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 والیتمداری، درسی از 
فاطمه معصومه)س(         

له
قا

رم
س 10 ربیع الثانی سال 201 ه.ق، سالروز وفات حضرت 

علیه السالم  هشتم  امام  خواهر  معصومه)س(، 
؟اهس؟  فاطمه  حضرت  از  پس  که  بانویی   است. 

برکات  از  و  می شود  محسوب  اسالم  بزرگ  بانوان  از 
است. قم  مقدس  شهر  و  ایران  سرزمین  برای   الهی 

وی از زنان والیتمدار تاریخ است. 
همه  کلید  و  دین  امر  مرتفع ترین  و  باالترین  والیت، 
خدای  خرسندی  مایه  و  آن ها  مدخل  و  دینی  امور 
از معرفت  امام پس  از  البته اطاعت  که  جهان است 

به اوست.
دارای  و  گرفت  آبرو  والیت،  نور  پرتو  در  شخصی  هر 
شأنی از شئون الهی گردید؛ کما اینکه در زیارت حضرت 
عنوان  به  ایشان  از  علیها السالم  معصومه  فاطمه 
که  همانگونه  می شود؛  یاد  شأن  صاحب  شخصیت 
جده طاهره ایشان حضرت زهرا علیها السالم نیز خود 

را فدای این...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــی امنیــت ملــی گفــت: مقاومــت  دبیــر شــورای عال
ــم  ــر تروریس ــوریه در براب ــت س ــت و مل ــروز دول پی
تکفیــری و حامیانــش نشــان داد کــه اراده ملت هــا 
بــا ســاح ارعــاب، تحریــم و تروریســم تغییــر 

. نمی کنــد
 علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــا رئیس جمهــور  ــدار و گفت وگــو ب ــه منظــور دی کــه ب
ــه ایــن کشــور  و مقامــات امنیتی سیاســی ســوریه ب
ــق  ــش وارد دمش ــی پی ــت، دقایق ــرده اس ــفر ک س

شــد.
شــمخانی در بــدو ورود بــه فــرودگاه دمشــق در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران، هــدف از ســفرش بــه 

ســوریه را ادامــه رایزنی هــای نزدیــک مســئوالن 
ــی  ــطح هماهنگ ــای س ــرای ارتق ــور ب ــی دو کش  عال
و همــکاری مشــترک میــان ســه کشــور ایــران، ســوریه 

و روســیه در مبــارزه بــا تروریســم عنــوان کــرد.
وی گفــت: بیــش از ۵ ســال از مقاومــت پیــروز 
دولــت و ملــت ســوریه در برابــر تروریســم تکفیــری 
ــد نشــان داد کــه  و حامیانــش می گــذرد و ایــن رون
اراده ملت هــا بــا ســاح ارعــاب، تحریــم و تروریســم 

ــد. ــر نمی کن تغیی
مقــام عالــی هماهنگ کننــده اقدامــات سیاســی 
ــوریه ــیه و س ــران، روس ــان ای ــی می ــی و امنیت  نظام
بازپســگیری حلــب را نقطــه عطفــی در تحــوالت 
ــان  ــرد: همزم ــد ک ــت و تاکی ــوریه دانس ــران س بح
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــای نظام ــش هماهنگی ه ــا افزای ب
از  بیــش  فعال ســازی  تکفیــری،  تروریســم  بــا 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــای سیاس ــش ظرفیت ه پی

ــه منظــور حفاظــت از آتش بــس  ــر ب راهــکاری فراگی
و آغــاز گفت وگــوی مســلحان بــا دولــت ســوریه 

ــت. ــی اس الزام
ــورهای  ــی کش ــازنده بعض ــرد غیرس ــمخانی رویک ش
غربــی و منطقــه ای بــه بحــران ســوریه را در افزایــش 
ــت و  ــذار دانس ــی تأثیرگ ــی نظام ــای سیاس تنش ه
ــده سیاســی  ــده آین ــه مرجــع تعیین کنن افــزود: یگان
ســوریه، مــردم ایــن کشــور هســتند و تجربــه ۵ 
ســال گذشــته نشــان داد کــه نمی تــوان بــا اســتفاده 
ابــزاری از تروریســم، لشکرکشــی نظامــی و اشــکال 
ــن کشــور  ــردم ای ــر م ــی، اراده خارجــی را ب غیرقانون

تحمیــل کــرد.

شمخانی در فرودگاه دمشق:

مقاومتملتسوریهنشاندادکهارادهملتهاباسالحتروریسمتغییرنمیکند

حتما بخوانید!
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والیتمداری
درسیازفاطمهمعصومه)س(

ادامه از صفحه یک: 
ــری   ــب کب ــه اش زین ــه جلیل ــود و عم ــی نم ــر دین ام

ــد. ــت ش ــت والی ــدار نهض ــام، پرچم علیهاالس
ــه مهــم در مجموعــه  والیتمــداری و بصیــرت، دو مقول
رونــد تکامــل انســان دینمــدار اســت و اقتضــای 
بصیــرت، والیتمــداری انســان اســت. والیتمــداری 
ــث  ــادی از مباح ــث اعتق ــر مباح ــون دیگ ــز همچ نی
مهمــی اســت کــه در ایــن زمینــه زنانــی در کنــار مــردان 
بوده انــد.  نقش آفریــن  تاریــخ  طــول  در  مجاهــد 
ــع  ــرت به موق ــام در هج ــه علیهاالس ــرت معصوم حض
و هدفمنــد خــود توانســتند ضمــن دفــاع از والیــت بــا 
آگاهــی و از روی بصیــرت در ایــن زمینــه نقش آفریــن 
ــان  ــرای زن ــته ب ــی شایس ــوان الگوی ــه عن ــند و ب باش

ــوند.  ــرح ش ــیعه مط ش
در زمــان خافــت  هــارون و مأمــون، کــه ترجمــه 
ــون  ــید، مأم ــود رس ــه اوج خ ــگان ب ــی بیگان ــار علم آث
می خواســت بــا مکتــب علمــی اهــل بیــت علیه الســام 
ــد  ــش در اوج شــهرت بودن ــم و دان ــدان عل ــه در می ک
مقابلــه و بدیــن وســیله، مخاطبــان آن مکتــب را کــم 
ــام  ــا علیه الس ــام رض ــد. ام ــروغ آن بکاه ــد و از ف کن
در ایــن شــرایط، انقــاب فکــری عمیقــی ایجــاد کــرد 
ــاک انحــراف  ــرداب خطرن ــه را از ســقوط در گ و جامع
ــرده از روی  ــن پ ــید. همچنی ــی بخش ــاط رهای و التق
احادیــث جعلــی کــه بــه منظــور لکــه دار نمــودن 
رواج  جامعــه  در  علیه الســام  ائمــه  شــخصیت 
یافتــه بــود، برداشــت و فضایــل و مناقــب اهــل بیــت 

علیه الســام را آشــکار کــرد.
حضــرت معصومــه علیهاالســام نیــز امــام رضــا 
تشــکیل  بــا  و  می کــرد  همراهــی  را  علیه الســام 
و محتــوای  علمــی کــه سلســله ســند  جلســات 
ــه »محدثــه« آن حضــرت  احادیــث و ملقــب شــدن ب
گویــای چنیــن مجالســی اســت کــه در آن هــا از حریــم 
ــه  ــاع می کــرد. حضــرت رضــا علیه الســام ب ــام دف ام
ــان  ــازم خراس ــه ع ــی، از مدین ــون عباس ــوت مأم دع
ــام رضــا علیه الســام  ــک ســال از هجــرت ام شــد. ی
می گذشــت. حضــرت معصومــه علیهاالســام در فــراق 
بــرادر، بی تــاب بــود. امــام رضــا علیه الســام نامــه ای 
بــه خواهــر خویــش نوشــت و از او خواســت نــزد 
ــفر  ــاده س ــه آم ــوی جلیل ــن رو، آن بان ــد. از ای او بیای
ــه  ــه معصوم ــه فاطم ــود ک ــیده ب ــان آن رس ــد. زم ش
علیهاالســام فریــاد غربــت و حقانیــت علــی بــن 
بیــن  فضایــی  در  را  علیه الســام  الرضــا  موســی 
تــا طــوس طنین انــداز و خــود  ســرزمین حجــاز 
ایــن مســیر آمــاده کنــد  را بــرای جانســپاری در 
ــدم در  ــرد و ق ــان بخ ــه ج ــفر را ب ــج س ــتاقانه رن مش

ــد. ــدت نه ــن مجاه ای
ــزام آن  ــوی در الت ــزار عل ــش از ه ــفر، بی ــن س  در ای
ــه  ــرت معصوم ــد. حض ــامی بودن ــزرگ اس ــوی ب بان
علیهاالســام عالمانــه بــه حمایــت از والیــت پرداخــت 
و حیــات و زندگــی خــود را در ایــن هــدف واال وقــف 
ــام زمــان  ــرت توانســت ام ــا بصی ــوی ب ــن بان کــرد. ای
خــود را بشناســد و بــه منظــور حمایــت از ایشــان 
،هجــرت کــرد و در همیــن مســیر جــان خــود را نثــار 

کــرد.
 حضــرت معصومــه علیهاالســام بــا ایــن حرکــت 
ــه  ــرد؛ بلک ــاع نک ــام دف ــا علیه الس ــام رض ــط از ام فق
 از مقــام والی بــرادر کــه تجلی بخــش اوج تســلیم 
 و خداپرســتی و حقیقــت دیــن بــود، دفــاع کــرد 

و درس والیتمــداری را به ما آموزش داد.

عواملفروپاشیخانواده)2(

»و مــن اعــرض عــن ذکــره فــان لــه معیشــتا ضنــکا« ذکــر 
و یــاد خــدا ضامــن آرامــش و اطمینــان قلبــی اســت. »اال 
بذکــرهللا تطمئــن القلــوب«. وقتــی انســان قلــب مطمئــن 
پیــدا کــرد، زندگــی آرام و پــاک پیــدا می کنــد کــه تاثیــری 
خانوادگــی  شــخصی،  زندگــی  در  عجیــب  و   شــگرف 

و اجتماعی دارد. 
همچنیــن برخــورداری همســران از باورهــای دینــی و اعتقادی 
در تحکیــم خانــواده تاثیــر اساســی دارد. بــه عکــس 
اعتقــادات  بــه  شــوهر  و  زن  بی توجهــی  و   بیگانگــی 
ــی  ــث مشــکات جــدی در زندگ ــی، باع ــای مذهب و باوره

خواهــد شــد. 
یــاد و ذکــر  از  قــرآن کریــم می فرمایــد: هــر کــس 
ــد  ــرار خواه ــختی ق ــی س ــود، در زندگ ــردان ش ــن رویگ م
گرفــت. )طــه: 124( پرواضــح اســت کــه ذکــر و یــاد 
ــتی و  ــق هس ــه خال ــی ب ــاد درون ــاور و اعتق ــد، از ب خداون
ــی  ــن در زندگ ــرار گرفت ــزد. ق ــد برمی خی ــه توحی ــان ب ایم
 ســخت و ناگــوار می توانــد بــه دلیــل حــرص تــرس 
و اضطــراب حاصــل از ایــن رویگردانــی باشــد. رویگردانــی 
از باورهــای دینــی و اعتقــادی، آرامــش و لــذت را از زندگــی 
ــاس  ــرگردانی و احس ــرت و س ــب حی ــتاند و موج می س

ــود.  ــی می ش پوچ
ــد  ــه ض ــن دادن ب ــی و ت ــدی دین ــر بی قی ــویی دیگ از س
ارزش هــا باعــث تلخی هــای ناگــوار در زندگــی شــده و 
جدایی هــا را بــه دنبــال دارد. شــاید مهم تریــن عاملــی کــه 
بنیــاد خانــواده را تهدیــد می کنــد، سســت شــدن باورهــای 

ــت باشــد.  ــی و اصــول اخاقــی و فقــدان معنوی مذهب
هــرگاه زن و شــوهر در روابــط خــود، خــدا را فرامــوش کنند 
و در حضــور و غیــاب یکدیگــر بــه گونــه ای برخــورد کننــد که 
خــدا غایــب اســت، بــا دســت خــود کانــون خانــواده را بــه 

ســوی تزلــزل و نابــودی ســوق داده انــد. 
حاکــم  باورهــای  و  نگرش هــا  ارزش هــا،  زمانــی کــه 
لذت طلبــی  اســاس  بــر  شــوهر  و  زن  روابــط  بــر 
مصلحت گرایــی، ماده گرایــی و ســودطلبی اســتوار باشــد، 
بی شــک روابــط انســانی از معنویــت تهــی می شــود. 
ــود  ــط بســیار سســت و شــکننده خواهــد ب ــوع رواب ــن ن ای
 و بــه محــض بــروز موقعیتــی خــاص ماننــد بی پولــی
ــر  ــن و نظای ــش س ــت و افزای ــاری، کهول ــتی، بیم تنگدس
ــم  ــه ای از ه ــر بهان ــا ه ــردد و ب ــی می گ آن از درون متاش

می گســلد. 
پایبنــدی بــه اعتقــادات دینــی و رعایــت آن در روابــط 
ــا  ــدود و حریم ه ــت ح ــث رعای ــاع باع ــی و اجتم خانوادگ
می شــود و هرگونــه نگرانــی را برطــرف می کنــد؛ امــا 
وقتــی توجــه و پایبنــدی نباشــد و حریــم اخــاق و دیــن 
ــذاری می شــود؛  ــی پایه گ ــت نشــود، بدبین و ارزش هــا رعای
ایــن سســت باوری زمینه هــای کجــروی و خــاف را فراهــم 
ــواده را هــدف قــرار می دهــد و در  مــی آورد، اســتحکام خان

ــد. ــی می انجام ــه فروپاش ــت ب نهای

خبر سیاسی 

اخبار سیاسی 

محسنی اژه ای:

قوهقضائیهدرراهمبارزهبافساد

تسلیمجوسازیهانمیشود
قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
گفــت: قــوه قضائیــه بــه 
حــول و قــوه الهــی در راه 
بــر  و  فســاد  بــا  مبــارزه 
اســاس آنچــه قانون اساســی 
ــه عهــده  و قوانیــن عــادی ب
 آن گذاشــته، طبــق قانــون 
ــچ  ــه هی ــد و ب ــل می کن ــن عم ــوب قوانی و در چارچ
ــد  ــازی ها نخواه ــازی ها و جوس ــلیم فضاس ــه تس وج

شد.
معــاون اول قــوه قضائیــه ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
فرارســیدن میــاد امــام حســن عســکری)ع( بــا 
ــم از اقتصــادی  ــه فســاد اع ــر گون ــا ه ــه ب ــان اینک بی
ــورد  ــادی برخ ــاد اقتص ــژه فس ــادی و به وی و غیراقتص
می شــود، گفــت: قــوه قضائیــه بــه حــول و قــوه الهــی 
ــون  ــه قان ــاس آنچ ــر اس ــاد و ب ــا فس ــارزه ب در راه مب
اساســی و قوانیــن عــادی بــه عهــده آن گذاشــته، طبق 
ــه  ــد و ب ــل می کن ــن عم ــوب قوانی ــون و در چارچ قان
جوســازی ها  و  فضاســازی ها  تســلیم  هیچ وجــه 

ــد شــد. نخواه
ــه  ــنی اژه ای در ادام ــلمین محس ــام و المس حجت االس
ــده بابــک زنجانــی اظهــار داشــت:  ــه پرون ــا اشــاره ب ب
در زمانــی کوتــاه نمی تــوان دربــاره پرونــده ای کــه االن 
ــزار  ــی یک ه ــه 1۵0 جلــد رســیده و قــرار مجرمیت  ب
و چنــد صفحــه ای دارد، صحبــت کــرد. ایــن پرونــده در 
ــز  ــت نی ــاده و در همــان دول دولــت ســابق اتفــاق افت

شــروع شــده اســت.
 در اواخــر ســال 91 واحــد ضدپولشــویی وزارت اقتصــاد 
 و دارایــی متوجــه می شــود شــرکت اســتیویکنز کیــش

ــد  ــن واح ــکوکی دارد و ای ــاال و مش ــی ب ــردش مال گ
ایــن موضــوع را بــه عنــوان اقدامــی مشــکوک بررســی 
ــن  ــه ای ــی را ک ــد پول های ــخص ش ــه مش ــد ک می کن
شــرکت دریافــت کــرده، برنگردانــده و ســایر اقدامــات 

نیــز اتفــاق افتــاده اســت. 

الریجانی:

دولتومجلسبه4رکنموردتاکید

رهبرمعظمانقالبتوجهکنند
رئیــس مجلــس شــورای 
ــت  ــان ، معرف ــامی ایم اس
دینــی، پیشــرفت های علمــی 
و فناورانــه و اقتصــاد پویــا را 
ــر  ــد رهب 4 رکــن مــورد تاکی
اســامی  انقــاب  معظــم 
 برشــمرد و گفــت: دولــت
ــن موضوعــات توجــه خاصــی  ــه ای ــد ب و مجلــس بای

داشته باشند.
علــی الریجانــی در ابتــدای جلســه علنــی نوبــت 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــنبه مجل ــروز، یکش ــر دی عص
ایــن مطلــب را بــا توجــه بــه بیانــات 19دی مــاه رهبــر 

ــرد. ــرح ک ــامی مط ــاب اس ــم انق معظ
ــمند  ــیار ارزش ــات بس ــه بیان ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دقیــق و راهگشــای رهبــر معظــم انقــاب بایــد مــورد 
توجــه عمــوم مــردم، جوانــان و مســئوالن کشــور قــرار 
گیــرد، افــزود: بخشــی از ایــن فرمایشــات بــه عناصــر 
ــه  ــت ک ــاره داش ــی اش ــرایط فعل ــور در ش ــدار کش اقت

ــود. ــر اهمیــت ب ــات بســیار پ ــن بیان ای
رئیــس قــوه مقننــه ادامــه داد: ایشــان در ایــن بیانــات 
ــه الزم اســت در  ــد داشــتند ک ــم تاکی ــن مه ــر 4 رک ب
ــوارد  ــن م ــه ای ــی ب ــه خاص ــس توج ــت و مجل دول

شــود.
اقداماتــی کــه  امیــدواری کــرد  اظهــار  الریجانــی 
نماینــدگان در کمیســیون های مختلــف مجلــس از 
جملــه کمیســیون های فرهنگــی و اقتصــادی و تلفیــق 
انجــام داده انــد، در همیــن مســیر قــرار داشــته باشــد 
و اگــر در ایــن راســتا هــم نیــاز بــه تاکیــدات بیشــتری 

ــا ــم کــرد. ایرن باشــد، کمــک خواهی

وزارت اطالعات:

بیشاز7هزارگوشیهمراهقاچاق

کشفوضبطشد
 وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای اعــام کــرد بیــش از 7 
هــزار گوشــی تلفــن همــراه قاچــاق بــه ارزش تقریبــی 

7 میلیــارد تومــان کشــف و ضبــط شــد.
روابــط عمومــی وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای اعــام 
کــرد: بــا تــاش ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( در 
ادارات کل اســتان های کرمــان و اصفهــان، دو بانــد 
ــان  ــا آن ــایی و ب ــراه شناس ــن هم ــی تلف ــاق گوش قاچ
برخــورد و بیــش از 7000 گوشــی بــه ارزش تقریبــی 7 

میلیــارد تومــان کشــف و ضبــط شــد. 
ایــن اطاعیــه می افزایــد: از اســناد و مــدارک بــه 
ــن  ــه ای ــد، مشــخص شــد ک ــن بان ــده از ای دســت آم
گــروه تاکنــون حــدود 200 میلیــارد تومــان کاالی 

قاچــاق بــه کشــور وارد کرده انــد.

انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
ــزاران  ــا ه ــدار ب ــنبه( در دی ــروز )یکش ــح دی ــامی صب اس
ــدرت  ــی«، »ق ــم، از »ایمــان و معرفــت دین ــر از مــردم ق نف
ــه   ــی« ب ــزت مل ــظ ع ــاوم« و »حف ــاد مق ــی« »اقتص علم
ــام  ــه اقتــدار کشــور و ملــت ایــران ن عنــوان عناصــر چهارگان
ــران  ــئوالن و مدی ــم مس ــه مه ــر وظیف ــد ب ــا تأکی ــد و ب بردن
روشــنفکران  حوزویــان،  دانشــگاهیان،  کشــور   ارشــد 
ایــن  تقویــت  بــرای  فرهنگــی  و  سیاســی  فعــاالن  و 
قیــام 19 دی  اقتــدار گفتنــد: مهم تریــن درس  عناصــر 
ــم، شــناخت دشــمن و شــیوه و ســمت و ســوِی  ــردم ق م
ــت. ــل اوس ــت، در مقاب ــا دق ــگام و ب ــدام بهن ــمنی و اق دش
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن دیــدار کــه همزمــان 
ــم در  ــردم ق ــی م ــام تاریخ ــالگرد قی ــی ونهمین س ــا س ب
ــه«  ــازِ لحظ ــزار شــد، شــناخت »نی  19 دی ســال 1۳۵۶ برگ
ــن  ــی ای ــن ویژگ ــم« را مهم تری ــردم ق ــگام م ــدام بهن و »اق
ــام  ــل، قی ــن دلی ــه همی ــد: ب ــمردند و افزودن ــت برش حرک
مــردم قــم تأثیــر خــود را گذاشــت و زمینه ســاز حرکت هــای 

ــروزی انقــاب اســامی شــد. ــت، پی بعــدی و در نهای
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه وقــِت مخصــوص 
هــر فریضــه، بهتریــن زمــان انجــام آن را »اول وقــت« 
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: انجــام بــا تأخیــرِ فریضــه یــا 
انجــام آن بعــد از وقــت، هماننــد اقــدام توابیــن بعــد از قیــام 

عاشــورا خواهــد بــود کــه دیرهنــگام و بــدون تأثیــر بــود.
ــرای  ایشــان انقــاب اســامی را »خیــز بلندملــت ایــران« ب
رهایــی از »وابســتگی« و »عقب ماندگــی« خواندنــد و گفتنــد: 
قطعــا ایــن حرکــت، بــا ایســتادگی و مخالفــت کســانی کــه 
 نفــع آن هــا در وابســتگی و عقب ماندگــی ملــت ایــران اســت

مواجه خواهد بود.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه بعضــی 
اظهارنظرهــا مبنــی بــر »دشمن تراشــی در انقــاب اســامی« 
ــال  ــه دنب ــچ گاه ب ــران هی ــت ای ــد: انقــاب و مل ــد کردن تأکی
ــه  ــی ک ــای زورگوی ــه آن قلدره ــتند؛ بلک ــی نیس دشمن تراش
ایــران را غصــب کــرده بودنــد و از ایــن کشــور بیــرون رانــده 
شــدند و منافــع آن هــا در وابســتگی و عقب ماندگــی کشــور 
اســت، امــروز »دشــمِن خونــی و آشــتی ناپذیر ملــت ایــران« 
هســتند. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای شــرط اصلــی از بیــن 
 رفتــن ایــن دشــمنی را »ناامیــدی دشــمنان« دانســتند 
ــران  ــت ای ــامی و مل ــام اس ــا نظ ــمنی ها ب ــد: دش و افزودن
وجــود دارد و در مقابــل، مهم تریــن وظیفــه »شــناخت 
دشــمن و اهــداف او و ایســتادگی در مقابل دشــمن« اســت.
ایشــان بــا طرح این ســؤال کــه »دشــمن کیســت؟«، گفتند: 
ــکا ــده، »آمری ــتقل و پیش رون ــراِن مس ــی ای ــمنان اصل  دش

صهیونیســت ها«  و  بین المللــی  زرســاالران   انگلیــس، 
هستند.

ــه  ــد: البت ــاب اســامی خاطرنشــان کردن ــم انق ــر معظ رهب
عــاوه بــر دشــمنان خارجــی، »دشــمن درونــی« هــم داریــم 
ــی  ــدی، بی حال ــی، ناامی ــت از »بی انگیزگ ــارت اس ــه عب ک
 بی نشــاطی، تنبلــی، سیاســت های غلــط، رفتارهــای بــد

آیــت هللا  تنگ نظری«.حضــرت  و  گوناگــون،  اختافــات 
خامنــه ای تأکیــد کردنــد: اگــر مــا تنبلــی کنیــم و بــه 
 وقــت عمــل نکنیــم، دشــمن را اشــتباه بگیریــم و بــه 
نابــاب  بــرادرِ  یــک  واقعــی«،  اکبــرِ  »شــیطان    جــای 
ــود  ــان وج ــم خورد.ایش ــه خواهی ــم، ضرب ــمن بگیری را دش
دشــمنان اصلــی خارجــی را نــه یــک شــعار بلکــه واقعیتــی 
ــر مبانــی مســتدل دانســتند و گفتنــد: وقتــی کــه  مبتنــی ب
ــکا  ــاق« آمری ــاح »خوش اخ ــه  اصط ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
در نامــه خداحافظــی خــود، بــه دولــت بعــدی توصیــه 
ــد  ــخت بگیری ــران س ــه ای ــد ب ــا می توانی ــه »ت ــد ک  می کن
ــوان  ــا ســختگیری می ت ــرا ب ــد؛ زی و تحریم هــا را حفــظ کنی
ــن دشــمن نیســت؟ چــرا  ــا ای ــاز گرفــت«، آی ــران امتی از ای
ــن  ــار ای ــدان و رفت ــمِن خن ــک دش ــا ی ــت؛ ام ــمن اس دش
دشــمن خنــدان بــا آن دشــمنی کــه ایــران را محــور شــرارت 
انقــاب  معظــم  ندارد.رهبــر  تفاوتــی  هیــچ  می خوانــد، 

اســامی افزودنــد: اینکــه گفتــه می شــود »دشــمن«، یــک 
ــاز  ــم را ب ــر چش ــت، اگ ــی« نیس ــا »دشمن تراش ــعار و ی ش

ــم. ــمن را می بینی ــم، دش کنی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن درخصــوص دشــمنی 
ــس، اســتعمارگِر  ــد: انگلی »انگلیســی ها« خاطرنشــان کردن
پیــرِ از کارافتــاده، اکنــون بــار دیگــر بــه خلیــج فــارس آمــده 
و قصــد دارد بــا اســتفاده از کشــورهای ایــن منطقــه، منافــع 
 خــود را بــه دســت آورد؛ بــه همیــن دلیــل در حالی کــه خــود

ــران  ــه ای ــد ک ــا می کن ــت، ادع ــی« اس ــد واقع ــک »تهدی ی
تهدیــد اســت. ایشــان گفتنــد: همچنیــن محافــل انگلیســی 
در حــال برنامه ریــزی و تصمیم گیــری بــرای کشــورهای 
منطقــه و ایــران هســتند و یکــی از اهــداف آن هــا »تجزیــه 
عــراق، ســوریه، یمــن و لیبــی« اســت و درمــورد ایــران هــم 
همیــن نیــت را دارنــد؛ امــا چــون بــه شــدت از افــکار عمومی 

ــد. ــان نمی آورن ــر زب ــد، آن را ب ــران هــراس دارن ای
ــه  ــی ها ب ــد: انگلیس ــامی افزودن ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
زعــم خــود، در حــال برنامه ریــزی بــرای محدودیت هــا 
ــن  ــتند و همچنی ــام هس ــد از برج ــای دوران بع و تحریم ه
آمــوزش و تســلیح افــراد بومــی در منطقــه از جملــه ایــران 
اســت تــا ایــن افــراد به جــان نظــام اســامی و ملــت بیفتند.
ــای  ــمردن نمونه ه ــد از برش ــه ای بع ــت هللا خامن ــرت آی حض
 عینــی از اقدامــات خصمانــه انگلیــس بــر ضــد ملــت ایــران
خاطرنشــان کردنــد: آیــا ایــن، دشــمن نیســت؟ آیــا دشــمن 
ــد دشــمن  ــوان یافــت؟ بنابرایــن بای ــر می ت از ایــن، خبیث ت
و شــیوه های دشــمنی او را شــناخت. ایشــان بــا تأکیــد بــر 
اینکــه همــه آحــاد مــردم اعــم از مســئوالن، جوانــان، کارگران 
و دانشــگاهیان بایــد دشــمن و اهداف او را بشناســند، گفتند: 
هــدف اصلــی دشــمن، ملــت ایــران و نظــام اســامی اســت 
ــا برخــی  ــا برخــی اشــخاص ی ــز ب ــات نی ــر برخــی اوق و اگ
ــت  ــن عل ــه ای ــد، ب ــمنی می کنن ــا دش ــتگاه ها و نهاده دس
اســت کــه آن هــا در مقابــل او ســینه ســپر کرده انــد و دشــمن 
می خواهــد ایــن افــراد یــا نهادهــا را از ســرراه خــود بــردارد.
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی مهم تریــن وظیفــه مســئوالن
دانشــگاهیان، حوزویــان و فعــاالن فرهنگــی و سیاســی را در 
چنیــن شــرایطی، »بــاال بــردن قــدرت کشــور و مقاوم ســازی 
از طریــق تقویــت عناصــر اقتــدار ملــی« دانســتند و افزودنــد: 
یکــی از مهم تریــن عناصــر اقتــدار و تحــرک کشــور، »ایمــان 
ــرا در طــول 140  ــان« اســت؛ زی ــژه جوان ــردم، به وی ــی م دین
ــه  ــذاری ک ســال گذشــته، هــر حرکــت جریان ســاز و تأثیرگ
در کشــور روی داده، عنصــر اصلــی آن، »ایمــان دینــی« بــوده 
اســت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه قضایایــی همچــون 
»تحریــم تنباکــو«، »مشــروطیت« و »ملــی شــدن صنعــت 
نفــت« اشــاره و تأکیــد کردنــد: در همــه ایــن قضایــا، »ایمــان 
دینــی« و »پیشــاهنگی علمــا و روحانیــون« بــه عنــوان مظهر 
ــه انحــراف  دینــداری مــردم، حــرف اول را مــی زد و هــر گون
یــا شکســتی کــه در ایــن قضایــا بــه وجــود آمــد، بــه دلیــل 

دوری از عنصــر دینــی و کنــار گذاشــته شــدن علمــا بــود.
ــام  ــی« در »قی ــان دین ــل »ایم ــش بی بدی ــه نق ــان ب ایش
پانــزده خــرداد«، »پیــروزی انقــاب اســامی«، »دوران 
دفــاع مقــدس« و قضایــای دیگــر در ســال های اخیــر اشــاره 
کردنــد و گفتنــد: امــروز تــاش گســترده ای بــرای تضعیــف 

ــان ــژه جوان ــی در مــردم، به وی ــردن ایمــان دین ــن ب ــا از بی  ی
ــظ  ــدار را حف ــل اقت ــن عام ــد ای ــا بای ــت؛ ام ــان اس  در جری

و تقویت کرد. 
ــان  ــذاری ایم ــرِط تأثیرگ ــامی ش ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــی« دانســتند  ــت دین ــا »معرف ــراه شــدن آن ب ــی را هم دین
ــه ــن در جامع ــور دی ــی حض ــی یعن ــت دین ــد: عرف  و افزودن
سیاســت، اقتصــاد و اداره کشــور و بــه تعبیــری همــان جمله 
ــن  ــا عی ــت م ــت »دیان ــه گف ــدرس ک ــوم م ــروف مرح مع

سیاســت ماســت«.
ــزی  ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــی  ــی و انگلیس ــه ورز آمریکای ــای اندیش ــی هیئت ه و طراح
ــن از  ــی دی ــی« و »جدای ــن سیاس ــا »دی ــه ب ــرای مقابل ب
ــِن  ــال »دی ــه دنب ــا ب ــد: آن ه ــان کردن ــت« خاطرنش سیاس
ــراد«  ــط در دروِن اف ــه و فق ــل خان ــجد و داخ ــه  مس گوش
هســتند و نــه »دیــِن همــراه بــا عمــل در اقتصــاد و سیاســت 
و زیربــارِ دشــمن نرفتن«.ایشــان تأکیــد کردنــد: دشــمن از 
آن دینــی می ترســد کــه دولــت، اقتصــاد، قــدرت، سیاســت 
ــت  ــن معرف ــی و اداری دارد؛ بنابرای ــتم مال ــش و سیس ارت
دینــِی صحیــح، منفــک نشــدن دیــن از زندگــی و سیاســت 

اســت.
ــر معظــم انقــاب اســامی »قــدرت علمــی« را دومیــن  رهب
وجــود  بــا  و گفتنــد:  خواندنــد  کشــور  اقتــدار  عامــل 
خباثت هــای برخــی عناصــر خودفروختــه کــه ســعی در 
ــد،  ــا از کشــور دارن ــدن آن ه ــان و کوچان ــردن جوان ــد ک ناامی
ــت  ــه حرک ــتاده اند و ب ــن ایس ــی و مؤم ــان انقاب ــا جوان ام
علمــی خــود ادامــه می دهنــد کــه یــک نمونــه آن در دیــدار 
ــگاه  ــدال آور دانش ــیجی و م ــگان بس ــش نخب ــد روز پی چن
صنعتــی شــریف مشــاهده شــد.حضرت آیــت هللا خامنــه ای 
تأکیــد کردنــد: یکــی از راه هــای مقاوم ســازی کشــور، ادامــه 
حرکــت علمــی اســت؛ بنابرایــن حرکــت علمــی نبایــد 
متوقــف شــود و همچنیــن نبایــد شــتاب آن کاهــش یابــد. 
ــل  ــومین عام ــوان س ــه عن ــاوم« ب ــاد مق ــان از »اقتص ایش
اقتــدار کشــور اشــاره کردنــد و افزودنــد: نبایــد مــردم دچــار 
ــود  ــکاری و رک ــد بی ــون همانن ــادی گوناگ ــکات اقتص مش
ــدف  ــرا ه ــد؛ زی ــط حــرف بزنن ــم فق باشــند و مســئوالن ه
ــار  ــادی و فش ــکات اقتص ــاد مش ــا، ایج ــی از تحریم ه اصل
ــی در  ــت و حت ــام اس ــان از نظ ــردن آن ــدا ک ــردم و ج ــر م ب
ــه  ــد ک ــل می کنن ــه ای عم ــه گون ــز ب ــا نی برداشــتن تحریم ه
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــد. رهب ــی بمانن ــکات باق مش
ــد: پادزهــر ایــن طراحــی دشــمن، همــان  خاطرنشــان کردن
ــرت  ــا گفته ایم.حض ــه باره ــت ک ــی« اس ــاد مقاومت »اقتص
ــاد  ــوری اقتص ــر کش ــد: اگ ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن آی
ــد  ــدا می کن ــور ارزش پی ــول آن کش ــد، پ ــته باش ــوی داش ق
ــار می شوند.ایشــان  ــز دارای اعتب و مســئوالن و مــردم آن نی
ــاد،  ــازی اقتص ــی مقاوم س ــای اصل ــی از راه ه ــد: یک افزودن
»رهایــی از وابســتگی بــه درآمــد حاصــل از فــروش نفــت« 
اســت؛ زیــرا قیمــت نفــت، اهرمــی در دســت دیگــران بــرای 
فشــار بــه کشورهاســت.رهبر معظــم انقــاب اســامی »حفظ 
ــمردند  ــی برش ــدار مل ــل اقت ــن عام ــی« را چهارمی ــزت مل ع
ــزت  ــظ ع ــای حف ــه معن ــی ب ــزت مل ــد: ع ــد کردن و تأکی
ــای  ــی و رفت وآمده ــرات بین الملل ــت در مذاک ــور و مل کش

ــن اســت. ــار زور نرفت ــر ب ــک و زی دیپلماتی
ــن بخــش از  ــدی ای ــه ای در جمع بن ــت هللا خامن حضــرت آی
ســخنان خــود خاطرنشــان کردنــد: اگــر ایــن عناصــر اقتــدار 
ــداف  ــه اه ــبت ب ــم و نس ــت کنی ــیم و تقوی ــی را بشناس  مل
ــم  ــم، می توانی ــدا کنی ــز آگاهــی پی و روش هــای دشــمن نی
ــم؛  ــت کنی ــزی و مقاوم ــای او برنامه ری ــل طراحی ه در مقاب
 امــا اگــر ایــن عناصــر را نشناســیم و بصیرت نداشــته باشــیم

ممکــن اســت بــه دشــمن، کمــک هــم بکنیــم و بــه جــای 
دشــمن، دوســت و جبهــه خــودی را هــدف قــرار دهیــم.

ــردن  ــرای از بیــن ب ــه تــاش دشــمن ب ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــا  ــان، حی ــردن »ایم ــن ب ــد: از بی ــی گفتن ــدار مل ــل اقت  عوام
ــن  ــت دی ــی و حاکمی ــی دین ــه مبان ــدی ب ــاف، پایبن و عف
ــزت  ــردن ع ــدوش ک ــی، مخ ــت علم ــردن حرک ــف ک متوق
ــر  ــه مظه ــی ک ــتگاه ها و نهادهای ــف دس ــی«، و »تضعی مل
ــدار کشــور هســتند«، از برنامه هــای دشــمن اســت کــه  اقت
بایــد در مقابــل آن هــا ایســتاد.رهبر معظــم انقــاب اســامی 
»حملــه بــه ســپاه، بســیج و شــورای نگهبــان« را در چارچوب 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــف دس ــرای تضعی ــمن ب ــی دش طراح
ــه  ــن کاری ب ــد: م ــد و افزودن ــور خواندن ــدار کش ــر اقت مظه
ــرا موضــوع  ــدارم؛ زی ــوه ن ــر رؤســای دو ق بگومگوهــای اخی
ــام می شــود؛  ــی تم ــوه اله ــه حــول و ق ــی نیســت و ب مهم
ــا  ــت، ام ــی آن هاس ــال بزرگ نمای ــه دنب ــمن ب ــه دش اگرچ
ــجاع  ــتقل، ش ــه مس ــوه قضائی ــک ق ــود ی ــد وج ــه بای  هم

و قاطــع را قدر بدانند.
ــد: مــن همــواره از  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردن
ــه  ــوه قضائی ــامی و از ق ــورای اس ــس ش ــا، از مجل دولت ه
حمایــت کــرده و می کنــم؛ امــا بایــد دیــد دشــمن بــه دنبــال 
ــاکام گذاشــت. ــش ن ــه اهداف چیســت و او را در رســیدن ب

ــور  ــداف کش ــن اه ــروز مهم تری ــد: ام ــد کردن ــان تأکی ایش
داشــتِن »دســتگاه امنیتــی قوی«، »دســتگاه نظامــی مقتدر 
ــیج« ــام بس ــه ن ــی ب ــم مردم ــت عظی ــی«، »حرک  و مردم

»روحانیــت آگاه بــه زمــان و حاضــر در صحنــه«، »قــوه 
 قضائیــه مقتــدرِ کامــل«، و »دولــت برنامه ریــزِ دقیــق 
ــت  ــداف، حرک ــن اه ــن ای ــا تأمی ــرا ب ــت؛ زی ــجاع« اس و ش
ملــت ایــران موفــق خواهــد شــد و بایــد هــر کــدام از ایــن 
عناصــر کــه موجــود نیســتند، تأمیــن و عناصر موجــود، حفظ 
ــه رویش هــا  ــا اشــاره ب ــه ای ب شــوند.حضرت آیــت هللا خامن
و حرکت هــای علمــی و فرهنگــِی پرشــمار و فراگیــر جوانــان 
مؤمــن و انقابــی در کشــور گفتند: امــروز بهترین مــدال آوران 
 کشــور در مســابقات علمــی، جوانــان بســیجی هســتند 
ــان نخبــه، باهــوش و همچنیــن اســاتید دارای فکــر  و جوان
ــی ــی، فرهنگ ــای علم ــی در عرصه ه ــزم انقاب ــزه و ع  انگی

ــه  ــری و سیاســی فعــال هســتند و مــا مســئوالن وظیف هن
داریــم هــر چــه می توانیــم بــه ایــن جوانــان پرانگیــزه کمــک 
کنیــم. ایشــان بــا اشــاره بــه شــناخت نادرســت دشــمن از 
ملــت ایــران، »فتنــه ۸۸« را نمونه ای از خطاهای محاســباتی 
دشــمن برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: دشــمن در ســال 
۸۸ بــا به راه انداختــن فتنــه بــه خیــال خــود کار را بــه نقــاط 
حســاس و باریــک رســاند؛ امــا ناگهــان حرکــت عمومــی 9 
دی کــه از جنــس حرکــت 19 دی ۵۶ بــود، همــه را مبهــوت 
ــار دیگــر وظیفــه همــه  ــه ای ب کــرد. حضــرت آیــت هللا خامن
قشــرهای فعــال کشــور را »حفــظ و تقویــت عوامــل اقتــدار 
ــه  ــه ب ــانی ک ــی کس ــد: حت ــد کردن ــد و تأکی ــی« خواندن مل
دیــن و شــریعت پایبنــدی و دلبســتگی ندارنــد، امــا ایــران 
ــت  ــاس دوس ــمن در لب ــن و دش ــد و خائ ــت دارن را دوس
 نیســتند، بداننــد کــه »حملــه بــه ایمــان اســامی جوانــان«

»خیانت به ایران و کشور« است.
ــر درس  ــار دیگ ــان ب ــامی در پای ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
حادثــه 19 دی را »شــناخت دشــمن و شــیوه های دشــمنی 
ــل او«  ــه در مقاب ــگام و همه جانب ــه بهن و ایســتادگی و مقابل
 دانســتند و تأکیــد کردنــد: اگــر بــه ایــن درس عمــل کنیــم

ــچ  ــران هی ــت ای ــل مل ــی در مقاب ــود و جهان ــمنان عن دش
غلطــی نمی تواننــد بکننــد.

ــک  ــران، ی ــروز ای ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب ــردار س  س
قــدرت جهانــی اســت، اظهــار کــرد: وقتــی یــک کشــور بتواند 
ــه  ــل منطق ــه ثق ــتد و نقط ــی بایس ــاف جهان ــل ائت در مقاب

ــی اســت. شــود، یعنــی قدرتــی جهان
ــای  ــران و ملت ه ــت ای ــی مل ــزود: وقت ــامی اف ــردار س س
ــود  ــوان عم ــه عن ــه ب ــه ولی فقی ــر قائم ــه ب ــا تکی ــر ب دیگ
ــه  ــد، نتیج ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب ــام دس ــه اس خیم
ــن مســیر  ــروزی اســت و ســپاه مفتخــر اســت در ای آن پی
ســخت جهــاد از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون 

حضــور داشــته اســت.

ــدی در  ــپاه قدرتمن ــور س ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 کنــار ارتــش نیرومنــد شــکل گرفــت، افــزود: ارتــش، ســپاه 
و نیــروی انتظامــی مــا، امــروز نیرومندتــر از گذشــته اســت 
و در حالــی کــه در ۳۶0 درجــه ای محیــط پیرامــون مــا آتــش 

زبانــه می کشــد، ایــران امــن اســت.
ســردار ســامی ادامــه داد: ایــن معجــزه نظــام ماســت کــه 
خداونــد اینگونــه آن را لنگــرگاه امنیــت قــرار داده اســت. هــر 
کجــا مــا هســتیم، امنیــت هــم هســت و هــر کجــا انقــاب 

اســامی ســایه پراکنــده اســت، مــردم بــه دیــار خــود 
ــه و... . ــا، فلوج ــان، کرب ــف، لبن ــد نج ــد؛ مانن بازمی گردن

ســردار ســامی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز ایــران یــک قدرت 
ــد در  ــک کشــور بتوان ــی ی ــرد: وقت ــار ک ــی اســت، اظه جهان
 مقابــل ائتــاف جهانــی بایســتد و نقطــه ثقــل منطقــه شــود 

یعنی قدرتی جهانی است.
ــزود:  ــان اف ــداران در پای ــپاه پاس ــده کل س ــین فرمان جانش
ســاختارهایی کــه امــروز در جمهــوری اســامی شــکل گرفتــه 

ــه  ــت ک ــی اس ــدرت جهان ــک ق ــکل گیری ی ــش ش نویدبخ
توانســته قــوای جهانــی را در کنتــرل خــود بگیــرد.

جانشین فرمانده کل سپاه: 

امروزایران،قدرتجهانیاست

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم قم:

وظیفه مسئوالن و مردم، تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن است
نباید مردم دچار مشکالت اقتصادی مانند بیکاری و رکود باشند و مسئوالن فقط حرف بزنند

بگومگوهای اخیر تمام می شود؛ اما همه باید قدر قوه قضائیه شجاع و قاطع را بدانند
»حمله به ایمان اسالمی جوانان«، »خیانت به ایران و کشور« است
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ــکار  ــی بی ــون ایران ــش از 4 میلی ــا بی ــاس آماره ــر اس ب
هســتند و متاســفانه بخــش زیــادی از ایــن آمــار را 
ــذب  ــادی و ج ــد اقتص ــد. رش ــکیل می دهن ــان تش جوان
ســرمایه گذاری و بســیاری روش هــای دیگــر می توانــد از 
ایــن آمارهــا بکاهــد؛ امــا عنصــر مهمــی کــه کمتــر بــه آن 
پرداختــه می شــود، نــوع کســب و کار اســت. بســیاری از 
ــوض  ــد و در ع ــن می رون ــان از بی ــرور زم ــه م ــغل ها ب ش
مشــاغلی ایجــاد می شــود کــه حتــی تصــورش هــم در 10 
ســال پیــش غیرممکــن بــود. همیــن موضــوع ســاده بــر 
ــه  ــوع اشــتغال در آینــده می افزایــد. اگــر مــا ب اهمیــت ن
دنبــال حــذف بیــکاری هســتیم، بایــد شــغل هایی ایجــاد 
کنیــم کــه در آینــده هــم در کشــور و هــم در دنیــا بــه آن 
نیــاز باشــد. امــا جهــان در ســال های آینــده نیازمنــد چــه 
شــغل هایی اســت؟ در ایــن گــزارش مــا نگاهــی خواهیــم 
داشــت بــه مشــاغلی کــه جهــان در ســال های آینــده بــه 

آن نیازمنــد اســت.

    تولید آب شیرین
انتظــار مــی رود تــا ســال ۲0۵0، تقاضــای جهانــی آب بــه 
ــورهایی  ــی از کش ــران یک ــد. ای ــد برس ــش از ۵0 درص بی
اســت کــه نیــاز مبرمــی بــه آب دارد؛ پــس اگــر مــا، هــم 
ــتغال  ــد اش ــم تولی ــت آوردن آب و ه ــه دس ــان ب خواه
هســتیم، چــه بهتــر کــه شــغل هایی در ایــن زمینــه 
ــای  ــا روش ه ــا ب ــردن آب دری ــیرین ک ــم. ش ــاد کنی ایج
ــران   ــا را از بح ــور م ــد کش ــدک می توان ــه ان ــن و هزین نوی
ــده  ــا صادرکنن ــاید روزی م ــد و ش ــات ده ــی نج ــم آب ک
بــه سراســر جهــان  زمینــه  ایــن  در  تکنولوژی هایــی 

ــیم. باش
    شهرنشینی

 هــر روز ۲00٫000 نفــر بــه شــهرها مهاجــرت می کننــد 
و در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در 
ــورت  ــه ص ــهرها ب ــد. ش ــی می کنن ــهری زندگ ــق ش مناط
ــای حاصــل از رشــد  ــت تنش ه ــا در مدیری ــه م ــوه ب بالق
جمعیــت کمــک می کننــد؛ بــه شــرطی کــه درســت 
ــرف  ــی، مص ــتی، آلودگ ــات بهداش ــوند. خدم ــام ش انج

ــای  ــی، چالش ه ــت زندگ ــل و کیفی ــل و نق ــرژی، حم ان
ــا  ــن چالش ه ــرای حــل ای ــم محســوب می شــوند. ب مه
 مــا بــه متخصصانــی احتیــاج داریــم کــه مشــکالت 
ــد مهاجــرت  ــن رون ــی ای ــا حت ــانند ی ــل برس ــه حداق  را ب

را معکوس کنند.
    قطع وابستگی به سوخت های فسیلی

ــع از  ــیلی را مان ــوخت های فس ــان، س ــیاری از کارشناس بس
توســعه نوآوری هــا و بازارهــای جدیــد بــرای جایگزین هــای 
ــع  ــتن مناب ــا داش ــا ب ــور م ــد. کش ــاک می دانن ــرژی پ ان
بــزرگ نفــت و گاز بــا چالش هــای بزرگــی در ایــن 
ــه  زمینــه روبــرو اســت. اگــر مــا همیــن امــروز شــروع ب
ــم  ــم، می توانی ــاک کنی ــه ســمت انرژی هــای پ حرکــت ب
وابســتگی خــود بــه ســوخت های فســیلی را از بیــن 

ببریــم و در کنــار منافــع بی شــمار آن اشــتغال هــم 
ایجــاد کنیــم. تربیــت متخصصــان در ایــن زمینــه یکــی از 
مهم تریــن گام هــای حرکــت بــه ســمت قطــع وابســتگی 

ــت. ــیلی اس ــوخت های فس ــه س ب
    بالیای طبیعی

متاســفانه کشــور مــا در ایــن زمینــه یکــی از کشــورهایی 
ــه  ــه در آن ب ــژه زلزل ــی، به وی ــوادث طبیع ــه ح ــت ک اس
ــردم  ــادی از م ــداد زی ــاله تع ــر س ــود دارد و ه ــور وج وف
ــه حــوادث می شــوند. ســرمایه گذاری  ــی اینگون ــا قربان م
ــای  ــاخت خانه ه ــا س ــه ی ــی اولی ــدار و پیش بین در هش
ــار  ــد در کن ــت می توان ــاخته و ارزان قیم ــاوم پیش س مق
ــر  ــزاران نف ــا ه ــا ی ــان صده ــال ج ــر س ــتغالزایی، ه  اش

را نجات دهد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

چهار سوی آینده شغلی ایران

ــی  ــی معمول ــر خودروی ــت: اگ ــزی گف ــه مرک ــس کل بیم رئی
بــه خــودروی گران قیمــت خســارت وارد کنــد، حداکثــر 
ســقف تعهــد مقصــر حادثــه متناظــر بــا 1۲۶ میلیــون تومــان 
اســت. عبدالناصــر همتــی گفــت: طبــق قانــون جدیــد بیمــه 
شــخص ثالــث، حداکثــر مســئولیت مــردم در قبــال تصــادف 

بــا خودروهــای گران قیمــت، معــادل ۵0 درصــد 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــرام اس ــای ح ــه ماه ه بیم
ــرام ۲۵4  ــای ح ــه در ماه ه ــال دی ــه امس اینک
میلیــون تومــان تعییــن شــده، افــزود: بنابراین 
ــون  ــی 1۲۶ میلی ــغ یعن ــن مبل ــد ای ۵0 درص
ــارت  ــت خس ــقف پرداخ ــر س ــان، حداکث توم
بــه خــودروی گران قیمــت از نظــر قانــون 

ــی ۵00  ــر خودروی ــال اگ ــور مث ــه ط ــزود: ب ــی اف اســت. همت
ــه آن  ــان قیمــت داشــته باشــد و در تصــادف ب ــون توم میلی
40 میلیــون تومــان خســارت واقــع شــود، از نظــر ایــن قانــون 
ــان  ــون توم ــارم ۵00 میلی ــان یک چه ــون توم چــون 1۲۶ میلی
ــد و مســئولیت مقصــر در  ــن تعه محاســبه می شــود، بنابرای

ــارم  ــی یک چه ــون یعن ــط 10 میلی ــارت فق ــن خس ــال ای قب
40 میلیــون تومــان اســت. همتــی بــا بیــان اینکــه بــه 
ــا  ــم حتم ــه می کنی ــودرو در کشــور توصی ــدگان خ ــه دارن هم
ــدگان  ــه دارن ــژه ب ــت: به وی ــند، گف ــته باش ــه داش ــه بدن بیم
ــش از 1۲۶  ــای بی ــی خودروه ــت یعن ــای گران قیم خودروه
میلیــون تومــان توصیــه می کنیــم حتمــا بیمــه 
ــه  ــد بقی ــا بتوانن ــه کامــل داشــته باشــند ت بدن
ــود را از  ــودروی خ ــه خ ــده ب ــارت واردش خس
ــت:  ــد. وی گف ــران کنن ــه جب ــه بدن ــق بیم طری
ــارت  ــان خس ــون ارزیاب ــن قان ــاس ای ــر اس  ب
و کارشناســان رســمی دادگســتری موظفنــد بــر 
مبنــای قاعــده متناظــر، خســارت را محاســبه 
کننــد؛ یعنــی یــک کارشــناس رســمی دادگســتری یــا ارزیــاب 
ــک  ــه ی ــی ب ــون تومان ــارت 40 میلی ــال خس ــارت در قب خس
خــودروی ۵00 میلیونــی حداکثــر در گــزارش خــود می توانــد 
10 میلیــون تومــان بنویســد و صاحــب خــودروی گرانقیمــت 

بقیــه خســارت را بایــد از طریــق بیمــه بدنــه جبــران کنــد.

ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــر 
تخلــف صنایــع لبنــی بــرای گرانــی غیرقانونــی و بــدون مجــوز 
ــع  ــر انجمــن صنای لبنیــات تاکیــد کــرد. علی رغــم اینکــه دبی
ــه وزرای صنعــت و کشــاورزی  ــه ابالغی ــی مدعــی شــد ک لبن
کــه در افزایــش هزینه هــای آن هــا مؤثــر بــوده باالتــر از ســتاد 

ــه آن  ــه مصوب ــازی ب ــازار اســت و نی ــم ب تنظی
نیســت، وزارت کشــاورزی معتقــد اســت کــه 
حتــی در صــورت درســت بــودن ایــن ادعاهــا 
ــیر  ــه ش ــرایطی ک ــات در ش ــی لبنی گرانفروش
ــداری می شــود  ــر خری ــه روز ارزان ت ــام روزب خ

بی انصافــی اســت. 
لبنــی  صنایــع  هفته هــای گذشــته،  طــی 

لبنــی  محصــوالت  انــواع  قیمــت  افزایــش  بــه  اقــدام 
کردنــد. حــال آنکــه بــه گفتــه اتحادیــه دامــداران، وزارت 
ــا  ــدام نه تنه ــن اق ــت ای ــازمان حمای ــاورزی و س ــاد کش جه
غیرقانونــی و بــدون مجــوز بــود و پرونــده برندهــای متخلــف 
افزایش دهنــده قیمــت بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی 

ــن مســئوالن  ــارات همی ــر اســاس اظه ــه ب ارســال شــد، بلک
قیمــت خریــد شــیر خــام از دامــداران از ســوی صنایــع لبنــی 
ــته  ــی داش ــد کاهش ــان رون ــته همچن ــای گذش ــی ماه ه  ط
و روزبــه روز کمتــر می شــود. محمدرضــا مالصالحــی، رئیــس 
ــچ  ــا هی ــت: ب ــاورزی، گف ــژاد دام وزارت کش ــالح ن ــز اص مرک
حســاب و کتابــی قابــل فهــم نیســت کــه 
چــرا صنایــع لبنــی قیمــت لبنیــات را بــه بهانــه 
ــه  ــته بندی ک ــای بس ــت پاکت ه ــش قیم افزای
ــت  ــد روی قیم ــد درص ــت چن ــخص نیس مش
ــد؛ آن  لبنیــات اثرگــذار اســت، افزایــش داده ان
هــم در شــرایطی کــه شــیر خــام را کــه بیــش 
از ۷0 درصــد در قیمــت تمام شــده لبنیــات 
ــی  ــازه زمان ــد و ب ــر از گذشــته می خرن ــذار اســت، ارزان ت اثرگ
ــد.  ــش داده ان ــه ۹0 روز افزای ــداران را ب ــا دام تسویه حســاب ب
ــد  ــی مانن ــرای متخلفان ــه ب ــی ک ــرد: جرائم ــح ک وی تصری
ــت  ــده نیس ــود، بازدارن ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــع لبن  صنای

و گاه زمان زیادی طول می کشــد تا ابالغ شــود.

ــدن  ــت،  مع ــات وزارت صنع ــر دخانی ــارت ب ــزی و نظ ــز برنامه ری ــس مرک  رئی
و تجــارت آخریــن وضعیــت تکلیــف قانونــی دولــت مبنــی بــر بــه صفــر رســاندن 
واردات ســیگار را تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه تشــریح کــرد و از افزایــش ۵۶ 
ــد، کاهــش ۶۷ درصــدی واردات رســمی و کاهــش 4۵ درصــدی  درصــدی تولی
بــرآورد قاچــاق ســیگار طــی ۹ ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل خبــر داد. علی اصغــر رمــزی دربــاره بــرآورد قاچــاق ســیگار 
ــوع  ــر اســاس مجم ــرآورد قاچــاق ســیگار ب ــرد: ب ــز خاطرنشــان ک در کشــور نی
تولیــد و واردات بــه دســت می آیــد کــه ایــن رقــم را بایــد از بــرآورد مصــرف کــم 
کنیــم تــا مابه التفــاوت آن بــه عنــوان بــرآورد قاچــاق محاســبه شــود. درنتیجــه 
بــر اســاس آمــار، وزارت بهداشــت مصــرف ســیگار را در ســال ۵۵ میلیــارد نــخ 
ــم  ــع کنی ــی جم ــد داخل ــا تولی ــمی را ب ــار واردات رس ــر آم ــه اگ ــرده ک ــالم ک  اع
و ایــن رقــم را از بــرآورد مصــرف کــم کنیــم، بــرآورد قاچــاق ســیگار در کشــور طــی 
۹ ماهــه ســال گذشــته معــادل ۹.۸ میلیــارد نــخ بــوده کــه ایــن رقــم در ۹ ماهــه 

نخســت ســال جــاری بــه ۵.4 میلیــارد نــخ رســیده اســت.
ــرآورد قاچــاق در ۹ ماهــه نخســت ســال  ــاس ب ــر اســاس قی ــه وی ب ــه گفت  ب
1۳۹۵ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 4۵ درصــد کاهــش بــرآورد قاچــاق 
ــدد واقعــی و حاصــل پیگیری هــای انجام شــده  ــن ع ــه ای ســیگار داشــته ایم ک
اســت. رمــزی اظهــار امیــدواری کــرد تــا پایــان ســال جــاری بــا افزایــش تولیــد 
ــه صفــر  و کاهــش میــزان واردات و قاچــاق ســیگار بتوانیــم واردات ســیگار را ب

برســانیم .

شــاخص کل بــورس، دیــروز )یکشــنبه( دوبــاره در جــا زد 
و بــا رشــد ۶ واحــدی در جایــگاه ۷۸ هــزار و ۸۳۳ واحــد 
ایســتاد. در معامــالت امــروز، بیــش از ۸۶۲ میلیــون 
 ســهم و حــق تقــدم بــه ارزش بیــش از یــک هــزار 
ــد  ــت خری ــزار و ۲۹0 نوب ــال در ۵۵ ه ــارد ری و ۳۷۲ میلی

ــروش شــد. و ف
بررســی شــاخص های اصلــی بــازار ســرمایه نشــان 
ــد  ــی( ۲ واح ــی- ارزش ــت )وزن ــاخص قیم ــد ش می ده
شــاخص بــازار اول ۵۷ واحــد و شــاخص ۳0 شــرکت برتر 

ــت. ــش یاف 4 واحــد افزای
در مقابــل، شــاخص کل )هــم وزن( ۳۹ واحــد، شــاخص 
قیمــت )هــم وزن( ۳1 واحــد، شــاخص آزاد شــناور یــک 
واحــد و شــاخص بــازار دوم ۲۸۲ واحــد افــت کــرد.

ــی  ــی و معدن نمادهــای خســاپا )ســایپا(، کچــاد )صنعت
 چادرملــو(، خــودرو )ایران خــودرو( و پارســان )نفــت 
و گاز پارســیان( در رشــد امروز شــاخص بیشــترین ســهم 
را داشــتند. در مقابــل، فملــی )ملــی صنایــع مــس( 
بترانــس )ایــران ترانســفو( و غدیــر )ســرمایه گذاری 
غدیــر(، بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــر جــای 
 گذاشــتند. صنایــع شــیمیایی ســینا، ســیمان غــرب 
ــات  ــع و خدم ــترش صنای ــاذر، گس ــت پی ــت و صنع کش

ــروز، بیشــترین  ــالت ام ــام دارو در معام کشــاورزی و ج
رشــد قیمــت را داشــتند. بیشــترین کاهــش قیمــت نیــز 
ــدم  ــن، حــق تق ــد قزوی ــدم کارخانه هــای قن ــه حــق تق ب
ــق  ــعدی، ح ــی س ــدم کاش ــق تق ــتان، ح ــیمان کردس س
تقــدم ســایپا شیشــه و حــق تقــدم ســرمایه گذاری غدیــر 

تعلــق گرفــت.
بهــروز عبــاس زاده، کارشــناس بــازار ســرمایه، دربــاره 
وضعیــت امــروز بــورس گفــت: شــاخص کل در معامــالت 
امــروز رشــد خاصــی نداشــت؛ امــا نمادهــای پرطرفــدار بــا 

اســتقبال مواجــه بودنــد.
وی بــه تاثیــر مثبــت گــروه خودرویــی بــر رشــد شــاخص 
ــس از  ــوال پ ــا معم ــت نماده ــزود: قیم ــرد و اف ــاره ک اش
ــن  ــر ای ــد. ب ــد می کنن ــی رش ــرای مدت ــت، ب ــد روز اف چن
ــای  ــت نماده ــاهد اف ــته، ش ــد روز گذش ــاس در چن اس

ــت شــدند. ــروز مثب ــا ام ــم، ام ــی بودی خودروی
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه اضافــه کــرد: رشــد قیمــت 
ــار  ــی از انتظ ــروز، ناش ــالت ام ــا در معام ــی نماده بعض
ــاس زاده  ــود. عب ــا ب ــت ه ــد قیم ــرای رش ــهامداران ب س
ادامــه داد: بــه نظــر می رســد شــاخص کل در ۲ روز 
ــای  ــا نماده ــد، ام ــته باش ــادی نداش ــان زی ــده، نوس آین
بعضــی گروه هــا ماننــد خودرویی هــا، اندکــی رشــد کنــد.

ــی  ــای جهان ــزات در بازاره ــت فل ــت: قیم ــان داش وی بی
ــی  ــد خاص ــر رش ــای اخی ــدن، در روزه ــازار لن ــژه ب به وی
نداشــته اســت؛ بنابرایــن شــاهد نوســان انــدک نمادهــای 
فلــزی در بــورس هســتیم. ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه 
ــازمان  ــس س ــدی، رئی ــاپور محم ــروز ش ــد ام ــه بازدی ب
ــاره  ــظ اش ــالت حاف ــاالر معام ــادار، از ت ــورس و اوراق به ب
ــه  ــداری ب ــد ســرزده، نوعــی دل ــن بازدی کــرد و گفــت: ای

ــا ــی رود. ایرن ــه شــمار م ســهامداران ب

ــت:  ــاورزی گف ــاد کش ــی وزارت جه ــاون بازرگان مع
ــا  ــال ب ــد امس ــب عی ــال ش ــی پرتق ــد تضمین خری
ــال  ــی پرتق ــت گران ــده و عل ــاز ش ــر آغ ــی تأخی کم
ــت  ــمال اس ــای ش ــرمازدگی پرتقال ه ــوب، س جن

ــر داد. ــا را تغیی ــه تقاض ک
ــارس ــل از ف ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب

ــاد  ــی وزارت جه ــاون بازرگان ــرد مع ــر مهرف علی اکب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــخ ب ــاورزی، در پاس کش
شــمالی اســتان های  پرتقال هــای   ســرمازدگی 
امســال بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد چــه 
تدبیــری کرده ایــد، گفــت: خریــد تضمینــی پرتقــال 
هماننــد ســال های گذشــته منتهــا بــا کمــی تأخیــر 

ــاز شــده اســت. آغ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اکنــون بــه کیفیــت 
اطمینــان  شــمالی  اســتان های  پرتقال هــای 
خاطــر داشــته باشــند، تصریــح کــرد: پرتقال هــای 
ــتایی از  ــاون روس ــازمان تع ــک س ــا کم ــخ زده ب ی
ــال  ــون پرتق ــن اکن ــرای همی ــده و ب ــارج ش رده خ

دارد. مصــرف  بــرای  خوبــی  موجــود، کیفیــت 
خبرنــگار پرســید طــی دو هفتــه اخیــر قیمــت 
ــو  ــر کیل ــان در ه ــزار توم ــا 11 ه ــوب ت ــال جن پرتق

ــت؟  ــر چیس ــن ام ــت ای ــید و عل ــم رس ه
ــال   ــرمازدگی پرتق ــس از س ــخ داد: پ ــرد پاس مهرف
بعضــی  شــدن  تلــخ  و  شــمالی  اســتان های 
ــمت  ــه س ــا ب ــتان ها، تقاض ــن اس ــای ای پرتقال ه
ــل  ــه فص ــر آنک ــاف ب ــت. مض ــوب رف ــال جن پرتق
نشــده  آغــاز  هنــوز  جنــوب  پرتقــال   برداشــت 

و برداشت در حد نوبرانه است.
طــی دو هفتــه گذشــته بــا کاهــش قیمــت پرتقــال 
ــوع  ــه کیلویــی 1۵00 تومــان هــم در ن شــمال کــه ب
درجــه یــک رســید، قیمــت هــر کیلــو پرتقــال 
جنــوب رونــد افزایشــی داشــته و از کیلویــی ۸ 
هــزار تــا 11 هــزار تومــان در نقــاط مختلــف پایتخــت 
ــش  ــی کاه ــت کم ــون قیم ــا اکن ــد؛ ام ــه ش عرض
یافتــه و بــه کیلویــی 4 تــا ۸ هــزار تومــان رســیده 

اســت. 

ــه  ــرد ک ــالم ک ــدگان اع ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــس س رئی
۲۲ شــرکت مجــاز بــه ثبــت ســفارش واردات و ارائــه خدمــات پــس از فــروش 
ــتری  ــرح رجیس ــرای ط ــه اج ــتند ک ــران هس ــون در ای ــراه آیف ــی های هم گوش
ــن  ــد ضم ــات می توان ــاوری اطالع ــات و فن ــراه از ســوی وزارت ارتباط ــن هم تلف
تامیــن حقــوق دولــت و مصرف کننــدگان، مشــکل گرانــی و ســودجویی را در بــازار 
ــاوت قیمــت و عرضــه  ــی درخصــوص تف ــد. ســید محمــود نواب ــون حــل کن آیف
گوشــی های همــراه آیفــون در بــازار افــزود: وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
بایــد هــر چــه ســریع تر طــرح شناســه دار کــردن گوشــی های همــراه یــا همــان 
 رجیســتری را اجــرا کنــد؛ چــرا کــه از نظــر ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، اجــرای ایــن طــرح می تواند 
ــه حداقــل رســاندن قاچــاق گوشــی های همــراه، قیمــت آن هــا را نیــز  ضمــن ب
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت معتقــد اســت  ــان اینکــه وزی ــد. وی بی کنتــرل کن
 کــه اجــرای ایــن طــرح می توانــد ضمــن تامیــن منافــع مصرف کننــدگان، منافــع 
و حقــوق دولــت را نیــز احصــا کنــد، ادامــه داد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــده وزارت  ــر عه ــرح ب ــن ط ــی ای ــرای فن ــدارد و اج ــه ای ن ــه وظیف ــن زمین در ای
 ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســت و بهتــر اســت هــر چــه ســریع تر آن 
را عملــی کنــد؛ چــرا کــه در بیشــتر کشــورهای دنیــا نیــز اجرایــی شــده اســت. وی 
ــا رجیســتری گوشــی های  ــا اجــرای طــرح شناســه دار کــردن ی تصریــح کــرد: ب
ــدگان و از  ــم مصرف کنن ــد و ه ــودش می رس ــق خ ــه ح ــت ب ــم دول ــراه ه هم

ــت. ــرل اس ــل کنت ــا قاب ــا و قیمت ه ــری هزینه ه ــوی دیگ س

دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی کشــور از بخشــودگی 
جرائــم تاخیــر تادیــه بدهــکاران بانکــی در صــورت تســویه بدهــی 

تــا پایــان اســفندماه ســال جــاری خبــر داد.
ــط  ــی رواب ــیون هماهنگ ــل از کمیس ــه نق ــرق ب ــزارش مش ــه گ ب
عمومــی بانک هــا، علیرضــا قیطاســی بــا اشــاره بــه تصمیــم 
شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی اظهــار داشــت: ایــن 
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های  اجــرای  راســتای  در  تصمیــم 
مقاومتــی، همچنیــن مفــاد قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر 
مصــوب مجلــس شــورای اســالمی، ارتقــای نظــام مالــی کشــور 
ــظ  ــا حف ــه بنگاه هــای اقتصــادی و نهایت ــا رویکــرد مســاعدت ب ب
ــام  ــترک نظ ــت مش ــش آن در نشس ــه افزای ــک ب ــتغال و کم اش

ــت. ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــور ب ــی کش بانک
دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی کشــور گفــت: جرائــم 
تاخیــر تادیــه بدهــکاران بانکــی در صــورت تســویه نقــدی بدهــی 
بخشــیده خواهــد شــد. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: هــر یــک 
ــای  ــدی بدهی ه ــویه نق ــرای تس ــه ب ــی چنانچ ــکاران بانک از بده
ــد  ــدام کنن ــال جاری اق ــان س ــا پای ــی ت ــتم بانک ــزد سیس ــود ن خ
از بخشــودگی جرائــم تاخیــر تادیــه بهره منــد خواهنــد شــد. 
همچنیــن هفتــه گذشــته کانــون بانک هــای خصوصــی مصوبــه ای 

را بــه تصویــب رســاند.

حذف ۹۰ درصدی سیگارهای وارداتی

آغاز خرید تضمینی پرتقال شب عید با تأخیرشاخص کل بورس، 6 واحد باال رفت

جزئیات بخشودگی جرائم وام های بدهکاران بانکی هرج و مرج در بازار گوشی های اپل

حتما بخوانید!
3نخستین ایرباس به نام ... دوشنبه   20  دی ماه  1395

ـــمـــاره 340 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

نخستین ایرباس به نام ایران ایر ثبت شد
بــا نهایــی شــدن قــرارداد 
خریــد 100 فرونــد هواپیمــای 
ــر  ــوی ایران ای ــاس از س ایرب
الزم  مقدمــات  پیگیــری  و 
 بــرای ورود ایــن هواپیمــا

بــه  هواپیمایــی  ســازمان 
نخســتین  رســمی  طــور 

ایرباس ۳۲1 را به نام این شرکت ثبت کرد.
ــد  ــای جدی ــت هواپیماه ــه ثب ــاس گواهینام ــر اس  ب
 ۳۲1 ایربــاس  فرونــد  یــک  هواپیمایــی   ســازمان 
ایران ایــر  نــام  بــه   ۷41۸ ســریال  شــماره  بــا  را 
نخســتین  هواپیمــا  ایــن  تــا  رســانده  ثبــت  بــه 
کــه  باشــد  مســافرتی  هواپیماهــای  از  فرونــد 
طــور  بــه  دهــه،  چهــار  بــه  نزدیــک  از  پــس 
خریــداری  هواپیماســاز  شــرکت های  از   مســتقیم 

شده اند.
ــد ایــن  ــا تایی ــر، ب یــک مقــام آگاه در شــرکت ایران ای
خبــر از نهایــی شــدن دریافــت مجــوز ایــن هواپیمــا از 

ســوی ســازمان هواپیمایــی خبــر داد. 
ــراز امیــدواری  مدیــر عامــل ایران ایــر پیــش از ایــن اب
کــرده بــود کــه نخســتین فرونــد از هواپیماهــای 
ــران  ــه ای ــوروز 1۳۹۶ ب ــش از ن ــا پی ــده ت خریداری ش
برســد. ایران ایــر اعــالم کــرده در صــورت اجرایــی 
شــدن ایــن قــرارداد می تــوان انتظــار داشــت در 
ســال ۲01۷ میــالدی حــدود ۸ فرونــد از هواپیماهــای 
خریداری شــده از شــرکت ایربــاس وارد نــاوگان ایــران 

شــود. 
در کنــار ایربــاس، ایران ایــر چنــد هفتــه قبــل قــرارداد 
خریــد هواپیمــا از شــرکت هواپیمایــی بویینــگ را نیــز 
بــه امضــا رســاند کــه در راســتای آن نخســتین فرونــد 
ــه  ــال 1۳۹۷ ب ــت ماه س ــا از اردیبهش ــن هواپیماه از ای

ایــران تحویــل داده خواهــد شــد.

ربیعی: 

 حذف یارانه ۳ میلیون نفر 

برنامه االن دولت نیست
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره ارســال پیامــک 
حــذف یارانــه بــه ۳ میلیــون نفــر دیگــر از ُپردرآمدهــا گفــت: 
حــذف یارانــه ۳ میلیــون نفــر، برنامــه االن دولــت نیســت.

 علــی ربیعــی در حاشــیه مراســم افتتاحیــه دومیــن 
ــه  ــخ ب ــاون در پاس ــش تع ــای بخ ــگاه توانمندی ه نمایش
ــر  ــون نف ــه ۳ میلی ــذف یاران ــات ح ــه عملی ــوال ک ــن س ای
ــت:  ــاز می شــود، گف ــی آغ ــا از چــه زمان ــر از ُپردرآمده دیگ
ــی و االن  ــون نفــر دیگــر برنامــه فعل ــه ۳ میلی حــذف یاران
دولــت نیســت؛ بلکــه در آینــده در دســتور کار داریــم. وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیــش از ایــن از ارســال 
پیامــک بــه ســه گــروه بــرای حــذف یارانــه ۳ میلیــون نفــر 

ــود.  ــر داده ب ــا خب ــر از پردرآمده دیگ
علــی ربیعــی بــا بیــان اینکــه یارانــه 4 میلیــون نفــر تاکنــون 
حــذف شــده گفتــه بــود: حــدود ۷ میلیــون نفــر در کشــور 
ــادی  ــرل اقتص ــل کنت ــار غیرقاب ــاد و رفت ــی زی ــد خیل درآم
ــدی  ــم؛ گام بع ــک داده ای ــروه پیام ــه گ ــرای س ــد. ب دارن
دولــت حــذف یارانــه ۳ میلیــون نفــر دیگــر اســت. تســنیم

 هشدار اتحادیه لوازم خانگی 

درباره قاچاق کاال در فضای مجازی
مرتضــی میــری، نایب رئیــس اتحادیــه لــوازم  خانگــی 
خانگــی  لــوازم   عرضه کننــده  فعــاالن  برخــی  گفــت: 
ــوز کار  ــا مج ــی و ب ــورت قانون ــه  ص ــازی ب ــای مج در فض
ــی  ــش غیرقانون ــن بخ ــاالن ای ــتر فع ــا بیش ــد؛ ام می کنن

می فروشــند.  قاچــاق  و کاالی  می کننــد  عمــل 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، مرتضــی میــری اظهــار کــرد:  ب
اتحادیــه لــوازم  خانگــی مخالــف فعالیــت افــراد در فضــای 
مجــازی بــرای فــروش لــوازم خانگــی نیســت و معتقدیــم 
ــوی ایــن فعالیــت را گرفــت؛ امــا  ــوان جل کــه هرگــز نمی ت
بایــد توجــه داشــت کــه بایــد بــه ســمت ســاماندهی ایــن 

امــر حرکــت کــرد. 
ــی  ــوازم  خانگ ــده ل ــاالن عرضه کنن ــی فع ــزود: برخ وی اف
ــوز کار  ــا مج ــی و ب ــورت قانون ــه  ص ــازی ب ــای مج در فض
ــی  ــش غیرقانون ــن بخ ــاالن ای ــتر فع ــا بیش ــد؛ ام می کنن
ــند.نایب رئیس  ــاق می فروش ــد و کاالی قاچ ــل می کنن عم
از  اکنــون  قاچــاق  داد:  ادامــه  لوازم خانگــی  اتحادیــه 
 مغازه هــا جمــع و در حــال انتقــال بــه شــبکه های زیرزمینــی 

و فروش از طریق شبکه های اجتماعی است. 
نمی تــوان  غیرمجــاز  شــبکه های  از  تصریــح کــرد:  وی 
 پیگیــری خدمات پــس از فروش محصوالت فروخته  شــده 
ــی  ــاز حت ــبکه های غیرمج ــن ش ــه ای ــت؛ در حالی ک را داش

ــه فــروش می رســانند.  ــزر هــم ب یخچــال و فری
ــر  ــال حاض ــز در ح ــی نی ــای داخل ــت: مجله ه ــری گف می
اجنــاس قاچــاق شــهر بانــه را بــه  راحتــی آگهــی می کننــد 

و بایــد جلــوی آن هــا گرفتــه شــود.
    سهم فضای مجازی در قاچاق کاال اندک است

ــی  ــبکه های اینترنت ــه ش ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
عرضــه قاچــاق کاال ســهم کمــی در تأمیــن نیــاز بــازار 
ــاق در  ــه کاالی قاچ ــئول عرض ــا را مس ــور آن ه ــد؛ چط دارن
ــون  ــازار اکن ــن ب ــهم ای ــت: س ــار داش ــد، اظه ــازار می دانی ب
ــعت  ــر وس ــه روز ب ــا روزب ــت؛ ام ــدک اس ــا ان ــور م  در کش
ــر  ــه اگ ــوری  ک ــه  ط ــزوده می شــود؛ ب ــا اف ــرد آن ه و عملک
ــن  ــند،. ای ــته باش ــازار را داش ــهم ب ــد از س ــروز ۵۵ درص ام
رقــم در ســال آینــده در صــورت عــدم برخــورد بــا آن هــا بــه 

ــد. ــد می رس ــش از ۲0 درص بی
ــده  ــی عرضه کنن ــایت های قانون ــداد س ــت: تع ــری گف می
لــوازم  خانگــی مجــاز از تعــداد انگشــتان یــک دســت کمتــر 
ــازی  ــای مج ــبکه های فض ــایت ها و ش ــی س ــت و مابق اس

غیرقانونــی هســتند.
وی اظهــار داشــت: بــا ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــرای 
ــده  ــئله ش ــرح مس ــت و ط ــده صحب ــن پدی ــا ای ــورد ب برخ
اســت؛ امــا بــرای برخــورد اساســی بــا  ایــن مســئله بایــد 
بــه  صــورت واحــد بــا کمــک پلیــس فتــا و ســتاد همــکاری 

مشــترک کــرد.

 پرداخت وام در بانک های بزرگ 

به حال تعلیق درآمد
در  تســـهیالت  پرداخـــت 
بانک هــای بــزرگ کشــور بــه 
حــال تعلیــق درآمــده و بانک هــا 
جــذب  بــر  را  خــود  تمرکــز 
ــرار  ــع ق ــز مناب ــپرده و تجهی س

داده اند.
ــی ــای مل ــا از بانک ه  پیگیری ه

ملــت، تجــارت، صــادرات، ســپه و رفــاه نشــان می دهــد فعــال 
ــود.کارمند  ــام نمی ش ــا انج ــن بانک ه ــوی ای ــی از س پرداخت
بانــک ملــت در ایــن بــاره گفــت: فعال اعطــای تســهیالت کارت 
ــکان  ــط ام ــف شــده و فق ــاری و ســایر تســهیالت متوق اعتب
پرداخــت شــاپ کارت وجــود دارد کــه شــما فقــط می توانیــد 
کنیــد. دریافــت  کاال  قــرارداد،  طــرف  فروشــگاه های  از 

همچنیــن یکــی از کارمنــدان بانــک صــادرات گفــت: جلــوی 
وام هــا فعــال بســته شــده و تنهــا تســهیالت محــدودی بــرای 
کســانی کــه شــش مــاه گــردش حســاب در بانــک صــادرات 
داشــته باشــندپرداخت می شــود کــه البتــه بــرای وام 10 
 میلیــون تومانــی، ۵ میلیــون تومــان بایــد ســپرده گذاری 
ــال  ــت: فع ــم گف ــارت ه ــک تج ــدان بان ــی از کارمن کنید.یک
ــی  ــهیالت اعطای ــول تس ــم و وص ــهیالت نداری ــت تس پرداخ
بــه صــورت محــدود قابــل پرداخــت بــرای تســهیالت جدیــد 
اســت. بیشــتر شــعب بانــک تجــارت همیــن وضعیــت 
را دارند.بانــک رفــاه کارگــران هــم اعــالم کــرد: پرداخــت 
تســهیالت بــه غیــر از وام ازدواج، قطــع اســت و معلــوم 
نیســت ایــن شــرایط تــا چــه زمانــی ادامــه یابد.بانــک ملــی 
هــم تصریــح کــرد:  فعــال پرداخــت وام نداریم.دلیــل توقــف 
ــای  ــهیالت در بانک ه ــای تس ــد اعط ــدن فرآین ــته ش ــا بس ی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــخص نیس ــور مش ــزرگ کش ب
 کمبــود تقاضــا یکــی از دالیــل اصلــی رکــود کســب و کار اســت

ــد  ــدید خواه ــودی را تش ــرایط رک ــت، ش ــن وضعی ــه ای  ادام
کرد. فارس

 افزایش واردات از اروپا و امارات 

در پسابرجام
ــای ورودی  ــم باره ــام، حج ــس از برج ــال ۲01۶ و پ ــی س ط
بــه ایــران از اروپــا و امــارات متحــده عربــی افزایــش 
ــه  ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــت.به گ ــته اس ــی داش محسوس
ــار  ــه اختص ــه ب ــن ک ــزی چی ــون مرک ــا، تلویزی ــل از دان نق
از  خــود  ویــژه  گــزارش  در  می شــود،  نامیــده   CCTV
»مــروری بــر دنیــا در ســال ۲01۶« ضمــن بررســی وضعیــت 
ــی  ــه بررس ــام، ب ــس از برج ــراِن پ ــب و کار در ای ــای کس فض
ــابرجام  ــاخص در دوران پس ــای ش ــب و کاره ــی از کس  بعض

پرداخت.
پســابرجام  دوران  در  کــه  کارهایــی  و  کســب  از  یکــی 
ــود،  ــرو ش ــی روب ــوالت اساس ــر و تح ــا تغیی ــت ب می توانس
گمــرکات و حمــل بین المللــی بــار - چــه از مبــدا ایــران و چــه 

ــود.  ــران - ب ــد ای ــه مقص ب
پیــام دانــش، مدیــر عامــل شــرکت پســت بین المللــی 
ــل  ــه حم ــابقه در زمین ــال س ــش از ۳0 س ــا بی ــه ب PDE ک
ــال  ــی س ــد: ط ــد، می افزای ــت می کن ــار فعالی ــی ب بین الملل
ــران از  ــه ای ۲01۶ و پــس از برجــام، حجــم بارهــای ورودی ب
اروپــا و امــارات متحــده عربــی افزایــش محسوســی داشــته 
ــد: ــار می کن ــزارش اظه ــن گ ــن در ای ــش همچنی ــت. دان  اس

تراکنش هــای اقتصــادی و حمــل دریایــی بــار از مبــدا چیــن 
نیــز بــا افزایــش روبــرو بــوده اســت.

 PDE ــی ــت بین الملل ــرکت پس ــه ش ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــِی  ــی آمریکای ــط کمپان ــرکت TNT توس ــک ش ــس از تمل پ
ــدون وابســتگی  ــوان یــک شــرکت بومــی و ب ــه عن Fedex ب
ــداف اقتصــاد  ــق اه ــای خارجــی در راســتای تحق ــه برنده ب
ــار و  ــی ب ــل بین الملل ــه حم ــت در زمین ــه فعالی ــی ب مقاومت
همچنیــن جابجایــی مرســوالت پســتی بــه تمــام نقــاط دنیــا 

می پــردازد. 

واردات 5 میلیون دالری دستکش
 بــر اســاس آمــار گمــرک در هشــت ماهــه نخســت ســال ۹۵

ــورهای  ــتکش از کش ــواع دس ــن ان ــزار و ۵۵۸ ت ــش از ه بی
ــت. ــده اس ــران ش ــان وارد ای ــف جه مختل

در ایــن میــان دســتکش های وارداتــی انــواع متفاوتــی 
ــتکش های  ــه دس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــته ک داش
کارگــری، صنعتــی، معاینــه و نیــم  دســتکش های چــرم 
اشــاره کرد.بــر اســاس واردات ایــن حجــم دســتکش از 
ــزار و ۶0۲  ــون و ۲۷۸ ه ــان، ۵ میلی ــف جه ــورهای مختل کش

ــت. ــده اس ــارج ش ــور خ دالر ارز از کش
ــزان واردات  ــن می ــی ای ــه ارزش ریال ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بیــش از 1۶۲ میلیــارد ریــال در آمــار گمــرک بــه ثبــت رســیده 

اســت.
گفتنــی اســت دســتکش از 1۷ کشــور جهــان از جملــه مالــزی 
اتریــش هنگ کنــگ،  فرانســه،  چیــن،  ایتالیــا،   آلمــان، 

امــارات متحــده عربــی و جمهــوری کــره وارد ایــران شــده کــه 
در ایــن میــان مالــزی ســهم باالیــی از صــادرات دســتکش به 

ایــران داشــته اســت. میــزان

عرضه شیر پاستوریزه با تاریخ غیرواقعی 
شــرکت کالــه تهــران بــرروی محصــوالت خــود تاریــخ 
غیرواقعــی درج کــرده و محــل تولیــد شــیر را اســتان 

مازنــدران اعــالم کــرده اســت.  
 در جریــان بازرســی کارشناســان ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران از واحــد تولیــدی کالــه تهــران، مشــاهده شــد 
ــخ  ــه درج تاری ــدام ب ــه اق ــدی آگاهان ــن واحــد تولی ــه ای ک
غیرواقعــی )۵ روز بعــد( بــر روی محصول شــیر پاســتوریزه 

کــرده اســت.
ــه درج  ــدام ب ــن اق ــران همچنی ــه ته ــدی کال ــد تولی واح
نشــان اســتاندارد بــر روی شــیر فرادمــا )اســتریل( بــدون 
اخــذ مجــوز اســتاندارد و نیــز درج آدرس محــل تولیــد بــه 
صــورت غیرواقعــی )اســتان مازنــدران( بــر روی محصــوالت 

خــود کــرده اســت.
ــه توســط واحــد  ــه ذکــر اســت تخلفــات صورت گرفت الزم ب
تولیــدی کالــه تهــران، حســب قوانیــن و مقــررات از طریــق 

ــزان ــی پیگیــری می شــود. می مراجــع قضای

گرانفروشی لبنیات، بی انصافی استمحدودیت قانون برای پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت
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پیســت اســکی کوهرنــگ بــه دلیــل نبــود بــرف، همچنــان 
تعطیــل اســت و تعــداد مســافران و گردشــگران منطقــه نیــز 
نســبت بــه ســال های گذشــته کمتــر شــده  اســت. اســتان 
مرتفــع  اســتان های  از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
کشــور در رشــته کوه زاگــرس اســت کــه هــر ســاله شــاهد 
بارش هــای مناســب بــه صــورت بــرف و بــاران بــوده اســت. 
اســتان  مرتفع تریــن شهرســتان  شهرســتان کوهرنــگ، 
اســت کــه برفگیرتریــن شهرســتان اســتان و کشــور به شــمار 
ــب  ــای جال ــطه بارش ه ــه واس ــتان ب ــن شهرس ــی رود. ای م
ــراوان  ــات ف ــا و امکان ــر زیب ــتن مناظ ــرف و داش ــه ب توج
ــی رود  ــمار م ــه ش ــور ب ــتانی کش ــای زمس ــب ورزش ه  قط
و هــر ســال ورزشــکاران اســکی باز و مســافران بســیار 
زیــادی از شــهرهای مختلــف کشــور و حتــی مســافران 
ــن  ــد. ای ــفر می کنن ــه س ــن منطق ــه ای ــیاری ب ــی بس خارج
شهرســتان بــه دلیــل داشــتن بــرف زیــاد، حــدود 8 درصــد 
آب کشــور را تأمیــن می کنــد و مرکــز تأمیــن آب دو رودخانــه 

ــت. ــده رود اس ــور کارون و زاین ــزرگ کش ب
ــن  ــی از معروف تری ــتان یک ــن شهرس ــکی ای ــت اس  پیس

و باســابقه ترین پیســت های کشــور محســوب می شــود 
ــاح شــده اســت. ســابقه نداشــته  کــه در ســال ۱۳۵۴ افتت
ایــن پیســت بــه دلیــل کمبــود بــرف تعطیــل باشــد؛ امــا در 

ــد بــرف اســت. ــاز نشــده و نیازمن ــوز ب زمســتان هن
    کمبود برف

پیســت اســکی چلگــرد کوهرنــگ در حــال حاضــر دو 
ــر  ــتگاه باالب ــک دس ــگران و ی ــژه گردش ــر وی ــتگاه باالب دس
آموزشــی بــا طــول ۲۰۰ متــر دارد و دارای ســه محوطــه 
تفکیک شــده بــرای خانواده هــا، آقایــان و خانم هاســت. 
ایــن پیســت همیشــه بــه علــت بــارش بســیار زیــاد بــرف 
در آذرمــاه راه انــدازی می شــده؛ امــا امســال بــا وجــود 
اینکــه ۱8 روز از فصــل زمســتان می گــذرد، بــه دلیــل کمبــود 
ــام  ــدازی نشــده اســت. تم ــن پیســت راه ان ــوز ای ــرف، هن ب
برف هــای منطقــه بــه دلیــل بــارش شــدید بــاران آب شــده 

ــدارد.  ــود ن ــه وج ــی در منطق ــچ برف و هی
ــه گفــت: پیســت  بخشــدار مرکــزی کوهرنــگ در ایــن زمین
ــت.  ــرف اس ــد ب ــدازی نیازمن ــرای راه ان ــگ ب ــکی کوهرن اس
ــه  ــه ب ــام برف هــای منطق ــرد: تم ــوان ک ــرزاد حســینی عن ف

ــی در  ــچ برف ــده و هی ــاران آب ش ــدید ب ــارش ش ــل ب دلی
ــدارد. ــود ن ــه وج منطق

 وی عنــوان کــرد: راه نیفتــادن پیســت اســکی و نبــود بــرف 
موجــب کاهــش مســافران منطقــه شــده اســت. 

ــار  ــه در انتظ ــکی باز منطق ــکاران اس ــرد: ورزش ــان ک وی بی
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــت هس ــن پیس ــدازی ای ــرای راه ان ــرف ب ب

ــد.  ــر بگیرن ــود را از س ــی خ ــات ورزش تمرین
ــت  ــه پیس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگ ب ــزی کوهرن ــدار مرک بخش
پیســت های  باســابقه ترین  از  یکــی  اســکی کوهرنــگ، 
ــاله  ــر س ــه داد: ه ــی رود، ادام ــمار م ــه ش ــور ب ــکی کش اس
ــق  ــه رون ــگری در منطق ــت، گردش ــن پیس ــدازی ای ــا راه ان ب
ــرف در  ــود ب ــل نب ــه دلی ــر ب ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام می گرف

ــدارد.  ــود ن ــدازی آن وج ــکان راه ان ــت، ام ــن پیس ــل ای مح
وی بیــان کــرد: نباریــدن بــرف در ایــن شهرســتان در ســال 

ــت. ــابقه اس ــاری بی س ج
    بی رونقی هتل های کوهرنگ

ــز  ــاری نی ــال و بختی ــداران چهارمح ــه هتل ــس اتحادی رئی
ــکی  ــت اس ــدن پیس ــال ش ــدازی و فع ــت: راه ان ــار داش اظه
کوهرنــگ در زمســتان نقــش مهمــی در افزایــش مســافران 
ایــن منطقــه دارد. فریــدون رئیســی دهکــردی عنــوان کــرد: 
هتل هــای منطقــه کوهرنــگ بــا ورود مســافران در زمســتان 
ــارش  ــل ب ــه دلی ــون ب ــال تاکن ــا امس ــد؛ ام ــق می گیرن رون
کــم بــرف و فعــال نشــدن پیســت اســکی، تعــداد مســافران 

منطقــه بســیار کاهــش یافتــه اســت.

قطب ورزش های زمستانی کشور از رونق افتاد

کوهرنگ در انتظار برف

زیباسازی 4 خیابان نوساز شهر اصفهان
مدیــر عامل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهــان از اجــرای 
طــرح زیباســازی و ســیمای 
شــهری ۴ خیابــان جدیداالحداث 
ــان در مناطــق یــک  شــهر اصفه

ایــن  از ســوی  ســه و چهــار 
ســازمان و بــا همــکاری مناطــق 
بقایــی گفــت: خیابان هــای  داد. مهــدی  مربوطــه خبــر 
ــه  ــک، خواج ــه ی ــد در منطق ــت هللا زاه ــام و آی ظهیـراالسـ
نظام الملــک در منطقــه ۳ و الهــور در منطقــه ۴، خیابان هایــی 
هســتند کــه طــرح ســاماندهی و زیباســازی دیوارهــای آن هــا 
ــام  ــری انج ــت قرارگی ــه و موقعی ــام، منطق ــا ن ــب ب متناس

می شود. 
وی ادامــه داد: الهــور یکــی از شــهرهای پاکســتان و خواهرخوانده 
شــهر اصفهــان اســت کــه بــه همیــن دلیــل از نقــوش 
دیواره هــای  زیباســازی  بــرای  پاکســتانی  پارچه هــای 
مخروبــه ایــن خیابــان اســتفاده شــده و بــا ترکیــب نقاشــی و 
چــاپ روی فلــز اجــرا می شــود. بقایــی اظهــار کــرد: خواجــه 
ــر دوره ســلجوقیان  ــن وزی ــک طوســی، نیرومندتری نظام المل
بــود کــه ایــن سلســله در زمــان وی بــه اوج نیرومندی رســید؛ 
بــه همیــن منظــور خیابــان خواجــه نظام الملــک بــر اســاس 

ــود. ــازی می ش ــلجوقی زیباس ــی س دوره تاریخ

ورزش، تبلیغ خوبی برای ذوب آهن است
معــاون بهره بــرداری شــرکت ذوب آهــن بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــغ  ــت: ورزش، تبلی ــن گف ــگاه ذوب آه ــاس باش ــم و حس مه
ــار فعالیــت اقتصــادی  ــرای ذوب آهــن در کن ــی ب بســیار خوب
ــور  ــه منظ ــگاه ب ــت از باش ــز حمای ــا نی ــه م ــت و وظیف اس
موفقیــت کامــل مجموعــه ذوب آهــن در هــر دو بخــش 

ــت.  ــت و ورزش اس صنع
ــه در  ــحالیم ک ــیار خوش ــرد: بس ــار ک ــی اظه ــیر افضل اردش
کنــار فعالیت هایــی کــه مجموعــه در بخــش صنعــت انجــام 
ــار باشــگاه ذوب آهــن  ــز در کن می دهــد، در بخــش ورزش نی
هســتیم. زمیــن چمنــی کــه بــه نــام یکــی از بــزرگان فوتبــال 
باشــگاه ذوب آهــن و ایــران مزیــن شــد، بــه دســت نیروهایی 
ســاخته شــد کــه همگــی از پرســنل ذوب آهــن هســتند؛ ایــن 
ــود  ــای خ ــا و زیرمجموعه ه ــرای بخش ه ــواده ب ــی خان یعن
ــرای  ــی ب ــار بزرگ ــن افتخ ــد و ای ــام می ده ــازندگی انج س

مجموعــه ذوب آهــن اســت. 
وی افــزود: بــرای ســاخت ایــن مجموعــه ۲ هــزار متــر 
ــد  ــزی ش ــر خاکری ــزار مت ــت، 8 ه ــام گرف ــرداری انج خاکب
ــا  حــدود ۱۵۰ متــر دیــوار بتنــی از ارتفــاع یــک و نیــم متــر ت
ــر  ــزار مت ــن ۳ ه ــد. همچنی ــاخته ش ــر س ــش مت ــاع ش ارتف
ــاخت آن  ــرد در س ــن میلگ ــزار ت ــزی و ۲ ه ــب بتن ری مکع

ــد. ــتفاده ش اس

اخبار کوتاه

 راه اندازی 4 بازارچه دائمی میوه و تره بار 

در شهر کرمان
شــهردار کرمــان گفــت: بــا هــدف 
ــار  ــوه و تره ب ــب می ــع مناس توزی
ــه  ــار بازارچ ــهر، چه ــطح ش در س
دائمــی میــوه و تره بــار و بازارچــه 
ماهــی در شــهر کرمــان ســاخته 
می شــود. علــی بابایــی بــا بیــان 
اینکــه در یکــی از جلســات اخیــر 
ــم  ــوت کردی ــف دع ــئوالن صن ــهر از مس ــامی ش ــورای اس  ش
و تعهــد داده انــد ظــرف یک مــاه آینــده مــوارد مدنظــر را اصــاح 
ــا هماهنگــی  کننــد، گفــت: در غیــر ایــن صــورت، شــهرداری ب
شــورا، حتــی مدیریــت و امــور اجرایــی را از آن هــا گرفتــه و خود 
 زیــر نظــر ســازمان میادیــن و میــوه و تره بــار شــهرداری
ــاره  ــت. وی درب ــد گرف ــده خواه ــه عه ــه را ب ــت مجموع مدیری
برنامــه شــهرداری بــرای ســاخت چنــد میــدان میــوه و تره بــار 
در شــهر گفــت: بــرای ایــن منظــور در چهــار نقطــه از شــهر بــرای 
دسترســی آســان مــردم بــه میــوه و تره بــار و مــواد پروتئینــی 
و تنظیــم قیمــت آن هــا در ســطح شــهر، جلوگیــری از ترافیــک 
ــام  ــن انج ــل زمی ــی و تحوی ــهر، جانمای ــاط ش ــی نق  در بعض
و نقشــه ها آمــاده و تأییدیــه نقشــه ها و صــدور پروانه هــا هــم 
انجــام شــده اســت. شــهردار کرمــان تصریــح کــرد: ســرمایه گذار 
ایــن بازارچه هــا از تهــران آمــده و قــرار اســت در شــش نقطــه 
ــون  ــه تاکن ــد ک ــار ایجــاد کن ــوه و تره ب ــای می از شــهر بازارچه ه

چهار نقطه قطعی شــده است.

اصفهان دچار تورم تاکسی است
مدیــر عامــل ســازمان تاکســیرانی اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
محاســبات صورت گرفتــه ۱8۰۰ تاکســی مــازاد در ایــن نــاوگان 
ــه  ــد از چرخ ــج بای ــه تدری ــه ب ــتند ک ــت هس ــغول فعالی مش
ــه  ــرد: ب ــار ک ــری اظه ــت خــارج شــوند. حســین جعف فعالی
منظــور تشــویق راننــدگان نــاوگان تاکســیرانی اصفهــان و 
حومــه اعتبــاری بالــغ بــر ۳ میلیــارد تومــان بــرای اســتفاده 
ــه توســط اعضــای شــورای  بیشــتر از ســامانه هوشــمند کرای
اســامی شــهر اصفهــان بــه تصویــب رســیده اســت. وی ادامه 
داد: رانندگانــی کــه در روز بیــن ۲۰ تــا ۳۰ تراکنــش از ســامانه 
هوشــمند کرایــه داشــته باشــند، بــه صــورت ماهیانــه انتخــاب 
می شــوند تــا مبلغــی بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ هــزار تومــان بــه عنــوان 
ــان  ــهر اصفه ــری ش ــود. جعف ــت ش ــا پرداخ ــه آن ه ــه ب  هدی
ــرد:  ــداد تاکســی دانســت و خاطرنشــان ک ــورم تع را دچــار ت
ــود  ــاوگان تاکســیرانی در ســال گذشــته 8.8 ســال ب ــر ن عم
ــازمان  ــای س ــیده و برنامه ه ــال رس ــه 7.۱ س ــال ب ــه امس ک
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان بــر اســاس راهبردهــای 
اصفهــان ۱۴۰۰ بــه گونــه ای تنظیــم شــده کــه امیدواریــم تــا ۲ 

ــده آل 6 ســال برســیم. ــه ای ــده ب ســال آین

اخبار کوتاه

ــدت ۲۲ روز  ــه م ــاه ب ــده رود از ۲8 دی م ــد زاین آب س
ــی  ــرای اراض ــه ب ــب در ثانی ــر مکع ــزان ۴6 مت ــه می ب
ــه  ــا کشــاورزان ب کشــاورزی، رهاســازی خواهــد شــد ت
نســبت حجــم آبــی کــه رهاســازی می شــود، بــه کشــت 

ــد.  و کار بپردازن
در یازدهمیــن جلســه شــورای هماهنگی 
حوضــه آبریــز زاینــده رود کــه بــا حضــور 
وزیــر نیــرو برگــزار شــد، رهاســازی 
آب ســد زاینــده رود از ۲8 دی مــاه و 
مدیریــت مصــرف ۵ درصــدی آب در 
ــان  ــاورزی اصفه ــرب و کش ــارف ش مص

ــد.  ــوب ش مص
ــده  ــرای کشــاورزان از ســد زاین ــزان رهاســازی آب ب می
ــدت ۲۲  ــه م ــه ب ــت ک ــه اس ــب در ثانی ــر مکع ۴6 مت
روز انجــام خواهــد شــد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ورودی هــای ســد زاینــده رود، در ابتــدای بهــار نیــز ایــن 
ــای  ــه در روزه ــی ک ــم آب ــا حج ــب ب ــازی متناس رهاس

ــی خواهــد  ــاه رهاســازی می شــود، اجرای ــی دی م پایان
شــد. 

میــزان بارش هــا در باالدســت حوضــه آبریــز زاینــده رود 
 67۰ از  بیــش  دی مــاه   ۱7 تــا  مهرمــاه  ابتــدای  از 
میلیمتــر تخمیــن زده شــده کــه ایــن بارش هــا زمینــه 
ــد  ــازی آب از س ــرای رهاس ــرای ب الزم را ب
ــان  ــت. در زم ــرده اس ــم ک ــده رود فراه زاین
حاضــر ســد زاینــده رود حــدود ۲۴8 میلیون 
ــای داده و  ــود ج ــب آب را در خ ــر مکع مت
ایــن در شــرایطی اســت کــه ورودی آب بــه 
ــا ۱7  ــاه ت ــدای مهرم ــده رود از ابت ــد زاین س
دی مــاه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
داشــته اســت. عــاوه  بــر این نیــز ســازمان هواشناســی 
پیش بینــی کــرده اســت کــه در اواخــر دی و بهمن مــاه 
ــول در  ــد معم ــش از ح ــای بی ــاری، شــاهد بارش ه ج
حوضــه آبریــز زاینــده رود و به ویــژه در قســمت های 

ــود. ــم ب ــی آن خواهی غرب

زاینده رود از ۲۸ دی ماه زنده می شود
رئیــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــکی در  ــات پزش ــای خدم ــرورت ارتق ــه ض ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
ــاوگان  ــد ن ــش از 6۰ درص ــازی بی ــعه و نوس ــتان از توس اس

ــر داد.  ــز خب ــن مرک ــی ای ــل و اورژانس ــل و نق حم
ــای  ــز فوریت ه ــه مرک ــان اینک ــا بی ــان ب ــد دهق ــر احم دکت

پزشــکی دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزد 
نســبت بــه دیگــر اســتان های کشــور در 
وضعیــت مطلوب تــری قــرار دارد، اظهــار کــرد: 
ایــن مرکــز بــا ۴۳ پایــگاه کــه ۲7 پایــگاه آن 
ــتند، در  ــهری هس ــگاه ش ــاده ای و ۱6 پای ج
ــام  ــه تم ــی ب ــات اورژانس ــه خدم ــال ارائ ح
اســتان یــزد اســت. وی افــزود: در ایــن مرکــز 

6۵ دســتگاه آمبوالنــس، یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 
و یــک فرونــد بالگــرد امــداد هوایــی وجــود دارد کــه از ایــن 
تعــداد 6۰ درصــد توســعه و نوســازی شــدند. دهقــان در ادامــه 
بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز فوریت هــای پزشــکی اســتان یــزد 
بــا ۳۰۰ نفــر نیــروی متخصــص و اجرایــی در ســطح اســتان 

مشــغول بــه فعالیــت اســت، گفــت: ماهانــه انجــام متوســط 
ــای  ــس فوریت ه ــز اورژان ــدادی در مرک ــت ام ــزار مأموری ۵ ه
پزشــکی یــزد ثبــت شــده کــه بیشــتر آن هــا حــوادث ترافیکــی 

ــی و عروقــی و حــوادث تنفســی اســت.  قلب
ــان  ــا بی ــزد ب ــتان ی ــکی اس ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک رئی
در  ثبت شــده  مأموریت هــای  میــزان  اینکــه 
ــته ۲۵  ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج س
درصــد افزایــش داشــته، خاطرنشــان کــرد: 
دلیــل  بــه  توســعه  پنجــم  برنامه هــای  از 
ــات  ــی خدم ــار عقــب هســتیم؛ ول ــود اعتب کمب
بــه صــورت مطلــوب و قابــل قبــول انجــام 
 می شــود. وی ســاخت پایگاه هــای شــهری 
و جــاده ای امــداد پزشــکی در ســطح اســتان یــزد را یکــی از 
ــه پنجــم توســعه دانســت  اولویت هــای تعیین شــده در برنام
و بیــان کــرد: شــاخص متوســط زمانــی کــه امدادگــران مرکــز 
ــر 7  ــهر، زی ــند در ش ــار می رس ــه بیم ــکی ب ــای پزش فوریت ه

دقیقــه و جــاده ای، ۱۲ دقیقــه اســت.

در شهر
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به  بر: مطالبه  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه ۵68/9۵ خواهان مصطفی شایان جزی  در خصوص 

طرفیت حمید قریشی و خداداد کریمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۵/۱۱/۲۳ 

ساعت 9 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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 

چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 

۵۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.چنانچه دلیل یا 

افراد گواه معارضی دارید در جلسه رسیدگی ارائه نماید.

شماره: ۲9۳۰۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ ح مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  اللهی  خیر  سعید  خواهان   ۵69/9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

ساعت   9۵/۱۱/۲۴ مورخ  یکشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  هیبتی   طرفیت کتایون 

، مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است   ۱۰

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

اصفهان  اختاف  )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل  علی  امام  روی مسجد  روبه  پیروزی  راه  از چهار 

نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  اصفهان مراجعه  اختاف  – شعبه ۵۲ شورای حل 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی   اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت   در 

 شد.

شماره: ۲9۳۳۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ ح مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۲۳7 خواهان آقای مصطفی زارعان دولت آبادی دادخواستی مبنی بر: 

الزام به انتقال سند خط تلفن به طرفیت آقای حسین رضایی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

دوشنبه  مورخ 9۵/۱۱/۲۵ ساعت 8 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- اول خیابان  ارباب – مجتمع شماره ۱  شورای حل 

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

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱6۱۳/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی احضار متهم
بایگانی شعبه:  پرونده: 9۳۰998۰۳6۵7۰۰9۵6 شماره  9۵۱۰۱۰۰۳۵۴7۰۵896 شماره  اباغنامه:  شماره 

بابایی شکایتی علیه آقای  9۳۰796  تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱۰/۰7 نظر به اینکه شاکی آقای قاسمعلی 

عمومی  های  دادگاه  در  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  بر  دائر  اصغر  علی  فرزند  شجاعی  محمود 

شهرستان شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری ۲ شهر اصفهان 

)۱۲۱ جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۳ ارجاع و به کاسه  بایگانی 9۳۰796  ک ۱۲۱ دو ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۱/۲۳ و ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول 

المکان می باشد به استناد ماده ۱7۴ قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های  کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت  رسیدگی در وقت مقرر 

حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

شماره: ۳۰789/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری ۲ اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  ریگی   شریفی  خانوادگی:  نام  مسعود  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی  مظاهری  فاطمه  وکالت  با  بهنام  خانوادگی:  نام  نام:رویا     له:  محکوم  مشخصات  المکان 

به:به  9۰8محکوم  واحد  هفتم  کوثر-طبقه  تجاری  مجتمع  باال-  باغ  چهار  اصفهان-  اقامت:  محل 

اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۲۴ حوزه   9۵/۳/۳۱ تاریخ     ۳۴۵ شماره  رای  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل 

و خسارت  وکیل  الوکاله  و حق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/8۳۰/۰۰۰ و  خواسته 

تاریخ  تا   89/۴/۱۴-۲7۲۴۲6 و   88/۱۱/۱۵-۲7۲۴۲9 بشماره  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

که  همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ االجرا.ماده  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  خواهان  حق  در  وصول 

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

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

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

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

نماید.

شماره: ۳۱7۴7/ م الف دفتر شعبه ۲۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  رفیعی   خانوادگی:  نام  رضا   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:رویا    نام خانوادگی: بهنام با وکالت فاطمه مظاهری نشانی محل اقامت: 

اصفهان- چهار باغ باال- مجتمع تجاری کوثر-طبقه هفتم واحد 9۰8محکوم به:به موجب رای شماره 

۳۴۴   تاریخ 9۵/۳/۳۱ حوزه ۲۴  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد و 

شش هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

بشماره 7۰۵9۳۳-9۴/8/۱6-الف/9۰8 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق 

االجرا.ماده ۳۴ 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: ۳۱7۴6/ م الف دفتر شعبه ۲۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگی: جلوداری نام پدر: عبدالرسول شغل: راننده  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:ابوالقاسم    نام خانوادگی: لطف الهی نام پدر: 

خلیل ا... شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: شاهپور جدید- خ پرتو- تعمیرگاه زاینده رودمحکوم به:

به موجب رای شماره ۱۲۱۱   تاریخ 9۵/7/۲9 حوزه ۵  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت ۱۰۱/7۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳/667/۵۰۰ 

ریال هزینه دادرسی و هزینه ی نشر آگهی به انضمام نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ 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: ۳۱7۲8/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی متهم مجهول المکان 
بایگانی  شماره   9۵۰998۳7۲۱6۰۰6۴۳: پرونده  شماره   9۵۱۰۱۰۳7۲۰8۰۱۰۵8: اباغنامه  شماره 

شعبه:9۵۰۴7۳ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۱۰/۱۲ شاکی معصومه فیاضی فرزند محمد حسن متهم اسماعیل 

یاوری فرزند مصطفی موضوع ترک انفاق زوجه دائم و فرزند مشترک به نام سماء متولد 9/9/۱۳89 

شاکی شکایتی به طرفیت متهم تحت عنوان اتهامی فوق تقدیم دادگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

۱۰۲ کیفری گلپایگان و به کاسه 9۵۰۴7۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ ۱۱/۱۲/۱۳9۵ ساعت 

۱۱ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 7۳ 

قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 

تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد/ 

شماره :۵۴9/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان گلپایگان – اکرم خرمی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا عباسپور    دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه ۲۱۰ از این شورا  در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عباسپور       بشناسنامه 6 در 

تاریخ۱۳9۴/۱۰/۱۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- آقای عباسعلی عباسپور    فرزند حسین به  ش ش  9 به عنوان فرزند پسر ۲- آقای رضا عباسپور    

فرزند حسین به  ش ش  8 به عنوان فرزند پسر ۳- آقای رحمت عباسپور    فرزند حسین به  ش ش  

۲۲9 به عنوان فرزند پسر ۴- خانم فاطمه عباسپور    فرزند حسین به  ش ش  6 به عنوان فرزند دختر 

۵- خانم زهره چراغ چشم فرزند حسن به  ش ش  ۱68 به عنوان همسر دائمی حین الفوت مرحوم. 

مرحوم دارای همسر، یک فرزند دختر و سه فرزند پسر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

شماره : ۵/۲۲/9۵/66۳/ م الف 

رئیس شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر دستفروش آرانی    دارای شناسنامه شماره ۱7۰7 به شرح دادخواست به کاسه 99۳/9۵/ش 

فاطمه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از   ۱

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  تاریخ 9۵/6/۲8  آرانی   بشناسنامه 6۱9۰۲۱۴۴9۵ در  دستفروش 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- آقای امیر دستفروش آرانی    به  ش ش  ۱7۰7 

پدر آن مرحوم ۲- زهرا عباس زاده نوش آبادی به ش ش ۱۲۵۰۱۴7۵9۱ مادر آن مرحوم و ال غیر. اینک 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/9۵/66۱/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه  شورای حل اختاف  آران و بیدگل

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 9۵/۱۰/۱۳  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 

با  رسیدگی   ختم  اعام   ضمن  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  و  است  نظر  تحت   ۴79/9۵ کاسه 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید رای قاضی شورادر خصوص 

دعوی آقای محمد خدمتی      فرزند غامرضا     به طرفیت آقای غامرضا حمصی طاهری فرزند 

تاریخ  با شماره و  هوشنگ به خواسته مطالبه وجه ۳ فقره چک جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال 

به  مورخ 9۵/۲/۵   و ۵۰۴8۲۵/۲7   9۵/۲/۱۵ مورخ  و ۲۳۴89۲   9۵/۱/۲۰ مورخ  های۵۰۴8۴۴/۲۴ 

انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک 

مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت 

وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 

با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده 

ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 

۱98-۵۰۲-۵۱9و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی 

به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ مار الذکر   به عنوان 

اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 

بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان صدور پرداخت آن در حق خواهان صادر 

واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد.

 شماره : ۵/۲۲/9۵/66۲/ م الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳۴8۴ فرعی از ۱۰۳9۳ اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام صدیقه شریف مرادی فرزند عباسعلی   در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۲7۰۰79۵۱ مورخ 9۵/6/۲۵ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

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

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱۱/۱6  روزشنبه ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 

در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳9۵/۱۰/۲۰ شماره :۳۲۰۱6/ م الف رییس  ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳۴8۵ فرعی از ۱۰۳9۳ اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سید مسعود مرتضوی کهنگی  فرزند سید حبیب و غیره   در 

جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۲7۰۰7۱۲9 و ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۲7۰۰7۱۳۱  مورخ 9۵/6/8 از 

طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱۱/۱6  

روزشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

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

اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

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

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

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳9۵/۱۰/۲۰ شماره :۳۲۰۱۵/ م الف رییس  ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳۴7۳ / ۱۰۳9۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام سید جمال هاشمی جبلی  فرزند سید اصغر در جریان ثبت است و رای شماره 

66۵7 و  مورخ ۱۳9۵/۰۵/۲6 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۱۱/۱۲  روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

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

تاریخ تنظیم صورتمجلس  از  اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  یابند 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

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

تاریخ انتشار: ۱۳9۵/۱۰/۲۰ شماره :۳۲۰۰۴/ م الف رییس  ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۱9۱  /  ۱7۰۲۳ پاک  شماره  خانه   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مهناز بخت اور  فرزند دریاقلی در جریان ثبت است و رای شماره  

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   9۵/۳/۲6 مورخ    ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۲7۰۰۳9۱۰

منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

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

فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱۱/۱۳  روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 

بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 

معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

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

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

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

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳9۵/۱۰/۲۰ 

شماره :۳۲۰۰6/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی احضار متهم
 شماره نامه :9۵۱۰۱۱۳6۵۵7۰۱۴۰۴ شماره پرونده :9۵۰998۳6۵۵7۰۰۵96شماره بایگانی شعبه:9۵۰7۱۴ 

اینکه در پرونده کاسه 9۴۰7۱۴ ب۲ ف متهم محمد رضا شیخی  به  تنظیم:۱۳9۵/۰9/۲۴ نظر  تاریخ 

فرزندعلی  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین موضوع شکایت اعظم مختاری  مجهول 

المکان میباشند لذا دراجرای  ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از 

خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 

به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:766/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

توسعه 60 درصد ناوگان اورژانس یزد در سال جاری
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حتما بخوانید!
کنسرت های جشنواره موسیقی فجر ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــم  ــنواره فیل ــابقه جش ــش مس ــه بخ ــه ب ــای راه یافت فیلم ه
فجــر جمعــه 17 دی مــاه اعــالم و درســت بالفاصلــه پــس از 
اعــالم ایــن لیســت، مــوج انتقادهــا نثــار مســئوالن جشــنواره 
شــد. البتــه ایــن موضــوع تازگــی نــدارد و هــر بــار انتخابــی 
بــر اســاس ســلیقه داوران صــورت می گیــرد، مطمئنــا 
ــود و عــده ای ناراضــی؛ جشــنواره  عــده ای راضــی خواهنــد ب
فیلــم فجــر نیــز از ایــن قاعــده جــدا نیســت و همواره ســلیقه 
ــز  - مــورد انتقــاد  داوران - چــه در انتخــاب و چــه در جوای
بــوده اســت؛ امــا امســال لیســت داوران نــکات جالبــی دارد 

کــه مــرورش خالــی از لطــف نیســت.
    فیلمهایانتخابشده

ــی:  ــم یعن ــای بخــش مســابقه، 28 فیل در فهرســت فیلم ه
کارگــر ســاده نیازمندیــم )منوچهــر هــادی(، مــادری )رقیــه 
توکلــی(، ایتالیــا، ایتالیــا )کاوه صبــاغ زاده(، انــزوا )مرتضــی 
ــر  ــد معب ــوان(، س ــد ج ــگار )رامب ــی(، ن ــاس میرزای امیرعب
)محســن قرایــی(، چراغ هــای ناتمــام )مصطفــی ســلطانی(  
بخصــوص  روز  یــک  اطیابــی(،  )مســعود  ماه گرفتگــی 
)محمدهــادی  انســانی  اســعدیان(، کمــدی  )همایــون 

کریمــی(، ویالیی هــا )منیــر قیــدی(، گشــت 2 )ســعید 
ــور(، رگ خــواب  ــه )مهــدی کرم پ ســهیلی(، ســوفی و دیوان
ــوری  ــی ن ــت )عل ــت دروازه بهش ــت هللا(، پش ــد نعم )حمی
اســکویی - انیمیشــن(، اســرافیل )آیــدا پناهنــده(، ِفــراری 
نیمــروز )محمدحســین  )علیرضــا داودنــژاد(، ماجــرای 
ــد(   ــدون امضــا )وحیــد جلیلون ــخ، ب ــدون تاری ــان(، ب مهدوی
ــوران  ــقف دودی )پ ــر س ــری(، زی ــار می ــدا )مازی ــارا و آی س
ــوار  ــت دی ــی(، پش ــدون جیران ــی )فری ــنده(، خفگ درخش
)محمــد  آذر  جوزانــی(،  جعفــری  )مســعود  ســکوت 
ــتان  ــی(، تابس ــعود کیمیای ــی )مس ــل اهل ــزه ای(، قات حم
ایــرج زاده(، 21 روز بعــد )ســیدمحمدرضا  داغ )ابراهیــم 
خردمنــدان(، شــماره 17 ســهیال )محمــود غفــاری( بــه 

چشــم می خــورد.
    فیلماولیها

ــه  ــه ب ــای راه یافت ــت فیلم ه ــوب فهرس ــکات خ ــی از ن یک
ــگ  ــور پررن ــر، حض ــم فج ــنواره فیل ــابقه جش ــش مس بخ

اســت.  فیلم اولــی  کارگردان هــای 
ــه در  ــود دارد ک ــی وج ــردان فیلم اول ــت 9 کارگ ــن لیس در ای
ــش  ــد درخش ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــب اس ــود جال ــوع خ ن
باعــث  کارگردان هــای فیلم اولــی در جشــنواره گذشــته، 

ــاز  ــا ب ــور فیلم اولی ه ــرای حض ــا ب ــن دوره فض ــده در ای ش
باشــد.

حضورغیرمنتظرهقاتلاهلی    
ــر غیبــت آخریــن  در حالــی کــه مســعود کیمیایــی اصــرار ب
ــق  ــن دقای ــان در آخری ــت، ناگه ــنواره داش ــش از جش فیلم
بــا حــل شــدن اختالفــات، ایــن فیلــم در جشــنواره حضــور 
یافــت. حــاال معلــوم نیســت باالخــره کیمیایــی مجبــور بــه 
ــر  ــا ه ــم؛ ام ــده فیل ــا تهیه کنن ــدن شــده اســت ی ــاه آم کوت
ــتاد در  ــم اس ــن فیل ــار آخری ــه انتظ ــد ب ــت، بای ــه هس چ

ــیم. ــنواره باش جش
    حذفزیرپوستیفیلمهایتلخ

درســت اســت کــه در حــال حاضــر دعــوا بــر ســر حــذف نــام 

بســیاری از کارگردان هــای بــزرگ از بخــش رقابتــی اســت، 
امــا بــه نظــر می رســد بیــش از اینکــه نام هــا مطــرح بــوده 
ــی  ــخ اجتماع ــای تل ــرده فیلم ه ــعی ک ــنواره س ــد، جش باش
را خیلــی زیرپوســتی از جشــنواره حــذف کنــد. حــذف 
فیلم هایــی چــون کاناپــه عیــاری یــا ملــی و هــزار راه نرفتــه 

ــن فیلم هاســت. ــه ای ــی از جمل ــه میالن تهمین
    حضوریکانیمیشن

فیلــم »پشــت دروازه بهشــت« علــی نــوری اســکویی، یــک 
ــور  ــی حض ــش رقابت ــته در بخ ــه توانس ــت ک ــن اس انیمیش

پیــدا کنــد. 
ــی  ــوع بررس ــه موض ــت« ب ــت دروازه بهش ــن »پش انیمیش

ــردازد. ــران می پ ــی چم ــهید مصطف ــی ش زندگ

دیگــران«  و  خواهــر  »ســه  اقتباســی  نمایشــنامه   - 
و نمایشــنامه تألیفــی »اســب ها، ســال ۵9 هجــری 

شمســی«، برگزیــده جایــزه اســتادمحمد شــدند.
- مدیــر مــوزه عبــرت ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــت  ــات مقاوم ــوزه ادبی ــدی در ح ــه برن ــه زودی ب ــوزه ب م
ــای  ــد از کتاب ه ــی 1۰ جل ــد شــد، از رونمای ــل خواه تبدی
منتشرشــده ایــن مــوزه بــا موضــوع داســتان کســانی کــه 
ــده  ــد، در آین ــرار گرفته ان ــن مــکان مــورد شــکنجه ق در ای

ــر داد. ــک خب نزدی
- مهــدی مهدیــان و تــورج صابری ونــد هــر کــدام برنــده 

یــک نشــان نقــره ای گرافیســت آمریــکا شــدند.
بلیــت  فــروش  از  انتقــاد  بــا  اشــرف زاده  - حجــت 
گروه هــای تلفیقــی در ســی ودومین جشــنواره موســیقی 
فجــر گفــت: فــروش بلیت هــا بایــد از طریــق ســامانه ای 
حرفــه ای انجــام شــود؛ در حالــی کــه بلیت هــای بخــش 
تلفیقــی جشــنواره را ســایتی می فروشــد کــه تبلیغاتــی در 

ایــن زمینــه انجــام نــداده اســت.
ــم  ــازنده فیل ــی و س ــردان ایران ــادی، کارگ ــر فره - اصغ
خارجی زبــان  فیلــم  ســمپوزیوم  در  »فروشــنده«، 
گلــدن گلــوب کــه در ســینما مصــر هالیــوود برگــزار شــد 
 شــرکت کــرد. فرهــادی در ایــن مراســم بــا پــل ورهوفــن 

کارگردان هلندی، دیدار داشت.
ــاره  ــاره«، درب ــد رخس ــر »لبخن ــاز، بازیگ ــز دیرب - کامبی
نقــش خــود در ایــن ســریال بیــان کــرد کــه بــا توجــه بــه 
فضــا و ســن و ســال ایــن نقــش، بــرای اولیــن بــار اســت 

ــد. ــه می کن ــه آن را تجرب ک
ــم  ــیقی »قل ــروه موس ــده گ ــی، خوانن ــکان خطیب  - اش
را بچرخــان«، گفــت: مــن ایــن پــروژه را متعلــق بــه 
ــم  ــه در ذهن ــی ک ــاس طرح ــر اس ــم و ب ــودم نمی دان خ
ــوان اجراکننــده در آن حضــور دارم. ــه  عن شــکل گرفتــه، ب

- محمدرضــا فروتــن، بازیگــر ســینما، در آســتانه انتشــار 
ــرگ  ــای م ــه »روزه ــود، قطع ــمی خ ــوم رس ــن آلب اولی

ــرد. ــر ک ــازی منتش ــای مج ــق...« را در فض عش
ســینمایی  فیلــم  کارگــردان  صبــاغ زاده،  مهــدی   -
ــل  ــه دلی ــذی« ب ــه کاغ ــت: »خان ــذی«، گف ــه کاغ »خان
برخــورد ســلیقه ای هیئــت انتخــاب بــه بخــش مســابقه 
ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر راه نیافــت. بــه 
ــم توجهــی  ــازات فیل ــه امتی نظــر می رســد آن هــا اصــال ب
نکرده انــد و کمیتــه انتخــاب بهانه هایــی همچــون متوجــه 
ــن  ــم را مــی آورد. اگــر ای نشــدن موضــوع و داســتان فیل
ــازی  ــتند ب ــور توانس ــد، چط ــت باش ــم درس ــوع ه موض
ــی  ــت یک ــه می توانس ــتویی را ک ــز پرس ــک پروی ــه ی درج
ــد. از کاندیداهــای کســب ســیمرغ باشــد، در نظــر نگیرن
ــور  ــا حض ــار ب ــترکالس گیت ــی و مس ــرت پژوهش - کنس
»لیلــی افشــار« 23 و 24 دی مــاه در آموزشــگاه موســیقی 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــوازان اصفه نت ن

آغاز گاه چهارم جشنواره »چهارگاه«

کیمیای وطن

ســومین گاه از جشــنواره چهــارگاه 
داســتان بــا موضــوع داســتان 
کوتــاه بــه پایــان رســید و در 
نهایــت ایــن جشــنواره منتخبــان 
خــود را شــناخت. بــه گــزارش 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
ــوع  ــا موض ــنواره ب ــن جش ــارم ای ــتر گاه چه ــان، پوس اصفه
داســتان طنــز بــا حضــور هنرمنــدان اصفهانــی و برخــی 
ــان  ــی زب ــر تخصص ــس دفت ــد. رئی ــی ش ــئوالن رونمای  مس
و ادبیــات ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
در ایــن برنامــه گفــت: بشــر بــه زیبایــی دریافــت کــه آنچــه 
هســت را چنــان کنــد کــه نــو بــه نظــر آیــد و هــر کــس را بــه 
ــه کار آیــد. الهــه رضایــی  مقصــودی کــه از خواندنــش دارد، ب
ادامــه داد: راه عشــق، تنهــا یــک راه واحــد اســت؛ ولــی هــر 
ــر  ــن راه ب کــس اجــازه دارد هــر تن پوشــی را بخواهــد، در ای
تــن کنــد و شــما تن پــوش داســتان را برگزیده ایــد کــه 
ــه اش  ــتان و حوضخان ــت و قلمس ــن آن هاس ــی از زیباتری یک
خاطــره ای شــیرین در روزهــای قلم فرســایی تان خواهــد 
 شــد. در بخــش دیگــر از ایــن برنامــه حامــد بذرافکــن 
نماینــده دفتــر طنــز حــوزه هنــری اصفهــان دربــاره گاه چهــارم 
اظهــار داشــت: گاه چهــارم بــا طعــم طنــز و بــا همــکاری دفتــر 
ــی قلمســتان  ــز آفرینش هــای ادب ــری و مرک ــز حــوزه هن طن
ــه  ــان و ویژه نام ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
طنــز اصفهــان نیمــروز وابســته بــه روزنامــه اصفهــان امــروز 

اجــرا خواهــد شــد.

افزایش کیفیت پیام های بازرگانی
ــش  ــا بخ ــکاری ب ــات از هم ــی تبلیغ ــنواره مل ــس جش رئی
بازرگانــی صداوســیما بــرای افزایــش کیفیــت پیام هــای 
بــه  بــا اشــاره  بازرگانــی خبــر داد. هوشــمند ســفیدی 
ــن  ــدف ای ــت: ه ــات گف ــی تبلیغ ــنواره مل ــی جش ــدف کل ه
جشــنواره ایــن اســت کــه بــر کیفیــت تبلیغــات تأثیــر 
ــی  ــم قدمت ــران علی رغ ــات ای ــت تبلیغ ــرا صنع ــذارد؛ زی بگ
ــرای  ــی ب ــا بخش ــت. م ــام داوری اس ــد نظ ــه دارد، نیازمن ک
ــی باشــد، نداشــتیم؛  ــق اســتاندارد بین الملل ــه مطاب داوری ک
ــت  ــم و کیفی ــرای داوری بودی ــار الزم ب ــد معی ــه فاق در نتیج
ــه  ــی ک ــا زمان ــود؛ ام ــاوت ب ــز متف ــده نی ــات عرضه ش تبلیغ
ــر  ــد و ب ــا باش ــن معیاره ــاس آخری ــر اس ــاخص هایمان ب ش
ایــن اســاس کارهــای تبلیغاتــی را داوری کنیــم، بــه باالتریــن 

ــیم.  ــات می رس ــت تبلیغ ــار و کیفی ــد آث ــطح در تولی س
ــی تبلیغــات در 24 و 2۵  ــی اســت داوری جشــنواره مل گفتن
بهمــن در مرکــز همایــش صداوســیما برگــزار خواهــد شــد و 
آخریــن مهلــت پذیــرش آثــار بــرای داوری 3۰ دی مــاه اســت.

اخبار کوتاه

حمیــد لوالیــی علــت ســه ســال دوری اش از تلویزیــون را 
اینگونــه توضیــح داد: تلویزیــون پــول نداشــت و ایــن ســه 
ســال واقعــا کار نبــود کــه بــه تلویزیــون بیایــم. ایــن بازیگــر 
ــری«  ــز »پنچ ــه طن ــا مجموع ــا ب ــن روزه ــه ای ــدی ک کم
بــه کارگردانــی بــرزو نیک نــژاد و تهیه کنندگــی مهــران 

مهــام بــه تلویزیــون بازگشــته اســت گفــت: 
ــان  ــن زم ــال بهتری ــر س ــال ه ــور مث ــه ط ب
یعنــی عیــد و روزهــای رمضــان متعلــق 
بــه مجموعه هــای موفــق مهــران مهــام 
بــود؛ امــا در حــال حاضــر بــا شــرایطی کــه 
تلویزیــون بــا آن مواجــه اســت، بســیاری از 
هنرمنــدان گزیــده کار می کننــد. در حــال 

حاضــر نیــز کمپین هایــی در تلگــرام درســت کرده انــد 
کــه هنرمندانــی مطــرح مثــل رضــا عطــاران بــه تلویزیــون 
بازگردنــد. ایــن بازیگــر بــا بیــان اینکــه تلویزیــون بــا 
ــن ســه  ــادآور شــد: ای ــی مواجــه اســت، ی مشــکالت مال
ســال واقعــا کار نبــود کــه مــا بــه تلویزیــون بیاییــم. زمانــی 

کــه آقــای مهــام بیــکار شــوند، مــا هــم بیــکار می شــویم؛ 
 البتــه کارهایــی در نمایــش خانگــی و ســینما داشــتم 
امــا آن هــا نیــز هــر کــدام مشــکالت خــود را داشــت؛ بــه 
عنــوان مثــال فیلــم »ســه بیگانــه«  قــرار بود ســال گذشــته 
ــن  ــد؛ بنابرای ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــا ب ــود، ام ــران ش اک
ــه  ــود؛ چــرا ک ــه دل آدم بنشــیند، نب آنچــه ب
ــی  ــتر کار تلویزیون ــن بیش ــال م ــر ح ــه ه ب
کــرده ام و کار ســینمایی و نمایــش خانگــی 
ــاره   ــی درب ــت. لوالی ــوده اس ــم نب ــاب میل ب
ــران  ــژاد و مه ــرزو نیک ن ــا ب ــکاری اش ب هم
مهــام نیــز اظهــار کــرد: تنهــا گزینــه حضــورم 
در ایــن مجموعــه خــود کارگــردان بــود. مــن 
ــش  ــنیدم و کارهای ــف ش ــدر تعری ــژاد آنق ــرزو نیک ن  از ب
را دوســت داشــتم کــه تصمیــم گرفتــم حتمــا با ایشــان کار 
کنــم. حتــی راجــع بــه نقــش مــن چیــزی توضیــح ندادنــد 
و فقــط مهــران مهــام مطــرح کــرد کــه بایــد کاری را شــروع 

کنیــم و مــن هــم پذیرفتــم.

حمید لوالیی و روایت سه سال دوری اش از تلویزیون
رئیــس ســی ودومین جشـــنواره موسیقـــی فجـــر در 
از مجهــز شــدن  رســانه ای خــود  تازه تریــن نشســت 
کنســرت های جشــنواره بــه ســامانه کنســرت آنالیــن خبــر 

داد. 
حمیدرضــا نوربخــش گفــت: ایــن اتفاق خــوب بــرای اولین 

بــار در ســی ودومین جشــنواره موســیقی 
فجــر اتفــاق می افتــد و هــدف آن پوشــش 
گســترده جشــنواره بــرای مخاطبانــی اســت 
کــه بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد برنامه هــای 
ــال  ــوری دنب ــورت حض ــه ص ــنواره را ب جش
کننــد. از ایــن جهــت بــا همــکاری ای کــه بــا 
ســامانه کنســرت آنالیــن انجــام گرفتــه، در 

ــه صــورت  طــول برگــزاری جشــنواره تمامــی کنســرت ها ب
ــن ســامانه پخــش می شــود.  ــن از ای آنالی

وی ادامــه داد: ایــن اقــدام می توانــد باعــث افزایــش 
مخاطبــان جشــنواره و رفــع محدودیــت بازدیــد مخاطبــان 
ــه  ــی را ب ــات خوب ــود و امکان ــه، ش ــه رفت ــه صحن ــار ب از آث

ــد از  ــور بتوانن ــر کش ــان سراس ــه مخاطب ــاورد ک ــود بی وج
ــاق  ــن اتف ــدوارم ای ــوند. امی ــد ش ــود بهره من ــای موج فض
ســرآغازی بــرای برنامه هــای آینــده موســیقی کشــور باشــد 
ــای الزم  ــامانه حمایت ه ــن س ــز از ای ــت اندرکاران نی و دس

ــد.  را انجــام دهن
ــر ســامانه کنســرت آنالین  ــا، مدی ــد عنق حام
کشــور، هــم در ایــن نشســت رســانه ای 
بیــان کــرد: فعالیــت ســامانه کنســرت آنالین 
کشــور از اردیبهشــت ماه امســال بــا برگــزاری 
چنــد برنامــه موســیقی در تاالرهــای اندیشــه 
ــاز  ــر از ســالن ها آغ ــدادی دیگ وحــدت و تع
شــد و خوشــبختانه فضــا بــه گونــه ای پیــش 
ــم  ــوب می توانی ــاق خ ــک اتف ــون در ی ــا اکن ــه م ــت ک رف
ســی ودومین  در  شــرکت کننده  هنرمنــدان  خدمــت  در 
ــر  ــه وی دیگ ــه گفت ــیم. ب ــر باش ــیقی فج ــنواره موس جش
تماشــای  بــرای  محدودیتــی  جــای کشــور  هیــچ  در 

ــدارد. ــود ن ــر وج ــیقی فج ــنواره موس ــای جش برنامه ه

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ۵ فرعی از 1 / ۵642 اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سید عباس طباطبائی  فرزند سید احمد در جریان ثبت 

است و رای شماره  139۵6۰3۰2۰27۰۰81۵7  مورخ 9۵/6/31 از طرف هیات حل اختالف موضوع 

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

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/11/17  روز شنبه ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ 

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

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

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

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

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰

 شماره :32۰۰۵/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه شماره  پالک 3۵4 فرعی مفروز شده از پالک  7741 اصلی 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای اصغر حیدر بیگی و خانم عفت مهتری 

خوراسگانی  فرزندان رجبعلی و محمد در جریان ثبت است و رای شماره 139۵6۰3۰2۰27۰۰66۵8 

تعیین  قانون  اختالف موضوع  از طرف هیات حل  مورخ 139۵/۰۵/28    139۵6۰3۰2۰27۰۰6661 و 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 

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

اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/11/13  روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰13/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 39/12۰ واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام اشرف توکلی زیارتگاهی فرزند سیف اله   در جریان ثبت است و رای شماره 

تکلیف  تعیین  قانون  از طرف هیات حل اختالف موضوع  139۵6۰3۰2۰27۰۰7۵31 مورخ 9۵/6/16 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

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

از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  فوق قانونی 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/11/13  روزچهارشنبه ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰۰7/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 1۰393/3486 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای رسول اخالقی بوزانی و صدیقه احمدی  فرزندان حسین و 

از طرف هیات حل  حسن در جریان ثبت است و رای شماره 7۵62 و 7۵۵8 مورخ 139۵/۰6/16 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/11/16  

روزیکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

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

امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

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

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰۰8/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
بخش ۵  در  واقع  اصلی  پالک 1۰393/3488  خانه  شماره  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای رضا قاسمی و فاطمه هاشمی سجزئی  فرزندان یدهللا 

و محمود در جریان ثبت است و رای شماره 6۰27 و 6۰3۰ مورخ 139۵/۰۵/16 از طرف هیات حل 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/11/12  

روزیکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

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

امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

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

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰

 شماره :32۰۰9/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع   1۰393/3489 پالک  شماره  خانه   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محسن رمضانی  فرزند ابولقاسم در جریان ثبت است و رای شماره 

139۵6۰3۰2۰27۰۰۵6۵9 مورخ 139۵/۰۵/6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/11/12  روزسه شنبه ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 

ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

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

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

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

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰1۰/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 7897/329۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام محمد علی و حسنعلی سعادت خو فرزند رضا در جریان ثبت است و رای 

شماره 71۵3 و 71۵7 مورخ 139۵/۰6/۰8 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

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

از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  فوق قانونی 

محل  در  9 صبح  روز  ساعت    139۵/11/12 تاریخ  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  متقاضی  نامبرده 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰11/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 1۵191/4972 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

رای شماره  و  ثبت است  فرزند عباس در جریان  ابوالقاسم  شاه زیدی  بنام  ثبتی  پرونده  که طبق 

139۵6۰3۰2۰27۰۰73۵8 مورخ 139۵/6/13 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

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

از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  فوق قانونی 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/11/12  روزسه شنبه ساعت 9 صبح در 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد  این آگهی  محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ 

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

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

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

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

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/1۰/2۰ 

شماره :32۰12/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصیپالک2769فرعیاز49اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116۵.33متر مربع به استثنای ثمن اعیانی 

آن به شماره پالک 2769 فرعی مفروز از شماره های 1139 و 114۰ و 1141 فرعی از 49 اصلی واقع در 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین تکلیف و برابر رای شماره ۰۰۰383 هیات مورخ 

139۵/۰۵/28 در سهم آقای سید علی اکبر حسینی فرزند سید یوسف استقرار یافته و در جریان ثبت 

است و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 9۵/11/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد،و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا 

به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 

حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 139۵/1۰/2۰ شماره : 1766/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهیتحدیدحدوداختصاصیپالک2768فرعیاز49اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 729.۵۰متر مربع پالک شماره2768 فرعی 

مفروز از  1279 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین 

تکلیف و برابر رای شماره ۰۰۰421 هیات مورخ 139۵/۰6/۰7 در سهم آقای جواد افروز فرزند اسداله 

استقرار یافته و در جریان ثبت می باشد و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 9۵/11/17 

ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد،و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 

حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 139۵/1۰/2۰ شماره : 1767/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهیتحدیدحدوداختصاصیپالک1491فرعیاز25اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه باغ به مساحت 1۵۵7.۰4متر مربع به شماره پالک 

1491  فرعی از  1۵ فرعی از 2۵ اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده 

ثبتی به نام آقای مهدی مژده فرزند علی در جریان ثبت می باشد و عملیات تحدید حدود قانونی 

آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 9۵/11/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

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

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 139۵/1۰/2۰ شماره : 1742/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهیاحضارمتهم
بایگانی  :93۰99836۵48۰۰974شماره  پرونده  شماره   9۵1۰1136۵۵7۰14۰3: نامه  شماره   

اینکه در پرونده کالسه 94۰712 ب2 ف متهمین  به  تاریخ تنظیم:139۵/۰9/24 نظر  شعبه:94۰712 

فارق رابعی و عبدالحسین ثامری   به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت حمیدرضا 

قاسمی  مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک 

ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب 

فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:76۵/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک981فرعیاز27اصلیبخشسهگلپایگان
آقای حسین غزنوی فرزند محمود  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی شش دانگ باغ پالک 27/981 در گلپایگان بخش سه که  در 

صفحه 4۵۰ دفتر 31 امالک ذیل ثبت 6979  بنام حسین غزنوی فرزند محمود 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 سند رسمی شماره - - مورخ - دفتر - در قبال مبلغ - - ریال  در رهن 

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 12۰ 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 : 139۵/1۰/2۰ شماره : ۵48/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
امید  علیه  موضوع  اجرائی94۰399  پرونده شماره   در  دارد  نظر  در  فالورجان  احکام حقوقی  اجرای 

رئیسی  و له  مرتضی رئیسی      در تاریخ 9۵/11/13 به منظور فروش 23 حبه از 72 حبه یک ملک 

زمین محصور که کاربری آن باغ و کشاورزی بوده و دارای چاه، آب و برق 3 فاز است در قسمت 

جنوب شرقی آن کارگاه چوب بری نسب شده  ملکی آقای امید رئیسی  واقع در نرسیده به خط 

باشد و  ..... نمی  به شماره  ثبتی  قالیشویی اصفهان- مقابل دشتلو که دارای سابقه  الرگان- جنب 

ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در 

دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 2۵۵/۵۰3/749 ریال  ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 

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

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

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

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز  اجرای احکام حقوقی فالورجان 

جشنواره سی وپنجم فیلم فجر در یک نگاه

رقابت داغ فیلم اولی ها

کنسرت های جشنواره موسیقی فجر، آنالین پخش می شود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  حجی زواره در جمع برترین 

تکواندوکاران جهان قرار گرفت
رنکینــگ  آخریــن  طبــق 
ورزشــکاران در ســال ۲۰۱۶، مسعود 
حجی زواره، ورزشــکار کرمانشاهی 
ــدوکاران  ــن تکوان ــع برتری در جم

جهان قرار گرفت.
فدراســیون  رســمی  ســایت 
ــا  ــان ب ــدو همزم ــی تکوان جهان
ــدوکاران جهــان  آغــاز ســال ۲۰۱۷ میــادی، رده بنــدی تکوان
ــن  ــازات ای ــه امتی ــرد ک ــام ک ــال ۲۰۱۶ را اع ــان س ــا پای ت
ــت. ــده اس ــاظ ش ــامبر لح ــاه دس ــان م ــا پای ــگ ت رنکین

فدراســیون  از ســوی  اعام شــده  رنکینــگ  آخریــن  در 
ــور در وزن ۵۴- کیلوگــرم  ــن هادی پ ــدو، آرمی ــی تکوان جهان
در رده پنجــم اســت، فــرزان عاشــورزاده در رده دوم وزن 
۵۸- کیلوگــرم اســت، ابوالفضــل یعقوبــی در رده دهــم وزن 
ــم وزن  ــبقی رده شش ــام اس ــرار دارد، بهن ــرم ق ۶۳- کیلوگ
۶۸- کیلوگــرم و مســعود حجــی زواره رده ســوم وزن ۷۴- 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن کیلوگــرم را ب
همچنیــن مهــدی خدابخشــی رده پنجــم وزن ۸۰- کیلوگــرم 
ــم وزن ۸۷-  ــدی رده هجده ــد عمی ــار دارد، امی را در اختی
در وزن ۸۷+  و  داده  اختصــاص  بــه خــود  را  کیلوگــرم 
کیلوگــرم ســجاد مردانــی در رده ســوم ســنگین وزن قــرار 

دارد.
در گــروه زنــان نیــز، کیمیــا علیــزاده در رده هشــتم رنکینــگ 
وزن ۵۷- کیلوگــرم حضــور دارد. در وزن ۶۲- کیلوگــرم 
ــی در وزن ۷۳-  ــه روحان ــزدی در رده ۴۰، فاطم ــکرانه ای ش
کیلوگــرم رده ۴۶ و اکــرم خدابنــده رده ۱۹ وزن ۷۳+ کیلوگــرم 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

باز هم ایست قلبی در فوتبال ایران
یــک فوتبالیســت ۳۰ ســاله در پــی ایســت قلبــی در زمین 

فوتبــال جــان خــود را از دســت داد.
ــام  ــی ام ــی درمان ــز آموزش ــس مرک ــی، رئی ــه کریم فاطم
علــی شــهر »ســرابله« در اســتان ایــام، گفــت: جوانــی ۳۰ 
ــی شــده  ــال دچــار ایســت قلب ــازی فوتب ــگام ب ســاله هن
ــه  ــه وســیله امدادگــران مرکــز فوریت هــای پزشــکی ب و ب

مرکــز درمانــی انتقــال داده شــد. 
ــن  ــا، ای ــرای احی ــکان ب ــراوان پزش ــاش ف ــود ت ــا وج ب

جــوان ورزشــکار جــان خــود را از دســت داد.
ــات انجام شــده از  ــر اســاس معاین ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــار در هم ــتان، بیم ــس بیمارس ــک اورژان ــوی پزش س
لحظــات اولیــه کــه دچــار ایســت قلبــی شــده فــوت کــرده 
بــود، گفــت: بــر اســاس تأییــد پزشــک ایــن فــرد قبــل از 

انتقــال بــه بیمارســتان جــان باختــه بــود. کاپ

 آندو می آید، ولی نه برای بازوبند
بــه  تیموریــان  آندرانیــک 
ظــرف  فــراوان  احتمــال 
ــوش  ــده آبی پ ــای آین روزه

می شود.
ــک  ــان، هافب ــک تیموری آندرانی
ماشیـن ســــازی  دفاعــــی 
بــه  پیوســتن  آســتانه  در 
اســتقال قــرار دارد. ایــن بازیکــن قــرار اســت میانــه 

کنــد.  رهبــری  اســتقال  بــرای  را  میــدان 
ــر  ــیار مؤث ــور او بس ــت حض ــد اس ــان معتق منصوری
ــرار  ــد ق ــایعه ش ــا ش ــن روزه ــود. در همی ــد ب خواه
در  امــا  باشــد،  اســتقال  آنــدو کاپیتــان  اســت 
ــن  ــد، ای ــازی کنن ــرو ب ــی و خس ــه رحمت ــی ک صورت
ــه درخشــش حســینی  ــا توجــه ب ــد. ب اتفــاق نمی افت
در بــازی ســپاهان، در شــروع نیم فصــل رحمتــی 
نیمکت نشــین خواهــد بــود و بدیــن ترتیــب اگــر 
 خســرو حیــدری در ترکیــب قــرار گیــرد، بازوبنــد 
را او می بنــدد. در صورتــی کــه نــه رحمتــی بــازی کنــد 
و نــه حیــدری، آنــدو کاپیتــان اســتقال خواهــد بــود. 

ــت.  ــده اس ــتقال ش ــوم اس ــان س ــع او کاپیت در واق
ــتقال  ــه اس ــد ب ــرای بازوبن ــد دارد ب ــم تاکی ــدو ه آن
ــت.  ــم اس ــن تی ــه ای ــک ب ــش کم ــد و هدف نمی آی

خبرآنایــن

مدافع سابق پرسپولیس درگذشت
پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس و ماشین ســازی 

ــت. ــی را وداع گف ــش دار فان ــی پی لحظات
ــبق  ــوش اس ــع ملی پ ــی، مداف ــیدعلی خان ــم س کاظ
تیم هــای  در  حضــور  ســابقه  ایــران کــه  فوتبــال 
ــورا، ماشین ســازی و گســترش تهــران  پرســپولیس، پ
 را در کارنامــه داشــت، لحظاتــی پیــش دار فانــی 

را وداع گفت.
بــود   ۱۳۳۳ ســال  متولــد  ســیدعلیخانی   کاظــم 
 و فوتبــال را در ســال ۵۲ از راه آهــن شــروع کــرد 
ــز پیوســت.  ــم ماشین ســازی تبری ــه تی و ســال ۵۵ ب
ــه تیــم ملــی دعــوت  ــی در ســال ۵۷ ب ســیدعلی خان
شــد و شــهریور ۵۷ اولیــن بــازی ملــی خــود را برابــر 

تیــم ملــی شــوروی انجــام داد.
ــد؛  ــپولیس آم ــه پرس ــال ۵۸ ب ــی در س ــید علیخان س
امــا بــه علــت یــک تصــادف هولنــاک رانندگــی حــدود 

یــک ســال از میــدان دور بــود. 
او تــا ســال ۱۳۶۸ در پرســپولیس بــازی کــرد؛ ســپس 
ــت و در ســال  ــورا رف ــه پ ــت ب ــه گســترش و در نهای ب
۱۳۷۳ زمانــی کــه ۴۰ ســاله بــود، فوتبــال را کنــار 

گذاشــت. ورزش ۳

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در  ذوب آهــن  باشــگاه  نمادیــن  و  خــوب  کارهــای  از 
ســال های اخیــر، نامگــذاری ورزشــگاه های تازه تأســیس 
ــد  ــه در قی ــام پیشکســوتان ورزش ذوب آهــن اســت ک ــه ن ب
حیــات هســتند. در ایــن راســتا و پــس ازنامگــذاری ســالن 
ــگاه  ــل باش ــر عام ــان، مدی ــین توصیفی ــتاد حس ــام اس ــا ن ب
ــاه  ــان آبان م ــا پای ــال های )۶۱ ت ــان، در س ــن اصفه ذوب آه
ــت  ــر و کارشــناس در هیئ ــن دبی ــا عناوی ۷۰( و پــس از آن ب
امنــای ورزش ذوب آهــن، منشــأ خدمــات ارزشــمندی بــوده 
و در اردیبهشــت ماه ســال ۷۴ بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل 
ــدان  ــن کارمن ــه دلســوزترین و متعصب تری ــه از جمل شــده ک

ــد. ــمار می آی ــه ش ــان ب ــن اصفه ذوب آه
ــن  ــاح مجهزتری ــاهد افتت ــاه ش ــنبه ۱۸ دی م ــر روز ش  عص
ــی  ــه ورزش ــتاندارد در مجموع ــی اس ــن مصنوع ــن چم زمی
شــفق ذوب آهــن اصفهــان بودیــم کــه بــه نــام »بهــرام 

عاطــف«، مربــی ارزنــده فوتبــال اســتان اصفهــان و باشــگاه 
ــا  ــه ب ــه ک ــم افتتاحی ــد. در مراس ــذاری ش ــن، نامگ ذوب آه
ــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن ــی مدی ــدس صادق  حضــور مهن
ســلطان حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان، علــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام ــمی مدی قاس
ــعید  ــد، س ــزار ش ــوتان ورزش برگ ــد از پیشکس ــی چن و تن
آذری مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــی  ــن مصنوع ــن چم ــی، داشــتن زمی ــن مصنوع ــن چم  زمی
را از ملزومــات هــر باشــگاه ورزشــی در جهــان خوانــد و افــزود: 
ــه در  ــن ک ــگاه ذوب آه ــی باش ــای ورزش ــیاری از فضاه بس
ــد  ــه ورزش می پردازن ــا ب ــهریان درآن ه ــر همش ــال حاض ح
در دوره اول مدیریــت مهنــدس احمــد صادقــی مدیــر عامــل 
شــرکت ذوب آهــن احــداث شــده کــه در دوره دوم مدیریــت 
ــرداری رســیده اند. ــه بهره ب ــت معاونانشــان ب ایشــان و حمای

ــن  ــگاه ذوب آه ــا ۹۲ باش ــال ۸۸ ت ــرد: از س ــه ک آذری اضاف
ــت؛  ــته اس ــی نداش ــای عمران ــرای پروژه ه ــردی در اج عملک

ــه  ــداث و ب ــادی اح ــای زی ــون پروژه ه ــال ۹۲ تاکن ــا از س ام
بهره بــرداری رســیده اند کــه شــاه بیت آن همیــن زمیــن 
ــرداری  ــه بهره ب ــه مرحل چمــن مصنوعــی اســت کــه امــروز ب
 رســیده و بــه نــام »بهــرام عاطــف«، پیشکســوت فرهیختــه 

و صاحب نام فوتبال این باشــگاه نامگذاری شــد.
ــه  ــای پای ــات تیم ه ــه تمرین ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
 در زمین هــای نامرغــوب کــه باعــث آســیب دیدگی بــوده 
و بــرای ایــن عزیــزان خطرهــای جــدی را در برداشــته اســت 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یــک زمیــن چمــن مصنوعــی 
در هــر یــک از ورزشــگاه های ذوب آهــن را در دســتور کارمــان 
ــن چمــن  داشــته باشــیم. ضمــن اینکــه الزم دانســتیم زمی

مصنوعــی ورزشــگاه ملــت را نیــز مجهــز کنیــم.
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن در ارتبــاط بــا دالیــل 
ســاخت ایــن زمیــن چمــن مصنوعــی اظهــار داشــت: پنــج 
دلیــل عمــده ســبب شــد تــا بــه فکــر احــداث زمیــن چمــن 
مصنوعــی بــرای باشــگاه باشــیم؛ دلیــل اول توجیــه اقتصادی 
آن اســت؛ زیــرا بــرای تمرینــات و برگــزاری مســابقات 
تیم هــای مختلــف ســاالنه بالــغ بــر ۸۰۰ میلیــون تومــان بایــد 
ــا در  ــن زمیــن چمــن نه تنه ــا وجــود ای ــا ب ــم؛ ام می پرداختی
ــس از آن  ــه پ ــود ک ــره می ش ــون ذخی ــال ۸۰۰ میلی ــک س ی
ایــن زمیــن چمــن بــه یــک فضــای ورزشــی درآمــدزا بــدل 
ــان و  ــه مربی ــی آن اســت ک ــل دوم بحــث فن می شــود. دلی
ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــن مرغ ــک زمی ــه ی ــاز ب ــا نی ــای م تیم ه

بــاال داشــتند تــا بــه راحتــی بتواننــد تاکتیــک و تکنیک هــای 
فوتبــال روز را بــه اجــرا درآورنــد. ســومین دلیــل پیشــگیری 
ازآســیب ها و اتفاقــات ناگــواری اســت کــه در ســال گذشــته 
ــائل  ــد. آذری مس ــادث ش ــان ح ــی از بازیکنانم ــرای برخ ب
زیســت محیطی را دلیــل چهــارم احــداث ایــن زمیــن چمــن 
ــرو اســت؛  ــی روب ــا معضــل بی آب ــان ب ــرا اصفه برشــمرد؛ زی
ــن  ــن چم ــن زمی ــار داشــتن ای ــل پنجــم را در اختی ــا دلی ام
 خوانــد کــه می توانــد نقــش عمــده ای در کار ســازندگی 
و پایــه ایفــا نمایــد. در مراســم قبــل از افتتــاح زمیــن چمن از 
مهنــدس صادقــی و اســتاد ابــر نیرویــی، پیشکســوت داوران 
فوتبــال و گزارشــگر صداوســیما، در رشــته فوتبــال بــا آویختــن 

شــال ســبز و هدایــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.

پس از یک سال زمین چمن مصنوعی ذوب آهن افتتاح شد

افتتاح مجهزترین زمین چمن مصنوعی 
استاندارد دراصفهان

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا بیــان اینکــه 
مشــکلی بــا ســرمربی تیــم ملــی نــدارد، گفــت: مــن خودم 
ــودم  ــی ب ــم مل ــی روش در تی ــوس ک ــور کارل ــوق حض  مش
و مــا در پرســپولیس در حمایــت از ایــن تیــم هیــچ چیــز 

ــته ایم. ــم نگذاش ک
برانکــو ایوانکوویــچ پــس از نشســت دیــروز 
ــن  ــه ای ــد ب ــه اول بای ــزود: در وهل ــود اف خ
ــران  ــی ای ــم مل ــه تی ــم ک ــاره کن ــه اش نکت
ــال ها در  ــت. س ــن اس ــود م ــی خ ــم مل تی
ــردم  ــران کار ک ــم ای ــی و در تی ــای مل تیم ه
درک  را  آن  حساســیت های  و  شــرایط  و 

ــول  ــا قب ــا ب ــه واقع ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــم. ب می کن
ــم  ــای تی ــا برنامه ه ــواره ب ــوان هم ــد ت ــا ح ــختی ها، ت س
ملــی همراهــی کرده ایــم و حمایــت مــا از تیــم ملــی ایــران 

ــت. ــگی اس همیش
ــا حاشــیه های پیــش  ــاط ب ســرمربی سرخپوشــان در ارتب

ــش از  ــه پی ــی ک ــای گذشــته و صحبت های ــده در روزه آم
ایــن داشــته، خاطرنشــان کــرد: مگــر مــن چــه گفتــم؟ آیــا 
ــای  ــم. صحبت ه ــن نمی ده ــی بازیک ــم مل ــه تی ــم ب گفت
مــن موجــود اســت. من بــه نــوع برنامه ریــزی و نحــوه اعام 
آن نقــد داشــتم و دیدیــد که بازیکنانمــان را در 

اختیــار تیــم ملــی گذاشــتیم.
برانکــو تصریــح کــرد: بارهــا گفتــه ام و فکــر 
ــم ایــن مســئله کامــا روشــن اســت  می کن
کــه هیــچ مشــکل شــخصی بــا آقــای 
کــی روش نــدارم. او بــه عنــوان یــک همــکار 
و در جایــگاه ســرمربی تیــم ملــی ایــران 
ــن  ــام ای ــم در تم ــر می کن ــرم اســت. فک ــن محت ــرای م ب
ســال ها نیــز همــه متوجــه شــده اند مــن نســبت بــه همــه 
ــی روش  ــای ک ــاره آق ــاری دارم. درب ــن رفت ــم چنی همکاران
هــم، خــود مــن از مشــوقان حضــورش در تیــم ملــی ایــران 

ــودم. مهــر ب

برانکو:

من خودم مشوق حضور کی روش در تیم ملی بودم
معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزارت ورزش و جوانــان گفــت: 
طبــق مصوبــه برنامــه ششــم توســعه، از ســال آینــده 
ــات مســابقات ورزشــی ــد حاصــل از تبلیغ  بخشــی از درآم

متعلق به باشگاه ها خواهد بود.
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــادم اظه ــا خ امیررض
ــتیم  ــم داش ــه شش ــه در برنام ــه ای ک مصوب
پخــش  حــق  دریافــت  بحــث  دعــوای 
)رادیــو  از  اعــم  صداوســیما  ســازمان   از 
و تلویزیــون( بــا حمایــت دولــت و مجلــس 
ــه  ــک مصوب ــکل ی ــه ش ــامی ب ــورای اس ش
ــده بخشــی از  ــد و از ســال آین ــی درآم قانون

درآمــد حاصــل از تبلیغــات رویدادهــای ورزشــی در اختیــار 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــگاه ها ق ــان و باش وزارت ورزش و جوان

وی گفــت: بــر اســاس ایــن مصوبــه و پــس از تفاهم نامــه ای 
ــان  ــیما و وزارت ورزش و جوان ــازمان صداوس ــن س ــه بی ک
ــه از  ــدی ک ــر درآم ــده ه ــد شــد، از ســال آین ــد خواه منعق

ارگان  هــر  ورزشــی کســب می شــود، ســهم  تبلیغــات 
مشــخص می شــود کــه چــه درصــدی از آن بــه صداوســیما 
ــق خواهــد  ــان تعل ــه وزارت ورزش و جوان و چــه درصــدی ب
گرفــت. خــادم در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــا درآمــدی کــه 
از تبلیغــات ورزشــی در اختیــار باشــگاه ها 
قــرار می گیــرد، از ســال آینــده تحــول جــدی 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــگاه ها ش را در باش
ــی وزارت ورزش و  ــی و پارلمان ــاون حقوق مع
جوانــان در پایــان همچنیــن از اجرایــی شــدن 
اختصــاص ۲۷ صــدم درصــد از مالیــات ارزش 
افــزوده بــرای توســعه ورزش کشــور خبــر داد 
و اضافــه کــرد: ایــن درآمــد بــا توجــه بــه اینکــه بــه نوعــی 
ــی  ــود، قطع ــه می ش ــردم گرفت ــت و از م ــزوده اس ارزش اف
اســت و بــه زودی محقــق می شــود. قطعــا بــا اجرایــی 
ــور رخ  ــی در ورزش کش ــول بزرگ ــه، تح ــن مصوب ــدن ای ش

خواهــد داد. ایســنا

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

باشگاه ها، حق پخش می گیرند

آگهی مفقودی
اینجانب/ شرکت حسین عسگری کد ملی/ شناسنامه ملی ۱۲۹۱۲۰۳۵۰۸ دارنده پروانه واحد 
شیری به ظرفیت ۳۰۰ به شماره ۹۵۱۵۸/۵۳۰ مورخ ۸۵/۱۱/۱۵ ضمن اعام مفقود شدن آن 

بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعام می نمایم.

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۳۶۵۴۰۰۰۵۶۳ تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۳/۱۶ شماره بایگانی شعبه:۹۴۲۲۸۰ شماره 

نشانی  به  مرتضی  فرزند  سودرجانی  سلیمی  علیرضا  آقای  شاکی:  ها:۹۴۰۹۹۸۳۶۵۴۸۰۰۱۱۹  پرونده 

سودرجان- خ مطهری- خ بوستان- فرعی دوم- سمت راست متهم : آقای محمد جواد جعفری به 

با عنایت به محتویات  اتهام ها: ۱. تهدید ۲. توهین به اشخاص عادی دادگاه  المکان  نشانی مجهول 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد 

جواد جعفری دائر بر توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک با شماره ۰۹۳۰۹۶۱۰۴۲۲ 

به خط شماره ۰۹۱۳۶۰۱۷۷۶ نسبت به شاکی اقای علیرضا سلیمی فرزند مرتضی موضوع کیفرخواست 

صادره با توجه به شکایت شاکی، استعام واصله از شرکت ایرانسل، صورتجلسه متن پیامک های ارسال 

شده و اینکه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده است و با توجه به عدم حضور متهم و عدم 

ایراد و دفاع با وصف احضار از طریق نشر آگهی دادگاه بزه منتسب به وی را مزاحمت تلفنی تشخیص 

داده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۳۱ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات متهم را به تحمل شش 

ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

شماره :۷۷۱/ م الف رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان- ابراهیمی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
به  تقدیم که  مطالبه    خواسته  به  سلمانی  محسن  طرفیت  به  مرادیان   عباس  آقای  اینکه  به  نظر 

شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی ارجاع و به کاسه ۲۲۸/۹۵ ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 

۹۵/۱۱/۲۰ساعت ۱۶:۳۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده 

است لذا به تقاضای خواهان و  دستور شورا و به استناد ماده ۷۳ ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از 

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

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

دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه دوم فاورجان جهت رسیدگی حاضر 

شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود.

 دبیرخانه  شورای حل اختاف خانواده شعبه دوم  شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد دادخواست و ضمائم به
درخواست کننده صندوق مهر امام رضا به نشانی   خواسته    بدین وسیله به ۱-جواد بهزاد فر ۲-علی 

احمدی محمدابادی ۳-محمد طلیعی نوش آبادی ۴-سید محمد کاظمی بیدگلی ۵-مهدی پیرانی فر 

باال تقدیم داشته که تحت کاسه ۲۸/۲۹۸/۹۵  اباغ می گردد دادخواستی به طرفیت شما بخواسته 

به علت مجهول  تعیین شده است  ۱۸:۲۰ وقت رسیدگی  روز ۹۵/۱۱/۲۳ ساعت  برای  و  ثبت  حقوقی 

المکان بودن شما و دستور شورا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی  مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اعام 

نشانی کامل و دقیق خود به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در شعبه ۷ حقوقی شورای حل اختاف 

کاشان جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره: ۵/۲۲/۹۵/۶۶۰/ م الف

 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان کاشان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای رهام ریاضی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 

شده است که سند سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به شماره ۱۴۵۹ فرعی مجزی 

شده از ۳۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره ۷۹۱ و صفحه ۲  دفتر ۳۲ به نام رهام ریاضی 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایی مفقود شده است چون در 

خواست المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایی مفقود شده است 

چون در خواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ اصاحی آیین نامه قانون ثبت 

آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مستردد اگر ظرف 

 مهلت مقرر اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شماره : ۱۸۱۱/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی به خانم رضوان صفاری انارکی 
نظر به اینکه آقای قدرت هللا کریمی  فرزند کریم  دادخواستی به طرفیت خانم رضوان صفاری انارکی 

فرزند محمدحسین  به خواسته انتقال سند  تقدیم که به شعبه ۵ شورای حل اختاف فاورجان ارجاع 

و به کاسه ۵۰۹/۹۵ ثبت و برای روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ساعت ۴ عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 

است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور شورا/ دادگاه و به استناد 

ماده ۷۳ ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده 

دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه ۵ حقوقی فاورجان و اعام نشانی 

و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 

۵ فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و  شورا/ 

دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. 

رئیس شورای حل اختاف  شعبه ۵ حقوقی فاورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه یک سیار دادیاری ۱ متهم یعقوب نامداری فرزند بهمن  به اتهام چک 

با محل )سه فقره چک به شماره های ۳۶/۸۱۸۸۷۶ و۲۲/۸۱۸۸۷۷ و ۵۰/۸۱۸۸۷۵ جمعا به مبلغ 

لذا  میباشند  المکان  اصغر  مجهول  فرزند  اکبر ظهیری  اقای  ریال(     موضوع شکایت   ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار 

درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان  اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی 

به اتهام خود در شعبه اول بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند 

در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  

محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
الفاظ  با  ایراد ضرب و شتم عمدی و فحاشی  اتهام  به  بهزاد کریمی فرزند پرویز   اینکه متهم  به  نظر 

رکیک و ایجاد رعب و وحشت   موضوع شکایت اقای محمد حسن پور فرزند ذبیح اله  مجهول المکان 

میباشند لذا دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان  اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از 

خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 

به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره ۱۹/۹۳۱ واقع در کلیشاد  بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا حاتمی کلیشادی  فرزند محمد  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ ساعت ۹ صبح 

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

و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

شماره: ۸۳۴/ م الف 

تاریخ انتشار : ۹۵/۱۰/۲۰ مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مزایده
بدینوسیله در اجرای مواد ۱۳۸ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کاسه ۹۵/۸۵ مطروحه 

در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره ۸ مورخه ۱۳۹۵/۱/۱۲ 

صادره از سوی شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف دادگستری گلپایگان موضوع تقاضای فروش ۲۸۲ 

هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی ۲/۴۵۷۲ بخش یک ثبت گلپایگان بنشانی انتهای خیابان 

اردیبهشت بعد از باسکول کوچه ۱۰ متری بوستان پاک ۱۰ کد پستی ۹۸۱۴۹-۸۷۷۱۷ ملکی عبدا... بیگ 

زاده که از طرف محکوم علیه حمیده بیگ زاده در حق محکوم له امیر بهمن بیگ زاده توقیف که طبق 

نظر کارشناسی ششدانگ پاک فوق بمبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است که ۲۸۲ هزارم دانگ 

مشاع از ۶ دانگ پاک فوق به مزایده گذاشته میشود که مبلغ مزایده از قیمت مذکور شروع و تاریخ 

مزایده روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۰۰ تعیین و محل مزایده دفتر اجرای 

احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری می باشد شرکت کنندگان می توانند ۵ روز قبل از مزایده 

از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت را 

پیشنهاد و میبایست ۱۰% بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید در صورت 

عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

شماره:۵۴۰/ م الف مدیر اجرای احکام مدنی اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان حبیبی

دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه شهین فرهادی ممدی فرزند عبدالحسین   ساکن 

فاورجان روستای محمدیه خ اصلی به طرفیت مسلم مالکی شهرکی فرزند نجاتعلی  ساکن فاورجان 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  المکان    مجهول  فاورجان-  شهرستان  اجتماعی  تامین  اداره  آزادگان  خ 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۶۳۷۱۸۱ مورخ ۹۰/۵/۲۵ بانک صادرات   عادی 

و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه 

و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز 

شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل 

ارایه شده از سوی خواهان  و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل 

حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 

۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳-۳۱۰-۳۰۹-۳۰۷ قانون تجارت خوانده را به پرداخت 

مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته/ 

چک به انضمام  هزینه دادرسی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای 

احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و 

از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا است .

شماره: ۸۰۳/ م الف  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف فاورجان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان نعمت اله هدایت دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت خواندگان آقایان اسکندر و 

حسن طهماسبی به شورای حل اختاف شعبه ۷ گلدشت شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 

ارجاع به شماره ۶۶۰/۹۵ ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰ ساعت ۴ عصر تعیین گردیده 

به  تقاضای خواهان  به  باشد  نمی  نشانی معینی  و  آدرس  دارای  المکان  علیهذا چون خوانده مجهول 

روزنامه های رسمی  بار در  آیین دادرسی مدنی مراتب یک  قانون  برابر ماده ۷۳  دستور رئیس شورا 

کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 

یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید. و 

در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد.

دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف نجف آباد

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۵-۶۹۰ شماره دادنامه : ۹۱۴ مورخ ۹۵/۹/۲۹خواهان : حسینعلی باقری سیانی ساکن 

نشانی:  علیرضا حیدری   -۱ خواندگان:   ۵ استاد شهریار شقایق  اصفهان، خ گلستان، خ حصابه کوی 

اصفهان، خوراسگان، بعد از خ شریعتی ، نمایشگاه اتومبیل مجزا ۲- الهام دولتشاهی راد به نشانی: 

مجهول المکان خواسته: الزام خوانده / خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک 

دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی.... به تاریخ ۹۵/۹/۱۷ شعبه ۲۰ شورای حل اختاف به تصدی امضاء 

کننده زیر تشکیل است ، پرونده کاسه ۹۵-۶۹۰ مفتوح و تحت نظر میباشد، با ماحظه اوراق پرونده و 

اظهارات طرفین، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی 

شورا(در خصوص دعوی حسینعلی باقری سیانی به طرفیت ۱- علیرضا حیدری ۲- الهام دولتشاهی 

به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه اتومبیل 

سواری ام وی ام به شماره انتظامی ۵۱۹ س ۴۷ ایران ۵۳ و همچنین پرداخت خسارات دادرسی، با 

بررسی محتویات و اوراق پرونده و جوابیه استعام از پلیس راهنمائی و رانندگی مبنی بر معرفی خانم 

الهام دولتشاهی به عنوان مالک خودرو مورد دعوی ، شورا به جهت عدم مالکیت فروشنده و عدم وقوع 

بیع بین مالک و خواهان و همچنین عدم ارائه مبایعه نامه های خریداران قبلی از طرف خواهان دعوی 

مطروحه از طرف خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده لذا به استناد مواد ۲ و ۸۹ ق . آ.د.م قرارداد 

دعوی خواهان را صادر و اعام می نماید، رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۰۹۳۵ / م الف – قاضی شعبه ۲۰ شورای حل اختاف اصفهان - یوسف زاده

دادنامه
مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختاف اصفهان خواهان/ خواهانها : تعاونی اعتباری ثامن 

االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی : اصفهان ، میدان بزرگمهر، 

جنوبی،  توحید  پلیس،  چهارراه   ، اصفهان  احمدی  شهزاد   : وکیل  ثامن  اعتباری  تعاونی  سرپرستی 

ساختمان تابان، ط اول، واحد یک، پاک ۹۰۱ خواندگان : سید رضا حسین زاده کهنه ۲- فاطمه صیدایی 

هر دو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف(در خصوص دعوی 

آقای تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی ، مسعود مهردادی با 

وکالت خانم شهزاد احمدی به طرفیت آقای / خانم ۱- سید رضا حسین زاده کهنه ۲- فاطمه صیدایی به 

خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشی از چک به شماره ۶۹۷۰۶۵ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ به عهده بانک 

سپه به انضمام مطلق خسارات. قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

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

دارد. و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و 

۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و حکومیت خوانده را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 

۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۳۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۶۹۷۰۶۵( 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 تجدید 

نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۰۹۵۴ / م الف – قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده ۹۵-۸۰۰ مرجع رسیدگی : شعبه ۳۱ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : رحمت اله 

بهشت، محله گلستان، ک گلها، پاک ۴۷ وکیل: سعیده  آتشگاه، خ  اصفهان، خ  نشانی:   به  رحیمی 

رحیمی به نشانی: اصفهان، خ طیب، نبش خ میرداماد، ساختمان مهتاب۷ ، طبقه ۷ خوانده : احسان 

عزیز زاده به نشانی: مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند رسمی خط موبایل ۰۹۱۲۳۹۷۵۴۹۳ 

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 شورا(در خصوص دعوی خواهان آقای رحمت اله رحیمی با وکالت خانم سعیده رحیمی 

بطرفیت خوانده آقای احسان عزیززاده به خواسته الزام به انتقال خط موبایل شماره ۰۹۱۲۳۹۷۵۴۹۳ 

طبق  خواهان  تصرف  در  الذکر  فوق  موبایل  اینکه خط  و  خواهان  ید  در  موجود  مستندات  به  توجه  با 

فیش شماره و اصل سند در دست خواهان می باشد و اینکه خوانده برابر اباغ قانون در شعبه حضور 

نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده اند و همچنین اظهارات گواهان بنابراین شورا مستندا به مواد 

انتقال خط موبایل شماره ۰۹۱۲۳۹۷۵۴۹۳ و کلیه  به  ۱۹۸ ق.آ.د.م و اظهارات گواهان خوانده را ملزم 

خسارات قانون در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۰۸۳۹/م الف – قاضی شورای حل اختاف ۳۱ حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده اصلی : ۷۳۴/۹۵ شماره دادنامه : ۹۳۱ تاریخ رسیدگی:۹۵/۹/۲۹ مرجع رسیدگی کننده : 

شعبه ۲۹ شورای حل اختاف اصفهان خواهان رسول صادقی به نشانی:  اصفهان، خ کاشانی، روبروی 

بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه خوانده : نسرین اکبری به نشانی مجهول المکان خواسته : 

مطالبه مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و نشر آگهی به تاریخ 

۹۵/۹/۶ شعبه ۲۹ شورای حل اختاف اصفهان با ماحظه اوراق پرونده کاسه ۹۵-۷۳۴ با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی رسول 

صادقی به طرفیت نسرین اکبری به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال موضوع 

سه فقره چک به شماره ۳۸۲۷۶۶-۳۸۲۷۶۵-۳۸۲۷۶۴ به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت 

به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و 

نظر به اینکه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 

دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 

داده و مستندًا به مواد ۳۱۳-۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۵۵/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید )از تاریخ چک ها( تا زمان وصول 

براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

 پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره ۳۰۸۷۶/م الف – قاضی شعبه ۲۹ شورای حل اختاف اصفهان 
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ــوزاد رهاشــده در مبارکــه، یکــی از مهم تریــن اخبــار  ن
ــر مســئله  ــار دیگ ــه ب ــری ک ــود. خب ــه گذشــته ب هفت
نوزادانــی را کــه بــر اثــر فقــر رهــا می شــوند، بــه 
ــوزادان رهاشــده  ــه ن ــه هم ــار کشــاند. البت صــدر اخب
ماننــد ترانــه ایــران )نامــی کــه بــرای نــوزاد مبارکــه ای 
ــفانه  ــتند. متاس ــانس نیس ــد(، خوش ش ــاب ش انتخ
بســیاری از ایــن نــوزادان بــه محــض تولــد بــه 
اگــر  و  می افتنــد  تکدی گــری  باندهــای  دســت 
خیلــی خوش شــانس باشــند، ســر از چهارراه هــا 
ــما  ــن و ش ــه م ــی ک ــان چهارراه های ــد؛ هم درمی آورن
هــر روز از آن می گذریــم و گاه از ســمج بــودن همیــن 

کــودکان کار کالفــه می شــویم.
    فروش نوزادان

فــروش نــوزادان به ویــژه در شــهرهای بــزرگ بــه 
یکــی از معضــالت جــدی تبدیــل شــده اســت. 
ــد  ــب درآم ــد کس ــای جدی ــی از راه ه ــفانه یک متاس
فــروش  خیابانــی،  روســپیان  و  کارتن خواب هــا 

نــوزاد اســت؛ نوزادانــی کــه معمــوال بــه اچ آی وی مبتــال 
هســتند و عمــر کوتاهــی دارنــد. ایــن نــوزادان پیــش 
ــداری  ــری خری ــای تکدی گ ــوی بانده ــد از س از تول
می شــوند و بــه محــض تولــد در اختیــار ایــن باندهــا 
قــرار می گیرنــد. در ایــن میــان بــه دلیــل زیرزمینــی 
ــم از  ــی ه ــت کار چندان ــن فعالی ــودن ای ــی ب و مخف
ــرا  ــد؛ زی ــددکاری برنمی آی ــازمان های م ــس و س پلی
ــا ایــن جــرم  ــه قوانیــن فعلــی برخــورد ب ــا توجــه ب ب
ــد  ــر چن ــت. ه ــیاری روبروس ــای بس ــا پیچیدگی ه ب
ــت  و  ــون اذی ــی همچ ــی اعمال ــون اساس ــق قان طب
ــه  ــراد صدم ــب ای ــه موج ــان ک ــودکان و نوجوان آزار ک
جســمانی، روانــی یــا اخالقــی بــه آنــان شــود یــا روان 
آنــان را بــه مخاطــره انــدازد، خریــد، فــروش، شــکنجه 
ــدی  ــن عم ــودکان، نادیده گرفت ــی ک ــمی و روح جس
ســالمت و بهداشــت روانــی و جســمی، ممانعــت 
از تحصیــل، بهره کشــی و به کارگیــری کــودکان بــه 
منظــور اعمــال خــالف، ممنــوع اعــالم شــده و بنــا بــه 
ــی  ــا پیش بین ــرای آن ه ــز ب ــی نی ــورد، مجازات هائ م
ــای  ــد مجازات ه ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــده اس ش

ــی  ــدان کاف ــا چن ــن جرم ه ــرای ای ــده ب پیش بینی ش
ســختگیرانه تری  مجازات هــای  بایــد  و  نیســت 

ــال شــود. اعم
    عقیم سازی!

ــی از  ــواب، یک ــردان کارتن خ ــان و م ــازی زن عقیم س
 موضوعــات جنجال برانگیــز اســت. برخــی ایــن عمــل 
و  الزم  را  آن  برخــی  و  می داننــد  غیرانســانی  را 
ضــروری. هــر چنــد بــر اســاس قوانیــن فعلــی چنیــن 
عملــی در صــورت مخالفــت فــرد امکان پذیــر نیســت.

  از بین بردن فقر
مطمئنــا مهم ترین راهــکار، از بین بردن فقــر در جامعه 
 اســت و دربــاره آن هیــچ شــکی نیســت؛ امــا اعتیــاد 
ــم محصــول  ــی همیشــه ه ــه کارتن خواب و رســیدن ب
ــت؛  ــاب اس ــک انتخ ــاد، ی ــرا اعتی ــت؛ زی ــر نیس فق
فقــر  محصــول  اینکــه  از  بیــش  کــه  انتخابــی 
اســت.  فرهنگــی  فقــر  محصــول  باشــد،  مــادی 
 پــس، قبــل از هــر اقدامــی بایــد فقــر فرهنگــی 

را از جامعه زدود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

چوب حراج بر سر نوزادان فقیر

 اجرای فاز دوم توانمندسازی 

زنان سرپرست خانوار
معــاون بررســی های راهبــردی 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
طــرح  جزئیــات  تشــریح  بــه 
ــت  ــان سرپرس ــازی زن توانمندس
اجــرای  از  و  پرداخــت  خانــوار 
در  طــرح  ایــن  دوم  مرحلــه 
میانگینــی  دارای  اســتان های 
ــان  ــداد زن ــاخص تع ــوری در ش ــن کش ــطح میانگی ــر از س باالت
سرپرســت خانــوار زیــر ۶۵ ســال خبــر داد. سوســن باســتانی در 
ــت  ــان سرپرس ــد زن ــور ۶۳.۳۳ درص ــت: در کل کش ــه گف ادام
خانــوار در بــازه ســنی کمتــر از ۶۵ ســال قــرار دارنــد و از جملــه 
ــن  ــا در ای ــوار در آنج ــان مســئول خان ــار زن ــه آم اســتان هایی ک
ــن کشــوری اســت، سیســتان  ــر از میانگی  محــدوده ســنی باالت
ــت  ــرد: جمعی ــه ک ــتند. وی اضاف ــتان هس ــتان و گلس و بلوچس
ــر یــک میلیــون و ۴۲ هــزار نفــر  ــغ ب ــان مشــمول طــرح، بال زن
اســت. ایــن طــرح بــرای 10 درصــد ایــن جمعیــت اجــرا 
خدمــات  جملــه  از  پایــان گفــت:  در  باســتانی  می شــود. 
ارائه شــده در ایــن طــرح می تــوان بــه برگــزاری دوره هــای 
ــرا  ــوزی، اج ــای کارآم ــرای برنامه ه ــه ای، اج ــوزش فنی وحرف  آم

و تقویــت برنامه های خوداشــتغالی اشــاره کرد.

»عوامل خطر تغذیه ای ایرانیان« اعالم شد
رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور بــا 
ــه، از مشــخص شــدن  ــی صورت گرفت ــق مل ــه دو تحقی اشــاره ب
میــزان مصــرف عوامــل خطــر تغذیــه ای ایرانیــان خبــر داد. دکتــر 
هدایــت حســینی گفــت: نتایــج طــرح ملــی مشــترک تعییــن 
میــزان دریافــت نمــک و ســدیم، قنــد و انــواع روغــن و چربــی 
بــا تاکیــد بــر اســیدهای چــرب ترانــس و اشــباع میــان انســتیتو 
تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور، معاونــت بهداشــت 
وزارت بهداشــت و ســازمان جهانــی بهداشــت، توســط انســتیتو 
ــج نشــان داد  تحقیقــات اعــالم شــد. حســینی ادامــه داد: نتای
ــک  ــت. نم ــرم/روز اس ــی ۹.10 گ ــک دریافت ــدار کل نم ــه مق ک
ــفره ۵۴  ــر س ــک س ــا نم ــذا ی ــت غ ــان پخ ــده در زم اضافه ش
درصــد از کل نمــک دریافتــی را تشــکیل می دهــد. وی افــزود: 
همچنیــن متوســط دریافــت قنــد کل 10۲ گــرم/روز اســت. منظور 
ــی  ــواد غذای ــواع م ــود در ان ــای موج ــوع قنده ــد کل مجم از قن
ماننــد نــان، میــوه و ســبزی، لبنیــات، کیک، شــیرینی و ... اســت. 
ــی  ــواع روغــن و چربی هــای خوراک ــی الگــوی مصــرف ان ارزیاب
در شــش اســتان نشــان می دهــد کــه ســهم روغن هــای 
ــمگیری  ــش چش ــد( کاه ــی جام ــن نبات ــه )روغ نیمه هیدروژن
ــر  ــع ۵.۴ براب ــی مای ــای نبات ــی روغن ه ــهم مصرف ــته و س داش
ــرخ کردنی ۳0  ــوص س ــن مخص ــت و روغ ــه اس ــش یافت افزای

ــد. ــکیل می ده ــی را تش ــن مصرف ــهم روغ ــد س درص

اخبار کوتاه

چالش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه
مشــاور وزیــر کشــور در امــور 
ــت:  ازدواج  ــواده گف ــان و خان زن
ــه  ــاع بیگان ــا اتب ــی ب ــان ایران زن
ــادی  ــالت زی ــی، معض  غیرقانون
ــراه دارد  ــه هم ــور ب ــرای کش را ب
بــدون  فرزنــدان  تولــد  کــه 
ــائل  ــن مس ــی از ای ــت یک هوی
ــکالت ازدواج  ــه مش ــاره ب ــا اش ــور ب ــه فرهمندپ ــت. فهمی اس
زنــان ایرانــی بــا اتبــاع غیرقانونــی افــزود: ایــن ازدواج هــا در 
ــروز  ــاد، ب ــاق افت ــی اتف ــا وقت ــد؛ ام ــاق بیفت ــد اتف اصــل نبای
بعضــی مشــکالت اجتناب ناپذیــر اســت. وی ادامــه داد: 
اصــل ازدواج بــا اتبــاع بیگانــه بــا مالحظاتــی اشــکالی نــدارد؛ 
چــه افغــان باشــد، چــه دیگــر اتبــاع. در درجــه اول اینکــه فــرد 
تبعــه بــه صــورت قانونــی وارد کشــور شــده و اقامــت داشــته 
ــود. در  ــی ش ــت قانون ــن ازدواج ثب ــه ای ــر اینک ــد و دیگ باش
 مرتبــه ســوم ایــن ازدواج بایــد آگاهانــه و در شــرایط درســت 
و منطقــی و بــا انتخــاب شــکل گرفتــه باشــد. مشــاور وزیــر 
کشــور در امــور زنــان و خانــواده اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
شــاهدیم کــه بخــش زیــادی از ازدواج هــای زنــان ایرانــی بــا 
اتبــاع بیگانــه، فاقــد ایــن شــرایط اســت و بســیاری از آن هــا 
ــا افــراد فاقــد مجــوز و کســانی کــه  در اســتان های مــرزی ب
بــه صــورت غیرقانونــی در کشــور حضــور دارنــد، رخ می دهــد 
و درنتیجــه ایــن ازدواج امــکان ثبــت نــدارد. وی گفــت: از آنجا 
کــه طبــق قانــون جمهــوری اســالمی ایــران، »ایــن فرزنــدان 
ــکان  ــه، ام ــردان بیگان ــا م ــی ب ــان ایران ــل از ازدواج زن حاص
دریافــت شناســنامه و تابعیــت ایرانــی نداشــته و تــا 1۸ 
ســالگی امــکان برخــورداری از تابعیــت را ندارنــد«، بایــد بــرای 

چنین ازدواج هایی محدودیت ایجاد کرد.

 ارائه تسهیالت ویژه به جوانان 

یک تیر و دو نشان
ســعید باســتانی، نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، گفــت: 
ارائــه تســهیالت ویــژه بــه جوانــان ماننــد کارت خریــد کاالی 
ــعه  ــر توس ــان ب ــازی ازدواج جوان ــر آسان س ــالوه ب ــی ع ایران
اقتصــادی و اشــتغال زایی آنــان نیــز تأثیــر می گــذارد. ســعید 
ــان در  باســتانی درخصــوص تأمیــن نیازهــای ضــروری جوان
جهــت آسان ســازی ازدواج اظهــار کــرد: مــا عــالوه بــر تأمیــن 
مســکن جوانــان بــه عنــوان یــک ســرمایه می توانیــم بــا ارائــه 
ــوازم  ــد ل ــای ضــروری مانن ــن کااله ــه تأمی ــی از جمل خدمات
خانگــی بــه آن هــا کمــک کنیــم. وی ادامــه داد: ایــن خدمــات 
ــن  ــژه زوجی ــی وی ــهیالت ۵0 میلیون ــه تس ــامل ارائ ــه ش ک
ــوزام  ــد ل ــای خری ــد کاال و بن ه ــی، کارت خری ــای بانک وام ه
خانگــی اســت، می توانــد کمــک بزرگــی در جهــت رفــع موانــع 

ــد. ــان باش ــازی ازدواج آن و آسان س

اخبار کوتاه

ــا  ــرورش ب ــوزش  و پ ــطه وزارت آم ــوزش متوس ــاون آم مع
 اشــاره بــه تبعــات منفــی کنکــور بــر نظــام آموزشــی کشــور 
و ســایه آن بــر دوره ابتدایــی گفــت:  مؤسســات کنکور ســاالنه 

10 میلیــارد تومــان فقــط بــرای تبلیغــات هزینــه می کننــد.
ــرورش  ــوزش  و پ ــای آم ــزود: در نظام ه ــان اف ــی زرافش عل

اســت کــه  مطــرح  موضــوع  ایــن  دنیــا 
ــه  ــوب چ ــع مطل ــود و وض ــع موج ــن وض بی
ــون  ــتیم. هم اکن ــاهد هس ــی را ش چالش های
کنکــور، چالشــی اســت کــه بیــن نظــام 
از  تعــدادی  و  ایــران  پــرورش  آمــوزش  و 

کشــورها مشــترک اســت. 
وی گفــت: تعــداد جالــب توجهــی از کشــورها 

بــا کمبــود متقاضــی بــرای ورود بــه دانشــگاه مواجــه 
هســتند؛ بنابرایــن بــرای پذیــرش دانشــجو از آزمــون خاصــی 
اســتفاده نمی شــود. افــراد، ســوابق تحصیلــی خــود را ارســال 
می کننــد و دانشــگاه ها بــر مبنــای ســوابق، آن هــا را انتخــاب 

می کننــد. 

ــش  ــت کاه ــه جه ــا ب ــور م ــرد: در کش ــوان ک ــان عن زرافش
ــادی کــه  ــه دانشــگاه و ظرفیــت زی ــان ورود ب تعــداد داوطلب
در طــول ســال های گذشــته بــرای دانشــگاه ها ایجــاد شــده، 
امــروز بخــش عمــده ای از داوطلبــان بــا اســتفاده از ســوابق 

ــوند.  ــگاه وارد می ش ــه دانش ــی ب تحصیل
ــه اینکــه اگــر کنکــور مــالک  ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــر نی ــد، دیگ ــگاه ها نباش ــه دانش ورود ب
ــار  ــا را چه ــوزان کتاب ه ــه دانش آم ــت ک نیس
گزینــه ای بیاموزنــد، بیــان کــرد:  ایــن موضــوع 
ــد  ــری خواه ــق یادگی ــر عم ــت ب ــر مثب تأثی
داشــت. زرافشــان افــزود: در هــر صــورت 
شــاهد رقابــت ۸00 هــزار نفــری داوطبــان در 
کنکــور هســتیم و ایــن رقابــت کمــاکان بــر جریــان آمــوزش 
ــر دوره دوم  ــه؛ متاســفانه عــالوه ب در مــدارس ســایه انداخت
متوســطه، دوره ابتدایــی نیــز درگیــر آســیب های کنکــور شــده 
ــا خانواده هــا از دوره  اســت و فشــار کنکــور موجــب شــده ت

ــه فکــر آمــاده کــردن فرزندانشــان باشــند. ــی ب ابتدای

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا از 
ــه مشــموالن  ــی ب ــه کتب ــزار اخطاری ــش از 1۵ ه صــدور بی
ــد  ــاره رون ــی درب ــم کریم ــردار ابراهی ــر داد. س ــب خب غای
ــا مشــموالن غایــب کــه از نیمــه  طــرح تشــدید برخــورد ب
دوم امســال آغــاز شــده، گفــت: طــرح تشــدید برخــورد بــا 

مشــموالن غایــب بــا هــدف تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ســربازی مشــموالن غایــب از 
 مدتــی قبــل در دســتور کار قــرار گرفتــه 
ــرای بیشــتر  و در فــاز نخســت اجــرای آن ب
ــان  مشــموالن غایــب پیامکــی صــادر و از آن
 خواســته شــد تــا وضعیــت ســربازی خــود 

را مشخص کنند. 
وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ارســال پیامــک تعــداد جالب 
 توجهــی از شــهروندان بــه دفاتــر پلیــس +10 مراجعــه 
ــود  ــربازی خ ــف س ــن تکلی ــرای تعیی ــات الزم را ب و اقدام
انجــام داده انــد، گفــت: برخــی از ایــن افــراد ســربازی رفتــه 
ــد.  ــرده بودن ــدام نک ــود اق ــض کارت خ ــه تعوی ــبت ب و نس

برخــی دیگــر نیــز بــه دلیــل اینکــه تــا پایان امســال هشــت 
ــان  ــرک خدمتش ــا ت ــت ی ــخ غیب ــتر از تاری ــا بیش ــال ی س
می گذشــت، مشــمول جریمــه ریالــی شــده و ایــن امــکان 
ــام  ــه از انج ــت جریم ــق پرداخ ــا از طری ــد ت ــدا کردن را پی

خدمــت ســربازی معــاف شــوند. 
کریمــی اضافــه کــرد: شــماری دیگــر از 
مشــموالن نیــز پــس از پــر کــردن فرم هــای 
مربوطــه از ســوی ســازمان وظیفــه عمومــی 
بــرای انجــام خدمــت ســربازی اعــزام خواهند 

شــد.
برابــر قانــون  اینکــه  بیــان  بــا   کریمــی 
مشــموالن غایــب از دریافــت برخی تســهیالت 
ــرادی  ــن اف ــت: همچنی ــتند، گف ــروم هس ــات مح و خدم
کــه مشــموالن غایــب را بــه کار گرفتــه باشــند نیــز جریمــه 
خواهنــد شــد. وی در پایــان از مشــموالن غایــب خواســت 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  بــرای  ســریع تر  چــه  هــر 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــربازی خ س

ادامه تشدید برخورد با مشموالن غایبچالش های کنکور برای نظام آموزش  و پرورش

حتما بخوانید!
چالش های کنکور برای نظام ...

دادنامه
شورای   ۲۹ شعبه   : رسیدگی  مرجع   ۹۵/7/۴ مورخ   ۶۸۲ دادنامه  شماره   ۳۹۶-۹۵ پرونده  کالسه 

بیمارستان کاشانی،  روبروی  خ کاشانی،  نشانی  به  صادقی  رسول   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل 

شرکت کاوشگر رایانه خوانده : جواد مرادی به نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک 

این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و  به  ارجاع پرونده  از  : پس  گردشکار 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

به  مرادی  جواد  طرفیت  به  صادقی  رسول  دادخواست  خصوص  در  شورا(  قاضی  )رأی  نماید:  می 

خواسته مطالبه مبلغ 1۶/۲۵0/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های ۲0۵۲۵0 مورخ ۹۴/10/10 

انضام خسارات  به  بانک کشاورزی  عهده   ۹۵/۳/۳ مورخ   ۲0۵۲۳۹ و   ۹۴/1۲/۳ مورخ   ۲0۵۲۴۶ و 

دادرسی و خسارت تأخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 

ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/۶/۲۸ و نظر به 

اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه 

ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و دلیلی  از ناحیه خوانده علیرغم  اینکه  به  وی دارد و نظر 

که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به 

به  با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا  شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/۶/۲۹ و 

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف و مواد ۳10، ۳11، ۳1۳ از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد 1۹۸، ۵1۹ و ۵۲۲ از قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 1۶/۲۵0/000 ریال بابت اصل خواسته 

شاخص  براساس  حکم  اجرای  زمان  تا  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  پرداخت  و 

اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت ۴۲۸/7۵0 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این 

 شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره ۳0۸7۵/م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه ۲۹ حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده ۹۵07۲۹ شماره دادنامه 1۵۵۴ مورخ ۹۵/۸/۲۹ مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : تعاونی اعتبار ثامن االئمه با نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی 

با وکالت آقای رسول عبیدی آدرس اصفهان، خیابان  الواسطه  با وکالت آقای حسین کبیری و مع 

جی ، روبروی خیابان تاالر ، سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه خوانده: 1- مهدی رضائی جمالوئی 

۲- حبیب اله خسروی آدرس :مجهول المکان ۳- حمیدرضا پور رضوان آدرس : اصفهان ، خیابان 

سروش، امور برق شرق اصفهان ۴- عبدالرحیم اسماعیلی تودشکی آدرس: اصفهان، خیابان رباط 

ابتدای خیابان باهنر بن بست سپهر، پالک ۸ 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 شورا(در خصوص دعوی تعاونی اعتبار 

ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین توکلی با وکالت آقای حسین کبیری مع الواسطه آقای رسول 

عبیدی به طرفیت خوانده 1- مهدی رضائی جمالوئی ۲- حبیب اله خسروی ۳- حمیدرضا پور رضوان 

۴- عبدالرحیم تودشکی به خواسته مطالبه مبلغ صد و شصت میلیون ریال وجه چک بشماره 1111۳۸ 

دادخواست  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک  بعهده   ۹۴/10/1۲ مورخه 

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

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده ردیف اول و دوم در جلسه رسیدگی 

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

خواهان از خود ابراز ننموده و باالتفاوت به حضور خوانده ردیف سوم و چهارم و دفاعیات بالوجه آنان 

نداد دعوی خواهان علیه خواندگان را ثابت دانسته و مستندًا به مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸، 

۵1۵، ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ صدو شصت 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و پانصد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹۴/10/1۲ تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می گردد و رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و پس 

از ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم حضوری و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳0۸۶۹/م الف- قاضی شورای حل اختالف هفتم حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه 
کالسه : ۹۵0۲۲7 شماره دادنامه 1۴۲۹ مورخ ۹۵/۸/1۹مرجع رسیدگی شعبه 1۲ شورای حل اختالف 

فروشگاه  بنزین،  پمپ  روبروی   ، نشاط  خ  اصفهان،   : نشانی  منصوری  حمیدرضا  خواهان:  اصفهان 

آ.ِا.گ خوانده : ژیال حموله، نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته دو فقره سفته جمعًا 

۲0/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن اعالم 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی 

شورا(در خصوص دعوی حمیدرضا منصوری به طرفیت ژیال حموله به خواسته مطالبه مبلغ ۲0/000/000 

ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل ۴0۳177 و ۴0۳17۸ به انضمام مطلق خسارات قانونی، 

با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 

تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داد، لذا به استناد مواد ۳07 و ۳0۹ 

قانون تجارت و مواد 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۴۸0/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

۹۵/۲/1۳ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 

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

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

اصفهان  دادگاههای عمومی حقوقی  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  نقض  از   روز پس 

می باشد. 

شماره ۳0۸۶۸ / م الف – قاضی شعبه 1۲ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده : ۴۴۸/۹۵ شماره دادنامه : 7۲۶ تاریخ رسیدگی: ۹۵/7/۲۸ مرجع رسیدگی : شعبه 1۵ 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان : حمیدرضا فالح با وکالت خانم لیال نوربخش بنشانی اصفهان، 

خیابان نیکبخت ، ساختمان ماکان ۵ ، طبقه دوم واحد ۲۴ خوانده: علی اصغر فروزش بنشانی مجهول 

المکان خواسته : مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال موضوع شش فقره سفته بشماره های ۳۵۵۸۹0 و 

۳۵۵۸۹1 و ۳۵۵۸۹۲ و ۳۵۵۸۹۳ و ۳۵۵۸۹۴ و ۲۵۴۲0۳ به انضمام مطلق خسارات 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 بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید : )رأی قاضی 

شورا(در خصوص دعوی آقای حمیدرضا فالح با وکالت لیال نوربخش به طرفیت علی اصغر فروزش به 

خواسته مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال موضوع شش فقره سفته بشماره های ۳۵۵۸۹0 و ۳۵۵۸۹1 و 

۳۵۵۸۹۲ و ۳۵۵۸۹۳ و ۳۵۵۸۹۴ و ۲۵۴۲0۳ به انضمام مطلق خسارات با توجه به محتویات پرونده 

و بقاء اصول مستندات در ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و 

اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و مدرک موثر و موجه قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه و اقامه 

ننموده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندًا به مواد ۳07 و ۳0۹ قانون تجارت و 1۹۸ و ۵1۵ 

و ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت 

وجه شش سفته و مبلغ 1/۳10/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )۹۵/۴/۲7( لغایت زمان وصول حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و نشر آگهی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره ۳0۸۵۸ / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۵ حوزه قضائی اصفهان – وطن خواه 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹۵0۸07 شماره دادنامه : 1۶۵۹ مورخ ۹۵/۹/۲۸ مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: حیدر رضایی آدرس : خیابان هاتف ، کوچه یخچال ، کوچه ساروتقی بن 

بست گلبهار پالک 1۶ خوانده : مهدی وطنی آدرس مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

)رأی شورای حل اختالف( در خصوص دعوی آقای حیدر رضایی به طرفیت آقای مهدی وطنی به 

به عهده  خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه چک به شماره ۵77۲۹۸ مورخ ۹۵/۶/۲0 

بانک رفاه کارگران انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک 

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 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 ارایه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون 

تجارت و 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و نهصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵/۶/۲0( 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 تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳0۸۶۳ / م الف – قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : رسیدگی  مرجع   ۹۵/10/1 مورخ   ۹۵0۹۹7۶7۹۶۳01۸۴۵ دادنامه  شماره   ۹۵0700  : پرونده  کالسه 

، اصفهان، رهنان، خ  رنانی  شعبه سی و سه شورای حل اختالف خواهان نشانی: علیرضا مشهدی 

ابوذر، اسپرت زاهد خواندگان : 1- ولی اله هادی مشکنانی ۲- رضا هادی مشکنانی نشانی :مجهول 

المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

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

به  اله هادی مشکنانی ۲- رضا هادی مشکنانی  ولی   -1 آقایان  به طرفیت  رنانی  علیرضا مشهدی 

خواسته مطالبه مبلغ ۹/۶00/000 ریال وجه چک به شماره ۶۹1۶۹۶ مورخ ۹۵/۴/۲۵ به عهده بانک 

سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک و گواهی 

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

وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 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 ارایه ننموده 

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت 

و 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۹/۶00/000 ریال )نه میلیون و ششصد هزار ریال( بابت اصل خواسته و 1/۲۳0/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹۵/۴/۲۵( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 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 ۳0۸۵۲ / م الف – قاضی شعبه ۳۳ حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده ۹۵0۸۴۴ مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان نشانی: 

علیرضا مشهدی رنانی ، رهنان، خ ابوذر، اسپرت زاهد خوانده : محمد لطیفی زازرانی نشانی:مجهول 

المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

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

علیرضا مشهدی رنانی به طرفیت آقای محمد لطیفی زازرانی به خواسته مطالبه مبلغ ۲0/000/000 ریال 

وجه چک به شماره های 1۳۳۸0۲ و 1۳۳۸01 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه دادخواست  تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 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 ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲0/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و 1/۴00/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از 

تاریخ سررسید چک موصوف )۹۵/۵/۲۲ و ۹۵/۲/۲۲( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید. رأی صادر غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره ۳0۸۵1/ م الف – قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده ۹۵-7۲0 به شماره دادنامه ۸۳۶ مورخ ۹۵/۹/۲۹ مرجع رسیدگی شعبه ۲7 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقی به نشانی : اصفهان، خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی ، 

شرکت کاوشگر رایانه خوانده : علی خسروی عمروآبادی نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 

یک فقره چک شماره ۲۴۵7۴7۸1 مورخ ۹۵/۶/۲۵ به مبلغ 1۴/۳00/000 ریال به انضمام کلیه هزینه 

های دادرسی و خسارت تأخیر تادیه و هزینه های نشر آگهی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

علی  آقای  طرفیت  به  صادقی  رسول  آقای  دعوی  خصوص  اختالف(در  حل  شورای  قاضی  )رأی 

خسروی عمرو آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 1۴/۳00/000 ریال وجه چک به شماره های ۲۴۵7۴7۸1 

مورخ ۹۵/۶/۲۵ به عهده بانک پارسیان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده 

و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 

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

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۴/۳00/000 ریال بابت اصل خواسته و ۴۴7/۵00 

تا  تاریخ سررسید چک موصوف ۹۵/۶/۲۵  از  تادیه  بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر در  ریال 

تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی 1۲0/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

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

 اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره ۳0۸7۸ / م الف – قاضی شعبه ۲7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده اصلی : 7۳۳/۹۵ شماره دادنامه : ۹۳۴ مورخ ۹۵/۹/۲۹ مرجع رسیدگی کننده : شعبه 

، اصفهان، خ کاشانی، روبروی  به نشانی  : رسول صادقی  ۲۹ شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر خوانده : قاسمعلی دهقان به نشانی مجهول المکان خواسته : 

مطالبه مبلغ 11/۵00/000 ریال بابت چک شماره ۸۳۶۹۳۶ بانک صادرات و هزینه دادرسی ، تأخیر 

تأدیه و نشر آگهی به تاریخ ۹۵/۹/۶ شعبه ۲۹ شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اورق پرونده 

کالسه ۹۵-7۳۳ با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی 

قاضی شورا(در خصوص دعوی رسول صادقی به طرفیت قاسمعلی دهقان به خواسته مطالبه مبلغ 

11/۵00/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره ۸۳۶۹۳۶ بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 

قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ و نشر آگهی روزنامه در جلسه رسیدگی حضور 

نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه 

خود ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۳1۳-

۳1۴ قانون تجارت و مواد 1۹۸-۵1۵-۵1۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و هفتاد هزار و 

پانصد ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )۹۴/10/۳( تا زمان 

وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳0۸77 / م الف – قاضی شعبه ۲۹ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده ۹۵-7۲1 شماره دادنامه ۸۳۵ مورخ ۹۵/۹/۲۹ مرجع رسیدگی : شعبه ۲7 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : رسول صادقی نشانی : اصفهان، خ کاشانی ، روبروی بیمارستان، کاشانی 

شرکت کاوشگر رایانه خوانده : فرحناز عسگری ، نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک 

فقره چک شماره ۵۵۹۹۴۵ مورخ ۹۵/۴/۲۲ به مبلغ 1۲/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی 

و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های نشر آگهی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورای 

به خواسته  فرحناز عسگری  خانم  به طرفیت  رسول صادقی  آقای  دعوی  اختالف(در خصوص  حل 

مطالبه مبلغ 1۲/000/000 ریال وجه چک به شماره ی ۵۵۹۹۴۵ مورخ ۹۵/۴/۲۲ به عهده بانک رفاه 

مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  کارگران 

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

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

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

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

استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۲/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۴00/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/۴/۲۲ 

به تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی 1۲0/000 ریال خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 

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

 اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : ۳0۸7۹ / م الف – قاضی شعبه ۲7 شورای حل اختالف اصفهان
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حوادثخواندنی

برازندگی لباس نظامی
مقـــام  محضـــر  در  روزی 
ــه  ــودم ک ــری ب ــم رهب معظ
زمــان  در  مــن  فرمودنــد: 
ــاس  ــا لب ــگ، همیشــه ب جن
ــر  ــا حاض ــی در جبهه ه نظام
می شــدم؛ امــا تردیــد داشــتم 
ــن  ــت همی ــا مصلح ــه آی ک
اســت کــه مــن لبــاس پیغمبــر صلــی هللا علیــه و آلــه 
را کنــار بگــذارم و ایــن لبــاس نظامــی را بپوشــم یــا بــا 
همــان لبــاس روحانــی در جبهه هــا حضــور پیــدا 

کنم؟!
ــور شــرکت  ــه منظ ــه ب ــه از جبه ــک روز پنجشــنبه ک ی
در نمــاز جمعــه بــه تهــران آمــدم، بــرای دادن گــزارش 

ــه جمــاران رفتــم.  مســتقیم از فــرودگاه ب
امــام رحمــةهللا در پشــت پنجــره ایســتاده بودنــد. مــن 
ــن کار  ــا شــدم و ای ــد پوتین ه ــردن بن ــاز ک مشــغول ب

مدتــی طــول کشــید. 
ــد  ــتاده بودن ــان ایس ــةهللا همچن ــام رحم ــرت ام حض
و بــا لبخنــدی بــه دقــت مــرا نــگاه می کردنــد. 
ــیدم ــام را بوس ــت ام ــدم و دس ــاق ش ــون وارد ات  چ

ایشــان دســتی بــه شــانه مــن زدنــد و فرمودنــد: 
مــا  عــرف  در  لبــاس ســربازی  پوشــیدن  زمانــی 
 خــاف مــروت بــود؛ ولــی االن می بینیــم برازنــده 

شماست! 
ــرون  ــم بی ــد از دل ــام، تردی ــای ام ــن کام دلرب ــا ای ب
ــذت  ــی ل ــاس نظام ــیدن لب ــه از پوش ــت و همیش رف

می بــردم!  
حجة االســام ذوالنــوری )فرمانــده تیــپ مســتقل 83 

امــام صــادق علیه الســام(

قیمت خلیفه
ــه  ــول ب ــاق بهل ــه اتف ــید ب ــه  هارون الرش روزی خلیف

حمــام رفــت. 
ــول ســوال کــرد: اگــر  خلیفــه از روی شــوخی از بهل

ــد ارزش داشــتم؟ ــودم، چن مــن غــام ب
بهلول جواب داد: پنجاه دینار.

خلیفــه خشــمگین شــد و گفــت: دیوانــه تنهــا 
ــار ارزش  ــاه دین ــته ام پنج ــود بس ــه خ ــه ب ــی ک  لنگ

دارد. 
بهلــول جــواب داد: مــن هــم فقــط لنــگ را قیمــت 

کــردم، وگرنــه خلیفــه قیمتــی نــدارد.

 لپ تاپی که جان یک مرد 

را نجات داد
 Fort Lauderdale-Hollywood ــی ــرودگاه بین الملل ف
ــود کــه در  شــاهد حــوادث تروریســتی وحشــتناکی ب
جریــان آن  پنــج نفــر بــه ضــرب گلولــه جــان باختنــد؛ 
امــا در ایــن رویــداد اتفــاق جالبــی هــم رخ داد؛ 
ــرده  ــا ک ــردی ادع ــه م ــت ک ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
ــع از  ــات داده و مان ــش را نج ــرو جان ــوک پ ــک ب م

ــه وی شــده اســت. ــه ب ــت گلول اصاب
ایــن فــرد کــه Steve Frappier نــام دارد، ادعــا 
می کنــد وقتــی صــدای تیرانــدازی را شــنیده در 
ــرای  ــوده و ب ــا ب ــل چمدان ه ــل تحوی ــی مح نزدیک
جلوگیــری از برخــورد گلولــه بــا بدنــش خــود را روی 

ــت. ــه اس ــن انداخت زمی
زمیــن  روی  را  خــود   Frappier وقتــی  ظاهــرا 
ــن  ــه کوله پشــتی اش را در دســت داشــته و ای انداخت
ــه  ــبی را در بحبوح ــت نس ــتی حفاظ ــی کوله پش یعن

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ ــش ب ــدازی برای تیران
او در ادامــه صحبت هایــش می گویــد: زمانــی کــه 
روی زمیــن دراز کشــیده بــودم، احســاس کــردم 
ــود  ــن ب ــورم ای ــرد. تص ــورد ک ــرم برخ ــا کم ــئی ب ش
کــه یکــی از چمدان هــای در حــال حرکــت روی 
ریــل ســقوط کــرده اســت. ایــن مــرد در ادامــه 
روی  داد.  نجــات  را  جانــم  گفــت: کوله پشــتی ام 
 زمیــن افتــادم در حالــی کــه هنــوز کولــه ام را داشــتم 
ــوری  ــرد، ط ــلیک ک ــمتم ش ــه س ــم ب ــی مهاج و وقت
بــه کنــار چرخیــدم کــه کولــه مســیر گلولــه را مســدود 

کــرد. 
ــتم  ــا پش ــزی ب ــردم چی ــاس ک ــن احس ــن حی در ای
برخــورد کــرده و بعــدا وقتــی بــه ســرویس بهداشــتی 
رفتــم تــا چــک کنــم چــه بایــی ســرم آمــده، متوجــه 
ــم را  ــی کیف ــدم و وقت ــه ام ش ــا کول ــه ب ــت گلول اصاب
ــه پلیــس دادم،  ــرای انجــام بررســی های بیشــتر ب ب

آن هــا گلولــه را پیــدا کردنــد.
در نهایــت نظــر FBI ایــن بــود کــه گلولــه 9 میلیمتــری 
ــاال  ــه ح ــه البت ــده ک ــلیک ش ــداز ش ــاح تیران از س

ــده اســت. ــز مشــخص گردی ــت وی نی هوی
ــه  ــار داشــته ک ــس اظه ــا پلی ــو ب Frappier در گفتگ
قبــل خــروج از هواپیمــا مــک بــوک پــرو خــود 
ــه  ــر ب ــه تی ــه در ادام ــرار داده ک ــه اش ق را درون کول
ــل  ــه داخ ــوذ ب ــع از نف ــرده و مان ــت ک ــاپ اصاب لپ ت

ــت. ــده اس ــدن وی ش ب

کــودکان بــه رفتارهــای والدیــن توجــه کــرده و هنــگام 
خــود  همجنــس  والدیــن  مشــابه  نقــش   بــازی 
بــازی  در  طــوری کــه  بــه  می کننــد؛  انتخــاب  را 
دخترهــا نقــش مــادر و پســرها شــغل پــدر را انتخــاب 
بــه ســراغ  می کننــد. دخترهــا در زمــان کودکــی 
عروســک بازی  و  خاله بــازی  ماننــد  بازی هایــی 
می رونــد؛ امــا پســرها بیشــتر بــازی بــا تفنــگ و 

می کننــد.  انتخــاب  را  ماشــین 
دخترهــا نســبت بــه پســرها بــه مســائل و مــوارد بــه 
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــگاه می کنن ــی ن ــی و جزئ ــورت عین ص
ــد؛  ــاد می گیرن ــا شــکل ی ــال مســائل ریاضــی را ب مث
ــرو  ــائل روب ــا مس ــی ب ــورت کل ــه ص ــرها ب ــا پس ام

می شــوند.  
    تفــاوت اضطــراب دانش آمــوزان دختــر بــا 

پســر دانش آمــوزان 
بــا  را  خــود  اضطراب هــای  دختــر  دانش آمــوزان 
ــواده، امــا پســرها  ــا دوســتان و خان صحبــت کــردن ب
ــد. ــه می کنن ــی تخلی ــرک بدن ــا تح ــت را ب ــن حال ای

    تفاوت دخترها و پسرها در مسئولیت پذیری
 دخترهــا در هــر شــرایط روحــی، اســترس، شکســت 
و نظــم، مسئولیتشــان را بــه تعویــق نمی اندازنــد؛ 
امــا پســرها بــا اولیــن اســترس و اضطــراب، بــه 
ــی  ــا موضوع ــدید ب ــری ش ــاد و درگی ــار زی ــل فش دلی

ــان را  ــد، مسئولیت هایش ــان را آزار می ده ــه ذهنش ک
می کننــد. فرامــوش 

    تفاوت مغز دخترها با مغز پسرها 
در مغــز دخترهــا نیمکــره چــپ و راســت بــا همدیگــر 
ارتبــاط دارنــد، امــا در مغــز پســرها ایــن دو نیمکــره از 

ارتبــاط اندکــی بــا یگدیگــر برخوردارنــد. 
دانش آمــوزان دختــر می تواننــد کارهایــی همچــون 
ــوردن  ــف و خ ــام تکلی ــه، انج ــا رایان ــرف زدن، کار ب  ح
ــط  ــرها فق ــا پس ــد، ام ــام دهن ــان انج ــک زم را در ی
یــک کار را می تواننــد انجــام دهنــد. نتیجــه: بــا 
ــر  ــوزان دخت ــن دانش آم ــاال بی ــث ب ــه مباح ــه ب توج
و پســر تفــاوت در یادگیــری وجــود دارد کــه ایــن 
ــه  ــبت ب ــا نس ــه دختره ــت ک ــن اس ــان دهنده ای نش
yjc.ir هســتند.  درســخوان تر  و  فعال تــر   پســرها 

قدرت یادگیری دخترها بیشتر است یا پسرها؟

گفت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دار فانی را وداع 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــب گذشــته در یکــی از بیمارســتان های تهــران دار فانــی را وداع گفــت. وی کــه دیـــــروز بــه دلیــل عارضــــه قلبــی در بیمارســتان بســتری شــده بــود دعــوت حــق را لبیــک گفــت و بــه دیــار باقــی شــتافت. مدیــرکل 
روابــط عمومــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در مصاحبــه بــا خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما گفــت: آیــت هللا اکبــر هاشــمی رفســنجانی بــه علــت عارضــه و ســکته قلبــی عصــر دیــروز بــه بیمارســتان منتقــل و مراحــل احیــاء بــرای او انجــام شــد امــا 

ایــن اقدامــات پزشــکی بــی نتیجــه مانــد و بــه همیــن علــت بــه دیــار باقــی شــتافت.
حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: مراسم تدفین آیت هللا هاشمی  رفسنجانی روز سه شنبه 21 دی ماه برگزار می شود. وی افزود: پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی به جماران منتقل شد.

خبــر درگذشــت آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی، رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و از پیشــگامان انقــاب اســامی، بازتابــی گســترده در رســانه هــای خارجــی داشــت و بافاصلــه بــه خبــر اول در رســانه هــای مجــازی و نوشــتاری و دیــداری و شــنیداری 
تبدیــل شــد. خبرگــزاری هــای فرانســه، رویتــرز، آسوشــیتدپرس، بی.بی.ســی، نشــریات ایندپندنــت و نیویــورک تایمــز و دیگــر رســانه هــای بیــن المللــی و تصویــری از جملــه الجزیــره بافاصلــه خبــر درگذشــت آیــت هللا رفســنجانی را بازتــاب دادنــد.

آیت هللا هاشمی رفسنجانی در سن 82 سالگی پس از عمری مجاهدت و تاش بی وقفه در راه تحقق اسام دار فارنی را وداع گفت.

 -  زندگی نامه مرحوم آیت هللا اکبر هاشمی رفسنجانی
اکبــر هاشــمی رفســنجانی در ســوم شــهریور مــاه ســال 1313 ه.ش )برابــر بــا 4 آگوســت 1934( در روســتای بهرمــان شهرســتان رفســنجان و در خانــواده ای نســبتًا ثروتمنــد بــه دنیــا آمــد. او یکــی از 9 فرزنــد میرزاعلــی هاشــمی بهرمانــی و مــاه بی بــی 

صفریــان اســت. 
پــدرش بــا تحصیــات حــوزوی از باغــداران و تاجــران پســته بهرمــان از توابــع بخــش نــوق رفســنجان بــود. نــام خانوادگــی هاشــمی بــرای خانــواده ایشــان، بــا آن کــه ســّید نیســتند، بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه نــام جــّد پــدری وی حــاج هاشــم 
بــوده اســت کــه در ســرتا ســر منطقــه، امــاک و امکانــات زیــادی داشــته اســت. هاشــمی تحصیــل را از ســن 5 ســالگی در مکتــب خانــه ای در نــوق آغــاز نمــود. در ســن 14 ســالگی بــه قــم رفــت و بــه تحصیــل علــوم دینــی پرداخــت و بــه درجــه اجتهــاد نائــل 
گردیــد. اســاتید وی در حــوزه علمیــه قــم آیــات عظــام ســید حســین طباطبایــی بروجــردی، امــام خمینــی )ره(، ســید محمــد محقــق دامــاد، محمدرضــا گلپایگانــی، ســید محمــد کاظــم شــریعتمداری، عبدالکریــم حائــری یــزدی، شــهاب الدیــن نجفی مرعشــی، 
محمــد حســین طباطبائــی و حســینعلی منتظــری بوده انــد. وی در آنجــا تحــت تأثیــر تعلیمــات امــام خمینــی )ره( بــه سیاســت روی آورد و بــه مخالفــت بــا حکومــت محمــد رضــا شــاه پهلــوی و انقــاب ســفید او پرداخــت. بــا تبعیــد امــام، نقــش هاشــمی 

در مبــارزه بــا شــاه و نمایندگــی امــام در داخــل کشــور پررنگ تــر شــد.
هاشــمی در ســال 1337 بــا عفــت مرعشــی کــه دختــری از خانــواده روحانــی و از نــوادگان ســید محمــد کاظــم طباطبایــی یــزدی اســت، ازدواج نمــود. ثمــره ایــن ازدواج 5 فرزنــد بــه ترتیــب و بــه نام هــای فاطمــه، محســن، فائــزه، مهــدی و یاســر اســت. دو 

دختــر او بــا دو پســر آیــت هللا الهوتــی اشــکوری، امــام جمعــه ســابق رشــت و از دوســتان هاشــمی در زنــدان )کــه یکــی پزشــک و دیگــری دندانپزشــک اســت( ازدواج کردنــد.
آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی بیــش از آنکــه بــه عنــوان یــک شــخصیت علمــی شــناخته شــده باشــد، بــه عنــوان یــک چهــره سیاســی مطــرح اســت و ایــن هــم بــه خاطــر فعالیت هــای فــراوان سیاســی ایشــان در دوران قبــل و 
بعــد از انقــاب اســت. بــا مراجعــه بــه اســناد معتبــر تاریخــی می تــوان همــواره از ایشــان در مناســبت های مختلــف سیاســی نــام و نشــانی پیــدا کــرد. هاشــمی رفســنجانی فعالیــت سیاســی خــود را از ســال 1340 آغــاز کــرد. او در دوران قبــل از انقــاب، 
بســیار بــه امــام نزدیــک بــود. هاشــمی در دوران پیــش از انقــاب و در طــول نهضــت امــام خمینــی )ره( بــه صــورت یــک عضــو فعــال و همیشــه در صحنــه حضــور داشــته اســت. نمونــه بــارز حمایــت ایشــان از امــام خمینــی )ره(، حرکتــی بــود کــه ایشــان بــه 
همــراه دیگــر علمــا در اعتــراض بــه زندانــی شــدن امــام انجــام دادنــد. هاشــمی رفســنجانی پــس از انقــاب اســامی عناویــن افتخــاری متعــددی را از مجامــع علمــی دنیــا کســب کــرده و دانشــگاه تهــران نیــز عنــوان دکتــرای افتخــاری علــوم سیاســی را بــه 
ایشــان اهــدا کــرده اســت. آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی همچنیــن در شــهریورماه 1386 بــه دنبــال رحلــت آیــت هللا مشــکینی رئیــس فقیــد مجلــس خبــرگان رهبــری در دومیــن اجــاس ســاالنه دوره چهــارم مجلــس خبــرگان، بــه ریاســت ایــن مجلــس مهــم 

و تأثیرگــذار برگزیــده شــد. وی اســفند ســال 1389 ریاســت مجلــس خبــرگان رهبــری را بــه آیــت هللا مهــدوی کنــی ســپرد.
اکبــر هاشــمی بهرمانــی، روحانــی و سیاســتمدار، رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و رئیــس اســبق مجلــس خبــرگان رهبــری نخســتین رئیــس مجلــس ایــران و چهارمیــن رئیــس جمهــور ایــران در دو دوره پیاپــی بیــن ســال های 1368 تــا 1376 
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ــه  ــاره کســب رتب ــان، درب ــای اســتان اصفه ــرداری آبف ــاون بهره ب ــی، مع حســن غام
ــان شــرکت های آب  ــرداری از تأسیســات آب و فاضــاب در ســال 94 می ــر بهره ب  برت
ــال های  ــان در س ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــت: ش ــور گف ــهری کش ــاب ش و فاض
اخیــر ارتقــا و توســعه تأسیســات آب و فاضــاب را در دســتور کار قــرار داد؛ بــه 
طــوری کــه در تابســتان بــا وجــود اینکــه چاه هــای فلمــن کامــا از مــدار خــارج شــد 
چاه هــای متفرقــه در مناطــق، خشــک و کــم آب گردیــد، رودخانــه زاینــده رود جــاری 
نبــود و در نهایــت ایــن عوامــل منجــر بــه کســری دســت کم 3 متــر مکعبــی آب در 
ثانیــه بــرای تأمیــن آب شــرب مشــترکان شــده بــود، آب شــرب مــردم بــدون تنــش 
ــه دلیــل بهره گیــری از سیســتم تله متــری و شــبکه  ــد کــه ایــن مهــم ب تأمیــن گردی
هوشــمند آبرســانی اســت؛ چــرا کــه بــر اســاس بررســی های بــه عمــل آمــده آبفــای 
ــری و شــبکه هوشــمند در رده اول  ــری از سیســتم تله مت ــان در بهره گی اســتان اصفه

کشــوری قــرار دارد.
ــتان  ــای اس ــتاوردهای آبف ــی از دس ــی را یک ــگام بارندگ ــدورت آب در هن ــار ک وی مه
ــکل  ــص، مش ــای متخص ــش نیروه ــتفاده از دان ــا اس ــت: ب ــمرد و گف ــان برش اصفه
ــی  ــگام بارندگ ــه آب باباشــیخعلی در هن ــه تصفیه خان ــدورت آب ورودی ب ــش ک افزای
تصفیه خانــه  بــه  ورودی  آب  افزایــش کــدورت  شــد؛  برطــرف  همیشــه  بــرای 
باباشــیخعلی هنــگام وقــوع بارندگی هــای اخیــر مهــار شــد و آب شــرب مــردم بــدون 

ــد. ــن گردی ــه تنشــی تأمی وجــود هــر گون
ــار داشــت: اصــاح خطــوط  ــال آب پرداخــت و اظه ــه اصــاح خطــوط انتق غامــی ب
انتقــال آب 1400 میلیمتــری، اصــاح شــیرخانه ها و نیــز توســعه شــیرخانه از جملــه 
برنامه هــای راهبــردی بــه منظــور توزیــع عادالنــه آب و سیســتم هوشــمند آبرســانی 

بــوده اســت.
ــتم  ــای سیس ــه ارتق ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرداری آبف ــاون بهره ب  مع
ــه،  ــهر، مبارک ــهر، سپاهان ش ــوب، شاهین ش ــمال، جن ــاب ش ــای فاض تصفیه خانه ه
فریدونشــهر و هرنــد از جملــه تدابیــر الزم بــه منظــور توســعه خدمــات شــبکه فاضــاب 
ــه منظــور  ــوده، اعــام کــرد: ارتقــای تصفیه خانه هــای فاضــاب ب در ســطح اســتان ب
کاهــش بــو، بهبــود کیفیــت پســاب و تولیــد لجــن بــا کمتریــن میــزان آالیندگــی در 

دســتور کار قــرار گرفــت.
ــاب  ــبکه فاض ــوادث ش ــار ح ــه مه ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرداری آبف ــاون بهره ب مع
ــتفاده از  ــا اس ــاخت: ب ــان س ــرد و خاطرنش ــاره ک ــن اش ــان ممک ــن زم در کوتاه تری
ــع از وقــوع  دوربین هــای کمکــی، گرفتگــی شــبکه فاضــاب رصــد و ایــن عامــل مان
ــل  ــه در مح ــزات بافاصل ــوادث، تجهی ــروز ح ــگام ب ــن هن ــود؛ همچنی ــه می ش حادث
ــدم ورود  ــا ع ــا ب ــز کارگاه آن محــدوده محصــور می شــود ت ــا تجهی ــا و ب ــه مهی حادث
افــراد غیرمســئول، حادثــه در کمتریــن زمــان بــا به کارگیــری تجهیــزات نویــن مهــار 

شــود.
وی گفــت: توســعه و اســتفاده از انرژی هــای نــو ماننــد بیــوگاز، خورشــیدی، 
ــای سیســتم های بعضــی تأسیســات آب و فاضــاب از  ــاور، بهســازی و ارتق هیدروپ
جملــه مــواردی بــوده کــه بــه منظــور کاهــش مصــرف انــرژی اعمــال شــد؛ بــه طــوری 
کــه موفــق بــه تمدیــد گواهینامــه ایــزو 500001 )پنجــاه هــزار و یــک( در ســطح کشــور 

شــدیم.
غامــی بــا بیــان اینکــه هــر روز آب آشــامیدنی شــهرهای اســتان مــورد کنتــرل کیفــی 
قــرار می گیرنــد، اعــام کــرد: کنتــرل کیفــی آب آشــامیدنی شــهرهای تحــت پوشــش 
طــرح آبرســانی و اســتقرار نظــام WSP )برنامــه ایمنــی آب( در حــوزه زاینــده رود بــه 
منظــور مقابلــه بــا آلودگی هــای شــیمیایی و میکروبــی در حــوزه زاینــده رود اســت؛ بــا 
اعمــال برنامه هــای مدیریــت مصــرف ســرانه، مصــرف آب در بخــش خانگــی بــه 151 

لیتــر در شــبانه روزی کاهــش یافــت. 
   نصب بلندترین آشغالگیر خاورمیانه در تصفیه خانه شمال اصفهان

طــرح و ســاخت ایســتگاه پمپــاژ فاضــاب مناطــق حصــه و دارک اصفهــان در ســال 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــعه ش ــی و توس ــت مهندس ــد معاون ــتور کار واح 1393 در دس
قــرار گرفــت و عملیــات اجرایــی آن در همــان ســال شــروع شــد و در حــال حاضــر 
بــا پیشــرفت فیزیکــی 95 درصــد در حــال اتمــام اســت. هم اکنــون تجهیــزات 
الکترومکانیــکال ایــن ایســتگاه در حــال نصــب اســت و بــه داللیــل متعــددی 

ــود. ــتفاده ش ــاص اس ــزات خ ــد از تجهی می بای
 در ایــن ارتبــاط بــه گفتــه  ابراهیــم کاظمــی، مدیــر اجرایــی پــروژه، بــه دلیــل وضعیــت 
موجــود شــبکه فاضــاب در ســطح شــهر و توســعه ناهمگــون مناطــق شــهری، ایــن 
پــروژه بــا چالش هــای متعــددی روبــرو بــوده اســت؛ از جملــه اینکــه شــبکه و خــط  
انتقــال ایــن مناطــق می بایــد در عمــق بیشــتری اجــرا می شــد و بــه ناچــار تجهیزاتــی 
ــه  ــد ک ــته باش ــت آن را داش ــد قابلی ــد، می بای ــب می ش ــاژ نص ــتگاه پمپ ــه در ایس ک
آشــغال های جمــع آوری شــده در عمــق 17 متــری را بتوانــد بــه ســطح زمیــن بیــاورد. 
آشــغالگیر انتخابــی بــرای ایــن پــروژه از پیشــرفته ترین انــواع آشــغالگیر اســت و بــا 

نــام آشــغالگیر مکانیکــی پلــه ای شــناخته می شــود.  
ــوع  ــن ن ــه ســاخت ای ــق ب ــا یــک شــرکت در ســطح کشــور موف در حــال حاضــر تنه
آشــغالگیر شــده و در بیشــتر پروژه هــای مشــابه در ســطح کشــور از آشــغالگیر های 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــای غرب ــاخت اروپ س
خوشــبختانه در ایــن پــروژه بــه دلیــل شــرایط خــاص قــراردادی، موفــق بــه 
ــال  ــده و در ح ــی ش ــازندگان داخل ــان و س ــد کارشناس ــتان توانمن ــتفاده از دس اس
 حاضــر ایــن آشــغالگیر در حــال نصــب اســت و بــه زودی در مــدار بهره بــرداری قــرار 

می گیرد.

ــار  ــان آث ــین اصفه ــات ارامنه نش ــه در مح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــهردار اصفه ش
تاریخــی ملمــوس و ناملمــوس زیــادی بــرای جــذب گردشــگر وجــود دارد، گفــت: در 
ایــن راســتا حفــظ و نگهــداری میــراث معنــوی محلــه جلفــای اصفهــان مــورد توجــه 

ــم. ــه کار می گیری ــه ب ــن زمین ــاش خــود را در ای ــوده و ت ب
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، همزمــان بــا آغــاز ســال 
ــا نائــب اســقف ــو ميــادی ب ــرای تبریــک ســال ن ــو میــادی شــهردار اصفهــان ب  ن

ــران  ــوب ای ــان و جن ــه اصفه ــی ارامن ســیپان کاشــجیان، جانشــین پیشــوای مذهب
ــات  ــاره موضوع ــت و درب ــه ای داش ــدار صمیمان ــان، دي ــه اصفه ــهريان ارامن و همش

ــتند. ــو نشس ــه گفت وگ ــی ب گوناگون
مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه ارتبــاط صمیمانــه و تنگاتنــگ بــا همشــهریان 
ــت ــر اس ــل تعبی ــالمت آمیز قاب ــتی مس ــک همزیس ــر از ی ــه باالت ــیحی و ارامن  مس

اظهــار داشــت: ایــن دوســتی و مســالمت سال هاســت کــه در شــهر اصفهــان وجــود 
داشــته و همــواره الگــوی دیگــر شــهرها نیــز بــوده اســت.

وی بــه میــراث معنــوی محلــه جلفــا اشــاره کــرد و گفــت: در جلســه ای کــه پیرامــون 
ــز  ــا نی ــود در جلف ــوی موج ــراث معن ــر می ــتیم ب ــان داش ــوس اصفه ــراث ناملم می
تاکیــد بســیاری شــد. هنرهــای فراموش شــده بســیاری در ایــن زمینــه در منطقــه 
ــه  ــن منطق ــای تاریخــی بســیاری در همی ــه حــال خانه ه ــا ب ــا وجــود دارد و ت جلف
ــرای آن  ــا در نظــر گرفتــن کاربری هــای مختلــف ب ــوان ب شناســایی شــده کــه می ت

بــه پویایــی و توســعه محلــه جلفــا کمــک کــرد.
وی افــزود: شــهر اصفهــان 2 هــزار جاذبــه گردشــگری دارد و تــا بــه حــال 300 خانــه 

تاریخــی شناســایی شــده کــه ارزش بســیاری دارنــد.

جمالی نــژاد در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان تــاش کــرده در محــات 
ــظ  ــرای حف ــز ب ــد و نی ــه کن ــی ارائ ــهروندان ارمن ــه ش ــبی ب ــات مناس ــه خدم  ارامن
و نگهــداری اماکــن مذهبــی ارامنــه و کلیســا ها همــه تــاش خــود را بــه کار 
بســته اســت، گفــت: در هشــت ســال دفــاع مقــدس، جوانــان ارمنــی دوشــادوش 
ــز شــهدای بســیاری  ــه عزی ــد و ارامن ــون جنگیدن ــا صــدام ملع ــدگان اســام ب رزمن
را تقدیــم انقــاب کردنــد. مقــام معظــم رهبــری نیــز بار هــا بــا حضــور در 
ــه  ــور صح ــان کش ــظ کی ــزان در حف ــن عزی ــش ای ــر نق ــه ب ــهدای ارامن ــزل ش  من

گذاشته اند.

افتخارات تازه آبفای استان اصفهان 

از کسب رتبه برتر در بهره گیری از سیستم تله متری تا نصب بلندترین آشغالگیر خاورمیانه

شهردار اصفهان:

میراث معنوی جلفا مورد توجه است


