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تکیه بر اصول            

له
قا

رم
س اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال   38 درست 

اصول  بر  را  انقالب  این  امام)ره(   می گذرد. 
و مبانی محکمی پایه گذاری کردند که ریشه همه 

و قرآن و سیره نبوی   آن اصول در دین مبین اسالم 
آن ها  به  یا  شناخته  اصول  این  گر  ا است.  علوی  و 
کرده و بین آن   توجه نشود، هر آینه راه و مسیر تغییر 
فاصله  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  که  هدفی  و 
از تفکر امام خمینی)ره(  می افتد. مبانی این انقالب 
سرچشمه می گیرد و  باید بر  اصولی که ایشان پایه گذاری 
تهاجم   از  را  انقالب  که  اصولی  فشرد؛  پای  کردند، 
توسعه  و  پیشرفت  راه  و  می دارد  مصون   دشمنان 
گر به محتوا و اصول  را هموار می سازد. بدیهی است ا
توجه نشود، ممکن است در زیر پوسِت شکِل رسمی 
بیفتد  اتفاق  بی سروصدا  و  تدریجی  تغییرات  نظام، 
که  بکشاند  انحراف  سمِت  به  را  اسالمی  نظام  و 
انحراف  این  متوجه  هم  خواص  مواقع،  بعضی  در 

تدریجی نمی شوند...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

کید بر مبارزه همه جانبه با تروریست اخبار روز تا
حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور، در پیامی اقدام سبعانه 

و مذبوحانه تروریست ها در منطقه حله عراق و شهادت شماری 
کوردالن  از زائران حسینی)ع( را نمایش عمق درماندگی 

کید از دولت عراق  ک دانست و ضمن درخواست ا سفا
برای برخــورد قاطعانه تــر بــا عامــالن ســیاه دل ...

افزایش بی رمق دستمزد در سال 96
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شوم خود برسند

کرمان  مقابله به مثل ایران 

در مقابل بدعهدی آمریکا
یزد  بسیج در تمامی مشکالت 

نقش  آفرینی داشته است
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نوبت اول

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

چاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/524 مورخ 95/3/19 شورای اسالمی شهر در نظر 

دارد عملیات موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 

ذیل دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری چهارشنبه مورخ 95/9/24 جهت اطالع از شرایط شرکت در 

مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/9/20

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/9/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 335( 

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

275.000.000 5.481.775.936 جاری عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
منظریه خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(

95-3-157

291.000.000 5.807.003.524 جاری  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
سطح شهر خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(
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مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد اولیه اعتبار )ریال( شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف

100.000.000 2.000.000.000 95/9/4
95/20572
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شهر فوالدشهر
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

گفــت:  دفــاع  وزارت  هماهنگ کننــده  معــاون 
بســیجی  تفکــر  بســط  بــرای  بایــد   بســیجیان 

نهایــت اســتفاده را بــرده و دنیا طلبــان و منفعت طلبــان 
را بــه انــزوا بکشــانند . ســردار ســرتیپ پاســدار علیرضــا 
تمیــزی در مراســم تجدیــد میثــاق فرماندهــان بســیج 
وزارت دفــاع بــا آرمان هــای شــهدا بــا گرامیداشــت 
هفتــه بســیج، راهپیمایــی اربعیــن را یــک اقــدام 
ــار داشــت: بســیج  ــرد و اظه ــف  ک بســیجی گونه توصی
ــه  ــت ک ــی اس ــن و انقالب ــان های مؤم ــکل از انس متش
بی هیــچ چشمداشــت و شــائبه ای ، خــود را وقــف 
اســالم و انقــالب می کننــد و سرتاســر راهپیمایــی 

ــود. ــه ب ــن روحی ــن ، مشــحون از ای اربعی
ــای  ــراد و جریان ه ــه برخــی اف ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
سیاســی ، نابخردانــه یــا خائنانــه  بــر راهپیمایــی اربعیــن 
انقــالب  ابتــدای  از  خدشــه وارد می کننــد ، افــزود: 
همــواره جریــان مخالــف تفکــر بســیجی از هیــچ 
کوششــی بــرای صدمــه و اگــر بتوانــد محــو ایــن 
ــه  ــیج از جمل ــه بس ــا هفت ــرده؛ ام ــذار نک ــر فروگ تفک
ــرای بســط  فرصت هایــی اســت کــه بســیجیان بایــد ب
تفکــر بســیجی ، نهایــت اســتفاده را بــرده و دنیا طلبــان 

ــانند .  ــزوا بکش ــه ان ــان را ب و منفعت طلب
ــی  ــف مبان ــاع تحری ــده وزارت دف ــاون هماهنگ کنن مع
انقــالب اســالمی و ســیره حضــرت امــام را از خطــرات 

 مهــم برشــمرد و گفــت : قطعــا یکــی از وظایــف بســیج  
ــه انجــام  ــوده و از آنجــا ک ــه ب ــن توطئ ــری از ای جلوگی
 ایــن مهــم ، یــک تــالش و جهــاد فرهنگــی اســت  
نقــش کارکنان ســازمان عقیدتی سیاســی بایــد ملموس تر 

شد . با
 ســردار  تمیــزی  مانــدگاری و بن بســت نبــودن انقــالب  
 توجــه بــه اهــداف عالــی نظــام ،  ارتبــاط  بــا خــدا 
و استکبار ســتیزی را از جملــه ویژگی هــای انقــالب 
ــرد: برخــالف وسوســه  ــح ک اســالمی برشــمرد و تصری
ــه بن بســت  خناســان و فتنه گــران ، انقــالب اســالمی ب
نرســیده و بــا رهبــری و هدایت هــای هوشــمندانه امــام 
خامنــه ای )مدظلــه العالــی( در مســیری کــه حضــرت 
ــد  ــد . وی تأکی ــت می کن ــد،  حرک ــیم کردن ــام ترس ام
ــوده  ــرد : استکبار ســتیزی در ذات انقــالب اســالمی ب  ک

و هیچ گاه جداشدنی نیست . میزان

موقــت کرمــان گفــت:  جمعــه  امــام   
سرویس سیاست

اکرم حیدری 

ــر  ــه اگ ــند ک ــن باش ــا مطمئ آمریکایی ه
ــران  ــت ای ــد، مل ــه دهن ــود ادام ــدی خ ــه بدعه ــد ب بخواهن

مقابله به مثل می کند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از کرمــان، حجت االســالم 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه ــر دی ــور ظه ــدی عرب پ مه
ایــن هفتــه کرمــان بــا نقــل حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( 
ــر  ــار داشــت: پیامب ــر اظه ــی مــاه صف ــام پایان و تســلیت ای
ــم  ــور چش ــن)ع( ن ــام حس ــه  ام ــد ک ــرم)ص( فرمودن اک
مــن، ســرور جوانــان اهــل بهشــت و حجــت خــدا بــر مــردم 

اســت.
وی بیــان داشــت: هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد کــه امامــان 
معصــوم)ع( مســئولیت جامعــه را بــر اســاس تکلیفــی کــه 
خداونــد بــر دوش آن هــا گذاشــته و مقتضیــات زمــان انجــام 

می دهنــد.
امــام جمعــه موقــت کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه هفتــه وقــف و جایــگاه ایــن ســنت الهــی 
در اســالم اظهــار داشــت: موقوفــات زیــادی در اســتان کرمان 

وجــود دارد کــه از صدهــا ســال قبــل بــه جــا مانده انــد.
 عرب پــور بــا تاکیــد بــر توســعه وقــف توســط خیــران 
ــد  ــات می توانن ــان موقوف ــت: متولی ــان داش ــان بی و متمکن
بــا برنامه ریــزی و همــکاری اداره کل اوقــاف، بــرای توســعه 

موقوفــات در اختیــار خــود اقــدام کننــد.

 وی همچنیــن 5 آذرمــاه و هفتــه بســیج را گرامــی داشــت 
و عنــوان کــرد: بســیج تشــکیل یافتــه از همــه افــراد مومــن 
اســت و هــر کــس خــود را در ایــن ارتــش مردمــی حاضــر 

می بینــد.
بســیجی  فرماندهــان  از  جمعــی  دیــدار  بــه  عرب پــور 
ــور  ــزود: حض ــرد و اف ــاره ک ــالب اش ــم انق ــر معظ ــا رهب ب
بســیج در هشــت ســال دفــاع مقــدس و عرصه هــای 
ــر  ــایان تقدی ــی ش ــاد مقاومت ــازندگی و اقتص ــی س  فرهنگ

است.
امــام جمعــه موقــت کرمــان همچنیــن ســخنان رهبــر 
ــد  ــادآور ش ــته ای را ی ــره هس ــاره مذاک ــالب درب ــم انق  معظ
و خاطرنشــان کــرد: آمریکایی هــا مطمئــن باشــند کــه اگــر 
ــران  ــت ای ــد، مل ــه دهن ــود ادام ــدی خ ــه بدعه ــد ب بخواهن

ــد. ــل می کن ــه مث ــه ب مقابل

ــا  ــزد ب ــهر ی ــت ش ــه موق ــام جمع  ام
سرویس سیاست

نفیسه ایزدی
و  رشــادت ها  اینکــه  بــر  تاکیــد 
ــدگار  ــردم مان ــه م ــرای هم ــیج ب ــانی های بس جانفش
اســت، ادامــه داد: اگــر بســیج را در کشــور نداشــتیم 
معلــوم نبــود کــه االن نظــام مــا دچــار چــه مشــکالتی 
ــکالت  ــی مش ــیج در تمام ــه بس ــرا ک ــود؛ چ ــده ب ش
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــته اس ــی داش نقش  آفرین
وطــن از یــزد، حجت االســالم ســید محمدجــواد 
ــه  ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــی در خطبه ه آیت الله
شــهر یــزد بــا گرامیداشــت هفتــه بســیج اظهــار 
داشــت: مقــام معظــم رهبــری در دیــدار با بســیجیان 
سراســر کشــور حــرف از بدعهــدی آمریــکا زدنــد کــه 
ــرآن  ــات ق ــه از آی ــکا برگرفت ــا آمری ــت ب ــن مخالف ای
اســت. امــام جمعــه موقــت شــهر یــزد بــا اشــاره بــه 
فرمــان امــام راحــل بــر تشــکیل بســیج مســتضعفین 
گفــت: ثمــرات ایــن تشــکل در طــول نظــام مقــدس 
ــکار  ــن و آش ــگان روش ــر هم ــالمی ب ــوری اس جمه

است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رشــادت ها و جانفشــانی های 
بســیج بــرای همــه مــردم مانــدگار اســت، ادامــه داد: 
اگــر بســیج را در کشــور نداشــتیم، معلــوم نبــود 
کــه االن نظــام مــا دچــار چــه مشــکالتی شــده بــود؛ 
چــرا کــه بســیج در تمامــی مشــکالت نقش  آفرینــی 

ــف  ــه تعری ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. آیت الله ــته اس داش
دســت  بوســیدن  و  اســالمی  انقــالب  بنیانگــذار 
بســیجی افــزود: اگــر مســئوالن نظــام از بســیج 
ــش  ــل در آت ــام راح ــوده ام ــه فرم ــوند، ب ــل ش غاف
دوزخ الهــی گرفتــار خواهنــد شــد. امــام جمعــه 
ــر  ــق داشــتن تفک ــا آرزوی توفی ــزد ب ــت شــهر ی موق
ــور  ــیجی کش ــه بس ــت: روحی ــار داش ــیجی اظه  بس
اســتقالل کشــور  بســیجی  تفکــر  و  می ســازد   را 
ــا اشــرافیگری و اختــالس   را حفــظ خواهــد کــرد و ب
اضافــه کــرد:  نمی ســازد. وی  نجومــی  و حقــوق 
روحیــه بســیج خدمــت بــه مــردم اســت و نــه 
طلبــکاری از نظــام. کســانی کــه در رأس کار هســتند 
بایــد بداننــد کــه بــه مــردم بدهــکار هســتند و همــواره 

ــد. ــت کنن ــام خدم ــن نظ ــه ای ــد ب بای

بــه گــزارش ســرویس بین الملــل جام نیـــوز بــه نقــل 
ــار«  ــه »االخب ــه روزنام ــع آگاه ب ــره، مناب ــه النش از روزنام
لبنــان گفتنــد کــه »عبدالفتــاح السیســی«، رئیس جمهــور 
مصــر، بــه شــاه عربســتان بــه واســطه امیــر کویــت پیــام 

ــت. داده اس
بــه ســلمان  السیســی  تنــد  پیــام  ایــن  در مضمــون 
آمــده  مذکــور،  منبــع  طبــق گــزارش  ســعودی   شــاه 

است: 
»عربســتان بــه خاطــر دو جزیــره »تیــران و صنافیــر« بــه 

مصــر فشــار نیــاورد.
قضائــی  مقامــات  اختیــار  در  اینــک  مســئله  ایــن   
ســخن  آن  دربــاره  نمی تــوان  و  اســت  گرفتــه   قــرار 

گفت.«
 در ادامــه ایــن پیــام، السیســی خطــاب بــه شــاه ســعودی 
ــاره  ــره را درب ــرام قاه ــد احت ــاض بای ــت: »ری ــه اس گفت
ــی و  ــای عرب ــای مصــر درخصــوص پرونده ه ــه نظره وجه

ــد. ــظ کن ــه ای را حف منطق
چــون مصــر کشــور کوچــک و دنبالــه رو عربســتان نیســت 

کــه ریــاض بخواهــد آن را اداره کنــد.«

ــروه تروریســتی  ــا، گ ــل از ایلن ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
داعــش در بیانیــه ای مســئولیت انفجــار عــراق را کــه در جریــان آن 
شــمار زیــادی از زائــران اربعیــن شــهید و زخمــی شــدند، بــر عهــده 

گرفــت.
ــه ای  ــا انتشــار بیانی ــه داعــش ب ــاق وابســته ب ــری اعم ــگاه خب پای
ــده  ــه عه ــل را ب ــومالی« باب ــه »الش ــار در منطق ــئولیت انفج مس

ــت. گرف
ــوی  ــیعیان صف ــتن ش ــار را »کش ــن انفج ــدف از ای ــروه ه ــن گ ای
ــن اســالم« دانســت. ــری از بدعت گــذاری در دی ــران( و جلوگی )ای

ــران  ــه ای ــات موصــل مدعــی شــده ک ــه عملی ــا اشــاره ب داعــش ب
ــی  ــودی اســالم واقع ــی ناب ــر در پ ــا همدســتی یکدیگ ــکا ب و آمری

هســتند.
در قســمتی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: »ایــن عملیــات بــا تــوکل 
بــه خــدا و بــرای آگاه ســازی آن دســته از بــرادران عراقــی کــه تحــت 

تاثیــر القائــات شــیعیان قــرار گرفته انــد، انجــام شــد. 
در ایــن عملیــات ٢٠٠ نفــر کشــته شــدند و ایــن بهــای بســیار اندکی 

اســت کــه دولت عــراق بایــد بپــردازد.«
ــه  ــه علی ــراق خواســته شــده ک ــه از مــردم ع ــن بیانی ــای ای در انته
ــرادران مجاهــد خــود در موصــل  ــه ب دولــت عــراق قیــام کننــد و ب

ــد. ــا ســوریه بپیوندن ی
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تکیهبراصول

ادامه از صفحه یک: 
لــذا بایــد بــا هوشــیاری کامــل اجــازه نــداد در هیــچ نســلی 
انحــراف از مبانــی انقــالب اســالمی بــه وجــود آیــد کــه تنهــا 
ــت. ــام اس ــی نظ ــاخص های اصل ــردن ش ــته ک راه آن، برجس

ــان  ــردم اصفه ــا م ــر ب ــدار اخی ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
ــی  ــالمی، یک ــالب اس ــول انق ــر اص ــتادگی ب ــد: ایس فرمودن
از نیازهــای مهــم امــروز اســت و اصــول انقــالب همــان 
 مبانــی و شــاخص های مطرح شــده در بیانــات امــام)ره( 
ــر  ــتادگی ب ــه ایس ــم ل ــت. معظ ــان اس ــه ایش و وصیت نام
 اصــول انقــالب اســالمی را نیــاز مهــم امــروز خواندنــد 
ــا  ــه گفتاره ــرای مطالع ــان ب ــه جوان ــاره ب ــه دوب ــا توصی  و ب
راه حرکــت  بــه عنــوان نقشــه  امــام)ره(  و وصیت نامــه 
 نظــام اســالمی خاطرنشــان کردنــد: آن امــام کــه دنیــا 
 را تــکان داد مجّســم در همیــن گفتارهــا و وصیت نامــه اســت 
و نمی تــوان امــام)ره( را برخــالف آنچــه بــود، معنــا و تأویــل 
ــد:  ــاره فرمودن ــن ب ــز در همی ــرد. ایشــان ســال گذشــته نی ک
مســئله  تحریــف شــخصیت امــام، خطــر بزرگــی محســوب 
ــف  ــن تحری ــع از ای ــد مان ــه می توان ــی ک ــود؛ آن راه می ش

ــت. 1394/۰۳/14 ــام اس ــول ام ــی اص ــود، بازخوان ش
در ایــن نوشــتار کوتــاه، مهم تریــن اصــول امــام خمینــی)ره( 

ــم.  ــان می کنی را بی
یکــی از اصــول مهــم امــام)ره( اثبــات اســالم نــاب محمــدی 
ــدوا  ــان ان اعب ــی هم ــت؛ یعن ــی اس ــالم آمریکای ــی اس و نف
هللا و اجتنبــوا الطاغــوت. اســالم نــاب از نظــر امــام بزرگــوار، 
ــر  ــا فک ــه ب ــت ک ــنت اس ــاب و س ــه کت ــی ب ــالم متک آن اس
ــد  ــیوه و مت ــا ش ــکان، ب ــان و م ــا زم ــنایی ب ــا آش ــن ب روش
علمیــه  حوزه هــای  در  تکمیل شــده  و  جاافتــاده  علمــی 
ــی  ــد. اســالم آمریکای ــه  دســت می آی اســتنباط می شــود و ب
دارای دوشــاخه اســالم ســکوالر واســالم متحجــر اســت کــه 
ــدی  ــاب محم ــالم ن ــل اس ــر دو در مقاب ــفانه ه ــروز متاس ام
صف آرایــی کرده انــد و کوچک تریــن غفلــت، خســران ســنگینی 
 را بــه دنبــال خواهــد داشــت. اعتمــاد بــه وعــده  الهــی 
ــی  ــوی جهان ــای مســتکبر و زورگ ــه قدرت ه ــادی ب و بی اعتم
یکــی دیگــر از اصولــی اســت کــه امــام)ره( بــر آن پافشــاری 
ــه  ــاد ب ــد: اعتم ــز فرمودن ــری عزی ــه رهب ــد؛ چنانک می کردن
قــدرت پــروردگار موجــب می شــد کــه امــام بزرگــوار در 
ــه خــدا  ــکا ب ــح باشــد؛ چــون ات ــی خــود صری مواضــع انقالب
ــد  ــان می آی ــا بدش ــت قدرت ه ــه نمی دانس ــه اینک ــت. ن داش
ــی  ــدرت اله ــه ق ــا ب ــت؛ ام ــوند، می دانس ــی می ش  و عصبان
و نصــرت الهــی بــاور داشــت. از اصــول مهــم دیگــر، اعتقــاد 
ــا تمرکزهــای  ــت ب ــردم و مخالف ــروی م ــردم و نی ــه اراده م ب
دولتــی اســت. حضــرت امــام)ره( بــر ســپردن امــور بــه مــردم 
ــت  ــه دول ــد ک ــدار  دادن ــا هش ــا و باره ــتند و باره ــد داش تاکی
امــور و کارهــا را بــه مــردم واگــذار کنــد. امــام)ره( در مســائل 
ــر از  ــات و باالت ــی، ســازندگی کشــور، تبلیغ اقتصــادی، نظام

همــه انتخابــات کشــور بــه مــردم اعتمــاد داشــت.
از محرومــان  امــام)ره( حمایــت  از دیگــر اصــول مهــم 
 و مســتضعفان و مخالفــت بــا خــوی کاخ نشــینی بــود 
و اصــرار داشــتند همــه بایــد تــالش کننــد کــه محرومــان را از 
محرومیــت بیــرون بیاورنــد و تــا آنجایــی کــه در تــوان کشــور 

اســت بــه محرومــان کمــک کننــد.
مخالفــت صریــح بــا جبهــه  قلــدران بین المللــی و مســتکبران 
از اصــول الیتغیــر و همیشــگی امــام)ره( بــود. در ایــن رابطــه 
ــا مســتکبران ســر آشــتی  ــد: امــام ب رهبــری عزیــز فرموده ان
نداشــت. واژه »شــیطان بــزرگ« بــرای آمریــکا، یــک ابــداع 
ــود. وقتــی شــما یــک دســتگاهی  عجیبــی از ســوی امــام ب
رفتــار  بایــد  اســت کــه  معلــوم  دانســتید،  شــیطان   را 
و احساســات شــما، در مقابــل او چگونــه باشــد. امــام تــا روز 
آخــر نســبت بــه آمریــکا، همیــن احســاس را داشــت. عنــوان 
»شــیطان بــزرگ« را هــم بــه کار می بــرد. بایــد از اعتقــاد بــه 
ــر وحــدت  ــه ب ــز تکی ــی و رد ســلطه پذیری و نی اســتقالل مل
ملــی بــه عنــوان اصــول مهم نــام بــرد. در واقــع اصــول انقالب 
ــخص  ــالب را مش ــت انق ــیر حرک ــه  راه و مس ــالمی، نقش اس
 کــرده و چارچــوب فعالیت هــا و اقدامــات را در حوزه هــا 

و عرصه های مختلف کشور بیان می کند. 

اخالقحکومتیپیامبر)ص(

سرسختدراجرایحدودالهی

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس سیاست

ــدود  ــرای ح ــالمی، اج ــت اس ــف حکوم ــی از وظای یک
الهــی اســت  کــه از ضروری تریــن و حیاتی تریــن 
مســائل اجتماعــی بــه شــمار مــی رود. بدیهــی اســت 
بــدون اجــرای حــدود و بــا سســتی و کاهلــی در 
اجــرای حــدود الهــی، دوام و بقــای جامعــه اســالمی 
ــل  ــر، تعدی ــوع تأخی ــر ن ــد و ه ــد ش ــن نخواه  تضمی
 و تخفیــف در آن بــه مثابــه تعطیــل قانــون الهــی 
 و در حقیقــت نوعــی نافرمانــی در مقابــل احــکام الهــی 
ــدود  ــع ح ــرای قاط ــس اج ــت. بالعک ــالمی اس و اس
نظــام  اقتــدار  و  اســتحکام  قــوام،  باعــث  الهــی 
ــت  ــا رعایــت عدال  حکومتــی اســالم اســت کــه اگــر ب
خــدا  حــدود  بــدون کوچک تریــن چشم پوشــی  و 
ــواده  ــان و خان ــه و جری ــر طبق ــرد از ه ــر ف ــرای ه ب
ــود  ــف می ش ــه اش مضاع ــد، جاذب ــرا درآی ــه اج  و...ب
ــه  ــی دارد و درنتیجــه جامع ــه را در پ ــت جامع و رضای
ــد  ــده ای درخشــان را نوی ــر خواهــد شــد و آین امیدوارت
خواهــد داد.امــام صــادق)ع( در اهمیــت اجــرای حدود 
می فرمایــد: »حــد یقــام فــی االرض ازکــی فیهــا مــن 
مطــر اربعیــن لیلــه و ایامهــا؛ حــدی کــه بــر روی زمیــن 
اجــرا شــود، از بــاران چهــل شــبانه روز پاکیزه تــر اســت. 
 ) وســائل الشــیعه، ج 18، ص 3٠8 و فــروع کافــی 
حــدود  اجــرای  در  پیامبــر)ص(   )174 ص   ،7 ج 
الهــی ذره ای تســامح و معاملــه نمی کردنــد؛ زیــرا 
جرم هایــی کــه بــه هتــک حرمــت خانــواده و اجتمــاع 
ــالل  ــی، اخت ــت عموم ــک عف ــان ها، هت ــروی انس و آب
ــی اعتقــادی  در نظــام اجتماعــی، ُسســت شــدن مبان
اســت کــه  از موضوعاتــی  و... می انجامــد،  مــردم 
نمی تــوان بــه ســادگی از کنــار آن هــا عبــور کــرد.

ــن تشــریع  ــه ضم ــه و آل ــی هللا علی ــرم  صل ــر اک پیامب
و قانونگــذاری وحیانــی ایــن احــکام، خــود نیــز 
 از مجریــان سرســخت ایــن فرامیــن الهــی بــود 
ــه  ــی، نرمــش ب ــر ســر ایــن احــکام نوران و هیــچ گاه ب
خــرج نــداد و در حــدود و قوانیــن الهــی، فاطمــه 
مخزومــی بــا فاطمــه محّمــدی بــرای اجــرای احــکام 
ــی از اشــراف  ــوی یکســان بودند.زن ــدل نب در دادگاه ع
ــام فاطمــه مخزومــی مرتکــب ســرقت  ــه ن قریــش ب
شــد. رســول خــدا صلــی هللا علیه وآلــه دســتور داد حد 
ــزوم  ــه بنی مخ ــد. قبیل ــاری کنن ــاره او ج ــی را درب اله
ناراحــت شــدند و کوشــیدند بــه هــر وســیله ای، مانــع 
اجــرای حــد شوند.ُاســامة بــن زیــد کــه مــورد توجــه 
ــان  ــود از ایش ــه ب ــه وآل ــی هللا علی ــدا صل ــول خ رس
ــه  ــی هللا علی ــرت  صل ــا حض ــرد؛ ام ــو ک ــای عف تقاض
ــاره  ــا درب ــود: آی ــه ســخت ناراحــت شــدند و فرم و آل
از حــدود خــدا شــفاعت می کنی؟ســپس  حــدی 
چنیــن  خطبــه ای  ضمــن  و  حرکــت کــرد  جــا  از 
فرمــود: ای مــردم! علــت اینکــه ملت هــای قبــل 
از شــما هــالک شــدند ایــن بــود کــه اگــر فــرد 
ــه مجــازات  ــان جــرم می کــرد، او را ب ــه ای از آن بلندپای
ــوان  ــف و نات ــردم ضعی ــر از م ــا اگ ــاندند؛ ام  نمی رس
خــدا  حکــم  می کــرد،  خــالف   و گمنــام، کســی 
بــه  می کردند.ســوگند  اجــرا  وی  دربــاره  را 
خــدا، اگــر )بــر فــرض محــال( دختــرم فاطمــه 
حکــم  بزنــد،  کاری  چنیــن  بــه  دســت   نیــز 
خــدا را دربــاره او اجــرا می کنــم و در برابــر قانــون 
خــدا، فاطمــه مخزومــی بــا فاطمــه محمــدی یکســان 
ــیره  ــن س ــام، 185/4( و ای ــن هش ــیره اب ــت. )س اس
حکومتــی، مــردم را بــا پیامبــر)ص( همــراه می نمــود 
طرفــی  از  و  داشــت  بــر  در  را  اســالم  توســعه  و 
بنیان هــای حکومــت دینــی را مســتحکم می کــرد.

خبر سیاسی 

خطیبجمعهشهرکرد:خبر سیاسی 

 مستکبرانبااقداماتتروریستی

نمیتوانندبهاهدافشومخودبرسند
ــردن  ــوم ک ــا محک ــهرکرد ب ــت ش ــه موق ــام جمع  ام
ــه شــهادت  ــه منجــر ب ــراق ک ــات انتحــاری در ع عملی
برخــی از زوار شــد، گفــت: مســتکبران جهــان بداننــد 
و کمــک گروهک هــای  تروریســتی  اقدامــات  بــا 
تکفیــری داعــش نمی تواننــد بــه اهــداف شــوم خــود 

ــند. برس
و  حجت االســالم   وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
المســلمین ســید ابوالحســن فاطمــی در خطبه هــای 
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه شــهرکرد افــزود: مســتکبران 
بــا ایــن اقــدام زهــر خــود را بــه مســلمانان و به ویــژه 
شــیعیان ریختنــد و عــده ای را بــه شــهادت رســاندند. 
ــه دشــمنی ها و بی ادبی هــای وهابیــت  ــا اشــاره ب وی ب
بــه  نســبت  تنگ نظــران  و  داعشــی ها  ســلفی ها، 
اســالم افــزود: مســلمانان و شــیعیان جهــان بــا 
ــام  ــر ام ــارت قب ــن و زی ــاده روی اربعی ــور در پی حض
حســین)ع( بــاز هــم توطئه هــای مســتکبران را خنثــی 

ــد.  کردن
فاطمــی تصریــح کــرد: مســئوالن نظــام اســالمی 
ــاده روی  ــور پی ــکوه و پرش ــزاری باش ــرای برگ ــران ب ای
اربعیــن حســینی تالش هــای زیــادی را انجــام دادنــد 

ــوب انجــام شــد.  ــه نحــو مطل ــن مراســم ب ــا ای ت
وی یــادآور شــد: حضــور در مراســم اربعیــن حســینی 
و پیمــودن مســیر زیــارت امــام حســین)ع( بــا پــای 

ــان و شــیعیان اســت.  ــاده از ویژگی هــای مومن پی
امــام جمعــه موقــت شــهرکرد همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــن  ــای دی ــر مبن ــوری اســالمی ب ــت نظــام جمه فعالی
ــات  ــا و اقدام ــی حرکت ه ــرد: تمام ــار ک ــالم اظه اس
ــت.  ــالم اس ــروی اس ــا، آب ــام م ــه در نظ صورت گرفت

فاطمــی توصیــه کــرد: مســئوالن نظــام اســالمی بایــد 
بــرای جلوگیــری از ضربــه دشــمنان بــه اســالم و نظــام 

ــا مراقبت هــا را افزایــش دهنــد. ایرن

زاکانی:

 انباشتثروتبرخیازمسئوالن

ناشیازرانتهایاطالعاتیاست
نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســالمی دربــاره اینکــه 
تعــدادی از مســئوالن از راه هایــی بــه ثــروت رســیده اند 
داشــت: کســانی کــه  بیــان  اســت،  تامــل  قابــل  کــه 
ــدام از راه درســت آن را کســب  ــد، هیچ ک ــول دارن  انباشــت پ

نکرده اند. 
ــوید  ــه می ش ــد متوج ــگاه می کنی ــئوالن را ن ــه مس ــی ک زمان
رانــت  بــودن،  مســئول  رانــت  چــون  ویژگی هایــی  کــه 
ــرای  ــی را ب ــف امکانات ــای مختل ــتن و رانت ه ــات داش اطالع
آن هــا فراهــم کــرده اســت کــه بــه چنیــن ثروت هایــی 

ــد. ــت یابن دس
ــه  ــوده ام، ب ــس ب ــه در مجل ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
پشــت پــرده ایــن موضوعــات واقــف هســتم و به ویــژه اینکــه 
در کمیســیون اصــل نــود خیلــی از اطالعــات در دســترس مــا 

ــت. ــرار می گرف ق
زاکانــی در بحــث حقوق هــای نجومــی نیــز گفــت: معتقــدم 
در موضــوع فســاد بایــد از خــود و از مجلســی کــه در آن بــودم 
ــه جــای آنکــه بخواهیــم دولــت و دســتگاه  شــروع کنیــم، ب

قضــا را مــورد نقــد قــرار دهیــم.
نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســالمی یــادآور شــد: زمانــی 
ــا رای  ــتیضاح ی ــگام اس ــودم، هن ــس ب ــده مجل ــه نماین ک
ــه  ــردم ک ــت ک ــه صحب ــارده دقیق ــر راه، چه ــه وزی ــاد ب اعتم
همــه نماینــدگان در ایــن زمــان ســاکت بودنــد و بــه اظهــارات 
بنــده گــوش می دادنــد؛ امــا همیــن کــه دربــاره ســه اشــکال 
ــه  ــادی از مجلــس علی ــت کــردم، بخــش زی مجلــس صحب
ــم. ــن صحبت هــا را می کن ــاد کشــیدند کــه چــرا ای مــن فری

وی تصریــح کــرد: وجــود یــک فــرد ناشایســت در درون یــک 
دســتگاه کافــی اســت تــا آبــروی دســتگاهی را ببــرد و ایــن 
ــرا آن  ــه چ ــد ک ــش آی ــد ســوال پی ــه بای ــی اســت ک در حال

ــد. ــورد نمی کن ــا وی برخ ــتگاه ب دس

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
حجت االســالم  جمهــوری،  ریاســت   اطالع رســانی 

ــدام  ــی اق ــور، در پیام ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
ــه  ــه حل ــت ها در منطق ــه تروریس ــبعانه و مذبوحان س
 عــراق و شــهادت شــماری از زائــران حســینی)ع( 
را نمایــش عمــق درماندگــی کــوردالن ســفاک دانســت 
ــرای  ــراق ب ــت ع ــد از دول ــت اکی ــن درخواس و ضم
ــه  ــیاه دل این گون ــالن س ــا عام ــر ب ــورد قاطعانه ت برخ
ایــران  آمادگــی دولــت  حرکت هــای غیرانســانی، 
بــه  رســیدگی  در  همیــاری  و  همــکاری  بــرای  را 
آســیب دیدگان و مجروحــان ایــن حادثــه تلــخ اعــالم 

ــرد. ک
متن پیام رئیس جمهور به  شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــوا َأْو  ــمَّ ُقِتُل ــِه ُث ــِبیِل اللَّ ــی َس ــُروا ِف ــَن َهاَج ِذی »َوالَّ

ــًنا« ــا َحَس ــُه ِرْزًق ــُم اللَّ ُه ــوا َلیْرُزَقنَّ َماُت
برگــزاری باشــکوه حماســه اربعیــن حســینی در 
ــت  ســال جــاری، گوشــه ای از عظمــت شــیفتگی مل
عاشــورایی بــود کــه کــوردالن ســفاک، آن را برنتافتنــد 
ــی  ــود را در اقدام ــی خ ــتیصال و درماندگ ــق اس و عم

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــبعانه و مذبوحان س
ــه  ــه ِحّل ــاک در منطق ــدام تروریســتی دردن ــوع اق وق
عــراق کــه منجــر بــه شــهادت و مجــروح شــدن 
مظلومانــه شــماری از زائــران حســینی از جملــه 
ــان عزیزمــان شــد، قلــب  تمامــی  تعــدادی از هموطن
مســلمانان، به ویــژه شــیعیان را جریحــه دار ســاخت.

این جانــب بــا درخواســت اکیــد از دولــت عــراق 
بــا عامــالن ســیاه دل  برخــورد قاطعانه تــر  بــرای 

ــی  ــالم آمادگ ــانی و اع ــای غیرانس ــه حرکت ه این گون
دولــت ایــران بــرای همــکاری و همیــاری در رســیدگی 
ــخ ــه تل ــن حادث ــان ای ــیب دیدگان و مجروح ــه آس  ب
ــرای  ــات و ب ــّو درج ــه، عل ــن فاجع ــهدای ای ــرای ش ب
بــه  آســیب دیدگان، آرزوی شــفای عاجــل دارم و 

خانواده هــای عزیــز داغــدار تســلیت می گویــم.
ــان مصمــم  ــران همچن ــوری اســالمی ای ــت جمه دول
ــون  ــا تروریســت ها و افراطی ــه ب ــارزه همه جانب ــه مب ب
اســت و یقیــن دارد بــه زودی در ســایه وحــدت 
و همدلــی بیــش از پیــش مــردم عــراق، شــاهد 
بــا گروه هــای  مبــارزه  در  آنــان  نهایــی  پیــروزی 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــان آن ه ــتی و حامی تروریس
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران

ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول  نماین
سرویس سیاست

لیال وحید

جمعــه اصفهــان گفــت: رهبــر معظــم 
انقــالب، تمدیــد 1۰ ســاله تحریــم را مخالــف برجام دانســتند 
ــه گــزارش  ــر آن ســکوت نخواهیــم کــرد. ب و مــا نیــز در براب
کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر 
دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر 
اصفهــان اظهــار کــرد: پیــاده روی امســال مــردم در مراســم 
اربعیــن بســیار باشــکوه و ارزشــمند بــود؛ چــرا کــه  نزدیــک 

به ۲۰ میلیون نفر در این مراسم باشکوه شرکت کردند.
ــد؛  ــت کن ــان داشــت: خــدا داعــش را لعن ــژاد بی طباطبایی ن
چطــور این هــا ادعــای عمــل بــه قــرآن دارنــد؟ شــب گذشــته 

بســیاری از روشــنفکران اروپایــی بــه ایــن گــروه پیوســتند؛ 
حقیقتــا چــه خاصیتــی دارد کــه بــه دســتور کفــار بــه جــان 
اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  افتاده انــد؟   انســان ها 
و امــام جمعــه شــهر اصفهــان تأکیــد کــرد: ســازمان بســیج 
ــی)ره(  ــام  خمین ــان ام ــه فرم ــال 5۸ ب ــتضعفین در س مس
تشــکیل شــد. تشــکیل ایــن ســازمان در حقیقــت یــک الهام 
بــود؛ چــرا کــه  کارهــای خــوب را خداونــد بــه انســان الهــام 
ــی  ــات اله ــن الهام ــزو همی ــز ج ــدام نی ــن اق ــد و ای می کن
ــه تأثیــر حضــور بســیجیان  ــا اشــاره ب ــژاد ب ــود. طباطبایی ن ب
در ۸ ســال دفــاع مقــدس متذکر شــد: همــه بســیجیان باید 
روحیــه تقــوا و عمــل صالــح را در رفتــار خــود اعمــال کننــد تا 

خــدا همــواره همــراه آن هــا باشــد. وی یــادآور شــد: بســیج 
نهــادی مردمــی بــوده و مربــوط بــه جنــاح خاصــی نیســت؛ 
کســانی بایــد در بســیج حضــور داشــته باشــند کــه معتقــد 
ــه معنــای  ــوده و ب ــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ب ب

واقعــی و حقیقــی انقــالب پــی  بــرده باشــند.
ــزود: بســیجی  ــان اف ــه در اســتان اصفه ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــته باش ــمن داش ــی از دش ــچ هراس ــد هی نبای
ــکا از  ــت آمری ــد. دول ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط ــکا هی آمری
ســال ۲۰۰6 میــالدی، تحریــم 1۰ ســاله ایــران را تصویــب کــرد 
ــم  ــد 1۰ ســاله تحری ــه تمدی ــم ب ــاره تصمی ــز دوب و حــال نی
ــر  ــا رهب ــد؛ ام ــد بکن ــی می خواه ــر غلط ــت؛ ه ــرده اس ک

ــتند  ــام دانس ــف برج ــدام را مخال ــن اق ــالب ای ــم انق  معظ
و ما نیز در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
ــنبه در  ــتی روز پنجش ــه تروریس ــه حادث ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــدون  ــکا نوشــت، تصریــح کــرد: ب ــام آمری ــه ن ــد ب ــه را بای حل
ــارزه  ــرای مب ــران را ب ــراق و ای ــزم ع ــه، ع ــن حادث ــد ای تردی
خواهــد  راســخ تر  بســیار  تروریســت ها  بــا  جدی تــر 
ــت ــه مل ــل از خان ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــرد. ب  ک
»عالءالدیــن بروجــردی« در واکنــش بــه حملــه تروریســتی 
داعــش بــه زوار اربعیــن در حلــه عــراق کــه تعــدادی از آن هــا 
ــت های  ــه شکس ــه ب ــا توج ــت: ب ــتند، گف ــی هس ــز ایران نی
ــش  ــی و ارت ــای مردم ــت ها از نیروه ــه تروریس ــددی ک متع

عــراق متحمــل شــدند و تعــداد بســیار زیــادی از آن هــا 
 عمــال بــه درک واصــل شــدند، ایــن حــرکات مذبوحانــه 
عــراق  مــردم  از  انتقام گیــری  نوعــی  بــه  بزدالنــه   و 
و همچنیــن مــردم ایــران اســت؛ چــرا کــه در میــان راهپیمایان 
ــد.  ــا بودن ــب ایرانی ه ــه غال ــاخص، وج ــور ش ــه ط ــن ب اربعی
بروجــرد در مجلــس شــورای اســالمی  نماینــده مــردم 
ضدتروریســتی  جــدی  مواضــع  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
 جمهــوری اســالمی ایــران، جنایــت تروریســتی در حلــه

بــه نوعــی انتقام گیــری از همــه کشــورهایی اســت کــه 
ــردی  ــد. بروج ــل می کنن ــا عم ــه آن ه ــه علی ــه قاطعان اینگون
ــای  ــزم نیروه ــه، ع ــن حادث ــد ای ــدون تردی ــرد: ب ــح ک تصری
عراقــی و نیــز حشدالشــعبی -کــه نیروهــای مردمــی عــراق 
ــران را در  ــوری اســالمی ای ــزم جمه ــن ع هســتند- و همچنی
یــک مبــارزه جدی تــر بــا تروریســت ها بســیار راســخ تر 
ــم در  ــت ها ه ــروز تروریس ــه داد: ام ــرد. وی ادام ــد ک خواه
 عــراق و هــم در ســوریه نفس هــای آخــر خــود را می کشــند 

و واقعیــت ایــن اســت کــه صورت حســاب ایــن جنایت هــا از 
جملــه جنایــت امــروز حلــه را بایــد بــه نــام آمریــکا نوشــت؛ 
ــه  ــان او در منطق ــورهای هم پیم ــکا و کش ــه آمری ــن آنک ضم
نیــز کــه سال هاســت تروریســت پروری می کننــد و بــه 
آن هــا تســلیحات و آمــوزش می دهنــد، بایــد بــه دلیــل 
ــر جامعــه  سیاســت های حمایتــی خــود از تروریســت ها براب
ــد  ــدون تردی ــت: ب ــردی گف ــد. بروج ــخگو باش ــی پاس جهان
 تمــام کشــورهایی کــه در منطقــه حامــی تروریســت  هســتند

در ایــن جنایــت شــریکند و دود ایــن آتشــی کــه در منطقــه 
ــت. ــد رف ــا خواه ــه چشــمان آن ه ــد ب برافروخته ان

امامجمعهاصفهان:

دربرابرتمدیدتحریمآمریکاییها،سکوتنخواهیمکرد

رئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:

صورتحسابجنایتحلهرابایدبهنامآمریکانوشت

به مناسبت حمله تروریستی به زائران حسینی در حله عراق مطرح شد:

تاکید برمبارزه همه جانبه با تروریست 
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گزارش هــای غیررســمی از آخریــن وضعیــت دســتمزد در 
ــن  ــش 10 درصــدی دســتمزد در ای ــت از افزای ســال 96، حکای
ــورم  ــدود ت ــد و ح ــد در ح ــر چن ــه ه ــی ک ــال دارد؛ افزایش س
اســت، امــا بــه دلیــل فاصلــه معنــادار دســتمزد و خــط فقــر در 
ایــران، خبــری ناگــوار بــرای کارکنــان در ســال 96 خواهــد بــود.

    افزایش 10 درصدی
الیحــه بودجــه ســال 1۳96 درحالــی تــا 1۴ آذرمــاه بــه مجلــس 
ــا اتمــام بررســی تبصره هــا و احــکام  ــه خواهــد شــد کــه ب ارائ
آن قــرار اســت کــه هیئــت دولــت روز یکشــنبه ۷ آذر در رابطــه 

بــا اعــداد و ارقــام آن بــه طــور نهایــی تصمیم گیــری کنــد. 
ــع از  ــع مطل ــر اســاس اعــام مناب ایــن در حالــی اســت کــه ب
موضــوع، میــزان افزایــش حقــوق بــرای کارکنــان در ســال آینده 
بــه عنــوان یکــی از مبناهــای اصلــی در تعییــن بودجــه جــاری 

تــا 10 درصــد نهایــی شــده اســت. 
رشــد 10 درصــدی حقــوق کارکنــان بــرای ســال بعــد در حالــی 
در الیحــه پیشــنهادی دولــت بــه مجلــس ثبــت شــده کــه ایــن 
موضــوع در بیــن نماینــدگان مــورد بررســی خواهــد گرفــت؛ امــا 
بــه طــور معمــول رقــم پیشــنهادی دولــت مــورد تصویــب قــرار 

می گیــرد.
    روند افزایش دستمزد در دولت یازدهم

ــم در  ــت یازده ــوق در دول ــش حق ــزان افزای ــن می ــد تعیی رون
ســه ســال اخیــر نشــان می دهــد کــه دولــت در بودجــه ســال 

ــا توجــه  ــه ب ــود ک ــم 1۸ درصــدی را پیشــنهاد داده ب 1۳9۳، رق
بــه اینکــه بایــد ایــن شــاخص متناســب بــا نــرخ تــورم تعییــن 
شــود، چــون در آن زمــان تــورم ۳0 درصــدی بــر اقتصــاد حاکــم 
ــود، ایــن رقــم مــورد پذیــرش نماینــدگان قــرار نگرفــت و در  ب
نهایــت 2 درصــد بــه آن اضافــه و میــزان افزایــش حقــوق ســال 
1۳9۳ بــه عنــوان اولیــن بودجــه پیشــنهادی دولــت یازدهــم 20 

درصــد تصویــب شــد.

    افزایش 14 درصدی در سال 94
ــا  ــال 1۳9۳ ت ــورم در س ــه ت ــرایطی ک ــال 1۳9۴ درش ــرای س ب
حــدود 1۷ درصــد کاهــش پیــدا کــرده بــود، پیشــنهاد افزایــش 
1۴ درصــدی در الیحــه بودجــه بــه مجلــس رفــت کــه بــا وجــود 
ــن رقــم مطــرح میَ شــد  ــه ای ــادات کــه نســبت ب  بعضــی انتق
در نهایــت مــورد تأییــد نهایــی نماینــدگان قــرار گرفــت. آن زمــان 
ــرایط  ــه ش ــرد ک ــام ک ــه اع ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی

ــه  ــد ک ــت نمی ده ــه دول ــازه را ب ــن اج ــود، ای ــدی موج درآم
ــت  ــد. نوبخ ــدام کن ــوق اق ــش حق ــرای افزای ــن ب ــش از ای بی
گفتــه بــود کــه دلمــان می خواهــد تــا حقــوق کارکنــان را تــا ۵0 

ــم. ــا نمی توانی ــم، ام ــش دهی ــد افزای درص
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ــد  ــه رون ــا ادام ــز ب ــاری نی ــال ج ــرای س ــورت ب ــر ص ــه ه ب
کاهشــی تــورم، افزایــش 12 درصــدی حقــوق در الیحــه بودجــه 
ــت  ــرای حرک ــت ب ــه دول ــه البت ــت ک ــرار گرف ــال 1۳9۵ ق س
در مســیر هماهنگــی نظــام پرداخت هــا، حقــوق بعضــی 
بخش هــا ماننــد بازنشســتگان و کارکنانــی را کــه کمتــر از یــک 
میلیــون تومــان دریافتــی داشــته اند تــا ارقــام بیشــتر و حتــی 

ــش داد. ــد افزای 2۵ درص
    خط فقر و دستمزد

بــرای ســال 1۳96 نیــز بــا اینکــه در حــال حاضــر تــورم حــدود 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا گمانه زنی های ــا ب ــده، ام ــام ش ــد اع ۷.۵ درص
افزایــش 10 درصــدی حقــوق کارکنــان وجــود داشــت، ایــن رقــم 
نیــز نهایــی شــده و بــرای کلیــه کارکنــان در ســال آینــده اعمــال 
می شــود. ایــن نــرخ در حالــی خواهــد بــود کــه در بودجه هــای 
دولــت یازدهــم ایــن اولیــن بــاری اســت کــه میــزان افزایــش 
ــا ایــن حــال  حقــوق بیشــتر از نــرخ تــورم تعییــن می شــود. ب
ــتمزدها  ــش دس ــورم و افزای ــتن ت ــی نداش ــل همخوان ــه دلی ب
ــر در کشــور روی مــرز  ــون خــط فق در ســال های گذشــته، اکن
ــون  ــک میلی ــون تومــان اســت و دســتمزدی حــدود ی ۳ میلی

ــد. ــه دوا کن ــد دردی از جامع ــا نمی توان ــان قطع توم

خط فقر کجا و دستمزد کجا؟!

افزایش بی رمق دستمزد در سال 96

ــه  ــی و ب ــادالت خارج ــرد دالر در تب ــذف کارب ــش و ح کاه
عبارتــی ورود بــه انعقــاد پیمان هــای پولــی و به ویــژه 
افتتــاح حســاب مشــترک بیــن بانک هــای مرکــزی ایــران 
و طــرف مقابــل، بــه محورهــای اصلــی مذاکــرات بانکــی در 

ــل شــده اســت.  پســابرجام تبدی
در ایــن راســتا، اوکرایــن نیــز بــه جمــع 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــدد ک ــی می پیون طرف های
اســتفاده از ارزهــای ملــی بــه شــریکی تــازه 
بــرای ایــران در حــذف دالر در معامــات 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــاری تبدی تج
ــن، روســیه  ــی، ژاپ ــره جنوب ــن، ک ــد، چی هن
ترکیــه، آلمــان، ایتالیــا، اتریــش، هلنــد 

ســوئیس، انگلیــس، ویتنــام، اکرایــن و ســوئیس از جملــه 
کشــورهای مــورد مذاکــره بــرای توســعه روابــط بانکــی در 
چنــد مــاه گذشــته پــس از اجرایــی شــدن برجــام بودنــد 
کــه افتتــاح حســاب مشــترک بانکــی بــا برخــی از آن هــا 
ــی از  ــرا تیم ــت. اخی ــه اس ــرار گرفت ــق ق ــورد تواف ــز م نی

ــک  ــران آمــد و معــاون بان ــه ای ــن ب ــک مرکــزی اوکرای بان
مرکــزی آن بــا معــاون ارزی بانــک مرکــزی دیــدار کردنــد. 
از اظهــارات کامیــاب در ایــن دیــدار این گونــه برمی آیــد کــه 
ــادالت تجــاری و بانکــی بیــن  ــر توســعه حجــم مب قــرار ب

دو طــرف اســت. 
معــاون ارزی بانــک مرکــزی از اینکــه در 
ــد و پــس از رفــع تحریم هــای  شــرایط جدی
ثانویــه، انجــام هرگونــه عملیــات بانکــی 
ــاالت  ــل و انتق ــاح حســاب و نق ــم از افتت اع
ــج  ــای رای ــایر ارزه ــورو و س ــا ارز ی ــوه ب وج
هیچ گونــه  بــدون  آمریــکا  دالر  از  غیــر 
محدودیــت و نگرانــی بیــن بانک هــای ایرانــی 
شــده،  امکان پذیــر  مختلــف  بانک هــای کشــورهای  و 
ســخن گفتــه اســت. وی در ایــن راســتا پیشــنهاد اتصــال 
 ســوییچ کارت های بانکــی ایــران و اوکرایــن را مطــرح 
ــورد  ــاح حســاب بانک هــای مرکــزی دو طــرف را م و افتت

اشــاره قــرار داده اســت. ربیــع

هنــوز بــرآورد دقیقــی از میــزان خســارت ناشــی از بــارش 
ــا  ــده؛ ام ــه نش ــدران ارائ ــات مازن ــات مرکب ــرف در باغ ب
هواشناســی می گویــد کــه بی توجهــی کشــاورزان بــه 
ــارت  ــن خس ــروز ای ــل ب ــازمان، دلی ــن س ــای ای توصیه ه
گســترده اســت. مدتــی قبــل مســئوالن وزارت جهــاد 

کشــاورزی پیش بینــی کــرده بودنــد کــه 
ــزار  ــون و ۷00 ه ــر ۴ میلی ــغ ب ــال بال امس
ــه  ــود ک ــد ش ــور تولی ــات در کش ــن مرکب ت
ــدران اســت؛  بخــش عمــده آن نیــز در مازن
 امــا بــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر 
 و ســرمازدگی محصــوالت روی درختــان
بــه نظــر می رســد کــه میــزان تولیــد از ایــن 

ــده  ــود و طــی روزهــای آین ــر خواهــد ب ــا کمت پیش بینی ه
ایــن مســئله بــه طــور دقیــق مشــخص می شــود. 

بحــث بــارش بــرف و غافلگیر شــدن کشــاورزان شــمالی در 
شــرایطی اســت کــه اداره هواشناســی کشــاورزی بــه طــور 
ــی  ــاورزان پیش بین ــرای کش ــوا را ب ــت ه ــته وضعی پیوس

کــرده و توصیه هــای مرتبطــی را بــه آن هــا ارائــه می کنــد؛ 
در همیــن ارتبــاط سرپرســت اداره هواشناســی کشــاورزی 
ــرف در  ــارش ب ــی ب ــا هواشناس ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ب
ــود، پاســخ داد: سه شــنبه  ــدران را پیش بینــی کــرده ب مازن
کــه بــرای اولیــن بــار ایــن ســامانه را رصــد می کردیــم، ویژه 
ــه ای  ــور، اطاعی ــرق کش ــمال ش ــق ش مناط
در  چهارشــنبه  روز  همچنیــن  نوشــتیم؛ 
ــم  ــام کردی ــه شــد، اع ــه ارائ ــی ک توصیه های
ــد  ــد ش ــران خواه ــار بح ــه دچ ــن منطق  ای
و بایــد ســریع محصــوالت خــود را برداشــت 

کننــد. 
فرصــت  افــزود: گاهــی کشــاورزان،  وی 
 کافــی بــرای واکنــش و برخــورد بــا حادثــه طبیعــی 
را ندارنــد؛ گاهــی نیــز بحث هایــی را کــه هواشناســی 
ایــن زمینــه  مطــرح می کنــد، جــدی نمی گیرنــد؛ در 
بــه نظــر می رســد اخطاریه هــای هواشناســی توســط 

ــنا ــت. ایس ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــاورزان ج کش

اخیــرا رئیــس ســازمان اســتاندارد اعــام کــرد کــه اســتفاده از خمیــر مــرغ در 
سوســیس و کالبــاس مشــروط بــه اســتاندارد شــدن تولیــد آن اســت. رئیــس 
ــتاندارد  ــرغ اس ــر م ــد خمی ــرای تولی ــرایط ب ــت: ش ــی گف ــع غذای ــون صنای  کان
ــی  ــه گاه ــان اینک ــا بی ــوی ب ــا مرتض ــت. محمدرض ــدن اس ــم ش ــال فراه در ح
مناقشــات میــان دســتگاه ها باعــث ضربــه خــوردن کارگاه هــای تولیــدی 
می شــود، گفــت: پیــش از اینکــه دســتگاه هایی ماننــد اســتاندارد و وزارت 
بهداشــت بــرای مســائلی چــون اســتفاده از خمیــر مــرغ در فرآورده های گوشــتی 
ــول  ــتاندارد آن محص ــای اس ــد و ویژگی ه ــی واح ــه تعریف ــد ب ــد، بای ورود کنن
 برســند. وی بــا تشــریح تعریفــی کــه از خمیــر مــرغ اســتاندارد می شــود

اظهــار کــرد: آنچــه تحــت عنــوان خمیــر مــرغ از آن یــاد می شــود، گوشــت های 
ــی  ــتارگاه های صنعت ــه در کش ــت ک ــتخوانی اس ــای اس ــر بافت ه ــده ب باقی مان
ــه  ــد ک ــت می آی ــه دس ــاص ب ــی خ ــا تکنولوژی های ــده و ب ــدا ش ــا ج از مرغ ه
در مقیاس هایــی ماننــد کشــتارگاه هایی کــه تــا یــک میلیــون تــن تولیــد 
گوشــت می کننــد، رقمــی حــدود ۵0 هــزار تــن خمیــر مــرغ بــه دســت می آیــد 
ــت.  ــاز اس ــا مج ــتفاده از آن ه ــوده و اس ــتاندارد ب ــا اس ــای دنی ــه ج ــه در هم ک
ــود دارد  ــرغ وج ــر م ــرف خمی ــد و مص ــاره تولی ــه درب ــاتی ک ــزود: مناقش  وی اف
ــای  ــد و در خمیره ــدگان می کنن ــی تولیدکنن ــه برخ ــت ک ــتفاده هایی اس سوءاس
تولیدشــده از احشــا غیرمجــاز ماننــد ســنگدان یــا بافت هــای غضروفــی 
ــک  ــه کل ی ــی ب ــف گروه ــر تخل ــه خاط ــد ب ــه نبای ــه البت ــد ک ــتفاده می کنن اس

ــاک ــرد.  تابن ــه وارد ک ــت ضرب صنع

ــی در فرم هــای سرشــماری  ــه جــای محــل زندگــی فعل ــت زادگاه ب ــوری ثب تئ
ــردن  ــال ک ــر فع ــاوه ب ــه ع ــد ک ــار می گوی ــز آم ــه در بســته خــورد. حــال مرک ب
ســامانه های تخلف یــاب، افــرادی کــه اطاعــات غلــط داده انــد، پیگــرد قانونــی 
دارنــد. امیدعلــی پارســا، رئیــس مرکــز آمــار ایــران می گویــد: اطاعــات 
ــه واســطه شــهر محــل زندگی شــان، حتمــا چــک  ــراد ب ثبت شــده از ســوی اف
ــرار  ــوق ق ــورد وث ــات م ــز اطاع ــوزه آنالی ــتی آزمایی، در ح ــس از راس ــده و پ ش
ــت در  ــر صحــت و دق ــران ب ــار ای ــز آم ــد مرک ــه پارســا، تاکی ــه گفت ــرد. ب می گی
ارائــه اطاعــات ثبت شــده از ســوی افــراد بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر 
کســی در مرحلــه اول ثبــت اطاعــات کــه مشــخص کــردن محــل ســکونت بــه 
ــت برســانند  ــه ثب ــه کجــا را ب ــود ک ــردم ب ــار خــود م ــی در اختی صــورت اینترنت
محــل ســکونت دوم کــه در یــک جــای ییاقــی، قشــاقی یــا شهرســتان دیگــر 
را انتخــاب می کــرد یــا حتــی زادگاهــش را بــه عنــوان محــل ســکونت مطــرح 
می نمــود، خطاســت. وی اظهــار داشــت: در سرشــماری بایــد هــر فــردی، محــل 
زندگــی اصلــی اش را انتخــاب می کــرد؛ بنابرایــن مرکــز آمــار بــا اشــراف بــر ایــن 
موضــوع، تــاش کــرد تــا ایــن خطاهــا را گرفتــه و اصــاح کنــد. در ایــن مــورد 
هــم البتــه کار بــا ســرعت خوبــی پیــش رفتــه. بنابرایــن اگــر شــخص یــا مقــام 
و هــر کســی مانــع از اصــاح ایــن اطاعــات شــود، تخلــف بــوده و البتــه ایــن 
تخلــف هــم، قابــل پیگــرد اســت. وی خاطرنشــان کــرد: دســتکاری یــا پاســخ 
درســت نــدادن، گنــاه کبیــره اســت؛ امــا مجمــوع شــواهد مــا ایــن اســت کــه 
سرشــماری خــوب پیــش رفتــه و ایــن آمــار خطــا نیــز، زیــاد نبــوده اســت. مهــر

ــوده  ــه ب ــف جامع ــار مختل ــه اقش ــورد توج ــواره م ــس هم ــای لوک  خودروه
ــن  ــوار ای ــده س ــه ش ــم ک ــار ه ــک ب ــرای ی ــد ب ــل دارن ــراد تمای ــتر اف و بیش
خودروهــای پــر زرق و بــرق شــوند. اجــاره خودروهــای لوکــس، از پدیده هــای 
ــن مــدل دارد؛  ــار چرخ هــای آخری ــه جذابیــت چه ــازاری ب ــور اســت و ب نوظه
ــا مراســم   ــروس ی ــرای ماشــین ع ــن ب ــه تزئی ــن ب ــش از ای ــه پی ــی ک اتفاق
ــی  ــرای نشــان دادن تمکــن مال خــاص و… محــدود می شــد، ایــن روزهــا ب
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــگاه فخرفروش ــا ن ــریفات و… ب ــا، تش دور زدن در خیابان ه
اســت. بــر اســاس گزارش هــای میدانــی، تمامــی مراکــز اجــاره خــودرو یــک 
ــد و آن پرداخــت  ــا دارن ــاره خودروه ــدی اج ــه نق ــاورای هزین پیش شــرط، م
1۵ درصــد قیمــت خــودرو بــه صــورت نقــد یــا ســند ملکــی معــادل قیمــت 
خــودرو اســت بــه همــراه یــک چــک بــه مبلــغ هزینــه کل قیمــت خــودرو؛

بــه عنــوان مثــال هزینــه اجــاره مازاراتــی کواتروپورتــه روزانــه ۵ میلیــون تومــان 
ــا  ــد ب ــته باش ــی آن را داش ــاره هفتگ ــد اج ــردی قص ــر ف ــورد و اگ آب می خ
 تخفیــف ۳ میلیــون و ۵00 هــزار تومانــی نمایشــگاه دار روبــه رو می شــود 
و تنهــا بایــد ۳1 میلیــون و ۵00 هزارتومــان ناقابــل بپــردازد. البتــه اجــاره ماهانــه 
ایــن خــودرو نیــز حــدود ۴2 میلیــون تومــان اســت. مشــخصات فنــی ایــن 
 )V۸( ــر و آرایــش ــن شــرح اســت: حجــم پیشــرانه ۴٫۷ لیت ــه ای خــودرو ب
ایــن خــودرو قــادر بــه تولیــد ۴2۵ اســب بخــار نیــرو اســت، زمــان رســیدن 
ســرعت ایــن خــودرو از 0 تــا 100 حــدود ۵٫۳ ثانیــه اســت و حداکثــر ســرعت 

ایــن خــودرو، 2۸0 کیلومتــر بــر ســاعت اســت. خبرفارســی

تولیدخمیرمرغاستانداردمیشود

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز جمعــه بــه دلیــل تقویــت دالر آمریــکا و کاهــش واردات چیــن بــا کاهــش بیــش از 

نیــم دالر در هــر بشــکه روبــه رو شــد.

در قاب تصویر

هزینهپزدادنباخودرویلوکسبنبستثبتاطالعاتغلطدرسرشماری

حتما بخوانید!
3خسارت میلیاردی سرما به باغداران شنبه   06  آذرماه  1395

ـــمـــاره 307 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع مونوپاد در بازار )تومان(

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
2288

مونوپاد با شاتر بلوتوث 
C188 یانتنگ

450,000

سه پایه حرفه ای 
یانتنگ

370,000

مونوپاد گاندو کالسیک 
2015

370,000

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
1288

325,000

 Yi مونوپاد شیائومی
Sport

460,000

شاتر بلوتوث مونوپاد 
یانتنگ

50,000

360,000

وزیرراه،سفرخودرابهترکمنستانلغوکرد
وزیــر راه و شهرســازی کــه طبــق 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه 
 بنــا بــود عصــر دیــروز ایــران 
را بــه مقصــد ترکمنســتان تــرک 
ــرای دو  ــه ب ــد، پــس از حادث کن
 قطــار مســافری، ســفر خــود 
را لغــو کــرد. عبــاس آخونــدی با 
یــک هلی کوپتــر تهــران را بــه مقصــد ســمنان تــرک کــرد تــا 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن خــود از نزدیــک وضعیــت 
ــر کل  ــاز، مدی ــم بی نی ــید قاس ــد. س ــی کن ــه را بررس حادث
ــا تأییــد ایــن خبــر  روابــط عمومــی وزارت راه و شهرســازی ب
گفــت: دکتــر آخونــدی پــرواز خــود را کــه بــه مقصــد 
ترکمنســتان برنامه ریــزی شــده بــود، لغــو کــرد تــا بــا 
هلی کوپتــر بــه ســمت محــل حادثــه برخــورد قطارهــا حرکــت 

کند. 
ــه را از  ــن حادث ــف ای ــاد مختل ــر راه ابع ــه وی، وزی ــه گفت ب
نزدیــک بررســی خواهــد کــرد و دســتورات الزم در ایــن رابطــه 
ــار  ــورد دو قط ــس از برخ ــه پ ــن حادث ــد. ای ــادر می کن را ص
ــوان  ــتگاه هفت خ ــدوده ایس ــر در مح ــه یکدیگ ــافری ب مس
ــای  ــد گزارش ه ــهد رخ داد. هرچن ــران – مش ــی ته ــط ریل خ
ابتدایــی از رســیدن تعــداد کشته شــدگان حادثــه بــه 1۵ نفــر 
ــی  ــزارش قطع ــر گ ــه ه ــن ارائ ــا راه آه ــد، ام ــت می کن  حکای

را منوط به نهایی شدن بررسی های دقیق کرده است.

محصولآیندهایرانخودرو

بهروزرسانیشد
پــژو ۳01 پــس از چهــار ســال حضــور خــود در بــازار توانســت 
ــد  ــدا کن ــه فــروش بیــش از ۳60 هــزار دســتگاه دســت پی ب
کــه ایــن موفقیــت ســبب شــد تــا ســازنده  فرانســوی بــه فکر 
ــودرو  ــن خ ــر روی ای ــانی ها ب ــات و به روزرس ــام اصاح انج

باشــد. 
ــامل  ــودرو ش ــری خ ــای ظاه ــه در نم ــرات صورت گرفت تغیی
اســتفاده از یــک جلوپنجــره  جدیــد کــه دارای خطوطــی صــاف 
اســت، درب موتــور جدیــد و تغییــر در طــرح چراغ هــای جلــو 
ــژو  ــد پ ــان طراحــی جدی ــه از زب هســتند کــه همگــی برگرفت
می باشــند. دیگــر تغییــرات ظاهــری نیــز شــامل برجســته تر 
شــدن خــط جانبــی خــودرو، افزایــش تعــداد رنگ هــای قابــل 
انتخــاب و در آخــر اســتفاده از رینگ هــای 16 اینچــی جدیــد 
ــه  ــز ســازنده  فرانســوی اقــدام ب ــاق نی هســتند. در داخــل ات
نصــب نمایشــگر ۷ اینچــی لمســی مجهــز بــه دوربیــن دیــد 
عقــب، سیســتم رهیــاب ماهــواره ای تــام نصــب کــرده اســت. 
ــز  ــن هوشــمند را نی ــه تلف ــت اتصــال ب ــن نمایشــگر قابلی ای

دارد.

بهکارگیریدوباره7000بازنشستهفرهنگی
اســفندیار چهاربنــد، رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و منابــع 
انســانی وزارت آمــوزش و پــرورش، دربــاره تعــداد فرهنگیــان 
بازنشســته در ســال جــاری گفــت: امســال تعــداد ۴6 هــزار 

ــوند. ــته می ش ــی بازنشس فرهنگ
ــه  ــتگان ب ــر از بازنشس ــزار نف ــکام ۳9 ه ــه داد: اح  وی ادام
تدریــج تــا بهمن مــاه صــادر خواهــد شــد و بــه دلیــل کمبــود 
ــد  ــت خواهن ــه خدم ــر ادام ــداد ۷000 نف ــروی انســانی، تع نی
داد. وی همچنیــن دربــاره جــذب 10 هــزار نیــرو طــی آزمــون 
اســتخدامی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: وزارت آمــوزش 
و پــرورش 10 هــزار نیــروی انســانی جــذب خواهــد کــرد کــه 
ــتخدامی ــون اس ــت در آزم ــس از موفقی ــد پ ــراد بای ــن اف  ای

گزینــش و مصاحبــه، دوره یکســاله مهارت هــای معلمــی 
ــت در  ــس از موفقی ــد و پ ــان بگذرانن ــگاه فرهنگی را در دانش
آزمــون اصلــح ایــن دوره هــا، جــذب وزارت آمــوزش و پــرورش 

خواهنــد شــد.

بلیتاتوبوسمشهد۲0درصدگرانمیشود
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان 
ــاوگان  رضــوی از افزایــش 20 درصــدی قیمــت بلیــت ایــن ن
در روزهــای پایانــی مــاه صفــر هنــگام بازگشــت مســافران از 

ــر داد. ــهد خب مش
ابراهیــم نصــری بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ۳00 هــزار زائــر 
ــی  ــرد: پیش بین ــح ک ــاده وارد شــهر مشــهد شــدند، تصری پی
ــر افزایــش  ــه ۳۵0 هــزار زائ ــن تعــداد ب ــم امســال ای می کنی
ــران  ــرای زائ ــتی ب ــاوگان دربس ــه ن ــت تهی ــد. جه ــدا کن پی
ــه  ــا اســتان های همجــوار صــورت گرفت هماهنگی هــای الزم ب

اســت. 
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان 
ــر  ــاه صف ــی م ــای پایان ــا روزه ــان ب ــزود: همزم ــوی اف  رض
و شــهادت امــام رضــا)ع(، یــک هــزار و ۵00 دســتگاه اتوبــوس 
بیــن شــهری، یــک هــزار و 200 دســتگاه مینی بــوس و یــک 
هــزار و ۴00 دســتگاه ســواری آمــاده خدمت رســانی بــه 
ــا آرامــش خاطــر بــه زیــارت  زائــران هســتند تــا مســافران ب
ــن  ــان ای ــن از کارکن ــد. نصــری ادامــه داد: 60 ت خــود بپردازن
ــا  ــح ت ــهد از ۷ صب ــافربری مش ــای مس ــازمان در پایانه ه س

ــد. ــرای انجــام اقدامــات نظارتــی حضــور دارن ســاعت 22 ب

ضرورتکاهشنرخسودتسهیالتمسکن
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــر ضــرورت کاهــش نــرخ 
ســود تســهیات مســکن تاکیــد کــرد و گفــت: بــا بــاال بــودن 
ــه  ــرای اقشــار مرف ــرخ ســود تســهیات، تأمیــن مســکن ب ن

جامعــه ممکــن خواهــد بــود. 
ــرایط  ــهیل ش ــرورت تس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــور ب ــد کیان پ مجی
خانــه دار شــدن مــردم گفــت: اعطــای تســهیات مســکن بــا 
ــع  ــه نف ــد ب ــش از 1۸ درص ــود بی ــرخ س ــی و ن ــرایط فعل ش

ــت. ــردم نیس م
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــردم درود و ازن ــده م  نماین
ــا  ــرخ ســود تســهیات مســکن ت ــان اینکــه کاهــش ن ــا بی ب
مــرز تــورم ضــروری اســت، افــزود: بــا توجــه بــه تک رقمــی 
ــکن  ــهیات مس ــود تس ــرخ س ــودن ن ــاال ب ــورم، ب ــدن ت ش
ــه تســهیات  ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــور ب ــی نیســت. کیان پ منطق
ارزان قیمــت مســکن بایــد در دســتور کار مســئوالن امــر 
ــا  قــرار بگیــرد، افــزود: در حــال حاضــر تســهیات مســکن ب
ســودهای نجومــی بــه مــردم ارائــه می شــود کــه ایــن خــود 

ــت اســت. ــرای دریاف ــرای کاهــش تقاضــا ب ــی ب عامل

شهردار اصفهان:

بدنهشهرداریاصفهاناعتقادکامل

بهاستفادهازمحصوالتایرانیدارد
شــهردار اصفهــان در حاشــیه 
گردهمایی انبوه ســازان ســاختمان 
اعتقــاد  از  اصفهــان  اســتان 
کامــل تیــم مدیریــت شــهری به 
ــی  ــوالت ایران ــتفاده از محص اس
ــر  ــی خب ــای عمران در فعالیت ه
ــژاد  ــدی جمالی ن ــر مه داد. دکت
 درخصــوص بهره گیــری از محصــوالت ایرانــی در ســاخت 
و ســازهای شــهری تاکیــد کــرد: بدنــه شــهرداری اصفهــان بــا 
ــاد  ــرارگاه اقتص ــی، ق ــدات داخل ــتفاده از تولی ــر اس ــاد ب اعتق
مقاومتــی را فعــال کــرده و مســئولیت آن را نیــز بــه بازرســی 
ــرد  ــوه عملک ــر نح ــق ب ــن طری ــا از ای ــپرده ت ــهرداری س ش
ساخت وســازها نیــز نظــارت ویــژه داشــته باشــد. جمالی نــژاد 
ــه ای از توجــه  ــی نمون ــزاری جشــنواره کاالی ایران ــزود: برگ  اف
و نــگاه ویــژه شــهرداری اصفهــان بــه اســتفاده از محصــوالت 
تولیــد داخلــی اســت و شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان اولیــن 
شــهرداری در کشــور ایــن مهــم را در قالــب بخشــنامه بــه کلیه 
ــای  ــه در فعالیت ه ــرده ک ــف ک ــهر تکلی ــه ش ــق 1۵ گان مناط
عمرانــی و ساخت وســازهای شــهری خــود از محصــوالت 
داخلــی بهــره بگیرنــد. جمالی نــژاد همچنیــن در ادامــه 
 ســخنان خــود از توجــه ویــژه بــه شــرکت های گمنــام 
و محصــوالت ایرانــی در حــال تولیــد در اقصــی نقــاط کشــور 
ــان  ــهرداری اصفه ــاخت: ش ــان س ــر داد و خاطرنش ــز خب نی
این گونــه  از  اســتفاده  همچنیــن در سیاســت های خــود 
ــا در  ــره وری از آن ه ــا و به ــدف احص ــا ه ــز ب ــدات را نی تولی
دســتور کار خــود قــرار داده و بــه دنبــال آن اســت کــه در هــر 
 فعالیــت عمرانــی بــه طــور کامــل حمایــت از تولیــد داخلــی 

را در صدر برنامه های خود قرار دهد.

آسیبشناسیکاهشصادراتاصفهان
اصفهــان  در  ملــی صــادرات  روز  برگــزاری  بــا  همزمــان 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــی ب ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج کمیس
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، اقــدام بــه برگــزاری 
هفتــه صــادرات بــا حضــور صادرکننــدگان نمونــه و مســئوالن 
ــت  ــار نشس ــب چه ــاق در قال ــی ات ــیون های تخصص کمیس
تخصصــی در بخش هــای معــدن، صنایع دســتی، گردشــگری 
و خدمــات مهندســی، کشــاورزی و غذایــی و صنعــت در 
ــعود  ــرد. مس ــان ک ــی اصفه ــاق بازرگان ــات ات ــالن اجتماع س
گلشــیرازی، رئیــس کمیســیون تجــارت، خدمــات و ارتباطــات 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، هــدف از برگــزاری این نشســت های 
ــدگان و کمیســیون هایی تخصصــی  تخصصــی بیــن صادرکنن
اتــاق را جمــع آوری نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات در 
ــئوالن  ــه مس ــنهادی ب ــه پیش ــه بیانی ــادرات و ارائ ــوزه ص  ح
در جشــن روز صــادرات اصفهــان برشــمرد و گفــت: هــر ســاله 
ــدون  ــملبیک و ب ــورت س ــه ص ــادرات ب ــی ص ــن روز مل جش
خروجــی خــاص برگــزار می شــود و امســال کمیســیون 
ــئوالن  ــه مس ــنهادی ب ــه پیش ــه بیانی ــتار ارائ ــارت خواس تج
اســتانی و کشــوری اســت. وی اضافــه کــرد: اســتان اصفهــان 
بــا توانمندی هــا و ظرفیت هــای موجــود می توانــد یکــی 
ــد؛  ــات و کاال باش ــادرات خدم ــرو در ص ــتان های پیش از اس
ولــی در دو ســال گذشــته بــا کاهــش صــادرات روبــه رو 
ــوده اســت. وی آسیب شناســی کاهــش صــادرات اســتان   ب
را گامــی مهــم در بررســی موانــع پیــش رو دانســت و گفــت: 
ــرای  ــی شــناخته و ســپس ب ــد گلوگاه هــای صادرات ــدا بای ابت
ــه  ــا اشــاره ب ــی اتخــاذ شــود. گلشــیرازی ب ــکار اجرای آن راه
ــدات  ــت: تولی ــان گف ــتان اصفه ــدن در اس ــت 600 مع فعالی
ــبد  ــد در س ــش می توان ــن بخ ــی ای ــع تبدیل ــی و صنای معدن

ــی اســتان نقــش بســزایی داشــته باشــد. صادرات
 وی جداســازی بخــش صــادرات از بازرگانــی داخلــی در 
واحدهــای تولیــدی را گامــی مهــم در تقویــت بازارهــای 
ــم  ــش مه ــد بخ ــادرات بای ــت: ص ــت و گف ــی دانس صادرات
هــر شــرکت تولیــدی باشــد و ســود فــروش داخلــی، نبایــد 

مدیــران را بــه بازارهــای بین المللــی بی توجــه کنــد.

پرداختتسهیالتبه۵7طرح

اقتصادمقاومتیچهارمحالوبختیاری
چهارمحــال  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان   رئیــس 
ــاد  ــرح اقتص ــه ۵۷ ط ــهیات ب ــت تس ــاری از پرداخ و بختی
مقاومتــی چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. حبیــب هللا وفایــی 
 اظهــار داشــت: ۵۷ طــرح در بخــش صنعــت چهارمحــال 
و بختیــاری بــه ارزش ۸۸ میلیــارد تومــان بــه بانک هــا 
معرفــی شــد و تســهیات دریافــت کردنــد. وی در ادامــه 
گفــت: 29 طــرح دیگــر بخــش اقتصــاد مقاومتــی بــه مبلــغ 
21 میلیــارد تومــان در حــال پیگیــری و انعقــاد قــرارداد اســت. 
تومــان  میلیــون   ۸00 و  میلیــارد   ۷6 تصریــح کــرد:  وی 
بانک هــا  ســوی  از  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  تســهیات 
ــش از  ــا بی ــرد: بانک ه ــد ک ــت. وی تاکی ــده اس ــت ش پرداخ
ــش از  ــد؛ بی ــت کردن ــهیات پرداخ ــان تس ــارد توم 119 میلی
9۸ میلیــارد تومــان در حــوزه صنعــت و معــدن و 21 میلیــارد 

تومــان در حــوزه کشــاورزی.

ساختنیروگاهراندمانپایینممنوع!
ــرق  ــروی ب ــد نی ــادر تخصصــی تولی ــل شــرکت م ــر عام مدی
حرارتــی بــا تشــریح ضوابــط جدیــد نیروگاه ســازی در ایــران 
گفــت کــه احــداث واحدهــای جدیــد نیروگاهــی بــا راندمــان 
کمتــر از ۵۸ درصــد ممنوع شــده اســت. محســن طرزطلب در 
تشــریح ضوابــط جدیــد احــداث نیروگاه هــای بــرق در ایــران 
در دوران پســابرجام گفــت: بــر ایــن اســاس ســاخت تمامــی 
ــان بیــش از  ــد دارای راندم ــد نیروگاهــی بای واحدهــای جدی
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــر عام ــد. مدی ــد باش ۵۸ درص
ــون  ــه هم اکن ــام اینک ــا اع ــی ب ــرق حرارت ــروی ب ــد نی تولی
ــا  ــی ب ــد نیروگاه ــای جدی ــداث واحده ــرای اح ــوزی ب مج
ــح  ــد شــد، تصری ــر از ۵۸ درصــد صــادر نخواه ــان کمت راندم
کــرد: عــاوه بــر ایــن بــا برنامه ریــزی انجام شــده بایــد 
ــل  ــا تبدی ــم ب ــور ه ــی کش ــای گازی فعل ــان نیروگاه ه راندم
افزایــش درصــد  حــدود ۵۸  بــه  ترکیبــی  ســیکل   بــه 

 یابد.

خسارتمیلیاردیسرمابهباغدارانشریکجدیدایرانبرایحذفدالر
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حتما بخوانید!
کاهش خشونت در شهر اصفهان

اســتاندار کرمــان از اجــرای طــرح نجــات در ســکونتگاه های 
غیررســمی ایــن اســتان بــا هــدف تــرک معتــادان و آموزش 
ــت  ــینی در نشس ــا رزم حس ــر داد. علیرض ــوزان خب دانش آم
ســتاد اســتانی بازآفرینــی شــهری بــا حضــور معــاون وزیــر 
 راه و شهرســازی اظهــار داشــت: پدیــده حاشیه نشــینی 
و ســکونتگاه های غیرمجــاز، معلــول علت هــای زیــادی 

ــده. ــه وجــود آم ــه در کشــور ب اســت ک
    کاهش ساختوساز غیرمجاز در استان کرمان

رزم حســینی بــا بیــان اینکــه درصــد قابــل مالحظــه ای 
اســتان کرمــان کاهــش  در  غیرمجــاز  ساخت وســاز  از 
ــی  ــد عافیت طلب ــه می ش ــی ک ــت: در حال ــرده، گف ــدا ک  پی
و راحت طلبــی کنیــم، دســتگاه ها پــای کار آمدنــد و ایــن کار 
گرچــه بــه ســختی، امــا اتفــاق افتــاد و معتقدیــم ایــن کارها 

بایــد همچنان اســتمرار داشــته باشــد.
    طرح نجات

ــرح  ــت: ط ــات گف ــرح نج ــه ط ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
نجــات مبتنــی بــر اجــرای سیاســت های ذاتــی دســتگاه ها 
 در محلــه اســت و کار خاصــی نیســت کــه بگوییــم آن 
ــرح  ــن ط ــزود: ای ــان اف ــتاندار کرم ــم. اس ــف کرده ای را کش

ــوده  ــوزان ب ــادان و آمــوزش دانش آم ــرک معت ــه منظــور ت ب
و مبتنــی بــر یــک انســجام درون ســازمانی دولتــی در 
انجــام وظایــف ذاتــی بــا راهبــری یــک فرمانــده بــرای حــل 
ــی شــده اســت.  مشــکالت حاشــیه شهرهاســت کــه اجرای
ــی  ــتگاه های دولت ــا دس ــالع ی ــر اض ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ــوند  ــد، وارد کار نش ــه دارن ــاری ک ــکالت ج ــل مش ــه دلی  ب
ــکل  ــرح، ش ــد، ط ــام ندهن ــی را انج ــئولیت های ذات و مس

ــت. ــد گرف ــود خواه ــه خ ــق ب ناموف
    عدالت در توزیع منابع

مهم تریــن  منابــع  توزیــع  در  را  عدالــت  رزم حســینی 
ــدون  ــون ب ــت: تاکن ــت و گف ــه دانس ــت از وزارتخان درخواس
ــی  ــاس مقدورات ــر اس ــم ب ــعی کردی ــی س ــارات دولت اعتب
اســتان  در  مردم نهــاد  نهادهــای  و  دســتگاه ها  در  کــه 
داریــم کار را پیــش ببریــم؛ امــا اینکــه اســتانی بــا ریســک 
مدیریتــی اســتان اقدامــی انجــام می دهــد، مفهومــش ایــن 
ــم و از دســتگاه مســئول  ــاز نداری ــع نی ــه مناب ــه ب نیســت ک
ــا آن  ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــی ک ــه آن بخش ــم ک می خواهی
ــت، حکومــت ــرای دول ــزوده ای را ب ــارزه شــد و ارزش اف  مب

بــرای کاهــش  آورد،  وجــود  بــه  دســتگاه ها  و  اســتان 

آســیب های اجتماعــی قــرار داده شــود. وی بــا طــرح 
ــطح  ــرای س ــخگویی ب ــد پاس ــرا نبای ــه چ ــوال ک ــن س ای
ــدر  ــد و چق ــدر نباش ــهرک پ ــی در ش ــت زندگ ــن کیفی پایی
 بایــد حــل مشــکالت را بــه مســئوالن بعــدی واگــذار کنیــم 
و تــا کجــا می خواهیــم ایــن رونــد را ادامــه دهیــم، افــزود: 
ــرای  ــه درســتی اجــرا می شــد و ب ــون ب اگــر در گذشــته قان
حــل مشــکل یــک تدبیــر اساســی انجــام می گرفــت، 
دیگــر کســی بــه خــود اجــازه نمــی داد کــه مشــکالت 
حاشیه نشــینی را بــه شــهرها اضافــه کنــد. اســتاندار کرمــان 
افــزود: یکــی از نقایــص موجــود در جامعــه، نداشــتن نقشــه 
ــم  ــه داری ــری ک ــن رابطــه تدبی ــه در ای شهرســازی اســت ک
ــه  ــینی ب ــده حاشیه نش ــروی پدی ــه از پیش ــت ک ــن اس ای

ــری شــود. ــول جلوگی ــک معل ــوان ی عن
    آموزش بهداشت و سواد به حاشیه نشینان

همچنیــن مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
ــی از اجــرای طــرح نجــات را آمــوزش  ــان، هــدف اصل کرم
ــرا  ــرد. زه ــوان ک ــینان عن ــه حاشیه نش ــواد ب ــت و س بهداش
موســی پور گفــت: بــا توجــه بــه تالش هــای زیــادی کــه در 
امــر آمــوزش شــده اســت، هنــوز در زمینــه واحــد آموزشــی 

به ویــژه مدرســه در ایــن مناطــق بــا کمبــود مواجــه هســتیم 
ــدان ایــن منطقــه  ــه آمــوزش فرزن و ایــن کمبودهــا در زمین

مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت. 
وی خاطرنشــان ســاخت: ســه پایــگاه ســالمت و دو مرکــز 
ــدازی  ــق راه ان ــن مناط ــز در ای ــاد نی ــان اعتی ــی درم تخصص
ــد ســاختن  شــده و هــدف نهایــی مــا از ایــن طــرح توانمن

آموزش بهداشت و سواد به مردم است.

استاندار کرمان خبر داد:

اجرای طرح نجات در سکونتگاه های غیررسمی کرمان

 اعالم آمادگی 10 شرکت خارجی 

برای سرمایه گذاری در یزد
اقتصــادی  امــور  کل  مدیــر   
ــه  ــا ارائ ــزد ب ــتان ی ــی اس و دارای
گزارشــی از وضعیت ســرمایه گذاری 
ــرکت  ــت: 10 ش ــزد گف ــتان ی اس
ــود  ــی خ ــرا آمادگ ــی اخی  خارج
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرای س را ب
علــی  اعــالم کردنــد.  اســتان 
خدمــات  مرکــز  اعضــای  جمــع  در  نشســتی  در  نمــازی 
اعتبارســنجی  کار  افــزود:  اســتان،  ایــن   ســرمایه گذاری 
ــرکت ها در  ــن ش ــده و ای ــام ش ــا انج ــت آن ه ــد صالحی و تأیی
مرحلــه ورود ارزیابــی فنــی و اقتصــادی ســرمایه گذاری در 
اســتان هســتند. نایب رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری 
اظهــار کــرد: شــرکت های یادشــده اغلــب از کشــورهای آلمــان 
و چیــن و ســایر کشــورها از جملــه اتریــش، ایتالیــا، انگلیــس 
و هنــد هســتند کــه تمایــل دارنــد در زمینــه انرژی هــای نــو و 
تجدیدپذیــر، گردشــگری و صنایــع پتروشــیمی ســرمایه گذاری 
ــور  ــه منظ ــی ب ــت های تخصص ــرد: نشس ــان ک ــد. وی بی کنن
راهنمایــی و ارائــه مشــوق های الزم در زمینــه جذب ســرمایه گذاری 
ایــن شــرکت ها انجــام شــده اســت. نمــازی در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــا قدردانــی از فعالیــت خــوب نمایندگان 
تام االختیــار دســتگاه های عضــو مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری 
گزارشــی از رونــد فعالیت هــای ایــن مرکــز ارائــه کــرد و گفــت: 
نشســت های نماینــدگان تام االختیــار دســتگاه ها، روزهــای 
دوشــنبه و چهارشــنبه برگــزار می شــود و آن هــا در ایــن دو روز 

حضور فعالی در این مجموعه دارند.

 دفاع مقدس، آیینه ای تمام نما 

از رشادت بسیجیان
معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
ــزار شــهید  ــی از 23 ه ــت: نیم ــان گف ــران اســتان اصفه ایثارگ
اســتان اصفهــان را شــهدای بســیجی تشــکیل می دهنــد 
ــان دارای همســر  ــن از آن ــزار و 500 ت ــداد، 2 ه ــن تع ــه از ای  ک
 و فرزنــد بوده انــد. ســید علــی قریشــی افــزود: هفتــه بســیج

یــادآور خاطــرات ایثارگری هــا و فداکاری هــای خیــل عظیمــی 
از شــهدای بســیجی اســت؛ بســیج رابطــه مســتقیم بــا هویــت 
ــدس  ــاع مق ــا دارد و دف ــن م ــت متدی ــروی مل ــگاه و آب جای
ــکر  ــه لش ــت ک ــیجیانی اس ــادت بس ــا از رش ــه ای تمام نم آیین
ــدم  ــادگاه عشــاق ق ــه میع ــه ب ــوده و خالصان ــص خــدا ب مخل
گذاشــتند. وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای بنیــاد شــهید و امــور 
ــرد:  ــح ک ــیج تصری ــه بس ــان در هفت ــتان اصفه ــران اس ایثارگ
برگــزاری دعــای پرفیــض کمیــل و ندبــه در گلزارهــای شــهدای 
سراســر اســتان اصفهــان بــه یــاد شــهدای بســیجی از جملــه 

ــت. ــن برنامه هاس ای

اخبار کوتاه

 داستان کلیپ »دانش آموز اصفهانی« 

ادامه دارد
»دانش آمــوز  کلیــپ  انتشــار 
اصفهانی« در شــبکه های اجتماعی 
طــی چنــد روز اخیــر بازتــاب 
گســترده ای داشــت و حجــم 
کانال هــای  در  آن  از  بازدیــد 
دو  از  بیــش  بــه  تلگرامــی 
میلیــون بــار رســیده و همچنــان 
ــی از  ــری، یک ــل تصوی ــن فای ــود. در ای ــر داده می ش بازنش
ــان از  ــیفی اصفه ــی س ــت امنای ــتان هیئ ــوزان دبس دانش آم
ــاط  ــدن در حی ــل دوی ــه دلی ــر و ناظــم مدرســه ب ســوی مدی
مدرســه تهدیــد بــه اخــراج شــده و گفتــه می شــود بازرســان 
هــم شــاهد ایــن اتفــاق بوده انــد و راهــی جــز اخــراج 
ــدا  ــه بع ــری ک ــپ کامل ت ــه در کلی ــت. البت ــوز نیس دانش آم
ــد بیشــتر  ــن تهدی ــه ای منتشــر شــد نشــان داده می شــود ک
ــه او  ــودک ب ــن از ک ــول گرفت ــا ق ــته و ب ــوخی داش ــه ش جنب
ــاق  ــن اتف ــاره ای ــرار دوب ــورت تک ــه در ص ــود ک ــه می ش گفت
اخــراج خواهــد شــد. در حالــی کــه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهــان جوابیــه ای صــادر کــرده و از پیگیــری انتشــار 
ناظــم  می دهــد،  خبــر  اصفهانــی«  »دانش آمــوز  کلیــپ 
مدرســه ایــرادی در انتشــار ایــن فیلــم نمی بینــد. ناظــم ایــن 
مدرســه می گویــد: در ایــن فیلــم هیــچ توهینــی نشــده و ســه 
چهــار مــورد مشــابه ایــن کلیــپ را از دیگــر دانش آمــوزان هــم 
داریــم؛ پــدران و مادرانشــان هــم در جریــان هســتند و هیــچ 
مشــکلی نــدارد. آملــی، ناظــم مدرســه ســیفی بــا بیــان اینکــه 
ایــن بچــه خــالق بــوده و فــن بیــان خوبــی دارد و در مراســم 
و جشــن های مدرســه حضــور دارد، اذعــان داشــت: هــدف از 
ــه در مدرســه پخــش شــود  ــوده ک ــن کلیــپ آن ب ــن ای  گرفت
ــا هــدف آموزشــی منتشــر  و در گــروه خــود دانش آمــوزان ب

شده است.

کاهش خشونت در شهر اصفهان
ــا  ــون ب ــت: تاکن ــان گف ــتان اصفه ــتری اس ــس دادگس رئی
ــونت  ــی از خش ــم ناش ــوزه جرائ ــه در ح ــری ک ــات مؤث اقدام
ــهر  ــونت در ش ــش خش ــاهد کاه ــروز ش ــه، ام ــورت گرفت ص
در  آن  افزایــش  و همچنیــن کاهــش ســرعت  اصفهــان 
ســطح اســتان هســتیم. احمــد خســروی وفــا ریشــه اصلــی 
ــا  ــه دادگســتری ب ــم در پرونده هــای وارده ب بســیاری از جرائ
جنبــه کیفــری و جزایــی را ناشــی از پدیــده خشــم و خشــونت 
دانســت و بیــان داشــت: دســتگاه قضائــی در برخــورد قاطــع 
ــان در راســتای  ــری مجرم ــب کیف ــم خشــن و تعقی ــا جرائ ب
قانــون و همچنیــن انجــام فعالیت هــای پیشــگیرانه در حــوزه 
ــه  ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــدام می کن ــم اق ــوع جرائ ــگیری از وق پیش
تنهایــی در کاهــش و کنتــرل خشــم در جامعــه کافی نیســت.

اخبار کوتاه

قــرارگاه  اعضــای  مشــترک  همایــش  کیمیای وطن
فرهنگــی جهــاد کبیــر اســتان و قرارگاه هــای شهرســتانی صبــح 
روز پنجشــنبه، 4 آذرمــاه درامامزاده ســید محمد خمینی شــهر 

برگزار شد. 
حجت االســالم و المســلمین حســن بابایــی، 
ــگاران  ــع خبرن ــرارگاه، در جم ــن ق ــر ای دبی
ــی  ــای ول ــه رهنموده ــت ب ــا عنای ــت: ب گف
ــه  ــر و ب ــاد کبی ــاره جه ــلمین درب ــر مس ام
منظــور اجرایــی کــردن منویــات معظــم 
ــزار شــد و پیشــنهاد  ــش برگ ــن همای ــه ای ل
ــرارگاه  ــوان ق ــت عن ــی تح ــکیل قرارگاه تش
تصویــب  بــه  کبیــر  جهــاد   فرهنگــی 

رسید. 
ــود  ــد ب ــه ای خواه ــب آیین نام ــرارگاه درقال ــن ق ــت ای فعالی
کــه بــه نــام آیین نامــه داخلــی قــرارگاه فرهنگــی جهــاد کبیــر 

اســت. 
بابایــی گفــت: جهــاد کبیــر، جهــاد علمــی و فرهنگــی 
ــا  ــا کژی ه ــم ب ــرآن کری ــارف ق ــیله مع ــه وس ــه ب ــت ک  اس

ــم در  ــرآن کری ــود. ق ــارزه می ش ــه مب ــات در جامع و انحراف
ــع  ــال تط ــد ف ــرم)ص( می فرمای ــر اک ــه پیامب ــه ب ــن زمین ای
ــو هرگــز از  ــرا؛ پــس ت ــادا کبی ــه جه الکافریــن و جاهدهــم ب
ــنودی  ــت و خش ــق و عدال ــر و در راه ح ــان مب ــران فرم کاف
ــاب پرشــکوه  ــن کت ــه وســیله ای ــا ب خــدای یکت
بــا آنــان بــه جهــادی بــزرگ بپــرداز و روشــنگری 

ــان( ــن. )52 فرق ک
ــگاه  ــا در پیش ــکوه ترین جهاده ــن و پرش  برتری
خــدا، جهــاد علمــی و فکــری و فرهنگــی اســت؛ 
جهــاد کســانی اســت کــه بــا روشــنگری خویش 
ــان و  ــبهات بداندیش ــاخته ها و ش ــا و س بافته ه
ــد  ــکار می زداین ــان و اف ــدگان را از اذه گمراه کنن
و مــردم را بــا روح و جــان دیــن خــدا و هدف هــای بلنــد آن 
آشــنا می ســازند؛ زیــرا جهــادی اســت کــه گفتمــان درســت 
ــازه  ــد و اج ــه می ده ــه ارائ ــه جامع ــی را ب ــری و فرهنگ فک
ــکار  ــا ســرکوب اف ــا گفتمــان باطــل مســتبدانه ب نمی دهــد ت
و فرهنگ هــای عقالنــی و عقالیــی دیگــر بــر جامعــه مســلط 

شــود.

دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر خبر داد:

تدوین آیین نامه قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان اینکــه زمین خــواری 
تجــاوز بــه حقــوق مــردم اســت، گفــت: بــا توجــه بــه تغییــر 
کاربــری زمین هــای مجــاور شــهرها و روســتاها در بعضــی 
ــواران  ــا زمین خ ــی ب ــتگاه های اجرای ــورد دس ــق، برخ مناط

تشــدید شــود. 
بــا  مبــارزه  ســتاد  در  ملک پــور  حمیــد 
بــا  شــهرکرد  شهرســتان  زمین خــواری 
 اشــاره بــه اراضــی تغییــر کاربــری داده شــده 
اظهــار کــرد: قســمتی از زمین هــای مجــاور 
شــهرها و روســتاها بــدون کســب مجــوز بــه 
ــری داده  ــر کارب ــکونی تغیی ــی و مس زراع
ــا  ــد ب ــط بای ــتگاه های مرتب ــه دس ــده ک ش

ــد.  ــورد کنن ــان برخ متخلف
ــده  ــکام صادرش ــرای اح ــرورت اج ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
دســتگاه های  کــرد:  درخواســت  زمینــه،  ایــن  در 
گذشــت  هیچ گونــه  بــدون  متخلفــان  بــا  مجــری 
برخــورد قضایــی  مقــام  نظــر  طبــق  شــدت  بــا   و 

 کنند.

مجموعــه  و  بخشــداری ها  اینکــه  بیــان  بــا  ملک پــور 
ــد،  ــک کنن ــکام کم ــن اح ــرای ای ــز در اج ــهرداری ها نی ش
ــون  ــت قان ــا رعای ــی ب ــتگاه های اجرای ــرد: دس ــح ک تصری
ــه حاشــیه احــکام را اجــرا  ــر گون ــز از ه ــررات و پرهی و مق

ــد.  کنن
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بیــان کــرد: بــر 
ــی  ــظ اراض ــه حف ــوط ب ــن مرب ــاس قوانی اس
زراعــی و باغــی هــر گونــه تغییــر کاربــری در 
ــزارع  ــاز در م ــاورزی و ساخت وس ــی کش  اراض
و باغ هــا بــدون مجــوز جهــاد کشــاورزی 
شــدت  بــه  متخلفــان  بــا  و  ممنــوع 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  می شــود.  برخــورد 
زمین خــواری تجــاوز بــه حقــوق مــردم اســت، گفــت: 
اراضــی  ســطح  ســبب کاهــش  زمین خــواری   پدیــده 
افزایــش  ملــی،  ســرانه  کاهــش  ملــی،  منابــع  و 
درنتیجــه کاهــش  و  خــاک  نابــودی  هــوا،  آلودگــی 
باغــی  و  کشــاورزی  مرغــوب  اراضــی   ســطح 

می شود.

در شهر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

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

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

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

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

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

برابر رای شماره 139560302018003223 کالسه پرونده 1393114402018000160 آقای حجت زینلی 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 2076 صادره از برخوار و میمه   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  204.09 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در  خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم فاطمه حیدری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/822/الف/م به تاریخ 95/09/01

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

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

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

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

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

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

برابر رای شماره 139560302018001936 کالسه پرونده 1391114402018002257 خانم شهناز سعید 

خرزوقی  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 101 صادره از خورزوق   نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  228.74 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 14 و 15 فرعی از 114  اصلی واقع 

در  خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/818/الف/م به تاریخ 95/08/29

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

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

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

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

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

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

فریدون  آقای   1391114402018003042 پرونده  139560302018003042 کالسه  شماره  رای  1-برابر 

حیدری رنجکش فرزند عباس بشماره شناسنامه 3195 صادره از آبادان  نسبت به چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  80 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28 اصلی واقع در 

شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای مسیب سعیدی خرزوقی

2-برابر رای شماره 139560302018003294 کالسه پرونده 1394114402018000230 خانم میترا کیان 

راستی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 430 صادره از آبادان  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت  80 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28 اصلی واقع در شهرک 

ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای مسیب سعیدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 820 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/01

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

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

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

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

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

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

1-برابر رای شماره 139460302018007389 کالسه پرونده 1391114402018001682 آقای سید احمد 

الهی دوست فرزند سید فضل اله بشماره شناسنامه 4362 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت  380.78 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139460302018007390 کالسه پرونده 1391114402018001684 آقای سید رضا 

الهی دوست فرزند سید فضل اله بشماره شناسنامه 2887 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت  380.78 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 816 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/01

دادنامه
خ  الرگان  ساکن  عبدالرسول  فرزند  زارع  محمود  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  شورا«در خصوص  »رای 

روبروی دهیاری به طرفیت مهدی صادقیان فرزند عباسقلی ساکن اصفهان ملک شهر خ مفتح خ 

آزادگان اطلس 2 نیلوفر 3 پالک 38 به خواسته مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 

چک سند به شماره 352963 مورخ 90/6/30 بانک مهر ایران عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به 

شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به اینکه با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در 

شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد 

و تکذیبی به عمل نیاورده و نمکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود 

داشته باشد اقامه ننموده و دلیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان 

اصل خواسته دارد.بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 

مواد 307و 309و 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته/ چک به انضمام هزینه دادرسی 

لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه 

را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 

نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است. 

شماره: 641/ م الف رئیس شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352201055 تاریخ تنظیم: 1395/08/09 شماره پرونده:9509980352200601 

شماره بایگانی شعبه: 950616 پرونده کالسه  9509980352200601 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352201055 خواهان: آقای براتعلی صدیقی مورنانی 

فرزند رضا به نشانی اصفهان- خیابان کاوه- خیابان گلستان- روبروی شهرک کاوه- جنب داروخانه 

دکتر سعیدی- طبقه فوقانی  پرده سرای الماس- پالک 64 کد پستی: 8193957716 شماره همراه: 

09131111104 خوانده : آقای رضا  رویدشتی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت 

دادرسی  دادرسی 4.مطالبه خسارت  پرداخت هزینه  از  تادیه 3.اعسار  تاخیر  مطالبه خسارت   .2  ...

5.تامین خواسته باسمه تعالی- دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، ضمن اعالم ختم 

رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای براتعلی 

صدیقی مورنانی فرزند رضا به طرفیت آقای رضا رویدشتی به خواسته مطالبه وجه فاکتور به مبلغ 

1/621/196/500 ریال و بدوا اعسار از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی 

مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و سایر 

محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و 

مقرون به واقع است لذا مستندا    به مواد 504- 505- 506- 508- - 512 از قانون آئین دادرسی 

مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از اعسار و 

محکوم له واقع شدن صادر و اعالم می گردد.ضمنا رسیدگی به اصل دعوا تا تعیین تکلیف دعوای اعسار 

متوقف می ماند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد./ 

شماره: 26410/ م الف رئیس شعبه 22 حقوقی اصفهان محمود شریفی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970367800060 تاریخ تنظیم: 1395/08/15 شماره پرونده : 9509980367800022 

قانون   49 اصل  ویژه  دادگاه   9509980367800022 پرونده کالسه   950024 شعبه:  بایگانی  شماره 

اساسی اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970367800060 خواهان:ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

انوشیروان نورده فرزند  اباد پ40 خوانده:آقای  )ره( به نشانی اصفهان-خ حکیم نظامی خ حسین 

میرزا آیت اله به نشانی مجهول المکان خواسته: مصادره اموال گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

در خصوص  دادگاه  نماید.رای  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 

درخواست شماره 137559 مورخ 95/4/24 ستاد اجرائی فرمان امام )ره( مبنی بر تعیین تکلیف سه 

دانگ پالک ثبتی 411/1256 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان متعلق به آقای انوشیروان نورده با عنایت 

به اینکه  بداللت جوابیه استعالم ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر بشماره 103/94/293/26 

مورخ 94/1/24 مالکیت انوشیروان نورده و صدور سند مالکیت بنام وی نسبت به سه دانگ از پالک 

ثبتی مارالذکر محرز بوده و از سویی حسب استعالم از پلیس اطالعات و امنیت ناجا نامبرده از سال 

1374 فاقد هر گونه تردد از کشور بوده و  طی استعالم شماره  13/128/9735 اداره ثبت احوال نجف 

آباد ، مشار الیه تا کنون در خواست کارت ملی نداده و آدرسی از وی یافت نشده و نیز بنابر نظریه 

شماره 94/455/274 مورخ 94/1/10 اداره اطالعات اصفهان، آقای انوشیروان نورده، بهائی می باشد، 

علیهذا با توجه به عدم دسترسی به وی علیرغم نشر آگهی و در راستای جلوگیری از تضییع اموال 

باقیمانده و جلوگیری از دست اندازی جاعلین و متجاسدین به آن و نظر به خروج وی از کشور و با 

توجه به عمومات قانونی و ماده 13 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 

قانون اساسی حکم به تملک اموال آقای انوشیروان نورده از جمله سهم وی در پالک ثبتی مارالذکر 

بنفع ستاد اجرائی فرمان امام )ره( صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد.ف/

 شماره: 26365/ م الف حمید اسدی رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352401143 تاریخ تنظیم: 1395/07/05 شماره پرونده:9509980352400216 

شماره بایگانی شعبه:950296 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی فرزند کریم به نشانی اصفهان-خیابان 

توحید جنوبی- مجتمع تابان- طبقه 1-واحد1  همراه :09131680987 خواندگان: 1.آقای فریدون زارع 

فرزند عباس 2.آقای خلیل صابری فرزند حسنعلی  3.آقای مجتبی صابری فرزند حسنعلی 4.آقای 

سید علی محمدی ابوالخیری فرزند اسماعیل همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها:1. مطالبه  

با اعالم ختم رسیدگی  وجه چک 2.مطالبه خسارت دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه در خصوص دعوای خانم فهیمه عصاچی 

به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه بطرفیت آقایان 1- خلیل صابری 2- مجتبی صابری فرزندان  

زارع فرزند عباس 4- سید علی محمدی فرزند اسماعیل بخواسته مطالبه  حسنعلی 3- فریدون 

دویست و شصت و سه میلیون ریال قسمتی از وجه یک فقره چک بشماره و سررسید 276200-

94/11/15 نظر به مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال 

ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علی رغم  دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه حضور 

نیافته دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه مستندا به مواد 310و  313 و 314 و 249 قانون تجارت و تبصره 

الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به 

پرداخت دویست و شصت و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 9118000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و 6864000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید.ضمنا واحد اجرای احکام 

مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سر رسید لغایت وصول 

محکوم به احتساب و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید.رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

شماره:26399/ م الف رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان علی رئیسی

دادنامه
شماره   1395/08/19 تنظیم:  تاریخ   9509976839201055 دادنامه:  شماره 

علیرضائی  جواد  آقای   : خواهان  شعبه:950493  بایگانی  شماره  پرونده:9509986839200424 

ورنوسفادرانی فرزند ولی اله با وکالت آقای محمد بشارتی فرزند جعفر به نشانی اصفهان چهارباغ باال 

مجتمع پارک ورودی 4 طبقه دوم پالک 533 خواندگان: 1.آقای شاهرخ مرتهب زاده فرزند غالمرضا 

به نشانی مجهول المکان 2. آقای اسماعیل رضایی به نشانی اصفهان-خیابان جابر انصاری-خیابان 

پارک کوچه شهید جبار زارع کوچه گلستان اولین بن بست سمت چپ ساختمان شماره 7 طبقه 1 

واحد 1 خواسته ها: . 1مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه خسارت دادرسی 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید:رای دادگاه در خصوص دعوی جواد علی رضایی با وکالت علی مومن به طرفیت شاهرخ مرتهب 

زاده و اسماعیل رضایی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 382/000/000 ریال بابت وجه 5 فقره چک به 

شماره 532949-94/11/20 و 532946- 94/7/15 هر یک به مبلغ 84/000/000 ریال و 532947-

مبلغ  و 94/6/17-532945  ریال   42/000/000 مبلغ  به  یک  هر  و 532948- 94/1/30   94/8/30

130/000/000 ریال بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه 

با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 

پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در 

جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد 

ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد 

در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا 

به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 

قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی 

خواندگان بپرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه 

چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه 

خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه تجدید نظر مرکز استان میباشد% 

شماره: 26360/ م الف داود مومن زاده دادرس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  نجفی   مصطفی  1128/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

 . است  نموده  تقدیم  غالم کرمی    -2 وندی  عیدی  حسین   -1 طرفیت  به  خودرو    سند  انتقال 

به  توجه  با  تعیین گردیده  صبح    10 ساعت   95/10/25 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت 

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

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

حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   – اصفهان  اختالف 

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

می شود.

شماره: 26401/م الف مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

فرماندار شهرستان شهرکرد:

زمین خواری، تجاوز به حقوق مردم است
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حتما بخوانید!
سهم سینمای ایران در جوایز »آسیاپاسیفیک«

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

کمتــر برنامــه تلویزیونــی در ســال های اخیــر توانســته 
اســت چنــد نســل را بــا خــود همــراه کنــد؛ در میــان 
نامشــان  دیگــر حتــی کســی  برنامه هایــی کــه   انبــوه 
را هــم بــه خاطــر نمــی آورد، کاله قرمــزی یــک استثناســت. 
خانــواده محبــوب ایــرج طهماســب ســا ل هاســت کــه 
 تبدیــل بــه خانــواده محبــوب همــه ایرانی هــا شــده اند. 
برنامــه ای کــه بــا خالقیــت ایــرج طهماســب و حمیــد جبلــی 
شــکل گرفــت، یکــی از پایه هــای برنامه هــای نــوروزی 
ــه  ــیاری برنام ــه بس ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــا ش ایرانی ه
ــه  ــد ک ــم می کنن ــوری تنظی ــود را ط ــای خ ــد و بازدیده دی
حتمــا بتواننــد کاله قرمــزی را ببیننــد. امــا در نــوروز 95 جــای 
ــای  ــزی و دوســتانش ســبب شــد انتقاده ــی کاله قرم خال

ــه رســانه ملــی شــود.  بســیاری حوال
اختالفــات مالــی صداوســیما بــا گــروه ســازندگان کاله 
قرمــزی و پرداخــت نشــدن مطالبــات ســال های قبــل 
ــم  ــه علی رغ ــن برنام ــث شــد ســازندگان ای ــروه باع ــن گ ای
میلشــان قیــد ســاخت ســری جدیــد را بزننــد و در نهایــت 
 هــم جــای خالــی ایــن برنامــه بــه شــدت احســاس 

شد.
    بازگشت کاله قرمزی

امســال خیلــی زود صداوســیما خبــر از توافــق بــا گــروه کاله 
قرمــزی داد تــا مخاطبــان خــودش را از همیــن حــاال امیدوار 

کنــد؛ البتــه ایــن خبــر بــا فاصلــه کمــی از ســوی گــروه کاله 
ــوروزی  ــه ن ــدوار ب ــه امی ــا هم ــد ت ــد ش ــم تأیی ــزی ه قرم
خاطره انگیــز در کنــار ایــن خانــواده دوست داشــتنی باشــیم. 
»کاله قرمــزی« در ایــن ســال ها توانســته بــا ســاختار ســاده 
ــکی  ــوع عروس ــف و متن ــخصیت های مختل ــذاب و ش و ج
کــه هــر ســال نیــز شــخصیتی جدیــد را بــه مجموعــه خــود 

ــراه  ــود هم ــا خ ــیاری را ب ــان بس ــد، مخاطب ــه می کن اضاف
ــر  ــاد بســیاری برخــالف ظاه ــه اعتق ــه ب ــه ای ک ــد؛ برنام کن
 آن، فقــط بــرای گــروه ســنی کــودک تولیــد نمی شــود 
و بزرگ ترهــا نیــز مخاطــب پــر و پــا قــرص آن هســتند؛ بــه 
ــزی«  ــوروز 9۴، »کاله قرم ــنجی های ن ــه در نظرس ــوری ک ط
ــالم  ــوروزی ســیما اع ــه ن ــن برنام ــوان ُپرمخاطب تری ــه عن ب

 شــد و از ســریال »پایتخــت« نیــز آرای بیشــتری بــه دســت 
آورد.

    دنیا فنی زاده
در کنــار خبــر خوشــحال کننده پخــش کاله قرمــزی، خبــری 
ناراحت کننــده نیــز پخــش شــد کــه دل خیلی هــا را لرزانــد. 
دنیــا فنــی زاده، عروســک گردان »کاله قرمــزی« اعــالم 
ــر  ــت و درگی ــده اس ــرطان ش ــاری س ــار بیم ــه دچ ــرد ک ک

شــیمی درمانی اســت.
 فنــی زاده در ایــن ارتبــاط گفــت: مــن اکنــون ۱۰ ســال 
ــا ۳  ــدود ۲ ت ــتم و ح ــاری هس ــن بیم ــر ای ــه درگی ــت ک اس
ســال اســت کــه وضعیتــم ســخت تر و دســت راســتم لمــس 
ــر شــیمی درمانی هســتم. ســال گذشــته هــم  شــده و درگی
توانســتم بــا دســت چپــم عروســک گردانی کنــم؛ چــون تــا 

ــم.  ــی نمی ده ــه کس ــکم را ب ــم، عروس ــه بتوان ــی ک جای
وی بــا اشــاره بــه اینکه اکنــون درگیر درمان اســت، در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه چقــدر عروســک گردانی بر بیمــاری وی 
ــر داشــته اســت، گفــت: بســیاری از عروســک گردان ها  تأثی
ــن  ــث ای ــک گردانی باع ــا عروس ــه آی ــند ک ــن می پرس از م
بیمــاری شــده یــا خیــر؛ ولــی اصــال اینگونــه نیســت و هیــچ 

ارتبــاط علمــی هــم بیــن ایــن دو وجــود نــدارد.
ــی زاده  ــا فن ــزی دنی ــاره کاله قرم ــروع دوب ــا ش ــم ب امیدواری
عزیــز نیــز شــروعی دوبــاره داشــته باشــد و بتوانــد بــا 
ــزی 96 حضــور داشــته  ــروژه کاله قرم ــل در پ ســالمتی کام

ــد. باش

- مجیــد مجیــدی شــایعات اخیــر را دربــاره حصــر 
ــرد: در حــال  ــار ک ــب و اظه ــه شــدت تکذی خانگــی اش ب
پــروژه جدیــد در  انجــام مراحــل پیش تولیــد یــک 
ــه  ــک مرحل ــده نزدی ــتم و در آین ــد هس ــی هن ــهر بمبئ ش

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــرداری آن نی فیلمب
- تصویــر مصطفــی زمانــی کــه بــا نقــش یوســف پیامبــر 
ــام  ــا همیــن ن ــی ب )یوزارســیف( در مجموعــه ای تلویزیون
ــهرت  ــه ش ــور ب ــرج هللا سلحش ــاد ف ــی زنده ی ــه کارگردان ب
رســید روی جلــد کتاب هــای تعبیــر خــواب عراقــی چــاپ 

شــده اســت.
- نمایــش »راهبــان معبــد وانــگ« بــه کارگردانــی 
ــتیوال  ــال 96 در فس ــاه س ــل تیرم ــلیمانی اوای ــد س احم
ــه صحنــه مــی رود. ــا ۲۰۱۷« در کشــور ژاپــن ب »کیجیمون

- منوچهــر آذری از هنرمنــدان »جمعــه ایرانــی« می گویــد 
ــی  ــن برنامــه اســت؛ ول ــه ای همیشــه آمــاده بازگشــت ب
جــا دارد رئیــس رســانه ملــی پیگیــری کنــد چــرا »جمعــه 
ــه  ــروز در چ ــدان آن ام ــد و هنرمن ــل ش ــی« تعطی ایران

وضعیتــی هســتند.
 - مدیــر عامــل مرکــز گســترش ســینمای مســتند 
ــی اعــالم کــرد کــه جان فرانکــو ُرزی، مستندســاز  و تجرب
ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــه ک ــی گفت ــان، در پیام مطــرح جه

ــد. ــینماحقیقت« بیای ــنواره »س ــه جش ــد ب نمی توان
ــن ســاخته محســن  - مســتند »طبرســتانی ها« تازه تری
عبدالوهــاب، دومیــن فیلــم از ســری فیلم هــای مســتند 

»کارســتان«، رونمایــی شــد.
- رمــان پرفــروش »اتــاق« - نوشــته »امــا دون اِهــو« - 
پــس از اقتبــاس در ســینما، تبدیــل بــه اثــری نمایشــی 

می شــود.
ــدون  ــالی ب ــش »کرب ــردان نمای ــی، کارگ - ســعید باغبان
ــی  ــار مذهب ــد اســت نمایشنامه نویســی آث شــمر«، معتق

ــد. ــرار افتاده ان ــه تک ــد و ب ــی دارن ــق کم عم
 - علــی مرادخانــی، معــاون هنــری وزارت فرهنــگ 
ــتاد  ــتان از اس ــور در بیمارس ــا حض ــالمی، ب ــاد اس و ارش

ــرد. ــادت ک ــی عی ــر وال جعف
- دســت اندرکاران تولیــد انیمیشــن عاشــورایی »ناســور« 
ــای  ــی تیزره ــش غیرقانون ــه پخ ــه ای ب ــالم بیانی ــا اع ب
ــام  ــد نظ ــواره ای معان ــبکه های ماه ــن از ش ــن انیمیش ای

ــد. ــراض کردن اعت
ــن  ــه ای ــم »آذر«، ک ــردان فیل ــزه ای، کارگ ــد حم - محم
روزهــا مراحــل فیلمبــرداری را پشــت ســر می گــذارد 
تاکیــد کــرد مســئله کیفیــت اثــر برایشــان اهمیــت زیــادی 

دارد.
- سیداســحاق شــجاعی، نویســنده افغانســتانی، بــا ابــراز 
تأســف از ارتبــاط نداشــتن ناشــران ایرانــی بــا افغانســتان 
ــی کاالی  ــران ایران ــه ناش ــود ک ــوب می ش ــه خ ــت: چ گف

کتــاب را بــه بــازار افغانســتان ببرنــد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

آیت هللا مظاهری، اصفهان را از بعد علمی 

نجات بخشیدند

کیمیای وطن

 رئیــس مجلــس شــورای اســالمی
بــا بیــان اینکــه اخــالق و معنویــت 
ــم نظــام اســالمی اســت  ارکان مه
آیــت هللا  اخالقــی  گفــت: وجــه 
ابتــدای  از  مظاهــری  العظمــی 
بــه  روانــی  آرامــش  انقــالب، 
جامعــه تزریــق کــرده و ایشــان اصفهــان را از بعــد علمــی نجــات 

بخشــیدند. 
ــا اعضــای ســتاد نکوداشــت  ــدار ب ــی در دی ــی الریجان ــر عل دکت
کنگــره آیــت هللا العظمــی مظاهــری با تشــکر از ســتاد نکوداشــت 
ایــن کنگــره گفــت: رجــال برجســته علمــی و فقهــی، ایــن روزهــا 
در کشــور وجــود دارنــد و انصافــا ایــران همیشــه از دیگــر 
ــی  ــائل دین ــول و مس ــه، اص ــائل فق ــه در مس ــورهای منطق کش
ــته  ــراد برجس ــول اف ــائل معق ــن در مس ــوده و همچنی ــر ب جلوت
فراوانــی داشــته اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دربــاره آیــت هللا 
 العظمــی مظاهــری، چنــد ویژگــی ایشــان را شــاخص می کنــد
یــادآور شــد: یکــی از ایــن وجــوه، وجــه فقهــی و اصولــی ایشــان 
ــرده  ــر و تحصیلک ــدار، صاحب نظ ــردی نام ــان ف ــه ایش ــت ک اس
ــایر  ــد س ــان همانن ــت ایش ــت نکوداش ــن جه ــتند و از ای هس
مراجــع پراهمیــت اســت و ایــن نکوداشــت نشــان دهنده توجــه 
ــا  ــی ب ــر الریجان ــا و فضــالی کشــور اســت. دکت ــه علم ــردم ب م
بیــان اینکــه آیــت هللا مظاهــری، اصفهــان را از بعــد علمــی 
نجــات بخشــیدند،اظهار کــرد: حــوزه اصفهــان در طــول ۱۰ تــا ۲۰ 
ســال آینــده رونــق می گیــرد؛ هماننــد آنچــه در قــم بــا حضــور 
آیــت هللا حائــری اتفــاق افتــاد و ســبب اعتــالی جریــان فکــری و 
علمــی در قــم شــد. وی بــا بیــان اینکــه وجــه دیگــر شــخصیت 
آیــت هللا العظمــی مظاهــری روشــن بینی ایشــان اســت، افــزود: 
 آیــت هللا العظمــی مظاهــری از مســائل عمومــی مســلمین ایــران 
بــه جــز بحــث علمــی، ایشــان  و جهــان آگاه هســتند و 
کاوش هــای فراوانــی در مســائل سیاســی ایــران و جهــان دارنــد 
ــا اشــاره  ــه ب کــه ایــن کاوش عمقــی اســت. رئیــس قــوه مقنن
بــه اینکــه وجــه اخالقــی آیــت هللا العظمــی مظاهــری از ابتــدای 
انقــالب آرامــش روانــی بــه جامعــه تزریــق کــرده، ادامــه داد: اگر 
مــا بپذیریــم کــه در جامعــه اســالمی، مســئله اخــالق و معنویــت 
ــدن  ــوزش و فهمان ــر آم ــا تذک ــن ارکان ب ــت، ای ــن اس ــک رک ی
مســائل امکان پذیــر می شــود؛ تربیــت امــری غیراکتســابی 

ــوده و قطعــا اکتســابی اســت. نب
 وی افــزود: امیــدوارم کــه کار ســتاد نکوداشــت کنگــره آیــت هللا 
العظمــی مظاهــری، مانــدگار شــود و توصیــه بنــده ایــن اســت 
کــه از ظرفیــت حــوزه علمیــه قــم و اصفهــان در ایــن نکوداشــت 

بــه بهتریــن وجــه اســتفاده شــود .

گزارش

ــرای  ــاه( ب ــز »همســایه ها« از شــنبه )۱۳ آذرم ســریال طن
ــریال  ــان، س ــران غفوری ــود. مه ــش می ش ــان پخ مخاطب
همســایه ها را مدتــی اســت کارگردانــی می کنــد تــا آن 
ــاه  ــن م ــای آغازی ــز و روزه ــد پایی ــب های بلن ــرای ش را ب
ــه  ــایه ها« ب ــز »همس ــریال طن ــد. س ــاده کن ــع االول آم ربی

احمــدی  ســبط  علیرضــا   تهیه کنندگــی 
و بــازی گروهــی از بازیگــران طنــز در دســت 
ــرار اســت  ــه اســت. شــبکه دو ســیما ق تهی
ــر  ــاه( ه ــنبه )۱۳ آذرم ــریال را از ش ــن س ای
شــب بــرای مخاطبانــش پخــش کنــد. 
قســمت   ۴۰ در  »همســایه ها«  مجموعــه 
ــود. در  ــش می ش ــاده پخ ــه ای آم ۴5 دقیق

خالصــه داســتان ایــن مجموعــه آمــده: میــالد و مــادرش به 
تهــران آمده انــد و قــرار اســت در ســاختمان یــاس دفتــری 
بــرای پخــش محصــوالت تولیدی شــان اجــاره کننــد. دیگــر 
اجاره نشــینان ســاختمان کــه مشــاغلی همچــون خدمــات 
ــد  ــه و… دارن ــری، ماهنام ــایت خب ــت، س ــس، وکال مجال

ــرار  ــد ق ــتاجران جدی ــد مس ــر می کنن ــدا فک ــون در ابت چ
اســت جایگزیــن آن هــا شــوند، تــالش می کننــد بــه نوعــی 
ــد؛ امــا در نهایــت، میــالد  خــود را در ســاختمان حفــظ کنن
ــوند.  ــاکن می ش ــام س ــت ب ــی روی پش ــادرش در اتاق و م
ماجراهــای همســایه های ســاختمان یــاس بــا ورود میــالد 

ــود. ــروع می ش ــادرش ش و م
ــان  ــه در نقش هایش ــن مجموع ــران ای  بازیگ
بــه شــریح زیــر ظاهــر می شــوند: جــواد 
غفوریــان  مهــران  )کاووس(،  رضویــان 
ــز(  ــتانی )پروی ــیروس گرجس ــی(، س )بیگ
اصغــر  تمــدن(،  )خانــم  رهنمــا  بهــاره 
محمــود  تمــدن(،  )آقــای  سمســارزاده 
)کمندانــی(  نظام دوســت  نعیمــه  )دیبــاج(،  جعفــری 
ــپند  ــاز(، س ــدل )گلن ــمانه پاک ــاز(، س ــری )فرن آرام جعف
امیرســلیمانی )ســامان(، حســین ســلیمانی )میــالد(

پوراندخــت مهیمــن )کوشــکی(، مســعود چوبیــن )رحمان( 
طیبــه دوســت )راســتین( و النــاز حســینی )راد(.

»همسایه ها« از 13 آذر می آیند
ــی  ــز ســینمایی آسیاپاســیفیک در حال دهمیــن دوره جوای
ــود  ــا وج ــران ب ــینمای ای ــه س ــد ک ــزار ش ــته برگ روز گذش
نامــزد بــودن در چنــد بخــش، تنهــا موفــق بــه کســب جایزه 

بهتریــن مســتند شــد. 
ــز ســینمایی آســیا  ــران در دهمیــن دوره جوای ســینمای ای

پاســیفیک در چنــد بخــش شــامل بهتریــن 
فیلــم )محمــد رســول هللا و دختــر(، بهتریــن 
فیلــم بلنــد جوانــان )نفــس ســاخته نرگس 
)ویتوریــو  فیلمبــرداری  بهتریــن  آبیــار(، 
اســتورارو- محمــد رســول هللا(، بهتریــن 
ــر(  ــی - دخت ــاد اصالن ــرد )فره ــر م بازیگ
 - )مهــران کاشــانی  فیلمنامــه  بهتریــن 

دختــر( و بهتریــن مســتند )رؤیاهــای دم صبــح(، نامــزد 
کســب جایــزه از ایــن رویــداد ســینمایی بــود کــه مهــرداد 
ــزه  ــح« جای ــای دم صب ــاخت »رؤیاه ــرای س ــکویی ب اس

ــت.  گرف
جایــزه  محمــدی  منوچهــر  دوره  ایــن  در  همچنیــن 

ــت  ــینما را دریاف ــدگان س ــی تهیه کنن ــیون بین الملل فدراس
ــرد.  ک

گفتنــی اســت در ســال 9۴ فاطمــه معتمدآریــا بــرای 
بــازی در فیلــم »بهمــن«، نامــزد بخــش بهتریــن بازیگــری 
ــود و در آن دوره  ــیفیک« ب ــینمایی »آسیاپاس ــز س از جوای

ــژه شــد.  ــر وی تقدی
نامزدهــای نهمیــن دوره جوایــز ســینمایی 
»آسیاپاســیفیک« در بخش هــای بهتریــن 
جــوان  کارگردانــان  فیلــم  بلنــد،  فیلــم 
 مســتند، انیمیشــن، بازیگــری، فیلمنامــه 
ــه  ــد ک ــالم ش ــی اع ــرداری در حال و تصویرب
نــام فاطمــه معتمدآریــا بــرای بــازی در 
فیلــم »بهمــن« ســاخته مرتضــی فرشــباف در بخــش 
ــده ســینمای  ــا نماین ــوان تنه ــه عن ــن بازیگــری زن ب بهتری
ــن  ــه چشــم می خــورد. همچنی ــان نامزدهــا ب ــران در می ای
نــگار جواهریــان، بازیگــر ســینمای ایــران، یکــی از اعضــای 

ــود. ــینمایی ب ــداد س ــن روی ــی ای ــت داوران اصل هیئ

دادنامه
شماره دادنامه:95۰99۷6۷98۲۰۰۰۷8 تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰8/۱9 شماره پرونده: 95۰9986۷98۲۰۰۱۷۴ 

شماره بایگانی شعبه: 95۰۱۷۴ پرونده کالسه  95۰9986۷98۲۰۰۱۷۴ شعبه ۴9 حقوقی شورای حل 

خانم  خواهان:   95۰99۷6۷98۲۰۰۰۷8 شماره  نهایی  تصمیم  یک(  شماره  اصفهان)مجتمع  اختالف 

سمیه جعفری هرستانی فرزند رحیم به نشانی اصفهان جاده دولت آباد کوی بهشت پشت سنگبری 

بهمن کارگاه ایران صالح خوانده:خانم مژگان کاظمی فرزند داداله به نشانی مجهول المکان خواسته 

جعفری  سمیه  دادخواست  خصوص  شورادر  قاضی  رای  چک  وجه  ۲.مطالبه  خواسته  ۱.تامین  ها: 

هرستانی به طرفیت مژگان کاظمی  به خواسته مطالبه مبلغ ۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به 

شماره ۴۷۴/8۱9۳۷6 به عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 

کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 

نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱98و5۱9و5۲۲ ق.آ.د.م و مواد ۳۱5و۳۱۰و۳۰9و۳۰۷و۲۴9 

قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال خسارت دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد.رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت ۲۰ 

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

شماره:۲6۴۳8/ م الف قاضی شعبه ۴9 شورای حل اختالف اصفهان هادی وطن خواه

دادنامه
شماره دادنامه: 95۰99۷۰۳5۰5۰۰۷۴۰ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰5/۱6 شماره پرونده: 95۰998۰۳5۰5۰۰۱56 

دادگاه عمومی حقوقی  پرونده کالسه 95۰998۰۳5۰5۰۰۱56 شعبه 5  بایگانی شعبه:95۰۱6۲  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰۳5۰5۰۰۷۴۰ خواهان: آقای ایرج ملک زاده فرزند 

عباس با وکالت خانم زینب ملک زاده فرزند ایرج به نشانی اصفهان - میدان جمهوری ابتدای خیابان 

رباط اول جنب ایستگاه اتوبوس ساختمان جبار زارع طبقه دوم خواندگان: ۱.آقای مریم حیدر زاده 

فرزند حسین ۲.آقای محمد حیدر زاده فرزند حسین ۳.آقای کاظم قادری زفره فرزند حسین ۴.آقای 

زهره حیدرزاده فرزند حسین 5.آقای علیرضا معتمدی فرزند نعمت هللا 6.آقای مهری حیدر زاده فرزند 

حسین ۷.آقای علیرضا حیدر زاده فرزند حسین 8. آقای زهرا حیدرزاده فرزند حسین 9. آقای بیگم 

خراسانی ۱۰. آقای محمد صادقی فرزند عبدالمجید ۱۱. آقای مرتضی فلسفی منش فرزند غفار همگی 

به نشانی مجهول المکان ۱۲. شهرداری مرکزی اصفهان به نشانی اصفهان-میدان امام حسین- دروازه 

دولت خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه  با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای 

اله،  ایرج ملک زاده فرزند عباس بطرفیت شهرداری مرکزی اصفهان، کاظم معتمدی فرزند نعمت 

کاظم قادری زفره فرزند حسین، مرتضی فلسفی منش فرزند غفار، محمد صادقی فرزند عبدالمجید، 

زهرا، زهره، مهری، مریم، محمد، علیرضا حیدر زاده فرزندان حسین و خانم بیگم خراسانی به خواسته 

الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی ۱5۱۷۷/۱۳۷۲ بخش 5 اصفهان و پرداخت خسارات 

دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب مبایعه نامه پیوست دادخواست ملک موضوع 

دعوی از طرف آقای  مرتضی فلسفی منش به خواهان دعوی واگذار گردیده است خوانده دعوی صرفا 

به سلسه ایادی و اینکه دلیلی بر واگذار از طرف شهرداری و ایادی ما بعد آن به آقای فلسفی ارائه 

نشده اسناد نموده است که موجه نمی باشد زیرا برابر سند واگذاری مورخ ۱۳6۳/9/۲8 ملک موضوع 

دعوی به عنوان معوض به آقای حسین حیدر زاده واگذار و ایشان نیز به آقای علیرضا معتمدی اختیار 

واگذاری پالک را به اشخاص ثالث و یا خود واگذار نموده است که نامبرده نیز وکالت را به آقای کاظم 

قادری زفره فرزند حسین تفویض و ایشان نیز وکالت را در نهایت به آقای مرتضی فلسفی تفویض 

نموده است نظر به اینکه نامبرده واگذار پالک از ناحیه شهرداری به آقای حسین حیدر زاده محرز 

است و نظر به اینکه نامبرده با تفویض وکالت اختیار فروش را به ایادی ما بعد خود تفویض و آقای 

مرتضی فلسفی در راستای وکالت اعطایی و در حدود اختیارات اعطاء شده مبادرت به فروش پالک به 

خواهان دعوی نموده و با عنایت به احراز صحت واگذار قولنامه فروش به خواهان با حدود اختیارات 

مندرج در وکالت نامه و نظر به استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان که عنوان 

نموده پالک در حال حاضر بنام شهرداری ثبت می باشد و با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها و 

مادام که فساد بیعی به اثبات نرسد اصل بر صحت آن است و نظر به اینکه انتقال سند از آثار عقد بیع 

است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۱98، 5۱9، 5۲۰ قانون آئین 

دادرسی مدنی و مواد ۲۱9، ۲۲۰ قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه 

اسناد رسمی و انتقال شش دانگ پالک ثبتی شماره ۱5۱۷۷/۱۳۷۲ بخش 5 ثبت اصفهان و پرداخت 

۱۲۳8۴۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید سایر خواندگان 

چون دعوی را متوجه ایشان نیست مستندا به بند ۴ از ماده 8۴ قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است.ف/ 

شماره: ۲6۳59/ م الف داریوش خسروی فارسانی رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده: 95۰998۰۳5۰6۰۰685   شماره   95۱۰۱۰۰۳5۰6۰8۷56 ابالغیه:  شماره 

95۰8۲۳  تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰8/۲۴ خواهان دلنواز بیگلرزاده  دادخواستی به طرفیت خوانده فخر 

الملوک ترابی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۱ ارجاع و به کالسه  9۴۰998۰۳5۰۷۰۰۷۴5  

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/۱۰/۲5 و ساعت ۱۱:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 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: ۲6۴۱۲/م الف شعبه۷  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره    95۰998۰۳5۰6۰۰685 پرونده:  شماره   95۱۰۱۰۰۳5۰6۰8۷56 ابالغیه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  خواهان حمیدرضا صفاری   تنظیم: ۱۳95/۰8/۲۴  تاریخ  شعبه: 95۰8۲۳  

خواندگان اشرف الملوک محمود زاده و مهدی حنایی و حسن حنایی و لیال حنایی و سازمان زمین 

اصفهان)شرکت عمران شهر جدید بهارستان( و آغا رباب میر فندرسکی و جالل حنایی و نفیسه حنایی 

و زهرا حنایی و حسین شهپریان و کمال حنایی و محمد حنایی به خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم 

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

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

کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۰  ارجاع و به کالسه  95۰998۰۳5۰6۰۰685  ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳95/۱۰/۲8 و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده حسین شهپریان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 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: ۲6۳56/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه6  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95- ۷۳۷ خواهان مسعود فردوسی گلستان دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه به طرفیت سعید گودرزی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 95/۱۰/۲5 

ساعت 8/۳۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان شعبه 

5۳ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

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

شماره: ۲6۴۱۱/م الف مدیر دفتر شعبه  5۳ ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95- ۷6۰ ش 5۱ ح  خواهان سید مهدی میر طاووسی نائینی دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت سید عبدالحمید موسوی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه 

مورخه 95/۱۰/۲5 ساعت 9:۳۰ صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ 

هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای 

حل اختالف اصفهان شعبه ۱۰۱ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: ۲6۴۰9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  نژاد  عادل مجیدی  ۷۰5 ش ح 5۲ خواهان  پرونده کالسه 95/  در خصوص 

مورخه   .......... روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  احسان گلدوست  طرفیت  به  مطالبه 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده    9:۳۰ ساعت   95/۱۰/۲5

خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل 

اختالف اصفهان شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: ۲6۴۱۳/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95- ۳۲۳  خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

به طرفیت ۱-اکبر میر معصومی ۲-بتول شاه سنایی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

.......... مورخه 95/۱۰/۲۱ ساعت ۱8:۰۰  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲6۴۳۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱۳95/۰6/۲8 تنظیم:  تاریخ   95۰99۷۰۳۷65۰۰898 دادنامه:  شماره 

دهقان  خسرو  ۱.آقای  خواهان:  نظر  تجدید   95۰59۱ شعبه:  بایگانی  شماره   9۳۰998۰۳5۰8۰۱۲۳۴

۲.خانم عفت نصیری نصر آبادی هر دو به نشانی اصفهان خ چهار باغ خواجو کوی اسداله خان)صدر( 

بن بست شهید ولید مغربی پالک 6 تجدید نظر خوانده: آقای محمد علی یاسینی به نشانی مجهول 

المکان تجدید نظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره 9۴۰99۷۰۳5۰8۰۲۰۲6 مورخ ۱۳9۴/۱۱/۲۷ شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 

ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

دادنامه شماره  به  آقای خسرو دهقان و خانم عفت نصیری نسبت  رای دادگاه تجدید نظر خواهی 

۲۰۲6-9۴/۱۱/۲۷ شعبه 8 محاکم عمومی حقوقی اصفهان متضمن صدور حکم بر اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی به طرفیت آقای محمد علی یاسینی، وارد نیست تجدید نظر 

خواه ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل 

نیاورده است، از حیث رعایت تشریفات دادرسی ایرادی به نظر نرسید فلذا مستندا به مقررات ماده 

۳58 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه، دادنامه تجدید نظر 

خواسته را تایید و استوار می نماید.این رای قطعی است./س.م 

شماره:۲6۳۷۱/ م الف رئیس دادگاه: محسن نصیریان مستشار دادگاه:محمد مجنون

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰998۰۳5۰6۰۰659شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳5۰6۰8۷68شماره  ابالغیه:  شماره 

95۰۷9۳ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۰8/۲۴ خواهان امیر پیمان مشرف  دادخواستی به طرفیت خواندگان 

مهدی صادقی و محمد جواد دمندان و محمد اعالیی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته تقدیم 

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

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

کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۰ارجاع و به کالسه  95۰998۰۳5۰6۰۰659ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱۳95/۱۰/۲8 و ساعت ۰8:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند 

گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 خواندگان 

فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

شماره: ۲6۳5۴/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مجید صدر ارحامی  فرزند اصغر بوکالت زهره دانا و سعید حجت پور طبق وکالت نامه شماره 

۱95۳۲ مورخه 95/8/9 دفتر ۳5۷  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 

ششدانگ پالک ۴۳6۴5 فرعی از ۱5۱9۰ اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه ۱۱ دفتر 

5۴ خروجی و به شماره ثبت 9۴۷۴۱ و به شماره چاپی مسلسل ۷۷9۷99 ب /9۱ ثبت و بنام رجبعلی 

رضائی دولت ابادی صادر و بموجب سند شماره ۳۰6۱۴ مورخه 9۲/۷/۳ دفتر ۱۱۱ اصفهان  به متقاضی 

فوق الذکر انتقال و طبق سند شماره 885۲8 مورخه 9۲/۱۲/۱۷ دفتر 6۳  در رهن شرکت تعاونی ثامن 

االئمه اصفهان قرار دارد  و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور 

سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 

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

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

کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

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

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

شماره : ۲6۷۴۲/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱9/9۲۰ واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

ثبت  جریان  در  قاسمعلی  فرزند  یداله کشاورزیان   نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که 

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

روز یکشنبه مورخ 95/9/۲8  نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در  تقاضای  ثبت و طبق  قانون   ۱5

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

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

 مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد

 شد. 

تاریخ انتشار : 95/9/6 

شماره : 655/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
شرکت عمران فوالدشهر  به استناد ۲ برگ  استشهادیه محلی که هویت و امضا ء شهود رسما گواهی شده 

است مدعی است که سه جلد سند مالکیت ششدانگ سه دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 58۲/۲۲۱8۰ 

و 58۲/۲۲۱8۱ و 58۲/۲۲۱8۲ واقع در فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان بترتیب بسریالهای ۰۰966۴ 

و ۰۰9665 و ۰۰9666 که در صفحات ۲9۳ الی۲99 دفتر  ۴6۰ امالک ذیل ثبتهای ۷۱۳۳۱ و ۷۱۳۳۲ و 

۷۱۳۳۳ به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و سپس مفقود شده است.  بنابراین چون 

نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 

قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 

مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

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

سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول  

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

 شد. 

 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرائی   95۰۱۱۷ شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای 

به   95/9/۲8 تاریخ  در  ایزدی      سعیدی  رضا  محمد  آقای  له  و  تکافو    شرکت  علیه  موضوع 

 ۳ حدود  بادکل  تن  سه  دیزلی   dv  ۱۷9۴ مدل  رنگ  زرد  لیفتراک  دستگاه  یک  فروش  منظور 

اطاق  فالورجان   حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در   مزایده  جلسه  صبح   ۱۱ الی   ۱۰ ساعت  از  متر   

۲۲8 برگزار نماید اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

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 

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

داشته  همراه  را  شده  ارزیابی  قیمت  صد  در  ده  حداقل  نمایند که  شرکت  مزایده  جلسه  در   توانند 

باشند. 

دادورز اجرای  احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای رسول میر محمد حسینی اصفهانی   فرزند حاجی میرزا   با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 

مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۱۲۰ فرعی از ۷89۷اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که در صفحه ۷۱ دفتر ۲۲ و به شماره ثبت ۲65۲و به شماره چاپی مسلسل 88۳58۳ ثبت 

ودرخواست  شده  مفقود  جابجائی  بعلت  نشده  انجام  دیگری  معامله  و  شده  صادر  نامبرده  بنام  و 

آگهی   مراتب   ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی  صدور سند 

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

اداره مراجعه  این  به  روز  تاده  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور  مالکیت  اسناد  وجود 

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

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

خواهد تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  اسناد  المثنی  نگردد  ارائه  سند  اصل   اعتراض 

 شد. 

شماره : ۲685۰/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

گزارش کیمیای وطن:

بازگشت خانواده دوست داشتنی

سهم سینمای ایران در جوایز »آسیاپاسیفیک«



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

رقابت ایرانی ها و عربستانی ها... شنبه  06  آذرماه   61395
ـــمـــاره  307 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

بنگر دست کم 6 هفته دور از فوتبال
تراکتورســازی  تیــم  پزشــک   
تیمــش  اعــام کــرد مدافــع 
دســت کم 6 هفتــه قــادر بــه 
ــردن نیســت. محســن  ــازی ک ب
بنگــر کــه چنــد هفتــه قبــل عمل 
ــام  ــرش انج ــی روی کم کوچک
ــد  ــور ش ــروز مجب ــود، دی داده ب
کمــرش را جراحــی بــاز کنــد و بــر ایــن اســاس مــدت 

طوالنی دور از میادین خواهد بود. 
دکتــر مجیــد صادقــی، پزشــک تراکتورســازی دربــاره آخریــن 
ــاه ســخت را ســپری  ــر 3 م ــد: »بنگ ــر می گوی ــت بنگ وضعی
کــرده اســت. او در ایــن مــدت درد زیــادی را تحمــل کــرد؛ امــا 
بــا درد تمریناتــش را ادامــه داد و بــرای تراکتورســازی بــازی 
کــرد. بــا مشــورت چنــد متخصــص بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه بایــد جراحــی بــاز صــورت بگیــرد و امــروز ایــن جراحــی 
ــه اســت  انجــام شــد. دوران نقاهــت بنگــر دســت کم 6 هفت
ــازی  ــای تراکتورس ــات و بازی ه ــدت در تمرین ــن م و او در ای

غایــب خواهــد بــود.«

 تساوی خادم الشریعه 

مقابل قهرمان گرجستان
آخــر  مرحلــه  از  پنجــم  دور  در  کشــورمان  شــطرنج باز 
رقابت هــای گرندپــری بانــوان جهــان مقابــل حریفــی از 
گرجســتان بــه تســاوی دســت یافــت. در دور پنجــم از مرحلــه 
پنجــم و پایانــی رقابت هــای شــطرنج گرندپــری بانــوان 
ــزار  ــیه برگ ــک در روس ــی مانسیس ــهر خانت ــه در ش ــان ک جه
ــا  ــاف »لِ ــه مص ــریعه ب ــادات خادم الش ــارا س ــود، س می ش
جاواخاشــویلی« از گرجســتان رفــت و مقابــل قعرنشــین 
ــز دارد  ــی در کشــورش را نی ــه ســابقه قهرمان ــه ک ــن مرحل ای
ــای  ــه در دیداره ــریعه ک ــت داد. خادم الش ــاوی رضای ــه تس ب
قبلــی خــود صاحــب یــک بــرد و ســه تســاوی شــده بــود، بــا 

ــد. ــازی ش ــود 3 امتی ــاوی خ تس

 آقای گل تاریخ لیگ برتر، مدافع شد
ــخ لیــگ  ــای گل تاری ــاوی در اقدامــی عجیــب آق صمــد مرف
ــه کار  ــر تراکتورســازی ب ــر براب ــع آخ ــوان مداف ــه عن ــر را ب برت
گرفــت. رضــا عنایتــی کــه از ابتــدای دوران بــازی خــود همواره 
بــه عنــوان مهاجــم نــوک بــه کار گرفتــه می شــد، در آخریــن 
ــروز در  ــال ام ــود در فوتب ــور خ ــل حض ــاید فص ــال ها و ش س
ــت.  ــدان رف ــه می ــازی ب ــل تراکتورس ــدی مقاب ــت جدی پس
در غیــاب مســعود حق جــو، مدافــع صبــا کــه بــه دلیــل 
درگذشــت پدربــزرگ خــود همــراه تیمــش بــه تبریــز نرفتــه 
ــر  ــع آخ ــوان مداف ــه عن ــی ب ــاوی از عنایت ــد مرف ــود، صم ب

ــرد. اســتفاده ک

  11 مدال حاصل تالش 

کاراته کا های نوجوان ایران
کاراته کاهــای ایران در روز نخســت 
از رقابت هــای رده هــای ســنی 
 ۱۱ بــه کســب  موفــق  آســیا 
مــدال طــا، نقــره و برنــز شــدند. 
ــا  ــن رقابت ه ــت ای در روز نخس
 ۱۴ کشــورمان  اعزامــی  تیــم 
بخــش کاتــا  دو  در   نماینــده 
و کومیتــه داشــت کــه حاصــل تــاش ایــن نفــرات تــا اینجــای 
ــه کا  ــدری کارات ــا حی ــود. مبین ــز ب ــره و 6 برن کار 2 طــا، 3 نق
وزن ۵۴+ کیلوگــرم نوجوانــان اولیــن طــا را بــرای کاروان 
اعزامــی کشــورمان کســب کــرد. نویــد محمــدی در وزن ۷۰+ 
ــده طــا در روز نخســت  ــه دســت آورن کیلوگــرم نیــز دیگــر ب
ــی  ــارزه متوال ــه مب ــورمان در س ــه کای کش ــن کارات ــود. ای ب
کاراته کاهایــی از هنــد، اندونــزی و ژاپــن را از پیــش رو 
برداشــت و بــه نشــان طــا دســت یافــت. رقابت هــای کاراتــه 
رده هــای ســنی قهرمانــی آســیا بــه مــدت 3 روز بــه میزبانــی 

اندونزی در شهر ماساکار برگزار خواهد شد.

به دلیل مشکالت تمرینات را تعطیل کردیم
کــرد  اظهــار  ورامیــن  والیبــال صالحیــن  تیــم  بازیکــن 
ــه دارد  ــاکان ادام ــگ کم ــدای لی ــا از ابت ــم م ــکات تی  مش
و همیــن باعــث شــده چنــد جلســه تمرینــی را تعطیــل کنیــم. 
حمــزه زرینــی دربــاره علــت غیبتــش در ســت نخســت برابــر 
تیــم پیــکان در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر والیبــال گفــت: از 
ناحیــه مــچ پــا مصدومیتــی داشــتم کــه نتوانســتم بــه تیــم 
ــازی  ــه ب کمــک کنــم. در ســت دوم ســرمربی تیــم مــن را ب
ــازی رســاندم؛  ــه ب ــول خــودم را ب ــا قــرص و آمپ فرســتاد. ب
ــی  ــم. زرین ــک کن ــم کم ــه تی ــه نتوانســتم ب ــا متاســفم ک ام
ــت: از  ــز گف ــن نی ــن ورامی ــم صالحی ــکات تی ــاره مش درب
همــان آغــاز لیــگ مشــکاتی داشــتیم کــه مســئوالن اعــام 
ــداد  ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــل می کنن ــا را ح ــد آن ه  کردن
و کمــاکان ادامــه دارد. در هفتــه گذشــته هــم بــه دلیــل 
ــت  ــی را پش ــوب و منظم ــای خ ــکات تمرین ه ــن مش همی
ــه زودی حــل شــود.  ســر نگذاشــتیم. امیــدوارم مشــکات ب
او در ادامــه افــزود: مســئوالن تیــم قــول داده بودنــد در 
هفته هــای قبــل مشــکات را برطــرف کننــد؛ امــا هیــچ 
ــه زودی  ــا ب ــن قول ه ــدوارم ای ــت. امی ــاده اس ــی نیفت اتفاق
ــته  ــردن نداش ــن ک ــرای تمری ــه ای ب ــا دغدغ ــود ت ــی ش عمل

ــیم.  باش
وی دربــاره بــازی ایــن تیــم برابــر پیــکان و شکســت 3 بــر ۰ 
برابــر ایــن تیــم نیــز گفــت: در ســت اول خــوب بودیــم؛ امــا 
بــا تــرس، والیبــال بــازی کردیــم. ترســو بــازی کــردن در ایــن 

بــازی، کار دســت مــا داد و بازنــده ایــن بــازی شــدیم.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

ــک  ــز و ی ــدال برن ــا ۴ م ــران ب ــتی آزاد ای ــره کش ــم ۷ نف تی
حیدرعلی یــف  جــام  در  خــود  بــه کار  پنجمــی  عنــوان 
آذربایجــان پایــان داد. در پایــان رقابت هــای گرندپــری 
کشــتی آزاد جــام حیدرعلی یــف کــه در شــهر باکــو پایتخــت 
ــج ــی گلی ــری، مجتب ــم نصی ــد، میث ــزار ش ــان برگ  آذربایج
ــیدند  ــز رس ــدال برن ــه م ــی ب ــه محب ــدی و یدال ــر محم  امی
و رضــا اطــری نیــز بــا شکســت در دیــدار رده بنــدی بــه عنوان 
پنجمــی بســنده کــرد. ایمــان صادقــی در وزن 6۱ و جمــال 
عبــادی در وزن ۷۰ کیلوگــرم نیــز از دور رقابت هــا کنــار رفتنــد.

    میثم نصیری
در وزن 6۵ کیلوگــرم، میثــم نصیــری مقابــل ماگومــد 
مســلم اف از آذربایجــان بــا نتیجــه ۵ بــر 2 به پیروزی رســید. 
وی در دور بعــد مقابــل ماگومــد قربــان علی اف دارنــده مدال 
ــا نتیجــه 6 بــر ۵ شکســت خــورد؛  برنــز جهــان از روســیه ب
امــا بــا حضــور ایــن حریــف روس در دیــدار فینــال، نصیــری 
بــه دیــدار رده بنــدی رفــت تــا بــرای کســب مــدال برنــز بــه 
مصــاف میــرژان آشــیروف از قزاقســتان بــرود. نصیــری در 
ــه  ــت داد و ب ــود را شکس ــف خ ــر 2 حری ــارزه ۹ ب ــن مب ای

ــید. ــز رس ــز برن گردن آوی

    مجتبی گلیج
در وزن ۸6 کیلوگــرم، مجتبــی گلیــج در دور نخســت بــا 
نتیجــه ۱3 بــر 2 بیلــی والــدز از دومینیکــن را مغلــوب کــرد. 
ــه  ــا نتیج ــرو ب ــون از پ ــول ادینس ــل پ ــد مقاب وی در دور بع
ــه  ــا در دور ســوم و در مرحل ــروزی رســید؛ ام ــه پی ــر ۰ ب ۴ ب

نیمه نهایــی مقابــل آنــزور اوریشــف، قهرمــان اروپــا از روســیه 
بــا نتیجــه ۷ بــر 6 شکســت خــورد و راهــی دیــدار رده بنــدی 

شــد. 
گلیــج در مبــارزه بــرای کســب مــدال برنــز مقابــل الکســاندر 
گوســتیف از آذربایجــان ۴ بــر ۰ بــه برتــری رســید و کشــتی 

ــن  ــود در ای ــز خ ــدال برن ــن م ــب دومی ــران را صاح آزاد ای
تورنمنــت کــرد.

    امیر محمدی
ــر محمــدی در وزن ۹۷ کیلوگــرم پــس از اســتراحت در  امی
دور اول، در دور دوم بــا نتیجــه 6 بــر ۰ مقابــل میشــل مانیــا 
ــی  ــه نیمه نهای ــید. وی در مرحل ــروزی رس ــه پی ــی ب از رومان
ــیه  ــان از روس ــان جه ــوف، قهرم ــام گادیس ــل عبدالس  مقاب
ــدی  ــدار رده بن ــه دی ــورد و ب ــت خ ــر ۰ شکس ــه 6 ب ــا نتیج ب
ــای از  ــت آلمنت ــک دول ــدار ب ــن دی ــدی در ای ــت. محم رف

ــید. ــز رس ــدال برن ــه م ــرد و ب ــر ۵ ب ــتان را ۸ ب قزاقس
    یداله محبی

ــتراحت  ــس از اس ــی پ ــه محب ــرم، یدال  در وزن ۱2۵ کیلوگ
در دور اول، در دور دوم مقابــل گنــو پتریاشــویلی دارنــده 
ــه ۷  ــا نتیج ــتان ب ــان از گرجس ــک و جه ــز المپی ــدال برن م
بــر ۴ شکســت خــورد و بــا توجــه بــه حضــور ایــن حریــف 
ــدی راه  ــدار رده بن ــه دی ــی ب ــال، محب ــدار فین ــی در دی  گرج

یافت.
 وی در ایــن دیــدار بــه مصــاف کمــال عبدالمطلــب از مصــر 
ــید  ــری رس ــه برت ــر ۰ ب ــاب ۴ ب ــا حس ــان ب ــت و در پای  رف
و چهارمیــن و آخریــن مــدال برنــز ایــران را در ایــن رقابت هــا 

از آن خــود کــرد.

نتیجهضعیفکشتیآزاددرجامحیدرعلییف

رحمــان احمــدی، دروازه بــان ســابق تیــم ملــی 
ــرای تیــم ملــی و کارلــوس کــی روش  اعــام کــرد ب

می کنــد.  موفقیــت  آرزوی 
احمــدی حرف هایــش را از بــازی مقابل پرســپولیس 

آغــاز کــرد و گفــت: هــر دو تیــم بــرای 
ــده  ــن آم ــه زمی ــاز ب ــه امتی ــب س کس
ــتیم  ــت داش ــا موقعی ــم م ــد و ه  بودن

و هم پرسپولیس.
 احمــدی دربــاره موقعیت هایــی کــه از 
مهــدی طارمــی گرفــت، گفــت: ممکــن 
اســت یــک روز، روز خــوب گلــر باشــد 

و موقعیت هــا را بگیــرد یــا برعکــس، روز خــوب 
داشــت  دو موقعیــت  مهــدی طارمــی  مهاجــم. 
ــر  ــی جدی ت ــی خیل ــات پایان ــی در لحظ ــه دوم  ک

بود. 
ــاره  ــپاهان درب ــاره س ــت درب ــاع از صحب ــا امتن او ب

تــازه اش گفــت: ســپاهان تمــام شــد   باشــگاه 
و مــن االن بازیکــن تیــم پیــکان هســتم. اینجــا تیم 
بی حاشــیه ای داریــم و فضــا مناســب پیشــرفت 

بازیکن هاســت. 
صحبت هــای  از  بخــش  آخریــن 
احمــدی دربــاره تیــم ملــی بــود. او 
کارلــوس کــی روش  از  حمایــت   بــا 
ــی  و گلرهــای حاضــر در اردوی تیــم مل
هیچ وجــه  بــه  ملــی  تیــم  گفــت: 
ــی  ــدارد. کادر فن ــی ن ــکل دروازه بان مش
بازیکن هایــش را انتخــاب کــرده و مــن 
فکــر نمی کنــم کــه جابه جایــی خاصــی صــورت 
بگیــرد. فکــر می کنــم آقــای کــی روش روی بحــث 
ــق  ــم موف ــا ه ــا اینج ــد و ت ــل کار می کن ــر نس تغیی
بــوده و مــن هــم بــرای او و تیــم، آرزوی موفقیــت 

خبرورزشــی می کنــم. 

رحمان احمدی:

تیم ملی، مشکل دروازه بانی ندارد
ــران  ــورهای ای ــان کش ــکات می ــدن مش ــرف نش ــا برط  ب
و عربســتان و دیدارهــای میــان ایــن دو کشــور در رده 
باشــگاهی، بــاز هــم روز پنجشــنبه جلســه کمیتــه برگــزاری 
مســابقات جــام باشــگاه های آســیا در امــارات برگــزار 

شــد. 
ــر  ــدی، دبی ــه اس ــه ک ــن جلس ــان ای در پای
فدراســیون فوتبــال حضــور داشــت بیانیه ای 
ــزاری  ــه برگ ــه ب ــن بیانی منتشــر شــد؛ در ای
ــان بعضــی تیم هــا در زمین هــای  ــازی می ب
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــاره ش ــز اش ــرف نی بی ط
ــه نظــر می رســد  ــه ایــن موضــوع ب توجــه ب

همچنــان دیــدار باشــگاه های ایرانــی و عربســتانی در 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــرف برگ ــوری بی ط کش

ــکاتی  ــه مش ــه ب ــا توج ــت: »ب ــده اس ــه آم ــن بیانی در ای
ــی از  ــود دارد، بعض ــای AFC وج ــی اعض ــن بعض ــه بی ک
ــن  ــود. همی ــزار ش ــرف برگ ــی بی ط ــد در زمین ــا بای بازی ه

ــری  ــه آخ ــای لحظ ــا انتخاب ه ــده ت ــث ش ــوع باع موض
ــرای تأمیــن امنیــت و همچنیــن  زمین هــا، مشــکاتی را ب

ــد.«  ــزا ایجــاد کن صــدور وی
بــه همیــن دلیــل فدراســیون فوتبــال آســیا از کشــورهایی 
ــازی آن هــا در زمیــن بی طــرف برگــزار  کــه ب
ــل از  ــاه قب ــا 3 م ــته ت ــد خواس ــد ش خواه
میزبــان  کشــورهای  مســابقات،  شــروع 
بــرای  بنابرایــن  معرفــی کننــد؛  را  خــود 
ــه برگزارکننــدگان رقابت هــا، کمیتــه  کمــک ب
قانونگــذاری، قانونــی وضــع کــرده کــه طی آن 
ــا  ــزاری بازی ه ــان برگ ــه خواه ــی ک تیم های
ــل از  ــاه قب ــت کم 3 م ــتند، دس ــرف هس ــی بی ط در زمین
برگــزاری بــازی، زمیــن را مشــخص کننــد و دو مــاه قبــل 
ــاز دو طــرف  ــورد نی ــدارک م ــی م ــازی، تمام ــزاری ب از برگ
ــر صــادر نشــدن  ــروز مشــکاتی نظی ــا از ب ارســال شــود ت

ــود. ورزش3 ــری ش ــزا جلوگی وی

جام قهرمانی تکواندوی کارگران کشور در اصفهان ماند

فوالد مبارکه اصفهان، قهرمان شایسته تکواندوی کارگران کشور
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بــا نگاهــی بــه عملکــرد ۸ ماهــه اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــر ایــن بــاور یقینــی دوبــاره کردیــم 
ــراد  ــی اف ــن اســتان در ســایه مدیریــت ســتودنی جــواد شــیرانی و همدل ــزرگ ورزش کارگــران ای ــواده ب کــه خان
تاشــگرزیرمجموعه اش، در ســال ۹۵ )ســال کار مضاعــف( در پرتــو همــکاری جمعــی بــه دســتاوردهای بــا ارزش 
ــان  ــش آقای ــه در بخ ــی، چ ــدگار در ورزش قهرمان ــی مان ــه و کارهای ــی جانان ــت. همت ــه اس ــت یافت ــیاری دس  بس

و چه در قسمت خانم ها. 
ــت ــی اس ــوزه عمران ــی در ح ــای اساس ــع کاره ــه در واق ــی ک ــداف  اصل ــروی از اه ــا پی ــت ب ــد اس ــیرانی معتق  ش

ــه  ــب را ب ــه تخری ــی رو ب ــالن های ورزش ــن اداری و س ــازی اماک ــم و بازس ــازه و ترمی ــای ت ــاز بناه ــاخت و س س
ــکات جالــب توجــه عملکــرد ایــن اداره در ســال ۹۵ محســوب  ــه انجــام رســانده کــه از ن ــه ای ب صــورت آبرومندان

ــان. ــتان اصفه ــران اس ــی کارگ ــی و همگان ــور ورزش قهرمان ــت در اداره ام ــی اس ــه عطف ــود و نقط می ش
    توسعه ورزش در بین کارگران

ــا توجــه بــه اهمیــت توســعه ورزش در  مهم تــر اینکــه رئیــس آینده نگــر اداره امــور ورزش کارگــران ایــن اســتان ب
بیــن کارگــران و تعــداد ورزشــکاران ســازمان یافته تحــت پوشــش، نســبت بــه ســال های ۹۰ و ۹۱ تاکیــد فراوانــی 

 بــر مقولــه آمــوزش دارد و همــواره اولویــت را بــر ارتقــای ســطح دانــش مربیــان و داوران، چــه در بخــش آقایــان 
و چــه در رده خانم هــا، گذاشــته و قهرمانــی در عرصه هــای کشــوری، آســیایی و جهانــی را مدیــون مربیــان بادانــش 
ــد وســعی وافــری در جهــت ارتقــای دانــش  ــد کــه از تحصیــات عالیــه برخوردارن و رؤســای انجمن هایــی می دان

خــود دارنــد تــا بــا ورزش »بــه روز« آشــنا باشــند. 
ــای  ــن اداره در برنامه ه ــردی ای ــم و راهب ــی از ارکان مه ــه یک ــوزش ک ــد آم ــاره ُبع ــیرانی درب ــل ش ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــای انجمن ه ــال رؤس ــامل ح ــه ش ــوزش ک ــر آم ــر ام ــی دارد. او ب ــیت خاص ــد، حساس ــمار می آی ــه ش ــده ب آین
ــطح  ــی در س ــر کیف ــم از نظ ــی و ه ــاظ کم ــم از لح ــال ۹۵، ه ــه در س ــژه دارد ک ــدی وی ــد تاکی ــان باش و مربی
باالتــری نســبت بــه ســال های گذشــته قــرار داشــته اســت. بــه طــور قطــع و یقیــن اداره امــور ورزش 
ــد  ــد بای ــه بی تردی ــش رودارد ک ــی را پی ــوار و بزرگ ــیار دش ــداف، کار بس ــن اه ــا ای ــان ب ــتان اصفه ــران اس کارگ
ــه  ــات صادقان ــا خدم ــه ب ــیرانی ک ــواد ش ــر ج ــان هایی نظی ــود؛ انس ــام ش ــزرگ انج ــان های ب ــت انس ــه دس  ب

و بی ریایی که در پیش گرفته است دستیابی به این اهداف را دور از دسترس نمی داند. 
ــاون  ــی )مع ــت بدن ــانس تربی ــوق لیس ــاطری، ف ــه ش ــل عبدال ــی مث ــد و بادانش ــراد کاربل ــه اف ــه اینک ــاف ب مض
ــدی و خبررســانی نقــش عمــده ای  ــه در کارهــای کلی ــدی ناظمــی ک ــی( احمدســروری، مهــدی خراطــی و مه فن
ــکاری  ــت هم ــا رغب ــه و ب ــه صمیمان ــد ک ــمار می آین ــه ش ــاش وی ب ــق و پرت ــکاران صدی ــه هم ــد، از جمل  دارن

می کنند.

    تکواندو
ــتی  ــته های کش ــوری در رش ــین کش ــایان تحس ــی ش ــس از میزبان ــان پ ــتان اصفه ــران اس ــور ورزش کارگ اداره ام
 والیبــال و کاراتــه، اینــک میزبــان ۱۱۰ تکوانــدوکار از 22 تیــم شــرکت کننده بــود کــه از اســتان های ایــام
 اردبیــل، البــرز، آذربایجــان شــرقی، بوشــهر، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی
فــارس، قــم، قزویــن، ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، کرمانشــاه، زنجــان، مرکزی، یــزد، همــدان هرمزگان 
ــد  ــرده بودن ــدا ک ــور پی ــور حض ــران کش ــی کارگ ــدوی قهرمان ــابقات تکوان ــن دوره از مس ــان(، در ای  و اصفهان)میزب
ــت  ــه رقاب ــم ب ــا ه ــه ب ــی صفائی ــه ورزش ــد مجموع ــوره توحی ــالن چندمنظ ــاه در س ــنبه ۴ آذرم ــح پنجش  و از صب

پرداختند.
ــا هــم دیــدار   تکوانــدوکاران کارگــر شــرکت کننده در ایــن رقابت هــا در دو بخــش پومســه و کیوریگــی »مبــارزه« ب
کردنــد. در بخــش مبــارزه کــه در چهــار وزن المپیکــی ۵۸ کیلــو، 6۸ کیلــو، ۸۰ و ۸۰ + کیلــو انجــام شــد، ایــن نتایــج 

بــه دســت آمــد.
    در بخش مبارزه:

ــی از  ــاد چتامیرزای ــارس دوم، می ــین پور از ف ــن حس ــن اول، حس ــن پور از قزوی ــدرام حس ــو: پ در وزن ۵۸ کیل

ــدند. ــوم ش ــام مشــترکا س ــوب حســینی از ای ــید ای ــاه و س کرمانش
ــی  ــدند و مرتض ــران اول و دوم ش ــی از ته ــادل میرزای ــمالی، ع ــان ش ــادری از خراس ــان به ــو: پیم در وزن 6۸ کیل

ــوم. ــترکا س ــمنان مش ــجاعیان از س ــه ش ــن و عبدال ــوری از قزوی عاش
در وزن ۸۰ کیلــو: حســین فیــروزی از البــرز مقــام اول را کســب کــرد، میثــم اســکندری از فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــت  ــه دس ــوی ب ــان رض ــوند از خراس ــد شاهس ــاه و امی ــران از کرمانش ــهرام بامی ــترک را ش ــوم مش ــد و س  دوم ش

آوردند.
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــی از کرمانشــاه اول شــد، ســیاوش گلشــیرازی از ف ــوروش صدیق ــرم: ک در وزن ۸۰+ کیلوگ
 دوم و ســوم مشــترک را حســین لعــل کریمــی از خراســان رضــوی و رضــا منتظــری از قزویــن کســب 

کردند.
    در بخش پومسه

ــن دوم  ــان اول شــد، علیرضــا رســتمی از قزوی ــه اصفه ــوالد مبارک ــا 3۰: حســین بهشــتی از ف  در رده ســنی 2۵ ت
و سهیل نوذری از البرز سوم شدند.

در رده ســنی 3۱ تــا ۴۰: منصــور امامیان فــر از فــوالد مبارکــه اصفهــان، حســین دهقان فــر از البــرزو علیرضــا جایــی 
از تهــران بــه ترتیــب عناویــن اول تــا ســوم را کســب کردنــد.

و در رده ۴۰ ســال بــه بــاال: ســعید خانیــان از فــوالد مبارکــه اصفهــان رتبــه اول را احــراز کــرد، مهــدی پشــتواره از 

ــرز در جــای ســوم قــرار گرفــت. ــدی از الب تهــران نائب قهرمــان شــد و فرشــاد مکون
در مجمــوع تیــم فــوالد مبارکــه اصفهــان، عنــوان قهرمانــی را بــه خــود اختصــاص داد، قزویــن و کرمانشــاه عناویــن 

دوم و ســوم را احــراز نمودنــد.
ــژن شــفیع خراســانی، نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری، جــواد شــیرانی رئیــس  ــا حضــور بی ــان ب  در پای
هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان، عبدالــه شــاطری دبیــر هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــری 
ــل  ــه عم ــر ب ــپاس تقدی ــوح س ــز و ل ــدای جوای ــا اه ــر ب ــرات برت ــا از نف ــتان تیم ه ــئوالن و سرپرس ــتان و مس  اس

آمد.
     در حاشیه:

ــده در  ــدی و مربیگــری اســتاد محســن خدابن ــر مجی ــه سرپرســتی اســتاد اکب ــه ب ــوالد مبارک ــدوی ف ــم تکوان تی
پومســه و اســتاد هاشــم افضلــی در بخــش مبــارزه، بــه عنــوان نماینــده کارگــران اســتان اصفهــان در ایــن رقابت هــا 

شــرکت داشــت کــه بــا اقتــدار بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت.
طبــق معمــول عبدالــه شــاطری، معــاون فنــی ورزشــی اداره امــور ورزش کارگــران اســتان و دبیــر هیئــت تکوانــدوی 
ایــن اداره، مســئول برگــزاری مســابقات بــود کــه مثــل همیشــه بــا موفقیــت و ســربلندی در هرچــه بهتــر برگــزاری 

ایــن رقابت هــا توفیــق فــراوان داشــت.

AFC اعالم کرد:

رقابت ایرانی ها و عربستانی ها در کشور بی طرف
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تصویــری کــه نســل مــا دهــه شــصتی ها از مدرســه رفتــن 
در پاییــز و زمســتان دارد، صبح هــای ســرد و ایســتادن 
در صف هــای طوالنــی مــدارس دولتــی، نشســتن بــر 
نیمکت هــای ســه نفــره، تخته هــای گچــی، تنبیه هــای 
ــه  ــان و البت ــان آن زم ــان و ناظم ــتانه معلم ــدان دوس نه چن
برف بــازی اســت کــه دســت کم بــرای کــودکان امــروز 
ــای دوردســت  ــا یــک روی ــان تنه شــهرهایی همچــون اصفه
ــا  ــدارس دوران م ــه خاطــرات م ــد از آن هم اســت. هــر چن
تنهــا صبح هــای ســرد بــرای نســل فعلــی بــه یــادگار مانــده 
ــدارد  ــرای بچه هــای امــروز هــر چــه ن امــا مدرســه رفتــن ب
ــام  ــه ن یــک مشــکل جدیــد و نگران کننــده دارد؛ مشــکلی ب
آلودگــی هــوا. اگرچــه بچه هــای ایــن دوره علی رغــم جــدی 
بــودن ایــن مشــکل چنــدان هــم از بابــت آن و تعطیلی هــای 
گاه و بیگاهــش ناراحــت نیســتند، امــا ایــن مشــکل ســبب 
ــن  ــرای ای ــاره ای ب ــر راه چ ــه فک ــور ب ــئوالن کش ــده مس ش

ــد باشــند. معضــل جدی
    تعطیالت ناخواسته

تعطیــات ناگهانــی مــدارس بــه دالیــل مختلــف مثــل 
ــه  ــاری ک ــرات اجب ــوا و تغیی ــی ه ــا آلودگ ــرف ی ــارش ب ب
 در تقویــم آموزشــی ایجــاد می شــود، مشــکات زیــادی 
ــد.  ــاد می کن ــدارس ایج ــرورش و م ــوزش و پ ــرای آم را ب
ــهرهای  ــیاری از ش ــتان، در بس ــر در زمس ــال های اخی در س

کشــور بــه دالیــل مختلــف از جملــه بــارش بــرف ســنگین یــا 
افزایــش غلظــت آالینده هــا کــه هــوا را بــرای برخــی گروه هــا 
ــل می شــوند.  ــد روزی تعطی ــدارس چن ــد، م ناســالم می کن
بیشــتر  در  ناگهانــی،  و  غیرمترقبــه  تعطیلی هــای  ایــن 
 اوقــات برنامه ریزی هــای آموزشــی را بــه هــم می ریــزد 

و مشکاتی را برای تقویم آموزشی ایجاد می کند. 
ســال گذشــته بــه دلیــل تعطیــات ســه، چهــار روزه مــدارس 
آن هــم در ایــام امتحانــات تــرم اول، ایــن امتحانــات یــک 

هفتــه عقــب افتــاد و معلمــان، دانش آمــوزان و کادر مــدارس 
ــور  ــوز تن ــم هن ــال ه ــرد. امس ــه رو ک ــکاتی روب ــا مش را ب
مــدارس گــرم نشــده، مــدارس تهــران و شــهرهای شــمالی 
کشــور بــه دلیــل آلودگــی و بــارش ســنگین برف چنــد روزی 

تعطیــل بــود.
    راهکار

بعضــی کارشناســان می گوینــد تعطیــات تابســتانی در 
ایــران طوالنــی اســت و می تــوان بــا شــروع زودتــر مــدارس 

ــا  ــرد و ب ــل ک ــز منتق ــه اواخــر پایی ــات را ب بخشــی از تعطی
ــت.  ــا کاس ــم آلودگی ه ــن کار از حج ای

ــوه  ــا نح ــیاری دارد، ام ــان بس ــر موافق ــن نظ ــد ای ــر چن ه
ــت.  ــری اس ــکل بزرگ ت ــود مش ــتم خ ــن سیس ــرای ای اج
ــفر  ــه س ــات ب ــان تعطی ــد در زم ــادت دارن ــران ع ــردم ای م
ــه  ــران و از هم ــای ای ــت جاده ه ــود وضعی ــا وج ــد و ب برون
تعطیاتــی  چنیــن  وجــود  ایــران،  خودروهــای  مهم تــر 
میــزان  و  باشــد  داشــته  عواقــب خطرناکــی  می توانــد 
تصادفــات را بــه دلیــل لغزندگــی جاده هــا در ایــن فصــل از 

ــد.  ــتر کن ــت، بیش ــه هس ــم ک ــن ه ای
مشــکل دیگــر، وضعیــت کاری کارمنــدان اســت کــه عمــا بــا 
تغییــر ایــن سیســتم بــه شــدت دچــار تغییــر خواهــد شــد؛ 
ــا  ــم ت ــاز داری ــا نی ــر زمــان مــدارس م ــا تغیی ــی عمــا ب یعن
وضعیــت کاری کشــور را نیــز بــا ایــن زمــان هماهنــگ کنیــم 
ــه مراحــل اداری  ــاز ب ــه خــود مشــکلی دیگــر اســت و نی ک
ــوزش  ــت، آم ــی دول ــد به تازگ ــی دارد. هرچن ــی دولت  طوالن
و پــرورش را موظــف کــرده کــه تقویــم جدیــدی ارائــه 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد؛ ام ــان کن ــاره بی ــود را در این ب ــرات خ و نظ
 می رســد ایــن کاف ســردرگم تنهــا بــا تقویــم آمــوزش 
و پــرورش بــاز نخواهــد شــد و شــاید مجبــور باشــیم 
تغییــرات اساســی در برنامه هــای ســاختاری تعطیــات 
کشــورمان ایجــاد کنیــم. اگرچــه ایــن تغییــرات ســخت بــه 
ــی راهــی جــز ایجــاد ایــن  نظــر می رســد، امــا شــرایط فعل

ــت. ــته اس ــی نگذاش ــان باق ــرات برایم تغیی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

مدارس و گره کور تعطیالت ناخواسته

مردم، نگران تراریخته ها نباشند
دکتــر رســول دینارونــد، رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو، در همایش 
 ملــی اعطــای نشــان ایمنــی 
و ســامت کــه در تــاالر وحــدت 
کــرد:  اعــام  شــد،  برگــزار 
ســازمان غــذا و دارو در ایــن 
مدت، اقدامات بســیار ارزشــمندی 
ــرح  ــو مط ــوان الگ ــه عن ــد ب ــود می توان ــه خ ــام داده ک انج
شــود. دکتــر دینارونــد بــا اشــاره بــه بعضــی اقدامات ســازمان 
غــذا و دارو خاطرنشــان کــرد: اولویــت اول مــا در وزارت 
بهداشــت، ســامت مــردم اســت و مــردم از ایــن بابــت نگــران 
ــن  ــام ای ــن اع ــذا و دارو ضم ــازمان غ ــس س ــند. رئی نباش
موضــوع کــه ایجــاد نگرانــی بیــن مــردم در حالــی کــه 
 فرآورده هــای غذایــی تراریختــه در کشــور وجــود نــدارد 
ــی  ــرآورده غذای ــچ ف ــرد: هی ــد ک ــت، تاکی ــاح نیس ــه ص ب
ــه دارای  ــر اینک ــود؛ مگ ــور ش ــد وارد کش ــه، نمی توان تراریخت
ــتفاده  ــورد اس ــدأ م ــور مب ــی و در کش ــای بین الملل تأییدیه ه

قرار گرفته باشد.

وجود 2500 گونه گیاه دارویی در کشور
ــی  ــان داروی ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــاوره س مش
ــنتی  ــی و س ــان داروی ــه گیاه ــان اینک ــا بی ــنتی ب ــب س و ط
ــد  ــث رش ــد و باع ــر کنن ــک را درگی ــع کوچ ــد صنای می توانن
آن هــا شــوند، گفــت: تصویــب ســند گیاهــان دارویــی و طــب 
ــان  ــده گیاه ــث ش ــی باع ــاب فرهنگ ــورای انق ــنتی در ش س
دارویــی بــه عنــوان اولویــت نخســت در نقشــه جامــع علمــی 
ــی  ــی ورکیان ــی ابراهیم ــدس عل ــی شــوند. مهن کشــور معرف
ــژه از نظــر  ــوع گیاهــی به وی ــران از نظــر تن ــان اینکــه ای ــا بی ب
گیاهــان دارویــی، جایــگاه منحصربه فــردی دارد، گفــت: 
بــر اســاس پژوهش هــای انجام شــده، تعــداد گونه هــای 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــت ک ــوع اس ــدود 8000 ن ــران ح ــی ای گیاه
ــی اســت. از طــرف دیگــر کشــور  ــه داروی بیــش از 2500 گون
ایــران دارای میــراث ارزشــمند پزشــکی اســت کــه بــا عنــوان 
ــخیصی  ــات تش ــال، خدم ــزاران س ــی ه ــی ط ــب ایران  مکت
ــوب طــب  ــراث مکت ــه داده اســت. می ــی خــود را ارائ و درمان
ســنتی ایــران دارای بیــش از 14 هــزار نســخه کتــاب اســت 
کــه بیشترشــان بــه زبان هــای متعــدد در دنیــا ترجمــه 
شــده اند. ابراهیمــی ورکیانــی بــا بیــان اینکــه گیاهــان دارویــی 
ــده ای  ــر و تعیین کنن ــیار مؤث ــش بس ــی نق ــای گیاه و داروه
در اقتصــاد کشــور دارد و مصــداق واقعــی اقتصــاد مقاومتــی 
اســت، ادامــه داد: ســرعت بخشــیدن بــه جریــان تبدیــل علــم 
ــور ــل کش ــای داخ ــازی فناوری ه ــا تجاری س ــروت ب ــه ث  ب

ــور  ــه ط ــرده و ب ــدازی ک ــددی را راه ان ــع متع ــد صنای می توان
مســتقیم و غیرمســتقیم در بهبــود وضعیــت اقتصــاد کشــور 

نقــش ایفــا کنــد.

اخبار کوتاه

شناسایی 27 هزار مبتال به ایدز در کشور
مدیــر مرکــز تحقیقــات ایــدز 
ــار  ــزار بیم ــت: 27 ه ــور گف کش
مبتــا بــه ویــروس ایــدز در 
ــه  ــده اند ک ــایی ش ــور شناس کش
 5 دســت کم  تعــداد  ایــن  از 

هزار نفر زن هستند. 
ــی روز  ــات جوزان ــرا بی ــر زه دکت
پنجشــنبه در همایــش روز جهانــی ایــدز در کرج بیان داشــت: 
 عــاوه بــر ایــن تعــدادی نیــز هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف

بیماری آنان هنوز پنهان مانده است. 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــا ب ــوان مبت ــداد بان ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــه دنب ــد ب ــت: بای ــار داش ــت، اظه ــش اس ــال افزای در ح
ــاوره ای  ــز مش ــه مراک ــن زمین ــیم و در همی ــگیری باش پیش
فعــال شــده اند کــه بــه ایــن افــراد بــه صــورت رایــگان 

خدمــات مشــاوره، آمــوزش و دارو ارائــه می دهنــد. 
بیــات اضافــه کــرد: یکــی از راه هــای پیشــگیری از ایــن 
ــوزش از  ــن آم ــه ای ــت ک ــانی اس ــوزش همس ــاری، آم بیم
و...  خانــه دار  بانــوان  و  معلمــان  دانش آمــوزان،  طریــق 
ــوزش داده  ــکار آم ــا هم ــال ی ــن و س ــم س ــای ه ــه گروه ه ب
ــه  ــد ب ــدگان بای ــن آموزش دهن ــه داد: ای ــود. وی ادام می ش
یکــی از مراکــز معتبــر آموزشــی مراجعــه و بــه مــدت شــش 
ــا  ــند ت ــده باش ــای الزم را دی ــز آموزش ه ــن مراک ــاه در ای م

ــد. ــل کنن ــود را منتق ــای خ ــی آموزش ه ــه خوب ــد ب بتوانن

نقاب آرایشی روی صورت جوانان
آرایــش صــورت در میــان بخــش جالــب توجهــی از جامعــه 
ــی  ــت؛ ضرورت ــرح اس ــرورت مط ــک ض ــوان ی ــه عن ــران ب ای
ــا شــور و شــوق هــر چــه بیشــتری  ــان ب ــان جوان ــه در می ک
دنبــال می شــود و در بعضــی مواقــع از مــرز افــراط نیــز عبــور 

می کنــد. 
مریــم افضلــی، جامعه شــناس و آسیب شــناس مســائل 
ــه  ــش در جامع ــده آرای ــل و واکاوی پدی ــی در تحلی اجتماع
ــی  ــاک خاص ــار و م ــع معی ــه واق ــت: ب ــار داش ــران، اظه ای
ــده  ــف نش ــن و تعری ــران تعیی ــه ای ــش در جامع ــرای آرای  ب
ــه نظــر می رســد؛  و اساســا حصــول ایــن امــر دور از ذهــن ب
زیــرا نمی تــوان قانونــی وضــع و تعریــف کــرد کــه بــه عنــوان 
 مثــال ابــرو بایــد این چنیــن یــا آنچنــان آرایــش شــود 
و ادعــا کــرد در صــورت زیرپــا گذاشــتن اصــول فرضــی 
انجــام  قاعــده  و  قانــون  برخــاف  عملــی  تعریف شــده، 
ــی از  ــب توجه ــت: بخــش جال ــی گف ــه اســت. افضل پذیرفت
میــل و انگیــزه جوانــان و نوجوانانــی کــه بــا زیــاده روی در ایــن 
امــر تــاش می کننــد خــود را خــاص جلــوه دهنــد، ناشــی از 
میــل بــه دیــده شــدن اســت و در واقــع ایــن گــروه از جامعــه 
تــاش می کننــد هویــت گمشــده خویــش را در آرایش هــای 

آنچنانــی بیابنــد.

اخبار کوتاه

ــا از  ــدر ناج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
کشــف 415 تــن انــواع مــواد مخــدر در کشــور خبــر 
داد و در عیــن حــال از افزایــش ایــن کشــفیات ابــراز 

نگرانــی کــرد. 
ســردار مســعود زاهدیــان دربــاره آمــار کشــف مــواد 

ــدای  ــرد:  از ابت ــور اظهارک ــدر در کش مخ
امســال تاکنــون بیــش از 415 تــن 
ــف  ــاط مختل ــدر در نق ــواد مخ ــواع م ان
ــت  ــده اس ــط ش ــف و ضب ــور کش کش
کــه در ایــن میــان مــواد مخــدر ســنتی 
بیشــترین میــزان کشــفیات را بــه خــود 

ــت.  ــاص داده اس اختص
وی بــا بیــان اینکــه مقایســه آمــار 

کشــفیات ســال جــاری تــا بــه امــروز در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال قبــل از افزایــش 14 درصــدی 
میــزان  ایــن  گفــت:  دارد،  حکایــت  کشــفیات 
کشــفیات و افزایــش آن در مقایســه بــا ســال  قبــل 
ــوه و لجام گســخیته ای کــه  ــد انب ــه تولی ــا توجــه ب ب

در افغانســتان وجــود دارد، نگران کننــده اســت.

بــه  رشــد  رو  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  زاهدیــان    
کشــور  در  مخــدر  مــواد  افزایشــی کشــفیات  و 
ــی  ــورهای غرب ــرد:  کش ــان ک ــتان خاطرنش افغانس
بــه بهانــه تأمیــن امنیــت و مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
متاســفانه  امــا  شــدند؛  افغانســتان  وارد کشــور 
شــاهد ایــن هســتیم کــه از زمــان 
ــتان  ــورها در افغانس ــن کش ــور ای حض
میــزان تولیــد مــواد مخــدر در ایــن 
ــه  ــت، بلک ــش نیاف ــا کاه ــور نه تنه کش
پیــدا  هــم  چشــمگیری   افزایــش 

کرد. 
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا  ناجــا 
در  تریــاک  تــن   7200 امســال  کــه  می شــود 
افغانســتان تولیــد شــود، گفــت: البتــه بعضــی 
تولیــد  پیش بینــی  بین المللــی  ســازمان های 
ــی های  ــا بررس ــته اند؛ ام ــاک را داش ــن تری 4400 ت
تــن   7200 از  بیــش  تولیــد  از  مختلــف حاکــی 

تریــاک در ایــن کشــور اســت. ایســنا

آمــوزش  وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  کل   مدیــر 
الکترونیکــی  ســامانه  راه انــدازی  از  پــرورش  و 
تدبیــر خبــر داد و گفــت: تاکنــون 17 هــزار مدرســه 
مربوطــه  اطاعــات  و  انجام شــده   فعالیت هــای 

را در این سامانه ثبت کرده اند.
بــه  اشــاره  بــا  صادق پــور  صــادق   
جزئیــات طــرح »تدبیــر« در مــدارس 
ــه در  ــر ک ــرح تدبی ــت: ط ــی گف ابتدای
راســتای بهبــود فرآیندهــای مدیریتــی 
ــی از ســال گذشــته  در مــدارس ابتدای
بــه  می کنــد  تــاش  شــده  آغــاز 
تــا  مــدارس کمــک کنــد  مدیــران 
بــا تحلیــل وضــع موجــود، برنامــه 

ــال  ــول س ــد و آن را در ط ــن کنن ــی را تدوی عملیات
ــد.  ــرا دربیاورن ــه اج ب

مدیریــت  تعالــی  طــرح  هماننــد  طــرح  ایــن 
مــدارس اســت کــه در مقطــع متوســطه اجــرا 
ــن اجــرای  ــر مدرســه در حی می شــود و در آن مدی
ــان  ــردازد و در پای ــی می پ ــه خودارزیاب ــات ب عملی

ــود.  ــام می ش ــی انج ــی کل ــک ارزیاب ــز ی ــال نی س
ــام  ــد انج ــه فرآین ــر مدرس ــاس مدی ــن اس ــر ای ب
ــد.  ــر می کن ــرح تدبی ــزار ط ــا را وارد نرم اف برنامه ه
وی بــا بیــان اینکــه بــرای کمــک بــه اجــرای 
برنامــه تدبیــر، راهنمایــی تحــت عنــوان »راهنمــای 
تدبیــر«  برنامــه  اجرایــی  گام هــای 
تنظیــم شــده و در اختیــار مدیــران 
گرفتــه  قــرار  ابتدایــی  مــدارس 
اســت، گفــت: از آنجــا کــه ظرفیــت 
مجــازی  فضــای  در  ارزشــمندی 
ــگام« در  ــال هم ــوان »پورت ــت عن تح
اســت پــرورش  و  آمــوزش   اختیــار 

بــا  تدبیــر«  الکترونیکــی  »ســامانه 
ــوزش  ــر آم ــکاری و مشــارکت کارشناســان دفت هم
 دبســتانی، مرکــز برنامه ریــزی، منابــع انســانی 
و فنــاوری اطاعــات، شــرکت پشــتیبان و همــکاری 
کل  ادارات  ابتدایــی  آمــوزش  معاونــت  جــدی 
راه انــدازی  مــدارس  در  پــرورش،  و   آمــوزش 

شد.

مفقودی برگ سبز
 a0005158 : به رنگ سفید و مدل 1394 و شماره موتور tu 3 برگ سبز خودرو پژو 206 تیپ
165 و شماره شاسی : naap03ed9ej600071 و نام مالک : زینب حفیظی بیدگلی و شماره 

انتظامی:43 179 س 47 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 345 فرعی مفروز شده از پاک 7949 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباس قضاوی  فرزند یداله   در جریان ثبت است و رای شماره 

139560302027005492 مورخه1395/05/04 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

1395/10/06  روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

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

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

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

اینصورت  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  و گواهی طرح دعوی خود  اقدام  به مراجع ذیصاح قضایی 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و 

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

داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/6 

شماره :26657/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه   پاک شماره 279 فرعی از 15200/8 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام عباس رویین تن فرزند یداله و معصومه جهانبانی فرزند رضا بالسویه   در جریان ثبت است 

و رای شماره 139560302027005687و 139560302027005691مورخ95/5/7 از طرف هیات حل اختاف موضوع 

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

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی 

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

ملک مرقوم در تاریخ 95/9/29  روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و 

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

 داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/6 

شماره :26656/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    شماره پاک 49401 فرعی مفروز شده از پاک 123 فرعی از 15190 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید سجاد رضوی زاده فرزند سید عبدالرسول  در 

جریان ثبت است و رای شماره 139560302027004752مورخه 1395/04/19از طرف هیات حل اختاف موضوع 

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

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 

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

حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/06  روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 

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

اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

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

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/6

 شماره :26655/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 

لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 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 اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

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

میر  خلیل  سید  آقای   1395/08/29 139560302023001056مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف   

سید  فرزند  اصفهان   از  1280985372صادره  55839کدملی  شناسنامه  شماره  به  معصومی    

 1 شماره  پاک  از  مفروزی  مربع  متر   167/87 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  حسین    

است.بدیهی  نموده  خریداری  عادی  بصورت  که  اصفهان  ثبت   1 بخش  در  واقع  اصلی    1325 از  فرعی 

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

 شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/21 

شماره : 26683 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 

لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 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 اماک 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 139560302023001042مورخ 1395/08/27 خانم آمنه کاظمی شیخ شبانی     به شماره 

شناسنامه 22کدملی 4622877805صادره ازشهر کرد  فرزند سید رضا     بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

76/20 متر مربع مفروزی از پاک شماره 7160 و 7167 - اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/21 

شماره : 26639 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
ورثه  رونوشت شناسنامه  و  فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره 41949892  اعلمی  لیا  خانم 

حیدری        حسین  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1223تقدیم  بشماره  خواستی  در 

بشناسنامه شماره 41236300030در تاریخ 1395/5/11در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- بس 

بی بی حیدری فرزند بهمن کد شماره 4471039 2- صفدر حیدری فرزند رمضان کد شماره 4471038 3- ریحانه 

حیدری فرزند حسین کد شماره 74978780 4- یگانه حیدری فرزند حسین کد شماره - 5- سید اعلمی فرزند 

گل محمد کد شماره 41949892

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

گواهی  حصروراثت
آقای مصطفی اسماعیل زاده قهدریجانی  بشناسنامه شماره 240 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/1227تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین 

اسماعیل زاده قهدریجانی      بشناسنامه شماره 1100024506در تاریخ 1395/3/26در گذشته و ورثه وی در هنگام 

در گذشت عبارتند از 1- مصطفی اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند قاسم علی ش ش 240 2- زهرا اسماعیل زاده 

قهدریجانی فرزند عباس ش ش 289 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9510103653406302شماره پرونده: 9509982653400665شماره بایگانی شعبه: 950675 تاریخ 

تنظیم: 1395/08/03 خواهان / شاکی زینب یادگاری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین علیمرادی به 

خواسته زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان واقع در فاورجان خیابان ماصدرا ساختمان دادگستری - طبقه 

اول اتاق شماره 225 ارجاع و به کاسه 9509982653400665 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/02 و 

ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم وفق ماده 195قانون مدنی افغانستان در آگهی درج گردد زوج 

مکلف است ظرف سه ماه به فامیل زوجه مراجعه نماید. 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.

 منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – خسروآقایی

دادنامه
شماره دادنامه :9509973654101441 تاریخ تنظیم :1395/08/12 شماره پرونده :9509983654900103 شماره 

بایگانی شعبه :950617 پرونده کاسه 9509983654900103شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان )103 

جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509973654101441 شکات :1. آقای غامرضا سبحانی فرزند حسن 2. 

خانم زهرا سادات شیرزادی کارماسه فرزند سید اسداله با وکالت خانم فاطمه دهخدا حسن آبادی فرزند فتح 

اله به نشانی فاورجان شهر ابریشم بلوار الغدیر نبش خیابان مدرس سمت چپ طبقه اول متهم :آقای حسین 

عبادی فرزند نوروز علی به نشانی کرسگان نمایشگاه رضایی اتهام : فروش مال غیر دادگاه با عنایت به محتویات 

پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

دادگاه درخصوص اتهام اقای حسین عبادی فرزند نوروز علی دایر بر فروش مال غیر ) فروش یک دستگاه خودرو 

سواری ریو شماره انتظامی ایران 13-818و96( موضوع شکایت خانم فاطمه دهخدا به وکالت از اقای غامرضا 

سبحانی و خانم زهرا سادات شیرزادی ورثه مرحوم محسن سبحانی دادگاه با توجه به محتویات پرونده قباله 

خرید از نمایشگاه اتومبیل رضایی به تاریخ 1390/4/15 اظهارات شهود مبنی بر مالکیت مورث شکات و مستحق 

للغیر بودن خودرو طی دادنامه شورای حل اختاف شعبه 6 حقوقی اصفهان و صورت جلسه توقیف خودرو از 

شکات و تحویل به مالک اصلی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده با این وصف که متهم در هیچ یک از 

مراحل تحقیقات و در دادگاه علیرغم اباغ با نشر اگهی حاضر نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی را 

محرز تشخیص داده و به استناد ماده یک قانون راجع به مال غیر مصوب 1308 وی را به تحمل دو سال حبس 

و پرداخت یکصد چهل وچهار میلیون ریال جزای نقدی و نیز رد مال به مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیون ریال 

)قیمت خودرو( در حق شاکی محکوم می کند رای صادر شده غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ 

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

 می باشد. 

رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان- سید رسول سادات

ابالغ نظریه کارشناسی
مدیریت محترم  اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف )نوبت صبح(

با توجه ارجاع کارشناسی پرونده به شماره کاسه 2120/95 ، دعوی آقای محمد علی سلیمانی، در خصوص صدور 

قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی شش دانگ یک واحد منزل مسکونی به شماره ثبتی 5475/7، اینجانب کارشناس 

تاریخ  در  در معیت خواهان،  منطقه،  به شهرداری  و مراجعه  پرونده  و مطالعه  دادگاه  در  از حضور  منتخب پس 

1395/8/11 از محل مورد نظر بازدید وضمن معاینه و بررسی مدارک، گزارش کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار 

حضرتعالی می رساند.

1-محل مذکور در اصفهان، خیابان گلزار، کوچه شهید خاتون آبادی )شماره 22( نبش کوچه شهید احمدی قرار دارد.

2-مکان مورد ارزیابی، شش دانگ خانه ای به پاک ثبتی 5475/7 است که دارای دو سند مالکیت هر یک سه 

دانگ مشاع از شش دانگ،اولی به شماره ثبتی 20605،صفحه13 از دفتر 134ودومی به شماره ثبتی 20604،صفحه10 

از دفتر134 بخش چهار شمال اصفهان، به مساحت تقریبی172/75متر مربع عرصه)طبق سند مالکیت(که حسب 

مندرجات پرونده شهرداری دارای بر اصاحی و عقب نشینی می باشد و حدود452متر مربع اعیانی می باشد.

3-با عنایت به بازدید به عمل آمده و مطالعه پرونده شهرداری محل مورد نظر ساختمانی است مسکونی با کاربری 

مسکونی با قدمتی بالغ بر7سال و شامل چهار واحد مسکونی در طبقات منهای شصت با متراژ تقریبی مفید79متر 

مربع،اول با متراژ تقریبی مفید 104 متر مربع ، دوم با متراژ تقریبی مفید 104 متر مربع و سوم با متراژ تقریبی 

مفید 73 متر مربع و یک زیر زمین با متراژ تقریبی 40 متر مربع که شامل چند باب انباری می باشد.واحد های 

مسکونی شامل اتاق خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی می باشد.ساختمان مذکور دارای دو 

پارکینگ مسقف و یک پارکینگ در حیاط می باشد.با توجه به بازدیدی که از داخل یکی از واحدها )طبقه دوم( به 

عمل آمد کف طبقات مسکونی با سرامیک و موزاییک و پوشش بدنه آنها با گچ و رنگ و کاشی و سرامیک اجرا 

شده است.نمای ساختمان نیز از آجر می باشد.در ضمن محل دارای انشعابات آب و برق و گاز است.لذا با توجه به 

جمیع جهات ، موقعیت محلی، وضعیت ساختمان، قدمت بنا، نوع و کیفیت مصالح مصرفی، متراژ و انشعابات و 

سایر عوامل مرتبط، ارزش ملکی شش دانگ محل مذکور، بالغ بر نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) 9/400/000/000 

ریال ( برآورد و اعام می گردد. چنانچه به این نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مهلت 3 روز پس از رویت به 

 اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری مراجعه نمایید را منتشر

 نمایید./ 

شماره: 26372/ م الف 

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک)نوبت صبح( شعبه اول شورای حل اختاف استان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950354 شماره دادنامه: 1366 مورخ : 95/8/16 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: محمد رضا حاجی هاشمی  نشانی: خمینی شهر-سه راه معلم- محله جانبازان- جنب باقر العلوم 

وکیل: کریم اکبریان نشانی : خمینی شهر- میدان شهدا- جنب اداره برق اول خیابان طالقانی پ ش22794 /1017 

خوانده: علیرضا بهرامی به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک گردشکار: با 

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

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست محمد رضا 

حاجی هاشمی  با وکالت کریم اکبریان به طرفیت علیرضا بهرامی بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک 

فقره چک به شماره های 195548   عهده بانک مهر اقتصاد به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان با  اباغ   وقت و انتظار کافی در 

جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 

ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن 

دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310؛ 309، 307، 249 قانون 

تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال ) 25/000/000ریال( به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت 525/000 ریال  هزینه دادرسی و نشر آگهی به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله 

وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/7/10   لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی  در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود . 

شماره:26432/م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره اباغیه:9510100350608750  شماره پرونده: 9509980350600678  شماره بایگانی شعبه: 950815 تاریخ 

تنظیم: 1395/08/24 خواهان اکبر ابوطالبی  دادخواستی به طرفیت خوانده عباس نصرالهی به خواسته اعسار از 

پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کاسه 9509980350600678  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/10/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

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

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

گردد.

شماره : 26353/ م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

دادنامه
شورای  اول  شعبه  رسیدگی:  مرجع   .............. رسیدگی:  تاریخ  دادنامه:95/868  شماره  پرونده:95/251  کاسه 

ورودی 132  پارکینگ 33  محله ب 5  فوالد شهر-  نشانی:  پور  راست  فاورجان خواهان: محمود  اختاف  حل 

رضا کمایی  المکان 2-حمید  مجهول  نشانی:  به  مرادی  مرتضی  خوانده:1-  منزل شخصی   4 پاک  دوم  طبقه 

ارجاع  از  پس  سند گردشکار:  خواسته:انتقال   5 طبقه  هور  مجتمع   11 خ  دستگاه  صد  شیر  چهار  نشانی:اهواز- 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 

دعوی  خصوص  شورا«در  قاضی  نماید:»رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم 

نادر به طرفیت آقایان 1-مرتضی مرادی فرزند حیدر 2-حمید رضا کمایی فرزند  آقای محمود راست پور فرزند 

غامرضا به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو 

ROA به شماره انتظامی 477ل 17 سری ایران 24 با توجه به بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان در 

جلسه رسیدگی و با توجه به استعامی که از اداره راهنمایی و رانندگی انجام گرفت کارت و سند ماشین به نام 

خوانده ردیف دوم می باشد.لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد م 362/227 رای به 

اتومبیل به نام خواهان صادر  انتقال سند  محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 

فاورجان  عمومی  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  اباغ  از  پس  روز  مهلت   20 ظرف  و  غیابی  صادره  نماید.رای   می 

می باشد. 

قاضی شورای حل اختاف فاورجان سادات

راه اندازی سامانه الکترونیکی »تدبیر« در مدارس ابتدایینگرانی پلیس از افزایش کشفیات مواد مخدر

حتما بخوانید!
وجود 2500 گونه گیاه دارویی در کشور
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حوادثسالمت

چرا باید کدوتنبل بخوریم؟
کدوتنبــل سرشــار از مــواد مغــذی اســت و بــه عنــوان 
 یــک خــوراک فصلــی پاییــز می توانیــد از مغــز، دانه هــا 
ــه  ــزی ک ــن ســبزی پایی ــد. ای ــز اســتفاده کنی ــن آن نی و روغ
ــت  ــترس اس ــامبر در دس ــر و دس ــاه اکتب ــان م ــوال می معم
سرشــار از ویتامیــن A و مؤثــر در پیشــگیری از پیــری اســت؛ 
ســرطان  مقابــل  در  آن  در  موجــود  آنتی اکســیدان های 
ــترول  ــطح کلس ــد س ــدو می توان ــر ک ــتند و فیب ــظ هس  محاف
را در حالــت مناســبی نگــه دارد. فوایــد کدوتنبــل بــا جزئیــات 

بیشــتر عبارتنــد از:
ــری  ــل کال ــه دلی ــاید ب ــش وزن: ش ــه کاه ــک ب      کم
و کربوهیــدرات کمــی  کــه کدوتنبــل دارد، بــرای بســیاری 
ــه حســاب نیایــد؛ امــا  گزینــه خوبــی در رژیــم غذایی شــان ب
ــرای  مــزه لذیــذ آن کــه مثــل ســیب زمینی شــیرین اســت، ب
ــاده اســت.  ــد، فوق الع ــم کنن ــد وزن ک ــه می خواهن ــرادی ک اف
البتــه از آن دســت ســبزی هایی اســت کــه بــه مــدت طوالنــی 
شــما را ســیر نگــه مــی دارد کــه بــه دلیــل فیبرهــای موجــود 

ــت. در آن اس
کدوتنبــل در کنــار دیگــر      شــاداب کننده پوســت: 
ســبزی ها ماننــد هویــج و ســیب زمینی شــیرین سرشــار 
از بتاکاروتــن اســت کــه در بــدن بــه ویتامیــن A تبدیــل 
می شــود و پوســت را در برابــر آســیب مقــاوم و ســرعت درمــان 
نارنجی رنــگ  ســبزی های  مصــرف  می کنــد.  ســریع تر  را 
ــار  ــا در کن ــدو در آش و ســوپ در فصــل زمســتان ی ــد ک مانن
ــود. ــه می ش ــدت توصی ــه ش ــدر ب ــز و چغن ــاز قرم ــل، پی فلف

ــا  ــبزی ب ــن س ــی: ای ــیدان طبیع ــار از آنتی اکس     سرش
داشــتن ویتامیــن E بــه شــکل گامــا توکروفــول، منبــع خــوب 
آنتی اکســیدان اســت کــه می توانــد در کاهــش التهــاب 
ــد.  ــر باش ــرطان مؤث ــکال س ــر اش ــر دیگ ــت در براب و محافظ
 همچنیــن ژن هــای پیشــگیری کننده از بیمــاری آلزایمــر 

را فعال می کند.
    کمــک بــه ســر حــال شــدن: منیزیــم موجــود در 
کدوتنبــل بــه درمــان افســردگی و تشــویش کمــک می کنــد. 
ایــن مــاده معدنــی طبیعــی کــه اغلــب بــه نــام آرامش بخــش 
 طبیعــت شــناخته می شــود، بــه شــما احســاس راحتــی 

و آسایش می دهد.
    بهبــود قــوه بینایــی: بتاکاروتــن موجــود در ایــن ســبزی 
ــه  ــا ب ــود، بعده ــل می ش ــن A تبدی ــه ویتامی ــدن ب ــه در ب ک
ــور بیشــتر  ــه دیــدن ن صــورت رتینــول تجزیــه می شــود کــه ب
کمــک می کنــد و کارکــرد شــبکیه چشــم را در وضعیــت 

ــد. ــظ می کن ــی حف خوب
    کمــک بــه پمپــاژ قلــب: مغــز و دانه هــای کــدو سرشــار 
از فیبــر هســتند کــه ســطح کلســترول را در ســطح خوبــی نگــه 
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــن می آورن ــون را پایی ــار خ ــد و فش می دارن
ــا  ــاج را ب ــان کم ــد، ن ــر اســتفاده کنی ــزان فیب از بیشــترین می
ــود  ــاالد خ ــا روی س ــد ی ــرف کنی ــدو مص ــه ک ــای پخت تکه ه

ــد. ــل بریزی ــای کدوتنب دانه ه
 A ــای ــف ویتامین ه ــه لط ــدن: ب ــی ب ــش ایمن     افزای
و C موجــود در کــدو، یــک سیســتم ایمنــی ســالم خواهیــد 
داشــت. ترکیــب ســوپ کــدو بــه همــراه زنجبیــل و ادویه هــای 
مختلــف، گزینــه بســیار خوبــی بــرای غروب هــای ســرد 

زمســتان اســت.

درگیری پسرخاله ها رنگ خون گرفت
از پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، عصــر دیــروز حوالــی 
ســاعت ۱۷ و 30 دقیقــه خبــر وقــوع یــک فقــره قتــل در یــک 
پــروژه ســاختمانی در حــال ســاخت در میــدان ســاحل، بــه 
مامــوران کانتــری ۱۸۱ عوارضــی اعــام شــد. بــا اعــام ایــن 
خبــر بافاصلــه اکیپــی از مامــوران کانتــری در محــل حادثــه 
ــاختمان  ــل س ــوران در مح ــور مام ــا حض ــدند. ب ــر ش حاض
ــی  ــرد جوان ــا جســد م ــا ب ــال ســاخت، آن ه ــه کاره در ح نیم
روبــه رو شــدند کــه بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســیده بــود.

ــه  ــوع ب ــه موض ــوان بافاصل ــرد ج ــد م ــاهده جس ــا مش ب
بازپــرس ایلخانــی، بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت اعــام 
شــد. دقایقــی بعــد بازپــرس امــور جنایــی تهــران بــه همــراه 
اکیــپ تشــخیص هویــت و کارشناســان پزشــکی قانونــی در 
صحنــه جــرم حاضــر شــدند و طــی بررســی اولیــه مشــخص 
شــد مقتــول پســر جوانــی اســت کــه بــا ضربــه چاقــو بــه زیــر 
ــل  ــل رســیده و قات ــه قت ــش و توســط پســرخاله اش ب گردن
نیــز از صحنــه جــرم متــواری شــده اســت. بررســی بیشــتر 
ــول  ــی داد مقت ــان م ــار نش ــه مرگب ــن حادث ــا ای ــه ب  در رابط
و پســرخاله اش مدتــی قبــل از شهرســتان بــرای کار بــه تهــران 
ــه کار  ــروژه ســاختمانی مشــغول ب ــن پ ــد و در ای ــده بودن آم

ــد. ــتراحت می کردن ــل اس ــان مح ــب ها در هم ــدند و ش ش
ــی  ــکی قانون ــه پزش ــول ب ــد مقت ــال جس ــا انتق ــان ب همزم
تــاش بــرای بازداشــت متهــم آغــاز و وی ســه ســاعت 
ــم  ــد. مته ــت ش ــداران بازداش ــه پاس ــل در منطق ــس از قت پ
ایــن پرونــده پــس از بازداشــت بــه بازداشــتگاه اداره آگاهــی 
ــن  ــوع ای ــت وق ــاره عل ــات پلیســی درب ــل شــد. تحقیق منتق
درگیــری مرگبــار در اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 

ــه دارد. ادام

جنایت برای 50 هزار تومان
ســهراب پــس از قتــل از محــل متــواری شــد و قصــد خــروج 
ــوان در  ــرد ج ــا م ــاد؛ ام ــه دام افت ــه ب ــت ک ــور را داش از کش
ــان  ــه کارآگاه ــا اینک ــود ت ــت ب ــر جنای ــه منک ــات اولی تحقیق
پلیــس ســراغ دوربین هــای مداربســته اطــراف محــل جنایــت 
رفتــه و بــا بررســی آن دریافتنــد کــه در زمــان وقــوع قتــل، تنهــا 
کســی کــه چنــد لحظــه قبــل وارد کوچــه محــل جنایــت شــده 
ــز از کوچــه خــارج شــده  ــد نی ــی بع ــه دقایق ــوده ک ســهراب ب
ــه  ــه در صحن ــری ک ــد ســرنخ دیگ ــدارک و چن ــن م اســت. ای
ــت  ــه جنای ــرد جــوان ب ــث شــد م ــد، باع ــه دســت آم ــل ب قت

اعتــراف کنــد.
چه شد تصمیم به قتل گرفتی؟

قصــد ایــن کار را نداشــتم. یــک لحظــه عصبانیــت کار دســتم 
داد. همیشــه بــه هــم پــول قــرض می دادیــم و مشــکلی 
ــرا نمی خواســت  ــم چ ــار نمی دان ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــش نمی آم پی
پولــم را پــس دهــد. خیلــی بــه او گفتــم بــه ایــن پــول نیــاز 

ــی داد. ــردا را م ــده ف ــدام وع ــا او م دارم، ام
چطور او را کشتی؟

قدیمــی ام حرف هــای  دوســت  و  را خواســتم  پولــم  او  از 
همیشــگی را بیــان کــرد. از دســتش عصبانــی شــدم. دســت 
ــه مــن  ــا کــی می خواهــی ب ــم ت ــه او گفت ــه یقــه شــدیم و ب ب
ــن  ــن حی ــم. در همی ــم را می خواه ــن پول ــی؟ م ــده بده وع
بــا مشــت بــه ســرش زدم؛ مشــتی کــه باعــث مــرگ او شــد. 
ــردم  ــر می ک ــود. فک ــاده ب ــن افت ــی ام روی زمی ــت قدیم دوس
ــار صدایــش  ــد ب ــه طرفــش رفتــم و چن ــد شــده. ب حالــش ب
کــردم، امــا بی فایــده بــود. بی حرکــت روی زمیــن افتــاده بــود 
و بدنــش ســرد بــود. ترســیده بــودم. بــه اطــراف نــگاه کــردم، 
کســی نبــود. بایــد هــر چــه زودتــر از محــل فــرار می کــردم تــا 

شــاهدی بــرای ایــن جنایــت پیــدا نشــود.
چقدر از او پول می خواستی؟

برابــر بیشــتر هــم  اگــر صدهــا  تومــان؛ ولــی  50 هــزار 
می خواســتم، ارزش ایــن را نداشــت کــه یــک قطــره خــون از 
دمــاغ او بریــزد؛ چــه برســد بــه اینکــه زندگــی اش تمــام شــود.

پشیمانی؟
لحظــه ای نیســت کــه بــه خــودم نگویــم چــرا ایــن کار را کــردی. 
یــک لحظــه از فکــر او غافــل نمی شــوم. مــن ناخواســته ایــن 
ــه مشــت  ــد می دانســتم ک ــا خــودم بای ــام دادم؛ ام کار را انج
 مــن ســنگین اســت و وضــع جســمی او هــم خــوب نیســت 

و نباید این کار را می کردم.
چرا فرار کردی؟

ــه  ــودم. از اینک ــته ب ــتم را کش ــه دوس ــودم؛ از اینک ــیده ب ترس
قــرار بــود دســتگیر شــوم و از اینکــه زندگــی خــودم و دوســت 
صمیمــی ام را نابــود کــرده بــودم. دلــم می خواهــد تمــام 
ــرش  ــوان س ــرد ج ــود. م ــده ش ــا او زن ــم ت ــی ام را بده  دارای
ــد: آرزوی محالــی کــه  ــر لــب می گوی ــدازد و زی را پاییــن می ان

ــرآورده نمی شــود. هیــچ وقــت ب

پدرشوهر، عروسش را خفه کرد
پــی  در  پیــش  افضــل گلــزاری گفــت: چنــدی  ســرهنگ 
وقــوع  بــر  مبنــی   ۱۱0 پلیســی  فوریت هــای  مرکــز  اعــام 
 یــک فقــره قتــل در شــهرک کاووســیه شهرســتان قــدس
ــوران  ــتور کار مأم ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــری موض پیگی
انتظامــی قــرار گرفتــه و بــا حضــور مامــوران کانتــری ۱۱ 
 مرکــزی شهرســتان قــدس در صحنــه قتــل و پــس از بررســی 
ــی  ــه زن ــق ب ــد متعل ــد جس ــخص ش ــه، مش ــات اولی و تحقیق
ــش  ــر دور گردن ــال ب ــردن ش ــه ک ــا حلق ــه ب ــوده ک ــاله ب 3۷ س
بــه قتــل رســیده اســت. وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا 
فنــی  شــگردهای  از  اســتفاده  و  میدانــی  ویــژه   اقدامــات 
و پلیســی در رونــد رســیدگی بــه پرونــده موفــق بــه شناســایی 
قاتــل شــدند، گفــت: در تحقیقــات مامــوران مشــخص شــد کــه 
قتــل توســط پدرشــوهر 65 ســاله مقتــول بــه هویــت »م-ب« 
ــک  ــی ی ــرد ط ــن ف ــت: ای ــزاری گف ــت. گل ــه اس ــورت گرفت ص
ــارد دســتگیر شــد.  ــه سرآســیاب م ــات پلیســی در محل عملی
جانشــین فرمانــده انتظامــی ویــژه غــرب اســتان تهــران با اشــاره 
بــه انتقــال متهــم و بازجویــی از وی اظهــار کــرد: متهــم انگیــزه از 
قتــل را اختــاف خانوادگــی منجــر بــه درگیــری لفظــی و ناتوانــی 
ــزاری ــرهنگ گل ــه س ــه گفت ــام کرد.ب ــمش اع ــرل خش  در کنت
متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه 

دادســرا تحویــل داده شــد.

موفــق  مرکــزی  فلوریــدای  دانشــگاه  محققــان 
بــه ســاخت نمونــه اولیــه یــک باتــری شــده اند 
کــه پــس از 30 هــزار بــار شــارژ شــدن از همــان 
برخــوردار  اســتفاده  اول  روز  قــدرت  و   توانمنــدی 
ــل از انگجــت،  ــه نق ــر ب ــا از مه ــزارش ایتن اســت.به گ
ــا  ــوده و ب ــوردار ب ــاد برخ ــی زی ــری از ظرفیت ــن بات ای
ســرعتی فــوق تصــور شــارژ می شــود؛ بــه گونــه ای کــه 
ــرای چندیــن روز  پــس از چنــد ثانیــه شــارژ شــدن ب
متوالــی قابــل اســتفاده اســت.عمر شــارژ ایــن باتــری 
بــه طــور متوســط ۲0 برابــر بیشــتر از باتری هــای 

لیتیومی اســت؛ زیــرا بــرای ذخیره ســازی بــرق از 
روش ایســتا یــا اســتاتیک اســتفاده کــرده و آن را بــر 
ــد.  ــره می کن ــری ذخی ــاده ســازنده بات روی ســطح م
ــرای  ــی ب ــای فعل ــه باتری ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــیمیایی  واکنش هــای  از  انــرژی  ذخیره ســازی 
نیازمنــد  منظــور  همیــن  بــه  و  می گیرنــد  بهــره 
ســطحی دوبعــدی و بــزرگ و پوشــیده از گرافــن بــرای 
ــتند.افزودن  ــرون هس ــادی الکت ــداد زی ــداری تع نگه
ــاخت  ــتفاده در س ــورد اس ــواد م ــر م ــه دیگ ــن ب گراف
ــه  ــزرگ اســت و ب ــت، چالشــی ب ــای پرظرفی باتری ه

ــک  ــد از ی ــری جدی ــازنده بات ــروه س ــت گ ــن عل همی
ــدک و ضخامــت  ــا اتم هــای ان ــد ب ــزی جدی ــاده فل م
کــم بــرای هدایــت الکترون هــا بــه درون ایــن باتــری 
اســتفاده کــرده اســت. شــارژ ســریع باتــری بــا 
ــن روش اســت. ــاد نتیجــه اســتفاده از ای ــی زی چگال
اگرچــه تــا تجاری ســازی ایــن باتری هــا راه درازی در 
ــی  ــد باتری های ــان می گوین ــا محقق ــت، ام ــش اس پی
ــرای شــارژ  ــه ایــن شــیوه ســاخته می شــوند، ب کــه ب
محصــوالت برقــی کوچــک ماننــد گوشــی همــراه 

ــتند. ــب هس مناس

با چند ثانیه شارژ گوشی تا چند روز باتری داشته باشید
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خواندنی

این است حکایت دنیا ...
ــد و از  ــاد. مورچــه کوچکــی آم ــن افت ــر زمی قطــره عســلی ب
ــش  ــزه عســل برای ــا م ــرود، ام ــه ب آن چشــید و خواســت ک
ــود؛ پــس برگشــت و جرعــه دیگــری نوشــید  اعجاب انگیــز ب
... . بــاز عــزم رفتــن کــرد؛ امــا احســاس کــرد کــه خــوردن از 
ــد؛  ــی را نمی ده ــزه واقع ــد و م ــت نمی کن ــل کفای ــه عس لب
پــس بــر آن شــد تــا خــود را در عســل بینــدازد تــا هــر چــه 
بیشــتر و بیشــتر لــذت ببــرد. مورچــه در عســل غوطــه ور شــد 
و لــذت می بــرد؛ امــا  نتوانســت از آن خــارج شــود؛ پاهایــش 
خشــک و بــه زمیــن چســبیده بــود و توانایــی حرکــت 

ــا آنکــه نهایتــا مــرد. ــد ت نداشــت. در ایــن حــال مان
ــز  ــت ج ــزی نیس ــا چی ــد: دنی ــن می گوی ــن فرانکلی بنجامی
قطــره عســلی بــزرگ! پــس، آنکــه بــه نوشــیدن مقــدار کمــی 
 از آن اکتفــا کــرد نجــات می یابــد و آنکــه در شــیرینی آن غــرق 

ــود. ــاک می ش ــد، ه ش

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
    پاسخگویی به شکایات

ــات  ــتری از خدم ــی مش ــام نارضایت ــی اع ــرات، یعن ــکایت در مخاب ش
دریافت شــده. شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان ســعی می کنــد 
پاســخگویی بــه شــکایات را از یــک رفتــار فــردی و شــخصی بــه یــک 

ــد. ــل کن ــازمانی تبدی ــگ س فرهن
ــه  تلفیــق ســه قســمت بازرســی، ارزیابــی سیســتم ها و پاســخگویی ب
شــکایات بــه ایــن دلیــل در شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان انجــام 
شــده کــه ایــن شــرکت بتوانــد خدمــات مطلوب تــری را بــه مشــتریان 
خــود عرضــه کنــد و بتوانــد مشــکات را بــه صــورت ریشــه ای حــل کنــد.

    دیدگاه مخابرات به شکایات
ــرات  ــرکت مخاب ــرفت ش ــرای پیش ــودمندی ب ــیار س ــکایات، راه بس ش

ــت.  ــان اس ــتان اصفه اس
تحقیقــات نشــان داده اســت بــه ازای هــر مشــترک کــه شــکایت خــود 

را ابــراز می کنــد، ۲6 مشــترک ناراضــی دیگــر وجــود دارد کــه شــکایت 
خــود را ابــراز نمی کنــد. ایــن مشــترکان ناراضــی بــه مــرور زمــان ارتبــاط 
ــای آن  ــوی رقب ــه س ــوال ب ــد و معم ــع می کنن ــازمان قط ــا س ــود را ب خ
ــترکان  ــکایات مش ــی ش ــن رو بررس ــوند. از ای ــذب می ش ــازمان ج س
ــرات  ــا در شــرکت مخاب ــگاه م ــت بســیاری برخــوردار اســت. ن از اهمی
اســتان اصفهــان بــه شــکایات، نگاهــی کامــا مثبــت و ســازنده 
ــم  ــی می بری ــود پ ــای خ ــه عیب ه ــا ب ــق م ــن طری ــرا از ای ــت؛ زی  اس

و می توانیم این عیوب را رفع کنیم.
    دریافت شکایات

در راســتای احتــرام بــه مشــترکان و فرهنــگ انتقادپذیــری مــا ســعی 
کردیــم رســیدگی بــه شــکایات را بــه صــورت یــک فرهنــگ ســازمانی 
دربیاوریــم و در همیــن راســتا اقــدام بــه پیاده ســازی اســتاندارد ایــزو 

۱000۱ کردیــم.
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رنــگ  مثــل  مردانــه  رنگ هــای  از  اســتفاده 
اقتــدار  احســاس  باعــث  مشــکی  و  ســرمه ای 
ایجــاد  را  اعتماد به نفــس  نتیجــه  در  کــه   می شــود 
ــو  ــناس در گفت وگ ــدم، روان ش ــر ابراهیمی مق می کند.دکت
بــا خبرنــگار بهداشــت و درمــان باشــگاه خبرنــگاران افــزود: 
ــمی  ــگ یش ــا رن ــد؛ مث ــی دارن ــر روان شناس ــا تاثی رنگ ه
 احســاس قــدرت می دهــد؛ خاکســتری بی تفاوتــی ایجــاد 
ــی، آرامــش را  ــد، قرمــز احســاس پرخاشــگری و آب می کن
فراهــم می کنــدوی توصیــه کــرد: از رنگ هــای متضــاد 
ــکی  ــا مش ــرمه ای ی ــای س ــود؛ رنگ ه ــتفاده ش ــز اس نی
درماندگــی  احســاس  ایجــاد  موجــب  درازمــدت،   در 
اضافــه کــرد:  ابراهیمی مقــدم  می شــود.دکتر  فــرد  در 
دریافــت  هــم  بیشــتری  گرمــای  تیــره،  رنگ هــای 
ــفید  ــن س ــا پیراه ــر در گرم ــال اگ ــور مث ــه ط ــد؛ ب می کنن
بپوشــید نــور را برمی گردانــد و شــما کمتــر احســاس 

گرمــا می کنیــد. تصــور کنیــد در دو اتــاق بــا دمــای 

ــرم  ــای گ ــی از رنگ ه ــه در یک ــد ک ــرار گرفته ای ــان ق  یکس
شــده  اســتفاده  ســرد  رنگ هــای  از  دیگــری   و 
ــتفاده  ــرم در آن اس ــگ گ ــه رن ــی ک ــما در اتاق ــت. ش اس
بیشــتری  احســاس گرمــای  درجــه   3 یــا   ۲ شــده، 

خواهیــد کــرد. گاهــی رنگ هــا جنبــه فرهنگــی هــم 

هندوســتان  در  مثــال  عنــوان  بــه  می کننــد؛  پیــدا 
تــن  بــر  ســفید  رنــگ  عــزاداری  هنــگام   مــردم 
ایــن  بــا  کــرد:  توصیــه  پایــان  در  می کننــد.وی 
اســتفاده  تیــره  رنگ هــای  از  زیــاد   حــال 
نکنیــد. دقــت کنیــد کــه رنــگ تیــره ای کــه انتخــاب 

ــما را  ــا ش ــل ب ــرف مقاب ــار ط ــت رفت ــن اس ــود ممک می ش
ــه  ــد و احســاس افســردگی ب ــز و دلســردکننده کن غم انگی

وجــود آورد.

ــت  ــدن درخواس ــه ش ــزان پذیرفت ــه می ــان داد ک ــج نش نتای
ــت  ــا درخواس ــت آن ه ــوش راس ــه در گ ــرادی ک ــط اف توس

عنــوان شــده نســبت بــه کســانی کــه از گــوش چــپ آن هــا 
ــت.  ــتر اس ــده، بیش ــتفاده ش ــردن اس ــت ک ــرای درخواس ب
ــردی را  ــد ف ــه بتوانی ــرای اینک ــد ب ــام کردن ــمندان اع دانش
راضــی بــه انجــام کاری کنیــد، درخواســت خــود را در گــوش 

راســت وی بگویید.تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد افــراد 

بیشــتر ترجیــح می دهنــد از طریــق گــوش راستشــان 
ــرا در ایــن صــورت پــردازش  ــد؛ زی مــورد خطــاب قــرار گیرن
ــه و  ــود یافت ــا بهب ــت در آن ه ــرای درخواس ــات و اج اطاع
ــه  ــده ک ــن پدی ــد ای ــمندان معتقدن ــرعت می گیرد.دانش س

ــه  ــری گــوش راســت« شــناخته می شــود ب ــوان »برت ــا عن ب
ــرد کــه اطاعــات دریافت شــده از  ــل شــکل می گی ــن دلی ای
گــوش راســت در نیمکــره چــپ مغــز کــه نســبت بــه نیمکــره 
راســت از قــدرت پــردازش منطقــی بیشــتر برخــوردار بــوده و 
 در رمزگشــایی اطاعــات کامــی  قدرتمندتــر اســت، پــردازش 
ــج  ــن نتای ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــوند.محققان ب می ش

ــی  ــی بررس ــرایط طبیع ــراد را در ش ــنیداری اف ــای ش رفتاره
کردنــد و چگونگــی پاســخ آن هــا را تحــت نظــر گرفتنــد. طــی 
ایــن مطالعــات کــه توســط دانشــمندان دانشــگاه کیــه تــی 
ــنیداری  ــای ش ــه، رفتاره ــام گرفت ــزی انج ــای مرک در ایتالی
ــد. صدهــا نفــر در ســه رســتوران مــورد بررســی قــرار گرفتن

دانشــمندان از روی عمــد از ۱۷6 نفــر از حاضــران ایــن اماکــن 

درخواســت ســیگار کردنــد کــه ایــن درخواســت ها از طریــق 

گــوش چــپ و راســت بــه ایــن افــراد انتقــال یافــت؛ نتایــج 
ــط  ــت توس ــدن درخواس ــزان پذیرفته ش ــه می ــان داد ک نش
ــوان  ــت عن ــا درخواس ــت آن ه ــوش راس ــه در گ ــرادی ک اف
ــرای  ــه کســانی کــه از گــوش چــپ آن هــا ب شــده نســبت ب

درخواســت کــرده اســتفاده شــده، بســیار بیشــتر اســت.
بــر اســاس گــزارش تلگــراف، نتایــج ایــن مطالعــات 
ارتباطــات  در  را  راســت«  گــوش  »برتــری  می توانــد 
کامــی  تاییــد کــرده و میــزان موفقیــت در پذیرفتــه شــدن 
درخواســت را در ایــن ارتباطــات بــا اســتفاده از گــوش راســت 

ــد. ــش ده ــب افزای مخاط

 کــودکان دوســت دارنــد دربــاره محیــط اطرافشــان 
ــاد ســوال  ــرای همیــن زی ــد؛ ب ــه دســت آورن اطاعــات ب
ــودکان پیوســته در  ــران، ک ــزارش آکاای ــه گ می پرســند. ب
حــال یادگیــری و مشــاهده محیــط اطرافشــان هســتند 
ــد  ــت دارن ــا دوس ــد. آن ه ــال را درک می کنن ــان ح و زم
ــد؛  ــه دســت آورن ــط اطرافشــان اطاعــات ب ــاره محی درب
ــاد  ــند و زی ــوال می پرس ــواره س ــل هم ــن دلی ــه همی ب
ــد. بچه هــا فکــر می کننــد کــه والدینشــان  حــرف می زنن
ــن  ــه همی ــد؛  ب ــا را می دانن ــواالت آن ه ــه س ــخ هم پاس
ــد  ــاس می کنن ــا احس ــند. آن ه ــا می پرس ــل از آن ه دلی
ــا ســوال  ــد ب ــی دارد و آن هــا می توانن ــز علت کــه هــر چی
ــن  ــد. بنابرای ــی ببرن ــف پ ــائل مختل ــه مس ــیدن ب پرس
ــرده  ــادرش می پرســد: »چــرا اون م ــی از م ــی کودک وقت

ــدارد.  ــی ن ــده؟« تعجب ــدر بلن ــدش این ق ق
ــودش  ــش خ ــترس و تن ــش اس ــرای کاه ــودک ب گاه ک
می ترســد  حیوانــات  از  کــودک  می پرســد.   ســوال 

و می پرسد:  »چرا اون سگه این قدر پارس می کنه؟«
 گاهــی نیــز کودک شــروع می کنــد به حرف زدن و ســوال 
ــاط برقــرار کــرده  ــا والدینــش ارتب ــد ب ــا بتوان  پرســیدن ت
 و بــه آن هــا نزدیــک شــود. در بســیاری از مــوارد وقتی پدر 
ــاره  ــد، او دوب ــودک را می دهن ــواالت ک ــخ س ــادر پاس و م

ــد. ــوال را می پرس ــان س هم
گاه والدیــن واقعــا نمی فهمنــد کــه کودکشــان چــه 
می خواهــد؛ چــون بــا توضیحــات آن هــا قانــع نمی شــود.

ــه ســواالت  ــل از پاســخ دادن ب ــر اســت قب ــن بهت بنابرای

ــور  ــد منظ ــا بفهمی ــید ت ــوال بپرس ــا س ــودک  از آن ه ک
آن هــا چیســت و آن هــا واقعــا چــه از شــما می خواهنــد.

می پرســد  ســوال  شــما  از  ُمــدام  کــودک   گاهــی 
ــوال  ــما س ــاره از ش ــد، دوب ــواب او رامی دهی ــی ج  و وقت
می پرســد؛ چــون منظــور شــما را متوجــه نشــده اســت. 
 او نمی توانــد چیزهایــی کــه خــودش تجربــه نکــرده 

را درک کند.
نگــرش کــودک بــه مســائل مختلــف  بــا شــما تفــاوت 
ــه ســن   ــا توجــه ب ــه همیــن دلیــل شــما بایــد ب  دارد؛  ب

 سال او پاسخ سواالتش را بدهید.
 شــما همچنیــن بایــد آمادگــی شــنیدن ســواالت تکراری 
 کودکتــان را داشــته باشــید؛ چــون او بایــد یــک مطلــب 
ــد آن را درک  ــا بتوان ــد ت ــرور کن ــش م ــا در ذهن  را باره

کند. 
کــودکان معمــوال ســواالتی می پرســند کــه پاســخ دادن 

بــه آن هــا مشــکل اســت.

برای پذیرفته شدن، خواسته ها را در گوش راست عنوان کنیدبرای افزایش اعتماد به نفس، از رنگ های مردانه استفاده کنید

چرا کودک من زیاد سوال می پرسد؟


