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روزنامه برگزيده فرهنگستان زبان و ادب فار�

ششــمین جشــنواره نخســتین واژه آب در نجف آبــاد بــا حضــور مدیــر عامــل 
ــه  ــی از ۱۱۶ مدرس ــوز کالس اول ــش از ۱۰۰۰ دانش آم ــتان و بی ــای اس ــرکت آبف ش

ــد.  ــزار ش ــاد برگ ــتان نجف آب شهرس
معــاون  جعفــرزاده،  احمدرضــا  آب  واژه  نخســتین  جشــنواره  ششــمین  در 
ــای  ــرای برنامه ه ــر اج ــاد ب ــداری نجف آب ــی فرمان ــی و فرهنگ ــزی، عمران برنامه ری
ــوزش مصــرف  ــرد: آم ــالم ک ــد و اع ــه آب تأکی ــی درخصــوص مصــرف بهین فرهنگ
بهینــه آب بایــد در جامعــه نهادینــه شــود و بایــد از ایــن طریــق از مصــرف بی رویــه 
آب جلوگیــری کــرد؛ زیــرا سال هاســت کــه خشکســالی در کشــور و منطقــه 
ــا  ــد ب ــی بای ــع آب ــدید مناب ــت ش ــه محدودی ــه ب ــا توج ــن ب ــت. بنابرای حکمفرماس

ــود. ــت ش ــی مدیری ــه خوب ــی ب ــدود آب ــع مح ــن مناب ــه، ای ــرف بهین مص
روش های نوین آبیاری میان کشاورزان

وی گفــت: عــالوه بــر فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه آب میــان دانش آمــوزان بایــد 
راهکارهایــی هــم جهــت بهره منــدی از روش هــای نویــن آبیــاری میــان کشــاورزان 
در دســتور کار قــرار گیــرد تــا کشــاورزان هــم بــا افزایــش راندمــان آبیــاری مانــع از 

هدررفــت آب شــوند. 
ــر  ــاد ب ــتان نجف آب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــه مدی ــن برنام ــن در ای همچنی
ــع اول  ــوزان مقط ــه دانش آم ــرف آب ب ــه مص ــای بهین ــوزش روش ه ــت آم اهمی
ــاد آمــوزش  دبســتان اشــاره و اعــالم کــرد: آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آب
ــز اهمیــت  ــه دانش آمــوزان مقطــع کالس اول را بســیار حائ مصــرف درســت آب ب
ــه طــوری کــه در جشــنواره نخســتین واژه آب از برخــی از دانش آمــوزان  ــد؛ ب خوان
ــنواره  ــن جش ــور در ای ــرای حض ــتان ب ــطح شهرس ــه در س ــع اول ۱۱۶ مدرس مقط
ــه  ــوزان مدرس ــه دانش آم ــوان ب ــان می ت ــن می ــه در ای ــل آورد ک ــه عم ــوت ب دع
ــهید  ــازان، ش ــش، جانب ــالم، آوای دان ــی، س ــهید صالح ــان، ش ــینا، ابوریح ــن س اب
منتظــری، شــهید فتحــی، شــهید یوســف، شــهید حــری، شــهید حســینی، شــهید 
ــی  ــهید تائب ــالب و ش ــکوفه های انق ــه، ش ــن اندیش ــاط، نوی ــوت، نش ــی، نب حقیق

و ... اشاره کرد.
مصرف بهینه آب

ــه  ــرف بهین ــتای مص ــاد در راس ــتان نجف آب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت: آم وی گف
آب، آبیــاری فضــای ســبز مــدارس را مجهــز بــه آبیــاری قطــره ای نمــود. همچنیــن 
ــدارس  ــای م ــام کولره ــود و تم ــتفاده می ش ــدارس اس ــده در م ــیرآالت کاهن از ش
ــه منظــور  ــری هــم ب ــه تدابی ــن گون ســطح شهرســتان دارای ســایبان هســتند. ای

ــرار گرفــت. ــه آب در مــدارس در دســتور کار ق مصــرف بهین
ــاد   ایــن مطلــب در حالــی از ســوی مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آب
ــم مدرســه شــهید قاســمی، گفــت: درســت  ــوان شــد کــه فضــل احمــدی، معل عن
ــا  ــدارس اســتفاده شــده، ام ــا م ــده مصــرف در آبخوری ه ــزار کاهن ــه از اب اســت ک

بــه جهــت اینکــه دانش آمــوزان آب را بــه هــدر ندهنــد، در آبخــوری مــدارس لیــوان 
گذاشــته شــده و نیــز در ســاعات اســتراحت معلــم بــه همــراه دانش آمــوزان 
در آبخــوری حضــور پیــدا می کنــد و بــه دانش آمــوزان آمــوزش داده می شــود 
کــه از لیوانــی کــه در آبخــوری قــرار دارد، بــرای نوشــیدن آب اســتفاده شــود 
ــه  ــه نباشــد ب ــن گون ــد و ای ــوان بریزن ــد، در لی ــاز دارن ــه نی ــدازه ای ک ــه ان و آب را ب
جــای اســتفاده از لیــوان از دســت بــرای آب خــوردن اســتفاده شــود کــه نــه تنهــا 

ــود.  ــت آب می ش ــث هدررف ــه باع ــت، بلک ــتی نیس بهداش
ــهید  ــه ش ــوز کالس اول مدرس ــان، دانش آم ــارات آرش فالحتی ــن اظه ــه ای در ادام
ــرود  ــدر ن ــه ه ــی ک ــرف می کن ــه آب را مص ــؤال چگون ــه س ــخ ب ــمی، در پاس قاس
ــه در  ــی ک ــدم، از لیوان ــنه ش ــه تش ــع در مدرس ــر موق ــم ه ــاد گرفت ــن ی ــت: م گف
آبخــوری قــرار داده شــده اســتفاده کنــم و لیــوان را بــه انــدازه ای کــه آب نیــاز دارم 
ــه  ــم ک ــاد گرفت ــن ی ــن جش ــم در ای ــروز ه ــم. ام ــدر نده ــا آب را ه ــم ت ــر می کن پ
ــی  ــا مهربان ــد، ب ــدر می دهن ــه آب را ه ــانی ک ــه کس ــتیم و ب ــان آب هس ــا حامی م
و بــه صــورت دوســتانه می گویــم کــه آب را درســت مصــرف کننــد و در خانــه هــم 
ــه  ــد، ب ــادرم آب را درســت مصــرف نکنن ــدر و م ــر پ ــس آب هســتم و اگ ــن پلی م

ــم.  ــر می ده ــا تذک آن ه
ــلیمانیان  ــتان س ــان از دبس ــه ملکی ــادر فاطم ــری، م ــان مظف ــان مرج ــن می در ای
ــا درســت مصــرف کــردن الگــوی مناســبی  گفــت: مــن ســعی می کنــم در خانــه ب
بــرای فرزندانــم باشــم؛ بــه ویــژه تأکیــد دارم کــه هنــگام مســواک زدن حتمــا ایــن 
ــوان آب  ــک لی ــا ی ــب ب ــر ش ــودم ه ــد و خ ــام دهن ــوان آب انج ــک لی ــا ی کار را ب

مســواک می زنــم. 
در ادامــه ایــن جشــنواره مجیــدی، مدیــر آبفــای شهرســتان نجف آبــاد درخصــوص 
ــاری  ــال ج ــدای س ــت: از ابت ــه گف ــن منطق ــی در ای ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج
تاکنــون بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا مدیریــت اداره آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان نجف آبــاد در ســال تحصیلــی ۹۶ - ۹۵ حــدود ۱۷ مدرســه حضــور پیــدا 
ــدام  ــرف آب اق ــی در مص ــت صرفه جوی ــرح خالقی ــرای ط ــه اج ــبت ب ــرده و نس ک
نمــوده اســت. همچنیــن مروجــان مصــرف بهینــه آب بــا حضــور در ادارات مختلــف 
شهرســتان بــا محوریــت فرمانــداری دربــاره اســتفاده از شــیرآالت کاهنــده مصــرف 
و جهــت نصــب مخــازن اســتراتژیک ذخیــره آب اقــدام کرده انــد و نیــز تعــداد ۲۷۰ 
ــن شــهر  ــه فاضــالب ای ــه خان ــی از تصفی ــف تحصیل ــران مقاطــع مختل ــر از دبی نف
بازدیــد و بــا نحــوه تصفیــه فاضــالب و بازچرخانــی آب در صنعــت آشــنا شــدند و از 

ــده اند.  ــالب آگاه ش ــبکه فاض ــی آب در ش ــای بازچرخان مزای
وی ادامــه داد: جشــنواره نخســتین واژه آب بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار شــد 
کــه انتظــار مــی رود ایــن جشــنواره در دیگــر شــهرهای شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار 
گــردد تــا همــه دانش آمــوزان بــا روش شــادی کــه بــه وســیله موســیقی و نمایــش 

ــد  ــه بهره من ــن برنام ــد، از ای ــنا می کن ــه آب آش ــرف بهین ــا مص ــوزان را ب دانش آم
شــوند.

برگزاری هفتمین جشنواره نخستین واژه آب در شهرستان لنجان
ــر از  ــش از ۲۰۰ نف ــور بی ــا حض ــتین واژه آب ب ــنواره نخس ــن جش ــن هفتمی همچنی
ورنامخواســت چمگــردان،  زرین شــهر،  شــهرهای  اولــی  دانش آمــوزان کالس 
ــاد و  ــان، ارش ــرو، پیم ــان، ناصرخس ــدارس ارمغ ــان از م ــده لنج ــده رود و س زاین

ــد.  ــزار ش ــاب برگ مهت
در جشــنواره نخســتین واژه آب شهرســتان لنجــان کــه رئیــس شــورای شهرســتان 
ــوزش  ــر آم ــی، مدی ــروی انتظام ــتیبانی نی ــاون پش ــدار، مع ــاون فرمان ــان، مع لنج
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــتند، مدی ــور داش ــان حض ــای لنج ــر آبف ــرورش و مدی و پ
ــم کشــور و اســتان  شهرســتان لنجــان گفــت: درحــال حاضــر یکــی از مســائل مه
ــا وقــوع پدیــده خشکســالی بحــث  مســئله آب اســت و چنــد ســالی اســت کــه ب
ــع آبــی جــدی دنبــال می شــود. در ایــن راســتا آمــوزش و پــرورش  مدیریــت مناب
شهرســتان لنجــان چندســالی اســت کــه برنامه هایــی جهــت مصــرف بهینــه آب در 
مــدارس پیــاده کــرده اســت. در ایــن میــان می تــوان برگــزاری مســابقات نقاشــی 
مختلــف  مقاطــع  در  دانش آمــوزان  بیــن  در   ... و  مقاله نویســی  انشانویســی، 
ــه  ــان ادام ــن برنامه هــای آموزشــی همچن ــرد. ای ــی در شهرســتان اشــاره ک تحصیل

ــود. ــه ش ــوزان نهادین ــن دانش آم ــه آب در بی ــرف بهین ــگ مص ــا فرهن دارد ت
انتخاب هوشمندانه گروه هدف

ایــرج شــاهمرادی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره نخســتین واژه آب گفــت: ایــن 
اقــدام بســیار مناســبی اســت کــه بــا بهره گیــری از روش نمایــش طنــز، موســیقی 
و مســابقه، راه هــای مصــرف بهینــه آب را بــه دانش آمــوزان کالس اول کــه در 
ایــن پایــه فراگیــری هــر مســئله ای بســیار مؤثــر اســت، آمــوزش دهنــد و مطمئنــا 
دانش آمــوزان در ایــن مقطــع هــر موضوعــی را یادگرفتنــد بــرای همیشــه در زندگــی 
خــود اعمــال می نماینــد. بنابرایــن انتخــاب ایــن گــروه هــدف بســیار هوشــمندانه 

بــوده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش شهرســتان لنجــان آمادگــی هرنــوع 
همــکاری بــا شــرکت آبفــا بــه منظــور ترویــج مصــرف بهینــه آب را دارد، خاطرنشــان 
پــرورش و شــرکت آب  و  آمــوزش  اداره  ســاخت: پیشــنهاد می شــود میــان 
ــه آب  ــرف بهین ــگ ســازی مص ــور فرهن ــه منظ ــکاری ب ــه هم و فاضــالب تفاهم نام
ــرورش  ــوزش و پ ــه اداره آم ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــد ش ــوزان منعق ــش آم ــان دان می
ــدد آموزشــی در  ــای متع ــا در برنامه ه ــان کارشناســان آبف ــی آن را دارد از می آمادگ

ــد.  ــتفاده نمای ــت آب اس ــرف درس ــگ مص ــتای فرهن راس
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــاهمرادی، مدی ــوی ش ــی از س ــرات درحال ــه نظ ــن نقط ای
ــتان  ــم کالس اول دبس ــی، معل ــته ملک ــه فرش ــد ک ــوان ش ــان، عن ــتان لنج شهرس

مهتــاب، گفــت: سال هاســت کــه معلم هــای کالس اول دبســتان بــه صــورت 
تئــوری نــکات آموزنــده ای در زمینــه مصــرف درســت آب بــه دانش آمــوزان یــادآور 
می شــوند؛ بــه طــوری کــه در برنامه هــای صبحگاهــی نکاتــی درخصــوص مصــرف 
ــا کــه  ــه نظــر می رســد اگــر کارشناســان آبف ــه ب ــده می شــود. البت ــه آب گنجان بهین
متخصــص ایــن امــر هســتند، برنامه هایــی بدیــن منظــور در دســتور کار قــرار دهنــد 
ــتان  ــم کالس اول دبس ــلیمیان، معل ــهیال س ــد. س ــد ش ــع خواه ــر واق ــیار مؤث بس
ارمغــان، گفــت: بــرای دانش آمــوزان کالس اول سال هاســت کــه برنامه هــای 
ــاره  ــی درب ــا می خواهــم تحقیق ــه از آن ه ــه ای ک ــه گون ــم؛ ب ــی درنظــر می گیری عمل
چگونــه مصــرف آب در منــزل انجــام بدهنــد؛ بــه عنــوان مثــال بگوینــد مدت زمــان 
دوش گرفتــن آن هــا چــه مقــدار بــوده و اگــر پــدر یــا مــادر در انجــام کارهــا آب را 
بی رویــه مصــرف می کننــد بــه آن هــا تذکــر دهنــد. تصــورم ایــن اســت کــه دخیــل 
کــردن دانش آمــوزان کالس اول در راه هــای مصــرف درســت آب بســیار مؤثــر 
ــان،  ــتان ارمغ ــوز کالس اول دبس ــایی دانش آم ــرا بخش ــان زه ــن می ــت. در ای اس
گفــت: مــن در مدرســه یــاد گرفتــم کــه مامانــم موقــع شســتن ســبزی و میــوه آب 
اضافــه آن را بــرای گلــدان اســتفاده کنــد و امــروز هــم در جشــنواره نخســتین واژه 
آب یــاد گرفتــم کــه اگــر مــا آب را درســت مصــرف کنیــم و آب را هــدر ندهیــم، آب 

ــد. ــه اســتفاده کنن ــا هســت ک ــرای همــه دوســت های م ب
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

در ادامــه رحیمــی، مدیــر آبفــای شهرســتان لنجــان، فرهنگ ســازی مصــرف 
ــروز  ــر ام ــت: اگ ــد و گف ــت خوان ــز اهمی ــن بســیار حائ ــه آب را در ســنین پایی بهین
ــه  ــاید ب ــتیم، ش ــهروندان هس ــی از ش ــزد برخ ــه آب ن ــرف بی روی ــاهد مص ــا ش م
دلیــل آن اســت کــه آموزش هــای الزم جهــت مصــرف بهینــه آب در مقاطــع پاییــن 
ــده گاه  ــث ش ــی باع ــأل آموزش ــن خ ــت و ای ــده اس ــه نش ــا ارائ ــه آن ه ــی ب تحصیل
ــا  ــی رود ب ــار م ــا انتظ ــیم. ام ــه باش ــطح جامع ــه آب در س ــرف بی روی ــاهد مص ش
ــن  ــأل از بی ــن خ ــت، ای ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــون در دس ــم اکن ــه ه ــری ک تدابی
ــف جامعــه  ــان اقشــار مختل ــده نظاره گــر مصــرف درســت آب در می ــرود و در آین ب
ــان  ــتان لنج ــای شهرس ــی آبف ــای فرهنگ ــی برنامه ه ــرای بعض ــه اج ــیم.وی ب باش
اشــاره و تصریــح کــرد: عــالوه بــر تعاملــی که میــان اداره آمــوزش و پــرورش و آبفای 
ــف  ــع مختل ــان مقاط ــه آب در می ــرف بهین ــج مص ــاره تروی ــان درب ــتان لنج شهرس
ــا ائمــه جماعــات  ــی وجــود دارد، آبفــای لنجــان تعامــل ســازنده ای هــم ب تحصیل
و جمعــه دارد و ایــن قشــر در مســاجد و نمــاز جمعــه مــردم را ترغیــب بــه مصــرف 
درســت آب می کنند.همچنیــن نیــز بــا چــاپ کتــاب، بروشــور، نصــب بنــر و ارســال 
ــد.  ــرف آب می نماین ــه مص ــب ب ــردم را ترغی ــال م ــف س ــول مختل ــک در فص پیام
ایــن درحالــی اســت کــه برگــزاری جشــنواره نخســتین واژه آب بــه بهتریــن شــکل 

برگــزار شــد.

برگزاری جشنواره «نخستین واژه، آب» در نجف آباد و لنجان
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رای بــدوی پرونــده موســوم بــه جهانگیــر در دادگاه انقــاب 
کــرج صــادر و بــر اســاس آن متهــم ردیــف اول بــه اتهــام 
افســاد فــی االرض و تشــکیل شــبکه کاهبــرداری بــه اعدام 

محکــوم شــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، احــکام پرونــده هــزار میلیــارد 
ریالــی موســوم بــه »جهانگیــر« بــا 38 متهــم و بــا بیــش 
 از 30 عنــوان اتهــام، بــا عناوینــی چــون افســاد فــی  االرض

ــعبه  ــمی در ش ــناد رس ــل اس ــبکه ای، جع ــرداری ش کاهب
ــد. ــادر ش ــرج ص ــتان ک ــاب شهرس ــوم دادگاه انق س

ــه ایــن پرونــده اواســط مهرمــاه و بــه ریاســت  رســیدگی ب
رســول کرم پــور، رئیــس شــعبه ســوم دادگاه انقــاب 
ــه  ــن جلس ــس از چندی ــد و پ ــاز ش ــرج، آغ ــتان ک شهرس
شــنیدن اظهــارات شــاکیان و دفاعیــات متهمــان، در 11 دی 

ــد. ــدور رای ش ــه ص ــر ب 1395 منج
رســول کرم پــور، رئیــس شــعبه ســوم دادگاه انقــاب کــرج 
دربــاره ایــن پرونــده گفــت: ایــن پرونــده بــا ابعــاد وســیع 
دارای 180 شــاکی و 38 متهــم بــود کــه اســتنادات مربوطــه 
در قالــب 120 جلــد و 13500 بــرگ بــه دادگاه ارائــه شــد و در 

مرحلــه رســیدگی قــرار گرفــت.
وی اضافــه کــرد: شناســایی و بازداشــت متهمــان بر اســاس 
ــرای  ــه دادس ــرز ب ــتان الب ــات اس ــزارش اداره کل اطاع گ
عمومــی و انقــاب کــرج دربــاره فعالیــت یــک بانــد فعــال 
در امــر کاهبــرداری شــبکه ای بــود کــه پــس از بازتــاب ایــن 

ــر  ــه مقادی ــان مرحل ــت و در هم ــان بازداش ــزارش متهم گ
زیــادی اســناد و مــدارک جعلــی و ســاختگی کشــف شــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب ــاب ک ــوم دادگاه انق ــعبه س ــس ش رئی
ــف  ــم ردی ــح داد: مته ــد توضی ــن بان ــده ای ــت پیچی فعالی
اول ایــن پرونــده، »ج. الــف« معــروف بــه جهانگیــر، دارای 
بیــش از 13 فقــره ســابقه کیفــری بــود و بــا تشــکیل شــبکه 
ــه  ــت یافت ــی دس ــان قدرت ــه چن ــرداری ب ــره ای کاهب زنجی
بــود کــه قــادر بــود در هــر زمــان و بــه هــر شــکل، امــاک 
مدنظــر خــود را بــا اســناد رســمی آن بــه دســت آورد و بــا 
طــرح شــکایت و ادعاهــای واهــی، بزه دیــدگان را محکــوم 

کنــد.
اســتنادات  بررســی  از  پــس  داشــت:  اظهــار   کرم پــور 
ــر  ــه عناص ــوط ب ــان، رای مرب ــاکیان و متهم ــارات ش و اظه
ایــن شــبکه کــه مجموعــا شــامل یــک حکــم اعــدام 
 بیــش از 841 ســال حبــس، 5 مــورد حبــس ابــد، رد مــال
ممنوعیــت از کارشناســی و اشــتغال در ادارت دولتــی اســت 
ــرار  ــان ق ــه وکای متهم ــم ب ــاغ حک ــه اب صــادر و در مرحل

داده شــد.
ــاره مجازات هــای متعــدد و حبــس  ــح کــرد: درب وی تصری
ــا  ــون مجــازات اســامی، تنه ــر اســاس قان ــم، ب ــرای مته ب
ــده  ــکام صادرش ــد و اح ــد ش ــرا خواه ــد اج ــازات اش مج
ــوان  ــی در دی ــت تجدیدنظرخواه ــی و دارای قابلی غیرقطع

ــزان ــی کشــور اســت. می عال

عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس تاکیــد 
کــرد برگــزاری مراســم برائــت از مشــرکان بایــد جــزو 
شــروط ایــران بــرای شــرکت در مراســم حــج باشــد.

ــار  ــی پورمخت ــن، محمدعل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــت،  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
بــا اشــاره بــه دعــوت وزیــر حــج عربســتان از ایــران 
ــران در  ــردم ای ــور م ــت حض ــزی جه ــرای برنامه ری ب
ــوت  ــار داشــت: اصــل دع ــده اظه مناســک حــج آین
ــران خــوب اســت و نشــان می دهــد عربســتان  از ای
ــر  ــران ب ــال ای ــن ح ــا ای ــه دارد؛ ب ــت توج ــه واقعی ب
ــا عربســتان  ــد ب ــه دارد، بای ــای سیاســت هایی ک مبن

ــد. ــار کن رفت
نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس دهــم 
شــورای اســامی ادامــه داد: بــه نظــر می رســد 
دعــوت از ایــران بــرای برنامه ریــزی حــج ســال 
ــه نوعــی حاکــی از آن اســت کــه عربســتان  آینــده ب
ــیمان  ــران پش ــق ای ــته در ح ــود در گذش ــرده خ از ک

ــت. ــده اس ش
وی تاکیــد کــرد: امــا مســئوالن کشــور نیــز بایــد بــه 
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه شــرایط حضــور 
ــت  ــاد امنی ــزت، ایج ــد ع ــج بای ــم ح ــران در مراس ای

ــان باشــد. ــا آن ــرای زوار و برخــورد درســت ب ب
ــدات  ــد تعه ــان اینکــه عربســتان بای ــا بی ــار ب پورمخت
ــاض  ــر ری ــت: اگ ــرد، گف ــوارد بپذی ــن م خــود را در ای
ــد  ــول کن ــم، قب ــر داری ــه مدنظ ــئولیت هایی را ک  مس
ــم  ــاز شــود، اســتقبال خواهی ــا از اینکــه راه حــج ب م
ــم  ــن مراس ــد در ای ــتاق بتوانن ــردم مش ــا م ــرد ت ک

ــوند. ــر ش حاض
عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلس شــورای 
اســامی اظهــار داشــت:  ایــران بــرای حضــور در 
ــد پیش شــرط هایی داشــته باشــد؛  مراســم حــج بای
ــم  ــزاری مراس ــز برگ ــروط نی ــن ش ــی از مهم تری یک
برائــت از مشــرکان اســت کــه انتظــار داریــم مســئوالن 

ــد. ــاره بگوین ــه دولــت ریــاض دوب ــه را ب ایــن نکت

یــک گــروه از داخــل ایــران بــا تیــم دونالــد ترامــپ 
ــد. ــرار کرده ان ــاط برق ــکا، ارتب ــب آمری ــور منتخ رئیس جمه

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ایــن ارتباطــات بحث هایــی 
بــا تیــم ترامــپ انجــام گرفتــه کــه در نهایــت گــروه ایرانــی 
ــد  ــو نخواه ــپ، لغ ــه برجــام از طــرف ترام متوجــه شــده ک
ــی  ــر بعض ــر س ــاره ب ــره دوب ــده مذاک ــه ش ــا گفت ــد؛ ام ش

ــی اســت. مســائل قطع
ارزیابــی ایــن گــروه ایرانــی آن اســت از آنجایــی کــه برجــام 
ــن  ــت و همچنی ــه اروپاس ــور و اتحادی ــران و 5 کش ــن ای بی
ذیــل قطعنامــه 2331 تصویــب شــده، اگــر بخواهــد برجــام 
لغــو شــود، بایــد قطعنامــه جدیــدی در شــورای امنیــت بــه 
تصویــب برســد. بنابرایــن اینکــه آمریــکا بخواهــد یک  جانبــه 
عمــل کنــد، ایــن انجام شــدنی نیســت؛ امــا در عیــن حــال 
ایــن را مــا بایــد جــدی بگیریــم کــه آمریکایی هــا بــه 

تعهــدات ســمت خودشــان در بحــث برجــام عمــل نخواهنــد 
ــران  ــان ای ــدی می ــک تعه ــام ی ــپ برج ــد ترام ــرد و از دی  ک
و اروپاســت و کارشناســان می گوینــد مــا بــه تعهــدات 
دسترســی  بحــث  در  دلخــوش کنیــم.  نبایــد   آمریــکا 
و بازرســی بــه مراکــز هســته ای مــا نیــز برنامــه تیــم ترامــپ 

ایــن اســت کــه از حداکثــر ظرفیــت برجــام اســتفاده کننــد.
از طــرف دیگــر تیــم اوبامــا بــه ایــران پیــام داده تــا امتیــازات 
بیشــتری از طــرف ایــران داده شــود تــا زمانــی کــه ترامــپ 
ســرکار می آیــد، انگیــزه کمتــری بــرای بــر  هــم زدن برجــام 
داشــته باشــد؛ از جملــه ایــن امتیــازات، اجــازه بازرســی های 
بیشــتر از تاسیســات هســته ای و نظامــی ذکــر شــده اســت.

مــورد دیگــر خــروج بخــش جالــب توجــه دیگــری از 
ــن پیشــنهاد  ــات ای ــران اســت. در جزئی ــوم ای ــر اورانی ذخای
ــاره ذخایــر  آمــده: آمریکایی هــا می گوینــد ایــران بیایــد درب
ــه  ــاره ب ــد، دوب ــن باش ــش از 300 ت ــد بی ــه نبای ــوم ک اورانی
آمریــکا اطمینــان بدهــد! در واقــع حــرف آمریکایی هــا ایــن 
ــاالت  ــه در اتص ــی ک ــن اورانیوم ــدود دو ت ــه آن ح ــت ک اس
ــاالت  ــا و اتص ــد لوله ه ــود دارد، بیایی ــز وج ــای نطن  و لوله ه
را بشــویید و آن دو تــن مــواد را اســتخراج و از ایــران خــارج 
کنیــد. در عــوض تیــم اوبامــا گفتــه اســت: دولــت آمریــکا 
ــه  ــگ ب ــاس و بوئین ــد می شــود مجــوز صــادرات ایرب متعه
ایــران را تــا آخــر ســال جــاری میــادی و حــدود یــک مــاه 

آینــده صــادر کنــد. پــارس

 عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: امنیــت 
ــچ کشــور  ــکا و هی ــدرت نظامــی کشــور باعــث شــده آمری و ق
دیگــری نتوانــد بــه خــاک ایــران تعــرض کنــد. اینکــه آقایــان 
ادعــا دارنــد مذاکــرات باعــث شــده آمریــکا و ایــران وارد جنــگ 
ــدی پیــش  نشــوند، درســت نیســت. محمدحســین صفارهرن
از ظهــر دیــروز بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر قــدرت نظامــی کشــور 
افزایــش پیــدا نکنــد، آمریــکا از حملــه بــه کشــور هیــچ هراســی 
ــزرگ  ــای ب ــکا و قدرت ه ــرد: آمری ــان ک ــت، بی ــد داش نخواه
ــد؛  ــع نکرده ان ــود را قط ــی خ ــدرت نظام ــش ق ــم افزای ــا ه دنی
ــوی  ــه جل ــت ک ــت آن اس ــور و تقوی ــی کش ــدرت نظام ــن ق ای
ــی  ــه مذاکرات ــرد، ن ــمنان می گی ــیطانی را از دش ــر ش ــر فک ه
ــرد: در  ــار ک ــه ســرانجام نرســید. وی اظه ــه خــودش هــم ب ک
شــکل گیری فتنــه ســال 88 اســتفاده از عناصــر داخلــی 
ــالیان  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــگان ب ــمنان و بیگان ــط دش توس
ســال اســت کــه بــه دنبــال برانــدازی و ضربــه زدن بــه نظــام 
هســتند، مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ امــا بــا بصیــرت مــردم 
ــا  ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــد. عض ــاکام مان ن
اشــاره بــه اینکــه دشــمنان بــرای انجــام توطئــه بــه همــکاری و 
اســتفاده از نیروهــای ضــد انقــاب و ضــد نظــام نیــاز داشــتند، 
افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه گروه هــای داخلــی ایــن بــار 
ــی  ــرض داخل ــای معت ــرا گروه ه ــدند؛ زی ــگان ش ــه بیگان طعم
ــات  ــود در انتخاب ــه ب ــر این گون ــد؛ اگ ــاب نبودن ــز ضــد انق هرگ
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد. صفارهرن ــدا نمی کردن ــور پی حض

ــدازی نظــام  ــز قصــد بران ــی هرگ میرحســین موســوی و کروب
ــن  ــود از اولی ــام خ ــدازی نظ ــورت بران ــرا در ص ــتند، زی را نداش
ــا  کســانی بودنــد کــه متضــرر می شــدند، افــزود: ایــن افــراد ب
وارد شــدن در ایــن جریــان بــه خــط امــام)ره(، مــردم و شــهدا 
تجــاوز کردنــد. صفارهرنــدی تصریــح کــرد: در زمینــه جلوگیــری 
از هر گونــه احتمــال درگیــری بایــد قــدرت دفاعــی را کــه 
موجــب بیمــه شــدن مملکــت و تأمیــن امنیــت کشــور شــده، 
ارتقــا دهیــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از افــراد بــر ایــن 
باورنــد کــه کشــور نیــازی بــه افزایــش قــدرت نظامــی نــدارد. 
مــا اگــر قــدرت دفاعــی خــود را تقویــت نکنیــم، بــه طــور یقیــن 
بــه سرنوشــت قذافــی و صــدام دچــار خواهیــم شــد. وی ادامــه 
داد: اگــر قــدرت نظامــی افزایــش پیــدا نکنــد، آمریــکا از حملــه 
ــن امنیــت و  ــچ هراســی نخواهــد داشــت؛ همی ــه کشــور هی ب
قــدرت نظامــی باعــث شــده کــه آمریــکا و هیــچ کشــور دیگــری 
ــگ  ــکا جن ــرای آمری ــد. ب ــران تعــرض کن ــه خــاک ای ــد ب نتوان
ــد  ــا دارن ــان ادع ــه آقای ــر اســت. اینک ــران بســیار هزینه ب ــا ای ب
ــوند،  ــگ نش ــران وارد جن ــکا و ای ــده آمری ــث ش ــرات باع مذاک

صحیــح نیســت.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــا  ــاط ب ــردن ارتب ــرار ک ــد و برق ــد پیون ــد بدانن ــراد بای ــن اف ای
آمریــکا مــا را بیمــه نمی کنــد، گفــت: مشــکل بــزرگ آمریــکا بــا 
ایــران، نداشــتن ســفارتخانه در ایــران اســت تــا از طریــق آمــد و 
شــد در ایــن کشــور بتوانــد فتنه هــای جدیــدی را ایجــاد کنــد.

کالهبردار هزار میلیاردی به اعدام محکوم شد

صفارهرندی:

قدرت نظامی ایران مانع تعرض آمریکا به کشور شد، نه مذاکرات

پورمختار با اشاره به دعوت وزیر حج عربستان از ایران:

برگزاری مراسم برائت از مشرکان از مهم ترین شروط ایران باشد

دست رد ترامپ به یک گروه ایرانی 

حتما بخوانید!
دست رد ترامپ به یک گروه ایرانی دوشنبه  13  دی ماه   21395
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انتقاد، زمینه شکوفایی                                         

ادامه از صفحه یک: 
فــرد منتقــد در انتقــادش بایــد رضایــت خــدا را در نظــر 
بگیــرد کــه در ایــن صــورت، هــم - بــا در نظــر گرفتــن 
 اثربخشــی انتقــاد - بــه هدفــش رســیده اســت 
و هــم در برابــر خــدا و وجدانــش آســوده اســت کــه بــه 

وظیفــه اش عمــل کرده.
باشــد اصــول اخاقــی  رعایــت  بــا  انتقــاد  اگــر    

تاثیرگذارتــر خواهــد بــود؛ حــال اگــر انتقادشــونده 
برآشــفت، نشــان از بی ظرفیتــی او و نوعــی خودخواهی 
اســت کــه منشــأ انحــراف و مفاســد خواهــد شــد. از 
طرفــی آگاهــی و شــناخت، شــرط دیگــر بــرای انتقــاد 
ــد  ــورد نق ــوع م ــد از موض ــد بای ــت. منتق ــازنده اس س
آگاه باشــد، وگرنــه چگونــه بی اطــاع می توانــد انتقــاد 

ســازنده داشــته باشــد؟ 
ــم  ــدون عل ــس ب ــر ک ــود: »ه ــدا)ص( فرم ــول خ رس
ــش  ــتر از اصاح ــادش بیش ــد، فس ــام ده کارى انج

می گــردد.«
نیــز می فرماینــد: »کســی کــه  امــام صــادق)ع( 
بــدون شــناخت بــه انجــام عملــی دســت زنــد، ماننــد 
ــد  ــتباهی را می پیمای ــیر اش ــه مس ــت ک ــده ای اس  رون

و شتاب بیشتر، فقط او را از مقصد دورتر می کند.«
شــرط دیگــر، احتمــال تأثیرپذیــری اســت. انتقــاد در 
صورتــی الزم و مفیــد اســت کــه انســان بدانــد حرفــش 
تأثیــر دارد. اگــر انســان احتمــال دهــد که انتقــادش در 
ــا دســت کم در جهت گیــری جامعــه  عملکــرد طــرف ی
تأثیرگــذار نخواهــد بــود، در اینجــا عمــا شــرایط و زمینه 
 انتقــاد مهیــا نیســت کــه البتــه اگــر گــوش شــنوا نبــود

امــر ســاقط نمی شــود؛ بلکــه بایــد راه تاثیــرش را پیــدا 
 کــرد. همچنیــن شــخص منتقــد بایــد  زمــان و مــکان 
ــه  ــوع پخت ــک موض ــد ی ــد. بای ــته باش ــر داش  را در نظ

و به شرایطی برسد که نقد موثر واقع شود.
ــی  ــای منف ــزی از ویژگی ه ــام نقدگری ــم اس در تعالی
افــراد اســت کــه ریشــه در تکبــر و خودبرتربینــی 
ــده و هــم  ــد نقدکنن دارد؛ در حالی کــه انســان هــم بای

ــد.  ــر باش نقدپذی
ــه  ــادی وجــود دارد ک ــات زی ــا روای ــی م ــون دین در مت
بیانگــر آن اســت کــه فــردی کــه انتقــاد می کنــد، بایــد 

بــا روی بــاز منتظــر شــنیدن انتقــاد هــم باشــد.
ــه  ــر ک ــد: »ه ــاره می فرمای ــی)ع( در این ب ــام عل  ام
ــا و آخرتــش ســالم  ســه خصلــت داشــته باشــد، دنی
 مانــد: امــر بــه معــروف کنــد و خــود بــه آن عمــل کنــد

نهــى از منکــر کنــد و خــود از آن بــاز ایســتد و از حــدود 
خداونــد عزوجــل پاســدارى کند.«

ــم  ــل قل ــان و اه ــه مخاطب ــه هم ــه ب ــن مقدم ــا ای  ب
ــه  ــه برنام ــن روزنام ــم  ای ــام می کنی و اهــل حــق اع
ــه از  ــت ک ــازنده اس ــاد س ــد و انتق ــر نق ــده اش ب آین
همیــن جــا از مدیــران و مســئوالن و کســانی کــه نقــد 
ــان  ــود نش ــدر از خ ــعه ص ــم س ــوند، می خواهی می ش

ــد. ــن راه کمــک کنن ــه مــا در ای ــد و ب دهن
ــه دور از مســائل سیاســی  ــا ب ــد م ــه طــور قطــع نق   ب
و اغــراض شــخصی و گروهــی و فقــط در جهــت 
ــع  ــه، رف ــی جامع ــاح و تعال ــودن راه اص ــر و پیم تذک
مشــکات مــردم و در راســتای مصالــح و منافــع 
عمومــی خواهــد بــود. بدیهــی اســت از نقــدی کــه بــر 
ــن  ــم؛ همچنی ــتقبال می کنی ــود، اس ــا ش ــرد م عملک
ــردم  ــور م ــاح ام ــت اص ــه در جه ــان ک ــد مصلح از نق
ــد چــاپ  ــام منتق ــه ن ــرده و آن را ب باشــد اســتقبال ک
ــی  ــه تمام ــه ب ــر آنک ــروط ب ــم؛ مش ــر می کنی و منتش
ــم  شــرایط انتقــاد ســازنده توجــه شــده باشــد و حری
ــود.  ــت ش ــئوالن رعای ــخصیت ها و مس ــخاص و ش اش
امیــد آنکــه بتوانیــم در راه اصــاح امــور مــردم گامــی 
ــه  ــم، ب ــل کنی ــود عم ــه خ ــه وظیف ــم، ب ــر برداری موث
ــر  ــف و رســالت های مطبوعــات نزدیک ت یکــی از وظای

ــانیم. ــل بپوش ــه عم ــه آن جامع ــویم و ب ش

عوامل انسجام خانوده )3(                                

    اظهار عالقه و ابراز محبت
در روایــت اســت کــه: »ان الهــل الجنــه اربــع عامــات 
ــد  ــم و ی ــب رحی ــف و قل وجــه منبســط و لســان لطی
ــاده  ــره گش ــانه دارد: اول چه ــن 4 نش ــه«. موم معطی
اســت؛ ایــن چهــره گشــاده هــم نشــانه الفــت اســت 
ــا  ــد ب ــوهر بای ــت. زن و ش ــر و محب ــانه مه ــم نش ه
ــد.  ــورد کنن ــم برخ ــا ه ــاز ب ــره ب ــط و چه ــه منبس وج
ــد  ــا هــم پیمــان زناشــویى می بندن ــى کــه ب  زوج جوان
ــى  ــق پاک ــى و عش ــه درون ــاى عاق ــر مبن ــوال ب معم
ــام  ــه در اس ــا آنچ ــد. ام ــر دارن ــه یکدیگ ــه ب ــت ک اس
تاکیــد شــده و بنیــان خانــواده را تقویــت مى کنــد 
و محبــت و الفــت را میــان زوج جــوان افزایــش 

مى دهــد، اظهــار و ابــراز آن اســت. 
ــت  ــد: »اذا احبب ــام مى فرمای ــادق  علیه الس ــام ص ام
ــا«؛  ــودة بینکم ــت للم ــه اثب ــک فان ــره بذل ــًا فاخب رج
ــود  ــتى خ ــتى، دوس ــت داش ــخصى را دوس ــرگاه ش ه
ــرا ایــن عمــل انــس و الفــت  ــه او اعــام کــن؛ زی  را ب

را بین شما پایدارتر می کند.
    مشورت کردن

مشــورت کــردن، یکــی از شــیوه های پســندیده قرآنــی 
ــان از  ــا انس ــود ت ــب می ش ــل موج ــن عم ــت. ای اس
ــد و از اندیشــه ها و افــکار  افــکار دیگــران اســتفاده کن

جدیــدی کــه خــود بــه آن نرســیده، بهــره گیــرد.
عقل ها مر عقل را یاری دهد 

مشورت ادراک و هشیاری دهد
خداونــد متعــال در قــرآن ســوره ای را بــه همیــن نــام 
ــن  ــل ف ــا اه ــورت ب ــه مش ــا ب ــاص داده و باره اختص
ــه در ســوره آل عمــران  ســفارش کــرده اســت. از جمل
می فرمایــد: »َو َشــاِوْرُهْم ِفــی اأَلْمــِر«. در کارهــای خود 
 بــا آنــان مشــورت کــن. بــرای نمونــه دربــاره امــور خانــه 
و خانــواده، مشــورت بــا همســر از امــور پســندیده بــه 
ــر)ص(  ــه پیامب ــده ک ــی آم ــد. در روایت ــمار می آی ش
ــه دخترانتــان  ــوط ب ــا زنانتــان در امــور مرب فرمــود: »ب

ــد.« مشــورت کنی
 رایزنــی بــا همســر و فرزنــدان در امــور خانــواده عــاوه 
بــر حکمــت فــوق، نشــانه عاقــه و احتــرام بــه افــکار 
دیگــران و تلطیــف فضــای خانــواده و در تقویــت 

ــر اســت. ــا مؤث ــی کام ــات خانوادگ ارتباط
    استقبال و بدرقه و دلجویی

خانــواده بــرای انســان کانــون آرامــش و راحتی اســت. 
ــواع  ــا ان ــزل ب ــرون از من ــه بی ــواده ک ــدر خان ــرد و پ م
مشــکات درگیــر اســت و بــا نامایمــات فراوانــى 
ــه  ــتن  ب ــگام برگش ــت دارد هن ــد، دوس ــورد مى کن برخ
خانــه کســى از او دلجوئــى کنــد، حــرف دلش را بشــنود 
ــاى  ــم درده ــود، مره ــش خ ــخنان آرامش بخ ــا س و ب
انباشــته دل او باشــد. دلــش مى خواهــد هنگامــى کــه 
ــره اى گشــاده ــا چه ــد، کســى ب ــاز مى کن ــزل را ب  در من
ــد  ــتقبال کن ــى از او اس ــى عاطف ــدان و لحن ــى خن  لب
و آنچــه را در دســت دارد، بــا تکریــم از او تحویــل بگیرد 
و آن کــس جــز همســر صالــح و مهربــان یــا فرزنــدان 
دلســوز و قدرشــناس او فــرد دیگــرى نخواهــد بــود. در 
ایــن صــورت چنیــن زن و افــراد خانــواده از دوســتان 

خــدا هســتند و پــاداش بزرگــى خواهنــد داشــت.
    تهیه مخارج

ــم  ــئولیت فراه ــواده، مس ــر خان ــوان مدی ــه عن ــرد ب م
کــردن وســایل مــورد نیــاز از قبیــل خــوراک و پوشــاک 
و… اعضــاى خانــواده را بــر عهــده دارد. در ایــن مــورد 
ــه  ــاره ب ــش را درب ــه خوی ــان وظیف ــا ایم ــرد ب ــر م اگ
دســت آوردن روزى حــال و پاکیــزه بــه خوبــى  انجــام 
دهــد، مقامــی بــس بلنــد در پیشــگاه خداونــد متعــال 
ــاوه  ــود ع ــل خ ــن عم ــا ای ــرد. او ب ــد ک ــب خواه کس
ــت  ــه، رضای ــت خان ــش خــود در مدیری ــای نق ــر ایف ب
 خداونــد و همســر و فرزندانــش را جلــب می کنــد 
و در تقویــت پیونــد زناشــویی و انســجام خانــواده گام 

برمــی دارد. 
ــیوه های  ــندیده از ش ــل پس ــن عم ــرآن ای ــات ق در آی
ــود: ــوب می ش ــی محس ــران اله ــدا و پیامب ــردان خ م

همــراه  بــه  موســی  حضــرت  ســفر  داســتان  در 
خانــواده اش بــه ناحیــه مصــر، قــرآن می فرمایــد: 
ــد  ــر کنی ــی صب ــت: اندک ــواده اش گف ــه خان ــی ب موس
کــه مــن آتشــی می بینــم؛ شــاید شــعله ای از آن 
ــش راه  ــن آت ــه وســیله ای ــا ب ــاورم ی ــرای شــما بی  را ب

را پیدا کنم.
ــوی  ــه کدبان ــاری رســاندن ب ــواده و ی ــه خان خدمــت ب
ــای  ــد، نیازه ــک می کن ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــه، دل ه خان
زندگــی را برطــرف می ســازد و بــه فرزنــدان نیــز درس 

ــوزد.  ــزاری می آم ــت و خدمتگ ــق و محب عش
امــام صــادق)ع( فرمودنــد: »الــکاد علــی عیالــه مــن 
ــرد تاشــگرى  ــى ســبیل  هللا«؛ م ــد ف حــال کالمجاه
بــراى  و مشــروع  حــال  روزى  تهیــه  بــراى  کــه 
ــه  ــد مجاهــدى اســت ک ــواده اش مى کوشــد، مانن خان

در راه خــدا جهــاد مى کنــد. 
ــه از  ــد: کســى ک ــز فرمودن ــام رضــا علیه الســام نی ام
ــال  ــال روزى ح ــه دنب ــروردگار ب ــت پ ــل و عنای فض
ــود  ــواده خ ــارج خان ــه مخ ــدازه اى ک ــه ان ــى رود ب  م
را تامیــن کنــد، از رزمنــده اى کــه در راه خداونــد متعــال 

ــرى دارد. ــاداش افزون ت ــد، پ ــاد مى کن جه
از نمونه هــای بــارز خدمــت بــه خانــواده کــه از وظایــف 
شــرعی مــرد نیــز محســوب می شــود، تأمیــن مخــارج 

خانــواده از راه حــال اســت. 
    هدیه دادن

ابــراز عاقــه و محبــت زن و شــوهر بــه همدیگــر 
زیباتریــن  از  یکــی  کــه  دارد  مختلفــی  راه هــای 
اســت. یکدیگــر  بــه  دادن  هدیــه  آن  روش هــای 

 قــرآن در مــواردی از ایــن شــیوه مهــرآور ســخن گفتــه 
ــه  ــد و از هدی ــب می کن ــه آن ترغی ــی ب ــت و گاه اس
ــان جــدا  ــی کــه می خواهــد از آن ــه زن مناســب مــرد ب
ــت  ــب محب ــه در جل ــه اســت. هدی شــود، ســخن گفت

ــر فــراوان دارد.  تأثی
رســول خــدا در روایتــی می فرمایــد: مــردی کــه داخــل 
بــازار شــود و تحفــه ای بخــرد و بــه خانواده اش برســاند 
ــاز  ــه نی ــت ک ــی اس ــل کس ــا عم ــادل ب ــش مع ثواب

ــرده باشــد. ــع ک ــی از مســتمندان را رف گروه

خبر سیاسی 

سخنگوی دولت خبر داد:

 افزایش حقوق کارمندان دولت 

حدود 10 درصد خواهد بود
ــا  ــت: ب ــتگان گف ــوق بازنشس ــاره حق ــت درب نوبخ
ــه اینکــه دولــت موظــف اســت هــر ســاله  توجــه ب
 بــا توجــه بــه نــرخ تــورم میــزان حقــوق و دســتمزد 
وجــود  بــا  نیــز  امســال  دهــد،  افزایــش  را 
ــاذ  ــری اتخ ــدی، تدابی ــورم 7.6 درص ــی ت پیش بین
شــد کــه حقــوق کارمنــدان، 10 درصــد افزایــش یابــد 
ــژه ای  ــف وی ــز ردی ــتگان نی ــه بازنشس ــرای کلی و ب
درنظــر گرفتــه شــد تــا نابرابری هــای پرداخــت 

ــد. ــر یاب ــعه تغیی ــه توس ــوق در برنام حق
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت

ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرد: ه ــار ک ــت اظه نوبخ
ترمیــم حقــوق بازنشســتگان در بودجــه ســال 
ــت  ــه بضاع ــه ب ــا توج ــن ب ــده و ای ــاظ ش  96 لح
و امکانــات دولــت بــوده کــه امیدواریــم شــرایط بــه 
ــع بیشــتری حاصــل شــود  ــه مناب نحــوی باشــد ک
تــا عــاوه بــر توجــه بــه ســرمایه گذاری، بــرای 
ــژه  ــردم، به وی ــی م ــد تمام ــدرت خری ــش ق افزای

ــود. ــدام ش ــت اق ــان دول کارکن
وی افــزود: در تبصــره 14 بودجــه بالــغ بــر 48 هــزار 
میلیــارد تومــان امــکان ایجــاد منابــع بــرای دولــت 
انــرژی  حامل هــای  قیمــت  افزایــش  محــل  از 
فراهــم شــده بــود؛ امــا دولــت نســبت بــه افزایــش 
ــاد  ــدام نکــرد و اعتق ــرژی اق قیمــت حامل هــای ان
ــو  ــه نح ــع ب ــن مناب ــا همی ــم ب ــه می توانی ــم ک داری

شایســته عمــل کنیــم.
ــه  ــور ادام ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــت  ــش قیم ــاره افزای ــز درب ــرای ســال 96 نی داد: ب
ــاغ  ــه اب ــق بودج ــیون تلفی ــد کمیس ــا بای حامل ه
 الزم را انجــام دهــد تــا بــه چــه نحــوی عمــل 

شود.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس سیاست

آیــت هللا طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه و نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان اصفهــان، در گفت وگــوی اختصاصــی 
ــی  ــای وطــن از برجــام و برنامه های ــه کیمی ــا روزنام ب
ــود  ــه وج ــور ب ــداد در کش ــن رخ ــر ای ــت تاثی ــه تح ک
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدن ام ــگ ش ــده، کم رن آم
سال هاســت  دســتگاه هایی کــه  منکــر، کوتاهــی 
 در ایــن زمینــه بــه فرهنــگ ضربــه وارد کرده انــد 

و همچنین حماسه 9 دی سخن گفت. 

ــه ایــن مســئله  وی شــاه کلید صحبت هــای خــود را ب
غربــی  و کشــور های  آمریــکا  معطــوف کــرد کــه 
ــار  ــر ب ــران زی ــوری اســامی ای ــد کــه جمه ــد بدانن بای
ــلح  ــه مس ــورت همه جانب ــه ص ــران ب ــی رود. ای  زور نم
و در برابــر رخداد هــای منطقــه ای هوشــیار اســت و بــه 

هــر قیمــت و بــا هــر کــس ارتبــاط برقــرار نمی کنــد.
ــه  ــد ک ــوال بفرمایی ــتین س ــوان نخس ــه عن     ب
ــه  ــری در رابط ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــور از س منظ
ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــه خط ــت و اینک ــام چیس ــا برج ب
فرمودنــد شــما در ایــن کار عجلــه کردیــد، خطــاب بــه 

ــود؟  ــتگاه ها ب ــوا و دس ــک از ق کدامی
منظــور معظــم لــه از ایــن نکتــه تعجیــل برجــام 
ــن  ــه ای ــد ب ــه نبای ــود ک ــور ب ــل کش ــرای داخ در اج
ــان  ــد ایش ــد. تاکی ــدام می ش ــن کار اق ــه ای زودی ب
ــد  ــی کنن ــئوالن بررس ــه مس ــود ک ــئله ب ــن مس ــه ای ب
ــج  ــه تدری ــام را ب ــت برج ــرار اس ــا ق ــر آمریکائی ه اگ
اجرایــی کننــد، مــا هــم بــه تدریــج بــه تعهــدات خــود 
ــان  ــه وظایفم ــا هم ــه م ــی ک ــم؛ در صورت ــل کنی  عم
ــانتریفیوژها ــدن س ــه برچی ــم )از جمل ــام دادی  را انج
کــم کــردن درصــد غنی ســازی، بتــن کــردن آب 
ــن  ــراوان و نگرفت ــازات ف ــنگین اراک و دادن امتی س
ــو  ــم جل ــدم ه ــک ق ــی ی ــا حت ــاز(، آن ه ــک امتی ی
نیامدنــد. منظــور معظــم لــه از تعجیــل در برجــام 
ایــن بــود. ایشــان همیشــه تاکیــد داشــتند کــه بایــد 
ــال  ــد از خــود در قب غربی هــا هــم یــک نشــانه و تعه
برنامه هایــی کــه ایــران انجــام داد، نشــان دهنــد کــه 
ــدگان  ــه نماین ــداد. البت ــاق رخ ن ــن اتف ــفانه ای متاس
ــه در  ــد ک ــراف کردن ــه اعت ــن زمین ــس هــم در ای مجل
ــردن  ــرا ک ــش از اج ــد پی ــد و بای ــه کردن ــام عجل برج
ــرا  ــد اج ــا تعه ــران از آمریکایی ه ــط ای ــا توس برنامه ه
ــد. ــق نش ــر محق ــن ام ــفانه ای ــه متاس ــم ک می گرفتی
    بــه نظــر شــما روابــط ایــران پــس از برجــام بــا 
ــد  ــم خواه ــه رق ــی چگون ــی و اروپای ــور های غرب کش

خــورد؟
ــا کشــورهایی  ــر ایــن اســت کــه نبایــد ب اعتقــاد مــا ب
ــاط داشــته  ــد ارتب ــه زده و می زنن ــران ضرب ــه ای ــه ب ک
باشــیم. مــا نمی خواهیــم بــا هرکــس ارتبــاط داشــته 
ــم  ــه دســت می گیری ــه اســلحه ب باشــیم. اصــِل اینک
هــم بــرای ایــن اســت کــه بــه هــر قیمــت و بــا هــر 

ــیم. ــته باش ــاط داش ــم ارتب ــس نمی خواهی ک

ــا  ــد ب ــه بای ــم ک ــاد داری ــل اعتق ــن اص ــه ای ــه ب گرچ
ــئله  ــن مس ــیم و ای ــته باش ــاط داش ــا ارتب ــه دنی هم
هیــچ اشــکال شــرعی نــدارد؛ امــا ایــن تعریــف 
ــم  ــر ســلطه بروی ــا زی ــه م ــت نیســت ک ــن جه ــه ای  ب
و کشــوری بخواهــد بــه مــا چیــزی را تحمیــل  کنــد. 
ــلطه گری  ــد س ــه قص ــی  ک ــور های غرب ــکا و کش آمری
ــوری اســامی  ــه جمه ــد ک ــد بدانن ــد، بای ــا دارن در دنی
ــن  ــل همی ــه دلی ــا ب ــار زور نمــی رود و م ــر ب ــران زی ای
ــا ایــن کشــورها قطــع رابطــه  رفتار هــای ســلطه گری ب

کردیــم.
    بفرماییــد هــدف اساســی ایــران پــس از برجــام 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــویی اس ــمت و س ــه س ــه چ ــت ب حرک

ــازار داخلــی و تولیــد را رونــق ببخشــد؟ ب
برنامه هــای کوچکــی  در راســتای توافــق برجــام، 
بــرای ایــران از جملــه عبــور کشــتی ها و مســائل 
بیمــه ای و ... محقــق شــد؛ امــا کمتریــن امکانــی کــه 
ــره  ــدن چه ــن ش ــت، روش ــران داش ــرای ای ــام ب برج
آمریکایی هــا در جامعــه جهانــی بــود و اینکــه تمامــی 
ملت هــا و کشــور ها بــه اهــداف شــوم و پشــت پــرده 
ــد  ــچ عه ــه هی ــان ب ــه آن ــد ک ــی بردن ــت پ ــن دول  ای
ــم   ــا ه ــود اروپایی ه ــتند و خ ــادار نیس ــی وف و پیمان
ــان آمریــکا هســتند، ایــن اخــاق  کــه جــزو هم پیمان
ــد   ــن ش ــن و روش ــان مبره ــکا برایش ــه آمری خبیثان
ــا ایــن دولــت فریبــکار هیــچ ثمــره ای  کــه مذاکــره ب
ــران  ــرای ای ــر ب ــام اگ ــه برج ــت. البت ــد داش نخواه
ثمــره ای نداشــت، منجــر بــه رســوایی آمریــکا در 
جهــان شــد؛ چــرا کــه ایــن دولــت درنتیجــه مذاکــرات 
بــا ایــران و طــرح برجــام هیــچ امتیــازی از تعهــدات 
خــود را بــرای ایــران اجرایــی نکــرد و بــه نیرنــگ خــود 

ــه داد. ــران ادام ــه ای علی

ــیاری  ــزوم هوش ــر ل ــی ب ــوری همدان ــت هللا ن ــرت آی  حض
آحــاد جامعــه، به ویــژه طــاب و فضــای حــوزه دربــاره 
مخاطــرات پیــش روی انقــاب اســامی تاکیــد و تصریــح 
ــه زدن  ــرای ضرب ــت ب ــال فرص ــه دنب ــران ب ــه فتنه گ ــرد ک ک

ــاب هســتند. ــه انق ب
ــا  ــزاری رس ــل از خبرگ ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــرت  ــا حض ــامی ب ــاب اس ــه انق ــاب مدرس ــتادان و ط اس
ــد. ــدار کردن ــد دی ــع تقلی ــی از مراج ــوری همدان ــت هللا ن آی

ــر از اســتادان و طــاب  ــه بیــش از 150 نف ــدار ک ــن دی در ای
مدرســه انقــاب اســامی حضــور داشــتند، حضــرت آیــت هللا 
نــوری همدانــی توصیه هــای بســیار مهمــی بــه طــاب 

جــوان داشــت.

ــی، فقاهــت  ــد عناصــر اخــاص، بلندهمت ــن مرجــع تقلی ای
همــراه بــا مبــارزه، مانــوس شــدن بــا آثــار امــام خمینــی)ره( 
پاســداری از انقــاب اســامی و ارتبــاط بــا امــام زمــان 

ــمرد. ــی برش ــات طلبگ ــام را از واجب علیه الس
ــر  ــد ب ــن تاکی ــات خــود ضم ــری از بیان وی در بخــش دیگ
لــزوم شــناخت فتنــه، بدعت هــا را آغازگــر فتنه هــا دانســت.
حضــرت آیــت هللا نــوری همدانــی از حرکــت مــردم در 9 دی 
بــا تجلیــل یــاد کــرد و ایــن حرکــت را برخاســته از هــوش و 

بصیــرت مــردم دانســت.
ــه  ــداری هرچ ــه بی ــاب را ب ــه ط ــد هم ــع تقلی ــن مرج ای

بیشــتر در برابــر فتنه هــا فراخوانــد و افــزود: بدانیــد همیشــه 
ــدار و هوشــیار  ــد بی ــن اســت. همیشــه بای ــا در کمی فتنه ه
ــر  ــه در فک ــی هســتند ک ــار فتنه گران باشــید؛ در گوشــه و کن
ــما  ــداری ش ــن بی ــد؛ بنابرای ــدان بیاین ــه می ــا ب ــد ت فرصتن

ــت.« ــیار الزم اس ــری بس ــان ام جوان
ــا  ــه کار انبی ــامی را دنبال ــاب اس ــد انق ــع تقلی ــن مرج  ای
 و ائمــه علیهم الســام دانســت و حرکــت در راه انقــاب 

و شهادت در این راه را باعث افتخار خود برشمرد.
حضــرت آیــت هللا نــوری همدانــی در پایــان ایــن دیــدار بــار 
دیگــر بــر لــزوم پاســداری از انقــاب اســامی تاکیــد کــرد.

آیت هللا نوری همدانی:

فتنه گران به دنبال فرصت برای ضربه زدن به انقالب هستند

امام جمعه اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

  اگرچه برجام برای ایران ثمره ای نداشت 
اما منجر به رسوایی آمریکا در جهان شد
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کشــتی طوفــان زده دالر کم کــم بــه ســاحل آرامــش نزدیــک 
می شــود. در کمتــر از یــک مــاه گذشــته، دالر پــس از تقریبــا 
ــازار را بــه هــم  ۳ ســال آرامــش، ناگهــان تمــام معــادالت ب
ــن  ــان هــم پیــش رفــت. ای ــا حــدود ۴۲۰۰ توم ریخــت و ت
نوســان عجیــب دالر باعــث شــد بــازار ایــران بــه شــدت بــه 
ــدر  ــش آنق ــن واکن ــد؛ ای ــان ده ــش نش ــرا واکن ــن ماج ای
گســترده و عجیــب بــود کــه حتــی روی کاالهایــی کــه هیــچ 

ارتباطــی بــا دالر ندارنــد هــم اثــر گذاشــت.
 ایــن اثــر البتــه بــه گفتــه کارشناســان بیــش از اینکــه واقعی 
بــوده باشــد حاصــل شــوک روانــی ناشــی از گرانــی دالر بــود. 
همچنیــن نمی تــوان ســودجویی عــده ای را هــم کــه همیشــه 
ــده  ــتند، نادی ــری هس ــرای ماهیگی ــود ب ــار آب گل آل در انتظ
ــی  ــد کاالی ــث ش ــدن دالر باع ــران ش ــفانه گ ــت. متاس گرف
ــی،  ــی و خارج ــای داخل ــی، خودروه ــوازم خانگ ــون ل همچ
مســکن یــا حتــی کــره و گوشــت نیــز گــران شــود؛ امــا بــا 
ــه ســمت  ــا ب ــی رود قیمت ه ــار م ــاب دالر انتظ ــدن حب ترکی

منطقــی شــدن پیــش بــرود.
 البتــه دســت کم انتظــار مــردم در ایــن شــرایط برخــورد بــا 

کســانی اســت کــه بی جهــت دســت بــه گرانفروشــی زدنــد.
    افزایش تقاضا یا بی تدبیری؟

مســئله مهمــی کــه در ایــن میــان بایــد مــورد بررســی قــرار 
گیــرد، پاســخ مســئوالن بانــک مرکــزی بــه افزایــش نــرخ 
ارز اســت. افزایــش تقاضــای فصلــی از جملــه عوامــل ایــن 

اتفــاق توســط ایــن افــراد برشــمرده شــده اســت. 
چنانچــه تقاضــای فصلــی یــا بــه اصطــالح پیــک مصرفــی 
ارز در ماه هــای آذر و دی را بــه علــت رویدادهــای ژانویــه بــه 
عــالوه اتمــام مــاه صفــر بدانیــم، پــس بایــد ایــن اصــل را نیز 
ــز تکــرار  ــت در ســال های گذشــته نی ــن عل ــه ای ــم ک بپذیری
ــن محــدوده  شــده اســت. درنتیجــه افزایــش تقاضــا در ای
ــوده  ــده ب ــی ش ــل و پیش بین ــال محتم ــری کام ــی ام زمان
ــی  ــی از پیش ــت ارز را ناش ــش قیم ــوان افزای ــت. نمی ت اس
گرفتــن تقاضــا بــر عرضــه دانســت؛ بلکــه ایــن عــدم عرضــه 
به موقــع ارز توســط بانــک مرکــزی را نشــان می دهــد. 
ــی  ــا افزایــش تقاضــای ارز، عرضــه کاف ــارت دیگــر ب ــه عب ب

صــورت نگرفتــه اســت.
    سقوط دالر و سکه

در جریــان معامــالت دیــروز، قیمــت هــر دالر آمریــکا بــا ۸۲ 

تومــان کاهــش بــه ۳۸۵۵ تومــان رســید و ایــن در حالــی 
ــان ارزان  ــم هــم ۲۵ هــزار توم ــه ســکه طــرح قدی اســت ک

شــد.
ــرخ ۴۱۷۵  ــه ن ــش ب ــان کاه ــا ۵۳ توم ــورو ب ــن ی  همچنی
تومــان، پونــد بــا ۵۲ تومــان کاهــش بــه نــرخ ۴۸۳۶ تومــان

درهــم امــارات بــا ۲۲ تومــان کاهــش بــه ۱۰۸۸ تومــان و لیــر 
ــه نــرخ ۱۱۶۰ تومــان معاملــه  ــا ۹ تومــان کاهــش ب ترکیــه ب

شــد. 
ــان  ــزار توم ــا ۲۵ ه ــم ب ــرح قدی ــار آزادی ط ــکه تمام به س

ــار آزادی  ــان، تمام به ــزار توم ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی کاهــش ی
ــون و ۶۲۰ هــزار تومــان کاهــش یــک  ــا یــک میلی ــد ب جدی
ــان  ــزار توم ــا ۴ ه ــکه ب ــان، نیم س ــزار توم ــون و ۱۱۴ ه میلی
کاهــش ۶۰۵ هــزار تومــان و ربع ســکه بــا هــزار تومــان 

ــد. ــه ش ــان معامل ــزار توم ــت ۳۱۸ ه ــش قیم کاه
ــزار  ــا ۲ ه ــی ب ــک گرم ــه ســکه ی ــر قطع ــان ه ــن می  در ای
تومــان افــت قیمــت ۲۱۰ هــزار تومــان، هــر اونــس طــال در 
ــرم  ــر گ ــنت و ه ــزار و ۱۵۱ دالر و ۹۰ س ــی ه ــای جهان بازاره

ــذاری شــد. ــرخ گ ــان ن ــزار توم ــار ۱۱۹ ه طــالی ۱۸ عی

کیمیاى وطن بررسى کرد:

حباب دالر ترکید

اپراتــور اول در اطالعیــه ای بــه مشــترکان خــود 
از  فقــط  را  اول  همــراه  ســیم کارت  داد  هشــدار 

فــروش، خریــداری کننــد. معتبــر  درگاه هــای 
ــران  ــات ســیار ای ــات شــرکت ارتباط اداره کل ارتباط
اعــالم کــرد: اخیــرا مشــاهده شــده افــرادی در 

تمــاس بــا مشــترکان ایــن اپراتــور
خریــد ســیم کارت همــراه اول را بــا 
یــک شــماره مشــابه و قیمتــی بیشــتر 
از قیمــت مصــوب، پیشــنهاد می دهنــد. 
ــور اول  ــه اپرات ــی اســت ک ــن در حال ای
فقــط از طریــق درگاه هــای رســمی 
ــذاری  ــه واگ ــدام ب ــود، اق ــروش خ ف

و فروش سیم کارت می کند. 
کــرده  تأکیــد  خــود  اطالعیــه  در  اول  همــراه 
فروشــندگان مذکــور رابطــه ای بــا همــراه اول ندارنــد 
و مشــترکان نبایــد بــه اعتبــار همــراه اول، بــه آن هــا 

ــد.  ــاد کنن اعتم

همچنیــن همــراه اول تصریــح کــرده مشــترکان 
طریــق  از  می تواننــد  ســیم کارت  خریــد  بــرای 
دفاتــر  اول،  همــراه  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
خدمــات مشــترکان و پورتــال ایــن اپراتــور بــه 
نشــانی www.mci.ir، اقــدام بــه خریــد ســیم کارت 

ــد. ــوب کنن ــت مص ــا قیم ب
 ســامانه فــروش تلفنــی همــراه اول

ــگل  ــودم، دان ــروش م ــامل ف ــط ش فق
گوشــی تلفــن همــراه و محصــوالت 
خریــد  ســفارش،  و  اســت  نوترینــو 
ــراه اول درب  ــل محصــوالت هم و تحوی
ــک  ــک پیام ــال ی ــا ارس ــط ب ــزل فق من
رایــگان بــه سرشــماره ۸۰۱۸ صــورت می پذیــرد؛ 
ــه  ــک ب ــس از ارســال پیام ــه پ ــن صــورت ک ــه ای ب
بــا   ۰۹۱۲۹۹۹۰ شــماره  از  اشاره شــده،  سرشــماره 
مشــترک تمــاس گرفتــه و خریــد محصــول انجــام 

اقتصادآنالیــن می شــود. 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جریــان رســیدگی 
ــد وزارت  ــات الیحــه برنامــه ششــم مصــوب کردن ــه جزئی ب
نیــرو بــرای افزایــش تــوان تولیــد بــرق تــا ۲۵ هزار مــگاوات 
ــد.  ــدام کن ــی اق ــی و خارج ــرمایه گذاری داخل ــق س از طری
مجلــس شــورای اســالمی در جزئیــات الیحــه برنامــه 

ششــم مصــوب کــرد کــه وزارت نیــرو مکلــف 
افزایــش  بــرای  برنامــه  اســت در طــول 
تــوان تولیــدی بــرق تــا ۲۵ هــزار مــگاوات از 
ــی ــای عموم ــرمایه گذاری بخش ه ــق س طری
تعاونــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و خارجــی 
یــا منابــع داخلــی شــرکت های تابعــه یــا بــه 
صــورت روش هــای متــداول ســرمایه گذاری 

از جملــه ســاخت، بهره بــرداری و تصــرف (BOO) و ســاخت 
بهره بــرداری و انتقــال (BOT) اقــدام کنــد. خریــد تضمینــی 
بــرق بــر اســاس نــرخ تعیین شــده توســط شــورای اقتصــاد 

خواهــد بــود. 
همچنیــن دولــت مکلــف شــد بــه منظــور افزایــش خدمــات 

سوخت رســانی بــه کشــتی ها (بانکرینــگ) و خدمــات 
جانبــی آن در خلیــج فــارس و دریــای عمــان ضمــن انجــام 
ــناور  ــد ش ــی در خری ــش غیردولت ــای الزم از بخ حمایت ه
مخصــوص، قیمتگــذاری فــرآورده، شــرایط، تســهیالت

ــعه  ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــای م ــدور مجوزه ــوق ها و ص مش
صنعــت، سوخت رســانی بــه کشــتی ها را بــه 
رشــد  ضمــن  دهــد کــه  انجــام  نحــوی 
دســت کم ۱۰ درصــد ســاالنه، ســهم کشــور از 
بــازار سوخت رســانی بــه کشــتی ها در منطقــه 
خلیــج فــارس و دریــای عمــان در پایــان 
برنامــه دســت کم بــه ۵۰ درصــد برســد. 
همچنیــن در مصوبــه دیگــری دولــت مکلــف 
ــتای  ــران در راس ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــق س ــد از طری ش
ارتقــای آگاهی هــا و پذیــرش اجتماعــی و مشــارکت افزایی 
ــای  ــته ای و ایف ــرق هس ــدار ب ــعه پای ــه توس ــتیابی ب در دس
مســئولیت های اجتماعــی خــود اقدامــات الزم را بــا اولویــت 
ــنا ــل آورد. ایس ــه عم ــته ای ب ــاختگاه هس ــق دارای س مناط

رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران می گویــد: 
افزایــش پایــه حقــوق و دســتمزد کارگــران بایــد بــا خــط فقــر برابری 
کنــد و واقعیــات زندگــی کارگــران فــدای مصلحت اندیشــی ها 
ــی کار  ــب شــورای عال ــرد: ترکی ــار ک نشــود. غالمرضــا عباســی اظه
اگرچــه ســه جانبــه اســت، ولــی دربــاره تعییــن دســتمزد کارگــران 
ــتر  ــی کار بیش ــورای عال ــفانه ش ــی رود. متاس ــش نم ــه جانبه پی س
حالــت دوجانبــه دارد و دور میــز نشســتن ها هیــچ گاه نتیجــه 

ــری نداشــته اســت.  ــروه کارگ ــرای گ ــی ب مطلوب
وی افــزود: دولــت کارفرمــای بــزرگ کشــور اســت و از نــگاه 
خصــوص  در  نیــز  می گیــرد. کارفرمایــان  تصمیــم  حاکمیتــی 
دســتمزد بــا دولــت همســو هســتند؛ در حالــی کــه در شــورای عالــی 
ــه  ــب و ب ــرد، نظــرات جل ــرار گی ــد ســه جانبه گرایی مدنظــر ق کار بای
ــه  ــزد بی نتیج ــات م ــا جلس ــود ت ــته ش ــرام گذاش ــرکا احت ــه ش هم
ــه داد: هــر ســاله کارگروه هــای مــزد تشــکیل  ــد. عباســی ادام نمان
می شــوند و تــالش می کننــد بــا بررســی وضعیــت معیشــت 
ــی و تخصصــی  ــه خانوارهــا و انجــام تحقیقــات میدان و ســبد هزین
رقــم دســتمزد کارگــران بــه واقعیت هــای روز نزدیــک شــود. 
 ۲ را  خانــوار  هزینــه  ســبد  ســال گذشــته گــروه کارفرمایــی 
ــان  ــون توم ــری ۳ میلی ــروه کارگ ــان و گ ــزار توم ــون و ۷۰۰ ه میلی
ــش  ــد افزای ــا ۱۴ درص ــران تنه ــوق کارگ ــه حق ــا پای ــرد؛ ام ــالم ک اع

یافت.
ــران ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــس کان ــاد رئی ــه اعتق  ب

ــع  ــی وض ــور بررس ــه منظ ــی و ب ــکل کارشناس ــه ش ــه ب ــاتی ک جلس
ــود  ــکیل می ش ــا تش ــه آن ه ــبد هزین ــورم س ــران و ت ــت کارگ معیش
بایــد در شــورای عالــی کار بــه نتیجــه برســد و واقع اندیشــی فــدای 

ــر ــود. مه ــی نش مصلحت اندیش

ــی  ــازان داخل ــودرو از قطعه س ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ ــر عام مدی
خواســت از فرصــت قــرارداد پــژو اســتفاده کننــد. 

هاشــم یکــه زارع در دیــدار بــا رئیــس و اعضــای انجمــن قطعه ســازان 
ضمــن تاکیــد بــر افزایــش کیفیــت محصــول قطعه ســازان گفــت: در 
قــرارداد بــا شــرکت پــژو دســتیابی بــه ســاخت داخــل ۴۰ درصــد در 
ــارم هدفگــذاری  ــان ســال چه ــا پای ــان ســال اول و ۷۰ درصــد ت پای
ــرده  ــاری ک ــرارداد پافش ــاد ق ــق مف ــرای دقی ــر اج ــا ب ــه م ــده ک ش

و یک قدم از موضع خود کوتاه نخواهیم آمد. 
راهبــردی  نگاهــی  مســائل،  بــا  مواجهــه  در  بایــد  افــزود:  وی 
ــزل  ــه بحــران دچــار تزل ــروز هــر گون ــان ب ــا در زم داشــته باشــیم ت

نشویم. 
ــه  ــه ب ــا توج ــودرو ب ــودن خ ــاری نب ــه انحص ــاره ب ــا اش ــه زارع ب یک
تنــوع تولیــد محصــول در کالس هــای قیمتــی مختلــف گفــت: البتــه 
ــکالت  ــت از مش ــرای برون رف ــبی ب ــیر مناس ــت، مس ــش قیم افزای
تأمیــن و تولیــد در قطعه ســازی نیســت و بایــد بــا آینده نگــری
بــرای حفــظ شــرایط و تــوازن فعلــی، مســیرهای دیگــری را درنظــر 

داشــته باشــیم. 
مدیــر عامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــا تاکیــد بــر برنامه ریــزی 
بــرای جایگزینــی محصــوالت جدیــد در خطــوط تولیــد قطعه ســازان 
ــرارداد  ــا اجــرای ق ــان ب ــه همزم ــم ک ــه ســمتی بروی ــد ب ــت: بای گف
پــژو، قطعه ســازان داخلــی بــا ورود تکنولــوژی جدیــد توســعه یافتــه 
ــته  ــز داش ــژو را نی ــن پ ــی تأمی ــبکه جهان ــادرات در ش ــکان ص و ام

باشــند. 
ــزرگ  ــواده ب ــر عامــل ایران خــودرو گفــت: قطعه ســازان را از خان مدی
ــت  ــان حمای ــا از آن ــد و ارتق ــیر رش ــم و در مس ــودرو می دانی ایران خ

ــودرو ــر خ ــم. عص می کنی

بــر  مبنــی  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
بــرای  تعهدشــان  نکــردن  اجرایــی  علی رغــم  لبنــی  صنایــع  مطــرح  برندهــای  از  بعضــی  چــرا  اینکــه 
ــد،  ــش داده ان ــته افزای ــه گذش ــی هفت ــات را ط ــت لبنی ــی قیم ــت قانون ــه قیم ــام ب ــیر خ ــت ش ــد قیم خری
گفــت: بعضــی از واحدهــای لبنــی بــه تعهــدی کــه داده بودنــد، مبنــی بــر اینکــه قیمــت شــیر خــام 
کننــد گــران  را  تولیدی شــان  کاالی  درصــد   ۶ ســپس  و  دهنــد  افزایــش  تومــان   ۱۰۰ کیلــو  هــر  را 

عمل نکردند. 
وی بــا بیــان اینکــه درج قیمــت روی همــه کاالهــا و محصــوالت از حبوبــات تا لبنیــات و دیگر محصوالت کشــاورزی 

ــرای ۹  ــه ب ــن زمین ــزود: در ای ــت، اف ــروری اس ــت اول ض ــای اولوی ــت کااله ــژه در فهرس ــی، به وی ــع غذای و صنای
ــه ســازمان  ــف تشــکیل و ب ــده تخل ــی قیمــت، پرون ــل افزایــش غیرقانون ــه دلی ــی در ســال گذشــته ب واحــد لبن
تعزیــرات حکومتــی ارســال شــد؛ چــرا کــه آن هــا بــدون افزایــش قیمــت خریــد شــیر خــام از دامــداران در کاالی 
تولیدی شــان افزایــش قیمــت را اعمــال کــرده بودنــد کــه دوبــاره طــی هفتــه اخیــر، بعضــی از ایــن واحدهــای لبنی 
بــدون داشــتن مجــوز نســبت بــه افزایــش قیمــت ســه قلــم محصــوالت لبنــی اصلــی (شــیر، ماســت و پنیــر) کــه 
مشــمول قیمت گــذاری در کاالهــای اولویــت اول اســت، اقــدام کرده انــد؛ در ایــن راســتا نیــز دوبــاره بــرای آن هــا 

پرونــده تشــکیل شــد و در انتظــار صــدور حکــم از ســوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی هســتیم.

ــاره  ــی اســت دوب ــز مدت ــش آو کلن ــدار کل ــازی پرطرف ــگ ب فیلترین
ــت؛  ــته اس ــال داش ــه دنب ــران را ب ــراض کارب ــده و اعت ــرح ش مط
بــه گونــه ای کــه وزیــر ارتباطــات از مطــرح کــردن ایــن موضــوع بــا 
ــش آو  ــازی کل ــه ب ــی ب ــت. دسترس ــر داده اس ــور خب رئیس جمه
کلنــز در ایــران مدتــی اســت بــا دشــواری های متعــدد همــراه شــده 
اســت. ایــن موضــوع طــی روزهــای گذشــته از ســوی کاربــران ایــن 
ــته  ــال داش ــه دنب ــی ب ــازی اعتراضات ــای مج ــاالن فض ــازی و فع ب
ــات  ــر ارتباط ــت وزی ــر دو پس ــای اخی ــی روزه ــده ط ــب ش و موج
در شــبکه های اجتماعــی، بــه کلــش آو کلنــز اختصــاص یابــد. بــر 
ــرار  ــات و ق ــن اعتراض ــن ای ــام گرفت ــس از انج ــاس پ ــن اس همی
دادن کامنت هــای نامناســب بــر روی صفحــه منســوب بــه محمــود 
واعظــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام، وزیــر ارتباطــات بــه ایــن 
ــای  ــی روزه ــه ط ــان اینک ــا بی ــان داده و ب ــش نش ــوع واکن موض
گذشــته اعتراضاتــی بــه اختــالل بــازی کلــش مطــرح شــده، عنــوان 
کــرد: ایــن مطالــب را بــه اطــالع کمیتــه تعییــن مصادیــق مجرمانــه 
ــرد.  ــم ک ــری خواه ــده را پیگی ــب مطرح ش ــاند و مطال ــم رس خواه
گرچــه در بعضــی مواقــع بــه دلیــل اســتفاده از ادبیــات نامناســب 
مجبــور بــه حــذف آن هــا شــدم. کمتــر از دو روز واعظــی بــار دیگــر 
ــار  ــی خــود اظه ــر روی شــبکه های اجتماع ــش ب ــازی کل ــاره ب درب
نظــر کــرده و ایــن بــار از پیگیــری موضــوع از ســوی رئیس جمهــور 
ــر روی  ــر ارتباطــات در پســت خــود ب ــن ترتیــب وزی ــر داد. بدی خب
ــازی کلــش در  شــبکه اینســتاگرام اعــالم کــرد: اگرچــه موضــوع ب
ــه تصمیم گیــری شــده  کمیتــه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمان
ــوع  ــروز موض ــودم ام ــه داده ب ــی ک ــه قول ــه ب ــا توج ــی ب ــود، ول ب
و مطالــب مطرح شــده را بــا رئیــس محتــرم جمهــور مطــرح کــردم 

و امیــدوارم بــه زودی مشــکل حــل شــود. ایســنا

قطعه سازان داخلی از فرصت قرارداد پژو استفاده کنندپایه حقوق کارگران باید با خط فقر برابری کند

گرانفروشی ۹ کارخانه لبنی

توضیح وزیر ارتباطات درباره بازی جنجالی
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بنزین سوپر به جایگاه ها بازمی گردد
تولیــد نزدیــک بــه صفــر 
اولویــت  و  ســوپر  بنزیــن 
ــی در  ــن معمول ــد بنزی تولی
ــن  کشــور عمــال عرضــه بنزی
جایگاه هــای  در  را  ســوپر 
کلــی  طــور  بــه  ســوخت 
بررســی  کــرد.  متوقــف 
میدانــی از حــدود ۲۰ جایــگاه عرضه ســوخت در ســطح 
ــن  ــه عرضــه بنزی ــی از آن اســت ک ــران، حاک شــهر ته
ســوپر بــه طــور کلــی متوقــف شــده اســت. همچنیــن 
ــرا در  ــده ظاه ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطالع ــر اس ب
بســیاری از شهرســتان ها نیــز بنزیــن ســوپر عمــال 
ــی  ــرکت مل ــل ش ــر عام ــاال مدی ــود. ح ــع نمی ش توزی
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران نیــز از عــادی 
ــه  ــای عرض ــوپر در جایگاه ه ــن س ــه بنزی ــدن عرض ش
ســوخت اســتان تهــران خبــر داد و گفــت: ایــن روال تــا 
ــین  ــه روال پیش ــور ب ــر کش ــده در سراس ــد روز آین چن
بازمی گــردد. منصــور ریاحــی گفــت: در چنــد روز 
گذشــته تولیــد بنزیــن ســوپر بــه  دلیــل مســائل 
عملیاتــی، کاهــش یافتــه بــود؛ امــا ایــن مشــکل 
اکنــون برطــرف شــده و توزیــع ایــن فــرآورده بــه روال 
ــال  ــا ارس ــه داد: ب ــت. وی ادام ــته اس ــادی بازگش ع
ــان  ــا پای ــر ت ــر مناطــق، حداکث ــه دیگ ــن ســوپر ب بنزی
ــرآورده در سراســر کشــور  ــن ف ــه عرضــه ای ــن هفت ای

عادی می شود.

کاهش نرخ ۱۳ نوع ماهی در بازار
ــت  ــش قیم ــی از کاه ــده و ماه ــه پرن ــس اتحادی رئی
ســفید  دزفولــی،  آزاد  کپــور،  شــیرجنوب،  ماهــی 
پرورشــی، هامــور جنــوب، حلــوا ســیاه، قــزل ســالمون، 
شــوریده، راشــگوی جنــوب، ســرخو، ســالمون نــروژ و 
ــته  ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــازار نس ــش در ب ــارم و گی س
ــیر  ــی ش ــت ماه ــت: قیم ــف خانی گف ــر داد. یوس خب
سرشــهری  ســنگ  و  ســرطالیی  ســنگ  نیــزه ای، 
در بــازار افزایــش یافتــه اســت. وی قیمــت انــواع 
ــیرجنوب  ــرد: ش ــالم ک ــل اع ــرح ذی ــه ش ــی را ب ماه
۲۸ هــزار تومــان، کپــور ۱۲ هــزار تومــان، قــزل آال 
۱۴ هــزار تومــان، شــیر نیــزه ای ۱۷ هــزار تومــان

 ۱۴ پرورشــی  ســفید  تومــان،  هــزار   ۱۹ تیالپیــا 
ــور  ــان، هام ــزار توم ــی ۸ ه ــان، آزاد دزفول ــزار توم ه
جنــوب ۲۴ هــزار تومــان، حلــوا ســیاه ۲۸ هــزار 
تومــان   ۵۰۰ و  هــزار   ۱۵ ســالمون  قــزل  تومــان، 
هــزار   ۴۲ راشــگوی  تومــان،  هــزار   ۲۲ شــوریده 
تومــان، ســرخو ۲۲ هــزار تومــان، ســالمون نــروژ 
هــزار   ۲۴ ســرطالیی  ســنگ  تومــان،  هــزار   ۴۰
ــارم  ــان، س ــزار توم ــهری ۱۹ ه ــنگ سرش ــان، س توم

و گیش ۹ هزار تومان.

۴ امتیاز مسکن اجتماعی 

نسبت به مسکن مهر
انقــالب  بنیــاد مســکن  معــاون مســکن شــهری 
اســالمی گفــت: برنامه ریــزی بــرای اجــاره، خریــد 
ــد و حضــور  ــراد غیرنیازمن ــاده حــذف اف واحدهــای آم
نهادهــای حمایتــی، ۴ وجــه تمایــز مســکن اجتماعــی 

و حمایتی نسبت به مسکن مهر است. 
کــه  همان طــور  کــرد:  اظهــار  حق شــناس  جــواد 
اجــاره  و  بــود  ملکــی  مهــر،  مســکن  می دانیــم 
ــی  ــکن اجتماع ــی در مس ــت؛ ول ــر نداش ــت نظ را تح
نتیجــه  در  می دهــد.  اجــاره  و  می ســازد  ســازنده 
دیگــر نیــاز نیســت کــه خانــواده  نیازمنــد هزینــه 
یــا منابــع زیــادی بــرای خریــد مســکن فراهــم 

کند.
ــای  ــر، واحده ــه  کمت ــا هزین ــد ب ــرح می توان ــن ط  ای
ــزود:  ــد. وی اف ــرار ده ــش ق ــت پوش ــتری را تح بیش
بــه  نســبت  اجتماعــی  مســکن  امتیــاز  دومیــن 
مســکن مهــر ایــن اســت کــه در مســکن مهــر حتمــا 
بایــد واحــد مســکونی ســاخته می شــد؛ ولــی در 
ــای ساخته شــده  ــوان واحده ــی می ت مســکن اجتماع
ــاره  ــاد مســکن کمک اج ــرد. بنی ــاره ک ــا اج ــد ی را خری
ــرعت  ــه س ــد؛ درنتیج ــت می کن ــد پرداخ و کمک خری

خدمات رســانی بیشــتر می شــود. 
ــکن  ــخصه مس ــومین مش ــکن، س ــاد مس ــاون بنی مع
اجتماعــی را حــذف افــراد غیرنیازمنــد دانســت و گفت: 
در مســکن اجتماعــی چــون مــدت اســتفاده محــدود 
و تــا ۵ ســال اســت، فقــط خانواده هــای تحــت 
پوشــش از آن اســتفاده می کننــد؛ لــذا مشــکالت طرح 
مســکن مهــر کــه افــراد غیرنیازمنــد بســیاری ثبت نــام 
کردنــد و واحدهــا را خالــی گذاشــتند، تکــرار نمی شــود. 
وی تصریــح کــرد: در برنامــه مســکن مهــر، نهادهــای 
ــن متقاضــی ــرارداد بی ــی حضــور نداشــتند و ق حمایت

بانــک و دولــت بــود؛ ولــی در مســکن اجتماعــی اگــر 
ــاره  ــد اج ــه قص ــاخت ب ــد س ــی قص ــای حمایت نهاده
داشــته باشــند، به آن هــا تســهیالت پرداخت می شــود. 
ایــن طــرح در برنامه ریــزی  لــذا می تــوان گفــت 
ــش  ــا را پوش ــای خانواده ه ــبد تقاض ــام س ــا تم تقریب

می دهد.

ساماندهی رودخانه زاینده رود 

برای تسهیل حرکت آب
آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
منطقــه ای اصفهان خواســتار 
بــه  بخشـــیدن  ســـرعت 
ســاماندهی رودخانه زاینــده رود 

شد. 
مســعود میرمحمدصادقــی 
بــر  نظــارت  جلســه  در 
صنــف  توســط  زاینــده رود  رودخانــه  ســاماندهی 
کشــاورزی تاکیــد کــرد: ســاماندهی ســردهنه های 
انهــار ســنتی موجــود بــر روی رودخانــه زاینــده رود باید 
ــت  ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــن ب ــد. وی همچنی ــرعت یاب س
و دیــدگاه مثبــت بیــن همــه طرف هــای مشــارکت کننده
ــه  ــاز ب ــداف نی ــبرد اه ــت پیش ــرد: جه ــان ک خاطرنش

ــت.  ــی اس ــه تخصص کمیت
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا اشــاره 
بــه برنامه ریــزی دقیــق تصریــح کــرد: بــا اســتفاده از 
ــوان  ــخص می ت ــای مش ــی در بازه ه ــزی فن برنامه ری
از مشــارکت نیــروی مردمــی بــه بهتریــن شــکل 
ــس  ــده و رئی ــتا نماین ــن راس ــرد. در همی ــتفاده ک اس
صنــف کشــاورزان اســتان بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود، بــه ضــرورت آبیــاری 

ــرد.  ــه اشــاره ک ــه شــرق رودخان اراضــی منطق
در ایــن جلســه صادقــی، مدیــر دفتــر مهندســی 
رودخانه هــا و ســواحل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
ــده در  ــی انجام ش ــای مطالعات ــان طرح ه ــه بی ــز ب نی
محــدوده رودخانــه زاینــده رود پرداخــت و خاطرنشــان 
دوم  مرحلــه  ســاماندهی  طــرح  مطالعــات  کــرد: 
ــا  ــل بابامحمــود ت ــده رود، حــد فاصــل پ ــه زاین رودخان

ــت. ــی اس ــه پایان ــدگان، در مرحل ــاغ پرن ب

چهارمحال و بختیاری 

دومین استان پربارش کشور
از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون، اســتان گیــالن 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  و  پربارش تریــن 

بوده انــد.  کشــور  اســتان های  کم بارش تریــن 
ــه اول  ــان هفت ــا پای ــاری ت ــال ج ــاه س ــدای مهرم ابت
دی مــاه ســال جــاری (۸ دی مــاه)،   اســتان گیــالن بــا 
ــتان  ــن و اس ــی، پربارش تری ــر بارندگ ۴۳۵.۵ میلیمت
سیســتان و بلوچســتان بــا ۱.۴ میلیمتــر بارندگــی 
کم بارش تریــن اســتان های کشــور اعــالم شــده اند. 
در رتبه بنــدی اســتان های پربــارش، اســتان چهارمحــال 
ــس از  ــی پ ــر بارندگ ــا ۲۵۲ میلیمت ــز ب ــاری نی و بختی
گیــالن رتبــه دوم و اســتان مازنــدران بــا ۲۳۳ میلیمتر 
بارندگــی رتبــه ســوم پربارش هــای کشــور را بــه خــود 

اختصــاص دادنــد. 
نیــز  اســتان های کشــور  میــان کم بارش تریــن  در 
اســتان هرمــزگان بــا ۴ میلیمتــر بارندگــی در رتبــه دوم 
و اســتان خراســان جنوبــی بــا ۴.۶ میلیمتــر بارندگــی 
در رتبــه ســوم کم بارش هــا قــرار دارنــد. آمارهــای 
ــالن در  ــتان گی ــه اس ــد ک ــان می ده ــرو نش وزارت نی
ــش  ــد کاه ــته ۱۶ درص ــی گذش ــال آب ــا س ــه ب مقایس
و اســتان سیســتان و بلوچســتان ۹۳ درصــد کاهــش 

ــته اند. ــی داش بارندگ

دالیل گرانی گوشت قرمز اعالم شد
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــاون تولی مع
ــرخ  ــش ن ــال افزای ــه دنب ــت: ب ــان گف ــتان اصفه اس
ارز، اکنــون صــادرات توجیــه اقتصــادی یافتــه و ایــن 
ســبب گرانــی گوشــت قرمــز شــده اســت. امیرحســین 
ــت  ــرخ گوش ــش ن ــل افزای ــوص دالی ــی درخص افیون
ــت: از  ــان داش ــور بی ــی کش ــان و حت ــز در اصفه قرم
ابتــدای امســال تاکنــون بیــن ۲۰ تــا ۲۵ درصــد شــاهد 
ــد  ــور ۱۰۰ درص ــه ط ــه ب ــم ک ــرخ ارز بودی ــش ن افزای
موجــب بیشــتر شــدن صــادرات و کاهــش واردات 
و در نهایــت گرانــی گوشــت قرمــز در کشــور و اســتان 

اصفهــان شــده اســت. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چقــدر نــرخ ارز کاهــش 
یابــد، واردات گوشــت قرمــز بیشــتر و صــادرات آن 
بــا  اکنــون  امــا  تصریــح کــرد:  می شــود،  کمتــر 
افزایــش نــرخ ارز صــادرات، توجیــه اقتصــادی یافتــه 
ــی  ــز شــده اســت. افیون ــی گوشــت قرم و ســبب گران
بــا بیــان اینکــه نــرخ گوشــت قرمــز طــی چنــد ســال 
گذشــته تقریبــا ثابــت و حتــی کمتــر از نــرخ تــورم ۱۵ 
ــی  ــرخ ارز ط ــش ن ــرد: افزای ــد ک ــود، تاکی ــدی ب درص
یــک مــاه گذشــته تاکنــون، ســبب پریــدن فنــر قیمــت 

گوشــت شــد. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اوایــل امســال 
بیمــاری تــب برفکــی موجــب از بیــن رفتــن تعــدادی 
ــی از  ــاری یک ــن بیم ــت: ای ــد گف ــا ش ــای م از دام ه
ــا  ــه ب ــت ک ــز اس ــت قرم ــرخ گوش ــش ن ــل افزای دالی
یکــی شــدن اتفاقــات دیگر بیشــتر خــود را نشــان داده 
اســت. افیونــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان در تأمیــن 
گوشــت قرمــز بــا کمبــود دام مواجه نیســت، گفــت: در 
ــد گوشــت قرمــز در اســتان  ــزان تولی حــال حاضــر می

ــا ــن اســت. ایمن ــان حــدود ۵۶ هــزار ت اصفه

وزارت نیرو مکلف به افزایش توان تولیدی برق شدهشدار اپراتور اول به خریداران سیم کارت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی پست کمپکت روزمینی برق 

فشار متوسط جهت بیمارستان شهید مدرس
آگهی مناقصه

روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

آدرس به  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  مناقصه  در  متقاضیان شرکت 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی: تصویر پروانه ساخت و راه اندازی از مراجع ذیصالح و گواهی پست کامپکت از شرکت های سازنده 
زیمنس یا ABB یا اشنایدر

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:
«تصویربرداری از عملیات اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان»

را در سال جاری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این زمینه 
را دارند تقاضا میشود حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۸/۱ جهت دریافت فرم استعالم قیمت به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت 

واقع در خیابان عالمه امینی روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایند.

۱۲۹۱۷ م الف

چاپ اول
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حتما بخوانید!
افزایش 28 درصدی متقاضیان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــه  ــر ب ــت پ ــا دس ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
ــه  ــب رتب ــد و از کس ــگاران آم ــا خبرن ــری ب ــت خب نشس
ــع  ــه کشــف وقای ــا در زمین نخســت پلیــس آگاهــی و فت
ــری  ــگ خط ــن از زن ــر داد. همچنی ــور خب ــطح کش در س
ســخن گفــت کــه مــردم اصفهــان بایــد دربــاره آن هوشــیار 

ــند. و آگاه باش
 ســرتیپ دوم پاســدار عبدالرضــا آقاخانــی، از افزایــش 59 
ــان طــی 9 ماهــه  ــرداری در اســتان اصفه درصــدی کالهب
ســال جــاری خبــر داد و گفــت: پلیــس توانســت در ماهــی 
کــه گذشــت، 300 میلیــارد ریــال زمین خــواری را در اســتان 
کشــف کنــد. همچنیــن اعضــای بانــد بــزرگ احشــام نیــز 
دســتگیر شــدند و بــرای برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال و ارز 

ــم.  ــزی کرده ای ــه صــورت جــدی برنامه ری ب
وی از بــه خــط کــردن ســربازان غیرمحســوس بــرای 
مبــارزه بــا جرائــم ســایبری خبــر داد و تأکیــد کــرد: 
اشــرافیت کامــل و جامــع در فضــای مجــازی بــرای 
پیشــگیری از وقــوع جرائــم ســایبری را هدف گــذاری 

کرده ایــم. 
ــارت  ــا نظ ــه ب ــن در رابط ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن وی ب
پلیــس بــر معابــرو پیاده روهــا کــه راننــدگان خاطــی اقــدام 
بــه پــارک خــودرو می کننــد، گفــت: در بعضــی خیابان هــا 
 بــه دلیــل وجــود مشــاغل خــاص ماننــد خواروبارفروشــی

ــل ، فــروش وســایل خــوردو و ...  ــر موبای فــروش و تعمی
ــرای  ــه ب ــتیم ک ــک هس ــا و ترافی ــع خودروه ــاهد تجم ش
ــاز اســت؛  ــه همــکاری شــهرداری نی ــن مســئله ب ــع ای رف
ــرای  ــات ب ــن تخلف ــگیری از ای ــرای پیش ــس ب ــی پلی ول
ــی می شــود. ــه زودی اجرای ــه ب ــه دارد ک ــد برنام شــب عی

    مردم به عوامل جرم حساسیت نشان دهند
ســردار آقاخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بایــد 
ــرکات  ــات و ح ــکونت ها و تجمع ــا، س ــه تردده ــبت ب نس
 غیرمعمــول در ســطح محــالت حساســیت نشــان دهنــد
بــه  بایــد  اقتصــادی مــردم  افــزود: در فعالیت هــای 
 رعایــت اصــول معامــالت توجــه داشــته باشــند؛ پولشــویی

صــدور چــک بالمحــل و پرونده هــا نشــان از اهمیــت 
ایــن موضــوع دارد. وی شناســامه دار کــردن انبارهــای 
دپــوی کاال را برنامــه جــدی پلیــس بــرای جلوگیــری 
ــت: در 9  ــرد و گف ــوان ک ــاق عن ــردن کاالی قاچ ــار ک از انب
ــای  ــکیل پرونده ه ــد در تش ــاری، 4 درص ــال ج ــه س ماه
قاچاقچیــان کاال و ارز رشــد داشــته ایم. در زمینــه تشــکیل 
ــد  ــان، 333 درص ــون توم ــاالی 500 میلی ــای ب  پرونده ه
ــاالی یکصــد میلیــون تومــان، 92 درصــد  و پرونده هــای ب

ــه رو بوده ایــم.  ــا افزایــش رشــد روب ب
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان شــبکه ها و باندهــای 
مــواد مخــدر، توزیع کننــدگان خــرد در محــالت و معتــادان 
ــان  ــس اصفه ــورد پلی ــی برخ ــور اصل ــه مح ــرد را س ولگ

ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س ــت: در آذرم ــت و گف دانس
 مــدت مشــابه، جرائــم خشــن بــه میــزان 6 درصــد کاهش 
 و  کشــفیات ســرقت 2 درصد، کشــف مواد مخدر 32 درصد

کشــف تجهیــزات ماهــواره ای 87 درصــد و کشــف 2 هــزار 
 ســوخت قاچــاق در خــارج از شــبکه 106 درصــد افزایــش 

داشته است.
    کشفیات پلیس

ــفیات  ــه کش ــار 9 ماه ــه آم ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار آقاخان  س
و اقدامــات پلیــس اســتان اصفهــان گفــت: کشــف 28 تن 
انــواع مــواد مخــدر، کشــف 498 هــزار لیتر ســوخت قاچاق 
ــا پلیــس 110  ــون و 300 هــزار تمــاس ب  تعــداد یــک  میلی
ــه  ــام  گرفت ــا 197 انج ــاس ب ــورد تم ــزار و 420 م و 77 ه

ــت. اس
 وی افــزود: در دســتگیری در حــوزه مــواد مخــدر افزایــش 
38 درصــدی را شــاهد هســتیم. در حــوزه قاچــاق کاال و ارز 
14 درصــد افزایــش، در برخــورد بــا افــراد شــرور 40 درصــد 
افزایــش و دســتگیری ســارقان بــا یــک درصــد افزایــش 

ــم.  ــه رو بوده ای روب
ســردار آقاخانــی درخصــوص عوامــل احصاشــده مؤثــر در 
تصادفــات جاده هــای درون شــهری و برون شــهری اظهــار 
ــی در  ــد، ناتوان ــی 54 درص ــتگی و خواب آلودگ ــرد: خس ک
ــه و تخطــی از ســرعت غیرمجــاز 17  ــرل وســیله نقلی کنت

درصــد تأثیــر داشــته اســت.

رئیس پلیس انتظامی استان اصفهان:

 سربازان برای مبارزه با جرائم سایبری 
به خط می شوند

بهره برداری از بزرگ ترین خط انتقال آب 

معدنی خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های 
ــاری  ــی چهارمحــال و بختی صنعت
ــرداری از بزرگ تریــن  ــاره بهره ب درب
خــط انتقــال آب  معدنــی خاورمیانه 
ــع  ــگ از تواب ــتان کوهرن در شهرس
چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. 
ــرد:  ــار ک ــفیع زاده اظه ــا ش علیرض
ایــن خــط انتقــال بــه منظــور پمپــاژ آب معدنــی از چشــمه دیمــه 
ــا  ــه شــهرک تخصصــی بســته بندی آب معدنــی کوهرنــگ و ب ب

اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال راه اندازی شده است. 
وی بــا اشــاره بــه مشــخصات فنــی ایــن پــروژه، افــزود: میــزان 
ــر در  ــی 450 لیت ــال آب معدن ــاژ در انتق ــتگاه پمپ ــی ایس توانای
ــری، آب  ــه 3170 مت ــط لول ــطه خ ــه واس ــه ب ــت ک ــه اس ثانی
ــد.  ــل می کن ــگ منتق ــی کوهرن ــهرک صنعت ــه ش ــی را ب معدن
شــفیع زاده تصریــح کــرد: تمامــی اتصــاالت و منابــع موجــود در 
ایــن ایســتگاه از جنــس اســتینلس اســتیل 316L، لوله هــای بــا 
ســایز 500 میلیمتــر و پلی اتیلــن اســت کــه بــه صــورت خــاص 
ــی اســتفاده می شــود. وی خاطرنشــان  ــرای انتقــال آب معدن ب
کــرد: شــهرک تخصصــی بســته بندی آب معدنــی کوهرنــگ بــا 
ــز  ــری مرک ــه  90 کیلومت ــار در فاصل ــوع مســاحت 93 هکت مجم

ــرار دارد. ــاری ق اســتان چهارمحــال و بختی

 قدم به قدم تا ثبت جهانی 

بافت تاریخی شهر یزد
مدیــر پایــگاه شــهر تاریخــی یــزد اعــالم کــرد: در راســتای 
ارســال پرونــده بافــت تاریخــی شــهر یــزد جهــت ثبــت 
حــال  در  نهایــی  اقدامــات  یونســکو،  جهانــی  فهرســت  در 
اجراســت. مجتبــی فرهمنــد عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه 
ارســال پرونــده ثبــت جهانــی شــهر تاریخــی یــزد، عمــده 
فعالیت هــای پایــگاه بــر اســاس محدوده هــای پیشــنهادی 
شــکل گرفتــه و بیشــتر بــر عرصــه جهانــی متمرکــز شــده 
ــگاه  ــداف پای ــبرد اه ــه پیش ــه الزم ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
شــناخت کافــی و جامــع از بافــت تاریخــی اســت، اظهــار کــرد: 
ــی  ــات پایش ــر اقدام ــال حاض ــز در ح ــوص نی ــن خص  در همی
ــی آغــاز شــده و در ادامــه  و شــناختی از محــدوده عرصــه جهان
ــز در دســت کار  ــم و ســایر محــالت تاریخــی نی محــدوده حری
قــرار خواهــد گرفــت. فرهمنــد افــزود: از آنجــا کــه بخــش عمــده 
ــی  ــت تاریخ ــی و باف ــت مل ــدوده ثب ــده مح ــم در برگیرن حری
ــورد  ــالت آن م ــتر مح ــناخت بیش ــی و ش ــت بررس ــت، جه اس
بررســی اولیــه قــرار گرفتــه و در نقشــه جانمایــی شــده اســت. 
فرهنمنــد ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــالش بی وقفــه کارشناســان 
پایــگاه شــهر تاریخــی یــزد بــه زودی شــاهد ثبــت جهانــی تنهــا 

ــا باشــیم. ــده دنی بافــت خشــتی زن
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نپرداختن عوارض، مشکل اصلی کرمان است
شــهردار کرمــان بــر لــزوم تقویــت 
فرهنــگ شــهروندی در جامعــه 
تاکیــد کــرد و گفــت: فرهنــگ 
شــهروندان، یــک شــهر را می ســازد. 
علــی بابایــی بــا بیــان اینکــه 
ــهر  ــی ش ــکالت اصل ــه مش ریش
کرمان، مشــارکت نکردن شهروندان 
در پرداخــت عــوارض اســت، اظهــار کــرد: همــه اقدامــات در شــهر 
کرمــان بــر اســاس طــرح جامــع ترافیــک شــهری و بــر اســاس 
اســناد باالدســتی صــورت می گیــرد و شــهرداری خــود را موظــف 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــری و حــل کن ــد بســیاری از مســائل را پیگی می دان
مشــارکت شــهروندان هــم نیازمنــد اســت. بابایی گفــت: فرهنگ 
شــهروندان، یــک شــهر را می ســازد و اگــر فرهنــگ شــهروندی بــه 
عنــوان زیربنــای همــه مســائل ارتقــا یابــد، فعالیت هــا نیز بــه نقطه 
مطلــوب خواهــد رســید. وی بــا اشــاره بــه تدویــن ســند اقتصــاد 
مقاومتــی شــهرداری کرمــان افــزود: ســتاد توســعه شــهر کرمــان 
بــا محوریــت اســتانداری کرمــان شــکل گرفتــه تــا بــا اســتفاده از 
نظرات، تجربیات و پیشــنهادات شــهرداران گذشــته و پیشکســوتان 
ایــن حــوزه بتــوان بــه شــهری آبادتــر و مطلوب تــر رســید. 
شــهردار کرمــان از تشــکیل کمیتــه زیباســازی، تدویــن ضوابــط 
ــتی  ــع دس ــی صنای ــه دائم ــدازی بازارچ ــی، راه ان ــت تاریخ باف
بهســازی و بازســازی آثــار تاریخــی، پیگیــری پــروژه تله کابیــن 
شــهر کرمــان، تــالش بــرای بازگشــایی محــور گلبازخــان پــس از 

20 سال و ... خبر داد.

 افزایش 28 درصدی متقاضیان 

سقط درمانی در اصفهان
ــداد  ــت: تع ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــکی قانون ــر کل پزش مدی
متقاضیــان ســقط درمانی در هشــت ماهــه ســال جــاری 
ــل حــدود 26.8 درصــد  ــدت مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب
افزایــش داشــته اســت. علــی ســلیمان پور اظهــار کــرد: 
در هشــت ماهــه نخســت ســال جــاری 478 نفــر بــرای 
ــی  ــکی قانون ــز پزش ــه مراک ــقط درمانی ب ــوز س ــت مج دریاف
اســتان اصفهــان مراجعــه و 333 نفــر از آن هــا مجــوز 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کرده انــد.  دریافــت  را  ســقط درمانی 
ــه قصــور پزشــکی در  ــای رســیدگی ب ــار پرونده ه کاهــش آم
ــان گفــت: در  ــی اســتان اصفه کمیســیون های پزشــکی قانون
ــه نتیجــه  ــای ب ــداد پرونده ه ــه ســال جــاری تع هشــت ماه
ــتان، 888  ــی اس ــکی قانون ــیون های پزش ــیده در کمیس رس
مــورد بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل معــادل 
ــه اســت. ســلیمان پور خاطرنشــان  8.2 درصــد کاهــش یافت
کــرد: در آبان مــاه ســال جــاری 79 نفــر بــرای دریافــت مجــوز 
ــی اســتان مراجعــه و  ــه مراکــز پزشــکی قانون ســقط درمانی ب

ــد. ــت کرده ان ــوز دریاف ــا مج ــر از آن ه 60 نف
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ــال 95  ــان در س ــتان اصفه ــماری در اس ــاس سرش ــر اس ب
بیــش از 230 روســتای خالــی از ســکنه در ســطح اصفهــان 
ــاور  ــی ســت کــه برخــالف ب ــن در حال شناســایی شــده و ای
ــه  ــی مهاجــرت ب ــل اصل ــکاری و خشکســالی دلی ــوم، بی عم
شــهرها نیســت. عیســی بهمنــی، مدیــر کل امــور روســتایی 

ــی  ــود بعض ــد: نب ــان، می گوی ــتان اصفه اس
ــن  ــی در ای ــز درمان ــون مراک ــات همچ امکان
زمینــه مشــکل آفرین شــده اســت؛ چــرا کــه 
ــی  ــتائیان را راه ــات ،روس ــن خدم ــود ای نب
شــهرها می کنــد و آن هــا را در گیــر و دار زرق 

ــذارد.  ــهرها وامی گ ــرق ش و ب
ــه اجــرای طــرح  ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی

هــادی و طرح هــای تفکیکــی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ــا  ــن طــرح ب ــی ای ــد: روش اجرای ــه می کن در روســتاها اضاف
زندگــی روســتایی همخوانــی نــدارد؛ بــه ایــن دلیــل کــه ابعــاد 
 ایــن ســاختمان ها زندگــی روســتایی را در بــر نمی گیــرد 
و روســتایی را محکــوم بــه زندگــی در یــک ســلول می کنیــم. 

بهمنــی کــه معتقــد اســت روســتایی بایــد خــود تولیدکننــده 
ــرایط  ــروز ش ــد: ام ــه می کن ــده، اضاف ــه مصرف کنن ــد، ن باش
بــه گونــه ای فراهــم شــده کــه بســیاری از روســتائیان 
ــداری  ــهر خری ــرغ را از ش ــه تخم م ــود و از جمل ــدات خ تولی
ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــری جه ــوص بی مه ــد. وی درخص می کنن
محصــوالت تولیــدی روســتائیان نیــز می گویــد: 
جهــاد کشــاورزی برنامــه ای مــدون بــرای توزیــع 
ــتائیان  ــاورزی روس ــوالت کش ــروش محص و ف
ــاورزی  ــوالت کش ــیاری از محص ــدارد و گاه بس ن
ــت  ــدارد، روی دس ــم ن ــی ه ــد تضمین ــه خری ک
ــه  ــار روســتائیان ب ــد. وی اجب کشــاورزان می مان
واگــذاری نیمــی از امالکشــان بــه بنیــاد مســکن 
ــازل  ــرای من ــا ب ــک زمین ه ــگام تفکی انقــالب اســالمی را هن
مســکونی از دیگــر دالیــل دلســردی روســتائیان بــرای مانــدن 
می دانــد و اضافــه می کنــد: بــا ایــن اقــدام بــه مــرور قیمــت 
زمیــن در روســتاها افزایــش می یابــد کــه ایــن امــر بــا هــدف 
ــرت دارد. مهــر ــاد مســکن انقــالب اســالمی مغای ــی بنی اصل

2۳۰ روستای اصفهان متروکه شد
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جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحب الزمان)عــج( گفــت: 
 بــا توجــه بــه پیروزی هــای جبهــه مقاومــت در ســوریه 
ــواده  ــل از خان ــور تجلی ــه منظ ــب و ب ــهر حل ــازی ش و آزادس

شــهدای مدافــع حــرم ایرانــی و مهاجــر در تیــپ 
فاطمیــون و زینبیــون مراســم بزرگداشــتی 
ترتیــب داده ایــم کــه در 15 دی ماه در گلســتان 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــهدای اصفه ش
ســردار مجتبــی فدا بــا بیان اینکــه هماهنگی های 
الزم بــرای حضــور خانــواده شــهدا از دیگــر 
ــت:  ــم شــده، گف شهرســتان های اســتان فراه

بهانــه دیگــر این بزرگداشــت، نزدیک شــدن به ســالگرد شــهادت 
شــهید کاظمــی بــه همــراه 9 تــن از شــهدای عرفــه اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان بیــش از 90 
ــرد: عمــده شــهدا در  ــد ک ــع حــرم داشــته، تأکی شــهید مداف
ــه  ــن جامع ــر پایی ــت از قش ــه مقاوم ــدس و جبه ــاع مق دف

هســتند و نیروهــای مدافــع حــرم بــه دلیــل جنــگ در شــرایط 
ــد.  ــری برخوردارن ــای برت ــا و ویژگی ه ــرزی از قابلیت ه برون م
ــه  ــی ک ــم کس ــای نامنظ ــه در جنگ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حمایــت مــردم را داشــته باشــد، پیــروز میــدان خواهــد 
بــود، ادامــه داد: دولــت ســوریه بازســازی و جمــع آوری 
مــواد منفجــره از شــهرهای آزادشــده را توســط 
نیروهــای داوطلــب و ارتــش آغــاز کــرده و 
کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن امــر خیــر 
ــه شماره حســاب های ســپاه  ــد ب ــد، می توانن دارن
ــدا  ــدی اه ــای نق ــازندگی کمک ه ــیج س ــا بس ی
ــه اینکــه پیکــر  ــا اشــاره ب ــدا ب ــد. ســردار ف کنن
شــهید ســید مهــدی موســوی از تیــپ فاطمیون 
ــح روز پنجشــنبه  ــه می شــود و صب ــن مراســم بدرق ــز در ای نی
ــخنرانی  ــا س ــادواره ب ــن ی ــت: ای ــد، گف ــد ش ــییع خواه تش
ــا  ــی ب ــی و مداحــی ســید رضــا نریمان حجت االســالم صدیق
تجلیــل از خانــواده شــهدای حــرم پــس از نمــاز مغــرب و عشــا 

ــود. ــزار می ش ــهدا برگ ــتان ش در گلس

در شهر
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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.

شماره30853/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حسین 2– قربانی   نام خانوادگی: 1- امید خوانساری 2– خوانساری   

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بتول   نام خانوادگی:سلیمی   نام پدر : 

ابراهیم شعل: خانه دار   نشانی محل اقامت:اصفهان – پارک الله – زینبیه – سودان کوی شهید قاسمی 

ک خسرو – سمت راست – منزل دوم محکوم به:به موجب رای شماره ............ تاریخ............. حوزه 

...........  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

590/000 /1 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارات 

تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست لغایت 95/5/25 تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 

اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان محکوم 

له صادر و اعالم می گردد و محکوم علیه پرداخت مبلغ نیم عشر با حق اجرا محکوم می گردد.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.

شماره30871/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : 1- شرکت پیام فراز سپاهان 2- مهدی انتظامی نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد    نام خانوادگی:مطمثن  نشانی محل 

اقامت:خیابان میر ، مجتمع تجاری پگاه – طبقه اول واحد 9832محکوم به:به موجب رای شماره 1020 

تاریخ95/6/16  حوزه ش 11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال با بت اصل خواسته و مطالبه وجه چک 

به شماره 258554/25 مورخ 94/12/25 بر عهده بانک ملت و مبلغ 945000ریال بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

)94/12/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له صادر و به انضمام نیم عشر حق االجرا اجرای 

ابالغ شد،  احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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.

شماره30855/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : 1- ایمان سلطانی 2- محمد رضا نصر  نشانی محل 

محل  نشانی  خانوادگی:الماسی   نام  نام:جواد     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

اقامت:اصفهان – خ پروین – طبقه فوقانی – نمایشگاه اتومبیل پایتخت   محکوم به:به موجب رای 

یافته است. اصفهان که قطعیت  اختالف شهرستان  تاریخ95/7/8حوزه 5  شورای حل   1121 شماره 

محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 176/450/000 ریال 

بابت اصل خواسته وجه دو فقره چک به شماره های 9407898312 مورخ 95/2/12 9407898319 

مورخد 95/1/30 و 3156750 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی.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.

شماره30881/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی: کریمی    نام  جواد   محمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:جمال    نام خانوادگی:طاهری با وکالت نسیم ایزدی  نشانی محل 

اقامت:اصفهان – خ مشتاق اول – خ ابوالحسن اصفهانی – ابتدای شهدای خواجو مابین کوچه 12 و 

14 طبقه فوقانی سوپر قائم   محکوم به:به موجب رای شماره 1967 تاریخ94/12/5 حوزه سی و سه  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سی و سه هزار و هفتصد تومان  

بابت خسارات دادرسی و حق الوکالخ وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

های موصوف93/11/5 و 93/12/5 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

حق اجرایی/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.

شماره30838/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 938 فرعی از 3 اصلی بخش دو گلپایگان
امضاء  و  هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ  باستناد  فرزند سید حسن   فریبا حسینی  خانم سیده 

شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک 3/938 در 

گلپایگان بخش دوکه  در صفحه 279 دفتر 31 امالک ذیل ثبت 8321  بنام سیده فریبا حسینی فرزند 

سید حسن  با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی متعلق به ایران رفیعی ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  

سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب 

بانک  ریال  در رهن   22250000 قبال مبلغ  1 در  سند رسمی شماره 52016 مورخ 1370/05/06 دفتر 

تجارت  است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود شده است چون 

در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 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 سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 

اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

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

اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/10/13 شماره : 535/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجتبی    نام خانوادگی: سلیمانی فاخر نام پدر: محمد علی شغل : 

آزاد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امین   نام خانوادگی:الیاسیان  

نام پدر :جمشید شغل: آزاد   نشانی محل اقامت:خ استانداری کوچه شهید عقیلی پ 21محکوم به:

به موجب رای شماره 647 تاریخ94/6/21 حوزه 23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

خواسته چک  اصل  بابت  ریال   22/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته 

های شماره 90952314 مورخ 93/7/15 و 90952537 مور خ 93/4/15 به انضمام هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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.

شماره30834/ م الف دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین فصاحت  دارای شناسنامه شماره 4متولد 1338 به شرح دادخواست به کالسه 95 

/ 911 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/9/11  در   1362/1/22 26مورخ  بشناسنامه  فصاحت  

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر - یک همسر  دائمی – مادر – پدر که  

به شرح ذیل می باشد:  1- ثنا فصاحت فرزند رسول به ش ش 0339250-121 متولد 1393 صادره 

از گلپایگان 2- نرگس اردی بهشت فرزند قنبر علی به ش ش 153 متولد 1364 صادره از گلپایگان 

3- فاطمه یاوری فرزند علی به ش ش 7 متولد 1343 صادره از گلپایگان 4- محمد حسین فصاحت 

فرزند محمد به ش ش 4 متولد 1338 صادره از گالپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

شماره : 513/ م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و وکالت  آقای هادی اخالقی  به مدیریت  بانک ملت  پرونده کالسه 95-805  خواهان  در خصوص 

محمود سنجری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رسول خادم القرآن – مجید خادم القرآن  

تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............  مورخ 95/11/13ساعت 17 تعیین گردیده است. با 

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

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

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

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

شماره: 30190/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای هادی اخالقی و وکالت  به مدیریت  بانک ملت  پرونده کالسه 95-803  خواهان  در خصوص 

محمود سنجری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رسول خادم القرآن – مجید خادم القرآن  

تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............  مورخ 95/11/13ساعت 16/30 تعیین گردیده 

آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 

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

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  وکال   چهارراه   – شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30191/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  دیزیچه    بهرامی  علیرضا  خواهان     11/ 951012 ش  پرونده کالسه  در خصوص 

بر:مطالبه به طرفیت محمود نصیری ده سرخی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............  

بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده  مورخ 95/11/13ساعت 11/30 صبح  

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

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال  

مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

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

شماره: 28724/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  دیزیچه    بهرامی  علیرضا  خواهان     11/ 951008 ش  پرونده کالسه  در خصوص 

برای روز............  مورخ  به طرفیت سجاد اصالنی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه 

95/11/13ساعت 11 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

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

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 28726/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350600041شماره  پرونده:  9510100350609904شماره  ابالغیه:  شماره 

زاده   زعفرانی  عبدالرزاق  و  هرندی  زاده  هادی  اصغر  خواهان   1395/09/24 تنظیم:  950047تاریخ 

داوری  محمد  و  محبتی  زهرا  و  بنائیون  حسام  و  اسکندری  ناصر  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 

دولت ابادی واصغر صحتی و اکبر مظفری و منیژه کفایت و علی اکبر اسکندری و مظفر کالنتر و جعفر 

محبتی و محسن توتون کوبان  به خواسته  اعتراض ثالث اصلی در پرونده کالسه 941083  تقدیم 

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

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

کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  9509980350600041ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/11/13 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند 

گان آقایان حسام بنائیون و ناصر اسکندری و علی اکبر اسکندری و درخواست خواهان و به تجویز ماده 

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

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 29357/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980358900312شماره  پرونده:  9510100353305961شماره  ابالغیه:  شماره 

941098تاریخ تنظیم: 1395/09/20 شاکی  آقای کیانوش مرادی شکایتی علیه متهم اقای ابوذر ثابت 

فرزند عاشور به خواسته  کالهبرداری به مبلغ 352000000 ریال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهراصفهان  )107 جزایی 

سابق( – مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و 

چهارراه پلیس  ارجاع و به کالسه  9409980358900312ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/13 

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

/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

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

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 28744/م الف منشی دادگاه کیفری 

شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سیاوش   نام خانوادگی: اسدی حسن وند نام پدر: اسداله  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امیر رضا  نام خانوادگی:اعرابی با وکالت غالمرضا 

اکبری  نشانی محل اقامت:اصفهان – چهارباغ –پاساژ مهدی آدرس وکیل : اصفهان خیابان شریعتی 

نرسیده به خیابان حکیم نظامی ساختمان آریا محکوم به:به موجب رای شماره 1723 تاریخ94/9/29 

حوزه 45  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

ریال   160/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال   5/000/000 مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  به:حکم 

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

سر رسید چک موصوف )89/12/25( و پرداخت هزینه نشرآگهی 120000 ریال تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان به انضمام نیم عشر دولتی صادر می گردد/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 

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

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

نماید.

شماره30817/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 227/95 خواهان سید مهدی حسینی دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به 

طرفیت علی اکبر یگانه  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 95/11/13ساعت 

4/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ72  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30167/م الف مدیر دفتر شعبه 47مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم
در پرونده کالسه 950465 د 44 این بازپرسی، در خصوص گزارش شعبه 115 دادگاه کیفری دو اصفهان 

در خصوص قدرت اله تاجیک فرزند عزیزاله، به اتهام جعل تحت تعقیب می باشد. نظر به اینکه متهم 

فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده یکماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده است، 

بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور 

)یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شوند در 

غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

30187/ م الف شعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

یادی از شهدای مدافع حرم ایرانی و مهاجر در اصفهان
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حتما بخوانید!
من عاشق اصفهانم

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ســریال »لیسانســه ها« بــه کارگردانــی ســروش صحــت و بــه 
تهیه کنندگــی رضــا جــودی، ایــن شــب ها میهمــان خانه هــای 
ــت  ــروش صح ــد س ــت. کار جدی ــه اس ــبکه س ــدگان ش بینن
ــدا  ــان خــود را پی در همیــن مــدت کــم هــم توانســته مخاطب
ــز، شــخصیت های  ــا طن ــخ ام ــات تل ــد و اتفاق ــم تن ــد. ریت کن
ــای  ــر از رقب ــریال پیش ت ــن س ــده ای ــث ش ــه ها باع لیسانس

ــد. ــایه ها« باش ــم« و »همس ــهرک جی ــی »ش ــود، یعن خ
    داستان

حبیــب وضــع مالــی مناســبی دارد، ولــی بــه علــت ضعــف در 
برقــراری روابــط اجتماعــی هنــوز نتوانســته همســری انتخــاب 
کنــد. مســعود در آســتانه ازدواج اســت، ولــی مشــکالت 
ــار  ــد. مازی ــترک دور می کن ــی مش ــاز زندگ ــادی او را از آغ زی
فرزنــد خانــواده ای پرتنــش و گرفتــار اســت و فکــر مهاجــرت 
در ســر دارد. حبیــب و مازیــار و مســعود ســه رفیــق لیسانســه 

هســتند.
    فضا و شخصیت پردازی

لیسانســه ها کامــال در فضــای ذهنــی ســروش صحــت ســاخته 

شــده اســت. داســتانی اجتماعــی و طنــز کــه قصــد نصیحــت 
کــردن گل درشــت )ماننــد آنچــه در ســریال همســایه ها 
عــوض شــخصیت ها  در  و  نــدارد  را   شــاهدش هســتیم( 
اگرچــه بیشــتر تیــپ هســتند، امــا بــرای مخاطبــی کــه 
بــا کارهــای ســروش صحــت آشــنایی دارد، قابــل بــاور و 

دلپذیرنــد. 
ــری  ــه ســابقه تئات ــی ک اســتفاده ســروش صحــت از بازیگران
دارنــد در ایــن کار پررنــگ اســت و شــاید همیــن موضــوع هــم 

ــت. ــزوده اس ــه ها اف ــای لیسانس ــر جذابیت ه ب
    کلیشه ها

ــیاری از  ــد بس ــز مانن ــه ها نی ــتان لیسانس ــد داس ــه رون البت
ــرای  ــرار اســت. ماج ــی اســیر کلیشــه و تک ــای تلویزیون کاره
دزدی پــول یــا ماجــرای تهمــت زدن و ... مــواردی اســت کــه در 
بیشــتر ســریال های طنــز تکــرار می شــود و متاســفانه همیــن 
ــر  ــان جدی ت ــد مخاطب ــاده نمی توان ــر س ــه ظاه ــات ب  موضوع
را جــذب کنــد. اگــر ســروش صحــت و تیمــش قصــد دارنــد 
اثــر مانــدگاری خلــق کننــد، بایــد بــه فکــر داســتان های بکــر 
ــه ها  ــدن در دام کلیش ــیر ش ــند. اس ــاوت باش ــذاب و متف و ج
بزرگ تریــن مشــکل ســریال های ایرانــی در چنــد ســال اخیــر 

بــوده اســت.
    تیتراژ عالی

تیتــراژ پایانــی ایــن ســریال یکــی از نقــاط قــوت آن اســت کــه 
خیلــی زود تبدیــل بــه موســیقی های پرطرفــدار کشــور شــده 
اســت. شــعری زیبــا بــا صــدای دلنشــین امیــد نعمتــی کــه در 

کارنامــه خــود خوانندگــی در گــروه دنگ شــو و پالــت را دارد.
   زمان پخش

ایــن ســریال شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 20 و 45 دقیقــه 
روی آنتــن شــبکه ســه ســیما مــی رود.

    عوامل
بازیگــران ســریال »لیسانســه ها« عبارتنــد از: امیرحســین 
رســتمی، هوتــن شــکیبا، امیــر کاظمــی، متیــن ســتوده، 
رؤیــا میرعلمــی، کاظــم ســیاحی، ســیاوش چراغی پــور، 
ــمی،  ــم هاش ــنگ چاپ، تبس ــین س ــرآوران، افش ــزت هللا مه ع

مریــم ســروری، پریســا مقتــدی، فرخنــده فرمانــی زاده، 
ــی  ــمند، مرتض ــر هوش ــی، نیلوف ــدی ربیع ــاری، مه ــد اخب فری
علی آبــادی، هنرمنــد خردســال: عرفــان برزیــن، بــا هنرمنــدی: 

ــی.  ــران رحیم ــه خواه، مه ــژن بنفش ــکر، بی ــام تش بهن
جــودی  رضــا  تهیه کننــده:  از:  عبارتنــد  ســریال  عوامــل 
ــرادی  ــد م ــد: وحی ــر تولی ــت، مدی ــروش صح ــردان: س  کارگ
ــردان  ــتیار کارگ ــوری، دس ــن ن ــردان: حس ــک کارگ ــتیار ی دس
 و برنامه ریــز: نیوشــا ضرابــی، برنامه ریــز: امیــن قوامــی
منشــی صحنــه: مــژگان تمجیــدی، مدیــر تصویربــرداری: 
خســرو دادگــر مــرام، دســتیار یــک: محمــد زهــی، دوربیــن دو 
تصویــر: مهــدی دادگــر مــرام، تدویــن: مهــدی جــودی، همــکار 
تدویــن: آریــا اردســتانی، نویســندگان: ســروش صحــت، ایمان 
صفایــی، پذیرایــی: مصطفــی عبدلــی، حراســت: غالمحســین 
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ــد  ــری جدی ــط س ــدن ضب ــی ش ــت از قطع ــم رضای - هاش
مجموعــه »دور همــی« بــا حضــور مهــران مدیــری خبــر داد. 
پیــش از ایــن ضبــط ســری جدیــد برنامــه »دور همــی« بــه 
ــف  ــری متوق ــران مدی ــینمایی مه ــم س ــاخت فیل ــل س دلی
شــده بــود؛ امــا بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســاخت 
»ســاعت 5 عصــر«، بــرای ضبــط ســری جدیــد ایــن برنامــه 

ــه شــده اســت. ــی گرفت ــم قطع تصمی
- بــه مناســبت ســالگرد درگذشــت مرحــوم غالمرضــا تختــی 
ــد  ــه و تولی ــوان« تهی ــی »جهان پهل در ۱۷ دی، مســتند رادیوی

می شــود.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــاری، مدی ــدون الهی - فری
ــه  ــهر وزوان ک ــراب ش ــی ابوت ــام تاریخ ــت: حم ــان، گف اصفه
اخیــرا طــی عملیــات ســاختمانی توســط شــهرداری وزوان از 
زیــر خــاک کشــف شــده بــود، مرمــت و احیــا می شــود. وی 
ــا همــکاری شــهرداری پــس  افــزود: ایــن حمــام تاریخــی ب
ــی  ــات مرمت ــاری و انجــام عملی ــاده شــدن طــرح معم از آم

ــری فرهنگــی پیــدا خواهــد کــرد. کارب
- نمایــش »آخریــن نامــه« بــا بــازی نویــد محمــدزاده، پوریــا 
ــد  ــه آرون ــی صحن ــوروزی و طراح ــم ن ــام و میث ــی س رحیم
ــه  ــه صحن ــز ب ــاه در تماشــاخانه پالی دشــت آرای از 2۳ دی م

مــی رود.
ــران از  ــی ای ــاق بازرگان ــگری ات ــی و گردش ــاور فرهنگ - مش
تأســیس مــوزه اســتاد فقیــد محمدابراهیــم باســتانی پاریزی 

خبــر داد.
کیارســتمی  عبــاس  آثــار  از  دیده نشــده  عکــس   40  - 
ــب نمایشــگاهی در  ــران، در قال ــد ســینمای ای فیلمســاز فقی

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــان ب کرم
ــی  ــن بهمن ــه سرپرســتی پروی - گــروه موســیقی »حــاوا« ب
ــی ودومین  ــورمان، در س ــی کش ــیقی نواح ــوت موس پیشکس
ــه  ــرای برنام ــه اج ــر ب ــیقی فج ــی موس ــنواره بین الملل جش

می پــردازد.
- وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفــت: بــرای بقــای جامعه 
ــترش  ــه گس ــور ب ــی در کش ــیب های اجتماع ــش آس و کاه
ســینما نیــاز داریــم و بایــد بــه تقویــت ایــن حــوزه بپردازیــم.
- مریــم ســعادت کــه خــود عروســک گردان شــخصیت 
ــا  ــه درگذشــت دنی ــا اشــاره ب ــوده اســت، ب ــو« ب »زی زی گول
نمی کنــم حتــی  یــادآور می شــود کــه »فکــر  فنــی زاده 
خــود دنیــا هــم راضــی باشــد کــه کاله قرمــزی دیگــر نباشــد؛ 
 دنیــا نســبت بــه »کاله قرمــزی« خیلــی متعصــب بــود 
و اصــال دوســت نداشــت کــه عروســکش را فــرد دیگــری در 
دســت بگیــرد؛ امــا دلیــل نــدارد کــه بــه ایــن فکــر کنیــم کــه 

»کاله قرمــزی« بایــد بعــد از دنیــا، از بیــن بــرود.
ــاچ« کــه  ــد »بندیکــت کامبرب - شجره شــناس ها اعــالم کردن
نقــش »شــرلوک هلمــز« را در ســریال اقتباســی رمان هــای 
»آرتــور کانــن دویــل« ایفــا می کنــد، بــا ایــن نویســنده 

ــی دارد. ــه فامیل اســکاتلندی رابط

کامران شیردل:

من عاشق اصفهانم
بــا  قــاب«  بــر  برنامــه »ســایه 
نمایــش ویــژه مســتندهای صنعتی 
همراه با نشســت تخصصی ســینمای 
مســتند صنعتی، چهارشنبه 8 دی در 
ــام  ــتان ام ــش نگارس ــالن نمای س

خمینی)ره( اصفهان برگزار شد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
ــه  ــه س ــن ویژه برنام ــان ای ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــر  ــکاری دفت ــا هم ــان ب ــه مســتند اصفه ــه از ســوی خان روزه ک
تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
ــم  ــش 5 فیل ــه نمای ــود ب ــن روز خ ــده، در دومی ــذاری ش پایه گ
مســتند پرداخــت کــه ۳ فیلــم از آن هــا توســط اســتاد کامــران 
شــیردل، مستندســاز شناخته شــده و معــروف ســینمای مســتند 
صنعتــی ایــران، ســاخته شــده اســت. اســتاد شــیردل در ابتــدای 
 صحبت هایــش بــه بحــث حضــورش در اصفهــان پرداخــت 
 و گفــت: مــن عاشــق اصفهانــم؛ امــا بــه دلیــل ســال ها زندگــی 
و تحصیــل در ایتالیــا، فرصــت کمتــری بــرای حضور در این شــهر 
داشــتم. پــس از مدت هــا تــازه معنــی اصفهــان را فهمیــده ام و در 
ایــن ســال ها بــا فرهنــگ و هنــر اصفهــان عجیــن شــده ام. ایــن 
ــا ایــن شــهر آشــنا  اســتاد مطــرح کشــور تصریــح کــرد: مــن ب
هســتم و بــا مردمــش زندگــی کــرده ام. امــروز وقتــی از روی پــل 
خواجــو رد می شــدم، صلــوات فرســتادم؛ چــون ایــن پــل یــک 
اثــر نفیــس و شایســته ســتایش اســت. کامــران شــیردل گفــت: 
کار فیلمســازی را ســال 44 بــا بــوم ســیمین در اصفهــان شــروع 

کــردم و ارادت خاصــی بــه اصفهــان دارم.

 اجرای متفاوت »قطعه  گمشده« 

در تاالر هنر
ــتان پور  ــگار داس ــندگی ن ــه نویس ــده« ب ــه  گمش ــش »قطع  نمای
و کارگردانــی حمیــد پــورآذری، تــا 24 دی مــاه در تــاالر هنــر روی 
ــی« ــد عمران ــه  »وحی ــه گفت ــش ب ــن نمای ــی رود. ای ــه م  صحن

شــاعر و منتقــدی کــه از منظــر بازیگــر و عضــوی از پیکــره  ایــن 
ــان  ــر اصفه ــد در تئات ــی جدی ــد، اتفاق ــف می کن ــر، آن را تعری تئات
اســت کــه تحــت عنــوان اجــرا در محیط هــای نامتعارف شــناخته 
تئاتــر  نام آشــنای  پــورآذری کارگــردان  حمیــد  و  می شــود 
ایــران بــا اجــرای آن در اصفهــان از یــک منظــر مبحــث اهمیــت 
بخشــیدن بــه جوانــان هنرمنــد اســتان ها را تحــت پوشــش قــرار 
می دهــد و از منظــری دیگــر یــک پیشــنهاد اجرایــی جدیــد را بــه 
جامعــه  هنرمنــدان تئاتــر اصفهــان پیشــنهاد می کنــد و الیه هــای 
دیگــری از هنــر نمایــش را در معــرض دیــد آنــان قــرار می دهــد. 
عالقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش متفــاوت می تواننــد بــا 
تهیــه  بلیــت از ســایت tiwall.com تــا 24 دی مــاه، هــر روز رأس 

ســاعت ۱5 بــه تــاالر هنــر مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ــتار  ــون، خواس ــینما و تلویزی ــردان س ــزی، کارگ ــال تبری کم
و گفــت:  شــد  »خندوانــه«  بــه  جناب خــان  بازگشــت 
ــار  ــه دچ ــند، برنام ــان نباش ــر ایش ــت اگ ــد گف ــه بای منصفان
خســران جــدی خواهــد بــود و مثــل ایــن اســت کــه بخشــی 
از قلــب و مغــز کســی را برداشــته باشــند! جســارتا بــه 

ــه«  ــان »خندوان ــوی مخاطب ــی از س نمایندگ
تقاضــا می کنــم حضــور جناب خــان را جــدی 
ــذف او  ــه ح ــی ب ــادگی راض ــه س ــد و ب بگیرن
ــرد  ــاره  عملک ــزی درب ــوند. تبری ــه نش از برنام
نیــز  و »خندوانــه«  برنامــه  »دور همــی« 
ــی  ــا خیل ــن روزه ــفانه ای ــرد: متاس ــار ک اظه
تلویزیونــی  برنامه هــای  دیــدن  فرصــت 

ــما  ــا ش ــو ب ــه الی گفت وگ ــه الب ــم ک ــار ه ــک ب ــدارم و ی را ن
ــرویی  ــا ترش ــم، ب ــه« گفت ــاره »خندوان ــی درب ــخن کوتاه س
ــطح از  ــن س ــه همی ــدم ک ــه ش ــه و متوج ــتانم مواج دوس
برنامــه »خندوانــه« چقــدر توانســته بــا مخاطــب عــام ارتبــاط 
برقــرار کنــد و بــه ادعــای خودشــان از ایــن طریــق جریان هــا 

و آموزش هــای مفیــدی در اقشــار مختلــف اجتماعــی ایجــاد 
ــک دارد. ــای تبری ــت ج ــن باب ــه از ای ــد ک کنن

 تبریــزی در پاســخ بــه اینکــه آیــا بازیگــران جدیــدی 
ــوند،  ــه ش ــن اضاف ــرزمین که ــه س ــه مجموع ــت ب ــرار اس ق
ــه  ــه پــروژه اضافــه شــده و مرحل ــد ب گفــت: بازیگــران جدی
انتخــاب بازیگــران اصلــی در فــاز ۳ بــه پایــان 
ــجادیه ــره س ــا گلچه ــت. خانم ه ــیده اس  رس
پریــوش نظریــه، لیــال برخــورداری، عطیــه 
غبیشــاوی و آقایــان ســعید راد، آرش مجیدی 
ــورش  ــری، ک ــین مه ــان، حس ــک حمیدی باب
 سلیمانـــی، ســید مهــرداد ضیایــی، مهــران 
 رجبــی، ســیاوش چراغی پور، حســین ســحرخیز
فرهــاد شــریفی، فرشــید زارعی فــر، فرزیــن محــدث، مهــدی 
ــد  ــراه چهره هــای جدی ــه هم  صباغــی و مســعود ســخایی ب
و بــا اســتعداد دیگــری در فــاز ســوم ســریال، گــروه حرفه ای 
و دوست داشــتنی بازیگــران جدیــد در کنــار بازیگــران خــوب 

پیشــین را تشــکیل می دهنــد. ایســنا

به حذف «جناب خان» از «خندوانه» راضی نشوید
ــرفی  ــراه اش ــنبه در بزرگ ــب یکش ــی نیمه ش ــد حاجیل امی

ــرد.  ــادف ک ــی تص اصفهان
کافــه ســینما نوشــت: »حــدود 2 بامــداد یکشــنبه در حالی 
ــتاده  ــز ایس ــراغ قرم ــت چ ــز پش ــدس بن ــک مرس ــه ی ک
بــود، ناگهــان یــک خــودروی هیونــدا کــه راننــده اش گویــا 

ــت  ــز نداش ــراغ قرم ــو و چ ــه جل ــی ب توجه
بــا ســرعتی سرســام آور بــا آن برخــورد 
شــدیدی کــرد. خبرنــگار مــا بــه قصــد 
ــه  ــد ک ــاده ش ــود پی ــین خ ــک از ماش کم
ــده  ــی، خوانن ــد حاجیل ــز، امی ــده بن ــا رانن ب
ــردن  ــه گ ــه از ناحی ــتش ک ــرح و دوس مط
روبــه رو  می کــرد  درد  احســاس  کمــی 

ــودروی  ــده در خ ــاق ناراحت کنن ــفانه اتف ــا متاس ــد. ام ش
هیونــدا رخ داده بــود. راننــده کــه مــردی تقریبــا ۳5 ســاله 
ــن  ــان در ای ــد نوزادش ــرش و فرزن ــراه همس ــه هم ــود ب ب
ــر  ــه فک ــه ب ــه هم ــتند. در آن لحظ ــور داش ــین حض ماش
ــا اینکــه شــوکه  ــی ب ــد حاجیل ــد. امی ــوزاد بودن ســالمتی ن

ــه او  ــوزاد را کــه کمــی خــون ســر مــادرش ب ــود، ن شــده ب
پاشــیده بــود، بغــل کــرد تــا از ســالمتی اش مطمئــن شــود 
و پــدر نــوزاد بــا صــدای بلنــد بــرای همســرش درخواســت 
آمبوالنــس می کــرد. حــال نامســاعد مــادر متاســفانه مانــع 
از ایــن شــد کــه خبرنــگار کافــه ســینما بتوانــد بــا ماشــین 
شــخصی او را بــه بیمارســتان برســاند. پــس 
 از دقایــق نســبتا طوالنــی و ناراحت کننــده

ــه  ــد ک ــی می ش ــن تداع ــؤال در ذه ــن س ای
در ایــن ســاعت تهــران کــه در خیابــان پرنــده 
ــرای  ــه انتظــار ب ــن هم ــد، چــرا ای ــر نمی زن پ

یــک آمبوالنــس؟
ــه  ــدون آنک ــتش ب ــی و دوس ــد حاجیل  امی
تقصیــری در ســانحه داشــته باشــند و آنطــور کــه می تــوان 
بــه آن هــا  پیش بینــی کــرد صدمــه مالــی شــدیدی 
 خــورده بــود، از لحظــه تصــادف فقــط و فقــط نگــران نــوزاد 
آمــدن  بــا  و  بودنــد  هیونــدا  و سرنشــینان خــودروی 

ســپردند.« پرســتاران  بــه  را  نــوزاد  آمبوالنــس 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  950998۳654400285شماره  پرونده:  95۱0۱0۳654400654شماره  ابالغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  فالورجانی   شفیعی  مصطفی  شاکی   / خواهان   ۱۳95/09/09 تنظیم:  950298تاریخ 

و شوکت  فاضلی  و مصطفی  قنبر علی کیانی  و  یونسی  و عباس  طرفیت خواندگان شاهزاده شفیعی 

کیانی و عزت مدیحی و نصرت شجاع فالورجانی و بهجت کیانی و اقدس کیانی و اشرف مدیحی و 

محترم مدیحی و نوروز علی فاضلی و ابوالفضل نجفی و کریم پوستی و شهربانو شجاع فالورجانی و 

اشرف کیانی و ایران مدیحی و سعید اله شجاع فالورجانی و رمضان شجاع فالورجانی و محمد مهریار 

و عفت کیانی و صدیقه عاملیان و عباسعلی کیانی و شهناز شجاع فالورجانی و ملک السادات کاشفی و 

احمد یونسی و علی رهنما و اسماعیل مدیحی چهار سوقی و یداله حاجی علی اکبری و مهدی کیانی و 

اقبال شجاع فالورجانی و رضا حاجی علی اکبری و حسن کیانی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 

ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان  واقع در استان اصفهان – شهرستان فالورجان – خ مالصدرا 

– ساختمان دادگستری ارجاع و به کالسه 950998۳654400285 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

۱۳95/۱۱/۱۳ و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن عباس پوستی و قنبر علی 

کیانی و مصطفی فاضلی و شوکت کیانی و عزت مدیحی و بهجت کیانی و اقدس کیانی و اشرف مدیحی 

و محترم مدیحی و نوروز علی فاضلی و ابوالفضل نجفی و کریم پوستی  و اشرف کیانی و ایران مدیحی و 

محمد مهریار و عفت کیانی و صدیقه عاملیان  و عباسعلی کیانی و ملک السادات کاشفی و احمد پوستی 

و علی رهنما و اسماعیل مدیحی چهار سوقی و یداله حاجی علی اکبر و مهدی کیانی و رضا حاجی علی 

اکبری و حسن کیانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

خواندگان 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. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فالورجان – حسین 

شمس 

دادنامه
دادنامه: 2۱84 – 94/۱/29 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل  پرونده: 94-۱۱6۷ شماره  کالسه 

باباگلی  خیابان شهید   – اصفهان  نشانی:  به  عابدی  درچه  زاده  هاشم  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف 

– جنب تعمیرگاه البرز – فروشگاه البرز )ایوکیو( وکیل: حسین محمدیان و پگاه پرهیزکار به نشانی: 

اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت )ارغوان( – طبقه سوم – واحد ۱8 

شماره  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  به  مسعودی  مریم  خوانده: 

۳۳92۷9 به مبلغ ۱0/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی 

آقای علی هاشم زاده با وکالت آقای محمدیان و خانم پگاه پرهیزکار به طرفیت خانم مریم مسعودی 

به خواسته مطالبه مبلغ ۱0/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ۳۳92۷9 به عهده بانک صادرات 

شعبه مرکز پیاده شیراز به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های  عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 

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

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

مواد ۳۱۳ و ۳۱4 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ ۱0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 455/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک )94/6/20( تا تاریخ اجرای 

قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 وظرف  غیابی  صادره  رأی  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم 

واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱۳9/ م الف قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
95/8/۱0 مرجع رسیدگی: شعبه ۱5  تاریخ رسیدگی:  دادنامه: ۷85  پرونده: 95-۳۳5 شماره  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فریدون دیناری به نشانی: اصفهان – میدان قدس – خ مدرس 

– خ مولوی – کوچه ۱۱0 – کوچه مسجدالمهدی – پ 2۳ وکیل خواهان: ۱- جواد پوالدی 2- فرزانه 

رجائیان به نشانی: میدان انقالب – مجتمع تجاری انقالب – شماره ۳0۷ خوانده: عباس حیدری به 

و    95/2/۱5- 85۱260 های  به شماره  فقره چک  دو  وجه  مطالبه  المکان خواسته:  مجهول  نشانی: 

064289 - 95/۱/۱5 عهده بانک سپه و صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار: به تاریخ 

مشورتی  نظریه  اخذ  و   ......... 95/8/4 شعبه ۱5 با عنایت به محتویات پرونده کالسه  

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

می نماید.رأی شورادر خصوص دعوی فریدون دیناری با وکالت ۱- جواد پوالدی 2- فرزانه رجائیان به 

طرفیت عباس حیدری به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 85۱260 و 064289 مورخ 

95/2/۱5 و 95/۱/۱5 عهده بانک صادرات و سپه و مطلق خسارات قانونی جمعًا به مبلغ 66/۱00/000 

ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

دلیل  و هیچگونه  نیافته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  و  دارد  خواسته 

ارائه ننموده، شورا  و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 

دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 66/۱00/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

۱/۷۷5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک )موصوف( لغایت 

زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب وظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد.

 شماره: ۳0۱4۱/ م الف قاضی شعبه ۱5 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   2۳ شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/28  –  98۷ دادنامه:  شماره   2۳9/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: هادی اکرمی به نشانی: خ نشاط – کوچه رکن الملک – پ ۳9/۱ وکیل: جواد 

پوالدی به نشانی: اصفهان – میدان انقالب – مجتمع تجاری انقالب – ط سوم – پ ۳0۷ خوانده: سعید 

شفیعی دستجردی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خسارات 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعالم ختم  گردشکار: 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا

دستجردی  طرفیت سعید شفیعی  به  پوالدی  جواد  وکالت  به  اکرمی  هادی  دادخواست  در خصوص 

بخواسته مطالبه مبلغ 56/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 022۱90 عهده بانک رفاه کارگران 

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 ۱98، 5۱9، 522 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱5، ۳۱0، ۳09، ۳0۷، ۳49 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱/۳90/000 ریال به عنوان خسارت 

دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 

)94/5/28( 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 و سپس مدت 

20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱42/م الف قاضی شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۱۷۷/95 شماره دادنامه: 95099۷6۷9۳60۱۷56 – 95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل  سیدمحمد سیدهاشمی به نشانی: 

اصفهان – بلوار دانشگاه – نبش کوچه زمانی – مجتمع پردیس – طبقه دوم – واحد ۱22 خواندگان: 

۱- پروانه کالنتر 2- رضا بلگوری ۳- منصور ساکی به نشانی: هر سه نفر مجهول المکان با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای سیدمحمد سیدهاشمی بوکالت از بانک 

مهر اقتصاد به طرفیت خانم پروانه کالنتر و آقایان رضا بلگوری و منصور ساکی به خواسته مطالبه مبلغ 

65/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 8۳۱4۱9 – 9۳/8/2۱ به عهده بانک سپه به انضمام 

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

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

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

ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳۱۳ و ۳۱4 

قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به 

پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۱/965/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )95/8/2۱( 

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

ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱4۳/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/۳0  –95-99۷6۷9۳60۱802 دادنامه:  شماره   ۱۱۷6/95 پرونده:  کالسه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل  سیدمحمد سیدهاشمی به نشانی: 

اصفهان – بلوار دانشگاه – نبش کوچه زمانی – مجتمع پردیس – طبقه دوم – واحد ۱22 خواندگان: 

۱- فرهاد اسکوئی فرد 2- نغمه قلیلی نجف آبادی به نشانی: هر دو نفر مجهول المکان با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت سیدمحمد 

سیدهاشمی به طرفیت آقای فرهاد اسکوئی فرد و نغمه قلیلی نجف آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 

۱2۳/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۷2۷992– 94/۱2/۱ به عهده بانک سپه به انضمام 

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

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

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

ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳۱۳ و ۳۱4 قانون 

تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 

مبلغ ۱2۳/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۳/۳90/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/۱2/۱( تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱44/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده 94۱58۱ شماره دادنامه: ۱5۷۷ – 95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۱2 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: احمدرضا جدیداالسالمی به نشانی: فالورجان – روستای درچه عابد منزل دکتر امینی 

خوانده: محمود مهدی نژاد به نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به ایفای تعهد نسبت به 

انجام قرارداد مورخ 92/۱0/۱5 و در صورت عدم انجام تعهد پرداخت هزینه های دریافتی انجام قرارداد 

به انضمام هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه 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 احمدرضا جدیداالسالمی بطرفیت محمد مهدی نژاد بخواسته الزام خوانده به ایفای تعهد 

دریافتی  پرداخت هزینه های  تعهد  انجام  و در صورت عدم  قرارداد مورخ 92/۱0/۱5  انجام  به  نسبت 

بابت انجام قرارداد به انضمام هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه مقوم به 50/000/000 ریال با توجه به 

محتویات و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در جلسات رسیدگی به شرح دادخواست تقدیمی و با 

توجه به قرارداد مورخ 92/۱0/۱5 با توجه به الیحه تقدیمی از ناحیه خواهان به شماره ثبت ۱۳46 مورخ 

95/8/20 مورد استنادی خواهان که ضم پرونده می باشد همان قرارداد مورخ 92/۱0/۱5 می باشد و 

نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک 

محکمه پسندی در مقام اعتراض به خواسته خواهان ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان در خصوص 

ایفای انجام تعهد وارد دانسته و به استناد مواد ۱98 و 5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱0 قانون 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد نسبت به انجام قرارداد مورخ 92/۱0/۱5 و پرداخت مبلغ 

۳۱0/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص دیگر خواسته 

خواهان از قطعیت این دادنامه چنانچه خوانده از ایفای تعهد امتناع نمود وی می تواند وجه پرداختی را 

مسترد نماید لذا این دعوی خواهان قابلیت صراح ندانسته و وفق قانون نمی باشد و به استناد ماده 2 

قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعالم می گردد. رأی صادره در قسمت محکومیت 

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

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در قسمت قرار 

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

اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱65/ م الف قاضی شورای حل اختالف ۱2 حوزه قضائی اصفهان

آگهی احضار متهم
شماره درخواست: 95۱0460۳598000۱۷ شماره پرونده: 9509980۳598005۳4 شماره بایگانی شعبه: 

95054۳ تاریخ تنظیم: ۱۳95/9/20 در پرونده کالسه 95054۳ شعبه ۱9 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان شکایتی علیه آقای دایی سهراب و اکبر صالحی به اتهام توهین و تمرد نسبت 

به مأمورین و اخالل در نظم عمومی و قدرت نمایی با قداره جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. 

نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده ی ۱۱5 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی 

به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده امور مالی دادگستری کل استان اصفهان می باشد. 

شماره: ۳0۱68/م الف 

بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی – امیرحسین رزاز زاده

دادنامه
کالسه پرونده: 590/95 شماره دادنامه: 682-95/9/22 مرجع رسیدگی : شعبه ۱6شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: رضا شمسائی ماربینی به نشانی: اصفهان- میدان قدس – خ 24 متری – اول کوچه 

خادمی – پالک 48 خوانده: اصغر جعفری نیسیانی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه شورا 

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 شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رضا شمسائی 

ماربینی به طرفیت آقای اصغر جعفری نیسیانی به خواسته مطالبه مبلغ 2۷/500/000 ریال وجه چک 

به شماره ی 2۳89/5002924 – 95/6/۳0 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 

توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک وگواهی 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 دفاع 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که به استناد مواد ۳۱0و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱98، 5۱5، 5۱9، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 

و ۷90/000  ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )95/6/۳0( 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 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: ۳0۱۷۳/ م الف قاضی شعبه ۱6 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: 95-۱2۱6 شماره دادنامه: 95099۷6۷94۳02۱60 – 95/۱0/۱ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۳ 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای افشین الیقی قلعه سوخته به نشانی: اصفهان- خ شیخ 

صدوق شمالی – خ نیکبخت شرقی – کوچه شهید ابطحی – پالک 24 میوه فروشی امیرمحمد وکیل: 

به نشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – نبش چهاراه وکال – طبقه فوقانی  آقای پرهام عالی 

داروخانه دکتر صابرزاده – طبقه اول – واحد سمت چپ خوانده: آقای ابراهیم خانیکی به نشانی: مجهول 

المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ ۱4۳/500/000 ریال بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و 

مطلق هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 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 شورادر 

خصوص دعوی آقای افشین الیقی قلعه سوخته با وکالت آقای پرهام عالی به طرفیت آقای ابراهیم 

خانیکی به خواسته مطالبه مبلغ ۱4۳/500/000 ریال )معادل یکصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار 

بانک  به عهده  ریال( وجه دو فقره چک به شماره ی 298۷629-94/۱/۳۱ و 9۳/9/۳0-298۷628 

پارسیان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور پیدا 

نکرده 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 ۳۱0و 

۳۱۳ قانون تجارت و ۱98، 5۱5، 5۱9، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۱4۳/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/44۷/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با 

احتساب اجرای احکام و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 

چک موصوف )298۷629-94/۱/۳۱ و 298۷628-9۳/9/۳0( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

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

مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در مورد 

صدور قرار تأمین خواسته با توجه به انصراف وکیل خواهان در روز رسیدگی لذا در این قسمت خواسته 

خواهان شعبه متوجه تکلیفی نمی باشد.

شماره: ۳0۱۷4/ م الف قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان 

نگاهی به سریال »لیسانسه ها« اثر سروش صحت

لیسانسه های جذاب

تصادف خواننده سرشناس در بزرگراه



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دوشنبه  13  دی ماه   61395 فوتسال باید از باندبازی پاک شود
ـــمـــاره  334 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 قرارداد سه ساله 

معادله رحمتی را پیچیده کرد
بــا وجــود آنکــه در ابتــدا رحمتی 
 درخواســت رضایت نامــه کــرد 
مربــی  هــم  و  مدیــر  هــم  و 
اســتقال اعــام کردنــد کــه اگــر 
بخواهــد بــرود، مــی رود، امــا 
ــرارداد  ــه ق ــه ب ــا توج ــی ب رحمت
معادلــه  فعــا  ســاله   ســه 
ــی  ــدند وقت ــب ش ــیاری متعج ــت. بس ــرده اس ــده ک را پیچی
مهــدی رحمتــی را در تمریــن اســتقال بــرای نیم فصــل دوم 
دیدنــد؛ آن هــم پــس از مصاحبه هــای منصوریــان و افتخــاری 
ــته و  ــه خواس ــی رضایت نام ــد رحمت ــام کردن ــر دو اع ــه ه ک
ــا جدایــی او مخالفتــی  خواســتار جدایــی شــده و مــا هــم ب
نداریــم. در واقــع موضــع مشــترک مدیــر عامــل و ســرمربی 
اســتقال کامــا مشــخص می کــرد کــه هیــچ کــدام از ایــن دو 

به دنبال نگهداشتن رحمتی نیستند. 
ــام  ــو و اع ــک س ــی از ی ــوی رحمت ــه از س ــت نام درخواس
ــل و ســرمربی، عمــا  ــر عام ــه از ســوی مدی دادن رضایت نام
ــرد کــه رحمتــی از اســتقال  ــه ایــن ســو ب پیش بینی هــا را ب
جــدا خواهــد شــد و تمــام. بــا ایــن حــال چنیــن اتفاقــی رخ 
ــدی  ــا مه ــم ب ــش را ه ــد تمرینات ــتقال دور جدی ــداد و اس ن
ــا اشــتباه  ــادالت و پیش بینی ه ــا مع ــرد ت ــی شــروع ک رحمت
ــد  ــه نمی خواه ــرد رضایت نام ــام ک ــی اع ــد. رحمت  از آب درآی

و تا پایان تعهدش در استقال می ماند.

قلعه نویی قاتل ذوب آهن در جام حذفی
ــس از 14  ــران پ ــی ای ــام حذف ــته ج ــل گذش ــان دو فص قهرم
ــت را  ــخ باخ ــم تل ــام، طع ــن ج ــت در ای ــدون شکس ــازی ب ب
چشــید تــا در گام آخــر بــرای ســومین فینــال متوالــی و ثبــت 
ــن  ــار بهم ــن ب ــن آخری ــاورد. ذوب آه ــم بی ــه ک ــوردی جاودان رک
ــل  ــی مقاب ــی جــام حذف ــک شــانزدهم نهای ــه ی 1392 در مرحل
ــتقال  ــت اس ــه هدای ــورد ک ــت خ ــک گل شکس ــا ی ــتقال ب اس
ــی  ــت. آن روز ج ــده داش ــر عه ــی ب ــر قلعه نوی را در آن روز امی
آبی هــای  توباگویــی  و  ترینیــداد  هافبــک  لویــد ســاموئل، 
ذوب آهــن کــرد  دروازه  وارد  را  تیمــش  تــک گل   پایتخــت، 
و مهــدی رحمتــی هــم در دقیقــه 87 پنالتــی را از ذوبی هــا 
ــه  ــی را تجرب ــود رؤیای ــی صع ــا قلعه نوی ــتقال ب ــا اس ــت ت گرف

ــد.  کن
ــدون  ــازی ب ــال از آن روز و 14 ب ــه س ــه س ــک ب ــس از نزدی پ
شکســت و دو قهرمانــی در ایــن جــام، ذوبی هــا یــک بــار 
 دیگــر طعــم تلــخ شکســت را در ایــن تورنمنــت چشــیدند 
و در فوالدشــهر مقابــل دیــدگان طرفــداران خــود در یــک بــازی 
پرافــت و خیــز و پــرگل بــا نتیجــه 3-2 بــه تراکتورســازی باختند 

کــه بــاز هــم امیــر قلعه نویــی را روی نیمکــت خــود می دیــد.

 اخراجی ها در راه نیمکت والیبال ایران
ــای  ســرمربیان ســابق تیم ه
ــتان  ــن، صربس ــی آرژانتی  مل
ــد  ــت جدی ــا در لیس و ایتالی
فدراســیون والیبــال ایــران 
قــرار دارنــد؛ لیســتی کــه 
ــذب  ــی در ج ــس از ناکام پ
ــد  ــاال م ــه اول ح ــه گزین س
ــتویچف  ــتین اس ــته رادوس ــه گذش ــت. هفت ــر اس نظ
ــار  ــا در کن ــی داد ت ــواب منف ــران ج ــه ای ــم ب ــار ه بلغ
مارســلو منــدز و آنــدره آناســتازی بــه عنــوان مربیانــی 
کــه تمایــل بــا همــکاری بــه ایــران ندارنــد قــرار بگیــرد. 
ایــن ســه مربــی تمــام مربیانــی بودنــد کــه در لیســت 
ــد  ــر جدی ــرای جــذب رهب ــال ب ــه فدراســیون والیب اولی
نیمکــت تیــم ملــی قــرار داشــتند و هــر ســه پــس از 
ــران جــواب منفــی  ــه فدراســیون ای بررســی شــرایط ب

دادند. 
در حــال حاضــر خاویــر وبــر آرژانتینــی، مائــورو بروتــو 
ایتالیایــی، ایگــور کوالکویــچ صــرب، ســه گزینــه جدیــد 

مربیگــری تیــم ملــی والیبــال ایــران هســتند.

صبا باید به لیگ یک سقوط کند
ــم  ــن تی ــرایط ای ــن ش ــا ای ــد ب ــا می گوی ــان صب کاپیت
بایــد بــه لیــگ یــک ســقوط کنــد. رضــا عنایتــی در ایــن 
 بــاره گفــت: اگــر از نظــر شــرایط بخواهیــم بررســی کنیــم

حــق صباســت کــه بــه لیــگ یــک ســقوط کنــد؛ چــرا کــه 
تیــم مــا اصــا شــرایط بقــا در لیــگ برتــر را نــدارد. تیــم 
ــه  ــدارد و هیچ کــس هــم ب ــی ن ــا اصــا شــرایط خوب م

تیــم مــا رســیدگی نمی کنــد. 
او ادامــه داد: صبــا بی تردیــد فقیرتریــن و تنهاتریــن تیــم 
لیــگ برتــر اســت و مــا بــه جــز ســرمربی و مدیــر عامــل 
 حامــی دیگــری نداریــم. هیچ کــس بــه فکــر مــا نیســت 
و ایــن موضــوع کار مــا را بســیار ســخت می کنــد. مطمئنا 
ــر کاری در  ــدن در لیــگ برت ــن شــرایط باقــی مان ــا ای ب
حــد محــال اســت. مــن فکــر می کنــم عــده ای دوســت 
دارنــد اســتان قــم در لیــگ برتــر نماینده نداشــته باشــد 

و بــه همیــن دلیــل از تیــم حمایــت نمی کننــد. 
کاپیتــان صبــا در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ــت: راســتش  ــه، گف ــا ن ــد ی ــر می مان ــگ برت ــا در لی  صب
ــه  ــن ب ــد 4 بازیک ــگاه گفته ان ــران باش ــد مدی را بخواهی
جمــع مــا اضافــه می شــود کــه بــا توجــه بــه بازیکنانــی 
کــه مــا داریــم، مشــخص نیســت ایــن بازیکنــان چطــور 

ــوند. ــی می ش راض
ــود دارد  ــران وج ــال ای ــت در فوتب ــوز معرف ــاید هن   ش
 و مــن امیــدوارم بازیکنانــی کــه بــه صبــا می آینــد

بتوانند مشکات تیم ما را برطرف کنند.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

از ســوی کارلــوس کــی روش، نــام 22 بازیکــن بــرای حضــور 
در اردوی جدیــد تیــم ملــی اعــام شــد. نکتــه جالــب 
ــدار  ــرای دی ــا ب لیســت کــی روش دعــوت نکــردن از لژیونره
مقابــل مراکــش اســت. کــی روش بــا ایــن کار نشــان 
 داد کــه ایــران بــدون لژیونرهایــش هــم، تیمــی مدعــی 

است. 
اســامی بازیکنــان دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی بــه ایــن 

شــرح اســت:
دروازه بان هــا: علیرضــا بیرانونــد، محمدرضــا اخبــاری، رشــید 

مظاهــری.
حســینی  جــال  ســید  رضائیــان،  رامیــن  مدافعــان:    
محمــد انصــاری، میــاد محمــدی، عــزت هللا پورقــاز، وحیــد 

ــان. ــم زاده، محمــد ایرانپوری محمــدزاده، مســعود ابراهی
 بازیکنــان میانــی: امیــد ابراهیمــی، کمــال کامیابی نیــا 

شــجاعیان. داریــوش  حاج صفــی،  احســان 
 مهاجمــان: مرتضــی تبریــزی، ســروش رفیعــی، وحیــد 
امیــری، احســان پهلــوان، مهــدی طارمــی، ساســان انصــاری 

ــوی. ــم زهی رحی

     10نکتهجالبتوجهتیمجدیدکیروش:
ــدار  ــن دی ــه در آخری ــی ک ــن اســاس سوشــا مکان ــر ای 1- ب
ــت  ــده داش ــر عه ــت از دروازه را ب ــه حراس ــی وظیف ــم مل  تی
در ایــن لیســت قــرار نگرفتــه اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بــا پایــان لیــگ نــروژ، ایــن بازیکن مشــکلی بــرای حضــور در 

اردوی تیــم ملی نداشــت.
2- حســین ماهینــی از جمــع پرســپولیس در اردوی جدیــد 
حضــور نــدارد تــا ســهمیه ایــن تیــم کاهــش یابــد و اکنــون 7 

بازیکــن در تیــم ملــی داشــته باشــد.
3- ساســان انصــاری بــا توجــه بــه درخشــش در دیدارهــای 
ــب  ــی را کس ــم مل ــور در اردوی تی ــوز حض ــوالد، مج ــر ف اخی
ــن در  ــن بازیک ــی ای ــای گل ــی روش آق ــوس ک ــرده و کارل ک
پایــان نیم فصــل را بــا حضــور در تیــم ملــی مــورد توجــه قــرار 

داده اســت.
ــتن دوران  ــر گذاش ــت س ــس از پش ــد پ ــا بیرانون 4- علیرض
مصدومیــت بــار دیگــر در تیــم ملــی حضــور یافتــه اســت تــا 

شــانس دریافــت پیراهــن شــماره یــک را دریافــت کنــد.
5- امیــد ابراهیمــی تنهــا اســتقالی حاضــر در ایــن لیســت 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه طــی روزهــای اخیــر 

ــدن  ــوش ش ــال ملی پ ــوص احتم ــادی درخص ــی زی گمانه زن
ــید. ــوش می رس ــه گ ــز ب ــم نی ــن تی ــان ای ــر بازیکن دیگ

ــز  ــی نی ــم مل ــد تی ــان در اردوی جدی ــک تیموری 6- آندرانی
غایــب اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه کــی روش پــس از 
خــط زدن نــام کاپیتــان تیــم ملــی کــه اکنــون روزهــای خوبی 
ــه  ــود ب ــرده ب ــام ک ــد، اع ــپری نمی کن ــازی س در ماشین س

ــام او عبــور کــرده بــود. دلیــل شــرایط جــوی مالــزی از ن
7- روزهــای خــوب ذوب آهــن باعــث شــده تــا ایــن تیــم نیــز 
در کنــار پرســپولیس بیشــترین ســهمیه را در تیــم ملــی بــه 

خــود اختصــاص دهــد. 
ــان  ــری، احس ــید مظاه ــی رش ــم مل ــد تی ــت جدی در لیس

پهلــوان، وحیــد محمــدزاده و مرتضــی تبریــزی، نفــرات ذوبی 
لیســت جدیــد تیــم ملــی هســتند.

ــی  ــروش رفیع ــاری، س ــا اخب ــازی محمدرض 8- از تراکتورس
ــهمیه در  ــترین س ــدی بیش ــان در رده بع ــد ایرانپوری و محم

ــد. ــرار دارن ــی ق ــم مل لیســت تی
9- اســتقال خوزســتان بــا دو نماینــده )عــزت پورقــاز و رحیم 
ــوش  ــده )داری ــا دو نماین ــز ب ــوالد نی ــوی( و گســترش ف زهی
شــجاعیان و مســعود ابراهیــم زاده( ســهمیه های بعــدی تیــم 

ملــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
10- ایــران بــدون لژیونرهــا بــه مصــاف تیــم ملــی مراکــش 
مــی رود و گویــی کــی روش هیــچ ابایــی از ایــن جــدال نــدارد.

نگاهی به لیست جدید تیم ملی

ایران بدون لژیونرها هم، مدعی است

مهاجــم جنوبــی آبی هــا روز یکشــنبه بــا حضــور در 
ســاختمان باشــگاه اســتقال رضایت نامــه خــود را دریافت 
کــرد. آرش افشــین کــه بعــد از دوران ســخت حضــور در 
ملــوان در ابتــدای فصــل بــا رد پیشــنهاد چنــد تیــم لیــگ 
برتــری راهــی اســتقال شــده بــود، نتوانســت در جریــان 

15 بــازی لیــگ برتــر و 4 بــازی جــام 
ــدا  ــی در اســتقال پی ــگاه ثابت ــی جای حذف
ــن  ــه اولی ــل ب ــن تبدی ــن بازیک ــا ای ــد ت کن
ــای برگــه  ــان پ مهــره ای شــود کــه منصوری

امضــا می کنــد.  را  او  رضایت نامــه 
هــر چنــد پیــش از ایــن منصوریــان گفتــه 
بــود کــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه از 

افشــین در نیم فصــل دوم اســتفاده کنــد، امــا فشــارهایی 
کــه ســرمربی آبی هــا در هفته هــای گذشــته بابــت بــازی 
نــدادن بــه افشــین تحمــل کــرده، باعــث شــده منصوریــان 
عقب نشــینی کنــد  خــود  فصــل  ابتــدای  تصمیــم   از 
و افشــین در پایــان نیم فصــل اول مجبــور بــه خداحافظــی 

 . د شو
ــت  ــگ باب ــل اول لی ــه در نیم فص ــتقال ک ــرمربی اس س
18نفــره  لیســت  از  تیــم  ایــن  ســتاره های  خــط زدن 
مشــکات زیــادی را تحمــل کــرده بــود، در نیم فصــل دوم 
تصمیــم دارد تــا بــا خلــوت کــردن ایــن تیــم از بازیکنــان 
سرشــناس، بــه نوعــی از ایــن دردســر راحت 

شــود. 
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده کــه بعــد 
ــا  ــکان او ب ــین و نزدی ــه افش ــن جلس از ای
وجــود عاقــه بــه جدایــی از اســتقال، ایــن 
ــا  ــد ت ــب نکردن ــا تکذی ــد ی ــوع را تأیی موض
ــته  ــش از گذش ــی او بی ــاره جدای ــام درب ابه
ــران قصــد دارد  ــال ای ــوش ســابق فوتب ــن ملی پ شــود. ای
تــا فوتبــال خــود را در تیمــی ادامــه دهــد کــه کار ســختی 
ــال  ــه دنب ــدارد و ب ــه آن ن ــب اولی ــور در ترکی ــرای حض ب
حضــور در تیمــی اســت کــه شــانس بــازی را در آن تیــم 

ــد. ورزش3 ــته باش داش

افشین، اولین خروجی منصوریان در نیم فصل
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی ایــران بــا انتقــاد از وضعیــت 
ــا  ــازی، آقازاده ه ــد از باندب ــال بای ــد فوتس ــود می گوی  موج
ــتند  ــی هس ــای سیاس ــه قدرت ه ــی ب ــه متک ــرادی ک و اف

ــد.  ــاک شــود و نجــات یاب پ
حســین شــمس دربــاره صحبت هــای ســیدرضا افتخــاری 

علیــه  اســتقال،  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
وی مبنــی بــر نتیجــه نگرفتــن در لیــگ 
برتــر و احتمــال ســقوط تیــم دانشــگاه 
آزاد بــه لیــگ دســته اول، گفــت: کســی 
کــه فوتســال را نمی شناســد، بایــد ایــن 
حرف هــا را هــم بزنــد. افتخــاری در فوتســال 
نبــوده و از خیلــی مســائل آگاه نیســت. 

شــاید ایشــان نمی دانــد کــه مــن پنــج دوره قهرمــان آســیا 
شــده ام یــا عنــوان بهتریــن مربــی جهــان را هــم دارم. همه 
ــی پشــت ســر افتخــاری اســت.  ــه چــه قدرت ــد ک می دانن
جامعــه فوتســال از دســت افتخــاری خســته شــده اســت؛ 
همان طــور کــه االن باشــگاه اســتقال هــم از دســت 

ــت!  ــته اس ــان خس ایش
ــا تیــم فوتســال  ــه ایــن ســوال کــه ب شــمس در پاســخ ب
ــرده اســت  ــگ کســب ک ــدی در لی ــج ب دانشــگاه آزاد نتای
گفــت: واقعــا ثبــت 13 شکســت عجیــب و غریــب اســت. 
ــر شــدیم کــه نتوانســتیم  ــی وارد لیــگ برت ــه مــا زمان البت
ــم  ــم. االن ه ــذب کنی ــادی ج ــان زی بازیکن
ــتند.  ــدوم هس ــان مص ــن کلیدی م 4 بازیک
بیشــتر مســابقات را هــم بــه دلیــل کم تجربگی 

ــم.  ــان واگــذار کردی بازیکن
ــا ایــن نتایــج اعتبــارش  وی دربــاره اینکــه ب
ــح  ــد، تصری ــت می ده ــال از دس را در فوتس
ــگ  ــان لی ــار قهرم ــش از 5 ب ــن بی ــرد: م ک
شــده ام. بعــد از آن همــه قهرمانــی، یکســال هــم این طــور 
می شــود. حضــور در تیــم دانشــگاه، تجربــه گرانبهایــی بــود. 
مــن همیشــه بــا بازیکنان ســطح بــاال کار کــرده بــودم، ولی 
در تیــم دانشــگاه آزاد این طــور نبــود و ایــن هــم خــودش 

یــک چالــش جدیــد اســت. خبرورزشــی

دادنامه
اکبر  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای   31 شعبه   : رسیدگی  مرجع   753-95 پرونده:  کاسه 

صادقی برزانی به نشانی: اصفهان- رهنان – خ شهیدان غربی – مبل مهستان خوانده: عبدالرسول 

به شماره های  بانک ملی  المکان خواسته: مطالبه وجه چهار فقره چک  نشانی: مجهول  به  ایزدی 

641045-95/1/24 و 641044-94/10/24 و 641047-95/7/24 و 641046-95/4/24 جمعًا به 

نظریه ی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  با عنایت  ریال(  پنج میلیون  و  ریال )بیست   25/000/000 مبلغ 

مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی 

شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای اکبر صادقی برزانی به طرفیت آقای عبدالرسول ایزدی به 

خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال )بیست و پنج میلیون ریال( وجه چک به شماره ی 641045 

به  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملی  به عهده  و 641044و 641047و 641046 

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 

اباغ 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 آ.د.م 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال )بیست و پنج میلیون ریال( بابت اصل 

خواسته و 1/645/000 ریال )یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/1/24 

و 94/10/24 و 95/7/24 و 95/4/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

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

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: 30175/ م الف قاضی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: 950797 شماره دادنامه: 1719 – 95/10/1مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: ابراهیم نصری نصرآبادی به نشانی: اصفهان- اتوبان شهید خرازی – کوچه 74 – 

کوچه ش پرورش – آخر کوچه خوانده: عارف حیدری به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه اجور 

معوقه به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به 50 میلیون ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 

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

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

دعوی آقای ابراهیم نصری نصرآبادی به طرفیت عارف حیدری به خواسته پرداخت اجور معوقه از 

تاریخ 95/1/16 تا زمان تخلیه و تسویه متعلقات مصرفی آب، برق مقوم به 50 میلیون ریال به انضمام 

در  اظهارات خواهان  و  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 

جلسه رسیدگی مبنی بر مطالبه روزانه 50/000 تومان از تاریخ 95/1/16 لغایت تخلیه ملک و تصویر 

مصدق قولنامه ابرازی توسط خواهان و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی و 

عدم ارائه الیحه دفاعیه ای به شعبه لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندًا به 

مواد 501 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

10/200/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید. و در خصوص خواسته دوم )مطالبه قبوض مصرفی( با توجه به اینکه خواهان در 

جلسه رسیدگی خواسته خود را مسترد نمودند لذا طبق بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  روز   20 و  شعبه  همین   در 

می باشد. 

شماره: 30185/ م الف قاضی شورای حل اختاف 7 حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
حل  شورای   42 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/22-955 دادنامه:  شماره   279/95 پرونده:  کاسه 

اختاف خواهان: محجوب هاشمی به نشانی: اصفهان – خ بزرگمهر – خ مبارزان – ساختمان تخت 

خ   – امام خمینی  خ   – اصفهان  نشانی:  به  محمود سنجری   : خواهان  وکیل:   3 واحد   – جمشید 

مجهول  نشانی:  به  مشبکی  عرفان  خوانده:   194 پ   – رفیعیان  شهید   35 – کوچه  واقفی  شریف 

اعضاء  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  فقره چک   2 مطالبه  المکان خواسته: 

شورای  قاضی  نماید.رأی  می  رأی  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا، 

حل اختاف در خصوص دعوی آقای محجوب هاشمی با وکالت محمود سنجری به طرفیت آقای 

عرفان مشبکی به خواسته مطالبه مبلغ 86/000/000 ریال )هشت میلیون و ششصد هزار تومان( وجه 

مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   94/8/25-379049 و   94/8/15-379050 شماره  به  چک 

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

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

هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه 

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 310 و 313 

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

اصل خواسته  بابت  تومان(  میلیون و ششصد هزار  ریال معادل )هشت   86/000/000 مبلغ  پرداخت 

از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/270/000 و 

اجرای حکم  تاریخ  تا  و 94/8/25-379049(  تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/15-379050 

در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعام می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام   از 

می باشد. 

شماره: 30198/ م الف قاضی شعبه 42 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
31 شورای حل  رسیدگی: شعبه  دادنامه: 324-95/3/31 مرجع  پرونده: 94-1307 شماره  کاسه 

به نشانی: اصفهان – خ میرداماد – نبش کوچه 36 –  اختاف اصفهان خواهان: مهدی محمدیان 

ساختمان پارسیان – واحد 5 وکیل خواهان: هاله فتح اللهی به نشانی: اصفهان – خ میرداماد – نبش 

کوچه 36 – ساختمان پارسیان – واحد 5 خوانده: فیروز عباسیان به نشانی: مجهول المکان خواسته: 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن  با عنایت  مطالبه وجه چک 

اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی 

قاضی شورا

در خصوص دعوی مهدی محمدیان به وکالت هاله فتح اللهی به طرفیت فیروز عباسیان به خواسته 

مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شماره 354330 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق 

خسارات قانونی، با عنایت 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 

تکذیب  و  از هرگونه تعرض  ماندن خواسته  دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 

شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 310 و 313  قانون تجارت و 

مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم 

بابت اصل خواسته و دویست و هفتاد  به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال  بر محکومیت خوانده 

هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 

چک )94/3/25( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی 

و ظرف  دراین شورا  واخواهی  قابل  به خوانده  واقعی  اباغ  از  روز پس  بیست  غیابی وظرف  صادره 

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

می باشد. 

شماره: 30138/ م الف قاضی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهی
موضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برابر رای شماره 139560302018002640 کاسه پرونده 1391114402018003044 آقای رسول اکبری 

فرزند حسین علی  بشماره شناسنامه 1168 صادره از کتایونچه   نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  214.31 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 908 فرعی از 445  اصلی واقع در  

خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/877/الف/م به تاریخ 95/09/21

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهی
موضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

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

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

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

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

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

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

را به مراجع  تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

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

نیست.

سید  آقای   1391114402018001399 پرونده  کاسه   139560302018003282 شماره  رای  1-برابر 

محسن کاظمی طبائی فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 31 صادره از اردستان  نسبت به سه دانگ  

مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 227.75 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  

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

2-برابر رای شماره 139560302018003283 کاسه پرونده 1395114402018000069 آقای حجت اله 

رضائی فرزند صادق بشماره شناسنامه 17361 صادره از خمینی شهر  نسبت به سه دانگ مشاع از 

شش دانگ  یک باب کارگاه به مساحت 227.75 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 320 

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

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 882 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/21

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیآگهی
موضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

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

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

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

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

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

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

را به مراجع  تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

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

نیست.

1-برابر رای شماره 139560302018003364 کاسه پرونده 139560302018003364 آقای حجت هللا 

رضائی فرزند صادق بشماره شناسنامه 17361 صادره از خمینی شهر  نسبت به سه دانگ  مشاع از 

ششدانگ یک باب انبار به مساحت 238.70 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  320 اصلی 

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

سید  آقای   1395114402018000068 پرونده  کاسه   139560302018003365 شماره  رای  2-برابر 

محسن کاظمی طبائی فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 31 صادره از اردستان  نسبت به سه دانگ 

مشاع از شش دانگ  یک باب انبار به مساحت 238.70 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 

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

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 880 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/21

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکفریدونشهر

آگهیموضوعماده3وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  

به  نوبت  به منظور اطاع عموم در دو  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 

فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت 

اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/25-139560302013000748    رای  1-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای منصور رحیمی فرزند صفدر بشماره شناسنامه 203 

صادره از فریدونشهر در شش دانگ  یك باب خانه به مساحت 187.70 مترمربع پاك 2646 فرعی از 

238 اصلی مفروز و مجزی شده از پاك1 فرعی از238 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان 7 تیر،کوچه 

پردیس خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای رضا قلی مقدسی  محرز گردیده است.)در آگهی 

قبلی میزان مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ قید شده است که شش دانگ صحیح می باشد(

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه 95/9/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 95/10/13 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حجت اله        نام خانوادگی: نوربخش  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:اصغر    نام خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت: خ زینبیه- دارک 

کوی طاب پ 22محکوم به:به موجب رای شماره 597   تاریخ 95/6/14 حوزه 39  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد 

و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/160/000 ریال هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید 94/2/25 تا زمان اجرای حکم- نیم عشر حق االجرا بابت چک به شماره 003491

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: 30950/ م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید فریدون        نام خانوادگی: واقفی نژاد نام پدر: سید احمد  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سعید    نام خانوادگی: رنجکش نشانی محل 

اقامت: اصفهان- پست الله- صندوق 138محکوم به:به موجب رای شماره 646   تاریخ 95/6/21 

حوزه 31  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پنج هزار  و  بیست  و  و چهار صد  بابت اصل خواسته و سه میلیون  ریال  میلیون  پرداخت دویست 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاریخ 95/3/18 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعام می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

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

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

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

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

نماید.

شماره: 30933/ م الف دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

فوتسال باید از باندبازی پاک شود



7اجتماعی دوشنبه  13 دی ماه   1395
ـــمـــاره 334 ســـــال دوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ایــران از نظــر پزشــکی وضعیــت بســیار مطلوبــی در جهــان 
ــای  ــزو چهره ه ــته ها ج ــیاری از رش ــران در بس ــکان ای دارد. پزش
ــا ایــن آمــار درخشــان،  سرشــناس جهــان هســتند؛ امــا چــرا ب
خدمــات پزشــکی در کشــور مــا تــا بــه ایــن حــد گــران و 
ــی زده  ــه بیمارســتان های دولت ــر ســری ب ــوب اســت؟ اگ نامطل
باشــید بــا حجــم زیــادی از ناهنجاری هــا، بی توجهــی، خدمــات 
کــم و مشــکالت عجیــب و غریــب روبــه رو می شــوید کــه باعــث 
ــک  ــه ی ــل ب ــخ حضــور در بیمارســتان تبدی ــره تل می شــود خاط

ــود. ــا ش ــرای ایرانی ه ــوس ب کاب
خرابیدستگاهها    

رایگانــی  تقریبــا  خدمــات  کــه  دولتــی   بیمارســتان های 
را ارائــه می دهنــد، شــاید بــه بهانــه همیــن رایــگان بــودن 
آنچنــان کــه بایــد بــه وضعیــت بیمــاران رســیدگی نمی کننــد. بــه 
ــی کــه وضعیــت خطرناکــی  ــده ام کــه بیماران شــخصه بارهــا دی
دارنــد، بــرای دریافــت ایــن خدمــات بایــد مدتــی طوالنــی را صبر 
کننــد؛ زمانــی کــه هــر ثانیــه اش بــرای آن بیمــار حکــم مــرگ و 
زندگــی دارد و دلیــل ایــن موضــوع تنهــا خرابــی دستگاه هاســت. 

ــی از  ــی، یک ــتان های دولت ــم بیمارس ــتگاه های مه ــی دس خراب
ــه  ــل ب ــال های قب ــه در س ــی ک ــت؛ معضل ــدی اس ــالت ج معض
ــوم نیســت  ــا حــاال معل ــه می شــد، ام ــا انداخت ــردن تحریم ه گ
ایــن تقصیــر بــه گــردن چــه کســی خواهــد افتــاد؟! در یکــی از 
ــن دســتگاه ها مســئولی می گفــت: متاســفانه  ــی ای ــوارد خراب م
ــی و باکیفیــت  ــه آلمان مــا در زمــان تحریم هــا، نتوانســتیم نمون
دســتگاه را وارد کنیــم و مجبــور شــدیم از نمونــه مشــابه )احتمــاال 
ــی از ســال خــراب اســت؛ در  ــه نیم ــم ک ــی( اســتفاده کنی چین
حالــی کــه بیمارســتان ... کــه یــک بیمارســتان خصوصــی اســت، 
در همــان زمــان موفــق شــد نمونــه آلمانــی را بخــرد و وارد کنــد.

    اشتباهاتپزشکی
دربــاره اشــتباهات پزشــکی در یــک ســال اخیــر بســیار صحبــت 
ــار هــم کــه پزشــکی اشــتباهی را انجــام می دهــد،  شــده؛ هــر ب
جامعــه پزشــکی در یــک اقــدام هماهنــگ و کامــال ســازمان یافته 
ــه  ــد؛ ب ــاع می کن ــف دف ــک متخل ــد از پزش ــورت تمام ق ــه ص ب
ــود  ــتباهات خ ــرای اش ــچ گاه ب ــکان هی ــن پزش ــه ای ــه ای ک گون
ــی  ــتان دولت ــه بیمارس ــتباهات البت ــن اش ــوند. ای ــه نمی ش تنبی
ــام  ــر تم ــد و گریبانگی ــی نمی شناس ــر و غن ــا فقی ــی ی و خصوص
ــتباهات در  ــزان اش ــا می ــه قطع ــود. البت ــه می ش ــار جامع اقش

ــی  ــتان های خصوص ــش از بیمارس ــی بی ــتان های دولت بیمارس
اســت.

نبوداستاد    
در بســیاری مواقــع پزشــکانی کــه نقــش اســتاد را بــرای 
رزیدنت هــا دارنــد، عمــال هیــچ حضــوری در بیمارســتان ها 
ــاران  ــه بیم ــه ب ــتند ک ــه هس ــکان بی تجرب ــن نوپزش ــد و ای ندارن
خدمــات ارائــه می کننــد؛ همیــن امــر نه تنهــا خطاهــای پزشــکی 
ــه روز  ــده روزب را افزایــش داده، بلکــه باعــث شــده پزشــکان آین
پزشــکی  جامعــه  وارد  پیشــین  نســل های  از  بی تجربه تــر 
کشــور شــوند. در بســیاری مواقــع پزشــکان سرشــناس ترجیــح 
ــاالی شــهر بنشــینند  می دهنــد در مطب هــای شــیک خــود در ب
و بیمــاران ثروتمنــد را درمــان کننــد تــا اینکــه در یــک بیمارســتان 

ــد. ــوزش دهن ــا آم ــه رزیدنت ه ــی ب دولت

    شیفتشبواورژانس
بیمــاری روز و شــب نمی شناســد و هــر فــردی ممکــن اســت در 
ســاعتی غیــر از ســاعات روز دچــار مشــکل شــود؛ امــا متاســفانه 
ــی از معضــالت بیمارســتان های  ــواره یک شــیفت های شــب هم
ــچ متخصصــی در آن ســاعات  ــرا معمــوال هی ــی اســت؛ زی دولت
در بیمارســتان حضــور نــدارد. بخــش اورژانــس بیمارســتان های 
دولتــی نیــز در ایــن زمینــه قــوز بــاالی قــوز هســتند و در 
حیاتی تریــن بخــش بیمارســتان کــه معمــوال بیمــاران بــا مــرگ 
ــص   ــری از متخص ــب ها خب ــد، ش ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
نیســت. بیمارســتان های دولتــی اشــکاالت بســیار دیگــری 
ــا رعایــت نشــدن  ــار نامناســب پرســنل ی ــد رفت ــد؛ مانن ــز دارن نی
بهداشــت کــه همــه بــا آن آشــنا هســتیم؛ امــا امیدواریــم روزی 

ایــن مشــکالت حــل شــود، تنهــا امیدواریــم.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

بیمارستان دولتی، کابوس بیماران

آسمانایرانبارانیمیشود
کارشــناس ســازمان هواشناســی 
کشــور  اســتان   10 در  گفــت: 
شــاهد بــارش بــاران خفیــف 
بودیــم؛ امــا ایــن بــارش آلودگی ها 

را کاهش نمی دهد. 
ــار داشــت:  محمــد اصغــری اظه
ایــن بارش هــا در اســتان های 
ــان  ــرب اصفه ــدان، غ ــال، هم ــتان، چهارمح ــاه، کردس کرمانش
البــرز، قزویــن، گلســتان، مازنــدران و خراســان رضــوی ادامــه 
ــر  ــری ب ــا تاثی ــن بارش ه ــه داد: ای ــت. وی ادام ــد داش خواه
رونــد کاهــش آلودگــی هــوا نخواهــد داشــت و تنهــا بــاد، درمان 
رفــع آلودگــی هواســت. کارشــناس ســازمان هواشناســی تاکید 
ــران  ــاد در ته کــرد: عصــر دوشــنبه شــاهد افزایــش ســرعت ب
ــداری از  ــود مق ــث می ش ــر باع ــن ام ــه همی ــود ک ــم ب خواهی
غلظــت آالینده هــا در روز سه شــنبه کاســته شــود. اصغــری بــا 
بیــان اینکــه پایــان هفتــه بــارش نداریــم، تاکیــد کــرد: پایــان 
هفتــه کم بارشــی را در کشــور پشــت ســر می گذاریــم و اغلــب 

ــود. ــده و مقطعــی خواهــد ب ــه صــورت پراکن بارش هــا ب

مبادیورودبیسوادیدرایرانبستهنیست
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی اعتقــاد دارد کــه 
آمــوزش، قلــب فعالیت هــای توســعه ای محســوب می شــود 
 و تمــام مولفه هــای توســعه ماننــد محیــط زیســت، اقتصــاد

ــا آمــوزش گــره خــورده  کشــاورزی، صنعــت، ســالمت و ... ب
ــادی ورودی  ــه مب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرزاده ب ــی باق اســت. عل
ــر  ــاالنه ب ــه س ــده، از اینک ــدود نش ــران مس ــوادی در ای بی س
ــراز تأســف کــرد  تعــداد آمــار بی ســوادان اضافــه می شــود، اب
و گفــت: برخــی از ایــن بی ســوادان شــامل کــودکان بازمانــده 
ــت:  ــرزاده گف ــت. باق ــرده اس ــرک تحصیل  ک ــل و ت از تحصی
برخــی فکــر می کننــد مشــکل بی ســوادی در کشــور بــه 
ــت  ــط اس ــاور، غل ــن ب ــردد؛ ای ــوزش بازمی گ ــای آم  روش ه
و فقــدان تقاضــای اجتماعــی بــرای یادگیری ســواد در کشــور 
از جملــه مهم تریــن دالیــل رغبــت کــم برخــی در کشــور بــرای 

ــوادآموزی است. س
 وی همچنیــن بــه طرح هایــی بــرای کاهــش و پایــان 
بی ســوادی در کشــور اشــاره و اضافــه کــرد: سیاســت فعلــی 
ــواد  ــراد بی س ــرای اف ــوق ب ــاد مش ــر ایج ــی ب ــت مبتن  دول
ــاره بــر ایــن  ــا تاکیــد دوب و آموزش دهنده هاســت. باقــرزاده ب
ــه ایــن اهــداف  مســئله کــه مشــوق ها تنهــا بــرای رســیدن ب
کافــی نیســت، گفــت: در ایــن بیــن نیــاز بــه حمایــت نهادهــا 
و مجموعه هایــی اســت کــه کار تبلیغــی خوبــی دارنــد. معــاون 
وزیــر و رئیــس ســازمان ســوادآموزی کشــور گفــت: در بیــن 
ایــن نهادهــا، نقــش صداوســیما بســیار پررنــگ و حســاس 
 اســت؛ چــرا کــه مــردم اعتمــاد خاصــی بــه ایــن رســانه دارنــد 

و ظرفیت هــای خوبی در این نهاد وجود دارد.

اخبار کوتاه

چالشاصلیوزارتبهداشت

دردرماناعتیاد
رئیــس اداره پیشــگیری و درمــان 
ســوءمصرف مــواد وزارت بهداشــت 
درمــان  در  چالــش  مهم تریــن 
اعتیاد ناشــی از مصــرف مخدرهای 
ــان  ــا را درم ــی و روانگردان ه صنعت
ــدت  ــی طوالنـی مـ  روان شـناختـ
ــودن آن  ــه ب و همچنیــن پرهزین
اعــالم کــرد. حمیدرضــا فتحــی درخصــوص چالش هــای 
از مصــرف مخدرهــای صنعتــی  ناشــی  اعتیــاد   درمــان 
دربــاره  مــا  چالــش  گفــت:  کشــور  در  روانگردان هــا  و 
ــت  ــی اس ــناختی طوالنی مدت ــالت روان ش ــا، مداخ محرک ه
کــه بــرای خانواده هــا نیــز هزینــه زیــادی در بــر دارد. 
برنامه هایــی در ایــن خصــوص در وزارت بهداشــت در دســت 
ــام دانشــگاه های  ــا در حــال حاضــر در تم ــن اســت، ام تدوی
علــوم پزشــکی، مــدرس و درمانگــر، تربیــت شــده و آموزش ها 

به صورت آبشاری به افراد منتقل می شود. 
ــواد  ــوع از م ــن ن ــی ای ــان طب ــرد: درم ــان ک ــه بی وی در ادام
اعتیــادآور ماننــد مخدرهــا بــه صــورت مســتند و مــدون وجــود 
ــم  ــدارد. عالی ــز ن ــادی نی ــی زی ــن حــال پیچیدگ دارد و در عی
ــای  ــا بعضــی درمان ه ــی ب ــه راحت آن پرســر و صداســت و ب
طبــی قابــل کنتــرل اســت. فتحــی، مهم تریــن مشــکل 
ــرد  ــوان ک ــرد عن ــرف در ف ــع مص ــوزه را ول ــن ح ــان ای  درم
ــه بعضــی مداخــالت  ــاز ب ــت، نی ــن وضعی ــود ای ــت: بهب و گف
ــه ایــن معنــی کــه شــاید  روان شناســی طوالنی مــدت دارد؛ ب
ــد مخدرهــا برجســته  ــی، مانن ــی طب ــه خدمــات درمان ــاز ب نی
نباشــد، ولــی درمــان روان شــناختی در آن، نیــاز بــه مداخلــه 

بیشــتر و طوالنی مــدت دارد.

کاهش60درصدیتلفاترانندگیدریزد
شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه نقــش دوربین هــای کنتــرل ســرعت 
در کاهــش ســرعت ســفرهای شــهری از کاهــش 60 درصــدی 
تلفــات رانندگــی در شــهر یــزد خبــر داد. محمدرضــا عظیمی زاده 
دربــاره دوربین هــای کنتــرل ســرعت ســطح شــهر یــزد 
تصریــح کــرد: پیــش از نصــب دوربین هــا آمــار تلفــات عابــران 
پیــاده کــه بــه دلیــل ســرعت خودروهــا جــان خــود را از دســت 
می دادنــد در شــهر یــزد بســیار زیــاد بــود تــا جایــی کــه شــهر 
و اســتان یــزد در ایــن حــوزه رتبه هــای برتــر کشــوری را کســب 
کردنــد. وی بــا بیــان اینکــه پــس از نصــب دوربین هــای 
کنتــرل ســرعت و کنتــرل ترافیــک دفاتــر بیمــه ای کــه خودروها 
و شــهرداری را بیمــه کردنــد،  بــه دلیــل کاهــش جالــب توجــه 
پرداخــت خســارت، ســود خوبــی نصیبشــان شــد، خاطرنشــان 
ــهری  ــاز ش ــورد نی ــای م ــه دوربین ه ــب بقی ــه نص ــرد: هزین ک

بایــد از ســوی دفاتــر بیمــه تأمیــن شــود.

اخبار کوتاه

ــالمت  ــه س ــازمان بیم ــد س ــری و درآم ــر کل بیمه گ مدی
ــاد  ــواب و معت ــراد کارتن خ ــورداری اف ــوه برخ ــران نح ای
از دفترچــه بیمــه ســالمت بــه منظــور دریافــت خدمــات 
درمانــی را تشــریح کــرد و گفــت: هــر کــدام از ایــن افــراد 
ــا مراجعــه  ــد ب کــه دارای شــماره ملــی هســتند، می توانن

بــه وب ســایت ســازمان بیمــه ســالمت 
ــرای  ــت، ب ــر پیشــخوان دول ــا دفات ــران ی ای

ــد.  ــدام کنن ــام اق ثبت ن
رونــد  دربــاره  ریاضیــات  احمدرضــا 
برخــورداری افــراد کارتن خــواب و معتــاد 
ــت  ــرای دریاف ــالمت ب ــه س ــه بیم از دفترچ
ــاه ــر رف ــالم وزی ــق اع ــی طب ــات درمان  خدم

اظهــار کــرد: ایــن افــراد بــه دو گــروه تقســیم می شــوند؛ 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــتند ک ــا هس ــته اول گورخواب ه دس
آن هــا را بــه کمپ هــای تــرک اعتیــاد بهزیســتی تحویــل 
می دهــد. ایــن افــراد مدتــی در مراکــز نگهــداری و پــس 

ــل می شــوند.  ــروری منتق ــز بازپ ــه مراک ــی ب از پاک

ــه شــهرداری  ــا هســتند ک ــز کارتن خواب ه دســته دوم نی
ــد. ــل می کن ــا منتق ــه گرمخانه ه ــا را ب آن ه

 وی بــا بیــان اینکــه بــرای پوشــش بیمــه ای ایــن افــراد 
هیــچ مشــکلی نداریــم، گفــت: هــر کــدام از ایــن افــراد 
 کــه دارای شــماره ملــی و کارت شناســایی هســتند 
بــه وب ســایت  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
ــر  ــا دفات ــران ی ــالمت ای ــه س ــازمان بیم س
ــدام  ــام اق ــرای ثبت ن ــت ب ــخوان دول پیش
کننــد کــه هزینــه ای هــم نــدارد و دفترچــه 
ــه  ــگان و ب ــورت رای ــه ص ــالمت ب ــه س بیم
مــدت یــک ســال در اختیارشــان قــرار 

می گیــرد. 
ریاضیــات افــزود: امــا بــرای آن دســته از کارتن خواب هایــی 
کــه دارای کارت شناســایی ملــی نیســتند، بایــد بهزیســتی 
یــا شــهرداری بــا ثبــت احــوال هماهنــگ کــرده و شــماره 
ــام  ــرای ثبت ن ــپس ب ــد و س ــذ کن ــا اخ ــرای آن ه ــی ب مل

ایــن عــده اقــدام شــود. خبرفارســی

ــان  ــم کارکن ــان اینکــه جرائ ــا بی ــروی انتظامــی ب ــده نی فرمان
ــته  ــش داش ــد کاه ــته 1۲ درص ــال گذش ــول س ــا در ط ناج
اســت، گفــت: بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از فــرار ســربازان 
ایــن اســت کــه ســرباز در شــهر محــل ســکونت خــود خدمــت 

کنــد. 
هجدهمیــن  در  اشــتری  حســین  ســردار 
مجمــع پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان 
ــی  ــع موانع ــت: در بســیاری از مواق ــران گف ته
ــه  ــد ک ــش می آی ــه پی ــربازان وظیف ــرای س ب
بایــد ایــن موانــع را برطــرف کنیــم تــا جرائــم 
ــد.  ــته باش ــش داش ــربازی کاه ــوزه س در ح
وی بــا اعــالم اینکــه در طــول یــک ســال 

ــت ــته اس ــش داش ــد کاه ــربازان ۲۲ درص ــرار س ــته ف  گذش
افــزود: برخــی نمی خواهنــد بــه دلیــل هزینه هــای رفت وآمــد 
ــرای مرخصــی ســربازان  ــه ب ــد. بایــد زمین ــه مرخصــی برون ب
ــه  ــرار نداشــته باشــند. البت ــزه ف ــا انگی ــا آن ه ایجــاد شــود ت
ایــن شــائبه هــم بــرای ســربازان وجــود دارد کــه اگــر برگردند، 

ــوند.  ــه می ش محاکم
ــد و 3 همســر  ــه 10 فرزن ــم ک ــت: ســربازی داری اشــتری گف
دارد. حــدود ۲00 ســرباز بــا 3 تــا 5 فرزنــد نیــز وجــود دارنــد. 
ــربازان از  ــرار س ــده ف ــالم ش ــه اع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ناجــا زیــاد اســت. در حالــی کــه بــرای ارائــه ایــن آمــار بایــد 
عائله منــدی آن هــا را نیــز در نظــر بگیریــم. 
بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از فــرار ســربازان 
ــل  ــهر مح ــرباز در ش ــر س ــه ه ــت ک ــن اس ای
ســکونت خــود خدمــت کنــد. فرمانــده نیــروی 
انظامــی ادامــه داد: فرمانــده ای کــه از زیرمجموعه 
خــود اطالعــی نــدارد، بایــد نظــارت و اشــرافیت 
ــن صــورت  ــر ای خــود را افزایــش دهــد؛ در غی

ــود.  ــم می ش ــش جرائ ــث افزای ــار او باع رفت
اشــتری گفــت: قــرارگاه جهانــی صیانــت از کارکنــان ناجــا چند 
ســالی اســت کــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و خوشــبختانه 
آمارهــا نشــان می دهــد کــه ایــن قــرارگاه توانســته بــه 
اهدافــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه بودنــد نزدیــک شــود.مهر

سربازبایددرمحلسکونتخودخدمتکندنحوهصدوردفترچهبیمهسالمتبرایکارتنخوابها

حتما بخوانید!
نحوه صدور دفترچه بیمه سالمت ...

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی آقا        نام خانوادگی: قلی زاده رضی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

اصفهان- شهرک صنعتی  اقامت:  نشانی محل  نام خانوادگی: خورشیدی  نام:شهرام     له:  مشخصات محکوم 

جی- خ یکم فرعی 14 پ171محکوم به:به موجب رای شماره 580   تاریخ 94/8/1۲ حوزه ۲6  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  430/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 90/3/17 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

حق االجرا.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: 30938/ م الف دفتر شعبه ۲6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا        نام خانوادگی: نورالدین  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:علی    نام خانوادگی: عسگری نشانی محل اقامت: اصفهان- خ آتشگاه- تقاطع اول امیر کبیر 

شهرستان  اختالف  حل  شورای    9 حوزه   95/1/۲1 تاریخ     41 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  عسگری  انبار 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر  و مبلغ 360/000 ریال 

و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/۲ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له صادر گردیده و نیم عشر 

حق االجرا.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: 30847/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  مرادی   خانوادگی:  نام  محسن         نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام خانوادگی: صادقی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ کاشانی- روبروی 

بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه محکوم به:به موجب رای شماره 5۲0   تاریخ 95/6/1 حوزه ۲7  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 39/000/000 

از  تادیه  تاخیردر  و خسارت  قانونی  تعرفه  دادرسی طبق  بابت هزینه  ریال   975/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال 

 95/۲/30-899596 و   94/11/۲0  –  699997 89958۲-95/3/۲5و  موصوف  های  چک  رسید  سر  تاریخ 

تاریخ  تا   95/۲/10-651810 و   94/1۲/۲5-899581 و   94/1۲/۲5-651809 و   95/۲/۲5-540046/۲8 و 

تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا. اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی 

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

یا مالی معرفی کند که  به بدهد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  را به موقع اجرا بگذارد  مدت ده روز مفاد آن 

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: 30874/ م الف دفتر شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید        نام خانوادگی: یوسفی  شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:جمال    نام خانوادگی: رضایی نام پدر: غالمرضا شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان- 

خ جابر انصاری 1۲ متری عباسی فرعی 6 منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 67۲   تاریخ 95/7/3 

حوزه ۲3  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست مورخ 94/7/6 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نیم عشر در حق االجرایه.

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: 30887/ م الف دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید        نام خانوادگی: یوسفی  شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

اقامت:  محل  نشانی  آزاد  غالمرضا شغل:  پدر:  نام  رضایی  خانوادگی:  نام  نام:جمال     له:  محکوم  مشخصات 

اصفهان- خ جابر انصاری 1۲ متری عباسی فرعی 6 منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 671   تاریخ 

95/7/3 حوزه ۲3  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/7/6 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نیم عشر 

در حق االجرایه.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: 30888/ م الف دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  رحمانی   خانوادگی:  نام  عبدالرزاق         نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:سرور    نام خانوادگی: قهرمانی نشانی محل اقامت: خ صمدیه لباف کوچه 45 ساختمان 

منزل قهرمانی محکوم به:به موجب رای شماره 737   تاریخ 95/6/31 حوزه 17  شورای حل اختالف شهرستان 

بابت اصل  به:پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال  یافته است.محکوم علیه محکوم است  اصفهان که قطعیت 

بابت هزینه  تومان  دوازده هزار  مبلغ  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و سی هزار  دویست  و  میلیون  دو  و  خواسته 

دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 95/4/9 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان و نیم عشر 

حق االجرا.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: 30841/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن        نام خانوادگی: مختاری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:علی    نام خانوادگی: عسگری نشانی محل اقامت: اصفهان- خ آتشگاه- تقاطع اول امیر کبیر انبار 

عسگری محکوم به:به موجب رای شماره 51   تاریخ 95/1/۲1 حوزه 9  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه 

بانک  از سوی  اعالمی  بر اساس نرخ  تاریخ وصول که محاسبه آن  لغایت  تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/۲  از 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق محکوم له صادر گردیده و نیم عشر 

حق االجرا.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: 30848/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-علیرضا ۲-شاهین 3-غالمرضا       نام خانوادگی: 1- نادی ۲- بابایی 3-جعفری  

نشانی محل اقامت: 1و۲- مجهول المکان 3- خ امام خمینی روبروی پارک قلمستان بازارچه فردوان مرغ و ماهی 

جعفری  مشخصات محکوم له: نام:حسین    نام خانوادگی: جعفری نشانی محل اقامت: دروازه تهران خ رباط کوی 

صادقی پالک ۲5محکوم به:به موجب رای شماره 1۲70   تاریخ 95/7/۲7 حوزه ش 11  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 1891090 مورخ 95/3/۲5 و پرداخت مبلغ ۲/350/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت 1۲0/000 ریال هزینه آگهی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

95/3/۲5 لغایت تا تاریخ وصول و محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له صادر و به انضمام 

نیم عشر حق االجرا اجرای احکام 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: 30946/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1693/94  خواهان سهیل نبوی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت 

مهدی جهانپناه  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 95/11/14 ساعت 11/30 صبح تعیین 

تا  منتشر  در جراید  مراتب   ، تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است  گردیده 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   1 به مجتمع شماره  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت  در   نماید. 

شد.

شماره: ۲8810/م الف مدیر دفتر  شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  کالهدوزان  علی  خواهان     671/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

تعیین گردیده   16 ساعت   95/11/16 مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  بهرامی   کریم 

دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است 

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

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۲ شماره  مجتمع  آتشگاه- 

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

شد.

شماره: 30176/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 709/95 خواهان حسن نظام زاده-  مرتضی نظام زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

اجور معوقه به طرفیت علیرضا حیاتی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 95/11/16 ساعت 

به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   16/30

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

پالک 57 کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  خیابان سجاد-  در 

را  ثانی دادخواست و ضمائم  پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 مراجعه و نسخه 

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

شد.

شماره: 30161/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 460/95 خواهان مجید هاشمیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت حمید یزدانی  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/11/16 ساعت 4/30 عصر 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 

57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 4۲ 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: 30158/م الف مدیر دفتر شعبه 4۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغ
شماره ابالغیه: 951010035۲۲06909 شماره پرونده: 950998035۲۲00889 شماره بایگانی شعبه: 950917  تاریخ 

تنظیم: 1395/10/06 خواهان/ شاکی داود خسروانی نجف آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  رسول 

مکاریان نجف آبادی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه وجه بابت ... و تامین 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  مطالبه خسارت  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  خواسته 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و 

به کالسه  950998035۲۲00889 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/16 و ساعت 11:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

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

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

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

شماره: 30810/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- ژاله اطهری بروجنی

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1371/95 خواهان حادث آزمند با وکالت مالک نصیری دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه به طرفیت یوسف فتاحی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/11/16 ساعت 8/30 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 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 3۲ 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: ۲7909/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیحصروراثت
آقای مهدی داوری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 9450 به شرح دادخواست به کالسه 687/95 ش ح 

زارعان   داده که شادروان کبری  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از  )وراثت(   1

بشناسنامه ۲18 در تاریخ 1395/06/04  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:1- محمد ش.ش 7 )۲( علی ش.ش 98 )3( مجتبی ش.ش 7951 )4( حسن ش.ش 116 )5( مهدی 

ش.ش  9450 )6( صدیقه ش.ش 164 )7( فاطمه ش.ش ۲13 )8(  زهرا ش.ش 304 )9( زهره ش.ش 100 

همگی داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/935/م الف به تاریخ 95/10/09

آگهیحصروراثت
خانم فاطمه قربانی سینی دارای شناسنامه شماره ۲1 به شرح دادخواست به کالسه 686/95 ش ح 1 )وراثت( از 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قربانی سینی  بشناسنامه 

31 در تاریخ 1395/07/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:1- فاطمه قربانی سینی فزند رمضان ش.ش ۲1 )همسر متوفی( )۲( زهرا ش.ش 1875 )3( بتول ش.ش 

57 )4( زهره ش.ش ۲۲18 )5( مصطفی ش.ش  ۲48 )6( مرتضی ش.ش ۲6۲۲ )7( اسفندیار ش.ش ۲1۲1  

همگی قربانی سینی  فرزند حسین  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/936/م الف به تاریخ 95/10/11

آگهیابالغدادخواستوضمائم
به این شورا تسلیم  ابراهیمی داشکنی  ابن یمین دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آرش  آقای محمد 

که به کالسه 95/6۲8 ثبت و برای روز 95/1۲/09 و ساعت 03:00 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط 

یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/9۲6/م الف به تاریخ 95/10/07

آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 64150000 ریال بابت مطالبات در 

حق محکوم له آقای حسین رضایی و واریز وجه بیمه محکوم له از تاریخ 93/01/17 لغایت 94/05/31 وفق مقررات 

سازمان تامین اجتماعی و نیز پرداخت 1500000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت . محکوم گردیده است و 

هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که محکوم له تعدادی دستگاه به شرح لیست پیوست که توقیف گردید جهت 

فروش آن جلسه مزایده  در تاریخ 1395/11/04 ساعت 11 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود و 

طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت شرکت در جلسه 

مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و اموال به کسی که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید فروخته میشود الزم به ذکر است خریدار می بایست 10 درص مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

-1- اره رومیزی سه کاره ساخت نوین رنده  1 عدد ۲- دریل ستونی مارک NEK  ۲ عدد 3- اره پروفیل بر  1 عدد 

 1  LS1030 مدل  MAKITA  1۲0   1 عدد5- اره فارسی بر مارکSL DM7 مدل DAMAR 4- اره فارسی بر مارک

عدد 6- اره آلومینیوم بر گروه صنعتی شریف 1 عدد 7- کمپرسور باد 50 لیتری 1 عدد 7- کمپرسور باد 1000 لیتری 

1 عدد قیمت کل : 1031۲0000 ریال ) یکصد و سه میلیون و صد و بیست هزار ریال ( هزین دستمزد کارشناسی 

طبق تعرفه 1800000 ریال می باشد

دفتر  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/86۲/م الف به تاریخ  95/10/11
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حوادثخواندنی

دسته گلی برای مادر
مــردی در یــک مغازه گلفروشــی 
ایســتاده بــود و می خواســت 
ــه  ــادرش ک ــرای م ــته گلی ب دس
در شــهر دیگــری بــود، ســفارش 
دهــد تــا برایــش پســت شــود.
وقتــی از گلفروشــی خــارج شــد 
دختــر کوچکــی را دیــد کــه روی 
ــد.  ــه می کن ــق گری ــق ه ــته و ه ــان نشس ــار خیاب ــدول کن ج
ــه  ــرا گری ــم، چ ــر خوب ــید: دخت ــد و پرس ــک ش ــرد نزدی م

می کنی؟
ــرای  دختــر در حالــی کــه گریــه می کــرد، گفــت: می خــوام ب
مــادرم یــک شــاخه گل رز بخــرم؛ ولــی فقــط 75 ســنت پــول 

دارم.
مــرد لبخنــدی زد و گفــت: بــا مــن بیــا. مــن بــرای تــو یــک 

ــرم. ــگل می خ ــاخه گل رز خوش ش
وقتــی از گلفروشــی خــارج شــدند، مــرد از دختــرک پرســید: 
مــادرت کجاســت عزیــزم؟د ختــر دســت مــرد را گرفــت، بــا 

دســت دیگــر بــه قبرســتان انتهــای خیابــان اشــاره کــرد.
مــرد بــا آن دختــر کوچولــو بــه قبرســتان رفتنــد و آن دختــر 

کنــار یــک قبــر تــازه نشســت و گل را آنجــا گذاشــت. 
مــرد دلــش گرفــت و طاقــت نیــاورد... ســریع بــه گلفروشــی 
 برگشــت و ســفارش پســت کــردن دســته گل را پــس گرفــت 
و 200 مایــل رانندگــی کــرد تــا خــودش دســته گل را بــه 

مــادرش تقدیــم کنــد.

انعام بستنی 
نشست.  میزی  و پشت  بستنی فروشی شد  وارد  پسربچه ای 
پرسید:  پسر  رفت.  سراغش  سفارش گرفتن  برای  خدمتکار 

است؟  چند  با شکالت  بستنی 
خدمتکار گفت: پنجــاه سنت... پسر دستش را در جیبش کرد 

و تمام پول خردهایش را درآورد و شمرد. 
بعد پرسید: بستنی ساده چند است؟ 

عده ای  و  بود  پرشده  میزها  تمام  اینکه  به  توجه  با  خدمتکار 
 هم بیرون منتظر خالی شدن میــز بودنــد، بــا بی حوصلگی 

و با لحنی تند گفت سی و پنج سنت. 
پسر گفت: لطفا یک بستنی ساده بیاورید.

گذاشت  میز  روی  را  صورتحساب  و  آورد  را  بستنی   خدمتکار 
و رفت. پسر بستنی اش را تمام کرد و پولش را به صندوقدار 
 پرداخت. هنگامــی کــه خدمتکار برای تمیز کردن میز بازگشت

گریهاش گرفت. پسربچه روی میز کنار ظرف خالی، پانــزده 
انعام گذاشته بود... . او  سنت برای 

 اعتراف عجیب شوهر در ماجرای 

سقوط مرگبار زنی ازبرج
 126 مامــوران کالنتــری  شــنبه  دقیقــه   30 و   14 ســاعت 
تهرانپــارس در تمــاس اهالــی ســاختمان بلــوک E3 در جریــان 
ــرار  ــاختمان ق ــه 16 س ــالی از طبق ــار زن میانس ــقوط مرگب س
گرفتنــد. در ایــن مرحلــه مامــوران اداره 10 پلیــس آگاهــی تهران 
ــر  ــرم حاض ــه ج ــه در صحن ــودن حادث ــوز ب ــه مرم ــه ب ــا توج  ب
و بــا جســد زن 50 ســاله در پاییــن ســاختمان روبــه رو شــدند. 
 کارآگاهــان بــرای تحقیقــات بیشــتر وارد خانــه زن  شــدند 
ــه و وســایل شکســته اســت.  ــه  هم ریخت ــه ب ــد کــه خان و دیدن
ــه بازنشســته اســت، در  ــن زن، قاســم 56 ســاله ک همســر ای
تحقیقــات ابتدایــی بــه مامــوران گفــت: زمــان حادثــه در خانــه 
نبــودم و نمی دانــم چــه اتفاقــی بــرای همســرم افتــاده اســت. 
ایــن ادعــا در حالــی بــود کــه بــه هــم ریختگــی خانــه نشــان از 
وجــود قاســم در خانــه داشــت. در ادامــه ایــن مــرد عنــوان کــرد 
بــه هــم ریختگــی خانــه بــه دلیــل درگیــری با همســرش بــوده؛ 
امــا در ماجــرای ســقوط مرگبــار هیــچ نقشــی نداشــته ام. قاســم 
گفــت: درگیــری مــن و همســرم بــاال گرفــت کــه در یــک لحظــه 
ــرت  ــن پ ــه پایی ــت و خــودش را ب ــه ســمت پنجــره رف ــم ب زن
ــرم ــد مک ــرهنگ کارآگاه حمی ــزارش، س ــن گ ــر ای ــا ب ــرد. بن  ک

ــا  ــا جرائــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران، ب ــارزه ب معــاون مب
اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه تناقض گویی هــای 
قاســم بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی دســتور 
بازداشــت وی را صــادر کــرد و متهــم بــرا تحقیقــات بیشــتر در 
اختیــار مامــوران اداره 10 پلیــس آگاهــی تهــران قــرار دارد. رکنــا

جوان 20 ساله زنده زنده در ماشین سوخت
راه خراســان  پلیــس  رئیــس  ســرهنگ حســین رضایــی، 
ــته  ــداد روز گذش ــه بام ــاعت 2 و 10 دقیق ــت: در س ــی، گف  جنوب
یــک دســتگاه ســواری پــژو 206 در مســیر زاهــدان بــه بیرجنــد 
بــه دلیــل خواب آلودگــی راننــده بــه ســمت چــپ جــاده 
ــی  ــور ناگهان ــه ط ــاده ب ــت ج ــمت راس ــه س ــد و ب ــرف ش منح
ــودرو از  ــدن خ ــرل نش ــل کنت ــه دلی ــا ب ــیر داد؛ ام ــر مس تغیی
جــاده منحــرف و بــه داخــل پــل ســقوط کــرد. بــه گفتــه 
ــین  ــروح و سرنش ــده، مج ــی، رانن ــانحه رانندگ ــن س وی، در ای
 خــودرو گرفتــار شــد کــه همــان لحظــه 206 آتــش گرفــت 
و سرنشــین 20ســاله در میــان شــعله های آتــش جــان داد.بــه 
ــه  ــر 20 محــور زاهــدان ب ــه در کیلومت گفتــه رضایــی، ایــن حادث
نهبنــدان رخ داد و علــت تصــادف 80 درصــد بی توجهــی بــه جلــو 
از ســوی راننــده 206 و 20 درصــد نقــص جــاده و نبــود حفــاظ در 

پــل ارزیابــی شــده اســت.

۱. شکالت تلخ
ــواع شــکالت تلــخ  در تحقیقــات بالینــی ثابــت شــده کــه ان
ــار  ــش فش ــز، کاه ــه مغ ــون ب ــان خ ــش جری ــث افزای باع
ــدار  ــل مق ــه دلی ــی )ب ــوای ذهن ــدن ق ــیارتر ش ــون، هش خ
ــزان  ــش می ــکته و افزای ــر س ــش خط ــن(، کاه ــم کافئی ک
ــا کمــک  ــخ ب ــدن می شــود. شــکالت تل آنتی اکســیدان در ب
ــوند  ــادی می ش ــب ش ــه موج ــی ک ــح هورمون های ــه ترش  ب
ــا مــزه  خوشــایندی کــه دارد، دانش آمــوز خســته را ســر  و ب

حــال مــی آورد.
۲. کره  بادام زمینی

وقتــی همــه بــه دلیــل آمــاده شــدن بــرای امتحــان خســته و 
فرســوده می شــوند، آمــاده کــردن صبحانــه شــاید کار ســختی 
ــای  ــد لقمه ه ــان، می توانی ــخت امتح ــای س ــد. در روزه باش
کــره  بادام زمینــی درســت کنیــد. کــره  بادام زمینــی بــا 
دارد، می توانــد بچه هــا   پروتئیــن و چربــی خوبــی کــه 

را برای زمان طوالنی تری در روز امتحان سیر نگه دارد.
3. ماهی های چرب

ماهی هــا بــا بیشــترین میــزان چربــی )ســالمون، خال َمخالــی 

ســاردین( حــاوی ُامــگا 3 و مقــدار زیــادی پروتئیــن هســتند 
کــه بــرای تقویــت عملکــرد مغــز مفیدنــد. می توانیــد 
 مقــداری ماهــی ســالمون را بــا روغــن زیتــون آغشــته 
ــوان یــک غــذای  ــه عن ــج قهــوه ای ب ــا برن ــاب کــرده و ب و کب
مقــوی ســرو کنیــد. همچنیــن کنســرو ماهــی ســاردین بــه 
ــرای  ــی ب ــده  ای عال ــان سبوســدار، میان وع همــراه تکــه ای ن

بچه هاســت.
4. اسفناج

ــد.  ــی درســت کنی اســفناج برشــته، کوکــوی اســفناج و بوران
ــتن  ــت داش ــه عل ــبزرنگ ب ــاه س ــن گی ــه ای ــده ک ــت ش ثاب
لوتئیــن از زوال عملکردهــای شــناختی مغــز جلوگیــری 

می کنــد. 
محققــان دانشــگاه تافتــز )Tufts( در ماساچوســت دریافتند 
»آن هایــی کــه از رژیــم سرشــار از لوتئیــن اســتفاده می کننــد 
در طیــف وســیعی از ســنجش های شــناختی مغــز از جملــه 
ــرات  ــه نم ــری و حافظ ــان، یادگی ــی، زب ــای اجرای عملکرد ه

بهتــری از ســایرین بــه دســت می آورنــد.«

6. آواکادو
درســت ماننــد روغــن زیتــون، آواکادو سرشــار از چربی هــای 
ــان خــون  ــدن اســت. آواکادو جری ــرای ب غیراشــباعِ مفیــد ب
را بــه مغــز افزایــش می دهــد و ســالمت مغــز را بهبــود 
ــا  ــان ب ــای امتح ــز را در روزه ــذای مغ ــن غ ــد. ای می بخش
ــان  ــه فرزندت ــد و ب ــوط کنی ــده مخل ــیر غلیظ ش ــداری ش مق

ــد. بدهی
7. سیر

در تحقیقــات از ســیر بــرای کمــک بــه درمــان ســرطان مغــز 
و ارتقــای عملکــرد مغــزی موش هــا اســتفاده شــده اســت. 
بــا مالیــدن ســیر تــازه  له شــده روی نــان ُتســت، می توانیــد 
ــد  ــن می توانی ــد. همچنی ــت کنی ــوی درس ــیردارِ مق ــان س ن
از تکه هــای مــرغ طعــم دار شــده بــا ســیر بــه عنــوان 

ــد. ــتفاده کنی ــده اس میان وع
8. تخم مرغ

ــروری  ــاده ای ض ــه م ــت ک ــن اس ــار از کولی ــرغ سرش تخم م
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــه ب ــش حافظ ــز و افزای ــد مغ ــرای رش ب

می توانیــد بــرای وعــده  صبحانــه، غذایــی مطابــق بــا ســلیقه  
خانواده تــان بــا تخم مــرغ درســت کنیــد. ایــن صبحانــه  
ــت  ــنگین و کرخ ــما را س ــزان ش ــن، عزی ــار از پروتئی سرش

ــرد. ــد ک نخواه
9. ماست

ــد در روزهــای امتحــان ماســت  ــز ســعی کنی  مادرهــای عزی
را در برنامــه  تغذیــه کودکتــان قــرار دهیــد. باکتری هــای 
مفیــد ماســت می تواننــد بــرای کاهــش اضطــراب بــه مغــز 
کمــک کننــد و فرآینــد تصمیم گیــری را تســهیل کننــد. 
ــد ــی دارن ــکالت گوارش ــه مش ــرب ک ــای مضط ــاره بچه ه  درب

ماست می تواند برای گوارش بهتر به آن ها کمک کند.
۱0. آب

وقتــی بــدن بچه هــا بــه انــدازه  کافــی آب دریافــت نمی کنــد 
 آن هــا احســاس خســتگی کــرده و فعالیت هــای ذهنــی 
ــخت  ــه کاری س ــان ب ــب برایش ــپردن مطال ــر س ــه خاط و ب
ــر  ــود را زی ــودک خ ــرف آب ک ــزان مص ــود. می ــل می ش تبدی
ــی آب و  ــدار کاف ــه مق ــه ب ــد ک ــت کنی ــد و دق ــر بگیری نظ
ــود. ــد نش ــته و کُن ــا خس ــد ت ــرف کن ــدار مص ــای آب میوه ه

۱۵ غذای مخصوص روز های امتحان

دوشنبه  13 دی ماه  1395 ـــمـــاره 334 ســـــال دوم                ݡسݒ

پیامبر اکرم )ص( فرموده اند:

 زنی که برای حفظ غیرت، استقامت ورزید و برای خدا 

وظیفه خود را به خوبی انجام داد، خداوند پاداش شهید 

را به او خواهد داد.
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رســیدگی بــه مشــکالت مــردم، یکــی از بخش هــای برنامــه چتــر ارتبــاط 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس فــروش 
ــرعت  ــت پرس ــش اینترن ــان، در بخ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش

پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن برنامــه شــدند.
ــل  ــرعت متص ــت پرس ــه اینترن ــوان ب ــه می ت ــک چگون     در تودش

شــد؟
ــان از  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــرعت ش ــت پرس ــام اینترن ثبت ن

ــت: ــام اس ــل انج ــد درگاه قاب چن
1- شماره تلفن 2020

tce.ir.2020 2- ورود به سامانه
ــام کنــد.  ــد از یکــی از ایــن دو راه، ثبت ن ایــن مشــترک گرامــی می توان
ــم  ــه خواهی ــنجی آن منطق ــه امکان س ــدام ب ــا اق ــام م ــس از ثبت ن پ

ــرعت  ــت پرس ــد اینترن ــد، می توانن ــود باش ــات موج ــر امکان ــرد و اگ ک
ــد.  را دریافــت کنن

ــتند  ــن دو روش را نداش ــتفاده از ای ــکان اس ــر ام ــن اگ ــر از ای ــه غی ب
از مراکــز مخابراتــی  بــه یکــی  بــا مراجعــه حضــوری  می تواننــد 
ــود ــت خ ــرم درخواس ــردن ف ــر ک ــا پ ــت و ب ــل را دریاف ــات کام  اطالع

را مطرح کنند.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

  نمایشــگاه پژوهــش و فناوری هــای نویــن دانشــگاه فنــی  
کیمیای وطن
هستی قلندری

ــور  ــا حض ــاد، ب ــتان نجف آب ــمیه شهرس ــه س ــه ای دختران و حرف
آقــای دکتــر شــفیعی، رئیــس دانشــگاه های فنی حرفــه ای کشــور، ســرکار خانــم 
ایمانیــان رئیــس دانشــکده و رئیــس کمیتــه پژوهــش و ســرکار خانــم ابوتــراب 
 معــاون پژوهشــی ایــن دانشــکده و جمعــی از اســتادان، مدیــران گــروه 

و دانشجویان دانشکده برگزار شد.
برگزاری نمایشگاه

ــه  ــه ای دختران ــی  و حرف ــه پژوهــش، دانشــکده فن در راســتای بزرگداشــت هفت
ــا  ــگاهی از توانمندی ه ــزاری نمایش ــه برگ ــدام ب ــاد، اق ــتان نجف آب ــمیه شهرس  س
ــواع هنرهــای دســتی و تجســمی در  و محصــوالت هنــری و کاربــردی شــامل ان
ــای  ــان دوزی، تابلوه ــودکان، رب ــاس ک ــرم دوزی، لب ــه، چ ــرمه دوزی، پت ــب س قال

ــود.  نفیــس معــرق ســنگ و معــرق هنــری کــرده ب
جالــب اینکــه بــه مــدد دانشــکده و دانشــجویان دانشــکده فنی حرفــه ای ســمیه 
پــس از طــی مراحــل مختلــف تحقیــق و مطالعــه، تابلوهایــی از ســنگ معــرق 
ــه  ــت ک ــر اس ــا و فاخ ــری، زیب ــنگی هن ــرق س ــود. مع ــه می ش ــد و عرض تولی
ــت  ــی را درس ــنگ، تابلوهای ــز س ــات ری ــراردادن قطع ــم ق ــار ه ــا کن ــدان ب هنرمن

می کننــد.
درآخریــن روز گرامیداشــت هفتــه پژوهــش، خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا همکاری 
 صمیمانــه ســرکار خانــم ابوتــراب، معــاون پژوهشــی دانشــکده و خانــم آزادبخــت
مســئول دفتــر پژوهشــی و فنــاوری دانشــکده، از نمایشــگاه بســیار زیبــای 

دانشــکده فنی حرفــه ای ســمیه شهرســتان نجف آبــاد دیــدن کــرد. 
ــرای از  ــی ب ــدات فرهنگ ــی و تولی ــاد مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ــگاه ب ــن نمایش ای

پیــش رو برداشــتن چالش هــای اجتماعــی و تربیتــی، بــا بیــش از 500 اثــر 
ــود. ــده ب ــی ش ــی رونمای پژوهش

ــس  ــان، رئی ــم ایمانی ــرکار خان ــا س ــی ب ــوی کوتاه ــا گفت وگ ــگار م ــان خبرن  در پای
ــت. ــته اس ــکده، داش دانش
اهمیت پژوهش در جامعه

خانــم ایمانیــان، رئیــس دانشــکده فنــی و حرفــه ای دخترانــه ســمیه، بــا اشــاره بــه 
اهمیــت پژوهــش در جامعــه اظهــار داشــت: برگــزاری برنامه هــای هفتــه پژوهــش 

در راســتای رســالت  و اهــداف دانشــگاه فنــی و  حرفــه ای اســت. 
وی تصریــح کــرد: دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، دانشــگاه نســل ســوم اســت کــه هــدف 
آن تربیــت پنجه هــای کارآمــد، آموزش هــای فنــی و مهارتــی و پژوهش هــای 
ــه آمایــش  ــا توجــه ب ــردی اســت کــه کلیــد حــل مشــکالت کشــور و جامعــه ب کارب
ــم  ــن عل ــل ای ــاز جامعــه امــروزی اســت؛ همچنیــن هــدف آن تبدی  ســرزمینی و نی
ــه دارایــی و ثــروت و ایجــاد تولیــد و کارآفرینــی اســت کــه  و پژوهــش و دانایــی ب

ــی رود. ــه شــمار م ــی ب جــزو اصــول و سیاســت های اقتصــاد مقاومت
پژوهش

خانــم ایمانیــان افــزود: پژوهــش فرآینــدی اســت خردمندانــه کــه بــه بازنگــری، نقــد 
 و بررســی، تولیــد و خلــق اندیشــه منجــر می شــود؛ از ایــن رو در فرآینــد پژوهــش
تولیــد، توســعه و تکامــل فرهنگــی و بــه تبــع آن وســعت و فراخــی جامعــه در همــه  

ابعــاد اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی تحقــق می یابــد.
 رئیــس دانشــکده ســمیه بــر ایــن اصــل اعتقــاد کامــل دارد کــه بــرای نیــل بــه ایــن 
ــق  ــد و خل ــی و آگاهــی بیشــتری در زمینه هــای تولی ــال دانای ــه دنب ــد ب اهــداف بای
ــه تاریــخ مــدون  ــا توجــه ب اندیشــه بــرای تکامــل فرهنــگ غنــی ایــران اســالمی، ب
ــازی  ــرای تجاری س ــالش ب ــوآوری و ت ــام ن ــا، نظ ــه و تقاض ــام عرض ــتقرار نظ و اس

دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری بــود. ایــن مــوارد از جملــه فعالیت هایــی اســت 
کــه در راســتای اجــرای نظــام جامــع پژوهــش و فنــاوری در ایــن دانشــکده صــورت 

گرفتــه اســت.
محور دانایی

ــه ایــن اهــداف بایــد در پــی محــور  ــرای نیــل ب ــم ایمانیــان در ادامــه افــزود: ب خان
دانایــی باشــیم و از تمــام تجربیــات گذشــته خــود بهــره بگیریــم تــا بتوانیــم آینــده ای 

ــم. ــم بزنی روشــن تر را رق
ــار  ــان اظه ــاد در پای ــمیه نجف آب ــه س ــه ای دختران ــی و حرف ــکده فن ــس دانش  رئی
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای انســانی متخصــص و تجهیــزات  امیــدواری کــرد: بایــد ب
ــم  ــتورالعمل های الزم را فراه ــن دس ــه و تدوی ــکده، تهی ــی دانش ــای پژوهش واحده
ــای  ــده گام ه ــای انجام ش ــی پژوهش ه ــازی و درآمدزای ــرای تجاری س ــا ب ــم ت آوری
 مثبــت و اساســی برداریــم و بــرای تشــویق پدیدآورنــدگان آثــار پژوهشــی دانشــکده 

و بررسی دانش روز علم سنجی روش های ارزشیابی تعیین کنیم.
مسابقات ملی مهارت

گفتنــی اســت هفدهمیــن مســابقات ملــی مهــارت در ســطح کشــوری هفتــه گذشــته 
در تهــران بــا حضــور 30 نفــر از مهارت آمــوزان اصفهانــی برگــزار شــد. 

هانیــه اســحاقیان، دانشــجوی رشــته طراحــی دوخــت آموزشــکده ســمیه نجف آبــاد 
ــاوری  اصفهــان، در هفدهمیــن دوره مســابقات ملــی مهــارت در رشــته خیاطــی )فن

مــد( بــه مقــام اول رســید.
 اســحاقیان ضمــن کســب مــدال طــالی کشــوری جــواز حضــور در مســابقات جهانــی 

2017 را کــه بــه میزبانــی کشــور امــارات برگــزار می شــود، کســب کــرد.
 پیــش از ایــن نیــز ســال گذشــته فاطمــه احمــدی دانشــجوی دیگــر ایــن آموزشــکده 
ــابقات را از آن  ــن دوره از مس ــور در ای ــوز حض ــره مج ــدال نق ــب م ــن کس ــم ضم ه

خــود کــرده بــود.
برگزاری کارگاه آموزشی ترویج فرهنگ وقف در دانشکده سمیه نجف آباد

ــان  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حجت االســالم و المســلمین اصغــر توســلی، رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــه مناســبت دهــه وقــف کارگاه آموزشــی  ــاد، اظهــار داشــت: ب شهرســتان نجف آب
بــا موضــوع ترویــج فرهنــگ وقــف و اثــرات وقــف در جامعــه در دانشــکده ســمیه 

ویــژه دانشــجویان ایــن دانشــگاه برگــزار شــد. 
وی در ادامــه افــزود: ایــن کارگاه بــه منظــور آشــنایی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان 
و بــا رویکــرد ترویــج فرهنــگ و ســنت حســنه وقــف در بیــن دانشــجویان ایــن 

دانشــگاه برگــزار شــد. 
ــاد ادامــه داد: همچنیــن  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجف آب
ــیج  ــگاه بس ــتا در پای ــن راس ــور و در همی ــن منظ ــه همی ــز ب ــی نی کارگاه آموزش
حضــرت زهــرای شــهر یزدانشــهر توســط مســئول فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریــه 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــد کوه ــلمین حمی ــالم و المس ــاد حجت االس نجف آب
ــن  ــلمین حس ــالم و المس ــش حجت االس ــن همای ــزود: در ای ــه اف وی در ادام
ــه اســتان  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــری، مع امی
ــان  ــام ایمانی ــاد، اله ــکی نجف آب ــام پزش ــس نظ ــدی، رئی ــر موح ــان، دکت اصفه
رئیــس دانشــگاه ســمیه و جمعــی از مســئوالن شهرســتان بــه همــراه دانشــجویان 

و اســتادان دانشــگاه ســمیه حضــور داشــتند. 
ــان کــرد:  ــاد در ادامــه بی ــه شهرســتان نجف آب رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیری
ــاد و الهــام  همچنیــن در ایــن مراســم موحــدی، رئیــس نظــام پزشــکی نجف آب
ایمانیــان، رئیــس دانشــگاه ســمیه، نیــز در راســتای تأثیــر ایجــاد وقف هایــی در 

زمینــه علــم و فنــاوری بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.

برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری های نوین در دانشگاه سمیه نجف آباد


