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این حزب یا آن حزب، هر دو دشمن هستند

له
قا

رم
س مردم  از  زیادی  جمع  آبان ماه،   26 چهارشنبه 

معظم  رهبر  با  دیدار  توفیق  اصفهان  شهیدپرور 
انقالب اسالمی را داشتند. 

معظم له در این دیدار به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا  فرمودند:  و  کردند  اشاره  آمریکا  در  اخیر 
سِر  کدامشان  هر  حزب،  آن  یا  حزب  این  آمریکاست؛ 
نرساندند، شر رساندند. یکی  ما  به  آمدند، خیری  کار 
نفتی  سکوی  به  یکی  زد،  هواپیما  یکی  کرد،  تحریم 
کرد. ما نگرانی  کمک  کرد، یکی به دشمنان ما  حمله 
هر  با  مواجهه  برای  الهی  توفیق  به  ما  نداریم؛  هم 

حادثه محتمل آماده ایم.« 
در  اینکه  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آنچه  اما 
همان روز، یعنی چهارشنبه گذشته 26 آبان ماه، مجلس 
نمایندگان آمریکا، قانون تحریم های ایران موسوم به 
ISA را تصویب کرد؛ قانونی که 20 سال پیش در دولت 
کلینتون تصویب  بیل  ریاست جمهوری  به   دموکرات 

و اجرایی شد ...
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کیمیای وطن از بازار ارز گزارش اختصاصی 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــس  ــی مجل ــت مل ــس کمیســیون امنی نائب رئی
کــرد:  عنــوان  هســته ای  موضــوع  دربــاره 
دانشــمندان مــا در چارچــوب همــان برجــام 
امــروز بــه جایگاهــی رســیده اند کــه اگــر در 
گذشــته ســانتریفیوژهای نســل گذشــته را داشتیم 
امــروز در حــال تولیــد ســانتریفیوژهای نســل 8 
ــن  ــد در ای ــا بخواهن ــر آمریکایی ه ــتیم؛ اگ هس
مســئله دبــه کننــد، توانایــی داریــم کــه تــا نســل 

ــم. ــش بروی ــم پی 20 ه
حســن بیگــی بــا بیــان اینکــه ایــران در موضــوع 
ــت  ــن NPT فعالی ــوب قوانی ــته ای در چارچ هس
ــل  ــازمان مل ــو در س ــه نتانیاه ــا اینک ــرد ت می ک
ــب  ــه بم ــران در حــال دســتیابی ب ــرد ای ــا ک ادع
ــن زمــان  ــار داشــت: در ای هســته ای اســت، اظه
غــرب و آمریــکا از ســخنان نتانیاهــو وحشــت زده 
ــه  ــد. چنانچ ــام افتادن ــال برج ــه دنب ــدند و ب ش
ــا  ــی ب مــا در گذشــته هــم مذاکــره داشــتیم؛ ول

ــم. ــش می رفتی ــه پی حوصل
نائب رئیــس  حســن بیگی،  ابوالفضــل 
ملــی مجلــس شــورای  امنیــت  کمیســیون 
ــد  ــرح تمدی ــب ط ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
تحریم هــای ضــد ایرانــی در مجلــس ســنای 
آمریــکا اظهــار کــرد: ژئوپلیتیــک فرهنگــی ایــران 

ــران فشــار وارد  ــه ای ــد ب ــه می کن ــا دیکت ــه دنی ب
نکنیــد کــه قطعــا در ایــن صــورت مســلمانان در 
 ســطح دنیــا می تواننــد بــا آمریکایی هــا برخــورد 

کنند.
حســن بیکــی خاطرنشــان کــرد: همــه می داننــد 
ــش  ــد، داع ــامی نباش ــوری اس ــر جمه ــه اگ ک
ســپس  و  می کشــد  آتــش  بــه  را  منطقــه 
معضاتــی بــرای آمریکایی هــا بــه وجــود خواهــد 

آورد.
وی بیــان کــرد: امــروز دنیا بــه جمهوری اســامی 
 نیــاز دارد و آمریکایــی هــم می داننــد گرانــی 
و ارزانــی انــرژی دنیــا دســت ایــران اســت؛ 
ژئوپلیتیــک  لحــاظ  بــه  هرمــز  تنگــه   زیــرا 

و ژئواستراتژیک بر انرژی دنیا اثرگذار است.
ــس  ــس مجل ــاور رئی ــور، مش ــور حقیقت پ منص
اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  اســامی،  شــورای 
مقامــات مســئول نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران بــه جمع بنــدی بســتن تنگــه هرمــز 
برســند، ایــران توانایــی بســتن ایــن تنگــه را دارد 
ــن کار را  ــا ای ــای مســلح م ــون نیروه ــر اکن و اگ
ــه ایــن دلیــل اســت کــه مســئوالن  نمی کننــد، ب
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــوز ب ــام هن ــا در رأس نظ م

نرســیده اند.

 نماینــده ادوار مجلــس گفــت: قــوه قضائیــه 
اصــا نبایــد منتظــر اعــام دولــت بــرای برخــورد 
ایــن  زیــرا  بمانــد؛  نجومــی  فیش هــای  بــا 
ــن  ــت ای ــی دارد و الزم اس ــه عموم ــئله جنب مس

ــد. ــام ده کار را انج
مجلــس  ســابق  نماینــده  توکلــی،  احمــد 
شــورای اســامی، در برنامــه »رویــداد« از رادیــو 
ــای  ــئله فیش ه ــه مس ــان اینک ــا بی ــو ب گفت وگ
ــت ــه دار اس ــاد ریش ــا فس ــارزه ب ــی و مب  نجوم

ــتور  ــش دس ــال پی ــن س ــی چندی ــت: وقت گف
هشــت مــاده ای مبــارزه بــا فســاد را ابــاغ کردند، 

ــود. ــوز ایــن میــزان کرختــی ایجــاد نشــده ب هن
فســاد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــه دســتگاه های  ــز ب ــردم نی سیســتمی شــده، م
رســیدگی کننده خوش بیــن نیســتند. کســی کــه 
گذاشــته اند مواظــب ایــن فســادها باشــد، خــود 
در راســتای منافــع شــخصی اش کار می کنــد.

ــبت  ــردم نس ــه م ــون هم ــت: چ ــان داش وی بی
ــر  ــک تنف ــن موضــوع حســی داشــتند، ی ــه ای ب
ــد.  ــدا ش ــوع پی ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس عموم
ــت  ــت، حمای ــود داش ــه وج ــری ک ــرمایه دیگ س
رهبــری اســت. رهبــری بــه هیئــت دولــت گفــت 
 کــه بایــد در ایــن خصــوص ضابطــه تعییــن کنیــد 
و دفتــر مــن هــم پیــروی کنــد؛ امــا دولــت کاری 
ــه کار  ــی ک ــداد؛ در حال ــام ن ــه انج ــن زمین در ای

ــوق شــهروندی اســت. ــاع از حق ــت، دف دول
توکلــی بــا تصریــح بــر اینکــه رســیدگی بــه 
ــی اســت، گفــت:  ــا طوالن ــی ذات پرونده هــای مال
در حــال حاضــر دارم دربــاره پرونــده احــکام 
دادگاه آمریــکا و رشــوه دهی توتــال بــه یــک 
مقــام ایرانــی مطالعــه می کنــم؛ می بینــم از 
ســال 2006 تــا ســال 2013، ایــن موضــوع طــول 
کشــیده اســت. پرونــده اســتات اویــل نیــز 5 تــا 

ــت. ــیده اس ــول کش ــال ط 6 س

وزیــر امــور خارجــه ایــران عصــر شــنبه بــه وقــت محلــی در 
ــد  ــگان و اندیشــمندان سیاســی هن ــدادی از نخب ــع تع جم
 حضــور پیــدا کــرد و گفت: دوره ســلطه گرایی به پایان رســیده 

است.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان بــا هشــدار دربــاره جهانــی 
شــدن تروریســم افــزود: همــه نیازمنــد درک ایــن واقعیــت 
 هســتیم کــه حمایت از تروریســم، ســودی برای هیچ کســی

 ندارد.
منطقــه  در  تروریســم  خارجــه گســترش  امــور  وزیــر 
و  تحقیــر  ناامیــدی،  از  ناشــی  را  آســیا  غــرب 
آن  مســبب  بیگانــگان  کــه  برشــمرد  مــردم   تــرس 

هستند.
ــراق و افغانســتان و منطــق اشــغالگری  ــف اشــغال ع ظری
در فلســطین را مســبب گســترش افراط گرایــی و تروریســم 

عنــوان کــرد.
ســبب  را  آمریکایــی  بــزرگ  قــرن  از  غلــط  درک  او 
دانســت  آســیا  غــرب  منطقــه  در  فــراوان  خســارات 
دارد کــه  اهمیــت  واقعیــت  ایــن  درک  داد:  هشــدار  و 
اشــتباه  آمریــکا  دوبــاره  کــردن  بــزرگ  از  صحبــت 
رســیده  پایــان  بــه  ســلطه گری  دوران  زیــرا   اســت؛ 

است.

پایــگاه اینترنتــی ویکی لیکــس حــدود 2 هــزار و 500 ســند 
ــای  ــان آژانس ه ــی می ــکاری امنیت ــاره هم ــه را درب محرمان

اطاعاتــی و جاسوســی آمریــکا و آلمــان منتشــر کــرد.
ویکی لیکــس در بیانیــه ای اعــام کــرد: امــروز ویکی لیکــس 
۹0 گیگابایــت اطاعــات مربــوط بــه بررســی پارلمــان 
آلمــان را دربــاره اقدامــات مربــوط بــه اســتراق  ســمع 
 مربــوط بــه آژانــس اطاعــات خارجــی ایــن کشــور منتشــر

 می کند. 
ــناد  ــن اس ــری از ای ــش دیگ ــه، بخ ــن بیانی ــاس ای ــر اس ب
ــات  ــس اطاع ــای آژان ــه همکاری ه ــوط ب ــده مرب افشاش

ــت. ــی آمریکاس ــت مل ــس امنی ــان و آژان ــی آلم خارج

ــبکه  ــه از ش ــی ک ــترده بین الملل ــه کاری گس ــبکه تب ــک ش ــای ی اعض
بوت نــت مخــرب خــود بــرای انجــام فعالیت هــای مخــرب ســایبری 
اســتفاده می کردنــد، شناســایی و دســتگیر شــدند. ایــن شــبکه کــه 
ــان ــکا، آلم ــکاری نیروهــای پلیــس در آمری ــا هم ــام دارد ب  بهمــن ن
انگلیــس، یوروپــل و نهادهــای امنیتــی و اطاعاتــی 30 کشــور دیگــر 
جهــان شناســایی و تخریــب شــد. بوت نــت بهمــن بــا انتشــار 
بدافزارهــای مخــرب بــرای ســرقت اطاعــات و آســیب زدن بــه 
ــداد  ــه تع ــی رود ک ــم آن م ــرد. بی ــدام می ک ــران اق ــای کارب رایانه ه
زیــادی از رایانه هــا در سراســر جهــان بــه همیــن علــت دچــار مشــکل 
شــده باشــند. تعــداد قربانیــان بوت نــت بهمــن یــک میلیــون کاربــر 
ــا ارســال  ــن شــبکه ب ــزار ای ــوان شــده اســت. بداف ــه عن ــر هفت در ه
ایمیل هــای آلــوده منتشــر می شــد و گــردش مالــی آن صدهــا 
ــری از  ــرای باج گی ــبکه ب ــن ش ــود. از ای ــرآورد می ش ــون دالر ب میلی
ــن  ــازی ای ــان و آزادس ــای آن ــردن داده ه ــل ک ــق قف ــران از طری کارب
اطاعــات بــه ازای دریافــت پــول هــم اســتفاده می شــد. تــا بــه حــال 
ــت  ــبکه بوت ن ــن ش ــال ای ــرور فع ــل، 3۹ س ــه 37 مح ــه ب ــا حمل ب
ــن  ــت بهم ــان بوت ن ــده اند. قربانی ــتگیر ش ــز دس ــر نی ــط و 5 نف ضب
ــتند. ــز هس ــی نی ــازمان مال ــامل 40 س ــوده و ش ــور ب ــل 180 کش اه

ــت از  ــبکه بوت ن ــن ش ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــدادی از بدافزاره تع
  Bebloh ،Citadel ،NewGOZ :ســال 200۹ بــه ایــن ســو عبارتنــد از

.Marcher و   Bugat ،pandabanker ،TeslaCrypt

ــزب  ــای ح ــام کاندیداه ــروان از اع ــه پی ســخنگوی جبه
 موتلفــه بــه شــورای مرکــزی جبهــه پیــروان خبــر داد 
و گفــت: اصولگرایــان در نهایــت بــه محوریــت و نظــر 
ــرد. ــد ک ــن خواهن ــارز تمکی ــت مب ــه روحانی ــی جامع نهای

ــروان  ــه پی ــخنگوی جبه ــجادی، س ــن س ــید کمال الدی س
دربــاره معرفــی نامــزد نهایــی جبهــه پیــروان اظهــار داشــت: 
ــه  ــام داده و موتلف ــی ها را انج ــه بررس ــو جبه ــزاب عض  اح
و کارمنــدان کاندیداهــای خــود را معرفــی کرده اند. ســجادی 
تاکیــد کــرد: علی رغــم معرفــی نامزدهــا بــه شــورای مرکــزی 
 جبهــه پیــروان، در نهایــت اصولگرایــان بــه محوریــت 
و نظــر نهایــی جامعــه روحانیــت مبــارز تمکین خواهنــد کرد.
 وی بــا اشــاره بــه مطــرح بــودن افــرادی همچــون حبیبــی

بادامچیــان و میرســلیم از ســوی حــزب موتلفــه بــرای 
ــرای  ــزد را ب ــت نام ــه هش ــزب موتلف ــت: ح ــات گف انتخاب

ــت. ــرده اس ــی ک ــوری معرف ــت  جمه ــات ریاس انتخاب

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تنگه هرمز به لحاظ ژئوپلیتیک بر انرژی دنیا اثرگذار است

توکلی:

برخورد با فساد و فیش های نجومی، جنبه عمومی دارد

ظریف:

بزرگ کردن دوباره آمریکا اشتباه است

 انتشار ۲۵۰۰ سند محرمانه 

از همکاری اطالعاتی آلمان و آمریکا

 شناسایی شبکه تبه کاری بزرگ 

بین المللی سایبری در ۵ قاره جهان

 کاندیداهای موتلفه برای انتخابات 

ریاست جمهوری مشخص شدند

حتما بخوانید!
امضای پوتین برای تاکید بر اجرای برجام یکشنبه  14  آذرماه   21395

ـــمـــاره  310  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

این حزب یا آن حزب، هر دو دشمن هستند

 ادامه از صفحه یک: 
مهم تــر اینکــه از میــان 200 نماینــده حاضــر در جلســه 
ــد 20 ســاله ایــن تحریــم ــه تمدی ــا یــک نفــر ب ــور تنه  مزب

ــرات  ــزب دموک ــر دو ح ــر از ه ــف داد و 400 نف  رأی مخال
و جمهوری خواه به آن رأی مثبت دادند! 

 HR5711 پــس از آن نیــز دربــاره طــرح موســوم بــه قانــون
بحــث کردنــد و بــه تبــادل نظــر پرداختنــد؛ طرحــی کــه بــر 
اســاس آن فــروش هواپیمــای مســافربری و قطعــات آن 
بــه ایــران ممنــوع می شــود. آنــان در مصوبــه ای دیگــر بــه 
ــد  ــب کردن ــی را تصوی ــردم ســوریه، قانون ــاع از م ــه دف بهان
ــال  ــی اعم ــر کس ــه ه ــدی را علی ــای جدی ــه تحریم ه ک
می کنــد کــه از دولــت ســوریه حمایــت مالــی، تجهیزاتــی 
ــیه  ــال روس ــامل ح ــه ش ــی ک ــد؛ تحریم های ــاوری کن  و فن

و ایران می شود.
 دو روز پیــش نیــز مجلــس ســنا و کنگــره، تمدیــد 
تحریم هــا را تصویــب کردنــد و در واقــع بــه برجــام پشــت 
ــچ  ــب برجــام، هی ــد؛ گرچــه در طــول مــدت تصوی ــا زدن پ
گام مثبتــی برنداشــتند، لکــن فقــط و فقــط مــا را تحــت 
فشــار گذاشــتند تــا بــه تعهداتمــان یک طرفــه عمــل کنیــم 
و کردیــم؛ امــا امــروز کســی کــه متضــرر شــده ما هســتیم. 
ــه  ــد ب ــا فرمودن ــم باره ــری معظ ــم رهب ــه از اول ه اگرچ
ــا  ــد ی ــی نفهمیدن ــرد و بعض ــاد ک ــوان اعتم ــکا نمی ت آمری
ــد. امــروز موضــوع کامــا روشــن  ــه نفهمــی زدن خــود را ب
ــن انقــاب  ــل ای ــه تمامــه در مقاب ــر ب ــای کف شــد کــه دنی
ــن  ــره، ای ــنا و کنگ ــر س ــن آرای اخی ــت و ای ــتاده اس ایس
ــکا در  ــزب آمری ــر دو ح ــه ه ــد ک ــد می کن ــب را تایی مطل
ــرت  ــا بصی ــا ب ــه م ــد؛ باشــد ک ــران متحدن ــا ای دشــمنی ب

ــم.  عمــل کنی
اکنــون برجــام نقــض شــده اســت و نبایــد منتظــر مانــد تــا 
ــرا  ــه؛ زی ــا ن ــد ی ــد می کن ــکا تایی ــور آمری ــد رئیس جمه دی
او روزهــای آخــر عمــر ریاســتش اســت و بــر فــرض هــم 
کــه مصوبــه تمدیــد تحریم هــا را وتــو کنــد، دیــری نخواهــد 
ــای  ــد چالش ه ــوری جدی ــت جمه ــا ریاس ــه ب ــد ک پایی
ــم  ــد تصمی ــروز بای ــس ام ــد. پ ــد آم ــش خواه ــد پی جدی
مقتدرانــه گرفــت و نترســید کــه »التهنــوا و التحزنــوا وانتــم 

االعلــون ان کنتــم مومنیــن«.
نگاهــی گــذرا بــه سیاســت های خصمانــه آمریــکا طــی 37 
ــن  ــد ای ــز مؤی ــوری اســامی نی ــه جمه ســال گذشــته علی
نکتــه اســت کــه هــر دو حــزب آمریــکا در هــر مســئله ای 
ــوری  ــا جمه ــمنی ب ــند، در دش ــته باش ــاف داش ــه اخت ک

ــد. ــا یکدیگــر ندارن اســامی هیــچ اختافــی ب
 از ابتــدای پیروزی انقاب اســامی تاکنون تمامی روســای 
جمهــور آمریــکا بــر ایــن روش بوده انــد. در ایــن 37 ســال 
مجموعــا 6 نفــر عهــده دار ریاســت جمهــوری آمریــکا بودنــد 
 کــه 3 نفــر دموکــرات و 3 نفــر جمهوری خــواه بودنــد؛ کارتــر

 کلینتــون و اوبامــا از حــزب دموکــرات و ریــگان، بــوش پــدر 
و بوش پسر از حزب جمهوری خواه.

 مــا در شــماره های قبــل تعــدادی از جنایــات آمریــکا 
ــم. در  ــان کردی ــت وار بی ــران فهرس ــت ای ــه مل ــبت ب را نس
ــاه  ــت موضــوع، کوت ــه اهمی ــا توجــه ب ــز ب ــن نوشــتار نی ای
ــای  ــک از روس ــر ی ــه ه ــات خصمان ــی از اقدام نمونه های
ــه  ــت های خصمان ــان از سیاس ــه نش ــکا را ک ــور آمری جمه

ــم. ــان می کنی ــور دارد، بی ــت آن کش ــی دول دائم
ــاب  ــروزی انق ــان پی ــه در جری ــی ک ــر، کس ــی کارت  جیم
ــا  ــن تحریم ه ــود، اولی ــکا ب ــور آمری ــامی رئیس جمه  اس
ــف  ــران را توقی ــای ای ــب و دارایی ه ــران تصوی ــه ای را علی
ــه  ــبز ب ــراغ س ــوژه، چ ــای ن ــس، کودت ــات طب ــرد. عملی ک
صــدام بــرای حملــه بــه ایــران و آغــاز جنــگ هشــت ســاله 
ــت.  ــت وی دانس ــه دول ــدام خصمان ــن اق ــد مهم تری را بای
پــس از او دونالــد ریــگان ســر کار آمد. دولت ریــگان تقریبا 
ــا ایــران ادامــه داشــت.  ــا پایــان جنــگ هشــت ســاله ب ت
گســترش تحریم هــا و حمایــت بــدون محدودیــت از رژیــم 
صــدام در ابعــاد تســلیحاتی، اطاعاتــی و سیاســی، خطــی 
ــگان در دو دوره ریاســت جمهــوری خــود پــی  ــود کــه ری ب
گرفــت. دولــت ریــگان با درگیرشــدن مســتقیم با ایــران در 
آب هــای خلیــج فــارس و در نهایــت شــلیک بــه هواپیمــای 
 مســافربری و کشــتن 420 انســان بی گنــاه، پرونــده خــود 

را درباره ایران بست.
جــرج بــوش پــدر، ســکاندار بعــدی بــود کــه سیاســت های 
ــه  ــود را ب ــای خ ــه داد و ج ــران ادام ــاره ای ــین را درب پیش
بیــل کلینتــون ســپرد. وی در دوران خــود بخــش جدیــدی 
ــم  ــه تحری ــرد ک ــب ک ــران تصوی ــه ای ــا را علی از تحریم ه

ــت.  ــن آن هاس ــی از اصلی تری ــو، یک ــه دامات ــوم ب موس
کلینتــون میلیون هــا دالر بودجــه بــرای کمــک بــه معارضــان 
جمهــوری اســامی اختصــاص داد و ادامــه راه را بــه جــرج 
دابلیــو بــوش، یعنــی بوش پســر ســپرد. وی ایــران را محور 
ــترش داد  ــران را گس ــه ای ــا علی ــد، تحریم ه ــرارت خوان  ش
ــرای  ــدی ب ــه تهدی ــه بهان ــران را ب ــته ای ای ــده هس و پرون
صلــح جهانــی، بــه اهرمــی بــرای فشــار بــر ایــران تبدیــل 
کــرد کــه ایــن سیاســت هنــوز ادامــه دارد؛ کمــا اینکــه بقیــه 

نیــز. 
ــری  ــش نف ــع ش ــن جم ــن ای ــا، آخری ــاراک اوبام ــا ب ام
ــدت  ــرعت و ش ــا س ــا ب ــا، تحریم ه ــت. در دوره اوبام اس
ــدند  ــرور ش ــته ای ت ــمندان هس ــال و دانش ــتری اعم  بیش

و به تأسیسات اتمی نیز حمله سایبری شد.
ــران  ــت ای ــا مل ــکا ب ــمنی های آمری ــی از دش ــا جزئ این ه
اســت کــه بــا این همــه دشــمنی بــه فرمــوده امــام خمینی 
رضــوان هللا تعالــی علیــه کاری از پیــش نبــرد و هیــچ غلطی 
ــا بصیــرت  ــدار و ب ــد؛ چــرا کــه ملــت مــا بی نتوانســت بکن
ــرت هســت و عاشــورا  ــا بصی ــد و هســتند و ت ــل بودن کام
ــن  ــده اســت، ای ــام حســین علیه الســام زن و نهضــت ام
ــی رود و راه  ــش م ــا پی ــتاز و پوی ــربلند و پیش ــاب س انق
ــی  ــرت ول ــاب حض ــام و انق ــدن اس ــی ش ــرای جهان را ب

ــازد. ــوار می س ــج( هم عصر)ع

اخالق حکومتی پیامبر)ص(                                                 
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ــیده  ــی پوش ــر کس ــخ ب ــر)ص( در تاری ــی پیامب خوش خلق
نیســت؛ حتــی کســانی کــه بــه نبــوت ایشــان اعتقــاد ندارنــد 
ــف  ــه ایشــان تعری ــق خــوش محمــدی و اخــاق نمون  از خل
و تمجیــد می کننــد و بســیاری در مقابــل ایــن اخــاق خــوش 
 ســر فرود آورده و مســلمان شــده اند؛ به عنوان نمونه داســتانی 
را بیــان می کنیــم. هنگامــی کــه کفــار قریــش اذیــت و آزار بــه 
آن حضــرت را بــه اوج خــود رســاندند و در واقعــه احــد ســر 
ــم اهــد  ــرد: »الله ــد، عــرض ک آن حضــرت را مجــروح نمودن
قومــى فانهــم ال یعلمــون«؛ خدایــا قــوم مــرا هدایــت فرمــا؛ 

ــد.  ــا نمى دانن ــرا آن ه زی
در ایــن هنــگام بــود کــه ایــن آیــه نــازل شــد: »انــک لعلــى 
ــق  ــه داراى خل ــو البت ــر ت ــا اى پیغمب ــم«؛ همان ــق عظی  خل

و خوى بزرگى هستى.
ــه دشــمنش  ــه ب ــر خوشــرو و خــوش اخــاق ک ــن پیامب  ای
دعــا می کنــد، زمانــی کــه الزم بــود جنگ هــای سرســختی بــا 
کفــار و منافقــان و مشــرکان و معاندان داشــتند؛ امــا در همان 
جنگ هــا هــم خلــق خــوش محمــدی را در راس امــور قــرار 

ــر اســت: ــه اش داســتان زی ــد؛ نمون می دادن
در جنــگ خیبــر کــه بــا حضور شــخص پیامبــر)ص( در ســال 
ــر  ــروزی ســپاه اســام ب ــم هجــرت رخ داد، پــس از پی هفت
ــه اســارت ســپاه اســام  ــان ب ــی از یهودی ــر، جمع ســپاه کف
ــب  ــر حی بن اخط ــه، دخت ــیران صفی ــی از اس ــد. یک درآمدن

ــود. )دانشــمند سرشــناس یهــود( ب
ــه اســارت  ــی دیگــر ب ــه همــراه زن ــه را ب ــال حبشــی، صفی ب
گرفــت و آن هــا را بــه حضــور پیامبــر)ص( آورد؛ ولــی هنــگام 
آوردن آن هــا اصــول اخاقــی را رعایــت نکــرد و آن هــا را از کنار 

ــت داد.  ــود حرک ــدگان یه ــای کشته ش جنازه ه
صفیــه وقتــی کــه پیکرهــای پاره پــاره یهودیــان را دیــد بســیار 
ــود  ــر خ ــر س ــاک ب ــید، خ ــش را خراش ــد، صورت ــت ش ناراح

ریخــت و ســخت گریــه کــرد. 
آورد  پیامبــر)ص(  نــزد  را  آن هــا  بــال  کــه  هنگامــی 
پیامبــر)ص( از صفیــه پرســید: »چــرا صورتت را خراشــیده ای 
صفیــه  هســتی؟«  افســرده  و  خاک آلــود  این گونــه  و 

ماجــرای عبــورش از کنــار جنازه هــا را بیــان کــرد. 
خــاف  و  غیرانســانی  رفتــار  از  اکــرم)ص(  رســول 
بــال  و  ناراحــت شــد  بــال حبشــی  اســامی   اخــاق 
را ســرزنش کــرد و فرمــود: »ا نزعــت منــک الرحمــة یــا بــال 
حیــث تمــر بامراتیــن علــی قتلــی رجالهمــا«؛ ای بــال! آیــا 
ــه  ــته ک ــت بربس ــو رخ ــود ت ــه از وج ــت و عاطف ــر و محب مه
ــرا  ــی؟! چ ــور می ده ــان عب ــار کشته شدگانش ــا را از کن آن ه

بی رحمــی کــردی؟
 اینجــا اینگونــه خلــق خــوش محمــدی را بــه نمایــش 
ــد؛ امــا در عیــن حــال ایشــان در مجــازات خائنــان  می گذارن
سیاســی بســیار قاطــع بودنــد. در ذیــل تفســیر آیه 33 ســوره 
ــل  ــه نق ــن آی ــزول ای ــأن ن ــت؛ در ش ــده اس ــده آورده ش مائ

کرده انــد: 
جمعــى از مشــرکان خدمــت پیامبر آمدند و مســلمان شــدند؛ 
امــا آب و هــواى مدینــه بــه آن هــا نســاخت. رنــگ آن هــا زرد 
ــا  ــودى آن ه ــراى بهب ــر)ص( ب ــد. پیامب ــار ش ــان بیم و بدنش
دســتور داد بــه خــارج مدینــه در نقطــه خــوش آب و هوایــى 
ــد  ــرا مى بردن ــه چ ــا ب ــتران زکات را در آنج ــه ش ــرا ک از صح
برونــد و ضمــن اســتفاده از آب و هــواى آنجــا، از شــیر تــازه 
 شــتران بــه حــد کافــى اســتفاده کننــد. آن هــا چنیــن کردنــد 
پیامبــر  از  تشــکر  جــاى  بــه  امــا  یافتنــد؛  بهبــودى   و 
چوپان هــاى مســلمان را دســت و پــا بریــده و چشــمان 
ــا  ــه کشــتار آن ه ــد و ســپس دســت ب ــن بردن ــا را از بی آن ه
ــام  ــرزمین اس ــرده و از س ــارت ک ــتران زکات را غ ــد و ش زدن

ــد. ــرون رفتن بی
 پیامبــر دســتور داد آن هــا را دســتگیر کردنــد و   همــان کارى 
ــازات  ــوان مج ــه عن ــد ب ــام داده بودن ــا انج ــا چوپان ه ــه ب ک
دربــاره آن هــا انجــام شــد؛ یعنــى چشــم آن هــا را کــور کردنــد 
و دســت و پــاى آن هــا را بریدنــد و کشــتند تــا دیگــران عبــرت 

بگیرنــد و مرتکــب ایــن اعمــال ضــد انســانى نشــوند.
ــون  ــازل شــد و قان ــه اشــخاص ن ــاره این گون ــوق درب ــه ف  آی

ــاره آن هــا شــرح داد.  اســام را درب
 همچنیــن پیامبــری که با اســرا دســتور به مهربانــی داده بودند

ــار  ــران کف ــن از س ــدام دو ت ــتور اع ــدر دس ــگ ب ــس از جن  پ
را دادنــد و در یکــی از جنگ هــا هــم، زمانــی کــه فــردی 
 بــرای بــار دوم اســیر شــده بــود، چــون پیمــان خــود 
ــود  ــته ب ــگ شکس ــاره در جن ــور دوب ــدم حض ــر ع ــی ب را مبن
دســتور اعدامــش را دادنــد. ایــن ســیره نبــوی اســت کــه بــا 
ــتند. ــم داش ــر ه ــت بی نظی ــان، قاطعی ــت بی نظیرش رحمانی

 ایــن اخــاق حکومــت محمــدی اســت کــه در زمــان خــودش 
ــگام مواجهــه  بخشــنده ترین انســان روی زمیــن اســت و هن
بــا  و  و ســخت ترین می شــود  بــا خائنــان شــدیدترین 
ــش  ــزای عمل ــه س ــن را ب ــوس و خائ ــام جاس ــت تم قاطعی

می رســاند.

خبر سیاسی 

امضای پوتین برای تاکید بر اجرای برجام
اجــرای دکتریــن جدیــد  ابــاغ  روســیه در چارچــوب 
ــام  ــزوم اجــرای برج ــر ل ــن کشــور ب سیاســت خارجــی ای

ــرد. ــد ک ــروه 1+5 تاکی ــران و گ ــق ای ــورد تواف م
در بنــد ۹4 متــن دکتریــن سیاســت خارجــی روســیه 
ــوری  ــن، رئیس جمه ــر پوتی ــای والدیمی ــس از امض ــه پ ک
ــن منتشــر  ــگاه اطاع رســانی کاخ کرملی ــن کشــور در پای ای
ــل  ــرای ح ــام ب ــرای برج ــکو اج ــت: مس ــده اس ــد، آم  ش
 و فصــل نهایــی مســائل پیرامــون برنامــه هســته ای ایــران 

را پیگیری خواهد کرد.
در ایــن متــن همچنیــن آمــده اســت: تاش هــای روســیه 
در ایــن زمینــه بــر مبنــای قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل و تصمیم هــای شــورای حــکام آژانــس 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــرژی اتم ــی ان بین الملل
در ایــن دکتریــن ضمــن تاکیــد بــر اولویت هــای منطقــه ای 
روســیه در سیاســت خارجــی آمــده اســت: مســکو توســعه 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــا را ب ــه همکاری ه همه جانب

اجــرا خواهــد کــرد.

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه نبایــد اجــازه داد 
بــرای  اقدامــی  خــود  امیــال  مطابــق  کشــوری 
تضعیــف برجــام کنــد، گفــت: ایــران همــواره بــه 
ــد  ــوده و خواه ــد ب ــود پایبن ــی خ ــدات بین الملل تعه
بــود و بــرای پایــداری برجــام ســایر اعضــای 1+5 نیــز 
بایــد بــه طــور کامــل بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد.

حســن روحانــی، رئیس جمهــور کشــورمان، دیــروز در 
دیــدار با»الورنتیــف«، نماینــده ویــژه رئیس جمهــوری 
روســیه در امــور خاورمیانــه، پــس از اســتماع گــزارش 
ــوری  ــن، رئیس جمه ــر پوتی ــژه والدیمی ــتاده وی فرس
روســیه، درخصــوص آخریــن تحــوالت منطقــه ای 

و از جملــه تازه تریــن تحــوالت میدانــی در مبــارزه 
ــری  ــت: همفک ــار داش ــوریه اظه ــم در س ــا تروریس  ب
ــکو در  ــران – مس ــان ته ــه می ــی ک ــکاری خوب و هم
ــی  ــدف نهای ــق ه ــا تحق ــود دارد ت ــه وج ــن عرص ای
ــح  ــراری صل ــم و برق ــدن تروریس ــه کن ش ــه ریش  ک

و ثبات کامل در منطقه است، ادامه می یابد.
ــه موضــوع ســوریه از  ــرد ک ــح ک ــور تصری رئیس جمه
ــردم  ــه اراده م ــرام ب ــی و احت ــره سیاس ــق مذاک طری
آینــده  دربــاره  نهایــی  و  اصلــی  کــه تصمیم گیــر 
ســوریه هســتند و همچنیــن حفــظ تمامیــت ارضــی 

ــت. ــل اس ــل ح ــور قاب آن کش
وی همچنیــن توافــق هســته ای را محصــول کار هفــت 
ــر  ــی ذک ــت جهان ــح و امنی ــتای صل ــور و در راس کش
ــت  ــرای حراس ــد ب ــه بای ــت: هم ــار داش ــرد و اظه ک
ــد  ــد و نبای ــاش کنن ــق ت ــن تواف ــتاوردهای ای از دس
اجــازه داد کــه کشــوری مطابــق امیــال خــود اقدامــی 

ــق انجــام دهــد. ــرای تضعیــف تواف ب

ــدات  ــه تعه ــواره ب ــران هم ــرد: ای ــح ک ــی تصری روحان
بین المللــی خــود پایبنــد بــوده و خواهــد بــود و بــرای 
پایــداری برجــام، ســایر اعضــای گــروه 1+5 نیــز بایــد 

بــه طــور کامــل بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد.
ــیه  ــوری روس ــژه رئیس جمه ــده وی ــف، نماین  الورنتی
ایــن دیــدار نظــرات  در امــور خاورمیانــه نیــز در 
از  گزارشــی  همچنیــن  و  روســیه  رئیس جمهــور 
آخریــن رایزنی هــای انجام شــده و تحــوالت میدانــی 

در ســوریه  را بــه روحانــی ارائــه داد.
وی بــا بیــان اینکــه پوتیــن بــرای اعتمــادی کــه میــان 
ــود دارد   ــیه وج ــران و روس ــت ای ــت و دو مل دو دول
ــری  ــت همفک ــر تقوی ــت، ب ــل اس ــادی قائ  ارزش زی
ــه ای  ــائل منطق ــکو در مس ــران – مس ــکاری ته  و هم
و جهانــی تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: موضــع 
روســیه در قبــال برجــام موضعــی ثابــت و مســتحکم 
 اســت و هیــچ دلیلــی بــرای تضعیــف آن وجــود

 ندارد.

حجت االســام و المســلمین منتظری گفــت: هماهنگی 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــانگهای ب ــو ش ــورهای عض ــن کش بی
تروریســم بایــد میدانــی باشــد و امیدواریــم کــه آثــار 

ــک شــاهد باشــیم. ــده نزدی آن را در آین
حجت االســام و المســلمین منتظــری، دادســتان 
ــع  ــران در جم ــه ته ــت ب ــس از بازگش ــور، پ کل کش
ــوری  ــه جمه ــی ک ــرد: از آنجای ــار ک ــگاران اظه خبرن
اســامی ایــران عضــو کشــورهای ســازمان همــکاری 

شــانگهای اســت، در چهاردهمیــن اجاس دادســتان های 
ــرد. ــدا ک ــن حضــور پی کل در شــهر شــانگهای چی

دادســتان های کل  اجــاس  ایــن  در  افــزود:  وی 
کشــورهای عضــو حضــور داشــتند و دربــاره مبــارزه بــا 
تروریســم و جرایــم ســازمان یافته مســائل مختلفــی 

مطــرح شــد. 

وی افــزود: در ایــن مذاکــرات قــول مســاعد داده 
ــن  ــترداد ای ــاهد اس ــک ش ــده نزدی ــه در آین ــد ک ش
ــت  ــر اس ــدود 20 نف ــا ح ــداد آن ه ــه تع ــان ک محکوم
باشــیم و اســتقبال خوبــی از پیشــنهادات مــا در 
اجــاس شــد. حجت االســام و المســلمین منتظــری 
ــه  ــن ب ــتان چی ــه دادس ــا ب ــنهاد م ــه داد: پیش ادام

ــه ای  ــه کمیت ــود ک ــن ب ــاس ای ــس اج ــوان رئی  عن
ــود  ــکیل ش ــده تش ــب مطرح ش ــی مطال ــرای بررس  ب
آینــده موضوعاتــی کــه  بــرای اجــاس ســال  و 
ــه  ــو ارائ ــورهای عض ــه کش ــی دارد را ب ــت اجرای قابلی
خاطرنشــان کــرد:  دادســتان کل کشــور  دهنــد. 
مســئله تروریســم، مســئله ای نیســت کــه یک کشــور 
ــد  ــق باش ــا آن موف ــارزه ب ــد در مب ــی بتوان ــه تنهای  ب

و نیاز به تعامل و همکاری دیگر کشورها دارد.

ــد  ــس، تاکی ــه انگلی ــور خارج ــر ام ــس جانســون، وزی بوری
کــرد: انگلیــس از تقویــت تجــارت بــا ایــران حمایــت 
می کنــد و تــاش بــرای برقــراری روابــط جدیــد اقتصــادی 
ــرار دارد. ــیا ق ــا در آس ــت های م ــدر سیاس ــران در ص ــا ای ب

او در پاســخ بــه ســؤال یکــی از حضــار دربــاره اولویت هــای 
دولــت و اینکــه میــان برگزیــت )خــروج انگلیــس از 
ــبات  ــای مناس ــر مبن ــی ب ــط خارج ــا( و رواب ــه اروپ اتحادی
دوجانبــه کــدام یــک نــزد او از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
ــت  ــن اس ــه ای ــا در وزارت خارج ــه م ــت: وظیف ــت، گف اس
ــل  ــا تعام ــه اروپ ــرکایمان در اتحادی ــتان و ش ــا دوس ــه ب ک
داشــته باشــیم و اطمینــان یابیــم کــه آن هــا درک می کننــد 
کــه روابــط دوجانبــه مــا بــا آن هــا قــرار اســت اگــر قوی تــر 
ــد.  ــی بمان ــون دارد، باق ــه اکن ــی ک ــان قوت ــه هم ــود، ب نش
ــه  ــان ادام ــا همچن ــه اروپ ــا اتحادی ــا ب ــط م ــن رواب همچنی
خواهــد داشــت. تصمیــم برگزیــت بــه ایــن معناســت کــه 

مــا قــرار اســت در مســیری کــه در آن تعامــل و مشــارکت 
ــده شــویم. ــم، دی ــان داری بیشــتر در جه

ــه  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــه ســؤال دیگ جانســون در پاســخ ب
انگلیــس بیــرون از اتحادیــه اروپــا کــه بــرای خــود نقشــی 
جهانــی تعریــف می کنــد، چــه نقشــی می توانــد در آشــتی 
دادن آمریــکا و ایــران بــازی کنــد، اظهــار کــرد: مــن حامــی 

تقویــت روابــط بــا ایــران و برجــام هســتم.
مــن فکــر می کنــم ایــن توافــق، در مســیر درســتی رو 
ــن  ــکا در ای ــت آمری ــا دول ــد ب ــا بای ــت و م ــو اس ــه جل ب
ــت  ــا چیس ــع آن ه ــم موض ــا ببینی ــم ت ــت کنی ــاره صحب  ب
و بــر نقــاط مثبــت ایــن رونــد تاکیــد کنیــم. رشــد تجــارت 
 از جملــه دســتاوردهای مثبتــی اســت کــه میــان انگلیــس 
ــه  ــوز ب ــم آن هن ــه حج ــتیم. البت ــاهد آن هس ــران ش و ای
میزانــی نیســت کــه مــا می خواهیــم، امــا ایــن رونــد رو بــه 

ــت. ــاده اس ــی فوق الع ــن موضوع ــت. ای ــش اس افزای

حجت الســام حســین ســبحانی نیا، فعــال سیاســی 
ــاتی  ــون جلس ــان تاکن ــه اصولگرای ــت ک ــد اس  معتق
برگــزار  اجمــاع  و  بــه وحــدت  بــرای رســیدن  را 
ــه  ــی ب ــه خاص ــر روی گزین ــون ب ــا تاکن ــد ام کرده ان

نرســیده اند. نظــر  اتفــاق 
درخصــوص  ســبحانی نیا  حســین  حجت الســام 
اصولگرایــان  وحــدت  برنامــه  وضعیــت  آخریــن 
 گفــت: هماهنگی هــای کلــی در مجموعــه اصاح طلبــی 
و اصولگرایــی وجــود دارد تــا بتواننــد روی گزینــه 

اصلــی و نهایــی وحــدت نظــر پیــدا کننــد.
ــا از  ــد ت ــان ســعی دارن ــان اینکــه اصولگرای ــا بی وی ب
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــته درس بگیرن ــارب گذش تج
ــاد  ــث ایج ــاد باع ــال زی ــه احتم ــته ب ــات گذش اتفاق
ــد شــد  ــده خواه ــات ســال آین ــرای انتخاب  وحــدت ب
و تاش هــای زیــادی در تشــکل های اصولگــرا در 

ــت. ــکل گیری اس ــال ش ــتا در ح ــن راس ای
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نهــم  مجلــس  نماینــده 
ــا از  ــایر گزینه ه ــه س ــبت ب ــاف نس ــر قالیب محمدباق
ــح  ــت، تصری ــودار اس ــی برخ ــی خوب ــگاه اجتماع پای
ــدن در  ــرح ش ــیل مط ــاف پتانس ــای قالیب ــرد: آق ک
ــن را در  ــه را داراســت و ای ــان ســایر اقشــار جامع می
انتخابــات گذشــته نیــز شــاهد بودیــم. البتــه مجموعــه 
تشــکیاتی کــه وی در ایــن زمینــه فعــال کــرده 

می توانــد یــک حرکــت نســبی را ایجــاد کنــد.

دادستان کل کشور خبر داد:

 استرداد ۲۰ محکوم ایرانی از چین

عدم توافق اصولگرایان بر یک گزینه انتخاباتیوزیر خارجه انگلیس خود را حامی برجام معرفی کرد

روحانی در دیدار با نماینده ویژه پوتین در خاورمیانه:

 اجازه تضعیف برجام  مطابق میل یک کشور 
داده نمی شود
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ــیدن  ــته و رس ــه گذش ــت دالر در هفت ــاره قیم ــش یک ب افزای
ــود،  ــت ب ــه 3 ســالی ثاب ــازار ارز را ک ــان، ب ــرز 4000 توم ــه م ب

ناگهــان بــه هــم ریخــت. ایــن تشــنج البتــه خلــی زود 
فروکــش کــرد؛ امــا روی مــرز 3800 تومــان )البتــه بــا 
 اندکــی بــاال و پاییــن( چنــد روزی اســت کــه متوقــف شــده 

است.

    تئوری سیف
ــزی،  ــک مرک ــس بان ــیف، رئی ــی هللا س ــه ول ــه گفت ــه ب البت
ــه  ــه زودی دالر ب ــت و ب ــی اس ــت مقطع ــش قیم ــن افزای ای
ــن  ــویی ای ــا از س ــردد؛ ام ــان بازمی گ ــرز 3600 توم ــان م هم
گفتــه ســیف مخالفــان خــودش را نیــز دارد؛ مخالفانــی کــه 

ــد. ــد ش ــر نخواه ــان ارزان ت ــد دالر از 3800 توم معتقدن
    تئوری لیالز

ــه  ــد: ب ســعید لیــاز، اقتصــاددان سرشــناس کشــور، می گوی
نظــر مــن دولــت بــه  طــور نامحســوس در تعدیــل قیمــت دالر 
دخالــت خواهــد کــرد؛ امــا قیمــت هــر دالر آمریــکا بــار دیگــر 
ــدد 3800  ــردد و روی ع ــر برنمی گ ــا کمت ــان ی ــه 3600 توم ب
ــرای واقعــی  ــن عــدد ب ــا نزدیــک آن می ایســتد. ای تومــان ی
ــدان  ــی آن چن ــار تورم ــت و آث ــی اس ــرخ دالر طبیع ــدن ن  ش
نیرومنــد نیســت و نبایــد دربــاره ایــن رخــداد خیلــی متعجــب 
ــش  ــای افزای ــاره پیامده شــد و جنجــال راه انداخــت. او درب
نــرخ دالر گفــت: اگــر می خواهیــم اقتصــاد رونــق بگیــرد، الزم 
اســت ایــن اتفــاق بیفتــد تــا شــرایط از یخ زدگــی بیــرون آیــد. 
دولــت سه ســال بــود کــه خــوب یــا بــد اجــازه نــداد نوســان 
نــرخ ارز شــدید شــود و نوعــی دســتکاری غیرمحســوس بــر 
نرخ هــا اعمــال شــده و نــرخ تغییــر ارزهــای معتبــر کمتــر از 

تــورم عمومــی بــوده و بایــد ایــن تطابــق رخ مــی داد. 
ــرخ ارز  ــش ن ــای افزای ــی از پیامده ــح داد: یک ــاز توضی لی
کاهــش شــتاب ســپرده گذاری در بانک هــا و آمــدن بخشــی 

ــازار ارز اســت. ــه ب ــی و نقدینگــی ب ــع پول از مناب

    تئوری هاشمی
بهاءالدیــن هاشــمی، اقتصــاددان و کارشــناس بازارهــای مالی 
ــت  ــان دهنده آن اس ــت دالر، نش ــان قیم ــد: نوس ــز می گوی نی
ــاره در  ــا دوب ــن تنش ه ــت و ای ــی نیس ــت دالر واقع ــه قیم ک
ــوری ســیف درســت باشــد  ــازار ارز تکــرار می شــود. چــه تئ ب
چــه لیــاز یــا هاشــمی، بــازار ارز ایــن روزهــا یکــی از بازارهــای 
ــن  ــودن ای ــن ریســکی ب پرنوســان و ریســکی اســت و همی
ــوند  ــذب ش ــازار ارز ج ــمت ب ــه س ــده ای ب ــده ع ــث ش  باع
و ســرمایه های بانکــی خــود را بــه ســمت و ســوی ایــن 
ــوب  ــف خ ــای مختل ــق بازاره ــد رون ــر چن ــانند. ه ــازار بکش ب
اســت، امــا ســرازیر شــدن ســرمایه هایی کــه بایــد در پویایــی 
ــد ارز، طــا  ــه بازارهایــی مانن ــه شــوند ب  اقتصــاد کشــور هزین
یــا مســکن، هیــچ کمکــی بــه اقتصــاد نیمه جــان مــا نخواهــد 
کــرد. بــه اعتقــاد همــه کارشناســان اقتصــادی ســرمایه هایی 
ــی  ــاخت های مهم ــردن زیرس ــم ک ــد در فراه ــی بای این چنین
ــق  ــک آن و رون ــا کم ــا ب ــود ت ــه ش ــتغال هزین ــون اش همچ
کســب و کار و تولیــد کل اقتصــاد کشــور جــان بگیــرد. 
انبارشــده در کنــج  بالشــت یــا طاهــای  پول هــای الی 
ــاورد.  ــه ارمغــان بی ــران ب ــرای ای ــق را ب ــد رون اتاق هــا نمی توان
هــر چقــدر بازارهایــی ماننــد طــا و ارز و مســکن ثبــات داشــته 
باشــند، مــردم رغبــت بیشــتری بــرای ورود سرمایه هایشــان 
ــا  ــن بازاره ــر ای ــت و اگ ــد داش ــد خواهن ــای جدی ــه بازاره ب
ــه  ــاد را ب ــای اقتص ــد چرخ ه ــود، می توان ــف ش ــت تعری درس

ــت درآورد. حرک

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از بازار ارز

سرانجام دالر

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه میزان 
تســهیات پرداختــی دولــت از محــل تســهیات رونــق تولید 
اظهــار کــرد: تاکنــون ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان از تســهیات 
رونــق تولیــد بــه واحدهــای صنعتــی کشــور پرداخــت شــده 
ــوع در  ــرد: در مجم ــح ک ــا تصری اســت. محســن صالحی نی

کشــور حــدود 8300 واحــد تولیــدی توســط 
کارگروه هــا و ســتادهای تســهیل اســتانی 
معرفــی شــده و حــدود 6000 میلیــارد تومــان 
تســهیات پرداخــت شــده اســت. همچنیــن 
نیــز همیــن حــدود تســهیات  بانک هــا 
هــزار   ۱۲ جمعــا  پرداخــت کرده انــد کــه 
ــای  ــه واحده ــهیات ب ــان تس ــارد توم میلی

تولیــدی پرداخــت شــده اســت. وی افــزود: امیدواریــم ایــن 
ــه اهدافــی  ــم ب ــد پیــش رود و بتوانی ــا همیــن رون طــرح ب
ــرح  ــن ط ــد ای ــیم؛ هرچن ــتیم، برس ــرای آن داش ــه از اج ک
ــه صــورت پیوســته  یــک طــرح همیشــگی اســت و بایــد ب
از سیاســت های  یکــی  پیــدا کنــد. صالحی نیــا  ادامــه 

 اقتصــاد مقاومتــی دولــت را افزایــش صــادرات عنــوان 
از سیاســت های  یکــی  راســتا  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  و 
ــت  ــش ظرفی ــارت، افزای ــدن و تج ــت، مع کان وزارت صنع
ــه  ــت ک ــی اس ــادی و واحدهای ــای ایج ــادرات در واحده ص
ــر صنعــت ــع وزی ــد. معــاون امــور صنای  طــرح توســعه دارن
ــه سیاســت  ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج مع
مــا در ســال آینــده نوســازی و بازســازی 
ــی  ــاختار فن ــاح س ــی، اص ــای صنعت واحده
ــت ــت آن هاس ــش ظرفی ــی و افزای  و مهندس

اظهــار کــرد: در ســال آینــده برنامــه ای در 
 بخــش صنعــت و معــدن بــرای نوســازی 
ــع  ــد صنای ــف مانن ــع مختل ــازی صنای و بازس
ــی  ــزات و... پیش بین ــی، فل ــوازم خانگ ــاجی، ل ــی، نس غذای
کرده ایــم. وی ادامــه داد: بــه واحدهــای خــوب تولیــدی در 
ــه  ــم ک ــه می کنی ــر توصی ــتان های دیگ ــتان و اس ــن اس ای
ــردن  ــی ک ــدی و رقابت ــاختار تولی ــاح س ــازی و اص در نوس

ــد. ــه اســتفاده کنن ــن برنام ــود از ای محصــوالت خ

ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
کــه  افــرادی  پرونــده  می گویــد  نجومــی  حقوق هــای 
تخلــف کرده انــد در مراجــع ذی ربــط در حــال رســیدگی 
اســت. در صورتــی کــه ایــن تخلف هــا بــه اثبــات برســد بــا 
ــروز در نهمیــن  ــا دی ــی طیب نی آن هــا برخــورد می شــود. عل

همایــش بین المللــی بیمــه و توســعه در جمع 
خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
حقوق هــای  پرونــده  پیگیــری  وضعیــت 
ــت  ــخصی در دریاف ــر ش ــت: اگ ــی گف نجوم
حقــوق تخلــف کــرده باشــد، مطمئنــا دیــوان 
ــرد  ــد ک ــیدگی خواه ــه آن رس ــبات ب  محاس
ــج آن اعــام خواهــد شــد. وی ادامــه  و نتای

داد: پرونــده اشــخاص خاطــی در مراجــع مربوطــه در 
ــن  ــق قوانی ــا طب ــتر دریافت ه ــت. بیش ــیدگی اس ــال رس ح
و مقرراتــی بــوده کــه بــرای مدیــران تعییــن کــرده بودنــد؛ بــه 
همیــن دلیــل مــا ضوابــط و آیین نامه هــا را اصــاح کردیــم. 
ــرخ ارز  ــاره نوســانات ن ــه ســوالی درب ــا در پاســخ ب طیب نی

در روزهــای گذشــته ادامــه داد: نوســانات نــرخ ارز طبیعــی 
بــوده اســت. وی همچنیــن در همایــش بین المللــی بیمــه 
ــت  ــی اس ــق بین الملل ــک تواف ــام، ی ــت: برج ــعه گف و توس
 و بــه تصویــب شــورای امنیــت ســازمان ملــل رســیده 
و یــک توافــق دوجانبــه نیســت کــه کشــور آن را لغــو کنــد. 
ــب  ــه تصوی ــام ب ــرد: برج ــار ک ــا اظه طیب نی
ــام  ــران تم ــت هــم رســیده و ای شــورای امنی
ــن  ــل در ای ــه صــورت کام ــدات خــود را ب تعه
زمینــه انجــام داده و ایــن موضــوع مــورد 
تأییــد محافــل بین المللــی هــم هســت. 
ــور  ــه ط ــم ب ــل ه ــرف مقاب ــم ط ــار داری انتظ
ــل  ــود عم ــدات خ ــف و تعه ــه وظای ــل ب کام
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب کنــد. وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ب
تحریم هــا عامــل برگشــت نیســت، گفــت: هــر کشــوری کــه 
تــاش کنــد تعهدهــای بین المللــی را نقــض کنــد، همراهــی 
کشــورهای جهــان را از دســت می دهــد و وجهــه اش در 

ــنا ــی رود. ایس ــن م ــل از بی ــطح بین المل س

در حالــی کــه طــی هفته هــای گذشــته شــیوع 
پرورشــی  واحــد  چهــار  در  مرغــی  آنفلوآنــزای 
پایتخــت منتشــر شــد، مدیــر عامــل اتحادیــه 
ــه عمــده  ــرد ک ــذار اعــام ک ــرغ تخم گ ــداران م مرغ
ــتان  ــراق و افغانس ــه ع ــول ب ــن محص ــادرات ای ص
اســت کــه عــراق بــه عنــوان بزرگ تریــن مشــتری 
اعــام کــرده از تاریــخ شــیوع آنفلوآنــزا، ایــن 
هم اکنــون  امــا  نمی خــرد؛  دیگــر  را  محصــول 

تولیــد قبــل صــادر می شــود.  تخم مــرغ 
ــه  ــاری ب ــن بیم ــد ای ــزود: بای ــوند اف ــا ترکاش رض
صــورت کامــل کنتــرل شــود و پــاک شــدن کشــور 
نیــز بــه اطــاع عمومــی برســد تــا بتوانیــم صــادرات 

تخم مــرغ را از ســر بگیریــم کــه البتــه در ایــن 
ــداران  ــا مرغ ــکان ت ــد از دامپزش ــه بای ــتا هم راس
ــن  ــه کنی ای ــرل و ریش ــرای کنت ــکاری الزم را ب هم
بیمــاری انجــام دهنــد. مدیــر عامــل اتحادیــه 
ــاره افزایــش بیــش  مرغــداران مــرغ تخم گــذار درب
اعــام  طبــق  تخم مــرغ  قیمــت  درصــدی  از 7 
بانــک مرکــزی گفــت: قیمــت تخم مــرغ طــی 
ــت  ــرده اس ــدا نک ــش پی ــته افزای ــای گذش  هفته ه
در  تومــان   4000 تــا   3۹00 کیلویــی  حــدود  و 
مرغــداری فروختــه می شــود کــه در ادامــه نیــز بــا 
توجــه بــه قطــع صــادرات، احتمــال کاهــش قیمــت 

ــود دارد. ــول وج ــن محص ای

بــا  چیــن  اوکنکــت  ســاختمانی  هلدینــگ  معــاون 
ــو  ــدار و گفت وگ ــان دی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات نائب رئی
 کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان
ــن  ــن، در ای ــگ اوکنکــت چی ــاون هلدین ــگ، مع ــی کین ی
دیــدار خواســتار همــکاری مشــترک شــرکت های اســتان 
اصفهــان بــا ایــن هلدینــگ شــد و گفــت: برقــراری رابطــه 
اقتصــادی بــرد – بــرد بیــن شــرکت های دو طــرف 
ــد روابــط اقتصــادی دو طــرف را توســعه بخشــد.  می توان
چینــی  و  ایرانــی  شــرکت های  مشــترک  تولیــد  وی 
را در مناطــق آزاد اقتصــادی، فرصتــی مناســب بــرای 
همــکاری برشــمرد و گفــت: ســاخت فروشــگاه های 
زنجیــره ای در شــهرهای مختلــف و ارائــه کاالهــای چینــی 
ــن  ــد بخشــی از ای ــی، می توان ــت متوســط و عال ــا کیفی ب

ــد.  ــاری باش ــادی و تج ــای اقتص همکاری ه
 وی خواســتار معرفــی برندهــای ایــن هلدینــگ در 
صنعــت ســاختمان در اســتان اصفهــان شــد و گفــت: ایــن 
ــتان  ــرمایه گذاران اس ــا س ــکاری ب ــاده هم ــگ آم هلدین
اصفهــان جهــت تولیــد یــا مونتــاژ کاال در این شــهر اســت. 

ــی اصفهــان  ــاق بازرگان مصطفــی رناســی، نائب رئیــس ات
ــا شــرکت های  ــگ ب ــدار گفــت: حضــور هلدین ــن دی در ای
زیرمجموعــه در نمایشــگاه های اصفهــان به ویــژه برگــزاری 
ــکاری  ــه هم ــد زمین ــی می توان ــگاه اختصاص ــک نمایش  ی
را بــا شــرکت های اســتان اصفهــان فراهــم کنــد. وی 
پروژه هــای  اجــرای  هــدف  بــا  مشــترک  همــکاری 
ــگ  ــن هلدین ــت ای ــل موفقی ــن عام ــترک را مهم تری مش
عنــوان  بــه  اصفهــان  اســتان  گفــت:  و  برشــمرد 
صنعتی تریــن اســتان ایــران، می توانــد همــکاری نزدیکــی 
بــا تولیدکننــدگان چینــی بــرای تولیــد کاالهــای مشــترک 

ــد. ــته باش داش

ــاره  ــوری درب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــاون فن مع
میــزان افزایــش حقــوق ســال آینــده بازنشســتگان 
افزایــش   ،۹5 ســال  هماننــد  مــا  پیشــنهاد  گفــت: 
ــوق بازنشســتگان اســت. در الیحــه بودجــه  ــی حق پلکان
ــم نشــده  ــس تقدی ــه مجل ــوز ب ــه هن ــت ک ســال ۹6 دول
ــرای یکسان ســازی  ــاش ب ــن موضــوع و ت ــر همی ــز ب نی
ــی  ــت. محمدعل ــده اس ــد ش ــتگان تاکی ــوق بازنشس حق
ابراهیــم زاده دربــاره ســرانجام اصاحــات پارامتریــک 
ــتگی در  ــبه بازنشس ــول محاس ــن و فرم ــر در س و تغیی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اظهــار کــرد: پیش نویــس 
و پیشــنهاد اصاحــات پارامتریــک از ســوی مــا ارائه شــده 
اســت. وی دربــاره احتمــال حــذف اصاحــات پارامتریــک 
از برنامــه ششــم توســعه گفــت: ظرفیت هایــی در برنامــه 
ششــم توســعه وجــود دارد کــه اســتفاده از آن بــر عهــده 
نماینــدگان مجلــس اســت. قاعدتــا بایــد اصاحــات 

پارامتریــک انجــام شــود؛ ولــی زمــان تصویــب و انجــام 
آن هنــوز مشــخص نیســت. برنامــه ششــم توســعه 
ــس  ــت و مجل ــاز اس ــورد نی ــی م ــکام اجرای ــاوی اح ح
ــد  ــا شــاید نخواه ــد ی ــن بحــث ورود کن ــه ای ــد ب می توان
اصاحــات پارامتریــک را پررنــگ ببینــد کــه ایــن امــر بــر 
ــدگان اســت و مســتندات آن در اختیارشــان  عهــده نماین
قــرار دارد. معــاون فنــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
ــده  ــوق ســال آین ــش حق ــزان افزای ــاره می ــن درب همچنی
ــال ۹5  ــد س ــا همانن ــنهاد م ــت: پیش ــتگان گف بازنشس
در  اســت.  بازنشســتگان  حقــوق  پلکانــی  افزایــش 
ــس  ــه مجل ــوز ب ــه هن ــت ک الیحــه بودجــه ســال ۹6 دول
ــرای  ــاش ب ــن موضــوع و ت ــر همی ــز ب ــم نشــده نی تقدی
یکسان ســازی حقــوق بازنشســتگان تاکیــد شــده اســت 
ــان  ــی می ــکاف حقوق ــه و ش ــد فاصل ــک می کن ــه کم ک

ــنا ــد. ایس ــدا کن ــش پی ــتگان کاه بازنشس

قطع صادرات تخم مرغ در سایه آنفلوآنزا
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 تشکیل کمیته تعیین کمترین میزان

هزینه معیشت کارگران
کانــون  هیئت رئیســه  عضــو 
عالــی شــوراهای اســامی کار 
کمیتــه  تشــکیل  از  ایــران 
ــمی  ــکل رس ــه تش ــترک س مش
کارگــری بــرای تعییــن کمتریــن 
ــت  ــبد معیش ــه س ــزان هزین می
کارگــران خبــر داد و گفــت: رقــم 

تعیین شده به ستاد مزد ۹6 ارائه می شود. 
ــزد  ــن م ــات تعیی ــاز جلس ــان آغ ــاره زم ــی درب ــی خدای عل
ــه  ــک کمیت ــه ی ــن زمین ــت: در ای ــران گف ــده کارگ ــال آین س
ــی  ــری، یعن ــمی کارگ ــکل رس ــه تش ــن س ــترک بی ــزد مش م
ــی  ــون عال ــران، کان ــامی کار ای ــوراهای اس ــی ش ــون عال کان
ــدگان  ــع نماین ــران و مجم ــران ای ــی کارگ ــای صنف انجمن ه
کارگــران ایــران تشــکیل خواهــد شــد و نخســتین جلســه این 

ــود.  ــزار می ش ــده برگ ــه آین ــر هفت ــه اواخ کمیت
ــه  ــه فاصل ــان اینک ــا بی ــی کار ب ــورای عال ــری ش ــو کارگ عض
کمتریــن میــزان دســتمزد بــا تــورم و کمتریــن میــزان هزینــه 
ــران  ــج جب ــه تدری ــد ب ــران بای ــی کارگ ــت زندگ ــبد معیش س
ــه  ــن فاصل ــران ای ــه جب ــم ک ــا هــم می پذیری شــود گفــت: م
ــن  ــا ای ــنهاد م ــا پیش ــت؛ ام ــر نیس ــاره امکان پذی ــه یک ب ب
ــان  ــا یــک توافــق ســه جانبه بیــن کارگــران، کارفرمای  اســت ب
و دولــت، ابتــدا بــرای ســال ۹6 بــا نگاهــی واقع گرایانــه 
تاثیــرات واقعــی تــورم بــر زندگــی خانــوار در دســتمزد جبــران 
شــود و ســپس بــا تعییــن یــک ســاختار و فرمــول، فاصلــه 
بــه وجــود آمــده بیــن دســتمزد و حداقل هــای زندگــی را بــه 

تدریــج طــی 4 تــا 5 ســال جبــران کنیــم.

 مقرراتی برای صاحبان 

سیم کارت های اعتباری
اســتفاده نکــردن از ســیم کارت های اعتبــاری بــه مــدت 
بیــش از ســه مــاه بــه موجــب مصوبــات کمیســیون تنظیــم 
ــی  ــترک هزینه های ــرای مش ــد ب ــات می توان ــررات ارتباط مق
ماننــد هزینــه ۲0 دقیقــه مکالمــه بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــررات  ــم مق ــیون تنظی ــوی کمیس ــال ۱3۹4 از س ــاه س تیرم
ــاری  ــه ای درخصــوص ســیم کارت های اعتب ــات، مصوب ارتباط
ابــاغ شــد کــه بــر اســاس ایــن مصوبــه چنانچــه مشــترک 
ــی ســه ماهــه  ــازه زمان ــه تراکنشــی در طــول یــک ب هیچ گون

ــی خواهــد شــد.  نداشــته باشــد، مشــمول مقررات
بدیــن ترتیــب در چنیــن شــرایطی اگــر مشــترک ســیم کارت 
اعتبــاری در حســاب خــود دارای اعتبــار باشــد، دارنــده پروانــه 
ــانی  ــام اطاع رس ــا انج ــد ب ــه، می توان ــور مربوط ــی اپرات یعن
ــه ازای  ــن ب ــه و همچنی ــه ماه ــی س ــازه زمان ــس از ب الزم، پ
ــس  ــترک پ ــرف مش ــش از ط ــدون تراکن ــی ب ــر دوره زمان ه
از گذشــت ایــن بــازه زمانــی ســه ماهــه، بــرای جبــران 
هزینه هــای الزم التادیــه بــرای نگهــداری شــبکه و ارتبــاط بــه 
میــزان حداکثــر تعرفــه ۲0 دقیقــه نــرخ مکالمــه پایــه تلفــن 
همــراه دائمــی اقــدام کنــد. در ایــن صــورت مشــترک مجــاز 

ــود. ــد ب ــار خــود خواه ــده اعتب ــه اســتفاده از باقی مان ب

واردات گردو ممنوع است
مدیــر کل دفتــر امــور میوه هــای سردســیری و خشــک وزارت 
ــردو  ــده گ ــومین تولیدکنن ــران، س ــه ای ــان اینک ــا بی ــاد ب جه
ــت.  ــوع اس ــول ممن ــن محص ــت: واردات ای ــت، گف در دنیاس
ــاله  ــه ای ۱0 س ــت: در برنام ــار داش ــن اظه ــان رویین ت رمض
ــرد از ۲  ــت و عملک ــش کیفی ــدف افزای ــا ه ــردو ب ــای گ باغ ه

ــود. ــاح می ش ــار، اص ــن در هکت ــت کم 5 ت ــه دس ــن ب ت
طریــق  از  موجــود  باغ هــای  اصــاح  اضافــه کــرد:  وی   
ــام پرمحصــول  ــا ارق ــان ب ــی درخت سرشــاخه کاری و پیوندزن
باکیفیــت و مقــاوم بــه ســرما صــورت می گیــرد. بــرای ایــن 
ــد  ــتفاده خواه ــی اس ــی و خارج ــر داخل ــام برت ــدام از ارق اق
شــد. مدیــر کل دفتــر امــور میوه هــای سردســیری و خشــک 
ــت  ــا، مدیری ــه باغ ه ــت تغذی ــی، مدیری ــور باغبان ــت ام معاون
آفــات و آبیــاری، تهیــه و تأمیــن ماشــین آالت جدیــد در 
مراحــل داشــت، برداشــت، حمــل و نقــل و صنایــع و آمــوزش 
ــا  ــر برنامه ه ــرداران را از دیگ ــه بهره ب ــی ب ــای تحقیقات یافته ه

ــرد.  ــوان ک ــردو عن ــای گ ــاح باغ ه ــرای اص ب
وی در همیــن حــال ســرانه جهانــی تولیــد گــردو را 485 گــرم 
ــرانه  ــر س ــرم )6 براب ــران را ۲880 گ ــد آن در ای ــرانه تولی و س
ــردو  ــد گ ــه تولی ــی ک ــت: از آنجای ــرد و گف ــام ک ــی( اع جهان
ــه واردات  ــازی ب ــت، نی ــی اس ــاز داخل ــش از نی ــران بی در ای
 ایــن محصــول نداریــم و بــرای حمایــت از تولیــدات داخلــی 
و پیشــگیری از آفــات قرنطینــه ای، واردات گــردو ممنــوع 
اســت؛ بنابرایــن آنچــه در بــازار تحــت عنــوان گــردوی چینــی 

ــت. ــاق اس ــود، قاچ ــده می ش دی

بازخوانی وعده اشتغال معلوالن
اشــتغال معلــوالن گرچــه در حــوزه قانونگــذاری مــورد توجــه 
 جــدی قــرار گرفتــه، امــا بــه دلیــل فقــدان ضمانــت اجرایــی
 بــا کم توجهــی دســتگاه ها روبه روســت. در همیــن رابطــه
همایــون هاشــمی، رئیــس کمیســیون ویــژه بررســی الیحــه 
بازنگــری و اصــاح قانــون حمایــت از معلــوالن، دربــاره 
وضعیــت اشــتغال معلــوالن و حمایت هــای قانونــی از آن هــا 
ــون دســت کم 3 درصــد از  ــق قان گفــت: در حــال حاضــر طب
ــری  ــی و کارگ ــم از رســمی، پیمان ــای اســتخدامی اع مجوزه
ــوالن  ــار معل ــد در اختی ــی بای ــی و عموم ــتگاه های دولت دس
باشــد. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه 
ــد ــه شــرایط کار دارن ــول ک ــگان معل  بســیاری از دانش آموخت
ــون  ــری قان ــاح و بازنگ ــه اص ــت: الیح ــتند، گف ــکار هس بی
ــه و  ــس ارائ ــه مجل ــته ب ــاه گذش ــک م ــدود ی ــی از ح فعل
کمیســیون ویــژه ای بــرای بررســی آن تشــکیل شــده اســت. 
وی دربــاره وجــه تمایــز الیحــه پیشــنهادی بــا قانــون 
ــای  ــدی مجوزه ــهمیه 3 درص ــت س ــرار اس ــت: ق ــی گف فعل
ــه  ــی، در الیح ــتگاه های اجرای ــوالن در دس ــتخدامی معل اس
ــه  ــد. هاشــمی در پاســخ ب ــه 5 درصــد افزایــش یاب ــی ب فعل
ایــن ســؤال که آیــا ســهمیه 3 درصدی اســتخدام معلــوالن در 
دســتگاه های اجرایــی لحــاظ می شــد یــا خیــر، گفــت: قطعــا 
بخــش خصوصــی الزامــی بــه اجــرای ایــن قانــون نــدارد و بــه 
ــر در بنگاه هــای خصوصــی  ــول کمت نظــر می رســد افــراد معل

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ب

بیشتر حقوق های نجومی قانونی بودپرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنایع

ــاه  ــن م ــو ای ــد ت ــا کنی ــرام دع ــم ب ــش می کن خواه
ــا  ــام جوون ــرا تم ــم. ب ــروس بش ــع االول ع ــز ربی عزی
دعــا کنیــد تــا خوشــبخت بشــن. خواهشــا دعــا کنیــد 

ــی. مرس

نرگس
ســالم ... زنــی هســتم ٢٣ســاله دو تــا بچــه دارم. شــوهرم 
رو هــم خیلــی دوســت دارم؛ ولــی اون همــش منــو 
ــم  ــی شــده به ــه. حت ــک می کن ــواده اش کوچی پیــش خان
فحــش میــده. نمی دونــم چیــکار کنــم. خیلــی دلــم واســه 

ــا ازم دورن ــواده ام تنــگ شــده. آخــه اون خان

سهیال
تکلیــف رتبه بنــدی بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش چــی 
شــد؟ چــرا کســی بــه فکــر بازنشســته ها نیســت؟ نکنــه مــا 

مردیــم، امــا خبــر نداریــم؛ وهللا زنــده هســتیم.

لیال
و مشــکالت  بیــکاری  و  گرانــی  از  مــردم  هــر چقــدر 
می نویســند، دولــت انــگار نــه انــگار بــه کار خــودش 

مشــغول اســت. بــا ایــن گرانــی چــه کنیــم؟

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433
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حتما بخوانید!
نقش آلودگی در افزایش تولد ...

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانکیمیای وطن

ــزار  ــش از یک ه ــابقه بی ــه س ــنه ک ــنت های حس ــی از س  یک
و چهارصــد ســاله در اســام دارد و در ســایر فرهنگ هــا نیــز 
 بــه آن پرداخته انــد و از اعتبــار و ارزش برخــوردار اســت 

سنت زیبای وقف است. 
ــال و  ــان از م ــه انس ــت ک ــت اس ــاق بی من ــی انف ــف، نوع وق
ــد؛  ــتفاده کنن ــدگان ازآن اس ــا آین ــد ت ــود می بخش ــی خ دارای

یعنــی گذشــتگان وقــف می کننــد بــرای آینــدگان و آینــدگان 
ــتند. ــتگان درود می فرس ــر گذش ــرده و ب ــتفاده ک از آن اس

ــادی دارد.  ــرکات زی ــح اســت کــه ب  ایــن ســنت عملــی صال
قــرآن می فرمایــد: 

َلُهــُم  الِحــاِت َســَیْجَعُل  َعِمُلــوا الصَّ َو  آَمُنــوا  ذیــَن  الَّ »ِإنَّ 
ا«.  ُودًّ الرَّْحمــُن 

کســانی کــه عمــل صالــح انجــام می دهنــد، در آینــده مهــرش 
در دل هــا می نشــیند. )مریــم/96(

     آثار و برکات وقف در زندگی دنیوی و اخروی واقف
ــش  ــه آرام ــت ک ــرص اس ــا ح ــارزه ب ــی مب ــف نوع  1- وق

روحی روانــی بــرای انســان بــه ارمغــان مــی آورد.
ــه  ــال ک ــر م ــر ب ــان از فخ ــود انس ــث می ش ــف باع  2 - وق
ــک  ــدا نزدی ــه خ ــد و ب ــت دور بمان ــی اس ــی خودخواه نوع

ــود. ش
 3- وقــف، وســیله  محبوبیــت و یــاد نیــک و مانــدگاری 
واقــف اســت؛ گرچــه واقــف بایــد بــرای رضــای خــدا وقــف 

ــد. کن
 4- وقف، ادامه حیات و موجب جاودانگی است.

ــامت  ــی و س ــگ دین ــترش فرهن ــیله  گس ــف، وس  5 - وق
ــت. ــات اس ــواع انحراف ــه از ان جامع

ــاّل  ــتی و ح ــانه نوع دوس ــات، نش ــف باقیات الصالح  6- وق
مشــکات اســت.

ــکاری  ــاون و هم ــرت، تع ــه آخ ــان ب ــانه  ایم ــف نش   9- وق
و شرکت در اعمال دیگران است. 

ــرده  ــه ک ــی را مطالع ــی وقف ــه کتاب ــده ای ک ــخنران و گوین  س
ــاد  ــردم ی ــه م ــد، هرچ ــو می کن ــکات آن را بازگ ــپس ن و س
گرفتنــد، ضمــن اینکــه خــود گوینــده ثــواب می بــرد، آن کســی 
ــار او گذاشــته، در کار  ــاب وقفــی را در اختی ــن کت ــه ای هــم ک
او شــریک اســت؛ ایــن از مهم تریــن ویژگی هــای وقــف 
ــن  ــه ای ــد ب ــا ســلیقه خــودش می توان ــر کســی ب اســت. ه
ــا ســاختن مدرســه، مســجد  امــر معنــوی بپــردازد. فــردی ب

 حســینیه بــرای عــزاداری اباعبــدهللا و دیگــری وقفــش 
را بــه یکــی از ائمــه معصومیــن )علیــه الســام( اختصــاص 
ــر در برطــرف شــدن  می دهــد. اراده وقف گــذار و نیــت او مؤث

کاســتی معنــوی جامعــه از ارزش هــای بلنــد وقــف اســت.
ــه  ــر آنچ ــف ب ــت. وق ــردن اس ــی ک ــی را باق ــف، فان  10 - وق

ــد. ــا می زن ــر بق ــی رود، ُمه ــن م ــت و از بی ــی اس فان
ــرای  ــال ب ــه م ــی ک ــا شــدن اســت. آدم ــن، م ــف م  11- وق
ــن  ــرد، م ــف ک ــی وق ــن، وقت ــود م ــت می ش ــودش اس خ
ــی  ــی را باق ــد. فان ــا می کن ــا را م ــف من ه ــا. وق ــود م می ش

می کنــد. ادنــی را اعلــی می کنــد. 
ذی ُهَو َخْیر« )بقره/61( ذی ُهَو َأْدنی ِبالَّ »َأ َتْسَتْبِدُلوَن الَّ

ــر آن  ــر خــدا ب ــد. چــون ُمه ــاد می کن ــز کــم را زی ــی چی  یعن
می خــورد. 

 پیامبر اکرم )صلی هللا علیه وآله( می فرمایند: 
ــرای  ــده و ب ــام ش ــا تم ــی او در دنی ــان، زندگ ــردن انس ــا م ب
ــا دنیــا قطــع می شــود، بــه غیــر از ســه  همیشــه ارتبــاط او ب

گــروه: 
ــردم، از  ــت م ــرای هدای ــی ب ــری علم ــه اث ــمندی ک 1- دانش

ــادگار گذاشــته باشــد.  ــه ی ــود ب خ
2- صدقــات و خیــرات مســتمری کــه مــردم، از آن هــا ســود 

برنــد. 
ــه  ــادر را ب ــدر و م ــه پ ــرداری ک ــح و نیک ک ــد صال 3- فرزن

ــد. ــاد کن ــر ی ــای خی دع

برکات وقف

شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه های 30 میلیارد ریالی در شهر
شــهردار اصفهــان گفت: شــهرداری 
در ســال جــاری، 30  اصفهــان 
بــرای  بودجــه  ریــال  میلیــارد 
مناسب ســازی در قالــب پروژه هــای 

مشخص در نظر گرفته است. 
مهــدی جمالی نــژاد در حاشــیه 
آئیــن تجدیــد میثــاق معلــوالن بــا 
ــن  ــزار شــد، ضم ــان برگ ــه در گلســتان شــهدای اصفه شــهدا ک
ــه  ــت« ب ــی و معلولی ــراد دارای ناتوان ــی »اف ــک روز جهان تبری
ــاش  ــا ت ــته و ب ــال گذش ــد س ــی چن ــرد: ط ــار ک ــوالن اظه معل
پیوســته ســازمان بهزیســتی، نقش آفرینــی و امیــد بــه زندگــی 
در معلــوالن کشــور بیشــتر شــده و ایــن عزیــزان بــه مــرور ماننــد 
ــا  ــا ت ــد؛ ام ــی کرده ان ــاع نقش آفرین ــهروندان در اجتم ــایر ش س
ــادی  ــه زی ــان در جامعــه فاصل ــوب آن ــگاه مطل ــه جای رســیدن ب
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــت. وی در بخ ــده اس مان
ــر  ــای شــهرداری در راســتای مناسب ســازی معاب ــه فعالیت ه  ب
 و قســمت های مختلــف شــهر بــرای معلــوالن اشــاره کــرد 
و گفــت: شــهرداری اصفهــان در ســال جــاری 30 میلیــارد ریــال 
ــخص  ــای مش ــب پروژه ه ــازی در قال ــرای مناسب س ــه ب بودج
در نظــر گرفتــه و اجــرا کــرده و در حــال حاضــر 70 پــروژه 
ــی  ــازمان طراح ــران و س ــت عم ــط معاون ــازی توس مناسب س
ــدون  ــا شــهری ب ــام اســت ت ــال انج ــان در ح شــهرداری اصفه
ــه  ــه ب ــذار جامع ــر تأثیرگ ــه قش ــوالن ک ــردد معل ــرای ت ــع ب مان
ــر  ــه داد: ب ــژاد ادام ــیم. جمالی ن ــته باش ــد، داش ــمار می رون ش
ــط  اســاس آمارهــا و گزارش هــای مختلــف دســتگاه های ذی رب

ــی  ــازمان ها و ارگان های ــی س ــن تمام ــان در بی ــهرداری اصفه ش
دارنــد عهــده  بــر  وظایفــی  مناسب ســازی ها  امــر  در   کــه 

بهترین عملکرد را در سطح کشور داشته است.

اصفهان امسال برف را خواهد دید
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
گفــت: بــا آمــدن فصــل زمســتان بــه طــور قطــع شــاهد بــارش 

ــود. ــم ب ــان خواهی ــرف در شــهر اصفه ب
ــاهد  ــه ش ــط هفت ــت: از اواس ــار داش ــش اظه ــن خدابخ  حس
بســیار  بــود کــه  خواهیــم  دیگــری  بارش زایــی  سیســتم 
ــدیدتر  ــرمای آن ش ــا س ــت، ام ــه اس ــل هفت ــر از اوای ضعیف ت
اســتان  هواشناســی  اداره کل  پیش بینــی  رئیــس  اســت. 
 اصفهــان تصریــح کــرد: در صورتــی کــه هــوا ســردتر شــود 
و جــو ناپایــداری نداشــته باشــیم، شــاهد آلودگــی هــوا خواهیــم 
بــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون میــزان بارش هــای 
آذرمــاه طبــق پیش بینی هــا انجــام گرفتــه، اضافــه کــرد: بنــا بــر 
پیش بینــی، دمــای هــوا در 24 ســاعت آینــده در بیشــتر مناطــق 

اســتان 2 تــا 4 درجــه کاهــش خواهــد داشــت.

اخبار کوتاه

 افزایش 25 درصدی بارندگی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل هواشناســی چهارمحال 
 25 افزایــش  از  بختیــاری  و 
در  بارندگی هــا  درصــدی 
چهارمحــال و بختیــاری نســبت 
بــه مــدت مشــابه خبــر داد. 
مهــرداد قطــره اظهــار کــرد: طــی 
ــاز  ــا آغ ــته ب ــاعت گذش 48 س
بــارش بــرف و بــاران در اســتان تــا صبــح میانگیــن بارش هــا 
در اســتان 130 میلیمتــر بــوده اســت کــه بارندگی هــا نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 25 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. وی افــزود: میــزان بارندگی هــا نیــز نســبت بــه 
میانگیــن بلندمــدت 19 درصــد افزایــش یافتــه اســت. قطــره 
گفــت: میــزان بارش هــا در شــهرکرد 76 میلیمتــر، کوهرنــگ 
220 میلیمتــر، لــردگان 140 میلیمتــر، اردل 100 میلیمتــر، بــن 
ــر،  ــن 61 میلیمت ــر، بروج ــامان 65 میلیمت ــر، س 62 میلیمت
ــر، فارســان 97  ــر بلداجــی 88 میلیمت فرخ شــهر 63 میلیمت
میلیمتــر،   117 آورگان  میلیمتــر،   143 دزک  میلیمتــر، 
ــزارش  ــر گ ــلمزار 102 میلیمت ــر و ش ــجان 103 میلیمت سورش

شده است. 

استاندار یزد:

 فرهنگ مصرف بی رویه  دارو 

باید در استان تغییر کند
اســتاندار یــزد در نشســت بــا مدیــر کل بیمه  ســامت اســتان، 
ــط  ــه  دارو توس ــز بی روی ــش تجوی ــرای کاه ــازی ب فرهنگ س
پزشــکان و مصــرف بی رویــه  آن توســط مــردم را یــک ضرورت 
بــرای افزایــش ســامت جامعــه و کاهــش هزینه هــای درمان 
دانســت. ســیدمحمد میرمحمــدی در جریــان دیــدار بــا مدیــر 
 کل بیمــه  ســامت یــزد، تغییــر فرهنــگ درمــان و تجویــز دارو 
ــرد:  ــان ک ــت و بی ــزد دانس ــتان ی ــرای اس ــت ب ــک اولوی را ی
می توانــد  اســت کــه  مســئله ای  دارو،  بی رویــه   تجویــز 
زیــان آور باشــد و افــزون بــر عــوارض گوناگــون، موجــب 

می شــود.  نیــز  درمــان  هزینه هــای  افزایــش 
بی رویــه  مصــرف  دارو کــه  بی رویــه  تجویــز  وی گفــت: 
را نیــز در پــی دارد، یکــی از اشــکاالت فرهنــگ درمــان 
تجویــز  فرهنگ ســازی  بــه  اســت  ضــروری  و   بــوده 
و درمــان دارو عنایــت خاصــی شــود. میرمحمــدی افــزود: در 
صورتــی  کــه پزشــکان مســئله  تجویــز دارو را بــه طــور جــدی 
ــای  ــتفاده از روش ه ــه اس ــز ب ــاران نی ــد و بیم ــر بگیرن در نظ
جایگزیــن ماننــد انجــام حــرکات ورزشــی روی بیاورنــد، بــه 
تضمیــن ســامت خــود و نیــز کاهــش هزینه هــای دولــت از 

ــرد. ــد ک ــق بیمه هــا کمــک خواهن طری

اخبار کوتاه

ــاالنه  ــت: س ــان گف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
 30 تــا 40 هــزار نــوزاد معلــول در کشــور متولــد می شــوند 
و نقــش آلودگی هــا به ویــژه در ســاکنان شــهرهای بــزرگ 
کــه در دود ســیاه نفــس می کشــند، در ایــن زمینــه قابــل 

کتمــان نیســت. 
رضــا امینــی در جلســه علنــی شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان با اشــاره بــه بحث 
گردشــگری اظهــار کــرد: فــرودگاه اصفهــان 
ــی گردشــگری  یکــی از ایســتگاه های اصل
اســت کــه متأســفانه در شــأن شــهر 
اصفهــان نیســت. البتــه بــه نظــر می رســد 

ــن  ــی ای ــط پیرامون ــد ســالن در محی ــرار اســت چن ــه ق ک
فــرودگاه احــداث شــود کــه امیــدوارم بــا همــکاری ارتــش 

ــم رخ دهــد.  ــاق مه ــن اتف ای
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه روز 
معلــوالن گفــت: هــر 8 دقیقــه در دنیــا یــک کــودک معلــول 

بــه دنیــا می آیــد. بــر اســاس آمــار، 500 میلیــون معلــول 
ــون  ــران 11 میلی ــار در ای ــن آم ــود دارد و ای ــان وج در جه
ــی  ــای گزاف ــر هزینه ه ــن قش ــت از ای ــت. مراقب ــر اس  نف
را بــه کشــور و خانــوار تحمیــل می کنــد؛ بنابرایــن بایــد بــا 
راهکارهــای مراقبتــی بــرای کاهــش معلولیــت 
اقــدام کنیــم. امینــی اضافــه کــرد: نقــش 
آلودگی هــا، به ویــژه در ســاکنان شــهرهای 
ــس  ــیاه نف ــه ای از دود س ــه در هال ــزرگ ک ب
می کشــند، قابــل کتمــان نیســت. از هــر هــزار 
ــوزاد اختــال کروموزمــی  ــران، دو ن ــد در ای تول
دارد کــه بــا آلودگــی هــوا ایــن آمــار می توانــد 
تــا 24 درصــد افزایــش پیــدا کنــد. وی ادامــه داد: پدیــده 
گــرد و غبــار و پارازیــت دو عاملــی اســت کــه فقــط در ایران 
ــار  ــرد و غب ــه گ ــت ب ــعه و پارازی ــش اش ــود دارد و تاب  وج
و آلودگــی و ورود آن بــه بــدن انســان، موجــب افزایــش 30 

درصــدی احتمــال بــروز معلولیــت می شــود. ایمنــا

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

نقش آلودگی در افزایش تولد نوزادان معلول
ــش  ــود بی ــان از وج ــگران زن کرم ــه آرایش ــس اتحادی رئی
از 300 آرایشــگاه غیرمجــاز زنانــه در شــهر کرمــان خبــر 
داد و نســبت بــه آســیب ها و سوء اســتفاده هایی کــه در 
ــن  ــه ای ــده ب ــای مراجعه کنن ــه خانم ه ــن، متوج ــن اماک ای

داد. هشــدار  آرایشگاه هاســت، 
 مینــا مرآتــی بــا ابــراز نگرانــی از ناامنی هــای 
مختلفــی کــه در آرایشــگاه های زنانــه غیرمجاز 
ــن  ــه ای ــده ب ــای مراجعه کنن ــه خانم ه متوج
ــدید  ــورد ش ــتار برخ ــت، خواس ــن اس اماک
 قضایــی بــا ایــن اماکــن غیرمجــاز شــد 
و گفــت: متاســفانه در بیشــتر آرایشــگاه های 

غیرمجــاز شــهر کرمــان، امنیــت فــردی، اخاقــی، اجتماعــی 
ــن در  ــن اماک ــه ای ــده ب ــای مراجعه کنن و بهداشــتی خانم ه

خطــر اســت. 
حتــی  اماکــن  ایــن  از  بعضــی  در  کــرد:  اذعــان  وی 
مراجعه کننــدگان را بــه مصــرف مــاده مخــدر شیشــه ترغیــب 

و دلیــل آن را زیبایــی و تناســب انــدام ذکــر می کننــد. 
وی افــزود: امنیــت بهداشــتی خانم هایــی کــه بــه ایــن 
ــر  ــز در خط ــد نی ــه می کنن ــاز مراجع ــگاه های غیرمج آرایش
اســت. همچنیــن اســتفاده از بعضــی وســایل غیراســتاندارد 
آرایــش دائمــی، بــه راحتــی بعضــی بیماری هــا 
ــد.  ــل می کن ــدز را منتق ــت و ای ــه هپاتی از جمل
ــی خاطرنشــان کــرد: هنگامــی کــه یــک  مرآت
خانــم وارد ایــن اماکــن می شــود، ممکــن 
ــه  ــد ک ــاق بیفت ــش اتف ــائلی برای ــت مس اس
حتــی تصــورش را هــم نمی کــرده اســت. 
مرآتــی بــا اشــاره بــر لــزوم آمــوزش متصدیــان 
ــواع مــواد مخــدر  ــا ان ایــن آرایشــگاه ها در زمینــه آشــنایی ب
ــا  ــه ب ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــی، خاطرنش ــنتی و صنعت س
همــکاری شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان 
ــه آرایشــگران  ــی در محــل اتحادی ــان، دوره هــای توجیه کرم

ــنا ــود. ایس ــزار می ش ــان برگ زن کرم

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 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 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 139560302018003381 کاسه پرونده 1392114402018001303 خانم شها شهباز 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 91 صادره از خورزوق   نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  

32.20 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 351 فرعی از 42  اصلی واقع در  خورزوق  بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/29

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/844/الف/م به تاریخ 95/09/07

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه  950177  اجرای 

احکام به نفع فاطمه احمدی و  علیه اسماعیل بدیع  به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 

95/10/12 ساعت 9 صبح به منظور فروش 4/5 دانگ از یک واحد مسکونی ویایی با موقعیت جنوبی 

واقع در شاپور آباد خیابان امام خمینی کوچه بهارستان پ 54  عرصه حدود 115 متر مربع و اعیانی 

حدود 92 متر مربع که توسط کارشناس شش دانگ 540000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف 

آقای بدیع است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر 

ارزیابی  از مبلغ  نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای  اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه 

شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است 

خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/840/م الف به تاریخ 95/09/07

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : ابراهیم اوسی  دادخواستی به طرفیت خوانده : محسن داوری به خواسته مطالبه اجرت 

المثل اموال و خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه 

پرونده 9309983751401006 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/18 و ساعت 12:00 تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/842/م الف به تاریخ 95/09/07

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا صابری به نشانی خورزوق خ ابوذر کوچه شهید اکبری محکوم علیهم : 

هادی علیزاده به نشانی مجهول المکان

اختاف خورزوق  تاریخ 95/05/19 حوزه 6 شورای حل  به  رأی شماره 240  به موجب   : به  محکوم 

محكوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 26000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 920000 ریال 

هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره 

غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد  . 

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

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

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

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

ندارد صریحا اعام نماید.  

قاضی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/833/م الف به تاریخ 95/09/01

احضار متهم
در پرونده کاسه 9509983752400727 این شعبه خسرو عطائیان فرزند براتعلی به اتهام توهین و 

تهدید تحت تعقیب قرار گرفته است . با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 

115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف 

مهلت سی روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم  حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

دفتر  شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/841/م الف به تاریخ  95/09/07

برگ اخطاریه
المکان  محل حضور شعبه 4 حقوقی  نشانی مجهول  به  احمدی  : سید مهدی  نام خوانوادگی  نام 

شورای حل اختاف برخوار واقع در خورزوق وقت حضور 95/11/03 ساعت 04:00 عصر علت حضور : 

دعوی آقای علیرضا صابری به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/727/م الف به تاریخ 95/09/01

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: وجیهه ابراهیمی هرندی به نشانی خورزوق خ شهید رجایی کاشی کاشیان پ 

1 محکوم علیهم : هاشم صابری به نشانی مجهول المکان

برخوار  اختاف  تاریخ 95/06/26 حوزه 4 شورای حل  به  رأی شماره 326  موجب  به   : به  محکوم 

: پرداخت مبلغ 8300000 ریال هزینه صافکاری و مبلغ 1000000 ریال  به  محكوم علیه محکوم است 

بابت 4 روز خواب خودرو و پرداخت مبلغ 6000000 ریال افت قیمت خودرو و پرداخت مبلغ 235000 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رای صاده غیابی می باشد هزینه اجرا برعهده ی محکوم 

علیه می باشد  . 

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

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

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

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

ندارد صریحا اعام نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/833/م الف به تاریخ 95/09/07

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/151  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه احمدی کتایونچه فرزند علی جریان ثبت است و به علت 

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

تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1395/10/08 ساعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 

ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/09/14 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/848/الف/م به تاریخ 95/09/09

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهرام ابراهیمی دارای شناسنامه شماره457 متولد 1357  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

778ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 

اقامتگاه دائمی خود بدرود  تاریخ1395/8/1  ابراهیمی  بشناسنامه 227 مورخ 1326/12/9 در  قلی 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر – 2 دختر و یک همسر دائمی که 

به شرح ذیل می باشد . 1- صادق ابراهیمی فرزند ناصر قلی به ش ش 455 متولد 1353 صادره 

الیگودرز  از  متولد 1357 صادره  به ش ش 457  قلی  ناصر  فرزند  ابراهیمی  بهرام   -2 الیگودرز  از 

میثم   -4 گلپایگان  از  صادره   1368 متولد   13 به ش ش  قلی  ناصر  فرزند  ابراهیمی  مجتبی   -3

ابراهیمی فرزند ناصر قلی به ش ش 181 متولد 1366 صادره از گلپایگان 5- فاطمه ابراهیمی فرزند 

ناصر قلی به ش ش 456 متولد 1355 صادره از گلپایگان 6- سمیه ابراهیمی فرزند ناصر قلی به 

ش ش 2-000535-121 متولد 1368 صادره از گلپایگان 7- ناهید مددی فرزند عزیز اله به ش ش 

1-056804-416 متولد 1341 صادره از الیگودرز والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

 شماره : 416/ م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
 /  95 به کاسه  دادخواست  شرح  به    1364 متولد  شماره880  شناسنامه  دارای  نجفی  ندا  خانم 

766ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف 

نجفی بشناسنامه 62مورخ 1316/2/12 در تاریخ1395/05/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر – یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد 

1- معصومه نجفی فرزند یوسف به ش ش 179 متولد 1348 صادره از گلپایگان 2- ندا نجفی فرزند 

یوسف به ش ش 880 متولد 1364 صادره از گلپایگان 3- صدیقه نجفی فرزند یوسف به ش ش 

424 متولد 1345صادره از گلپایگان 4-  محبوبه نجفی فرزند یوسف به ش ش 175 متولد 1358 

صادره از گلپایگان 5- منصوره نجفی فرزند یوسف به ش ش 88 متولد 1350 صادره از گلپایگان 

6- عذرا اشراقی فرزند رضا به ش ش 17819 متولد 1332 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام 

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

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

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 413/ م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه یوسفی دارای شناسنامه شماره708 متولد 1346   به شرح دادخواست به کاسه 95 

/ 802 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

رقیه مناجاتی بشناسنامه 5مورخ 1314/1/3 در تاریخ1389/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

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

شرح ذیل می باشد 1- محمد حسن یوسفی فرزند محمد میرزا به ش ش 4 متولد 1349 صادره 

از گلپایگان 2- فاطمه یوسفی فرزند محمد میرزا به ش ش 708 متولد 1346 صادره از گلپایگان 

3- زهرا یوسفی رباط ترکی فرزند محمد میرزا به ش ش 5 متولد 1340 صادره از گلپایگان 4- محمد 

میرزا یوسفی رباط ترکی فرزند حسن به ش ش 121 متولد 1306 صادره از گلپایگان والغیراینک با 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 427/ م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره نامه :9510113620100691 شماره پرونده :9509983620100403 شماره بایگانی شعبه :950521 

تاریخ تنظیم:1395/08/23 بدینوسیله آگهی میگردد در پرونده کاسه 950521/ح1 خانم سید بی بی 

تاجیک فرزند غام نبی با وکالت خانم فاطمه میرزایی کاشانی دادخواستی دایر بر طاق به طرفیت 

به خوانده )ظاهرشاه  لذا  اند  نموده  دادگاه مطرح  این  در  نادر شاه  فرزند  آقای ظاهر شاه محمدی 

دادگاه  اول  شعبه  در  رسیدگی  جهت   8/30 ساعت   1395/11/27 تاریخ  در  میگردد  اباغ  محمدی( 

عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر شود. 

شماره :5/22/95/509/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 983 فرعی از 49 اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مشجر که دو اصله درخت گردو در آن واقع است 

شماره پاک 983 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده 

ثبتی به نام خانمها کبرا قانع قمصری و الهام فروتن و غیره  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 

حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1395/10/13  ساعت 9 صبح در محل 

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

ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/09/14شماره :1534/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی احضار متهم مجهول المکان 
بایگانی  شماره   9509983721600308: پرونده  شماره  نامه:9510113721600324  شماره 

 – نشانی  به  حسینعلی  فرزند  دالور  محسن   : شاکی   1395/08/26: تنظیم  تاریخ  شعبه:950333 

خلیل  فرزند  لوحی  میر  مجید   : متهم  فراست  باقر  محمد  شهید  خیابان   – فیاخص  محله  گلشهر 

موضوع : دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی باتوجه به اینکه متهم مذکور از طریق  این شعبه دادیاری 

تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی نیز به لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت وی مقدور نبوده 

لذا مراتب  در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ 

انتشار اگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه اول دادیاری گلپایگان حاضر گردد در غیر 

این صورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد گردید./ 

شماره :446/م الف دادیار شعبه اول دادسرای گلپایگان –سلمان جوادی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه اقای علیرضا زمانی بطرفیت حمید رضا شفیعی ظلم آبادی و خدا بس عزیزی به خواسته 

تقدیم که به شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی ارجاع به کاسه 503/95 ثبت و برای روز دوشنبه 

مورخ 95/9/29 ساعت 14/30وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی نموده 

است به تقاضای خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود  و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه 

شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی 

حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود. 

حل اختاف خانواده و امور حسبی شهرستان فاورجان

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 139560302023001038مورخ 1395/08/27 خانم شرف السادات منصوری 

بر  فرزندمجتبی    اصفهان   از  1281622222صادره  52525کدملی  شناسنامه  شماره  به  طهرانی   

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/63 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1233- اصلی واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/29 

شماره : 26923 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 941593   خواهان صندوق کار آفرین امید  به نمایندگی عبدالصمد شهبازی 

با وکالت خانم دهقانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت علیرضا سمیعی و فرج ا... سوسنی 

غریب وند   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...........مورخ 95/10/26ساعت12 ظهر  تعیین 

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

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

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

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

شماره: 21894/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

رئیس اتحادیه آرایشگران زن کرمان بیان کرد:

ترغیب زنان به مصرف شیشه در آرایشگاه های غیرمجاز
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حتما بخوانید!
فیلم ایرانی بالیوودی رکوردها را شکست

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس فرهنگ

 خبرنــگاران از دیربــاز بــه عنــوان زبــان گویــای جامعــه 
خویــش در رســالتی شــایان تکریــم و در شــرایط غالبــا 
تاریخ ســاز  و  مانــدگار  نقشــی  همــواره   التهاب آفریــن، 
اصلــی  آنجایــی کــه رســالت  از  امــا  ایفــا کرده انــد؛  را 
 رســانه ها تهیــه و پــردازش و بازتــاب رخدادهــای مهــم 
 و نزدیکــی بــه صدای مــردم، طــرح و بیان مشــکالت، تحلیل 
و ارائــه راهکارهــای قابــل اجــرا بــوده اســت، متاســفانه بایــد 

ــه  ــه ایــن مســئله اذعــان کــرد کــه رســانه های محلــی و ب ب
قولــی مطبوعــات هنــوز نتوانســته اند در ایــن زمینــه گام هــای 
مثبتــی بردارنــد و تــا بیــان صــدای مــردم فاصلــه بســیاری 

دارنــد. 
ــت  ــتر از وضعی ــکافی بیش ــت و کالبدش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
رســانه های اســتان اصفهــان گفت وگویــی داشــتیم بــا 
خانــم معصومــه رشــیدی، کارشــناس ارشــد روزنامه نــگاری 

و مــدرس دانشــگاه علمی کاربــردی اصفهــان.
ــه  ــا چ ــدف روزنامه ه ــاِن ه ــما مخاطب ــر ش ــه نظ      ب

ــتند؟ ــانی هس کس
ــاس  ــر اس ــه ب ــدف روزنام ــب ه ــه مخاط ــم ک ــد بگوی بای
ــن  ــاوت مشــخص می شــود. بهتری ــل متف ــدادی از عوام تع
روش بــرای شناســایی مخاطــب هــدف روزنامــه ایــن 
اســت کــه از تکنیــک »RIVALING« اســتفاده کنیــم کــه از 
حــروف اول کلمــات نمایندگــی، نهــاد یــا موسســه، ارزش هــا 
مخاطــب، زبــان، ایدئولــوژی، روایــت و نــوع یــا گونــه حاصــل 
ــکل  ــدف متش ــان ه ــی مخاطب ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ش
 از افــراد، گروه هــا یــا جوامعــی هســتند کــه بــر هــدف 
از پیــش تعییــن شــده رســانه تأثیــر می گذارنــد و رســانه ها 
ــرآورده ســاختن نیارهــای خــاص  ــا ب ــا ب ــد ت تــالش می کنن
ــود ــری خ ــتان های خب ــق داس ــان از طری ــع مخاطب  و مناف

جهت گیری های سیاسی و ... آنان را جذب کنند.
    رســالت نشــریات اســتانی بــرای بــرآورده کــردن نیــاز 

مخاطبــان چیســت؟
ــی در  ــی از ارکان اساس ــوان یک ــه عن ــتانی ب ــریات اس  نش
بازتــاب وقایــع و تحــوالت جغرافیــای خــود نقــش بســزایی 
ــی اســت  ــن رو امــروزه مخاطــب، از آن واژه های ــد؛ از ای دارن
ــم  ــه و از ارکان مه ــای گرفت ــه ج ــی هم ــه در ســبد مصرف ک

ــای مــدرن اســت.  ــت رســانه در دنی ــم ماهی فه
رســانه های امــروزی بــرای رســیدن بــه موفقیــت و پیشــبرد 
ــا  ــا نیازه ــتند ت ــال آن هس ــه دنب ــود ب ــانه ای خ ــی رس  مش
و عالیــق مخاطبــان را تشــخیص داده و متناســب بــا آن هــا 
بــه تولیــد محتــوا بپردازنــد؛ چــرا کــه بــر اســاس نظریاتــی 

ــه  ــی ب ــد، بی توجه ــا می دانن ــال و پوی ــب را فع ــه مخاط ک
عالیــق و خواســته های مخاطبــان باعــث رویگردانــی آن هــا 
ــه  ــد. ب ــش می یاب ــانه کاه ــه رس ــال ب ــده و اقب ــانه ش از رس
ــا  طــور کلــی مخاطــب، مهم تریــن بخشــی اســت کــه نهایت
ــرد  ــم می گی ــای یــک روزنامــه تصمی ــاره موفقیــت و بق درب
بیــن روزنامــه و خوانندگانــش پیونــد قــوی برقــرار می کنــد 
و بــدون مخاطــب هــدف، یــک روزنامــه هیــچ بــازاری بــرای 

بــرآورده ســاختن نــدارد.
ــدی  ــه طبقه بن ــوع و گون ــی، ن ــورت تخصص ــه ص      ب

ــد؟ ــه باش ــد چگون ــر بای ــه خب روزنام
ــه عنــوان یــک  ــد ب ــه عنــوان مثــال روزنامــه مــن می توان  ب
امــا  شــود؛  طبقه بنــدی  محلــی  خالصه شــده  روزنامــه 
ــاره  ــر درب ــک خب ــوان ی ــه عن ــد ب ــر می توان ــن خب مهم تری

ــد.  ــان باش ــت جوان بهداش
 بــرای اینکــه بتــوان مخاطــب هــدف روزنامــه را شناســایی 
ــوا  ــهری در محت ــتانی و ش ــریات اس ــت نش ــرد، الزم اس  ک
ــا تمــام ویژگی هــای ســن، جنســیت  ــرم، مخاطــب را ب و ف
ــه ای اســت  ــد. ایــن نکت ســواد، قومیــت و ... در نظــر بگیرن
ــد؛  ــه می کنن ــه آن توج ــر ب ــریات کمت ــدگان نش ــه گردانن ک
ــود او  ــر از خ ــب را بهت ــت مخاط ــد مصلح ــه معتقدن ــرا ک چ
می داننــد؛ امــا هرگونــه نادیــده گرفتــن، تقابــل و انــکار 
ــان  ــلیقه های مخاطب ــا و س ــی، گرایش ه ــات اجتماع واقعی
ــان  ــن اعتمــاد اجتماعــی رســانه در می باعــث از دســت رفت

ــد شــد. ــان خواه مخاطب

آژانــس  اکبــر منصورفــالح، کارگــردان ســریال   -
از  خیلــی  بــود کــه  زمانــی  می گویــد:  دوســتی، 
ســرمایه گذارها هزینــه می کردنــد تــا بــه اهــداف 
ــاق  ــه اتف ــزی ک ــا چی ــا االن تنه ــند؛ ام ــری برس هن
می افتــد ایــن اســت کــه می گوینــد چــون االن 
ــال  ــم. مث ــر بپردازی ــه کارهــای واجب ت ــم ب ــول نداری پ
دولــت می خواهــد خــرج کنــد و جــاده بســازد؛ اولیــن 
 کاری کــه می کنــد ایــن اســت کــه بگویــد پــول هنــر 
مــردم  بســازیم.  جــاده  آن  بــا  و  برداریــم  را 
فیلــم ندیدنــد هــم ندیدنــد و بــه نوعــی مــا در 
ــه  ــب ب ــم و غیرواج ــه آخری ــت گذاری، در رتب سیاس

می آییــم. شــمار 
- بهمــن فرمــان آرا »دل دیوانــه« را با حضــور بازیگران 
 سرشــناس ســینمای ایــران ماننــد فاطمــه معتمدآریــا

لیــال حاتمــی، صابــر ابــر، رؤیــا نونهالــی، علــی مصفــا 
ــان  ــی نصیری ــی و عل ــم بوبان ــا، مری ــه آ پناهی ه  پانت

و جمشید مشایخی کلید زده است.
- کتابــی بــا امضــای »جاناتــان ســوییفت«، نویســنده 
ــیموس  ــته ای از »ش ــور« و دستنوش ــفرهای گالی »س
هینــی« بــه همــراه بیــش از ۸۰۰ اثــر دیگــر در ایرلنــد 

ــه حــراج گذاشــته می شــود. ب
- تینــا پاکــروان، کارگــردان ســینمای ایــران، بــه 
ــدا«  ــارا و آی ــینمایی »س ــم س ــران فیل ــع بازیگ جم
ــار میــری اضافــه شــد. در فیلــم  ــی مازی ــه کارگردان ب
 »ســارا و آیــدا« غــزل شــاکری، پــگاه آهنگرانــی

مصطفــی زمانــی، ســعید چنگیزیــان و شــیرین 
یزدان بخــش نیــز بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.

ــوهر  ــی، زن و ش ــال تفقدرضای ــی و ژی ــاد کالی - فرش
ــه  عکاســی هســتند کــه حاصــل ســفرهای خــود را ب
مناطــق مختلــف ایــران و عکاســی از طبیعــت در 
ــته اند. ــش گذاش ــه  نمای ــا« ب ــران م ــگاه »ای نمایش

- »گیلــدا«، چهارمیــن همــکاری مشــترک ســینمایی 
کیــوان علی محمــدی و امیــد بنکــدار اســت کــه 
جــردن  خیابــان  در  واقــع  مکانــی  در  به تازگــی 
ــاز افشــار ــون مهن ــد خــورده اســت و تاکن ــران کلی  ته

ــیاوش  ــم و س ــفیعی  ج ــا ش ــگاه، رض ــا پ حمیدرض
پورصمــدی  مرتضــی  دوربیــن  جلــوی  مفیــدی 

نــد. رفته ا
 - بــر اســاس دســتور رئیــس ســازمان صــدا و ســیما

ــودک  ــبکه ک ــوان در ش ــریال نوج ــم و س ــروه فیل  گ
و نوجوان تشکیل خواهد شد.

- حســین پاکــدل بــه جمــع بازیگــران »خانــه 
کاغــذی« بــه کارگردانــی مهــدی صبــاغ زاده پیوســت.

ــه  - ســام درخشــانی، بازیگــر ســریال »بی نمــک« ب
ــی علیرضــا بذرافشــان شــد کــه قــرار اســت  کارگردان

بــرای شــبکه ســه ســیما بــه تولیــد برســد.

تا 17 آذرماه برپاست

آثار نقاشی پاستل در گالری نگاه نو

کیمیای وطن

ــتل  ــی های پاس ــگاه نقاش نمایش
برگــزار  نــو  نــگاه  گالــری  در 
ــده  ــی های ارائه ش ــود. نقاش می ش
در ایــن نمایشــگاه توســط فرنــاز 
ــا  ــام و ب فلســفی و شــهرزاد نیکن
ــده اند  ــق ش ــتل خل ــک پاس تکنی
و در گالــری نــگاه نــو بــه نمایــش درمی آینــد. ایــن نمایشــگاه 
از 12 آذرمــاه برپــا شــده اســت. عالقه منــدان بــرای بازدیــد از 
ایــن نمایشــگاه می تواننــد تــا 17 آذرمــاه از ســاعت 16 تــا 2۰ 
بــه گالــری نــگاه نــو واقــع در خیابــان مســرور، کــوی بــاغ ارم، 

ــد. شــماره 3 مراجعــه کنن

 آبرنگ های محسن درخشان 

در گالری سایان
آبرنــگ  نقاشــی  آثــار  از  نمایشــگاهی  کیمیای وطن
محســن درخشــان در گالــری ســایان برگــزار می شــود. 
ــران ــک در ای ــته گرافی ــرده رش ــان تحصیلک ــن درخش  محس

طراحــی آزاد از مادریــد اســپانیا، لیســانس نقاشــی از تورنتوی 
کانــادا و همچنیــن فــوق لیســانس بورســیه فلورانــس 
ایتالیاســت. وی مرمــت ســفال، نقاشــی و ســرامیک را نیز در 
ــگاه  ــون 2۰ نمایش ــان تاکن ــت. درخش ــه اس ــکا آموخت آمری
خارجــی و بیــش از 3۰ نمایشــگاه داخلــی برگــزار کــرده و آثــار 
وی توســط شــهرداری یــورک تورنتــو، کتابخانــه مرکــزی 
تورنتــو )شــهر اســکاربورد( و مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
خریــداری شــده اســت. ایــن نمایشــگاه جمعــه 12 آذرمــاه در 
ــن  ــاه در ای ــا 1۸ آذرم ــه و ت ــایش یافت ــایان گش ــری س گال

گالری واقع در خیابان ابوذر، بن بست 32 دایر است.

»در راه مدرسه« باز هم تمدید شد
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون  صلواتــی،  علیرضــا 
شــهرداری اصفهــان، گفــت: بــه دلیــل اســتقبال جالــب توجــه 
دانش آمــوزان و مــردم از جای جــای کشــور، درخواســت های 
ــع االول ــت ربی ــاه پربرک ــا م ــی ب ــن همزمان ــی و همچنی  پیاپ

مهلــت ارســال آثــار بــه نخســتین مســابقه ملــی عکــس »در 
راه مدرســه« تــا 2۰ آذر تمدیــد شــد. قــرار اســت برترین هــای 
جشــنواره بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
محیــط زیســت مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد و آثــار برگزیــده در 
نمایشــگاه ویــژه جشــنواره بــه نمایــش درمی آیــد. همچنیــن 
ــی و 1۰  ــدگان جشــنواره، 1۰ دســتگاه دوچرخــه برق ــه برگزی ب

دســتگاه دوچرخــه شــهری اهــدا می شــود.

اخبار کوتاه

نخســتین آمار فروش »ســالم بمبئی« در حالی پنجشنبه شــب 
ــم  ــوز بعضــی ســانس های نمایــش فیل اعــالم شــد کــه هن
 آغــاز نشــده بــود؛  حاصــل ایــن خبررســانی زودهنــگام

فیلمــی  نخســتین  شــد.  فــروش  آمــار  در  تناقض هــا 
ــران  ــن روز اک ــروش در اولی ــم ف ــت رق ــال توانس ــه امس  ک

ــی  ــه کارگردان ــوری« ب ــد، »النت ــا کن را جابه ج
ــم در اولیــن  ــود. ایــن فیل رضــا درمیشــیان ب
ــت  ــان فروخ ــون توم ــش 1۴۵ میلی روز نمای
ــام خــود  ــه ن ــه ایــن ترتیــب رکــوردی را ب و ب
ــه  ــید ک ــول نکش ــی ط ــا خیل ــرد؛ ام ــت ک ثب
فروشــی کــه  رســید.  راه  از  »فروشــنده« 
»فروشــنده«، ســاخته اصغــر فرهــادی در 

ــوان  ــه عن ــت، ب ــت یاف ــه آن دس ــه ب ــان هفت ــتین پای نخس
رقمــی رکوردشــکن ثبــت شــد. ایــن فیلــم در نخســتین آخــر 
ــد  ــی برس ــروش 6۰۰ میلیون ــه ف ــد ب ــق ش ــم موف ــه ه هفت
ــکن  ــی رکوردش ــتان 13۹۵ رقم ــان تابس ــل از پای ــا قب ــه ت ک
محســوب می شــد. همین طــور فــروش روز نخســت اکــران 

فیلــم 2۵۰ میلیــون تومــان بــود کــه عمــال 11۰ میلیــون تومــان 
بیــش از رکــورد قبلــی بــود. بــا اکــران »ســالم بمبئــی« بــه 
ــده  ــور، علــی ســرتیپی پخش کنن ــان محمدپ ــی قرب کارگردان
فیلــم اعــالم کــرد فیلــم فقــط در یــک روز موفــق شــده بــه 
ــابقه در  ــی بی س ــن اتفاق ــد. ای ــی برس ــروش ۵۰۰ میلیون ف
ســینمای ایــران محســوب می شــود و شــاید 
همیــن بــود کــه توجه هــا را بــه فــروش 
»ســالم بمبئــی« جلــب کــرد. ســایت ســینما 
تیکــت تــا ســاعت 16 و 3۰ دقیقــه روز جمعــه 
12 آذرمــاه رقــم فــروش 36۰ میلیونــی را تغییر 
نــداد. از ســوی دیگــر ایــن نکتــه دربــاره آمــار 
فــروش ســایت ســینماتیکت وجــود دارد کــه 
ــالن های  ــی از س ــروش بعض ــردن ف ــاظ نک ــل لح ــه دلی ب
ــروش واقعــی فیلم هــا  ــه ف ــرای رســیدن ب ســینما، عمــال ب
بایــد بــه آمــار ایــن ســایت، 1۰ درصــد فــروش اعــالم شــده 
را افــزود. بــا ایــن حســاب هــم فــروش فیلــم محمدپــور بــه 

ــد. ــان می رس ــون توم ۴۰۰ میلی

فیلم ایرانی بالیوودی رکوردها را شکست

بهــرام  اســت:  معتقــد  ادبــی  منتقــد  کاظــم کالنتــری، 
صادقــی از مهم تریــن نویســندگان معاصــر و کســی بــود 
ــات داســتانی  ــی ادبی ــه یــک چهــره جهان کــه می توانســت ب
ــرد: 12 آذر، ســالروز  ــار ک ــری اظه ــل شــود. کاظــم کالنت تبدی
از  یکــی  نــام  برخــالف  اســت کــه  نویســنده ای  مــرگ 

تــازه کار  نویســنده  )آقــای  داســتان هایش 
اســت( اکنــون یکــی از نویســندگان تأثیرگــذار 
و از ســتون های ادبیــات داســتانی مــدرن 
از  بســیاری  و  می شــود  شــناخته  ایــران 
 نویســندگان پــس از او، مدیــون نوآوری هــا 
ــتند؛  ــی اش هس ــای داستان نویس و تکنیک ه
زیــرا آثــار بهــرام صادقــی پــس از گذشــت 32 

ــه داد:  ــد. او ادام ــه و خاصن ــان یگان ســال از مرگــش، همچن
ــان  ــه در زب ــت ک ــی اس ــندگان ایران ــدود نویس ــی از مع صادق
ــاص  ــبکی خ ــه س ــتان هایش ب ــت داس ــیوه روای ــرم و ش ف
دســت یافــت و آن هــا را بــا طنــزی ســاختاری، بــه محتــوای 
طنزآلــود داســتان هایش پیونــد زد. در واقــع تکنیــک و فــرم 

داســتان های صادقــی در روایــت داســتان هایش، ناشــی 
ــه  ــت و ن ــی اس ــت زندگ ــتان و واقعی ــه داس ــرش او ب از نگ
تکنیــک و فرمــی خشــک و فاقــد جهان بینــی. او ادامــه 
ــرم  ــه  جــز ف ــی ب ــی داســتان های صادق ــن ویژگ داد: مهم تری
ــه در  ــت ک ــی اس ــود قطعیت ــک و نب ــتان، ش ــک داس و تکنی
ــود ایــن داســتان ها تنیــده شــده اســت.  تاروپ
 دغدغــه صادقــی در بیشــتر داســتان هایش
 تشــکیک در واقعیــت بــا اســتفاده از زبــان 
و بــه  هــم ریختــن مرزهــای واقعیت و داســتان 
ــت در شــیوه شــروع ــود قطعی ــن نب  اســت. ای

پایان بنــدی مبهــم، از بیــن بــردن مــرز واقعیــت 
و خیــال، مرزشــکنی ســطوح روایــت، یکســانی 
ــاز  ــی و ایج ــیطنت های زبان ــا و ش ــنده، بازی ه راوی و نویس
تأســف« دارد. »بــا کمــال  نمــود   داســتان های صادقــی 

ــازه کار اســت«، »خــواب خــون«، »کالف  ــای نویســنده ت »آق
ــتان های  ــن داس ــه« از مهم تری ــر حادث ــردرگم« و »سراس س
صادقــی هســتند کــه نبــود قطعیــت در آن هــا دیــده می شــود.

معصومه رشیدی، استاد دانشگاه علمی کاربردی درگفت وگو با کیمیای وطن:

 رسانه های استان اصفهان 
تا صدای مردم فاصله دارند

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

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

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

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

به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت  در دو 

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰23۰۰1۰3۰مورخ 13۹۵/۰۸/27 خانم فاطمه فرهمند  به شماره 

شناسنامه ۹7کدملی 11۴2۰۹۵۴۵2صادره از خمینی شهر  فرزند پرویز  بر ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 16۵/17 متر مربع مفروزی از پالک شماره 22۵2- 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 : ۹۵/۹/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/2۹ 

شماره : 27۴۵۵ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 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 بالمعارض متقاضیان 

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

به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت  در دو 

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰23۰۰1۰۴۸مورخ 13۹۵/۰۸/27 خانم سکینه قنبریان علویجهء  

به شماره شناسنامه 1۹کدملی 1۰۹1۸12۵۰۰صادره از نجف آباد  فرزندعلی آقا نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 13۹/۸3 متر مربع مفروزی 

از پالک شماره ۵۵23 و 3167 )که بموجب گواهی دفتر امالک به پالک ۵۵23/1۰– استاندارد سازی 

گردیده (- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 2- برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰23۰۰1۰۵۰مورخ 13۹۵/۰۸/27 خانم سهیال صادقی حدادزواره     

به شماره شناسنامه ۵۸۹ کدملی 12۸7۹۴66۴1صادره از اصفهان   فرزند رضا  نسبت به یک  دانگ 

به مساحت 13۹/۸3 متر مربع  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع 

 –  ۵۵23/1۰ پالک  به  امالک  دفتر  بموجب گواهی  )که   3167 و   ۵۵23 شماره  پالک  از  مفروزی 

استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.

ردیف 3- برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰23۰۰1۰۵1مورخ 13۹۵/۰۸/27 آقای محمود رمضانی مبارکه      

به شماره شناسنامه 1۰66 کدملی 12۸۵۵261۵۵صادره از اصفهان   فرزند محمد علی  نسبت به یک  

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 13۹/۸3 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵23 و 3167 )که بموجب گواهی دفتر امالک به پالک ۵۵23/1۰ – 

استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.

ردیف ۴- برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰23۰۰1۰۵۴مورخ 13۹۵/۰۸/27 آقای احمد رمضانی       به 

شماره شناسنامه 3۹۹۴1 کدملی 12۸۰۸2۴۹۸۰صادره از اصفهان   فرزند محمد علی  نسبت به یک  

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 13۹/۸3 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵23 و 3167 )که بموجب گواهی دفتر امالک به پالک ۵۵23/1۰ – 

استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۹/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/2۹ 

شماره : 26۸۹3 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
عبدالباقی   رضا  احمد  بطرفیت  دادخواستی  حیدر   فرزند  ممدی  صادقی  عباس  آقای  اینکه  به  نظر 

فرزند......... به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع وبه کالسه 

و  تعیین گردیده است  برای مورخ۹۵/1۰/1۴ ساعت 1۴/3۰وقت رسیدگی  و  ثبت  117۰/۹۵ ش3ح  

خوانده مجهول المکان نموده است به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا وبه استناد ماده 73 

ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود  و از خوانده دعوت می 

نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم  حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و 

آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی 

حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی ستاری آرانی با وکالت فاطمه بوجاریان دادخواستی به خواسته مطالبه 

وجه به طرفیت محسن ماهی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 

تاریخ  برای روز سه شنبه  و  ثبت  به کالسه 3/۹27/۹۴  به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

۹۵/۹/23 ساعت 1۹ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 

لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 

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

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

آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/22/۹۵/۵۴6/م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی ستاری آرانی با وکالت فاطمه بوجاریان    دادخواستی به خواسته مطالبه 

وجه به طرفیت جواد برشان به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 

به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/۹2۹/۹۴ ثبت و برای روز سه شنبه  تاریخ 

۹۵/۹/23 ساعت 1۹/3۰وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 

لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 

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

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

آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/22/۹۵/۵۴۴/م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا نیکنامی دارای شناسنامه شماره17۰۴ متولد 13۴۰  به شرح دادخواست به کالسه 

۹۵ / ۸6۵ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

محمد حسین نیکنامی  بشناسنامه 23۸مورخ 131۰/6/11 در تاریخ13۹۵/3/۵ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – یک همسر دائمی کنه به 

شرح ذیل می باشد 1- حمید رضا نیکنامی فرزند محمد حسین به ش ش 17۰۴ متولد 13۴۰ صادره 

از تهران 2- مجید نیکنامی فرزند محمد حسین به ش ش 1۴6 متولد 13۴3 صادره از گلپایگان 3- 

سعید نیکنامی فرزند محمد حسین به ش ش 3۴۰۵ متولد 13۴۵ صادره از تهران ۴- فاطمه صدرائی 

فرزند محمد به ش ش 2۸3 متولد 1321 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست 

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

شد. 

شماره : ۴۸۴/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم محبوبه میری دارای شناسنامه شماره3۴3 متولد 13۵3  به شرح دادخواست به کالسه ۹۵ / 

۸۵۹ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر  

میری  بشناسنامه 132۵۹ مورخ 131۵/1۰/۴ در تاریخ13۹۵/۸/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر یک همسر دائمی که به شرح ذیل می 

از گلپایگان 2- زهرا میری  اکبر به ش ش 266 متولد 13۴۰ صادره  باشد 1- اقدس میری فرزند 

فرزند اکبر به ش ش 66 متولد 13۴3 صادره از گلپایگان 3- سیده فاطمه میری فرزند سید اکبر به 

ش ش 1۵ متولد 13۴6 صادره از گلپایگان ۴- مریم میری فرزند اکبر به ش ش1۵۴۴ متولد 13۴6 

صادره از گلپایگان ۵- محبوبه میری فرزند اکبر به ش ش 3۴3 متولد 13۵۴ صادره از گلپایگان 

6- بتول احمدیان فرزند حسین به ش ش 13211 متولد 131۵ صادره از گلپایگان والغیر  اینک با 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴۸۵/ م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کالسه ۴۸7 /۹۵ شعبه حقوقی سوم گلپایگان خواهان زینب داودوندی فرزند عزیزاله نشانی 

بلوار ولیعصر خوانده : 1- محمد رضا میر افضلی فرزند علی حسین 2- سید  گلپایگان خ خوانسار 

محسن موسوی اشترجانی فرزند سید هاشم هردو مجهول المکان خواسته انتقال سند رسمی خواهان 

دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ یک هفته پس از رویت )شنبه 

تا چهارشنبه ( ساعت 3 بعدازظهر تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا به در خواست 

خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار و روزنامه رسالت اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:۴۴۸/ م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان

آگهی ابالغ
تنظیم:  تاریخ   ۹۴1321 شعبه:  بایگانی  ۹۴۰۹۹۸36۵3۴۰12۸1شماره  پرونده:  شماره 

13۹۵/۰7/1۸خواهان /  شاکی رمضانعلی طاوسی نیکابادی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

محمد قاسمی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فالورجان  که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اول  دادگستری طبقه  واقع در فالورجان خیابان مالصدرا ساختمان  دادگستری شهرستان فالورجان 

اتاق 22۵  ارجاع و به کالسه  ۹۴۰۹۹۸36۵3۴۰12۸1ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/11/2۴ و 

ساعت 1۰:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

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

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. 

منشی دادگاه حقوقی  شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  شهرستان فالورجان- خسرو 

اقایی 

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸362۰1۰۰3۸۴: پرونده  شماره   ۹۵1۰11362۰2۰۰۹6۰: نامه  شماره 

علی  بطرفیت  شکیبا  جلیل  خواهی  نظر  تجدید  در خصوص   13۹۵/۰۹/۰7: تنظیم  تاریخ   ۹۵۰3۸۸:

صفری نسبت به دادنامه ۹۵۰۹۹7362۰2۰۰6۴3 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که به شماره تجدید نظر خواهی ۵1۰۴۸362۰2۰۰177 – ۹۵/۰7/۰۴ 

ثبت شده است به علت مجهول المکان بودن آقای علی صفری بنا به درخواست تجدید نظر خواه و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت  در 

یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا آقای علی صفری پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت و 

چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمائید. 

شماره :۵/22/۹۵/۵3۸/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۵3۵/۹۵ خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 

طرفیت سید امیر حسین سجادی جزی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  ۹۵/1۰/1۸ساعت 1۰/3۰ صبح 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای حل 

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27۰۴۵/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  در خصوص پرونده کالسه 1۵36/۹۵ خواهان عبدالرضا یزدان 

طرفیت ناصر غالمی مهیاری   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/1۰/1۸ساعت 

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

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

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27۰۴6/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۵۰۵/۹۵ ش ۵ خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

نموده  تقدیم  به طرفیت جمال جمالی     قانونی    بانضمام مطلق خسارات  ریال   3۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 

توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   11 ۹۵/1۰/1۸ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است 

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

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

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

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

می شود.

شماره: 27۰۴۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۵۰6/۹۵ ش ۵ خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک بانضمام مطلق خسارت به طرفیت کامران کرمی    تقدیم نموده 

است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/1۰/1۸ساعت 11/3۰صبح تعیین گردیده است. با توجه 

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

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

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

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

می شود.

شماره: 27۰۵۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-1۴۹۹ خواهان مهدی عباسی با وکالت 1- حسین محمدیان 2- مهری 

نمازیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد حسن رجائی     تقدیم نموده است .وقت 

رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/1۰/1۸ساعت ۸ صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

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

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

چهارراه وکال  مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

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

شماره: 27۰۵1/م الف مدیر دفتر شعبه ۵شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۰۹3۹ خواهان محمد شمس   دادخواستی مبنی بر:اعسار  به طرفیت 

منصور نبی      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ ۹۵/1۰/1۹ساعت 1۰ صبح  

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

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

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.در جلسه رسیدگی خواهان شهود خود را با کارت شناسایی به شعبه 

معرفی نمایند. 

شماره: 27۰۴3/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

بهرام صادقی، نویسنده ای که می توانست جهانی شود



ورزسݠݠݒ
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 جهانبخش، محبوب ترین چهره آلکمار
ایرانــی و خوش تیــپ  ســتاره 
طرفــداران  بیــن  در  آلکمــار 
باشــگاه هلنــدی از محبوبیــت 
تــا  شــده  برخــوردار  خاصــی 
جایــی کــه تصاویرش بیشــترین 
فــروش  بــا  دارد.  را  بیننــده 
ســتاره هایی همچون هنریکســن 
ــا  ــام، علیرض ــه تاتنه ــن ب ــت یانس ــیتی و وینس ــال س ــه ه ب
جهانبخــش بــه امیــد اول ســاختار تهاجمــی آلکمــار در فصــل 
ــت  ــن فرص ــی از ای ــوش ایران ــد و ملی پ ــل ش ــد تبدی جدی
نهایــت اســتفاده را بــرد تــا جایــی کــه بــا بازی هــای درخشــان 
ــل  ــوب داخ ــذار و محب ــای تاثیرگ ــی از چهره ه ــه یک ــود ب  خ
و بیــرون از زمیــن AZ تبدیــل شــده اســت. ســایت باشــگاه 
ــود در  ــازی خ ــبکه های مج ــار از ش ــن آم ــار در تازه تری آلکم
فیــس  وک، اینســتاگرام و توئیتــر مدعــی شــد تصاویــری کــه 
ــترین  ــرد، بیش ــرار می گی ــا ق ــش روی خروجی ه از جهانبخ
بازدیدکننــده را دارد؛ همیــن امــر نشــان می دهــد ملی پــوش 
ایرانــی از چــه جایــگاه خوبــی در ایــن تیــم برخــوردار اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در بیشــتر نظرســنجی های باشــگاه 
نیــز جهانبخــش آمــار جالــب توجهــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت؛ از جملــه در آخریــن مــورد بــرای انتخــاب برتریــن 
گل مــاه گذشــته میــادی باشــگاه آلکمــار، گل علیرضــا 
 جهانبخــش بــه هیراکلــس در بــازی گذشــته ایــن تیــم 
بــا اختــاف فاحــش از چهــار گزینــه دیگــر، ایــن عنــوان را بــا 

آرای طرفداران به خود اختصاص داد.

 دادخواست یک میلیون یورویی جیووا 

علیه ایران
دادگاهــی در ســوئیس شــکایت شــرکت جیــووای ایتالیــا از 
فدراســیون فوتبــال ایــران را دریافــت کــرده و اعــام داشــته 

بــه ایــن پرونــده در موعــد مقــرر رســیدگی خواهــد کــرد.
ــرکت  ــه ش ــق را ب ــوئیس ح ــوزان س ــی ل ــر دادگاه ورزش  اگ
جیــووا بدهــد، بــه نظــر می رســد میــزان جرایمــی کــه بــرای 
ــون  ــک میلی ــه ی ــک ب ــود نزدی ــه می ش ــر گرفت ــران در نظ ای
ــرای  یــورو باشــد. در قــرارداد تنظیم شــده ابتدایــی جریمــه ب
ــووا را نپوشــند،  ــاس شــرکت جی ــازی کــه ایرانی هــا لب هــر ب

ــورو تعییــن شــده اســت. 150 هــزار ی
 تیــم ملــی از زمــان عقــد قــرارداد بــا شــرکت جیــووا 5 بــازی 
ــد  ــران بای ــی ای ــن یعن ــداس انجــام داده و ای ــا آدی رســمی ب
ــد.  ــت کن ــه پرداخ ــوص جریم ــن خص ــورو در ای ــزار ی 750 ه
همچنیــن نپوشــیدن لبــاس جیــووا از ســوی بازیکنــان تیــم 
ملــی در محل هــای تعیین شــده از جملــه زمیــن تمریــن 
ســالن کنفرانــس و ... بــرای هــر بازیکــن 5 هــزار یــورو 

تعییــن شــده اســت.

 شروع اقدام رسمی لیورپول 

برای جذب آزمون
باشــگاه لیورپــول اقدامــات اولیه 
ــی  ــم ایران ــذب مهاج ــرای ج را ب
ــدوار اســت در  ــرده و امی ــاز ک آغ
ــی  ــن ایران ــن بازیک ــتان، ای  زمس
چنــد  بگیــرد.  بــه خدمــت  را 
ــتن  ــر پیوس ــت خب ــه ای اس هفت
ــول در  ــه لیورپ ــون ب ــردار آزم س
رســانه های معتبــر جهــان شــنیده می شــود و بــه نظــر 
ــن  ــت یافت ــال واقعی ــه روز در ح ــال روزب ــن انتق ــد ای می رس
اســت و بــه زودی شــاهد حضــور یــک بازیکــن ایرانــی در یکــی 
از بهتریــن تیم هــای اروپــا خواهیــم بــود. ایــن مهاجــم ایرانــی 
ــد  ــول تاریخ ســازی کن ــه لیورپ ــن ب ــا رفت ــد ب  21 ســاله می توان
و اولیــن ایرانــی لیورپــول باشــد. ولــی او اولیــن ایرانــی نخواهد 
بــود کــه بــه لیــگ برتــر خواهــد رفــت. کریــم باقــری، اولیــن 
ــون توانســت حضــور در  ــه چارلت ــن ب ــا رفت ــه ب ــود ک ــی ب ایران
ــه در کل  ــط 15 دقیق ــه او فق ــد. البت ــه کن ــر را تجرب ــگ برت لی
فصــل بــرای چارلتــون بــه میــدان رفــت و زمــان زیــادی بــرای 
حضــور در ایــن تیــم را بــه دســت نیــاورد. بعــد از او آندرانیــک 
تیموریــان بــرای بولتــون در لیــگ برتــر بــازی کــرد و در ادامــه 
اشــکان دژاگــه نیــز حضــور خوبــی بــرای فــوالم در لیــگ برتــر 
ــود. آزمــون، مهاجــم  داشــت و نفــر ســوم ایــن تیــِم لندنــی ب
ــد در چنــد پســت مختلــف  انعطاف پذیــری اســت کــه می توان
ــازی کنــد و ایــن قابلیتــی اســت کــه باعــث  ــه ب در خــط حمل

می شود تیم ها به دنبال جذب او باشند.

خطیبی قراردادش را فسخ کرد
ســرمربی پیشــین تیــم ماشین ســازی، قــراردادش را بــا ایــن 
تیــم فســخ کــرد. رســول خطیبــی کــه بعــد از شکســت تیــم 
ــرمربیگری  ــمت س ــپولیس از س ــل پرس ــازی مقاب ماشین س
ــع  ــما از جم ــود، رس ــرده ب ــتعفا ک ــزی اس ــان تبری سبزپوش
ــس از  ــروز پ ــر دی ــی ظه ــد. خطیب ــدا ش ــازان ج ماشین س
ــگاه  ــر باش ــه دفت ــتعفایش ب ــا اس ــره ب ــت هیئت مدی موافق

ــرد. ــخ ک ــراردادش را فس ــت و ق ــازی رف ماشین س

 اعالم اسامی کمانداران دعوت شده 

به اردوی تیم ملی
اســامی کمانــداران زن و مــرد دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی 
ــام  ــد اع ــرو و کامپون ــته های ریک ــان در رش ــا کم ــدازی ب تیران
ــادی، امیــد طاهــری ــد بزرگســاالن: اســماعیل عب  شــد: کامپون

ــی  ــته قربان ــم پور، فرش ــادات هاش ــه س ــان زاد، عالم ــد کی مجی
 و معصومــه عالی پــور ریکــرو بزرگســاالن: صــادق اشــرفی 

و امین پیرعلی.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــرده  ــه جــدول جــا خــوش ک ــا در میان ــن روزه  ســپاهان ای
و آنگونــه کــه بــه نظــر می رســد قصــد جدایــی و بازگشــت بــه 
رده هــای باالیــی جــدول را نــدارد. ویســی کــه بــا جوانگرایــی 
اســاس تیــم ســپاهان را زیــر و رو کــرد، ایــن روزهــا تــاوان 
ســختی را بــرای ایــن جوانگرایــی می پــردازد و هــر روز خطــر 

ــاس  ــود احس ــوش خ ــخ گ ــته بی ــش از گذش ــراج را بی اخ
می کنــد. هــر چنــد کســی از ایــن تیــم جــوان انتظــار 
ــپاهان  ــان س ــای مهاجم ــا گل نزدن ه ــدارد، ام ــی ن قهرمان

ــم اســت. ــن تی بدجــور روی اعصــاب تماشــاگران ای
    گلنزنها

نگاهــی بــه آمــار گلزنــان تیــم ســپاهان نشــان می دهــد کــه 
ــدف  ــان ه ــته، مهاجم ــازی گذش ــدام از دوازده ب ــچ ک در هی

ــی نشــده اند.  ــه گلزن ایــن تیــم موفــق ب
ــدی  ــی محم ــه، جال عل ــدرو هنریک ــدی، پ ــرداد محم مه
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــی هس ــوان، بازیکنان ــاد میرج و عم
سیســتم 1-3-2-4 کــه در ایــن فصــل بیشــتر مدنظــر 
ویســی بــوده، بــه عنــوان مهاجــم هــدف در ترکیــب ســپاهان 
ــا  ــدام از آن ه ــچ ک ــب هی ــاری عجی ــد و در آم ــرار گرفته ان ق
ــتاده  ــازی فرس ــه ب ــی ب ــه گلزن ــا وظیف ــه ب ــی ک در بازی های
شــده اند، موفــق بــه گلزنــی نشــده اند. در ایــن میــان 
ــه  ــدرو هنریک ــدی و پ ــرداد محم ــار روی مه ــترین فش بیش
وجــود دارد کــه در ابتــدای فصــل نقــل و انتقــاالت بــا نظــر 
مثبــت ویســی بــه تیــم اضافــه شــدند؛ ولــی هنــوز موفــق بــه 
ــای  ــی از خریده ــه یک ــه ک ــدرو هنریک ــده اند. پ ــی نش گلزن
خارجــی ســپاهان بــوده، تاکنــون یــک گل در جــام حذفــی 
مقابــل آلومینیــوم اراک بــه ثمــر رســانده کــه نمی توانــد آمــار 

ــرای یــک مهاجــم هــدف باشــد. ــی ب خوب
    زهیویزیرذرهبین

عبــدهللا ویســی پــس از پایــان دیــدار ایــن تیــم برابــر 
ــده  ــپاهان تمام کنن ــه س ــت ک ــز گف ــوالد تبری ــترش ف گس
ــان  ــه طایی پوش ــی رود ک ــار م ــف انتظ ــن وص ــا ای ــدارد. ب ن
ــن پســت  ــم خــود در ای ــت تی ــال تقوی ــه دنب در نیم فصــل ب

ــند. باش
 رحیــم زهیــوی، بازیکــن تیــم فوتبــال اســتقال خوزســتان 
ــه قهرمانــی  ــا ویســی موفــق ب کــه فصــل گذشــته همــراه ب

ــا  ــه ب ــت ک ــپاهان اس ــر س ــای مدنظ ــی از گزینه ه ــد، یک ش
توجــه بــه شــرایط باشــگاه خوزســتانی عــاوه بــر ایــن تیــم 
ــد باشــگاه دیگــر هــم قــرار گرفتــه اســت.  مــورد توجــه چن
البتــه عــاوه بــر نیــاز تیــم ســپاهان بــه یــک مهاجــم گلــزن 
ــت  ــم در پس ــن تی ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــده، ب و تمام کنن
ــر  ــازی را ب ــه بازی س ــه وظیف ــان ک ــت مهاجم ــن پش بازیک
ــل  ــن دلی ــه همی ــا مشــکل مواجــه اســت و ب ــده دارد، ب عه
در طــول فصــل بازیکنــان مختلفــی در ایــن پســت از ســوی 

ــده اند.  ــتاده ش ــدان فرس ــه می ــی ب ویس
ســروش رفیعــی یکــی از بازیکنانــی اســت کــه حــرف 
و حدیــث دربــاره انتقــال او زیــاد وجــود دارد و یکــی از 
تیم هایــی کــه می توانــد ایــن بازیکــن را جــذب کنــد 
ســپاهان اســت؛ امــا مشــکات رفیعــی بــا تراکتــور و فــوالد 
بزرگ تریــن ســد راه خریــد ایــن بازیکــن اســت و بــه همیــن 
دلیــل طایــی پوشــان نصــف جهــان بایــد گزینه هــای 

ــند. ــته باش ــر داش ــز مدنظ ــری را نی دیگ
بازگشتبهاوج    

بــه هــر حــال مربــی قهرمــان ســال گذشــته ایــن هفته هــا 
اوقــات ســختی را می گذرانــد و بایــد هــر طــور شــده 
ســپاهان را از میانــه جــدول جــدا کنــد. نیم فصــل، فرصــت 
ــد  ــا بتوانن ــرای ویســی و تیــم جوانــش اســت ت مناســبی ب
ــای اوج  ــه روزه ــد و ب ــامان دهن ــر و س ــود را س ــاع خ اوض

ــد. بازگردن

نگاهیبهاندیشههایسپاهانبراینیمفصل

روزهایسختویسیوسپاهان

تنهــا دختــر مــدال آور المپیکــی ایــران از صبــح دیــروز زیــر 
ــای  ــی، کاره ــکی ورزش ــیون پزش ــراپ فدراس ــر فیزیوت نظ
تخصصــی بــرای بازگشــت بــه مســابقه را آغــاز کــرد. کیمیــا 
علیــزاده، دارنــده مــدال بازی هــای المپیــک ریــو 201۶، کــه 
ــغ  ــه تی ــود را ب ــای خ ــچ پ ــل م ــت از برزی ــس از بازگش پ

جراحــان ســپرد، پــس از گذشــت یــک 
مــاه از ایــن عمــل بســیار ســخت، از صبــح 
ــر نظــر  ــی خــود را زی ــروز کارهــای درمان دی

ــراپ آغــاز کــرده اســت.  فیزیوت
ــکر  ــدا را ش ــت: »خ ــوص گف ــن خص او در ای
ــودش را دارد.  ــی خ ــز روال طبیع ــه چی هم
عجلــه ای بــرای بازگشــت نــدارم و می خواهــم 

ــح  ــم. از صب ــری کن ــی ام را پیگی ــد درمان ــش رون در آرام
دیــروز هــم بــا نظــر پزشــکم، کارهــای فیزیوتراپــی را آغــاز 

ــرده ام.«  ک
ــرایط  ــن ش ــا ای ــا ب ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
می توانــد در مســابقات جهانــی 2017 کــره  جنوبــی حضــور 

داشــته باشــد، گفــت: »تــاش می کنــم و بــه امیــد خــدا 
ــا تمرینــات اســتاد کمرانــی محقــق می شــود؛  ایــن امــر ب
ــه  ــان دارم. البت ــات اســتادم ایم ــه تمرین ــن ب ــه م چــرا ک
حضــور در ترکیــب جهانــی را بــرای مــن کنــار نگذاشــته اند! 
ابتــدا بایــد بــه مــرز آمادگــی برســم و ســپس در پیکارهــای 
در  حضــور  مجــوز  ملــی  تیــم   انتخابــی 
آورم.«  دســت  بــه  را  جهانــی  مســابقات 
کیمیــا علیــزاده در پایــان گفــت: »پــس 
از اینکــه توانســتم در ترکیــب تیــم ملــی 
ــدال  ــگ م ــن باشــید رن ــرم، مطمئ ــرار بگی ق
ــا می دهــم و تمــام تاشــم  ــی ام را ارتق جهان
را می کنــم تــا بــه فینــال وزن ۶2- کیلوگــرم 

ــم.«  ــدا کن ــی راه پی جهان
کیمیــا در بازی هــای المپیــک ریــو 201۶ در کاس وزن 
 57 کیلوگــرم زنــان، برنــده مــدال برنــز شــد. وی نخســتین 
و تنهــا زن ایرانــی اســت کــه در تاریــخ ایــران در بازی هــای 

المپیــک، برنــده مدال شــده  اســت.

بازگشت کیمیا
بانــوان  ســرداور مســابقات شــطرنج گرندپــری 
ــس فدراســیون  ــه رئی ــه ای ب ــا ارســال نام ــان ب جه
خادم الشــریعه  عملکــرد  و  تصمیــم  از  ایــران 
ــان  ــرد. در جری ــر ک ــی تقدی ــف اوکراین ــل حری مقاب
مرحلــه آخــر مســابقات شــطرنج گرندپــری بانــوان 

ــی  ــته در خانت ــه گذش ــه هفت ــان ک جه
مانسیســک روســیه برگزار شــد و در دور 
هشــتم ایــن رقابت هــا، ســارا ســادات 
از  حریفــی  مقابــل  خادم الشــریعه 
اوکرایــن در 11 حرکــت بــه تســاوی 
ــی  ــن نتیجــه در حال دســت یافــت. ای
بــه دســت آمــد کــه حریــف اوکراینــی 

ــت  ــاز مســابقه، دوس ــریعه پیــش از آغ خادم الش
ــی  ــاری قلب ــل بیم ــه دلی ــه ب ــود را ک ــوی خ فرانس
دچــار مشــکل شــده بــود، در انتقــال بــه بیمارســتان 
همراهــی کــرده بــود و بــه همیــن دلیــل بــا شــرایط 
ــابقه  ــل مس ــر در مح ــا تأخی ــب و ب ــی نامناس روح

آمــاده شــد. بــا ایــن حــال خادم الشــریعه بــا 
ــابقه  ــل مس ــف در مح ــور حری ــر حض ــود تأخی وج
بــرای وی درخواســت باخــت نــداد و ایــن مســئله از 
ســوی ســرداور مســابقات مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه 
ــارام ــه توســط آنانت ــی ک  اســت. در بخشــی از ایمیل
ســرداور مســابقات شــطرنج گرندپــری 
بانــوان جهــان بــرای پهلــوان زاده، رئیــس 
فدراســیون ارســال شــده، آمــده اســت: 
اینجانــب مایلــم نهایــت تشــکر و قدردانی 
خــود را از عمــل دلســوزانه خانــم »ســارا 
ســادات خادم الشــریعه« بــه خاطــر 
ــا  ــت ب ــرایط و موافق ــه ش درک همدالن
ــراز  ــابقه اب ــروع مس ــه ای در ش ــد دقیق ــر چن تأخی

کنــم. 
ــر  ــابقات، تأخی ــن مس ــق قوانی ــت طب ــی اس گفتن
ــر  ــی کــه تأخی ــود و بازیکن ــت مجــاز نب ــن رقاب در ای

می کــرد برایــش باخــت منظــور می شــد.
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امانت موضوع شکایت سید ابراهیم موسوی فرزند سید باقر مجهول المکان اعام گردیده است لذا در 

اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

تاریخ 95/10/14 ساعت 8/30 صبح جهت  اباغ می گردد در  نامبرده  به  بدینوسیله  درج و آگهی و 

رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور 

یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره : ۶49/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فاورجان 

دادنامه
کاسه پرونده:95-1017 شماره دادنامه:1424 مورخ : 95/8/17 مرجع رسیدگی:شعبه 45 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان:علی اصغر گلزار نشانی:اصفهان-خیابان جی کوچه شهید کیوانیان پاک 44 

با عنایت به محتویات  خوانده:حبیب فیضی فرد نشانی: مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای علی اصغر گلزار به طرفیت آقای حبیب فیضی 

فرد به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 22119۶ به عهده بانک ملی 

به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 

حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 

به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/085/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی تا مرحله اجرا احتساب در اجرای احکام خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید موصوف 

از 94/11/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره:2۶419/ م الف قاضی شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
مرجع   95/8/12  : مورخ  دادنامه:950997۶79۶3015۶8    شماره  پرونده:950420  کاسه 

نشانی:اصفهان-خیابان  علینقیان  خواهان:محمد  اصفهان  اختاف  حل  شورای   33 رسیدگی:شعبه 

عباس آباد جنب اداره بیمه داخل کوچه شماره 10 منزل علینقیان وکیل: الهام جاوید پناه به نشانی: 

اصفهان خیابان نیکبخت نبش بن بست 3)بن بست کیهان( طبقه زیرین دفتر وکالت خوانده:نصراله 

فاحتیان کلیشادی نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.»رای شورای حل اختاف«

نصراله  آقای  به طرفیت  پناه  الهام جاوید  وکالت خانم  با  علینقیان  آقای محمد  در خصوص دعوی 

فاحتیان به خواسته مطالبه مبلغ ۶0/000/000 ریال وجه چک به شماره 904847 مورخ 94/4/15  به 

عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 

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

در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 

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

ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 

قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۶0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 905/000 ریال 

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

چک موصوف 94/4/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره:2۶425/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:95099703۶9100۶47 تاریخ تنظیم:1395/05/30 شماره پرونده:940998۶839400018  

نظر  تجدید  دادگاه   9 پرونده کاسه  940998۶839400018   شعبه  بایگانی شعبه:950۶13  شماره 

زراعتی  آقای مجتبی  نظر خواه:  تجدید  نهایی شماره 95099703۶9100۶47  اصفهان تصمیم  استان 

شمس آبادی فرزند عبدالرسول به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خ پروین- 

چهار راه دشتستان- ابتدای هفت تیر ساختمان سایروس طبقه دو کد پستی 8199943928- همراه: 

المکان  مجهول  نشانی  به  فرزند حسن  قربان  پور  محمود  آقای  خوانده:  نظر  تجدید   09131101۶28

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره ی 0149-95 مورخ 95/3/5 صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و با استعانت از خداوند 

متعال ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص 

تجدید نظر خواهی مجتبی زراعتی شمس آبادری بطرفیت محمود پور قربان نسبت به دادنامه شماره  

0149-95 مورخ 95/3/5  صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن صدور 

حکم بر رد اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی میباشد ) که اشتباها در انتهای رای اشاره 

به اعسار از محکوم به گردیده و بدینوسیله اصاح می شود( دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از 

آنجا که ایراد و اعتراض موجعه و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه 

نگردیده است، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه و با اصاح به عمل آمده، دادنامه بدوی 

را به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است*م 

شماره: 2۶3۶7/ م الف رئیس دادگاه: مصطفی عموئی مستشار دادگاه: غامرضا رنجبر

دادنامه
رسیدگی:شعبه  مرجع   95/8/22  : رسیدگی  تاریخ  دادنامه:954   شماره  پرونده:3۶7-95  کاسه 

35 شورای حل اختاف اصفهان خواهان:مجید صدقی نشانی:اصفهان-خیابان جی شرقی- کوچه 

ناشی  المکان خواسته مطالبه خسارت  مساحی پاک 42  خوانده:جعفر چاوشی  نشانی: مجهول 

به کاسه فوق و طی تشریفات  ان  این شعبه و ثبت  به  پرونده  ارجاع  از  از تصادف گردشکار: پس 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر  مبادرت به صدور 

رای می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی مجید صدقی بطرفیت جعفر چاوشی  بخواسته 

مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف سواری بانضمام کلیه خسارات از 

توجه اظهارات خواهان و بررسی اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده پرونده علیرغم اباغ قانونی 

)نشر آگهی( در جلسه حضور نیافته و الیحه ی دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است و با عنایت به نظریه 

کارشناس محترم رسمی دادگستری شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا 

به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 1/050/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 

ریال هزینه نشر آگهی بانضمام کلیه خسارات تاخیر و تادیه در حق خواهان می نماید.رای صادره غیابی 

و پس از مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

شماره:2۶41۶/ م الف قاضی شورای حل اختاف 35 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
شورای   7 رسیدگی:شعبه  مرجع   95/8/24  : مورخ  دادنامه:1499   پرونده:950510 شماره    کاسه 

لطفی  فرش  آباد  فرخ  نشانی:اصفهان-فلکه  منتظری  علی  خواهان:محمد  اصفهان  اختاف  حل 

پرونده و اخذ نظریه  به محتویات  با عنایت  المکان شورا  خوانده:داریوش خسروی نشانی: مجهول 

نماید.»رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی 

شورای حل اختاف«در خصوص دعوی آقای محمد علی منتظری به طرفیت آقای داریوش خسروی 

به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار ریال وجه 3 فقره 

مورخ    840151  -  95/3/15 مورخ   840153  -  95/3/19 مورخ   840174 های   شماره  به  چک 

95/3/8  به عهده بانک هر سه بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه دادخواست 

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

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 

ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد  ابراز و  به دعوی خواهان از خود 

که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار ریال  

28/3۶۶/000 ریال بابت اصل خواسته و1/459/570 ریال یک میلیون و چهار صد و پنجاه و نه هزار 

و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 

موصوف )95/3/8 - 95/3/15 -95/3/19 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

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

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

شماره:27044/ م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
  کاسه پرونده:950424 شماره دادنامه:1230  مورخ : 95/8/3 مرجع رسیدگی:شعبه 5 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان:محمد رضا متقیان نشانی:اصفهان-خ الله شمالی جنب بانک سپه فروشگاه 

موبایل زرین وکیل: شهرام نفر به نشانی: اصفهان خیابان نیکبخت طبقه فوقانی مشاور اماک شاهین 

خوانده:مهدی یزدی کردآبادی نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.»رای شورای 

حل اختاف«در خصوص دعوی آقای محمد رضا متقیان با وکالت آقای شهرام نفر به طرفیت آقای 

مهدی یزدی کردآبادی به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال وجه چک به شماره 0823۶8  به 

عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 

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

در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 

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

ننموده است  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ارائه  ابراز و 

310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته وسیصد و ده هزار  310/000 ریال بابت هزینه 

تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  در  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 

موصوف )94/7/3( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره:27052/ م الف

 قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/08/09 تنظیم:  تاریخ   9509970353201230 دادنامه:  شماره 

شعبه   95099803۶4900123 پرونده کاسه   9501۶7 شعبه:  بایگانی  شماره   95099803۶4900123

10۶ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)10۶ جزایی سابق(- مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 

اصفهان-  نشانی  به  حسین  فرزند  آبادی  بهرام  زارع  فرزانه  خانم  شاکی:    9509970353201230

اصفهان بهرام آباد ک ش اکبر زارع ک گلستان پ 5 متهم: آقای اکبر باقری به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها: 1.ضرب و جرح عمدی 2.ترک انفاق رای دادگاه در خصوص اتهام آقای اکبر باقری فرزند 

محمد حسین دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر خود خانم فرزانه زارع بهرام آبادی فرزند حسین و 

دو فرزند خردسال خود شهریار و شهرزاد باقری ، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شکایت 

بین  ما  فی  دائم  زوجیت  رابطه  احراز  انتظامی،  مامورین  از سوی  تحقیق محلی  شاکی صورتجلسه 

شاکی و متهم حسب مدارک ارائه شده و اینکه متهم علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی حضوری در 

محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده است و توجها به کیفر خواست 

صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 53 

قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعام می 

دارد در خصوص موضوع اتهامی نامبرده دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی فرزانه زارع، 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم احراز بزه و مستندا به ماده 4 

قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر و اعام میدارد.آراء صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 

از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجددا ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد./ 

شماره:2710۶/ م الف رئیس شعبه 10۶ دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 94099703۶1701۶81 تاریخ تنظیم: 1394/10/27 شماره پرونده: 94099803۶1700254 

آقای  وکالت  با  عباسعلی  فرزند  زارع سهیلی  داوود  آقای  خواهان:  بایگانی شعبه: 940284  شماره 

محسن تیموری فر فرزند جمشید به نشانی اصفهان- خ شهید نیکبخت روبروی دادگستری فضای 

سبز مجتمع تجاری اداری مدیران ط 2 واحد 202 خوانده: آقای بهرام جعفری زاده فرزند علی خواسته 

به  با توجه  تادیه  تاخیر  ... 3. مطالبه خسارت  بابت  1. مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه وجه  ها: 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه

آقای داوود زارع سهیلی فرزند عباسعلی  از  به وکالت  تیموری فر  آقای محسن  در خصوص دعوی 

به  ریال   2۶2/083/47۶ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علی  فرزند  زاده  جعفری  بهرام  آقای  طرفیت  به 

استناد اقرار نامه عادی مورخ 93/5/12 به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت 

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

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

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

و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

به  ریال  مبلغ 15/702/507  عنوان اصل خواسته و همچنین  به  ریال  مبلغ 2۶2/083/500  پرداخت 

عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه مرحله بدوی و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی 

بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست)94/4/1( لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد/.

 شماره: 27100/ م الف مهدی حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حسین عطریان اصفهانی    دارای شناسنامه شماره 590۶3   به شرح دادخواست به کاسه 

473۶/95   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسن عطریان اصفهانی   بشناسنامه 590۶2  در تاریخ 94/9/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 خواهر و 2 برادر  1- زهره عطریان افیانی  - 

عزت  متوفی 3-  خواهر  افیانی  - ش 382۶8   عطریان  طاهره   -2 متوفی  خواهر  ش 71742  

عطریان افیانی  - ش 331  خواهر متوفی 4- محمد علی عطریان افیانی  – ش 1193 برادر متوفی 

5- حسین عطریان افیانی  - ش 590۶3- برادر متوفی وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 27595/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد انصاری طادیدارای شناسنامه شماره 3211   به شرح دادخواست به کاسه 4738/95   

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

طادی بشناسنامه 7  در تاریخ 92/4/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر  1- محمد انصاری طادی  - ش 2211  فرزند پسر 2- 

علیرضا انصاری طادی - ش 1282  فرزند پسر 3- حسن انصاری طادی   - ش 1707 فرزند پسر 

4- زهرا انصاری طادی   – ش 48 -فرزند دختر 5- فاطمه انصاری طادی   – ش 1471 -فرزند 

ماهی  پی  در  پی  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست  تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  غیر  وال  دختر 

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

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

شماره : 27593/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم نرگس خواجه زاده  دارای شناسنامه شماره ۶45   به شرح دادخواست به کاسه 4715/95   از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین محسنی 

نژاد  بشناسنامه 1327  در تاریخ 94/10/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 4 دختر و همسر  1- محبوبه محسنی نژاد- ش 338۶ -فرزند دختر 2- 

بی تا محسنی نژاد  - ش 2۶21-  فرزند دختر 3- ندا محسنی نژاد- ش 752- فرزند دختر 4- سارا 

محسنی نژاد – ش 9299 -فرزند دختر 5- نرگس خواجه زاده – ش ۶45 –همسر متوفی  وال غیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

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

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

شماره : 27584/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

تقدیر سرداور گرندپری شطرنج جهان از سارا خادم الشریعه
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

بــه ســن  افــراد وقتــی  بیشــتر کشــورهای جهــان  در 
ســالمندی می رســند بــه جــای کار کــردن در تاکســی تلفنــی 
یــا مسافرکشــی بــه اســتراحت و تفریــح می پردازنــد. یکــی 

ــراد ســفر اســت.  ــن اف ــرای ای ــن تفریحــات هــم ب از بهتری
حتمــا شــما هــم اگــر در شــهرهای توریســتی زندگــی کــرده 
باشــید، هــر روز بــا تعــداد زیــادی گردشــگر ســالمند خارجــی 
روبــه رو می شــوید کــه در ســال های بازنشســتگی بــه 

 دنبــال دیــدن جهــان هســتند. کشــور مــا نیــز بــه دلیــل بافت 
ــگران  ــرای گردش ــه پذی ــش از اینک ــش بی ــرایط خاص و ش

ــت. ــالمند اس ــگران س ــرای گردش ــد، پذی ــوان باش ج
    سالمندان و معلوالن

 ایــن گردشــگران بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ســنی 
و روحیاتشــان نیازمنــد امکانــات خاصــی هســتند؛ امکاناتــی 
کــه اگــر بــه خوبــی فراهــم شــود، هــم می توانــد زمینه ســاز 
ورود گردشــگران بیشــتری بــه کشــور باشــد و هــم شــرایط 
ــران  ــد. ای ــم کن ــور فراه ــوالن کش ــگری معل ــرای گردش را ب
حــدود 17 میلیــون معلــول دارد کــه ظرفیتــی بســیار 
ــد  ــرای گردشــگری اســت و اگــر هــر شــهری بتوان ــزرگ ب ب
ــه  ــر از جامع ــن قش ــاه ای ــرای رف ــاخت های الزم را ب زیرس
فراهــم کنــد، می توانــد بــه راحتــی قطــب گردشــگری 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــدی خ ــوالن کشــور شــود و در گام بع معل
ــی  ــان معرف ــوالن جه ــگری معل ــای گردش ــی از قطب ه یک
ــوی ســبقت  ــران گ ــه همســایه های ای ــد. شــاید حــاال ک کن
را در جــذب گردشــگر از مــا ربوده انــد و هــر روز افــراد 
بیشــتری را جــذب کشورشــان می کننــد، بهتــر باشــد مــا بــه 
فکــر راه هــای تــازه ای بــرای جــذب گردشــگر باشــیم. شــاید 
یکــی از بهتریــن راه هــا همیــن جــذب گردشــگران ســالمند 
ــود  ــه وج ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا ظرفیت ــول اســت و ب و معل
ــای  ــی در دنی ــه جای ــن زمین ــم دســت کم در ای دارد می توانی
گردشــگری بــرای خــود پیــدا کنیــم. بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــتیم  ــاخت هایی هس ــردن زیرس ــم ک ــد فراه ــده آل نیازمن ای

ــه آن نزدیــک هــم نیســتیم. ــی ب ــون حت ــه اکن ک
    فراهم کردن زیرساخت ها

متاســفانه معلــوالن بــرای بازدیــد از اماکــن گردشــگری 
به خصــوص اماکــن تاریخــی بــا مشــکالت بســیاری روبــه رو 
هســتند. در بیشــتر ایــن مکان هــا هیچ گونــه مناسب ســازی ای 
بــرای عبــور و مــرور معلــوالن در نظــر گرفتــه نشــده و افــراد 
ســالمند و گردشــگران معلــول بــه ســختی می تواننــد 
بازدیــدی از ایــن فضاهــای تاریخــی داشــته باشــند. در کنــار 
ــرای معلــوالن در  این هــا امکانــات حمــل و نقــل عمومــی ب
ایــران بســیار تأســف بار اســت و یــک معلــول بــدون کمــک 
ــد  ــر ممکــن اســت بتوان ــا غی ــراد دیگــر، تقریب گرفتــن از اف
ــه جــز  ــد. ب ــی اســتفاده کن ــل عموم ــل و نق از وســایل حم
ــراد  ــت اف ــرای اقام ــز ب ــا نی ــای م ــات هتل ه ــا، امکان این ه
ســالمند و معلــول اصــال مناســب نیســت و چــه بهتــر حــاال 
ــل از  ــاده، قب ــه راه افت ــور ب ــازی در کش ــت هتل س ــه نهض ک
هــر کار شــرایط بــرای اســتفاده ســالمندان و معلــوالن 
پیش بینــی شــود تــا دســت کم یــک گام بــرای رســیدن بــه 

ــر باشــیم. ایــن هــدف جلوت
    کالم آخر

ــر  ــوالن تأثی ــالمندان و معل ــه س ــفر در روحی ــردش و س گ
انکارناپذیــری دارد کــه بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت. 
آثــار روحی روانــی یــک ســفر خــوب می توانــد روحیــه 
ایــن افــراد را در برابــر مشــکالت تقویــت کنــد و ایــن قشــر از 

ــاورد. ــرون بی ــزوا بی ــه را از ان جامع

کیمیای وطن بررسی کرد:

چتری برای گردشگری سالمندان و معلوالن

آیت هللا العظمی سبحانی:

چاپ قرآن با خط ایرانی انجام شود
ســبحانی  العظمــی  آیــت هللا 
ــف  ــی از وظای ــرد: یک ــد ک تاکی
ــرآن  ــاپ ق ــه چ ــاف در زمین اوق
اســت؛ ولــی ایــن چــاپ و خــط 
بایــد ایرانــی باشــد. وی افــزود: 
ــاپ  ــق چ ــالم از طری ــغ اس  تبلی
و انتشــار قــرآن بــه خــط خوانــا 
بایــد انجــام شــود؛ زیــرا جمهوری هــای اســتقالل یافته از 
ایرانــی  بــه خــط  نیازمنــد قرآن هایــی  شــوروی ســابق 
ــی  ــه وقت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــع تقلی ــن مرج ــتند. ای هس
کشــورهای دیگــر خــط عثمــان طــه را این گونــه نشــر 
می دهنــد، مــا نیــز بایــد خــط ایرانــی را بــرای کتابــت قــرآن 
ــه  ــه اســت خــط ب ــم، گفــت: خــود عثمــان طــه گفت برگزینی
صــورت ارثــی بــه ایــران خواهــد رســید و ترقــی آن در دیگــر 
ــخص  ــن ش ــده ای ــه ش ــی گفت ــود؛ حت ــد ب ــورها نخواه کش
عنــوان کــرده بــود دوســت دارد بــه ایــران بیایــد، ولــی اجــازه 
ــرد:  ــان ک ــبحانی بی ــت هللا س ــد. آی ــه او نمی دهن ــن کار را ب ای
ــغ اوقــاف نیــز بایــد بــر اســاس نیازهــای مناطــق  اعــزام مبّل
محــروم انجــام شــود؛ در بســیاری از مناطــق، شــیعیان 
مســجد ندارنــد یــا اگــر مســجدی وجــود دارد روحانــی نــدارد 
کــه ایــن یکــی از مشــکالت اساســی اســت؛ حتــی در تهــران 
ــا  ــق ب ــی مناط ــا در برخ ــه آن ه ــم ک ــی داری ــم گزارش های ه

کمبود مسجد مواجه هستند. ایکنا

کتاب تفسیر سوره ابراهیم در بازار نشر
کتــاب تفســیر ســوره ابراهیــم نوشــته آیــت هللا کریمــی 
مؤسســه  انتشــارات  ســوی  از  ســال 1۳۹۵  در  جهرمــی 
ــن  ــه ای ــد. در مقدم ــازار ش ــه ب ــاپ و روان ــاب چ ــتان کت بوس
ــن ســوره از  ــم چهاردهمی ــم: »ســوره ابراهی ــاب می خوانی کت
قــرآن کریــم اســت و ۵۲ آیــه دارد و مکــی اســت )بــه جــز 

آیــات ۲۸ و ۲۹(. 
ــر  ــر حســب ظاه ــم، ب ــه ســوره ابراهی ــذاری آن ب وجــه نامگ
ایــن اســت کــه حــاوی بخــش چشــمگیری از حــاالت 
حضــرت ابراهیــم علیه الســالم اســت و آیــات ۳۵ تــا ۴1 بــه 
آن پیامبــر بــزرگ الهــی اختصــاص دارد. ایــن آیــات هفتگانه، 

ــد.« ــان ها می ده ــه انس ــمندی ب ــیار ارزش ــای بس درس ه
 در کتــاب تفســیر ســوره ابراهیــم، تمــام آیــات ســوره کــه ۵۲ 
آیــه اســت مــورد بررســی و شــرح و بــه صــورت بســیار شــیوا 

و مختصــر در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. 
کتــاب تفســیر ســوره ابراهیــم نوشــته آیــت هللا کریمــی 
جهرمــی در ســال 1۳۹۵ بــا شــمارگان 11۰۰ نســخه و بــه 
ــارات  ــوی انتش ــه از س ــان در ۲7۶ صفح ــت 17۰۰۰ توم قیم
ــازار شــده اســت. ــه ب مؤسســه بوســتان کتــاب چــاپ و روان

معارف

سفر به میمه
شــهر میمــه در شــمال شــهر 
جــاده  کنــار  در  اصفهــان 
اصفهــان – تهــران قــرار دارد. 
بــه  از شــمال  ایــن شــهر 
اســتان مرکــزی از جنــوب بــه 
بخش برخــوار و شاهین شــهر 
بــه شهرســتان  غــرب  از  و 
بــه بخش هــای  از شــرق  و  گلپایــگان و نجف آبــاد 
ــهر  ــود. ش ــدود می ش ــتان مح ــز و اردس ــر و نطن قمص
ــه  ــاال، محل ــه ب ــه نام هــای محل ــه ب میمــه دارای ۶ محل
 ســهلو، محلــه زیــده، محلــه رینــه، محلــه قیــوم 

و محله جدید سازمانی است.
    مکان های دیدنی و آثار تاریخی

مســجد جامــع میمــه: از بناهــای قدیمــی اســت و بــر 
ــه  ــت آن ک ــراب گرانقیم ــنگ مح ــهادت س ــاس ش اس
ــداری  ــران باســتان نگه ــوزه ای ــی در م ــه لحــاظ امنیت ب
ــن  ــت. ای ــری اس ــرن ۵ هج ــه ق ــق ب ــود متعل می ش
مســجد دارای تقــدس و اهمیــت ویــژه ای اســت. 
 بــر دیــواره محــراب و ســقف آن خطــوط برجســته 
و نقاشی شــده ای از میــرزا عبدالوهاب بن محمدطاهــر 
ــه 1۵۰ ســال  ــگارش آن ب ــخ ن ــه تاری میمــه ای اســت ک
قبــل برمی گــردد. ایــن هنرمنــد شــهیر از نــوادگان 

ــی اســت. شــهید ثان
ــر  ــام ب ــن حم ــه: ای ــم میم ــزرگ و قدی ــام ب     حم
 اســاس بافــت مذهبــی و اجتماعــی همجواری مســاجد 
و گرمابه هــا در گذشــته در مجــاورت مســجد جامــع بنــا 
ــقف های  ــی س ــه تای ــف س ــش ردی ــده و دارای ش ش
ــه  ــام ب ــای حم ــت. بن ــور اس ــتون های قط ــدور و س م
اعتــراف کارشناســان میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان 
مربــوط بــه عهــد صفــوی اســت. در ســال جــاری 
شــهرداری میمــه و میــراث فرهنگــی اقــدام به بهســازی 

ــد. ــا ارزش کرده ان ــی ب ــای قدیم ــن بن ــالح ای و اص
قنــات مزدآبــاد: بــا طــول 1۸ کیلومتــر و عمــق 1۰۰ متــر 
در قســمت های نزدیــک بــه مــادر چــاه و دبــی آب زیــاد 
ــم  ــباهت دارد و ه ــی ش ــه ای زیرزمین ــه رودخان ــم ب ه
ــتاالکتیت  ــتالکمیت و اس ــنگواره های اس ــاظ س ــه لح ب
بــه غــار علیصــدر همــدان می نمایــد. بــر اســاس 
مطالعــات زمین شناســان دانشــگاه تهــران دومیــن 
 قنــات قدیمــی کشــور اســت بــا عمــری دو هــزار 

ساله.
ــه  ــیاحتی منطق ــی و س ــی، زیارت ــاط تاریخ ــر نق از دیگ
بیــد الی  و  وزوان  و  زیادآبــاد  قــالع  بــه   می تــوان 

ــداده، شــهرک ســینمایی  قدمــگاه حضــرت علــی در ون
 در خســروآباد، ســنگ ســوراخی و چاه تــر حســن ربــاط

 تخــت ســرخ، گــرگ دره و چشــمه گزرتــوی میمــه 
گرگ دره یا دره دوزخی اشاره کرد.

گشت وگذار

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در جمــع 
ــک ۲۸۳  ــت: هم این ــان گف ــگری اصفه ــاالن گردش فع
ــت بخــش خصوصــی در  ــا حمای طــرح گردشــگری ب
حــال اجراســت. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، فریــدون الهیــاری 

ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور فعــاالن 
ــی  ــفره ایران ــنواره س ــگری در جش گردش
ــاالن  ــن حضــور در نشســت فع و همچنی
گردشــگری  معــاون  بــا  گردشــگری 
ــم  ــالش داری ــا ت ــح کــرد: م کشــور تصری
بــا توجــه بــه اینکــه گردشــگری یکــی از 
ــتان  ــعه اس ــای توس ــن محوره اصلی تری

شــناخته شــده، بــا تمــام تــوان بــه ســمت هماهنگــی 
و هم افزایــی بخــش دولتــی و خصوصــی حرکــت 

کنیــم.
ــاری در بخــش دیگــری از ســخنانش در پاســخ   الهی
بــه بعضــی از دغدغه هــای گردشــگری اســتان تأکیــد 

کــرد: بیــان دغدغه هــا و مشــکالت فعــاالن گردشــگری 
 اســتان در حوزه هــای مختلــف واحدهــای اقامتــی 
دفاتــر خدمــات مســافرتی، راهنمایــان تور و تشــکل های 
صنفــی گردشــگری همگــی نشــان دهنده تحــرک 
صنعــت گردشــگری، به ویــژه در ســه ســال اخیــر عمــر 

دولــت تدبیــر و امیــد اســت. 
ــتان در  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
همیــن راســتا تأکیــد کــرد: بــا بــه حرکت 
 در آمــدن موتــور محرکــه گردشــگری 
مــا در بخــش دولتــی و کامــال هماهنــگ 
بــا بخــش خصوصــی گام بــه گام در 
بــه محدودیت هــا  بــردن  پــی  حــال 
ــتیم؛  ــگری هس ــوزه گردش ــی در ح ــای قانون و خأله
لــذا در ایــن رابطــه از هرطریــق ممکــن از جملــه 
 کارگــروه گردشــگری و میــراث فرهنگــی اســتان 
و کمیســیون های مختلــف آماده ایــم تــا در حــد تــوان 

بــه رفــع مشــکالت گردشــگری بپردازیــم. میراث

ــرای ایجــاد  ــزد از تــالش ب عضــو شــورای اســالمی شــهر ی
ــر داد.  ــزد خب ــل در بافــت تاریخــی ی پردیــس مل

ــه  ــا اشــاره ب ــگاران ب امیرحســین رادمنــش در جمــع خبرن
اینکــه بافــت تاریخــی از جذابیت هــای بســیاری بــرای 
گردشــگران خارجــی برخــوردار اســت، افــزود: توســعه 

صنعــت گردشــگری جــذب توریســت و روابــط 
اقتصــادی در یــزد مــورد توجــه اعضــای 
ــن  ــه و در ای ــرار گرفت ــز ق ــهر نی ــورای ش ش
زمینــه طرح هایــی تدویــن شــده اســت.

 او ادامــه داد: بــر اســاس طــرح اولیــه ای کــه 
ــوان  ــم می ت ــن کرده ای ــه تدوی ــن زمین در ای
بافــت  در  خانه هایــی  واگــذاری  شــرایط 

ــی  ــورهای خارج ــرمایه گذاران کش ــی س ــه برخ ــی ب  تاریخ
را که مورد تأیید وزارت امور خارجه باشد فراهم کرد. 

ــر اســاس  عضــو شــورای اســالمی شــهر یــزد ادامــه داد: ب
 ایــن طــرح، ســرمایه گذار خارجــی عــالوه بــر ترمیــم 
ــتقیم  ــارت مس ــا نظ ــی ب ــت تاریخ ــه در باف ــت  خان و مرم

اداره میــراث فرهنگــی، می توانــد ایــن فضــا را بــرای اقامــت 
ــد.  ــرار ده ــرداری ق ــورد بهره ب گردشــگران کشــور خــود م

وی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر اینکــه بافــت 
ــامان  ــهر س ــرای ش ــه ای ب ــل هزین ــدون تحمی ــی ب تاریخ
ــا  ــی ب ــت تاریخ ــز در باف ــی نی ــای قدیم ــرد، خانه ه می گی
معمــاری ســنتی احیــا می شــود و گردشــگران 
نیــز در هتل هایــی کــه توســط هموطنــان 
ــد. ــت می کنن ــود، اقام ــان اداره می ش خودش

ــن  ــر از محاس ــی دیگ ــت: یک ــش گف  رادمن
ــل  ــود هت ــران کمب ــرح، جب ــن ط ــرای ای  اج
و مراکــز اقامتــی در شــهر یــزد بــا توجــه بــه 
ــودن ایــن اســتان و رویکــرد  توریســت پذیر ب

گردشــگری آن اســت. 
وی ادامــه داد: پیشــنهادات تبعه هــای خارجــی پــس از تأیید 
وزارت امــور خارجــه می توانــد در مرکــز ســرمایه گذاری 
ــزد تشــکیل جلســه  ــه ریاســت اســتاندار ی ــه ب ــز ک ــزد نی ی

ــات ــرد. اطالع ــرار گی ــب ق ــی و تصوی ــورد بررس ــد، م می ده
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از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله رفعتی 

بشناسنامه ۴7  در تاریخ ۹۴/1۲/1۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به همسر و ۲ دختر و ۲ پسر 1- پریدخت کر طالئی           - ش 1۰۲ –همسر 

متوفی ۲- پرویز رفعتی                    - ش 1۵7۵ -  فرزند پسر  ۳- محسن رفعتی       - ش 

۳1۴1- فرزند پسر ۴- پرتو رفعتی                      – ش ۵۵۵ -فرزند دختر ۵- پوراندخت رفعتی         

– ش ۴1۹ – فرزند دختر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

شماره : ۲7۵۸۶/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی رضا پور آقا کوچک         دارای شناسنامه شماره ۳۰۰   به شرح دادخواست به کالسه 

۴۸۰۰/۹۵   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زهرا تنظیفیان           بشناسنامه ۳۰1  در تاریخ ۹۳/1/۲۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و ۴ پسر 1- مهین پور آقا کوچک- ش 1۲۶۹ 

-فرزند دختر ۲- علیرضا پور آقا کوچک  - ش ۳۰۰-  فرزند پسر ۳- احمد رضا پور آقا کوچک - ش 

۲۳1- فرزند پسر ۴- محمد رضا پور آقا کوچک  – ش 1۰۸7 -فرزند پسر ۵- حمید پور آقا کوچک                  

– ش ۹۳۵ – فرزند پسر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی 

در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

شماره : ۲7۵۸۸/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا تیموری جروکانی دارای شناسنامه شماره ۴1۹۳   به شرح دادخواست به کالسه ۴۶۶۴/۹۵   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی تیموری 

جروکانی   بشناسنامه 1۹  در تاریخ ۸۹/11/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

تیموری جروکانی   - ش ۲۸۸۲  به سه دختر و ۲ پسر 1- زهره  الفوت آن مرحوم منحصر است 

-فرزند دختر ۲- ناهید تیموری جروکانی - ش ۵۶7۳۸ -  فرزند دختر ۳- مرجان تیموری جروکانی                

- ش 71۸۳- فرزند دختر ۴- رضا تیموری جروکانی     – ش ۴1۹۳ -فرزند پسر ۵- احمد تیموری 

جروکانی   – ش ۳۰۹۲ – فرزند پسر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شماره : ۲7۵۸۳/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباسعلی صرامی دارای شناسنامه شماره 11۵۹   به شرح دادخواست به کالسه ۴۶۰۶/۹۵   از 

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

بشناسنامه ۳۳۵  در تاریخ ۹۳/1/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۴ دختر و یک پسر 1- مینا صرامی  - ش ۵۳۴1۶ -فرزند دختر ۲- پروین 

صرا مهین   -۴ دختر  فرزند   -۹۶۸ - ش  صرامی  زهرا   -۳ دختر  فرزند    -  17۲ - ش  صرامی  

می                               – ش ۹۲۸ -فرزند دختر ۵- عباسعلی صرامی – ش 11۵۹– فرزند پسر 

وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

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

شماره : ۲7۵۸۵/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به     1۳1۲ شماره  شناسنامه  دارای  سنگی  شمس کهریز  الهه  خانم 

۴7۲7/۹۵   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

سید علیرضا منجمی بشناسنامه 1۳1۲  در تاریخ ۹۵/۶/1۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۳ پسر یک همسر و مادر 1- سید محمد جواد منجمی                    

- ملی  1۲7۲11۳۴۸۵ -فرزند پسر ۲- سید محمد صادق منجمی – ملی 1۲7۲۳777۲۵ -  فرزند 

پسر ۳- سید محمد سعید  منجمی – ملی 1۲7۲7۵1۲۳۶ -  فرزند پسر ۴- الهه شمس کهریز 

سنگی – ش 11۶1 –همسر متوفی ۵- بتول روضاتی                  – ش ۲1۰– مادر متوفی وال غیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

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

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

شماره : ۲7۵۹۴/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  ملی 1۲71۴۸۶۶۹۵    دارای شماره  وحید دستجردی  آقای حسین 

۴7۹۸/۹۵   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

احمد رضا وحید دستجردی بشناسنامه ۸۰۰  در تاریخ ۹۲/۸/1۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و ۲ دختر و ۲پسر 1- پریچهر نیک بخت 

بروجنی- ش  7۳۴  -زوجه ۲- مرضیه وحید دستجردی – ملی 1۲7۰۹۵۵7۳1 -  فرزند دختر 

۳- فاطمه وحید دستجردی – ش ۲۰۶۸ -  فرزند دختر ۴- محمد مصطفی وحید دستجردی – ش 

۲۸۶۰ –فرزند پسر ۵- حسین وحید دستجردی – ملی 1۲71۴۸۶۶۹۵ –فرزند پسر وال غیر اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵۸۹/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسماعیل قوامی دارای شناسنامه شماره ۲7۶  به شرح دادخواست به کالسه ۴7۲۵/۹۵   از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حفیظ ا... قوامی 

قمشلو بشناسنامه ۲7۶  در تاریخ ۸۰/۴/۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

پسر ۲-  قوامی  - ش ۹1۳ -فرزند  رضا  1- محمد  پسر  و ۴  به همسر  است  منحصر  آن مرحوم 

عبدالرضا قوامی – ش ۴۸ -  فرزند پسر ۳- احمد رضا قوامی – ش ۲ -  فرزند پسر ۴- اسماعیل  

قوامی – ش ۲ -  فرزند پسر ۵- زهرا صادقیان  – ش ۳11– همسر متوفی وال غیر اینک با انجام 

تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵۹۰/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره هالکوئی دارای شناسنامه شماره 1۶1  به شرح دادخواست به کالسه ۴۶۶۹/۹۵ ح 1۰   از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نجار زادگان 

بشناسنامه ۴۲۲۴  در تاریخ ۹۵/7/۲1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۴ دختر 1- زهره هالکوئی   - ش ش 1۶1 – دختر متوفی ۲- ناهید هالکوئی  

- ش ش ۲۶ – دختر متوفی ۳- پروین هالکوئی   - ش ش ۴۴۳۸۹ – دختر متوفی ۴- سعیده 

هالکوئی  - ش ش ۲1 – دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شماره : ۲7۵۹۲/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه ۴77۴/۹۵    دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۳۰۹   الکائی  خانم مرضیه 

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

بافرانی بشناسنامه ۴  در تاریخ ۹۵/۸/17   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به همسر و پسر و ۳ دختر 1- مرضیه الکائی - ش ۳۰۹ – همسر متوفی 

۲- احسان عرب بافرانی   - ش ۳۵۸۹ – فرزند دختر ۳- فهیمه عرب بافرانی   - ش ۲۲۸7 – 

فرزند دختر ۴- نسیم عرب بافرانی   - ش ۲۵7۴ – فرزند دختر ۵- نفیسه عرب بافرانی   - ملی 

1۲7۰۴7۸۶۶۴  – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

 شد. 

شماره : ۲7۵۹1/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آزاده شمائی )ذینفع( دارای شناسنامه شماره ۴۸۳  به شرح دادخواست به کالسه ۴77۵/۹۵   

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

طبا خرم آبادی بشناسنامه 1  در تاریخ ۹1/۸/۲۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و یک دختر و ۳ پسر 1- سکینه بیگم طباطبایی اشنانی - 

ش 1۸ – زوجه متوفی ۲- علی بنی طبا  - ش 17۵۹۳ – فرزند پسر ۳- زهره بنی طبا     - ش 

۳۹17 – فرزند دختر ۴- سید ضیاء الدین بنی طبا خرم آبادی   - ش ۹۴۶ – فرزند پسر ۵- سید 

میثم بنی طبا خرم آبادی    - ملی 1۲7۰۰۲7۳۵۲  – فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵۸7/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه ۴۶۴۳/۹۵    به شرح دادخواست  آقای محمد حسین جاللی دارای شناسنامه شماره ۵۰  

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

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۹۵/۵/۲7    بشناسنامه ۵  در 

مرحوم منحصر است به زوجه و ۳ خواهر و ۳ برادر 1- نصرت جاللی - ش ۳7 – زوجه متوفی ۲- 

زهرا جاللی - ش ۵۴ – فرزند دختر ۳- اکرم جاللی- ش 17 – فرزند دختر ۴- انیس آغا جاللی  

- ش ۶۰ – فرزند دختر ۵- مجتبی جاللی - ش 7۳  – فرزند پسر ۶- مصطفی جاللی    - ش ۲۹ 

– فرزند پسر 7- محمد حسین  جاللی   - ش ۵۰  – فرزند پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶۹۹۹/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   111۳ شماره  شناسنامه  دارای  بدی  آغچه  محمدی  غالمرضا  آقای 

داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه   این  از    1۰ ح   ۴۶1۸  /۹۵

شادروان حسینعلی محمدی بشناسنامه ۵  در تاریخ ۹۵/7/۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۳ پسر و پنج دختر و یک همسر 1- غالمرضا  گفته ورثه حین 

 -۳  ۲۳۰۰ ش   ش  بدی  آغچه  محمدی  رضا   ۲-حمید   -111۳ ش  ش   – بدی  آغچه  محمدی 

علیرضا محمدی آغچه بدی   - ش ش 1۲7۰۰۹7۶7۹  ۴- شهال محمدی آغچه بدی   - ش ش 

۶- خدیجه محمدی آغچه بدی    - ش ش ۹۵۶   ۵- سهیال محمدی   - ش ش 17۶7    1۲۹

7- بلقیس محمدی آغچه بدی   - ش ش ۲۶۸۰ ۸- رقیه محمدی آغچه بدی ش ش ۳۸۶۸ 

۹- حبیبه رحیمی آغچه بدی ش ش ۲1  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شد. 

شماره : ۲7۰۰۲/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: پیمان      نام خانوادگی: داوطلب بروجنی  نام پدر: ابراهیم      شغل : 

آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد    نام خانوادگی:صفر پور  نام 

  tbt  پدر : عبدهللا  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان – دروازه دولت – خ شیخ بهایی- کوچه

پاساژ انقالب پالک 1 مغازه اول – دست راست محکوم به:به موجب رای شماره ۴1 تاریخ۹۵/1/۲۲ 

حوزه قضایی   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ 1۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال 

به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و به پرداخت 

خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید ۹۰/۶/۲۰ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت.

علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ ماده 

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

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

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

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

نماید.

شماره۲7۰۵۹/ م الف دفتر شعبه۲۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود     نام خانوادگی: کاظمی   نام پدر: رحمت هللا      نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهدی     نام خانوادگی:تباشیری با وکالت 

فاطمه مظاهری   نام پدر : مرتضی  نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه سیمین – مجتمع آرش – 

طبقه چهارم – واحد ۴۰۲  محکوم به:به موجب رای شماره ۲7۶ تاریخ۹۵/۳/۲۶ حوزه ۲۵ شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و  بابت اصل خواسته و ۲/۳1۵/۰۰۰ ریال  1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

خسارت تا خیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/11/۳۰( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه 

احکام: همین که  اجرای  قانون  .ماده ۳۴  اجرائی  نیم عشر  پرداخت  و  در حق خواهان  آگهی  نشر 

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

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

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

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

نماید.

شماره۲7۰۴1/ م الف دفتر شعبه۲۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵1۳۰1۲۵7شماره  اجرائیه: ۹۵1۰۴۲۰۳۵1۳۰۰۳7۵شماره  شماره 

۹۴1۲۹۲تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/۰۹/۰۳ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :رقیه   نام خانوادگی :قادری  

قرض  روبروی   – دوم  – خ حکیم شفایی  پروین  خیابان   – اصفهان  نشانی:  پدر: حسین      نام 

الحسنه  قائم – نرسیده به چهارراه اول – پ 11 - همراه ۰۹1۳۳۶۶۸۶۰۶مشخصات محکوم علیه 

ردیف 1- نام: کورش    نام خانوادگی : نیک پیام  نام پدر : احمد   نشانی: مجهول المکان محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵1۰۰۹۰۳۵1۳۰۳۰۶۳ و شماره 

میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹7۰۳۵1۳۰۰۵۰۰ مربوطه  دادنامه 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک ۹۲/1۲/۲۰ تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق 

االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )حکم غیابی (   محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( 

.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 

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

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

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

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

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

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

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(  

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

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 

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

اجرای  نحوه  قانون   ۲1 ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 

محکومیت مالی 1۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(

 شماره: ۲7۰۹۰/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 1۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی     

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عادله     نام خانوادگی: اسالمی  نام پدر : محمد شغل : آزاد    نشانی 

بهزاد حاجتی   - سید  خانوادگی:   ونام  نام  له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول  اقامت:  محل 

علی هاشمی  نام پدر : کهزاد شغل : خواهان – وکیل نشانی محل اقامت: اصفهان – داران – بلوار 

طالقانی – جنب بانک صادرات  محکوم به:به موجب رای شماره ۳۰۳/۹۵ تاریخ۹۵/۶/1 حوزه ۵۲ 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به 

پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/۶۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه ی قانونی و هزینه نشر آگهی به  میزان 1۲۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/7/1۵  ونیم عشر اجرایی/ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

نماید.

شماره۲۶۴1۵/ م الف دفتر شعبه۵۲ مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

طرح ایجاد پردیس ملل در بافت تاریخی یزداجرای 283 طرح گردشگری با حمایت بخش خصوصی در اصفهان

حتما بخوانید!
اجرای 283 طرح گردشگری با حمایت ...
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امام موسی ؟ع؟ می فرمایند:

 َو اْلَکِذُب 
ُ

َق، وَ اْلخیاَنة ْز ْدُق َیْجِلباِن الّرِ َاداُء ااَلماَنِة وَ الّصِ

فاَق. َیْجِلباِن الَفْقَر َو الّنِ

 اداى امانت و راستگویى روزى را زیاد می  کند و خیانت 

و دروغگویى باعث فقر و نفاق می شود.

                                                                         تحف العقول، ص 403

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

بارانی

آفتابى

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

5   ْC

0   ْC

8   ْC

12   ْC

14  ْC

15   ْC

24   ْC

25   ْC

وی دریا�ی ارتش کارخانه های ن�ی

وی دریا�ی ارتش به عنوان اصیل ترین   کارخانه های ن�ی

ا�ت و تولیدا�ت نداجا در بخش  و حساس ترین بخش تعم�ی

شناورها و زیردریا�ی ها به شمار می رود.

وی دریا�ی  زیردریا�ی یونس در داک شماره 1 کارخانه های ن�ی

دی ارتش تحت تعم�ی است. از مجموع ۵۷ فروند  راه�ب

زیردریا�ی ساخته شده از این کالس، ۴۷ فروند از آن ها در 

، هند، ویتنام، لهستان،  ن وی دریا�ی 8 کشور روسیه، چ�ی ن�ی

الجزایر روما�ن و ایران فعال هستند. عکس: تسنیم

حوادثسالمت 

کدام داروها را با لبنیات نباید خورد
دکتـــر علـــی خوارزم کیـــا 
ــی  ــص فرامـاکوتراپـ متخص
گفــت: مصــرف قرص هــای 
بــه  ســولفات  فــروس 
همــراه لبنیــات، مانــع جذب 
درمــان  و  می شــود  آهــن 
ــال  ــار اخت ــی را دچ کم خون

می کند.
تداخــات  کــرد:  اظهــار  خوارزم کیــا  علــی  دکتــر 
 دارویــی طیــف گســترده ای از مشــکات را بــه دنبــال 

دارد.
ــا بیــان اینکــه تداخــل دارویــی شــامل تداخــل  وی ب
دارو بــا غــذا یــا مــواد دیگــر و دارو بــا داروســت 
اضافــه کــرد: دارو بــه عنــوان مــاده ای شــیمیایی 
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــخیص و درم ــرای تش ب
 و غلظــت آن در خــون و محــل مدنظــر مشــخص 

است.
توزیــع  جــذب،  در  دارو  کــرد:  بیــان  خوارزم کیــا 
مشــخصی  رونــد  بــدن  در  دفــع  و   متابولیســم 

دارد.
ــان  ــا بی ــتان ب ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــاون دانش مع
اینکــه بعضــی داروهــا بایــد در محیــط اســیدی معــده 
ــا  ــن داروه ــه ای ــزود: چنانچ ــوند، اف ــذب ش ــاز و ج ب
 PH ــا ــده ی ــید مع ــه اس ــی ک ــا داروهای ــان ب همزم
ــد، اســتفاده شــوند، منجــر  معــده را کاهــش می دهن

ــوند. ــل می ش ــه تداخ ب
ــه  ــین ک ــه داروی سلیکوفلوکساس ــت: چنانچ وی گف
ــتفاده  ــی اس ــاری ادراری و تنفس ــت مج ــرای عفون ب
می شــود، همزمــان بــا مکمل هــای کلســیم دار یــا 
ــزان جــذب  ــی حــاوی کلســیم باشــد، می ــواد غذای م

کلســیم کاهــش می یابــد.
پزشــکی  علــوم  علمــی  دانشــگاه  هیئــت  عضــو 
ــولفات  ــروس س ــای ف ــرد: قرص ه ــان ک ــتان بی لرس
ــراه  ــه هم ــود و چنانچ ــز می ش ــی تجوی ــرای کم خون ب
 بــا لبنیــات مصــرف شــود بــه دلیــل تداخــل کلســیم 
بــا آهــن مانــع جــذب آهــن شــده و درمــان کم خونــی 

را دچــار اختــال می کنــد.
ــد  ــه کب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــا اضاف خوارزم کی
ــت ــدن اس ــاز ب ــوخت و س ــم و س ــئول متابولیس  مس

ــر  ــد تاثی ــرد کب ــر عملک ــا ب ــی از داروه ــرف بعض مص
رکنــا می گــذارد. 

 برنده شدن در مسابقه

 430میلیون ریال آب خورد 
خــاص  ترفنــدی  بــا  کــه  حرفــه ای  کاهبــردار 
 شــهروندان را پــای دســتگاه خودپــرداز کشــانده 
و 430 میلیــون ریــال از وجــوه آن هــا را بــه حســاب 
خــود منتقــل کــرده بــود، در عملیــات مأمــوران 

پلیــس آگاهــی شاهین شــهر دســتگیر شــد. 
ســرهنگ رجبعلــی مختــاری، فرمانــده انتظامــی 
 شهرســتان شاهین شــهر و میمــه بــا اعــام ایــن 
ــری پلیــس گفــت:  ــگاه خب ــگار پای ــه خبرن ــب ب مطل
ــر  ــی ب ــهروندان مبن ــدادی از ش ــکایت تع ــی ش در پ
کاهبــرداری فــردی از آنــان بــه صــورت تلفنــی 
پرونــده ای در ایــن خصــوص در پلیــس آگاهــی 
شهرســتان تشــکیل و تحقیقــات در ایــن زمینــه آغــاز 

شــد. 
ــه مشــخص  ــزود: در بررســی های صورت گرفت وی اف
ــناس  ــردی ناش ــا ف ــن پرونده ه ــی  ای ــد در تمام ش
ــه  ــا شــاکیان تمــاس گرفت ــن ب ــک شــماره تلف ــا ی ب
و خــود را نماینــده یکــی از اپراتورهــای تلفــن همــراه 
ــده  ــر برن ــان خب ــه ایش ــه دروغ ب ــرده و ب ــی ک معرف

ــک مســابقه پیامکــی را داده اســت.  شــدن در ی
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: فــرد کاهبــردار 
بــا چرب زبانــی و ظاهرســازی بــه بهانــه واریــز مبلــغ 
ــتگاه  ــای دس ــاکیان را پ ــان، ش ــه حسابش ــزه ب جای
ــی  ــا را خال ــاب آن ه ــاند و حس ــک می کش ــر بان عاب
توانســته  هــم  خصــوص  ایــن  در  می کــرد کــه 
ــال  ــون ری ــغ 430 میلی ــر مبل ــک نف ــا از ی ــود تنه ب

ــد.  ــرداری کن کاهب
ســرهنگ مختــاری اظهــار داشــت: ســرانجام بــا 
طــی مراحــل و عملیــات علمــی  و تخصصــی محــل 
 ســکونت متهــم در شهرســتان کــرج شناســایی شــد 
ــن شــهر  ــه ای ــی ب ــت قضای ــا اخــذ نیاب و مأمــوران ب
اعــزام شــدند و توانســتند وی را در طــی یــک اقــدام 
ــی  ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــتگیر کنن ــه دس غافلگیران
ــه  ــح ب ــرار صری ــس از اق ــم پ ــه مته ــان اینک ــا بی  ب
ــل  ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ــود ب ــابی خ ــزه انتس ب
ــق  ــن طری ــه ای ــه ب ــانی ک ــت: از کس ــد، گف داده ش
از آنــان کاهبــرداری شــده می خواهیــم کــه بــه 
ــه پلیــس آگاهــی  ــده خــود ب ــری پرون منظــور پیگی
و  شاهین شــهر  انتظامــی  شهرســتان  فرماندهــی 

ــد. ــه کنن ــان مراجع ــتان اصفه ــه اس میم

ــی  ــت گوش ــرل و مدیری ــکان کنت ــن AirDroid ام اپلیکیش
ــورت  ــه  ص ــد و ب ــران می ده ــه کارب ــر را ب ــق کامپیوت از طری
ــت کم ۱0  ــار دس ــتور در اختی ــوگل پلی اس ــق گ ــمی  از طری رس
میلیــون کاربــر قــرار گرفتــه اســت. از ۶ مــاه گذشــته حفــره  
ــا  ــه هکره ــه ب ــود دارد ک ــن وج ــن اپلیکیش ــی ای در ای امنیت
اجــازه  می دهــد کدهــای مدنظــر خــود را روی گوشــی کاربــر 
ــاق  ــی اتف ــط در زمان ــوع فق ــن موض ــه ای ــد. البت ــرا کنن اج
ــند.  ــل باش ــن متص ــبکه  ناام ــه ش ــران ب ــه کارب ــد ک می افت
ایردرویــد از کلیــد رمزگــذاری ســاده و قابــل هک شــدن برای 
ــراه  ــی هم ــه و گوش ــن رایان ــات بی ــال اطاع ــذاری انتق  رمزگ
ــه  ــه ب ــرد ک ــره می ب ــت به روزرســانی ها به ــن دریاف و همچنی

ســادگی توســط هکرهــا قابــل هــک شــدن اســت. 

ــر  ــات کارب ــه اطاع ــد ب ــه بتوانن ــا پیــش از اینک ــه هکره البت
ــی آن هــا  ــد وارد شــبکه  داخل دسترســی داشــته باشــند، بای

شــوند. 
عمومــا افــرادی کــه در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد 
ــبکه های  ــا ش ــی  ی ــبکه های عموم ــه از ش ــد ک ــی بودن آن های
ــدام  ــق AirDroid اق ــات از طری ــال اطاع ــرای انتق ــن ب ناام
کرده انــد. هکرهــا از طریــق اســکریپت های نــه  چنــدان 
پیچیــده، می توانســتند کنتــرل کامــل گوشــی کاربــران 
ــا  ــد ب ــب اســت بدانی ــد. جال ــه  دســت بگیرن AirDroid را ب
وجــود اینکــه ســازندگان ایردرویــد از ایــن موضــوع آگاه 
ــرا منتشــر  ــه اخی ــی در نســخه  4.0.0.۱ ک ــا حت شــده اند، ام

ــت. ــده اس ــع نش ــکل رف ــن مش ــده ای ش

دست کم ۱0 میلیون کاربر AirDroid در معرض خطر هک شدن قرار دارند
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