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 عیادت رهبر معظم انقالب 
 از آیت اهلل موسوی اردبیلی 

صفحه 2

کل جامعه اسالمی دانشجویان   دبیر 
در نامه ای به رؤسای قوا:

 |نگذارید نجومی بگیران 
پشت تحرکات رسانه ای 

مخفی شوند   صفحه 2
کیمیای وطن: گزارش 

 |بهترین لپ تاپ های 
زیر 2 میلیون تومان   صفحه 3

الریجانی در صحن مجلس:

 | با اقدام متقابل
 آمریکا را سر عقل می آوریم

صفحه 2

دشمنی های آمریکا )2( 

له
قا

رم
س را  آمریکا  از دشمنی های  در شماره قبل، 4مورد 

کردیم. در این شماره به تعداد  فهرست و تقدیم 
نمونه های  عنوان  به  جنایات  این  از  دیگری 

دشمنی آن ها اشاره می شود.
نسبت  آمریکا  دشمنی های  کردن  فهرست  گرچه   
نیازمند  معظم  رهبری  فرمایش  به  ایران،  ملت  به 
کتابـی قطـور است، اما آنچه بیان شد و می شود  تدوین 
مهم ترین و بارزترین جنایات و دشمنی های آمریکایی ها 
دموکرات ها  جمهوری  ریاست  مختلف  دوره های   در 

و جمهوری خواهان است.
 رهبری فرزانه انقالب در این باره فرمودند: جمهوری 
اسالمی ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست 
ح  مطر حزب  دو  از  همواره  و  ندارد  آمریکا  جمهوری 

کشور شاهد دشمنی بوده است.  این 
آمریکا  دشمنی های  و  جنایات  و  توطئه ها  بر  مروری 
کمه  روز هم هیئت های حا ما می گوید حتی یک  به 

آمریکا از دشمنی با ملت ایران دست نکشیده اند...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 ادامه هر تحریمی علیه ایراناخبار روز
کم بر برجام است نقض روح حا

ع  کبر والیتی درباره تمدید قانون داماتو و اینکه این موضو علی ا
جزو قانون های ثانویه بوده و اعمال آن برخالف برجام 

کرد: مقام معظم رهبری فرمودند  خواهد بود، تصریح 
کاری را انجام دهند ... گر این ها همان   که ا

شوک زمستانی در بازار میوه
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

 تداوم برف و سرما 
تا هفته آینده

صفحه7

نوای ماندگار  صفحه 5

خوردن چای داغ ممنوع! 
صفحه8
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 دیدار سپاهان و فوالد 
به ساعت 14 موکول شد   صفحه 6

 جای خالی کاالهای اساسی 
در تعیین دستمزد   صفحه 3

 قصاص قبل از جنایت   صفحه 7

  انحالل، درد این روزهای
فوتبال بانوان   صفحه6

ویژه های امروز

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریسا�ن

به بهانه درگذشت استاد 
سلیم موذن زاده اردبیلی

در صفحه سیاست )2( بخوانید



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
داماتــو  قانــون  تمدیــد  دربــاره  نظــام،   مصلحــت 
ــوده  ــه ب  و اینکــه ایــن موضــوع جــزو قانون هــای ثانوی
ــح  ــود، تصری ــد ب ــام خواه ــاف برج ــال آن برخ و اعم
کــرد: مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد کــه اگــر این هــا 
ــان  ــه آن، هم ــه نتیج ــد ک ــام دهن ــان کاری را انج هم
تحریمــی شــود کــه در موضــوع هســته ای انجــام 
 داده بودنــد، هرچنــد بحــث هســته ای کنــار رفتــه 
و امــروز مباحــث دیگــری مثــل حقــوق بشــر و ماجرای 
صهیونیســت ها را مطــرح کننــد، درحقیقــت نقــض 

ــد. ــام کرده ان برج
ــود  ــث ش ــه باع ــرکاری ک ــن ه ــه داد: بنابرای وی ادام
وضعیــت تحریــم بــه هــر عنــوان دیگــری علیــه 
ــر  ــد، درحقیقــت نقــض روح حاکــم ب ایــران ادامــه یاب

ــن  ــر ای ــرد و اگ ــدام ک ــد اق ــا بای ــام اســت و حتم برج
رونــد ادامــه پیــدا کنــد، قطعــا ایــن آمریکایی هــا 
می زننــد  و  زده  ضربــه  برجــام  بــه   هســتند کــه 
و ایــران هــم گزینه هــای الزم را در اختیــار خواهــد 
ایــن اســت  داشــت. هــدف اصلــی آمریکایی هــا 
ــر  ــا ه ــاال ب ــد، ح ــران نباش ــامی ای ــوری اس ــه جمه ک
بهانــه ای کــه بشــود؛ چــرا کــه جمهــوری اســامی 
ایــران بــه عنــوان قــدرت برتــر و روبــه توســعه و رشــد 
 در منطقــه  و اثرگــذار در عرصــه بین المللــی اســت 
و اگــر ایــن نظــام بــه حیــات سیاســی روبــه رشــد خود 
ــورهای  ــایر کش ــرای س ــی ب ــا الگوی ــد، عم ــه ده ادام
اســامی می شــود کــه در حــال حاضــر هــم تبدیــل بــه 
چنیــن الگویــی شــده اســت. رئیــس مرکــز تحقیقــات 
ــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز نفــوذ  اســتراتژیک مجمــع ب
معنــوی جمهــوری اســامی ایــران در بســیاری از 
ــه ضــرر  ــن ب ــکار و ای ــل ان کشــورهای اســامی غیرقاب
منافــع نامشــروع آمریکایی هــا در جهــان اســت، تاکیــد 
کــرد: بــه همیــن دلیــل بــه هــر بهانــه ای کــه شــده علیه 
ــن کارهــا نشــان می دهــد  ــد و همی ــه می کنن ــا توطئ م
کــه مــا بایــد در چارچــوب اصــول خــود حرکــت کنیــم 
ولــو اینکــه آمریکایی هــا بخواهنــد هــر روز بــه بهانــه ای 
ــران  ــر ای ــود را ب ــادی خ ــی و اقتص ــارهای سیاس فش

ادامــه دهنــد.

کنفرانــس  در  آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
خبــری هفتگــی خــود، بــار دیگــر پایبنــدی ایــران بــه 

ــرد. ــد ک ــام را تائی برج
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســایت وزارت 
ــکا، ســواالت مهــم کنفرانــس هفتگــی  خارجــه آمری
تحــوالت  همچــون  مــواردی  را  »جــان کربــی« 
 افغانســتان و انفجــار روز گذشــته در ایــن کشــور

همکاری هــای آمریــکا بــا روســیه و گزارش هــای 
ــازاد  ــنگین م ــد آب س ــوص تولی ــده درخص منتشرش
در ایــران و انتقــال آن بــه عمــان تشــکیل می دادنــد.

کربــی دربــاره همکاری هــای آمریــکا بــا روســیه 
گفــت: مــن بــه اظهــارات بــاراک اوبامــا اشــاره 
متعــددی  مــوارد  در  اســت  می کنــم کــه گفتــه 
می تــوان بــا روســیه همــکاری کــرد کــه توافــق 

ایــران یکــی از آن مــوارد اســت.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا دربــاره تولیــد 
ــران  ــا ته ــه آی ــران و اینک ــازاد در ای ــنگین م آب س
 محدودیت هــای در نظــر گرفتــه شــده در برجــام 
را نادیــده گرفتــه اســت، گفــت: ایــران در ایــن رابطــه 
ــاع داده  ــی اط ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ب

بــود.
کربــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران درخصــوص 
ارســال مــازاد آب ســنگین  بــه  ایــران  تصمیــم 

ــس  ــزارش آژان ــق گ ــت: از طری ــان گف ــه عم ــود ب خ
تصمیــم  ایــن  از  انــرژی هســته ای،  بین المللــی 
مطلــع شــده اســت و چنیــن تولیــد مــازادی را 
ــر  ــام تعبی ــاد برج ــض مف ــه نق ــه منزل ــوان ب نمی ت

ــرد. ک
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا چنیــن 
اقدامــی زمینــه و مقدمــه ای بــرای تکــرار تولیــد 
ُتــن  توافقنامــه هســته ای، یعنــی ۱۳۰   مــازاد در 
ــا  ــدام ب ــن اق ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــم نمی کن را فراه
ــه منظــور  ــران ب ــاد برجــام و اینکــه ای ــه مف توجــه ب
تولیــد  برجــام،  در  تعیین شــده  محــدوده  حفــظ 
ــه  ــتد ب ــور می فرس ــارج از کش ــه خ ــود را ب ــازاد خ م

ــر ــت. مه ــام نیس ــه برج ــودن ب ــد نب ــی پایبن معن

ــه  ــه جامع ــوند ک ــاده می ش ــزی آم ــرای چی ــان ب »آن
اطاعاتــی ایــاالت متحــده آن را »تمایــل تهــران بــرای 
ــکا« لقــب داده  ــر منطقــه و قطــع نفــوذ آمری  تســلط ب

است ... .«
روزنامــه واشــنگتن تایمــز )WT( بــا انتشــار یادداشــتی 
بــه تجمــع بــزرگ شــبه نظامیــان شــیعه بــرای بیــرون 
ــش  ــرده و از افزای ــاره ک ــل اش ــش از موص ــدن داع ران
ــرده  ــی ک ــراز نگران ــه اب ــران در منطق ــدرت ای ــوذ و ق نف

اســت.
»ُروان  قلــم  بــه  یادداشــت کــه  ایــن  ترجمــه    
ــد: ــی می آی ــده درپ ــر ش ــم و منتش ــکاربورو« تنظی اس

ــوان  ــه عن ــراق را ب ــان شــیعه در ع ــران شــبه نظامی  ای
در  داده کــه  قــرار  منطقــه ای  نیــروی پیش قــراول 
ــزام  ــاز اع ــورد نی ــق م ــر مناط ــه دیگ ــزوم ب ــورت ل ص

ند. می شــو
 ایــن کشــور هــزاران شــبه نظامــی شــیعه وفادار بــه خود 

را در اطراف موصل مستقر کرده است.
تحلیلگــران می گوینــد اســتقرار ایــن نیروهــا یــک 
هــدف اســتراتژیک را دنبــال می کنــد کــه عبــارت 
اســت از ایجــاد ارتشــی بــادوام در عــراق کــه می توانــد 
بــه عنــوان نیــروی کمکــی بــه ســوریه، یمــن و دیگــر 

ــود. ــزام ش ــه اع ــورد مناقش ــق م مناط
 گردان هــای حــزب هللا مــورد حمایــت ایــران، ســازمان 

بــدر و دیگــر گروه هــای شــیعی، تحــت چتــر گروه هــای 
تاییدشــده توســط بغــداد قــرار می گیرنــد کــه نیروهــای 

بســیج مردمــی نــام گرفتــه اســت.
تشــکیل  شــیعیان  از  اغلــب  ایــن گروه هــا کــه   
می شــوند از ارتــش رســمی عــراق، پلیــس ایــن کشــور 
و واحدهــای ضدتروریســتی، متمایــز هســتند؛ امــا 
ــل  ــتا عم ــک راس ــتند و در ی ــگ هس ــا هماهن ــا آن ه ب

. می کننــد
 هــدف نهایــی تمامــی ایــن گروه هــا یــک چیــز اســت: 
بیــرون رانــدن گــروه ســنی افراطــی موســوم بــه 

ــراق. ــور ع ــش از کش داع
 گروه هــای مــورد حمایــت ایــران کــه توســط مشــاوران 
ــی  ــد، راهنمای ــراق حضــور دارن ــه در ع ــدس ک ســپاه ق
ــد. ــال می کنن ــز دنب می شــوند، اهــداف منطقــه ای را نی

ــه  ــه جامع ــوند ک ــاده می ش ــزی آم ــرای چی ــان ب  آن
اطاعاتــی ایــاالت متحــده آن را »تمایــل تهــران بــرای 
ــکا« لقــب داده  ــر منطقــه و قطــع نفــوذ آمری تســلط ب

اســت.
  واشــنگتن تایمــز در پایــان ضمــن بیــان اینکــه 
عنــوان  بــه  را  حــزب هللا   ،2۰۰9 ســال  در  »آمریــکا 
ســازمانی تروریســتی اعــام کــرد«، مدعــی شــد: ایــن 
گــروه، مســئول مــرگ صدهــا نیــروی ارتــش آمریــکا 

ــوز ــت. جام نی ــراق اس ــه ع ــه ب ــال حمل درخ

ــه رؤســای  ــر کل جامعــه اســامی دانشــجویان در نامــه ای ب دبی
ــا  ــدی ب ــورد ج ــرای برخ ــت ب ــن درخواس ــه  گانه، ضم ــوای س ق
نجومی بگیــران  عــده ای  نگذاریــد   نجومی بگیــران گفــت کــه 

را پشت تحرکات رسانه ای مخفی کنند. 
 بــه گــزارش گــروه دانشــگاه باشــگاه خبرنــگاران تســنیم »پویــا«
دانشــجویان  اســامی  جامعــه  کل  دبیــر  منتظمــی،   متیــن 
در نامــه ای بــه رؤســای قــوای ســه  گانه خواســتار برخــورد جــدی 

ــران شــد. ــا نجومی بگی ب
بــر پایــه ایــن گــزارش، در نامه سرگشــاده دبیر کل جامعه اســامی 
 دانشــجویان آمــده اســت: عــده ای ســعی دارنــد در البــه الی اخبــار 
و فضــای رســانه ای دریافتی هــای نامتعــارف را مخفــی نگــه 

ــد.  دارن
در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدگی بــه پرونــده حقوق های 
کان و نجومــی و محاکمــه کســانی کــه بــه ناحــق بــه بیت المــال 
ــش  ــردم و جنب ــم م ــات مه ــد، از مطالب مســلمین دســت برده ان
دانشــجویی اســت، آمــده: مطالبــه جنبش دانشــجویی از رؤســای 
محتــرم قــوا این اســت کــه رخصــت ندهند عــده ای با شــانتاژهای 
سیاســی، ایــن قضیــه را در پــس تحــرکات رســانه ای مخفــی کنند 
ــال  ــتفاده کنندگان از بیت الم ــه سوءاس ــد محاکم ــن بای  و همچنی

را در اولویت امور قرار دهند.

در جریــان نشســت علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســامی 
بیــش از 22۰ نفــر از نماینــدگان در بیانیــه ای اقــدام مجلــس 
نماینــدگان آمریــکا را در تمدیــد ۱۰ ســاله قانــون تحریــم 
جمهــوری اســامی ایــران محکــوم کردنــد. متــن کامــل ایــن 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــه، ب بیانی
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــدرس  ــه و من ــون کهن ــرا قان ــکا اخی ــدگان آمری ــس نماین مجل
ــر  ــال دیگ ــرای ۱۰ س ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــم جمه تحری
ــرای ممانعــت از  ــون دیگــری ب ــن قان ــد؛ همچنی ــد کردن تمدی

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــورمان را ب ــه کش ــا ب ــروش هواپیم ف
ــت  ــن حمای ــامی ضم ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــا نماین م
قاطــع از ســخنان ریاســت محتــرم مجلــس شــورای اســامی 
کــه صبــح دیــروز ایــراد فرمودنــد، ضمــن رصــد کامــل رفتــار 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا و کنگــره آمریــکا، از دولــت 
ــورای  ــس ش ــوب مجل ــون مص ــاس قان ــر اس ــم ب می خواهی
اســامی درخصــوص برجــام اقدامــات متقابــل و جــدی انجام 

دهــد.
ــی  ــوص آمادگ ــن خص ــز در ای ــامی نی ــورای اس ــس ش  مجل
ــت  ــامی در صنع ــاب اس ــتاوردهای انق ــا از دس ــل دارد ت کام
ــد. ــت نمای ــی صیان ــزت مل ــور و ع ــته ای کش ــز هس صلح آمی

والیتی:

ادامه هر تحریمی علیه ایران، نقض روح حاکم بر برجام است

جان کربی:

ایران به تعهداتش پایبند است
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آمریکا از استقرار هزاران نیروی وفادار به ایران نگران شد

 دبیر کل جامعه اسالمی دانشجویان 
در نامه ای به رؤسای قوا:

 نگذارید نجومی بگیران 

پشت تحرکات رسانه ای مخفی شوند
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را محکوم کردند
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دشمنی های آمریکا )2(                                         

ادامه از صفحه یک: 
مگــر اینکــه تــوان توطئــه و دشــمنی را نداشــته یــا فرصتــی 

ــمنی ها: ــت دش ــه فهرس ــد. ادام نیافته ان
5- پنــاه دادن بــه شــاه و عناصــر فــراری کــه خــود نشــان از 

اســتمرار دشــمنی آمریــکا بــا ایــران بــود. 
ــی  ــه نظــام انقاب ــی علی ــدام عمل ــه اق ــوژه ک ــای ن 6-کودت
ــی شــد. ــکا عملیات ــه آمری ــا نقشــه و برنام ــود و ب ــران ب ای

7- لشکرکشــی در واقعــه طبــس و حملــه بــه ایــران بــرای 
ــوری اســامی  ــی ســقوط جمه آزادی جاسوســان و از طرف
کــه خــدای متعــال جلــوی ایــن جنایــت را با شــن و ماســه 

گرفــت و آمریــکا را نــاکام گذاشــت.
8- حمله به سکوی نفتی ایران در خلیج فارس.

9- ایجــاد جــّو وحشــت و تــرس از ایــران و جمهــوری 
اســامی و تــاش در جهــت اسام هراســی و ایران هراســی 

ــا. در دنی
ــه  ــی ک ــاس ایران ــا و اجن ــرف دارایی ه ــس و تص 10- حب
 همچنــان در حبــس  هســتند و بــا ایــن اقــدام، ملــت ایــران 

را از دارایی های خود محروم کرده اند.
 11- چــراغ ســبز بــه صــدام بــرای حملــه بــه ایــران 
و پشــتیبانی همه جانبــه از حــزب بعــث عــراق بــر ای مقابلــه 
ــدام؛  ــه ص ــلیحاتی ب ــی و تس ــای مال ــران و کمک ه ــا ای  ب
 از طرفــی نادیــده گرفتــن حمــات شــیمیایی صــدام 

و ارائه تصاویر ماهواره ای به او و... .
12- ســرنگونی هواپیمــای مســافری ایــران و بــه شــهادت 
رســاندن نزدیــک بــه 300 مســافر و در عیــن حــال تقدیــر از 

فرمانــده نــاو وینســنس.
ــژه  ــرور، به وی ــتی و ش ــای تروریس ــت از گروه ه 13- حمای
در مرزهــای ایــران و عــراق و کا در منطقــه بــه منظــور 

ــه. ــران در منطق ــازی ای محدودس
14- اهانت دائمی به ملت و دولت ایران.

15-ایجــاد ناامنــی در منطقــه و و ســرازیر کــردن ســاح ها 
ــدور  ــع ص ــاد موان ــدف ایج ــا ه ــه ب ــه خاورمیان ــه منطق ب

ــامی. ــاب اس انق
16- تهدیــد پیوســته ملــت ایــران بــه حملــه نظامــی؛ ایــن 
کام همیشــگی دولت هــای آمریکاســت کــه گزینــه نظامــی 

روی میــز اســت کــه البتــه چنیــن جرئتــی ندارنــد.
ــران در  ــت ای ــه مل ــم ظالمان ــش از 30 ســال تحری 17- بی
نفــت و مبــادالت بانکــی و کشــتیرانی و بنــادر و حتــی دارو 

و ... .
18- اعــام حمایــت رســمی از اغتشاشــات داخلــی در 

.  ... و  فتنــه 88  و  ســال های 78-82 
19- تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ملت ایران.

 20- تــرور دانشــمندان هســته ای بــا همــکاری موســاد 
و انواع مختلف تحریم علمی.

21- عملیــات مرصــاد بــا حمایــت از منافقــان؛ زمانــی کــه 
ــد  ــال کردن ــان خی ــران قطعنامــه 598 را پذیرفــت، منافق ای
کــه ایــران واقعــا دیگــر تــوان جنگیــدن نــدارد؛ لــذا خیلــی 
زود تمــام امکانــات خــود را بســیج کردنــد تــا بــه هــر صورت 
ممکــن بیاینــد و نظــام جمهــوری اســامی را ســاقط کننــد. 
آن هــا عملیــات مرصــاد را در جبهــه غربــی و شــمال غربــی 
ــرار  ــکا ق ــت آمری ــد و حمای ــورد تایی ــه م ــد ک طراحــی کردن
گرفــت و در واقــع بــا هدایــت عملیاتــی آن هــا انجــام شــد. 
در ایــن عملیــات نیــروی هوایــی عــراق بــه عنــوان پشــتیبان 
نیروهــای منافقــان عمــل می کــرد. آن هــا نــام ایــن عملیات 
 را فــروغ جاویــدان گذاشــته بودنــد. در کنــار ایــن عملیــات
ارتــش صــدام تمرکــز خــود را بــرای تصــرف دوبــاره 
ــام  ــود و تم ــته ب ــتان گذاش ــوب خوزس ــهر روی جن خرمش
ــه  ــل از اجــرای قطعنام ــد قب ــا بتوان ــرد ت ــاش خــود را ک ت
598، بــار دیگــر کنتــرل ایــن شــهر اســتراتژیک را در 
ــه رو  ــت روب ــا شکس ــدا ب ــف خ ــه لط ــه ب ــرد ک ــت بگی  دس

شدند.
22- مهــار و انــزوای سیاســی از اولیــن روزهــای پیــروزی 
انقــاب اســامی در ایــران. آمریکایی هــا بــرای مقابلــه با آن 
در بعــد سیاســی، اســتراتژی مهار و انــزوا را در پیش گرفتند. 
جلوگیــری از صــدور انقــاب و گســترش آن بــه کشــور های 
ــری از  ــرای جلوگی ــران ب ــرکوب ای ــو و س ــک س ــر از ی دیگ
 تبدیــل شــدن آن بــه یــک قــدرت منطقــه ای از اهــداف آن ها 

بود. 
ــود  ــن ب ــرای ای ــا ب ــه تاش ه ــه هم ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
 کــه جمهــوری اســامی قدرتمنــدی وجــود نداشــته باشــد 
 و حتــی اصــا وجود نداشــته باشــد کــه موفقیتی نصیبشــان 

نشد.
آمریــکا  دشــمنی های  اوج  نقطــه  بتــوان  شــاید   -23
ــوع  ــامی را در موض ــاب اس ــس از انق ــران پ ــردم ای ــا م ب
هســته ای کشــورمان دانســت. از ســال 2003 بــه بعــد 
مســئله هســته ای ایــران وارد مرحلــه ای از تنــش شــد کــه 

همچنــان و علی رغــم برجــام ادامــه دارد. 
بــه  هــر حــال، سلســله اقدامــات عملــی خصمانــه آمریــکا 
علیــه ایــران کــه از شکســت در طبــس شــروع شــد، تاکنون 
در حــوزه مســئله هســته ای ایــران نیــز بــه پیــروزی نرســیده 
اســت. فرهنــگ مقاومــت کــه در ایرانیــان ریشــه های 
تاریخــی و کهــن دارد، قابلیــت آن را دارد کــه ایــن ملــت را از 

زیــر بــار هــر فشــاری بــا ســرفرازی خــارج کنــد.
البتــه ایــن تصــوری باطــل اســت کــه اگــر موضــوع 
ــوع  ــا ن ــران ب ــت ای ــد، مل ــن نباش ــران در بی ــته ای ای هس
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــا مواج ــمنی آمریکایی ه ــدی از دش جدی
ــران  ــر ای ــود اگ ــور ش ــه تص ــت ک ــتباه تر، آن اس ــن اش از ای
ــوق  ــاع از حق ــود در دف ــختانه خ ــع سرس ــت از مواض دس
هســته ای بــردارد، مشــکات بیــن ایــران و ایــاالت متحــده 
ــه  ــن نکت ــام ای ــس از برج ــه پ ــد؛ چنانچ ــد ش ــل خواه ح
ــائل  ــش مس ــه حرف ــان داد ک ــکا نش ــد و آمری ــت ش ثاب
ــرای  هســته ای نیســت؛ بلکــه وجــود جمهــوری اســامی ب

ــت. ــل اس ــول و تحم ــل قب ــر قاب او غی
دشــمنی آمریــکا بــا ایــران، شــاکله ای اســت کــه ارکان آن 
را تفاوت هــای ماهــوی در سیاســت ها و جهان بینی هــا 
ــودی  ــا نم ــته ای، تنه ــات هس ــد و اختاف ــکیل می دهن تش
از ایــن شــاکله پــر پیــچ و تــاب اســت؛ لــذا تاریــخ 
پیــروزی  از  آمریــکا در ســال های پــس  دشــمنی های 
ــی در آن  ــر حزب ــه ه ــد ک ــان می ده ــامی نش ــاب اس انق
ــران  ــت ای ــا مل ــده، ب ــوری ش ــت جمه ــده ریاس ــور برن کش
ــرا  ــد داد؛ چ ــه خواه ــت و ادام ــه داده اس ــمنی را ادام دش
کــه آن هــا بــا اعتقــادات ملــت مــا کار دارنــد و حــق و باطــل 

هیــچ گاه جمع شــدنی نیســت.
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 از عوامــل ایجــاد جامعــه قانونمنــد، قانونگرایــی رهبــران 
و مســئوالن اســت. قانون پذیــری رهبــران نقــش محــوری در 
گرایــش مــردم بــه قانــون دارد. علــی)ع( فرمودنــد: »النــاس 

بامرائهــم اشــبه منهــم بآبائهــم.«
دینــی  رهبــران  را  آن  رهبــری  کــه  دینــی  جامعــه  در 
می پذیرنــد  الگــو  آنــان  از  مــردم  و  دارنــد  عهــده  بــر 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.  آنــان  قانونمنــدی 
فراخوانــی  بــرای  معصومین)علیهم الســام(  رو  ایــن  از 
انســان ها  خاضع تریــن  خــود  قانون پذیــری،  بــه  مــردم 
اســام)ص(  پیامبــر  بودنــد.  الهــی  قوانیــن  برابــر   در 
بــه تشــکیل جامعــه  و حضــرت علــی)ع( کــه موفــق 
قانونمنــد شــدند، خــود بیشــتر از دیگــران بــه قوانیــن احتــرام 
می گذاشــتند. بی تردیــد یکــی از علــل موفقیــت پیامبــر)ص( 
ــری او  ــامی، قانون پذی ــدن اس ــگ و تم ــترش فرهن در گس
ــول در  ــن اص ــی از محوری تری ــن اله ــه قوانی ــد ب ــود. تعب ب
ــام  ــن وداع، تم ــر در آخری ــر)ص( اســت. پیامب ســنت پیامب
صحابــه را جمــع کــرد و فرمــود: »ایهــا النــاس، هرکــس را کــه 
مــن زده باشــم بایــد برخیــزد و مــرا قصــاص کنــد و اگر ســتم 
نمــوده و قصــوری بــه عــرض وی رســانده باشــم، اینــک بــه 
عــرض مــن بایــد قصــاص کنــد و اگــر مــال وی بــرده باشــم 
اینــک حــق خــود را بازســتاند... .« در ایــن میــان یــک نفــر 
ــورا آن  ــرد و او ف ــه ک ــر مطالب برخاســت. ســه درهــم از پیامب

ــرد. را ادا ک
ــر)ص(  ــی پیامب ــه قانونگرای ــز ب ــام( نی ــه )علیهم الس  ائم
اشــاره کرده انــد. محمدبن قیــس از امــام باقــر)ع( نقــل 
ــر  ــلمه، همس ــرای ام س ــود: ب ــرت فرم ــه آن حض ــرده ک ک
ــرد.  ــه ای دزدی ک ــوال قبیل ــود. وی از ام ــی ب ــر، کنیزک پیامب
او را بــرای قصــاص نــزد پیامبــر)ص( آوردنــد؛ ام ســلمه 
بــرای شــفاعت از وی بــا آن حضــرت ســخن گفــت؛ پیامبــر 
فرمــود: »ای ام ســلمه! ایــن حــدی از حــدود خداونــد اســت 
ــرد.«  ــع ک ــز را قط ــت کنی ــس دس ــردد؛ پ ــع نمی گ ــه ضای ک
پیامبــر)ص( بــه عنــوان رهبــر قانونگــرا و عــادل، عمــا اثبــات 
ــران  ــد رهب ــر، بای ــه ضابطه پذی ــاد جامع ــرای ایج ــه ب ــرد ک ک
آن قانونمندتریــن انســان ها باشــند. پیامبــر صلــی هللا علیــه 
وآلــه، حافــظ قانــون بــود؛ نمی گذاشــت قانــون نقــض شــود؛ 
چــه توســط خــودش و چــه توســط دیگــران. خــودش هــم 
محکــوم قوانیــن بــود؛ وقتــی در جنــگ بنی قریظــه، مردهــای 
ــدند  ــیر ش ــه اس ــیدند و بقی ــل رس ــه قت ــه ب ــن آن قبیل  خائ
و امــوال و ثــروت بنی قریظــه را آوردنــد، چنــد نفــر از اّمهــات 
مومنیــن - هماننــد زینــب بنــت جحــش، عایشــه و حفصــه - به 
پیامبرصلــی هللا علیــه وآلــه عــرض کردنــد یــا رســول هللا! ایــن 
ــده،  ــت آم ــه دس ــود ب ــروت از یه ــه ث ــن هم ــا و ای ــه ط هم
ــذاری!  ــا بگ ــار م ــداری از آن را در اختی ــه مق ــم ک انتظــار داری
پیامبــر اکرم صلــی هللا علیــه وآلــه بــا اینکــه بــه آن هــا 
محبــت داشــت و نســبت بــه آن هــا بســیار خوش رفتــار بــود، 
ــر  ــد. پیامب ــا عمــل کن ــه خواســته آن ه ــی حاضــر نشــد ب ول
ــی  ــد، زندگ ــی کنی ــن زندگ ــا م ــد ب ــر می خواهی ــود: اگ فرم
زاهدانــه اســت. تخّطــی از قانــون ممکــن نیســت. اگــر پیامبــر 
می خواســت از آن ثروت هــا بــه همســران خــود بدهــد 
مســلمانان هــم حرفــی نداشــتند؛ لیکــن او حاضــر نشــد. بعد 
کــه زیــاد اصــرار کردنــد، پیامبــر صلــی هللا علیــه وآلــه از آن هــا 
کناره گیــری کــرد؛ یــک مــاه از زنــان خــودش دوری کــرد کــه 
از او چنــان توقعــی داشــتند. )محمد راز آفرینــش، ص 223(

ــاَعٌة  ــود: س ــه می فرم ــه و آل ــه علی ــى الّل ــدا صل ــر خ پیامب
ِمــن إمــاٍم َعــدٍل أفَضــُل ِمــن ِعبــاَدِة َســبعیَن َســَنًة، 
ــَن  ــرِ أَربعی ــن َمَط ــُل ِم ــی اأَلرِض أفَض ــه  ِف ــاُم لّل ــدٌّ ُیق وَح
 َصباحــا. یــک ســاعت حکمرانــى پیشــواى عدالت پیشــه

از عبــادت هفتــاد ســال، برتــر اســت و حــدى کــه بــراى خــدا 
 در زمیــن جــارى مى گــردد، ]برکتــش [ از بارندگــِى چهــل روز

افزون تر است. )کافی، ج 7، ص 175، ح 8(
 پیامبــر در اجــرای عدالــت و احــکام اســام، هرگــز مماشــات 
جمهــوری  مدیــران  بــر  امــروز  نفرمــود.  ســهل انگاری  و 
اســامی اســت کــه از ســیره نبــوی الگــو گرفتــه و قانونمنــد 
باشــند و بــه عدالــت رفتــار کننــد؛ ایــن قانونمنــدی و رعایــت 
ــا  ــد ت ــهود باش ــوس و مش ــردم ملم ــرای م ــد ب ــت بای عدال
همراهــی مــردم بــا حکومــت تقویــت شــود و افزایــش یابــد.

خبر سیاسی 

رحمانی فضلی در نشست خبری:

 مسئولیت برپایی امنیت داخلی کشور 

با وزیر کشور است
ــری  ــی مطه ــخنرانی عل ــو س ــه لغ ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
ــر انجــام  ــن ســخنرانی اگ ــده ای ــت: از نظــر بن در مشــهد گف
می شــد، هیــچ اتفاقــی نمی افتــاد؛ چــون مــردم فهیــم 
ــی  ــه مســائل امنیت ــم ب ــس ه ــس مجل هســتند و نایب رئی

ــل دارد.  ــراف کام اش
می گویــد  مقــررات  و  قانــون  افــزود:  فضلــی  رحمانــی 
ــر کشــور  ــا وزی ــی کشــور ب ــت داخل ــی امنی مســئولیت برپای
اســت. وزیــر کشــور بــا طــرح ایــن ســوال که مگــر دادســتانی 
می توانــد ســخنرانی رئیــس قــوه قضائیــه و رئیــس مجلــس 
را لغــو کنــد، ادامــه داد: روز قبــل از ســخنرانی، آقــای مطهــری 
ــم در  ــرد. گفت ــوان ک ــرا را عن ــت و ماج ــاس گرف ــن تم ــا م ب
جریــان نیســتم؛ امــا بــا آقــای اســتاندار در ایــن بــاره صحبــت 
ــم  ــم و گفت ــاس گرفت ــتاندار تم ــا اس ــه ب ــم. بافاصل می کن
ــن  ــری ک ــده و مســئله را پیگی ــن را تشــکیل ب شــورای تامی
ــئولیت  ــه مس ــن ک ــام ک ــتانی اع ــه دادس ــه ای ب ــی نام و ط
برقــراری امنیــت را بــه عهــده می گیــری. بــا دادســتان 
ــری  ــئله را پیگی ــت مس ــه گف ــردم ک ــت ک ــور صحب کل کش

ــت. ــل اس ــل ح ــوع قاب ــن موض ــم، ای می کن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــورای تامیــن بــا قبــول برقــراری 
ــرد ــادر می ک ــخنرانی را ص ــزاری س ــوز برگ ــد مج ــت بای  امنی

ــد کــردن  ــد خویشــتنداری کنیــم، تن تصریــح کــرد: همــه بای
فضــا در شــرایط کنونــی بــرای کشــور مناســب نیســت. 
ــه ای  ــئله را در جلس ــن مس ــه ای ــه و قضائی ــوه مقنن ــد ق بای
تصمیــم  دادســتانی  اســتنباط  دربــاره  و   بررســی کــرده 

بگیرند. مهر

 رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه حــدود 
۵۰ طــرح در مجلــس نماینــدگان آمریــکا در تقابــل بــا ایــن 
توافــق مطــرح شــد، گفــت: ایــران بــا اقــدام متقابــل، آنــان 
را ســر عقــل خواهــد آورد.بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی 
ــدای  ــامی، در ابت ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی الریجان
روز سه شــنبه مجلــس گفــت: مراســم  علنــی  جلســه 
اربعیــن حســینی در نهایــت شــکوه برگــزار شــد و شــیعیان 
ارادت خــود را در پیمــودن راه امــام حســین)ع( بــه جهانیــان 
ــانه های  ــی رس ــه بعض ــه داد: گرچ ــد.وی ادام ــان دادن نش
ــه ای در  ــش غیرحرف ــک واکن ــه ای در ی ــی و منطق بین الملل
مقابــل ســیل خروشــان عاشــقان حســینی لــب فروبســتند 
امــا چنیــن بغــض رســانه ای از ارزش حرکــت توفنــده اربعین 
نمی کاهد.رئیــس مجلــس شــورای اســامی در بخــش 
دیگــری از ســخنرانی خــود گفــت: همان طــور کــه نماینــدگان 
اســتحضار دارنــد پــس از توافــق هســته ای، جــدای از چنــد 
کشــور معانــد و بعضــی جریان هــای داخلــی آمریــکا، عمــوم 
ــه  ــل ب ــراز تمای ــرت، اب ــدای نص ــا ن ــا ب ــا و ملت ه دولت ه
همکاری هــای گســترده بــا ایــران کردنــد؛ امــا از طــرف دیگــر 
ــل  ــکا در تقاب ــدگان آمری حــدود ۵۰ طــرح در مجلــس نماین
ــا ایــن توافــق مطــرح شــد کــه در گذشــته نیــز دو طــرح  ب
ــب،  ــه عجی ــت: نکت ــت.الریجانی گف ــان گذش ــب آن از تصوی

اظهــارات رئیــس مجلــس آمریــکا در ایــن ماجــرا بــود کــه 
مدعــی شــد ایــران، برجــام را نقــض کــرده اســت.

ــزود:  ــس شــورای اســامی اف ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
ــات  ــه اقدام ــد ک ــان ش ــن بی ــور ای ــه تص ــارات ب ــن اظه ای

غیرمقبــول و غیرمعقــول و غیرمســئوالنه خــود را توجیــه 
ــس  ــس مجل ــای رئی ــن ادع ــا ای ــم آی ــال ببینی ــد. ح کنن
نماینــدگان آمریــکا حتــی در بیــن مســئوالن آمریکایــی 
ــک  ــول ی ــرد: در ط ــان ک ــت.وی خاطرنش ــد اس ــل تائی قاب
ســال و انــدی کــه از توافــق هســته ای می گــذرد، دســت کم 
اروپــا  اتحادیــه  مقامــات  و  آمریــکا  مقامــات  بــار   ۴۰ 
ــران  ــار ای ــوه رفت ــاره و نح ــی در این ب ــای بین الملل و نهاده
اظهارنظــر کرده اند.رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
ــر کل آن در  ــی و مدی ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل داد: آژان
 ۱۳ مــورد بــا صراحــت پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای 
را اعــام نمودنــد.وی گفــت: آژانــس در اکتبــر 2۰۱۶ این گونــه 
نظــر داد »مــن می توانــم تائیــد کنــم کــه ایــران بــه 
ــران در حــال انجــام تعهداتــی  ــوده و ای ــد ب تعهداتــش پایبن

ــت.« ــده داده اس ــل وع ــه بین المل ــه جامع ــه ب ــت ک اس
الریجانــی تصریــح کــرد: دبیــر کل ســازمان ملــل اعــام کــرد 
ــدات  ــرای تعه ــرای اج ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــن جمه م
ــرژی اتمــی  ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــه ک هســته ای، آن گون
تائیــد کــرد، تحســین می کنم.رئیــس مجلــس شــورای 

اســامی خاطرنشــان کــرد: موضــوع پایبنــدی بــه تعهــدات 
از جانــب ایــران در حــدی تکــرار شــد کــه مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا، یــک مــاه پیــش در نشســت 
ــی  ــد هماهنگ ــرد رون ــام ک ــران اع ــه ۱+۵ و ای وزرای خارج
ــی  ــرژی اتمــی بســیار عال ــس ان ــا آژان ــران ب ــکاری ای و هم
بــوده اســت.وی گفــت: بایــد از رئیــس مجلــس نماینــدگان 
ــد  ــر در تائی ــه اظهارنظ ــن هم ــا ای ــود آی ــؤال ش ــکا س آمری
ــن  ــما از ای ــر ش ــت؟ اگ ــی نیس ــران کاف ــدات ای ــام تعه انج
اظهارنظرهــا بی اطاعیــد کــه تأســف آور اســت و بعیــد اســت 
کــه اطــاع نداشــته باشــید.الریجانی اظهــار کــرد: اگر بــا علم 
 بــه ایــن اظهــارات، چنیــن حــرف خلــف واقعــی ســر داده ایــد

ــورای  ــس ش ــس مجل ــال می کنید؟رئی ــی را دنب ــه هدف چ
اســامی تصریــح کــرد: ایــن رفتــار، نمونــه ای از کــردار 
غیرصادقانــه آنــان اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه حــق 
بارهــا متذکــر شــده اند کــه بــه این هــا و قولشــان نمی تــوان 
ــه در آن  ــان« ک ــل رای ــه شــاید هــدف »پ ــرد؛ البت ــاد ک اعتم
انتخابــات اخیــر آمریــکا بــا الفــاظ موهنــی دربــاره »ترامــپ« 
موضع گیــری کــرد، ایــن اســت کــه شــرایطی را فراهــم آورد 
تــا رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا از ابتــدا بــا دردســر جــدی 
ــدام  ــا اق ــران ب ــت ای ــن اس ــه روش ــرا ک ــود؛ چ ــه ش مواج

ــان را ســر عقــل خواهــد آورد. ــل آن متقاب

در راســتای پیشــگیری از فعالیــت و ایجــاد موسســات 
مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز، نشســت تخصصــی بــا حضــور 
مدیــران کل ســازمان ها و دســتگاه های مربــوط در ایــن 
حــوزه بــه میزبانــی اداره کل امنیتی انتظامــی معاونــت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه 
برگــزار شــد.وثیقی، سرپرســت اداره کل پیشــگیری های 
پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت  امنیتی انتظامــی 
مبانــی  بیــان  ضمــن  قضائیــه،  قــوه  جــرم  وقــوع  از 
ــاماندهی  ــرد: س ــان ک ــوزه خاطرنش ــن ح ــگیرانه در ای پیش
مجلــس  دولــت،  مطالبــه  پولــی،  غیرمتشــکل   بــازار 
و قــوه قضائیــه بــوده کــه اهمیــت ایــن موضــوع در 

سیاســت های کلــی برنامــه ششــم توســعه بــر رونق بخشــی 
بــه اقتصــاد در چارچــوب اقتصاد مقاومتــی مــورد تاکید قرار 
گرفتــه اســت. ایــن موسســات مشــکاتی را در نظــام پولــی 
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــد و بای ــاد کرده ان ــور ایج ــی کش و بانک
ــزوم  ــدام شــود و در صــورت ل ــا اق ــرای ســاماندهی آن ه  ب
الزم  برخوردهــای  انتظامــی،  و  نظارتــی  ســازمان های 
ــازار  ــم ب ــون تنظی ــاس قان ــر اس ــات ب ــن موسس ــا ای را ب
اداره  کل  آورند.سرپرســت  عمــل  پولی بــه  غیرمتشــکل 

امنیتی انتظامــی معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
ــو  ــک س ــر از ی ــال حاض ــزود: در ح ــه اف ــوه قضائی ــرم ق ج
نقدینگــی جالــب توجهــی نــزد ایــن موسســات اســت و از 
ســوی دیگــر تجربــه انحــال بعضــی موسســه ها کــه هنــوز 
ســپرده گذاران حتــی بــه اصــل ســرمایه ســپرده گذاری 
ــد  ــان می ده ــزرگ را نش ــد ب ــن تهدی ــیده اند، ای ــود نرس خ
کــه پــس از انحــال، تکلیــف ســپرده های مــردم چــه مــی 
شــود. در همیــن خصــوص نیــاز اســت بــا ارائــه راهکارهــای 

پیشــگیرانه و انجــام اقدامــات قانونــی توســط ســازمان های 
مربوطــه بتوانیــم نقــش بســزایی در کاهــش جرایــم پولــی 
و بانکــی کشــور داشــته باشــیم.مدیر کل مجوزهــای بانکــی 
بانــک مرکــزی اظهــار کــرد: در مســئله ایجــاد و برخــورد بــا 
ــاری غیرمجــاز اغمــاض  ــی و اعتب ــت موسســات مال فعالی
ــه؛ چــرا کــه بیــش از یــک دهــه از تاســیس  صــورت گرفت
ــا قــدرت زیــاد مشــغول  آن هــا می گــذرد، امــا هنــوز هــم ب
بــه فعالیــت هســتند.وی خاطرنشــان کــرد: مجــازات 
ــده  ــرای موسســان موسســات وضع شــده بازدارن ــی ب قانون
 نیســت و بایــد بــا حساســیت بیشــتری بــا آن هــا برخــورد 

کرد. ایسنا

سرپرست اداره  کل پیشگیری های انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه خواستار شد:

تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 

با حضور در یکی از بیمارستان های تهران

رهبر معظم انقالب اسالمی 

از آیت اهلل موسوی  اردبیلی 

عیادت کردند

الریجانی در صحن مجلس:

با اقدام متقابل،آمریکا را سر عقل می آوریم

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
ــی از  ــور در یک ــا حض ــروز ب ــح دی ــامی، صب اس
موســوی  آیــت هللا  از  تهــران  بیمارســتان های 

ــد.  ــادت کردن ــی عی  اردبیل
ــن  ــادت ضم ــن عی ــامی در ای ــاب اس ــر انق رهب
دعــا بــرای آیــت هللا موســوی اردبیلی، از اقدامــات 
مطلــع  ایشــان  معالجــه   بــرای   انجام شــده 

شدند.
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فصــل درس و دانشــگاه بــه روزهــای اوج خــود و امتحانــات 
پایــان  تــرم نزدیــک می شــود، از همیــن رو نیــاز دانشــجویان 
ــوی  ــد؛ از س ــدا می کن ــش پی ــز افرای ــاپ نی ــد لپ ت ــه خری ب
ــا  ــم و ب ــرار داری ــادی ق ــی ســال می ــای پایان ــر در ماه ه دیگ
ــی  ــا، قیمــت محصــوالت قبل ــد برنده ــداران جدی ورود پرچم
ــرای  ــن رو فرصــت مناســبی ب ــد و از ای ــدا می کن کاهــش پی
خریــداران فراهــم می شــود. در ایــن گــزارش کیمیــای وطــن 
ــر 2  ــای زی ــن لپ تاپ ه ــا بهتری ــما را ب ــا ش ــم ت ــد داری قص

میلیــون تومــان بــازار آشــنا کنیــم.

Lenovo Essential G5080    
قیمت: حدود 1,550,000 تومان با گارانتی

ــوان  ــه عن ــه ب ــوو، همیش ــی لن ــای G کمپان ــری لپ تاپ ه س
یــک گزینــه اصلــی بــرای کاربرانــی کــه بــه یــک لپ تــاپ بــا 
ارزش خریــد بــاال نیــاز دارنــد، مطــرح بــوده اســت. پــس از 
عرضــه موفقیت آمیــز ســری لپ تاپ هــای G5070، ایــن 
 کمپانــی مدتــی اســت کــه نســخه های جدیدتــری از آن 
ــری  ــن س ــت. ای ــرده اس ــازار ک ــی ب ــام G5080 راه ــا ن را ب
ســخت افزاری  قطعــات  از  برخــورداری  ضمــن  جدیــد 
ــی را هــم دارد. پــس  مناســب، برچســب قیمــت بســیار عال
ــام  ــرای انج ــت ب ــاپ ارزان قیم ــک لپ ت ــال ی ــه دنب ــر ب اگ
ــا  ــم ی ــای فیل ــی، تماش ــون حسابرس ــاده همچ ــای س کاره
لپ تــاپ  ایــن  هســتید،  ســبک  پردازش هــای   انجــام 
ــات  ــه قطع ــی ب ــا نگاه ــم. ب ــب می دانی ــما مناس ــرای ش را ب
ســخت افزاری و قیمــت ایــن لپ تــاپ بــه وضــوح قابــل 
ارزش  بــا  لپ تــاپ  یــک   ،G5080 اســت کــه  مشــاهده 
ــز،  ــه ای ناچی ــرف هزین ــا ص ــد ب ــت و می توان ــد باالس خری
بســیاری از نیازهــای کاربــران را رفــع کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن محصــول در دســته لپ تاپ هــای پاییــن رده قــرار 

ــه ای تمــام پاســتیکی و همچنیــن  می گیــرد اســتفاده از بدن
ــت.  ــن نیس ــدان دور از ذه ــراق در آن چن ــش ب ــه نمای صفح
ــی  ــای ارتباط ــی از پورت ه ــف کامل ــاپ دارای طی ــن لپ ت ای

همچــون USB 3.0 و HDMI نیــز اســت.

310 Lenovo IdeaPad    
قیمت: حدود 1,630,000 تومان با گارانتی

بــه یــک  بــرای کاربرانــی کــه  IdeaPad 310 می توانــد 
ــا  ــه موســیقی ی ــرای گــوش کــردن ب ــاپ ارزان قیمــت ب لپ ت
گشــت وگذار در اینترنــت نیــاز دارنــد، بســیار مناســب باشــد. 
 از ســویی دیگــر اســتفاده از ایــن لپ تــاپ بــرای دفاتــر 
ــه  ــا توج ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــیار عال ــز اداری بس و مراک
ــن  ــوالت پایی ــا در رده محص ــن لپ تاپ ه ــته بندی ای ــه دس ب
رده اســتفاده از بدنــه ای تمام پاســتیکی و همچنیــن صفحــه 
ــن  ــا ای ــدارد؛ ب ــدان جــای تعجــب ن ــراق در آن چن نمایــش ب
وجــود بــاز هــم بدنــه ایــن لپ تــاپ و ســطوح کنــاری صفحــه 
ــه نظــر می رســند.  ــاد ب ــل اعتم ــد و صفحــه نمایــش قاب کلی
ــی  ــای رم DDR4 در لپ تاپ ــد از حافظه ه حضــور نســل جدی
ــن  ــی از مهم تری ــب دارد و یک ــای تعج ــت ج ــن قیم ــا ای ب
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــوب می ش ــاپ محس ــن لپ ت ــوت ای ــاط ق نق
 ایــن حافظه هــا می تواننــد عملکــرد و ســرعت لپ تــاپ 
را بــه میــزان جالــب توجهــی بهبــود ببخشــند. ایــن لپ تــاپ 
 USB ــون ــی همچ ــی متنوع ــای ارتباط ــن از پورت ه همچنی

3.0 و HDMI بهــره می بــرد.

Lenovo ThinkPad E460    
قیمت: حدود 1,870,000 تومان با گارانتی

بخــش  همیشــه  اینچــی   14 لپ تاپ هــای  طرفــداران 
عمــده ای از مخاطبــان مــا را تشــکیل می دهنــد؛ متاســفانه در 
بســیاری از مواقــع بــه دلیــل کمیــاب بــودن ایــن محصــوالت 
ــه  ــادی در ارائ ــل زی ــوع و آزادی عم ــی، تن ــای داخل در بازاره
پیشــنهاد و مشــاوره خریــد بــرای ایــن کاربــران وجــود نــدارد؛ 
امــا به تازگــی یــک لپ تــاپ 14 اینچــی جدیــد از ســوی 
ــا هــم  ــی شــده اســت. م ــوو وارد بازارهــای داخل ــی لن کمپان
فرصــت را غنیمــت می شــماریم و پیشــنهاد بعــدی را بــه 
عاقه منــدان بــه ایــن لپ تاپ هــا اختصــاص می دهیــم. 
همچــون دو پیشــنهاد پیشــین، ThinkPad E460 بــه خوبــی 
اثبــات می کنــد کــه لپ تاپ هــای لنــوو از ارزش خریــد 

ــی برخــوردار هســتند.  باالی
ــای  ــری پردازنده ه ــده 6200U Core i5 از س ــار پردازن در کن
ــک  ــور ی ــاهد حض ــز ش ــار نی ــن ب ــل ای ــک اینت ــکای لی اس
ــم  ــاز ه ــا ب ــتیم ت ــش هس ــه نمای ــرای صفح ــات ب ــه م روی
بــاال  دیــد  زاویــه  بــا  صفحــات  ایــن  بــه   عاقه منــدان 
ــش  ــل نمای ــک پن ــرده باشــیم. اســتفاده از ی را خوشــحال ک
ــده  ــبب ش ــوری، س ــو ن ــذف درای ــن ح ــی و همچنی 14 اینچ
ــا  ــد. E460 ب ــته باش ــی داش ــیار خوب ــاپ وزن بس ــن لپ ت ای
ــش  ــد نق ــی می توان ــه خوب ــرم ب ــدود 1.9 کیلوگ ــی در ح وزن
ــازی کنــد.  یــک لپ تــاپ قابــل حمــل و ســبک وزن را هــم ب
 USB ــورت ــد، ســه پ ــری 6 ســلولی قدرتمن ــک بات حضــور ی
3.0 و پــورت HDMI ســبب می شــود کــه ایــن لپ تــاپ 

ــه  ــه تصــور می شــود، باشــد. اگرچ ــر از آنچ بســیار کاربردی ت
بــرای دســتیابی بــه وزن کمتــر، پــورت VGA از ایــن لپ تــاپ 
حــذف شــده اســت؛ امــا دانشــجویان می تواننــد بــرای 
ــل  ــک کاب ــاپ، از ی ــن لپ ت ــه ای ــور ب ــو پروژکت ــال ویدئ اتص

ــد. ــتفاده کنن ــورت HDMI اس ــر روی پ ــل ب تبدی

573G-Acer Aspire F5    
قیمت: حدود 2,000,000 تومان بدون گارانتی

نــام  بــا  به تازگــی ســری لپ تاپ هــای جدیــدی  ایســر 
ــا از  ــی زیب ــار طراح ــه در کن ــرده ک ــی ک 573G-F5 را معرف
قطعــات ســخت افزاری قدرتمنــد و بــه روزی برخــوردار اســت 
ــد نقــش  ــی می توان ــه خوب ــه ای مناســب ب ــا صــرف هزین و ب
ــران  ــرای کارب ــه کاره را ب ــا و هم ــی مدی ــاپ مالت ــک لپ ت ی
خــود ایفــا کنــد. ایســر قطعــات ســخت افزاری ایــن لپ تــاپ 
ــردن  ــم ک ــر فراه ــاوه ب ــه ع ــرده ک ــاب ک ــه ای انتخ ــه گون را ب
عملکــردی مناســب، بتوانــد آن را بــا قیمــت تمام شــده 
ــران قــرار دهــد. حضــور یــک صفحــه  ــار کارب ــی در اختی خوب
ــد از  ــل جدی ــن نس ــوح Full HD و همچنی ــا وض ــش ب نمای
حافظه هــای رم DDR4 موجــب شــده ایــن لپ تــاپ از 
ــک ســر و گــردن  بســیاری از محصــوالت هم قیمــت خــود ی
ــود در  ــای موج ــدرت لپ تاپ ه ــه ن ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــر باش بهت
ــا هســتند. کارت  ــن ویژگی ه ــن محــدوده قیمــت دارای ای ای
حافظــه  4 گیگابایــت  بــا   940MX  GeForce گرافیــک 
ــای  ــرای بازی ه ــرای اج ــاپ را ب ــن لپ ت ــز ای ــی نی اختصاص
ــف  ــه طی ــی ب ــت. دسترس ــرده اس ــده آل ک ــنگین ای نیمه س
کاملــی از درگاه هــای خروجــی و باتــری 4 ســلولی بــا 
شــارژدهی 6 ســاعته از دیگــر ویژگی هــای مناســب ایــن 
اضافــه کــردن  بــا  می توانســت  ایســر  اســت.   لپ تــاپ 
یــک الیــه مات کننــده بــه صفحــه نمایــش یــا افــزودن یــک 
پــورت USB Type-C بــه ایــن لپ تــاپ، آن را بــه محصولــی 

قدرتمنــد بــرای کاربردهــای مالتی مدیــا تبدیــل کنــد.

گزارش کیمیای وطن:

بهترین لپ تاپ های زیر 2 میلیون تومان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: یــک 
ــده و  ــه ش ــاران اضاف ــه بیم ــر هزین ــزوده ب ــد ارزش اف درص
ســهم شــش درصــدی بیمــار طــرح تحــول ســامت بــه نــه 
ــار  ــری اظه ــا اصغ ــت. غامرض ــه اس ــش یافت ــد افزای درص

داشــت: در طــرح تحــول ســامت کــه از 
ســال 92 بــه اجــرا گذاشــته شــد، ســهم 
بــود  درصــد  شــش  هزینه هــا  از   بیمــار 

و مابقی را بیمه ها تقبل می کردند. 
ــا اجــرای طــرح تحــول  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــه 10 میلیــون نفــر تحــت  ســامت، نزدیــک ب
ــرانه  ــتند و س ــامت هس ــه س ــش بیم پوش

نمی دهنــد، ادامــه داد: ایــن افــراد کــه تمــام خدمــات 
درمانــی آن هــا در بیمارســتان های دولتــی رایــگان اســت یــا 
ــه صنــدوق  بایــد دولــت حــق ســرانه درمــان ایــن افــراد را ب
 بیمــه ســامت بدهــد تــا بتوانیــم وارد سیســتم کنیــم 
و بخــش عظیمــی از مشــکات حــل و فصــل شــود یــا اینکــه 

اگــر تــوان پرداخــت ایــن اعتبــار ســنگین را ندهــد، بیمــه ایــن 
افــراد هــم همچــون ســایر بیمه هــا پولــی شــود. اصغــری بــا 
اعــام اینکــه هــر ســال بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت قرار 
بــود 20 درصــد بــر تعرفــه خدمــات ســامت اضافــه شــود، اما 
ایــن اقــدام صــورت نمی گرفــت، گفــت: امــروز 
طــرح تحــول ســامت شکســت نخــورده و اگر 
ــا کمبــود اعتبــارات و بودجــه مواجــه شــدیم   ب
ــاردی اســت کــه از  ــه دلیــل طلب هــای میلی ب
ــوز  ــا هن ــم؛ ام ــف می خواهی ــای مختل ارگان ه
ــر  ــه داد: اگ ــد. وی ادام ــا نداده ان ــه م ــی ب ریال
شــاهد افزایــش یــک درصــدی ارزش افــزوده 
ــه طــی  ــن اســت ک ــل ای ــه دلی ــار هســتیم، ب ــر ســهم بیم ب
ســال ها اجــرای طــرح تحــول ســامت ســهم بیمــار همزمــان 
بــا تــورم افزایــش نیافــت، همچــون دیگــر کاالهــا؛ بنابرایــن 
امســال بــه دلیــل تنگنــای بودجــه، ایــن رقــم تــورم بــه ســهم 

بیمــار اضافــه شــد. ایمنــا

ــا ورود بــه نیمــه دوم ســال، لحظه شــماری های  هــر ســاله ب
کارگــران بــرای تعییــن کمتریــن میــزان دســتمزد ســال آینده 
ــته  ــال های گذش ــون س ــز همچ ــال نی ــود. امس ــاز می ش آغ
 نخســتین جلســه مشــورتی پیشــنهاد کمتریــن حقــوق 

و دســتمزد کارگــران بــا عنــوان »کارگــروه 
مــزد 96« در آســتانه برگــزاری قــرار دارد. امــا 
معیارهــای تعییــن کمتریــن میــزان دســتمزد 
عالــی کار  شــورای  قانــون کار،   کدامنــد؟ 
ــن  ــاله، کمتری ــه س ــا هم ــرده ت ــف ک را موظ
میــزان مــزد کارگــران را بــرای نقــاط مختلــف 
ــه دو  ــا توجــه ب ــف ب ــع مختل ــا صنای کشــور ی

معیــار، تعییــن و تصویــب کنــد؛ نخســت اینکــه کمتریــن مــزد 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــورم اعام ــه ت ــه ب ــا توج ــد ب ــران بای کارگ
ــن مــزد  ــز، تعییــن کمتری ــار دوم نی ــق معی اعــام شــود. طب
بایــد بــه انــدازه ای باشــد تــا زندگــی یــک خانــواده کارگــری 
 )ILO( تأمیــن شــود کــه طبــق تعریــف ســازمان جهانــی کار

ــواده کارگــری 4 نفــر اعــام شــده  تعــداد متوســط یــک خان
ــن  ــر تعیی ــاخص دیگ ــی ش ــر، در حال ــوی دیگ ــت. از س اس
ــک  ــی ی ــی زندگ ــت حداقل ــن معیش ــزد »تأمی ــن م کمتری
خانــواده کارگــری« اســت و بایــد کاالهــای اساســی مــورد نیاز 
ایــن خانواده هــا مبنــای نــرخ ســبد هزینــه ای 
کارگــران باشــد کــه همــه ســاله، بیــش از 300 
قلــم کاالی اساســی و غیراساســی، مــاک 

ــرد.  ــرار می گی ــزد ق ــن م ــن کمتری تعیی
ــون  ــی رود اکن ــار م ــاس انتظ ــن اس ــر همی ب
کــه جلســات مشــورتی تعییــن کمتریــن مــزد 
کارگــران در آســتانه برگــزاری اســت، 38 قلــم 
کاالی عمومــی و اساســی کــه در ســبد هزینــه کارگــران تأثیــر 
مســتقیم دارد، بــه عنــوان مــاک و معیــار قــرار گیــرد. در غیــر 
ــا احتســاب کاالهــای غیراساســی از جملــه  ایــن صــورت و ب
ــدارد  ــواده کارگــر ن ــه خان میلگــرد کــه تاثیــری در ســبد هزین

ــر ــد. مه ــز کاهــش می یاب ــه ســبد نی ــن هزین میانگی

بــازار میــوه و تــره بــار بــا افزایــش 30  کیمیای وطن
ــه  ــد. ب ــتانی ش ــوک زمس ــار ش ــت دچ ــدی قیم درص
ــه خصــوص در  ــردد ب ــدی ت ــرف و کن ــارش ب ــل ب دلی
ــار  ــار دچ ــره ب ــوه و ت ــور می ــمالی کش ــای ش محوره
افزایــش قیمتــی عجیــب شــد. هرچنــد بــارش بــرف 
در حــدی نبــود کــه تــردد را در کشــور دچــار اختــال 
کنــد امــا بــه نظــر مــی رســد ســودجویی دالالن بــازار 
ــن  ــت. ای ــانده اس ــی کش ــوی گران ــمت و س ــه س را ب
ــدا  ــل از شــب یل ــاه قب ــک م ــم درســت ی ــی آنه گران
ــازار میــوه کــه تابســتان نســبتا  هشــداری اســت در ب
بــی نوســانی را پشــت ســر گذاشــته اســت. بــه گفتــه 
یکــی از میوه فروشــان اصفهانــی، ســردی هــوا باعــث 
شــده کــه عرضــه ســبزی های پاییــزی نظیــر چغنــدر 
ــم  ــا حج ــز ب ــات نی ــد و مرکب ــش یاب ــغلم کاه و ش
کمتــری نســبت بــه قبــل بــه اصفهــان انتقــال یابنــد. 
ــر اعــام ســازمان میادیــن  ــا ب ــر همیــن اســاس بن ب
شــهرداری اصفهــان، قیمــت میــوه در میادیــن تحــت 

نظــر ایــن ســازمان عبارتنــد از: پرتقــال تامســون 
شــمال 3 هــزار و 320 تومــان پرتقــال وارداتــی 2 هــزار 
ــار  ــان، خی ــزار و 700 توم ــو 3 ه ــان، خرمال و 300 توم
ــان،  ــزار توم ــوی 3 ه ــان، کی ــزار و 200 توم ــه ای ه بوت
ــی 2  ــار درخت ــان و خی ــزار توم ــی 3 ه ــی کمال نارنگ
هــزار و 200 تومــان. در بــازار ســبزی ها نیــز بادمجــان 
دزفــول 700 تومــان، بادمجــان ســفید هــزار و 400 
ــدر  ــان، چغن ــال مکزیکــی هــزار و 500 توم ــان، ب توم
هــزار و 200 تومــان و کاهــو معمولــی 900 تومــان 

قیمت گذاری شده اند.

ــرژی و اســتاندارد  ــط زیســت، ان رئیــس کمیســیون محی
ــان  ــتان اصفه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــرف  ــاختمان، ص ــرژی س ــد ان ــش از 57 درص ــت: بی گف
ایــن  می شــود.  و گرمایشــی  سرمایشــی  تاسیســات 
موضــوع باعــث شــده کــه آلودگــی هــوای ناشــی از مصرف 
ــا  ــه دوم آلوده کننده ترین ه ــاختمان ها در رتب ــرژی در س ان

ــرد.  ــرار گی ــل ق ــس از حمل ونق پ
احمدرضــا طاهــری اصــل بــا اشــاره بــه بعضــی مشــکات 
موجــود بــرای اســتفاده از سیســتم های نویــن گرمایشــی 
کــرد:  خاطرنشــان  ســاختمان ها  در  سرمایشــی  و 
ــی  ــتم های گرمایش ــی سیس ــرای طراح ــم ب ــب اقلی  تناس
ــن بیشــتر طراحــان  ــدارد و همچنی و سرمایشــی وجــود ن
ــه  ــد آشــنا نیســتند؛ ب ــا سیســتم های جدی و مهندســان ب
عنــوان نمونــه دیگ هــای چگالشــی بــه خوبــی می تواننــد 
بــا سیســتم های خورشــیدی هماهنــگ شــوند؛ در حالــی 
کــه بســیاری از طراحــان، مــوازی کــردن ایــن دو بــا هــم 
ــرار  ــر ق ــود آن را مدنظ ــای خ ــد و در طراحی ه را نمی دانن

نمی دهنــد. عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه مقــررات ملــی 
ــوط  ــث 14 )مرب ــزود: مبح ــت، اف ــه روز نیس ــاختمان ب س
)تاسیســات   16 مبحــث  مکانیکــی(،  تاسیســات  بــه 
بهداشــتی(، مبحــث 17 )لوله کشــی گاز طبیعــی(، مبحــث 
 19 )صرفه جویــی( و مبحــث 22 )تعمیــرات، نگهــداری 
و بازرســی ادواری( در مقــررات ملــی ســاختمان بــا 
مباحــث تاسیســات در ارتبــاط هســتند، امــا به روز نیســتند 

ــنا ــود. ایس ــوب می ش ــکال محس ــک اش ــن ی و ای

شوک زمستانی در بازار میوه

مقررات ملی ساختمان به روز نیست

حتما بخوانید!
3مهم ترین چالش صنعت هتلداری ایران چهارشنبه   03  آذرماه  1395

ـــمـــاره 305 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

بی پولی بانک ها و ۱۱۲۲ تریلیون نقدینگی
گرچــه حجــم نقدینگــی در طول 
ــا  ــته ت ــال گذش ــه س ــدود س ح
میلیــارد  هــزار   500 از  بیــش 
تومــان افزایــش یافتــه، امــا 
در  مالــی  تأمیــن  معضــل 
اعتبــاری  تنگنــای  و  اقتصــاد 
ــان پابرجاســت؛  بانک هــا همچن
موضوعــی کــه گاه بــه یکدیگــر ربــط داده شــده و مــورد انتقــاد 
ــن  ــار تأمی ــد از ب ــش از 95 درص ــل بی ــرد. تحمی ــرار می گی ق
مالــی اقتصــاد در طــول ســال های گذشــته بــه شــبکه بانکــی 
ــا توجــه  ــا ب و نقــش کم رنــگ ســایر بازارهــا موجــب شــده ت
 بــه قفــل بــودن حجــم حــدود 45 درصــدی منابــع بانک هــا

 ایــن جریــان بــا چالش هــای بســیاری همــراه شــود. 
ــی  ــبکه بانک ــات ش ــن معض ــاری از بزرگ تری ــای اعتب تنگن
در  بانک هــا  مالــی  تنگنــای  ایــن  می شــود؛  محســوب 
شــرایطی رخ می دهــد کــه از ســویی دیگــر حجــم نقدینگــی 
ــا بیــش از 1122  ــل ماحظــه ای رشــد کــرده و ت ــه طــور قاب ب
تریلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت. ایــن تغییــر نقدینگــی 
ــه  ــاد ب ــرای انتق ــدف ب ــز ه ــه مراک ــر از جمل ــال حاض در ح
دولــت در بــازار پــول و انضبــاط مالــی آن تبدیــل شــده وحتــی 
در مــواردی عنــوان می شــود کــه چــرا در تنگنــای مالــی 
ــی  ــی نقدینگ ــش از 1000 تریلیون ــم بی ــود حج ــا وج بانک ه

نمی تواند گره ای از این معضل حل کند؟

 پاسخ گمرک به ماجرای توقیف 

وسایل بازیکنان پرسپولیس
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــرودگاه بین الملل ــرک ف ــر کل گم مدی
ــم  ــایل تی ــا و وس ــف لباس ه ــه توقی ــوط ب ــار مرب ــاره اخب درب
پرســپولیس در فــرودگاه امــام بــه ارائــه توضیحاتــی پرداخــت 
و گفــت کــه اکنــون وســایل تیــم پرســپولیس ترخیــص 
ــرودگاه  ــرک ف ــر کل گم شــده اســت. غامرضــا فاتحــی، مدی
ــراه مســافران کاالی  ــی هم ــت: وقت ــام)ره(، گف ــی ام بین الملل
ــه تجــاری داشــته  ــر کاال جنب ــازاد وجــود داشــته باشــد، اگ م
باشــد، حمل کننــده کاال بایــد مجــوز آن را دریافــت کنــد؛ ولــی 
اگــر بــرای مصــرف باشــد کــه لباس هــای پرســپولیس نیــز بــه 
ــوراض  ــوق و ع ــد حق ــب کاال بای ــوده، صاح ــرف ب ــور مص منظ
گمرکــی آن را پرداخــت کــرده و کاال را ترخیــص کنــد کــه در روز 
گذشــته بــرای 400 کیلــو لبــاس ورزشــی و شــورت کــه همــراه 

ــود، ایــن پروســه طــی شــد.  اعضــای تیــم پرســپولیس ب
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه گفتــه می شــود همــراه 
ــی  ــن و گوش ــر و ادکل ــد عط ــی مانن ــپولیس کاالهای ــم پرس تی
 آیفــون نیــز بــوده، توضیــح داد: چنیــن چیــزی صحــت نــدارد 

و کاالهای همراه تیم پرسپولیس فقط البسه ورزشی بود.

شکایت دولت از راهور
پلیــس راهــور ناجــا، شــماره گذاری خودروهــای غیرآمریکایــی 
ــت؛  ــرده اس ــف ک ــوند، متوق ــد می ش ــکا تولی ــه در آمری را ک
حــال وزارت صنعــت بــا ارســال نامــه ای بــه نیــروی انتظامــی 
ــت.  ــده اس ــا ش ــماره گذاری آن ه ــرگیری ش ــتار از س خواس
ــودرو  ــدگان خ ــن واردکنن ــس انجم ــام زاد، رئی ــاد احتش فره
ــدگان خــودرو  ــا واردکنن از جلســه مســئوالن وزارت صنعــت ب
ــن  ــن ای ــت: همچنی ــر داد و گف ــا خب ــور ناج ــس راه و پلی
ــه پلیــس راهــور، خواســتار  ــوب ب ــه در نامــه ای مکت وزارتخان
ازســرگیری شــماره گذاری ایــن خودروهــا شــده اســت. 
ــی  ــی، خودروهای ــای آمریکای ــور از خودروه ــزود: منظ وی اف
بــا برندهــای ایــن کشــور اســت و خودروهــای تولیــدی 
ــوند ــد می ش ــکا تولی ــه در آمری ــا ک ــازان دنی ــایر خودروس  س

ذاتــا آمریکایــی بــه شــمار نمی رونــد و ثبــت  ســفارش آن هــا 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــخیص وزارت صنع ــه تش ــا ب ــز بن نی
ــوع  ــودرو و واردات آن، ممن ــت خ ــی صنع ــوان متول ــه عن ب
نیســت؛ بنابرایــن ثبــت ســفارش ایــن خودروهــا بــه صــورت 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــت و محدودیت ــام اس ــال انج ــب در ح مرت
ــن  ــت؛ بنابرای ــده اس ــه نش ــر گرفت ــت، در نظ ــوی دول از س
 پلیــس راهــور تنهــا مســئولیت شــماره گذاری خودروهــا 
را دارد و در جایگاهــی نیســت کــه بتوانــد تفســیر خاصــی از 
ــا نبــودن خودروهــا داشــته باشــد؛ بلکــه  ــودن ی آمریکایــی ب
ــت های  ــده سیاس ــاد اجراکنن ــک نه ــط ی ــتگاه، فق ــن دس ای

ــت. ــماره گذاری اس ــر ش ــاح در ام ــای ذی ص نهاده

جزئیات تحوالت بازار ماهی
ــد  ــرخ جدی ــام ن ــن اع ــی ضم ــده و ماه ــه پرن ــس اتحادی رئی
انــواع ماهــی در بــازار، از کاهــش 3 هــزار تومانــی قیمــت 
ــدی  ــر داد. مه ــته خب ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــوب نس ــیر جن ش
ــی در  ــن ماه ــت ای ــر، قیم ــال حاض ــت: در ح ــف خانی گف یوس
ــرخ  ــه کیلویــی 20 هــزار تومــان رســیده؛ ضمــن اینکــه ن ــازار ب ب
ماهــی کپــور نیــز بــا هــزار تومــان افزایــش، بــه 11 هــزار تومــان 
ــن، قیمــت هــر  ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــه ک رســیده اســت. وی اضاف
کیلوگــرم ماهــی قــزل آال، 13 هــزار و 500 تومــان، شــیر نیــزه ای 
14 هــزار تومــان، ســفید پرورشــی )آمــور جنــوب( 12 هــزار تومان 
ــوا ســیاه 22 هــزار تومــان  هامــور جنــوب 19 هــزار تومــان و حل
اســت. رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی ادامــه داد: همچنیــن 
ــوریده 22  ــان، ش ــزار توم ــالمون 15 ه ــزل س ــی ق ــت ماه قیم
هــزار تومــان، راشــگو جنــوب 22 هــزار تومــان، ســرخو 17 هــزار 
تومــان، سنگ ســر طایــی 17 هــزار تومــان، سنگ ســر شــهری 
14 هــزار تومــان، ســارم و گیــش 7 هــزار تومــان، آزاد دزفولــی 8 

ــان اســت. ــروژ 40 هــزار توم ــان و ســالمون ن هزارتوم

تولید ۳۶۰ تن زعفران در کشور
ــارچ  ــی و ق ــان داروی ــا، گیاه ــور گلخانه ه ــر ام ــر کل دفت مدی
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: طبــق بــرآورد مــا، امســال 360 

تــن زعفــران در کشــور تولیــد می شــود. 
ســیدمحمد کیایــی بــا بیــان اینکــه طبــق بــرآورد مــا امســال 
ــال  ــه س ــبت ب ــش نس ــد افزای ــا 10 درص ــران ب ــد زعف تولی
گذشــته بــه 360 تــن می رســد، اظهــار داشــت: ســال گذشــته 
ــن  ــدود 351 ت ــت، ح ــر کش ــطح زی ــار س ــزار هکت از 94 ه

ــد شــد.  ــران تولی زعف
وی، میانگیــن عملکــرد زعفــران کشــور را در ســال 94 حــدود 
3.8 کیلوگــرم در هکتــار عنــوان کــرد و گفــت: ایــن در حالــی 
ــته 34  ــال گذش ــور، در س ــه کش ــران کار نمون ــه زعف ــت ک اس

کیلوگــرم در هــر هکتــار زعفــران برداشــت کــرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

یک درصد ارزش افزوده بر هزینه بیماران اضافه شد

معیارهای تعیین کمترین میزان دستمزد کدامند؟

جای خالی کاالهای اساسی در تعیین دستمزد

رئیس هیئت مدیره

در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/25 مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 
اصاحی قانون تجارت بدینوسیله به اطاع کلیه صاحبان سهام شرکت میرساند مقرر گردیده سرمایه شرکت از 
مبلغ 20.000.000 ریال تا مبلغ 200.000.000 ریال از طریق مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید افزایش 
یابد و هر یک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی حداکثر ظرف مدت 60 روز از 
تاریخ نشر آگهی موافقت خود را مبنی بر تسویه مطالبات خویش از طریق خرید سهام جدید ناشی از افزایش 
سرمایه اعام نمایند و جهت خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش هر سهم، 9 سهم در 

شرکت که هر 1 سهم به ارزش ده هزار ریال میباشد )از طریق تسویه مطالبات خویش( اقدام نماید.
الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به اعام موافقت و تسویه مطالبات 
خود از شرکت و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننماید هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق 
تقدم های استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هریک از سهامداران یا غیر سهامداران که تمایل به خرید 
سهام از طریق تسویه مطالبات خویش را دارند واگذار نمایند و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در 

خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده ۱۶9 الیحه اصالحی قانون تجارت شرکت مدرن پولیکا 

سهامی خاص ثبت شده به شماره 94۳7 و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰5۲۳۲

اخبار اقتصادی

مهم ترین چالش صنعت هتلداری ایران
مدیــر گــروه هتلــداری آکــور 
خدمـــات  ارائــــه  فرانســــه، 
غیراســتاندارد هتل هــای ایرانــی 
را یکــی از مهم تریــن چالش هــای 
ــن کشــور  ــداری ای ــت هتل صنع
خدمــات  گفــت:  و  برشــمرد 
ــای  ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
یــک هتــل اســت کــه بایــد مــورد توجــه هتلــداران ایرانــی قرار 
ــاق بازرگانــی اصفهــان  ــه گــزارش روابــط عمومــی ات گیــرد. ب
کریســتوف لندیــس در نشســتی بــا نایب رئیــس اتــاق 
بازرگانــی، رئیــس کمیســیون گردشــگری و جمعــی از مدیران 
هتل هــای اصفهــان در اتــاق بازرگانــی تصریــح کــرد: خدمــات 
هتــل، امــروز بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم صنعــت هتلداری 
اســت کــه زمینــه جــذب گردشــگران خارجــی را فراهــم 

می کند. 
ــهرهای  ــژه در کان ش ــران، به وی ــازی در ای ــد هتل س وی رون
اصفهــان، مشــهد و تهــران را جالــب توجــه دانســت و گفــت: 
گــروه آکــور آمــاده همــکاری بــا مالکیــن ایــن هتل هــا بــرای 

اســتفاده از خدمــات ایــن گــروه اســت. 
مدیــر گــروه آکــور در ایــران تاکیــد کــرد: هتلــداری در اصفهــان 
ــا مختصــات  ــاق ب اجــاره یــک تخــت نیســت، بلکــه یــک ات
ایــن شــهر بایــد در اختیــار مســافران قــرار گیــرد. هتلــداری 
در ایــن شــهر بــا هتلــداری در مشــهد بــه عنــوان یــک مــکان 

زیارتــی متفــاوت اســت. 
 وی ترکیــب گردشــگران خارجــی اصفهــان را اغلــب اروپایــی 
و آســیایی جنــوب شــرقی برشــمرد و گفــت: خدمــات 

هتل هــا بایــد متناســب بــا مهمانــان هتــل باشــد. 
مصطفــی رناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــتفاده از  ــان در اس ــتان اصفه ــی اس ــدار از آمادگ ــن دی در ای
ــر داد و گفــت: گردشــگری  ــداری خب ــه ایــن گــروه هتل تجرب
ــه  ــان ب ــی اســتان اصفه ــوان یکــی از مزیت هــای اصل ــه عن ب
شــمار می آیــد و از ایــن رو اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــر ایــن 

ــژه ای دارد.  ــد وی ــش تاکی بخ
ــد  ــس کمیســیون گردشــگری و برن ــی، رئی محمدرضــا رجال
ــتار  ــدار، خواس ــن دی ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــهری ات ش
اصفهــان  در  آکــور  گــروه  همــکاری  مدل هــای  ارائــه 
شــد و گفــت: صنعــت گردشــگری اصفهــان بــا جــذب 
ــد شــهری  ــی و خارجــی و طراحــی برن ســرمایه گذاران داخل

ــت. ــعه اس ــال توس در ح

 سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون یورویی 

در فرودگاه اصفهان
مدیــر فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان از آمادگــی 
بــرای ســرمایه گذاری 120  فرانســه  شــرکت وینســی 

میلیــون یورویــی در فــرودگاه اصفهــان خبــر داد. 
ایــن  ســرمایه گذاری  درخصــوص  امجــدی  حســن 
ــن  ــذب ای ــرای ج ــت: ب ــان داش ــوی بی ــرکت فرانس ش
ســرمایه گــذاری نیــاز بــه فضــای مجــاور فــرودگاه اســت 
تــا ســرمایه گذاری بــه صــورت فازبنــدی در آن اجــرا 

ــود.  ش
نبــود  را  اصفهــان  فــرودگاه  معضــل  مهم تریــن  وی 
ــر مبنــای اســتانداردهای بین المللــی دانســت  ترمینــال ب
و افــزود: باندهــای پــروازی فــرودگاه، ظرفیــت چنــد برابر 

ــا را دارد.  ــدن پروازه ش
مدیــر فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان از آمادگــی 
ســرمایه گذاری یــک شــرکت کــره جنوبــی بــرای توســعه 
ــت  ــت نخس ــت: اولوی ــر داد و گف ــان خب ــرودگاه اصفه ف
فــرودگاه اصفهــان، توســعه ترمینال هاســت تــا مســافران 

ــرش شــوند. ــان پذی ــن زم در کمتری
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حتما بخوانید!
درختان خیابان بیدآبادی اصفهان...

 شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه بــه علــم 
کالن شــهر  تبدیــل  و  کشــور  در  نویــن  فناوری هــای  و 
اصفهــان بــه شــهری دانش محــور در ســال 1400 اظهــار 
ــل  ــه عم ــتمر ب ــای مس ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ــت: ب داش
ــم  ــای عل ــی پارک ه ــس جهان ــی وپنجمین کنفران ــده، س آم
ــران  ــان در ای ــی اصفه ــه میزبان ــال 2018 ب ــاوری در س و فن
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــد. ب ــد ش ــزار خواه ــالمی برگ اس
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره 
بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص تولیــد علــم 
ــد قطعــی پیشــرفت کشــور  ــم و تحقیــق، کلی ادامــه داد: عل
بــه شــمار مــی رود و هــر انــدازه کــه در ایــن مســیر حرکــت 
کنیــم، زمینــه رشــد و ارتقــای علمــی کشــور را محقــق کــرده 
و توانســته ایم بــا تکیــه بــر داشــته های علمــی کشــور بــرای 

ــیم. ــته باش ــرمایه داش ــذب س ــالمی ج ــران اس ای
    شهرک علمی و تحقیقاتی

شــهردار اصفهــان افــزود: در ایــن میــان، لــزوم توجــه مراکــز 
تولیــد علــم کــه یکــی از آن هــا شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اســت، یــک امــر ضــروری اســت و اکنــون بــا پیگیری هــای 
علمــی  شــهرک  در  همکارانمــان  صمیمانــه  و   فــراوان 
و تحقیقاتــی توانســته ایم در راســتای تحقــق ایــن مهــم 

پارک هــای  جهانــی  ســی وپنجمین کنفرانــس  میزبانــی 
ــده  ــر عه ــال 2018 را ب ــاوری )IASP 2018( در س ــم و فن عل
ــا اشــاره بــه اینکــه میزبانــی ایــن کنفرانــس  بگیریــم. وی ب
ــده  ــان ش ــب اصفه ــون نصی ــه اکن ــت ک ــی اس ــار بزرگ افتخ
ادامــه داد: در ســی و ســه کنفرانــس برگزارشــده کشــورهای 
فرانســه،  انگلســتان، ژاپــن، اســترالیا، آمریــکا، ایرلنــد، فنالنــد 
ــال ــپانیا، پرتغ ــه، اس ــا، ترکی ــل، ایتالی ــن، برزی ــادا، چی  کان

آفریقــای جنوبــی، کــره جنوبــی، دانمــارک، اســتونی و 
قطــر میزبانــی ایــن اجــالس را بــر عهــده داشــته اند و 
ــس  ــن کنفران ــی ای ــد دوره میزبان ــورها چن ــی کش گاه بعض
ادامــه  در  بوده انــد. جمالی نــژاد  عهــده دار  را  بین المللــی 
ــان  ــوان میزب ــه عن ــان ب ــرش اصفه ــد پذی ــه رون ــا اشــاره ب ب
کنفرانــس ســی وپنجم گفــت: بــر اســاس فراخــوان انجمــن 
ــال  ــوآوری در س ــق ن ــی و مناط ــای علم ــی پارک ه بین الملل
ــن  ــرد. در ای ــالم ک ــود را اع ــی خ ــز آمادگ ــان نی 2016، اصفه
ــتگاه های  ــایر دس ــراه س ــه هم ــان ب ــهرداری اصفه ــد ش رون
 مرتبــط اعــالم آمادگــی خــود جهــت میزبانــی ایــن کنفرانــس 
را اعــالم کردنــد تــا در نهایــت میزبانــی اجــالس از آن اصفهان 
ــن  ــاخص ای ــای ش ــان ویژگی ه ــه بی ــه ب ــد. وی در ادام ش
ــن  ــس بزرگ تری ــن کنفران ــت: ای ــت و گف ــس پرداخ کنفران
گردهمایــی مدیــران و کارشناســان دنیــا در حــوزه پارک هــای 
علــم و فنــاوری و تحقــق دانش محــوری اســت و بــه 
همیــن ســبب در واقــع بزرگ تریــن واقعــه ســاالنه در حــوزه 
پارک هــای علمــی در ســطح بین المللــی بــه شــمار مــی رود.

    میزبانی اجالس مسکو
ــال  ــکو در س ــالس مس ــی اج ــه میزبان ــان ب ــهردار اصفه ش
ــش  ــاری بی ــال ج ــت: در س ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــاری نی ج

از یــک هــزار و 700 شــرکت کننده از 72 کشــور جهــان در 
ــش  ــژاد در بخ ــد. جمالی ن ــرکت نموده ان ــالس ش ــن اج ای
ــان  ــی اصفه ــت میزبان ــه اهمی ــود ب ــخنان خ ــری از س  دیگ
 و داشــته های آن بــرای کالن شــهر اصفهــان اشــاره کــرد 
و گفــت: قطــع بــه یقیــن برگــزاری ایــن اجــالس در اصفهــان 
 می توانــد آورده هــای علمــی بســیاری را بــرای محققــان 
و پژوهشــگران اصفهانــی بــه همــراه داشــته باشــد و فرصــت 
بســیار مغتنمــی در ایــن عرصــه و تحقــق رویکردهــای 

ــود. ــد ب ــی خواه دانش
 وی ادامــه داد: از بعــد گردشــگری و اقتصــادی نیــز حضــور 
ــالس  ــن اج ــرکت کننده در ای ــزار و 700 ش ــک ه ــش از ی بی
جهانــی می توانــد زمینــه حضــور گردشــگران بیشــتری 
در شــهر باشــد و بــه واقــع آن هــا تبدیــل بــه ســفیران 

ــد.  ــد ش ــان خواهن ــگری اصفه گردش
شــهردار اصفهــان درخصــوص محــل برگــزاری ایــن اجــالس 
بین المللــی نیــز اظهــار داشــت: در جلســه ای کــه بــا حضــور 
 شــورای اجرایــی کنفرانــس برگــزار شــد، آمادگــی خــود 
را درخصــوص برگــزاری اجــالس در مرکــز همایش هــای 
اعــالم  العالــی(  امــام خامنــه ای )مدظلــه  بین المللــی 
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــا آن زم ــه ت ــتیم ک داش

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان، میزبان بزرگ ترین کنفرانس علمی جهان در سال 2018

به همت شهرداری اصفهان:

درختان خیابان بیدآبادی اصفهان 

نورپردازی شد
درختــان  نورپــردازی  پــروژه 
ســوی  از  بیدآبــادی  خیابــان 
ســازمان زیباســازی شــهرداری 
ــه گــزارش  اصفهــان اجــرا شــد. ب
روابــط عمومی ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهــان، مدیــر عامــل 
ایــن ســازمان گفــت: درختــان 
خیابــان بیدآبــادی از نــوع بیــد اســت کــه نورپــردازی آن هــا بــا 
نورهــای رنگــی، جلــوه خاصــی بــه ایــن محلــه قدیمــی 
می دهــد. مهنــدس مهــدی بقایــی بــا بیــان اینکــه محلــه 
بیدآبــاد از محله هــای بســیار مهــم، معــروف و تاریخــی اصفهــان 
و مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت، افــزود: در 
محــدوده ایــن خیابــان از ابتــدای خیابــان )از ســمت طیــب( تــا 
ــا  ــی ب ــورت دفن ــه ص ــور ب ــا، 156 پروژکت ــی آق ــی قل ــام عل حم
ــگ  ــون رن ــد 16 میلی ــه می توان ــده ک ــگ RGB کار ش ــف رن طی
ــه تاریخــی را روح بخــش  ــوع ایجــاد و شــب های ایــن محل  متن
و چشــم نواز کنــد و در نتیجــه تأثیــر بســزایی در جــذب توریســت 
ــان، شــهر شــب  ــه اینکــه اصفه ــا اشــاره ب داشــته باشــد. وی ب
اســت و پروژه هــای نورپــردازی جایــگاه ویــژه ای در ایــن شــهر 
ــی)ع(  ــام عل ــذر ام ــنایی زیرگ ــالح روش ــرد: اص ــان ک دارد، بی
 نورپــردازی پــل فلــزی، پــل چمــران، زیرگذر مفتــح و اقارب پرســت

میــدان شــهید رجایــی و ...، بعضــی دیگــر از طرح هــای نورپــردازی 
ــی  ــت. بقای ــاری اس ــال ج ــان در س ــازی اصفه ــازمان زیباس س
یــادآور شــد: پروژه هــای زیباســازی ســال جــاری شــهر اصفهــان 
 در قالــب اجــرای دیوارنگاره هــا، نورپــردازی، نمادهــای حجمــی

ــهری  ــر ش ــور در هن ــی، ن ــای موضوع ــهری، پارک ه ــان ش مبلم
زیباسازی زیرگذرها و ... انجام می شود.

استان کرمان، میزبان 10 شهید گمنام
مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
ــان 10  ــان میزب ــتان کرم ــاری، اس ــاه ج ــت: 6 آذرم ــان گف کرم
شــهید گمنــام خواهــد بــود کــه ایــن عزیــزان در ســالروز رحلــت 
پیامبــر اعظــم و شــهادت امــام حســن مجتبــی علیهماالســالم 
تشــییع و تدفیــن خواهنــد شــد. محمدمهــدی ابوالحســنی 
افــزود: از 10 شــهید گمنامــی کــه طــی روزهــای آینــده بــه اســتان 
می آینــد، 3 شــهید در ماهــان، 3 شــهید در زهکلــوت شهرســتان 
رودبــار جنــوب، 2 شــهید در اندوهجــرد و 2 شــهید در شــهر نــگار 

دفــن خواهنــد شــد.
 مراســم تشــییع و تدفیــن 10 شــهید گمنــام روز 8 آذرمــاه 
مصــادف بــا رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( و شــهادت امــام حســن 
مجتبــی)ع( در ســاعت 8 و 30 دقیقــه در مناطــق محــل تدفیــن 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــتان کرم ــطح اس س

اخبار کوتاه

جوالن قهوه خانه های غیرمجاز در یزد
ــئوالن  ــتاب زده  مس ــات ش اقدام
قلیــان  دربــاره  یــزد  اســتان 
ــع آوری  ــث جم ــا باع ــاید تنه ش
ــا در ســطح  ــری قهوه خانه ه ظاه
ــی در  ــد، ول ــده باش ــتان ش اس
ــتر  ــت بیش ــه فعالی ــت ب واقعی
ــهر  ــاز ش ــای غیرمج قهوه خانه ه
دامــن زده اســت. ایــن برخوردهــا کــه می توانســت در قالــب 
برنامه هــای فرهنگــی بــرای نشــان دادن اثــرات مضــر 
مصــرف دخانیــات در جامعــه انجــام شــود، بــه صــورت قهری 
انــدک  و در ســال های گذشــته  افتــاد  اتفــاق  و صلبــی 
ــه  ــا قهوه خان ــه صده ــزد را ب ــهر ی ــاز ش ــای مج قهوه خانه ه
غیرمجــاز و زیرزمینــی کــه بــدون مجــوز و نظــارت کارشناســان 
 بهداشــت و اماکــن نیــروی انتظامــی فعالیــت می کننــد

ــح  ــن تفری ــدن ای ــه برچی ــر می رســد ک ــه نظ ــش داد. ب افزای
نگاهــی  بــا  تصمیم گیــری  نیازمنــد  محافــل،  از  مضــر 
ــت  ــیه ای آن اس ــی و حاش ــائل پیرامون ــه مس ــه ب  همه جانب
ــه  ــر گرفت ــرای آن در نظ ــز ب ــبی نی ــن مناس ــد جایگزی و بای
ــای  ــه برخورده ــه همیش ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــود. الزم ب ش
ــا آســیب های اجتماعــی  ــارزه ب ــی مب ــری در مراحــل نهای قه
اعمــال می شــود؛ لــذا شــاید بهتــر باشــد کــه مســئوالن 
ــا فعالیت هــای  ــی، ب اســتان پیــش از انجــام چنیــن اقدامات
فرهنگــی و مداخله هــای آموزشــی بــه مبــارزه بــا ایــن 
بــا  قهــری  برخــورد  ضمــن  و  بپردازنــد  ناهنجــاری 
اقدامــات فرهنگــی  و  نظــارت  قهوه خانه هــای غیرمجــاز، 

بیشتری را درباره قهوه خانه های مجوزدار اعمال کنند.

ترافیک روان در جاده های استان اصفهان
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــی فرمان ــاون اجتماع مع
بیــان اینکــه در حــال حاضــر ترافیــک در جاده هــای اســتان 
اصفهــان روان اســت، گفــت: امــروز از معــدود روزهایــی 
ــت.  ــده اس ــزارش نش ــی گ ــادف فوت ــتان تص ــه در اس ــود ک ب
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــی درخص ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
جاده هــای اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه بازگشــت زائــران از 
راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی از کربــالی معلــی اظهــار 
ــک  ــاره ترافی ــده درب ــای اعالم ش ــم گزارش ه ــت: علی رغ داش
ســنگین در محورهــای مهــران در جاده هــای مواصالتــی 
اســتان اصفهــان بــا مشــکل ترافیکــی خاصــی روبــه رو 
نبوده ایــم. معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه درخصــوص مشــکالت آب و هوایــی 
ــزارش نشــده  ــان گ ــوردی در جاده هــای اســتان اصفه ــز م نی
ادامــه داد: در حــال حاضــر روزهــای اوج بازگشــت زائــران بــه 
کشــور اســت و از آنجایــی کــه اصفهــان یکــی از اســتان های 
ــر  ــردا ب ــروز و ف ــار ترافیکــی طــی ام ــی اســت، اوج ب ترانزیت

ــود. ــد ب ــتان خواه ــای اس جاده ه

اخبار کوتاه

مدیــر کل بحــران اســتان اصفهــان گفــت: گازی کــه در شــهر 
اصفهــان اســتفاده می شــود، اســتاندارد اســت. 

منصــور شیشــه فروش در حاشــیه افتتــاح پانزدهمیــن 
نمایشــگاه تجهیــزات و تأسیســات سرمایشــی و گرمایشــی 

در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: نمایشــگاه  
جایــی اســت بــرای اینکــه بدانیــم در چــه 
شــرایطی قــرار داریــم و آگاه شــویم کــه چه 
ایده هایــی بــرای بهبــود مســیر ارائــه شــده 
و بــه منصــه ظهــور درآمــده اســت. وی بــه 
ــژه  ضــرورت پیشــگیری از آلودگی هــا به وی
ــرد  ــاره ک ــتان اش ــز و زمس ــول پایی  در فص

و افــزود: طــرح جامــع پایــش کیفــی هــوای شــهر اصفهــان 
اجرایــی شــده و در ایــن راســتا احــداث زیرگذرهــا، خــروج 
خودروهــای فرســوده از ســطح شــهر، طــرح معاینــه فنــی 
خودروهــا، طــرح زوج و فــرد و ... بــرای منابــع آلوده کننــده 

متحــرک در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

همچنیــن استانداردســازی ســوخت و تأمیــن گاز بــه جــای 
مــازوت بــرای صنایــع بــزرگ اصفهــان از جملــه اقدامــات 

ــوده اســت.  کاهــش انتشــار آالینده هــا در اســتان ب
ــدود  ــرد: ح ــه ک ــان اضاف ــتان اصفه ــران اس ــر کل بح مدی
یــک میلیــون مشــترک گاز در اصفهــان وجــود 
ــرارت  ــه ح ــش درج ــا کاه ــهروندان ب دارد؛ ش
منازلشــان می تواننــد باعــث کاهــش ســوخت 
احتمــال وقــوع  بــه کاهــش  گاز و کمــک 

ــوند.  ــهر ش ــورژن در ش این
ــق  ــرد: در مناط ــان ک ــه فروش خاطرنش شیش
ــر  ــتفاده کمت ــرای اس ــتاها ب ــایری و روس عش
از گیاهــان و درختــان و ســوزاندن آن هــا، سیســتم های 
ــش  ــه پرس ــخ ب ــود. وی در پاس ــع می ش ــی توزی گرمایش
یکــی از خبرنــگاران مبنــی بــر اینکــه آیــا گاز شــهری 
اصفهــان دارای ناخالصــی اســت، گفــت: گازی کــه در شــهر 

ــت. ــتاندارد اس ــود، اس ــتفاده می ش ــان اس اصفه

مدیر کل بحران استان اصفهان:

گاز اصفهان، استاندارد است
ــان  ــهر اصفه ــری فوالدش ــهید مطه ــتان ش ــس بیمارس رئی
ــی بازنشســتگان ذوب آهــن  ــه منظــور بیمــه تکمیل گفــت: ب
تفاهم نامــه ای بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان منعقــد 

شــد. 
رئیــس  بــا  دیــدار  در  آجدانــی  علیرضــا 
در  و  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
داشــت:  اظهــار  رســانه  اصحــاب   جمــع 
در حــال حاضــر جمعیــت بازنشســتگان 
نفــر  هــزار  بــه ۹2  در کشــور  ذوب آهــن 
ــر آن هــا  ــه بیــش از 57 هــزار نف می رســد ک

بیمــه تکمیلــی هســتند. 
ــداد  ــن تع ــه ای ــی ب ــه تکمیل ــه بیم ــت: ارائ ــان داش وی بی
از بازنشســتگان، خطــری بــرای درآمدزایــی بیمارســتان 
ــری  ــهید مطه ــتان ش ــس بیمارس ــود. رئی ــوب می ش محس
ــته  ــزار بازنشس ــوع ۹1 ه ــت: از مجم ــان گف ــهر اصفه فوالدش
اصفهــان  اســتان  در  نفــر  هــزار   50 حــدود   ذوب آهــن 

و مابقــی در اســتان های تهــران، فــارس، مازنــدران و ... 
ــد. ــکونت دارن س

 وی افــزود: بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود قــادر بــه 
ارائــه خدمــات بــه بازنشســتگان ســاکن در ســایر اســتان ها 

 . نیستیم
آجدانــی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمارســتان 
اهالــی شهرســتان، پرســنل و بازنشســتگان 
 ذوب آهــن را تحــت پوشــش قــرار می دهــد

ــرای مــا از اهمیــت  گفــت: ســالمت بیمــاران ب
ــتان  ــس بیمارس ــت. رئی ــوردار اس ــادی برخ زی
شــهید مطهــری فوالدشــهر اصفهــان ادامــه داد: 
ــز در بیمارســتان مجــاور  ــه وجــود بخــش دیالی ــا توجــه ب ب
ــر  ــتان از نظ ــن بیمارس ــز در ای ــش دیالی ــدازی بخ ــا، راه ان م
ــی  ــا آجدان ــت. علیرض ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــادی مق اقتص
افــزود: بایــد بــا هم افزایــی و تعامــل بــا ســایر بیمارســتان ها 

ــع کمبودهــا و مشــکالت باشــیم. ــال رف ــه دنب ب

در شهر

رئیس بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر اصفهان:

بازنشستگان ذوب آهن، بیمه تکمیلی می شوند

دادنامه
پرونده:  شماره   13۹5/08/01 تنظیم:  تاریخ    ۹50۹۹7035030116۹ دادنامه:  شماره 

امامی گریزی  حسن  آقای   -1 خواهان ها:   ۹40275 شعبه:  بایگانی  شماره   ۹40۹۹80350300233

نوری فرزند خسرو  نیلوفر قاضی  با وکالت خانم  فرزند حسین 2- خانم فریده جاللی فرزند علی 

طبقه  البرز  نظر ساختمان  چهارراه  و  هوایی  پل  فاصل  حد  میر  اصفهان-اصفهان-خیابان  نشانی  به 

دوم واحد 5 خوانده: آقای حامد امامی گریزی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 

1- مطالبه خسارت دادرسی 2- تأمین خواسته 3- مطالبه وجه بابت   ...4- مطالبه خسارت تاخیر 

مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  پرونده ختم  بررسی محتویات  با  دادگاه  تادیه گردشکار: 

بصدور رای می نماید.رای دادگاه  درخصوص دادخواست 1- آقای حسن امامی گریزی فرزند حسین 

2- خانم فریده جاللی فرزند علی هر دو با وکالت خانم ها نیلوفر قاضی نوری و فائقه مجدی به 

بیست  و  هشتصد  مبلغ  ی  مطالبه  ی  بخواسته  حسین  فرزند  امامی گریزی  حامد  آقای   طرفیت 

و پنج میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و هشتصد  نود و یک ریال بانضمام خسارات دادرسی 

مدعی  ها  خواهان  مدافع  وکیل  توضیح که  این  با  و  دادخواست  بشرح  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و 

است خوانده جهت استفاده از ارز بورسیه ی تحصیلی تعهدی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی داده 

است و جهت تضمین این تعهد سه نفر از برادران وی باسامی آقایان حمید و محمود و مجید هر 

سه نفر با شهرت امامی کهریزی و مادر ایشان خانم طاهره هاشمی سهم مالکیت خود را از منزل 

موروثی پالک ثبتی 1۹84 فرعی از 151۹1 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان را در وثیقه ی وزارت فرهنگ 

و آموزش عالی قرار داده اند در سال 1374  خانم طاهره هاشمی فوت نموده و شاکی وراث وی و 

وراث مرحوم حسین امامی گرزی به غیر از آقای حامد امامی )خوانده( سهم االرث خود را از این 

ملک به آقای حسن امامی گریزی و همسرش )خواهان ها( فروخته اند و متعاقب اقدام متعهد له 

در جهت ضبط وثیقه بلحاظ عدم مراجعت خوانده )متعهد( به کشور و انجام تعهد خود، آقایان حمید 

بودند،  به خواهان فروخته  را قبال در وثیقه قرار داده و سپس  امامی سهم خود  و محمود و مجید 

خواهان ها داللی می دهند که نسبت به پرداخت بدهی خود به وزارت مزبور و فک رهن و انتقال سند 

و انجام هر امری که الزم باشد اقدام نمایند که خواهان ها نیز جهت جلوگیری از ضبط وثیقه اقدام 

به پرداخت دین و فک رهن نموده اند واکنون مبلغ پرداختی را مطالبه کرده اند باتوجه به محتویات 

پرونده تصویر مصدق فیش های پرداختی توسط خواهان ها به سازمان امور دانشجویی کشور، تصویر 

اصفهان که  رسمی  اسناد  دفتر شماره ی 55  مورخ ۹1/11/23   51۹2۹ رسمی شماره ی  وکالتنامه ی 

بموجب آن خواهان ها از طرف وثیقه گزاران ملک به نفع خوانده مجاز به پرداخت وجه الرهانه بوده اند 

و از مضمون تصمیم شماره ی 354-۹5/3/8 شعبه ی 22 دادگاه محترم تجدیدی نظر نیز استفاده 

می شود که خواهان هاحسب وکالتنامه ی مزبور مجاز به مطالبه ی آن نیز می باشند و باتوجه باینکه 

از سوی خوانده نسبت به مستندات و ادعای خواهان ها ایراد و دفاعی به عمل نیامده است دادگاه 

مزبور  وجه  پردخت  احراز  و  آن  مطالبه ی  و  الرهانه  وجه  پرداخت  در  خواهانها  سمت  احراز  ضمن 

به مواد 10 و 265 قانون مدنی و مواد 1۹8 و 515 و  دعوای ایشان را ثابت دانسته و مستندا 

51۹ و 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه باضافه خسارت 

تاخیر تادیه آن از تاریخ ۹4/3/1۹ تا زمان پرداخت و مبلغ بیست و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و 

نه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ بیست و یک میلیون و سیصد و هفت هزار ریال بابت 

حق الوکاله ی وکیل در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

 از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد./پ

 شماره: 25508/م الف رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید ابوالحسن موسوی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹40۹۹803522010۹1شماره  پرونده:  شماره   ۹510420352200272 اجرائیه:  شماره 

۹41213تاریخ تنظیم: 13۹5/08/15 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد علی   نام خانوادگی: 

ارم آبادی   نام پدر: بهروز  نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – منظریه 

– بلوار بهشت – خیابان پیمان – خیابان راجی – کوی گلدره – پالک 2 مشخصات محکوم علیه ردیف 

به: بسمه تعالی بموجب در  المکان محکوم  : پناهی نشانی: مجهول  نام خانوادگی  نام: حمید    -1

خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹40۹۹70352201858محکوم علیه 

محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/300/000 

وصول که  تاریخ  تا  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 

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

خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 5000000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 

از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 

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

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

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

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

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

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  

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

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 

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

اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

 شماره: 26406/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹510420352200275 شماره پرونده: ۹40۹۹80352201352شماره بایگانی شعبه : 

۹41475تاریخ تنظیم: 13۹5/08/15 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سید مرتضی  نام خانوادگی: 

حسینی بهار انچی  نام پدر: سید جواد  نشانی: اصفهان – خ بزرگمهر – خ مفتح – نبش بن بست 

مرضیه   نام:   -1 ردیف  علیهم   محکوم  مشخصات  همکف  ط   – یکتا  –ساختمان   27۹ پ  ازادی- 

: گنجی  خانوادگی  نام  پارسا    محمد   : نام   -2 المکان  مجهول  نشانی:  ابراهیمی   : خانوادگی  نام 

المکان  : علیدادی نشانی : مجهول  نام خانوادگی  : وحید  نام  المکان  3-  زاده   نشانی : مجهول 

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

۹50۹۹70352200215محکوم علیهم محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/۹50/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 5000000 ریال در حق صندوق دولت. 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 

قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 

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

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

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

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

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

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 

شماره: 26405/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹40۹۹803514008۹2شماره  پرونده:  شماره   ۹51042035140041۹ اجرائیه:  شماره 

۹40۹۹1تاریخ تنظیم: 13۹5/08/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :مسعود نام خانوادگی: حیدری 

ایچی نام پدر: اصغر  نشانی: اصفهان –آبشار سوم – کیلومتر 18 – روستایجار – پ 687 مشخصات 

محکوم علیهم  ردیف 1- نام: مهین  نام خانوادگی : پرچمی  نام پدر : نامدار نشانی: مجهول المکان 

المکان   مجهول   : نشانی  آقایار     : پدر  نام  کورانی   پور  مهدی   : خانوادگی  نام  ضرغام    : نام   -2

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

۹50۹۹70351400887 محکوم علیهم بهنحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه که مبلغ 650/000/000 ریال از تاریخ 13۹4/6/30 و 

مبلغ 100/000/000 ریال از تاریخ 13۹4/۹/۹ لغایت وصول و پرداخت خسارت دادرسی در حق محکوم له 

و پرداخت مبلغ 000/500/37 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . رای صادره غیابیاست. 

/ ضمنا خواهان زمان اجرای حکم می یایست هزینه دادرسی را پرداخت نماید/محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام 

. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا  به بدهد  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  مدنی( .2- 

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 

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

13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

 شماره: 26380/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : احمدی نبی 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹50۹۹8035060018۹شماره  پرونده:  شماره   ۹51042035060034۹ اجرائیه:  شماره 

۹50214تاریخ تنظیم: 13۹5/08/25 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :پست بانک استان اصفهان 

با مدیریت اقای بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875   نشانی: اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – 

نبش بن بست کیوان – پست بانک استان اصفهان تلفن 0۹133124566مشخصات محکوم علیهم  

ردیف 1- نام: محمد رضا  نام خانوادگی : موسیوند  نام پدر : محمد جواد نشانی: مجهول المکان 

2- نام : لیال  نام خانوادگی : اسماعیلی دهقی نام پدر : مهدی  نشانی : مجهول المکان مشخصات 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : بهروز  نام خانوادگی : خدا بخش نام پدر : 

مرتضی  نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خیابان شریعتی جنوبی 

روبروی بانک ملت ساختمان )کابینت رضایی ( طبقه اول  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

پست بانک استان اصفهان با مدیریت اقای بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875  محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم و  شماره دادنامه- ۹50۹۹70350601026مورخ --۹5/06/111 

شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت سی و هشت  میلیون 

ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت خسارات 

دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 

تورم از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 13۹5/3/3 تا زمان وصول آن در حق محکوم له و 

پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت . اجرای دادنامه وفق تبصره -2-م-306-ق-ا-د-م-صورت 

گیرد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 

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

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

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

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

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

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

 شماره: 26348/ م الف  مدیر دفتر شعبه 6 حقوقی  اصفهان – فانی  

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

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

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

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

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

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 13۹560302023001040مورخ 13۹5/08/27 آقای علی بهارزاده    به شماره 

یکباب  بر ششدانگ  قربانعلی     فرزند  اصفهان   از  3520کدملی 1288283725صادره  شناسنامه 

ساختمان به مساحت 122/27 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2فرعی از 5224- اصلی واقع در 

بخش 4 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 : ۹5/۹/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۹/18 

شماره : 26658 / م الف

 امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه و مغازه پالک  شماره 1۹/۹1۹ واقع درجعفر آباد کلیشاد 

بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003245-13۹5/7/4 در 

اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای حسینعلی شفیعی فالورجانی فرزند 

غالمعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه 

مورخ 13۹5/10/1 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

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

 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار : 13۹5/۹/3

 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک  شماره 1۹/۹18 واقع درجعفر آباد کلیشاد بخش 

۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002752-13۹5/5/31 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام فضیل درویشی  فرزند علی محمد   در جریان ثبت 

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

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 13۹5/۹/2۹ 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  در محل شروع  ۹ صبح  ساعت 

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

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 

تاریخ انتشار : 13۹5/۹/3 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   ۹40۹۹82502500288: پرونده  شماره   ۹5101036208051۹7: ابالغنامه  شماره 

مجهول  فعال  سنچولی  ایمان  آقای  به  بدینوسیه   13۹5/08/11: تنظیم  :۹50010تاریخ  شعبه 

گردد  می  ابالغ  پویا  صادقی  لیث  آقای  شکایت  موضوع  امانت  در  خیانت  اتهام  به  المکان 

عمومی   101 ۹50010شعبه  کالسه  پرونده  در  رسیدگی  جهت   11 ساعت   13۹5/11/07 مورخ  در 

خواهد اقدام  مقررات  وفق  حضور  عدم  صورت  در  شوید  حاضر  بیدگل  و  آران  شرستان   جزایی 

 شد.

شماره :5/22/۹5/473/م الف رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر آران و بیدگل



5فرهنگ و هنر چهارشنبه  03 آذرماه   1395
ـــمـــاره 305  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
سینما ایران اصفهان تخریب شد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

حتــی اگــر زبــان ترکــی ندانیــد، بی اختیــار بــا صــدای نــوای 
دلنشــین مداحی هــای او اشــک از چشــمانتان جــاری 
ــد یکــی  می شــود. اســتاد ســلیم مــؤذن زاده اردبیلــی فرزن
از بزرگ تریــن مؤذن هــای تاریــخ ایــران اســت؛ کســی کــه 
صــدای اذان بی ماننــد او تــا ابــد در تاریــخ مانــدگار اســت. 
ســلیم مــؤذن زاده اردبیلــی در ســال 1315 خورشــیدی 
ــود.  ــان گش ــر جه ــم ب ــل چش ــهر اردبی ــازه ش ــه ت در محل
ــیخ  ــوده و »ش ــی ب ــواده وی موروث ــوب در خان ــدای خ ص
ــدر اســتاد  ــم« پ ــزرگ، »شــیخ کری ــدر ب ــی« پ فــرج اردبیل
ــم ــه نام هــای شــادروانان نعی ــش ب ــام برادران  ســلیم و تم

رحیــم و داوود مــؤذن زاده اردبیلــی از صــدای بســیار خــوب 
ــی در  ــت اله ــن نعم ــان از ای ــه آن ــد و هم ــوردار بوده ان برخ
ــب  ــوص مناق ــه خص ــت)ع( ب ــل بی ــب اه ــج مکت  راه تروی
ــرم  ــای مح ــوم)ع( و عزاداری ه ــارده معص ــب چه و مصائ

ــته اند. ــره جس به
زندگینامهخانوادهموذنزاده    

اردبیلــی مــؤذن زاده  ســلیم  پدربــزرگ  فــرج،   شــیخ 
قدیمی تریــن مــؤذن کشــور اســت کــه اطالعــات مختصــری 
ــالخوردگان  ــه س ــه گفت ــت. ب ــت اس ــود در دس از وی موج
اردبیــل، صــدای اذان وی را ســاکنان روســتاهای واقــع 
درحاشــیه ســه فرســنگی شــهر اردبیــل ســحرگاهان از 
ــز شــهر می شــنیده اند. شــیخ  ــال در مرک ــام مســجد زین ب

عبدالکریــم، فرزنــد شــیخ فــرج هــم نخســتین مــؤذن در 
ــی  ــوای اذان دلنشــین او شــهرت جهان ــه ن ــران اســت ک ای
تــازه  او در ســال 1۲۷3 خورشــیدی در محلــه »  دارد. 
ــا ســال 13۲1 خورشــیدی  ــد شــد و ت ــل متول شــهر« اردبی
نــوای توحیــدی اش از منــاره مســجد میــرزا علی اکبــر ایــن 
شــهر بــه گــوش می رســید. اســتاد ســلیم، دربــاره  پــدرش 
ــارت  ــه قصــد زی ــد: او در ســال 13۲1 خورشــیدی ب می گوی
ــدس  ــهد مق ــازم مش ــا)ع(، ع ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ب

می شــود و در بیــن راه شــبی را در منــزل یکــی از دوســتان 
ــد. ازآنجایــی کــه شــیخ  خویــش در تهــران ســپری می کن
ــت  ــه پش ــحرگاه ب ــته، س ــی داش ــق مؤذن ــم عش عبدالکری
ــدای  ــه و ن ــه رفت ــان عین الدول ــع در خیاب ــزل واق ــام من ب
توحیــدی اذان را ســر می دهــد. امــام جماعــت وقــت 
مســجد ســلطانی، صــدای اذان او را از دور می شــنود و 
قبــل از ظهــر ســراغ او را از تمــام خانه هــای اطــراف 
ــه او می گوینــد کــه شــیخی از اردبیــل آمــده و  می گیــرد. ب

در خانــه »مطلــب بلــوری«، میهمــان اســت. بــا درخواســت 
ــم« در  ــان روز »شــیخ عبدالکری ــر هم ــت، ظه ــام جماع ام
ــوای ملکوتــی  پشــت بلندگــوی مســجد قــرار می گیــرد و ن
ــاند.  ــردم می رس ــوش م ــه گ ــه اال هللا« را ب ــهدان الال »اش
ــدگار  ــران مان ــهد در ته ــارت مش ــت از زی ــس از بازگش او پ
ــوری  ــه ط ــود؛ ب ــلطانی می ش ــجد س ــؤذن مس ــده و م ش
کــه تــا ســال 13۲۹ خورشــیدی کــه دارفانــی را وداع گفــت 
ــدان  ــع در می ــو واق ــار از رادی صــدای اذان وی روزی ســه ب
آرک تهــران پخــش می شــده اســت. ســلیم، صــدای 
خــوب در مداحــی را از رشــته های هنــری ظریــف توصیــف 
ادای کالم  بــم آهنــگ،   می کنــد کــه مالحــت، زیــر و 
ــه  ــت. وی ک ــر اس ــن هن ــه ای ــب الزم ــای مناس و تحریره
ــبک های  ــی، س ــای قدیم ــظ روش ه ــر حف ــالوه ب ــود ع خ
جدیــدی بــا اصالــت فرهنگــی را در نوحه خوانــی و مداحــی 
ــر صــدای  ــن در براب ــه اســت: صــدای م ــرده، گفت ــداع ک اب

ــا. ــل دری ــد قطــره ای اســت در مقاب ــدرم مانن پ
آثار    

ــال از  ــش از 60 س ــی بی ــؤذن زاده اردبیل ــلیم م ــوم س مرح
ــی  ــای نوحه خوان ــرای برنامه ه ــرف اج ــش را ص ــر خوی عم
ــی مداحــی  ــوار صوت و مداحــی کــرد. از او بیــش از ۲500 ن
در دســت اســت کــه خــود یکــی از گنجینه هــای مداحــی 
ایــران اســت. متاســفانه اســتاد ســلیم مــؤذن زاده اردبیلــی 
ــک  ــوت حــق را لبی ــروز در ســن 80 ســالگی دع ــح دی صب

ــه دیــار باقــی شــتافت. روحــش شــاد. گفــت و ب

- علیرضــا بدیع، شــاعر و مجری برنامه هــای تلویزیونی 
 بیــان کــرد کــه در رســانه ملــی در حــق ادبیــات و شــعر 

و به ویژه رمان اجحاف شده است.
ــم مســتند »ثانیه هــای ســربی« ســاخته ســید  - فیل
رضــا رضــوی از ســوی گــروه هنــر و تجربــه اکــران شــد.

- حمیــد قبــادی، دبیــر کارگــروه ســاماندهی مطالبــات 
 از آغــاز بــه کار دبیرخانــه ششــمین جشــنواره مــد 
و لبــاس فجــر خبــر داد و گفــت: تــالش می کنیــم تــا 
ــد  ــز فراخــوان ششــمین جشــنواره م ــاه نی ــه آذرم  نیم

و لباس فجر را آماده و منتشر کنیم.
پــاپ  موســیقی  خواننــده  خدابنده لــو،  اشــوان   -
کشــورمان ضمــن تشــریح تازه تریــن فعالیت هــای 
بــه  روزهــا  ایــن  داد:  توضیــح  خــود  موســیقایی 
شــدت درگیــر آلبــوم جدیــد هســتیم کــه طبــق 
امســال  آذرمــاه  انجام گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
روانــه بــازار موســیقی می شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
ــر برگــزاری  ــر، عمــده تمرکــزم ب ــاه صف کــه پــس از م

کنســرت در چنــد شهرســتان اســت.
از  بــه عنــوان یکــی  او  از  تــِرِور« کــه  - »ویلیــام 
بزرگ تریــن نویســندگان داســتان کوتــاه در یــک قــرن 
ــاد می شــود در ســن 88 ســالگی درگذشــت. ــر ی اخی

- مجیــد پتکــی بــرای بــازی در فیلــم »زمانــی دیگــر« 
بــه کارگردانــی ناهیــد حســن زاده، جایــزه دســتاورد ویژه 

بازیگــری را از جشــنواره مانهایــم آلمــان دریافــت کــرد.
 - میزگــرد ســینمای ایــران بــا حضــور رضــا درمیشــیان 

و شهرام مکری در شهر پاریس برگزار می شود.
ســازمان  محصــول   ،»A15۷« مســتند  فیلــم   -
ــم »ســینیه  ــری در جشــنواره فیل ســینمایی حــوزه هن
ــش  ــه نمای ــه ب ــی« )Signes de Nuit( فرانس دو نوی

درمی آیــد.
- شــهرام توکلــی، رهبــر و عضــو هیئــت مؤســس 
»ارکســتر نوجوانــان ایــران«، دربــاره فعالیت هــای ایــن 
ــفند  ــن و اس ــت: در بهم ــال گف ــان س ــا پای ــتر ت ارکس
ــوی  ــتاد دهل ــت اس ــرای بزرگداش ــرا ب ــال دو اج  امس

و شب سال نو خواهیم داشت.
- ســعید اســدی، دبیــر ســی وپنجمین جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر فجــر، بیــان کــرد کــه امیــدوار اســت 

ــی شــود. ــن جشــنواره عمل ــای بودجــه ای ــده ارتق وع
- ســی ودومین جشــنواره بین المللــی موســیقی فجــر 
از ۲۲ دی مــاه تــا 1 بهمن مــاه ســال جــاری بــه ریاســت 

حمیدرضــا نوربخــش برگــزار می شــود.
ــریال  ــراژ س ــده تیت ــوان خوانن ــه عن ــاج ب ــد ت - وحی
»همســایه ها« بــه کارگردانــی مهــران غفوریــان معرفــی 

شــد.

»خیانت انیشتین« در فرشچیان

کیمیای وطن

نمایشنامه خوانی »خیانت انیشتین« 
ــدم،  ــوش مق ــی رادن ــه کارگردان ب
اجــرا  فرشــچیان  در  آذرمــاه   4
انیشــتین  خیانــت  می شــود. 
انیشــتین  از  نظریــه ای  دربــاره 
ــه بشــریت.  ــت اوســت ب ــه  خــودش خیان ــه گفت ــه ب اســت ک
ــول  ــا فرم ــرس آلمان ه ــت، از ت ــب اس ــه صلح طل ــتین ک انیش
ــا  ــتند؛ ام ــا بایس ــل آلمان ه ــا مقاب ــپارد ت ــکا می س ــه آمری را ب
ــا  ــه ژاپنی ه ــود، آن را علی ــع خ ــال مناف ــه دنب ــا ب آمریکایی ه
اســتفاده می کننــد و فاجعــه ای بــزرگ در تاریــخ می آفریننــد. 
ــاه  ــاس گن ــخت احس ــت س ــن باب ــه از ای ــا اینک ــتین ب انیش
ــد و او  ــدا می کن ــم راهــش را پی ــده دارد عل ــا عقی ــد، ام  می کن
و دیگــر دانشــمندان وســیله اند و در نهایــت دنیــای بــدون 
 جنــگ را آرزو می کنــد. حســن جویــره، بیــژن گنجعلــی 
و شــهاب غزالــی بــه همــراه وحیــد محزونــی و جــواد محمــد 
کریمــی، نقش خوانــی ایــن نمایــش را بــر عهــده دارنــد. 
عالقه منــدان بــرای حضــور در ایــن اجــرا می تواننــد پنجشــنبه 
ــه  ــینمای مجموع ــالن س ــه س ــاعت 16 ب 4 آذر ۹5، رأس س

ــد. ــه کنن ــچیان مراجع ــری فرش فرهنگی هن

»تمرین برای اجرا« به سوره آمد
ســاخته  اجــرا«  بــرای  »تمریــن  فیلــم  کیمیای وطن
محمدعلــی ســجادی در سینماســوره اصفهــان اکــران شــد. ایــن 
فیلــم کــه هجدهمیــن ســاخته محمدعلــی ســجادی به حســاب 
می آیــد، روایتــی از یــک گــروه تئاتــر اســت کــه می خواهنــد بــا 
ــد.  ــه ببرن ــود را روی صحن ــنامه خ ــده نمایش ــی ش ــر تالش ه
ــجادی ــی س ــی، محمدعل ــدی میام ــتانی، مه ــل شهرس  میکائی
آزاده  محمــود راســخ فر، محمــد ســاربان، حســین فــالح، 
موحــد، آوا دارویــت، نیمــا لبخنــده، دانیال اســماعیل زاده، نســیم 

میرزاده و ماهور سجادی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

»داستان همشهری« به اصفهان رسید
بــا آغــاز مــاه آذر مجلــه »داســتان همشــهری« در ادامــه 
پرونده هــای موضوعــی خــود ایــن بــار بــه اصفهــان رســید تــا 
ــاپ  ــه چ ــی ب ــندگان اصفهان ــدگاه نویس ــود را از دی ــب خ مطال
ــه  ــماره هم ــن ش ــی ای ــتان های ایران ــا و داس ــاند. روایت ه رس
بــه قلــم نویســندگان و هنرمنــدان اهــل اصفهــان یــا مقیــم این 
شــهر هنرپــرور بــه نــگارش درآمــده اســت. در بخــش »دربــاره 
زندگــی«، روایت هــای رضــا ارحام صــدر، محمــد کلباســی 
ــر و...  جعفــر مدرس صادقــی، ســروش صحــت، ســلمان باهن
هــر کــدام بــه جنبــه ای از ســیمای پــر نقــش و نــگار ایــن شــهر 

تاریخــی پرداختــه اســت.

اخبار کوتاه

افســانه بایــگان بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی خــط 
ســوم از تجربــه ســفر بــه کربــال و مراســم پیــاده روی 

اربعیــن گفــت. 
ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون دربــاره حــس خــود 

ــال و شــرکت در مراســم  ــه کرب از ســفر ب
مســائل  ایــن  کــرد:  اظهــار  اربعیــن 
تجربــه شــخصی اســت. مــن احســاس 
شــعف، ســبکی و کودکــی دارم. مســائل 
زندگــی برایــم ســاده شــده و نگاهــم بــه 
زندگــی تغییــر کــرده اســت. قلمــم نیــز 
ــوق  ــوخی س ــادگی و ش ــمت س ــه س ب

پیداکــرده اســت و هیــچ چیــز در زندگــی برایــم جــدی 
ــد. ــر کن ــد مــن را درگی نیســت کــه بتوان

  او افــزود: مــا در ایــن دنیــا بــه دنبــال خــوراک 
و شــهوت های خودمــان هســتیم و دعاهایمــان در 
ــم  ــال می روی ــه کرب ــی ب ــا وقت ــت؛ ام ــن راستاس همی

داریــم  بازتــری  کانــال  خــدا  بــا  ارتبــاط   بــرای 
و می توانیــم خواســته های بهتــری از خــدا داشــته 

ــم.  ــدا را بخواهی ــیت خ ــیم و مش باش
مــا بایــد همیشــه بگوییــم خــدا راضــی ام بــه رضــای 

ــم.  ــو می کن ــلیم ت ــودم را تس ــو و خ ت
حــج  ســفر  تفــاوت  دربــاره   بایــگان 
تــو  حــج  ســفر  در  گفــت:  کربــال   و 
و خداونــد هســتی و حــال فــردی را داری 
ــد  ــاز کن کــه می خواهــد همــه بندهــا را ب
و بــه معبــود برســد؛ در حالــی کــه کربــال 
یــک تــراژدی عاشــقانه بــزرگ اســت 
ــد  ــاق پرشــور در آدم می افت ــک اتف ــه ی ــر لحظ ــه ه ک
و درد عاشــقانه غریبــی در ایــن ســفر وجــود دارد کــه 
ــه دار  ــام حســین هم ــر نیســت. ام در ســفرهای دیگ
ــه  ــم ک ــد بدانی ــرد و بای ــدا ک ــقانه ف ــدارش را عاش و ن

ــار عاشــقانه اســت. ــن ایث زندگــی در ای

افسانهبایگان:

 کربال، تراژدی عاشقانه بزرگی است
ــب  ــان از تخری ــری اصفه ــوزه هن ــینمایی ح ــور س ــر ام مدی
ــران  ــینما ای ــی س ــی و خروج ــمت داخل ــی از قس بخش های
خبــر داد. مصطفــی حســینی ضمــن اعــالم ایــن خبــر 
ــرای چندمیــن  ــردار شــدیم کــه ب گفــت: در دوشنبه شــب خب

ــار افــرادی بــه ســراغ انبــار و اثاثیــه ســینما  ب
ایــران رفته انــد و بــه تخریــب بخشــی از 
قســمت داخلــی ســینما و قســمت خروجــی 
آن پرداخته انــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــم  ــام معظ ــتور مق ــق دس ــران طب ــینما ای س
 رهبــری بــه حــوزه هنــری واگــذار شــده 
 و هیــچ نهــادی حــق تصــرف و تبدیــل آن 

ــا  ــن ســینما ت ــت: ای ــدارد، گف ــری غیرســینمایی ن ــه کارب را ب
31 تیرمــاه ســال ۹۲ کاربــری ســینمایی داشــته اســت. قبــل 
از تعطیلــی آن هــم، نامــه ای مبنــی بــر واگــذاری آن بــه حــوزه 
ــت  ــی مالکی ــون مدع ــه هم اکن ــهید ک ــاد ش ــه بنی ــری ب هن
ایــن سینماســت ارســال شــده؛ امــا متاســفانه ایــن ســینما 

ــک هــم آن  ــل داده شــده و بان ــه تحوی ــک زیرمجموع ــه بان ب
ــر دوی  ــه ه ــرده اســت ک ــذار ک ــه بخــش خصوصــی واگ را ب
ایــن اقدامــات خــالف قانــون محســوب می شــوند؛ چــرا 
ــری اســت و ایــن ســینما  ــه حــوزه هن ــق ب کــه ســینما متعل
ــر  ــه غی ــی ب ــه مکان ــد ب ــوان نبای ــچ عن ــه هی ب
ــاره  ــا اش ــینی ب ــود. حس ــل ش ــینما تبدی از س
ــر اســاس اســتانداردهای موجــود  ــه اینکــه ب ب
ــری  ــون نف ــت 3 میلی ــرای جمعی ــور، ب در کش
ــدازی  ــینما راه ان ــالن س ــد 60 س ــان بای اصفه
شــود، در حالــی کــه تعــداد ایــن ســالن ها 
ــوان  ــد، عن ــه بســیار دارن ــزان فاصل ــن می ــا ای ت
کــرد: متاســفانه متولیــان فرهنگــی شــهر در برابــر ایــن اقــدام 
نادرســت ســکوت کرده انــد و ایــن مســئله ضــرر بزرگــی بــرای 
ــی شــهرمان محســوب  ــن ســرمایه های فرهنگ از دســت رفت
هفتــم  هنــر  بــه  کــه  بی مهری هایــی  ایــن  می شــود. 
می شــود، در آینــده عواقــب بــدی بــرای مــردم شــهرمان دارد.

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
شعبه  بایگانی  شماره   8۹0۹۹836534005۹۹: پرونده  شماره   ۹51011365380014۷: نامه  شماره 

:۹1006۹ تاریخ تنظیم:۹5/8/1۷اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 

موضوع علیه ذبیح اله اکبری  فرزند اسماعیل    و له احسان کیانی فرزند نور بخش     در تاریخ 

دوشنبه  13۹5/0۹/15 به منظور فروش شش دانگ طبقه دوم از یک باب ساختمان سه طبقه   ملکی 

خانم مریم باربان  واقع در پیر بکران – خ دکتر چمران – کوچه 1۷ شهریور دارای پروانه ساختمان 

به شماره 3۲4۹ مورخ 1383/08/10 به نام ذبیح اله کبری که ملک مذکور مفروز و مشاعات شامل 

دستگاه پله عمومی – پشت بام – پارکینگ حیاط و با مساحت حدود ۹5 متر می باشد و متعلق حق 

غیر نمی باشد   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 

۲۲8 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۷84655000ریال 

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

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

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

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

مدیر اجرای  احکام حقوقی دادگستری فالورجان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹30۹۹80350400۲۲6شماره  پرونده:  ۹510100351408۷۹4شماره  ابالغیه:  شماره 

۹30۲۷6 تاریخ تنظیم: 13۹5/08/۲3 خواهان / شاکی محمد افشین  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم علی علیجانیان و وحید علیجانیان و حسن نایب اصفهانی و ماندانا شجاعت  به خواسته الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک 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 

3۲3 ارجاع و به کالسه ۹30۹۹80350400۲۲6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/10/0۹ و ساعت 

08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  

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

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

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

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

شماره: ۲6386/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای غالمرضا غفاری  دارای شناسنامه شماره 1متولد 1345  به شرح دادخواست به کالسه ۹5 / ۷4۹ 

ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی 

غفاری  بشناسنامه ۲15مورخ 1313/۲/30 در تاریخ13۹5/۷/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – چهار دختر – یک همسر دائمی که به 

شرح ذیل می باشد:1- غالمرضا غفاری فرزند محمد علی به ش ش 1 متولد 1345 صادره از گلپایگان 

۲- زهرا غفاری فرزند محمد علی به ش ش ۲۷ متولد 1333 صادره از گلپایگان 3- لیال غفاری 

فرزند محمد علی به ش ش 5-006۷6۲ -1۲1 متولد 13۷1 صادره از گلپایگان 4- فاطمه غفاری فرزند 

محمد علی به ش ش 111 متولد 134۷ صادره از گلپایگان 5- مریم غفاری فرزند محمد علی به ش 

ش ۲6 متولد 133۷ صادره از گلپایگان 6- دلیر غفاری فرزند صفر به ش ش 1113 متولد 1350 صادره 

از فریدونشهر 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 : 3۹1/ م الف

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

آگهیابالغدادخواستوضمائمووقترسیدگی
نظر به اینکه خانم صدیقه ترکی  بطرفیت فتح اله حسن پور  به خواسته مطالبه تقدیم که به شورای 

حل اختالف شعبه اول حقوقی ارجاع به کالسه ۹5/1۲33 ثبت و برای روز یک شنبه مورخ ۹5/10/14 

ساعت ۹/۲0 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی  نموده است  به تقاضای 

خواهان و دستور شورا  به استناد ماده ۷3 ق.آ.م یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار 

رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید  که با مراجعه به دبیرخانه  شورای حل اختالف 

شعبه اول حقوقی فالورجان و اعالم  نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب می شود . 

دبیرخانه شورای حل اختالف خانواده شعبه اول شهرستان فالورجان

تحدیدحدودعمومی
امالک  از   حدودقسمتی  تحدید  وامالک   اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  وبموجب  نوبتی   آگهی  پیرو 
آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده رأس ساعت 8 صبح  هرروز  ثبتی  بخش های۲و3و4حوزه 

انجام خواهد شد.
امالکوابنیهبخش2آرانوبیدگل

امالک و ابنیه بخش دو آران و بیدگل 
پالک 53 اصلی واقع در مزرعه یحیی آباد

6 فرعی: خانم زهرا سیاحی کاشی فرزند سیف اله- ششدانگ یکباب خانه باغ به مساحت 14۹۷ 
متر مربع

امالکوابنیهبخشسهآرانوبیدگل 
شماره های فرعی از پالک ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد 

8404 فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۲۲/۷0 متر مربع
8405 فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 11۹/50 متر مربع

۹5/۹/۲5
شمارههایفرعیازپالک2640اصلیواقعدرآراندشت

عزیزاله  فرزند  آرانی  فدائیان  طاهره  خانم  و  علی  منده  فرزند  غالمی  احمد  آقای  فرعی:   1۷64
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/80 متر مربع

1۷6۷ فرعی: آقای عمران سیاری آرانی فرزند رمضانعلی- ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲60/۷0 
متر مربع

آرانی فرزند عزیزاله  آرانی فرزند عباس و خانم معصومه زینل زاده  1۷68 فرعی: آقای رضا نگاهی 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۲8 متر مربع

۹5/۹/۲8
شمارههایفرعیازپالک2646اصلیواقعدرمزرعهطلقآبادآران

506 فرعی: آقای حسین مکاری نژاد آرانی فرزند رجبعلی، تمامی 3۲0/۷5 سهم مشاع از 560/۷5 
سهم، ششدانگ پالک 506 فرعی به مساحت 560/۷5 متر مربع

شماره های فرعی از پالک ۲648 اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد آران 
64۹ فرعی: آقای عباس چهارسوقی فرزند علی محمد ششدانگ قطعه زمین چهار قفیزی 

بانو صاحب  و  دانگ مشاع  به سه  نسبت  علی محمد  فرزند  عباس چهارسوقی  آقای  فرعی:   ۷4۷
سلطان بلند آرانی فرزند محمد آقا و بانو نباتی چهارسوقی فرزند علی محمد هر دو نسبت به سه دانگ 

مشاع )بالمناصفه( - ششدانگ قطعه زمین پانزده قفیزی
۹36 فرعی: خانم کبری حاجی حسینی آرانی فرزند حسین - ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری 

به مساحت ۷۷5 مترمربع.
۹5/۹/۲۹

شمارههایفرعیازپالک2649اصلیواقعدرمزرعهمبارکهآران
418 فرعی: آقای علی محمد اسالمیان فرزند غالمرضا- سه دانگ مفروز قسمت جنوبی قطعه زمین 

135 قفیزی
4۲3 فرعی: آقای علی محمد اسالمیان فرزند غالمرضا و غیره- ششدانگ قطعه زمین هشتاد قفیزی 

و سرجوبه متصل به آن
شمارههایفرعیازپالک2703اصلیواقعدراراضیدوالببیدگل

55۷ فرعی: آقای سیدحسین سیدی بیدگلی فرزند سیدناصر- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
135 مترمربع.

۹5/۹/30
شمارههایفرعیازپالک2715اصلیواقعدرابوزیدآباد

608فرعی–اداره اوقاف وامورخیریه آران وبیدگل- یکباب مسجد
3۹40 فرعی: آقای عباسعلی نخودی فرزند غالمعلی- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 

۹386 مترمربع.
3۹45 فرعی: آقای نوراله غالمی فرزند آقاحسن- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۷56 

مترمربع.
۹5/10/1

شمارههایاصلیواقعدراماکنآرانوبیدگل
پالک 30۹1 اصلی واقع در اراضی بیدگل: خانم فرشته نوحیان بیدگلی فرزند ابوالقاسم- ششدانگ 

یکبابخانه به  مساحت ۲88/6۷ متر مربع 
عباس- ششدانگ  فرزند  بیدگلی  زاده  کریم  ناصر  آقای  بیدگل:  اراضی  در  واقع  اصلی  پالک 30۹۲ 

یکبابخانه به  مساحت 144/۹0 متر مربع 
پالک 30۹6 اصلی واقع در اراضی بیدگل: خانم انیس ارباب پور بیدگلی فرزند ابوالقاسم- ششدانگ 

یکبابخانه به  مساحت ۲0۷/۷0 متر مربع 
پالک 30۹۷ اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای جواد عبداله پور بیدگلی فرزند علی محمد- ششدانگ 

یکبابخانه به  مساحت 1۲5/50 متر مربع 
پالک 30۹8 اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای عباس حاجی علی اکبریان بیدگلی فرزند رحمت اله 
نسبت به چهار دانگ و خانم ملیحه سادات پور هاشمی فرزند سیدناصر نسبت به دو دانگ- ششدانگ 

یکبابخانه به  مساحت 15۹/85 متر مربع 
۹5/10/۲

امالکوابنیهبخشچهارآرانوبیدگل
شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در اماکن نوش آباد

 111/50 به مساحت  انباری  یکباب  قنبرعلی- ششدانگ  فرزند  محمد شریعتی  آقای  فرعی:   3841
متر مربع

3843 فرعی: آقای محمد شریعتی فرزند قنبرعلی- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 
متر مربع 

شماره های فرعی از پالک 41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد
853 فرعی: آقای مهدی سفری نوش آبادی فرزند رضا و خانم مرضیه لقمان استرکی فرزند ناصر 

)بالمناصفه(-ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153 متر مربع
۹5/10/4

لذابموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعالم  میشود که در روز وساعت تاریخهای مقررفوق  
تحدید  زمان  در  آنها   قانونی  یانماینده  مالکین  از  هریک  صورتیکه  در  حاضر  ملک  وقوع  محل   در 
حاضر نباشند ملک آنها مطابق ماده14 قانون ثبت با حدود اظهارشده  و تبعیت از مجاورین تعیین 
تحدید  تاریخ  از  ثبت   قانون    ۲0 ماده  طبق  امالک  وصاحبان  مجاورین   اعتراضات  شد  خواهد 
حدود   تا 30 روز پذیرفته خواهد شدوطبق تیصره ۲ ماده واحده قانون تعین تکلیف  پرونده های 
معترضی  ثبت معترض  ظرف مدت یکماه  از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی  با تقدیم 
تسلیم  اداره  این  وبه  اخذ  را  دادخواست    تقدیم  قضائی  گواهی  ذیصالح  مرجع  به   دادخواست 

نماید   ./
 تاریخ انتشار :۹5/۹/3 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل – عباس عباس زادگان 
5/۲۲/۹5/441/م الف

آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقول
  ۹5013۷ کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
مملک  فروش  خواسته  به  نجیمی  علی  ایرج  علیه  و   نجیمی  علی  اکرم  نفع  به  احکام  اجرای 
منزل  باب  یک  فروش  منظور  به  0۹:00 صبح  ساعت   ۹5/0۹/1۷ تاریخ  در  ای  مزایده  جلسه  مشاع 
واقع  سال  سی  حدود  قدمت  با  اعیانی  مربع  متر   ۲54 و  عرصه  مربع  متر   ۲6۹ حدود  مسکونی 
توسط  1  که  پالک   80 نجیمی کوچه  علی  بهمن  شهید  کوچه  ولیعصر  بلوار  برخوار  آباد  اسالم  در 
نجیمی  علی  ایرج  آقای  تصرف  در  فعال  و  گردیده  ارزیابی  ریال   1400000000 مبلغ  به  کارشناس 
اجرای  دفتر  به  ملک  از  بازدید  جهت  مزایده  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  نماید  می  برگزار  است 
شده  ارزیابی  مبلغ  از  اجرای  دفتر  در  مقرر  روز  در  مزایده  نمایند  مراجعه  برخوار  دادگستری  احکام 
شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است 
واریز  دادگستری  حساب  به  المجلس  فی  را  مزایده  مورد  مبلغ  صد  در   10 بایستی  می   خریدار 

نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/813/م الف به تاریخ ۹5/08/۲۷
آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقول

اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه ۷16/۹5 اجرای احکام که در آن محکوم 
علیه شرکت آنتیک سنگ مینیاتور به مدیریت سید علی حسینی   محکوم است به پرداخت مبلغ 
بابت هزینه  1608۷0888 ریال اصل خواسته در حق خانم گیتی شفیعی و مبلغ ۷5۹3544 ریال 
محل  در  صبح   ۹ ساعت   ۹5/10/۲6 تاریخ  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  دولت  حق  در  اجراء 
دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده از اموال واقع 
در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
 3 با  ساز  دست  و  ایرانی  مستعمل  فلزی  پایه  اتوماتیک  متری   4 سنگ  زن  ابزار  دستگاه  1-یک 
تابلو برق و کلیدهای فرمان مربوطه مبلغ ۲6000000  الکتروموتور منصوب مجهز به هندویل تنظیم و 
مبلغ   400 آوی  مدل   akal مارک  سنگ  مالیم  صیقل  جهت  لرزشی  تامبلر  دستگاه  یک   -۲ ریال 

۲4000000 ریال.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/815/م الف به تاریخ ۹5/08/۲۹
آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقولنوبتدوم

اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
۹5010۹ اجرای احکام که در آن محکوم علیه مجید جعفری فرزند حسین محکوم است به پرداخت 
658000000 ریال ) بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه( در حق آقای حمید جزی فرزند عباسعلی 
تاریخ  در  ایی  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  دولت  در حق  اجرا  هزینه  بابت  ریال   33884500 مبلغ  و 
۹5/0۹/1۷ ساعت 1۲ در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می 
توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال با هماهنگی این شعبه واقع در خورزوق محله دلیگان بازدید 
برنده کسی است که  و  ریال شروع شده   1۷4000000 به میزان  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده  نمایند. 

حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید.

جهت بازدید از اموال که شامل سرویس خواب  و ... می باشد به شعبه مراجعه نمایید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/5۲0/م الف به تاریخ ۹5/08/۲۷
دادنامه

حقوقی  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع    ۲01  -۹5/0۷/06 دادنامه:  شماره   ۹5/364  : پرونده  کالسه 
شورای حل اختالف برخوار 

خواهان :مائده فاضلی به نشانی محسن آباد ک عمار یک جنب بسیج

خوانده : محسن فروهیده به نشانی مجهول المکان
خواسته:  تامین خواسته

گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا
اصغر  فرزند  فروهیده  آقای محسن  به طرفیت  فرزند  فاضلی  مائده  در خواست خانم  در خصوص 
خودرو  پالک  عین  فیزیکی  سیستمی  توقیف  بر  مبنی  خواسته  تامین  قرار  صدور  خواسته  به 

و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر   ۲8 ن   ۷48  -13 ایران  انتظامی  شماره  به   405 پژو 
به  توجه  با  و  به شماره 14۷۲/13/۹5/343  ناجا  راهور  پلیس  از  آمده  به عمل  استعالم  و  مالحظه 
مستندا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  دارد  الیه  مشار  خواست  در  خواهان  مستندات  بودن  رسمی 
خواسته  تامین  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   1۲۲ و   1۲1 و   116 و  الف(  بند   (  108 ماده  به 
 ۷48  -13 ایران  انتظامی  شماره  به   405 پژو  خودرو  پالک  عین  فیزیکی  سیستمی  توقیف  و 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   11۷ ماده  آخر  قسمت  وفق  قرار  این   . می گردد  اعالم  و  صادر   ۲8 ن 
اعتراض در همین شعبه  ابالغ قابل  از  باشد و ظرف مهلت ده روز پس  ابالغ قابل اجرا می  از   قبل 

می باشد.
قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/808/م الف به تاریخ  ۹5/08/۲5
آگهیاحضارمتهم

نظر به اینکه فرهاد کریمی سفید دشتی فرزند اسماعیل به اتهام کالهبرداری  از طرف این شعبه در پرونده 
کالسه ۹50۹68/ج 10۲ تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ ۹5/10/08 ساعت 10:00 تعیین 

گردیده و با توجه به اینکه ابالغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه ممکن نمی 
باشد بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در تاریخ فوق در 
 شعبه 10۲ جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد 

شد .
شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/8۲4/م الف به تاریخ ۹5/0۹/01
آگهیابالغدادخواستوضمائم

آقای عباس طغیانی دولت آبادی به وکالت رضا فروزان مهر دادخواستی به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه به طرفیت سید سعید زهرویه به این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/1۷1 ثبت و برای روز 
مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   1۷:30 ساعت  و   ۹5/11/0۲ شنبه 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان 
جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه 
جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 
روز ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . نمود  خواهد   اتخاذ 

 است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/800/م الف به تاریخ ۹5/0۹/0۲
آگهیابالغدادخواستوضمائم

آقای عباس طغیانی دولت آبادی به وکالت رضا فروزان مهر دادخواستی به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه به طرفیت حسین امینی به این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/16۹ ثبت و برای روز  شنبه 
المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  تعیین شده  رسیدگی  وقت   1۷:15 و ساعت   ۹5/11/0۲
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  حسب  لذا  باشد،  می 

دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار 
رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر 
روز  ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . نمود  خواهد   اتخاذ 

است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/800/م الف به تاریخ ۹5/0۹/0۲

به بهانه درگذشت استاد سلیم موذن زاده اردبیلی

نوای ماندگار

دراقدامیغیرقانونی

سینما ایران اصفهان تخریب شد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

شکایت جیووا از فدراسیون فوتبال... چهارشنبه  03  آذرماه   61395
ـــمـــاره  305 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 دیدار سپاهان و فوالد 

به ساعت ۱۴ موکول شد
بــا درخواســت تیــم فوتبــال 
تیــم  ایــن  دیــدار   ســپاهان، 
و فــوالد بــه ســاعت ۱۴ موکــول 
شــد. تیم هــای فوتبــال ســپاهان 
یازدهــم  هفتــه  از  فــوالد  و 
رقابت هــای لیــگ برتر پنجشــنبه 

به مصاف هم می روند.
 ایــن دیــدار قــرار بــود از ســاعت ۱6 و 30 دقیقــه برگــزار شــود 
ــور ورزشــگاه نقــش جهــان  ــا وجــود حــل مشــکالت ن امــا ب
ــا درخواســت ســپاهانی ها، ایــن مســابقه ســاعت ۱۴ آغــاز  ب
ــد  ــر را تأیی ــن خب می شــود. اخــوان، سرپرســت ســپاهان، ای

کــرد.

 استکی، سومین گلزن برتر 

لیگ هندبال اروپا
ــا  ــان اروپ ــال قهرمان ــگ هندب ــم از رقابت هــای لی ــه هفت هفت
در بخــش مــردان در حالــی ایــن هفتــه در شــهرهای مختلــف 
ایــن قــاره دنبــال شــد کــه در لیســت برتریــن گلزنــان 
ــاهد  ــا، ش ــال اروپ ــیون هندب ــوی کنفدراس ــده از س ــالم ش اع
 حضــور نــام ســجاد اســتکی، هندبالیســت جــوان کشــورمان 
ــی  ــوس دانمارک ــگ ماگن ــدول، برامین ــن ج ــتیم. در ای هس
ــا 60 گل، یــوو جــن شــیمر آلمانــی از تیــم پاریــس ســنت  ب
ژرمــن بــا ۴۷ گل، اول و دوم هســتند. ســجاد اســتکی، لژیونر 
۲6 ســاله ایرانــی، از تیــم دینامــو بخارســت بــا ۴3 گل زده در 
ــان  ــال قهرمان ــگ هندب ــای لی ــرار دارد. رقابت ه ــوم ق رده س
باشــگاه های اروپــا در بخــش مــردان، هم اکنــون در ۴ گــروه 
ــت در  ــو بخارس ــم دینام ــت. تی ــان اس ــاره در جری ــن ق در ای
ــا  ــی ب ــم از دور گروه ــه هفت ــان هفت ــارم و در پای ــروه چه گ
ــته  ــای گذش ــت. هفته ه ــارم اس ــاز در رده چه ــب 6 امتی کس
ــی از  ــی گزارش ــا ط ــال اروپ ــیون هندب ــایت کنفدراس ــز س نی
ــوان  ــه عن ــی ب ــای اروپای ــر در تیم ه ــی حاض ــان ایران بازیکن
ــن  ــرد. همچنی ــاد ک ــان ی ــتاره تیم هایش ــر و س ــان برت بازیکن
ــدام  ــا اق ــزارش بازی ه ــی از گ ــا در بخش های ــون اروپ تلویزی
ــط  ــیده توس ــه ثمررس ــای ب ــری از گل ه ــش تصاوی ــه پخ ب
ــت.  ــرده اس ــا ک ــن رقابت ه ــر در ای ــی حاض ــای ایران لژیونره
هم اکنــون ۷ ایرانــی بــه طــور رســمی در تیم هــای قــاره 
ــتکی  ــرم اس ــتکی، اله ک ــجاد اس ــد. س ــازی می کنن ــا ب اروپ
و ســیدعلیرضا موســوی در تیــم دینامــو بخارســت، محســن 
باباصفــری در تیــم بشــیک تــاش ترکیــه، شــاهو نصرتــی در 
ــا در  ــاکن اروپ ــی س ــاش ایران ــال توم ــی، دانی ــتوای رمان اس
لیــگ هندبــال ســوئد و ایمــان جمالــی در مجارســتان حاضــر 
هســتند. ســجاد اســتکی، بــرادر کوچک تــر اله کــرم اســتکی 

ــان اســت. ــد اصفه ــال و متول ــی هندب بازیکــن تیــم مل

آمادگی برای دیدار با روسیه
ــال  ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
گفــت: اردوی تدارکاتــی پیش از 
بــرای  روســیه  بــا  بــازی 
هماهنگــی و تمرینــات ریکاوری 

بازیکنان برگزار می شود.
محمــد ناظم الشــریعه، ســرمربی 
تیــم ملــی فوتســال گفــت: قــرار 
اســت تــا طــی هفتــه آتــی اردوی تدارکاتــی بــرای بازیکنــان 
ــه شــرایط آمادگــی مناســبی  ــا ملی پوشــان ب برگــزار کنیــم ت
برســند و بــا هماهنگــی هــر چــه بیشــتر بــه مصــاف تیــم دوم 
جهــان برویــم. وی در ادامــه بیــان کــرد: دنبــال ایــن هســتیم 
ــرایط  ــن ش ــم و بهتری ــزار کنی ــی را برگ ــای اردوی ــا برنامه ه ت
ــان  ــا بازیکن ــم ت ــم آوری ــال فراه ــی فوتس ــم مل ــرای تی را ب
ــان ــم دوم جه ــر تی ــم پیــش رو براب ــدار مه ــد در دو دی  بتوانن

عملکــرد مناســبی داشــته باشــند؛ ضمــن اینکــه قصــد داریــم 
 از بازیکنــان جــوان در ایــن دو مســابقه اســتفاده کنیــم 

و آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم. 
وی در ادامــه گفــت: قــرار گرفتــن بازیکنــان جــوان و بــا تجربه 
در کنــار یکدیگــر باعــث می شــود تــا تیــم ملــی فوتســال در 
ــه در  ــی ک ــرد و از عنوان های ــرار بگی مســیر رشــد و توســعه ق
ــاع  ــی آورد، دف ــت م ــه دس ــی ب ــی و جهان ــن بین الملل میادی

کنــد.

ترابی از اروپا پیشنهاد دارد
مدیــر عامــل باشــگاه ســایپا می گویــد مهــدی ترابــی از ســه 
باشــگاه معتبــر اروپایــی پیشــنهاد دارد. رضــا درویــش دربــاره 
ــای  ــرد: بازی ه ــار ک ــایپا اظه ــگاه س ــت باش ــن وضعی آخری
ــری  ــفانه در نتیجه گی ــا متاس ــم، ام ــام می دهی ــی انج خوب
ــی  ــج خوب ــی نتای ــام حذف ــه در ج ــال ک ــتیم. فع ــق نیس موف
ــی  ــج خوب ــم نتای ــم بتوانی ــگ ه ــم در لی ــم و امیدواری گرفتی
کســب کنیــم و بدشانســی دســت از ســر مــا بــردارد. وقتــی 
بازیکــن مــا مقابــل دروازه خالــی تــوپ را بــه بیــرون می زنــد 
یعنــی بی دقــت اســت. ان شــاءهللا در بازی هــای آینــده ایــن 

مشــکل هــم برطــرف خواهــد شــد. 
وی دربــاره شــایعه برکنــاری فرکــی هــم گفــت: بــا قطعیــت 
می گویــم تــا زمانــی کــه مــن هســتم، فرکــی هــم ســرمربی 
ســایپا خواهــد بــود. حتــی اگــر هــم بــه لیــگ یــک ســقوط 

کنیــم، بــاز هــم فرکــی را برکنــار نخواهــم کــرد. 
ــت  ــاره وضعی ــش درب ــری از صحبت های ــش دیگ وی در بخ
مهــدی ترابــی هــم گفــت: ایــن بازیکــن از ســه باشــگاه معتبر 
اروپایــی پیشــنهاداتی دارد و تــا بــه امــروز هــم صحبت هــای 
ــالح  ــه ص ــر ب ــم اگ ــد بگوی ــت. بای ــده اس ــام ش ــه انج اولی
ــنهاد  ــا پیش ــد ب ــن باش ــن بازیک ــده ای ــه آین ــگاه و البت باش
موافقــت  اروپایــی  باشــگاه های  از  یکــی  بــه  انتقالــش 

می کنیــم.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

ــای  ــتن گام ه ــال برداش ــوز در ح ــران هن ــوان ای ــال بان فوتب
ــان  ــر چن ــا درگی ــودک نوپ ــن ک ــا همی ــت؛ ام ــی اس ابتدای
ــه جــای رشــد  ــا ب ــن روزه ــه ای مشــکالت حــادی اســت ک
ــران  ــفانه مدی ــت. متاس ــدن اس ــده مان ــر زن ــه فک ــط ب فق
ــام و شــهرت  ــال کســب ن ــه دنب ــا ب ــه تنه ــران ک ــی ای فوتبال
 هســتند، وقتــی می بیننــد در فوتبــال بانــوان خبــری از نــام 
ــان  ــال خودش ــالل، خی ــه انح ــا گزین ــت، ب ــهرت نیس  و ش
ــای از  ــه به ــت ب ــال راح ــن خی ــا ای ــد؛ ام ــت می کنن را راح
دســت رفتــن صدهــا دختــر بااســتعداد کشــور حاصــل 

می شــود.
    آخرین قربانی

در حــال حاضــر، آخریــن قربانــی ورزش بانــوان، تیــم بانــوان 
ــن  ــد بازیک ــراض چن ــر اعت ــا ب ــت. بن ــران اس ــتقالل ته اس
ــار  کــه بیشــتر آن هــا دختــران زیــر ۱9 ســال هســتند، این ب
 نیــز مدیــر مــرد یــک باشــگاه ورزشــی در ســاده ترین 
ــان داده  ــم زن ــالل تی ــه انح ــم، رأی ب ــن تصمی و نزدیک تری
ــه یــک اپیدمــی  ــه نظــر می رســد ب اســت. موضوعــی کــه ب

ــل شــده اســت. مدیریتــی در ورزش کشــور تبدی
    واکنش سراسر ناامیدکننده تاج

ــر از ایــن دســت اتفاقــات، شــاید واکنــش سراســر  جالب ت
ــرا  ــن ماج ــه ای ــال ب ــیون فوتب ــس فدراس ــده رئی ناامیدکنن
بــود. جایــی کــه مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال در 

یــک برنامــه تلویزیونــی آب پاکــی را بــر روی دســت بانــوان 
ــوان  ــال بان ــامانه فوتب ــت: »... س ــت و گف ــت ریخ فوتبالیس
چنــدان قــوی نیســت. در فوتبــال بانــوان، مثــل خاله بازی هــا 
ــم.  ــی را نمی خواهی ــالن مرب ــد ف ــان می گوین ــی بازیکن برخ
ــم  ــگاه، تی ــار باش ــه، چه ــت. س ــوب نیس ــدان خ ــن چن ای
بانــوان را بــا ایــن سیســتم راه انــدازی کردنــد؛ امــا گفتنــد مــا 

ــم.« ــا داری ــن تیم ه ــا وجــود ای مشــکالت بیشــتری ب
    وقتی تر و خشک باهم می سوزند

ــر  ــک مقص ــدون ش ــتقالل ب ــم اس ــرض تی ــان معت بازیکن
اتفاقــات اخیــر هســتند؛ امــا گنــاه ســایر بازیکنــان چیســت 
کــه بــار دیگــر بــه دلیــل اشــتباه چنــد نفــر، تــر و خشــک بــا 
ــی« ــد »خداویس ــی مانن ــف بازیکنان ــوخته اند. تکلی ــم س  ه

ــد شــده  ــه او تاکی ــه ب ــی پزشــکی ک ــا وجــود گواه ــه ب - ک
ــگ  ــش در لی ــدن تیم ــی مان ــرای باق ــا ب ــد، ام ــازی نکن ب
بــازی می کنــد و ســالمتی خــود را بــه خطــر می انــدازد - در 
ــداری  ــدف از تیم ــا ه ــا واقع ــود؟  آی ــه می ش ــن چ ــن بی ای
ــوان  ــای ورزش بان ــوان، ارتق ــوزه ورزش بان ــگاه ها در ح باش
ــا  ــی( باره ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــت؟ مق اس
ــته اند؛  ــد داش ــوان تاکی ــه ورزش بان ــه ب ــعه و توج ــر توس ب
ــوان  ــه ورزش بان ــه ب ــز توج ــرم نی ــوری محت ــس جمه رئی
را یــک ضــرورت معرفــی کــرده اســت. برخــالف ایــن 
سیاســتگذاری های مســئوالن عالــی نظــام در حــوزه ورزش 
بانــوان، آیــا مدیــران مــرد ورزش کشــور در پــی یــک تلنگــر 
ــن مســئولیت محول شــده از ســوی  ــا ای ــه نیســتند ت و بهان

ــد؟ ــود بردارن ــور را از دوش خ ــد کش ــات ارش مقام
    ورزش بانوان

پول هــای  بی اخالقی هــا،  همــه  وجــود  بــا  متاســفانه 
فوتبــال  بی پایــان  حاشــیه های  و  و کتــاب  بی حســاب 
ــد  ــه دارن ــران عالق ــی ای ــران فوتبال ــم مدی ــاز ه ــردان، ب م
تنهــا در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد. ایــن مدیــران فوتبالــی 
کــه بیشــتر از خانــواده فوتبــال هــم نیســتند، بــا تصمیمــات 
غیراصولــی خــود در حــال نابــود کــردن همیــن نهــال نــورس 
ــوان  ــم روزی ورزش بان ــتند. امیدواری ــوان هس ــال بان  فوتب
و به ویــژه فوتبــال، جایــگاه واقعــی خــود را در ورزش کشــور 

پیــدا کنــد.

انحالل، درد این روزهای فوتبال بانوان

ــووا  ــرکت جی ــال و ش ــیون فوتب ــه فدراس ــس از مناقش پ
شــکایت ایــن شــرکت ایتالیایــی از ایــن فدراســیون رســما 

بــه جریــان افتــاده اســت. 
رئیــس فدراســیون فوتبــال چنــدی پیــش از آغــاز مزایــده 
ــرای البســه  ــد ب ــرای انتخــاب اسپانســر جدی و مذاکــره ب

تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران خبــر داد 
و گفــت: بــرای ســال آینــده تیــم ملــی 
تیــم  البســه  خریــد  بــه  اقــدام  دیگــر 
ــت  ــی اس ــوع در حال ــن موض ــد. ای نمی کن
ــراردادی   کــه فدراســیون در حــال حاضــر ق
را بــا شــرکت البســه ورزشــی جیــووای 
ایتالیــا دارد و بــه جــز تیــم ملی بزرگســاالن 

اســتفاده  آدیــداس  از  خریداری شــده  البســه  از  کــه 
می کنــد، ســایر رده هــای ملــی ماننــد فوتســال و فوتبــال 
ــد.  ــره می برن ــی به ــرکت ایتالیای ــاک ش ــاحلی از پوش س
پوشــاک  از  فوتبــال  فدراســیون  اســتفاده  طرفــی  از 
آدیــداس بــرای تیــم ملــی بزرگســاالن بــا وجــود قــرارداد 

بــا جیــووا بــه یــک مناقشــه بیــن دو طــرف تبدیــل 
شــده اســت. از یــک طــرف جیــووا فدراســیون فوتبــال را 
ــت  ــرارداد و پرداخ ــن ق ــای ای ــی از بنده ــه تخط ــم ب مته
ــاج  ــر ت ــوی دیگ ــد و از س ــنگین می کن ــی س ــه مال جریم
و همکارانــش در فدراســیون، خودشــان را مبــرا از تخلــف 
جیــووا  بــه  زدن  اتهــام  بــه  و  می داننــد 

می پردازنــد. 
ــدگان  ــالم نماین ــق اع ــود، طب ــن وج ــا ای ب
شــرکت ایتالیایــی، شــکایت آن هــا در دادگاه 
ســوئیس از فدراســیون فوتبــال بــه جریــان 
افتــاد و هــر دو طــرف مــدارک و مســتندات 
خــود را ارائــه کرده انــد؛ امــا هنــوز دادگاه بــه 

مرحلــه دادرســی نرســیده اســت. 
نکتــه شــایان ذکــر دربــاره جیــووا ایــن اســت کــه 
ــن  ــه ای ــیدن البس ــرکت در ازای پوش ــن ش ــئوالن ای مس
شــرکت توســط همــه رده هــای ســنی و به ویــژه تیــم ملــی 
بزرگســاالن حاضــر بــه بــاز پــس گرفتن شــکایت هســتند.

شکایت جیووا از فدراسیون فوتبال به جریان افتاد
ــد  ــرداری می گوی ــی وزنه ب ــم مل ســرمربی اســبق تی
ــتمی  ــئله رس ــاره مس ــون درب ــیون تاکن ــه فدراس  ک
و انوشــیروانی بــه خوبــی توانســته فضــا را مدیریــت 
کنــد؛ اکنــون نیــز بایــد تعامــل ایجــاد کنــد کــه در 

ایــن صــورت خیلــی مســائل حــل می شــود. 
بهمــن زارع، ســرمربی اســبق تیــم 
ــد  ــیون بای ــه فدراس ــاره اینک ــی درب مل
ــت  ــرایط را مدیری ــورت ش ــه ص ــه چ ب
کنــد، بیــان کــرد: مــا در مرحلــه ای قرار 
ــای  ــه فض ــبت ب ــد نس ــه بای ــم ک داری
موجــود تصمیــم بگیریم. شــاید اگر در 
شــش مــاه پیــش قــرار داشــتیم، باید 

بــه گونــه دیگــر تصمیم گیــری می شــد؛ امــا نســبت 
بــه شــرایط المپیــک انعطافــی بــه خــرج داده شــد 
 و رســتمی چنــد ماهــی تنهایــی تمریــن کــرد 
و بــه نتیجــه هــم رســید؛ بنابرایــن خــود ورزشــکار 
آوردنــد  دســت  بــه  را  تجربــه ای  فدراســیون   و 

و اکنــون در تصمیم گیــری بایــد بــه تجربــه بــه 
دســت آمــده نیــز توجــه و نســبت بــه تجربــه قبــل 

تصمیم گیــری شــود.
 او دامــه داد: فدراســیون قبــل از المپیــک هــم 
ــا تعامــل  ــت و ســعی کــرد ب فضــا را خــوب مدیری
تنــش را کــم کنــد. اکنــون نیــز تعامــل 
بیــن ورزشــکار و مربــی خیلــی مســائل 

ــد.  ــل می کن را ح
ــیر  ــن مس ــه ای در ای ــرم دغدغ ــه نظ ب
ــوش  ــد کیان ــرار باش ــر ق ــت و اگ نیس
رســتمی ماننــد قبــل حرکــت کنــد 

نمی افتــد. اتفاقــی  هیــچ 
اســت  ورزشــکاری  رســتمی  حــال  هــر  بــه   
کــه بــه پختگــی رســیده و دنبــال ایــن نیســت 
کــه بــا کســی مبــارزه کنــد؛ بلکــه می خواهــد 
اهتــزاز  بــه  را  ایــران  پرچــم  و  بگیــرد   نتیجــه 

درآورد.

مشکل انوشیروانی و رستمی باید با تعامل حل شود

رئیس  شهردار،  حضور  با  نشستی  در  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل   مدیر 
و اعضای شورای شهر گز که به منظور قدردانی از مهندس امینی به جهت آبرسانی به 
شهر گز در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت، گفت: چندسالی بود که اجرای طرح 
آبرسانی به شهر گز را مدنظر داشتیم؛ اما به دلیل تنگناهای شدید مالی اجرای این 
پروژه امکان پذیر نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری، مهندس جانباز مدیر عامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، پیگیر اجرای طرح آبرسانی شهر گز شدند؛ این در 
حالی بود که در آن برهه، آبفای اصفهان از لحاظ مالی توان اجرای 9 کیلومتر لوله گذاری 
آب با اقطار 600 و ۷00 میلیمتر را نداشت؛ اما با همدلی و هم افزایی و وحدت رویه میان 
مسئوالن امر، اجرای این پروژه در کمتر از 6 ماه صورت گرفت و در آبان ماه با حضور 

وزیر محترم نیرو به بهره برداری رسید.
    اجرای سریع طرح آبرسانی به شهر گز

مشکالت  مطمئنا  باشد،  مردم  به  هدف خدمت رسانی  هنگامی که  اینکه  بیان  با  وی 
آبفای  داشت:  اظهار  شد،  خواهد  رفع  همدلی  و  پشتکار  تأمل،  کمی  با  رو  پیش 
از  بهره گیری  درصدد  گز  شهر  به  آبرسانی  سریع تر  اجرای  منظور  به  اصفهان  استان 
با  و  نرسیدیم  توافق  به  زمینه  این  در  متأسفانه  اما  بود؛  مالی بخش خصوصی  توان 
سریع تر  هرچه  پروژه  این  داشت  امکان  تدابیری که  و  راه ها  تمامی  اینکه  به  توجه 
توان  و  قدرت  با  توانستیم  نهایت  در  بود،  شده  داده  قرار  مدنظر  شود  عملیاتی 
به سرانجام  را  آن  نه چندان طوالنی  بازه ای  در  اصفهان،  استان  آبفای   داخلی شرکت 

برسانیم.

    اجرای طرح شبکه فاضالب شهر گز
مهندس امینی گفت: اگر در بعضی مواقع مسئوالن درست به وظایفشان عمل نمی کنند 
این  و  باشند  آگاه  باید  مردم  می آید،  وجود  به  خدمت رسانی  در  خللی  طوری که  به 
مسئله را پای نظام نگذارند؛ این امر تنها ناشی از عملکرد ضعیف مسئول مربوطه است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان اصفهان اجرای شبکه فاضالب 
را در شهر گز ضروری دانست و گفت: هم اکنون در بسیاری از شهرهای استان مانند 
... - که  و  مینادشت  تیران، خوانسار، گلپایگان، فالورجان، کلیشاد،  نجف آباد، درچه، 
البته بعضی از این شهرها دارای ردیف بودجه هستند - اما با کمک مردم و شورای شهر 
با بهره گیری از ماده واحده تبصره 3، اجرای شبکه فاضالب در دستور کار قرار گرفته 
نهایی کردن ماده  با  انتظار می رود مردم و شورای شهر گز هم  این اساس  بر  است. 
واحده تبصره 3، روند اجرای شبکه فاضالب را در این شهر سرعت بخشند؛ هرچند که از 

۱5 کیلومتر اجرای شبکه فاضالب شهر گز، 8 کیلومتر آن عملیاتی شده است.
    بهره گیری از پساب

وی بهره گیری از پساب را در شهر گز بسیار حائز اهمیت دانست و بیان داشت: به جهت 
امری ضروری  آبیاری فضای سبز،  برای  پساب  از  استفاده  آبی،  منابع  کمبود شدید 
است. بنابراین به نظر می رسد مسئوالن امر در شهر گز برای آبادانی و سرسبزی این 
شهر تاریخی نیاز به استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز دارند؛ این در حالی است 
که شهرهایی مانند خورزوق، دولت آباد و دستگرد با اجرای پروژه هایی به روش مالی 

بیع متقابل درصدد استفاده از پساب هستند.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در جمع مسئوالن شهری گز:

آبرسانی به شهر گز با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم انجام شد
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هــر روز خبرهایــی دربــاره جــرم اتبــاع بیگانــه در ایــران منتشــر 
می شــود و گاه موجــی از تنفــر و انتقام گیــری را در کشــور 
بــه راه می انــدازد. هــر چنــد بســیاری از ایــن اخبــار دروغیــن 
ــایت های  ــی و س ــبکه های اجتماع ــدد ش ــه م ــا ب ــتند، ام هس
ــا  ــد ت ــدا می کنن ــترش پی ــرعت گس ــه س ــر زرد ب ــی در و پیک ب
جایــی کــه دیگــر تشــخیص دروغ از واقعیــت غیرممکــن 
ــا ایــن  ــا ب ــا وجــود برخــورد پلیــس فت می شــود. متاســفانه ب
ــایت ها  ــه س ــه اینگون ــد باکتری گون ــل رش ــه دلی ــایت ها، ب س
ــان همــه  عمــا حــذف همــه آن هــا غیرممکــن اســت. در می
ــر آن را  ــک س ــه ی ــی ک ــژه جنایات ــوادث، به وی ــار دروغ، ح اخب
ــته  ــادی داش ــداران زی ــد، طرف ــکیل داده ان ــه تش ــاع بیگان  اتب
و متاســفانه مشــکات بســیاری را همچــون آزار و اذیــت ایــن 
اتبــاع بــه دنبــال دارد. البتــه ماجــرا بــه همین جــا ختــم 
نمی شــود؛ بــروز احساســات غلوآمیــز برخــی هموطنــان 
ــاع  باعــث می شــود در بعضــی شــهرها حتــی از ورود ایــن اتب
ــه  ــی ک ــی وارد شــده اند و چــه آن های ــه قانون ــی ک چــه آن های
 غیرقانونــی در ایــران بــه ســر می برنــد، جلوگیــری شــود 

و مشکات بسیاری به وجود بیاید.
    کاهش یا افزایش؟

امــا واقعــا جــرم اتبــاع بیگانــه در ایــران افزایــش یافتــه یا فقط 
عــده ای بــه دنبــال نفرت پراکنــی هســتند؟ ســردار محمدرضــا 
مقیمــی، رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا در گفت وگــو بــا ایســنا 

ــاره  ــد: درب ــور می گوی ــی در کش ــاع خارج ــم اتب ــاره جرائ درب
ــا  ــا ب ــادگی و صرف ــه س ــوان ب ــی، نمی ت ــاع خارج ــم اتب جرائ
ــا  ــش ی ــم افزای ــه جرائ ــت ک ــار گف ــا و اخب ــی پرونده ه بررس
کاهــش داشــته اســت. در کشــور مــا و در مجمــوع در وقــوع 
 بســیاری از جرائــم شــاهد کاهــش شــاخص ها هســتیم 
ــی  ــم و مجرمــان اعــم از ایران و ایــن آمــار شــامل تمــام جرائ
ــم  ــا باشــد مشــخصا جرائ ــر بن ــا اگ ــی می شــود؛ ام و غیرایران
مختلفــی  عوامــل  بایــد  شــود،  بررســی  خارجــی   اتبــاع 
ــان  ــا بی ــا ب ــی ناج ــس آگاه ــس پلی ــرار داد. رئی ــر ق را مدنظ

اینکــه نمی شــود گفــت کــه جرائــم اتبــاع افزایــش یــا کاهــش 
ــن  ــرخ ای ــت ن ــم اس ــه مه ــرد: آنچ ــار ک ــت، اظه ــته اس داش
ــا در نظــر گرفتــن جمعیــت  جرائــم اســت و ایــن نــرخ نیــز ب
اتبــاع خارجــی در کشــور بررســی می شــود. بنابرایــن ممکــن 
ــورهای  ــاع کش ــی از اتب ــداد اندک ــه تع ــرایطی ک ــت در ش اس
خارجــی در کشــور باشــند، وقــوع حتــی یــک جــرم نیــز  بتوانــد 
نــرخ آن را افزایــش دهــد و برعکــس آن نیــز ممکــن اســت.

    رسانه های نفرت پراکن
بــا وجــود اینکــه آمــار دقیقــی از افزایــش یــا کاهــش جرائــم 

ــوان  ــی می ت ــار واقع ــی اخب ــی اجمال ــا بررس ــدارد ب ــود ن وج
نتیجــه گرفــت کــه دســت کم افزایــش جرمــی وجــود نداشــته 
اســت؛ امــا چــرا بــا وجــود اینکــه جرمــی افزایــش پیــدا نکــرده 

ــن حــد منتشــر می شــود؟  ــا ای ــار جرم هــای دروغــی ت اخب
بــه نظــر می رســد رســانه های غیررســمی یــا بــه قــول 
 معــروف شــبکه های اجتماعــی، نقــش پررنگــی در ایــن ماجــرا 

دارند.
  بــا توجــه بــه همــه ابعــاد ایــن ماجــرا، فقــط دو هــدف عمــده 
ــدف اول  ــد؛ ه ــور ش ــانه ها متص ــن رس ــرای ای ــوان ب را می ت
نفرت پراکنــی و ترویــج احساســات ملی گرایانــه: افــراد پشــت 
ــه  ــز ملی گرایان ــات غلوآمی ــوال احساس ــایعات معم ــه ش اینگون
ــار  ــا انتشــار ایــن اخب ــد و ب ــه ای متنفرن داشــته و از هــر بیگان

ــد. ــا دارن ــه بیگانه ه ــی علی ــعی در نفرت پراکن س
ــن ســایت های زرد  ــد: بســیاری از ای هــدف دوم کســب درآم
ــی جــذب مخاطــب و افزایــش  و کانال هــای غیررســمی در پ
فالــوور هســتند تــا بتواننــد از ایــن راه بــه پــول برســند و چــه 

ــر از پخــش شــایعات بی اســاس.  راهــی بهت
بــرای ایــن گــروه تهمــت بــه فــان بازیگــر یــا سیاســتمدار یــا 
ســاختن حــوادث جعلــی چنــدان فرقــی نــدارد و هــر چیــزی 

کــه بتوانــد افــراد بیشــتری را جــذب کنــد، مجــاز اســت.
ــری  ــاور برســیم کــه هــر خب ــن ب ــه ای ــد ب ــه هــر ترتیــب بای  ب
را بــاور نکنیــم و پیــش از هــر کاری بــا اندکــی تحقیــق اخبــار 
دروغ را از اخبــار واقعــی جــدا کنیــم و از همــه مهم تــر از انتشــار 

ایــن اخبــار جلوگیــری کنیــم.

نگاهی به جرم اتباع بیگانه

قصاص قبل از جنایت

رشد ثبت نام ایثارگران در مدارس شاهد
مدیــر کل امــور شــاهد و ایثارگران 
ــرورش از رشــد  وزارت آموزش وپ
ثبت نــام جامعــه ایثارگــری در 
مــدارس شــاهد خبــر داد و گفت: 
از 370 هــزار دانش آمــوز شــاهد 
ثبت نام شــده در مــدارس، 170 
هــزار نفــر از خانــواده درجــه یک 
ــه 240 هــزار نفــر  ــن آمــار ب ــون ای ــد؛ امــا اکن ایثارگــران بودن
رســیده اســت. محمدحســین کفراشــی در پاســخ بــه اینکــه 
ــی از آن  ــرا بندهای ــه اخی ــران ک ــع ایثارگ ــون جام ــا در قان آی
مصــوب شــد بــه مــدارس شــاهد اشــاره ای شــده اســت یــا 
خیــر، اظهــار کــرد: مــاده 67 ایــن قانــون بــه مســاعدت بنیــاد 
شــهید اشــاره دارد و بنیــاد شــهید موظــف اســت بــه فرزنــدان 
جانبــازان در آموزش وپــرورش و همچنیــن در دانشــگاه ها 
کمــک ســرانه آموزشــی بپــردازد. وی افــزود: مــدارس شــاهد 
ــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه  ــر اســاس مصوب ب
حیــات می دهــد و بــا توجــه بــه ســاختاری کــه شــورا بــرای 
مــا تعریــف کــرده، فعالیت هایمــان پیگیــری و نظــارت 

می شوند.

 نخستین مسابقه ملی عکس 

»من، مدرسه، دوچرخه«
نخســتین مســابقه ملــی عکــس »مــن، مدرســه، دوچرخــه« 
ــر  ــت تصاوی ــت ثب ــور جه ــر کش ــوزان سراس ــرای دانش آم ب
ــش  ــا پوی ــراه ب ــه، هم ــا دوچرخ ــفر ب ــود از س ــه خ خاقان
ترافیــک شــهر اصفهــان، بــرای احیــای دوبــاره فرهنــگ 
ــابقه  ــن مس ــود. ای ــزار می ش ــران برگ ــواری در ای دوچرخه س
قــرار اســت در دو بخــش دانش آمــوزی و مردمــی در آذرمــاه 
ســال جــاری برگــزار شــود. در بخــش نخســت، دانش آمــوزان 
ــه  ــه ب ــا دوچرخ ــت ب ــه از حرک ــری خاقان ــد تصاوی می توانن
ــه ســایت مســابقه  ــه کــرده و آن هــا را ب ســمت مدرســه تهی
عاقه منــدان  عمــوم  مردمــی  بخــش  در  ارســال کننــد. 
ــوار  ــوزاِن دوچرخه س ــر از دانش آم ــه تصاوی ــا تهی ــد ب می توانن
در مســیر مدرســه، آثــار خــود را بــرای شــرکت در این مســابقه 
ملــی ارســال کننــد. بــرای آگاهــی بیشــتر از نحــوه برگــزاری 
ــط  ــه ســایت اداره کل حفاظــت محی ــا ب ــز، لطف ــوع جوای و ن
 www.isfahan-doe.ir زیســت اســتان اصفهــان بــه آدرس

ــد.  ــه فرمایی ــه http://new.isfahan.ir مراجع ــا ب ی
گفتنــی اســت مهلــت ارســال آثــار تــا 12 آذر ۹۵ تعییــن شــده 
اســت. ایــن مســابقه فرصــت مناســبی بــرای دانش آمــوزان 
ــر  ــت تصاوی ــا ثب ــا ب ــد ت ــاب می آی ــه حس ــور ب ــر کش سراس
ــش  ــا پوی ــراه ب ــه، هم ــا دوچرخ ــفر ب ــود از س ــه خ خاقان
ترافیــک شــهر اصفهــان بــرای احیــای دوبــاره فرهنــگ 

دوچرخه ســواری در ایــران گام بردارنــد.

اخبار کوتاه

تداوم برف و سرما تا هفته آینده
سازمان هواشناســی در اخطاریه ای 
ــوای  ــوده ه ــه ت ــدار داد ک هش
ســرد تــا اوایــل هفتــه دیگــر در 

کشور ماندگار خواهد بود.
 بــر اســاس ایــن اخطاریــه 
در  دمـــا  افــت  بیشـــترین 
خراســان شــمالی، خراســان 
ــا  ــه دم ــود و کمین ــد ب ــی خواه ــان جنوب ــوی و خراس رض
ــد  ــر خواه ــر صف ــه زی ــا 1۵ درج ــه 10 ت ــق ب ــن مناط  در ای

رسید. 
طــی ســه روز آینــده اســتان های ســاحلی خــزر و دامنه هــای 
البــرز بــا بــارش بــاران و برف و چهارشــنبه خراســان شــمالی 
ــه بــارش  ــا توجــه ب ــود؛ ب ــا بــارش بــرف همــراه خواهــد ب ب
بــرف، لغزندگــی و اختــال در تــردد جــاده ای از پیامدهــای 

آن اســت. 
ســازمان هواشناســی همچنیــن اعــام کــرد کــه طــی ســه 
ــوب شــرق  ــع در شــرق و جن ــده در اســتان های واق روز آین
کشــور وزش بــاد شــدید و گــرد و خــاک پیش بینــی 
می شــود. ایــن ســازمان در پایــان بــرای اجتنــاب یــا 

کاهــش خســارت های احتمالــی توصیــه کــرد:
1-  بــارش بــرف و کــوالک در راه هــای ارتباطــی البــرز 
ســبب اختــال در تــردد جــاده ای می شــود. بنابرایــن 
بــرای ترددهــای ضــروری از ایــن مســیرها، همــراه داشــتن 
ــد زنجیــر چــرخ و پوشــاک گــرم  تجهیــزات زمســتانی مانن

توصیــه می شــود.
2- کاهــش شــدید دمــا در کشــور موجــب افزایــش مصــرف 
ــت  ــه اف ــر ب ــد منج ــده و می توان ــژه گاز ش ــوخت و به وی س
فشــار در شــبکه گازرســانی شــود؛ لــذا ضــروری اســت کــه 
ــرژی، توجــه  ــه حامل هــای ان ــز در مصــرف بهین ــردم عزی م

کافــی مبــذول دارنــد.

اقدام ایران برای اصالح غذا
وزیــر بهداشــت در پانــل نهمیــن کنفرانــس جهانــی ارتقای 
ــش ۵0  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــن ب ــانگهای چی ــامت در ش س
درصــدی واردات روغــن پالــم در دو ســال گذشــته گفــت: 
ــتیم  ــذا توانس ــرف غ ــگ مص ــاح فرهن ــتای اص در راس
ــی را کاهــش  ــزان شــکر و نمــک در محصــوالت غذای می

دهیــم. 
دکتــر ســید حســن هاشــمی درخصــوص اقدامــات ایــران 
ــه  در اصــاح فرهنــگ و مصــرف غذایــی ضمــن اشــاره ب
ــه منظــور اصــاح  ــن بخشــی ب ــای همکاری هــای بی ارتق
فرهنــگ مصــرف مــواد غذایــی در چارچــوب شــورای عالی 
ســامت و امنیــت غذایــی ایــران گفــت: در ایــن راســتا بــا 
دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختلــف تفاهم نامه هایــی 

منعقــد شــده اســت کــه بــه امضــا و اجــرا رســید.

اخبار کوتاه

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال بــا بیــان اینکه ســال 
گذشــته یــک میلیــون و ۵6 هــزار و 322 مــورد والدت 
در مــدت مشــابه داشــتیم، تاکیــد کــرد: مقایســه 
ــا ســال گذشــته، نشــانگر کاهــش دو  ــار امســال ب آم

ــار والدت اســت. درصــدی در آم
ــری  ــت خب ــی در نشس ــیف هللا ابوتراب  س
بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال ۹۵ 
ــون و 32  ــک میلی ــاه ی ــان آبان م ــا پای ت
ــت  ــه ثب ــور ب ــزار و ۹۸۸ والدت در کش ه
رســیده اســت، گفــت: جمعیــت کشــور در 
حــال حاضــر بــه ۸0 میلیــون و 4۸1 هــزار 

و 7۵۹ نفــر رســیده اســت. 
وی ادامــه داد: در ایــن مــدت 244 هــزار و 171 مــورد 
واقعــه فــوت در کشــور ثبــت شــده کــه افزایــش 0.02 
درصــدی را در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته 

شــاهد هســتیم. 
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال بــا بیــان اینکه ســال 

گذشــته یــک میلیــون و ۵6 هــزار و 322 مــورد والدت 
در مــدت مشــابه داشــتیم، تاکیــد کــرد: مقایســه آمــار 
امســال بــا ســال گذشــته نشــانگر کاهــش دو درصدی 

آمــار والدت اســت. 
ــان  ــوال خاطرنش ــت اح ــازمان ثب ــس س ــاور رئی مش
کــرد: در هشــت ماهــه ســال جــاری، 31 
ــا 2۹  ــادران 2۵ ت ــا از م ــد والدت ه درص
ســاله بــوده و ســهم مــادران گــروه ســنی 
30 تــا 34 ســال 26 درصــد بــوده و ایــن 
ــب 32 و 31  ــه ترتی ســهم در ســال ۹0 ب

درصــد بــوده اســت.
ســن  میانگیــن  گفــت:  ابوترابــی   
ســال   63 گذشــته  مــاه  هشــت  در  متوفیــان 
اســت کــه ایــن رقــم بــرای خانم هــا 66 و بــرای 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــال اس ــردان 61 س م
 میانگیــن ســن فوت شــدگان خانــم در ســال ۹0

63 سال و برای مردان ۵۹ سال بوده است.

ــه  ــا اشــاره ب ــواده مجلــس ب ــان و خان ــر فراکســیون زن دبی
اشــتغال 3۵ درصــدی زنــان تحصیلکــرده در کشــور گفــت: 
ــی  ــتگاه های دولت ــد در دس ــط 1۵ درص ــزان فق ــن می از ای
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــه آقاپ ــه کار هســتند. معصوم مشــغول ب
ــی در  ــب طرح های ــاغل و تصوی ــان ش ــت از زن ــزوم حمای ل

پشــتیبانی از مــادران شــاغل ادامــه داد: 
ــی  ــه مرخص ــون ۹ ماه ــر قان ــال حاض در ح
ــن  ــه چندی ــت. اگرچ ــی نیس ــان الزام زایم
ــس  ــده و مجل ــس آم ــی در مجل ــار لوایح ب
مصوباتــی داشــته، امــا بــه دلیــل بــار مالــی 
ــرای دولــت، شــورای نگهبــان آن  تحمیلــی ب
ــت  ــر دول ــال حاض ــت. در ح ــرده اس  را رد ک

ــا  و دســتگاه ها مکلــف بــه اجــرای ایــن قانــون نیســتند؛ ب
ایــن حــال در بعضــی دســتگاه های دولتــی و وزارتخانه هــا 

و همچنیــن ســازمان های نظامــی در حــال اجراســت.
مابه التفــاوت مرخصــی 6 ماهــه  تاکیــد کــرد:   آقاپــور 
ــود  ــت ش ــت پرداخ ــوی دول ــد از س ــان بای ــه زایم  و ۹ ماه

و ایــن بــار مالــی زیــادی را می طلبــد. همچنیــن ایــن 
رقــم در بخــش خصوصــی بایــد از ســوی کارفرمــا پرداخــت 
شــود و در اینجاســت کــه مشــکات مــادران شــاغل بیشــتر 
ــیون  ــرد: فراکس ــان ک ــور خاطرنش ــود. آقاپ ــاهده می ش مش
ــا  ــت ت ــه اس ــن قضی ــر ای ــدت پیگی ــه ش ــس ب ــان مجل زن
بــه نوعــی حمایــت از مــادران شــاغل انجــام 
شــود. وی بــا اشــاره بــه بررســی برنامــه 
ششــم توســعه در کمیســیون تلفیــق مجلس 
ــم  ــه شش ــت: در برنام ــامی گف ــورای اس ش
بی سرپرســت  زنــان  از  حمایــت   توســعه، 
و بدسرپرســت در اولویــت قــرار گرفتــه و ایــن 
موضوعــات در کمیســیون تلفیــق در حــال 
ــت  ــرفصل عدال ــرای س ــا اج ــم ب ــت. امیدواری ــی اس بررس
ــکات  ــی از مش ــم، بخش ــه شش ــول برنام ــیتی در ط جنس
زنــان از اقشــار مختلــف حــل شــود و آثــار تصمیمــات 
مســئوالن در دولــت و مجلــس بــرای جامعــه زنــان کشــور 

ــد. ــوس باش ملم

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: پیمان یوسفی فرد با وکالت رضا فروزان مهر محکوم علیهم : 1- عباس اورنگی 

2- محمد قاسمی به نشانی خورزوق بلوار قائم مقام فراهانی بنگاه اماک سعید

محکوم به : به موجب رأی شماره ۵۸۵ به تاریخ ۹4/12/16 حوزه  6 شورای حل اختاف شهرستان 

برخوار ) به موجب رای شماره ۵۸۵ تاریخ ۹4/12/16 شعبه 6 ( قطعیت یافته محكوم عليه محکوم 

است به : خوانده ردیف اول محکوم است به تحویل زمین موضوع قرار داد عادی مورخ ۸6/11/30 

فیمابین و پرداخت 170000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل رای صادره غیابی می باشد هزینه 

اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد.

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعام نماید.  

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۸01/م الف به تاریخ ۹۵/0۸/23

آگهی ابالغ به آقای عبداله یلوه
شماره درخواست:۹۵1046036۵300043 شماره پرونده: ۹40۹۹۸036۵300313 شماره بایگانی شعبه: 

۹40317 تاریخ تنظیم: 13۹۵/0۸/17 نظر به اینکه آقای عبداله یلوه فرزند پرویز به اتهام خیانت در 

امانت و تحصیل مال نامشروع، حسب شکایت ایمان حسامی نژاد فرزند رضا از طرف این دادسرا 

در پرونده کاسه ۹40317 د 34 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 

آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 11۵ قانون  اقامت 

انقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری 

دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 

از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 

دادگستری پرداخت می گردد./ 

شماره : 2۵۵3۹/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹703۵4۵01231 تاریخ تنظیم: 13۹۵/0۸/10 شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0360200۸۸6 

شماره بایگانی شعبه: ۹۵0740 شاکی:آقای مصطفی کیانی فرزند محمد مهدی به نشانی اصفهان خ 

شیخ بهایی روبروی بیمارستان مهرگان ساختمان کیان کیان طب  متهم : آقای سپهر کیانی فرزند 

مجتبی متواری اتهام ها: 1.تخریب 2. ایراد جرح عمدی با چاقو 3.ضرب و جرح عمدی 4.توهین به 

اشخاص عادی ۵. قدرت نمایی با صاح سرد6.تهدید گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص اتهام آقای 

سپهر کیانی فرزند مجتبی دایر به توهین، تهدید و قدرت نمایی با چاقو، تخریب شیشه و وسایل دفتر 

کار شاکی و ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی ، گزارش ضابطین، اظهارات شاهد، 

گواهی های پزشکی قانونی، صورت جلسه بازبینی فیلم از صحنه جرم و متواری شدن متهم پس از 

ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد 134، ۵۵۸، 

60۸، 677، 617، 44۸، 4۵0، 462، ۵۹3، 70۹ و 714 از قانون مجازات اسامی متهم را به پرداخت 

مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت بابت بزه توهین و تحمل بیست 

و هشت ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری بابت بزه تهدید و قدرت نمایی با چاقو و چهل 

ماه حبس تعزیری بابت بزه تخریب و پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی زانوی چپ و 

نیم درصد دیه کامل بابت حارصه زانوی چپ و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ساق چپ و 

سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پیشانی و یک درصد دیه کامل بابت حارصه پیشانی و سه هزارم دیه 

کامل بابت کبودی پل بینی  و سه هزارم دیه کامل بابت دو ناحیه کبودی در کمر و ده درصد دیه کامل 

بابت شکستگی استخوان بینی در حق شاکی محکوم تا حداکثر ظرف یکسال از تاریخ حادثه به وی 

پرداخت نماید.متذکر می گردد در خصوص مجازات های تعزیری مجازات اشد قابل اجرا می باشد.رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.ف/

 شماره: 2۵۵40/ م الف حسینعلی بانیان رئیس شعبه 11۹ دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹703۵0۵00۹00 تاریخ تنظیم: 13۹۵/06/13 شماره پرونده: ۹40۹۹۸03۵0۵0123۵ 

شماره بایگانی شعبه: ۹4136۵ پرونده کاسه ۹40۹۹۸03۵0۵0123۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی 

آقای صادق سرائیان فرزند  ۹۵0۹۹703۵0۵00۹00 خواهان:  نهایی شماره  شهرستان اصفهان تصمیم 

ابراهیم به نشانی اصفهان – خ نشاط- کوچه 27- پاک 127 تلفن :0۹132۹41220 خوانده: آقای 

محسن ساعی فرزند احمد به نشانی خواسته ها: 1.اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2.مطالبه وجه 

چک 3.مطالبه خسارت دادرسی 4.تامین خواسته ۵.مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و 

محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

و انشا رای می نماید) رای دادگاه (در خصوص دعوی خواهان آقای صادق سرائیان فرزند ابراهیم 

بطرفیت خوانده آقای محسن ساعی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 1/600/000/000 لاير به استناد 

یک فقره چک به شماره 07۵7۵1 بتاریخ 13۹4/1/۸ و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه 

نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 

خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 

و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته 

و مستندا به مواد 1۹۸، ۵1۵، ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 

الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 لاير به عنوان 

اصل خواسته و مبلغ 23/۵70/000 لاير بابت ۵0 درصد هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق شاخص 

اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید اجرای احکام ۵0 درصد مابقی هزینه دادرسی را وصول و ایصال نمایند.رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان میباشد/. 

شماره: 2۵۵24/ م الف  خسروی فارسانی رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره پرونده: 40۵/۹۵ شماره دادنامه: ۵73 مورخ ۹۵/۸/2 مرجع رسیدگی: شعبه 16  شورای حل 

اختاف خواهان: آقای سعید جوانی نشانی: اصفهان صمدیه لباف کوچه 44 جنب صنایع غذایی ناب 

: مطالبه خسارات  المکان خواسته  جوانی واحد3 خوانده: آقای حسن عباس زاده نشانی: مجهول 

ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی، کارشناسی گردشکار: قاضی شورا با ماحظه محتویات پرونده و 

نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده 

باال به خواسته مطالبه مبلغ 11/300/000 لاير بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی 

و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناسی فنی وقوع تصادف بین پژو پارس ایران -44 7۵7 ص 2۵ 

به شماره ................... متعلق به خواهان و خودرو پراید به شماره ایران ۹۸- 7۵۸ ج 1۹ به رانندگی 

خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است. و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده 

اتومبیل خواهان  بر  تامین دلیل شعبه هشتم 60۸/۹4 شورای حل اختاف اصفهان خسارات وارده 

در اثر وقوع این تصادف مبلغ ۹/۵00/000 لاير تعیین گردیده است و خوانده با وصف اباغ قانونی در 

جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد 

و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 1۹۸و ۵1۵و ۵1۹ قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹/۵00/000 لاير بابت خسارات وارده 

و ۵46/000 لاير پانصد و چهل و شش هزار لاير بابت هزینه دادرسی و 1/۵00/000 لاير یک میلیون و 

پانصد هزار لاير بابت کارشناسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از اباغ در همین مرجع قابل واخواهی است .

شماره :2۵4۵۵/ م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   13۹۵/0۸/04 تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵0401147: دادنامه  شماره 

پرونده کاسه ۹30۹۹۸03۵04006۵۵ شعبه  بایگانی شعبه: ۹306۹2  ۹30۹۹۸03۵04006۵۵ شماره 

خواهان:   ۹۵0۹۹703۵0401147 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4

آقای محمد اسماعیل معینی پور فرزند ابراهیم به نشانی نجف آباد خیابان امام شرقی بعد از چهار 

عبدالحسین  2.آقای  فرزند محمد  غروی  نرگس  1.خانم  ملت خواندگان:  پاساژ  نبش  راه شهرداری 

غروی فرزند محمد 3.خانم خانم آغا زنگنه فرزند محمد 4.آقای هادی زنگنه فرزند محمد ۵.آقای 

رضا زنگنه فرزند محمد 6.آقای حسین فرزند محمد 7.آقای بتول زنگنه فرزند محمد ۸.خانم نصرت 

غروی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان ۹.آقای مهدی زنگنه فرزند محمد به نشانی تهران 

بلوار آفریقا بلوار مینا شماره 3 10.آقای مجید فاضل فرزند مهدی به نشانی نجف آباد گلدشت خیابان 

شهید دستغیب کوچه 12 بهمن پاک 2 خواسته:  الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای 

محمد اسماعیل معینی پور بطرفیت آقای محمد فاضل و وارث مرحوم شیخ محمد غروی به اسامی 

حسین- عبدالحسین- نرگس- نصرت آغا شهرت همگی غروی – بتول- رضا- مهدی- هادی- خانم 

آغا شهرت همگی زنگنه بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند 

انتقال یکباب مغازه تحت پاک ثبتی 40۵ بخش 4 ثبت اصفهان که در اولین جلسه رسیدگی پاک 

اول در جلسه رسیدگی مورخه  ثبتی 1۹20 بخش 4 ثبت اصفهان اعام گردیده است خوانده ردیف 

۹3/12/10 بیان داشته قولنامه دستی بتاریخ 13۹3/4/16 را که به موجب آن پاک ثبتی 1۹20 قید 

گردیده را قبول دارد دیگر خواندگان با استحضار از وقت دادرسی مذکور حضور بهم نرسانده و اصوال 

برابر پاسخ استعام وضعیت ثبتی مالکیت شیخ  اند  نیاورده  دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل 

محمد غروی اصفهان در پاک نیز مرقوم گواهی گردیده است موضوع به اخذ نظریه کارشناس رسمی 

دادگستری خبره ثبتی موکول و بشرح نظریه واصله بتاریخ ۹4/7/14 تقدیم دفتر دادگاه گردیده ضمن 

تشریح جریان ثبتی پاکهای 1۹20 و 1۹1۹ بخش 4 ثبت اصفهان بصورت دو باب مغازه را در مالکیت 

آن مرحوم می باشد و فعا در تصرف شخصی بنام قاسم مجیدی بوده که با فوت آن مرحوم در تصرف 

وارث آن مرحوم می باشد اعام نظریه داشته است به موجب کپی مصدق گواهی انحصار وراثت صادره 

از شعبه دهم شورای حل اختاف به شماره 12۵4-13۸۸/3/30 وراث مرحوم شیخ محمد غروی 

که در تاریخ 1343/11/1 به رحمت ایزدی پیوسته اعام که شامل خواندگان ردیفهای دوم الی آخر و 

نامه عادی 13۸۸/7/14 شامل  نورا... غروی میباشد و قدرالسهم فروشندگان مبایعه  بنام  شخصی 

عبدالحسین غروی- مهدی زنگنه- بتول زنگنه جمعا پنج چهاردهم از کل می گردد اینک از توجه 

به مراتب فوق و محتویات پرونده اوال چون به موجب مبایعه نامه 13۸۸/7/14 آقای عبدالحسین 

غروی و خانم بتول زنگنه)اصالتا و وکالتا از سوی مهدی زنگنه( اقدام به فروش سهم االرث خود به 

آقای مجید فاضل نجف آبادی از مغازه مذکور نموده اند لذا دعوی توجهی به خواندگان ردیفهای دوم-

چهارم-پنجم-هفتم-نهم-دهم نداشته و مستندا به بند چهارم ماده ۸4 قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد.ثانیا در خصوص دیگر خواندگان نظر به اینکه خوانده ردیف اول 

بشرح مبایعه نامه عادی 13۹3/4/16 تمامی خرید خود را طی مبایعه نامه 13۸۸/7/14 به خواهان 

واگذار و در جلسه رسیدگی اقرار به ان دارد و دیگر خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل 

نیاورده اند فلذا دعوی نسبت به دیگر خواندگان وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 21۹و 220 قانون 

مدنی و 1۸ و ۵1۵ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان ردیفهای سوم-ششم-هشتم را بحضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس انتقال رسمی پنج چهاردهم )عبدالحسین یک هفتم – مهدی 

زنگنه یک هفتم و بتول یک چهاردهم( از کل شش دانگ پاک ثبتی 1۹20 واقع در بخش چهارم ثبت 

اصفهان بنام خواهان و نیز خوانده ردیف اول را بپرداخت هزینه دادرسی- دستمزد کارشناسی در حق 

مشار الیه ملزم و محکوم می نماید . این رای نسبت به خواندگان سوم-ششم – هشتم غیابی بوده 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول 

حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد./ض 

شماره: 2۵۵06 / م الف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان-استاد شریف 

ابالغیه
بایگانی شعبه:  اباغنامه: ۹۵101003۵040۹07۸ شماره پرونده: ۹40۹۹۸03۵0400237 شماره  شماره 

۹402۵3 تاریخ تنظیم: 13۹۵/0۸/1۸ مشخصات اباغ شونده حقیقی: 1-نام:علی 2-نام خانوادگی: 

شاکر 3-نام پدر: مصطفی کد ملی: 12۹1۹72۸3۸ نشانی : مجهول المکان در خصوص تجدید نظر 

خواهی سازمان منابع طبیعی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 61۹-۹۵/۵/2 صادره از این شعبه، 

به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب و دستور دادگاه یک نوبت تجدید نظر خواهی سید محمد منصوری نسبت 

آگهی  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در   ، این شعبه  از  ۹۵0۹۹703۵0401010 صادره  دادنامه شماره  به 

می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، 

به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 

می گردد.اصفهان-خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

3 اتاق شماره 30۸ 

شماره: 2۵۵3۸/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباسعلی امام جمعه         دارای شناسنامه شماره 31۵ متولد 130۸   به شرح دادخواست 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  از    1 به کاسه ۸1۸/۹۵ ش 

که شادروان کبرا رهبری  بشناسنامه 204  متولد 130۹/10/2۵ در تاریخ 13۹۵/۸/4 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر- سه دختر که به شرح 

ذیل می باشد. 1- محمد جواد امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش 33۸ متولد 132۹ صادره از 

گلپایگان 2- محمد رضا امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش 214 متولد 1332 صادره از گلپایگان 

3- فاطمه  امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش ۸3 متولد 133۵ صادره از گلپایگان 4- اعظم  امام 

جمعه فرزند عباسعلی به ش ش 14۹76 متولد 1341 صادره از گلپایگان ۵- اکرم  امام جمعه فرزند 

عباسعلی به ش ش 1۵1۵۵ متولد 1342 صادره از گلپایگان 6- عباسعلی امام جمعه          فرزند 

محمد باقر به ش ش 31۵ متولد 130۸  صادره از گلپایگان و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی 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 : 43۵/م الف رئیس شعبه اول  حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی مهدی حسین آبادی         دارای شناسنامه شماره 32  به شرح دادخواست به کاسه 

از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان     4۵61/۹۵

محسن مهدی حسین آبادی           بشناسنامه 2124   در تاریخ ۹۵/7/1۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نازنین مهدی حسین آبادی         - ش 

6132۵06-127   فرزند 2- شیرین مهدی حسین آبادی           - ش 3۵6۸۸6۹-127   فرزند 

3- شهره عباسی نصرآبادی – ش 3141  همسر متوفی  4- طاهره ساعی نژاد           – ش 7۵4 

-  مادر متوفی  ۵- مصطفی مهدی حسین آبادی - ش 32 پدر متوفی  و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

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

 شماره : 26301/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 555 فرعی از 49 اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود سه دانگ مفروز از ششدانگ خانه و باغچه مشتمل بر ششدانگ قطعه 

باغچه سه ربع جریبی و ساختمان شامل دو باب اطاق تحتانی و سه باب فوقانی و طویله و ششدانگ 

صحن و راهرو مشاعی پاک شماره ۵۵۵ فرعی از 4۹ اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی خدا ترس قمصری فرزند جعفر و غیره در جریان ثبت 

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

1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای آقای عباس خداترس قمصری فرزند علی بعنوان احدی از ورثه تحدید 

حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۹۵/10/06 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

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

در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار: 13۹۵/0۹/03 

شماره: 146۸/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹40۹۹۸03۵۸600374 پرونده:  شماره  اباغیه:۹۵101003۵3706200  شماره 

۹40۹11 تاریخ تنظیم: 13۹۵/0۸/2۵ شاکی ایمان زاهدی دادخواستی به طرفیت متهم محمد محمدی 

دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  استفاده چک معجول  و  به خواسته جعل  خشوئی 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)111 جزایی سابق( واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 343 ارجاع و به کاسه ۹40۹۹۸03۵۸600374 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/10/06 

و ساعت 0۹:1۵ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 

ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 

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

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره : 263۸۵/ م الف 

رییس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)111 جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فتحی  اکرم  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  زهره کفاش   خواهان  این که  به  نظر 

سوم  شعبه  به  ارجاع  از  پس  که  تقدیم  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  های  شورا  مجتمع  به  زاده 

 ۹/30 ساعت   ۹۵/۹/11 تاریخ  برای  و  ثبت   3/3۸3/۹۵ کاسه  به  اختاف  حل  شورای  حقوقی 

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

اباغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 

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

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

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

نمود. 

شماره : ۵/22/۹۵/۵23/م الف 

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

فقط ۳۵ درصد از زنان تحصیلکرده شاغل هستندکاهش 2 درصدی آمار والدت در کشور

حتما بخوانید!
فقط 35 درصد از زنان تحصیلکرده ...



وضعیت آب و هوا

ابری
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ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

0   ْC

7-   ْC

3-   ْC

0  ْC

7   ْC

5   ْC

9   ْC

8   ْC

حوادثسالمت

خوردن چای داغ ممنوع!
امــروزه بیشــتر مــردم تحت 
ماشــینی  زندگــی  تاثیــر 
جملــه  از  خــود  کارهــای 
بــا  را  چـــای  نوشـــیدن 
انجــام  عجلــه  و  ســرعت 
ــه  ــل از اینک ــد؛ غاف می دهن
نوشــیدن چــای داغ می توانــد 
در آینــده ای نــه چنــدان دور ســبب بــروز بیماری هــای 
ــده در  ــری و مع ــرطان م ــون س ــاج همچ صعب الع

آن ها شود.
ــر  ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق  مع
نوشــیدن چــای کم رنــگ، ولــرم و حداکثــر ســه 
ــای داغ  ــوردن چ ــت: خ ــرد و گف ــد ک ــار در روز تاکی ب
 و دهان ســوز، احتمــال ابتــا بــه ســرطان معــده 

و مری را به شدت افزایش می دهد. 
دکتــر رضــا ملــک زاده اظهــار کــرد: در گذشــته مــردم 
ــگ و در اســتکان های  ــه مقــدار کــم، کم رن چــای را ب
ــاهده  ــروزه مش ــا ام ــد؛ ام ــرف می کردن ــک مص کوچ
بــزرگ و گاه  لیوان هــای  می کنیــم کــه چــای در 
پررنــگ و به ویــژه در میــان قشــر کارمنــدان بــه 
ــزود:  دفعــات در طــول روز مصــرف می شــود. وی اف
ــس  ــه پ ــه و بافاصل ــراد باعجل ــروزه اف ــن ام همچنی
از ریختــن چــای در لیــوان آن را بــه صــورت داغ 
می نوشــند؛ ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــات 
ــد مصــرف چــای داغ ســبب  ــی نشــان می دهن جهان

بــروز ســرطان های مــری و معــده می شــود.
ملــک زاده بــه انجــام مطالعاتــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــه ای ب ــت: مطالع ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــران نی در ای
انجــام  اســتان گلســتان  در  هم گروهــی  صــورت 
ــروز  ــال ب ــد احتم ــان می ده ــج آن نش ــه نتای ــد ک ش
ســرطان مــری در افــرادی کــه چــای بــا دمــای بیــش 
ــر بیشــتر  از 65 درجــه ســانتیگراد می نوشــند، 10 براب
از افــرادی اســت کــه چــای ولــرم مصــرف می کننــد.

وی اظهــار کــرد: بــر اســاس نتایــج مطالعــات صــورت 
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــه، س ــن زمین ــه در ای گرفت
اعــام کــرده کــه نوشــیدن مایعــات داغ ســرطان 

ــت.  زاس
ــتکان های  ــای در اس ــه چ ــرد ک ــه ک ــک زاده توصی مل
کوچــک و حداکثــر ســه بــار در روز و بــه صــورت 
کم رنــگ نوشــیده شــود و هیــچ گاه چــای بــه صــورت 

ــود. ــرف نش ــوان مص ــظ، داغ و در لی غلی

مرگ 53 تهرانی

بر اثر مسمومیت با گاز
ــد  ــدون اینکــه بتوانن 53 تهرانــی پــس از ســوزش چشــم ب

ــد. ــد، از پــای درآمدن خــود را نجــات دهن
ــن  ــران از مــرگ 53 ت ــی اســتان ته اداره کل پزشــکی قانون
ــدای  ــن از ابت ــید کرب ــا گاز منواکس ــمومیت ب ــر مس ــر اث ب
ــن  ــر داد. ای ــاه ســال جــاری خب ــان مهرم ــا پای ــن ت فروردی
نــوع مرگ هــا در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای 29،3 درص
 اداره کل پزشــکی قانونــی اســتان تهــران در گزارشــی اعــام 
کــرد: ایــن شــمار فوتــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــی، 29،3 درص ــن فوت ــا 41 ت ــته ب گذش

اســت.
ــه  ــت ماه ــده های هف ــزارش، از فوت ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
امســال بــر اثــر مســمومیت بــا گاز منواکســید کربــن کــه بــه 
پزشــکی قانونــی ارجــاع داده شــدند، 39 تــن مــرد و 14تــن 

زن بوده انــد.
گاز منواکســید کربــن CO، گازی اســت ســمی  کــه از احتراق 
ناقــص کربــن بــه وجــود می آیــد کــه رنــگ و بــوی خاصــی 

نــدارد و بــه همیــن دلیــل آن را قاتــل خامــوش می نامنــد.
وقتــی CO وارد سیســتم تنفســی شــخصی شــود، بافاصله 
بــا گلبول هــای قرمــز شــخص وارد واکنــش شــده و باعــث 
ــد  ــدن برس ــای ب ــه اعض ــری ب ــیژن کمت ــا اکس ــود ت می ش
ــت  ــوزش چشم هاس ــدا س ــوارض آن در ابت ــن ع ــه اولی  ک
و پــس از ســپری شــدن زمانــی بیــن 1 تــا 2 ســاعت، بســته 
ــرد  ــکان، ف ــن منواکســید موجــود در م ــه غلظــت گاز کرب ب

ــد.  ــرط می کن ــتگی مف ــی و خس ــاس خواب آلودگ احس
ــدن  ــر ب ــرده و اگ ــز ک ــدن ِگزِگ ــای ب ــت اعض ــن حال در ای
 شــخص حســاس باشــد، دچــار خونریــزی بینــی می شــود 
و اگــر شــخص ســعی کنــد ســرپا بایســتد، دچــار ســرگیجه 
ــه همــراه حالــت تهــوع شــده و چشــم ها در ایــن حالــت  ب
اغلــب ســیاهی مــی رود. در ادامــه ممکــن اســت شــخص 

دچــار بیهوشــی شــود. 
افــرادی کــه در یــک فضــای سربســته در معــرض استنشــاق 
کرختــی  احســاس  ابتــدا  می گیرنــد،  قــرار  گاز   ایــن 
هرچــه  کــه  صورتــی  در  و  می کننــد  خواب آلودگــی  و 
ــد ــس نکنن ــازه تنف ــوای ت ــا ه ــرک ی ــکان را ت ــریع تر م  س

دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می شوند.
ــی  ــای قلب ــابقه بیماری ه ــراد باس ــالمندان، اف ــودکان، س ک
ــی بیشــتر از  ــه بیماری هــای خون ــوی و افــراد مبتــا ب - ری
 CO ــا گاز ــوارض ناشــی از مســمومیت ب ســایرین دچــار ع

می شــوند.

شــرکت  مدیریتــی  ســهام  مالــک  عامــل  مدیــر 
مخابــرات ایــران گفــت:  تصــور قالــب ایــن اســت کــه 

ــودن آنتــن گوشــی همــراه اشــعه  ــزرگ ب ــه دلیــل ب ب
آن از ســایر امــواج خطرناک تــر اســت؛ در حالــی کــه 
اشــعه یــک کنتــرل تلویزیــون، 100 برابــر بیشــتر از یــک 

ــت. ــراه اس ــی هم گوش
ــه  ــه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطاعــات و ب  ب
نقــل از فــارس،  صابــر فیضــی دیــروز در مراســم 
اعطــای جوایــز قرعه کشــی تالیــا در جمــع خبرنــگاران 
درخصــوص تشعشــعات گوشــی همــراه و تأثیــر آن بــر 
ــه  ــک برنام ــه در ی ــرد ک ــنهاد ک ــردم پیش ــامتی م س
ــته  ــث گذاش ــه بح ــا ب ــوع پارازیت ه ــی موض تلویزیون

شــود.
مدیــر عامــل شــرکت توســعه اعتمــاد مبیــن کــه 
ــران اســت ــرات ای ــک  1+50 درصــد ســهام مخاب  مال

افــزود: یــک بــار در یــک برنامــه تلویزیونــی بــا 
ــر  ــه اث ــم ک ــام کردی ــات اع ــاوری اطاع ــوع فن موض
ــه  ــد کنترل هــای خانگــی ب وســایل الکترونیکــی مانن
مراتــب مخرب تــر از فرکانس هــای گوشــی اســت.

وســایل  ایــن  افــزود:  تالیــا  هیئت مدیــره  عضــو 
به ویــژه بــرای کــودکان کمتــر از 2 ســال مناســب 
نیســت؛ زیــرا ممکــن اســت در آینــده ســبب ابتــا بــه 

ــود. ــم ش آس
ــران ادامــه  ــرات ای ــر عامــل ســابق شــرکت مخاب مدی
ــه اشــعه های  ــن اســت ک ــب مــردم ای داد: تصــور قال
گوشــی همــراه بــه دلیــل بــزرگ بــودن آنتن هــا 
بیشــترین ضــرر را بــرای افــراد دارد و از ســایر امــواج 

خطرناک تــر و مضرتــر اســت.
ــی  ــک گوش ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای وی گف
ــه 30 ســانتیمتری خــود  دســت کم در بیــش از فاصل
ــی 100  ــای خانگ ــعه کنترل ه ــا اش ــدارد؛ ام ــری ن تأثی

ــت. ــی اس ــای گوش ــتر از فرکانس ه ــر بیش براب

خطر اشعه کنترل تلویزیون، ۱۰۰ برابر بیشتر از گوشی همراه

چهارشنبه  03  آذرماه  1395 ـــمـــاره 305 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ْفَس 
َ

ُب الّن  َو ُتَطّیِ
َ

ُح اْلَکّف ُن اْلُخُلَق َو ُتَسّمِ ْرَحاِم ُتَحّسِ
َ

 اْل
ُ

 ِصَلة

َجِل.
َ

ِق َو ُتْنِسُئ ِفی اْل ْز َو َتِزیُد ِفی الّرِ

صلــه رحــم، انســان را خــوش اخــاق، بــا ســخاوت و پاکیــزه 

تأخیــر  بــه  را  مــرگ  و  زیــاد می کنــد  را  روزى   جــان می نمایــد، 

می اندازد.                     کافی)ط-االسامیه(، ج 2، ص 151، ح 6

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ
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))آگهی مزایده عمومی((

)نوبت اول(

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1354 مورخ 95/7/26 شورای اسامی  شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت 
در مزایده دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/9/13 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

اراضی حوزه 3 فوالدشهر با کاربری تجاری خدماتی و سطح اشغال 100% و تراکم %400

لیست اراضی حوزه 6 فوالدشهر با کاربری تجاری خدماتی و سطح اشغال 100% و تراکم %200 شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 
محتــرم  شــورای   95/7/26 مــورخ   4/95/1354
اســامی  شــهر در نظــر دارد تعــداد 3 پــاک از 
اراضــی حــوزه 3 بــه شــماره پاکهــای 3/10 بــه متــراژ 
480/29 و 3/11 بــه متــراژ 397/14 و 3/12 بــه متراژ 
480/29 و 11 پــاک اراضــی حــوزه 6 بــه شــماره 
پاکهــای 6/7 بــه متــراژ 625 و 6/8 بــه متــراژ 250 
و 6/9 بــه متــراژ 820/75 و 6/10 بــه متــراژ 820/75 
و 6/11 بــه متــراژ 820/75 و 6/12 بــه متــراژ 250 
و 6/13 بــه متــراژ 625 و 6/18 بــه متــراژ 625 و 
6/20 بــه متــراژ 625 و 6/21 بــه متــراژ 625 و 6/22 
بــه متــراژ 713/25 را بــا کاربــری تجــاری خدماتــی 
طبــق لیســت پیوســت از طریــق مزایــده عمومــی و 
ــه  ــت پای ــا قیم ــان و ب ــه متقاضی ــدی ب ــورت نق بص

ــروش برســاند. ــه ف کارشناســی ب

1

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )به ریال(

طبق لیست پیوست95/8/25

95/20007

مبلغ پایه هرماه 
)به ریال(

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر
مربع )ریال(

مساحت 
)مترمربع(

شماره 
پالک

ردیف

نقدی  420/253/750 8/405/075/000 17/500/000 480/29 3/10 .1

نقدی 317/712/000 6/354/240/000 16/000/000 397/14 3/11 .2

نقدی 420/253/750 8/405/075/000 17/500/000 480/29 3/12 .3

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

قیمت پایه کارشناسی کل 
پالک )ریال(

قیمت هر مترمربع
)ریال(

مساحت
)متر مربع(

شماره پالک ردیف

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/7 .1

نقدی 118/750/000 2/375/000/000 9/500/000 250 6/8 .2

نقدی 574/525/000 11/490/500/000 14/000/000 820/75 6/9 .3

نقدی 533/487/500 10/669/750/000 13/000/000 820/75 6/10 .4

نقدی 574/525/000 11/490/500/000 14/000/000 820/75 6/11 .5

نقدی 118/750/000 2/375/000/000 9/500/000 250 6/12 .6

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/13 .7

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/18 .8

نقدی 437/500/000 8/750/000/000 14/000/000 625 6/20 .9

نقدی 437/500/000 8/750/000/000 14/000/000 625 6/21 .10

نقدی 580/600/000 11/612/000/000 16/000/000 713/25 6/22 .11

چاپ دوم

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

شــکایات  بــه  پاســخگویی  و  ارزیابــی سیســتم ها  بازرســی،  اداره 
ــن  ــم ای ــای مه ــی از بخش ه ــان، یک ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش

شــرکت اســت کــه فعالیت هــای گســترده ای دارد. بــرای آشــنایی 
ــا محمدحســام رحیمــی،  رئیــس  ــن اداره ب ــا فعالیت هــای ای بیشــتر ب
اداره بازرســی، ارزیابــی سیســتم ها و پاســخگویی بــه شــکایات شــرکت 
ــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد  ــرات اســتان اصفهــان ب مخاب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص
    بخش ارزیابی سیستم ها

یکــی از بخش هــای مهــم ارزیابــی سیســتم ها، بخــش ســوئیچ 
ــا هــدف  ــان ب ــرات اســتان اصفه اســت. هــر ســال ســوئیچ های مخاب
ــرار  ــی ق ــدی بیشــتر مشــترکان مــورد ارزیاب ــود عملکــرد و رضایتمن بهب
می گیــرد. از آنجایــی کــه ســوئیچ های شــرکت مخابــرات اســتان 
ــز  ــا نی ــی آن ه ــده، ارزیاب ــکیل ش ــی تش ــای مختلف ــان از برنده اصفه
ــوئیچ  ــی س ــود. در ارزیاب ــام می ش ــادی انج ــواس زی ــت و وس ــا دق ب
ــطوح  ــل و س ــت دیتی ــا، ثب ــح کده ــف صحی ــون تعاری ــواردی همچ م
ــواردی از  ــترکان  و م ــت های مش ــت درخواس ــرای درس ــی، اج دسترس

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــت م ــن دس ای
ــبکه  ــی، ش ــبکه هوای ــی ش ــتم ها، ارزیاب ــی سیس ــدی ارزیاب ــش بع بخ
کابــل و گاز کنتــرل اســت. ارزیابــی ایــن قســمت ها همگــی بــه منظــور 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی و کابل ــبکه هوای ــداری ش ــت نگه ــش کیفی افزای

ــال خواهــد داشــت.  ــه دنب ــدی بیشــتر مشــترکان را ب ــت رضایتمن نهای
ــن قســمت مــا مــواردی همچــون کیفیــت کابل هــا و مســیرهای  در ای
ــع  ــری از قط ــات جلوگی ــی ارتباط ــت کیف ــگیری از اف ــی، پیش سیم کش
ــورد  ــی را م ــاح خراب ــان اص ــش زم ــی و کاه ــات تلفن ــاط مکالم ارتب

ــم. ــرار می دهی ــی ق بررس
ــر  ــترکان ب ــیاری از مش ــت بس ــات اینترن ــتر ارتباط ــه بس ــی ک از آنجای
خطــوط تلفــن ثابــت اســت، نگهــداری از شــبکه کابلــی تاثیر مســتقیمی 

 بــر کیفیــت و پایــداری خطــوط اینترنــت دارد.
ارزیابــی  بــه  مربــوط  سیســتم ها  ارزیابــی  بعــدی  بخــش 
ــز داخــل  ــان مراک ــال اســت. شــاهرگ ارتباطــی می سیســتم های انتق
ــون  ــواردی همچ ــت. م ــال اس ــتم انتق ــهری سیس ــهری و برون ش ش
ــا  ــن ارزیابی ه ــت ان ام اس در ای ــا و وضعی ــا کابل ریزی ه آدرس دهی ه

می شــود. بررســی 
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