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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

علــی شــمخانی بعــد از ظهــر دیــروز در دیــدار 
ویــژه  فرســتاده  الورنتیــف،  الکســاندر  بــا 
تهــران  بــه  کــه  روســیه،  رئیس جمهــوری 
ســفر کــرده بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
ــش ســوریه در آزادســازی شــهر  ارزشــمند ارت
ــل  ــکار عم ــه حاصــل ابت ــب ک اســتراتژیک حل
 ایــران، روســیه، ســوریه و جبهــه مقاومــت بــود 
اظهــار داشــت: آزادســازی حلــب موجــب شــد 
بــار دیگــر سیاســت های غــرب و حامیــان 
از  ایجــاد و پشــتیبانی  آنــان در  منطقــه ای 
سیاســی همه جانبــه  دفــاع  و   تروریســم 

رســانه ای و نظامــی از عناصــر شکســت خورده 
ــکار  ــاوت اف ــگاه و قض ــرض ن ــری در مع تکفی

عمومــی جهانــی قــرار گیــرد.
جمهــوری  رویکردهــای  تشــریح  بــا  وی   
اســامی ایــران درخصــوص چگونگــی خــروج 
ــن  ــب و همچنی ــده در حل ــلحان باقی مان مس
 تخلیــه شــهروندان غیرنظامــی، مجروحــان 
و ســالخوردگان در شــهرک های فوعــه و کفریــا 
افــزود: در حالــی کــه مجموعــه تــوان سیاســی 
ــری  ــی - عب ــی - عرب ــه غرب ــانه ای جبه و رس
غیرواقعــی  اخبــار  انتشــار  و  تولیــد  بــرای 
دربــاره تلفــات انســانی در حلــب بســیج شــده 

ضــرورت  مــورد  در  صدایــی  کوچک تریــن 
خــارج کــردن مجروحــان و ســالخوردگانی کــه 
 بیــش از ســه ســال در شــهرک های فوعــه 
و کفریــا در محاصــره تروریســت ها هســتند 

شــنیده نمی شــود.
بــا  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
بعضــی  و  آمریــکا  بدعهــدی  یــادآوری 
قبلــی  مذاکــرات  در  منطقــه ای  کشــورهای 
ــاد  ــرورت ایج ــر ض ــس، ب ــه آتش ب ــوط ب مرب
اســتمرار  بــرای  الزم  ضمانت هــای  اخــذ  و 
ــلحان  ــری مس ــب و فاصله گی ــس در حل آتش ب
از حومــه ایــن شــهر تاکیــد کــرد و گفــت: 
بایــد  موجــود  ظرفیت هــای  مجموعــه 
مــردم  بــه  امداد رســانی  تقویــت  بــرای 
رنج کشــیده حلــب و ایجــاد شــرایط امــن 
ــور  ــرای حض ــروری ب ــات ض ــا خدم ــراه ب هم
ــا محوریــت دولــت ســوریه بســیج   ســاکنان ب

شود. 
ــن  ــژه پوتی ــتاده وی ــف، فرس ــاندر الورنتی الکس
دیدگاه هــای  نیــز  روســیه،  رئیس جمهــور 
هماهنگی هــای  افزایــش  بــرای  روســیه 
در  میدانــی  و  سیاســی  امنیتــی،  نظامــی، 
ســوریه را تشــریح کــرد. خبرگــزاری دانشــجو

ــات افزایــش  ــی جزئی ــر امــور اقتصــادی و دارای  وزی
نــرخ رشــد اقتصــادی در شــش ماهــه نخســت 
ــش  ــق در بخ ــت: رون ــرد و گف ــریح ک ــال را تش امس

ــت. ــد گرف ــتاب خواه ــکن ش مس
 علــی طیب نیــا در حاشــیه بازدیــد از بیســت ودومین 
نمایشــگاه بین المللــی الکامــپ در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور در 
ــیده  ــد رس ــه ۷.۴ درص ــال، ب ــت امس ــه نخس 6 ماه
اســت، گفــت: در ســه ماهــه نخســت ســال ۹۵ 
ــک  ــوی بان ــر از س ــه پیش ت ــاری ک ــاس آم ــر اس ب
ــادی ۵.۴  ــد اقتص ــرخ رش ــده، ن ــر ش ــزی منتش مرک
ــود؛  ــال ۹۴ ب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس درص
ــرخ  ــن ن ــال ۹۵ ای ــه دوم س ــه ماه ــون در س هم اکن

ــش از ۹ درصــد رســیده اســت. ــه بی رشــد ب
وی بــا بیــان اینکــه حرکــت در جهــت افزایــش نــرخ 
ــح  رشــد اقتصــادی در کشــور مشــهود اســت، تصری
ــش  ــزی، در ش ــک مرک ــار بان ــای آم ــر مبن ــرد: ب ک
ماهــه نخســت ســال ۹۵ در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال ۹۴ شــاهد نــرخ رشــد اقتصــادی ۷.۴ 
ــدد روز گذشــته توســط  ــن ع ــه ای درصــد هســتیم ک
رهبــری  معظــم  مقــام  در حضــور  رئیس جمهــور 

ــد. ــام ش اع
طیب نیــا بــا بیــان اینکــه بــرای ســال ۹۵ رشــد 

 اقتصــادی ۵ درصــدی هدفگــذاری شــده اســت
ــن هــدف  ــق ای ــه تحق ــدای ســال ب ــه داد: از ابت ادام
ــدف ۵  ــون از ه ــبختانه اکن ــم و خوش ــدوار بودی امی
درصــد عبــور کــرده  و در همیــن حــال امیدواریــم کــه 
ــف  ــای مختل ــه حوزه ه ــرخ رشــد، ب ــش ن ــن افزای ای

ــد. اقتصــادی تســری یاب
ــد  ــرخ رش ــر ن ــال حاض ــت: در ح ــاد گف ــر اقتص وزی
ــه  ــور از جمل ــف کش ــای مختل ــادی در بخش ه اقتص
کشــاورزی و صنعــت افزایــش یافتــه اســت و حتــی 
ــز، شــاهد  ــم نی در بخــش کشــاورزی در دوران تحری
افزایــش نــرخ رشــد بودیــم؛ ضمــن اینکــه هم اکنــون 
ــرخ  ــش ن ــن افزای ــج ای ــز نتای ــت نی در بخــش صنع
بــه خوبــی مشــهود اســت و امیدواریــم جهت گیــری 
دولــت در موضــوع فعال کــردن بخــش مســکن نیــز 

تحقــق یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع مســکن در زندگــی عامــه 
مــردم قابــل لمــس اســت، گفــت: برنامه هایــی 
ــای  ــم و برنامه ه ــود اجــرا کرده ای ــرای خــروج از رک ب
دیگــری نیــز خواهیــم داشــت؛ البتــه اکنــون شــاهد 
نشــانگرهای برنامه هــای اجراشــده هســتیم و تمامــی 
ــت  ــکن حمای ــش مس ــد بخ ــانگرها از رش پیش نش
ــک  ــده نزدی ــم در آین ــال امیدواری ــن ح ــا ای دارد. ب
شــاهد رشــد بخــش مســکن در کشــور باشــیم.  مهــر

فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران گفــت: 
دشــمنان بــا راهبــرد جنــگ ترکیبــی بــه مقابلــه بــا 

ــته اند. ــا برخاس م
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
پژوهــش   بــا هفتــه  عمومــی ســپاه، همزمــان 
نیــروی  امیرعلــی حاجــی زاده، فرمانــده  ســردار 
هوافضــای ســپاه، در جمــع هیئت رئیســه و روســای 
دانشــکده های دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران 
ــت:  ــار داش ــش اظه ــه پژوه ــت هفت ــا گرامیداش ب
دانشــگاه تربیــت مــدرس می توانــد در حرکــت 
ــه  علمــی کشــور نقــش مهمــی ایفــا و در ایــن زمین
نهضــت فکــری ایجــاد کنــد.وی بــا برشــماری 
اهمیــت پرداختــن بــه  پژوهــش خاطرنشــان کــرد:  

موضــوع پژوهــش و تحقیــق بــرای مــا یــک انتخاب 
نیســت؛ بلکــه یــک مســئله اضطــراری اســت و 
ــه خودکفایــی از طریــق پژوهــش یــک  دســتیابی ب
می شــود.فرمانده  محســوب  قطعــی  ضــرورت 
ــدو  ــه از ب ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــای س ــروی هوافض نی
ــی از  ــا ائتاف ــون ب ــامی تاکن ــاب اس ــروزی انق پی
ــی  ــن رویاروی ــت: ای ــم، گف ــه بوده ای ــمنان مواج دش
اقتصــاد  و  دیپلماســی  قبیــل  از  تمــام حوزه هــا 
ــیک  ــای کاس ــی، جنگ ه ــژه و چریک ــات وی عملی
ــایبری  ــات س ــی، حم ــی و تبلیغات ــای روان  جنگ ه
ــردار  ــامل می شود.س ــران را ش ــت از فتنه گ و حمای
ــرد  ــا راهب ــمنان ب ــه دش ــان اینک ــا بی ــی زاده ب حاج
ــته اند،  ــا برخاس ــا م ــه ب ــه مقابل ــی ب ــگ ترکیب جن
مقطــع کنونــی  در  و  راســتا  همیــن  در  گفــت: 
امــور  در  نخبــه  تیم هــای  اســتفاده  بــا  آنــان 
ــد  ــا گرفته ان ــا از م ــه را قب ــی از آنچ ــره، بخش  مذاک
ــای  ــروی هوافض ــده نی ــا بازمی گردانند.فرمان ــه م ب
ــام   ــد تم ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــپاه در پای س
ــات  ــردن منوی ــق ک ــه منظــور محق ــاش خــود را ب ت
ــن  ــم، گفــت: ای ــه کار ببندی ــری ب ــام معظــم رهب مق
حرکــت جهــادی می توانــد در حــوزه غیرنظامــی نیــز 
رخ دهــد و دانشــگاه ها بایــد وارد ایــن حــوزه شــوند 

ــا مطالبــات رهبــری محقــق شــود. ت

دبیــر کل جامعــه روحانیت مبــارز گفت: نیروهــای انقابی زیر 
 یــک چتــر بســیار گســترده در حــال رســیدن بــه یــک وحــدت 

و همگرایی حداکثری هستند.
آیــت هللا محمدعلــی موحدی کرمانــی، دبیــر کل جامعــه 
ــه  ــدت در جبه ــد وح ــه رون ــاره ب ــا اش ــارز، ب ــت مب روحانی
نیروهــای انقابــی گفــت: تمــام گروه هــای انقابــی و وفــادار 
بــه انقــاب اســامی اکنــون در موضــع اجمــاع و وحــدت بــا 
ــه نظــر می رســد مســیری  ــد و ب نیروهــای انقــاب قــرار دارن
ــی  ــیر موفق ــده، مس ــه ش ــر گرفت ــدت در نظ ــرای وح ــه ب ک

باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای انقابــی در زیــر یــک چتــر 
ــی  ــدت و همگرای ــک وح ــه ی ــیدن ب ــال رس ــترده در ح گس
حداکثــری هســتند، تاکید کــرد: انتظــار می  رود با حضــور تمام 
 گروه هــای انقابــی و اصولگــرا در ذیــل مکانیــزم طراحی شــده 
ــات ۹6 فراهــم  ــاب در انتخاب ــت نیروهــای انق ــه موفقی زمین
 شــود؛ البتــه ایــن همگرایــی در مــردم نیــز الزم اســت 
ــان  ــت از جری ــاع و حمای ــرای دف ــز ب ــردم نی ــاءهللا م و ان ش
ــه  ــود ب ــه خ ــه وظیف ــی ب ــه میدان ــد در صحن ارزشــی و کارآم

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــی عم خوب
دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز در پایــان گفــت: ان شــاءهللا 
در آینــده نزدیــک دربــاره مکانیــزم همگرایــی نیروهــای 

ــت. تســنیم ــم گف ــردم ســخن خواهی ــا م ــاب ب انق

ــار  ــوا اظه ــی کل ق ــم فرمانده ــام معظ ــی مق ــی نظام ــاور عال مش
داشــت: بایــد بــه نخســت وزیر انگلیــس گفــت آمریــکا، مســتکبر 
اعظــم دارد از منطقــه خــود را بیــرون می کشــد، انگلیــس، مســتکبر 
صغــری چــه غلطــی می توانــد بکنــد؟ ســردار سرلشــکر سیدحســن 
فیروزآبــادی گفــت: انگلیــس، عامــل اصلــی ســرکوب ملــت 
مســلمان و مظلــوم بحریــن اســت. آن هــا افســری را در انگلیــس 
تعلیــم دادنــد و آمریــکا دوره فرماندهــی و ســتاد را بــه او آمــوزش 
ــه بحریــن ابتــدا دولــت را تغییــر داد  داد. وی پــس از مراجعــت ب
و ســپس ســرکوب مــردم را - کــه خواهــان دموکراســی هــر نفــر 
ــن  ــرد. آخری ــروع ک ــعودی ها ش ــک س ــا کم ــد - ب ــک رای بودن ی
حربه هــای او علیــه ملــت بحریــن ســرکوب مــردم، لغــو تابعیــت 
رهبــر دینــی آن هــا و دســتگیری مبــارزان سیاســی بــدون خشــونت 
 بــود. وی افــزود: انگلیــس مشــاهده کــرد مزدورانــش ناتــوان 
آن هــا  غیرشــرافتمندانه  دعــوت  بــا  خورده انــد؛  شکســت  و 
نخســت وزیر انگلیــس بــرای اختاف افکنــی بــا جمهــوری اســامی 
ــن فرافکنــی شکســت حاکمــان  ــا ای ــا ب ــه منطقــه آمــد ت ــران ب ای
ــا  ــا ب ــاند. ضمن ــن را بپوش ــلمان بحری ــت مس ــود از مل ــزدور خ م
فــروش اســلحه، کارخانه هــای اسلحه ســازی کشــور را راه بینــدازد.
 فیروزآبــادی تاکیــد کــرد: بایــد بــه نخســت وزیــر انگلیــس گفــت

آمریــکا، مســتکبر اعظــم دارد از منطقــه خــود را بیــرون می کشــد 
انگلیــس مســتکبر صغــری چــه غلطــی می توانــد بکنــد؟

شمخانی در دیدار با نماینده پوتین:

 آزادسازی حلب، چهره حامیان تروریسم را افشاکرد

طیب نیا عنوان کرد:

رونق  در بخش مسکن شتاب می گیرد

سردار حاجی زاده:

دشمنان با راهبرد جنگ ترکیبی به مقابله با ما برخاسته اند

آیت هللا موحدی کرمانی:

 نیروهای انقالبی زیر یک چتر گسترده 

قرار گرفته اند

 مستکبر اعظم و صغری 

از نظر سرلشکر فیروزآبادی 

حتما بخوانید!
دوشنبه  29  آذر ماه   21395 آزادسازی حلب، چهره حامیان...
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جنایات انگلیس در ایران

ادامه از صفحه یک: 
 بــا ابزارهــای مختلــف، ســایر انســان ها را در جهــت 
اهــداف خویــش مــورد اســتعمار قــرار داده و بــا گــذر 
زمــان، اســتیای خــود را بــر آنــان  افزایــش داده انــد؛ 
ــل  ــع و مل ــیع تری از جوام ــره وس ــه دای ــا ک ــا آنج  ت

را مورد استثمار قرار داده اند. 
در ایــن نوشــتار تاش شــده نشــان داده شــود چطور 
انگلســتان بــا نقشــه های از پیــش طراحی شــده 
ســعی در اســتثمار و ســیطره بــر کشــورهای جهــان 
ــران داشــته  ــاور و اســتراتژیک ای ــژه کشــور پهن به وی
و دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تمامــی 
ــه  ــه کار گرفت ــان و آشــکار خــود را ب دســت های پنه

اســت.
از جملــه جنایت هــای انگلیــس، اقدامــات و جنایــات 
سیاســی اســت؛ یکــی از جنایــات  از میــان برداشــتن 
و تــرور شــخصیت های مخالــف مثــل تــرور نافرجــام 
 شــیخ فضــل هللا نــوری و توطئــه قتــل امیرکبیــر 

است.
دیگــر خیانــت انگلیــس، طراحــی کودتاهــای مختلف 
 در ایــران از جملــه کودتــای ســوم اســفند 1299 

است. 
روســیه  تــزاری  امپراتــوری  فروپاشــی  درواقــع 
انگلیــس را بــه طمــع بلعیــدن کامــل ایــران انداخــت. 
لــرد کــرزن انگلیســی بــا قلــدری تمــام از احمدشــاه 
ــران  ــرارداد 1919، ای ــای ق ــا امض ــه ب ــت ک می خواس
را مســتعمره انگلســتان کنــد. شــاه قاجــار دریافتــه 
ــدی  ــرارداد، لکــه ننگــی اب ــن ق ــه امضــای ای ــود ک ب
ــه خواهــد گذاشــت. مخالفــت او  ــان قاجاری ــر دام  ب
ــا  ــا قــرارداد 1919 و طــرح راه آهــن شــمال جنوب ب ب
پاســخی کوبنــده از ســوی انگلیســی های اســتعمارگر 

مواجــه شــد. 
کودتــای 3 اســفند و ظهــور قلــدر قزاقــی در صحنــه 
سیاســی ایــران، نشــان داد کــه اســتعمار از اهــداف 
خــود در ایــران دســت برنداشــته اســت. کودتــای 3 
اســفند 1299، گام اول اســتعمار انگلیــس در ایــران 
ــه  ــرای خاورمیان ــه ب ــود ک ــرای اجــرای نقشــه ای ب ب

در نظــر داشــت. 
ایجــاد دولت هــای نظامــی حامــی انگلســتان در 
ــردن شــرایط مهاجــرت گســترده  ــه و فراهــم ک منطق
ــه فلســطین و ســپس تأســیس رژیمــی  ــان ب یهودی
صهیونیســتی در آن ســرزمین، هدف اصلی انگلســتان 

ــود. ــه ب در خاورمیان
ــرد.  ــف ک ــش ضعی ــش از پی ــه را بی ــا، قاجاری  کودت
 حضــور عناصــر کارکشــته ای نظیــر »اردشــیر جــی«
ــا  ــرده کودت ــت پ ــتعمار در پش ــل اس ــر عوام  و دیگ
ــه وحشــت انداخــت و ترجیــح داد  شــاه جــوان را ب
ــزی  ــان چی ــن هم ــد و ای ــران دور باش ــی از ای مدت
ــد. ــود کــه دیکتاتــور و حامیــان آن دنبــال می کردن ب

در ایــن راســتا، گرفتــن امضــا از نماینــدگان در 
ــف، بخشــی از  ــدگان مخال ــد نماین زیرزمیــن و تهدی
ســناریوی انگلیســی تغییــر ســلطنت در ایــران بــود.

 بــا خلــع قاجاریــه، رژیــِم کامــا دست نشــانده 
پهلــوی بــر ســر کار آمــد و بــه مــدت پنجــاه و ســه 
ــرار داد. ــتعمارگران ق ــار اس ــران را در اختی ــال ای س

ــن  ــت. ای ــرداد اس ــای 28 م ــدی، کودت ــای بع کودت
ــدند  ــت ش ــم همدس ــا ه ــس  ب ــکا و انگلی ــار آمری  ب
و کودتــاى 28 مــرداد را راه انداختنــد و 25 ســال 
ــاى  ــر کودت ــى ب ــیاِه مبتن ــورى س ــت دیکتات حکوم
نگــه  ســِرپا  ایــران  در  را  »زاهــدى«   سرلشــکر 

داشتند.
 کودتــای ســیاه 28 مــرداد بــا زمینه ســازی انگلیــس 
و اجرایــی کــردن آن توســط آمریــکا بــه وقــوع 
ــد  ــه آم ــه صحن ــر ب ــار دیگ ــتعمار ب ــت و اس  پیوس
ــت  ــرده مل ــمه ای از گ ــان تس ــال چن ــرای 25 س و ب

ــاد دارد. ــه ی ــر ب ــخ کمت ــه تاری ــران کشــید ک ای
 ســرانجام بــا پیــروزی انقــاب اســامی بــرای 
ــود در  ــِی خ ــکل واقع ــه ش ــت ب ــار، نف ــتین ب نخس

ــد.  ــی ش ــا مل ــد و حقیقت ــت در آم ــک مل تمل
ــتعماری از  ــای ضد اس ــرکوب نهضت ه ــه و س مقابل
دیگــر جنایت هــای انگلیــس اســت. در ایــن رابطــه 
مقابلــه بــا نهضــت جنــگل، مقابلــه بــا قیــام دلیــران 
ــان مشــروطیت  تنگســتان، انحــراف در مســیر جری
از جملــه مفاســد  و هدایــت عوامــل مشــروطه 

انگلیسی هاســت.
نهضــت  در  نفــوذ  از  انگلســتان  اصلــی  هــدف   
مشــروطه، کنتــرل نهضــت و هدایــت آن بــه ســمت 

ــود.  ــدن ب ــد لن مقاص
ــبب  ــی ها س ــه انگلیس ــار مزوران ــب رفت ــن ترتی بدی
شــد کــه در اوائــل تابســتان 1285 عــده ای کــه تعداد 
ــش  ــر افزای ــزار نف ــا 20 ه ــرض 10 روز ت ــا در ع آن ه
یافــت، در داخــل محوطه ســفارت انگلیــس متحصن 
ــرار  ــس ق ــفارت انگلی ــتقبال س ــورد اس ــوند و م  ش

گیرند. 
ــس در  ــابق انگلی ــفیر س ــت«، س ــس رای ــر دنی »ِس
ــه  ــددی ب ــوارد متع ــود در م ــرات خ ــران، در خاط ای
برنامه ریــزی دولــت متبــوع خــود بــرای تبدیــل 
ــورش در  ــولگری های کش ــفارتخانه و کنس ــردن س ک
ایــران بــه »مأمــن« و »پناهــگاه« مشــروطه  خواهان 
 جهــت پیــاده کــردن مقاصــد اصلی خــود اشــاره کرده 

است.
ــن«  ــت ک ــداز و حکوم ــه بین ــز »تفرق ــس از ت انگلی
ــن  ــا همی ــز ب ــون نی ــرده و اکن ــتفاده ک ــیار اس بس
 هــدف و ابــزار در کشــورهای اســامی فعالیــت 
می کنــد. لــذا رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره 
بــه رویارویــی اراده  شــیطانی »تفرقــه« بــا اراده  
ــی  ــت قدیم ــد: سیاس ــدت« گفتن ــش »وح عزت بخ
انگلیســی ها مبنــی بــر »تفرقــه بینــداز و آقایــی 
کــن«، در دســتور کار جــدی دشــمنان اســام قــرار 

دارد. 
آنچــه بــه عــرض رســید فقــط تعــداد انگشــت 
شــماری از ده هــا خیانــت انگلیــس بــه ایــران اســت. 
ــم فهرســت  ان شــاءهللا در شــماره های بعــدی بتوانی

ــم. ــان کنی ــا را بی خیانت ه

اخالق سیاسی پیامبر)ص(

قاطعیت در هدف
ــه  ــق ب ــت موف ــن بعث ــای آغازی ــرم)ص( در روزه ــر اک پیامب
ــال  ــد. اقب ــوان بودن ــدک و ج ــه ان ــد ک ــی ش ــذب پیروان ج
جوانــان بــه آییــن ارائه شــده از جانــب پیامبــر، ســران شــهر 
مکــه را بــه شــدت وحشــت زده کــرد و نگــران گســترش ایــن 
ــع  ــا تطمی ــد ی ــا تهدی ــد ب ــاش کردن دعــوت شــدند. آن هــا ت
 پیامبــر، ایشــان را از ادامــه فعالیــت خویــش بازدارنــد 

تا دست از دعوت مردم بردارد. 
ــت  ــه فعالیت هــای تبلیغــی و جدی ــر در ادام ــت پیامب قاطعی
ایشــان  عملکــرد  ویژگی هــای  از  مبارزاتــی،  اهــداف  در 
ــت.  ــام اس ــن اس ــاب دی ــاز انق ــه و در آغ ــرزمین مک در س
ــی  ــنهادات مال ــد ات و پیش ــه تهدی ــخ ب ــر)ص( در پاس پیامب
و دنیــوی ســران قریــش چنیــن فرمودنــد: »بــه خــدا قســم 
 اگــر خورشــید را در دســت راســت مــن بگذارنــد و مــاه 
ــد، مــن دســت از ایــن کار  را در دســت چــپ مــن قــرار دهن
نخواهــم کشــید تــا اینکــه در ایــن راه هــاک شــوم یــا اینکــه 

خداونــد مــرا یــاری دهــد و بــر آنــان غالــب آیــم.«
ایــن فرمایــش پیامبــر)ص( بــه روشــنی داللــت بر اســتواری 
و جدیــت در راه هــدف دارد و مشــخص می کنــد کــه ایشــان 
ــته  ــود گذش ــز خ ــه چی ــدف از هم ــه ه ــتیابی ب ــرای دس  ب
و هــدف خــدا را بــا هیــچ چیــز و بــه تعبیــر درســت بــا همــه 
دنیــا و مافیهــای آن عــوض نمی کنــد؛ هرچنــد در راه رســیدن 
ــد  ــادی را بای ــای زی ــختی ها و مرارت ه ــدف س ــن ه ــه ای ب
بــه جــان بخــرد. همیــن ایمــان بــه راهــی کــه انتخــاب شــده 
اســت و پایــداری در ایــن مســیر، رمــز پیشــرفت حرکتــی بــود 
ــن ســیره  ــرد. ای ــاز ک ــان آن روز آغ ــرم در جه ــر اک ــه پیامب  ک
و روش پیامبــر بــه مــا نشــان می دهــد کــه اگــر رهبــر یــک 
ــود  ــی از خ ــا اضطراب ــد ی ــن تردی ــی، کمتری ــت اجتماع حرک
ــه  ــوب خــود را ب نشــان دهــد، هرگــز نخواهــد توانســت مطل
ــم  ــن مه ــود ای ــا در دوران خ ــه م ــه البت ــاند ک ــی بنش کرس
را دیدیــم و فهمیدیــم؛ چــرا کــه امــام خمینــی)ص( بــا 
الگوگیــری از رســول خــدا)ص( و ایســتادگی و پایــداری در راه 
هــدف، پــا جــای پــای پیامبــر گذاشــتند، از تهدیــد نهراســیدند 
و تطمیــع ایشــان هــم اثرگــذار نبــود و پیــروز شــدند و ایــن 

ــی اســت.  ــت دین ناشــی از قاطعی
ــا  ــم ت ــل رژی ــت مقاب ــت و قاطعی ــا صاب ــام ب ــم ام ــا دیدی م
ــه  ــب یافت ــه لق ــدارم منطق ــه ژان ــه ب ــاه ک ــلح ش ــدان مس دن
ــان  ــه ارمغ ــران ب ــت ای ــرای مل ــروزی را ب ــتاد و پی ــود، ایس ب
ــف  ــل مختل ــت مراح ــا قاطعی ــز ب ــاب نی ــه انق  آورد؛ در ادام
ــت  ــر گذاش ــت س ــکننده را پش ــهمگین و ش ــای س و گردنه ه
و در مقابلــه بــا گروهک هــای داخلــی و کودتــا و جنــگ نیــز 
پیــروز شــد و آنجــا کــه آمریــکا تهدیــد کــرد، بــا اینکــه انقــاب 
ــرد  ــور ک ــدرت ظه ــا ق ــود، ب ــیده ب ــروزی رس ــه پی ــی ب  به تازگ

و با قاطعیت فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
ــه هــدف  دیدیــم کــه در ایــن 38 ســاله آمریــکا نتوانســته ب
ــی  ــه را یک ــود در منطق ــنگرهای خ ــی س ــد و حت ــود برس خ
پــس از دیگــری از دســت داده و مــی رود تــا در ســوریه 
ــه  ــه ب ــی مواجــه شــود؛ البت ــا شکســت قطع ــز ب ــراق نی و ع
لطــف خــدا بــه زودی گروه هــای تکفیــری کــه از ســوی 
خــورد  خواهنــد  شکســت  می شــوند،  حمایــت   آمریــکا 
و آمریــکا در منطقــه مجبــور بــه عقب نشــینی و تجدیــد نظــر 

در سیاســت هایش خواهــد شــد.

اخبار سیاسی 

 تأکید ۶۰ کشور جهان بر استفاده از 

ارزهای ملی به جای دالر
ــی محصــوالت حــال در  ــان در نشســت جهان 6۰ کشــور جه
ــرای رهایــی از ســلطه دالر  ــد ب اســتانبول ترکیــه تأکیــد کردن
بــر بازارهــای جهانــی، بایــد اســتفاده از ارزهــای ملــی یــا طــا 
جایگزیــن شــود. نماینــدگان 6۰ کشــور در »نشســت جهانــی 
ــد دالر را از  ــد بای ــد کردن محصــوالت حــال اســتانبول« تأکی
مبــادالت تجــاری حــذف کننــد. ایــن اقــدام بــه دلیــل رهایــی 
ــی  ــه نوع ــا و ب ــایر ارزه ــر س ــدازه دالر ب ــش از ان ــار بی از فش
ســلطه ایــن ارز بــر بازارهــای جهانــی انجــام می شــود. 
»نشســت جهانــی حــال« در اســتانبول ترکیــه برگــزار شــد 
ــتند.  ــور داش ــان حض ــور جه ــدگان 6۰  کش ــه در آن نماین ک
ــی حــال«، اعــام کــرد  یونــس ات، رئیــس »نشســت جهان
کــه ایــن کشــورها بــه دنبــال راه هایــی بــرای رهایــی از فشــار 

ــر ســایر ارزهــا هســتند. ایــن ارز ب
دربــاره  نشســت  ایــن  در  تأکیــد کــرد:  همچنیــن  وی 
ــا  ــا ط ــی ی ــای مل ــه اســتفاده از ارزه ــوط ب ــات مرب موضوع
ــث  ــای دالر بح ــه ج ــورها ب ــن کش ــاری ای ــادالت تج  در مب

و بررسی شد.
وی همچنیــن بیــان داشــت: در حــال حاضــر میــزان مبادالت 
ــون دالر  ــه 3 تریلی ــور ب ــال در کش ــوالت ح ــاری محص تج
ــن  ــا در چنی ــا ط ــی ی ــای مل ــا ارزه ــادالت ب ــیده و مب رس
بــازاری تأثیــر بســیار زیــادی بــر رهایــی از ســلطه دالر خواهــد 

داشــت. 
ــورهای  ــه کش ــات عالی رتب ــور مقام ــا حض ــت ب ــن نشس ای
ــن  ــر مســئوالن ای ــه و دیگ ــور ترکی ــز رئیس جمه ــان و نی جه

ــارس ــید. ف ــان رس ــه پای ــته ب ــزار و روز گذش ــور برگ کش

 دولت با تعطیلی 8 ربیع االول 

موافقت کرد
ــا  ــت ب ــت دول ــامی از موافق ــورای اس ــس ش ــس مجل  رئی
تعطیلــی 8 ربیــع االول، ســالروز آغــاز امامــت حضــرت ولــی 

ــر داد.  ــج( خب عصر)ع
ــان  ــنا، در جری ــل از ایس ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان از الیحــه احــکام دائمــی 
ــن  ــاده ۴1 ای ــی 6 م ــد الحاق ــای توســعه کشــور، بن برنامه ه
الیحــه کــه در آن پیش بینــی شــده بــود 8 ربیــع االول ســالروز 
شــهادت حضــرت امــام حســن عســکری)ع( و آغــاز امامــت 
حضــرت ولی عصر)عــج( بــه عنــوان تعطیــل رســمی تعییــن 
ــس  ــس مجل ــت و رئی ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــود، م می ش
ــن  ــش از ای ــرا پی ــده؛ زی ــع ش ــراد مرتف ــن ای ــه ای ــت ک گف
شــورای نگهبــان ایــراد اصــل ۷۵ )بــار مالــی( بــه ایــن الیحــه 
ــا  ــد ب ــام کردن ــی اع ــای روحان ــت و آق ــه دول ــود ک ــه ب گرفت
مصوبــه موافــق هســتند؛ لــذا اشــکال اصــل ۷۵ ایــن مصوبــه 

ــود. ــع می ش مرتف

ــس  ــران و آژان ــم ای ــت: امیدواری ــور گف رئیس جمه
بین المللــی انــرژی اتمــی بتواننــد همکاری هــای 
فنــی خوبــی در زمینــه تولیــد پیشــران های هســته ای 
داشــته  یکدیگــر  بــا  دریایــی  بــرای حمل ونقــل 

ــند. باش
ــای وطــن، حجت االســام حســن  ــه گــزارش کیمی ب
ــدار  ــنبه در دی ــروز یکش ــور، دی ــی، رئیس جمه روحان
ــی  ــس بین الملل ــر کل آژان ــو« مدی ــو آمان ــا »یوکی ب
انــرژی اتمــی، گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 
ــی  ــت و فن ــط مثب ــعه رواب ــال توس ــه دنب ــواره ب هم
بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــوده و در 
ــاد  ــن نه ــا ای ــود ب ــای خ ــه همکاری ه ــز ب ــده نی آین
ــد  ــه خواه ــررات، ادام ــوب مق ــی در چارچ بین الملل

داد.
ــان  ــی خاطرنش ــت مل ــی امنی ــورای عال ــس ش رئی
کــرد: همان طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ــاق  ــاس اخ ــر اس ــز ب ــد و نی ــام کردن ــت اع  صراح
ــدات  ــه تعه ــا ب ــی، م ــی و فرهنگ ــای دین و معیاره
ــدات  ــر نقــض آن تعه ــد هســتیم و آغازگ خــود پایبن

ــود. ــم ب نخواهی
ــداری برجــام را در گــرو  ــی در عیــن حــال پای روحان
ــه تعهداتشــان دانســت  ــدی تمامــی طرف هــا ب پایبن
ــی  ــا زمان ــران ت و تأکیــد کــرد: جمهــوری اســامی ای
کــه طرف هــای مقابــل بــه تعهــدات خــود در برجــام 
ــد  ــل خواه ــود عم ــدات خ ــه تعه ــند، ب ــد باش پایبن

کــرد.
وی افــزود: اقدامــات اخیــر آمریــکا، به ویــژه تمدیــد 

قانــون »آیســا«، مغایــر بــا برجــام اســت.
روحانــی تأکیــد کــرد: مســیری کــه آمریــکا در قبــال 
ــاد  ــش اعتم ــب کاه ــه، موج ــش گرفت ــران در پی ای

ــکا خواهــد شــد. ــت آمری ــه دول ــی نســبت ب جهان
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه آژانــس بین المللــی 
ــتای  ــود در راس ــف خ ــه وظای ــد ب ــی بای ــرژی اتم ان
ــای  ــت: گزارش ه ــد، گف ــل کن ــام عم ــداری برج پای
آژانــس بایــد فنــی و بی طرفانــه باشــد. انتظــار 
داریــم آژانــس در زمینــه همکاری هــای فنــی، کســب 
ــته ای  ــارت هس ــته ای و تج ــز هس ــاوری صلح آمی فن

ــه خوبــی عمــل کنــد. ــه وظیفــه خــود ب نیــز ب
روحانــی بــا بیــان اینکــه آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــرای  ــی ب ــم بین الملل ــای مه ــی از نهاده ــی، یک اتم
اطمینان بخشــی بــه مــردم جهــان در زمینــه ســامت  
خطرنــاک  تســلیحات  و کنتــرل  زیســت محیطی 
اتمــی اســت، اظهــار امیــدواری کــرد ایــران و آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بتواننــد همکاری هــای 
پیشــران های  تولیــد  زمینــه  در  خوبــی  فنــی 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــل دریای ــرای حمل ونق ــته ای ب هس

ــند. ــته باش داش

»نجــدت انــزور« معتقــد اســت: حامیــان منطقــه ای 
تروریســم تکفیــری ماننــد ســعودی، ترکیــه و قطــر 
رو بــه زوال هســتند؛ »مقاومــت« در حــال نبــرد بــا 
ــک  ــی اســت و مــرگ اســرائیل نزدی ــزدوران نیابت م

اســت. 
ــان  ــه گذشــته، میزب ــی هفت ــران در روزهــای پایان ته
ــی وحــدت اســامی  ــس بین الملل ســی امین کنفران
ــان  ــی مهمان ــن جلســات پی درپ ــه بی ــود. در فاصل ب
ــا »نجــدت  ــل آزادی ب ــی هت ــس، در الب ــن کنفران ای
ســوری  شــهیر  کارگــردان  انــزور«،   اســماعیل 
و نایب رئیــس پارلمــان ایــن کشــور، بــه گپ وگفتــی 
کوتــاه نشســتیم. وی کــه بــا فیلــم بلنــد ســینمایی 
خــود بــا نــام »پادشــاه شــن ها« عمــا رژیــم 
دست نشــانده آل ســعود را نشــانه رفــت، امــروز 
ــان  ــان هم ــز همچن ــود نی ــی خ ــگاه سیاس در جای

ــد.  ــی کن ــال م ــادات را دنب اعتق

ــش  ــا نق ــه ب ــوریه در رابط ــان س ــس پارلم نایب رئی
مخــرب حامیــان منطقــه ای تروریســم تکفیــری 
علیــه ملــت ســوریه و جبهــه مقاومــت و آینــده 
 پیــش روی آن هــا گفــت: توطئــه جهانــی غــرب 
و صهیونیســت ها علیــه ســوریه در برابــر جریــان 
ــه ای  ــان منطق ــورده و حامی ــت خ ــت شکس مقاوم
تروریســم تکفیــری هــم ایــن روزهــا در تــاش 
هســتند تــا از مــرگ ایــن طفــل منحــوس جلوگیــری 

ــد.  کنن
ــعودی  ــد س ــینمایی ض ــم س ــوری فیل ــردان س کارگ
ــروز بیــش  ــزود: ام ــه اف »پادشــاه شــن ها« در ادام
از پیــش روشــن شــده کــه شــمول مفهــوم مقاومــت 
فراتــر از آن چیــزی اســت کــه دشــمنان اســام 
ــه  ــه ک ــوم همان گون ــن مفه ــیده اند. ای ــدان اندیش ب
ــروع  ــت ها ش ــوی صهیونیس ــتادگی جل ــدا از ایس ابت
شــد و در جریــان بحــران ایجادشــده در منطقــه 
ــه  ــت ها ب ــمت صهیونیس ــرش از س ــد اث ــعی ش س
ــان  داخــل مرزهــای اســامی کشــیده شــود، همچن
ــل دشــمن صهیونیســتی  مســتحکم ترین دژ در مقاب
ــامی  ــرزمین های اس ــانده های آن در س و دست نش

اســت.
ــودن بحــران  ــی ب ــر نیابت ــد ب ــا تاکی ــزور ب نجــدت ان
رزمنــدگان  تاکیــد کــرد:  ســوریه  در  ایجادشــده 

ــت های  ــه تروریس ــگ علی ــدان جن ــت در می مقاوم
در حــال  آن هــا  اربابــان  بــا  واقــع  در  تکفیــری 
جنــگ هســتند؛ چــرا کــه دیگــر هیــچ شــکی باقــی 
ــی  ــری موجودیت ــای تکفی ــن گروه ه ــه ای ــده ک  نمان
ــد و بعضــی کشــورهای  ــی دارن اســرائیلی ـ آمریکای
 منطقــه ای حامــی آن هــا نیــز بــه نیابــت از واشــنگتن 
و تــل آویــو بودجــه  آن هــا را تامیــن می کننــد؛ 
ــی  ــزار دســت امپریالیســت جهان ــه اب کشــورهایی ک
ــده اند. ــان ش ــام در جه ــه اس ــب وجه ــرای تخری ب
ــکا  ــح کــرد: اگرچــه امــروز آمری وی در ادامــه تصری
از عربســتان ســعودی، ترکیــه و قطــر در حمایــت از 
ــخ  ــی منطــق تاری ــد، ول تروریســم پشــتیبانی می کن
ــای  ــن جریان ه ــان کار ای ــه پای ــد ک ــا می گوی ــه م ب
نابــودی  و  زوال  شکســت،  تکفیری تروریســتی 
ــز رخ  ــان آن هــا نی ــرای حامی ــن اتفــاق ب اســت و ای

خواهــد داد. 
ایــران کــه  همچــون  امــا، کشــوری  مقابــل  در 
میزبــان کنفرانــس وحــدت اســامی و مهمانــان آن 
ــتادگی  ــدگاری و ایس ــل مان ــن دلی ــت، بزرگ تری اس
ــرای همیشــه  محــور مقاومــت اســت و خــود نیــز ب
ــان  ــانیت انس ــه انس ــون ب ــد؛ چ ــد مان ــدار خواه  پای
 و گفت وگــو و مــدارا دعــوت کــرده و از خشــونت 

و افراط دوری می کند و بر حذر می دارد.

نایب رئیــس پارلمــان ســوریه در ادامــه و دربــاره 
ــکا در  ــه ای آمری ــر سیاســت خاورمیان احتمــال تغیی
ــی  ــم جعل ــه رژی ــی ک ــا زمان ــت: ت ــد گف دوران جدی
اســرائیل در منطقــه هســت، سیاســت آمریــکا هــم 
ــزار  ــاید اب ــت. ش ــد داش ــه خواه ــل ادام ــد قب  مانن
و بعضــی روش هــای آن هــا عــوض شــود، امــا 
ــرد. ــد ک ــر نخواه ــد و تغیی ــت می مان ــان ثاب هدفش

نجــدت انــزور تاکیــد کــرد: البته شــاید اولویــت آن ها 
در منطقــه دچــار تغییــر شــود؛ امــا همیشــه آمریــکا 
ــی  ــا زمان ــد و ت ــی می مان ــرائیل باق ــت اس در خدم
ــن  ــی از ای ــرس و نگران ــه دارد، ت ــه مقاومــت ادام ک

ــد داشــت. ــدف و نقشــه وجــود نخواه ه
پایــان  در  ســوری  سیاســتمدار  هنرمنــد   ایــن 
ــر معظــم انقــاب اســامی  ــا نظــر رهب و در رابطــه ب
ــر اینکــه رژیــم جعلــی و غاصــب اســرائیل  مبنــی ب
 ۲۵ ســال دیگــر وجــود خارجــی نــدارد، گفــت: بلــه
رژیــم صهیونیســتی قطعــا عمــر محــدودی دارد کــه 
بــه نظــر مــن شــاید ۵ ســال یــا 1۰ ســال یــا کمــی 

بیشــتر اســت.
 وی ادامــه داد: دوره صهیونیســت ها منقضــی شــده 
ــده  ــروع ش ــوس ش ــمارش معک ــن اآلن ش و همی
اســت. مــا معتقدیــم کــه اســرائیل نفس هــای آخــر 
 قبــل از مرگــش را می کشــد و دوربینــی رهبــر انقاب 
ــه  ــود و ب ــش خ ــت و ارت ــه مل ــان ب ــاد ایش و اعتم
ــر ــود. مه ــی ب ــن پیش بین ــث ای ــوریه باع ــت س مل

نایب رئیس پارلمان سوریه:

نفس اسرائیل به شماره افتاده است

روحانی در دیدار با آمانو:

اقدام اخیر آمریکا، مغایر برجام است
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ــده  ــی مان ــدا باق ــب یل ــن ش ــا جش ــاعت ت ــر از ۲۴ س کمت
ــن شــب  ــردن ســفره ای ــم ک ــوی فراه ــا در تکاپ و خانواده ه

ــول  ــه مســئوالن ق ــه ک ــا همانگون هســتند. اگرچــه قیمت ه
داده بودنــد افزایــش نیافــت، امــا همیــن قیمت هــای 
ــی  ــا همخوان ــیاری از خانواده ه ــد بس ــا درآم ــز ب ــی نی فعل

ــازار نشــان می دهــد  ــدارد. برآوردهــای کیمیــای وطــن از ب ن
ــره  ــواده ۴ نف ــک خان ــرای ی ــی ب ــفره معمول ــک س ــه ی تهی
ــو  ــک کیل ــان)، ی ــزار توم ــل (۴۵ ه ــو آجی ــک کیل ــرای ی ب
ــال (۳  ــو پرتق ــان)، دو کیل ــزار توم ــیرینی (۲۵ ه ــم ش و نی
هــزار تومــان)، دو کیلــو ســیب (۳ هــزار تومــان)، یــک کیلــو 
ــزار  ــک (۴ ه ــه کوچ ــک هندوان ــان) و ی ــزار توم ــار (۳ ه ان
تومــان)، مبلغــی حــدود ۸۰ هــزار تومــان خــرج روی دســت 
ــغ در  ــن مبل خانواده هــا خواهــد گذاشــت. اگرچــه شــاید ای
مقایســه بــا خریدهــای شــب عیــد رقــم اندکــی باشــد، امــا 
ــه کارگــر  ــی طبق ــوق ۹۰۰ هــزار تومان ــرای حق ــه ب ــن هزین ای
کــه بایــد بیــش از ۵۰ درصــد حقــوق خــود را بــرای مســکن 

ــد، رقــم ســنگینی اســت. ــه کن هزین
    کنترل بازار

ــژه  ــی، به وی ــای ایران ــب بســیاری از خانواده ه ــن ترتی ــه ای ب
ــا شــب یلدایــی  ــد ی خانواده هــای کارگــری ترجیــح می دهن
نداشــته باشــند یــا اگــر هــم قــرار بــر دور هم نشــینی 
باشــد، ســبد خریدهــای خــود را کوچک تــر بگیرنــد تــا 
ــا  ــه رو نشــوند. در رابطــه ب ــی در آن مــاه روب ــا مشــکل مال ب
کنتــرل و کاهــش قیمت هــا مســئوالن ذی صــالح می تواننــد 
تصمیماتــی بگیرنــد کــه بــا اجرایــی شــدن آن فشــار کمتری 
ــه در  ــرای نمون ــود؛ ب ــه وارد ش ــد جامع ــر کم درآم ــه قش ب
حــوزه میــوه و تره بــار، وزارت جهــاد کشــاورزی کــه بــر 
اســاس قانــون تمرکــز وظایــف بازرگانــی بخــش کشــاورزی 
وظیفــه تأمیــن و تنظیــم بــازار را نیــز بــر عهــده دارد می توانــد 

بــا در اختیــار قــرار دادن تســهیالت کم بهــره بــه اتحادیه هــای 
بخــش خصوصــی بــه ایجــاد بازارهــای مــوازی در کنــار بــازار 
موجــود میــوه و تره بــار کمــک کنــد تــا در روزهــای خاصــی 
ماننــد شــب یلــدا یــا عیــد نــوروز در صــورت افزایــش بیــش 
ــدود  ــا ح ــد ب ــا بتوانن ــن اتحادیه ه ــوه ای ــت می ــد قیم از ح
ــاز مــردم  ــازار محصــوالت مــورد نی ــر قیمــت ب ۲۰ درصــد زی
را عرضــه کننــد و دولــت نیــز بــه اتحادیه هــا یارانــه پرداخــت 

کنــد تــا بــازار نیــز کنتــرل شــود.
    کنترل آجیل

قیمــت آجیــل تقریبــا نیمــی از قیمــت ســفره شــب 
یلداســت. بــا وجــود اینکــه ســاالنه بــه میــزان ۲۶۰ هــزار تــن 
پســته، ۱۶۰ هــزار تــن بــادام، ۲۳۰ هــزار تــن گــردو، ۲۳۰ هــزار 
تــن کشــمش، ۲۵ هــزار تــن فنــدق، ۲۲ هــزار تــن تــوت، ۴۴ 
ــوان  ــه عن ــی ب ــادام زمین ــن ب ــر و ۱۸ هــزار ت ــن انجی هــزار ت
مهم تریــن اقــالم خشــکباری در کشــور تولیــد می شــود 
ــد  ــا درآم ــوان ب ــچ عن ــه هی ــول ب ــن محص ــت ای ــا قیم ام
خانواده هــای ایرانــی همخوانــی نــدارد. در گزارش هــای 
پیشــین بــه دالیــل گرانــی آجیــل و نقــش دالل هــا در 
گرانــی آن پرداخته ایــم و فقــط امیدواریــم مســئوالن کشــور 
در نهایــت فکــری بــه حــال گرانــی ایــن پــای ثابــت ســفره 
جشــن های ایرانــی کننــد؛ زیــرا بــا کنتــرل همیــن یــک قلــم 
ــش  ــادی کاه ــد زی ــا ح ــی ت ــفره های این چنین ــه س هزین
پیــدا خواهــد کــرد و رویــای آجیــل بــرای فرزنــدان کارگــران 

ــه حقیقتــی ملمــوس تبدیــل خواهــد شــد. ب

گزارش اختصاصى کیمیاى وطن:
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در حالــی کــه در ســال های گذشــته در بــازار ســکه، دو 
نــوع ســکه تمام طــرح جدیــد و طــرح قدیــم در کنــار 
هــم عرضــه می شــدند، اکنــون ســکه تمام طــرح 
ــه  ــا ب ــا حــذف شــده و بن ــوی صرافی ه ــم از تابل قدی
ــه فروشــندگان طــال و جواهــر  ــه رئیــس اتحادی گفت

ــدن  ــاد ش ــا و زی ــود تقاض ــل نب ــه دلی ب
فاصلــه قیمــت آن بــا ســکه تمام طــرح 
جدیــد، عمــال از چرخــه بــازار کنــار رفتــه 
اســت. پــس از انقــالب اســالمی، ســکه 
بهــار آزادی بــه دو شــکل، ضــرب و 
ــار  ــع شــده اســت؛ یکــی ســکه به توزی
آزادی کــه ســال ۱۳۵۸ تــا ۱۳۷۰ ضــرب 

شــده اســت و بــا عنــوان ســکه طــرح قدیــم شــناخته 
ــه  ــن ب ــن ســکه مزی ــک روی ای ــر ی می شــود. تصوی
ــز  ــا از ســال ۱۳۷۰ نی ــی اســت. ام ــام حضــرت عل ن
ــروف  ــد مع ــا طــرح جدی ــار آزادی ب ضــرب ســکه به
ــه  ــکه ک ــوع س ــن ن ــد. ای ــاز ش ــی آغ ــکه امام ــه س ب

ــازار عرضــه  ــد در ب ــوان ســکه تمام طــرح جدی ــه عن ب
می شــود، تصویــر یــک طــرف آن بنیانگــذار جمهــوری 
اســالمی، حضــرت امــام خمینــی(ره) و تصویــر طــرف 

ــارگاه امــام رضــا(ع) اســت.  دیگــر آن هــم ب
ایــن دو نــوع ســکه از نظــر وزن و عیــار هیــچ تفاوتــی 
ــزار  ــار ۹۰۰ در ه ــا عی ــر دو ب ــد و ه ندارن

و وزن ۸٫۱۳۵۹۸ گرم ضرب شده اند. 
معمــوال نــرخ ایــن دو ســکه در بــازار آزاد 
بــه هــم نزدیــک بــود و ســکه تمام طــرح 
ــا ۳۰۰۰  ــن ۱۰۰۰ ت ــالف بی ــا اخت ــم ب قدی
تمام طــرح  ســکه  از  ارزان تــر  تومــان 
ــا از  ــد؛ ام ــه می ش ــازار عرض ــد در ب جدی
دو - ســه مــاه پیــش فاصلــه قیمــت بیــن ایــن دو 
ســکه بیشــتر شــده و در حــال حاضــر حــدود ۲۵ تــا 
ــر  ــد گران ت ــرح جدی ــکه تمام ط ــان س ــزار توم ۳۰ ه
از ســکه تمام طــرح قدیــم در بــازار بــه فــروش 

می رســد. ایســنا

ــده  ــا حضــور نماین ــن جلســه ســتاد مــزد ۹۶، امــروز ب دومی
ــزار  ــی برگ ــت در حال ــی و دول ــری، کارفرمای ــروه کارگ ــه گ س
ــازه ای در  ــنهاد ت ــا پیش ــری ب ــدگان کارگ ــه نماین ــود ک می ش
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــاله ب ــر س ــت. ه ــد یاف ــور خواهن آن حض
ــران  ــزد کارگ ــتاد م ــات س ــال، جلس ــی س ــای پایان ــه روزه ب

ــی  ــری، کارفرمای ــکل های کارگ ــور تش ــا حض ب
ــتمزد  ــن دس ــن کمتری ــرای تعیی ــت ب و دول
جلســه  نخســتین  کــه  می شــود  برگــزار 
ــاه در  ــاری، ۱۵ آذرم ــال ج ــتاد در س ــن س ای
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار 
ــنبه  ــروز دوش ــز ام ــه نی ــن جلس ــد و دومی ش
ــده  ــا، نماین ــر آهنی ه تشــکیل می شــود. اصغ

کارفرمایــان در شــورای عالــی کار، پیــش از ایــن گفتــه بــود: 
بــرای تعییــن کمتریــن هزینــه ســبد معیشــت یــک خانــواده 
ــخص  ــبه مش ــای محاس ــوب و مبن ــون چارچ ــری تاکن کارگ
ــه  ــن زمین ــل اســتنادی وجــود نداشــته اســت؛ در همی و قاب
ــاری  ــال ج ــا در س ــن هزینه ه ــن ای ــرای تخمی ــد ب ــرر ش مق

از مراکــز اصلــی صاحب نظــر، اطالعــات و آمــار مســتند 
ــات  ــرار شــد از انســتیتو تحقیق ــن ق دریافــت شــود؛ همچنی
تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور نیــز اســتعالم شــود. وی 
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قانــون اساســی، وظیفــه تأمیــن 
مســکن کارگــران و آمــوزش بــه عنــوان بخشــی از اقــالم ســبد 
ــت  ــت اس ــده دول ــر عه ــران ب ــتی کارگ معیش
ادامــه داد: در همیــن راســتا در ســتاد مــزد ۹۶ 
قــرار اســت چارچــوب مشــخصی مــورد توافــق 
قــرار گیــرد و وظیفــه دولــت و تولیدکننــده 
در تأمیــن هزینــه ســبد معیشــت کارگــران 
مشــخص شــود. سلسله جلســات ســتاد مــزد 
ــای  ــنهادات و معیاره ــادل پیش ــدف تب ــا ه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــتمزد ب ــن دس ــر کمتری ــذار ب ــف و تأثیرگ مختل
شــاخص های «تــورم» و «ســبد هزینــه معیشــت کارگــران» 
بیــن ســه گــروه کارگــری، کارفرمایــی و دولــت مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد کــه در نهایــت خروجــی جلســات ایــن ســتاد 

ــر ــب برســد. مه ــه تصوی ــی کار ب ــد در شــورای عال بای

ــدای  ــور از ابت ــای کش ــم بارش ه ــرد: حج ــالم ک ــران اع ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ش
ــر رســید.  ــه ۳۵ میلیمت ــاه جــاری ب ــا شــنبه ۲۷ آذر م ــاه جــاری ت مهرم

ایــن مقــدار بارندگــی نســبت بــه میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت بــا ۵۵ میلیمتــر 
بــارش، ۳۶ درصــد کاهــش و نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته بــا ۸۶ میلیمتــر 

بــارش، ۵۹ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
ــوط  ــور مرب ــی کش ــز اصل ــه آبری ــارش در ۶ حوض ــترین ب ــد: بیش ــزارش می افزای ــن گ ای

بــه حوضــه آبریــز دریــای خــزر بــا ۱۲۱ میلیمتــر بــارش بــوده کــه در مقایســه بــا ســال 
آبــی گذشــته ۳۷ درصــد و در مقایســه بــا متوســط ۴۸ ســاله، ۵ درصــد کاهــش داشــته 

اســت. 
ــور  ــی کش ــش گانه اصل ــای ش ــز در حوضه ه ــارش نی ــن ب ــزارش، کمتری ــن گ ــر ای ــا ب بن
مربــوط بــه حوضــه آبریــز مــرزی شــرق بــا ۱ میلیمتــر بــارش اســت کــه در مقایســه بــا 
ســال آبــی گذشــته ۹۵ درصــد و متوســط بلندمــدت، ۹۳ درصــد کاهــش داشــته اســت.

ــر اســاس جدیدتریــن گــزارش بانــک  ب
کاالیــی  گــروه  ده  قیمــت  مرکــزی، 
ــا افزایــش  ــه ســال گذشــته ب نســبت ب
نــرخ ۱.۹ تــا ۴۵.۵ درصــدی مواجــه 
بــوده کــه در ایــن میــان بیشــترین 
افزایــش نــرخ مربــوط بــه برنــج اســت. 
بانــک مرکــزی  جدیدتریــن گــزارش 
قیمــت  کــه  دارد  آن  از  حکایــت 
در  کاالیــی  گــروه  ده  خرده فروشــی 
هفتــه منتهــی بــه ۱۹ آذرمــاه ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــه  ــت مواج ــش قیم ــا افزای ــته ب گذش
ــت  ــرایطی اس ــن در ش ــت. ای ــوده اس ب
ــه  ــه هفت ــات نســبت ب ــه قیمــت لبنی ک
مشــابه ســال قبــل ۵ درصــد، تخم مــرغ 
درصــد  ۴۵.۵ برنــج  درصــد،   ۶.۹

ــازه  ــای ت ــد، میوه ه ــات ۱۹.۲ درص حبوب
ــد ــز ۸.۶ درص ــت قرم ــد، گوش ۱.۹ درص

قنــد  درصــد،   ۲۵.۴ مــرغ  گوشــت 
و شــکر ۳۶.۵ درصــد، چــای ۲۱.۷ درصد 
ــش  ــد افزای ــی ۷.۸ درص ــن نبات و روغ
و ســبزی های تــازه ۹.۶ کاهــش داشــته  

ست.  ا
از بیــن تغییــرات ۱۱ گــروه کاالیــی در 
ــات  ــروه لبنی ــرخ ۲ گ ــته، ن ــه گذش هفت
ــروه  ــرخ ۶ گ ــد و شــکر کاهــش، ن و قن
تخم مــرغ، حبوبــات، میوه هــای تــازه
مــرغ  گوشــت  تــازه،  ســبزی های 
۳ گــروه  نــرخ  و  افزایــش  چــای  و 
روغن نباتــی، گوشــت قرمــز و برنــج 
ــت  ــل از آن ثاب ــه ماقب ــه هفت ــبت ب نس

مانــد.

بــا اهــدای لــوح تقدیــر از تالش هــای 
ــان در  ــه اصفه ــرات منطق ــت مخاب مدیری
رویــداد کارآفرینــی  برگــزاری  راســتای 
هم نــت تقدیــر شــد. بــه گــزارش اداره 
روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهان 
دکتــر ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
ــاد  ــور و رئیــس بنی ــاوری رئیس جمه و فن
ملــی نخبــگان، بــا اهــدای لــوح تقدیــر از 
ــه  ــرات منطق ــت مخاب ــای مدیری تالش ه
ــش  ــزاری همای ــتای برگ ــان در راس اصفه
هم نــت قدردانــی کــرد. در متــن ایــن 
تقدیرنامــه چنیــن آمــده اســت: «جنــاب 
ــه  ــه ب ــک ک ــایی، این ــدس کش ــای مهن آق
همراهــی  و  ســبحان  خداونــد  فضــل 
ــداد  ــتین روی ــی نخس ــوزانه جنابعال دلس
کارآفرینــی هم نــت فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات را برپــا کردیــم و نظــر بــه 

ــارکت  ــه در مش ــت مجدان ــالش و فعالی ت
بــرای  جنابعالــی  صادقانــه  و  پویــا 
ــاد  ــگ اقتص ــای فرهن ــکل گیری و ارتق ش
بــه  تقدیــر  لــوح  ایــن  دانش بنیــان، 
حضورتــان تقدیــم می گــردد. امیــد اســت 
در پرتــو عنایــات ایــزد منــان شــاهد حضور 
عرصه هــای  در  شــما  بیشــتر  هرچــه 
تــالش و آبادانــی ایــران اســالمی و تقویت 
باشــیم.»  دانایی محــور  ســاختارهای 
ــتین  ــته نخس ــال گذش ــت س ــی اس گفتن
اطالعــات  فنــاوری  هم نــت  رویــداد 
ــه  ــد ک ــزار ش ــان برگ ــات در اصفه و ارتباط
ــرکت  ــت ش ــا حمای ــن ب ــم کارآفری ۴ تی
ــاهیر  ــتابدهنده مش ــز ش ــرات و مرک مخاب
ــد  ــت یافتن ــی دس ــج امیدبخش ــه نتای ب
و تاکنــون ۲ محصــول دانش بنیــان بــه 

بــازار معرفــی کرده انــد.

حجم بارش های کشور به ۳۵ میلیمتر رسید

برنج یک ساله ۴۵.۵ درصد گران شد
اهدای لوح تقدیر به مخابرات منطقه اصفهان 

در راستای برگزاری رویداد هم نت
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ارسال طرح «مسکن اجتماعی» به دولت
طــرح «مســکن اجتماعــی» بــا 
هــدف تأمیــن ســالیانه ۱۰۰ هــزار 
واحــد مســکونی بــه هیئــت 
قــرار  و  شــد  ارســال  دولــت 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــت ت اس
نیــز ۷۰ هــزار واحد تأمین شــود. 
پــس از آنکــه هفته قبــل معاون 
ــال  ــده ارس ــازی وع ــر راه و شهرس ــاختمان وزی ــکن و س مس
طــرح «مســکن اجتماعــی» در هفتــه جــاری را مطــرح کــرد
ــاس  ــر اس ــی ب ــش کاری کارشناس ــس از چک ــرح پ ــن ط ای
نیازســنجی و عــدم تکــرار اقدامــات عجوالنــه قبلــی، ســرانجام 
پــس از حــدود ســه ســال از مطــرح شــدن آن توســط وزارت 
راه و شهرســازی، در روزهــای اخیــر بــه هیئــت دولــت ارســال 

شد.
 طبــق وعــده دولــت یازدهــم، قــرار بــود در ازای توقــف 
ســاخت ســری جدیــد «مســکن مهــر» از ســال ۹۳، طــرح 
ــاز  ــرای نی ــی» ب ــوان «مســکن اجتماع ــن تحــت عن جایگزی
ــورد.  ــد بخ ــه، کلی ــک اول جامع ــت کم دو ده ــکونتی دس س
ــا  ــه ای ب ــش، تفاهم نام ــال پی ــدود دو س ــتا، ح ــن راس در ای
عنــوان «مســکن امیــد» بیــن وزارت راه و شهرســازی و وزارت 
ــرای تأمیــن مســکن ســاالنه  تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ب
۱۲۵ هــزار خانــوار کم درآمــد بــه مــدت ۶ ســال، منعقــد 
شــد؛ امــا در عمــل، بــه  دلیــل آنچــه «تنگنــای مالــی بخــش 
ــه پروژه هــای مســکن  ــارات ب ــق اعتب مســکن ناشــی از تزری
ــرا  ــه اج ــه ب ــن تفاهم نام ــوای ای ــده، محت ــوان ش ــر» عن مه

درنیامد.

آب، خط قرمز دولت
ــه کــه  ــا حــدی پیــش رفت ــی در کشــور ت وضعیــت تنــش آب
طبــق گفتــه مســئوالن کالن بایــد از ایــن وضعیــت بــا عنــوان 
خــط قرمــز یــاد شــود و الزم اســت کــه در شــرایط فعلــی یــک 

اجمــاع ملــی بــرای حــل بحــران آب بــه وجــود آیــد.
ــر  ــزار و ۵۰۰ مت ــش از ۷ ه ــی بی ــر ایران ــش ه ــال پی  ۴۰ س
ــا  ــت، ام ــار داش ــونده در اختی ــال آب تجدیدش ــب در س مکع
امــروز ایــن میــزان بــه کمتــر از یــک هــزار و ۴۰۰ متــر مکعــب 

رســیده اســت. 
ــی از  ــر ایران کاهــش حــدود ۸۰ درصــدی ســرانه مصــرف ه
ــه  ــر فاجع ــگاه اول بیانگ ــاید در ن ــونده ش ــای تجدیدش آب ه
ــع  ــه مناب ــت اســت ک ــا واقعی ــش روی کشــور نباشــد، ام پی
آبــی ایــران رونــد کاهشــی دارد و اگــر روال بــه همیــن طریــق 

ــود.  ــر آب ب ــده ای پ ــاهد آین ــوان ش ــرود، نمی ت ــش ب پی
ــی  ــرایط فعل ــی در ش ــئوالن آب ــای مس ــاس گفته ه ــر اس ب
ــه از مصــر، رتبــه اول تنــش آبــی  ــا ۲۵ درصــد فاصل ایــران ب
را در برداشــت از آب هــای زیرزمینــی بــه خود اختصــاص داده 

کــه بــه نظــر می رســد ایــن آمــار بســیار نگران کننــده اســت.

به همت معاونت جوانان اتاق بازرگانی اصفهان

سمپوزیوم جوانان اصفهان 

با موضوع صادرات برگزار می شود
ــی  ــاق بازرگان ــان ات ــاون جوان مع
ســومین  برگــزاری  از  اصفهــان 
ــا  ــان ب ــان اصفه ســمپوزیوم جوان
موضــوع صــادرات در بهمن مــاه 
خبــر داد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان
ســیزدهمین  در  کشــانی  امیــر 
جلســه شــورای عالــی جوانــان اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح 
کــرد: بــرای اجــرای ایــن ســمپوزیوم، طــی فراخوانــی، چالش های 
اساســی حــوزه صــادرات اســتخراج شــده، طبــق نظرخواهــی از 
فعــاالن اقتصــادی، ایــن چالش هــا اولویت بنــدی و بــا تشــکیل 
کارگروهــی راه هــای برون رفــت از آن هــا اطالع رســانی می شــود. 
ــوزش  ــز آم ــاد مرک ــاری ایج ــال ج ــاه س ــزود: فروردین م وی اف
اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصویــب و مقــرر شــد کــه ایــن مرکــز 
ــر  ــه زودت ــر چ ــز ه ــن مرک ــم ای ــد؛ امیدواری ــئله محور باش مس
راه انــدازی شــود. همچنیــن امیــد ســهل آبادی، مســئول کمیتــه 
تعامــالت تجــاری شــورا، در این جلســه گفت: ســومین ســمپوزیوم 
جوانــان اصفهــان بــا رویکــرد صــادرات برگــزار می شــود و جامعــه 

هدف آن، فعاالن اقتصادی دارنده کارت بازرگانی اســت.

تولید باکیفیت مصالح
عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی اســتان اصفهــان 
گفــت: در کشــور، ســاختمان ها بــه یــک شــکل ســاخته 
ــر  ــر نظ ــی زی ــی و غیردولت ــاختمان های دولت ــا س ــود؛ ام می ش
ســازمان های متفــاوت قــرار می گیرنــد. احمدرضــا طاهــری 
اصــل دربــاره اســتاندارد مصالــح ســاختمانی اظهــار کــرد: 
بــرای بحــث انــرژی و معاینــه فنــی موتورخانه هــا و بــرای 
درســت اجــرا شــدن مبحــث ۱۹ و ۲۲ مقــررات ملــی ســاختمان 
نیازمنــد تفاهــم بــا اداره اســتاندارد هســتیم. اگــر اداره اســتاندارد 
و نظــام مهندســی ســاختمان، وظیفــه ملــی خــود را انجــام دهند 
ــا تفاهــم خــوب در تولیــد  ــد ب و از منیت هــا کــم کننــد، می توانن
مصــرف و بهره بــرداری از مصالــح موفق باشــند. وی خاطرنشــان 
کــرد: در موضــوع آسانســور ســاختمان ها، شــرکت های بازرســی 
ــدس  ــده مهن ــر عه ــی ب ــا نظــارت اصل آسانســور وجــود دارد؛ ام
ــه  ــه هیچ وج ــه ب ــری ک ــدس ناظ ــت؛ مهن ــاختمان اس ــر س ناظ
ــن  ــه داد: ای ــود. وی ادام ــل نمی ش ــی دخی ــای مال در بحث ه
موضــوع همچنیــن در آتش نشــانی هــم وجــود دارد؛ در بســیاری 
ــانی  ــازمان آتش نش ــا س ــه ب ــه ای ک ــا تفاهم نام ــتان ها ب از اس
و نظــام مهندســی ســاختمان انجــام گرفتــه، نظارت هــای 
مربــوط بــه آتش نشــانی در ســاختمان بــه طــور جــدی پیگیــری 
می شــود؛ امــا در اصفهــان ایــن موضــوع راکــد باقــی مانــده کــه 

امیدواریــم حــل شــود.

پیشنهاد تازه کارگران به دولتسکه طرح قدیم در مسیر حذف از بازار

آگهی مزایده عمومی شماره ۴۳/۹۵/۴/م

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی 
اقدام نماید.

تذکر ۱: داشتن مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در زمینه مورد نظر توسط متقاضیان در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.
۱- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۲ با در دست داشتن معرفی نامه کتبی 

به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها
۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ به نشانی: دبیرخانه امور اداری 

۳- زمان بازدید: از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۸ تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۱
۴- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲/۳۰ بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ به نشانی: 

دفتر مدیریت
۵- هزینه اسناد مزایده: مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
۷- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) مدت محل اجرا موضوع مزایده

۲۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۱۲ماه واقع در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن اصفهان واگذاری محوطه پارکینگ

۹۲۰۱ م الف

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره ۹۴/۹۵۴/ش مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد نسبت به:

۱- اجاره واحدهای ۴ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال.
۲- اجاره واحدهای ۵ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال.
۳- اجاره واحدهای ۶ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط 
مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ پاکت های مزایده را 

تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: ۵۲۲۴۰۴۷۱

نوبت دوم

حسین ناظم الرعایا - شهردار چمگردان

که   را  فعالیت مجدد شما  فاطمه جان، شروع 

نشان از توانمندى توأم با تجارب برجسته تان است  

تبریک عرض نموده  و  توفیقات روزافزونتان  را  

از درگاه خداوند منان خواستارم.

از طرف همسرت، محمدرضا

بازرگانى کیمیاى وطن

95013701-4
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حتما بخوانید!
ابتکار به اصفهان می آید

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۲۵ هــزار میلیــارد ریال 
بــرای اجــرای پروژه هــای نیمه تمــام اشــتغالزا و اشــتغال 

جوانــان چهارمحــال و بختیــاری هزینــه شــده اســت. 

قاســم ســلیمانی دشــتکی عنــوان کــرد: هم اکنــون پروژه هــای 
مهمــی در ایــن اســتان بــه همــت دولــت فعــال شــده اســت. 
ــوالد سفیددشــت چهارمحــال  ــرداری از ف ــا بهره ب ــزود: ب  وی اف

و بختیــاری، اشــتغال جالــب توجهــی در ســطح اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد شــده اســت. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: فوالد سفیددشــت 
چهارمحــال و بختیــاری ظرفیــت تولیــد ســاالنه ۸۰۰ هــزار تــن 

تــا یــک میلیــون تــن انــواع مقاطــع فــوالدی را داراســت. 
ــادر  ــد چ ــه تولی ــدازی کارخان ــه راه ان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مشــکی یکــی دیگــر از پروژه هــای مهــم در ایــن اســتان اســت 
ادامــه داد: کارخانــه تولیــد پارچــه چــادر مشــکی بــا اعتبــار یــک 
ــورو ســرمایه گذاری  ــون ی ــال و ۲۰ میلی ــارد ری ــزار و ۱۰۰ میلی ه

تکمیــل شــده اســت.
    ایجاد ۳۸ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری

قاســم ســلیمانی دشــتکی افــزود: ایــن کارخانــه زمینه اشــتغال 
مســتقیم ۲۰۰ نفــر را فراهــم کــرده اســت. اســتاندار چهارمحــال 
ــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی کارخانــه  و بختیــاری در ادامــه ب
ــد ورق هــای پوشــش دار، یکــی دیگــر از طرح هــای مهــم  تولی
در چهارمحــال و بختیــاری اســت، تاکیــد کــرد: بــا بهره بــرداری 
از ایــن کارخانــه ضمــن فراهــم شــدن زمینــه اشــتغال مســتقیم 
ــور  ــورو ارز از کش ــون ی ــروج ۶۵ میلی ــاالنه از خ ــر، س ۲۵۰ نف
جلوگیــری می شــود. وی عنــوان کــرد: بــا بهره بــرداری از 
ــای پوشــش دار در چهارمحــال  ــع ورق ه ــزرگ صنای ــع ب  مجتم
و بختیــاری، ۱۰۰ درصــد نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول تأمیــن 
و بیــش از ۱۰ درصــد بــه تــوان تولیــد انــواع ورق فــوالدی کشــور 
افــزوده می شــود. ســلیمانی یــادآور شــد: طــی فعالیــت 

ــن  ــغل در ای ــزار ش ــش از ۳۸ ه ــتان، بی ــن اس ــت در ای دول
اســتان ایجــاد شــده اســت. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش صنعــت و بخــش کشــاورزی، دو 
ــتند  ــاری هس ــال و بختی ــتان چهارمح ــتغالزای اس ــش اش بخ
ــوان کــرد: دولــت در راســتای فعال ســازی ایــن دو بخــش  عن
ــب توجهــی پرداخــت کــرده اســت. وی ادامــه  تســهیالت جال
ــت  ــش صنع ــد بخ ــای راک ــیاری از طرح ه ــون بس  داد: هم اکن

و کشاورزی در این استان فعال شده اند.
    عملکرد حوزه سیاسی چهارمحال و بختیاری

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: عملکــرد حــوزه 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی ایــن اســتان در دوران فعالیــت 

ــت. ــوده اس ــول ب ــل قب ــوب و قاب ــم مطل ــت یازده دول
ــت  ــدای فعالی ــرد: از ابت ــد ک  قاســم ســلیمانی دشــتکی تأکی
ــزی  ــت و برنامه ری ــا مدیری ــون ب ــد تاکن ــر و امی ــت تدبی دول
علمــی توانســته ایم بــه موفقیت هــای مطلوبــی در بخش هــای 
مختلــف و به ویــژه حــوزه سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــی ــائل قوم ــدت مس ــن م ــزود: در ای ــم. وی اف ــت یابی  دس
ــدون  ــادی ب ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــی امنیت سیاس
 هیــچ  حاشــیه ای و همــراه بــا وحــدت بیــن مــردم، مســئوالن 
و قشــرهای مختلــف مدیریــت شــد. ســلیمانی دشــتکی 
ــات  ــم اقدام ــت یازده ــت دول ــدت فعالی ــرد: در م ــح ک تصری
ــژه  ــای شــاخص های توســعه ای، به وی ــه منظــور ارتق ــادی ب زی

ــت. ــورت گرف ــی ص ــی و اجتماع ــی، امنیت ــوزه سیاس در ح

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

 سرمایه گذاری 25 هزار میلیاردی 
برای اشتغال در چهارمحال و بختیاری

باغرضوانبرایافرادبیبضاعت

تخفیفقائلمیشود
مدیــر عامــل ســازمان آرامســتان های 
شــهرداری اصفهان گفت: بــاغ رضوان 
ــف  ــت تخفی ــراد بی بضاع ــرای اف ب
ــرورش ــد پ ــود. محم ــل می ش  قائ
ــه قیمــت پایــه قبــور  ــا اشــاره ب ب
بــاغ رضــوان اظهــار داشــت: قبــور 
بــاغ رضــوان در ســه فــاز قــرار دارد 
ــا ۳۴ میلیــون ریــال  کــه قیمــت پایــه آن از ۲ میلیــون ریــال ت
اســت. وی اضافــه کــرد: جهــت دفــن امــوات، هزینــه خدماتــی 
ــون  ــزی حــدود ۴ میلی ــه چی ــن ک ــن و دف ــل غســل، کف  از قبی
ــه ایــن مبلــغ پایــه افــزوده خواهــد  و ۵۰۰ هــزار ریــال اســت، ب
شــد. مدیــر عامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهــان 
ــران، ۹  ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــاس قوانی ــر اس ــه داد: ب ادام
درصــد ارزش افــزوده بــه مبلــغ اضافــه خواهــد شــد. وی دربــاره 
ــان کــرد: فرمــول محاســبه  ــور بی ــد قب ــه مجــوز پیش خری هزین
ــه  ــت پای ــتر از قیم ــد بیش ــور، ۴۵ درص ــد قب ــوز خری پیش مج

محاسبه می شود.

دشمندرصددقطع

رگهایحیاتیانقالباست
کیمیای وطن مســئول ســازمان بســیج طــالب و روحانیــون 
اســتان اصفهــان، رگ هــای حیاتــی انقــالب را اســالم، والیــت فقیه 
ــت  ــه مقاوم ــاع از جبه ــردم و دف ــه م ــه در صحن ــور همیش حض
دانســت و گفــت: دشــمن ایــن ۴ رگ حیاتــی را نشــانه گرفتــه 
نشســت  در  حاجی احمــد،  میثــم  حجت االســالم  اســت. 
روشــنگری سیاســی بــا محوریــت بحــث انقالبیگــری و داشــتن 
روحیــه انقالبــی، در مدرســه علمیــه نرجــس خاتــون)س( 
شاهین شــهر، بــه هجمه هــای ســنگینی کــه علیــه جهــان 
اســالم وجــود دارد، پرداخــت و گفــت: وظیفــه حوزه هــای علمیــه 
بســیار ســنگین اســت. طلبه هــا بایــد انقالبــی بماننــد و انقالبــی 
عمــل کننــد. شــکل گیری تفکــر بســیجی در حوزه هــای علمیــه 
ــه  ــک طلب ــرواز ی ــرای پ ــال ب ــد دو ب ــوزوی می توان ــوم ح ــا عل ب

برای بحث روحیه انقالبیگری و مدیریت جهادی باشد. 
 وی در ادامـــه بــه آسیب شناســـی شـــبکه های ماهــواره ای 
ــرای محــو  ــت: دشــمن ب ــه ای پرداخــت و گف ــای رایان و بازی ه
شــدن روحیــه انقالبــی بــا بــه وجــود آوردن هــزاران شــبکه 
ــای  ــر باوره ــعی در تغیی ــه ای، س ــای رایان ــواره ای و بازی ه ماه
ــان ــر، زب ــا ظاه ــر باوره ــن تغیی ــی دارد و ای ــای ایران  خانواده ه

پوشــش و در نهایــت ســبک زندگــی ایرانــی را بــه ســبک زندگــی 
غربــی و اروپایــی تغییــر می دهــد. وی در پایــان، دو کتــاب حریــم 
ــد  ــی و تاکی ــالب معرف ــه ط ــه راه را ب ــت از نیم ــه و بازگش ریحان
 کــرد: بــرای بحــث جریان شناســی شــخصیت های انقالبــی

طالب می توانند از این منابع استفاده کنند.

اخبار کوتاه

ابتکاربهاصفهانمیآید

کیمیای وطن

همایــش بــزرگ »چتر همــکاری« 
ــابقه  ــدگان مس ــر از برگزی و تقدی
ــور  ــا حض ــه ب ــی در راه مدرس مل
معــــاون  ابتـــکار،  معصومـــه 
رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــود.  ــزار می ش ــنبه ۲۹ آذر برگ ــت دوش ــط زیس ــت محی حفاظ
ایــن همایــش از ســوی پویــش مردمــی ترافیــک شــهر 
 اصفهــان بــا همــکاری اداره  کل حفاظــت محیــط زیســت
معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان و کمیســیون 
مســئولیت های اجتماعــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار 
خواهــد شــد. در ایــن همایــش کــه بــا رویکــرد تعامــل بیشــتر 
بــرای کاهــش آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان برگــزار می شــود 
ــازمان  ــس س ــور و رئی ــاون رئیس جمه ــکار، مع ــه ابت معصوم
حفاظــت محیــط زیســت بــه ســخنرانی می پــردازد. قــرار 
ــابقه  ــتین مس ــدگان نخس ــش از برگزی ــن همای ــت در ای اس
ملــی عکــس در راه مدرســه بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور 
تقدیــر بــه عمــل آیــد. نخســتین مســابقه ملــی عکــس در راه 
ــه  ــب توج ــتقبال جال ــا اس ــال و ب ــدای آذر امس ــه از ابت مدرس
شــرکت کنندگان در دو بخــش دانش آمــوزی و مردمــی از 

ــران برگــزار شــد. سراســر ای

تیمواکنشسریعهاللاحمریزد

شکلگرفت
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان یــزد از 
تشــکیل تیــم واکنــش ســریع در جمعیــت هــالل احمــر ایــن 
ــر داد. ســید جــواد میرحســینی در ایــن خصــوص  اســتان خب
ــری  ــدف بهره گی ــا ه ــریع ب ــش س ــای واکن ــرد: تیم ه ــار ک اظه
از دانــش، مهــارت، تخصــص و تجهیــزات فنــی مناســب جهــت 
پاســخگویی بهینــه و کنتــرل حــوادث و ســوانح در کوتاه تریــن 
زمــان و حضــور ســریع و مؤثــر در منطقــه حادثه دیــده تشــکیل 
می شــوند و همــواره نیــز در زمــان بــروز حــوادث نقــش موثــری 
ایفــا می کننــد. وی گفــت: در حــال حاضــر یــک تیــم ۱۵ 
نفــره متشــکل از نیروهــای مجــرب و کارآزمــوده کــه دوره هــای 
متعــدد امــداد و نجــات را گذرانده انــد، بــه مــدت ۲۰ روز در 
محــل پایــگاه امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان در 
حــال گذرانــدن آموزش هــای الزم هســتند تــا در آینــده نزدیــک 
ــه در  ــوری ک ــه دوره کش ــتر ب ــای بیش ــب مهارت ه ــرای کس ب
ــان  ــوند و در امتح ــزام ش ــود، اع ــزار می ش ــان برگ ــتان کرم اس
 تیم هــای واکنــش ســریع شــرکت کننــد. معــاون امــداد 
و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان بیــان کــرد: در ایــن دوره 
 اعضــا، آموزش هــای الزم از جملــه نجــات در حــوادث جــاده ای

نجات در حوادث شهری )آوار( و... را فرامی گیرند. 

اخبار کوتاه

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســالمی از ســرعت  گرفتــن پــروژه بــزرگ ملــی انتقــال 

آب از خلیــج فــارس بــه اســتان کرمــان خبــر داد. 
ــا  ــود ب ــه نشســت خ ــا اشــاره ب »شــهباز حســن پور« ب
ــالم  ــور اع ــارت کش ــک تج ــل بان ــر عام ــران و مدی مدی

کــرد: بــه زودی پــروژه بــزرگ ملــی 
ــان  ــه کرم ــارس ب ــج ف ــال آب خلی انتق

می گیــرد.  ســرعت 
وی از اهمیــت، بی نظیــری و تاثیرگــذاری 
 ایــن پــروژه در کشــور ســخن گفــت 
و اظهــار کــرد: بــا انتقــال ایــن آب، قطعــا 
ــد  ــق خواه ــان رون ــتان کرم ــت اس صنع

گرفــت.
 نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس شــورای 
ــت و  ــردن صنع ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــه دس ــالمی ب اس
بحــران آب اشــاره و تصریــح کــرد: تولیــدات دو مجموعه 
ــال آب از  ــا انتق ــمه ب ــس سرچش ــر و م ــزرگ گل گه ب

ــه خــود  ــه کرمــان شــتاب بیشــتری ب خلیــج فــارس ب
ــه افــت ســطح ایســتابی  ــا توجــه ب خواهــد گرفــت و ب
آب هــای زیرزمینــی و خشکســالی ها، دیگــر نیــازی بــه 

ــت.  ــی نیس ــفره های زیرزمین ــتفاده از آب س اس
ــه  ــرای مقابل ــان ب ــای اســتان کرم ــی از راه حل ه وی یک
بــا بحــران آب و مســائل و مشــکالتی را کــه 
در پــی خواهــد داشــت، انتقــال آب از خلیــج 
ــا  ــزود: خوشــبختانه ب ــارس دانســت و اف ف
هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده و همــکاری 
کنسرســیوم بانک هــای تجــارت، کشــاورزی 
و ســینا، اولیــن آل ســی ایــن پــروژه توســط 

بانــک تجــارت آغــاز می شــود. 
پــروژه  اجرایــی  عملیــات  عنــوان کــرد:  حســن پور 
ــد  ــان چن ــه اســتان کرم ــارس ب ــج ف ــال آب از خلی انتق
ماهــی متوقــف شــده بــود کــه بــا پیگیری هــای 
 متعــدد، دوبــاره بــا ســرعت بــه کار خــود ادامــه خواهــد 

داد. ایسنا

سرعتگرفتنپروژهانتقالآبازخلیجفارسبهکرمان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــوزش  ــت: آم ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
 و مدرســه، زیربنــا و زیرســاخت توســعه انســانی جوامع 

و کیفیت زندگی و رفاه عمومی هر جامعه  است.
 علــی ربیعــی در آییــن یکصــد ســالگی 
ــالن  ــان در س ــرورش کاش ــوزش و پ آم
مالمحســن فیــض کاشــانی در دانشــگاه 
کاشــان بــا تبریــک میــالد حضــرت 
جعفــر  امــام  و  اکــرم)ص(  رســول 
پیامبــر  از  آنچــه  افــزود:  صــادق)ع( 
اکــرم)ص( بــه ذهــن مــا می رســد، 

ــج  ــه انســان ها و کاســتن از رن نمــاد رحمــت، کمــک ب
ــت.  ــه انسان هاس ــن هم ــت بی ــاد عدال ــردم و ایج م
ــور  ــن آن حض ــروز در جش ــه ام ــادق)ع( ک ــام ص از ام
ــم  ــرور کردی ــود م ــا خ ــی ب ــه را از کودک ــم، آنچ داری

اســت.  بــوده  نظریه پــردازی  و  دانش پــروری 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تأکیــد بــر 
ــه،  ــه جامع ــه دادن ب ــد و روحی ــودن و امی ــد ب ــر امی پ
گفــت: هرکســی کــه در جامعــه بــذر یــأس می پاشــد، 
در جهــت دشــمنی جامعــه حرکــت می کنــد؛ هــر 
کاری کــه انجــام شــود هیــچ انگاشــته می شــود و 
می کننــد.  اســتخراج  هیــچ   آن  درون  از 
 وی یــادآور شــد: اگــر دوران درخشــانی 
را تمــدن اســالمی در دنیــا بــه وجــود آورده 
ــادق)ع( و  ــام ص ــون دوره ام ــت، مره اس
ــی،  ــد از آن اســت. ربیع دو ســه نســل بع
ــروز قصــد داشــته  ــه داد: هرکــس ام ادام
بــه  و  مأیــوس کنــد  را  باشــد جامعــه 
ســمت نــا امیــدی ســوق دهــد دشــمن جامعــه تلقــی 
می شــود چــرا کــه افزایــش امیــد درجامعــه زیــر بنــای 
ــه امیــد نیــاز دارنــد و  ــدان مــا ب کارخیــر اســت و فرزن
ــد  ــور کنن ــند و تص ــق باش ــد موف ــد می توانن ــد بدانن بای

ــر از امــروز اســت. ــردا بهت ف

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 ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

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

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند  اسناد  مقررات 

نیست.

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۳۳۸۱ کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۱۳۰۳ خانم شهال شهباز 

به  باب مغازه  به ششدانگ یک  از خورزوق   نسبت  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹۱ صادره 

مساحت  ۳۲.۲۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۵۱ فرعی از ۴۲  اصلی واقع در  

خورزوق  بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۸۴۴/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۹/۰7

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

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

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

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

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

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

قنبریان  سکینه  خانم   ۱۳۹۵/۰۸/۲7 ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۴۸مورخ  شماره  رای  برابر   -۱ ردیف 

علویجهء  به شماره شناسنامه ۱۹کدملی ۱۰۹۱۸۱۲۵۰۰صادره از نجف آباد  فرزندعلی آقا نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت ۱۳۹/۸۳ 

پالک  به  امالک  دفتر  بموجب گواهی  )که   ۳۱۶7 و   ۵۵۲۳ شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر 

۵۵۲۳/۱۰– استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

صادقی  سهیال  خانم   ۱۳۹۵/۰۸/۲7 ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۵۰مورخ  شماره  رای  برابر   -۲ ردیف 

حدادزواره     به شماره شناسنامه ۵۸۹ کدملی ۱۲۸7۹۴۶۶۴۱صادره از اصفهان   فرزند رضا  نسبت 

مساحت  به  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  یک   به 

۱۳۹/۸۳ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵۲۳ و ۳۱۶7 )که بموجب گواهی دفتر امالک به 

پالک ۵۵۲۳/۱۰ – استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

رمضانی  محمود  آقای   ۱۳۹۵/۰۸/۲7 ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۵۱مورخ  شماره  رای  برابر   -۳ ردیف 

مبارکه      به شماره شناسنامه ۱۰۶۶ کدملی ۱۲۸۵۵۲۶۱۵۵صادره از اصفهان   فرزند محمد علی  

نسبت به یک  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 

۱۳۹/۸۳ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵۲۳ و ۳۱۶7 )که بموجب گواهی دفتر امالک به 

پالک ۵۵۲۳/۱۰ – استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف ۴- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۵۴مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲7 آقای احمد رمضانی       به 

شماره شناسنامه ۳۹۹۴۱ کدملی ۱۲۸۰۸۲۴۹۸۰صادره از اصفهان   فرزند محمد علی  نسبت به یک  

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت ۱۳۹/۸۳ متر 

مربع مفروزی از پالک شماره ۵۵۲۳ و ۳۱۶7 )که بموجب گواهی دفتر امالک به پالک ۵۵۲۳/۱۰ 

– استاندارد سازی گردیده (- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۹/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۲۹ 

شماره : ۲۶۸۹۳ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

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

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

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

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

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

به  فاطمه فرهمند   رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۳۰مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲7 خانم  برابر   -۱ ردیف 

شماره شناسنامه ۹7کدملی ۱۱۴۲۰۹۵۴۵۲صادره از خمینی شهر  فرزند پرویز  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۱۶۵/۱7 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲۲۵۲- اصلی واقع در بخش ۲ 

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

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۹/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۲۹ 

شماره : ۲7۴۵۵ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

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

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

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

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

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

السادات  شرف  خانم   ۱۳۹۵/۰۸/۲7 ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۳۸مورخ  شماره  رای  برابر   -۱ ردیف 

منصوری طهرانی   به شماره شناسنامه ۵۲۵۲۵کدملی ۱۲۸۱۶۲۲۲۲۲صادره از اصفهان  فرزندمجتبی   

بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰/۶۳ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱۲۳۳- اصلی 

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

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۹/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۲۹ 

شماره : ۲۶۹۲۳ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان شهرداری آران و بیدگل دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مهدی 

سقایی راوندی   به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 

۲  حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۸۶/۹۴ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۱۹/۲۵ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ 

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 : ۱۳/۲/۹۵/۵۶۶/م الف مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان امیر رضا حاجی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سعید لعلی 

چقا زردی   به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ۲  

حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۵۹۶/۹۵ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۱۸/۱۵ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ 

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 : ۱۳/۲/۹۵/۵۶7/م الف مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان عابدین حاجی زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مهدی 

مسافری   به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ۲  

حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۴۵۴/۹۵ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲ ساعت ۱۹/۲۵ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ 

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 : ۱۳/۲/۹۵/۵۶۸/م الف مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف آران و بیدگل

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۴۰۴۴۱ اجرائی  

موضوع علیه شرکت آذر فلزان  و له اکبر اسماعیلی فرزند ابراهیم  در تاریخ  ۹۵/۱۰/۱۴ به منظور 

فروش ۱- درب فلزی کشویی به ابعاد ۶×۴/۵ به تعداد ۱۰ عدد ۲-درب فلزی کشویی به ابعاد 

به وزن حدود  متر  ابعاد 7×۵  به  فلزی کشویی  ۱۰۰۰ کیلوگرم ۳- درب  به وزن حدود  متر   ۳×۶

۲۰۰۰ کیلوگرم ۴- درب فلزی کشویی به ابعاد ۴×۴/۵ متر به وزن حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم ۵- درب 

فلزی کشویی به ابعاد ۴×۶ متر به وزن حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم ضمنا ارزش هر کیلوگرم ۸۲۰۰ ریال 

می باشد.از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی 

اموال   موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری   . فالورجان  اطاق ۲۲۸ برگزار نماید 

به مبلغ۳۶۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده 

با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 

برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند.

شماره:۶۸۲/ م الف دادورز  اجرای  احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۶۰7شماره  پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰۸۳۰۲ ابالغنامه:  شماره 

شعبه: ۹۵۰۶۱۲ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ خواهان زهرا علی اکبر زاده بیدگلی  دادخواستی به 

از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های  به خواسته اعسار  اکبر گلی   طرفیت خوانده علی 

عمومی شهرستان آران وبیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی(  

دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۶۰7  

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن خوانده علی اکبر گلی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده علی اکبر گلی  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۱۳/۲/۹۵/۵۶۵/م الف

 متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم شیرین بخشیان حسین ابادی فرزند حسن با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  

ثبت  به شماره  اصلی  بشماره پالک ۱۵۱۹۱/7۳۵۵  اعیانی کاشانه  دانگ  مالکیت شش  که سند 

۲۳۶۸۵ و ۴۰۸۹۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  که در صفحه ۲۵۱ و ۴۵۸   دفتر ۱۳7 و ۲۲۶  

نامبرده سابقه  ثبت دارد و طبق سند رهنی ۱۳۴۰۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰7 دفتر ۳۶  بنام  امالک 

اصفهان در رهن بانک ملت میباشد که بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی 

نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس 

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

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

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

به ارائه کننده مسترد گردد.

ارائه نگردد المثنی سند  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : ۲۹۴۰۵/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲۹7  خواهان مسعود حاجی اسماعیلی دادخواستی مبنی بر: الزام 

به انتقال سند موتور سیکلت  به طرفیت محمد رضا چوپانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

............. مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 

صبا – پالک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۱۳ مراجعه و 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲۹۲۸۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
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حتما بخوانید!
شب یلدا با تلویزیون

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــدا  ــب یل ــه در ش ــوب خندوان ــه محب ــارم برنام ــل چه فص
ــر  ــن خب ــد ای ــه روی آنتــن شــبکه نســیم مــی رود. هرچن ب
ــا  ــت، ام ــوب اس ــیار خ ــه بس ــن برنام ــداران ای ــرای طرف ب
چالش هــای حضــور داشــتن یــا نداشــتن جناب خــان 

ــت. ــه اس ــن برنام ــان ای ــای مخاطب ــن روزه ــه ای دغدغ

دوست داشــتنی  و  عروســکی  شــخصیت  جناب خــان، 
خندوانــه، یکــی از دالیــل موفقیــت ایــن برنامــه در ســال های 
ــان  ــش از جناب خ ــا پی ــه ت ــه خندوان ــت. اگرچ ــر اس اخی
ــخصیت  ــن ش ــدن ای ــا آم ــود، ام ــی ب ــه محبوب ــم برنام ه
ــرد.  ــتر ک ــه را بیش ــت برنام ــی محبوبی ــک جنوب کاریزماتی
رامبــد جــوان و جناب خــان در کنــار هــم موفــق بــه تشــکیل 
ــی  ــدند؛ زوج ــران ش ــدی ای ــای کم ــن زوج ه ــی از بهتری یک

ــود.  ــر ب ــران بی نظی ــی ای ــخ برنامه هــای تلویزیون کــه در تاری
حضــور جناب خــان در فصــل چهــارم بــه تأییــد ســعید 
ســاالرزهی بــه عنــوان کارگــردان مجموعــه نمایــش خانگــی 
»کوچــه مرواریــد« کــه جناب خــان در آن متولــد شــد، نیــاز 

دارد.
    کوچه مروارید

برنامــه »کوچــه مرواریــد« کــه بــرای شــبکه نمایــش خانگی 
ــی  ــپ از آوازخوان ــد کلی ــش چن ــا پخ ــود ب ــده ب ــد ش تولی
جناب خــان ســر زبان هــا افتــاد؛ امــا علی رغــم حضــور 
ــی کســب  چهره هــای شــاخص، نتوانســت موفقیــت آنچنان
کنــد. حضــور جناب خــان در خندوانــه حتــی فراتــر از پیش بینــی 
ــن شــخصیت  ــام ای ــث شــد ن ــود و باع ــه ب ــل خندوان عوام
ــی همچــون کاله  ــای عروســک های محبوب عروســکی، هم پ
ــش  ــاالرزهی او و تیم ــه س ــه گفت ــود. ب ــرح ش ــزی مط قرم
ــچ درآمــدی از شــخصیت جناب خــان  ــن دو ســال هی در ای
ــه دلیــل عالقــه مــردم  ــا امــروز هــم فقــط ب نداشــته اند و ت

ــد. ــزی نگفته ان چی
    ساالزهی و راه های پیش رو

ــود  ــده خ ــد از ای ــق دارن ــش ح ــاالزهی و تیم ــه س در اینک
ــور  ــا حض ــت؛ ام ــکی نیس ــچ ش ــد، هی ــد کنن ــب درآم کس
نداشــتن جناب خــان در خندوانــه، نه تنهــا بــه بیننــدگان 
ایــن برنامــه پربیننــده تلویزیــون ضــرر می زنــد، بلکــه ادامــه 
ــد« هــم ســخت  ــل »کوچــه مرواری ــرای خــود عوام کار را ب

می کنــد. 

بعیــد بــه نظــر می رســد کــه بــا توجــه بــه محتــوای برنامــه 
»کوچــه مرواریــد« کــه بــرای کــودک و نوجــوان تولیــد 
ــد  ــترده همانن ــتقبال گس ــورد اس ــه م ــن برنام ــود، ای می ش

ــرد. ــرار بگی ــهرزاد ق ــریال ش س
ــرا، دو  ــن ماج ــل ای ــرای ح ــش ب ــم همراه ــاالرزهی و تی س
ــا  ــه ب ــل اول اینک ــد. راه ح ــود دارن ــش روی خ ــل را پی راه ح
ــند  ــم برس ــک تفاه ــه ی ــه ب ــه خندوان ــیما و برنام  صداوس
و حــق و حقــوق خــود را دریافــت کننــد و راه حــل دوم اینکــه 
بــا تولیــد فیلــم ســینمایی ضــرر و زیــان احتمالــی خــود از 

پرداخــت نشــدن حــق مالکیــت را جبــران کننــد. 
اتفاقــا ســابقه حضــور کاله قرمــزی در ســینما نشــان داده که 
ــد  ــکی می توان ــوب عروس ــخصیت های محب ــتقبال از ش اس
تــا چــه حــد خیره کننــده باشــد. امــا نکتــه مهمــی کــه بایــد 
مــورد توجــه ســاالرزهی قــرار بگیــرد، ایــن اســت کــه بــدون 
ــه  ــه هیچ وج ــر ب ــدون دو نف ــان ب ــت جناب خ ــک موفقی ش
 ممکــن نیســت؛ اول صداپیشــگی بی نظیــر محمــد بحرانــی 
ــرج  ــور ای ــه حض ــه ک ــوان. همانگون ــد ج ــور رامب و دوم حض
ــزی  ــت کاله قرم ــرای موفقی ــی ب ــد جبل ــب و حمی طهماس
ــم  ــوان ه ــد ج ــی و رامب ــد بحران ــور محم ــت، حض الزم اس
بــرای موفقیــت جناب خــان الزم اســت؛ ایــن فاکتــور مهمــی 
ــی  ــم احتمال ــازندگان فیل ــه س ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
ــا توافــق  جناب خــان قــرار گیــرد. امیدواریــم در هــر حــال ب
تیــم جناب خــان و صداوســیما، شــاهد هنرنمایــی ایــن 
ــوب در شــب های ســرد زمســتانی باشــیم. عروســک محب

ــا میــرزا، بازیگــر هنــدی فیلــم »ســالم بمبئــی«، آخــر  - دی
هفتــه بــه ایــران می آیــد. جــواد نوروزبیگــی، تهیه کننــده ایــن 
فیلــم، گفــت:  پــس از اســتقبالی کــه از گــروه اول بازیگــران 
هنــدی فیلــم صــورت گرفــت، آخــر هفتــه میزبــان دیــا میــرزا 
ــی  ــت ط ــرار اس ــه ق ــتیم ک ــم، هس ــی زن فیل ــر اصل بازیگ
 ســه روز اقامــت در ایــران عــالوه بــر حضــور در چنــد ســینما 

در نشستی خبری پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران باشد.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــاری، مدی ــدون الهی - فری
اصفهــان، در جمــع فعــاالن میــراث فرهنگــی اســتان از عــزم 
ــان  ــی اصفه ــن روز مل ــرای تعیی ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ می

ــر داد. خب
ــی«  ــه »دور هم ــاره برنام ــده درب ــود آم ــه وج ــی ب - حواش
باعــث شــد تــا مهــران مدیــری بــرای رفــع ابهامــات، متنــی 
ــع  ــی« راج ــه »دور هم ــت: در برنام ــد. او نوش ــر کن را منتش
ــخص  ــچ ش ــود، هی ــت می ش ــه صحب ــی ک ــر موضوع ــه ه ب
ــان مشــخصی در نظــر  ــا جری ــاح سیاســی ی ــا جن خــاص ی
نیســت. »دور همــی« فقــط بــه نقــد نقــاط تاریــک و روشــن 

می پــردازد. انســانی  خصلت هــای 
ــا  ــس«، ب ــل نرگ ــده »فص ــت، تهیه کنن ــحر صباغ سرش - س
ــت، از  ــده اس ــش ش ــاده نمای ــم آم ــن فیل ــه ای ــالم اینک اع
ــاد  ــم فجــر انتق ــو« از جشــنواره فیل ــگاه ن حــذف بخــش »ن

کــرد.
ــه  ــا ترجم ــی ب ــت کل ــته کی ــی ُرز« نوش ــه »لوس - مجموع
ــا رحیم پــور بــرای کــودکان دبســتانی  ســپیده شــهیدی و مون

منتشــر شــد.
ــی  ــد حرکت ــه رون ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ــز روشــن روان ب - کامبی
ــار  ــت، اظه ــرده اس ــقوط آزاد ک ــور س ــاپ در کش ــیقی پ موس
کــرد: مــن آینــده خوبــی را بــرای ایــن نــوع موســیقی 
می توانــد  فجــر  موســیقی  جشــنواره  امــا  نمی بینــم؛ 

قدم هــای مثبتــی در ایــن راه بــردارد.
شــهبازی  پرویــز  کارگردانــی  بــه  »ماالریــا«  فیلــم   - 
و تهیه کنندگــی مســعود ردایــی در ادامــه حضــور بین المللــی 
خــود در بخــش رقابتــی ســینمای آســیا در جشــنواره فیلــم 

»داکا« بــه روی پــرده مــی رود.
ســینمایی  آثــار  منتقــدان  و  نویســندگان  از  تعــدادی   - 
ــا نگاهــی بــه ســریال هایی کــه به تازگــی روی  و تلویزیونــی ب
آنتــن رفته انــد، تاکیــد کردنــد هنــوز ایــن آثــار بــا موضوعــات 

مطــرح در جامعــه در سراســر کشــور فاصلــه دارنــد.
- اســماعیل میهن دوســت بــا بیــان اینکــه نــام »تقصیــر مــن 
نیســت« بــه »ترومــای ســرخ« تغییــر کــرد، از اتمــام مراحــل 
ــم  ــن فیل ــت. در ای ــینمایی گف ــم س ــن فیل ــذاری ای صداگ
ــاران  ــایش، ب ــکا آس ــان، ویش ــا کیانی ــی، رض ــاب کرامت مهت
کوثــری و مهــوش افشــارپناه نیــز بــه عنــوان بازیگــر حضــور 
ــره  ــور، بیــش از بیســت چه ــر آتــش تقی پ ــد و عــالوه ب دارن
ــینمایی  ــه س ــن تجرب ــا اولی ــر ب ــه تئات ــد عرص ــوان و جدی ج

ــد. ــارکت کرده ان ــم مش ــن فیل ــود در ای خ

 بیان مشکالت زندگی مشترک 

در »من آنجا نیستم«

کیمیای وطن

تئاتــر »مــن آنجــا نیســتم« کاری 
ــر  ــروه تئات ــزی و گ ــال پروی از لی
زندگــی از 22 آذرمــاه اجــرا شــده 
و تــا 10 دی مــاه در تــاالر هنــر بــه 

ــی رود. ــه م روی صحن
بــه گــزارش روابــط عمومــی   
ایــن  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
نمایــش نوشــته مهــدی میرباقــری کاری از گــروه تئاتــر 
ــا 10 دی مــاه ســاعت  ــه کارگردانــی لیــال پرویــزی ت زندگــی ب
18 و 30 دقیقــه عصــر در تــاالر هنــر اصفهــان بــه روی صحنــه 
مــی رود. نمایــش »مــن آنجــا نیســتم« از ســوی تــاالر هنــر 
و کمیتــه فرهنــگ روابــط اجتماعــی و خانــواده ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در ســالن اصلــی تــاالر 

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ــر ب هن

یلدا به سبک 90
ــه 90 حاضــر می شــود  ــدا در برنام  شــهاب حســینی شــب یل
و مهمــان خانه هــای مــردم خواهــد بــود. شــهاب حســینی کــه 
ــاره  ــه درب ــن هفت ــت، در 90 ای ــال اس ــه فوتب ــدان ب از عالقه من
ــادل فردوســی پور  ــه پرســش های ع ــال ب ــه فوتب ــش ب عالیق
ــه ای  ــدارک برنام ــه در ت ــی پور ک ــد داد. فردوس ــخ خواه پاس
ــم  ــته ه ــال گذش ــت، س ــال اس ــب س ــن ش ــژه در بلندتری وی
ــدا  ــی را در شــب یل ــه ای غیرفوتبال ــود مصاحب ــرده ب ــالش ک ت
بــه روی آنتــن ببــرد؛ امــا گفت وگــوی ضبط شــده او بــا 
محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، هرگــز پخــش نشــد. 
 حــاال مجــری 90 پــای بــه عرصــه هنــر گذاشــته تــا حســینی 
ــود، در  ــده می ش ــی دی ــای تلویزیون ــر در برنامه ه ــه کمت را ک
یــک مصاحبــه ویــژه مــورد پرســش های ویــژه اش قــرار دهــد.

اکران »ثانیه های سربی« در سوره
فیلــم »ثانیه هــای ســربی« ســاخته ســیدرضا رضــوی از 
ســوی گــروه هنــر و تجربــه در ســینما ســوره اصفهان بــه روی 
ــی  ــو درام اجتماع ــک داک ــای ســربی، ی ــت. ثانیه ه ــرده رف پ
ــهریور  ــی 17 ش ــه تاریخ ــاوت از واقع ــی متف ــا روایت ــت ب اس
ــداد  ــز تع ــن نی ــش از ای ــوی پی ــا رض ــید رض ــال 57. س س
ــد ســاخته  ــاه و نیمه بلن ــم مســتند و داســتانی کوت ســی فیل
کــه تاکنــون در بیــش از هشــتاد فســتیوال خارجــی حضــور 
داشــته و موفــق بــه کســب جوایزی نیز شــده اســت. مســتند 
ســینمایی »ثانیه هــای ســربی« در جشــنواره فیلم هــای 
ــق  ــوری موف ــد حض ــتردام هلن ــهر آمس ــا در ش ــتند ایدف  مس

و چشمگیر داشت.

اخبار کوتاه

ــا توجــه بــه  بــه شــب یلــدا نزدیــک می شــویم. امســال ب
اینکــه ایــن شــب بــا روزهــای شــادی و اعیــاد مناســبتی 
ــای  ــه برنامه ه ــی رود ک ــار م ــارن شــده، انتظ شــیعیان مق
تلویزیــون هــم پربــار بــوده و شــاهد برنامه هــای شــادی از 
صداوســیما باشــیم. تیــم ســازنده برنامــه پرمخاطــب »دور 

همــی« کــه ایــن روزهــا پخــش برنامه هــای 
ــر  ــش از محــرم و صف  ضبط شــده خــود پی
 را بــر روی آنتــن شــبکه نســیم بــرده اســت
ــرای  ــری ب ــران مدی ــری مه ــا وجــود درگی ب
تــالش   در  ســینمایی اش  فیلــم  ضبــط 
هســتند تــا ویژه برنامــه ای بــرای شــب 
ــن وجــود مشــاور  ــا ای ــد. ب ــدا آمــاده کنن یل

رســانه ای مجموعــه تلویزیونــی »دور همــی« اعــالم کــرده 
ــت.  ــخص نیس ــوز مش ــه هن ــن ویژه برنام ــش ای ــه پخ ک
ــی حــدود  ــه اســت: در شــرایط کنون ــادی گفت ــن اعتم امی
ــا 8 قســمت آمــاده از قبــل داریــم کــه هنــوز پخــش  7 ت
ــغول  ــری مش ــران مدی ــه مه ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب نش

ــت ــر« اس ــج عص ــاعت پن ــینمایی »س ــم س ــاخت فیل  س
ــه ای از شــبکه  ــه گون ــور هســتیم ایــن قســمت ها را ب مجب
نســیم پخــش کنیــم کــه هــر هفتــه دو قســمت روی آنتــن 

بــرود. 
بنــا بــر گفتــه اصغــر پورمحمــدی، قائم مقــام گــروه 
هنــوز  اینکــه  بــا   ،3 شــبکه  اجتماعــی 
ــدا  ــب یل ــای ش ــرای برنامه ه ــات ب تصمیم
 قطعــی نشــده اســت، امــا بــه احتمــال 
ــه ــات صورت گرفت ــر اســاس مصوب ــاد و ب  زی
ــی  ــرف« ط ــوان »حرف توح ــا عن ــه ای ب برنام
چهــار شــب و برنامــه ویــژه بــا عنــوان 
»شب نشــینی 2« در شــب یلــدا و بــه مــدت 
ســه ســاعت بــرای شــبکه ســه ســیما تــدارک دیــده شــده 
اســت. ظاهــرا ســید علــی ضیــاء، طرحــی را بــرای اجــرای 
ــه  ــک ارائ ــران شــبکه ی ــه مدی ــدا ب ــژه شــب یل ــه وی برنام
ــدای  کــرده کــه اگــر مــورد موافقــت قــرار گیــرد، شــب یل
شــبکه یــک را بــا ســید علــی ضیــاء همــراه هستیم.ایســنا

شب یلدا با تلویزیون
ــر  ــن ناص ــتند »م ــم مس ــردان فیل ــی، کارگ ــا طباطبای نیم
حجــازی هســتم«، در ســن 39 ســالگی درگذشــت. ایــن 
ــاره  کارگــردان جــوان کــه ســال گذشــته از مســتندش درب
ناصــر حجــازی رونمایــی شــد، صبــح 28 آذرمــاه بــه دیــار 
باقــی شــتافت. طباطبایــی کــه از مدت هــا قبــل از بیمــاری 

ســرطان خــون و عارضــه تومــور مغــزی 
ــر  ــت س ــا پش ــرانجام ب ــرد، س ــج می ب رن
ــاه  ــاری، 28 آذرم ــک دوره بیم ــتن ی گذاش
ــردان  ــن کارگ ــت. ای ــتان درگذش در بیمارس
ــرزاده  ــود، خواه ــد 1356 ب ــه متول ــوان ک ج
ــدی  ــی چن ــان اســت. طباطبای ــا تیموری رؤی
ــون دســتیاران کارگــردان   پیــش توســط کان

ــان  ــا تیموری ــت. رؤی ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــز م و برنامه ری
ــح روز  ــرزاده ام صب ــت: خواه ــر گف ــن خب ــد ای ضمــن تأیی
ــه در  ــاه ک ــس از 5 م ــه و پ ــاعت 7 و 45 دقیق 28 آذر س

ــت.  ــود، درگذش ــتری ب ــتان بس بیمارس
ــن ناصــر حجــازی  ــی ســاخت مســتند »م ــا طباطبای نیم

ــت.  ــود داش ــه خ ــتم« را در کارنام هس
ــینمایی  ــروه س ــال 94 در گ ــاه س ــتند آذرم ــر مس ــن اث ای
»هنــر و تجربــه« بــه نمایــش درآمــد. ایــن مســتند 
دربــاره زنده یــاد ناصــر حجــازی، دروازه بــان و مربــی 
فوتبــال ایــران و تیــم اســتقالل بــود کــه در 5 فصــل »مــن 
مقــاوم« مــرد  »آخریــن  دارم«،   رؤیایــی 

ــا اســتقالل«  »سهراب کشــی«، »اســتقالل ت
و »پــرواز عقــاب« ســاخته شــد. 

پاکــروان و گالره  تینــا  هنرمندانــی چــون 
عباســی خبــر درگذشــت ایــن هنرمنــد جــوان 
را همــراه بــا پیام هــای تســلیت خــود در 

اینســتاگرام منتشــر کرده انــد. 
ــی ــا طباطبای ــت: »نیم ــاره نوش ــن ب ــروان در ای ــا پاک  تین

ــر  ــان هــم رفــت. از روزی کــه خب کارگــردان جــوان و مهرب
مریضــی ات را شــنیدم از امــروز می ترســیدم. زود بــود 
ــان  ــا تیموری ــم رؤی ــه خان ــلیت ب ــی زود. تس ــر، خیل پس

ــتانش.« ــه دوس ــز و هم ــای عزی ــا و دنی ــن و درن نازنی
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یک سوم دیه کامل بابت یک عدد جراحت جائفه خلف قفسه سینه طرف چپ  که تحت عمل 

استخوان  بابت شکستگی  دیه کامل  درصد  چهار  گرفته،  قرار  سینه  قفسه  لوله  تعبیه  و  جراحی 

ترقوه راست که بدون عیب درمان یافته، سه درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناشی 

از دو مرتبه تعبیه لوله قفسه سینه در فضای بین دنده ای چهار و پنج طرف چپ، سه درصد دیه 

کامل بابت ارش دو عدد جراحت خلف قفسه سینه طرف راست، نیم درصد دیه کامل بابت ارش 

خراشیدگی خلف قفسه سینه طرف راست در حق آقای رسول مزروعی سبدانی فرزند ماشااله 

که مهلت پرداخت دیه یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت می باشد و از لحاظ جنبه عمومی 

بزه وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری وفق تبصره ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 1375 

محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در این مرجع و ظرف بیست روز پس از انقضای آن، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد./ض 

شماره: 28848/م الف رئیس شعبه 118 دادگاه کیفری 2 اصفهان همایون نظری سفتجانی

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/7/26 تنظیم:  تاریخ   9509970907800358 دادنامه:  شماره 

حاجی  مرجان  خانم  خواه:  فرجام   950332 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352500417

آقاجانیان با وکالت حمیدرضا قناعت منش فرجام خوانده: آقای عبداله صادقی فرجام خواسته: 

دادنامه شماره 00216 مورخ 95/2/23 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تاریخ 

مرجع   95/4/1 فرجامی:  دادخواست  وصول  تاریخ   95/3/22 خواه:  فرجام  به  دادنامه  ابالغ 

آقایان: حسین طالبی )رئیس( علی  رسیدگی: شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور هیأت شعبه 

شمس )مستشار( خالصه جریان پرونده:خانم مرجان حاجی آقاجانیان با وکالت آقای حمیدرضا 

تنفیذ حکم طالق شماره  به خواسته  آقای عبداله صادقی  به طرفیت  قناعت پیشه دادخواستی 

551864 دادگاه کالیفرنیا ناحیه سان دیه گو تقدیم محاکم عمومی اصفهان نموده و توضیح داده 

به شرح سند نکاحیه شماره 4069 دفتر ازدواج شماره 62 حوزه ثبتی کرج خوانده همسر شرعی 

و قانونی موکل بوده که به موجب دادنامه مذکور در خواسته حکم بر طالق و جدایی ایشان صادر 

شده است که بر همین اساس صدور حکم بر تنفیذ حکم دادگاه مزبور مورد استدعاست. شعبه 25 

دادگاه خانواده اصفهان پس از رفع نقص پرونده دستور تعیین وقت صادر و دادگاه در وقت مقرر 

94/7/27 با حضور وکیل خواهان تشکیل و خوانده از طریق نشر آگهی دعوت شده که حضور ندارد. 

وکیل ضمن توضیح خواسته به شرح دادخواست اعالم داشته طرف مهلت دو هفته گواهی تصدیق 

شده دارالترجمه، حکم صادره از دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه شرعی طالق بین زوجین 

که توسط حاج آقا یوسف عبادت اجرا شده را تقدیم می نمایم و وکیل خواهان در مورخ 94/8/10 

تأیید ترجمه و رونوشت صیغه طالق را به دفتر دادگاه ارائه و به شماره 187 مورخ 94/8/1 ثبت در 

دفتر لوایح شده است. دادگاه در وقت فوق العاده 94/8/13 پرونده را تحت نظر قرار داده و پس 

از اخذ نظریه مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعالم و طی دادنامه 00255 مورخ 94/8/16 با این 

استدالل با مالحظه شرح دادخواست تقدیمی و اوراق پیوست آن به لحاظ آنکه امر طالق از احوال 

شخصیه بوده و تابع قواعد و مقررات و شرایط خاص به قانون متبوع زوج و زوجه می باشد و از 

طرفی در حکم طالق صادره رعایت مقررات طالق مذکور در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 

صورت نگرفته همچنین هیچ گونه گواهی یا مدرکی دال بر اجرای صیغه طالق مذکور با ذکر نحوه و 

نوع طالق به دادگاه ارائه نگردیده است به استناد مفهوم ماده 1133 قانون مدنی و نیز مفاد ماده 

15 قانون حمایت خانواده حکم به رد دعوی صادر و اعالم نموده است. با تجدیدنظرخواهی وکیل 

دادنامه 00216  به موجب  از رسیدگی  اصفهان پس  استان  دادگاه تجدیدنظر  خواهان، شعبه 29 

مورخ 95/2/23 با این استدالل که اوراقی که به عنوان اجرای صیغه طالق در اوراق عادی ارائه شده 

است معلوم نیست که در کجا و در کدام محل و در چه تاریخی اجرا شده است و مقررات ماده 

15 قانون حمایت خانواده نیز رعایت نشده است مضافًا بر اینکه متن توافق مذکور در بند 2 رأی 

دادگاه عالی کالیفرنیا نیز ارائه نشده است و توافقات زوجین و شرایط طالق معلوم نیست و با رد 

تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید نموده است، وکیل خواهان دادخواست فرجامی تقدیمی 

که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده 

است دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد. بتاریخ باال هیأت شعبه تشکیل پس از 

قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد:رأی شعبه ایراد موجه 

و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 00216 مورخ 95/2/23 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق 

قانون و دالیل موجود در پرونده صادر گردیده مستندًا به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی با 

رد تجدیدنظرخواهی، رأی مذکور ابرام و پرونده اعاده می شود. 

شماره: 28846/م الف 

شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: حسین طالبی مستشار: علی شمس

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/9/20 تنظیم:  تاریخ   9509970354501496 دادنامه:  شماره 

9409980365600469 شماره بایگانی شعبه: 951013 شاکی: خانم اعظم موسوی ایل بیگی فرزند 

سید حسن به نشانی: اصفهان – خ زینبیه – ارزنان – ک نوید33 – پ 4 – باالی سر ایرانیت 

درب آبی متهم: آقای سیدعبداله مولی فرزند هاشم به نشانی: مجهول المکان اتهام: کالهبرداری 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای سیدعبداله مولی فرزند سیدهاشم دائر بر کالهبرداری به 

مبلغ 1.850.000 ریال از طریق نشر آگهی موضوع شکایت خانم اعظم موسوی، با توجه به شکایت 

شاکیه – گزارش مرجع انتظامی – استعالم از بانک ملی – مالحظه آگهی منتشر شده توسط متهم 

و عدم حضور متهم جهت دفاع بزهکاریش محرز است و مستندًا به ماده 1 قانون تشدید مجازات 

مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 

1.850.000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و پرداخت همین مبلغ بعنوان در حق شاکیه محکوم 

می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. 

شماره: 28845/م الف رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان بالنیان

دادنامه
حل  شورای   52 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/7/27 مورخ   514 دادنامه   93/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: غالمعلی باقرهادی نشانی: اصفهان – شهرک امیرحمزه – خیابان اول 

– فرعی سوم – پ 22 وکیل: حسین محمدیان نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – 

ساختمان بانک تجارت – طبقه سوم – واحد 18 خوانده: محمدمهدی شکرالهی فرزند محمدحسن 

نشانی: مجهول المکان خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به 

پرداخت باقیمانده ثمن مبایعه نامه فروش یک دستگاه کامیون کشنده به انضمام مطلق خسارات 

قانونی و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 

محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی غالمعلی باقرهادی با وکالت حسین محمدیان به 

طرفیت محمدمهدی شکرالهی به خواسته مطالبه مبلغ 100.000.000 ریال بابت پرداخت باقیمانده 

ثمن مبایعه نامه فروش یک دستگاه کامیون کشنده به انضمام مطلق خسارات قانونی حق الوکاله 

وکیل طبق قرارداد عادی، شورا با عنایت به قرارداد عادی ارائه شده که در آن تحریر شده که خوانده 

مبلغ 100.000.000 ریال مابقی ثمن را پرداخت نکرده و بایستی ظرف مدت 5 روز از تاریخ انعقاد 

نپرداخته و عدم حضور خوانده در جلسه  و وکیل خواهان  ادعای خواهان  به  بپردازد که  قرارداد 

رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی 

مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100.000.000ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ  1.965.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 120.000 ریال 

بابت هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/12 تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بعد از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 28832/ م الف دفتر شعبه 102 مجتمع شماره سه شهرستان اصفهان 

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/9/30 تنظیم:  تاریخ   9409976825301232 دادنامه:  شماره 

 9409986825300549 پرونده کالسه   940620 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986825300549

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409976825301232 

خواهان: آقای علی کورنگ بهشتی فرزند محمدعلی با وکالت خانم مرضیه رفیعی طاقانکی فرزند 

حیدرقلی به نشانی: خیابان  نیکبخت – مجتمع اداری نیکبخت-  طبقه پنجم – واحد 211 کد 

احمدرضا  آقای   -2 حسین  فرزند  پورحیدر  رسول  آقای   -1 خواندگان:   8163895477 پستی 

لطیفی فرزند حسین به نشانی هر دو مجهول المکان  رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای علی 

با وکالت خانم مرضیه رفیعی به طرفیت آقایان احمد لطیفی و رسول پورحیدر  کورنگ بهشتی 

مبنی بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کالسه 9409986825300392این دادگاه با توجه به اینکه 

خواهان در جلسه دادرسی به پرونده حقوقی ابطال سند استناد نموده و رسیدگی به دعوی منوط 

به رسیدگی به پرونده مزبور می باشد که مستلزم طرح دعوای مستقل با رعایت تشریفات قانونی 

است، لذا دادگاه با استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر و اعالم می نماید 

تا خواهان ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابالغ دعوای مناسب در دادگاه صالح اقامه و رسید آن را 

به دفتر این دادگاه تسلیم نماید واال پرونده استنادی از عداد دالیل خواهان خارج خواهد شد.

شماره: 28831/ م الف رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت اله طاهری

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/5/12 تنظیم:  تاریخ   9509970351200872 دادنامه:  شماره 

بایگانی شعبه: 940484 خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن  9409980351200429 شماره 

ابتدای  آزادی –  به نشانی: اصفهان – میدان  انصاری فرزند عیدی  با وکالت آقای احمد  االئمه 

هزارجریب – ساختمان فراز – طبقه اول – واحد پنج خواندگان: 1- آقای حمید شریفی فرزند 

مصطفی 2- آقای مهدی قاسمی 3- آقای محسن سلطانی فرزند علی 4- آقای محمد زمانی 

فرزند فتح اله به نشانی : همگی مجهول المکان  خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- 

مطالبه وجه چک 3- تأمین خواسته 4- مطالبه خسارت دادرسی رأی دادگاه در خصوص دعوی 

شرکت مؤسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای احمد انصاری به طرفیت آقایان مهدی 

قاسمی و محسن سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ 122.894.798 ریال قسمتی از وجه چک به 

شماره 243739 مورخ 94/2/19 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

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

توجه به اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و 

ابراز نداشته، لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد   310 و 

313 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 

خواندگان به پرداخت مبلغ 122.894.798 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تأخیر 

بانک مرکزی و جمعًا  از سوی  اعالمی  نرخ  بر اساس  تاریخ وصول  تا  تاریخ 95/1/28  از  تأدیه 

بالسویه به پرداخت 7.837.319 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید و دعوی خواهان را با توجه به قرارداد اعطای تسهیالت متوجه آقایان حمید شریفی و محمد 

زمانی ندانسته و مستندًا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به 

ایشان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. 

شماره: 28829/م الف رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان – جعفر زمانی

دادنامه
کالسه پرونده: 95-711 شماره دادنامه: 915مورخ 95/8/29 مرجع رسیدگی : شعبه 24 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان نشانی: اصفهان- خ نظر غربی – سه راه نظر 

– بن بست میثم – مجتمع مسکونی پیام – واحد 3  خوانده: شیرمحمد مهری نشانی: مجهول 

91985مورخ  شماره  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته:  المکان 

به  عنایت  با  خواسته  تأمین  و  قانونی  خسارات  انضمام کلیه  به  رفاه کارگران  بانک   93/10/30

آتی  به شرح  اعالم و  را  اعضاء شوراء ختم رسیدگی  محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حمیدرضا 

اعتزازیان به طرفیت آقای شیرمحمد مهری به خواسته مطالبه مبلغ 20.000.000 ریال وجه چک 

به شماره ی  91985مورخه 93/10/30 به عهده بانک ......... به انضمام مطلق خسارات قانونی، 

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

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  ننموده، 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت 

و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف )93/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 

پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

شماره: 28823/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان حسین گازری

دادنامه
کالسه پرونده: 95-710 شماره دادنامه: 917-95/8/29 مرجع رسیدگی : شعبه 24 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان نشانی: اصفهان- خ نظر غربی – سه راه نظر – بن 

بست میثم – مجتمع مسکونی پیام – واحد 3  خوانده: بابک حسن وند بهروز نشانی: مجهول 

مورخه  فقره چک شماره 429573  یک  وجه  ریال  میلیون  مبلغ سی  مطالبه  المکان خواسته: 

93/10/30 طی دادخواست به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه و قرار تأمین خواسته 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 

حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت آقای بابک حسن وند بهروز به خواسته مطالبه مبلغ 30.000.000 

ریال وجه چک به شماره ی  429573 مورخه 95/10/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 

خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 

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

وجه آن دارد و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 

و ارائه  ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 

قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف )95/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 

پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

شماره: 28822/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان حسین گازری

دادنامه
کالسه پرونده: 950728  شماره دادنامه: 1584-95/8/29 مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: مسعود پورنقشبند نشانی: اصفهان- خ کاشانی شمالی – کوی 37 

– پ 22 خوانده: مهدی کریمی سهلوانی نشانی: مجهول المکان خواسته: استرداد گردشکار: پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی 

قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مسعود پورنقش بند فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی کریمی 

فرزند نعمت اله به خواسته استرداد اسناد شامل دو فقره سفته و سیزده فقره چک و دو فقره 

قرارداد به انضمام خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده و قرارداد عادی ضم پرونده که حاکی 

از تحویل دو فقره سفته و سیزده فقره چک به خوانده دارد و به امضاء ایشان رسیده است و 

خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و الیحه ای ارائه نکرده است، لذا 

شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندًا به مواد 219 - 221 قانون مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به استرداد دو فقره سفته و سیزده فقره چک و دو فقره قرارداد با ثالث مورخه 93/2/20 

و 93/8/19 به شرح قرارداد عادی فی ما بین طرفین صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: 28804/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه نهم حوزه قضایی اصفهان 

نگاهی به ماجرای جناب خان و خندوانه

چالش های خان

کارگردان »من ناصر حجازی هستم« درگذشت



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

علیرضا جهانبخش دوباره درخشید دوشنبه  29  آذر ماه   61395
ـــمـــاره  322 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 جنجال و کتک کاری در باشگاه استقالل
ــدن  ــا دی ــتقاللی ها ب ــح اس صب
صحنه هــای اکشــن و جنجالــی 
در ســاختمان باشــگاه آغــاز شــد 
تــا همــه حاضــران مــات و مبهوت 
تماشــاگر این صحنه های ناپســند 

باشند. 
ماجــرا از لحظــه ای آغــاز شــد که 
ــری  ــرای پیگی ــتقالل ب ــان اس ــده جوان ــت محروم ش سرپرس
امــور اداری حکــم کمیتــه انضباطــی باشــگاه مبنــی بــر 
ــی  ــمت های فوتبال ــور در س ــاله از حض ــد س ــت چن محرومی
بــه ســاختمان باشــگاه آمــد. سرپرســت جوانــان کــه از 
بســتگان ســرمربی ایــن تیــم، یعنــی ســیاوش اکبرپــور هــم 
بــود، وقتــی بــا یکــی از لیدرهــای حاضــر در باشــگاه روبــه رو 
شــد، درگیــری لفظــی شــدیدی بــا او پیــدا کــرد تــا جایــی کــه 
کار بــه درگیــری فیزیکــی و مصدومیــت او از ناحیــه صــورت 
کشــیده شــد. بــا وخیــم شــدن اوضــاع، پــای پلیــس 110 هــم 
ــا باشــگاه اســتقالل در ســاعات اولیــه  ــاز شــد ت بــه ماجــرا ب
کار هفتگــی خــود بــا جنجال هــا و درگیری هــای زیــادی 
ــنج  ــگاه متش ــن باش ــاع در ای ــاعاتی اوض ــرای س ــه و ب مواج
شــود. پــس از ورود پلیــس بــه ماجــرا هــر دو طــرف درگیــری 
ــرده شــدند و در  ــه کالنتــری ب ــرای روشــن شــدن ماجــرا ب ب
ایــن بیــن مســئوالن حاضــر در باشــگاه نیــز تــالش کردنــد تــا 

ــد. جــو متشــنج حاکــم را آرام کنن

 سوئیس، یونان یا قطر 

مقصد آتی سروش رفیعی
ــازی  ــا از دســت دادن ب ــی تراکتورســازی ب ســتاره خــط میان
ــال  ــی عم ــام حذف ــی ج ــارم نهای ــه یک چه ــش در مرحل تیم
ــی  ــا جدای ــت ت ــزی را بس ــم تبری ــورش در تی ــده حض پرون
عجیبــی را تجربــه کنــد. در شــرایطی کــه چنــد باشــگاه بــزرگ 
ــی  ــخت در پ ــتقالل، س ــپولیس و اس ــه پرس ــی از جمل داخل
شــکار ایــن بازیکــن بودنــد، ســروش رفیعــی تصمیــم خــود 
 بــرای اضافــه شــدن بــه لژیونرهــای فوتبــال ایــران را گرفــت 
و جالب تــر اینکــه در راه اتخــاذ تصمیــم نهایــی بــر ســر 
ــا تردیدهــای زیــادی  ســه راهــی سرنوشــت قــرار گرفتــه و ب
بــرای دادن پاســخ مثبــت بــه یکــی از پیشــنهاداتش روبــه رو 
شــده اســت. رفیعــی در حــال حاضــر دو پیشــنهاد خــوب از 
ــرای لیــگ ســوئیس اســت  ــی دارد؛ یکــی ب  تیم هــای اروپای
 و دیگــری از لیــگ یونــان. عــالوه بــر ایــن دو باشــگاه اروپایــی 
ــردن  ــتر ک ــا بیش ــز ب ــری نی ــگاه قط ــد دو باش ــر می رس خب
تــالش خــود بــرای جلــب نظر مســاعد هافبــک تراکتورســازی 
در آخریــن مذاکــرات خــود حاضــر شــده اند قــراردادی یــک 
ــی  ــا رفیع ــون دالر ب ــی 2 میلی ــه ارزش تقریب ــم ســاله ب و نی

امضــا کننــد.

طالیی و طلسمی که نشکست
در حالــی کــه کشــتی آزاد ایــران 
از  اســتفاده  بــا  می توانســت 
اســتثنایی  فرصــت  یــک 
ــالی  ــدال ط ــک م ــت کم ی دس
جهان را در بوداپســت مجارســتان 
از آن خــود کنــد، امــا در نهایــت 
ــاورد  ــز ره ــدال برن ــک م ــا ی تنه
ایــران از ایــن مســابقات بــود. رقابت هــای کشــتی آزاد 
قهرمانــی جهــان 2016 در اوزان غیرالمپیکــی 61 و 70 کیلوگــرم 
بــه پایــان رســید و در پایــان تک مــدال برنــز مصطفــی 
ــا  ــود ت ــران از ایــن رقابت هــا ب ــا رهــاورد ای حســین خانی، تنه
بــه ایــن ترتیــب حســرت طــالی کشــتی آزاد ایــران از 
مســابقات جهانــی 3 ســاله شــود. محمــد طالیــی، ســرمربی 
جدیــد تیــم ملــی، در اولیــن آزمــون جــدی خــود نتوانســت 
طلســم طــال در کشــتی آزاد ایــران را بشــکند. البتــه امســال 
ــد  ــزار ش ــک برگ ــس از المپی ــود پ ــرایط رک ــابقات در ش  مس
ــرای نخســتین بار مســابقات دو  و اتحادیــه جهانــی کشــتی ب

وزن غیرالمپیکی را در سال المپیک برگزار کرد.

نگاه یکسان به تمام ورزشکاران
ــر ورزش  ــای وزی ــاره صحبت ه ــران درب ــه ای ــوش کارات ملی پ
ــوان بیــان کــرد: کســی کــه در رأس ورزش  ــاره ورزش بان درب
ــکاران  ــام ورزش ــه تم ــانی ب ــگاه یکس ــد ن ــرد، بای ــرار می گی ق
ــه  ــردن ب ــل ک ــردن، عم ــت ک ــر از صحب ــد. مهم ت ــته باش داش
حرف هاســت. حمیــده عباســعلی افــزود: نکتــه  بســیار حائــز 
ــزی  ــردن چی ــت ک ــا صحب ــط ب ــه فق ــت ک ــن اس ــت ای اهمی
ــی  ــر موضوع ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای ــود و مه ــت نمی ش درس
ــای  ــود. رقابت ه ــل ش ــه آن عم ــا ب ــود، حتم ــرح می ش مط

ــود.  ــاز می ش ــس آغ ــه در پاری ــه وان ژانوی کارات
عباســعلی دربــاره حضــور خــود در ایــن رقابت هــا بیــان 
 کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات فدراســیون کاراتــه 
را در پیــش داریــم، فکــر نمی کنــم شــرایط فدراســیون بــرای 
حضــور در ایــن رقابت هــا خیلــی مناســب باشــد؛ ولــی اگــر 
ــابقه ها  ــن مس ــا در ای ــم، حتم ــدا کن ــری را پی ــن اسپانس م
شــرکت می کنــم. دربــاره فدراســیون نمی دانــم کــه آیــا 
ــی  ــر؛ ول ــا خی ــد ی ــزام کن ــا اع ــن رقابت ه ــه ای ــی را ب بازیکن
ــن کار را انجــام  ــد ای ــه اگــر بخواهــد می توان ــم ک فکــر می کن
دهــد. عباســعلی در ادامــه بیــان کــرد: مــن نیــز ماننــد ســایر 
ــا  ــم ت ــالش می کن ــه وان ت ــور در کارات ــرای حض ــان ب بازیکن
ــه وان  در صــورت پیــدا شــدن اسپانســر، در رقابت هــای کارات
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــه می دانی ــور ک ــم. همان ط ــدا کن ــور پی حض
ــز  ــیار حائ ــا بس ــرای م ــگ ب ــه، رنکین ــدن کارات ــی ش المپیک
ــد  ــه وان می توان اهمیــت شــده و حضــور در رقابت هــای کارات
ــر  ــز مؤث ــگ نی ــای رنکین ــان در ارتق ــر محــک خودم ــالوه ب ع

باشــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

وقتــی هــدف عالــی باشــد، نبــود امکانــات کافــی و حمایــت 
مــادی و معنــوی مقامــات مســئول ورزش اســتان، زیــاد بــه 

ــد.  ــم نمی آی چش
ــه  ــان س ــی اصفه ــد هوای ــی پدافن ــگاه ورزش ــئوالن باش مس

 ســالی اســت کــه علی رغــم بضاعــت ناچیــز و امکانــات انــدک 
 و بی مهــری مســئوالن بــا هدفــی واال و شــایان تحســین
ــا تشــکیل تیم هــای والیبــال  ــه کاری بــزرگ زده و ب دســت ب
و بســکتبال و حضــور در لیــگ دســته یــک کشــور، گام هــای 
اساســی و مثبتی را در راســتای رشــد و توســعه این دو رشــته 
ــته اند؛  ــه، برداش ــب گرفت ــگاهی لق ــه ورزش دانش ــی ک ورزش

ــاوت  ــره ای متف ــا چه ــد ب ــال کــه در فصــل جدی ــژه والیب به وی
 از ســال های گذشــته در مصــاف بــا تیم هــای پرســتاره

قدرتمنــد ظاهــر شــده و بــه پیروزی هــای ارزشــمندی دســت 
پیــدا کــرده اســت.

    رعد، چهره موفق والیبال
ــی  ــری عل ــا مربیگ ــان ب ــد اصفه ــد پدافن ــال رع ــم والیب تی
بهرامی نیــا، مربــی بین المللــی والیبــال کــه در فصــل گذشــته 
ــت، در 7  ــته اس ــده داش ــر عه ــم را ب ــن تی ــت ای ــز هدای نی
ــگ دســته  ــال لی ــه از شــروع مســابقه های والیب ــه ای ک هفت
یــک باشــگاه های کشــور گذشــته، بــه رغــم 2 باخــت در دیــدار 
بــا تیــم فــرش محتشــم کاشــان و شــهرداری بیرجنــد، چهــره 
ــان  ــه از بازیکن ــا ک ــتر تیم ه ــالف بیش ــته و برخ ــی داش موفق
غیربومــی اســتفاده و حتــی بــا بازیکنــان خارجــی در رقابت هــا 
حضــور پیــدا کرده انــد، بــا جوانــان بومــی و ســربازان پرانگیــزه 
و جویــای نامــی کــه واژه هــای برازنــده و شایســته را در اذهــان 
ــروزی  ــا 5 پی ــاده و ب ــدان نه ــه می ــای ب ــازد پ ــادر می س متب
ــه  ــاز در رده ســوم جــدول مســابقات جــای دارد. ب و 15 امتی
ــرود و پیروزی هایــش  ــد پیــش ب ــا همیــن رون یقیــن اگــر ب
ــتیابی  ــابقات دس ــن دوره از مس ــد در ای ــته باش ــه داش ادام
ــترس  ــی اش دور از دس ــا نایب قهرمان ــی ی ــام قهرمان ــه مق ب

نیســت.
 بــه هرحــال تیــم رعــد پدافنــد اصفهــان تحــت ایــن شــرایط 
در هفتــه هفتــم بــه مصــاف تیــم الســتیک بــارز کرمــان رفــت 

کــه یکشــنبه گذشــته در کاشــان موفــق شــده بــود تیــم صــدر 
ــش رو  ــر 2 از پی ــان( را 3 ب ــم کاش ــرش محتش ــی )ف جدول

بــردارد و از جملــه مدعیــان قهرمانــی بــه حســاب آیــد.
     رعد پدافند اصفهان – الستیک بارز کرمان

شــاگردان بهرامی نیــا در ایــن بــازی طوفانــی و ســخت، پــس 
ــی  ــد کرمان ــف قدرتمن ــه حری ــازی ب ــت اول ب ــذاری س از واگ
 بــا روشــن شــدن موتــور مهــره کلیــدی و کارســاز خــود
ــروف  ــل مع ــر مث ــار دیگ ــی، یک ب ــروش معصوم ــی س یعن
رســاندند  اثبــات  بــه  را  اســت«  توانســتن   »خواســتن، 
ــد کــه اگــر انســان اراده داشــته باشــد و خــود   و نشــان دادن

را باور کند، هیچ کاری غیرممکن نیست. 
ایــن تیــم بــه کمــک تعویض هــای به موقــع و چاره ســاز 
بــا  بهرامی نیــا و درخشــش عالــی ســروش معصومــی 
ــا اخــالق  ــد ایــن بازیکــن ب آبشــارهای مهارنشــدنی و قدرتمن
 و جنگنــده از روی پاس هــای بی بدیــل فاضــل پژوهــان

دیــواره دفاعــی بلنــد کرمانی هــا را درهــم شکســت و بــا 
 پروازهــای بلنــد محمدامیــن حیــدری، محمــد ســعیدی

 منصــور رفیعــی و شــاهین حاج رســولی، 3 ســت بعــدی 
ــه  ــا نتیجه هــای درخشــان 28 ـ 26، 25 ـ 19 و 25 ـ 14 ب را ب
ــا فاتــح 3 بــر 1 ایــن دیــدار بســیار  ســود خــود تمــام کــرد ت
ــد.  ــود کن ــه رده ســوم صع ــاز ب ــا 15 امتی حســاس شــود و ب
بهتریــن بازیکــن ایــن میــدان ســروش معصومــی از تیــم رعد 

پدافنــد هوایــی اصفهــان بــود.

درهفتمین هفته رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور

رعد پدافند هوایی اصفهان کوالک کرد

در صورتــی کــه ســران »آ. ا. ک« 400 هــزار یــورو بنــد 
آزادســازی قــرارداد انصاری فــرد بــا پانیونیــوس را پرداخــت 
کننــد، مهاجــم ایرانــی در زمســتان راهــی تیــم جدیــد خــود 

خواهــد شــد. 
ــورد  ــه م ــرد ک ــم انصاری ف ــت: کری ــان نوش ــای یون گاتزت

توجــه چنــد تیــم درجــه یــک یونانــی قــرار 
ــد  ــم جدی ــور در تی ــال حض ــه دنب ــه، ب گرفت
ــت.  ــد اس ــل جدی ــروع فص ــرای ش ــود ب خ
ــوک  ــون پائ ــی همچ ــن تیم های ــن بی در ای
از  ا.ک  آ.  المپیاکــوس و  پاناتیناکــوس و 
ــای  ــه در روزه ــتند ک ــی هس ــه تیم های جمل
گذشــته تمایــل بــه جــذب انصاری فــرد 

ــران  ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــن بی ــته اند. در ای  داش
آ. ا.ک تاکیــد بیشــتری بــر جــذب مهاجــم ایرانــی دارنــد. 
در روزهــای گذشــته ســران باشــگاه پانیونیــوس و آ. ا.ک 
بــا هــم جلســه ای داشــته اند و در آن مســئوالن تیــم فعلــی 
ــک شــرط حاضــر  ــا ی ــه ب ــد ک ــوان کرده ان ــرد عن انصاری ف

ــی خــود را بفروشــند؛ آن هــم ایــن  هســتند مهاجــم ایران
ــازی  ــد آزادس ــورو بن ــزار ی ــد 400 ه ــم جدی ــه تی ــت ک اس

قــرارداد را بــه باشــگاه پانیونیــوس پرداخــت کنــد. 
در صورتــی کــه انصاری فــرد در ژانویــه از پانیونیــوس جــدا 
ــگاه  ــه باش ــازی ب ــد آزادس ــوان بن ــه عن ــی ب ــود، مبلغ ش
یونانــی می رســد و ایــن همــان چیــزی 
ــال  ــه دنب ــوس ب ــران پانیونی ــه س ــت ک اس
آن هســتند؛ امــا در صورتــی کــه کریــم 
ــا  ــه ت ــراردادش ک ــان ق ــا پای ــرد ت انصاری ف
تابســتان اعتبــار دارد در ایــن تیــم بمانــد 
دیگــر هیــچ پولــی نصیــب پانیونیــوس 
نخواهــد شــد و انصاری فــرد در تابســتان 
بــه عنــوان بازیکــن آزاد می توانــد بــه تیــم جدیــدی 
ــد کــه سرنوشــت انصاری فــرد  ــد دی ــد. بای نقــل مــکان کن
و تیم هــای یونانــی خواهــان بــه خدمــت گرفتــن او 
ــروع  ــه زودی ش ــه ب ــه ک ــاالت ژانوی ــل و انتق ــره نق در پنج

می شــود، چــه خواهــد شــد. ورزش3

کریم انصاری فرد در یک قدمی آ. ا. ک
آلکمــار پــس از هفته هــا ناکامــی موفــق شــد در 
هفتــه پایانــی نیم فصــل نخســت لیــگ هلنــد بــه 
برتــری برســد و بــا قــرار گرفتــن در جایــگاه پنجــم 

بــه کار خــود در ســال 2016 پایــان دهــد. 
ســرمربی  نیمکت نشــینی،  هفته هــا  از  بعــد 

ــه علیرضــا  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــار ی آلکم
جهانبخــش در ترکیــب اصلــی میــدان 
داد تــا درخشــش ملی پــوش ایرانــی 
 بــه داد ایــن تیــم برســد و آن هــا 
را برابــر توئنتــه بــه یــک بــرد شــیرین 
ــه برســاند؛ درخششــی  خــارج از خان
ــا  ــتر نگاه ه ــا بیش ــد ت ــث ش ــه باع ک

بــار دیگــر بــه ســتاره ایرانــی جلــب شــود و او را در 
حــد یــک بازیکــن کلیــدی معرفــی کنــد. 

جهانبخــش در اولیــن دقیقــه از نیمــه دوم بــازی 
ــا مهاجــم  ــا باعــث شــد ت ــاس گل زیب ــا یــک پ ب
ــده گل اول  ــک، زنن ــی تک به ت ــار در موقعیت آلکم

ــوغ  ــا نب ــا کــه ب ــرد؛ پاســی زیب تیمــش لقــب بگی
فــردی و هــوش سرشــار شــماره 7 آلکمــار  رقــم 

خــورد.
ــا  ــازی ب ــن ب ــود از ای ــزارش خ ــایت AZ در گ  س
او  جهانبخــش،  شــادی  از  تصویــری   انتشــار 
از  و  معرفــی کــرد  تیــم  ســتاره  را 
ــه دوران اوج ایــن بازیکــن  بازگشــت ب
خوشــحال شــد. ایــن چهارمیــن پــاس 
ایــن  در  جهانبخــش  ارزشــمند  گل 
هلنــد  لیــگ  رقابت هــای  از  فصــل 
بــود تــا ایــن بازیکــن را در جــدول 
ــد در  ــل هلن ــورهای فص ــن پاس بهتری
ــی  ــوش ایران ــد. ملی پ ــرار ده ــگاه مناســبی ق جای
بعــد از هفته هــا افــت روحــی و روانــی بــه دلیــل 
مشــکالت شــخصی، یــک بــار دیگــر نشــان داد بــه 
ــا  ــان را ب ــی درخش ــد فصل ــیده و می توان اوج رس

ــر ورزشــی ــذارد. خب ــار پشــت ســر بگ آلکم

دادنامه
کالسه پرونده: 950727 شماره دادنامه: 1583-95/8/29 مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: مسعود پورنقشبند نشانی: اصفهان خ کاشانی شمالی  کوی 37 خوانده: 

مهدی کریمی سهلوانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 

شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی 

آقای مسعود پورنقشبند فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی کریمی فرزند نعمت اله به خواسته مطالبه 

مبلغ 103.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه 

106 دادگاه کیفری دو اصفهان مبنی بر محکومیت خوانده به مداخله در امر وکالت و قرارداد عادی فی 

ما بین طرفین و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل 

نیاورده است، لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2.665.000 ریال 

هزینه دادرسی و 120.000 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: 28801/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه نهم حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: 407/95  مرجع رسیدگی : شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی 

قربانی فرزند حیدر نشانی: ملک شهر – خ مطهری – پیرایش سعید وکیل: مجتبی طاهری نشانی: 

خ رباط سوم – میدان نگین – ساختمان اداری کتیبه – طبقه اول – واحد 1 خوانده: محسن ونده 

با عنایت به محتویات پرونده و  المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی  ور نشانی: مجهول 

از خداوند متعال  با استعانت  اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی قاضی شورادر خصوص دعوی مرتضی قربانی با 

وکالت مجتبی طاهری به طرفیت محسن ونده ور به خواسته مطالبه مبلغ 65.000.000 ریال طبق رسید 

عادی مورخه 90/12/23 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، و اظهارات 

خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 

شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 65.000.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و 1.720.000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

95/4/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 

حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز  بیست 

اصفهان می باشد. شماره: 28766/ م الف قاضی شعبه52  شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 325 شماره بایگانی: 91-2126 تاریخ تنظیم: 92/3/11 خواهان: اکبر نصوحی به نشانی: 

اصفهان- خ بزرگمهر – مجتمع تندیس – واحد 13 همراه: 09131116206 خوانده: خانم فرزانه جهان 

بین به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص 

دادخواست اکبر نصوحی به طرفیت فرزانه جهان بین به خواسته مطالبه مبلغ 50.000.000 ریال وجه یک 

فقره چک به شماره 114/718620 – 91/6/12 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 

تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 

وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 

تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 

می کند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 522، 519، 198 قانون آئین دادرسی مدنی 

و مواد 310، 315، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت 32.000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه 

از تاریخ 91/6/12 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

 و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود. 

شماره: 28757/ م الف قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده 950301 شماره دادنامه: 1027-95/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 

نشانی: خ ش شیرانی – چهارراه درویش – ک هنر  علیرضا حیدری سوادجانی  اصفهان خواهان: 

خواندگان: 1- حمزه عبدالهی فارانی نشانی: اصفهان – خ رزمندگان – کوچه امام حسن – پ 33 – 

کوچه دانش آموز - خانه نما سنگی 2- زینت السادات غیاثی کهنگی نشانی: مجهول المکان خواسته: 

الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی در خصوص نقل و انتقال سند یکدستگاه سواری 

پراید به شماره 142/53د83 به انضمام هزینه دادرسی مقوم به 50.000.000 ریال گردشکار: پس از 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی 

شورادرخصوص دعوی خواهان آقای علیرضا حیدری سوادجانی فرزند محمدرضا بطرفیت خواندگان 

آقای حمزه عبدالهی فرزند عباس و خانم زینت السادات غیاثی کهنگی فرزند سیدمرتضی بخواسته 

الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی در خصوص نقل و انتقال سند یکدستگاه سواری 

پراید به شماره 142/53د83 به انضمام هزینه های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مدارک 

پیوستی و استعالم بعمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو و وصول پاسخ 

را اعالم کرده و  السادات غیاثی  به شماره ثبت 410 مورخ 95/5/11 خوانده ردیف دوم خانم زینت 

مالحظه قولنامه ارائه شده فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم و بیمه نامه اتومبیل فوق الذکر 

بنام خواهان صادر گردیده و همچنین خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 

اند و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده، شورا دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 

519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم به 

محکومیت خوانده ردیف دوم خانم زینت السادات غیاثی کهنگی به حضور در یکی از دفاتر رسمی در 

خصوص نقل و انتقال رسمی سند خودرو سواری 142/53د83 به شماره موتور 7262578 به رنگ 

سفید روغنی بنام خواهان و پرداخت مبلغ 870.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد و در خصوص خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف اول آقای حمزه عبدالهی با 

توجه به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد، لذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی 

مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص قلم خوردگی 

قسمت رد دعوی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 28742/ م الف قاضی شورای حل اختالف 12 حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353001458 تاریخ تنظیم: 1395/9/13 شماره پرونده: 9509980353000003 

شماره بایگانی شعبه: 950060 پرونده کالسه: 9509980353000003 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )104 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره: 9509970353001458 

به  احمد  امامی فرزند  آقای جواد  با وکالت  آقای محمدرضا آتش صنعت فرزند مصطفی  خواهان: 

نشانی: اصفهان – خ هزارجریب – روبروی دانشگاه اصفهان – دفتر آقای شهرام غفراللهی تلفن همراه 

09133197050 خوانده: آقای علیرضا میرزاآقائی فرزند حسین به نشانی: مجهول المکان  خواسته 

ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: 

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای محمدرضا آتش صنعت با وکالت آقای امامی به طرفیت 

آقای علیرضا میرزاآقائی خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به 

شماره 744576 به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله 

وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور 

و وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در 

مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و 

به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاع مؤثری بعمل نیامده و دلیلی 

ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی را  دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده 

وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندًا به مواد 310 قانون 

تجارت ، 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 

1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377/9/21 

نامبرده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خسارت، مبلغ 6.120.000 ریال بابت هزینه 

دادرسی، پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 

صدور چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعالم می شود در حق 

قابل واخواهی  ابالغ  تاریخ  از  نماید. رأی صادره غیابی محسوب ظرف 20 روز  خواهان محکوم می 

 در این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد./ص 

شماره: 28731/ م الف هاشمی- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
عباس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه  رسیدگی:  مرجع   165/94 پرونده:  کالسه 

زنگنه کلبیلی نشانی: اصفهان – زینبیه شمالی – کوچه 8 متری الله -  چهارراه حسینیه – نبش 

چهارراه - مواد غذایی زنگنه خواندگان: 1- تقی حاتمی چشمه علی نشانی: خ عسگریه – خ فرسان 

شمالی – فرسان شمالی – روبروی پارک – جنب نانوایی 2- الهام سلیمانی نشانی: داران – روستای 

انتقال سند یک دستگاه وانت  الزام خوانده به  ننادگان -  جنب حسینیه قمر بنی هاشم خواسته: 

پیکان به شماره 53-429ج28 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادرخصوص دعوی آقای عباس زنگنه کلبیلی به 

طرفیت آقای تقی حاتمی چشمه علی و خانم الهام سلیمانی به خواسته الزام به انتقال سند یک 

دستگاه وانت پیکان به شماره 429ج28 ایران 53، با توجه به محتویات پرونده و مبایعه نامه ابرازی 

خواهان به تاریخ 93/1/17 که حکایت از خرید خودرو موصوف از خوانده ردیف اول دارد که پس از 

استعالم به عمل آمده از پلیس راهور ف 11 اصفهان به تاریخ 94/6/14 ضمن مالکیت خودرو به نام 

بوده که دستورات مربوطه  توقیفی  نوع دستور  دارای سه  خوانده ردیف دوم که خودرو مورد دعوی 

نسبت به خودرو کماکان به قوت خود باقیست، بنابراین نقل و انتقال سند خودرو امکان پذیر نمی 

باشد و دعوی خواهان بدین کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندًا به مواد 2 قانون آ.د.م 

و 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد. قرار صادره 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 28717/م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان جمشید شیروانی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351201265 تاریخ تنظیم: 1395/7/14 شماره پرونده: 9409980351201019 

شماره بایگانی شعبه: 941138 خواهان: آقای احمد میرزائی دم آبی فرزند حبیب هللا با وکالت خانم 

مجهول  نشانی  به  فرزند خدامراد  غفاری گوشه  آقای محسن  خوانده:  قاسم  فرزند  باقری  نسرین 

تأدیه 3- مطالبه وجه  المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تأخیر 

چک رأی دادگاه دعوی آقای احمدرضا میرزائی دم آبی با وکالت خانم نسرین باقری به طرفیت آقای 

محسن غفاری گوشه به خواسته مطالبه مبلغ 65.000.000 ریال وجه چکهای شماره 830999 مورخ 

94/2/25 به مبلغ 30.000.000 ریال و 830998 مورخ 94/2/10 به مبلغ 35.000.000 ریال به عهده بانک 

ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی و تأخیر تأدیه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی 

داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است، لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 

198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65.000.000 

ریال بابت اصل خواسته و 4.645.000 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه 

از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

شماره: 28827/ م الف رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان – جعفر زمانی

دادنامه
کالسه پرونده: 200/95 شماره دادنامه: 643-95/7/7 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 

حسن  سردار  شهید  فلکه   – سجاد  خ   – اصفهان  نشانی:  غزل گو  مسعود  آقای  خواهان:  اصفهان 

المکان  نشانی: مجهول  آقای جعفر محمدی  غزل گو خوانده:  فروشگاه   +10 پلیس  – جنب  غازی 

خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی 

قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای مسعود غزل گو به طرفیت آقای جعفر محمدی بخواسته 

مطالبه مبلغ بیست و نه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 715379-94/4/30 عهده بانک 

اصول  و مالحظه  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  سپه 

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

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

حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 

استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 349 قانون 

تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت هشتصد و پانزده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک )94/4/30( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 

در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 28754/م الف قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980351500711 پرونده:  شماره   9510100351508981 ابالغنامه:  شماره 

950864 تاریخ تنظیم: 1395/09/24 خواهان حسن مهدی پسند فرزند محمود دادخواستی مبنی بر 

مطالبه وجه چک به طرفیت خواندگان 1- محمد رضا کاظمی فرزند کردی 2- جالل خم زاده 3- اصغر 

جیحانی 4- علی بدیعی تقدیم این دادگاه نموده و خواندگان را به علت عدم اطالع از نشانی محل 

سکونت ایشان، مجهول المکان اعالم نموده است و اکنون جهت رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی 

مورخ 95/11/4 ساعت 09/30 صبح تعیین گردیده است بدینوسیله مراتب در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار آگهی تا نامبردگان با مراجعه به دفتر این شعبه، نسخه ثانی و ضمائم دادخواست تحویل 

ایشان گردیده و در وقت رسیدگی فوق در این دادگاه حاضر شوند. 

شماره: 29228/ م الف مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیف اله گل پیرا    دارای شناسنامه شماره24 به شرح دادخواست به کالسه 176 از این دادگاه  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح اله گل پیرا       بشناسنامه 

115 در تاریخ95/8/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- آقای سیف اله گل پیرا     به شماره شناسنامه 24 به عنوان پدر مرحوم 2- خانم جنت  

اصغری فرزند محمد حسین      به شماره شناسنامه 43 به عنوان مادر مرحوم 3- خانم فاطمه 

الفوت  به عنوان همسر دائمی حین  به شماره شناسنامه 748   بیدگلی فرزند محمد رضا  دادخواه 

مرحوم 4- خانم حدیثه گل پیرا  فرزند روح اله   به شماره ملی 6190264468 به عنوان فرزند دختر 

مرحوم 5- آقای محمد هادی گل پیرا  فرزند روح اله   به شماره ملی 6190209981 به عنوان فرزند 

پسر مرحوم مرحوم دارای پدر،مادر،همسر و یک فرزند پسر و یک فرزند دختر می باشد 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 دادگاه  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 13/2/95/583/ م الف

 رئیس شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950921 ک 102 متهم بهنام گروهی به اتهام عدم رعایت موازین ایمنی 

اعالم  المکان  مجهول  فرزند حسن  رئیسی  علی  موضوع شکایت  عمدی  غیر  ایراد صدمه  به  منجر 

گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/10/29 ساعت 8 

صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت 

عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب 

و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حسینعلی 2-علیرضا         نام خانوادگی: 1-قهقائی 2-مقاره عابد  

نام پدر: 1- محمد 2- حسین  شغل : 1- آزاد  2- آزاد نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی: ناظمی  نام پدر: علی اکبر شغل : آزاد  نشانی 

محل اقامت: بیدگل- خ امام خمینی- کوچه والیت هفتم محکوم به:به موجب رای شماره 387/95  

تاریخ 95/6/19  حوزه 2   شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم 

علیها محکوم هستند  به:پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال در وجه یک فقره چک 

به شماره 303133 مورخ 94/6/25 عهده بانک انصار آران و بیدگل به عنوان اصل خواسته و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید و هزینه دادرسی در حق آقای علی محمد ناظمی. رای صادره 

غیابی بوده و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 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.

شماره: 5/22/95/580/ م الف

 دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل

علیرضا جهانبخش دوباره درخشید
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بــرق، نعمــت بزرگــی اســت. زندگــی امــروز مــا بــدون بــرق 
ــت  ــی درس ــرق وقت ــن ب ــا همی ــت؛ ام ــی نیس ــور کردن تص
ــادی داشــته باشــد.  ــد خطــرات زی اســتفاده نشــود، می توان
ــم  ــد داری ــا قص ــت، م ــی نیس ــر برق گرفتگ ــا خط ــور م منظ
دربــاره خطــرات انــرژی پنهــان برق هــای فشــار قــوی 

صحبــت کنیــم کــه ســامت بســیاری از شــهروندان را تهدیــد 
ــان  ــد. شــاید شــما هــم هــر روز در مســیر رفت وآمدت می کن
دکل هــای بزرگــی را ببینیــد کــه در کنــار خانه هــای مــردم جــا 
ــق  ــژه در مناط ــان، به وی ــن اصفه ــد. در همی ــوش کرده ان خ
جنــوب و شــمال شــهر اصفهــان، دکل هــا و کابل هــای فشــار 

ــد. ــرار دارن ــردم ق ــای م ــار خانه ه ــادی در کن ــوی زی ق

    امواج الکترومغناطیسی و سرطان
 امــواج الکترومغناطیســی کــه از دکل هــای بــرق فشــار قــوی 
بــا ولتــاژ ۱۰۰۰ ولــت یــا بیشــتر صــادر می شــود، می توانــد بــر 
ســامت ســاکنان اطــراف دکل کــه تــا شــعاع ۲۰ یــا ۵۰ متــر 
ــان مشــکات  ــرای آن ــد، تاثیرگــذار باشــد و ب زندگــی می کنن

خونــی، مغــزی و حتــی معلولیــت بــه وجــود آورد.
مطالعــات فراگیــر در انگلســتان نشــان داد کــه قــرار گرفتــن 
محــل زندگــی کــودکان در نزدیکــی خطــوط فشــار قــوی خطر 

ابتــا بــه ســرطان خــون را در آنــان دو برابــر می کنــد. 
ایــران نیــز در ایــن زمینــه از قافلــه مطالعــات عقــب نمانــده 
اســت. عباســعلی حســین پور فیضــی، فــوق تخصــص 
ــز مطالعــات  سرطان شناســی کــودکان و همکارانــش در تبری
گســترده ای دربــاره یکــی از مناطــق شــهر تبریــز کــه ســرطان 
ــات  ــن تحقیق ــد. در ای ــود، انجــام دادن خــون در آن شــایع ب
 )ALL( ــدی ــاد لنفوئی ــمی ح ــه لوس ــه ب ــرادی ک ــام اف  تم
ــورد  ــد، م ــا بودن ــدی )AML( مبت ــاد میلوئی ــمی ح و لوس
بررســی قــرار گرفتنــد و نتیجــه گرفتــه شــد کــه بیشــتر ایــن 
افــراد در منطقــه شــمال غربــی تبریــز زندگــی می کننــد کــه 
در ایــن ناحیــه دکل هــای بــرق فشــار قــوی 64 هــزار ولــت 
تــا ۱۱۰ هــزار ولــت وجــود دارد. پــس از مطالعــات انجام شــده 
ــدود  ــاران )ح ــر از بیم ــد ۱4 نف ــخص ش ــه مش ــن زمین در ای
۲3 درصــد( در فاصلــه کمتــر از ۵۰۰ متــر از ایــن دکل هــا 
ــن  ــا در ای ــه دکل ه ــدان مغناطیســی ک ــد و می ســکونت دارن
منطقــه ایجــاد کرده انــد، بیــن ۱/7 تــا ۰/۲ ِتساســت. نتیجــه 

تحقیقاتــی کــه در ایــن خصــوص صــورت گرفــت بیان کننــده 
ــر از ۵۰۰  ــه کمت ــکونت در فاصل ــه س ــت ک ــوع اس ــن موض ای
متــر از دکل هــای بــرق فشــار قــوی، خطــر ابتــا بــه ســرطان 
ــش  ــر افزای ــودکان ۵/8 براب ــژه در ک ــراد، به  وی ــون را در اف خ

می دهــد.
    قانون

قوانیــن مشــخصی بــرای دوری از دکل های فشــار قــوی وجود 
دارد، امــا همیشــه ماجــرای مــرغ و تخم مرغــی ایــن موضــوع 
ــی  ــه چرای ــخ ب ــئوالن در پاس ــده ای از مس ــده ع ــث ش باع
نزدیکــی ایــن دکل هــا بــه خانه هــا بگوینــد اول دکل هــا بــوده، 
ــم  ــئوالن ه ــر از مس ــده ای دیگ ــده و ع ــاز ش ــد ساخت وس بع
می گوینــد اول ساخت وســاز انجــام شــده، بعــد دکل هــا 
نصــب شــده اســت. همیــن ســردرگمی هــم باعــث می شــود 

هــر نهــادی تــوپ را در زمیــن نهــاد دیگــر بینــدازد.
    راهکارها

ــوط  ــه خط ــی ب ــوط هوای ــد از خط ــرق بای ــال ب ــوط انتق خط
زیرزمینــی منتقــل شــود. ایــن کار اگرچــه هزینه هــای زیــادی 
دارد، امــا یــک ضــرورت اســت. در قوانیــن حریم هایــی 
ــود  ــوی وج ــار ق ــای فش ــار دکل ه ــاز در کن ــرای ساخت وس ب
ــر اســاس  ــا ب ــن حریم ه ــد ای ــا کارشناســان معتقدن دارد، ام
دانــش قدیمــی مشــخص شــده و بایــد هرچــه زودتــر مــورد 
بازنگــری قــرار گیــرد؛ زیــرا تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد 
کــه فاصلــه بــا امــواج الکترومغناطیــس باید بســیار بیشــتر از 

ــد. ــی باش ــای فعل فاصله ه

دکل های برق فشار قوی و سرطان

سرطان مغناطیسی

سرانه رو به رشد مطالعه کودکان و نوجوانان 

در چهار محال و بختیاری
مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: کانــون پرورش 
ــا  ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک فک
ــاب  ــد کت ــزار جل پشــتوانه ۲3۰ ه
افزایــش  در  بســزایی  ســهم 
ســرانه مطالعــه مخاطبــان خــود 
ــرورش  ــون پ ــه کان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــرزاد رحیم دارد. ف
فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه عنــوان کتابخانــه ای تخصصــی 
ــی  ــای جنب ــام فعالیت ه ــا انج ــان ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ب
ــه  ــرانه مطالع ــدی را در س ــه رش ــد رو ب ــت فرآین ــته اس توانس
ــز  ــد، از تجهی ــاص ده ــود اختص ــه خ ــان ب ــودکان و نوجوان ک
مراکــز اســتان بــه کتاب هــای تــازه منتشرشــده در ایــن حــوزه 
حــوزه  در  منتشرشــده  افــزود: کتاب هــای  وی  داد.  خبــر 
تأییــد در کمیتــه بررســی  از   کــودکان و نوجوانــان پــس 
و انتخــاب کتــاب کانــون بــا توجــه بــه تعــداد مراکــز اســتان ها 
ــا  ــود ت ــال می ش ــز ارس ــه مراک ــه ب ــد مرحل ــاله در چن ــر س ه
کــودکان و نوجوانــان بتواننــد از تازه هــای کتــاب در ایــن حــوزه 
ــای  ــگاه های تازه ه ــزاری نمایش ــی برگ ــوند. رحیم ــد ش بهره من
کتــاب در مراکــز و فروشــگاه های کانــون را از جملــه تمهیــدات 
ــن حــوزه  ــای نشــر در ای ــی تازه ه ــاره معرف ــن دســتگاه درب ای
عنــوان کــرد. وی بــا اشــاره بــه ایجــاد و رعایــت عدالــت 
ــق  ــتاها و مناط ــان روس ــودکان و نوجوان ــان ک ــی در می فرهنگ
ــا پشــتوانه  محــروم اســتان از کتابخانه هــای ســیار و پســتی ب
بیــش از ۱6 هــزار کتــاب به عنــوان مرّوجــان فرهنــگ کتابخوانی 
ــدد  ــون درص ــت: کان ــرد و گف ــاد ک ــتان ی ــتای اس در ۱۱6 روس
افزایــش پایگاه هــای کتابخوانــی در اســتان در راســتای ترویــج 

این فرهنگ غنی و سازنده است.

آزادسازی اراضی ملی تصرف شده در یزد
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــت اداره مناب ــگان حفاظ ــده ی فرمان
اســتان یــزد گفــت: ایــن یــگان از آغــاز ســال تاکنــون بیــش از 
3۰7 هکتــار از اراضــی ملــی تصرف شــده را در قالــب 4۵ پرونــده 
قضایــی از دســت خاطیــان و متخلفــان آزاد کــرده اســت. 
ــت  ــگان حفاظ ــزود: ی ــاره اف ــی در این ب ــدی توکل ــرهنگ مه س
اســتان امســال همــه تــاش خــود را بــرای محافظــت و نگهداری 
از اراضــی ملــی اســتان بــه کار گرفتــه؛ بــه طــوری کــه فقــط در 
ــاز  ــده، ب ــی متصرف ش ــی مل ــار از اراض ــش از ۵ هکت ــاه بی آذرم
پــس گرفتــه شــد. وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بــا تمهیدات 
ــا کمــک و همــکاری مــردم  و فعالیت هــای یــگان حفاظــت و ب
ــه  ــری ب ــی جلوگی ــی مل ــار اراض ــش از ۱9۱8 هکت ــرف بی از تص
ــار  ــزات در اختی ــات و تجهی ــه امکان ــا توجــه ب ــه ب عمــل آمــد ک

ــد. ــه باش ــب توج ــاری جال ــد آم می توان

اخبار کوتاه

 مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده 
 وزارت ورزش و جوانان:

آموزش های پیش از ازدواج در حال اجراست
مدیــر کل ازدواج و تعالــی خانواده 
وزارت ورزش و جوانــان گفــت: 
آمــوزش پیــش از ازدواج در تمام 
 دســتگاه ها در حــال اجراســت 
و از ادارات کل ورزش و جوانــان 
اســتان ها درخواســت کرده ایــم 
بــه  مربــوط  تــا گزارش هــای 
ــا  ــود را ت ــتان خ ــتگاه های اس ــا در دس ــن آموزش ه ــرای ای اج
پایــان آذرمــاه گــردآوری کننــد. ناصــر صبحــی قره ملکــی 
ــش از ازدواج  ــای پی ــرای آموزش ه ــه اج ــزارش اولی ــزود: گ اف
ــان ســال  ــز پای نیمــه اول دی مــاه آمــاده و گــزارش بعــدی نی
ــا بررســی و آسیب شناســی ایــن  جــاری تهیــه می شــود کــه ب
ــزاری  ــرای برگ ــری ب ــزی دقیق ت ــم برنامه ری ــا می توانی گزارش ه

دوره های آموزش  پیش از ازدواج داشته باشیم. 
وی در ادامــه گفــت: خوشــبختانه تاکنــون اطاعــات خوبــی از 
ــه دســت مــا رســیده اســت. از بعضــی اســتان ها  اســتان ها ب
ماننــد همــدان گزارش هایــی دربــاره افزایــش ازدواج و کاهــش 
ــر  ــی دقیق ت ــه منظــور ارزیاب ــه ب ــم؛ البت طــاق دریافــت کرده ای
ــه  ــتان ها ب ــه اس ــای هم ــه گزارش ه ــویم ک ــر ش ــد منتظ بای
ــان خاطرنشــان  ــی در پای ــا برســد. صبحــی قره ملک دســت م
ــده  ــرا می ش ــل اج ــش از ازدواج از قب ــای پی ــرد: آموزش ه ک
ــرفصل های  ــا س ــی و ب ــورت مقطع ــه ص ــتگاه ب ــر دس ــی ه ول
ــه وزارت ورزش  ــی داد ک ــام م ــن کار را انج ــود ای ــی خ  آموزش
ــزار  ــای 7۵۰ ه ــب آموزش ه ــا را در قال ــن دوره ه ــان ای و جوان

ــرد. زوج طراحــی و اجــرا ک

سامانه مجازی ترویج مالکیت فکری 

راه اندازی می شود
مدیــر کل دفتــر مالکیــت فکــری ســازمان پژوهش هــای علمــی 
ــای  ــتفاده از فض ــرد اس ــه رویک ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای و صنعت
ــی  ــان در اقص ــی متقاضی ــهیل دسترس ــت تس ــازی در جه مج
نقــاط مختلــف کشــور گفــت: در نظــر اســت نســبت بــه اجــرای 
ســامانه مجــازی ترویــج مالکیــت فکــری در ســطح کشــور اقدام 
ــا  ــار کــرد: امســال همزمــان ب ــور شلماشــی اظه ــر ان شــود. دکت
ــازار،  برگــزاری هفدهمیــن نمایشــگاه پژوهــش، فنــاوری و فن ب
ســه کارگاه ترویجــی از ســوی دفتــر مالکیــت فکــری ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران در محــل غرفــه ســازمان 
ــا  ــنایی ب ــه داد: »آش ــد. وی ادام ــزار ش ــگاه برگ ــن نمایش در ای
مبانــی مالکیــت فکــری و اعتبارســنجی اختراعــات« و همچنیــن 
ــن  ــه عناوی ــت« از جمل ــت پتن ــع ثب »نحــوه جســت وجو در مناب

ایــن کارگاه هــای ترویجــی بــوده اســت.

اخبار کوتاه

ــیه  ــکی در حاش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
تفاهم نامــه  امضــای  از  الکامــپ  نمایشــگاه  از  بازدیــد 
همــکاری بیــن دو وزارتخانــه بهداشــت و ارتباطــات خبر داد 
و گفــت: بــا رفتــن بــه ســمت نســخه الکترونیــک مــردم 
ــان  ــا اطمین ــدون در دســت داشــتن نســخه ب ــد ب می توانن

داروی خــود را دریافــت کننــد. ســید حســن 
ــن  ــی از ای ــت: یک ــمی گف ــی زاده هاش قاض
پروژه هــای مشــترک در ایــن تفاهم نامــه در 
زمینــه دارو اســت؛ زیــرا نظــارت بــر مصــرف 
ــد  ــخ تولی ــت آن، تاری ــه اصال ــه ب دارو، توج
زمــان امــکان مصــرف، قیمــت، مســیر ورود 
بــه کشــور و تشــخیص نــوع بیمــاری شــایع 

ــن عرصــه  در هــر منطقــه از مشــکات حــال حاضــر در ای
محســوب می شــود کــه البتــه پیــش از ایــن بــرای تمــام 
ــال  ــا فع ــته، ام ــود داش ــاخت هایی وج ــوارد زیرس ــن م ای
ــس  ــم ح ــی ه ــزار تخصص ــی نرم اف ــای خال ــوده و ج نب

ــت. ــده اس می ش

راه انــدازی  از  خبرنــگاران  جمــع  در  همچنیــن  وی   
بــا  زمینــه  ایــن  در  ساخته شــده  نرم افزارهــای  تمــام 
ــر داد  ــال خب ــان س ــا پای ــور ت ــام کش ــش دهی در تم پوش
ــک ــه ســمت نســخه الکترونی ــن ب ــا رفت ــرد: ب ــد ک  و تاکی

ــا  ــخه ب ــتن نس ــت داش ــدون در دس ــد ب ــردم می توانن م
اطمینــان داروی خــود را دریافــت کننــد 
نیــز  بیمه هــا  و  نظارتــی  و دســتگاه های 
 می تواننــد میــزان مصــرف و تجویــز آن 
ــن در بخــش  ــر ای ــد. عــاوه ب ــرل کنن را کنت
جدی تــر  کنتــرل  امــکان  نیــز  گمــرک 
واعظــی،  همچنیــن  می شــود.  حاصــل 
ــای  ــیه امض ــز در حاش ــات، نی ــر ارتباط وزی
پیــرو  گفــت:  بهداشــت  وزارت  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
جلســه یــک مــاه گذشــته بــا وزارت بهداشــت و بــا توجــه 
ایــن  در  بهداشــت،  وزارت  فعالیت هــای گســترده  بــه 
تفاهم نامــه تصمیمــات بــه جمع بنــدی رســید تــا در آینــده 

ــوز ــن نی ــرد.  بولت ــرار گی ــردم ق ــار م ــک در اختی نزدی

مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی 
ــروری  ــای ض ــی وام ه ــرد: قرعه کش ــام ک ــوری اع کش
مســئوالن  حضــور  بــا  دوشــنبه  روز   بازنشســتگان 
ــد شــد و ۲۵۰  ــی از بازنشســتگان انجــام خواه و جمع
تومانــی  میلیــون   3 قرض الحســنه  وام  نفــر  هــزار 

ــیدی در  ــاس رش ــد. عب ــت می کنن دریاف
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن جم
صنــدوق بازنشســتگی بــه عنــوان دومیــن 
و  رســالت  کشــور  بیمــه ای  سیســتم 
وظایــف مهمــی بــر عهــده دارد اظهــار کــرد: 
ــت  ــون پرداخ ــی چ ــف اصل ــار وظای در کن
فرهنگی اجتماعــی  برنامه هــای  حقــوق، 

مختلفــی ترتیــب داده ایــم کــه پرداخــت وام ضــروری از 
ــت. ــه آن هاس جمل

وی افــزود: وام هــای ضــروری از ســال 77 کلیــد خــورد 
ولــی اعتبــارات تخصیصــی مربــوط بــه آن انــدک بــود. 
ــه 3۰ هــزار نفــر وام 3۱8 هــزار تومانــی  در ســال 77، ب

تعلــق گرفــت و پــس از آن ســاالنه افزایــش یافــت. 
مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی 
ــا بیــان اینکــه در ســال 9۲، 4۰ هــزار نفــر از  کشــوری ب
ــارد  ــی 4۰ میلی ــار تخصیص ــد و اعتب ــتفاده کردن وام اس
ــه 4۰۰  ــار ب ــن اعتب ــال ۱393 ای ــت: س ــود، گف ــان ب توم
میلیــارد تومــان رســید. ســال گذشــته ایــن 
ــش  ــان افزای ــارد توم ــه ۵۰۰ میلی ــار ب اعتب
ــتفاده  ــر از وام اس ــزار نف ــت و ۲۵۰ ه یاف

ــد.  کردن
ــا رشــد ۵۰  ــه داد: امســال ب رشــیدی ادام
ــه 7۵۰  ــارات، ایــن میــزان ب درصــدی اعتب
ــه 3  ــغ وام ب ــارد تومــان رســید و مبل میلی

میلیــون تومــان افزایــش یافــت. 
رشــیدی بــا بیــان اینکــه نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر 
ــد، گفــت: طبیعــی  ــن وام اســتفاده کرده ان ــون از ای تاکن
اســت بازنشســتگانی کــه در ســال 93 و 94 وام دریافت 

کرده انــد، مشــمول نخواهنــد شــد. خبرآنایــن

آغاز قرعه کشی وام ضروری بازنشستگاننسخه های دارویی، الکترونیکی می شوند

حتما بخوانید!
آغاز قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- لیا ۲-شرکت فرش نگین هزار مسجد مشهد         نام خانوادگی: 

۱-بهامین نام پدر: ۱- علی اصغر  شغل : ۱- آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:علی محمد    نام خانوادگی: ناظمی  نام پدر: علی اکبر شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: 

آران و بیدگل- خ امام خمینی- کوچه والیت 7محکوم به:به موجب رای شماره ۱4۲  تاریخ 9۵/3/۱6  

حوزه ۲   شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیها محکوم 

هستند  به:پرداخت مبلغ سی و نه میلیون و نهصد هزار لاير  در وجه یک فقره چک به شماره ۱۱۵4۱7  

مورخ 9۵/۲/۲۱ عهده بانک سپه آران و بیدگل به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک و هزینه دادرسی در حق آقای علی محمد ناظمی. رای صادره غیابی بوده و هزینه 

اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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 اعام نماید.

شماره: ۵/۲۲/9۵/۵8۱/ م الف

دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل

ابالغ رای 
به تاریخ 9۵/7/8 جلسه شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل در وقت فوق العاده 

تشکیل پرونده شماره 48/9۵ تحت نظر است با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می گردد. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محسن خبازی به طرفیت آقای محسن پیر 

جعفری دائر بر مطالبه مبلغ هفتاد و هشت میلیون و ششصد هزار لاير و مطالبه  خسارات دادرسی 

و تاخیر تأدیه، با این توضیح که خواهان با استناد به ۵ فقره فاکتور فروش که به امضای خوانده نیز 

رسیده مدعی است که مبلغ مذکور از خوانده طلب دارد لیکن خوانده از حضور در جلسه امتناع ورزیده 

و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است لذا با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست 

تقدیمی و ضمائم و مستندات ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی مطروحه را 

وارد دانسته و مستندأ به مواد بند ۲ ماده ۱98-۵۰۲-۵۱9-۵۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ اباغ اولین احضاریه به خوانده به عنوان قدر متیقن از اطاع وی از مطالبه  خواهان )9۵/۵/۲8( 

لغایت زمان اجرای حکم و به پرداخت خسارت دادرسی مطابق محتویات پرونده و مقررات جاریه در 

حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

این شهرستان می باشد .

شماره: ۱3/۲/9۵/۵7۵/ م الف

قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 9۵۰۰۵۰ موضوع علیه منصور 

مهدیان فرزند حبیب اله  و له محسن محمدی دولت آبادی در تاریخ  9۵/۱۰/۱3 به منظور فروش 

۱۲/4۲ حبه از 7۲ حبه یک ساختمان دو طبقه با اسکلت بتنی در حد سفت کاری حدود ۱۵6 متر 

عرصه و ۱۱۰ متر اعیان بدون امتیاز آب و برق و گاز ملکی آقای منصور مهدیان واقع در ایمانشهر- مینا 

دشت- بلوار بهار- بن بست الله- پاک آبی 8  که دارای سابقه ثبتی به شماره نمی باشد و ملک 

مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیرنمی باشد از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر 

اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ ۱۲۲/496/۲۵9  ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز 

قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت  توانند در جلسه مزایده شرکت  بود و کسانی می  برنده خواهد 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۵۰۰۲9 موضوع علیه ۱-براتعلی 

4-عباسعلی  فروشانی  جعفری  علی  محمد   -3 فروشانی  جعفری  فاطمه   -۲ فروشانی  جعفری 

جعفری فروشانی ۵-بیگم اسحاقی      و له حسن علی جعفری فروشانی     در تاریخ 9۵/۱۰/۲8 به 

منظور فروش یک باغ فروش شش دانگ یک باغ به شماره ۵63 مجزی شده از شماره ۱38 واقع 

در کارالدان واقع در آتشگاه کوی مهرگان کوچه احسان ملکی آقای ما ترک حسین جعفری فروشانی 

واقع در آتشگاه کوی مهرگان کوچه احسان  محله الرکان که دارای سابقه ثبتی به شماره ۵63  می 

الی ۱۱ صبح جلسه   ۱۰ از ساعت  باشد  باشد و متعلق حق غیر می  باشد و ملک مذکور مشاع می 

مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱۵/۲6۲/۱۲۵/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 

توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت 

ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های 

مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در 

صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. تاریخ مزایده 9۵/۱۰/۲8 می باشد.

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

دادنامه
آقای مجید خلیلی ده کلبعلی فرزند رضا ساکن اصفهان- خیابان کشاورز- کوچه شهید شهریاری 

پاک ۱۲۵ دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 

7۰63۱3 مورخه 9۵/3/۲6 عهده بانک صادرات به طرفیت آقای محمد پوالدیان فرزند حسین که با 

ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه ۲77/9۵ برای روز ۱39۵/۱۰/۲8 ساعت 6 عصر تعیین وقت شده 

است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده ۱۰۲3 و ۱۰۲9 

قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

محلی آگهی می شود تا خوانده )نامبرده فوق( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن 

برای روز مقرر جهت رسیدگی  نیز دریافت و  را  ثانی دادخواست وضمائم  اعام نشانی کامل نسخه 

حاضر گردد و اال این آگهی به منزله اباغ تلقی می شود.

 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف فاورجان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰998۰3۵۰3۰۰977شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰3۵۰3۰۰38۲شماره  اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  اله    :فضل  نام   ۱ ردیف  له  ۱39۵/۰9/۲۱ مشخصات محکوم  تنظیم:  94۱۱۱۱تاریخ 

نمازی  نام پدر: صفر   نشانی: استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – نجف آباد - ویا شهر – ویا 

ه  8۵8۱9۵989 –ت  – کدپستی  منزل شخصی  آخر  درب   -۱ –ژاله  هفتم  –ویا شهر  شهر شرقی 

۰9۱3۲۰8۲367  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: فاطمه     نام خانوادگی : کرمی    نشانی: 

اصفهان – خ رباط سوم کوی آسیا کوچه 4۲ پ۱9 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

 : نشانی  : سید شکراله   پدر  نام  : مصطفوی   نام خانوادگی  : سید حسین   نام  علیه  له /محکوم 

دفتر  اول  طبقه  بهشت  تجاری  مجتمع  زید  امامزاده  از  بعد  شرقی  بهشت  هشت  خیابان  اصفهان 

وکالت آقای حبیب اله آقاجانی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم فضل اله نمازی  محکوم 

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

ریال   ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ خواسته  مورد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  9۵۰997۰3۵۰3۰۰6۰3محکوم 

بانضمام خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 94/9/۱7 تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ چهار 

میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و هشتصد و چهل هزار 

ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا .   محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

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

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

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

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

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

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

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

۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

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

محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /۲87۲۵ شماره:   

اصفهان – محمود عبداللهی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰998۰3۵۰7۰۰437شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰3۵۰7۰۰4۱9شماره  اجرائیه:  شماره 

94۰۵۰4تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰9/۲۰ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک قوامین به شماره ثبت 

3979۵7     نشانی: اصفهان – خ سجاد حدفاصل 4 راه آپادانا و 4 راه سپهساالر بانک قوامین و 

کدپستی 8۱6679436۱      مشخصات محکوم علیهم  ردیف ۱- نام: مهدی نام خانوادگی : تربتی  

۲- نام : مصطفی نام خانوادگی : جعفری نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – اولین تقاطع بن 

بست شهید اسدی جنب مرکز مشاوره سروش – پ ۱    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰3۵۰7۰39۱۰ و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰997۰3۵۰7۰۰669 

محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت 9۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3/33۵/۰۰۰ ریال 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعامی بانک مرکزی 

از تاریخ تقدیم دادخواست )94/۵/۱8 ( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیز پرداخت حق 

االجرای دولت در حق صندوق دولت.))رای غیابی می باشد((    محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 

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

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

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

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

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

قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 

محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: ۲87۲۱/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی   

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود      نام خانوادگی: ابوالقاسم پور مهر آبادی  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی اصغر نعمت الهی     نام خانوادگی:با وکالت ۱- حسین 

محمدیان ۲- الهام خدا رحمی      نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 

تاریخ9۵/4/۲9  به:به موجب رای شماره 66۰  )ارغوان( طبقه سوم واحد ۱8  محکوم  بانک تجارت 

حوزه ۵  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ۵8/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/3/۲۵ 

و 94/۲/۲۰لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم  له و پرداخت نیم عشر اجرایی/ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

اجرای حکم و استیفاء 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 اعام نماید.

شماره۲9۲6۰/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵-64۰ خواهان شرکت تعاونی اعتبار حسنات با وکالت خانم فائزه مهری  

دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع دو فقره چک   به طرفیت ۱- احسان 

ماجدنیا۲- حسن پرورش   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 9۵/۱۱/3 ساعت 

۵عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان 

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

به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 

صبا – پاک ۵7- کد پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱8 مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۲87۱8 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خانم  وکالت  با  حسنات  اعتبار  تعاونی  شرکت  خواهان   639-9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

به  فقره چک    یک  موضوع  ریال   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  ی  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مهری   فائزه 

  .......... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  خسرویان    داود   -۲ براتی  علیرضا   -۱ طرفیت 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده   ۵/۵ ساعت   9۵/۱۱/3 مورخ 

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

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

شورای   8۱6۵7۵644۱ پستی  ۵7- کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی 

نماید. اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   ۱8 شعبه  اصفهان-  اختاف  حل 

اتخاذ خواهد  و تصمیم مقتضی  تلقی شده  قانونی  اباغ   ، در وقت رسیدگی   در صورت عدم حضور 

شد.

شماره : ۲87۱9 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵۱۰4۲۰3۵۰4۰۰4۱3 شماره پرونده: 94۰998۰3۵۰4۰۰97۰

شماره بایگانی شعبه : 94۱۰4۵تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰9/۱6 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :موسسه 

مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: 

تهران- خیابان کردستان انتهای شیراز جنوبی نبش خیابان 6 شرقی موسسه مالی و اعتباری عسکریه 

طبقه دوم واحد 4 پاک 4- کد پستی 8۱668۰۰۰۰۰ همراه ۰9۱3۲6۰4۵69  مشخصات محکوم علیه 

ردیف ۱- نام: زهرا    نام خانوادگی : میزبانی   نام پدر: اسداله نشانی: مجهول المکان ۲- نام: زهرا    

نام خانوادگی : عافچیان   نام پدر: مهدی نشانی: مجهول المکان 3- نام: بهمن    نام خانوادگی : 

خوشخو اصفهانی   نام پدر: کرامت اله نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام : یاسر نام خانوادگی : شیروانی زاده آرانی نام پدر : علی محمد نشانی 

: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسکریه  

طبقه چهارم کد پستی 8۱668۰۰۰۰۰ همراه ۰9۱3۲6۰4۵69 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

تعالی  به: بسمه  امین جوادی  محکوم  به مدیریت عاملی سید  اعتباری عسکریه  موسسه مالی و 

 9۵۰997۰3۵۰4۰۰۱۱۱ مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب 

محکوم علیه محکوم است به نحو تضامنی بپرداخت مبلغ 87/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل بدهی و نیز 

پرداخت خسارت وجه التزام به ماخذ روزانه 9۰6۰۰ لاير که از تاریخ سررسید ۱393/۱۰/۱۲ لغایت زمان 

پرداخت  به  ونیز  ۵.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  بپرداخت  محاسبه گردیده   )۱394/9/۱7( دادخواست  تقدیم 

خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم به ماخذ روزانه 9۰6۰۰ لاير 

و پرداخت ۱37۵۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و 33۱۲۰۰۰ لاير بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق محکوم له و نیز نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به غیابی بودن دادنامه در 

اجرای آن مفاد تبصره ۲ ماده 3۰6 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد.  محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام 

به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا  مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

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 

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

۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

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

محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(

 شماره: ۲87۲7/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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حوادثسالمت

 خواص درمانی ریحان
ســـبزی  نه تنهـــا  ریحـــان، 
خوشــمزه ای اســت، بلکــه دارای 
از  زیــادی  درمانــی  خــواص 

جمله محافظت از قلب است.
ســردردهای  درمــان      

عصبــی
ریحــان، آرامش دهنــده اعصــاب 
اســت و بــرای درمــان ســردردهای عصبــی بســیار مؤثــر اســت. 
۲۰ تــا ۵۰ گــرم ســاقه ریحــان را کــه دارای بــرگ و گل 
 اســت در یــک لیتــر آب جــوش بریزیــد و ۱۲ دقیقــه دم 
کنیــد. ســپس آن را صــاف و شــیرین نماییــد و پــس از 
ــردگی  ــوش افس ــن دمن ــید. ای ــان بنوش ــک فنج ــذا ی ــر غ  ه

را برطرف می کند.
    ضد باکتری

فــرار  روغن هــای  بــه  ریحــان  باکتریایــی  خــواص ضــد 
آن مربــوط می شــود؛  در  )روغن هــای ضــروری( موجــود 
اوژنــول، ســابینن لینالــول، ســینئول،  اســتراگول،   ماننــد 
ــد کــه روغن هــای  میرســن و لیمونــن. محققــان ثابــت کرده ان
ــیاری  ــواع بس ــته ان ــد ناخواس ــر رش ــان در براب ــروری ریح ض
برابــر  در  مختلفــی کــه  ماننــد گونه هــای  باکتری هــا  از 
آنتی بیوتیک هــای معمولــی مقاومــت نشــان داده انــد اثــر 
درمانــی و محافظتــی خوبــی از خــود بــر جــای گذاشــته  اســت.

    ضد التهاب
اوژنــول )یکــی از روغن هــای فــرار موجــود در ریحــان( 
 )COX( می توانــد بــه مســدود کــردن آنزیــم سیکلوکســیژناز

ــد. ــک کن ــدن کم در ب
ــول داروهــای  ــه در فرم ــان آنزیمــی اســت ک ــز هم  COX نی

ــن وجــود دارد. ــد آســپرین و ایپوبروف ــاب مانن ضــد الته
    سالمت دستگاه قلبی عروقی

 ریحــان بــا ویتامیــن A )از طریــق بتاکاروتــن(، منیزیــم 
ــد از رســاندن  ــه می توانن ــر ک ــواد مغــذی دیگ و بســیاری از م
آســیب رادیکال هــای آزاد بــه دیــواره ســلول پیشــگیری 
ــود می بخشــد و از اکسیده شــدن  ــان خــون را بهب ــد، جری کنن

ــد.  ــت می کن ــون ممانع ــان خ ــترول در جری کلس
 پیشگیری از سرما خوردگی

ریحــان دارای مقادیــر زیــادی ویتامیــن C و حاوی آنتی اکســیدان 
اســت. ایــن خاصیــت باعــث می شــود کــه از آن بــرای درمــان 

ســرماخوردگی و ســرفه اســتفاده شود. 
ــه صــورت دمنــوش  ــوط شــده در چــای ب ــرگ ریحــان مخل ب
ــرماخوردگی از آن  ــان س ــوان در درم ــه می ت ــت ک ــی اس راه

ــع: ســامتی ــرد. منب اســتفاده ک

لبخند به زندگی یک قاتل از پای چوبه دار
مهــدی اکبــری، رئیــس دادگاه عمومــی شــهر فاریــاب 
عنــوان کــرد:  قاتــل، ســیزده ســال پیــش در شهرســتان 
ــرل خشــم  ــزاع و عــدم کنت ــک ن ــر ی ــر اث ــج ب قلعه گن
ــزرگان  ــدگاری از ب ــوم مان ــل مرح ــب قت ــی، مرتک آن
ایــن منطقــه شــده بــود. ایــن مقــام قضائــی بــا بیــان 
اینکــه حکــم قصــاص متهــم از ســوی دادگاه قطعــی 
شــده بــود، عنــوان کــرد: خانــواده مرحــوم مانــدگاری 
در روزهــای پرخیــر و برکــت میــاد پیامبــر اکــرم)ص(

ــا  ــوج ب ــدان کهن ــور در زن ــا حض ــادق)ع( ب ــام ص و ام
رضایــت خــود، زندگــی تــازه ای بــه یــک جــوان 
 پیشــمان بخشــیدند. وی گفــت: پــس از یکســال 
ــاد  ــی و بنی ــات قضائ ــه مقام ــای مجدان ــا تاش ه و ب
شــهید کهنــوج و بــا حضــور دو تــن از ســران طوایــف 
ــت حاصــل  ــن رضای ــدگاری، ای ــزل مرحــوم مان در من
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ــام قضائ ــن مق ــد. ای ش
ــا  ــت از بدی ه ــزود: گذش ــاء اف ــوره نس ــه ۱49 س  آی
ــود  ــب می ش ــان موج ــت ایش ــا و زش ــای خط و کاره
ــه  تــا خداونــد نیــز از مقــام عفــو و گذشــت نســبت ب
وی وارد شــود و از کردارهــا و رفتارهــای زشــت او 

چشم پوشــی کنــد. 
ــت  ــا گذش ــران ب ــام صاب ــه مق ــیدن ب ــت: رس وی گف
ــام  ــه جــای اســتفاده از حقــوق شــخصی حــق انتق  ب
ــه ۱۲6  ــه در آی ــت ک ــدنی اس ــری ش ــاص، ام و قص
ســوره نحــل بــدان اشــاره می کنــد و در آیــه ۱34 
ســوره آل عمــران گذشــت از جانــب مــردم را موجــب 
وارد شــدن در زمــره نیکــوکاران و مقــام احســان 
 می شــمارد کــه یکــی از مقامــات عالــی انســانی 

و بهره مندی از تقرب خاص الهی است. 
وی خاطرنشــان ســاخت: همزمــان بــا اعیــاد پرخیــر 
و برکــت ۱7 ربیــع االول، برداشــتن طنــاب دار از گــردن 
ــدان  ــدنی در زن ــا و فراموش نش ــه ای زیب ــل صحن قات
ــت  ــانی و گذش ــت انس ــا خصل ــرد ت ــاد ک ــوج ایج کهن
و پهلوانــی و مردانگــی بیــش از پیــش در جامعــه 
ــچ گاه ســجده شــکر و اشــک های  ــه شــود. هی نهادین
ــرد. ــوج  را فرامــوش نخواهــم ک ــان ســابق کهن زندانب

اکبــری ادامــه داد: اقــدام ارزشــمند همــه وابســتگان 
خانــواده مرحــوم مانــدگاری )مقتــول(، به ویــژه همســر 
تاریــخ  در  مقتــول  مهربــان  فرزنــدان  و  بزرگــوار 
فــداکاری و گذشــت و بزرگــواری مردمــان جنــوب 
اســتان کرمــان )قلعــه گنــج( بــرای همیشــه بــه ثبــت 

ــزان ــد رســید. می خواه

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از دیلــی میــل، چشــم بند 
 هوشــمندی کــه Naptime نــام دارد، از جنــس فــوم اســت 

و نور 36۰ درجه محیط اطراف را مسدود می کند.
ــال  ــون دیجیت ــک هدف ــن دارای ی ــم بند همچنی ــن چش  ای
اســت کــه موســیقی منطبــق بــا امــواج مغــزی و خلق وخــوی 

ــد. ــش می کن ــمند پخ ــی های هوش ــق گوش ــرد را از  طری ف
 مطالعــات نشــان داده انــد کــه چــرت زدن بــه مــدت ۲۰ تــا 
3۰ دقیقــه در زمــان بعــداز ظهــر می توانــد بــه بهبــود عملکــرد 
ــرف  ــر از مص ــن مؤثرت ــن کار همچنی ــد. ای ــک کن ــز کم مغ
۲۰۰میلی گــرم کافئیــن اســت و خطــر مــرگ ناشــی از بیماری 
ــی را 37 درصــد کاهــش و توانایی هــای شــناختی را 4۰  قلب
ــای  ــال پژوهش ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــش می ده ــد افزای درص
ــر  ــا خط ــدت ب ــرت زدن طوالنی م ــه چ ــان داده ک ــر نش دیگ
ــه  ــاط اســت.  ب ــه ســندروم متابولیــک در ارتب ــاالی ابتــا ب ب
 همیــن منظــور محققــان چینــی یــک دســتگاه جدیــد 
ــواب  ــده آل از خ ــان ای ــرد را در زم ــه ف ــد ک ــی کردن را طراح
ــوار مغــزی ــا بهره گیــری از ن ــاوری ب ــن فن ــد. ای ــدار می کن  بی
ــه  ــش از اینک ــد و پی ــی می کن ــر را بررس ــز کارب ــت مغ فعالی
فــرد وارد مرحلــه خــواب عمیــق شــود، او را از خــواب بیــدار 
ــم بندهای  ــاف چش ــمند برخ ــاوری هوش ــن فن ــد. ای می کن
ــه  ــت؛ ب ــرای چشم هاس ــوص ب ــای مخص ــین دارای ج پیش

ــر روی چشــم ها  ــان اســتفاده از آن ب ــر در زم ــه کارب طوری ک
ــد. ــار نمی کن ــاس فش احس

نکتــه ای کــه باعــث هوشــمند شــدن ایــن فنــاوری می شــود 
 ایــن اســت کــه دارای الکترودهــای نــوار مغــزی اســت 

و فعالیت مغز کاربر را مورد بررسی قرار می دهد.
 ایــن دســتگاه از اطاعــات بــه دســت آمــده از فعالیــت مغــز 
ــوی  ــب خلق وخ ــیقی مناس ــش موس ــاب و پخ ــرای انتخ ب

ــد. ــتفاده می کن ــر اس کارب
رســانای  پارچه هــای  چشــم بند،  ایــن  الیه هــای  در 
ــه شناســایی ســیگنال  ــادر ب ــه ق ــه شــده ک ــی تعبی الکتریک

الکتریکــی مغــز کاربــر هســتند.
 داده هــای بــه دســت آمــده از طریــق نــوار مغــزی بــه 
اپلیکیشــن همــراه ایــن فنــاوری منتقــل شــده تــا موســیقی 
مناســب بــا خلق وخــوی فــرد در آن لحظــه را بــرای او پخــش 

کنــد.
ــر را محاســبه  ایــن اپلیکیشــن همچنیــن زمــان خــواب کارب

می کنــد و کیفیــت خــواب او را مــورد بررســی قــرار می دهــد. 
همچنیــن بــرای بهبــود وضعیــت خــواب کاربــر توصیه هایــی 

ــد. ــه می کن را ارائ
همچنیــن ایــن اپلیکیشــن از پخــش موســیقی بــرای بیــدار 
کــردن کاربــر در زمــان مناســب در چرخــه خــواب بهــره 
می بــرد؛ بــه طوری کــه پــس از بیــدار شــدن احســاس 

ــد. ــته باش ــادابی داش ــراوت و ش ط
ــان  ــرور زم ــه م ــن دســتگاه ب آرشــیو هوشــمند موســیقی ای
تکامــل می یابــد و کشــف می کنــد کــه کــدام موســیقی 

ــر دارد. ــر روی کارب ــری ب ــر بهت تاثی
Naptime در مــاه مــی ســال ۲۰۱7 بــرای گوشــی های 

اندرویــد و آیفــون در دســترس خواهــد بــود.
ایــن فنــاوری در حــال حاضــر بــرای جمــع آوری منبــع مالــی 
ــه  ــر هم ــه و اگ ــرار گرفت ــایت Indiegogo ق ــر روی وب س ب
ــا قیمــت ۱39 دالر  ــرود، ب ــزی پیــش ب ــق برنامه ری ــز طب چی

روانــه بــازار خواهــد شــد.

چشم بند هوشمندی که بر فعالیت مغز 
نظارت دارد

 گونه هــای مختلفــی از موش هــا در دنیــا وجــود دارنــد؛ امــا آن نــوع کــه خدمــات 
زیــادی بــه تحقیقــات بشــری داشــته، قطعــا شــایان تقدیــر اســت؛ نوعــی مــوش 
کــه بــه جــای مــا دچــار اســترس شــدید شــده و اثــر اســترس را روی مغــز نشــان 

داده اســت.
دانشــمندان می شــوند؟  اســترس  دچــار  چگونــه  موش هــا  می کنیــد   فکــر 
ــه کــف  ــد و شــوک الکتریکــی خفیفــی ب موش هــا را روی یــک صفحــه می گذارن
ــی شــوک  ــی و چــه زمان ــد ک ــوش نمی دان ــه م ــد. از آنجــا ک پایشــان وارد می کنن
ــرل  ــرس و درد ناشــی از کنت ــع ت وارد می شــود، دچــار اســترس می شــود. در واق
نکــردن شــرایط اســت کــه مــوش را دچــار اســترس می کنــد. اثــر اســترس روی 
مغــز موش هــا بررســی شــده و نتایــج نشــان می دهــد ایــن اثــرات کامــا شــبیه 

ــر مغــز انســان ها می گــذارد. ــه اســترس ب ــی اســت ک اثرات
بررســی ها نشــان داده هــر استرســی کــه تجربــه می کنیــم، می توانــد اثــر 
ــی روی مغــز مــا بگــذارد و ســاختارهای خــاص مغــز و عملکــرد نواحــی  بلندمدت
ــوند،  ــترس ش ــار اس ــا دچ ــه موش ه ــرای اینک ــد. ب ــر کن ــار تغیی ــاص آن را دچ خ
آن هــا را بــه مــدت 4۰ دقیقــه و در فواصــل نامرتــب بــا شــوک الکتریکــی تحریــک 
می کننــد. ایــن کار باعــث می شــود هورمونــی بــه نــام کورتیکســترون در مغــز آزاد 
شــود. آزاد شــدن کورتیکســترون روی بخــش پیــش پیشــانی مغــز اثــر می گــذارد؛ 
یعنــی درســت جایــی کــه کمــک می کنــد تــا مــا بتوانیــم بــه  طــور منطقــی فکــر 
کنیــم یــا تصمیمــی بگیریــم. هورمــون کورتیکســترون باعــث می شــود تــا مــاده ای 
ــه اســم گلوتامــات آزاد شــود. گلوتامــات، مــاده ای تحریک کننــده اســت؛ یعنــی  ب
ــا  ــاده ت ــن م ــود. ای ــورش می ش ــان حض ــا در زم ــت نرون ه ــدید فعالی ــث تش باع

۲4 ســاعت پــس از اســترس نیــز در مغــز باقــی می مانــد و ایــن یعنــی فعالیــت 
ــا. ــتر نرون ه ــتر و بیش بیش

فعالیــت طوالنی مــدت نرون هــا بــر اثــر ایــن مــاده، باعــث ضعــف و مــرگ آن هــا 
شــده و همیــن عامــل بــه تغییــر در ســاختارهای مغــز و عملکــرد مناطــق خــاص 
ــات  ــدار گلوتام ــاعت مق ــس از ۲4 س ــادی پ ــرایط ع ــود. در ش ــر می ش ــز منج مغ
بــه ســطح طبیعــی خــود برمی گــردد، شــرایط عــادی مثــل یــک اســترس 
کوتاه مــدت 4۰ دقیقــه ای. حــاال بــه اســترس های طوالنی مدتــی فکــر کنیــد 
ــی از  ــی و جدای ــاق، تنهای ــور، ط ــم؛ اســترس کنک ــه می کنی ــی تجرب ــه در زندگ ک
ــز  ــانی مغ ــش پیش پیش ــژه بخ ــز و به وی ــا در مغ ــدت آن ه ــر بلندم ــن. اث والدی
بــا همیــن بررســی 4۰ دقیقــه ای روی موش هــا می تــوان بــرآورد کــرد.   را 

منبع: جام جم آناین

بــرای یــک مــادر بوســیدن کودکــش، طبیعی تریــن راه بــرای ابــراز عاقــه اســت. هیچ کــس 
ــع بوســیدن  ــش را ببوســد. در واق ــه کودک ــد ک ــا نمی خواه ــد ی ــاد نمی ده ــادر ی ــک م ــه ی ب
کــودک قابــل انتظارتریــن عملــی اســت کــه از یــک مــادر می تــوان دیــد. مــادران فرزندانشــان 
ــادر  ــی روی م ــر احساس ــیدن از نظ ــن بوس ــتند و ای ــان هس ــون عاشقش ــند چ  را می بوس
ــا می دانســتید بوســیدن کــودک در طوالنی مــدت برایــش  ــر می گــذارد. امــا آی ــد تاثی و فرزن

مزایایــی هــم دارد؟
1- بوسیدن کودک به تقویت ایمنی بدنش کمک می کند:

ــت روی  ــن اس ــه ممک ــی ک ــید، پاتوژن های ــود را می بوس ــده خ ــودک تازه متولدش ــی ک  وقت
ــاوی  ــای لنف ــه اندام ه ــا ب ــود. پاتوژن ه ــته می ش ــد، برداش ــده باش ــاد ش ــودک زی ــت ک پوس
ــن  ــوص ای ــه مخص ــه B ک ــلول های حافظ ــه س ــی ک ــی رود؛ جای ــا م ــد لوزه ه ــه مانن ثانوی
ــن ســلول های  ــد از ای ــادر شــیرده می توان ــک م ــک مــی شــود. ی ــا هســتند، تحری پاتوژن ه
B اســتفاده کنــد تــا در برابــر پاتوژن هــا آنتی بــادی تولیــد کنــد؛ ســپس ایــن مــواد از طریــق 
شــیر مــادر بــه کــودک منتقــل می شــود تــا بــا پاتوژن هــا مبــارزه کنــد. پــس بوســیدن مــادر 

ــد. ــت کن ــدش را تقوی ــی فرزن ــد سیســتم ایمن می توان
2- بوسیدن فرزندتان سطح IQ او را افزایش می دهد:

دو چیــز را هرگــز نبایــد نادیــده گرفــت؛ وقتــی کــودک گریــه می کنــد و زمانــی کــه می خواهــد 
مــورد توجــه واقــع شــود. بــا اینکــه برخــی افــراد بالــغ بــر ایــن عقیــده هســتند کــه بایــد اجازه 
ــوی  ــد، چــون باعــث می شــود از نظــر احساســی ق ــه ده ــردن ادام ــه ک ــه گری ــودک ب  داد ک

و مستقل شود، اما نمی دانند این کارشان چه آسیبی می تواند به کودک وارد کند.
تحقیقــات در ســال ۱9۵۰ و تحقیقــات دیگــری کــه اخیــرا در دانشــگاه پورتســموث انگلیــس 
انجــام گرفــت، ایــن را ثابــت کــرد. آن هــا ایــن آزمایــش را روی شــامپانزه ها انجــام دادنــد. در 
ــوغ فکــری  ایــن آزمایــش شــامپانزه ها از دلبســتگی محــروم می شــدند؛ مشــخص شــد بل
ایــن شــامپانزه ها از آن هایــی کــه مــورد مهــر و محبــت مــادری قــرار می گرفتنــد، کمتــر بــود.

ــای  ــت، عکس ه ــام گرف ــنگتن انج ــکی واش ــکده پزش ــط دانش ــه توس ــر ک ــی دیگ در تحقیق
مغــزی نشــان داد عشــق مــادری در مورفولــوژی مغــز کــودک دخالــت دارد. مرکــز آموختــن 
ــده  ــپ نامی ــت، هیپوکام ــاط اس ــز در ارتب ــترس نی ــه اس ــش ب ــا واکن ــه ب ــز ک ــه مغ و حافظ
می شــود. هیپوکامــپ در کودکانــی کــه خــوب پــرورش یافته انــد نســبت بــه کودکانــی کــه بــا 

ــر اســت. ــار نشــده، ۱۰ درصــد بزرگ ت آن هــا درســت رفت

مغــز فرزندتــان یــک ســیم ســخت نیســت و بســیار انعطاف پذیــر اســت؛ پــس فضایــی کــه 
در آن بــزرگ می شــود می توانــد بــر ذهنــش تاثیــر بگــذارد و آن را شــکل دهــد.

ســو گرهــارد در کتابــش بــا نــام »چــرا عشــق اهمیــت دارد؟« توضیــح می دهــد کــه چگونــه 
دوســت داشــتن یــک کــودک بــر رشــدش تاثیــر می گــذارد. او بــر ایــن عقیــده اســت کــه: 
دوســت داشــتن کــودک و نشــان دادن آن از طریــق لمــس یــا جــواب دادن بــه ســیگنال های 

او کمــک می کنــد مغــز او بــدون اینکــه درگیــر اســترس شــود، رشــد کنــد.
ــن  ــد؛ چنی ــت می کن ــاس امنی ــک احس ــان کوچ ــن انس ــد، ای ــتش می داری ــی دوس وقت
 وضعیتــی ایــن امــکان را بــه مغــز می دهــد کــه در جنبه هــای مختلفــی رشــد کنــد 

و فرزندتان می  تواند با قدرت به استرس ها واکنش نشان دهد.
همچنیــن بــه کودکتــان کمــک می کنیــد اطاعــات بیشــتری را در قشــر جلــو مغــزی ذخیــره 
ــرض  ــد در مع ــک می کن ــودک کم ــه ک ــیدن ب ــد. بوس ــازگار می کن ــط س ــا محی ــد و او را ب کن

تجربــه مثبــت عشــق قــرار بگیــرد.
ــتری  ــی بیش ــاالت عصب ــودک اتص ــز ک ــد در مغ ــک می کن ــیدن کم ــدن و بوس ــق ورزی عش

ــود. ــدنش می ش ــوش ش ــث باه ــه باع ــه در نتیج ــد ک ــدا کن ــعه پی توس
3- فرزندتان همدلی را می آموزد

ابــراز عاقــه بــه کــودک از طریــق بوســیدن، لمــس کــردن یــا در آغــوش گرفتنــش می توانــد 
ــود  ــث بهب ــا باع ــن کار نه تنه ــد. ای ــته باش ــاص داش ــخصیتی خ ــد ش ــک کن ــودک کم ــه ک ب
ــذارد.  ــر می گ ــز تاثی ــی او نی ــامت روان ــر س ــه ب ــود، بلک ــودک می ش ــی ک ــامت فیزیک س
بســیاری از کودکانــی کــه خــوب پــرورش می یابنــد نســبت بــه نیاز هــای دیگــران حســاس 
ــق می ســازند و در  ــد، رابطــه ای موف ــی برخــورد می کنن ــه خوب ــودکان دیگــر ب ــا ک هســتند، ب
ــای  ــد، موفقیت ه ــا نداده ان ــه آن ه ــادی ب ــت زی ــه مادرانشــان اهمی ــی ک ــا کودکان مقایســه ب
ــغ  ــی کــه کــودک بال ــا زمان ــای ایــن اهمیــت ت ــد. مزای تحصیلــی بیشــتری دریافــت می کنن
می شــود نیــز ادامــه دارد؛ زمانــی کــه دیگــر نوبــت بــه آن هــا بــرای بــزرگ کــردن فرزندشــان 
می رســد، می تواننــد همدلــی ای را کــه آموختنــد و توانایــی فهمیــدن دیگــران را بــه کــودکان 

خــود منتقــل کننــد.
حــاال متوجــه شــدید کــه بوســیدن فرزنــد بــه جــز ابــراز محبــت و عاقــه، مزایایــی دیگــر نیــز 
داشــته اســت کــه شــاید از آن هــا بــا خبــر نبودیــد. پــس همیــن حــاال بــه ســراغش برویــد 

و ببوســیدش.

استرس چه بر سر مغز می آورد؟

مزایای بوسیدن کودک
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برنامــه  بخش هــای  از  یکــی  مــردم،  مشــکات  بــه  رســیدگی 

چتــر ارتبــاط اســت. در همیــن راســتا، مهنــدس فرشــته صبایــی 
مخابــرات  شــرکت  ســیار  مشــتریان  ارتباطــات  اداره  رئیــس 
برنامــه  ایــن  در  مشــترکان  پاســخگوی ســؤال  اصفهــان،   اســتان 

شدند.
   چگونه می توان پیامک های تبلیغاتی را حذف کرد؟

ــوع پیامــک داریــم؛ پیامک هــای شــخصی  ــه طــور کلــی ســه ن   مــا ب
ــوع  ــن ن ــوا )ای ــر محت ــی ب ــای مبتن ــی، پیامک ه ــای تبلیغات پیامک ه
ــاز خــود  ــر اســاس نی ــه مشــترک ب ــی اســت ک ــا، پیامک های پیامک ه
ــترک  ــز از مش ــک نی ــوع پیام ــن ن ــه ای ــد و هزین ــاب می کن آن را انتخ
دریافــت می شــود.( بســیاری از مشــکات مشــترکان مربــوط بــه ایــن 
نــوع از پیامک هاســت؛ زیــرا مشــترک چــه خواســته یــا ناخواســته ایــن 
ــع  ــد آن را قط ــاال نمی توان ــا ح ــت؛ ام ــرده اس ــال ک ــرویس ها را فع س

کنــد.
 اگــر مشــترکان بــه هــر دلیلــی نتوانســتند ایــن نــوع پیامک هــا 
ــراه اول  ــامانه 999۰ هم ــا س ــاس ب ــا تم ــد ب ــد می توانن ــذف کنن را ح
درخواســت قطــع ایــن نــوع پیامک هــا را ثبــت کننــد؛ در کمتریــن زمــان 

ــد. ــد ش ــع خواهن ــا قط ــن پیامک ه ای
ســوی  از  پیامک هــا  ایــن  از  نوعــی  هیــچ  حاضــر  حــال  در   
مشــترکی  هــر  نمی شــود؛  ارســال  مشــترکان  بــه  اول  همــراه 
بــا  می توانــد  اســتفاده کنــد،  ســرویس ها  ایــن  از  بخواهــد  کــه 
 مراجعــه بــه ســایت همــراه اول mci.ir ایــن خدمــات را دریافــت 

کند. 
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