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 کیمیای وطن بررسی کرد:

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس



یادداشت سردبیر سرمقاله به قلم مدیر مسئول

پیش بینــی می شــود امســال و طــی روزهــای 
آینــده، یکــی از بزرگ تریــن نمایشــگاه های 
برگــزار در جزیــره کیــش  منطقــه   هوایــی 

شود.
نمایشــگاه بــزرگ هوایــی ایــران هفتــه جــاری 
ــدت 4  ــه م ــاه ب ــنبه 26 آبان م ــردا سه ش از ف
روز بــا نــام »خلیــج فــارس« در جزیــره کیــش 

برگــزار خواهــد شــد.
در ایــن نمایشــگاه، انــواع جنگنده هــای نیــروی 
ــون  ــت و هم اکن ــد داش ــور خواهن ــی حض هوای
)فالکــروم(   29-MiG جنگنده هــای   نیــز 
ــش حاضــر شــده اند.  ــره کی ــه در جزی و صاعق
ــواع  ــت ان ــرار اس ــنیده ها، ق ــی ش ــق بعض طب
 4-F دیگــری از هواپیماهــای جنگــی از جملــه
)فانتــوم(، F-14 )تامکــت( و میــراژ F-1 نیــز 
ــه  ــد و ب ــدا کنن ــور پی ــگاه حض ــن نمایش در ای

ــد. ــی بپردازن اجــرای نمایــش هوای
ایــن  در  خارجــی  شــرکت کنندگان  حضــور 
ــم آن  ــای مه ــی از جنبه ه ــز، یک ــگاه نی نمایش
خواهــد بــود کــه طــی آن، تیم هــای آکروجــت 
»شــوالیه« از روســیه و »زنبورهــای بالتیــک« 
ــد  ــی خواهن ــش هوای ــه نمای ــی در آن ب از لتون

ــت. پرداخ

ــت  ــم آکروج ــام تی ــه ن ــوالیه های روس ک ش
بــا  اســت  کشــور  ایــن  هوایــی  نیــروی 
ــرواز  ــر( پ ــده Su-27 )فالنک ــای جنگن جت ه

. می کننــد
ــر  ــای SM 30-Su فالنک ــرا جت ه ــه اخی البت
ــه ایــن تیــم واگــذار شــده و در صــورت  ــز ب نی
نمایشــگاه  در  هواپیمــا  ایــن  از  اســتفاده 
کیــش، ایــن حضــور اولیــن نمایــش خارجــی 
شــوالیه های روس بــا SM 30-Su خواهــد 

ــود. ب
زنبورهــای بالتیــک هــم دیگــر تیــم آکروجــت 
حاضــر در ایــن نمایشــگاه اســت کــه از اروپــای 
شــرقی بــا هواپیماهــای جــت L-39 بــه 

کیــش می آیــد.
ــران  ــه ای ــه برنام ــه ب ــا توج ــر، ب ــرف دیگ از ط
از  مســافربری  هواپیماهــای  خریــد  بــرای 
ــه  ــاس، ب ــگ و ایرب ــزرگ بوئین ــرکت ب دو ش
احتمــال زیــاد ایــن دو شــرکت نیــز اقــدام بــه 
اعــزام هواپیمــا بــه نمایشــگاه کیــش خواهنــد 

ــرد. ک
از  یکــی  امســال  می شــود  پیش بینــی 
بزرگ تریــن نمایشــگاه های هوایــی منطقــه 

در جزیــره کیــش برگــزار شــود.

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا بیــان اینکــه 
ــنایی  ــرای آش ــیج را ب ــتاوردهای بس ــگاه دس نمایش
ــا  ــروز ج ــت: ام ــا کرده ایم،گف ــئوالن برپ ــتر مس بیش
دارد کــه مســئوالن از ظرفیــت بســیج بــرای پیشــبرد 

امــور کشــور اســتفاده کننــد.
ســردار نقــدی، رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای پنــج ســاله 
ــرد  ــع آوری عملک ــه جم ــان اینک ــا بی ــن ســازمان ب ای
فعالیت هــای بســیج غیرممکــن اســت، اظهــار کــرد: 
ــورت  ــه ص ــه ب ــم ک ــدودی داری ــای مح ــا برنامه ه م

متمرکــز بــرای آن برنامه ریــزی می کنیــم. 
ــه صــورت خودجــوش  ــا ب ــزرگ کارهــای م بخــش ب
انجــام می شــود و منابــع بیشــتر ایــن برنامه هــا 
ــا  ــن فعالیت ه ــداد ای ــن تع ــت؛ بنابرای ــی اس مردم

ــک  ــب ی ــوان در قال ــه نمی ت ــت ک ــاد اس ــدر زی آنق
ــرد. ــه ک ــگاه آن را عرض نمایش

وی ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه، نمــاد و نشــانی 
ــام  ــور انج ــیجیان در کش ــه بس ــی ک ــت از کارهای اس

می دهنــد.
افــزود:  مســتضعفین  بســیج  ســازمان  رئیــس 
بســیج در زمینــه فعالیت هــای فرهنگــی، جنــگ 
نــرم، جهــاد اقتصــادی، ســازندگی و علمــی کارهــای 
ــن نمایشــگاه ســعی  بزرگــی انجــام داده اســت و ای
نشــان را  فعالیت هــا  ایــن  از  قــدری   می کنــد 

 دهد.
ــه  ــا دارد ک ــروز ج ــرد: ام ــح ک ــدی تصری ــردار نق س
مســئوالن از ظرفیــت بســیج مردمــی بــرای پیشــبرد 
اجتماعــی  معضــالت  حــل  و  فرهنگــی   مســائل 
و اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده کننــد. ایــن نمایشــگاه 
را بــرای آشــنایی بیشــتر مســئوالن بــا دســتاوردهای 

ــم. ــا کرده ای بســیج برپ
ــا ایــده آل مدنظــر  وی خاطرنشــان کــرد: البتــه مــا ت
ــد همیشــه خــود  ــم و بای ــادی داری ــه زی  خــود فاصل
را عقــب بدانیــم تــا بتوانیــم بــه پــای انقــالب برســیم؛ 
بســیج همــواره خــود را هم پــای انقــالب حفــظ 
ــوده  ــده و همیشــه پیشــتاز ب ــب نمان ــرده از آن عق  ک

است.

جمهــوری  ارتــش  عقیدتی سیاســی  ســازمان  رئیــس   
اســالمی ایــران گفــت: هــدف آمریــکا از پســابرجام نزدیــک 
شــدن بــه ایــران و نفــوذ در ارکان مختلــف نظــام ایــران بــوده 

اســت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی آل  هاشــم ب حجت االســالم ســید محمدعل
ــرت  ــر بصی ــت: اگ ــار داش ــناخت اظه ــرت و ش ــزوم بصی ل
وجــود نداشــته باشــد، انســان هنــگام بحــران دچــار مشــکل 

می شــود.
صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــکا  رفتــاری  الگــوی   وی 
را نشــانگر ایــن دانســت کــه ایــن بازیگــران از تــداوم جنــگ 
و خونریــزی در عــراق و ســوریه حمایــت می کننــد و تــداوم 
ــم  ــت رژی ــع و امنی ــب زیرســاخت ها در راســتای مناف تخری

ــرد.   صهیونیســتی صــورت می گی
ــابرجام  ــه دوران پس ــاره ب ــا اش ــم ب ــالم آل  هاش حجت االس
ــران  ــا ای ــکا ب تصریــح کــرد: پــس از برجــام، دشــمنی آمری
ابعــاد  دشــمنی  ایــن  بلکــه  نیافتــه،  نه تنهــا کاهــش 
ــتندات  ــت. مس ــرده اس ــدا ک ــترده تری پی ــر و گس پیچیده ت
ــی  ــابرجام را فرصت ــکا پس ــه آمری ــود دارد ک ــیاری وج بس
ــه ایــران و تــالش کــرد  ــرای نزدیــک شــدن ب می دانســت ب
ــه انحــای  ــی ب ــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگ در حوزه ه

ــد. ــوذ کن ــران نف ــف در ای مختل
از  یکــی  آمریکایی هــا،  اذعــان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سیاســت های اصلــی آمریــکا را تغییــر ذهنیــت مــردم ایــران 

نســبت بــه آمریــکا برشــمرد و گفــت: آمریــکا بــا نیــت تغییر 
نظــام ایــران پــای میــز مذاکــره آمــد و وقتــی در پســابرجام 
ــکاری  ــد، فریب ــران را تســلیم کن ــد ای متوجــه شــد نمی توان

ــدات خــود در برجــام عمــل نکــرد. ــه تعه ــرد و ب ک
بیــان  بــا  ارتــش  عقیدتی سیاســی  ســازمان  رئیــس 
ــران  ــذاری در اقتصــاد ای ــدام تاثیرگ ــه در پســابرجام اق اینک
ــه، افــزود:  اگــر توانمنــدی دفاعــی و علمــی  صــورت نگرفت
و دیپلماتیــک ایــران در ســطح بازدارندگــی وجــود نداشــت 

ــود. ــاز نب ــره و دادن امتی ــه مذاک ــر ب ــکا حاض آمری
ــرای  ــی ب ــدت و همدل ــظ وح ــزوم حف ــر ل ــان ب وی در پای
ــدی  ــد ناامی ــت: نبای ــرد و گف ــد ک ــام تاکی ــدار نظ ــه اقت  ادام
ــی از آن  ــروزی نهای ــه پی ــم؛ چــرا ک ــا مطــرح کنی را در دل ه
ماســت؛ بــه شــرط اینکــه ایمــان کامــل داشــته باشــیم بــه 

ــم.  ــام می دهی ــه انج آنچ

آیــت هللا محســن شبســتری، عضــو مجلــس خبــرگان، درخصــوص 
ــا  ــه اروپ ــر اتحادی ــایی دفت ــاره بازگش ــراد درب ــی اف ــارات برخ اظه
 در کشــورمان بــا تاکیــد بــر مخالفــت صریــح قــوه قضائیــه 
ــوع  ــن موض ــرد: ای ــار ک ــوع اظه ــن موض ــا ای ــتان ب و انقالب دوس
ــای  ــت ضرره ــن اس ــت و ممک ــالمی نیس ــه اس ــالح جامع ــه ص ب
ــزود:  ــد. وی اف ــته باش ــی داش ــورمان در پ ــرای کش ــیاری را ب بس
نــدارد؛  ایــن دفتــر در کشــورمان هیــچ ضرورتــی  گشــایش 
زیــرا در شــرایط فعلــی تمامــی کشــورهای اروپایــی از طریــق 
سفارتخانه هایشــان پیگیــر حقــوق اتبــاع خــود در ایــران هســتند؛ از 
ایــن رو لزومــی نــدارد دفتــری کــه همــه کشــورهای اروپایــی عضــو 
آن نیســتند در کشــورمان تاســیس شــود. عضــو مجلــس خبــرگان 
رهبــری خاطرنشــان کــرد: ضــرری کــه در تاســیس دفتــر اتحادیــه 
اروپــا در کشــورمان وجــود دارد، از فوایــدش بیشــتر اســت؛ از ایــن 
ــه ایــن امــر توجــه بیشــتری داشــته  رو انتظــار اســت مســئوالن ب
ــی  ــات جاسوس ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــتری ب ــت هللا شبس ــند. آی باش
ــی در کشــورمان  ــر و ســفارت های کشــورهای اروپای برخــی از دفات
خاطرنشــان کــرد: اگــر اجــازه دهیــم شــیاطین و جاسوســان یــک 
بــه یــک در کشــورمان حضــور پیــدا کننــد، ایــن رونــد ســبب تجمــع 
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــان می ش ــت توطئه  ش ــا و در نهای آن ه
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــت. وی در پای ــورمان نیس ــت کش ــالح وضعی ص
مــا بایــد هوشــیار باشــیم و اجــازه ندهیــم دشــمنانمان در اشــکال  

ــد. ــدا کنن ــف در کشــورمان حضــور پی مختل

ــران  ــت وزی ــه هیئ ــوری تصویب نام ــاون اول رئیس جمه مع
را درخصــوص بدهــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دولــت 
 بابــت خریــد ســهام شــرکت های ذوب آهــن اصفهــان 
و هلدینــگ خلیــج فــارس بــه دســتگاه های ذی ربــط ابــالغ 

. کرد
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

بدهــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دولــت بابــت خریــد 
ســهام شــرکت ذوب آهــن اصفهــان و خریــد ســهام شــرکت 
هلدینــگ خلیــج فــارس از طریــق شــرکت ســرمایه گذاری 
ــزان مــورد تأییــد  ــه می نفــت و گاز و پتروشــیمی تأمیــن، ب
ــویه  ــدور اوراق تس ــق ص ــازی از طری ــازمان خصوصی س س
ــان ســال  ــا پای ــی شــده ت ــات قطع ــه از محــل مطالب خزان
ــزان  ــه می ــت )ب ــی از دول ــن اجتماع ــازمان تأمی 1393 س

ــل تســویه اســت. مــورد تأییــد ســازمان حسابرســی( قاب

»خلیج فارس« آماده اجرای نمایشگاه بزرگ هوایی »صاعقه« 

سردار نقدی:

مسئوالن کشور از ظرفیت بسیج استفاده کنند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

آمریکا، پسابرجام را فرصتی برای نفوذ در ایران می داند

آیت هللا شبستری:

  اجازه ندهیم دشمن در اشکال مختلف 

در کشورمان حضور پیدا کند

معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد:

 مصوبه نحوه تسویه بدهی 

سازمان تأمین اجتماعی 

حتما بخوانید!
هنوز پرونده ای از حقوق های نجومی... دوشنبه  24  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  299  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

الگوی بی بدیل                                     
امــام  نــگاه  در  اساســی  راهکارهــای  از  یکــی 

پاک ســازی  بــرای  علیه الســالم   علی بن ابیطالــب 
جامعــه از بدی هــا و ناپاکی هــا ایســتادگی مــردم در 
بــه کرســی نشــاندن حــق اســت. ایشــان درین بــاره 
می فرماینــد: »لــن تقــدس امــة ال یؤخــذ للّضعیــف فیهــا 
حقــه مــن القــوي غیــر متتعتــع «؛ امتی که حــق ضعیفان 
را از زورمنــدان بــا صراحــت و بــدون خــوف و تــرس نگیرد، 
 هرگــز پــاک نمی شــود و روی ســعادت را نمی بینــد. 
نامــه 53( حکومــت  )نهج البالغــه، صبحــی صالــح، 
ــی  ــوی بی بدیل ــالم، الگ ــی علیه الس ــان عل ــوالی متقی م
ــا  ــنایی ب ــن آش ــه کوچک تری ــانی ک ــر انس ــه ه ــت ک اس
مفاهیــم و عملکــرد آن داشــته باشــد، در انتظــار برقــراری 
ــارزه و  ــال ها مب ــران س ــردم ای ــت؛ م ــت اس ــن حکوم ای
مجاهــدت کردنــد تــا بــه ایــن مقــام و جایــگاه برســند و 
امــروز کــه 4دهــه از عمــر ایــن انقــالب می گــذرد انتظــاری 
جــز ایــن ندارنــد؛ آن هــا انتظــار ندارنــد دســت اندرکاران در 
جایگاه هــای مختلــف چشــم بــه روی حــق و حقــوق آنــان 
ــام حقوق هــای نجومــی و  ــه ن ببندنــد و شــاهد چیــزی ب

... باشــند. 
ــدک  ــوت و ان ــوت الیم ــان و ق ــده ای ن ــه ع ــی ک  در حال
ــد،  ــت می آورن ــه دس ــختی ب ــه س ــواده را ب ــود و خان خ
می تواننــد  و کســانی  می شــود کــس  دیــده  اینکــه 
و  ارتــزاق کــرده  حــق  بــدون  بیت المــال  کیســه  از 
ــون دم  ــأ قان ــد و از خ ــت کنن ــان حمای ــئوالنی از آن مس
بزننــد، حکایــت از بی انضباطــی مالــی و بی توجهــی 
ــر در  ــت. اگ ــان اس ــوالی متقی ــی م ــوی حکومت ــه الگ ب
محاکــم، پولــداران و صاحبــان زر و زور به راحتــی حقوقــی 
را پایمــال کننــد و ضعفــا نتواننــد بــه حــق خــود برســند، 
ــوی  ــه شــیوه و روش و منــش عل نشــان از کم توجهــی ب
اســت؛ زیــرا در حکومــت علــوی چنیــن امــوری بــه چشــم 
نمی خــورد. علــی علیه الســالم مــرد حــق و حقیقــت بــود 
و می خواســت عدالــت را در جامعــه پیــاده کنــد و حقــوق 
ــرای  ــن مســیر ب ــرد؛ در ای زیردســتان را از ســتمگران بگی
او هیــچ تفاوتــی بیــن اشــخاص و افــراد وجــود نداشــت؛ 
اینکــه ایــن وابســته بــه آن اســت و آن وابســته بــه ایــن، 
مفهومــی نداشــت؛ زیــرا از منظــر علــی علیه الســالم، غــالم 
ســیاه حبشــی بــا فرزنــد دلبنــدش یکســان بــود و بایــد 
از مزایایــی یکســان در اجتمــاع برخــوردار می شــدند.

درواقــع چــون هــدف امــام ریشــه کن کــردن فســاد 
 تبعیــض طبقاتــی و تحقــق عدالــت در جامعــه بــود

ــدارانش  ــه فرمانـ ــت و ب ــری می جس ــتم تب ــم و س از ظل
 اصول اخالقـــی، راهکارهـــای حکومتداری و عدالت پروری

را یــادآوری می کــرد و اگــر خالفــش را می دیــد فریــادش 
بلنــد می شــد و حتــی توبیــخ و عــزل می فرمــود. 

علــی علیه الســالم بــه ایــن هــم قناعــت نمی کــرد؛ 
ــردم زیرنظــر داشــت  ــت و م ــا رعی ــان را ب ــار آن ــه رفت بلک
تــا مبــادا در حکومــت او حقــی پایمــال و مظلومــی 
محــروم شــود. اکنــون انتظــار مــی رود در مراتــب مختلــف 
ــا  ــه ب ــر جامع ــن قش ــتازاده ها و فقیرتری ــا روس ــور م کش
ــا  ــان زر و زور یکــی باشــند و فرصت ه ــا و صاحب آقازاده ه
بــه عدالــت توزیــع شــود. بــه راســتی آیــا کســی آقــازاده 
ــراغ دارد ــور س ــکاری در کش ــای بی ــن وانفس ــکار در ای  بی

ــوم  ــه ق ــاالری ب ــای شایسته س ــه ج ــئوالن ب ــا مس  و آی
ــر  ــد؟ اگ ــه نمی کنن ــتر توج ــاالری بیش ــه و گروه س و قبیل
ــه حــال آن هــا  این هــا درســت عمــل می شــود، خوشــا ب
 و مــردم، وگرنــه بایــد اوضــاع بــه مســیر درســت برگــردد 
و اگــر اســتخدام صــورت می گیــرد، بایــد بــا ضوابــط باشــد 

تــا روابــط؛ امــا آیــا ایــن عملــی شــده و می شــود؟
ــی ــتر نخع ــک اش ــه مال ــه ب ــالم در نام ــام علیه الس  ام
 فرمانــروای مصــر، ســفارش می کنــد: کمــی از وقــت خــود

را در اختیــار نیازمنــدان، ضعیفــان و محرومــان قــرار بــده و 
درهــای »داراالمــاره« را بــاز بگــذار تــا مــردم آزادانــه و بدون 
موانــع نــزد تــو بیاینــد و مشــکالت خــود را بــا تــو در میــان 
ــای  ــا و گرفتاری ه ــه کاره ــخصا ب ــود ش ــا خ ــد ت بگذارن
ایشــان رســیدگی نمایی. این شــیوه و روش موالســت؛ اما 
آیــا مدیــران مــا ایــن چنین انــد یــا اینکــه خــود را از مــردم 
ــب جلســه، جلســه و جلســه اند  ــد و مرت ــی می کنن مخف
 و کســی توفیــق لحظــه ای دیــدار بــا برخــی از آن هــا

را نــدارد تــا دردی از خــود یــا جامعــه را مطــرح کنــد و بــه 
نتیجــه برســاند؟ آیــا امــروز رســیدگی دقیق بــه حقوق های 
 نجومــی کــه خــود نوعــی پایمــال کــردن بیت المــال اســت 
و فریــاد رهبــری را درآورد و رســیدگی بــه آن بــه تکلیــف 
صریــح تبدیــل شــد، بــه درســتی انجــام گرفــت و می گیرد 
یــا از روی میــز بــه زیــر میز و در کشــوهای دربســته رفت؟ 
رســیدگی بــه ایــن نقیصــه بــزرگ می توانــد عــزم دولــت 
و دســتگاه های نظارتــی و قضایــی را در برقــراری عدالــت 
 و گرفتــن حقــوق عامــه از متجــاوزان بــه بیت المــال 
ــان  ــالم نش ــی علیه الس ــان را از عل ــری حاکم و الگوپذی
دهــد و بــار دیگــر جامعــه را بــه آینــده ای درخشــان امیدوار 

کنــد.

 کتاب، گرانبهاترین میراث                            

ادامه از صفحه یک: 
ــعادت  ــفیر س ــن س ــد آخری ــه جاوی ــزه همیش و معج
کــه  کتابــی  اســت؛  دانســته  آســمانی  کتــاب  را 
ــت و در  ــعادت اس ــت و س ــان هدای ــید درخش خورش
همــه زمان هــا و مکان هــا و شــرایط، پاســخگوی 
نیازهــای فــردی و اجتماعــی جامعــه بشــری اســت.

کتــاب مثــل خورشــید، فضــای زندگــی مــا را روشــن 
می کنــد و نــور و گرمــی می بخشــد. کتــاب ماننــد 
ــای  ــارد و گل بوته ه ــا می ب ــرزمین دل ه ــر س ــاران ب ب
می بخشــد.  طــراوت  و  می کنــد  بــارور  را  اندیشــه 
 کتــاب، نقــش پرنــدگان را بــه انســان ارزانــی مــی دارد 
و او را بــه پــرواز در آســمان اندیشــه رهنمون می ســازد. 
ــه  ــر در عرص ــزون بش ــرفت های روزاف ــاب در پیش کت
ــته  ــال داش ــش فع ــگ، نق ــوآوری و فرهن ــش و ن دان
ــدی در  ــای بلن ــه گام ه ــی ک ــک آن های ــت. بی ش اس
 وادی ادب و فرهنــگ و دیگــر زمینه هــا برداشــته اند 

با کتاب و کتابخوانی بیگانه نبوده اند.
ــخ از  ــزرگ تاری ــردان ب ــمانی و م ــان آس ــی ادی تمام
ــای  ــن گوی ــه ای ــد ک ــه مانده ان ــاب جاودان ــق کت طری
اهمیــت عنصــر کتــاب در پویایــی جامعــه اســت. 
روابــط و تبــادل فرهنگــی جوامــع بشــری نیــز در پرتــو 

ــت.  ــده اس ــق ش ــاب پررون کت
توســعه  رشــد،  ارزیابــی  شــاخصه های  از   یکــی 
ــر  ــر حاض ــوری در عص ــر کش ــی ه ــرفت فرهنگ و پیش
مــرز  آن  مــردم  کتابخوانــی  و  مطالعــه   میــزان 
ــالمی  ــران اس ــا ای ــی م ــور تاریخ ــت و کش ــوم اس و ب
تمدنــی  داشــتن  بــا  تاکنــون  قدیماالیــام  از  نیــز 
فرهنگــی  علمــی  متعــدد  مراکــز  و   چندهزارســاله 
ــزرگ  ــا و دانشــمندان ب ــر و علم ــای معتب و کتابخانه ه
بــا آثــار ارزشــمند تاریخــی، ســرآمد دول و ملــل دیگــر 
بــوده و در عرصــه فرهنــگ و تمــدن جهانــی بــه ســان 
بــا  و  می درخشــد  همچنــان  تابنــاک  خورشــیدی 
فرزنــدان نیک نهــاد خویــش هنرنمایــی می کنــد؛ 
ــه  امــا افســوس و صــد افســوس کــه امــروز توجــه ب
ــود؛  ــاب ادا نمی ش ــق کت ــرده و ح ــش ک ــاب فروک کت
 بــه طــوری کــه ســرانه کتابخوانــی بســیار پاییــن 

و شرایط کتابخوانی نامطلوب است. 
 امــروز رســانه های دیجیتــال و تلگــرام و ...جــای کتاب 
و مطالعــات مــدون و بــا برنامــه و موثــر را گرفتــه 
بــه دســت گرفتــن  لــذت کتــاب   اســت؛ گرچــه 
و خوانــدن هنــوز ســر جایــش اســت، امــا کمتــر افــراد 
ــاط  ــذت و نش ــن ل ــه ای ــا ب ــد ت ــه می کنن آن را تجرب

ــا کتــاب همــراه شــوند.  برســند و ب
ســوی  از  ارائه شــده  ارقــام  و  آمــار  متأســفانه 
ــی  ــی و خارج ــی داخل ــازمان های فرهنگ ــع و س مجام
ــی ــر ایران ــه ه ــرانه مطالع ــاره س ــکو درب ــد یونس  مانن

ــی  ــت عموم ــک حرک ــد ی ــت. بای ــده نیس  امیدوارکنن
ــا  و یــک جهــاد کتابخوانــی و مطالعــه بــه راه بیفتــد ت
در آینــده شــاهد آشــتی جامعــه بــا کتــاب باشــیم؛ امــا 
ــایند اســت  ــان ناخوش ــی چن ــاب و کتابخوان وضــع کت
کــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه می فرماینــد: 
مــن هــر زمانــی کــه بــه یــاد کتــاب و وضــع کتــاب در 
جامعــه خودمــان می افتــم، قلبــا غمگیــن و متاســف 
ــور  ــه در کش ــت ک ــر آن اس ــه خاط ــن ب ــوم. ای می ش
مــا بــه هــر دلیــل کــه شــما نــگاه کنیــد، بایــد کتــاب 
ــور  ــعه و حض ــزان رواج و توس ــن می ــر ای ــال ده براب اق

داشــته باشــد. 
ایــن  دربــاره  بــس کــه  از  فرمودنــد:  همچنیــن   
مــن  بــه  و  )کتابخوانــی( گفتــه ام  مهــم  مســئله 
دارد، حقیقتــا  اثــر  هــم گفتــه شــده کــه چقــدر 
مســئله ایــن  دیگــر  بــار  می خواهــم   وقتــی 

ــر  ــن دیگ ــه ای ــد می شــوم ک ــم دچــار تردی ــان کن را بی
ــن  ــا ای ــم واقع ــار لغــو نباشــد! مــن نمی دان جــزو گفت
ــد کاری  ــا نکــرده اســت... . بیایی ــر کــرده، ی تکــرار، اث

کنیــد کــه مــردم کتابخــوان بشــوند. 
ــر  ــن اگ ــد: م ــی فرمودن ــت کتابخوان ــان در اهمی ایش
بدانــم هــر روز یــک ســاعت بایــد حــرف بزنــم 
مــردم کتابخــوان  باشــد کــه  ایــن  نتیجــه اش  و 
ــرف  ــم ح ــاعت و نی ــک س ــرم روزی ی ــوند، حاض بش
حــل  را  قضیــه  بشــود  این طــوری  اگــر  بزنــم! 
کــرد، حرفــی نیســت. بلــه، مــا بایــد عرضمــان را 
بــه مــردم بکنیــم و بنــده هــم عــرض می کنــم؛ 
ــام  ــا تم ــن تنه ــا گفت ــه ب ــت ک ــی اس ــی چیزهای منته
 نمی شــود... . ایــن، گفتــن و بازگفتــن و بازگفتــن 
و بــه زبان هــای گوناگــون گفتــن و از همــه طــرف 
گفتــن و او را بــا فکــر محاصــره کــردن می خواهــد تــا 
یــک عــادت از بیــن بــرود یــا بــه وجــود بیایــد. باید در 
ــود  ــه ش ــی نهادین ــرای کتابخوان ــاعتی ب ــا س  خانواده ه
و همــه اعضــای خانــوداه دقایقــی را بــه مطالعــه 
بپردازنــد تــا بچه هــا و عزیزانشــان بــه ایــن امــر مهــم 
ترغیــب شــوند. مــدارس بایــد بــرای مطالعــه برنامــه 
داشــته باشــند و کــودکان و نوجوانــان را بــا شــیوه های 
 درســت و پرجاذبــه بــا کتــاب آشــتی دهنــد و ســاعتی 
نظــر  در  بــرای کتابخوانــی  هفتگــی  برنامــه  در  را 
در  نویســندگان کتــاب  و  بایــد محققــان  بگیرنــد. 
نوشــتن بــه رســایی نوشــتار کتابشــان و مفیــد بــودن 
ــته  ــارت داش ــد و مه ــت کنن ــه آن دق ــه کلم ــه ب کلم
باشــند و همــه اصــول نوشــتاری را در نظربگیرنــد.

بایــد رســانه ها کتــب مفیــد و تکامل بخــش را معرفــی 
ــدم  ــم و ق ــیر قل ــن مس ــتگی در ای ــه شایس ــد و ب کنن
بگذارنــد و نهضــت کتابخوانــی بــه راه افتــد؛ شــاید کــه 
حــق کتــاب کــه گرانبهاتریــن میــراث بشــری و الهــی 

ــود. ــت، ادا ش اس

خبر سیاسی 

در صحن علنی مجلس صورت گرفت

 مخالفت نمایندگان با کلیات طرح 

شفافیت دریافتی مدیران کشور
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نشســت علنی دیروز 
ــی  ــفافیت دریافت ــی ش ــرح یک فوریت ــات ط ــس، کلی مجل
 مدیــران کشــور و اســترداد دریافتی هــای مــازاد را مــورد بحث 
و بررســی قرار داده و به تصویب نرســاندند. وکالی ملت با 107 
رأی موافــق، 94 رأی مخالــف و 6 رأی ممتنــع از 240 نماینده 
 حاضــر در صحــن علنــی بــا کلیــات طــرح مذکــور مخالفــت 
کردنــد. علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــرح در  ــن ط ــات ای ــرای کلی ــری ب ــاز رأی گی ــش از آغ پی
ــه  ــت ب ــرر وکالی مل ــادات و اعتراضــات مک ــه انتق پاســخ ب
علــت ارجــاع ایــن طــرح بــه کمیســیون اصــل 90 گفــت: از 
نماینــدگان محتــرم می خواهــم بــه کلیــات ایــن طــرح رأی 
ــیون  ــه کمیس ــاره ب ــم و دوب ــوری کنی ــا آن را دوش ــد ت دهن
مربوطــه ارجــاع دهیــم. ایــن ســخنان الریجانــی هــم 
نتوانســت بــر رأی وکالی ملــت تأثیــری بگــذارد و بــا کلیــات 

ــد. ــن طــرح مخالفــت کردن ای

آمریــکا بــه دنبــال آن نیســت بــا یــک جنــگ نظامــی 
کشــوری ورشکســته را روی دســت خــودش بگــذارد؛ 
بلکــه در تــالش اســت تــا بــا فروپاشــی اجتماعــی از 
درون اقــدام کنــد کــه فســاد را افزایــش دهــد و فقــر 
را رواج دهــد و یــک میلیمتــر خــط از ایــن مســائل در 

ــود. ــردازش نمی ش ــا پ ــگاه های م دانش
رئیــس اندیشــکده یقیــن گفــت: زمانــی بــه مســئوالن 
 دولتــی گفتنــد کــه دســت کم صحبــت  منتقــدان 
را هــم بشــنوید، شــاید بــه دردتــان بخــورد؛ امــا پشــت 
ــا  ــی ت ــن از بی عقل ــوع توهی ــد و 4۸ ن ــون رفتن تریب
ــت  ــده اس ــپ آم ــه ترام ــاال ک ــد؛ ح ــی کردن دلواپس

ــم چــه کســی دلواپــس اســت. ببینی
قــدرت  از  تعریفــی  ارائــه  بــا  عباســی   حســن 
و چگونگــی اســتفاده از آن، گفــت: تعریــف قــدرت بــا 
آنچــه مــا در فرهنــگ دینــی داریــم، متفــاوت اســت؛ 
 عــده ای بــا پــول، عــده ای بــا زور، عــده ای بــا روابــط 
و مناســبات سیاســی بــه قــدرت دســت می یابنــد تــا 
اراده خــود را بــر دیگــران تحمیــل کننــد کــه در تعریــف 

دینــی از آن بــه نعمــت یــاد می شــود.
بــرای  زمینــه ای  قــدرت  وقتــی کــه  افــزود:  وی 
ــرا  ــد؛ چ ــدار نمی مان ــدرت پای ــد، آن ق ــی ش گروکش
کــه ایــن کار متفــاوت اســت بــا آنچــه قــرآن از قــدرت 

ــت. ــرده اس ــان ک بی
رئیــس اندیشــکده یقیــن تصریــح کــرد: وقتــی 
عنــوان می شــود کــه ترامــپ بــه قــدرت رســیده 
ــام  ــه ن ــزاری ب ــه اب ــن اســت کــه ترامــپ ب منظــور ای
ریاســت جمهــوری دســت پیــدا کــرده کــه بتوانــد اراده 

ــد. ــل کن ــه اش تحمی ــه زیرمجموع ــود را ب خ
ــا مردادمــاه ســال  وی افــزود: از دی مــاه ســال 92 ت
94، 1۸0 هــزار میلیــارد تومــان بــورس پریــد و معلــوم 
ــاس  ــون اس ــت؛ چ ــا رف ــول کج ــن پ ــه ای ــد ک نش
ــن  ــردن ای ــر را گ ــد تقصی ــت؛ نبای ــار اس ــورس، قم ب
مدیــر و آن مدیــر انداخــت و نمی تــوان امــری را کــه 

ــرد. ــار اســت، اســالمی ک قم
مســئله تنهــا  یقیــن گفــت:  اندیشــکده   رئیــس 

بحــث آمریکاســت کــه اگــر می خواهیــم مشــکل مــا 
ــم، از  ــکا راه نروی ــد روی پرچــم آمری حــل شــود، بای
 ســوریه بیــرون بیاییــم و بــه فلســطین کمــک نکنیــم 

ــه  ــکا ب ــه آمری ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــکل اصل و مش
عنــوان کدخــدا را جــدی نگرفته ایــم!

ــد  ــا تحریم ان ــه م ــور علی ــون 190 کش ــزود: اکن  وی اف
و جرئــت معاملــه بــا مــا را ندارنــد؛ در صورتــی 
کــه بایــد در توافــق برجــام نوشــته می شــد کــه 
دوربرگــردان چرخــه مالــی را از مــراودات مالــی 
ــچ  ــا هی ــورت م ــه در آن ص ــد ک ــذف کنن ــران ح و ای

نداشــتیم. مشــکلی 
ــی  ــن قانون ــا چنی ــئوالن م ــا مس ــت: ام ــی گف عباس
رفتنــد  و  نکردنــد  هــم  و گــوش  نبودنــد  بلــد   را 

و خوش بینانه پای میز مذاکره نشستند.

ــرات  ــرد: مذاک ــح ک ــن تصری ــکده یقی ــس اندیش رئی
ــا ۵+1  ــه ب ــر خارج ــی وزی ــت؛ یک ــش داش ــه بخ س
درخصــوص مســائل دیپلماســی می نشســت.یک 
ــا  ــکا ب ــرژی آمری ــر ان ــت وزی ــر، نشس ــش دیگ بخ
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان درخصــوص 
اینکــه چگونــه ســانتریفیوژها را جمــع آوری و کاهــش 
ــو  ــه لغ ــوط ب ــم مرب ــر ه ــش دیگ ــک بخ ــد و ی دهن
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــد رئی ــه بای ــود ک ــا ب تحریم ه
ــکا  ــه داری آمری ــر خزان ــا وزی ــا ب ــاد م ــر اقتص و وزی

مذاکــره می کردنــد.
ــار هــم شــنیده  ــا بیــان اینکــه متاســفانه یک ب وی  ب
نشــد کــه وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل بانــک مرکــزی 
ــت  ــا صحب ــی تحریم ه ــان و چگونگ ــوص زم درخص
کننــد، گفــت: زمانــی بــه مســئوالن دولتــی گفتنــد کــه 
دســت کم صحبت هــای منتقــدان را هــم بشــنوید 
ــد  ــون رفتن ــت تریب ــورد، پش ــان بخ ــه دردت ــاید ب  ش

و 4۸ نوع توهین کردند.
رئیــس اندیشــکده یقیــن بیــان داشــت: آن هــا 
ــنامه  ــدون شناس ــواد، ب ــس، بی س ــدان را دلواپ منتق
بی عقــل و مــوارد دیگــری خواندنــد کــه هیــچ انتظــار 
نمی رفــت کــه یــک مســئول افــراد جامعــه خــودش 
ــان  ــه آن ــراه ب ــد و بی ــد و ب ــاب کن ــوری خط را اینج

ــد. بگوی
ــده اســت  ــه ترامــپ آم ــان گفــت: حــاال ک وی در پای
ببینیــم کــی دلواپــس اســت؛ چــون حــاال مــا 
ــه  ــه در ب ــه و در ب ــت رفت ــرژی از دس ــم و ان مانده ای

هســتیم. ازدســت رفته مان  حقــوق  دنبــال 

محسنی  اژه ای  غالمحســین  المسلمین  و  حجت االسالم 
ســخنگوی قــوه قضائیــه در یکصدوچهارمیــن نشست خبری 
ــوری  ــت جمه ــزد ریاس ــه از دو نام ــرد: آنچ ــار ک ــود اظه خ
ــا منعکــس  ــده از تلویزیون هــای دنی ــه صــورت زن ــکا ب آمری
شــد، حقیقتــا خجالــت آور اســت؛ بــرای آن هــا کــه آمریــکا 
ــکالت  ــد مش ــکا می خواه ــن آمری ــد و ای ــدا می دانن را کدخ
آن هــا را حــل کنــد . ســخنگوی قــوه قضائیــه در ادامــه 
ــرد  ــالم ک ــه اع ــوه قضائی ــه ق ــت ب ــل دول ــی قب ــت: مدت گف

کــه در بحــث پیگیــری حقوق هــای نجومــی در حــال انجــام 
بررســی های الزم اســت و قــوه قضائیــه نیــز منتظــر اســت 
ــا  ــود؛ ام ــام ش ــه تم ــن زمین ــت در ای ــی های دول ــا بررس ت
ــوردی  ــه م ــوه قضائی ــه ق ــت ب ــه دول ــروز از ناحی ــه ام ــا ب ت
درخصــوص حقوق هــای نجومــی ارجــاع نشــده اســت.

ــان کــرد:  موضــوع  ــا حقوق هــای نجومــی بی وی در رابطــه ب
حقوق هــای نجومــی، بحثــی  اســت کــه چنــد ماهــی اســت 
ــا  ــد ت ــار دارن ــق انتظ ــه ح ــردم ب ــته و م ــرح آن گذش از ط

ــه اقدامــات شایســته ای در  ــوه قضائی ــت، مجلــس و ق دول
ایــن زمینــه انجــام دهنــد. ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه 
داد: اگــر در ایــن رابطــه جرمــی انجــام شــده، قــوه قضائیــه 
بایــد وارد شــود و دولــت نیــز بــه ســهم خــود آن را پیگیــری 
کنــد. وی ادامــه داد: دیــوان محاســبات بــا وجــود اقدامــات 
ــا  ــه م ــوردی ب ــوز م ــده، هن ــه ش ــوب ارائ ــای خ و گزارش ه
ــت هایی  ــور لیس ــی کل کش ــازمان بازرس ــرده و س ــالم نک اع
را تعییــن کــرده کــه بیــش از آن چیــزی اســت کــه دیــوان 

ــه آن رســیده  اســت. ــه امــروز ب ــا ب محاســبات ت
ــا  ــه ب ــنی اژه ای در رابط ــلمین محس ــالم و المس حجت االس
پرونــده پزشــک تبریــزی نیــز اظهــار کــرد: متهــم اقــرار کــرده 
ــم  ــوده؛ فعــال پزشــک بازداشــت و تفهی ــذری نب ــذا ن ــه غ ک

اتهــام قتــل شــده اســت.
وی افــزود: اینکــه ثابــت شــود یــا خیــر مشــخص نیســت؛ 
ــزی  ــز چی ــن پزشــک نی ــون ای ــا جن ــاط ب ــن در ارتب همچنی

ثابــت نشــده اســت.

محسنی اژه ای در نشست خبری:

هنوز پرونده ای از حقوق های نجومی به قوه قضائیه ارجاع نشده است

حسن عباسی: 

آمریکا، فروپاشی اجتماعی و رواج فقر را جایگزین گزینه نظامی کرده است
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پــس از کاهــش نــرخ ســود تســهیالت و افزایــش وام هــای 
مســکن، این بــار قرعــه بــه نــام وام مســکن جوانــان افتــاد 

و ایــن وام نیــز افزایــش پیــدا کــرد. 
ــزی  ــی برنامه ری ــان، نوع ــکن جوان ــداز مس ــاب پس ان حس
بلندمــدت بــرای خانــه دار شــدن افــراد اســت کــه متقاضیــان 
ــا یک جــا  ــه ی ــه صــورت ماهان ــغ ب ــز مبال ــا واری ــد ب می توانن
دســت کم پــس از پنــج ســال و حداکثــر پــس از ۱۵ ســال 
بــرای دریافــت تســهیالت خریــد و احــداث مســکن اقــدام 

کننــد.
    اقســاط وام هــای 54 تــا 60 میلیونــی در پایــان ســال 

پنجم
ــقف  ــکن س ــک مس ــره بان ــه هیئت مدی ــاس مصوب ــر اس ب
بــرای  تســهیالت حســاب پس انــداز مســکن جوانــان 
ــال  ــان س ــال ۱۳۹۵ در پای ــده در س ــاب های افتتاح ش حس
پنجــم بــرای متقاضیــان تهرانــی تــا ۶۰ میلیــون تومــان، برای 
ــواز  ــان، اه ــز، اصفه ــرج، مشــهد، تبری ــزرگ )ک  شــهرهای ب
قــم و شــیراز( بــه ۵۷ میلیــون تومــان و در ســایر شــهرها بــه 

۵۴ میلیــون تومــان افزایــش یافته اســت. 
اگرچــه زمــان بازپرداخــت تســهیالت تــا 2۰ ســال افزایــش 
 یافتــه، امــا اگــر متقاضــی عــرف ۱2 ســاله را انتخــاب کنــد
ــا ســود ۹ درصــدی  ــه روش بازپرداخــت ســاده و ب ــگاه ب آن
متقاضیــان تهرانــی کــه در پایــان ســال پنجــم افتتــاح 

ــه  ــد ماهان ــد، بای ــی دریافــت می کنن حســاب وام ۶۰ میلیون
۶۸۰ هــزار تومــان قســط و در مجمــوع ۳۸ میلیــون تومــان 

ــد. ــک مســکن برگردانن ــه بان ســود ب
 همچنیــن وام ۵۷ میلیونــی شــهرهای بــزرگ شــامل قســط 
حــدود ۶۵۰ هــزار تومانــی و ســود بازپرداخــت ۳۶ میلیــون 
ــزار  ــطی ۶۱۰ ه ــم قس ــی ه ــت. وام ۵۴ میلیون ــی اس تومان
تومــان و ســود مجمــوع ۳۴ میلیونــی را در پایــان ۱2 ســال 

دربــر خواهــد گرفــت.

    اقساط وام های 70 تا 85 میلیونی
همچنیــن ســهم پرداخــت تســهیالت در پایــان ســال دهــم 
 افتتــاح حســاب نیــز بــرای تهــران ۸۵ میلیــون تومــان
ــهرها ۷۰  ــایر ش ــرای س ــون و ب ــزرگ ۷۶ میلی ــهرهای ب ش
میلیــون تومــان خواهــد بــود. در ایــن ســطح نیــز بــا 
ــاده ــه روش س ــد ب ــود ۹ درص ــاله و س ــت ۱2 س  بازپرداخ

ــان  ــزار توم ــدود ۶۶۰ ه ــی ح ــرای وام ۸۵ میلیون ــاط ب اقس
و ســود مجمــوع ۳۷ میلیــون تومــان اســت. بــرای وام ۷۶ 

میلیــون نیــز قســط ۸۶۰ هــزار تومانــی و ســود بازپرداخــت 
۴۸ میلیــون تومانــی تخمیــن زده می شــود. در ســایر 
ــان  ــی پرداخــت می شــود، در پای شــهرها کــه وام ۷۰ میلیون
ــان  ــون توم ــدود ۴۴ میلی ــد ح ــده بای ــال دریافت کنن ۱2 س
ــه  ــان قســط ب ــزار توم ــه ۸۰۰ ه ــک ب ــاه نزدی ــر م ســود و ه

ــد. ــک مســکن پرداخــت کن بان
    اقساط وام های 110 تا 90 میلیونی

در پایــان ســال پانزدهــم افتتــاح حســاب مســکن جوانــان 
نیــز، حداکثــر تســهیالت پرداختــی بــه ۱۱۰ میلیــون تومان در 
ــون و ســایر  ــزرگ ۱۰۰ میلی ــران می رســد. در شــهرهای ب ته
ــن ســطح در دوره  ــان اســت. در ای ــون توم شــهرها ۹۰ میلی
ــرای وام ۱۱۰  ــد ب ــود ۹ درص ــا س ــاله و ب ــت ۱2 س بازپرداخ
میلیونــی قســط ماهانــه بــه یــک میلیــون و 2۵۰ هــزار تومان 
و ســود مجمــوع بازپرداخــت بــه ۷۰ میلیــون تومــان خواهــد 
رســید. در رابطــه بــا وام ۱۰۰ میلیونــی شــهرهای بــزرگ 
هــم بایــد بــرای هــر مــاه حــدود یــک میلیــون و ۱۴۰ هــزار 
تومــان قســط و در پایــان ۱2 ســال ۶۳ میلیــون تومــان ســود 
ــا  برگرداننــد. وام ۹۰ میلیونــی بــرای ســایر شــهرها قســط ت
یــک میلیــون تومــان و بازپرداخــت تــا ۵۷ میلیــون تومــان 
می رســد. بــا حســاب نــرخ تــورم پــس از ۱۵ ســال رقــم وام 
پرداختــی، نه تنهــا کفــاف خانــه خریــدن را نمی دهــد، بلکــه 
اقســاط وام نیــز بــا توجــه بــه نــرخ افزایــش دســتمزد تقریبا 
نیمــی از حقــوق فــرد را دربــر می گیــرد. آیــا بــا ایــن وام هــا 

یــک جــوان می توانــد مســکن تهیــه کنــد؟

کیمیای وطن بررسی کرد:

وام مسکن جوانان، وامی برای پیرها

ایــران در نظــر دارد بــه جــای برزیــل، گوشــت گاو مصرفــی 
خــود را از منطقــه آســتاراخان روســیه تأمیــن کنــد. 
ــران ــل شــرکت اتکاای ــر عام ــی، مدی ــدی کربالی  محمدمه
گفــت: ایــران بــازار مصرفــی باالی گوشــت قرمــز دارد و در 
ســال مجموعــه مــا بیــش از 2۰ تــا ۳۰ هــزار تــن گوشــت 

ــد.  قرمــز وارد می کن
وی افــزود: همچنیــن امــکان صــادرات دام 
زنــده از روســیه بــه ایــران وجــود دارد؛ زیــرا 
فاصلــه دو کشــور نزدیــک و هزینه هــای 

حمــل و نقــل کمتــر اســت. 
بــه گفتــه ایــن مقــام ایرانــی، بعضــی 
ــتاراخان  ــی در آس ــع حقوق ــن و موان قوانی

وجــود دارد کــه بــا برطــرف شــدن آن امــکان واردات 
گوشــت بــه ایــران مهیــا می شــود.

  کربالیــی اظهــار کــرد: آســتاراخان دارای شــرایط آب 
و هوایــی خوبــی بــرای کشــت دانه هــای روغنــی و غــالت 
ــادر  ــران ص ــه ای ــد ب ــس از تولی ــد پ ــه می توان ــت ک اس

شــود. 
الکســاندر ژیلکیــن، فرمانــدار آســتاراخان، نیــز گفــت: مــا 
ــا  ــه ب ــکاری دوجانب ــرای هم ــود را ب ــات خ ــی امکان تمام
ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــرکت های ایران ــار ش ــران در اختی ای
ــا  ــه ب ــت ک ــادی اس ــدت زی ــتاراخان م ــزود: آس وی اف
ایــران مــراودات اقتصــادی دارد کــه از جمله 
ــعه  ــی، توس ــک ایران ــعبه بان ــیس ش تأس
مشــترک زیرســاخت های بنــدر آســتاراخان 
ــران  ــارت ای ــه تج ــدازی خان ــروژه راه ان و پ
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام از مهم تری

ــت.  ــر اس ــال های اخی س
ــای  ــالدی همکاری ه ــته می ــال گذش در س
اقتصــادی ایــران و آســتاراخان روســیه بیــش از ۴۷ 

درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 
گفتنــی اســت در ســال های گذشــته ایــران گوشــت مــورد 
ــن  ــت پایی ــه کیفی ــل وارد می کــرد ک ــاز خــود را از برزی نی

ایــن گوشــت، انتقــادات بســیاری را بــه همــراه داشــت.

بــه دنبــال اظهاراتــی کــه در روزهــای پیــش از ســوی برخــی 
مســئوالن دربــاره حــذف ســه صفــر از پــول ملــی مطــرح 
شــده اســت، طیب نیــا توضیــح داده حــذف ســه صفــر از 
پــول ملــی را ضــروری می دانــد؛ ولــی معتقــد اســت بایــد 

در شــرایط بهتــری ایــن اقــدام صــورت گیرد. 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: مــن 
نیــز حــذف ســه صفــر را اصالحــی ضــروری 
می دانــم کــه بایــد در آینــده صــورت بگیــرد؛ 
ــت.  ــیده اس ــان آن فرانرس ــون زم ــی اکن ول
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از ایســنا 
ــول  ــر از پ ــان حــذف ســه صف ــاره زم او درب

ملــی توضیــح داد: بــه نظــر مــن زمــان حــذف صفرهــا از 
پــول ملــی وقتــی فرامی رســد کــه بتوانیــم تــورم اقتصــاد 
ایــران را مهــار کــرده و بــه یــک وضعیــت پایــدار برســیم؛ 
ــه وضعیــت پایــدار رســیدیم، ان شــاءهللا پــس از  وقتــی ب
ــی اقــدام خواهــد  ــول مل ــرای حــذف ســه صفــر از پ آن ب

شــد؛ بــه هــر حــال تاکیــد می کنــم کــه اکنــون زمــان آن 
نیســت. 

حــذف ســه صفــر از پــول ملــی اتفاقی اســت کــه در بعضی 
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــر اتف ــه پیش ت ــد ترکی ــورها مانن از کش
ــرای حــذف  ــه ب ــی ک ــن هدف شــاید مهم تری
صفــر از پــول ملــی برشــمرده می شــود ایــن 
اســت کــه حســاب و کتاب هــای مــردم 
راحت تــر صــورت بگیــرد.   البتــه دالیــل 
ــال  ــمرده اند؛ مث ــرای آن برش ــم ب ــری ه دیگ
اینکــه از نظــر روانــی جامعــه احســاس نکنــد 
 کــه تــورم ســنگینی را متحمــل می شــود

ــه  ــه حــذف صفرهــا ب ــی ارزش اســت. البت ــی ب ــول مل و پ
تنهایــی نمی توانــد تاثیــری بــر کاهــش نــرخ تــورم داشــته 
ــذف  ــا ح ــورم ب ــرخ ت ــش ن ــار کاه ــن انتظ ــد؛ بنابرای باش
صفرهــا بیهــوده اســت و در واقــع تغییــرات فرمــی، شــکلی 

ــاک ــذار باشــد. تابن ــورم تاثیرگ ــر ت ــد ب ــی نمی توان و روبنای

ــر  ــد ب ــا تاکی ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
ضــرورت ممانعــت از ورود قطعــات بی کیفیــت خــودرو از چیــن گفــت: 
بیــکاری قطعه ســازان درنتیجــه واردات قطعــات بی کیفیــت، نتیجــه ملمــوس 
ــه  ــا اشــاره ب ــد داخــل اســت. ســیدجواد حســینی کیا ب ــه تولی ــی ب بی توجه
ــودرو ــت خ ــات بی کیفی ــه واردات قطع ــده درنتیج ــای ایجادش  نارضایتی ه
گفــت: کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره ایــن موضــوع حســاس 
بــوده و در این بــاره جلســاتی بــا مســئوالن مربوطــه برگــزار کــرده اســت. وی 
ــاد  ــا روح اقتص ــودرو ب ــت خ ــات بی کیفی ــه واردات قطع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــکاری قطعه ســازان درنتیجــه واردات  ــزود: بی ــی در تضــاد اســت، اف مقاومت
قطعــات بی کیفیــت، نتیجــه ملمــوس بی توجهــی بــه تولیــد داخــل اســت. 
ــی  ــات چین ــر از قطع ــب بهت ــه مرات ــی ب ــدات داخل ــه تولی ــان اینک ــا بی وی ب
ــودرو،  ــت خ ــات بی کیفی ــا واردات قطع ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــت اس بی کیفی
ــا تاکیــد  هزینه هــای مــردم بــرای تعمیــرات افزایــش خواهــد یافــت. وی ب
ــه واردات قطعــات بی کیفیــت  ــدام ب ــه جــای اق ــر ب ــر اینکــه مســئوالن ام ب
ــزود:  ــد، اف ــدام کنن ــه اق ــن زمین ــی در ای ــش فن ــه ورود دان ــد ب ــودرو بای خ
ــی  ــرات مثبت ــد ثم ــت آن، می توان ــای کیفی ــل و ارتق ــد داخ ــه تولی ــه ب توج
بــرای اقتصــاد مــا بــه همــراه داشــته باشــد. وی بــا بیــان اینکــه بــرای وزارت 
ــه هــر موضوعــی ارجحیــت  صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد منافــع ملــی ب
ــت ــگاه و صنع ــان دانش ــاط می ــاد ارتب ــرد: ایج ــح ک ــد، تصری ــته باش  داش

یکی از راهکارهای بهبود وضعیت ساخت خودرو و قطعات آن است. 

ــاد در  ــه وزارت جه ــه وظیف ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــالش  ــت: در ت ــت، گف ــی اس ــازار عمده فروش ــم ب ــازار، تنظی ــم ب ــث تنظی بح
ــر برســانیم.  ــه صف ــراز تجــاری غــذای کشــور را ب ــا ســال ۱۴۰۴ ت هســتیم ت
ــر اینکــه وزارت  ــی ب ــاره مباحــث مطرح شــده مبن ــدی بخشــنده درب عبدالمه
جهــاد کشــاورزی بــه دلیــل حمایــت از کشــاورزان، مصرف کننــدگان را نادیــده 
گرفتــه، در امــر تنظیــم بــازار موفــق عمــل نکــرده و بــه همیــن دلیــل هــم طــی 
ماه هــای گذشــته شــاهد نابســامانی هایی در حــوزه شــکر و برنــج بوده ایــم، 
اظهــار داشــت: خیــر؛ این گونــه نیســت کــه وزارت جهــاد بخواهــد اقداماتــی 
ــن  ــه ای ــد ب ــرد: بای ــه ک ــدگان انجــام دهــد. وی اضاف ــه ضــرر مصرف کنن را ب
موضــوع نیــز توجــه کــرد کــه ۴ میلیــون خانــوار تولیدکننــده بخــش کشــاورزی 
هســتند و 2۰ درصــد اشــتغال کل کشــور در ایــن بخــش اســت؛ ضمــن اینکــه 
بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی ۳2.۵ درصــد فضــای اقتصــادی کســب و 
کار کشــور متعلــق بــه حــوزه کشــاورزی اســت؛ بنابرایــن نمی تــوان تولیدکننده 
ــدون پشــتیبان و حامــی رهــا کــرد؛ آن هــم کشــاورزی کــه در شــرایطی  را ب
ســخت اقــدام بــه تولیــد می کنــد. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان 
اینکــه اقلیــم کشــور مــا، ســخت و خشــن اســت و کشــاورزان بایــد بــا اقســام 
تنش هــای محیطــی مبــارزه کننــد تــا محصولــی تولیــد شــود، گفــت: بیــش 
ــه محصــوالت کشــاورزی در داخــل تولیــد  ــا ۸۰ درصــد نیــاز کشــور ب از ۷۰ ت
می شــود. در بــازار محصــوالت غذایــی همــه چیــز بــه وفــور یافــت می شــود 

و کمبــودی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

ــن  ــش س ــتار افزای ــالمی خواس ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
بازنشســتگی در ایــران شــد. ایــن پیشــنهاد در حالــی مطــرح می شــود کــه 
 پیــش از ایــن نیــز دولــت در قالــب برنامــه ششــم توســعه ایــن پیشــنهاد 
ــن  ــه مجلــس ای ــه برنامــه ششــم ب ــا در موعــد ارائ ــود؛ ام را لحــاظ کــرده ب
مــوارد را حــذف کــرد. بررســی ها نشــانگر آن اســت کــه ســن بازنشســتگی 
در ایــران بــه طــور متوســط ۱۰ ســال کمتــر از ســایر کشــورهای جهــان اســت. 
ــا ۱۳۹2 در  ــال های ۱۳۸۴ ت ــن س ــران بی ــتگی در ای ــن بازنشس ــط س متوس
میــان زنــان ۴۹ ســال و ۹ مــاه و بــرای مــردان ۵2 ســال و ســه مــاه بــوده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بررســی ها نشــان می دهــد متوســط 
ــاه  ــال و ۶ م ــان ۶۰ س ــرای زن ــان ب ــور جه ــتگی در ۳۸ کش ــن بازنشس  س
و بــرای مــردان ۶۳ ســال و یــک مــاه بــوده اســت. ایــن پیشــنهاد بــا اســتناد 
ــان  ــران و بیشــتر کشــورهای جه ــه زندگــی در ای ــد ب ــه افزایــش ســن امی ب
ارائــه شــده اســت. موافقــان ایــن پیشــنهاد بــر ایــن اعتقادنــد کــه یکــی از 
ــارات  ــه اعتب ــتگی ب ــای بازنشس ــتگی صندوق ه ــش وابس ــای کاه راهکاره
ــرای بازنشســتگی اســت. در حــال  عمومــی افزایــش ســن و ســابقه الزم ب
ــت و در  ــال اس ــران ۳۰ س ــتگی در ای ــرای بازنشس ــنوات کاری ب ــر س حاض
ــه کاهــش  ــد ب ــودن شــغل و ... می توان ــان آور ب بعضــی مــوارد، ســخت و زی
ســنوات خدمــت شــاغالن منجــر شــود. بســیاری بــر ایــن اعتقادنــد کــه یکــی 
از دالیــل بحــران در صندوق هــای بازنشســتگی، آمــار بــاالی بیــکاری اســت. 

ــد. ــش ده ــا را افزای ــد ورودی صندوق ه ــاغالن می توان ــمار ش ــش ش افزای

قطعاتبیکیفیتچینی،تولیدملیرانابودمیکند

5 برابر شدن ترانزیت پهنای باند کشور
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه 5 برابــر شــدن ترانزیــت پهنــای بانــد در دولــت یازدهــم گفــت: در حــال انعقــاد 

قراردادهایــی بــزرگ در زمینــه ترانزیــت پهنــای بانــد از شــبه قــاره هنــد بــه اروپــا هســتیم.
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با حضور رئیس جمهور

سهطرحجدیدافزایشتولیدنفتایران

افتتاحشد
رئیس جمهــوری  حضــور  بــا 
تولیــد  افزایــش  طــرح  ســه 
آزادگان  میادیــن  در  نفــت 
یــاران  و  یــادآوران  شــمالی، 
تولیــد  ظرفیــت  بــا  شــمالی 
ــکه در روز  ــزار بش ــه ۱۹۰ ه روزان
ــاح شــد.  ــور رســمی افتت ــه ط ب
ایــن طرح هــا کــه بــا حضــور رئیس جمهــور و وزیــر نفــت بــه 
ــدان  ــعه می ــرح توس ــت ط ــاز نخس ــیدند، ف ــرداری رس بهره ب
ــزار  ــه ۷۵ ه ــد روزان ــت تولی ــا ظرفی ــی آزادگان شــمالی ب نفت
بشــکه نفــت خــام، توســعه فــاز اول میــدان نفتــی یــادآوران 
بــا ظرفیــت تولیــد ۸۵ هــزار بشــکه نفــت خــام و توســعه فــاز 
اول میــدان نفتــی یــاران شــمالی بــا ظرفیــت ۳۰ هــزار بشــکه 
ــه  ــن س ــعه ای ــرای توس ــود. ب ــامل می ش ــام را ش ــت خ نف
میــدان نفتــی در قالــب قراردادی هــای بیــع متقابــل در 
مجمــوع بالــغ بــر ۶ میلیــارد و ۱۵۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری 
انجــام گرفتــه اســت. درمجمــوع بــرای توســعه فــاز اول میدان 
نفتــی یــادآوران بــا مشــارکت شــرکت ســاینپک چیــن، حدود 
ــا  ــاران شــمالی ب ــدان ی ــاز اول می ــارد دالر، توســعه ف ۳ میلی
مشــارکت شــرکت ایرانــی تدبیــر انــرژی حــدود ۶۰۰ میلیــون 
ــا  ــمالی ب ــی آزادگان ش ــدان نفت ــاز اول می ــعه ف دالر و توس
 مشــارکت شــرکت ICNPC چیــن بــه میــزان 2 میلیــارد 
ــت. در  ــده اس ــام ش ــرمایه گذاری انج ــون دالر س و ۵۵۰ میلی
حــال حاضــر بــه طــور متوســط روزانــه 2۶۰ هــزار بشــکه نفــت 
خــام از میادیــن نفتــی غــرب کارون برداشــت می شــود کــه 
پیش بینــی می شــود ایــن ظرفیــت تــا پایــان امســال از مــرز 

۳۰۰ هزار بشکه در روز عبور کند.

عرضهمرغمنجمددولتیدربازار
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام از عرضــه گوشــت 
ــزار  ــرم 22 ه ــر کیلوگ ــت ه ــا قیم ــی ب ــد واردات ــز منجم  قرم
و ۵۰۰ تومــان و گوشــت قرمــز داخلــی بــا نــرخ هــر کیلوگــرم 
ــا  ــی ب ــا ول ــر داد. علیرض ــازار خب ــان در ب ــزار و ۵۰۰ توم 2۱ ه
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــز ب ــت قرم ــرغ و گوش ــه م ــه اینک ــاره ب اش
ذخیره ســازی شــده، افــزود: گوشــت قرمــز منجمــد وارداتــی 
ــت  ــان و گوش ــزار و ۵۰۰ توم ــرم 22 ه ــر کیلوگ ــت ه ــا قیم ب
ــزار  ــرم 2۱ ه ــر کیلوگ ــرخ ه ــا ن ــز ب ــل نی ــد داخ ــز تولی  قرم

و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.
ــازار  ــه ب ــد ب ــت منجم ــه گوش ــاره عرض ــن درب  وی همچنی
ــو ۵۱۰۰  ــر کیل ــت ه ــا قیم ــد ب ــرغ منجم ــت م ــت: گوش گف
ــان در ســطح  ــا ۵۳۰۰ توم ــان در عمده فروشــی و ۵2۰۰ ت توم

می شــود.  عرضــه  خرده فروشــی 
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــرای خریــد مــازاد 
ــرد  ــی ک ــالم آمادگ ــرکت اع ــن ش ــط ای ــرغ توس ــت م گوش
ــداران  ــان مرغ ــرر و زی ــری از ض ــور جلوگی ــه منظ ــزود: ب و اف
ــا ۶۸۰۰  ــو ۶۴۰۰ ت ــر کیل ــت ه ــا قیم ــازاد ب ــرغ م ــت م گوش
ــه  ــن اینک ــود؛ ضم ــازی می ش ــداری و ذخیره س ــان خری توم
از ۵ شــهریور تاکنــون بیــش از 2۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ از 

ــداری شــده اســت. ــداران خری مرغ
 ولــی افــزود: قیمــت تمام شــده هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ 
ــت  ــه عل ــون ب ــا اکن ــرای مرغــدار ۷ هــزار تومــان اســت؛ ام ب
ــا قیمــت کمتــر از ۶۵۰۰  کاهــش تقاضــا و افزایــش عرضــه ب
ــر عامــل شــرکت پشــتیبانی  تومــان فروختــه می شــود. مدی
امــور دام تاکیــد کــرد: ایــن شــرکت در قبــال دریافــت گوشــت 
ــاده  ــا نه ــد ی ــول نق ــداران پ ــل مرغ ــر تمای ــا ب ــازاد بن ــرغ م م

می دهــد.

تحریمجلساتدستمزدازسویکارگران
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار از نماینــدگان 
تشــکل های کارگــری خواســت تــا زمانــی کــه وزیــر کار 
ــکن  ــق مس ــم ح ــه مه ــه مطالب ــال س ــود را در قب ــع خ موض
مســکوت مانده کارگــران، پــس نگرفتــن اصالحیــه قانــون کار 
ــن اجتماعــی روشــن نکــرده در  ــان تأمی ــام بیمــه درم و ادغ

ــد.  ــرکت نکنن ــتمزد ش ــات دس جلس
داوود امیــری اظهــار کــرد: وزیــر کار بــه مــا قــول داد کــه حــق 
مســکن کارگــران را افزایــش می دهــد؛ امــا دو ســال اســت 
کــه حــق مســکن 2۰ هــزار تومانــی بــه تصویــب شــورای عالی 
ــه آن  ــی ب ــم نگاه ــی نی ــت حت ــت دول ــد و هیئ کار می رس

نینداختــه اســت. 
وی ادامــه داد: مــا از وزیــر کار می خواهیــم کــه تکلیــف 
قبــل  دولــت  از  مانــده  جــا  بــه  قانــون کار   اصالحیــه 
ــه در آن از  ــه ای ک ــرا الیح ــه چ ــد ک ــالم کن ــخص و اع را مش
ــده  ــس مان ــان در مجل ــده، همچن ــی نش ــران نظرخواه کارگ
اســت. رئیــس کانــون شــورای اســالمی کار خراســان شــمالی 
ــالش وزارت بهداشــت  ــری از ت ــه کارگ ــه جامع ــان اینک ــا بی ب
بــرای ادغــام بیمــه درمــان تأمیــن اجتماعــی ناراضــی اســت 
تصریــح کــرد: ایــن ادغــام شــرعا و قانونــا اشــکال دارد و وزیــر 
کار بایــد بــه عــدم الحــاق بیمــه درمــان تأمیــن اجتماعــی تــا 
ــار آن خاتمــه دهــد و کارگــران را از  ــل از پیامدهــای زیان ب قب

ــی درآورد. نگران

بهروزرسانیتجهیزات۵۴فرودگاهکشور
مدیــر کل ارتباطــات و ناوبــری هوایــی شــرکت فرودگاه هــا از 
خریــد دســتگاه های جدیــد بــرای تجهیــز و به روزرســانی ۵۴ 

فــرودگاه کشــور خبــر داد. 
محمــد امیرانــی اظهــار داشــت: در یــک ســال گذشــته 
ــور  ــای کش ــی در فرودگاه ه ــوردر داخل ــتگاه رک ــب ۱۱ دس  نص
و به روزکــردن ۱۰ دســتگاه دیگــر، خریــد ۶۵۰ ترمینــال ترانــگ 
ــی)ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ــع BTS ف ــرودگاه، رف ــرای ۵ ف ب
ــیم  ــتگاه بی س ــه ۴۰۰ دس ــف ب ــای مختل ــز فرودگاه ه تجهی
AM و FM و نصــب و راه انــدازی سیســتم ســوئیچینگ 
خارجــی در فــرودگاه آبــادان صــورت گرفــت. امیرانــی دربــاره 
سیســتم های ارتباطــی فرودگاهــی توضیــح داد: در ایــن 
مــدت ۱۶۰ دســتگاه رادیــو فرســتنده و گیرنــده بــرای نصب در 
ــای  ــه در فرودگاه ه ــداری شــد ک ایســتگاه های RCAG خری
چابهــار و اصفهــان نصــب و راه انــدازی شــد. همچنیــن 
بــه دلیــل مشــکالت در پوشــش فرکانســی مجبــور بــه 
جابه جایــی ایســتگاه هایی ماننــد ایســتگاه اصفهــان شــدیم.

طیب نیا:گوشتروسی،جایگزینگوشتبرزیلی

حذفسهصفرازپولملیضروریاست

اخبار اقتصادی

کاهش72درصدیبارشهایکشور
از  کشــور  بارش هــای  حجــم 
ابتــدای ســال آبــی جــاری در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
درصــد کاهــش   ۷2 گذشــته، 

داشته است. 
اطالعــات  اســاس  بــر   
بـاران سنـجـــی  ایســـتگاه های 
ــاه ســال  ــدای مهرم ــران، از ابت ــع آب ای ــت مناب شــرکت مدیری
جــاری تــا پایــان هفتــه گذشــته، حجــم بارش هــای کشــور در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته،  ۷2 درصــد و نســبت 
ــر  ــه متوســط درازمــدت ۴۰ درصــد کاهــش داشــته اســت. ب ب
ــان در  ــن زم ــا در همی ــاع بارش ه ــزارش، ارتف ــن گ ــاس ای اس
ــدت 2۰  ــر و در متوســط درازم ــی گذشــته، ۴۳ میلیمت ســال آب
ــترین  ــزارش، بیش ــن گ ــه همی ــر پای ــت. ب ــوده اس ــر ب میلیمت
ــدت  ــه درازم ــبت ب ــتگاهی نس ــی ایس ــرات بارندگ ــد تغیی درص
آذربایجــان  در  ماکــو  »قلعه جــوق«  ایســتگاه  بــه  مربــوط 
ــرات  ــد تغیی ــن درص ــش و کمتری ــد افزای ــا ۱۳۶ درص ــی ب غرب
بارندگــی ایســتگاهی نســبت بــه درازمــدت مربــوط بــه ایســتگاه 
ــوده اســت.  ــا ۱۰۰ درصــد کاهــش ب ــان ب »مقصودبیــک« اصفه
بــر اســاس ایــن گــزارش، از ابتــدای مهرمــاه جــاری تــا پایــان 
هفتــه منتهــی بــه 2۱ آبان مــاه، حوضه هــای آبریــز اصلــی 
کشــور، دریــای خــزر ۷۸، دریاچــه ارومیــه 2۳، خلیــج فــارس 
ــر  ــوم 2 میلیمت ــزی ۴ و قره ق ــالت مرک ــان ۵، ف ــای عم و دری
بارندگــی داشــته اند. حوضــه آبریــز قره قــوم در مدت زمــان 
ــت در  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــوده اس ــارش ب ــد ب ــده فاق یادش
مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته، حوضه هــای آبریــز 
ــارس  ــج ف ــوم و خلی ــرق ۱۰۰، قره ق ــرزی ش ــور، م ــی کش  اصل
 و دریــای عمــان ۹2،  فــالت مرکــزی ۷۸، دریاچــه ارومیــه ۵۸ 

و دریای خزر ۳۶ درصد کاهش بارش داشته اند.

فوالدگر:

صادراتورقهایفوالدیموردنیازداخل

ممنوعشود
ــس در  ــه پارادوک ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای عضوکمیس
ــرد  ــاره ک ــی اش ــدگان داخل ــاز تولیدکنن ــوالد موردنی ــادرات ف  ص
و گفــت: صــادرات فــوالد موردنیــاز داخــل کشــور از جملــه 
ورق هــای فــوالدی بایــد ممنــوع شــود و وزارت صنعــت بــا 
ــم  ــور را تنظی ــوالدی کش ــازار ف ــد ب ــب بای ــر مناس ــاذ تدابی  اتخ
و بــه تخلفــات رســیدگی کنــد. حمیدرضــا فوالدگــر درخصــوص 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــی ک ــوالدی در صورت ــوالت ف ــادرات محص ص
داخلــی بــه آن نیازمنــد هســتند، بیــان داشــت: وظیفــه تنظیــم 
ــد  ــه بای ــن وزارتخان ــت و ای ــت اس ــده وزارت صنع ــر عه ــازار ب ب
نقــش نظارتــی خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد؛ در حالــی کــه 
یــک ورق فــوالدی دقیقــا نیــاز داخــل و تولیدکننــدگان داخلــی 
ــه آن  ــی ب ــدگان داخل ــوده، متاســفانه صــادر شــده و تولیدکنن ب
دسترســی نداشــته اند. وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان 
ــی آن  ــت صادرات ــر از قیم ــوالدی را گران ت ــد ورق ف ــی بای داخل
ــزود: وزارت صنعــت، معــدن  ــد، اف ــا وارد کنن ــداری کــرده ی خری
ــی  ــد و در حال ــده ورود کن ــوان تنظیم کنن ــه عن ــد ب و تجــارت بای
کــه بــازار هــدف صادراتــی حفــظ شــود، ابتــدا نیــاز تولیدکننــدگان 

ــی تأمیــن شــود. داخل

انتقاداستانداریزدازپرداختتسهیالت
 اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱۹۶ واحــد صنعتــی 
و کشــاورزی بــرای دریافــت وام طــرح رونــق تولیــد بــه 
ــد  ــط ۱۶۹ واح ــون فق ــت: تاکن ــدند، گف ــی ش ــا معرف بانک ه

اســتان یــزد ایــن تســهیالت را دریافــت کرده انــد.
  ســید محمــد میرمحمــدی در جلســه کارگــروه تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد کــه بــا حضــور رئیــس کل بانــک مرکــزی 
برگــزار شــد، بــه تشــریح رونــد بررســی و معرفــی واحدهــای 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــادی در کارگ ــکل اقتص دارای مش
تولیــد پرداخــت و اظهــار داشــت: بــا اعــالم دولــت مبنــی بــر 
پرداخــت تســهیالت طــرح رونــق تولیــد، 2 هــزار و ۱۰۸ واحــد 
ــس  ــرد: پ ــان ک ــد. وی بی ــام کردن ــاب ثبت ن در ســامانه بهین ی
ــن  ــدگان در ای ــان ثبت نام ش ــده از می ــی های انجام ش از بررس
ــرای  ــاورزی ب ــی و کش ــدی صنعت ــد تولی ــامانه، ۱۱۹۶ واح س
ــتان  ــای اس ــه بانک ه ــان ب ــارد توم ــغ ۹۳۰ میلی ــت مبل دریاف
معرفــی شــدند. میرمحمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه کارپرداخــت 
تســهیالت بــه کنــدی پیــش رفتــه اســت، بیــان کــرد: تــا هفتــه 
گذشــته فقــط ۱۶۹ واحــد در اســتان موفــق بــه دریافــت ایــن 
تســهیالت بــه مبلــغ ۱۵۴ میلیــارد تومــان شــدند. اســتاندار یــزد 
همچنیــن از پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای تولیــد صنعتــی 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــات کارگ ــارج از مصوب ــتان خ اس
تولیــد خبــر داد و بیــان داشــت: ۳۹2 واحــد نیــز در طــول ســال 
جــاری موفــق شــدند مبلــغ ۳2۸ میلیــارد تومان تســهیالت را از 

ــد. ــت کنن ــای اســتان دریاف بانک ه

بهبودمعیشت

مستلزمپیگیریاقتصادمقاومتی
ــت  ــگاه در نشس ــتاد دانش ــاددان و اس ــی، اقتص ــم رزاق ابراهی
اقتصــاد مقاومتــی و تهاجــم اقتصــادی کــه در دانشــگاه 
 شــهرکرد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: گشــایش اقتصــادی 
ــدی  ــدون ج ــی ب ــالت کنون ــع معض ــت و رف ــود معیش و بهب
گرفتــن و پیگیــری همه جانبــه اقتصــاد مقاومتــی میســر 
نخواهــد شــد. وی افــزود: در ســاز و کار اقصــاد مقاومتــی 
بلکــه  توجــه کــرد؛  ســودآوری  عامــل  بــه  تنهــا  نبایــد 
منفعت رســانی  ماننــد  انســانی  شــاخصه های   مراعــات 
و خدمت رســانی بــا انگیــزه ایثارگرانــه عامــل رشــد و ارتقــاس 
ــن  ــی مهم تری ــد. رزاق ــد ش ــدار خواه ــعه پای ــا و توس برنامه ه
ارزان قیمــت  نــرخ  اختصــاص  را  اقتصــادی  آســیب های 
بــرای واردات کاال دانســت و گفــت: توجــه بــه تولیــدات 
ــئول  ــازمان های مس ــای س ــت برنامه ه ــد در اولوی ــی بای داخل
ــران  ــت از کارگ ــرای حمای ــی، ب ــک ایران ــوان ی ــه عن ــد و ب  باش
و تولیدکننــدگان خارجــی تــالش نکننــد. رزاقــی در پایــان 
ــی و  ــل مصرف زدگ ــور از معض ــات کش ــرد: نج ــان ک خاطرنش
شــکل گیری فرهنــگ افتخــار بــه محصــوالت داخلــی، زمانــی 
تحقــق می یابــد کــه حلقه هــای ایــن زنجیــر از طراحــان 
سیاســت های اقتصــادی تــا مصــرف کننــدگان، بــه تــوان 

ــند. ــته باش ــان داش ــی ایم ــدرت درون ــی و ق داخل
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حتما بخوانید!
بحران آب، داعش خاموش منطقه است

ــه  ــرد و ب ــرز هشــدار را رد ک ــان م ــوای اصفه روز گذشــته ه
ــل  ــه دلی ــال ب ــان امس ــوای اصفه ــید. ه ــز رس ــط قرم خ
کاهــش بارندگــی و خشــک شــدن زاینــده رود و تــاالب 
ــده  ــم پدی ــد و ه ــه می کن ــی را تجرب ــم آلودگ ــی، ه گاوخون
ــس از آب  ــان پ ــوای اصفه ــت ه ــا را. وضعی شــوم ریزگرده
بــه بزرگ تریــن مشــکل ایــن کالن شــهر ایــران تبدیــل شــده 
ــدون خــودرو هــم نتوانســته  اســت. حتــی سه شــنبه های ب
ــد  ــان کن ــان درم ــوای اصفه ــد، دردی از ه ــه بای ــان ک  آنچن
و بــا ایــن نشــانه ها اگــر اوضــاع بــه همیــن صــورت پیــش 
رود، اصفهــان نیــز ماننــد تهــران مجبــور بــه تعطیــل کــردن 

مــدارس و ادارات خواهــد شــد.
    هوا برای عموم، ناسالم است

محیــط  اداره کل  آزمایشــگاه های  مســئول  گذشــته  روز 
زیســت اصفهــان گفــت: هــوای اصفهــان بــه وضعیــت قرمــز 
ــوم ناســالم اســت و در  ــرای عم ــوا ب ــی ه ــه یعن رســیده ک
نقــاط پرتــردد و میادیــن اصلــی اصفهــان، شــاخص کیفــی 
هــوا بیشــتر از ۱۵۰ اســت. بابــک صادقیــان اظهــار داشــت: 
در حــال حاضــر میانگیــن شــاخص آلودگــی هــوا در اســتان 
ــوار دانشــگاه ــان داشــت: در بل ــان ۱۴۲ اســت. وی بی  اصفه
میــدان امــام حســین)ع(، میــدان احمدآبــاد و اتوبــان 
شــهید خــرازی، شــاخص آلودگــی هــوا از ۱۵۰ عبــور کــرده؛ 

ــامل ۱۵۸، ۱۵۶، ۱۵۳ و ۱۵۲  ــب ش ــه ترتی ــه ب ــوری ک ــه ط ب
اســت. 

ــتان  ــت اس ــط زیس ــگاه های اداره کل محی ــئول آزمایش مس
ــرای عمــوم  اصفهــان ادامــه داد: در ۴ منطقــه شــهر، هــوا ب

ناســالم اســت. 
ــی  ــه در بعض ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــان داش وی بی
پرویــن خیابــان  رودکــی،  خیابــان  جملــه  از   نقــاط 

و چهاربــاغ خواجــو، هــوای بــرای گروه هــای حســاس 
ناســالم اســت. صادقیــان بــا بیــان اینکــه امــروز میانگیــن 

 شــاخص آلودگــی هــوا در شهرســتان اصفهــان ۱۳۸ اســت
 ادامــه داد: خمینی شــهر، شاهین شــهر، مبارکــه، کاشــان

ــه  ــت ک ــتان هایی اس ــه شهرس ــاد از جمل ــگزی و نجف آب س
شــاخص کیفــی آن بیــن ۱۰۳ تــا ۱۳۸ اســت.

    در این هوای آلوده چه کنیم؟
ــان  ــوم پزشــکی اصفه ــه دانشــگاه عل ــروه تغذی اســتادیار گ
ــبزیجات  ــوه و س ــیدان ها، می ــرف آنتی اکس ــد: مص می گوی
رنگــی، بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا آلودگــی هواســت. 
محمدحســن انتظــاری بیــان داشــت: هویــج، گوجه فرنگــی 

کلــم بنفــش، پرتقــال و ســبزیجات تیره رنــگ از جملــه 
ــا افزایــش مقاومــت بدنــی بــه نوعــی  مــوادی اســت کــه ب

ــد.  ــن می کن ــوا ایم ــی ه ــل آلودگ ــدن را در مقاب ب
وی بیــان داشــت: در مواقعــی کــه آلودگــی بــه ســرب 
 در هــوا زیــاد اســت، بهتریــن راهــکار، مصــرف شــیر 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــت اس ــه ماس ــی از جمل ــای لبن و فرآورده ه
ــدر  ــر چق ــد و ه ــه می کن ــا ســرب مقابل ــدن ب کلســیم در ب
ــری  ــدن تاثی ــرب در ب ــد، س ــش یاب ــیم افزای ــزان کلس می

ــت.  ــد داش نخواه
ــان  ــوم پزشــکی اصفه ــه دانشــگاه عل ــروه تغذی اســتادیار گ
ــت از  ــارش پوس ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــالم داش اع
ــن  ــن مصــرف ویتامی نشــانه های آلودگــی هواســت، بنابرای
ــوارش  ــتگاه گ ــی دس ــت و ایمن ــت از پوس ــرای محافظ A ب

ــت.  ــن راه اس بهتری
وی تاکیــد کــرد: امــروزه فــارغ از آلودگــی هــوا، مجبــور بــه 
ــن  ــرون و نفــس کشــیدن هســتیم؛ بنابرای ــه بی ــد ب رفت آم
ــیس  ــده، سوس ــای کنسروش ــرف غذاه ــت از مص  الزم اس
و کالبــاس در مواقــع اضطــراری خــودداری شــود؛ بــه دلیــل 
اینکــه جــذب ایــن نــوع مــواد غذایــی طوالنی مــدت اســت 
ــد در  ــرد نمی توان ــرد و ف ــرد می گی ــادی را از ف ــرژی زی و ان

ــا آالینده هــا خــوب عمــل کنــد. مواجهــه ب

آژیر خطر برای هوای اصفهان

مدیر عامل انجمن احیای آب کاشان:

بحران آب، داعش خاموش منطقه است
ــای  ــن احی ــل انجم ــر عام مدی
ــورای  ــه ش ــان در جلس آب کاش
حفاظــت از منابع آب شهرســتان 
اســتناد گــزارش  بــه  گفــت: 
ــل متحــد  ســالیانه ســازمان مل
خاورمیانــه بــا دو بحــران جــدی 
مواجــه اســت؛ نخســت حمالت 
تروریســتی داعــش کــه جــان مــردم ایــن منطقــه را نشــانه 
ــن ســازمان  ــر ای ــه تعبی ــه ب ــری بحــران آب ک ــه و دیگ گرفت
»داعــش خامــوش« نــام گرفتــه اســت. محســن حجازیــان 
افــزود: بنــا بــر گزارشــی کــه در مجلــه تایمــز چــاپ و منتشــر 
شــده، چنانچــه تدبیــری بــرای بحــران آب اندیشــیده نشــود 
ایــران بــا پیشــینه تمدنــی 7 هــزار ســاله تــا دو دهــه دیگــر بــه 
بیابانــی خشــک تبدیــل خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه بنــا 
بــر ایــن گــزارش ضــرورت دارد تــا بــه صــورت جــدی و عملــی 
بــه موضــوع بحــران آب ورود پیــدا کنیــم، یــادآور شــد: مــردم 
ایــن مبــارزه عملــی و فرهنگــی قــرار  در خــط مقــدم 
ــت  ــران ثاب ــک ای ــزی و خش ــه مرک ــردم منطق ــد. م گرفته ان
ــه زیســته اند  ــن منطق ــزاران ســال در ای ــد در طــول ه  کرده ان
ــد.  ــداری کرده ان ــت و پاس ــع آب حفاظ ــی از مناب ــه خوب و ب
ــی  ــی و کارشناس ــای قانون ــد: فرآینده ــادآور ش ــان ی حجازی
ــا  ــی ب ــاد مردم ــوان نه ــه عن ــان ب ــاب آب کاش ــن احی انجم
ــان  ــر مؤمنی ــازی و دکت ــت هللا نم ــرت آی ــای حض حمایت ه
فرمانــدار کاشــان، تأســیس شــده و تــالش می کنــد در زمینــه 

مبارزه با بحران آب کاشان فعالیت کند.

برپایی ۵ نمایشگاه کتاب در یزد
ــت:  ــزد گف ــتان ی ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــاه  ــی کــه از ۲۴ آبان م ــاب و کتابخوان ــه کت ــه مناســبت هفت ب
ــد  ــا خواه ــزد برپ ــاب در ی ــگاه کت ــود، ۵ نمایش ــاز می ش آغ
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ش
ــی ندوشــن از آغــاز طــرح  ــی غیاث ــزد، عل اســالمی اســتان ی
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــتان خب ــن اس ــاب در ای ــزه کت پایی
 ۱۵ کتابفــروش یــزد از ۲۴ آبــان تــا ۲۴ آذر، کتــب خــود 
را بــا تخفیــف ۲۰ تــا ۲۵ درصــد در اختیــار عالقه منــدان 
 قــرار می دهنــد. وی عنــوان کــرد: بــه مناســبت هفتــه کتــاب 
یــزد  شــهر  منطقــه   ۵ در  همچنیــن  کتابخوانــی  و 
ــان  ــود. وی بی ــزار می ش ــاب برگ ــوع کت ــگاه های متن نمایش
کــرد: ایــن نمایشــگاه ها در حســینیه ثــارهللا، حســینیه 
ــی  ــوب و یک ــه جن ــتانی ها، کارخان ــینیه خوزس ــت، حس بعث
ــی  ــد. غیاث ــد ش ــزار خواه ــزد برگ ــینیه های ی ــر از حس دیگ
ــز  ــتان نی ــتان های اس ــرد: در شهرس ــان ک ــن خاطرنش ندوش

نمایشــگاه کتــاب بــا تخفیــف ویــژه برپــا می شــود.

اخبار کوتاه

 اصفهان به یاد در خون خفتگان 

۲۵ آبان الله گون شد
مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهــان گفــت: شــهر 
 ۲۵ مناســبت  بــه  اصفهــان 
حماســه  ســالروز   آبان مــاه 
بــا  اصفهــان  مــردم  ایثــار  و 
نمادهــای اللــه، اســتند قــاب 
شــهدا، حجله شــهدا، نورپــردازی 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــازی ش ــهری فضاس ــات ش ــزری و تبلیغ لی
 روابــط عمومــی ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان 
مهــدی بقایــی در این بــاره گفــت: نمادهایــی بــه شــکل اللــه بــه 
ــر روی  ــات محــرم ســال ۶۱ ب ــاد شــهدای گلگون کفــن عملی ی
تیرهــای روشــنایی بزرگراه هــا و زیرگذرهــای ســطح شــهر 
ــا  ــه فضاســازی شــهر ب ــا اشــاره ب نصــب شــده اســت. وی ب
ــر  ــا س ــن قاب ه ــرد: ای ــان ک ــهدا بی ــس ش ــتندقاب عک اس
ــادآور  ــه ی ــی شــهر نصــب شــده ک ــن اصل ــا و میادی چهارراه ه
لحظاتــی از تشــییع شــهدای عملیــات محــرم در روز ۲۵ آبــان 

میان سیل خروشان مردم شهیدپرور اصفهان است. 
وی همچنیــن از نصــب حجله هــای شــهدا بــه صــورت ویــژه در 
عرشــه پــل ۲۵ آبــان ایــن شــهر خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 
تبلیغــات شــهری در قالــب تک پایــه و لمپوســت بــه مناســبت 
ــار  ــان، روز حماســه و ایث ــوان »۲۵ آب ــا عن ــزرگ و ب ــن روز ب ای
مــردم اصفهــان« بــه صــورت گســترده در شــهر نصــب شــد. در 
ــدگان  ــر از رزمن ــزار و ۲۵۰ نف ــات محــرم ســال ۶۱، یک ه عملی
ــر آن هــا از اســتان  ــه شــهادت رســیدند کــه بیــش از 7۰۰ نف ب
ــده دیگــر نیــز مجــروح  ــد و ۳ هــزار و ۲۵۰ رزمن اصفهــان بودن
ــان همــان ســال در  شــدند. ۳7۰ نفــر از ایــن شــهدا در ۲۵ آب
ســیل خروشــان مــردم اصفهــان و ســه یــا چهــار روز بعــد نیــز 
۲۵۰ شــهید دیگــر در ایــن شــهر تشــییع شــدند. ۲۵ آبان مــاه 
ــه  ــه عنــوان روز حماســه و ایثــار مــردم اصفهــان در تقویــم ب ب

ثبــت رســید.

سفر معاون اول رئیس جمهور به کرمان
ــن  ــرداری از چندی ــور بهره ب ــه منظ ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــان  ــی کرم ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــور در جلس ــروژه و حض پ
ــری ۲۴ و ۲۵  ــحاق جهانگی ــود. اس ــتان می ش ــن اس ــی ای راه
آبان مــاه جــاری بــه اســتان کرمــان ســفر می کنــد. وی در 
اولیــن روز ســفر خــود بــه اســتان کرمــان با حضــور در ســیرجان 
پروژه هــای کارخانــه گندله ســازی شــماره ۲ و مجموعــه ورزشــی 
ــد.  ــاح می کن ــر ســیرجان را افتت ــی گل گه شــرکت صنعتی معدن
جهانگیــری ســپس راهی شهرســتان جیرفت شــده و در جلســه 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان حضــور پیــدا می کنــد. 
حضــور در شهرســتان های کهنــوج و قلعه گنــج نیــز برنامــه روز 
دوم ســفر معــاون اول رئیس جمهــور بــه اســتان کرمــان اســت.

اخبار کوتاه

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــر اصن ــارت ب ــی و نظ ــر بازرس مدی
بــه  متعلــق  تاریخ مصرف گذشــته  ســموم  گفــت: 
ــان  ــم صهیونیســتی، در شهرســتان اصفه شــرکت های رژی
ــال کشــف  ــزار ری ــون و ۶۶۰ ه ــی ۲۱ میلی ــه ارزش تقریب ب

ــدی فشــارکی  ــط شــد. جــواد محم و ضب
ــترک  ــی مش ــی بازرس ــت: ط ــار داش اظه
از واحدهــای عرضــه و فــروش ســموم 
شهرســتان،  ســطح  در  کشــاورزی 
مقادیــر بســیار زیــادی ســموم تاریــخ 
 ۶۱ تقریبــی  ارزش  بــه  مصرف گذشــته 
میلیــون و 7۴۳ هــزار ریــال و مقادیــر 

ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــرکت های رژی ــاق از ش ــموم قاچ س
 ارزش ۲۱ میلیــون و ۶۶۰ هــزار ریــال کشــف و ضبــط شــد 

و پرونده ها در حال بررسی است. 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــرح مب ــرای ط ــت: در اج ــان داش وی بی
ــی  ــداد ۴۲ واحــد صنف کاال در شهرســتان فالورجــان از تع

لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، پوشــاک، خدمــات کامپیوتری 
ــد  ــل آم ــه عم ــد ب ــتان بازدی ــطح شهرس ــرازی در س  و خ
و تعــداد ۶۸۹ قلــم انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش تقریبــی 
ــط شــد.  ــال کشــف و ضب ــون ری ــون و ۲۰۸ میلی ۲۴ میلی
ــاف اســتان  ــر اصن ــر بازرســی و نظــارت ب مدی
اصفهــان تصریــح کــرد: ۵۴۹ قلــم انــواع لــوازم 
آرایشــی بــه ارزش تقریبــی ۲۱ میلیــون و ۶۰۰ 

ریــال کشــف شــد. 
وی ادامــه داد: ۱۰۶ حلقــه ســی دی غیرمجــاز 
قاچــاق بــه ارزش تقریبــی ۲ میلیــون و ۱۲ 
هــزار ریــال از دیگــر کشــفیات ایــن اداره 

ــت.  اس
محمــدی فشــارکی اضافــه کــرد: تعــداد ۳۴ ثــوب لبــاس 
قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــون و ۱۹۰ میلیــون ریــال اقــالم 
مکشــوفه بــه همــراه پرونــده بــه مراجــع ذی صــالح تحویل 

داده شــد. مهــر

مدیر بازرسی اصناف اصفهان خبر داد:

کشف سموم تاریخ مصرف گذشته اسرائیلی در اصفهان
ــاق  ــای قاچ ــت: کااله ــاری گف اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــایی  ــت شناس ــا جدی ــد ب ــردم، بای ــالمت م ــا س ــط ب  مرتب

و از سطح بازار جمع آوری و معدوم شود.
ــا قاچــاق  ــارزه ب  قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت مب

ــی  ــرد: در صورت ــد ک ــای خارجــی تأکی کااله
ــا بحــث  ــط ب ــای قاچــاق مرتب ــه جنس ه ک
ــئوالن  ــد، مس ــازار باش ــردم در ب ــالمت م س
امــر بایــد هرچــه ســریع تر بــرای شناســایی 
و معدوم ســازی آن اقــدام کننــد. وی بــا 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه فرم ــاره ب اش
ــاق  ــا کاالی قاچ ــارزه ب ــزوم مب ــر ل ــی ب مبن

از مبــدأ تــا مقصــد افــزود: بــه همیــن منظــور تیــم ویــژه ای 
ــرات حکومتــی، صنعــت، معــدن و تجــارت  از اداره کل تعزی
ــال  ــوق بیت الم ــظ حق ــروه حف ــی و کارگ ــای صنف اتحادیه ه
ــد  ــم بای ــن تی ــد. ای ــال ش ــتا فع ــن راس ــکیل و در ای تش
ــوردار  ــی و فاکت ــای خارج ــی دارای مارک ه ــای اساس کااله

موجــود در بــازار را بررســی و بــرای قانونــی بــودن یــا نبــودن 
ــان کــرد:  ــد. ســلیمانی بی آن هــا نظــر کارشناســی اعــالم کن
اولویت هــای  از  یکــی  قاچــاق،  واردات کاالی  ریشــه کنی 
مهــم مســئوالن ارشــد کشــور و چهارمحــال و بختیــاری 
محســوب می شــود. بــه ازای هــر ۵۰۰۰ دالر 
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــاق، ی واردات کاالی قاچ
ــه  ــاره ب ــا اش ــی رود. وی ب ــن م ــران از بی در ای
ــتگاه های  ــه دس ــنامه ب ــالغ بخش ــدور و اب ص
ــر  ــی ب ــاری مبن ــال و بختی ــی چهارمح اجرای
خریــد کاالی داخلــی گفــت: در ایــن بخشــنامه 
ــدی در  ــوالت تولی ــدار محص ــد اولویت ــر خری ب
اســتان تأکیــد شــده اســت. بــا خریــد و مصــرف محصــوالت 
تولیــدی در چهارمحــال و بختیــاری و کشــور می تــوان تولیــد 
داخــل اســتان و ایــران را تقویــت کــرد. البتــه مــردم مراقــب 
ــر روی  ــی ب ــای تقلب ــی مارک ه ــب بعض ــا نص ــا ب ــند ت باش
ــد. ــب دالالن را نخورن ــاس دچــار اشــتباه نشــوند و فری اجن

در شهر

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
بالمعارض  و  مالکانه  اصفهان تصرفات  ثبتی منطقه مرکزی  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  های 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز  به فاصله ۱۵  نوبت  اطالع عموم در دو 
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. ردیف ۱- برابر رای 
شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۹۳۹مورخ ۱۳۹۵/۰7/۲۹ خانم زهرا جان نثاری الدانی  به شماره شناسنامه 
به  ساختمان  یکباب  بر ششدانگ  اله   فرزندنعمت  اصفهان   از  ۱۲۸۳۴۵۲۳۴۰صادره  ۱۲۹۹کدملی 
 ۱۶۳۱/۲۵ و   ۱۶۳۰/۱ و   ۱۶۳۱/۳/۲ و   ۱۶۳۱ شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر   ۴۲۰/۴۳ مساحت 
- اصلی واقع در بخش۱ 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 : ۹۵/۸/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۸/۲۴ 
شماره : ۲۳۵۵۹ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
بالمعارض  و  مالکانه  اصفهان تصرفات  ثبتی منطقه مرکزی  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  های 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز  به فاصله ۱۵  نوبت  اطالع عموم در دو 
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. ردیف ۱- برابر رای 
شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۹۳7مورخ ۱۳۹۵/۰7/۲۹ خانم عفت نصر اصفهانی  به شماره شناسنامه 
به  یکباب ساختمان  بر ششدانگ  فرزند  مصطفی   اصفهان   از  ۸7۱ کدملی ۱۲۸۲۹۲۵77۶صادره 
 ۱۶۳۱/۲۵ و   ۱۶۳۰/۱ و   ۱۶۳۱/۳/۲ و   ۱۶۳۱ شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر   ۴۸۹/۶۴ مساحت 
- اصلی واقع در بخش۱ 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 : ۹۵/۸/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۸/۲۴ 
شماره : ۲۳۵۶۰ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: اکبر صابری فرزند شکر اله به نشانی خورزوق خ شهید مصطفی 

خمینی ک عدالت پ ۴۲ محکوم علیه/محکوم علیهم: ۱- محبوبه دورود فرزند دریاقلی به نشانی فرخ 

شهر خ 7 تیر ک دهدار پ ۱۴ ۲- مهدی فتحی به نشانی اصفهان شاپور جدید شهرک نمایشگاهی فاز 

یک روبروی سه راهی فضای سبز نمایشگاه خودرو مظاهر

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

بابت  ریال   ۱۴7۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکومند  تضامنا  علیهما  محکوم   ۹۴۰۹۹77۳7۵۱۴۰۱۴۲7

اصل خواسته )وجه یک فقره چک به شماره و تاریخ ۰۰77۵۰-۹۳/۱۰/۰۲ بانک سپه( به انضمام مبلغ 

۴۴۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 7۶۶۸۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )۹۳/۱۰/۰۲ تا زمان اجرای حکم طبق 

شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 7۹۵۳۹۰۰ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند 

که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 

به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

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

قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م 

ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

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

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

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

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : اصغر براتی دستجردی دادخواستی به طرفیت خوانده : اصغر آقاعلیان و محسن شبانی 

مریم  و  شبانی  مهدی  و  چی   میوه  عصمت  و  شبانی  مهری  و  شبانی  محمد  و  شبانی  مسعود  و 

شبانی  و حجت شبانی و محمد علی مدینی  به خواسته  مطالبه خسارت و اثبات مالکیت )مالی 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  منقول(   غیر 

اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 

۹۵۰۹۹۸۳7۵۱۴۰۰۵۲۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 

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

های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۲۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۰۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : فاطمه طائریان اصفهانی و زهرا شرکت قناد و زهرا طائریان اصفهانی دادخواستی به طرفیت 

خوانده : رضا نوروزی و صدیقه نوروزی و معصومه نوروزی و اشرف نوروزی و مرتضی نوروزی و زهره 

نوروزی   به خواسته  مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار 

 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۸۹۰۹۹۸۳7۵۱۴۰۰۳۱۴ پرونده  به کالسه  و  ارجاع 

و  نوروزی  بودن  خوانده  خانم صدیقه  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.   ۱۲:۰۰ و ساعت 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

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

نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

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

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۲۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲

آگهی حصر وراثت
امیرسعید خرزوقی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴۸۱/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سعید 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۱۳۹۵/۰7/۲۶ تاریخ  در   ۱۳۹ بشناسنامه  خرزوقی  

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- اشرف باقری خرزوقی فرزند رمضان ش.ش ۱7 )همسر 

متوفی( )۲( امیر سعید ش.ش ۱  )۳( قدیرعلی ش.ش ۳۰ )۴( مهدی ش.ش ۱۵۰ )۵( محبوبه 

ش.ش ۸ )۶( معصومه ش.ش ۲۵ )7( مریم ش.ش 7۲۵  همگی  سعید خرزوقی فرزند حسین  

)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹۴/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۳۹۰ شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  پور  حیدر  دخت  پری  خانم 

۴۸۴/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان بهرام حیدر پورچالشتری  بشناسنامه ۴ در تاریخ ۱۳۹۵/۰7/۰۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- پری دخت حیدر پور اصفهانی فرزند  زندگی گفته ورثه حین 

اسماعیل ش.ش ۳۹۰ )همسر متوفی( )۲( بابک ش.ش ۵۵ )۳( محمد ش.ش ۲۰۸۳ )۴( سجاد 

ش.ش ۵۵ )۵( عاطفه ش.ش ۴۶۱۰۱۳۶۰۱۵ )۶( خاطره ش.ش ۵۴   همگی  حیدر پور چالشتری  

فرزند بهرام)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا 

هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰

آگهی حصر وراثت
محمود بیگی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره ۴۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴7۹/۹۵ ش 

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

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تاریخ  در   ۲۴۹ بشناسنامه  آبادی   حبیب  بیگی  مهدی 

ش.ش  غالمرضا  فرزند  خانی  لیال  به:۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 

متوفی(  فرزند   (   ۶۶۰۰۲۶۳۵۱۲ ش.ش  آبادی  حبیب  بیگی  متین    )۲( متوفی(  )همسر   ۱۵۶

بیگی  )۴( عصمت  متوفی(  )پدر    ۴۱ علی ش.ش  فرزند محمد  آبادی  بیگی حبیب  محمود   )۳(

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )مادر   ۱۸7۹ احمدش.ش  فرزند  آبادی  حبیب 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 

خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹۴/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۵۲۱۴ شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  مرتضائی  مهری  خانم 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   ۱ ح  ش   ۴7۸/۹۵

اقامتگاه  تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۳   داده که شادروان خدیجه عزیزی دستجردی  بشناسنامه ۳۲۸۳ در 

ش.ش  مهری  به:۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی 

۵۲۱۴ )۲( زهره ش.ش ۱۲۵   )۳( فاطمه ش.ش ۱۰۶ )۴( زهرا ش.ش ۳۰ )۵( صدیقه ش.ش 

۱۸   همگی  مرتضائی دستجردی فرزند رضا  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹7/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
این  به  ترویجی  به طرفیت حسین  تامین خواسته  و  به مطالبه  اله شاهی دادخواستی  آقای فضل 

شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/۶۵۹ ثبت و برای روز ۹۵/۱۱/۱۱ و ساعت ۱۶:۳۰ وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

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

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

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

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

مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۹۸/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/۲۳

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم زهرا مرادیان زازرانی  فرزند ابراهیم  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای 

ثبتی ۱۲/۱7۰  یکبابخانه پالک  شهود رسما گواهی گردیده  مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 

جلد  دفتر   ۱۹۰ در صفحه  ۹۱  که  سریال ۱۱۴۴۶۳-الف  به  اصفهان  ثبت   ۹ بخش  زازران   در  واقع 

۱۴۵  امالک ذیل ثبت ۱۵۴۵۸ بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب 

سند ۲۵۰۲۴-۱۲/7/۱۳۹۳ دفتر خانه ۱۹7 فالورجان در رهن بانک ملی شعبه فوالد شهر می باشد 

فالورجان  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای   ۱۳۹۴/۸/۱۹-۹۴۰۳۴۰ شماره  نامه  بموجب  همچنین  و 

سند  صدور  خواست  در  نامبرده  چون  بنابراین  است  مفقود گردیده  باشد  می  بازداشت  آن  مازاد 

آگهی می  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  تبصره یک  نموده طبق  المثنی  مالکیت 

نزد خود می  یا وجود سند مالکیت  و  به ملک مزبور  انجام معامله نسبت  تا هر کس مدعی  شود 

ارائه  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  اداره  این   به  روز   ۱۰ تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد 

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

اعتراض  وصول  یا  و  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  و  مسترد گردد  دهنده 

خواهد  تسلیم   متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  مالکیت   سند  اصل  ارائه   بدون 

شد. 

شماره:۳۵7/م الف 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۳۶۵۳۳۰۰۱۹۵شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۳۶۵۳۳۰۰7۸۳شماره بایگانی شعبه : 

۹۴۰۸۰۵تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :محمود نام خانوادگی : زارع 

الرگانی نام پدر: عبدالرسول     نشانی: استان اصفهان – شهرستان فالورجان – فالورجان – الرگان 

تلفن  روبروی دهیاری منزل شخصی ک.پ ۸۸۴۶۴۱۱۱۱۵۴ ک.ملی ۱۱۱۰۸۰۵۱۵۲  ( خ  –)بوستان 

۰۹۱۳۳۰۵۵۰۸۸ مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: شهاب    نام خانوادگی : جمشید عادگانی  نام 

پدر: رشید   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به پرداخت  به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹7۳۶۵۳۳۰۱۹۵۲ محکوم علیه محکوم است 

چنین  هم  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال    ۳/۵۰۰/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۹۲/۴۱۰/۰۰۰ مبلغ 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۵۰7۸۲۰ مورخه ۸۸/7/۲۶- ۵۰7۸۱۵ مورخه ۸۸/۶/۱۸-

وصول  زمان  لغایت   ۸۸/۶/۲۸ مورخه   ۵۰7۸۱۸-۸۸/۶/۲۲-۵۰7۸۲۱-۸۸/7/۱۹ مورخه   -۵۰7۸۱۹

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان ۴۶۲/۰۵۰ تومان در حق صندوق دولت. محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

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

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 

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

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

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

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

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

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

شماره: ۵۹۰/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فالورجان  – 

علیرضا مقصودی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا سروری  دارای شناسنامه شماره ۶۹متولد ۱۳۳۴  به شرح دادخواست به کالسه ۹۵ / ۸۰۶ 

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

سروری  بشناسنامه ۹۰مورخ ۱۳۰۹/۱۲/۱۴ در تاریخ۱۳۹۵/7/۱۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است دو پسر – چهار دختر که به شرح ذیل می باشد. 

۱- حسن سروری فرزند مصطفی به ش ش ۴۴۴۵ متولد ۱۳۴۵ صادره از تهران ۲- حسین سروری 

فرزند مصطفی به ش ش ۵۱۶7 متولد ۱۳۴7 صادره از تهران ۳- زهرا سروری فرزند مصطفی به 

ش ش ۶۹ متولد ۱۳۳۴ صادره از گلپایگان ۴- کبری سروری فرزند مصطفی به ش ش ۹۵ متولد 

۱۳۳۵ صادره از گلپایگان ۵- اکرم سروری فرزند مصطفی به ش ش ۱۰7 متولد ۱۳۳۹ صادره از 

گلپایگان ۶- نسرین سروری فرزند مصطفی به ش ش ۲۰7۹ متولد ۱۳۴۲ صادره از تهران والغیر 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴۳۰/ م الف 

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

استاندار چهارمحال و بختیاری:

کاالهای قاچاق مرتبط با سالمت مردم باید با جدیت جمع آوری شود
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حتما بخوانید!
»ابد و یک روز«، بهترین فیلم ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

هفتــه کتــاب و کتابخوانــی هــم فرارســیده؛ امــا خــزان کتــاب 
خوانــدن در ایــران، خیــال بهــار شــدن نــدارد. متاســفانه آمــار 
مطالعــه در کشــور مــا همچنــان قابــل قیــاس بــا کشــورهای 
ــران  ــای ای ــن کتاب ه ــان پرتیراژتری ــت و همچن ــر نیس دیگ
ــای  ــتند و کتاب ه ــور هس ــی و کنک ــای کمک آموزش کتاب ه
 1000 تیراژهــای  بــا  سرشــناس  نویســندگان  مســتقل 
ــه  ــم در قفس ــا ه ــازه همان ه ــوند و ت ــر می ش ــی منتش تای
ــذ  ــاب و کاغ ــت کت ــد. قیم ــاک می خورن ــی ها خ کتابفروش
هــم نیــازی بــه گفتــن نــدارد و همــان چنــد نفــر کتابخــوان 
هــم اگــر قیمت هــا بــه همیــن روال ادامــه پیــدا کنــد 
قیــد کتــاب خریــدن را خواهنــد زد. در ایــن وضعیــت پیــدا 
ــوار  ــیاری دش ــرای بس ــاید ب ــوب، ش ــاب خ ــک کت ــردن ی ک
باشــد. اگــر می خواهیــد بــرای انتخــاب خــوب یــک مرجــع 
ــما  ــه ش ــایت هایی ک ــتند س ــید، هس ــته باش ــب داش مناس
نقدهــا  آن می توانیــد  کنــار  در  و  راهنمایــی می کننــد   را 

و نظرات خوانندگان اثر را نیز بخوانید. 
 )goodreads( یکــی از ایــن ســایت های جهانــی، گودریــدرز
اســت. ایــن ســایت مجموعــه ای از بهتریــن کتاب هــای 

جهــان را بــه شــما ارائــه می کنــد کــه در میــان آن کتاب هــای 
فارســی هــم جایگاهــی ویــژه دارنــد. 

یــک جســت وجوی ســاده  بــا  ایــن ســایت  در  شــما 
بــه اطالعــات بســیار مفیــدی از کتــاب مدنظــر خــود 
ــه  ــر آنچ ــت ه ــی راح ــد خیل ــد و می توانی ــت می یابی دس
ــان ــورد عالقه ت ــنده م ــا نویس ــاب ی ــاره کت ــد درب  می خواهی

بیابید.

    صفحه ویژه کتاب
ــه در  ــژه دارد ک ــه ای وی ــت صفح ــورت ثب ــاب در ص ــر کت ه
ــا«ی آن درج شــده  ــاب« و مشــخصات »فیپ ــد کت  آن »جل
و کاربــران بــا ورود بــه آن می تواننــد همــه چیــز را دربــاره آن 
کتــاب بخواننــد و بداننــد؛ از امتیــاز کتــاب گرفتــه تــا امتیــاز 

نویسنده. 
ایــن صفحــه بــه صفحــه نویســنده لینــک شــده و می تــوان 

 هــم مشــخصات کتــاب و هــم مشــخصات نویســنده 
را دیــد. گاهــی بــه انتخــاب ناشــرِ کتــاب، مختصــری از کتاب 
یــا شــرحی بــر کتــاب در ایــن صفحــه گنجانــده می شــود و 
ــار نوشته شــده توســط  ــه دیگــر آث ــوان ب از همیــن جــا می ت

نویســنده ایــن کتــاب دسترســی داشــت. 
همچنیــن می تــوان بــه کتــاب امتیــاز داد یــا گفــت کــه بــرای 
ــاب  ــنده کت ــی نویس ــد. بیوگراف ــم خوان ــده آن را خواهی  آین
و ژانــر ادبــی یــا هنــری کتــاب نیــز قابــل مشــاهده اســت. 
ــت  ــاب گف ــاره آن کت ــران درب ــا دیگ ــوان ب ــت می ت  در نهای
ــفارش داده و  ــاب را س ــز کت ــا نی ــرد، از همان ج ــنود ک و ش
وارد ســایت فروشــنده کتــاب شــد و آن را - چــه بــه شــکل 
نســخه کاغــذی و چــه بــه صــورت الکترونیــک - خریــداری 
ــی  ــبکه های اجتماع ــاب را در ش ــوان کت ــی می ت ــرد؛ حت ک

ــه اشــتراک گذاشــت. ــرد و ب ــذاری« ک ــر، »هم گ دیگ
    کتاِب خوب خواندن

کالم آخــر اینکــه بایــد بکوشــیم آرام آرام از شــبکه های 
اجتماعــی بی ســروته دوری کنیــم و بــه شــبکه ها و جوامــع 
اینترنتــی حرفــه ای و جــدی آری بگوییــم. به یقیــن گودریدز 
ــوب  ــاِب خ ــه کت ــویق ب ــرای تش ــد ب ــی باش ــد محل می توان

ــدن. خوان

خبرگــزاری  اعزامــی  خبرنــگار  خزائــی،  محســن   -
منطقــه  در  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  صداوســیمای 

رســید. شــهادت  بــه  ســوریه  حلــب  عملیاتــی 
- معــاون توســعه و مدیریــت منابــع کانــون پــرورش فکری 
کــودک و نوجــوان از تخفیــف 40 درصــدی کتاب هــای 
کانــون در نمایشــگاه »کتــاب در خدمــت دانایــی« خبــر داد. 
ــالمی  ــوری اس ــاب جمه ــه کت ــت وچهارمین دوره هفت بیس
ایــران از 24 آبــان تــا 1 آذر 1395 در سراســر کشــور برگــزار 

می شــود.
- »ماهی هــا نگاهــم می کننــد«، اولیــن رمانــی اســت 
کــه از برنــده فمینــا 2004 در ایــران ترجمــه می شــود. ایــن 
کتــاب در 160 صفحــه و بــا قیمــت 10 هــزار تومــان توســط 
ــه  ــوری، روان ــر ن ــه روان اصغ ــا ترجم ــتی و ب ــر کوله پش نش

ــازار نشــر شــده اســت. ب
- کتــاب »اشــاره بــا گوشــه چشــم« آخریــن کتــاب 
زنده یــاد منصــور ملکــی در انتشــارات راد نواندیــش منتشــر 
شــد. کتــاب حاضــر بــه قیمــت 20 هــزار تومــان در دســترس 

ــود. ــد ب ــدان خواه عالقه من
فیلــم  در  کــه  آمریکایــی،  بازیگــر  گــرگ،  جولــی   -
»پدرخوانــده«  نقــش همســر ســالی کورلئونــه را بــازی 

درگذشــت. ســالگی   ۷9 در  می کــرد، 
- جــواد عزتــی بــه جمــع بازیگــران فیلــم ســینمایی 
»ماجــرای نیمــروز« بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان 
ــرداد  ــدل، مه ــدی پاک ــور مه ــن حض ــش از ای ــت. پی پیوس
در  حجازی فــر  هــادی  و  مهران فــر  احمــد  صدیقیــان، 
ــه زودی ترکیــب کامــل  ــود و ب ــروژه قطعــی شــده ب ــن پ ای
 بازیگــران دومیــن فیلــم بلنــد ســینمایی مهدویــان معرفــی 

می شود.
 - آزاده نامــداری پــس از ســه ســال دوری از عرصــه اجــرا

»آبــان«  شــد.  گفت وگومحــور  برنامــه  یــک  مجــری 
برنامــه ای دربــاره زنــان اســت و رویکــرد آن گفت وگــو 
بــا شــخصیت های زن معاصــر در عرصه هــای گوناگــون 
هنــری،  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  سیاســی،  اجتماعــی، 

ورزشــی و علمــی اســت.
ــان  ــد امیری ــر جدی ــود« اث ــاز می ش ــه آغ ــاب »حماس - کت
ــون  ــوی کان ــطه( از س ــنی )دوره اول متوس ــروه س ــرای گ ب
ــن  ــان منتشــر شــد. ای ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ
ــت  ــان قیم ــزار و 900 توم ــت و 4 ه ــه اس ــاب 60 صفح کت

دارد.
بازیگــر  بزرگداشــت حســین محب اهــری،  مراســم   -
عرصــه تئاتــر، در حالــی در تــاالر هنــر برگــزار شــد کــه آتیــال 
پســیانی تاکیــد کــرد محــب اهــری، فرزنــد هنــر نمایــش 

اســت.
- برنامــه »فرمــول یــک« بــا هــدف ترویــج کتــاب و 
ــن  ــت بهتری ــته اس ــود خواس ــان خ ــی از مخاطب کتابخوان

ــد. ــی کنن ــان را معرف ــی ش ــاب زندگ کت

 رونمایی از کتاب 

»آموزش موسیقی پیش خوانی«

کیمیای وطن

بــا   »3 »آالچیــق  ویژه برنامــه 
تخصصــی  نشســت  عنــوان 
موســیقی و بــا محوریــت شــناخت 
ــی  ــیقیایی تعزیه خوان ــر موس عناص
با حضــور پیشکســوتان و عالقه مندان 
بــه ایــن هنــر در هنرســرای خورشــید برگــزار شــد. بــه گــزارش 
 روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان

 ســومین نشســت از نشســت های آالچیــق بــا حضــور اســتادان 
و عالقه منــدان بــه موســیقی آئینــی و تعزیه خوانــی عصــر جمعــه 
ــی  ــزار شــد. موضــوع اصل ــان برگ در هنرســرای خورشــید اصفه
ــه  ــود ک ــه ب ــن نشســت، شــناخت عناصــر موســیقیایی تعزی ای
ــوت  ــوان پیشکس ــعیدی، تعزیه خ ــی س ــخنرانی محمدتق ــا س ب
ــوزش  ــاب »آم ــم از کت ــن مراس ــد. در ای ــراه ش ــی هم اصفهان
ــز  ــی عســکری نی ــی« نوشــته اســداله عل موســیقی پیش خوان
ــا موضــوع پیش واقعه خوانــی  رونمایــی شــد. ایــن کتــاب کــه ب
ــه  ــکات بســیاری را در خــود ب ــف شــده، ن ــی تألی در تعزیه خوان
ــی کــه امــری بســیار  ــر پیش خوان ــی نظی ــال دارد؛ موضوعات دنب

ــد. ــه شــمار می آی ــر ب ــن هن ــم در ای مه

اکران فیلم »نفس« در سینما سوره
ــن  ــس«، جدیدتری ــینمایی »نف ــم س کیمیای وطن فیل
ســاخته نرگــس آبیــار، در ســینما ســوره اصفهــان اکــران شــد. 
ــار  ــی و نویســندگی نرگــس آبی ــه کارگردان ــم »نفــس« ب  فیل
ــدی  ــوذر پورمحم ــمی، اب ــین قاس ــی محمدحس  و تهیه کنندگ
ــار در  ــرای اولین ب ــد و ب ــان در ســال 94 تولی و شــرکت نورتاب
ــر  ــالوه ب ــه ع ــد ک ــش درآم ــه نمای ــر ب ــم فج ــنوراه فیل جش
بازخــورد خــوب فیلــم بــرای تماشــاگران، در دو بخــش 
ــی  ــبنم مقدم ــرای ش ــل زن ب ــش مکم ــر نق ــن بازیگ  بهتری
و بهتریــن فیلــم در بخــش نــگاه ملــی دو جایــزه بــه دســت 
 آورد. حــال پــس از حــدود 9 مــاه کــه از جشــنواره می گــذرد
اکــران سراســری ایــن فیلــم از 19 آبــان در ســینماهای کشــور 
آغــاز شــده و اصفهــان از امــروز و در ســینما ســوره بــه 

استقبال عالقه مندان به تماشای این فیلم می رود.

»خورشید کاروان« در اصفهان
نمایــش »خورشــید کاروان« کــه نزدیــک بــه 26 ســال اســت 
در کشــور بــه اجــرا درمی آیــد، ایــن بــار بــا عوامــل اصفهانــی 
ــم  ــز روز یک ــه ج ــش ب ــن نمای ــی رود. ای ــه م ــه روی صحن ب
ــرای  ــان لغایــت 10 آذرمــاه و از ســاعت 19 ب آذرمــاه، از 28 آب
ــع  ــاالر هــالل احمــر واق ــر نمایشــی در ت ــه هن ــدان ب عالقه من
در میــدان فیــض، ابتــدای خیابــان میــر بــه اجــرا درمی آیــد.

اخبار کوتاه

فیلــم »ابــد و یــک روز«، اولیــن ســاخته ســعید روســتایی 
ــو در کشــور ســوئیس  جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره ژن
ــک روز«  ــد و ی ــینمایی »اب ــم س ــرد. فیل ــود ک را از آن خ
ــت  ــش رقاب ــه در بخ ــتایی ک ــعید روس ــی س ــه کارگردان ب
بین المللــی فیلم هــای بلنــد در جشــنواره فیلــم ژنــو 

ــدی  ــزه نق ــت جای ــت، در نهای ــور داش حض
10 هــزار فرانکــی بهتریــن فیلــم ایــن رویــداد 

ــرد.  ســینمایی را کســب ک
بــه  فیلــم  روســتایی کارگــردان  ســعید 
دلیــل نداشــتن پاســپورت نتوانســت در 
 ایــن برنامــه شــرکت کنــد و در فیلمــی 
ــه چــون  ــرد ک ــالم ک در فضــای مجــازی اع
ــدارد. ــپورت ن ــت، پاس ــه اس ــربازی نرفت س

 فیلــم »ابــد و یــک روز«، برنــده 9 ســیمرغ بلوریــن 
فجــر  فیلــم  بین المللــی  از ســی وچهارمین جشــنواره 
بــرای کســب جایــزه اول ایــن رویــداد ســینمایی بــا 
ــاری از کشــورهای آرژانتیــن، فیلیپیــن، فرانســه، مصــر   آث

هنگ کنگ و دانمارک رقابت داشت.
ــعید  ــندگی س ــی و نویس ــه کارگردان ــک روز« ب ــد و ی  »اب
ــه در  ــت ک ــواده ای اس ــتان خان ــر داس ــتایی، روایتگ روس
ــا  ــت؛ ام ــران اس ــی از دخت ــی یک ــم عروس ــدارک مراس ت
اتفاقاتــی روابــط خواهــران و بــرادران را ســرد می کنــد 
کــه در نهایــت باعــث ماجراهایــی می شــود. 
در ایــن فیلــم کــه تهیه کننــده  آن ســعید 
آن  بین الملــل  پخــش  و  اســت  ملــکان 
ــادی  ــان مع ــت، پیم ــب اس ــرین میرش  نس
نویــد محمــدزاده، پرینــاز ایزدیــار، ریمــا 
رامیـن فـــر، شــبنم مقدمـــی، شیـــرین 
ــدی  ــی، مه ــه رحمان ــش، معصوم یزدان بخ
قربانــی، محمــد علیمحمــدی، اســماعیل گرجــی، امیررضــا 

فــالح بــازی کرده انــد. 
بیســت ودومین جشــنواره بین المللــی فیلــم ژنــو از تاریــخ 
ــوئیس  ــور س ــان( در کش ــا 22 آب ــر )14 ت ــا 12 نوامب 4 ت

برگــزار شــد. خبرآنالیــن

»ابد و یک روز«، بهترین فیلم جشنواره ژنو شد
ــارج از  ــاخته اش را در خ ــن س ــه آخری ــدی ک ــد مجی مجی
ــا  ــن روزه ــرده، ای ــرده ســینماها ک ــه پ ــران روان ــای ای مرزه
ــود در  ــی زبان خ ــم غیرفارس ــتین فیل ــاختن نخس ــرای س ب
هنــد بــه ســر می بــرد. هــر چنــد مهــران کاشــانی پیــش از 
ایــن اعــالم کــرده بــود مجیــد مجیــدی فیلمنامــه »پشــت 

ملــت   ۷2 ســرزمین  در  را  او  ابرهــا«ی 
ــان  ــد همچن ــانه های هن ــا رس ــازد، ام می س
نــام پــروژه فیلمســاز سرشــناس ایــران 
می کننــد؛  معرفــی  معلــق«  »باغ هــای  را 
ــر  ــد ســال اخی ــدی در چن ــه مجی ــی ک فیلم
پیگیــر ســاختن آن بــود و بــرای فراهــم 
ــن  ــران و یافت ــاب بازیگ ــه، انتخ ــردن زمین ک

محل هــای فیلمبــرداری چندبــار بــه هنــد ســفر کــرده بــود. 
انتشــار چنــد تصویــر از خالــق »بچه هــای آســمان« در 
کنــار یکــی از مشــهورترین بازیگــران زن بالیــوود نشــان داد 
ــراوان  ــال ف ــه  احتم ــد شــده و ب ــه تولی ــدی وارد مرحل  مجی
ــت  ــان »پش ــا هم ــق« ی ــای معل ــک، »باغ ه ــده نزدی در آین

ــه  ــادوکان ک ــکا پ ــد زد. دیپی ــد خواه ــد کلی ــا« را در هن ابره
بــرای حضــور در مراســم اهــدای جوایــز موســیقی اروپایــی 
MTV بــه روتــردام در هلنــد رفتــه بــود، بــه ســرزمین مــادری 
خــود بازگشــت تــا همــکاری بــا یکــی از تحسین شــده ترین 
فیلمســازان ایــران و آســیا را آغــاز کنــد. پــادوکان کــه بیشــتر 
در فیلم هــای پــرزرق و بــرق بالیــوودی ایفــای 
نقــش کــرده و پایــش به تازگــی بــه هالیــوود 
ــم  ــی فیل ــه آزمایش ــده، در صحن ــاز ش ــم ب ه
تــازه مجیــدی لباس هایــی ســنتی و منــدرس 
 بــه تــن دارد و همیــن باعــث غافلگیــری 
ــد شــده  ــل رســانه ای در هن و شــگفتی محاف
ــال  ــل س ــروژه اوای ــود پ ــه می ش ــت. گفت اس
201۷ یعنــی کمتــر از 2 مــاه دیگــر در بمبئــی، دهلــی 
ــتان  ــرادش و راجس ــت اوتارپ ــمیر، ایال ــی از کش بخش های
مقابــل دوربیــن مــی رود. داســتان ایــن فیلــم دربــاره 
ــاده  ــدا افت ــواده ج ــی از خان ــه در کودک ــت ک ــی اس  نوجوان

و پس از سال ها در پی یافتن هویت تازه خود است. 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید مجتبی حسینی  دارای شناسنامه شماره 64۷25 به شرح دادخواست به کالسه 4096/95 

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مرتضی 

حسینی  بشناسنامه 36۷۷6در تاریخ 95/۷/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر سه دختر یک همسر 1- سید مجتبی حسینی ش 64۷25 

فرزند پسر 2- زهره سادات حسینی ش 64۷24 فرزند دختر 3- محبوبه سادات حسینی ش 60605 

فرزند دختر 4- مریم سادات حسینی ش 5694 فرزند دختر 5- بتول سینایی اصفهانی ش 48666 

همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25646/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   1۷2 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی    قصابان  مرتضی  آقای 

40۷5/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 

مصوری خوراسگانی   بشناسنامه ۷در تاریخ 94/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند به نام ذیل: 1-حسین قصابان خوراسگانی ش ش 

81 فرزند 2- مرتضی قصابان خوراسگانی ش ش 1۷2 فرزند 3- بتول قصابان خوراسگانی ش ش 

82 فرزند 4- زهرا قصابان خوراسگانی ش ش 22 فرزند 5- زهره قصابان خوراسگانی ش ش 35 

فرزند 6- اشرف قصابان خوراسگانی ش ش 99 فرزند   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

شد.

 شماره : 25645/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 4109/95 ح10  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۷94  برقی    آقای مجید 

مهری خیام  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه   این 

نیا    بشناسنامه 2۷۷30در تاریخ 92/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به زوج و 4 فرزند 1- محمود برقی ش ش 1106 زوج 2- مریم برقی ش 

ش14۷8 دختر 3- مجید برقی ش ش 81 پسر 4- رسول برقی ش ش 106 پسر 5- محمد رضا 

برقی ش ش ۷94 پسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 

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

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

شماره : 25648/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی وحدت   دارای شناسنامه شماره 1601 به شرح دادخواست به کالسه 4491/95 از این 

شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی وحدت     

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/8/4 تاریخ  ۷38در  بشناسنامه 

1601 فرزند 2-  نام ذیل: 1- مهدی وحدت ش ش  به  به 4 فرزند و همسر  مرحوم منحصر است 

مهرداد وحدت ش ش 559 فرزند 3- میترا وحدت ش ش 854 فرزند 4- فاطمه وحدت ش ش 

938 فرزند 5- بتول قرشی ش ش ۷08 همسر متوفی والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 25628/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود کریم نژاد   دارای شناسنامه شماره 1۷۷93 به شرح دادخواست به کالسه 443۷/95 

ح10 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 

سالمتیان      بشناسنامه 4259 در تاریخ 95/6/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 4 دختر 1- اکبر کریم نژاد ش ش 61 2- بدری کریم 

نژاد اصفهانی ش ش 34۷ 3- شکو الزمان کریم نژاد اصفهانی ش ش 293 4- سعیده کریم نژاد 

ش ش 1۷۷92 5- مسعود کریم نژاد ش ش 1۷۷93  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2562۷/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   430 شماره  شناسنامه  دارای  صدیق     جعفریان  مصطفی  آقای 

4430/95 ح10 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

محمد جعفریان صدیق      بشناسنامه 12898943۷1 در تاریخ 95/4/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و یک دختر و همسر 1- مصطفی 

ش  جعفری  صدقیان  عاس   -3  431 ش  صدیق  جعفریان  علی   -2  430 ش  صدیق  جعفریان 

3۷8 4- مریم جعفریان صدیق ش 6 5- عصمت جعفریان صدیق ش 6 همسر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25626/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رسول صادقی برزانی     دارای شناسنامه شماره 85۷  به شرح دادخواست به کالسه 44۷8/95 

ح10 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاج علی 

صادقی برزانی       بشناسنامه 62 در تاریخ 95/۷/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و همسر 1- رسول صادقی برزانی ش ش 85۷ 2- احمد 

صادقی برزانی ش ش 45 3- مصطفی صادقی برزانی ش ش 3245 4- محمد رضا صادقی برزانی 

ش ش 5108  5- قمر محمودی گهروئی ش ش 21 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25631/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی امینی     دارای شناسنامه شماره 1۷64  به شرح دادخواست به کالسه 42۷2/95  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا امینی        

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ 92/4/8  در  بشناسنامه 543 

یزدانی ش21 زوجه متوفی 2-  فاطمه   -1 و سه پسر  به زوجه – یک دختر  مرحوم منحصر است 

زهرا امینی ش 12۷103441۷ فرزند دختر 3- مهدی امینی ش 1۷64 فرزند پسر 4- حمید رضا 

انجام  با  اینک  والغیر   پسر  فرزند   4961 امینی ش   رضا  محمد   -5 پسر  فرزند   1590 امینی ش 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 25629/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حامد یزد خواستی      دارای شناسنامه شماره 1162  به شرح دادخواست به کالسه 4456/95 

ح 10  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر یزد 

خواستی         بشناسنامه 346 در تاریخ 95/4/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر و همسر و مادر 1- حمید رضا یزدخواستی 

ش ش 2599 2- حامد یزد خواستی ش ش 1162 3- حنانه یزدخواستی ش ش 12۷22355۷2 

4- معصومه توشقان ش ش 29315 همسر 5- اقدس خانم یزد خواستی ش ش 16359 مادر  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25630/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به    ......... شماره  شناسنامه  دارای  الصفی        مهدی  سید  آقای 

433۷/95  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

سید احمد الصفی         بشناسنامه 21014 در تاریخ 1306/1/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 2 پسر و2 دختر 1- سید مهدی الصفی 

ش 404 فرزند پسر 2-سید حسین الصفی ش 128۷ فرزند پسر 3- ملیح السادات  الصفی ش 

28164 فرزند دختر 4- فخر السادات الصفی ش 16۷8 فرزند دختر 5- بتول ترابیان ش 9۷ همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25643/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
پرونده شماره 1036/95موضوع  در  دارد  نظر  در  دادگستری  فالورجان  احکام شعبه حقوقی  اجرای 

به   95/9/1۷ تاریخ  در  شفیعی    میر  ابوالفضل  سید  آقای  له  و  پاوایی  اکبری  حمید  آقای  علیه 

 canon و    hp پرینتر  با ودو دستگاه  و دو عدد صفحه کلید   lg منظور فروش دو دستگاه مونیتور 

از   led رنگی  تلویزیون  دستگاه  یک  دیجیتال  ترازو  دستگاه  یک  پاناسونیک  فاکس  دستگاه  یک 

برگزار   228 اطاق  فالورجان   حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  جلسه  صبح   11 الی   10 ساعت 

ریال   19/650/000 مبلغ   به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  موضوع  اموال   نماید. 

این  محل  در  حضور  با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  خرید  متقاضیان   . است  شده  ارزیابی 

است که  برنده کسی  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  شوند.  مطلع  اموال  موقعیت  از  اجرا 

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:613/ م الف  مدیر اجرای  احکام حقوقی دادگستری فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا فرح بخش        دارای شناسنامه شماره 1840  به شرح دادخواست به کالسه 4381/95 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره نوریان   

بشناسنامه 469 در تاریخ 93/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 2 پسر و 3 دختر 1- احمد رضا فرح بخش ش 1840 فرزند پسر 2- محمد رضا فرح 

بخش ش 2693 فرزند پسر 3- زهرا فرح بخش ش 31۷1 فرزند دختر 4- افروز فرح بخش ش 

3133 فرزند دختر 5- عالم فرح بخش ش 31۷0 فرزند دختر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 

شماره : 25642/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

آگهی افراز 
چون آقای مرتضی بخشایی )خواهان( به طرفیت آقایان و خانمها رضا و نعمت و اسماعیل و اشرف 

و قمر همگی بخشایی )خواندگان ( در خواست افراز سهام مشاعی خود از پالکهای 614/11 و4668 

بخش یک ثبتی گلپایگان را نموده است مراتب جهت ابالغ به خواندگان طی اخطاریه های شماره 

رسمی  اسناد  اجرایی  اداره  به   95/۷/26-  1395/13  286268 و   95/۷/26-  1395/13/286203

تهران ارسال گردیده است و به جهت عدم شناسایی آدرس مخاطبین در تاریخ 95/8/2 به نامبردگان 

ابالغ نگردیده است و خواهان مرتضی بخشایی اعالم نموده که هیچگونه آدرس دیگری از خواندگان 

ندارد و تقاضای ابالغ از طریق درج آگهی را نموده لذا مراتب وفق ماده 18 آیین مفاد اسناد رسمی 

الزم االجرا آگهی میشود جهت اطالع خواندگان که طبق ماده 3آیین نامه قانون افراز و فروش امالک 

مشاع در مورخ 95/9/29 راس ساعت 10 صبح در این اداره حاضر تا در معیت نماینده و نقشه بردار 

این واحد ثبتی به محل وقع ملک عزیمت نمایند. ضمنا عدم حضور خواندگان مانع از ادامه عملیات 

افراز نمی باشد/.

 شماره:425/ م الف مهدی صادقی سر پرست اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان

دادنامه
پرونده  شماره   1395/06/29: تنظیم  تاریخ   95099۷3620200952: دادنامه  شماره 

:950998362020018۷ شماره بایگانی شعبه :950189 خواهان : آقای سید علی حسینی فرزند سید 

رضا با وکالت آقای محمد رضا فرقانی نوش آبادی فرزند نعمت اله و آقای علی عارفیان فرزند اسد 

اله همگی به نشانی کاشان خیابان شهید بهشتی خیابان ایمان جنوبی مجتمع نیکان طبقه 4 واحد8 

خواندگان : 1. آقای سید نعمت اله حسینی سفید دشتی فرزند سید عباس به نشانی مجهول المکان 

2. آقای جواد میرزایی فرزند علی به نشانی آران و بیدگل – م شهید اربابی –پاساژ صنعت – آخرین 

دفتر – سمت چپ خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوی آقای سید علی حسینی با 

وکالت آقایان علی عارفیان و محمد رضا فرقانی به طرفیت آقایان 1- جواد میرزایی2- سید نعمت اله 

حسینی سفید دشتی فرزند 1- علی 2- سید عباس به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره 

های 4-284882 همگی عهده بانک ملت جمعا به مبلغ سیصد میلیون ریال بانضمام خسارات تاخیر 

تادیه  و خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور 

و گواهینامه عدم پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی 

بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از 

اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و 

یا تحصیل نشده است  بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 522 و 519-

502-198 قانون آیین دادرسی مدنی ماده   310- 311 - 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 

2 قانون صدور چک و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 

خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه نیز خسارات تاخیر تادیه  بر 

اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

 شماره : 5/22/95/489/م الف 

دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی بینا         دارای شناسنامه شماره .......  به شرح دادخواست به کالسه 44۷۷/95 از این 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا بینا    بشناسنامه 

1214 در تاریخ 85/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 4 پسر و یک دختر و همسر 1- عبدالرسول بینا ش 2۷0 فرزند پسر 2- مصطفی بینا ش 31 

فرزند پسر 3- مرتضی بینا ش 305 فرزند پسر 4- مجتبی بینا ش 40 فرزند پسر 5- زهرا بینا ش 

2143 فرزند دختر 6- عطا کامالن ش 13 همسر متوفی والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 

واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه   به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی 

صادر خواهد شد. 

شماره : 25632/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  سکینه عباسی         دارای شناسنامه شماره 1۷10  به شرح دادخواست به کالسه 4411/95 

حسینعلی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از 

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/6/23 تاریخ  در   1590 بشناسنامه  سحری 

حامد سحری ش   -1  : ذیل  نام  به  مادر  و  همسر  و  فرزند   3 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

سحری  زهرا   -3 فرزند   400-030250۷ ش  ش  سحری  فاطمه   -2 فرزند   400-02231۷-8 ش 

ملوک   -5 متوفی  همسر   1۷10 ش  ش  عباسی  سکینه   -4 فرزند   12۷-419613-2 ش  ش 

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر   متوفی  مادر   ۷6۷ ش  ش  نادری  پژوهش 

نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 

خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد.

 شماره : 25633/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    949 شماره  شناسنامه  دارای  رئیسی          عصمت  خانم 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   4431/95

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/3/20 تاریخ  در   50 بشناسنامه  عابدی گشنیگانی  مجتبی 

عابدی گشنیگانی ش ش  حسین  محمد   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

9-12۷50485۷ فرزند 2- هستی عابدی گشنیگانی ش ش 9-12۷50485۷ فرزند 3- عصمت 

عابدی  شهناز   -5 مادر   ۷ ش  ش  قاسمی گشنیگانی  معصومه   -4 همسر   949 ش  ش  رئیسی 

مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    متوفی  پدر   10 ش  ش  گشنیگانی 

نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

شد. 

شماره : 25634/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 12۷-104518-4   نیسانی سامانی        آقای سینا 

داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   4404/95 به کالسه 

بدرود  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/6/28  بیژن نیسانی سامانی  بشناسنامه 2993 در  شادروان 

 -1  : ذیل  نام  به  عیال  و یک  فرزند   4 به  است  منحصر  آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته 
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سکوت وزیر ورزش درباره یک سؤال مهم دوشنبه  24  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  299 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 قهرمان بوکس سنگین وزن جهان 

مسلمان شد
 تایســون فیــوری بــا عــوض 
ــاض  ــه »ری ــود ب ــام خ ــردن ن ک
ــلمان  ــد« از مس ــون محم تایس
شــدن خــود خبــر داد. تایســون 
ســنگین وزن  در  فیــوری کــه 
چندیــن  می کنــد،  فعالیــت 
کارنامــه  در  قهرمانــی  مقــام 
ــه دلیــل مصــرف کوکائیــن چندیــن  ــر ب خــود دارد. او پیش ت
بــار حاشیه ســاز شــده بــود. ایــن بوکســور انگلیســی به تازگــی 
ــون  ــاض تایس ــه ری ــرد و ب ــوض ک ــر ع ــود را در توئیت ــام خ ن

محمد تغییر داد.

سکوت وزیر ورزش درباره یک سؤال مهم
مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش و امــور جوانــان، در حاشــیه 
مراســم تودیــع و معارفــه رؤســای ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
اینکــه بــه عنــوان وزیــر جدیــد ورزش آیــا قــرار اســت چالــش 
محیط هــای  و  فعالیت هــا  در  زنــان  حضــور  محدودیــت 
ــکان  ــین کم ــت های پیش ــا سیاس ــد ی ــع کنی ــی را رف ورزش
ادامــه خواهــد داشــت، گفــت: ان شــاءهللا بنــا داریــم شــرایطی 
را فراهــم کنیــم تــا از ظرفیــت خانم هــا در مســائل مدیریتــی 
برنامه ریــزی و ســازماندهی خیلــی گســترده تر از گذشــته 
اســتفاده شــود و حضــور آن هــا را در فدراســیون های ورزشــی 
ــه  ــوط ب ــان ســؤال مرب ــر ورزش و جوان ــر کنیــم. وزی پررنگ ت
ــدون  ــگاه ها را ب ــان در ورزش ــور زن ــت حض ــش ممنوعی چال
ــایر  ــرر س ــوال های مک ــه س ــواب ب ــت و در ج ــخ گذاش پاس
خبرنــگاران اظهــار کــرد:  مــن نظــرم را در این بــاره اعــام 

کــردم.

خبر امیدوارکننده از تیم ملی
ــر  ــگاهی اش براب ــدار باش ــن دی ــه در آخری ــری ک ــد امی وحی
ــه  ــود، ب ــده ب ــت ش ــار مصدومی ــادان دچ ــت آب ــت نف صنع
تمرینــات گروهــی اضافــه شــده اســت. وینگــر مــورد عاقــه 
ــت  ــی توانس ــم مل ــور در تی ــا حض ــه ب ــی روش ک ــوس ک کارل
ــت  ــد و در نهای ــع کن ــود جم ــرای خ ــادی را ب ــان زی هواخواه
ــان  ــدار سرخ پوش ــن دی ــد، در آخری ــپولیس ش ــی پرس راه
مقابــل صنعــت نفــت دچــار مصدومیــت شــد تــا نگرانــی در 
اردوی تیــم ملــی و پرســپولیس افزایــش یابــد. او البتــه زیــر 
ــت  ــی توانس ــپولیس و مل ــم پرس ــکی دو تی ــر کادر پزش نظ
 خیلــی زود شــرایط بازگشــت و بهبــودی را کســب کنــد 
ــر  ــه نظ ــات دارد. ب ــال در تمرین ــوری فع ــز حض ــون نی و اکن
می رســد امیــری یکــی از گزینه هــای کــی روش بــرای دیــدار 

بــا ســوریه باشــد.

جای سردار بودم به لیورپول می رفتم
 مهاجــم اســبق تیــم ملــی 
گفــت: اگــر مــن جــای ســردار 
آزمــون بــودم، طبــق همــان 
هــر  کــه  معــروف  اصــل 
دارد دوســت   فوتبـالیستـــی 

ــول  ــه لیورپ ــد ب ــرفت کن پیش
می رفتم. 

وحیــد هاشــمیان گفــت: نمی دانــم روســتف تــا چــه 
ــا  ــد باعــث پیشــرفت آزمــون بشــود. طبیعت ــدازه می توان ان
ــان،  ــای آلم ــا لیگ ه ــیه را ب ــگ روس ــد لی ــی نمی توان کس
انگلیــس یــا ایتالیــا و اســپانیا مقایســه کنــد. بــه نظــر مــن 
اگــر ایــن پیشــنهاد بــرای آزمــون بیایــد بایــد آن را بپذیــرد؛ 
چــون می توانــد امســال بــرای روســتف بــازی کنــد و بــرای 
ســال بعــد راهــی لیورپــول شــود. البتــه اگــر گفتــه شــده 
او را بــرای نیم فصــل می خواهــد وضعیــت کمــی متفــاوت 

می شــود.

صعود حمیده عباسعلی در رنکینگ جهانی
بانــوی کاراتــه کار ایــران کــه توانســت در رقابت هــای 
ــم  ــه رده دوازده ــد، ب ــب کن ــز را کس ــدال برن ــی م جهان
ــران  ــی ای ــرد و دو طای ــدا ک ــان راه پی ــای جه برترین ه

ــدند.  ــم ش ــم و هفت ــم، شش ه
ــر مهــدی زاده  ــی امی ــر اســاس اعــام فدراســیون جهان ب
ــا  ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب ــه موف ــج زاده ک ــجاد گن و س
ــب در  ــه ترتی ــدند، ب ــش ش ــی اتری ــای جهان در رقابت ه

ــد.  ــرار گرفتن ــم ق ــم و شش ــای هفت رده ه
دیگــر  عباســعلی،  حمیــده  و  پورشــیب  ذبیح الــه 
ــه کاران کشــورمان کــه در پیکارهــای جهانــی موفــق  کارات
ــب در  ــه ترتی ــرادی شــدند ب ــز انف ــدال برن ــه کســب م ب

ایســتادند. دوازدهــم  و  هشــتم  رتبه هــای 
 در ایــن رنکینــگ عــاوه بــر رقابت هــای جهانــی، امتیــاز 
حضــور و کســب مقــام در لیگ هــای جهانــی و نیــز 

ــت. ــده اس ــبه ش ــز محاس ــف نی ــای مختل رقابت ه

ملی پوش هندبال به تونس می رود
امیــن یوســف نژاد، هندبالیســت تیــم ملــی و باشــگاه 

ــی رود.  ــس م ــه تون ــان ب ــهرداری کاش ش
ــا تیــم  ــراردادم ب ــاره گفــت: در ق امیــن یوســف نژاد در این ب
شــهرداری کاشــان ذکــر شــده اســت کــه اگــر پیشــنهادی از 
خــارج از کشــور داشــته باشــم، بتوانــم از ایــن تیــم خــارج 
ــردم  ــعی ک ــرده ام و س ــره ک ــم مذاک ــد تی ــا چن ــوم. ب ش

بهتریــن تیــم را انتخــاب کنــم. 
یــک پیشــنهاد خوبــی از باشــگاه آفریکــن ایــن کاب تونس 
ــه  ــه امیــد خــدا ویزایــم آمــاده شــود، ب داشــتم کــه اگــر ب

ــم ملحــق می شــوم. ــن تی ای
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ــال  ــان فوتب ــاگران و بازیکن ــه از تماش ــه هم ــی ک  در روزهای
و بداخاقی هایشــان گایــه دارنــد، کمــی آن ســوتر رفتارهــای 
والیبالیســت ها و تماشاگرانشــان باعــث شــده نــوک پیــکان 
ــا  ــود و والیبالی ه ــته ش ــا برداش ــا از روی فوتبالی ه  انتقاده
را نشــانه رود. البتــه هــر چنــد بداخاقی تماشــاگران ورزشــی 
ــل  ــول تبدی ــه معم ــک روی ــه ی ــال ها ب ــن س ــران در ای در ای
شــده، امــا معمــوال ایــن حواشــی یــا در ورزشــگاه های 

ــتی.  ــالن های کش ــا در س ــی داد ی ــال رخ م فوتب
مــا همیشــه والیبــال را بــا تماشــاگران پرشــور هنــگام 
تماشــاگرانی  می آوریــم؛  خاطــر  بــه  ملــی  بازی هــای 
کــه یکــی از دالیــل موفقیــت ایــن ورزش در ســال های 
بازیکنــان  از  بســیاری  بــاور  بــه  و  بوده انــد   اخیــر 
ــر  ــود بی نظی ــوع خ ــان در ن ــزرگ جه ــای ب ــان تیم ه  و مربی
هســتند. امــا همیــن تماشــاگران کــه کابــوس رقبــای ایــران 
ــی  ــه کابوس ــی ب ــگ داخل ــتند، در لی ــی هس ــگ جهان در لی
بــرای اخــاق و جوانمــردی تبدیــل می شــوند. در ایــن بیــن 
ــن بی اخاقی هــا دامــن  ــه آتــش ای ــز ب ــان نی برخــی بازیکن

می زننــد.

حاشیهها    
ــران  ــم عم ــان تی ــیدن بازیکن ــار کش ــال کن ــوان مث ــه عن ب
ــه دوم  ــم اردکان در هفت ــر خات ــازی براب ــه ب ــاری از ادام س
ــن  ــرای ای ــا ب ــه بعده ــود ک ــیه هایی ب ــی از حاش ــگ، یک لی
همــراه  بــه  هــم محرومیت هایــی  بازیکنانــش  و  تیــم 
داشــت. ایــن تیــم در امتیازهــای پایانــی و در ســت پنجم در 

ــرد. ــازی نک ــید و ب ــار کش ــف کن ــرویس حری ــر س براب

ــا  ــران ب ــکان ته ــا پی ــایپا ب ــازی س ــم ب ــم ه ــه پنج در هفت
حاشــیه میــان ســعید معــروف، بازیکــن پیــکان و مســعود 
ــرمربی  ــد. س ــراه ش ــف هم ــم حری ــرمربی تی ــات، س آرم
ســایپا بــه شــدت از صحبــت معــروف در حیــن بــازی انتقــاد 
کــرد. البتــه مجتبــی شــبان، بازیکــن تیــم ســایپا، اعــام کرد 
ــی از  ــت. در بعض ــته اس ــن نداش ــد توهی ــروف قص ــه مع ک
بازی هــای ایــن فصــل ســعید معــروف بــا بازیکنــان حریــف 

ــتین بار  ــرای نخس ــن ب ــت و ای ــته اس ــث داش ــور بح ــر ت زی
نیســت کــه چنیــن حاشــیه ای از ســوی او رخ داده اســت. 
در چندیــن بــازی از مســابقات لیــگ برتــر هــم شــاهد 
ــه داخــل  ــاب ســکه و بطــری ب ــی، پرت شــعارهای غیراخاق
زمیــن بوده ایــم. رفتــاری کــه بــه هیــچ وجــه در شــأن ورزش 

ــال نیســت. ــه خصــوص والیب و ب
    انتظارازفدراسیونوکمیتهانضباطی

اگــر شــرایط لیــگ برتــر و رفتــار بازیکنــان و تماشــاگران بــه 
ــاال  ــل ب ــا در مراح ــد، قطع ــته باش ــه داش ــن روال ادام  همی
و حســاس تر حواشــی از کنتــرل خــارج و منجــر بــه حــوادث 

تلخــی خواهد شــد.
 از فدراســیون والیبــال و کمیتــه انضباطــی ایــن فدارســیون 
انتظــار مــی رود فــارغ از نــام و ســابقه بازیکنــان یــا قــدرت 
بــدون  و  قاطعیــت  بــا  رفتارهــا  این گونــه  بــا  تیم هــا 

چشم پوشــی برخــورد کنــد. 
ــاره فوتبــال می بــود  شــاید اگــر روزی همیــن قاطعیــت درب
فوتبــال  ورزشــگاه های  مســموم  جــّو  شــاهد   امــروز 
و حواشــی بی پایــان آن نبودیــم؛ از همیــن رو برخــورد 
ــک  ــون ی ــال، اکن ــور والیب ــده نوظه ــن پدی ــا ای ــگام ب زودهن

ــت. ــرورت اس ض

نگاهی به جنجال های اخیر لیگ برتر والیبال

زیر تور والیبال

ــیخ  ــه ش ــه ای ب ــران در نام ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس رئی
ســلمان ضمــن اشــاره بــه دســتاوردهای فدراســیون فوتبــال 
ــه لیســت  ایــران در ســال 2016 اعتــراض خــود را نســبت ب
منتشرشــده نامزدهــای جوایــز ســالیانه کنفدراســیون فوتبال 
ــه رئیــس  ــاج در نامــه خــود ب آســیا اعــام کــرد. مهــدی ت

کنفدراســیون فوتبــال آســیا آورده اســت: بــا 
ــالیانه  ــز س ــم جوای ــه مراس ــه اینک ــه ب توج
ــی  ــه میزبان ــامبر 2016 ب ــک دس 2016 روز ی
ابوظبــی برگــزار می شــود و بــه دنبــال آن 
ــز منتشــر  لیســت نامزدهــای دریافــت جوای
شــده، متوجــه شــدیم کــه فدراســیون فوتبال 
ایــران، هیــچ گزینــه ای در هیــچ یــک از 

لیســت های منتشرشــده نــدارد. تــاج در بخشــی از ایــن نامه 
بــه دســتاوردهایی همچــون کســب مــدال برنــز رقابت هــای 
جــام جهانــی 2016 فوتســال بــه میزبانــی کلمبیــا، دریافــت 
ــی  ــام جهان ــای ج ــر رقابت ه ــن برت ــومین بازیک ــزه س جای
ــوان ســوم  ــا، کســب عن ــی کلمبی ــه میزبان 2016 فوتســال ب

بــه   2016 آســیا  ســال   19 زیــر  قهرمانــی  رقابت هــای 
ــه  ــران ب ــان ای ــی جوان ــم مل ــود تی ــن، صع ــی بحری میزبان
ــس از 16  ــال 2017 پ ــر 20 س ــی زی ــام جهان ــای ج رقابت ه
ســال و قضــاوت داوران ایرانــی در دیــدار نهایــی رقابت هــای 
المپیــک 2016 ریــو اشــاره می کنــد و می گویــد: بدیــن 
ترتیــب بــا توجــه بــه دســتاوردهایی کــه ذکــر 
ــال  ــیون فوتب ــری فدراس ــان از برت ــد و نش ش
 و نــام کشــور ایــران در ســطح آسیاســت 
ــک  ــچ ی ــه در هی ــود ک ــده ب ــیار ناامیدکنن بس
دریافــت جوایــز  از فهرســت کاندیداهــای 
ســالیانه کنفدراســیون فوتبــال آســیا، گزینــه ای 

ــت.  ــود نداش ــیون وج ــن فدراس از ای
از ایــن رو بــا تمــام احترامــی کــه بــه کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا و شــخص شــما دارم، بــا کســب اجــازه از شــما هیــچ 
ــن  ــران و همچنی ــال ای ــیون فوتب ــدگان فدراس ــک از نماین ی
ــی  ــه در ابوظب ــالیانه AFC ک ــز س ــم جوای ــودم در مراس خ

ــر ــت. مه ــم داش ــور نخواهی ــود، حض ــزار می ش برگ

ایران، مراسم برترین های آسیا را تحریم کرد

سرپرســت تیــم فوتبــال اســتقال تأکیــد کــرد ایــن تیــم 
در جــام حذفــی، هدفــی بــه جــز قهرمانــی نــدارد. نصــرهللا 
عبداللهــی دربــاره شــرایط اســتقال بــرای ادامــه بازی هــای 
لیــگ برتــر و تقابــل آبی پوشــان بــا صبــا در جــام حذفــی 

گفــت: خوشــبختانه تیــم کارش را بــه  خوبی 
انجــام می دهــد و منصوریــان و اعضــای 
ــو  ــه پیــش جل کادر فنــی هــم برنامه هــا را ب
ــی  ــام حذف ــا در ج ــا صب ــازی ب ــد. ب می برن
ــم  ــا تی ــون آن ه ــت؛ چ ــخت اس ــیار س بس
ــدوارم  ــی امی ــد؛ ول خــوب و یکدســتی دارن
ــا در جــام  ــروز شــویم. م ــت پی ــه در نهای ک

حذفــی، هدفــی جــز قهرمانــی نداریــم و بایــد همــه 
حریفــان را از پیــش رو برداریــم. عبداللهــی بــا اشــاره بــه 
درگذشــت منصــور پورحیــدری، اســطوره باشــگاه اســتقال، 
ــدری در  ــر جــای پورحی ــاه اخی ــد م ــار داشــت: در چن اظه
تمرینــات خالــی بــود و مــا همیشــه از او یــاد می کردیــم. 

ــای  ــرد و ج ــم ک ــاد خواهی ــم از او ی ــده ه ــا در آین مطمئن
منصورخــان همیشــه در اســتقال خالی اســت. سرپرســت 
ــا هــم  ــال اســتقال ادامــه داد: مــا 43 ســال ب تیــم فوتب
بودیــم و هیچ وقــت ندیــدم او بــه کســی بی احترامــی 
کنــد. مــا خیلــی مواقــع خصوصــی بــا هــم 
حــرف می زدیــم، چــه دربــاره فوتبــال و چــه 
ــت  ــن هیچ وق ــخصی. م ــائل ش ــاره مس درب
حــرف  یک بــار  پورحیــدری  ندیــدم کــه 
رکیــک بزنــد و ایــن بســیار مهــم بــود. 
ــد  ــی معتقدن ــه برخ ــاره اینک ــی درب عبدالله
پیشکســوتان اســتقال رابطــه خوبــی بــا 
یکدیگــر ندارنــد، تصریــح کــرد: یــک عــده هســتند کــه بــه 
ــد در  ــا در پســت های دیگــر دوســت دارن ــی ی ــوان مرب  عن
دو تیــم اســتقال و پرســپولیس فعالیــت داشــته باشــند. 
ــه  ــا قدیمی هــا ب ــی بیــن پیشکســوتان ی ــا اختافات طبیعت
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سرپرستاستقالل:

در جام حذفی، قهرمان می شویم

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم مریم محمدی        دارای شناسنامه شماره 858 به شرح دادخواست به کاسه 4413/95 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه محمدی 

اروجه   بشناسنامه 1 در تاریخ 95/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به یک پسر – 3 دختر و همسر 1- بهروز محمدی اروجه ش 1935 فرزند پسر 

2- مریم محمدی اروجه ش 858 فرزند دختر 3- فروغ محمدی اروجه ش 4059 فرزند دختر 

4- فردوس محمدی اروجه ش 3540 فرزند دختر 5- حسن محمدی اروجه ش 4 همسر متوفی و 

الغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25636/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای جواد فاحتی   دارای شناسنامه شماره 401  به شرح دادخواست به کاسه 4099/95 از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا غزل گو    بشناسنامه 122 

در تاریخ 95/5/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 5 فرزند به نام ذیل : 1- جواد فاحتی ش ش 401 فرزند 2- حسن تاجی ش ش 56230 فرزند 

3- پردیس فاحتی ش ش 58866 فرزند 4- مهری تاجی ش ش 493 فرزند 5- زهرا تاجی ش 

ش 22758 فرزند والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 

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

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

شماره : 25637/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حمید رضا برهان    دارای شناسنامه شماره 384  به شرح دادخواست به کاسه 4382/95 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی برهان     

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/4/20 تاریخ  در  بشناسنامه 326 

مرحوم منحصر است به همسر و 2 پسر و 2 دختر 1- رضوان باقران ش 3 همسر متوقی 2- محمد 

رضا برهان ش 734 فرزند پسر 3- حمید رضا برهان ش 384 فرزند پسر 4- زهرا برهان ش 5 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  فرزند دختر 5- اعظم برهان ش 20508 فرزند دختر والغیر    

از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 

شماره : 25639/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حمید نیکنام پور    دارای شناسنامه شماره 709  به شرح دادخواست به کاسه 4090/95 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت سادات 

بقایی منش     بشناسنامه 313 در تاریخ 95/5/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر 1- زهرا نیکنام پور ش 871 فرزند دختر 2- احمد 

نیکنام پور ش 731 فرزند پسر 3- حمید نیکنام پور ش 709 فرزند پسر 4- هاجر نیکنام پور ش 

1237 فرزند دختر 5- مریم نیکنام پور ش 4245 فرزند دختر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 

شماره : 25638/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
شرح  به    4366 شماره  شناسنامه  دارای  اصانی     اکبر  باوکالت  ذینفع  مهره کش  مریم  خانم 

دادخواست به کاسه 4371/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان نصرت ستاریان     بشناسنامه 36503 در تاریخ 85/4/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر به نام ذیل 1- محبوبه 

مهره کش ش ش 480 فرزند 2- محمد رضا مهره کش ش ش 503 فرزند 3- احمد مهره کش ش 

ش 747 فرزند 4- رضا مهره کش ش ش 12738 فرزند 5- علیرضا مهره کش ش ش 509 همسر 

متوفی والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 25640/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به    1170 شماره  شناسنامه  دارای  مولنجانی     شبانی  سکینه  خانم 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از   4101/95

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/5/27 تاریخ  در   1010 بشناسنامه  گر      شیشه  حسن  محمد 

 -1: ذیل  نام  به  عیال  یک  و  فرزند   4 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 

رضا   -3 فرزند   25 ش  ش  شیشه گر  2-غامحسین  فرزند   1878 ش  ش  شیشه گر  حسین 

شبانی  سکینه   -5 فرزند   62087 ش  ش  شیشه گر  رضوان   -4 فرزند   988 ش  ش  شیشه گر 

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    متوفی  عیال   1170 ش  ش  مولنجانی 

نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

شد. 

شماره : 25644/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

اخطاراجرایی
پاتیمارهفشجانی 2-  نام خانوادگی: 1-  نام: 1- مهرنوش 2- طوبی       مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  دو  هر  اقامت:  محل  نشانی  حیدر     -2 اله  سیف   -1 پدر:  نام  حشوئی   رحیمی 

مشخصات محکوم له: نام:بانک مهر اقتصاد   نام خانوادگی:با وکالت خانم محبوبه السادات تدین 

به:به  واحد45 محکوم  ماکان  نیکبخت غربی ساختمان  اصفهان – خیابان  اقامت:  نشانی محل  فر 

تاریخ95/6/3 حوزه 6 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت  موجب رای شماره 978 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 300/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق 

تاریخ سر رسید چک )94/11/6( لغایت زمان اجرای حکم  از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه 

طبق شاخص بانک مرکزی بصورت تضامنی در حق محکوم له.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

نماید.

شماره25448/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351400671شماره  پرونده:  9510100351408685شماره  اباغیه:  شماره 

950758 تاریخ تنظیم: 1395/08/17 خواهان /  شاکی شرکت تعاونی مسکن کارگران پلی اکریل  

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید دهکردی و فرزاد اذر نوش و مهدی همدانی و اکبر گلزار 

و فرزاد نوروزی  به خواسته اعتراض ثالث اصلی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

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

آن  رسیدگی  وقت  9509980351400671ثبت گردیده که  به کاسه   و  ارجاع    323 شماره  اتاق   3

و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:30تعیین  ساعت  و   1395/11/02

درخواست خواهان / شاکی 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: 25498/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-569 خواهان آرزو طاهر زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

رضا علیزاده  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/2 ساعت 4 تعیین 

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

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: 25489/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 591/95 خواهان تعاونی اعتبار حسنات با وکالت خانم کامیابی   دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه  به طرفیت اصغر معمار زاده   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 

95/11/2 ساعت 5/30 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: 25450/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  اعایی    مصطفی  خواهان   855/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

طرفیت میاد پهلوان زاده   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخه 95/11/3 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 

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

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: 25476/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
با  محرابی  قاسم  نسرین   -2 محرابی  اله  حجت   -1 خواهان   461-95 پرونده کاسه  خصوص  در 

بر مطالبه  به طرفیت رضا افشاری    اکرم بهشتی و سیما علوی حجازی  دادخواستی مبنی  وکالت 

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز...........  مورخ 95/11/3 ساعت 5 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  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 : 24611 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980350100882شماره  پرونده:  9510100350107227شماره  اباغیه:  شماره 

عام  سهامی  )شرکت  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1395/08/18 تنظیم:  تاریخ   941025

عباسی  حامد  و  عمو  نسرین  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی    429709 ثبت  شماره  به   )

نیسیانی و مسعود عابدی گنهرانی و ناصر صفیان بلداجی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 

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

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

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

آن  رسیدگی  وقت  9409980350100882ثبت گردیده که  به کاسه   و  ارجاع   333 شماره  اتاق   3

و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  و ساعت 09:45تعیین شده   1395/11/03

درخواست خواهان / شاکی 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: 25510/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351400460شماره  پرونده:  9510100351408701شماره  اباغیه:  شماره 

ورنوسفادرانی   غفوری  صغری  فاطمه  شاکی   / خواهان   1395/08/18 تنظیم:  تاریخ   950532

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم روح اله غفوری و عبدالرضا هاشمی و منیژه حاجی هاشمی 

و محمود حاج هاشمی و محمد جواد حاجی هاشمی و مریم حاجی هاشمی و سعید روح الهی و 

اقدس سرخی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و رفع مزاحمت و مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کاسه  9509980351400460ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/11/09 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

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

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

گردد.

شماره: 25505/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836900449شماره  پرونده:  9510106836905172شماره  اباغیه:  شماره 

به  دادخواستی  صدری    مصلح  شها  شاکی   / خواهان   1395/08/06 تنظیم:  تاریخ   950517

طرفیت خوانده / متهم غامحسین مهرابی کلبی آبادی بختیاری    به خواسته طاق به درخواست 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه 

فندرسکی  میر  خ   - اصفهان  در  واقع  قدوسی(  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده  9دادگاه 

اتاق   -  1 طبقه   - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل   – میر(  )خ 

 1395/11/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509986836900449ثبت  کاسه  به  و  102ارجاع 

درخواست  و  متهم   خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده   تعیین   10:00 ساعت  و 

امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  

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

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

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

گردد.

شماره:24134/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836900634شماره  پرونده:  9510106836905240شماره  اباغیه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  استوان     بهمن  شاکی   / خواهان   1395/08/08 تنظیم:  تاریخ   950725

زوج   خواست  در  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  خواسته  به  عباسی     لیا  متهم   / خوانده 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 

فندرسکی  میر  خ   - اصفهان  در  واقع  قدوسی(  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده  9دادگاه 

اتاق   -  1 طبقه   - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل   – میر(  )خ 

 1395/11/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509986836900634ثبت  کاسه  به  و  102ارجاع 

درخواست  و  متهم   خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده   تعیین   10:00 ساعت  و 

امور  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  خواهان/ شاکی  

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

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

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

گردد.

شماره:24646/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهیابالغ
بایگانی  9509980350200263شماره  پرونده:  9510100350207051شماره  اباغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  دمنه  معلمی  آزاده  خواهان   1395/08/11 تنظیم:  تاریخ   950338 شعبه: 

هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  دزکی  چه گونی  جهانگیر  و  خرمی  احسان کریمی  خواندگان 

خسارت  مطالبه  و  سفته  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 

رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر 

– خ شهید  باال  چهارباغ  اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   2 به شعبه 
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شــادی و شــاد زیســتن، حــق طبیعــی هــر انســانی اســت. 
ــن شــادی  ــد ای ــا چــه حــد می توان ــه ت ــارغ از اینکــه جامع  ف
را فراهــم کنــد، هــر شــخص بــا انجــام کارهایــی بســیار ســاده 
ــد.  ــه کن ــا حــد زیــادی شــادی را در زندگــی تجرب ــد ت می توان
ــد اول از  ــیم، بای ــته باش ــادی داش ــه ش ــه جامع ــرای اینک ب
همــه از خودمــان شــروع کنیــم. شــادی همچــون یــک 
بیمــاری مســری اســت و بــه ســرعت ســرایت پیــدا می کنــد. 
ــود  ــراف خ ــان های اط ــد انس ــرد بتوان ــر ف ــه ه ــر در جامع  اگ
ــد  ــی را منتقــل کن ــا دســت کم احســاس خوب ــد ی را شــاد کن
می تــوان در زمانــی کوتــاه بــه یــک جامعــه شــاد رســید. امــا 
چــه کارهایــی بــرای رســیدن بــه شــادی می تــوان انجــام داد؟ 
ــا  ــه باشــد؛ ام ــه کارهــای ســخت و پرهزین شــاید تصــور اولی
ــت.  ــن حرف هاس ــاده تر از ای ــیار س ــادی بس ــه ش ــیدن ب رس
 اگــر بــه دنبــال راز شــاد زیســتن هســتید، ایــن نســخه 

را دنبال کنید.
ــریع تر  ــر و س ــی راحت ت ــردن: روش ــی ک ــام و احوالپرس س
ــوت  ــدن از خل ــرون آم ــس و بی ــش اعتمادبه نف ــرای افزای ب
خــود جــز ســام و احوالپرســی کــردن بــا تعــدادی زیــادی از 

ــراد در طــول روز نیســت. اف
ــای  ــوردن غذاه ــی، خ ــرکات ورزش ــام ح ــردن: انج ورزش ک
ــت  ــرای تقوی ــروری ب ــل ض ــدن، عوام ــت از ب ــالم و مراقب س

ــت. ــدن اس ــای ب ــرد اعض عملک
ــد جهــان را تغییــر دهــد. لبخنــد  لبخنــد زدن: لبخنــد می توان
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــه حت ــان، بلک ــرای خودت ــا ب زدن نه تنه
ــدی  ــد. لبخن ــر می ده ــا را تغیی ــد، دنی ــاط داری ــان ارتب ــا آن ب
تمــام  بــه  زدن  لبخنــد  بــا  و  باشــید  داشــته  بخشــنده 

ــد. ــر بگذاری ــان تأثی ــر جه ــود، ب ــراف خ ــان های اط انس
بــار  دو  روزی  رؤیاهــا:  و  اهــداف  تصویرســازی  و   تأییــد 
و هــر نوبــت بــه مــدت 5 دقیقــه بــرای خــود وقــت بگذاریــد 
ــد  ــاره تأیی ــود را دوب ــت های خ ــا و خواس ــداف، رؤیاه ــا اه  ت

و تصدیق کنید. 

ــد  ــدا نمی کنن ــداف خــود دســت پی ــه اه ــراد ب بســیاری از اف
ــا  ــت آن ه ــن اس ــه ممک ــت؛ بلک ــی نیس ــل آن تنبل ــه دلی  ک

را فراموش کرده باشند.
حضــور در فضــای آزاد: پیــاده روی حتــی بــرای مــدت ۱۰ 
دقیقــه در طــول روز یــا قــرار گرفتــن در مکانــی کــه بتــوان از 
فضــای طبیعــی لــذت بــرد، باعــث می شــود اســترس روزانــه 

ــرد دور شــود. از ف
باورهــای  از  شــدن  رهــا  بــرای  )مراقبــه(:  مدیتیشــن 
محدودکننــده و افــکار مخــّرب، انجــام روزانــه ۳۰ دقیقــه 

اســت. راهــکار  بهتریــن  مدیتیشــن، 
 راســتگو بــودن: بــا دروغ گفتــن فــرد احساســات خــود 
ــت  ــرد اس ــی از ف ــی بخش ــر احساس ــد. ه ــب می ده  را فری
و هــر تفکــری بــرای بــودن منطقــی دارد و دروغ گفتــن دربــاره 
ــب  ــرد از درون تخری ــود ف ــث می ش ــا باع ــدام از آن ه ــر ک ه

شــود.
بــازی کــردن و تفریــح داشــتن: بــرای تفریــح کــردن و شــاد 
ــد. زندگــی کامــا  ــه کنی ــودن، روش هــای مختلفــی را تجرب ب
ــز  ــد مســیری هیجان انگی جــدی و خشــن نیســت و می توان
از فــراز و فرودهــا باشــد. حتمــا روزی یک بــار بــا صــدای بلنــد 
بخندیــد و حتــی از انجــام کارهــای بچگانــه و عجیــب و غریب 

هــم کــه باعــث شــادی تان می شــود، غفلــت نکنیــد.

نسخه ای برای شاد زیستن

 وجود تنباکوهای آلوده به مواد مخدر 

هنوز اثبات نشده است
ســتاد  کل  دبیــر  قائم مقــام 
از  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه 
افزایــش ۱۳ درصــدی میــزان 
کشــفیات مــواد مخــدر در ســال 
جــاری نســبت بــه مدت مشــابه 
علــی  داد.  خبــر  قبــل  ســال 
ــه افزایــش  ــا اشــاره ب مویــدی ب
ــت: در  ــور گف ــطح کش ــدر در س ــواد مخ ــفیات م ــزان کش می
حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر و کشــفیات ایــن بــای 
ــیل  ــور و گس ــرق کش ــز در ش ــاظ تمرک ــه لح ــوز، ب خانمان س
ــور پیشــگیری از  ــه منظ ــرز ب ــه حاشــیه م ــات ب ــردن امکان ک
ورود مــواد مخــدر، خوشــبختانه اتفاقــات خوبــی را در شــرق 
ــروز شــاهد افزایــش ۱۳  ــه ام ــا ب کشــور شــاهد هســتیم و ت
ــدت  ــه م ــبت ب ــدر نس ــواد مخ ــفیات م ــزان کش ــدی می درص
ــه  ــوص ک ــن خص ــم. وی در ای ــته بوده ای ــال گذش ــابه س مش
ــه در  ــوادی ک ــا م ــا ی ــی از تنباکوه ــود در بعض ــه می ش گفت
ــود ــزارش می ش ــدر گ ــواد مخ ــه م ــی ب ــت آلودگ ــان هس  قلی

ــم  ــه ای را نمی توانی ــر گفت ــوص ه ــن خص ــرد: در ای ــار ک اظه
علمــی  مبــادی  از  کــه  گفتــه ای  تنهــا  و  کنیــم   تأییــد 
ــا  و آزمایشــگاهی خــارج شــود، آن را اعــام خواهیــم کــرد. ت
امــروز چنیــن چیــزی بــه اثبــات نرســیده اســت؛ امــا 
معتقدیــم کــه یکــی از راه هــای ورود بــه دنیــای مصــرف مــواد 

مخدر، قلیان است.

چالش های تولید دارو و تجهیزات پزشکی 

در کشور
ــا  ــه بعضــی چالش ه ــا اشــاره ب ــذا و دارو ب رئیــس ســازمان غ
در حــوزه تولیــد داخلــی تجهیــزات پزشــکی گفــت: در دارو هــم 
بــا ایــن مشــکات مواجــه هســتیم؛ بــه طــوری کــه گاه بعضــی 
مــاده اولیــه یــک دارو را آورده و در کشــور بســته بندی می کننــد 
کــه مــا ایــن کار را بــه عنــوان تولیــد داخــل از ســوی یک شــرکت 
ــان  ــا بی ــد ب ــول دینارون ــر رس ــم. دکت ــول نداری ــان قب دانش بنی
اینکــه گاهــی در حــوزه تجهیــزات پزشــکی شــاهد هســتیم کــه 
بــه نــام تولیــد داخــل اقدامــی انجــام می دهنــد کــه واقعــا تولیــد 
داخــل نیســت، ادامــه داد: در بعضــی محصــوالت شــاهدیم کــه 
فقــط برچســب تولیــد داخــل را روی آن می زننــد و حتــی مونتــاژ 
هــم در ایــران انجــام نمی شــود. در عیــن حــال در بعضــی مواقــع 
محصــول را در ایــران مونتــاژ می کننــد و بــه اســم تولیــد داخــل 
ــد داخــل  ــه را تولی ــن دو مرحل ــا ای ــه م ــد ک ــازار می کنن ــه ب روان
محســوب نمی کنیــم. دینارونــد افــزود: بعضــی مــواد اولیــه دارو 
ــد؛  ــته بندی می کنن ــور آن را بس ــرده و در کش ــن وارد ک را از چی
امــا مــا ایــن کار را قبــول نداریــم و ایــن کار تولیــد از ســوی یــک 

ــود. ــوب نمی ش ــان محس ــرکت دانش بنی ش

اخبار کوتاه

جایگزینی مجازات حبس برای زنان زندانی
معــاون امــور زنــان و خانــواده 
رئیس جمهــور از ارائــه پیشــنهادات 
مجازات هــای جایگزیــن بــرای 
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــی ب ــان زندان زن
ــر داد. شــهیندخت مــوالوردی  خب
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
جمعیــت کیفــری  ســاماندهی 
ــت  ــا معاون ــه؛ آی ــرار گرفت ــه ق ــوه قضائی ــت ق ــان در اولوی زندانی
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــرای کاهــش میــزان 
ــر ــا خی ــت ی ــه داده اس ــه ای ارائ ــی برنام ــان زندان ــس زن  حب
ــه  ــنهاداتی ارائ ــس پیش ــازات حب ــی مج ــرای جایگزین ــت: ب گف
شــده اســت. وی از ارائــه ایــن پیشــنهادات بــه قــوه قضائیــه خبر 
داد و افــزود: در الیحــه ای کــه قــوه قضائیــه در رابطــه بــا 
ــم  ــا ه ــس دارد، م ــن حب ــای جایگزی ــاماندهی و مجازات ه س
 نظــرات خــود را اعــام کــرده و دســتگاه قضــا نیــز آن هــا 
ــا مــواد  را پذیرفتــه اســت. وی اظهــار داشــت: جرائــم مرتبــط ب
 مخــدر در ایــن زمینــه از اولویــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
و مجــازات جایگزیــن بنــا بــه نظــر قــوه قضائیــه بررســی 
ــت  ــکاری معاون ــه هم ــن از ادام ــوالوردی همچنی ــود. م می ش
زنــان و خانــواده رئیس جمهــور بــا انجمــن حمایــت از خانــواده 
ــا  ــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه ب ــزود: ب ــر داد و اف ــان خب زندانی
ــای  ــتیم، برنامه ه ــان داش ــواده زندانی ــت از خان ــن حمای انجم
ویــژه حمایتــی بــرای زنــان سرپرســت خانــوار کــه همسرانشــان 

زندانی هستند، ادامه دارد.

 برآورد ساالنه 

۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی
ــدام  ــتار اق ــت خواس ــر بهداش ــه وزی ــه ای ب ــک در نام ۱۲۰ پزش
ــن  ــدند. در ای ــن ش ــقط جنی ــار س ــش آم ــرای کاه ــه ب وزارتخان
نامــه بــا اشــاره بــه آمــار ســقط جنیــن غیرقانونــی کــه ســاالنه تــا 
 ۳5۰ هــزار مــورد بــرآورد شــده و آســیب های بی شــمار جســمی

ــا  ــا ســقط های غیرقانونــی ب ــان ب و روحــی آن، آمــده اســت: زن
عــوارض خطرنــاک ناشــی از ســقط غیرقانونــی، از جملــه نازایــی 
ــس از آن ــای پ ــارداری و خونریزی ه ــای ب ــص، بقای ــقط ناق  س

عفونت هــای رحمــی، پریتونیــت، هیســترکتومی و ...مواجــه 
ــه  ــرای مقابل ــدون ب ــه ای م ــت، برنام ــوند و وزارت بهداش می ش
ــام  ــده: اق ــته ش ــه نوش ــه نام ــدارد. در ادام ــل ن ــن معض ــا ای ب
القاکننــده ســقط جنیــن در سیســتم پزشــکی کشــور بــه راحتــی 
ــدون نگرانــی دســت  در اختیــار متقاضیــان اســت و مجریــان ب
ــئوالن  ــی مس ــال برخ ــن ح ــد و در عی ــدام می زنن ــن اق ــه ای ب
ــا ایــن افــراد  ــا از برخــورد محاکــم قضایــی ب ســعی می کننــد ت
جلوگیــری کننــد. در پایــان ایــن نامــه ضمــن ابــراز نگرانــی از آمار 
ــرای برون رفــت از  ــن، پزشــکان ۱۰ راهــکار را ب ــاد ســقط جنی زی

ــد. ــه داده ان ایــن مشــکل و کاهــش آمــار ســقط جنیــن ارائ

اخبار کوتاه

اســاس  بــر  گفــت:  ناجــا  مرزبانــی  فرمانــده   
پیش بینی هــای انجام شــده امســال حــدود ۲ میلیــون 
ایرانــی بــرای زیــارت عتبــات در اربعیــن وارد عــراق خواهند 

ــد.  ش
ســردار قاســم رضایــی دربــاره تدابیــر و تمهیــدات مرزبانــی 

از کشــور زائــران عتبــات   بــرای خــروج 
گفــت: امســال نیــز بــرای ســفر زائــران 
ــای  ــراق پیش بینی ه ــور ع ــه کش ــات ب عتب
ــکاتی  ــیاری از مش ــده و بس ــام ش الزم انج
داشــت  وجــود  قبــل  در ســال های  کــه 

ــت.  ــده اس ــع ش مرتف
وی بــا بیــان اینکــه امســال پیش بینــی 

ــور  ــرای حض ــی ب ــر ایران ــون نف ــش از ۲ میلی ــود بی می ش
در راهپیمایــی اربعیــن از کشــور خــارج شــوند، گفــت: 
ــراد  ــن اف ــه ای ــر بدرق ــاوه ب ــران ع ــامی ای ــوری اس  جمه
 بــه زائــران دیگــر کشــورها نیــز تســهیات می دهــد 
ــده  ــه فرمان ــه گفت ــد. ب ــم می کن ــان را فراه ــت آن و امنی

ــر اســاس پیش بینی هــا بیــش  مرزبانــی ناجــا، امســال ب
ــه  ــرای ســفر ب ــران ب ــر خارجــی از کشــور ای از 5۰ هــزار زائ
ــز  ــراد نی ــن اف ــاره ای ــه درب ــرد ک ــد ک ــردد خواهن ــات ت عتب
 پیش بینی هــای الزم صــورت گرفتــه و مبــادی ورودی 
و خروجــی آنــان مشــخص اســت. رضایــی بــا بیــان اینکــه 
تعامــل خوبــی بــا طــرف عراقــی وجــود دارد، 
ــات  ــک عملی ــته ی ــال گذش ــا س ــزود: م اف
ــان  ــا مرزبان ــا را ب ــام معن ــه تم ــترک ب مش
یــک  نیــز  امســال  و  داشــتیم  عراقــی 
عملیــات مشــترک بــا آنــان خواهیم داشــت 
ــات  ــن عملی ــه فرماندهــی ای ــم ک  و معتقدی

را حضرت سیدالشهدا)ع( عهده دارند. 
وی دربــاره اینکــه آیــا نگرانــی امنیتــی دربــاره داعــش در 
 مرزهــا وجــود دارد یــا خیــر، گفــت: ما هیــچ نگرانــی نداریم 
الزم  آموزش هــای  همچنیــن  و  الزم  پیش بینی هــای  و 
ــز نحــوه  ــاع خارجــی نی ــه انجــام شــده و اتب ــن زمین در ای

ــی ــت. خبرفارس ــخص اس ــان مش ترددش

ــاون، کار  ــامت وزارت تع ــای س ــر بیمه ه ــت دفت سرپرس
ــه  ــات مراجعــه بیمــاران خــاص ب ــاه اجتماعــی جزئی و رف
ــه  ــرد: کلی ــد ک ــریح و تاکی ــت را تش ــی دول ــامانه رفاه س
ــه ســامانه  ــد ب ــان مهلــت دارن ــا آخــر آب بیمــاران خــاص ت

ــد.  ــام کنن ــه و ثبت ن مراجع
ــروه  ــام 5 گ ــرد: ثبت ن ــار ک ــی اظه میکائیل
دیالیــزی  و  کلیــوی  پیونــدی،  بیمــاران 
ــه  ــاران ام اس ک ــی، تاالســمی و بیم هموفیل
ــه  ــامت کمیت ــه س ــای بیم دارای دفترچه ه
امــداد و تأمیــن اجتماعــی هســتند از ابتــدای 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــاه آغ آبان م
ــن بیمــاران  ــر ایــن اســاس ای وی افــزود: ب

ــام خــود را در  ــا ثبت ن ــد ت ــان آبان مــاه فرصــت دارن ــا پای ت
ســامانه خدمــات حمایتــی تکمیــل کننــد. 

ــاون، کار  ــامت وزارت تع ــای س ــر بیمه ه ــت دفت  سرپرس
و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه فرآینــد ثبت نــام بســیار 
کوتــاه اســت و چنــد دقیقــه بیشــتر بــه طــول نمی انجامــد 

ــد  ــخ تول ــی و درج تاری ــد مل ــا ورود ک ــده ب ــت: بیمه ش گف
ــک  ــت ی ــد و در نهای ــام می کن ــده و ثبت ن ــامانه ش وارد س

ــد.  ــه انتخــاب می کن دفترچــه بیم
ــامانه  ــاص در س ــاران خ ــام بیم ــدف ثبت ن ــاره ه وی درب
ــد دفترچــه  ــراد چن ــرد: برخــی اف ــوان ک ــت عن رفاهــی دول
بیمــه دارنــد کــه البتــه از مجــاری غیرقانونــی 
تهیــه نشــده اســت؛ اما امــکان سوءاســتفاده 
و دریافــت یارانــه از چنــد مســیر وجــود 
داشــت. طبــق محاســبات مــا ۹ هــزار بیمــار 
ــن  ــتند و ای ــه هس ــاص دارای دو دفترچ خ
تصمیــم بــه منظــور کاهــش سوءاســتفاده ها 
ــت.  ــده اس ــه ش ــانی ها گرفت ــع همپوش و رف
میکائیلــی در پاســخ بــه اینکــه آیــا افــراد مجــاز هســتند بــه 
دلخــواه یــک دفترچــه را انتخــاب کننــد، گفــت: اگــر فــردی 
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــک دفترچ ــال دارای ی ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــر دو دفترچ ــا اگ ــد؛ ام ــاب می کن ــان را انتخ ــت، هم اس

ــنا ــد. ایس ــاب می کن ــی را انتخ دارد، یک

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹5۱۰۱۰۰۳5۰۲۰7۲۹۲شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۰۳5۰۲۰۰۳۳7شماره بایگانی شعبه: ۹5۰4۲۳ تاریخ 

دادخواستی  امیریان  بهزاد  آقای  با مدیریت  اصفهان  استان  بانک  / شاکی پست  تنظیم: ۱۳۹5/۰8/۱8 خواهان 

خواسته  به  آبادی   نصر  نیکبخت  مریم  و  آباد  نصر  نیکبخت  اله  حبیب  و  نیکبخت  مجید  خواندگان  طرفیت  به 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و 

به کاسه ۹5۰۹۹8۰۳5۰۲۰۰۳۳7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۱/۱۹ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خواندگان مجید نیکبخت فرزند علی و مریم نیکبخت نصر آبادی فرزند حبیب هللا 

ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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 خواندگان مجید نیکبخت و مریم نیکبخت 

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

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

شماره: ۲55۱۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره در خواست : ۹5۱۰4668۳68۰۰۰56شماره پرونده: ۹5۰۹۹868۳68۰۰۹۰6شماره بایگانی شعبه: ۹5۱۰۰۹ تاریخ 

تنظیم: ۱۳۹5/۰8/۰5 خواهان سکینه اسماعیلی جنبزه فرزند حسینعلی  دادخواستی به طرفیت خوانده جمیل 

الشمری فرزند دحی  به خواسته طاق به در خواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت 

رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده  اصفهان ارجاع و به کاسه  بایگانی پرونده ۹5۱۰۰۹ ثبت گردیده و وقت رسیدگی 

آن مورخه  ۱۳۹5/۱۱/۲7 ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 

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

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

شماره: ۲4645/م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

دادنامه
اختاف  رسیدگی:شعبه 7 شورای حل  : ۹5/7/۲6 مرجع  مورخ  دادنامه: ۱۳۰۳  پرونده: ۹5۰648 شماره  کاسه 

اصفهان خواهان:  اکبر بهنام  نشانی: اصفهان-سه راه سیمین-مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 4۰۲ وکیل: فاطمه 

مظاهری نشانی: اصفهان-چهارباغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد ۹۰8 خواندگان :۱- ابراهیم نیستانی 

نشانی: مجهول المکان ۲- جعفر جهانبخش نشانی: ملک شهر-خیابان مفتح-کوچه طلوع-کوی مهدیه شرقی-

کوی رسالت-کوی پرستو-بن بست نیلوفر۲-آخرین بن بست سمت چپ-منزل دوم سمت چپ شورا با عنایت به 

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

می نماید.))رای شورای حل اختاف((در خصوص دعوی آقای اکبر بهنام  با وکالت خانم فاطمه مظاهری به طرفیت 

آقایان  ۱- ابراهیم نیستانی ۲- جعفر جهانبخش به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون لاير وجه 

چک به شماره ۲۳۰۱68 مورخ ۹5/۳/۱۲ به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست 

تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

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

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

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 

و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج 

میلیون لاير بابت اصل خواسته و پنج میلیون و دویست و شصت هزار لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک  موصوف )۹5/۳/۱۲( تا تاریخ اجرای حکم در 

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

شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره:۲54۲۹/م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
اختاف  رسیدگی:شعبه 5۲ شورای حل  : ۹5/7/۲8 مرجع  مورخ  دادنامه: 5۱6  پرونده: ۳8۰/۹5 شماره  کاسه 

اصفهان خواهان:  هادی حسینی مارنانی نشانی: اصفهان-خ نظر غربی مجتمع امین واحد ۱۰8 وکیل: فروغ نیکبخت 

نشانی: خ شیخ صدوق شمالی جنب گالری مبل سوین ساختمان ۳84 طبقه ۲ خوانده : نفیسه راه روان نشانی: 

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی میلیون لاير به موجب چک به شماره ۹4۱۳/۹785۰۲-۱۲ به انضمام 

مطلق خسارات قانونی با عنایت به 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 شورا((در خصوص دعوی آقای هادی حسینی مارنانی با 

وکالت خانم فروغ نیک بخت به طرفیت خانم نفیسه راه روان فرزند محمد علی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون 

لاير وجه چک به شماره ۹4۱۳/۹785۰۲-۱۲  مورخ ۹5/4/۲۰ به عهده ی بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 

قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

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

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

دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 

۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی 

میلیون لاير بابت اصل خواسته و ۱/5۹5/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 

نشر آگهی ۱۲۰/۰۰۰ لاير و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک  موصوف )۹5/4/۲۰( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰   روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع 

و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره:۲54۹۰/م الف قاضی شعبه 5۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹5-48۱  شماره دادنامه: 478  مورخ : ۹5/7/۲۹ مرجع رسیدگی:شعبه 5۳ حقوقی شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان:  قدرت هللا نامجو فرزند بهرام نشانی: اصفهان-خ باغ دریاچه کوچه کریمیان بن بست 

دانش مجتمع صدرا واحد ۲ طبقه همکف خوانده : بیژن کیانپور فرزند عوض نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

مبلغ ۱7/8۰۰/۰۰۰ لاير بابت وجه یک فقره  چک بانضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

و تادیه با عنایت به 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 شورا((در خصوص دعوی آقای قدرت هللا نامجو فرزند بهرام به طرفیت 

آقای بیژن کیانپور فرزند عوض به خواسته مطالبه مبلغ ۱7/8۰۰/۰۰۰ لاير وجه چک به شماره ی 8۲7۲۲۱ به عهده 

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

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

وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ آگهی در جلسه حضور ندارد 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 میرسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ ۱7/8۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و 54۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

به میزان  ۱۲۰/۰۰۰ لاير و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید  چک  موصوف )۹۱/۱۰/۳۰( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰  روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.و در خصوص 

تامین خواسته با عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی مستندا به تبصره ماده ۱۰8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 

 رد تامین خواسته صادر و اعام می گردد.رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره:۲54۹۱/م الف قاضی شعبه 5۳ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
شماره  پرونده:۹4۰۹۹8۰۳5۰5۰۰658  شماره  تنظیم:۱۳۹5/۰5/۱۳  تاریخ  دادنامه:۹5۰۹۹7۰۳5۰5۰۰7۱8  شماره 

بایگانی شعبه:۹4۰7۲8 پرونده کاسه ۹4۰۹۹8۰۳5۰5۰۰658 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹7۰۳5۰5۰۰7۱8 خواهان: آقای ایرج خیر اللهی حسین آبادی فرزند عبدالرحیم به نشانی 

اصفهان-استان اصفهان-شهرستان اصفهان-اصفهان-میدان امام-بازار بزرگ.مقابل پاساژ صدر.پارچه فروشی خیر 

اللهی کد پستی 8۱6۳84587۱ کد ملی ۱۲887۱6۲۹۱ همراه ۰۹۱۳8۰۲۱۳۳7  خواندگان: ۱. آقای علیرضا ربانی 

فرد فرزند مرتضی ۲-آقای سید حمید شاهنگیان فرزند سید احمد  به نشانی هر دو مجهول المکان خواسته ها: 

۱-مطالبه خسارت دادرسی ۲.مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳.مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای 

ایرج خیر الهی فرزند عبدالرحیم به طرفیت آقایان سید حمید شاهنگیان فرزند سید احمد و آقای علیرضا ربانی 

فرد فرزند مرتضی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 6۳77۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ به مبلغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير 

به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 

و نظر به اینکه وجود چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده ردیف اول داشت، 

خوانده حاضر نشده و دلیل بر پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت 

به خوانده ردیف اول محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹8، 5۱۹، 5۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 

الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک خوانده ردیف اول را به پرداخت 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و پرداخت 

۱5/64۰/۰۰۰ لاير هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک لغایت زمان وصول در حق خواهان محکوم 

می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خوانده نسبت به امضاء خود ظهر چک ادعای جعل 

نموده و حسب اظهار کارشناسی امضاء ظهر چک متعلق به ایشان نیست و مصون از اعتراض باقی مانده که حکایت 

از عدم مدیونیت خوانده مذکور نسبت به خواهان داشته و مستندا به ماده ۱۹7 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد رای صادر در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 

 در این شعبه و در قسمت دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

است.ف.س. 

شماره :۲55۲۳/ م الف رئیس شعبه 5 حقوقی اصفهان- خسروی

آخرین مهلت »بیماران خاص« برای ثبت نام در سامانه رفاهیپیش بینی خروج 2 میلیون نفر همزمان با اربعین

حتما بخوانید!
برآورد ساالنه 35۰ هزار سقط جنین غیرقانونی

آگهی مناقصه 
شماره 9۵/4797/ص مورخ 9۵/8/22

1- موضوع مناقصه: 
برزن های شهر جدید  و  واقع در معابر و خیابان های اصلی و فرعی محات  و کوبیدن آسفالت گرم  تهیه، حمل، پخش 

فوالدشهر و محدوده توسعه آن در محات فرهنگ و ایثار این شهر را با هزینه اجرای شصت درصد از هزینه ها به شکل تهاتر 

با اراضی و واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و چهل درصد به صورت نقدی. 

2- مناقصه گزار:
 شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM از تاریخ ۹5/8/۲5 تا پایان وقت اداری مورخ ۹5/۹/4 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی

یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر - میدان ولی عصر - تلفن: 

 ۰۲۱5-۲6۳۰۱6۱-5

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: 
زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ ۹5/۹/۱4 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ ۹5/۹/۱5 

می باشد.

5- مبلغ برآورد: 
نوزده میلیارد و هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی و سه هزار و هشتاد و چهار )۱۹.874.6۳۳.۰84( ریال بر 

اساس فهرست بهای تجمیعی راه، باند فرودگاه و راه آهن و بدون هر گونه تعدیل و مابه التفاوت. 

6- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار:
 مبلغ نهصد و نود و چهار میلیون )۹۹4.۰۰۰.۰۰۰( ریال. 

7- نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار:
۱- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل 

تمدید به مدت سه ماه ۲- فیش واریزی به حساب شماره ۲۱7۳6۹۰۲۰5۰۰4 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

8- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت. 
تذکر: تأمین قیر مصرفی به عهده کارفرما می باشد.

باند )گواهینامه صاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در  تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در رشته راه و 
مناقصه الزامی است.

م الف 697۳

شرکت  عمران شهر جدید فوالدشهر



وضعیت آب و هوا

ابری
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جدول سودوکو - شماره 35پاسخ جدول شماره 34 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

حوادثسالمت

23 نکته درباره بدن و سالمتی
ــا  1- شست وشــوی بینــی ب
بــه  می توانــد  نمــک  آب 
حفظ ســامتی و پیشــگیری 

از آلرژی کمک کند.
می تواننــد  ســگ ها   -۲
پاییــن  قنــد  و  ســرطان 
ــد. ــمام کنن ــون را استش خ

ــور  ــپزخانه عب ــه آش ــک ب ــه از در نزدی ــرادی ک ۳- اف
می کننــد، 1۵ درصــد بیشــتر تمایــل بــه خــوردن 

ــد. دارن
۴- احتمــال حملــه قلبــی در روز اول کاری، ســه 
روز پــس از تشــخیص آنفلوآنــزا یــا عفونــت تنفســی 

بیشــتر اســت.
۵- برخــاف یــک شــایعه جدیــد، شــما نمی توانیــد 

بــا كامپیوترتان برنــزه شــوید.
ــاس، ۸۲۸ دالر  ــرای لب ــاق، ۴۸۵ دالر ب ــراد چ ۶- اف
بــرای صندلــی اضافــه هواپیمــا و ۳۶ دالر بــرای 
بنزیــن، بیشــتر از همتایــان الغــر خــود هزینــه 

. می کننــد
۷- افــراد ســیگاری۴ برابــر بیشــتر از غیرســیگاری ها 
شــکایت  شــبانه  خــواب  از  پــس  اضطــراب  از 

. می کننــد
بــدن  اســت  ممکــن  و ســبزیجات  میوه هــا   -۸
خــودش، کمــک  آســپرین  تولیــد  در  را  انســان 
کننــد )بــا دریافــت بنزوییــک اســید کــه یــک مــاده 

طبیعــی در آن هاســت(.
بــه  می توانــد  دقیقــه ای   ۲0 چــرت  یــک   -۹
هوشــیاری بــاال بــردن حوصلــه و افزایــش بهــره وری 

ــد. ــک کن ــما کم ش
10- ظرفشــویى آشــپزخانه، کثیف تــر از حمــام اســت 
)بــه طــور معمــول بیــش از ۵00 هــزار باکتــری در هــر 

اینــچ مربــع فاضــاب آن وجــود دارد(.
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــی، ۴ نف ــر انگلیس 11- از ۵ دکت

نمی کننــد. کار 
ــه ســفیدی دندان هــا، ســیر  1۲- جــوش شــیرین ب
ــه تســکین  ــای ورزشــکاران و عســل ب ــان پ ــه درم ب

ــد. ــک می کن ــاری کم خم
1۳- اســتفاده از یــک برنامــه غذایــی می توانــد 
برابــر  دو  را  وزن  کــردن  کــم  بــرای   تــاش 

کند.
1۴- ورزش منظــم می توانــد خطــر ســرطان در زنــان 
ــان خــواب کافــی نیــز  را کاهــش دهــد؛ امــا اگــر زن

داشــته باشــند.
1۵- تماشــای خودتــان در آینــه در هنــگام کار بــا 
تردمیــل )دســتگاه دو خانگــی( می توانــد انجــام آن 

را آســان تر کنــد.
ــدن  ــیگاری ها و مان ــه س ــبیده ب 1۶- ذرات دود چس
ــا  ــه آنجــا ســیگار کشــیده اند، خطــر ابت ــی ک در اتاق

ــد. ــش می ده ــودکان افزای ــرطان را در ک ــه س ب
1۷- قــدم زدن برخــاف جهــت بــاد در آب و همــراه 
ــادی  ــن ع ــر بیشــتر از راه رفت ــا کوله پشــتی ۵0 براب ب

ــوزاند. ــری می س کال
ــد از  ــی می توان ــور جنس ــص در ام ــک متخص 1۸- ی
بررســی طــرز راه رفتــن یــک زن بــه پیشــینه ارگاســم 
وی پــی ببــرد؛ همچنیــن مــردان، زنانــی را کــه رنــگ 
ــی  ــر از زنان ــرم( می پوشــند، جذاب ت ــگ گ ــز )رن قرم
ــی و ســبز می پوشــند  ــل آب ــه رنگ هــای ســرد مث ک

می داننــد.
بیگانــه« و »ســندرم ســر  لهجــه  1۹- »ســندرم 
ــادر  ــیار ن ــا بس ــد؛ ام ــود دارن ــا وج ــاری« واقع انفج
ــر  ــرد در س ــاری ف ــر انفج ــندرم س ــتند. )در س هس
خــود صداهایــی عجیــب و غیــر قابــل توضیــح 

می کنــد(. احســاس 
 ۲0- بــه نظــر نمی رســد ویتامین هــا بــه ســرطان 

و بیماری قلبی زنان مسن کمک کنند.
ناخوشــی  انــزال،  از  پــس  مــردان  برخــی   -۲1
ســردرد  و عطســه را تجربــه می کننــد )افزایــش 
فعالیت هــای عصبــی در حیــن ارگاســم عامــل ســر 

درد اســت(.
پاک کننده هــای  از  چندبــاره  اســتفاده   -۲۲
ــش  ــا را پخ ــد باکتری ه ــرم می توان ــروب و ج میک

ــد. کن
 ۲۳- ســوپ جــو، مرکبــات و عســل، شــوق جنســی 

و باروری شما را افزایش می دهد.

 کار شیطانی مرد روستایی 

باعث اعدام او شد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن ســال ۹۳ بــود کــه 
دختربچــه ۸ ســاله ای در روســتای چلمــه سنگ شــهر 
مشــهد ناپدیــد شــد و مامــوران در جســت وجوی 
او بودنــد کــه پســر جوانــی جســد دختــرک را در 

ســرویس بهداشــتی مدرســه پیــدا کــرد.
ــی متوجــه شــدند  ــات ابتدای ــوران پــس از تحقیق مام
 کــه قاتــل قبــل از جنایــت، دختــرک را هــدف آزار 
و اذیــت قــرار داده و بــرای پنهــان مانــدن ایــن اقــدام 
ــم  ــه قتــل دختــرک زده اســت. تی شــیطانی دســت ب
ــه  ــاله ک ــوان ۲۲ س ــه ج ــدا ب ــان ابت ــی در هم  پلیس
ــس  ــدند و پ ــکوک ش ــود، مش ــرک ب ــنایان دخت  از آش
از تحقیــق از وی خیلــی زود متهــم پرونــده پــرده از راز 

ایــن جنایــت شــیطانی برداشــت. 
ــهد  ــری مش ــت، دادگاه کیف ــل جنای ــراف عام ــا اعت ب
وی را بــه اعــدام در مألعــام محکــوم کــرد و در ادامــه 
حکــم صــادر شــد و در دیــوان عالــی مــورد تاییــد قــرار 

گرفــت.
     گفت وگو با مجرم پیش از اعدام

ــن  ــه ای ــت ب ــور دس ــدارد چط ــاور ن ــوز ب ــه هن ــرد ک م
جنایــت زده اســت، اعــدام را حــق خــودش می دانــد. 
سرنوشــت  دربــاره  حکــم  اجــرای  از  پیــش  وی 
زندگــی اش بــه رکنــا گفــت: مــن و بــرادرم بچــه بودیــم 
کــه پــدر و مادرمــان فــوت کردنــد. آخــرش هــم 
ــد.  ــت دادن ــان را از دس ــا جانش ــرا آن ه ــم چ نفهمیدی
هــم  یکــی  و  تصــادف کرده انــد  می گفــت  یکــی 
می گفــت آن هــا را کشــته اند. یکــی از اقــوام پــدری ام 
ــتی  ــع سرپرس ــان موق ــدند از هم ــه دار نمی ش ــه بچ ک
مــن و بــرادرم را بــر عهــده گرفتنــد. آن هــا جــای خالــی 
ــن نتوانســتم  ــد. م ــر کردن ــا پ ــرای م ــادر را ب ــدر و م پ
بــرادرم  امــا  هســتم؛  بی ســواد  و  بخوانــم  درس 
ــا پــدر  ــد و دیپلــم گرفــت. رابطــه خوبــی ب  درس خوان
از ســنین کودکــی  البتــه  و مــادر خوانــده ام دارم. 
پــدر خوانــده ام گاهــی بــه دلیــل تنبلی هایــی کــه 

می کــرد.  تنبیــه  مــرا  می کــردم 
ــردم  ــی می ک ــی بنای ــن گاه ــزود: م ــوان اف ــرد ج م
و بیشــتر دنبــال گلــه و گوســفند بــودم و چوپانــی 
ــراف  ــه اط ــی ب ــرای چوپان ــه ب ــار ک ــک ب ــردم. ی می ک
چنــاران رفتــه بــودم، ســرما خــوردم. یکــی از دوســتانم 
در آنجــا بــه مــن قــرص ترامــادول داد و ایــن قــرص 
ــادول  ــتم ترام ــه نمی دانس ــن ک ــرد. م ــرم ک ــم را گ بدن
اعتیــادآور اســت، مدتــی مصــرف ایــن داروهــا را ادامــه 
ــه مصــرف تریــاک و شیشــه روی  دادم و بعــد هــم ب

ــم.  ــواد نمی کش ــردم و م ــرک ک ــه االن ت آوردم. البت
تــا  می کــردم  کار  ســال ها  ایــن  تمــام  در  مــن 

باشــم. خانــواده  کمک خــرج 
ــم؛  ــاالزد و زن گرفت ــتین ب ــم آس ــده ام برای ــدر خوان  پ
ــن  ــا م ــود ب ــش ب ــه زن بابای ــرم ک ــادر همس ــا م ام
مشــکل داشــت. بــرای همیــن هــم در زندگــی ام 
ــم  ــت زن ــی دس ــی مدت ــتم. حت ــش داش ــه تن همیش
ــم؛  ــه جــای دیگــری رفتی ــرای زندگــی ب ــم و ب را گرفت
ــرا  ــرم م ــت و همس ــی نداش ــن ازدواج عاقبت ــا ای ام
تــرک کــرد. بعــد هــم کــه فهمیــد چــه جنایتــی 
 کــرده ام طــاق گرفــت و دنبــال زندگــی خــودش 

رفت.
زنــدان  بــه  بــود  نزدیــک  بــار  یــک  افــزود:  وی 
ــد  ــده بودن ــه دزدی ــد گوســفند از گل ــم؛ چــون چن  بیفت
و همــه فکــر می کردنــد مــن دزدی کــرده ام؛ امــا بعــد 
از دو روز شــاکی فهمیــد کار مــن نبــوده و رضایــت 
داد.روز حادثــه مــن بــه خانــه یکــی از اقــوام کــه 
اتفاقــا بــا هــم رابطــه خانوادگــی صمیمانــه ای داشــتیم 
ــر ۸  ــدن دخت ــا دی ــه ب ــد ک ــه ش ــم چ ــم. نمی دان رفت
ــرک  ــرم زد. دخت ــه س ــدی ب ــر پلی ــا فک ــاله آن ه  س
را بــا بهانــه ای بــه ســرویس بهداشــتی مدرســه روســتا 
بــردم و در آنجــا پــس از آزار و اذیــت و از تــرس اینکــه 
مبــادا بــه پــدر و مــادرش خبــر بدهــد، ناگهــان دســت 
بــه جنایــت زدم و خفــه اش کــردم. حالــم اصــا خــوب 
ــد؛  ــرا دی ــده ام م ــدر خوان ــم. پ ــه رفت ــه خان ــود. ب نب
نگــران وضعیــت روحــی و روانــی  ام شــده بــود. چنــد 
ــار پرســید اتفاقــی افتــاده کــه مــن چیــزی نگفتــم.  ب
ــود  ــه دختــرک رفتــم. مــادرش نگــران ب ــه خان  بعــد ب

و دنبالش می گشتند.
عمــه ام  پســر  همــراه  شــد  قــرار  مــرد گفــت:   
بــه دنبــال دختــر کوچولــو بگردیــم کــه او را بــه 
حیــاط  داخــل  عمــه ام  پســر  مدرســه کشــاندم. 
مدرســه را کــه دیــد متوجــه دختــر کوچولــو شــد 
رســاند  او  ســر  بــاالی  را  خــودش  سراســیمه   و 
ــه  ــا ب ــی کــه متوجــه مــرگ او شــد، از تــرس پ و زمان
فــرار گذاشــت. مــن جســد را بــه بیــرون از ســرویس 

ــد شــد.  ــم ب بهداشــتی آوردم و حال
اصــا بــاور نمی کــردم مــن چنیــن کاری کــرده باشــم. 
ــود  ــات خ ــس تحقیق ــی پلی ــد وقت ــاعت بع ــد س  چن

را آغاز کرد، به من مشکوک شدند. 
در همــان تحقیقــات اولیــه بــه ارتــکاب جنایــت اعتراف 
کــردم و همــه چیــز را بــه قاضــی گفتــم. مــن از کــرده 
خــودم پشــیمانم و فکــر می کنــم اعــدام حقــم اســت؛ 
چــون هیــچ پاســخی بــرای خــودم کــه چــرا مرتکــب 
 چنیــن جنایتــی شــدم و دختــرک معصــوم را کشــتم

پیدا نکردم.
قاتــل ادامــه داد: حــدود یــک ســال و نیــم در زنــدان 
ــه  ــد چ ــادم می آم ــع ی ــر موق ــدم و ه ــوس می دی کاب
کار کــرده ام ســرم درد می گرفــت و از خــودم بــدم 

می آمــد.
ــور  ــا حض ــه ب ــح جمع ــام صب ــدام در مألع ــم اع حک
غامعلــی صادقــی, دادســتان عمومــی و انقــاب 
ــهد  ــس مش ــس پلی ــتانی رئی ــرهنگ بوس ــهد، س مش
ــتای  ــی در روس ــی و انتظام ــئوالن قضای ــر مس و دیگ

چلمــه سنگ شــهر اطــراف مشــهد اجــرا شــد.

دانشــمندان بــا مطالعــات جدیــد بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــه  ــه هم ــدر منبســط شــود ک ــان آنق ــن اســت جه ــه ممک ک
چیــز نابــود شــده و هیــچ چیــز باقــی نمانــد. امــا آیــا ایــن 

پایانــی بــرای جهــان خواهــد بــود؟
پایــان جهــان  از  بــه گــزارش کلیــک، وقتــی صحبــت 
ــه  ــان فکــر می کننــد کــه جهــان ب می شــود، اغلــب فیزیکدان
تدریــج ســرد و ســردتر می شــود تــا بــه طــور کامــل از حیــات 
خــارج شــود و زمــان ایــن نابــودی را ۲٫۸ میلیــارد ســال بعــد 
ــن  ــه همی ــان ب ــودی جه ــت ناب ــن اس ــا ممک ــد؛ ام می دانن

ــد.  ــم نباش ــادگی ها ه س

ــد  ــک می توان ــرژی تاری ــه ان ــد ک ــان داده ان ــبات نش محاس
ــدر  ــان خــودش را آنق ــرور زم ــه م ــان ب ــا جه باعــث شــود ت

ــد. ــم فروبپاش ــا از ه ــد ت ــط کن منبس
ــج  ــه نتای ــه ب ــن زمین ــه در همی ــک مطالع ــم ی ــی ه  به تازگ
نزدیک تــری از چگونگــی پایــان جهــان رســیده اســت. ایــن 
نخســتین بــاری نیســت کــه احتمــال خودفروپاشــی جهــان 
بــه واســطه انبســاط مطــرح می شــود. در حــال حاضــر 
دانســته های مــا از جهــان آفرینــش بیــان مــی دارد کــه 
ــت.   ــکیل داده اس ــک تش ــرژی تاری ــان را ان ــد جه ۶۸ درص
ــه  ــت ک ــرارآمیزی اس ــروی اس ــع نی ــک در واق ــرژی تاری ان
ــن  ــه همی ــان را شــتاب می دهــد؛ ب ــج انبســاط جه ــه تدری ب
ــن  ــان در بی ــان جه ــاره پای ــه درب ــن فرضی ــل محبوب تری دلی

دانشــمندان، مربــوط می شــود بــه نیرویــی کــه باعــث 
ــر  ــتاره ها از یکدیگ ــان ها و س ــی کهکش ــدن تدریج ــدا ش ج

می شــود. 
طبــق ایــن فرضیــه، ایــن انبســاط آنقــدر ادامــه می یابــد تــا 
ایــن اجــرام بــه حــدی از هــم فاصلــه گرفتــه و ســرد شــوند 
ــند  ــته باش ــم نداش ــر روی ه ــری ب ــچ تاثی ــر هی ــه دیگ  ک
و جهــان بــه ایــن ترتیــب بــه آهســتگی بمیــرد. ایــن فرضیــه 
بــا نــام »انجمــاد بــزرگ« )Big Freeze( یــا »مــرگ گرمــا« 
ــن ســو، طــی  ــا از ای )heat death( شــناخته می شــود. ام
یکــی دو دهــه اخیــر، پژوهشــگران بــا احتمــال دیگــری هــم 
روبــه رو شــده اند؛ اگــر انــرژی تاریــک بــه همــان روشــی کــه 
مــا انتظــار داریــم رفتــار نکنــد چــه؟ بــه عبــارت دیگــر ایــن 

ــه  ــای اینک ــه ج ــک ب ــرژی تاری ــه ان ــود دارد ک ــال وج احتم
باعــث یــک انبســاط آرام و مایــم در جهــان شــود، بــه مــرور 
ــی  ــب فروپاش ــتاب داده و موج ــاط ش ــن انبس ــه ای ــان ب  زم
و گســیختگی جهــان شــود. ایــن ســناریو کــه بــا نام »شــکاف 
ــن دارد  ــه ای ــاز ب ــزرگ« )Big Rip( شــناخته می شــود، نی ب
ــون  ــه تاکن ــد ک ــار کن ــوی رفت ــه نح ــک ب ــرژی تاری ــه ان ک
ــرژی  ــد ان ــاط یاب ــتر انبس ــان بیش ــه جه ــم و هرچ ندیده ای
ــه  ــا ب ــه ت ــه ک ــن نکت ــود. ای ــر ش ــر و غلیظ ت ــک چگال ت تاری
حــال ندیده ایــم کــه انــرژی تاریــک چنیــن رفتــاری از خــود 
نشــان دهــد، بــه ایــن معنــی نیســت کــه خیالمــان می توانــد 
راحــت باشــد. حتــی تاکنــون دانشــمندان نتوانســته اند 

اثبــات کننــد کــه چنیــن اتفاقــی ممکــن نیســت!

 پیش بینی دانشمندان از پایان جهان 

 ۱- به مقدار کافی بخوابید
ــواب  ــد »خ ــن ترفن ــه ای ــت ب ــد اس ــی معتق ــه دلیل ــن، ب ــت م ــص پوس متخص
زیبایــی« می گوینــد. اگــر می خواهیــد ســالم تر باشــید و پوســتی درخشــان 
داشــته باشــید، احتیــاج بــه اســتراحت داریــد؛ ۸ تــا 10 ســاعت در هــر شــب. ایــن 
راز او بــرای داشــتن پوســتی زیباســت؛ امــا مــن فکــر می کنــم دیگــر راز نیســت!

 ۲- سیگار نکشید
بــه دنبــال دلیــل دیگــری بــرای تــرک ســیگار می گردیــد؟ درســت اســت؟ ســیگار 
ــراب  ــز خ ــما را نی ــت ش ــه پوس ــت، بلک ــان آور اس ــما زی ــدن ش ــرای ب ــا ب نه تنه
می کنــد. اگــر ســیگار نمی کشــید، چــه بهتــر. اگــر ســیگار می کشــید، ایــن مــورد 
را هــم بــه فهرســت دالیلتــان بــرای تــرک آن اضافــه کنیــد و از امــروز تــرک آن را 
شــروع کنیــد؛ دقیقــا از همیــن حــاال. ایــن یــک ترفنــد بــرای داشــتن پوســتی زیبا 

اســت کــه زندگــی شــما را هــم نجــات می دهــد.
 ۳- هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده کنید

ــت.  ــی شماس ــات زندگ ــرای نج ــرانجامی ب ــه س ــت ک ــری اس ــد دیگ ــن ترفن ای
ــادی  ــوان زی ــان ج ــرطان، زن ــواع س ــر ان ــا دیگ ــه ب ــت در مقایس ــرطان پوس  س
ــل پیشــگیری  ــز اســت؛ چــرا کــه ایــن اتفــاق قاب را کشــته و ایــن بســیار غم انگی
اســت. هــر روز بــه صــورت گســترده از کــرم ضدآفتــاب بــا spf ۳0 اســتفاده کنیــد 
ــاب  ــرم ضدآفت ــار ک ــر دو ســاعت یک ب ــه هســتید، ه ــرون از خان ــت بی ــر وق  و ه
ــی دارد  ــگاه م ــر ن ــا پوســتتان را جوان ت ــد؛ نه تنه ــد کنی ــر روی پوســتتان تجدی را ب
ــز کاهــش می دهــد.  ــه طــور چشــمگیری ریســک ســرطان پوســت را نی بلکــه ب
ــان  ــر اســت، از ذهنت ــاب امن ت ــور آفت ــا ن ــزه کــردن ب ــن افســانه را هــم کــه برن ای

ــد.  دور کنی
۴- در پایان روز، پوست خود را بشویید

ــه  ــرد؛ از آلودگــی گرفت ــرار می گی ــادی ق پوســت شــما هــر روز مــورد صدمــات زی
بــه  پوســتتان می کنیــد.  روی  آرایش هایــی کــه  و  تــا صدمــات خورشــید 
ــالم  ــراوت و س ــد باط ــن ترفن ــروی از ای ــا پی ــد و آن را ب ــاداش دهی ــتتان پ پوس
ــش  ــم آرای ــده مای ــک پاک کنن ــویید. از ی ــتتان را بش ــان روز پوس ــد: در پای کنی
آلودگی هــای روی پوســتتان در هــر شــب اســتفاده  بــردن  بیــن  از   بــرای 

کنید.

 

۵- ازمواد شیمیایی دوری کنید
ــد در  ــتفاده می کنی ــه اس ــتی ک ــای پوس ــی از پاک کننده ه ــد بعض ــا می دانی  آی
 واقــع می توانــد پوســت شــما را تحریــک و پیــر کنــد؟ برچســب ها را بررســی کنیــد 
ــا(  ــا پاک کننده ه ــتتان )مخصوص ــی پوس ــوالت مراقبت ــوید محص ــن ش و مطمئ
ــس  ــداول نباشــند. پ ــل فوم ســاز مت ــک عام حــاوی sodium lauryl sulfate ی
ــود  ــاده وج ــن م ــا ای ــه در آن ه ــی ک ــتفاده از محصوالت ــا اس ــان، ب ــت زم از گذش
ــز  ــرد، قرم ــارش می گی ــی خ ــد؛ یعن ــدا می کن ــیت پی ــما حساس ــت ش دارد پوس
ــی  ــایر ترکیبات ــود. س ــاد می ش ــی در آن ایج ــای دائم ــی زخم ه ــود و حت می ش
 کــه بایــد مراقــب آن هــا باشــید، ســولفات های دیگــر، مــواد پتروشــیمیایی 

و تریکلوزان هستند.
 ۶- چشمتان را لوچ نکنید

عینــک آفتابی تــان را فرامــوش کرده ایــد، می خواهیــد توجــه کســی را جلــب 
ــمتان  ــما چش ــه ش ــی ک ــر دلیل ــه ه ــت؛ ب ــی اس ــد کار باحال ــر می کنی ــد، فک  کنی

را لوچ می کنید، دیگر این کار را نکنید. 
ایــن نکتــه بــرای داشــتن پوســتی زیبــا یکــی از توصیه هــای متخصــص پوســت 
مــن اســت. لــوچ کــردن چشــم ها در حقیقــت باعــث ایجــاد چیــن و چــروک در 
ــما  ــمان ش ــراف چش ــه در اط ــتی ک ــای کاغ زش ــان ردپاه ــود، هم ــت می ش  پوس

و همان خط های عمودی بین چشمانتان را می گویم.
۷- خوب غذا بخورید

ــص  ــای متخص ــاس گفته ه ــر اس ــم و ب ــه می خوری ــتیم ک ــزی هس ــا آن چی م

ــد. ــوان فهمی ــتتان می ت ــد از پوس ــات بخوری ــی تنق ــر خیل ــن، اگ ــت م پوس
ــه جــای  ــد: ب ــرا کنی ــد را اج ــن ترفن ــد، ای ــات داری ــه تنق ــل شــدیدی ب ــر می  اگ

ــرد. ــبزیجات ت ــس، س ــای چیپ ــه ج ــد و ب ــوت بخوری ــات، ت آب نب
  ایــن تعویــض ســاده، می توانــد ۵ وعــده غذایــی توصیه شــده ســبزیجات 
ــه  ــد ک ــما بیفزای ــی ش ــه غذای ــه برنام ــیدان را ب ــار از آنتی اکس ــای سرش و میوه ه

ــر چهــره زیبــای شــما خواهــد گذاشــت. تأثیــر مشــهودی ب
۸- استرس نداشته باشید

استرس در پوست شما خودش را نشان می دهد.
ــم  ــوگای منظ ــا ی ــد. ب ــر می آیی ــه نظ ــن ب ــته و مس ــل، خس ــترس کس ــا اس  ب
مدیتیشــن، دویــدن یــا حتــی خــوب گریــه کــردن اســترس را از خــود دور کنیــد. 
هــر کــدام کــه بــرای شــما بهتــر ایــن کار را می کنــد، انجامــش دهیــد؛ البتــه پــس 
ــوردن  ــات خ ــد تنق ــش از ح ــیدن و بی ــیگار کش ــردن، س ــزه ک ــه برن ــی ک  از زمان

را کنار گذاشتید.
 ۹- برنامه ای داشته باشید که مؤثر باشد

 مــن بــرای سال هاســت کــه یــک برنامــه یکســان بــرای مراقبــت از پوســتم دارم 
و ایــن برنامــه کمــک می کنــد تــا پوســتم جــوان و ســالم تر بمانــد. برنامــه روزانــه 
خودتــان را داشــته باشــید و بــه آن بچســبید. با شســتن پوســتتان در صبح شــروع 

کنیــد، ســپس یــک مرطــوب کننــده خــوب و یــک کــرم ضدآفتــاب.
 هنــگام ناهــار، آن را تجدیــد کنیــد؛ ســپس حتمــا بــه خاطــر بســپارید کــه هنــگام 

شــب پوســتتان را شســته و پیــش از خــواب از کــرم شــب اســتفاده کنیــد. 
ــد یــک عــادت شــود؛ ترفنــدی کــه  ــا بای ــرای داشــتن پوســتی زیب ــد ب ایــن ترفن

ــد. ــما می بخش ــه ش ــر ب ــک عم ــرای ی ــرد ب ــتی منحصربه ف پوس
 ۱۰- هر چه سریع تر شروع کنید

هــر چــه ســریع تر مراقبــت از پوســت خــود را شــروع کنیــد بــه مــدت بیشــتری 
ــر  ــتان پی ــت و احساس ــا پوس ــد ت ــر نکنی ــد. صب ــر می آی ــه نظ ــا ب ــتتان زیب  پوس
و خســته شــود؛ عادت هــای خــوب مراقبــت از پوســتتان را از همیــن حــاال شــروع 
کنیــد. ایجــاد انگیــزه بــرای انجــام ایــن کارهــا در دختــران، یکــی از ســخت ترین 
ــاد  ــا را ایج ــن عادت ه ــان ای ــه در جوانانت ــت دارد ک ــی اهمی ــا خیل کارهاســت؛ ام

کنیــد. آکاایــران

10 ترفند شگفت انگیز برای داشتن پوستی زیبا

دوشنبه24آبانماه1395 ـــمـــاره299 ســـــالدومݡسݒ
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توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهکیمیای وطن

پــروژه فیبــر نــوری، یکــی از طرح هــای جدیــد مخابــرات اســتان 
ــت.  ــان اس اصفه

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن طــرح بــا مهنــدس امیــر بختیــار زاهــدی 
 کارشــناس مســئول فــروش تجــاری شــرکت مخابــرات اســتان اصفهان 

به گفت وگو نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
    پایداری و عدم تداخل در فیبر نوری

امــواج مغناطیســی و شــرایط نامســاعد محیطــی می تواننــد بــر 
خطــوط کابلــی مســی تاثیرگــذار باشــند و باعــث تداخــل و نویــز 
ــر  ــواج ب ــن ام ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــوع ه ــن موض ــل ای ــوند؛ دلی ش
ــز در سیســتم می شــوند؛  ــش نوی ــث افزای ــد و باع ــز تاثیرگذارن روی فل
امــا بــا توجــه بــه ماهیــت فیبــر نــوری، ایــن امــواج و شــرایط 
 تاثیــری بــر فیبــر نــوری ندارنــد و تاثیــری در کیفیــت آن ایجــاد 

نمی کنند.
    مصرف کم و هزینه کمتر

ــا در  ــان الکتریکــی اســتفاده می شــود؛ ام در کابل هــای مســی از جری
فیبــر نــوری انتقــال اطاعــات از طریــق امــواج نــوری اتفــاق می افتــد؛ 
ــر  ــوری بســیار کمت ــر ن ــرق در فیب ــزان مصــرف ب ــل می ــن دلی ــه همی ب

اســت. 
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســیگنال ها در فیبــر نــوری کمتــر 
ــزان  ــا می ــتنده هایی ب ــوان از فرس ــن می ت ــوند، بنابرای ــف می ش تضعی
بــرق مصرفــی کــم نســبت بــه فرســتنده های الکتریکــی )کــه از ولتــاژ 

ــرد. ــتفاده ک ــد(، اس ــتفاده می نماین ــی اس باالی
    امنیت بیشتر

ــخصی  ــر ش ــت و ه ــردن اس ــع ک ــل قط ــی قاب ــه راحت ــی ب ــل مس کاب

می توانــد بــا ایــن کار از خــط تلفــن اســتفاده کنــد؛ در حالــی کــه ایــن 
ــت. ــر نیس ــوان امکان پذی ــچ عن ــه هی ــوری ب ــر ن ــکان در فیب ام

    استفاده در فاصله طوالنی
ــی  ــان الکتریک ــت جری ــه، اف ــش فاصل ــا افزای ــی ب ــای مس در کابل ه
ــل اســتفاده از  ــه دلی ــوری ب ــر ن ــه در فیب ــی ک ــد؛ در حال ــاق می افت اتف
ــای  ــکان اســتفاده در فاصله ه ــد و ام ــاق نمی افت ــن اتف ــور ای ــان ن جری

دور امکان پذیــر اســت.
    کاربردهای فیبر نوری

- اینترنت با سرعت باالی ۵0 مگابایت بر ثانیه
- تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری

- استفاده از مرکز اطاعات بدون محدودیت

سم�ت سوم(
ری )�ق �ب �ن �ی
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