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ پنج میلیون لاير 5/000/000  لاير بابت اصل خواسته و 730/000 لاير  بابت هزینه دادرسی و 

همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی 

بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و بمدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  می باشد. 

شماره:25458/م الف قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 95-504 شماره دادنامه: 552 مورخ : 95/7/28 مرجع رسیدگی:شعبه 16 شورای حل اختاف 

اردیبهشت خ آفتاب آفتاب 10 پ434 خوانده:  بهارستان- خ  اله علوی راد  نشانی:  اصفهان خواهان:  نصرت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء  با عنایت  المکان  کورش شمس  نشانی: مجهول 

اله  نصرت  شورا((دعوی  قاضی  نماید.))رای  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم 

راد  بطرفیت کورش شمس  بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 لاير وجه چک شماره ی 165300 عهده  علوی 

عدم  و گواهی  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  ملی  بانک 

پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده  و الیحه دفاعیه ای به 

این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 

بابت اصل خواسته و  60/000/000 لاير  به پرداخت مبلغ  بر محکومیت خوانده  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون 

وصول  تاریخ  تا  رسید  تاریخ سر  از  تادیه  و  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  1/755/000 لاير  

که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 

شعبه   این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعام  و   صادر 

می باشد. 

شماره:25454/م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان
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ـــمـــاره 298 ســـــال دوم              ݡسݒ

تعــدادی از زائــران ایرانــی بــه دلیــل داشــتن ویــزای جعلــی 
بــه مــدت ۲ روز در نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عــراق 
ــادی  ــود کــه آن هــا از مب ــی ب ســرگردان شــدند؛ ایــن درحال
قانونــی و رســمی بــرای ســفر اربعیــن اقــدام کــرده بودنــد. 
۲۳ زائــر دو روز پیــش بــه امیــد شــرکت در پیــاده روی 
اربعیــن راهــی مــرز مهــران شــدند. خــروج از ایــران بــدون 
مشــکل بــود، امــا در خــاک عــراق ویــزای آن هــا »جعلــی« 
ــور  ــه کش ــی ب ــاعت معطل ــس از 8 س ــد و پ ــناخته ش ش
بازگردانــده شــدند. ایــن اتفــاق درحالــی رخ داده کــه ماه هــا 
ــاره  ــادی درب ــدارهای زی ــن، هش ــیدن اربعی ــش از فرارس پی
ــا دســت کم از  ــود ت ــراق داده شــده ب ــزای ع ســاماندهی وی
تکــرار وقایــع ســال گذشــته جلوگیــری شــود؛ امــا بــا وجــود 
ــان  ــاره اندیشــیده شــده، همچن همــه تدابیــری کــه در این ب
ــران کشــورمان ایجــاد دردســر  ــرای زائ ــادی ب مشــکالت زی

کــرده اســت.
    شرح ماجرا

ــور  ــرا را این ط ــران ماج ــن زائ ــی از ای ــه نمایندگ ــدری ب حی
ــاده روی  ــرای پی ــه ب ــتیم ک ــواده هس ــا 5 خان ــرح داد: م ش
بــرای  کردیــم.  ثبت نــام  ســماح  ســامانه  در  اربعیــن 
ــی  ــق یــک آژانــس زیارت ــزای عــراق هــم از طری ــن وی گرفت
ــد از  ــه بع ــک هفت ــا هــم ی ــزای م ــم. وی ــدام کردی مجــاز اق

ارائــه گذرنامه هــا، از طریــق ســفارت عــراق صــادر شــد. 
برنامــه ســفرمان هــم طبــق زمان بنــدی ســازمان حــج 
ــران  ــرز مه ــچ مشــکلی از م ــدون هی ــاز شــد. ب ــارت آغ و زی
ــی  ــا در ِگیــت بازرســی خــاک عــراق، وقت ــم، ام ــور کردی عب
ــی  ــه جعل ــد ک ــد، گفتن ــا اشــعه UV چــک کردن ــا را ب ویزاه
ــرایط  ــن ش ــاعت در بدتری ــا 8 س ــه داد: م ــت. وی ادام اس
ــا  ــدیم. م ــل ش ــراق معط ــاک ع ــرزی خ ــر م ــه صف  در نقط
ــس  ــدیم؛ پ ــه نمی ش ــر را متوج ــان همدیگ ــا، زب و مرزبان ه
ــری  ــم پیگی ــالع دادی ــس اط ــه آژان ــوع را ب ــه موض از اینک
کردنــد کــه بــه ایــران برگردیــم تــا وضعیــت ویــزا را مشــخص 
کننــد. ایــن زائــر گفــت: بــرای مــا 5 خانــواده شــرایط خوبــی 
نبــود؛ چــون احتمــال داشــت بــه دلیــل جعلــی بــودن ویــزا 
ــدری  ــیم. حی ــر باش ــه مقص ــدون اینک ــویم، ب ــتگیر ش دس
ادامــه داد: آژانــس، نماینــده ای را بــرای پیگیــری وضعیــت 
ــج  ــازمان ح ــک س ــا کم ــتاد و ب ــران فرس ــرز مه ــه م ــا ب  م
طریــق  از  ویــزا  دوبــاره  صــدور  مقامــات کشــورمان  و 
کنســولگری عــراق در مهــران پیگیــری شــد. در یــک هفتــه 
ــار اســت چنیــن اتفاقــی بــرای زائرانــی  اخیــر ایــن دومین ب
ــماح  ــامانه س ــق س ــان از طری ــه ثبت نامش ــد ک رخ می ده
ــمی  ــای رس ــم از نمایندگی ه ــان ه ــده و ویزای ش ــام ش انج
ــی دیگــر  ــر اصفهان ــت عــراق صــادر شــده اســت. 7 زائ دول

نیــز بــه دلیــل داشــتن ویــزای جعلــی عــراق از مــرز شــلمچه 
بازگردانــده شــدند و نپذیرفتــن مســئولیت ایــن موضــوع از 
ســوی نماینــده دولــت عــراق در ایــران باعــث شــد آن هــا از 

ــد. ــن بازبمانن ــاده روی اربعی پی
    صدور ویزای جعلی از سوی عراق

یــک مقــام مرتبــط بــا موضــوع بــا تأییــد اینکــه گزارش هایــی 
ــت:  ــده، گف ــت ش ــی دریاف ــای جعل ــدور ویزاه ــاره ص درب
متاســفانه ایــن ویزاهــا از »مبــادی رســمی عــراق« درحــال 
صــدور اســت و شــکل ظاهــری آن قابــل تشــخیص نیســت. 
بــه نظــر می رســد ایــن اســتیکرهای تقلبــی در میــان 

ــی در حــال صــدور اســت!  ویزاهــای ســالم و اصل

از  اخیــر  هفتــه  چنــد  در  کشــورمان  اطالعــات  وزارت 
در  عــراق  ویــزای  جعــل  شــبکه های  بعضــی  انهــدام 
کشــور خبــر داده، امــا گویــا شــواهد نشــان می دهــد 
نمایندگی هــای  داخــل  بــه  سوءاســتفاده گران  پــای  رد 
ــا  ــران کشــیده شــده و برخــی ب ــت عــراق در ای رســمی دول
انگیزه هــای مالــی، بــه  دنبــال صــدور ویــزای جعلــی عــراق 
بــرای زائرانــی هســتند کــه مشــتاقانه بــه قصــد زیــارت راهی 

شــده اند. آن کشــور 
ــا وجــود آنکــه ســه ســال اســت دولــت ایــران پیشــنهاد   ب
لغــو ویــزا را مطــرح کــرده، امــا دولــت عــراق همچنــان اصــرار 

دارد ایــن ویــزا برقــرار باشــد.

ویزای جعلی و سرگردانی زائران ایرانی

 کسب رتبه اول استان اصفهان 

در ثبت نام آزمون های قرآنی
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
از  اصفهــان  اســتان  اســالمی 
کســب رتبــه اول ایــن اســتان در 
قرآنــی  آزمون هــای  ثبت نــام 
خبــر داد. حجت االســالم حبیب رضا 
ارزانــی اظهــار کــرد: انــس بــا 
قــرآن و اهــل  بیــت راه برون رفــت 
از دغدغه هــا و چالش هــای فرهنگــی موجــود در کشــور اســت 
ــاهد  ــود، ش ــه ش ــتر توج ــئله بیش ــن مس ــه ای ــدر ب ــر چق و ه
کاهــش آســیب های اجتماعــی خواهیــم بــود. وی بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــگ و ارش ــی در وزارت فرهن ــات قرآن ــت مؤسس ــرح تقوی ط
اســالمی گفــت: کلیــه مؤسســات قرآنــی دارای مجــوز می تواننــد 
از افــراد عالقه منــد ثبت نــام بــه عمــل آورده و آن هــا را آمــوزش 
ــه ســاالنه  ــون سراســری ک ــراد در آزم ــن اف ــد و ســپس ای دهن
برگــزار می شــود، شــرکت کننــد. وی بــا اشــاره بــه آمــار ثبت نــام 
آزمون هــای قرآنــی در اســتان اصفهــان بیــان کــرد: 87۰۳ نفــر 
ــون سراســری  ــن آزم ــی در پانزدهمی ــب مؤسســات قرآن در قال
قــرآن و عتــرت ثبت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد، 75۴8 نفــر 
از بانــوان و مابقــی از آقایــان بودنــد. وی افــزود: بیــش از ۶8۰۰ 
نفــر از کارکنــان دولــت نیــز در آزمــون »بــه ســوی فهــم قــرآن« 
ــزار  ــا ۱5 ه ــوع ب ــان در مجم ــه اســتان اصفه ــد ک ــام کردن ثبت ن
ــه اول را در ســطح کشــور  ــن دو آزمــون، رتب ــده در ای ثبت نام کنن
 از حیــث آمــار ثبت نــام کســب کــرده کــه ناشــی از ســابقه 

و عالقه مندی مردم استان به فعالیت های قرآنی است.

 مجمع خیران قرآنی باید

اعتماد خیران را جلب کند
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
مجمــع خیــران قرآنــی، بایــد زمینــه اطمینــان و جلــب 
ــای  ــج فعالیت ه ــا تروی ــد و ب ــم کن ــران را فراه ــاد خی اعتم
ــالم  ــد. حجت االس ــان ده ــود را نش ــی کار خ ــی خروج  قرآن
و المســلمین محمدعلــی نکونــام در دیــدار بــا اعضــای 
هیئت مدیــره مجمــع خیــران قــرآن و عتــرت)ع( چهارمحــال 
ــت  ــتان را برک ــی اس ــع قرآن ــدی جم ــاری، دغدغه من و بختی
الهــی دانســت و گفــت: خداونــد بــه کســانی برکــت ایمانــی 

ــد.  ــه باش ــا اراده و دغدغ ــه در آن ه ــد ک می ده
حجت االســالم نکونــام بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر کجــا درســت 
ــد، اظهــار کــرد: قطعــا  ورود پیــدا کنیــم، لنــگ نخواهیــم مان
ــه  ــد، اگــر ب ــه ســمت شــما هدایــت می کن ــران را ب خــدا خی
ــیس  ــید. وی تأس ــته باش ــان داش ــد ایم ــه می کنی کاری ک
مجمــع خیــران قرآنــی اســتان را ضــرورت دانســت و گفــت: 
هرچــه بیشــتر ادای وظیفــه کنیــم و صــادق و ســالم پیــش 

رویــم، خــدا نیــز کمــک خواهــد کــرد.

معارف

هشت بهشت

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــان  از جاذبه هــای گردشــگری اصفه
ــه  ــان ب ــم. اصفه ــیار گفته ای بس
ــه  ــر گوش ــوزه ه ــک م ــد ی مانن
خــود آثاری زیبــا و دیدنــی دارد. 
زیبــای  عمارت هــای  از  یکــی 
ــم  ــه علی رغ ــی ک ــارت هشــت  بهشــت اســت؛ عمارت ــان، عم اصفه
دسترســی آســان معمــوال از چشــم گردشــگران دور می مانــد. 
ــی  ــای تاریخ ــی از کاخ ه ــت، یک ــا کاخ هشت بهش ــارت ی عم
ــان  ــان و ساخته شــده در دوران صفوی موجــود در شــهر اصفه
ــه در  ــی ک ــا و کاله فرنگی های ــای باصف ــه کاخ ه ــت. از کلی اس
ــط کاخ  ــود، فق ــده ب ــداث ش ــاغ اح ــار چهارب ــن دوره در کن ای

ــت.  ــده  اس ــی  مان ــت باق هشت بهش
ــه روزگار شــاه  کاخ هشت بهشــت در ســال ۱۰8۰ هجــری و ب
ــاغ  ــاغ بلبــل ســاخته شــد. ب ســلیمان صفــوی در نزدیکــی ب
وســیعی کــه عمــارت در آن واقــع شــده، جزئــی از بــاغ بــزرگ 
ــرد  ــداث ک ــماعیل اول اح ــاه اس ــه ش ــوده ک ــان ب ــش جه  نق
و در زمــان جانشــینان او به ویــژه شــاه عبــاس اول بــه 

قطعــات متعــددی تقســیم شــد. 
بــاغ هشت بهشــت در زمــان شــاه صفــی وجــود داشــته و در 
دوره دو شــاه بعــدی، یعنــی شــاه عباس دوم و شــاه ســلیمان 
بــر درختــان ایــن بــاغ زیبــا افزودنــد. الزم اســت ذکــر شــود 
کوشــک بــاغ متعلــق بــه زمــان شــاه ســلیمان صفــوی اســت 
ــل و اصــالح شــد و در ســال ۱۰8۰  ــاغ تکمی ــه در آن دوره ب ک
هـــ. ق کــه بــا ســومین ســال ســلطنت شــاه ســلیمان صفوی 

مقــارن بــود، بــه اتمــام رســید.
ــت  ــیمن هش ــاغ نش ــن ب ــان ای ــی تاریخدان ــه برخ ــه گفت  ب
ــه  ــر در طبق ــه ۴ نف ــت ک ــوده اس ــاه ب ــرم پادش ــوگلی ح س
همکــف و ۴ نفــر دیگــر در طبقــه اول ســکنی گزیــده بودنــد. 
ــات فــراوان  ــا و تزئین ــا طاق هــای زیب ــای دو طبقــه ب ایــن بن
ــه  ــه ب ــر صفوی ــاری عص ــان معم ــای درخش ــی از نمونه ه یک
ــداث کاخ  ــدای اح ــان ابت ــر از هم ــن قص ــی رود. ای ــمار م ش
هشت بهشــت، »هشــت بــه هشــت« و »هشــت در بهشــت« 
نامیــده می شــده  اســت. تزئینــات عمــارت در دوران صفویــه 
بــه حــدی باشــکوه و هنرمندانــه بــوده کــه ســیاحان بســیاری 
زبــان بــه تحســین آن گشــوده اند. متأســفانه امــروز از 
بلــور  جام هــای  و  قاب هــا  و  زرنــگار  چــوب   نرده هــای 
ــای  ــر ج ــری ب ــف اث ــگ ظری ــه ای رنگارن ــای شیش و آلت ه
 نمانــده  اســت؛ چــرا کــه در دوره هــای بعــد از صفویــه 
ــرات بســیاری در آن داده  ــان تغیی ــژه در عصــر قاجاری و به وی
شــده  اســت؛ ایــن تغییــرات بــه حــدی اســت کــه برخــی از 
ــن  ــد. ای ــاب آورده ان ــه حس ــار ب ــیاحان آن را از دوران قاج س
ــا  ــدارد، ام ــوی را ن ــکوه دوران صف ــه ش ــا اگرچ ــارت زیب عم
ــان اســت. ــار تاریخــی اصفه ــن آث ــی از زیباتری ــان یک همچن

گشت وگذار

ــت  ــر اهمی ــد ب ســخنگوی ســتاد اربعیــن ضمــن تأکی
بیمــه شــدن زائــران حســینی، از مــردم خواســت بــرای 
 ورود بــه خــاک عــراق بــه دلیــل ازدحــام در مــرز مهران 

از مرزهای شلمچه و چزابه استفاده کنند. 
ــته  ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــودرزی ب ــا گ حمیدرض

۶۱ درصــد از جمعیــت زائــران از مــرز 
ــد کــه باعــث ترافیــک  ــردد کردن مهــران ت
شــد زائــران  ناراحتــی  و   ســنگین 
ــتاد  ــزی س ــورای مرک ــرد: در ش ــار ک اظه
ــن  ــرای ای ــدی ب ــات ج ــن تصمیم اربعی
ــتان های  ــده و زوار اس ــه ش ــه گرفت قضی
 مختلــف بیــن ســه مــرز مهــران، شــلمچه

و چزابه تقسیم شده اند.
گــودرزی تأکیــد کــرد: زائــران تــا جایی که ممکن اســت 
 بــه ســمت مــرز مهــران نرونــد و بــه مرزهــای شــلمچه 
و چزابــه برونــد. آنجــا تــردد بســیار آســان اســت؛ امــا 

ــا مشــکل مواجــه می شــوند.  ــران ب در مه

وی افــزود: حتــی اگــر روی روادیــد زائــران ُمهــر مهــران 
ــرز شــلمچه  ــور از م ــرای عب ــم ب ــاز ه  خــورده باشــد، ب
و چزابــه مشــکلی ندارنــد. بــه  عــالوه بهتــر اســت 
 زائــران ســعی کننــد پــس از زیــارت بالفاصلــه بازگردنــد 
و بازگشتشــان را بــه روز اربعیــن موکــول نکننــد؛ چــون 
ــه رو  ــا ازدحــام جمعیــت و ترافیــک روب  ب

و با مشکل مواجه خواهند شد.
 او ادامــه داد: مشــتاقان اباعبــدهللا از 
 حــدود ۱۰ روز پیــش پیــاده روی خــود

بســیاری  منتهــا  شــروع کرده انــد؛  را 
روز  پنــج  در  حتمــا  عالقه مندنــد کــه 
قبــل و پنــج روز بعــد از اربعیــن در ایــن 
ــن  ــل از اربعی ــون ۱۰ روز قب ــد؛ چ ــرکت کنن ــم ش مراس
ــه  ــد و دو، س ــدا می کن ــش پی ــت افزای ــام جمعی ازدح
ــه ســمت  ــادی ب روز بعــد از اربعیــن هــم جمعیــت زی
کشــور برمی گردنــد و ازدحــام و تراکــم جمعیــت بســیار 

ــاد اســت. زی

مرتضــی رحمانــی موحــد، معــاون گردشــگری ســازمان 
میــراث فرهنگــی کشــور، گفــت: طــی ســه ســال گذشــته بــا 
حضــور در ۳۰ نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری توانســته ایم 
ــان  ــه جهانی ــورمان را ب ــزرگ کش ــای ب ــی از ظرفیت ه بخش
بشناســانیم. تــالش در جهــت ارتقــای قــدرت پاســپورت 

ایــران و همچنیــن لغــو روادیــد، مــورد دیگــری 
بــود کــه معــاون گردشــگری ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور بــه آن پرداخــت و گفــت: 
لغــو روادیــد توافقــی متقابــل و تابــع ضوابــط 
گوناگــون و بــر اســاس تفاهــم میــان کشــورها 
و طبــق روال مرســوم همکاری هــای کنســولی 
ــق  ــط طب ــه تســهیل رواب ــا در کمیت اســت و م

ــش رو  ــع پی ــع موان ــر رف ــال 9۲، پیگی ــت در س ــه دول مصوب
هســتیم. معــاون گردشــگری در ادامــه گفــت: بایــد تســهیالت 
ــدف  ــور ه ــن ۴۰ کش ــه ای ــان ب ــگری و خدمات دهی م گردش
بــه صــورت حداکثــری انجــام شــود تــا شــاهد حضــور 

ــه کشــور باشــیم.  گردشــگران بیشــتری ب

از  حمایــت  جهــت  مقــررات  تنظیــم  همچنیــن  موحــد 
کیفیــت  ارتقــای  گردشــگری،  بخــش  ســرمایه گذاران 
ــی  ــات اقامت ــد تاسیس ــگری، رش ــات گردش ــات تاسیس خدم
هــدف گردشــگری  روســتاهای  افزایــش  هتل ســازی،   و 
و مراکــز بوم گــردی و طبیعت گــردی در روســتاها، توســعه 
ابعــاد مختلــف گردشــگری و تــالش در جهــت 
 آموزش هــای همگانــی درخصــوص صنعــت 
و هنــر گردشــگری را از دیگــر اقدامــات دولــت 
در زمینــه توســعه ایــن صنعــت برشــمرد کــه بــا 
حمایــت رســانه ها و فعــاالن بخــش خصوصــی 
ــگری  ــاون گردش ــت. مع ــه اس ــورت پذیرفت ص
گفــت:  فرهنگــی کشــور  میــراث  ســازمان 
امیدواریــم در آینــده، ایــران بــه کشــورهای مهــم گردشــگرپذیر 
ــدد. در ۳ ســال گذشــته در جــذب گردشــگر ۳۰ درصــد  بپیون
رشــد داشــته ایم کــه نزدیکــی آمــار ورودی )5 میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار گردشــگر( و خروجــی گردشــگر )۶ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 

ــب اســت. ــن مطل ــد ای ــر موی گردشــگر( در ســال های اخی

دادنامه

اختالف  رسیدگی: شعبه ۲۲ شورای حل  مرجع   95/۶/۱5 : مورخ  دادنامه: ۶۲۳  پرونده: 97/95 شماره  کالسه 

اصفهان خواهان: امیر ابراهیم الهیجانیان فرزند مصطفی  نشانی: اصفهان- میدان جمهوری-طبقه ششم بانک 

المکان خواسته: مطالبه وجه چهار  : مجهول  به نشانی  پور فرزند عبدالرحیم  تجارت واحد۱ خوانده: علی رحیم 

و   95/۴/۱5 مورخ   ۰۱7۰۶۱ و   9۴/۶/5 مورخ   ۰۱7۰57 های  شماره  به   ۱88/95۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  چک  فقره 

اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  بانک سپه گردشکار:  مورخ 9۴/5/۲7  و ۰۱7۰5۱   9۴/۴/۱۰ مورخ   ۰۱7۰۶۲

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

بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست امیر ابراهیم الهیجانیان به طرفیت علی رحیم 

پور بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار لاير وجه چهار  فقره چک به شماره 

و ۰۱7۰5۱ مورخ 9۴/5/۲7   9۴/۴/۱۰ و ۰۱7۰۶۲ مورخ  و ۰۱7۰۶۱ مورخ 95/۴/۱5  های ۰۱7۰57 مورخ 9۴/۶/5 

و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  بهارستان  بانک سپه شعبه  عهده 

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

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

اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98 

و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰؛ ۳۰9، ۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حکم به محکومیت 

به عنوان اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار لاير  خوانده 

پرداخت  به  و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  عنوان خسارت  به  هزار لاير   و سی  و سیصد  میلیون  پرداخت سه 

از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی  در  خسارات تاخیر و تادیه 

حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 خواهد بود. و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 

شماره:۲۴۶۳۲/م الف قاضی شعبه ۲۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  رسیدگی: شعبه ۲۲ شورای حل  مرجع   95/۶/۲۰ : مورخ  دادنامه: ۶۳5  پرونده: 95/95 شماره  کالسه 

اصفهان خواهان: امیر ابراهیم الهیجانیان فرزند مصطفی  نشانی: اصفهان- میدان جمهوری-طبقه ششم بانک 

تجارت واحد۱ خوانده: علی رحیم پور فرزند عبدالرحیم به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ دو  فقره 

چک جمعا به مبلغ 78/۰۰۰/۰۰۰ لاير به شماره های ۰۱7۰58 مورخ 9۴/5/۱۰  و ۰۱7۰59 مورخ 9۴/5/۱8 گردشکار: 

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

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست امیر ابراهیم 

الهیجانیان به طرفیت علی رحیم پور بخواسته مطالبه مبلغ هفتاد و هشت میلیون لاير وجه دو  فقره سفته/ چک 

انضمام خسارات  به  بهارستان  بانک سپه شعبه  ۲- ۰۱7۰59 مورخ 9۴/5/۱8  عهده  به شماره های ۰۱7۰58-۱ 

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

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

به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند.علی هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰؛ ۳۰9، 

۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و هشت میلیون لاير به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت یک میلیون و ششصدو پنجاه و پنج هزار لاير  به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و 

به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی  

در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 خواهد بود. و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد . 

شماره:۲۴۶۳۱/م الف قاضی شعبه ۲۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
به تاریخ 9۴/۱۰/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 

پرونده  به محتویات  توجه  با  قاضی شورا  است.  نظر  پرونده کالسه 9۴۰7۴۲ تحت  و  است  تشکیل  ذیل  کننده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم میدارد:خواهان: محمد رضا ذوالفقاری سیچانی آدرس اصفهان-خ 

حکیم بازارچه نو پاساژ امینی پالک ۱۶۳ وکیل: محمد حمیدی تهرانی آدرس: فالورجان-خ میثم-روبروی پارک 

اول خوانده:۱-علیرضا خانی ۲-محمد سعیدی آدرس هر دو مجهول  رود طبقه  زاینده  ساحلی-مجتمع تجاری 

المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون لاير به انضمام مطلق خسارات دادرسی رای قاضی شورادر خصوص 

دعوی آقای محمد رضا ذوالفقاری سیچانی فرزند عباس با وکالت آقای محمد حمیدی تهرانی به طرفیت آقایان 

۱-علیرضا خانی ۲-محمد سعیدی به خواسته مطالبه وجه به میزان پنجاه میلیون لاير موجب یک فقره چک به 

شماره 95۶8۴۲ مورخ 9۴/5/۲۰ عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 

اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده 

اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 

دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 

مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر 

مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از 

ناحیه خوانده/ صدور ان از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده(  و نظر به اصل صحت و 

صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/ 

اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا 

میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شوراهای حل 

اختالف مصوب ۱۳87/۴/۱8 و مواد ۱۲57- ۱۲58- ۱۲8۴- ۱۲8۶- ۱۳۲۱- ۱۳۲۴- قانون مدنی و مواد ۲۴9- 

۲8۶- ۳۱۰- ۳۱۱- ۳۱۴ تجارت و مواد ۱9۴- ۱97- ۱98- 5۰۳- 5۱5- 5۱9- 5۲۲ ق.آ.د.م و ماده واحده قانون 

استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

پیرامون خسارت قابل مطالبه خواندگان بصورت تضامنی را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون لاير بابت اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ صد و هشتاد هزار لاير هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی 

و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/ وکالی انتخابی و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ  سررسید 9۴/5/۲۰ تا زمان 

وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم 

می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و 

 سپس ظرف ۲۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان 

می باشد.

شماره: ۲۴589/ م الف قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95۰۳۳8 شماره دادنامه: ۱۳۶5 مورخ : 95/8/۱۶ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: بیژن جهانفر  نشانی: اصفهان- چمران از سمت فلکه الله بعد از بلوار بعثت ج دبیرستان آبدار 

شرقی  ۳و۴  فرعی  بین  عطار-  شهر-خیابان  شاهین  نشانی:  پرویزی  سولماز  وکیل:   ) نما  جهان  )فروشگاه 

پ۱7 خوانده: علیرضا عظیمی به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ هشت میلیون و 

پانصد هزار لاير گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در  ختم رسیدگی 

خصوص دادخواست بیژن جهانفر  با وکالت خانم سولماز پرویزی به طرفیت علیرضا عظیمی بخواسته مطالبه 

انضمام خسارات  به  ملت   بانک  عهده   ۱۴۳۱/5۰۰5۶۶/۱۴ به شماره  فقره چک    ۱ وجه  8/5۰۰/۰۰۰  لاير  مبلغ 

دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان 

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

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

را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی 

مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار 

لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت 77۰/۰۰۰  به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 

حق  در  مرکزی   بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  سررسید چک 9۴/7/5   تاریخ  از 

 خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود. 

شماره:۲55۳۶/م الف 

قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  : 95/۲/۱5 مرجع رسیدگی: شعبه ۴9 شورای حل  دادنامه: ۶۴ مورخ  پرونده: 9۴-۱7۴ شماره  کالسه 

اصفهان خواهان: محمود صادقی  نشانی: خ نشاط- شرکت تندیس خودرو سپاهان-نمایندگی ایران خودرو خوانده: 

مرتضی ملک محمد به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های مندرج در 

دادخواست به مبلغ ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ لاير و سایر هزینه های درخواستی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 

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

مبادرت بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست محمود صادقی  به طرفیت مرتضی 

ملک محمد بخواسته مطالبه مبلغ ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ لاير وجه دو  فقره چک به شماره های ۲۳85/۴8۰89۴-۱  ۲- 

۲۳85/۴8۰895  عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 

مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان با  ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 

نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از 

اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰؛ ۳۰9، ۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حکم به محکومیت 

خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و سیصد هزار لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت 7۰/۰۰۰ 

لاير  به عنوان خسارت دادرسی  به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک  لغایت زمان وصول و 

ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 

 پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت ۲۰  روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان 

می باشد . 

شماره:۲5۴8۲/م الف 

قاضی شعبه ۴9 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95۰۶۳۰  شماره دادنامه: ۱۲55مورخ : 95/7/۲۶ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۱ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: مریم عسگری  نشانی: اصفهان-سه راه سیمین-مجتمع آرش طبقه چهارم واحد ۴۰۲ وکیل: 

فاطمه مظاهری نشانی: اصفهان-چهارباغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد 9۰8 خوانده: محمد رضا رجبی 

به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه ۲ فقره چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور 

رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست مریم عسگری  با وکالت فاطمه مظاهری به طرفیت 

محمد رضا رجبی بخواسته مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه دو  فقره چک به شماره های ۱-۴۴۴۳۶۰ مورخ 

۱۳9۴/۱۱/۲۰ ۲-57988۲ مورخ ۱۳9۴/۱۰/۲8 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 

به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با  ابالغ م 7۳  وقت و انتظار کافی در 

جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 

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

استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰؛ ۳۰9، ۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۴/۴۳5/۰۰۰  لاير  به 

عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )9۴/۱۱/۲۰ -9۴/۱۰/۲8 ( لغایت زمان وصول 

و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 

 خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد

 بود. 

شماره:۲5۴۳5/م الف قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95۰۶۳۱  شماره دادنامه: .............  مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان 

فاطمه  وکیل:   ۴۰۲ واحد  چهارم  طبقه  آرش  سیمین-مجتمع  راه  اصفهان-سه  نشانی:  بهنام   راضیه  خواهان: 

به  خزائلی  رسول  خوانده:   9۰8 واحد  هفتم  طبقه  تجاری کوثر  مجتمع  باال  اصفهان-چهارباغ  نشانی:  مظاهری 

اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  فقره چک گردشکار:  یک  وجه  مطالبه  المکان خواسته:  مجهول   : نشانی 

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

به  مظاهری  فاطمه  وکالت  با  بهنام   راضیه  دادخواست  شورا((در خصوص  قاضی  نماید:))رای  می  رای  بصدور 

به   7587۰۰-۱ شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  لاير   ۴۴/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  خزائلی  رسول  طرفیت 

تاریخ ۱۳9۴/۲/۲5  به عهده بانک کشاورزی  به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 

تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با  ابالغ م 7۳  وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 

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

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

مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱۰؛ ۳۰9، ۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۴۴/5۰۰/۰۰۰ لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱/987/5۰۰  لاير  به 

عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )۱۳9۴/۲/۲5 ( لغایت زمان وصول و ایصال 

آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و ۱۲۰/۰۰۰ لاير هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 

 خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود. 

شماره:۲5۴۳۶/م الف

 قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۴۱۴۲5  شماره دادنامه: ۲۲5 مورخ: 95/۲/۲۰  مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: آرش رستمیان  نشانی: اصفهان-نجف آباد- خ امام غربی نبش چهار راه رجایی جنوبی خدمات 

ریش تراش صفا   خوانده: کرامت ایزد پناه به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه یک 

فقره چک به شماره ۰۴۶۲۰۶ و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور 

بخواسته  ایزدپناه  به طرفیت کرامت  دادخواست آرش رستمیان  نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص  رای می 

مطالبه مبلغ سی میلیون لاير وجه یک فقره چک به شماره ۱-۰۴۶۲۰۶  به عهده بانک صادرات  به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان 

با  ابالغ قانونی  وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 

و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت 

می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 

۳۱۳، ۳۱۰ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ  سی میلیون لاير به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت یک میلیون و سی هزار  لاير  به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 

از تاریخ )9۴/8/۳۰ ( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و بیست 

روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 

تامین خواسته خواهان با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی مستندا به تبصره ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی 

 توسط خواهان رد درخواست تامین خواسته صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص تامین خواسته فعلی 

است. 

شماره: ۲5۴۲7/م الف 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  حل  شورای   ۳9 رسیدگی:شعبه  مرجع   95/8/۲  : مورخ   77۱ دادنامه:  شماره   ۲۳۰/95 پرونده:  کالسه 

اقتصاد  مجتمع  فوقانی  طبقه  سپه  بانک  جنب  عبدالرزاق-  خ  اصفهان-  نشانی:  بینا  عباس  خواهان:   اصفهان 

موسسه راه صادق پ۳۰ خوانده: علی شایان مقدم نشانی: مجهول المکان شورا 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 

شورای حل اختالف((در خصوص دعوی آقای عباس بینا به طرفیت آقای علی شایان مقدم به خواسته مطالبه 

به شماره 89۰85۶- 89۰855- 55۳۱۶7- 89۰859- 89۰858- 89۰857  وجه چک  ۶7/۰۰۰/۰۰۰ لاير  مبلغ 

تقدیمی، تصویر مصدق چک ها  دادخواست  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  بانک صادرات  به عهده 

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

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

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 

5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون لاير بابت 

اصل خواسته و ۱/۶۲5/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی، خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  

تا تاریخ اجرای حکم در حق  چک های  موصوف )9۱/۶/۲8و 9۱/7/۲و 9۱/8/۲و 9۱/9/۲و 9۱/۱۰/۲و 9۱/۱۱/۲( 

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

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

می باشد. 

شماره:۲5۴57/م الف 

قاضی شعبه ۳9 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  رسیدگی:شعبه ۲7 شورای حل  مرجع   95/8/۱۰  : مورخ  دادنامه: 7۴5  پرونده: ۶۰8/95 شماره  کالسه 

اصفهان خواهان:  نعمت هللا هدایت نشانی: اصفهان- دروازه شیراز- کوی امام پالک ۲۴ طبقه دوم  خوانده: مجتبی 

قاسمی حسن آبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یکفقره چک شماره ۶7۳7۲5 مورخ 9۰/۳/۱۰ به 

مبلغ ۳8/۰۰۰/۰۰۰ لاير به انضمام کلیه  خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه 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 نعمت هللا هدایت به طرفیت آقای مجتبی قاسمی حسن آبادی به 

خواسته مطالبه مبلغ ۳8/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه چک به شماره ی ۶7۳7۲5 مورخ 9۰/۳/۱۰ 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 ابالغ  قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳8/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد و پنج 

هزار لاير ۱/8۰5/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک 

موصوف )9۰/۳/۱۰( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی ۱۲۰/۰۰۰ لاير تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 

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

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

می باشد.  

شماره:۲5۴85/م الف 

قاضی شعبه ۲7 شورای حل اختالف اصفهان

ایران به کشورهای مهم گردشگرپذیر می پیونددزائران از مرز مهران تردد نکنند

حتما بخوانید!
ایران به کشورهای مهم گردشگرپذیر...
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

 أالمانی ِمن َفساِد الَعقل.
ُ

َکثرة

آرزوهای زیاد از تباهی عقل است.

غررالحکم، ص525

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

 چه خوراکی هایی کبد 

را سالم نگه می دارند؟
بهتریــن  بــا  آشــنایی  بــرای 
می تواننــد  خوراکی هایــی کــه 
تاثیــر محافظتــی بــرای کبــد 
 داشــته باشــند، ایــن مطلــب 

را بخوانید.
لیمو

ــن میوه هــا  لیمــو یکــی از بهتری
بــرای کبــد اســت؛ زیــرا منبع طبیعــی ویتامیــن C اســت؛ این 
مــاده عالــی می توانــد بــه کبــد بــرای رهایــی از مــواد ســمی 
ــود  ــل بهب ــن عام ــت همچنی ــن خاصی ــد. ای ــک کن ــدن کم ب
ــرای  ــر ب ــاده ای بی نظی ــو، م ــت. آب لیم ــم غذاس ــد هض رون
ــود  ــن موج ــدرات کرب ــم هی ــد و تنظی ــای کب ــت آنزیم ه تقوی

در خــون اســت.
زردچوبه

ــته  ــد نداش ــا تردی ــه غذاه ــه هم ــه ب ــزودن زردچوب ــرای اف ب
آن  دمنــوش  می توانیــد  مایلیــد،  اگــر  حتــی   باشــید. 

را همراه با کمی عسل میل کنید. 
ــح  ــت و ترش ــی اس ــا عال ــم چربی ه ــرای هض ــه ب ــن ادوی ای
صفــرا را تحریــک می کنــد. افــزون بــر ایــن، بــرای کمــک بــه 
ــد اندامــی مهــم  ــد کب ــز کــه مانن ســم زدایی کیســه صفــرا نی

ــود. ــر خواهــد ب اســت، مؤث
گردو

ــگا 3  ــاد ام ــدار زی ــامتی، مق ــر س ــردو ب ــرات گ ــی از تأثی  یک
و گلوتاسیون موجود در آن است. 

ایــن دو ترکیــب ضــروری بــرای بــدن، بــه کبــد بــرای 
می کنــد. کمــک  بــدن  پاکســازی  و  ســم زدایی 

گریپ فروت
اگــر عــادت داریــد کــه هــر روز صبــح یــک لیــوان آب 
باشــید کــه  بنوشــید، می توانیــد مطمئــن  گریپ فــروت 
بــه تقویــت کبــد کمــک  بــدن پاک ســازی می شــود و 
 C ــن ــادی ویتامی ــدار زی ــوه مق ــن می ــع، ای ــد. در واق  می کن

و آنتی اکسیدان دارد.
آووکادو

مصــرف روزانــه نصــف آووکادو، عــادت غذایی بســیار ســالمی 
ــر  ــن تأثی ــود. ای ــد خواهــد ب ــد بســیار مفی ــرای کب اســت و ب
ــوه اســت  ــن می ــدار گلوتاســیون موجــود در ای ــل مق ــه دلی ب
ــن آنتی اکســیدان ها محســوب می شــود.  ــی از بهتری ــه یک ک
ــواد  ــه م ــا از شــر هم ــد ت ــد کمــک می کن ــه کب ــاده ب ــن م ای

مضــری کــه بــه آن هــا نیــاز نــدارد، راحــت شــود.

دستگیری سارق اینترنتی در اصفهان 
ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی، رئیــس پلیــس فضــای 
 تولیــد و تبــادل اطاعــات فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان

در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس بیــان داشــت: 
در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه از 
حســاب بانکــی او بــه صــورت اینترنتــی ســرقت شــده، بررســی 
ــت.  ــرار گرف ــا ق ــس فت ــوران پلی ــتور کار مام ــوع در دس موض
ــده در  ــی های انجام ش ــا بررس ــزود: ب ــی اف ــام انتظام ــن مق ای
فضــای ســایبر و انجــام کارهــای تخصصــی، متهــم شناســایی 
 و دســتگیر شــد. وی ادامــه داد: متهــم کــه بــا مــدارک 
ــراف  ــزه انتســابی اعت ــه ب ــه رو شــد ب و مســتندات پلیــس روب
کــرد و انگیــزه خــود را کســب مــال دانســت. وی در پایــان بیــان 
 داشــت: ســرقت از حســاب درصــد زیــادی از جرائــم ســایبری

را تشــکیل می دهــد و یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه بــه 
ــای  ــذاری کارت ه ــود، واگ ــر می ش ــی منج ــرقت های اینترنت س
ــاب  ــات حس ــز و اطاع ــای رم ــا افش ــران ی ــه دیگ ــاری ب اعتب
ــه می شــود کارت هــای بانکــی خــود  ــذا توصی  بانکــی اســت؛ ل
ــکان خــود  ــی نزدی ــر، حت ــراد غی ــار اف ــه هیچ وجــه در اختی را ب
قــرار ندهیــد و اگــر مجبــور بــه انجــام ایــن کار شــدید، ســریع 

بــرای تغییــر رمــز آن اقــدام کنیــد.

کشف گوجه فرنگی های تریاکی در اصفهان 
بــا همــکاری مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
خراســان رضــوی و اصفهــان، قاچاقچــی حرفــه ای مــواد 
مخــدری کــه اقــدام بــه انتقــال تریــاک بــه وســیله جاســازی 
در بــار گوجه فرنگــی می کــرد، دســتگیر شــد. ســرهنگ 
ســید تقــی حســینی، رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در پــی 
خبــری از پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی انتظامی 
خراســان رضــوی مبنــی بــر اینکــه یکــی از قاچاقچیــان 
ــدام  ــار گوجه فرنگــی اق ــه ای مــواد مخــدر در پوشــش ب حرف
ــتور کار  ــوع در دس ــد، موض ــدر می کن ــواد مخ ــال م ــه انتق ب
ــزود:  ــت. وی اف ــرار گرف ــس ق ــن پلی ــی ای ــوران عملیات مام
ــتان  ــای ورودی اس ــی از محوره ــه یک ــوران ب ــی از مام اکیپ
اعــزام شــد و حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری یک دســتگاه 
ــی  ــی گوجه فرنگ ــار قانون ــل ب ــه حام ــون را ک ــودروی کامی خ
ــه داد: در  ــینی ادام ــرهنگ حس ــد. س ــایی کردن ــود، شناس ب
 بازرســی بــه عمــل آمــده از داخــل کامیــون مقــدار 27 کیلــو 
ــار  ــن ب ــه ای در بی ــکلی حرف ــه ش ــه ب ــاک ک ــرم تری و 180 گ
ــم  ــود کشــف شــد و هــردو مته ــا جاســازی شــده ب گوجه ه
بــا تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

ــل داده شــدند. ــی تحوی قضای

ــود  ــه خ ــوص ب ــارژر مخص ــی، ش ــتگاه الکترونیک ــر دس ه
دارد؛ امــا آیــا اســتفاده از آن شــارژر بــرای دســتگاه های 

الکترونیکــی دیگــر کار درســتی اســت؟ 
عامل هــای  سیســتم  بــا  هوشــمند  تلفن هــای  بیشــتر 
ــارژر های  ــون از ش ــدوز ف ــد و وین ــل اندروی ــف از قبی مختل
ــی  ــد. فرق ــتفاده می کنن ــی اس ــرو یو.اس.ب ــتاندارد میک اس
ــرکت  ــدام ش ــاخت ک ــما س ــمند ش ــتگاه هوش ــد دس نمی کن

ــت. اس
 اتحادیــه اروپــا چنــد ســالی اســت کــه برند هــا را موظــف بــه 
ــرده اســت. اســتفاده از شــارژر ها  ــن اســتاندارد ک ــت ای رعای
بــا ســوکت »micro USB« و حتــی اپــل بــرای اجــرای ایــن 
دســتورالعمل، آداپتــور مخصوصــی را ارائــه کــرده کــه کانکتــور 

ــد؛  ــل می کن ــی تبدی ــه میکرویو.اس.ب ــل را ب ــوص اپ مخص
ــران  ــایش کارب ــه آس ــت ب ــد در نهای ــه می توان ــی ک موضوع
بــرای شــارژ ســریع گوشی شــان کمــک کنــد؛ امــا درحقیقــت 

ــت. ــه نیس این گون
    هر شارژر برای تنها یک گوشی

 مصطفــی عســکری کــه خــود تعمیــرگاه گوشــی همــراه دارد 
ــل  ــه دلی ــرده ب ــراد پیداک ــی های ای ــیع گوش ــم وس از حج
مــا گفــت؛  بــه  اصــل ســاده  همیــن  نکــردن  رعایــت 
گوشــی های میلیونــی کــه خامــوش می شــوند و کاربــر 
دیگــر نمی توانــد آن هــا را روشــن کنــد؛ دلیــل ایــن موضــوع 
ــل  ــارژر های غیراص ــر و ش ــر باالت ــا آمپ ــارژر ب ــتفاده از ش اس

ــت. اس
ــک  ــد. ی ــر نیندازی ــه خط ــود را ب ــی خ ــد میلیون ــی چن گوش
باتــری  بــاد کــردن  باعــث  می توانــد  غیراصــل  شــارژر 
 گوشــی شــما شــود. گاهــی نه تنهــا شــارژر های تقلبــی 
بلکــه اســتفاده از شــارژر تبلــت نیــز بــرای گوشــی های 

هوشــمند همیــن پیامــد را دارد.
 استانداردی که شما باید آن را بشناسید

هنــگام خریــد شــارژر بایــد حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
 UL ــتاندارد ــق اس ــا مطاب ــده حتم ــارژر خریداری ش ــه ش ک
باشــد؛ ایــن اســتاندارد بــه ایــن معناســت کــه آزمایش هــای 
الزم بــرای جلوگیــری از گــرم شــدن زیــاد از حــد آن هــا انجام 

ــه  ــی ک ــه مهم ــگام اســتفاده از شــارژر نکت شــده باشــد. هن
ــه آن توجــه شــود، آمپــری اســت کــه شــارژر تولیــد  بایــد ب

می کنــد.
    آمپر بیشتر، خرابی زودتر

هــر چــه مقــدار آمپــر بیشــتر باشــد، بــرق بیشــتری تولیــد 
می شــود؛ بــرای مثــال شــارژر یــک تبلــت اندرویــدی ممکــن 
اســت توانایــی تولیــد 2 آمپــر را داشــته باشــد؛ امــا شــارژر 
یــک گوشــی هوشــمند، یــک آمپــر تولیــد می کنــد. کســانی 
ــه یــک رام جدیــد کــوچ می کننــد  کــه از یــک رام قدیمــی ب
شــاید ایــن مشــکل برایشــان پیــش آمــده باشــد کــه پــس 
از تعویــض رام، گوشــی آن هــا دیــر شــارژ شــود کــه در ایــن 

شــرایط نبایــد زود باتــری یــا شــارژر بخرنــد.

عواقب خطرناک استفاده از یک شارژر برای چند گوشی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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در نشست سوم »چگونه دیابت را شکست دهیم؟« مطرح شد:

افزایش آگاهی، نخستین قدم برای مبارزه با دیابت

    غذای سالم بخورید تا دیابت نگیرید
کمیتــه فرهنــگ ســامت ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در ســال جــاری بــا 
ســرلوحه قــراردادن برنامــه آمــوزش و پیشــگیری از » دیابــت« بــه برگزاری سلسله نشســت 

ویــژه دیابــت بــا عنــوان »چگونــه دیابــت را شکســت دهیــم؟«  اقــدام کــرده اســت.
ــاز  ــال آغ ــان امس ــم؟« از روز 4 آب ــت دهی ــت را شکس ــه دیاب ــت های »چگون سلسله نشس
ــه  ــد ب ــا دیدگاهــی جدی ــه ب ــه ترتیــب روزهــای سه شــنبه هــر هفت شــده و از همــان روز ب

ــردازد. ــد می پ ــن بیمــاری جدی ــا ای ــارزه ب ــت و راه هــای مب بررســی دیاب
ــه  ــم؟« ک ــت را شکســت دهی ــه دیاب ــر یاشــار صالحــی، در ســومین نشســت »چگون دکت
ــرای حضــور  ــدارس ب ــای م ــر از اولی ــا تقدی ــزار شــد، ب ــان برگ ــزی اصفه ــه مرک در کتابخان
دانش آمــوزان در ایــن برنامــه اظهــار داشــت: اقــدام جالــب شــهرداری و ســازمان 
ــر  ــان در برگــزاری ایــن سلسله نشســت ها شــایان تقدی فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
اســت و امیــدوارم برگــزاری ایــن برنامه هــا راه خوبــی بــرای جلوگیــری از رونــد رو بــه رشــد 

ــن بیمــاری در جامعــه باشــد. ای
    افزایش آگاهی، نخستین قدم برای مبارزه با دیابت

وی مهم تریــن قــدم بــرای مبــارزه بــا دیابــت را افزایــش آگاهــی در ایــن زمینــه عنــوان کــرد 
و ادامــه داد: بایــد بدانیــم امــروز دیابــت پشــت در خانــه مــا نیســت؛ بلکــه در خانــه و در کنار 
مــا زندگــی می کنــد و بــه علــت نداشــتن نشــانه ســالیان ســال مخفــی باقــی می مانــد. 
ــیاری از  ــه و بس ــم، کلی ــع، چش ــیدگی به موق ــدم رس ــورت ع ــاری در ص ــن بیم ــع ای در واق

ارگان هــای بــدن را درگیــر می کنــد.
    غذای سالم و کنترل دیابت

صالحــی بــا اشــاره بــه نقــش غــذای ســالم در کنتــرل و پیشــگیری از دیابــت بیــان داشــت: 
بــا افزایــش زندگــی شــهری و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد، غــذا نیــز از حالــت ســنتی 
خــود خــارج شــده اســت. متأســفانه امــروزه شــاهد افزایــش روزافــزون فســت فودها در 
ــت  ــژه دیاب ــر، به وی ــواع بیماری هــای غیرواگی ــه ان ــا ب ــه زمینه ســاز ابت ــه هســتیم ک جامع

ــد. ــه شــمار می رون ب
ــوع دو را غــذای ســالم، ورزش منظــم، مصــرف درســت  ــت ن ــرل دیاب ــن راه کنت وی بهتری
دارو بــر اســاس دســتور پزشــک و کنتــرل منظــم قندخــون دانســت و اظهــار داشــت: بــرای 
ــی  ــه جایگاه ــا از چ ــی م ــذا در زندگ ــر غ ــه ه ــم ک ــد بدانی ــالم بای ــذای س ــتفاده از غ اس

ــود. ــام می ش ــی انج ــرم غذای ــری از ه ــا بهره گی ــن کار ب ــه ای ــت ک ــوردار اس برخ
ــدن  ــرای ب ــان، میــوه و ســبزی را ضروری تریــن مــواد غذایــی ب ــج، غــات، ن صالحــی برن
عنــوان کــرد و گفــت: ویتامین هــای محلــول در چربــی و قنــد موجــود در ایــن دســت مــواد 

غذایــی بــه صــورت روزانــه بــرای بــدن مــورد نیــاز اســت.
    غذاهای پرچرب، چراغ قرمز سالمتی 

وی بــا بیــان اینکــه غذاهــای ناســالم ماننــد چــراغ قرمــز در زندگــی مــا هســتند، افــزود: 
ــد  ــی، نمــک و قن ــه از چرب ــی می شــوند ک ــی شــامل خوراکی های ــواد غذای ــن دســت م ای

زیــادی برخــوردار هســتند.
صالحــی دربــاره ویژگی هــای غــذای ســالم گفــت: غذایــی کــه حــاوی قنــد، چربــی و نمــک 
کــم و فیبــر زیــاد باشــد در دســته غذاهــای ســالم طبقه بنــدی می شــود. فیبــر موجــود در 

غــذا کــه بیشــتر در حبوبــات و ســبزیجات موجــود اســت، موجــب هضــم بهتــر غــذا و جذب 
قنــد اضافــی مــواد غذایــی و در نهایــت جلوگیــری از افزایــش قندخــون بــدن می شــود.

    غذاهای کبابی، بخارپز و آب پز، بهترین نوع غذاها هستند
وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن نــوع مــواد غذایــی، غذاهــای کبابــی، بخارپــز و آب پــز اســت 
ادامــه داد: بنابرایــن بهتــر اســت در بســیاری از وعده هــای غذایــی بــه جــای ســرخ کــردن 

بیــش از حــد مــواد غذایــی و ســبزیجات از روش هــای جایگزیــن اســتفاده کنیــم.
صالحــی صبحانــه را مهم تریــن وعــده غذایــی دانســت و بــا اظهــار تاســف از بی توجهــی بــه 
ایــن وعــده غذایــی بیــان داشــت: نخــوردن صبحانــه، مقدمــه ای بــرای اســتفاده از غذاهــای 

ناســالم و ایجــاد ســیری کاذب و نداشــتن اشــتها بــرای وعــده ناهــار اســت.
وی بهتریــن نــوع نــان را نــان ســنگک و بربــری عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن دو نــان بــه 
علــت برخــورداری از آرد ســبوس دار، بهتریــن نــوع نــان هســتند و نــان ســفید در رتبــه دوم 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــن نان  ه ــد از ای بع
    پختن طوالنی مواد غذایی و افزایش قند موجود در آن

ــدن  ــه ب ــد بیشــتری ب ــه شــود، قن ــدر غــذا بیشــتر پخت ــان اینکــه هــر چق ــا بی صالحــی ب
ــج  ــت: برن ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــه تاکی ــورت روزان ــه ص ــذا ب ــه غ ــر تهی ــد، ب ــق می کن تزری
قهــوه ای و ماکارونــی ســبوس دار، بهتریــن نــوع مــواد غذایــی هســتند؛ در حالــی 
 کــه برنــج و ماکارونــی بــا زمــان طبــخ طوالنــی در دســته غذاهــای ناســالم قــرار 

می گیرند.
وی بــا اشــاره بــه گــروه میوه هــا و نقــش آنــان در بــدن انســان گفــت: خرمــا، انبــه، آنانــاس 
و مــوز از کالــری بســیاری برخوردارنــد؛ بنابرایــن عامــل مهمــی در ایجــاد ســیری کاذب بــوده 

و بهتــر اســت در مصــرف آنــان احتیــاط شــود.
صالحــی بهتریــن وعــده غذایــی را شــامل پروتئیــن، فیبــر و ویتامین هــا دســته بندی کــرد 
 و بیــان داشــت: میــوه بــه هیــج عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای وعــده غذایــی نیســت 

و به مصرف آن توصیه نمی شود.
    میوه  و سبزیجات، چراغ سبز سالمتی 

ــرار داد  ــبز ق ــراغ س ــا چ ــالم ب ــای س ــروه غذاه ــازه را در گ ــبزیجات ت ــا و س  وی میوه ه
ــر  ــده و از فیب ــه ش ــه تهی ــه در خان ــی ک ــای طبیع ــا، آب میوه ه ــار میوه ه ــزود: در کن و اف

ــتند. ــی هس ــواد غذای ــوع م ــن ن ــد، بهتری برخوردارن
صالحــی بــا اشــاره بــه بعضــی ســبزیجات ماننــد کلــم، چغنــدر و هویــج گفــت: ایــن دســت 
ــورت  ــه در ص ــد ک ــرار می گیرن ــته ای ق ــبزیجات نشاس ــروه س ــبزی ها در گ ــا و س میوه ه
امــکان، بهتــر اســت بــه صــورت خــام صــرف شــوند؛ ضمــن آنکــه ایــن مــواد بــا افزایــش 
ــوان  ــه هیــچ عن ــرای رژیــم غذایــی ب زمــان پخــت، قنــد فراوانــی را تولیــد می کننــد کــه ب

مناســب نیســتند.
وی در ادامــه برنامــه بــا تاکیــد بــر مصــرف لبنیــات کــم چــرب، گوشــت ســفید و غذاهــای 
ــا  ــن دســت پروتئین ه ــار ای ــت: در کن ــی گف ــا کباب ــز ی ــز و بخارپ ــه صــورت آب پ ــی ب دریای

ــات و ســویا نیــز اســتفاده کــرد. ــد حبوب ــوان از پروتئیــن گیاهــی مانن می ت
صالحــی در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه بشــقاب ســالم غذایــی افــزود: در بشــقاب 
غــذای ســالم گــروه ســبزیجات در نصــف بشــقاب قــرار گرفتــه و گــروه نــان و غــات در یک 

چهــارم بشــقاب و گــروه برنــج در یــک چهــارم دیگــر آن قــرار می گیــرد.

غنی تریــن  از  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
گنجینه هــای زبانــی در جهــان اســت. قدمــت 
زبــان و ادبیــات فارســی بــه قدمــت تمــدن بشــری 
اســت و از ایــن رو حفــظ و نگهــداری از ایــن 
گنجینــه کهــن، یــک وظیفــه ملــی اســت. فــارغ از 
نگاه هــای متعصبانــه، زبــان مــا میــراث مشــترک 
ــت  ــان اس ــی زبان در جه ــر فارس ــون نف  300 میلی
و از ایــن رو بایــد در جهــت پاسداشــت ایــن زبــان 
ــت ودومین  ــه بیس ــن اختتامی ــید. آئی ــی کوش غن
ــزار شــد  ــی برگ ــات در حال دوره نمایشــگاه مطبوع
ــتان  ــی فرهنگس ــن دوره متوال ــرای چهارمی ــه ب ک
ــرای نشــریاتی  ــان و ادب فارســی جوایــزی را ب زب
کــه در راه پاسداشــت زبــان و ادب فارســی گام 
بخــش  در  بــود.  گرفتــه  نظــر  در  برمی دارنــد، 
اســتانی / منطقــه ای، روزنامــه کیمیــای وطــن 
ــان  ــز فرهنگســتان زب ــه دوم جوای ــق شــد رتب موف
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور ب ــی را در کش و ادب فارس
ــدود  ــه ح ــی رخ داد ک ــاق در حال ــن اتف ــد. ای ده
180 نشــریه در طــرح رتبه بنــدی شــرکت کــرده 
بودنــد و کار داوری را 39 داور از اســتادان  بنــام 

روزنامه نــگاری و ادبیــات بــر عهــده داشــتند. ذکــر ایــن 
نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه کیمیــای وطــن در حالــی 
توانســت بــه ایــن موفقیــت دســت یابــد کــه تنهــا ســه مــاه از 

شــروع فعالیتــش می گذشــت. 
ــوآوران ــی اســت در بخــش روزنامه هــا، روزنامه هــای ن  گفتن
ــردم ــش، عصــر م  شــهروند، سیاســت روز، خراســان، آفرین
بخــش  در  و  مــردم  راه  و  جــوان  همدلــی، همشــهری، 
سیســتان  روزنامــه  منطقــه ای،  اســتانی/   روزنامه هــای 
ــمالی ــان ش ــه خراس ــن، اتفاقی ــای وط ــتان، کیمی  و بلوچس
ــر از  ــوان رســانه برت ــه عن ــام ســپیدار و نهضــت شــمال، ب پی
ــان و ادب فارســی شــناخته شــدند.  ســوی فرهنگســتان زب
ــی  ــر ورزش ــه خب ــی، روزنام ــای ورزش ــش روزنامه ه در بخ
خانــواده مجــات  بخــش  در  ورزشــی،  ابــرار  و   گل 
 خانــواده خوشــبخت، خانــواده جــوان، خانــه و زندگــی
بخــش  در  و  خانــواده  مجلــه  و  زندگــی  و  تدبیــر 
رســا  ایــران،  ورزش  برنــا،  خبرگــزاری  خبرگزاری هــا 
ــدند.  ــناخته ش ــر ش ــانه برت ــوان رس ــه عن ــر ب ــجو و مه دانش
فــرارو ســه،  ورزش  خبــری،  پایگاه هــای  بخــش   در 

ــت  ــای نخس ــز رتبه ه ــن حائ ــیم آنای ــف و نس ــاک، ال  تابن
شدند.

درخشش                            در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی

فارسی را پاس بداریم


