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س به  گذشته  سال  دو  در  وطن  کیمیای  روزنامه 

 رغم اینکه طیف حساس و مهمی از مخاطبان 
رسانه های مکتوب از جمله فرهنگیان، نخبگان 

فرهنگی، روحانیون، مدیران و مسئوالن را به عنوان 
روزنامه ای فرهنگی سیاسی است  و  برگزیده  مخاطب 
که »حاشیه«  کوشیده و به درستی هم موفق شده  اما 
نگهداشته  دور  سیاسی کاری  از  را  خود  لذا  نیافریند؛ 
موثر  و  مفید  مطالب  و  اخبار  انتقال  برای  تالش   و 
را در جامعه و برای اقشار مختلف و مخاطبان خود 
برگزیده است. سعی هیئت تحریریه روزنامه بر این 
ورطه  به  و  کند  دوری  جنجال آفرینی  از  که  بوده 
کیمیای  نیفتد.  مخاطب  جذب  برای  »زردنگاری« 
جشن  را  خود  سالگی  سه  به  ورود  حالی  در  وطن 
که به عنوان یک رسانه فرهنگی و دوستدار  می گیرد 
بر  را  بنا  دینی  اعتقادات  و  اخالق  به  مقید  و  مردم 
گذاشته  پیگیری حقوق عامه  و   صداقت، شفافیت 

و در جهت بصیرت بخشی قلم زده است. 
اینک باید اعالم کنیم هدف ما افزایش سطح اندیشه 
کیفیت زندگی مردم، طرفداری از حقوق مظلومان  و 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مفاسد  با  مبارزه  و 
سیاست های انحرافی به وسیله مقاالت و نوشته های 
و  امید  روح  که  نوشته هایی  بود؛  خواهد  ارزشمند 
کوشش را در جامعه قوت بخشد و نیاز امروز  تالش و 
که همانا رسیدن به اقتدار جهانی در راستای  کشور را 

کمیت... زمینه سازی حا
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ـــمـــاره  348  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

آغاز سال سوم                                       

ادامه از صفحه یک: 
ــا راه  ــروز تنه ــد. ام ــال کن ــت، دنب ــام اس ــی اس جهان
چــاره و نجــات، قــدرت فرامنطقــه ای در ابعــاد مختلــف 
ــادی  ــی و اعتق ــی، نظام ــی، فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
ــه دور از سیاســت زدگی  ــا مســتقل و آزاد و ب اســت. م
ــگ  ــکل و رن ــر ش ــی و ه ــت بازی های جناح و سیاس
 خاصــی و تنهــا بــرای بازتــاب خواســته های مــردم 
و یــادآوری نیازهــای جامعــه بــه اولیــای امــور و اعتــای 
 کشــور و امــت اســامی آمده ایــم و محــور اصلــی 
را وحــدت جامعــه می دانیــم. مــا در شــرایطی هســتیم 
کــه بــه دلیــل ظهــور قــدرت اســام بــه شــدت تحــت 
ــه  ــس ب ــر ک ــذا ه ــم؛ ل ــرار گرفته ای ــگان ق ــار بیگان فش
انــدازه تــوان، بایــد از جــان و مــال خــود مایــه بگــذارد تا 
ایــن نظــام و ملــت پــا برجــا بمانــد و دســت محرومــان 
ــتعمار و  ــم، اس ــوغ ظل ــان را از ی ــرد و آن ــان را بگی جه
ــن چــراغ در اطــراف  ــه ای ــا اینک ــد؛ کم اســتکبار آزاد کن
و اکنــاف مــا روشــن شــده و در حــال نورافشــانی 
ــو  ــد. )ول ــوش نیای ــمنان را خ ــد دش ــر چن ــت؛ ه اس
 کــره الکافــرون و المشــرکون و...( مــا برآنیــم حرمــت

شــرافت و حیثیــت  قلــم را بــا تمــام تــوان حفــظ کنیــم 
ــکن دوری  ــه و حرمت ش ــایی های بی نتیج و از قلمفرس
ــت  ــاده متان ــچ گاه از ج ــدا هی ــف خ ــه لط ــم و ب گزینی

عفــاف، مایمــت و ادب خــارج نخواهیــم شــد. 
ــتان  ــادی در اس ــای زی ــبختانه روزنامه ه ــروز خوش  ام
و منطقــه و کشــور منتشــر می شــود کــه ایــن فراوانــی 
ــرا  ــری حکومــت اســت؛ زی ــر تحمل پذی ــی ب گــواه خوب
هســتند قلم به دســتانی کــه متاســفانه نــان ایــن ملــت 
ــا در  ــد. آی ــم می زنن ــران قل ــرای دیگ ــد و ب را می خورن
جایــی از دنیــا کســی ســعه صــدری بــه انــدازه حکومت 

اســامی ســراغ دارد؟ 
 امــروز فضــا بــرای کار فرهنگــی و زیربنایــی وجــود دارد 
و نیــاز هــم شــدید اســت. اگــر روزنامه هــا و رســانه های 
تعالــی  اندیشــه  در  مکتــوب همــه و همــه فقــط 
کشــور باشــند و رســانه ها بــه دور از سیاســت بازی 
ــه  ــد کشــور را ب ــد، می توانن ــت کنن سیاســت بازان فعالی
ســمت رشــد و توســعه رهنمــون کننــد و بــه طــور قطــع 
حمایــت مــردم را خواهنــد داشــت؛ مشــروط بــر اینکــه 
تنهــا بــرای خــدا و گره گشــایی از کار مــردم گام بردارنــد 

ــاریم. ــای می فش ــم و پ ــر آنی ــه ب ک
ــالگی  ــه س ــاز س ــن آغ ــای وط ــه کیمی ــروز روزنام ام
ــد  ــرد و امی ــن می گی ــود را جش ــانه ای خ ــت رس فعالی
ــد  ــوزان بتوان ــی دلس ــاری و راهنمای ــک، ی ــا کم دارد ب
رســالت ســنگین مطبوعاتــی خــود را همچــون گذشــته 
 بلکــه بــه صورتــی وســیع تر بــا جدیــت و پشــتکار 
ــه انجــام رســاند. اگرچــه در  ــی ب ــوه اله ــه حــول و ق ب
ایــن مســیر کم لطفی هــا و بی مهری هایــی را دیــده 
 امــا همــواره همراهی هــای دلگرم کننــده و کارســاز 
را پیــش چشــم داشــته اســت. ایــن روزنامــه بــر مبنای 
شــعار برگزیــده، بایــد بــه اندیشــه ای بــه وســعت وطــن 
کــه همانــا جهانــی شــدن اســام اســت، دســت یابــد 
ــی  ــت جهان ــت حکوم ــایه پربرک ــر س ــاءهللا زی و ان ش
ــام  ــتری اس ــتای عدل گس ــد و در راس ــم آل محم قائ
ــه؛  ــرای هم ــت ب ــی اس ــه، فرصت ــد. روزنام ــم بزن قل
همــه آن هایــی کــه ســخنی بــرای گفتــن دارنــد و فکــر 
می کننــد می تواننــد گــره ای از کار خلــق خــدا کــه 
عیــال هللا هســتند، بگشــایند. بــه همیــن جهــت از همــه 
ــد  ــا بپیوندن ــه م ــم ب ــم دعــوت می کنی اهــل فکــر و قل
و مــا را در انجــام وظیفــه خطیــری کــه بــه عهــده 
ــان  ــرا رســانه، وســیله بی ــاری رســانند؛ زی ــم، ی گرفته ای
ــت  ــت حرک ــاک و درس ــر پ ــم اگ ــت و قل ــه اس اندیش
ــه  ــال و توســعه جامع ــن عامــل رشــد، کم ــد، بهتری کن

ــود. خواهــد ب
ــا  ــه، ارگان ه ــن روزنام ــت ای ــال فعالی ــول دو س  در ط
و مدیــران و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی زیــادی 
ــه  ــت هم ــد؛ دس ــویق کردن ــا را تش ــت و م ــا حمای از م
ــان  ــدردان بزرگواری ش ــیم و ق ــزان را می بوس ــن عزی ای
ــن  ــه ای ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــادآوری ای ــتیم. ی هس
روزنامــه اکنــون در چهــار اســتان اصفهــان، یــزد، کرمــان 
ــع  ــان توزی ــتان اصفه ــتان های اس ــهرکرد و شهرس و ش
می شــود و بــا همیــن عمــر کوتــاه توانســته رتبــه برتــر 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی را در بیســت ودومین 
نمایشــگاه مطبوعــات کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد؛ 
ایــن امــر مرهــون تــاش و دقــت نظــر همــکاران عزیــز 
ــان  ــیله از آن ــن وس ــه بدی ــت ک ــه اس ــت تحریری هیئ

ــم. ــکر می کنی تش

فروپاشی خانواده  )9(                      
ــه  ــد و رو ب ــدا می کنن ــرزان پی ــای ل ــه پایه ه ــی ک خانواده های
ــد بایــد علــت را در رفتــار خــود جســت جو  فروپاشــی می رون
کننــد. زیــرا موانــع را خــود بــه وجــود می آورنــد؛ البتــه رفــع 
آن هــا هــم تنهــا بــه خــود همســران بســتگی دارد و کامــا دو 
طرفــه اســت. بعضــی از مــوراد فروپاشــی بدین شــرح اســت:

الف.سختگیریهایبیجاوبیمنطق
ــه  ــی دارد؛ از جمل ــق مختلف ــواده، مصادی ــختگیری در خان س
ــرد.  ــه اشــاره ک ــور خان ــری در ام ــه بهانه گی ــوان ب ــا می ت آن ه
ــود  ــی خ ــز ناراحت ــل ج ــن عم ــه ای ــرده ک ــت ک ــه ثاب  تجرب
و دلســردی همســر نتیجــه ای در بــر نخواهــد داشــت. صفــت 
ــن  ــه از نظــر دی ــی از منفی نگــری اســت ک ســختگیری جزئ
و اخــاق مذمــوم شــمرده شــده اســت؛ زیــرا زمینــه را بــرای 
ــد. در  ــم می کن ــات و ناســازگاری ها فراه رشــد ســایر اختاف
گفتــار و کــردار آدمــی همــواره عیــوب و نقایصــی وجــود دارد. 
هــر انــدازه انســان منفی نگرتــر باشــد، از زمینــه موجــود بــرای 

ــد. ــره می جوی ــتر به ــری، بیش بهانه گی
ب.مقایسهبادیگران

یکــی از مهم تریــن عوامــل اختــاف بیــن زن و شــوهر 
ــرد و زن  ــای م ــر دو، خوبی ه ــا ه ــی ی ــه یک ــت ک ــن اس ای
دیگــری را بــه رخ هــم بکشــد. این گونــه مقایســه های 
ــرد  ــد ک ــاد خواه ــی ایج ــی در زندگ ــزی بزرگ ــا فتنه انگی نابج
و جــز تلخــی و ســردی کانــون خانــواده نتیجــه ای بــه دنبــال 

ــت. ــد داش نخواه
ج.حساسیتهایبیمورد

ــی  ــه افراط ــل عاق ــی از قبی ــل مختلف ــر عوام ــر اث ــی ب گاه
ــم  ــه ه ــبت ب ــرد نس ــا م ــت زن ی ــن اس ــی ممک ــا بدبین ی
حساســیت بی مــورد پیــدا کننــد؛ بــه طــوری کــه در حفــظ و 
پاکدامنــی هــم دچــار وســواس و ســختگیری بی جــا شــوند. 
ــی را  ــه روان ــی، زمین ــای افراط ــا و کنترل ه ــه رفتاره این گون
بــرای ســقوط انســان بــه ســمت فســاد و بی قیــدی فراهــم 
ــر فشــار، واکنــش نشــان  ــرا روح انســان در براب ــد؛ زی می کن
ــرم)ص( در  ــر اک ــد. پیامب ــی می کن ــانه خال ــد و ش می ده
ــد. ــان گیری ــد و آس ــم دهی ــد: تعلی ــه می فرماین ــن رابط ای

ســخت نگیریــد و نویــد دهیــد و دیگــران را طــرد نکنیــد.
د.تندیوعبوسبودن

 درســت اســت کســی کــه ناراحتــی و خســتگی روحــی دارد
ناخــودآگاه آثــار آن در چهــره اش نمــودار می شــود؛ ولــی 
اســام بــه پنهــان داشــتن درد درون دســتور می دهــد. 
ــا  ــر ی ــه همس ــزل ب ــرون از من ــائل بی ــی مس ــال ناراحت انتق
بالعکــس در ارتبــاط همســران مانــع بزرگــی در حفــظ آرامــش 
و ســکون خانــواده خواهــد بــود. امــام علــی)ع( در ایــن رابطــه 
می فرمایــد: خوش رویــی مؤمــن در چهــره او و اندوهــش 

ــت. در دل اوس
ه.ناسزاگویی

ایــن عمــل اگــر بــرای روابــط بیگانــه شایســته نباشــد، دربــاره 
ــا  ــرا آن ه ــت؛ زی ــته تر اس ــب ناشایس ــه مرات ــوهر ب زن و ش
می خواهنــد عمــری بــا صمیمیــت در کنــار هــم زندگــی 
ــد  ــی پیش آم ــی کدورت ــر گاه ــویی اگ ــط زناش ــد. در رواب کنن
ــر آتــش قهــر آن  ــا کلمــات تنــد و ناشایســت ب کــرد نبایــد ب

ــن زد.  دام
بایــد مواظــب بــود کــه ســخنی از دهــن پریــده نشــود 
ــل  ــرف مقاب ــاری از ط ــت و شرمس ــب خجال ــدا موج ــه بع ک
گــردد. بــه طــور کلــی اخــاق در کام، یکــی از پشــتوانه های 
ــه شــمار مــی رود. اهانــت  تضمین کننــده روابــط زن و مــرد ب

توقعــات  خودخواهــی، چشــم و هم چشــمی، لجاجــت، 
ــرل  ــدم کنت ــم و ع ــوء تفاهم و خش ــی،  س ــا،  ناسپاس بی ج
آن، از عوامــل مهــم فروپاشــی و دوری و دلزدگــی همســران 

ــود. خواهــد ب

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

ظریف:

تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته ایم
 وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت کــه ایــران تاکنــون 
هیــچ تماســی بــا دولــت جدیــد آمریــکا نداشــته اســت.
ــه  ــران، ک ــه ای ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری  محمدج
ــه ســوئیس ســفر  ــرای شــرکت در اجــاس داووس ب ب
کــرده اســت در پاســخ بــه خبرگــزاری اســپوتنیک 
مبنــی بــر اینکــه آیــا تهــران تاکنــون تماســی بــا دولــت 
ــد  ــر؛ دونال ــکا داشــته اســت پاســخ داد: خی ــی آمری آت
ــق  ــرا تواف ــکا، اخی ــور منتخــب آمری ــپ، رئیس جمه ترام
هســته ای ایــران و گــروه 1+5 را مــورد انتقــاد قــرار داده و 
آن را احمقانه تریــن توافقــی دانســته کــه تاکنــون دیــده 
ــی  ــات آمریکای ــه مقام ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
تاکنــون بارهــا نســبت بــه اظهــارات ترامــپ علیــه 
ــه  ــد ک ــده کرده ان ــی و تاکی ــراز نگران ــته ای اب ــق هس تواف
ــد  ــکا خواه ــرر آمری ــه ض ــق ب ــن تواف ــری از ای کناره گی

ــود. ایســنا ب

 کاندیداهای احتمالی زنان 

برای ریاست جمهوری
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از شــریان نیــوز 
 چنــدی پیــش بود که بــا اظهار نظر عباســعلی کدخدایی
موضــوع  دوبــاره  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــات  ــرای انتخاب ــان ب ــدن زن ــز کاندیداش چالش برانگی
ریاســت جمهــوری مطــرح شــد؛ موضوعــی کــه تقریبــا 
ــح  ــار توضی ــر ب ــده و ه ــرح می ش ــب ادوار مط در اغل
شــورای نگهبــان مبنــی بــر ایــن بــود کــه هیــچ گاه بــه 
ــام کــرده مــرد اســت  صــرف اینکــه فــردی کــه ثبت ن
یــا زن اظهــار نظــر نکــرده و هــرگاه زنــی رد صاحیــت 
ــوده  ــی ب ــت عموم ــتن صاحی ــل نداش ــه دلی ــده ب ش

اســت.
ــم  ــب و ه ــانه های اصاح طل ــم رس ــا، ه ــن روزه  ای
اصولگــرا، گزینه هایــی را کــه امــکان کاندیداشــدن 
ــای  ــه معن ــودن )ب ــی ب ــل سیاس ــاح رج ــه اصط و ب
ــن رو  ــد. از ای ــام می برن ــد، ن ــی( دارن ــزرگ سیاس ب
ــگاه  ــه لحــاظ جای ــی کــه ب ــن از زنان ــد ت  در ادامــه چن
داشــته  اســامی  در جمهــوری   و مســئولیتی کــه 
و دارنــد و ممکــن اســت بــرای ایــن کرســی کاندیــدا 

ــم. ــی می کنی ــوند، معرف ش
تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسامی:

جبهــه  ســخنگوی  دســتجردی،  وحیــد  مرضیــه   
ــه در  ــت ک ــامی اس ــاب اس ــای انق ــی نیروه مردم
بــرای  احتمــال کاندیداتــوری اش  اخیــر  روزهــای 

انتخابــات رســانه ای شــده  اســت. 
زن سبزپوش کابینه بنفش: 

ــه  ــی ک ــرای نقش ــب او را ب ــه اغل ــکار ک ــه ابت معصوم
ــا کــرده،  ــان 58 ایف ــکا در آب در تســخیر ســفارت آمری
می شناســند؛ نخســتین زنــی اســت کــه پــس از 

ــد. ــت ش ــت دول ــاب وارد هیئ انق
فاطمه رهبر کاندیدای موتلفه ای ها:

ــه  ــه از او ب ــت ک ــری اس ــه دیگ ــر، گزین ــه رهب  فاطم
ــاد  ــوری ی ــات ریاســت جمه ــدای انتخاب ــوان کاندی عن

می شــود. او فــوق لیســانس گرافیــک دارد.
تدریــس  از  را  فرهنگــی اش  فعالیت هــای  رهبــر،   
 در آمــوزش و پــرورش آغــاز می کنــد. پــس از آن 
شــبکه  تولیــد  مدیــر  عنــوان  بــه  صداوســیما  در 
اینترنــت، دبیــر شــورای عالــی سیاســتگذاری اینترنــت 
ــت  ــوان فعالی ــی ج ــبکه اینترنت ــر ش ــازمان و مدی س

ــت. ــرده اس ک

معــاون سیاســی ســپاه بــا بیــان اینکــه تقویــم 
ــائل  ــه مس ــی ب ــچ ربط ــکی هی ــای موش رزمایش ه
ــق  ــش و عم ــتن دان ــت: نداش ــدارد، گف ــی ن سیاس
کافــی دربــاره مســائل امنیتــی و سیاســی گاه ســبب 
می شــود برخــی در میــدان دشــمن بــازی کننــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از فــارس 
ــپاه  ــی س ــاون سیاس ــنایی راد، مع ــول س ــردار رس س
ــارات  ــه اظه ــا اشــاره ب پاســداران انقــاب اســامی، ب
اخیــر علــی مطهــری دربــاره انتقــاد از زمــان برگــزاری 
ــام  ــرای برج ــگام اج ــکی در هن ــای موش رزمایش ه
اظهــار داشــت: تقویــم مانورهــای موشــکی هیــچ 
ربطــی بــه مســائل سیاســی نــدارد و بخشــی از 
ــی  ــوان بازدارندگ ــش ت ــرای افزای ــام ب ــات نظ اقدام
و ایجــاد امنیــت پایــدار در منطقــه ای اســت کــه 

ــت. ــی دنیاس ــارراه ناامن چه
وی افــزود: از اوکرایــن تــا یمــن و ســوریه تا افغانســتان 
را ببینیــد کــه چــه شــرایط ناامــن و حــادی دارد؛ 
ــذا در چنیــن شــرایطی داشــتن قــدرت بازدارندگــی  ل

ــه پیشــرفت و توســعه و زیســت  ــی الزم ــدار مل و اقت
ــا  ــرم ب ــدگان محت ــه مذاکره کنن ــن اینک ــت؛ ضم اس
جــدا کــردن قطعنامــه 2231 از متــن برجــام، همــان 
زمــان اعــام کردنــد کــه فعالیت هــای موشــکی 

ــدارد. ــه برجــام ن ــچ ربطــی ب ــران هی ای
ــی  ــق کاف ــش و عم ــدم دان ــذا ع ــت: ل ــنایی راد گف س
ــه مســائل امنیتــی و سیاســی گاه موجــب  نســبت ب

ــد. ــازی کنن ــمن ب ــن دش ــی در زمی ــود برخ می ش
ــن روزهــای  ــری در آخری ــروز جــان ک ــزود: ام وی اف
میراث خــوار  بــه  خــود  مســئولیت  واگــذاری 
می شــود  می کنــد کــه  اعــام  جمهوری خواهــش 
ــوری  ــه جمه ــرای فشــار علی ــای موشــکی ب از بهانه ه

ــرد. ــتفاده ک ــران اس ــامی ای اس
معــاون سیاســی ســپاه گفــت: از طرفــی طــرح 
موضوعاتــی از زبــان برخــی ساده اندیشــان، می توانــد 
نوعــی فضاســازی رســانه ای بــرای سوءاســتفاده 
چنیــن  و  باشــد  آینــده  در  دشــمنان   احتمالــی 
مواضــع ســخیفی اگــر از روی خیانــت نباشــد، از روی 

ساده اندیشــی و ندیــدن عمــق مســائل امنیتــی و 
سیاســی اســت.

ســنایی راد تاکیــد کــرد: لــذا افــراد در حــوزه تخصصــی 
بــه  پرداختــن  از  و  کننــد  اظهارنظــر  خودشــان 
ــدم  ــی بیانشــان نشــان دهنده ع ــه حت ــی ک موضوعات
شــناخت کافــی از موضــوع اســت، خــودداری کننــد.
وی در ادامــه درخصــوص جلوگیــری از ادامــه چنیــن 
ــد  ــی بای ــت مل ــیون امنی ــت: کمیس ــی گف اظهارنظرات
ــا  ــه ایــن  مواضــع کــه در مغایــرت آشــکار ب نســبت ب
امنیــت ملــی و همســویی ناخواســته و ناآگاهانــه بــا 
ــرار  ــی ق ــدرت مل دشــمن در ســناریوی فرســایش ق

ــد. ــان ده ــش نش ــرد واکن می گی
ــت  ــن ریاس ــت: همچنی ــپاه گف ــی س ــاون سیاس مع
ــت  ــی اس ــگاه سیاس ــه دارای ن ــس ک ــرم مجل محت
ــه  ــد ب ــل دارد، بای ــنایی کام ــت آش ــه امنی ــا مقول و ب
صــورت منطقــی از چنیــن خطــی کــه تصــور می شــود 
در بعضــی مــوارد سیاســی-انتخاباتی و بــرای توجیــه 
ــد. ناکامی هــا در بحــث برجــام اســت، جلوگیــری کن

ــه  ســخنگوی کاخ ســفید گفــت: مــا هیــچ تعهــدی ب
رهبــران کشــورهای خارجــی و از جملــه ایــران دربــاره 

ــم. ــکا نداده ای ــی آمری ــت آت ــات دول اقدام
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایســنا

ــن  جــاش ارنســت، ســخنگوی کاخ ســفید، در آخری
نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
اظهــارات رئیس جمهــور ایــران کــه گفتــه اســت 
ــه  ــته ای را ب ــق هس ــد تواف ــپ نمی توان ــد ترام دونال
ــت  ــا دول ــه آی ــد و اینک ــو کن ــه لغ ــورت یک جانب ص
اوبامــا تعهــدی بــه دولــت ایــران دربــاره ایــن موضــوع 
بارهــا  اوبامــا،  رئیس جمهــور  اســت، گفــت:  داده 
ــه  ــدی ب ــچ تعه ــت هی ــن دول ــه ای ــرده ک ــام ک اع
رهبــران کشــورهای خارجــی دربــاره اینکــه دولــت آتی 
آمریــکا چــه کاری انجــام خواهــد داد یــا نخواهــد داد 
نــداده اســت. رئیس جمهــور آتــی دربــاره آنچــه بــرای 
ایــن کشــور بهتــر اســت، تصمیم گیــری خواهــد کــرد.
ــفید ــی کاخ س ــگاه اینترنت ــزارش پای ــاس گ ــر اس  ب

ــر ادعاهــای بی اســاس  ــا تکیــه ب ارنســت در ادامــه ب
غــرب و آمریــکا علیــه برنامــه هســته ای گذشــته 

ــی  ــق بین الملل ــا تواف ــه ب ــت: در رابط ــورمان گف کش
ــق  ــن تواف ــه ای ــم ک ــد بگوی ــران بای ــا ای ــته ای ب هس
فقــط یــک توافــق میــان تهــران و واشــنگتن نیســت؛ 
ایــن توافقــی میــان ایــران و برخــی از متحــدان 
نزدیــک مــا و بعضــی از کشــورهای دیگــر حاضــر در 
ــن  ــل اســت. تمامــی ای شــورای امنیــت ســازمان مل
کشــورها بــه ایــن توافــق پایبنــد هســتند؛ زیــرا ایــن 
توافــق از دســتیابی ایــران بــه ســاح اتمــی جلوگیــری 
کــرده اســت. ایــن یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای 
پیــش روی ایــن رئیس جمهــور )اوبامــا(، زمانــی کــه 
ــه هســته ای  ــود. برنام ــت، ب ــدرت را در دســت گرف ق
ــه در  ــختگیرانه ای ک ــی س ــه دیپلماس ــران درنتیج ای
ــب  ــه عق ــم، ب ــه بودی ــش گرفت ــال ها در پی ــول س ط

رانــده شــد.
وی افــزود: آقــای آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی، نیــز بیانیــه ای منتشــر و اعــام کــرد کــه 

ــی را از  ــران ســانتریفیوژها و زیرســاخت های اضاف ای
تاسیســات غنی ســازی فــردو بــر اســاس تعهداتــش 

در برجــام خــارج کــرده اســت. 
ــک  ــس از ی ــه پ ــاخته ک ــد س ــران را متعه ــام ای برج
ســال از اجرایــی شــدن آن، خــارج ســاختن تمامــی 
ســانتریفیوژهای اضافــی را از تاسیســات غنی ســازی 
ــات  ــاری در تاسیس ــه انب ــا را ب ــل و آن ه ــردو تکمی ف
ــارت  ــت نظ ــا تح ــد ت ــل کن ــز منتق ــازی نظن غنی س
مــداوم آژانــس قــرار داشــته باشــد؛ ایــن گام جالــب 

توجهــی اســت.
ــر  ــام مؤث ــرد: برج ــد ک ــفید تاکی ــخنگوی کاخ س س
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــه ب ــت ک ــی اس ــن توافق ــوده؛ ای  ب
و دیپلماســی مــداوم نیازمنــد اســت تــا مــا و جامعــه 
ــه  ــران ب ــه ای ــیم ک ــته باش ــان داش ــل اطمین بین المل
تعهداتــی کــه داده، پایبنــد بــوده اســت. پــس از 
انجــام ایــن کار، یعنــی پــس از یــک ســال مــا ثابــت 

ــوده اســت. ــر ب کردیــم کــه ایــن موضــوع مؤث
ارنســت تصریــح کــرد: همزمان بــا اینکــه رئیس جمهور 
آتــی )دونالــد ترامــپ(، بهتریــن راه پیــش رو را بررســی 
ــه او  ــتیم ک ــن هس ــدوار و خوش بی ــا امی ــد، م می کن
زمانــی کــه سیاســتگذاری خــود را بــرای ســال پیــش 
رو تعییــن می کنــد، ایــن موفقیــت را مدنظــر داشــته 

. شد با

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، هیئت 
ــام  ــت حجت االس ــه ریاس ــنبه ب ــران روز چهارش وزی

ــوری، تشــکیل جلســه داد. ــی، رئیس جمه روحان
ــط زیســت  ــن جلســه، ســازمان حفاظــت محی در ای
بــه مناســبت روز هــوای پــاک، گزارشــی از اقدامــات 
ــهرهای  ــوای کانش ــت ه ــود کیفی ــرای بهب ــت ب دول

ــرد. ــه ک ــران ارائ ــت وزی ــه هیئ کشــور ب
ارتقــای کیفیــت ســوخت بــه یــورو 4، تغییــر ســوخت 
نیروگاه هــا از مــازوت بــه گاز، ارتقــای اســتاندارد تولید 
خــودرو و اجرای نظام بازرســی مســتمر خطــوط تولید 
ــوط  ــتمر خط ــی مس ــام بازرس ــرای نظ ــودرو و اج خ
تولیــد، خــروج 915 هــزار خــودروی فرســوده )از 
جملــه 40 هــزار تاکســی(، اجــرای ســامانه یکپارچــه 
شــماره گذاری  توقــف  )ســیمفا(،  فنــی   معاینــه 
و تولیــد موتورســیکلت انژکتــوری، از جملــه اقدامــات 

مؤثــر دولــت یازدهــم بــوده اســت. 
همچنیــن وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــرگ و  ــش م ــه کاه ــوط ب ــات مرب ــی از مطالع گزارش

میــر ناشــی از آلودگــی هــوا طــی ســه ســال گذشــته 
ارائــه کــرد.

ــی  ــت آلودگ ــر اهمی ــد ب ــن تأکی ــور ضم رئیس جمه
هــوا و آثــار مخــرب آن بــر ســامت و اقتصــاد کشــور 
بــه توجــه ویــژه دولــت یازدهــم بــه موضــوع و اجــرای 
دقیــق برنامه هــای فرابخشــی کاهــش آلودگــی هــوا 
ــر توســعه حمــل و نقــل عمومــی، اجــرای  اشــاره و ب
ــی و بســط  ــق ســیمفا، توســعه طــرح بیابان زدای دقی

آگاهــی و مشــارکت مــردم تأکیــد کــرد.

از  پــاک  هــوای  روز  در  دولــت  اعضــای  ســپس 
دو  شــامل  ایــران  دانش بنیــان  محصــول  ســه 
ــی  ــایکل برق ــک کوادس ــرخ و ی ــیکلت دوچ موتورس
بازدیــد کردند.ســه وســیله برقــی مذکــور کــه طراحــی 
و ســاخت نمونــه آن هــا توســط دانش آموختــگان 
رضایی نــژاد،  شــهید  پژوهشــکده  از  دانشــگاهی 
ــی شــریف و دانشــگاه آزاد اســامی  دانشــگاه صنعت
قزویــن صــورت گرفتــه، مراحــل نهایــی شــماره گذاری 

را طــی می کنــد.
معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا حمایــت 
داخــل  ســاخت  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
همــکاری نزدیکــی را بــا ســرمایه گذاران تولیدکننــدگان 
و شــهرداری های کشــور آغــاز کــرده و مصمــم اســت 
بــازار ایــن محصــول را در مقابــل محصــوالت خارجــی 

ــد. صیانــت کن
در ادامــه جلســه، بــا توجــه بــه ســالگرد برجــام 
حاصــل  گشــایش های  دربــاره  دولــت  اعضــای 
و  بین المللــی در حــوزه دســتگاه  توافــق  ایــن  از 

و  ارائــه کردنــد  را  بخــش ذی ربــط گزارش هایــی 
موظــف  را  اجرایــی  دســتگاه های  رئیس جمهــور، 
ــن  ــاره ای ــه درب ــه جامع ــل ب ــانی کام ــه اطاع رس ب
دســتاورد نمــود. همچنیــن در ادامــه جلســه هیئــت 
دولــت، تصمیمــات مهمــی دربــاره بخشــودگی ســود 
تســهیات، افزایــش ســرمایه بانک هــا و تســویه 

بدهی هــای دولــت اتخــاذ شــد.
ــودگی  ــا بخش ــت ب ــم، دول ــن تصمی ــب ای ــه موج ب
تســهیات تــا یــک میلیــارد ریــال و تــا ســقف 
 یکصــد هــزار میلیــارد ریــال بــر اســاس شــرایط 
ــد  ــن می کن ــک مرکــزی تعیی ــه بان ــی ک و اولویت های
موافقــت کــرد. همچنیــن بــا تصویــب دولــت، وزارت 
ــا از محــل  امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف شــد ت
ــه  ــال را ب ــغ 200 هــزار میلیــارد ری حســاب مــازاد مبل
بانک هــای دولتــی  افزایــش ســرمایه دولــت در 
ــال را جهــت پرداخــت  ــارد ری ــغ 150 هــزار میلی و مبل
ــل  ــای عام ــه بانک ه ــت ب ــجل دول ــای مس بدهی ه

ــد. اختصــاص ده

جمهوری خــواه  ارشــد  ســناتور  مک کیــن،  جــان 
ضمــن هشــدار دربــاره اهــداف پوتیــن، بــا اشــاره بــه 
مذاکــرات »آســتانه« دربــاره ســوریه گفتــه کــه چــه بر 
ســر آمریــکا آمــده کــه روســیه، ایــران و ترکیــه بایــد 

ــد. ــوت کنن واشــنگتن را دع
جــان مک کیــن در مصاحبــه بــا شــبکه  ام اس ان بی ســی 
دربــاره روســیه و همچنیــن کــم شــدن قــدرت 
واشــنگتن در خاورمیانــه، به ویــژه ســوریه هشــدار 

داده اســت.
ســناتور ارشــد آمریکایــی در ابتــدا بــه ســوالی دربــاره 
مواضــع دونالــد ترامــپ درخصــوص ائتــاف نظامــی 

ناتــو پاســخ داد.

ــکا  ــرای آمری ــیار ب ــو بس ــت: نات ــن گف ــان مک کی ج
حیاتــی اســت. پــس از حمله تروریســتی 11 ســپتامبر 
اعضــای ناتــو نیروهایشــان را بــه دلیــل حملــه ای کــه 
بــه مــا شــد، بــه افغانســتان اعــزام کردنــد. امیــدورام 
رئیس جمهــور منتخــب ایــن موضــوع را متوجــه 
شــود. البتــه اعضــای ناتــو آن میزانــی کــه بایــد 
بــرای هزینه هــای نظامــی صــرف نمی کننــد، امــا بــه 
ــه  ــد ک ــما می بینی ــن، ش ــر پوتی ــار والدیمی ــف رفت لط
ــای  ــش بودجه ه ــاهد افزای ــا ش ــیاری از اعض در بس

ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــر می کن ــن فک ــی هســتیم. م دفاع
ــر  ــال حاض ــت ناتــو در ح ــن، اهمی ــای پوتی رفتاره

بســیار بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
ــه  ــری از مصاحب ــش دیگ ــواه در بخ ــناتور جمهوری خ س
ــه  ــران در منطق ــیه و ای ــش روس ــاره نق ــا اش ــود ب خ
ایــن  از  غــرب آســیا تصریــح کــرد: »موضوعــی 
ــر نیســت کــه روس هــا، ایرانی هــا و ترکیه ای هــا  مهم ت
دارنــد مــا را بــرای حضــور در کنفرانــس صلــح دعــوت 

می کننــد. 

رهبــری  نقــش  ایفــای  در حــال  دیگــر  آمریــکا 
نیســت. آمریــکا حتــی بخشــی از آن )کنفرانــس 
آســتانه دربــاره ســوریه( نیســت. دارنــد مــا را دعــوت 

می کننــد. چطــور بــه اینجــا رســیده ایم.
مک کیــن در پاســخ بــه ســؤال دیگــری دربــاره 
اینکــه آیــا او دربــاره مواضــع روســی ترامــپ نگرانــی 
ــد  ــا بای ــم؛ ام ــه نگران ــه ک ــت: البت ــه، گف ــا ن دارد ی
بگویــم رئیس جمهــور منتخــب افــرادی از قبیــل 
جیمــز ماتیــس، مایــکل فلیــن و دیگرانــی را کــه مــن 
ســال ها آن هــا را می شناســم، دور و بــر خــودش 
ــای روشــنی هســتند.  ــع کــرده. این هــا آدم ه جم

ــد. ــوش بده ــا گ ــه آن ه ــه او ب ــدوارم ک امی

نماینــده مــردم نائیــن در مجلــس گفــت: نائیــن 
ــل خشکســالی  ــه دلی ــکاری، ب ــر مشــکل بی ــاوه ب ع
مشــکات جانبــی دیگــری هــم دارد کــه مــردم را در 

ــت. ــرار داده اس ــا ق تنگن
ــن و عضــو  ــده مــردم نائی ــی، نماین عباســعلی پوربافران
شــورای  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
ــود  ــکاری و رک ــل بی ــه معض ــاره ب ــا اش ــامی، ب اس
ــن  ــار داشــت: شهرســتان نائی ــر کشــور اظه ــم ب حاک
اقتصــادی  رکــود  و  اســت  کشــور  کل  از  متأثــر 
مشــکات زیــادی بــه وجــود آورده کــه از جملــه آن هــا 

ــرد. ــاره ک ــد اش ــدم تولی ــه ع ــوان ب می ت
نباشــد،  تولیــد  کــه  زمانــی  قطعــا  افــزود:  وی 
ــا در حــوزه اشــتغال  ــدارد. م اشــتغالی هــم وجــود ن
و کارخانه هــا  شــرکت ها  می کنیــم  مشــاهده  گاه 
ــور  ــود، مجب ــات خ ــت مطالب ــدم دریاف ــل ع ــه دلی ب
ــه علــت  ــا ب می شــوند نیروهاشــان را تعدیــل کننــد ی
ــار  ــه دچ ــروش نرفت ــه ف ــا ب ــوالت آن ه ــه محص اینک

مشــکات و بدهــکار می شــوند؛ فشــارهای واردشــده 
ســبب می شــود کــه در نهایــت بــه علــت اینکــه 
ــای  ــند، کارخانه ه ــته باش ــی داش ــد پرداخت نمی توانن

ــد. ــل کنن ــود را تعطی خ
نماینــده مــردم نائیــن در مجلــس شــورای اســامی 
ــود  ــه رک ــی ک ــا زمان ــرد: قطع ــح ک ــن تصری همچنی
اقتصــادی وجــود داشــته باشــد، مــردم در تنگنــا 

ــی عمومــی  ــال آن نارضایت ــه دنب ــد و ب ــرار می گیرن  ق
و مشکات حاشیه ای به وجود می آید.

پوربافرانــی بــر همیــن اســاس اضافــه کــرد: در حــوزه 
تولیــد  اینکــه در حــوزه  انتخابیــه مــا، علی رغــم 
ــادی  ــکات اقتص ــاز مش ــا ب ــده، ام ــی ش حمایت های
جــدی دارد. در نائیــن عــاوه بــر وجــود معضــل 
بیــکاری و مشــکات اشــتغال، بــه دلیــل خشکســالی 
ــود  ــه خ ــت ک ــم هس ــری ه ــی دیگ ــکات جانب مش
ــن حــوزه هــم در  ــت شــده و مــردم ای ــر عل ــد ب مزی

ــارس ــد. ف ــرار گرفته ان ــا ق تنگن

ــب  ــور منتخ ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام ــد دونال ــاور ارش مش
ــورهای  ــت کش ــرای تقوی ــت او ب ــم دول ــکا، از تصمی آمری
منطقــه علیــه ایــران و بازبینــی توافــق هســته ای خبــر داد.

ولیــد فــارِس، مشــاور ارشــد دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
ــت  ــرد دول ــد ک ــه تاکی ــور خاورمیان ــکا در ام ــب آمری منتخ
ــه کار  ــاز ب ــر آغ ــه 2 روز دیگ ــده – ک ــاالت متح ــد ای جدی
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد داشــت – از کشــورهای منطق خواه
 گســترش قــدرت جمهــوری اســامی ایــران، حمایــت 

و توافــق هســته ای را بازبینی خواهد کرد.
فــارِس طــی پرســش و پاســخ ایمیلــی بــا روزنامــه 
»الشــرق االوســط« گفــت: دلیــل اصلــی در پــس بازبینــی 

توافــق هســته ای ایــران آن اســت کــه ترامــپ معتقــد اســت 
برجــام بــا ماحظــات امنیــت ملــی آمریــکا منافــات داشــته 
 و بــه ایــران اجــازه می دهــد آزادانــه در عــراق، ســوریه 
یمــن و لبنــان فعالیــت و بــا منافــع شــرکای عــرب ایــاالت 

متحــده در منطقــه مقابلــه کنــد.
وی تاکیــد کــرد: ترامــپ و دولــت او بــر روی اجــرای آنچــه 
ــرا  ــته ای اج ــاح های هس ــول س ــق ح ــن تواف ــد در ای بای
ــه  ــا ب ــر، آن ه ــرف دیگ ــرد.. . از ط ــد ک ــد، کار خواهن می ش

کار بــر روی ایــن توافــق ادامــه خواهنــد تــا امنیــت پایــدار 
ــان را  ــات در لبن ــن ثب ــن و همچنی ــوریه و یم ــراق، س در ع
ــی  ــورهای عرب ــه کش ــاره ب ــن دوب ــود؛ همچنی ــامل ش  ش
و شــرکای آن هــا، به ویــژه امــارات متحــده عربی، عربســتان 
ســعودی، بحریــن، اردن و مصــر )از حمایت هــای آمریــکا( 

ــان دهد. اطمین
مشــاور ارشــد ترامــپ در امــور خاورمیانــه همچنیــن افــزود: 
توافــق هســته ای  در  را  ایــن اصاحیه هــا  بایــد  ایــران 

ــود  ــد ب ــور خواه ــکا مجب ــت آمری ــه دول ــا اینک ــرد ی بپذی
اســتراتژی های جایگزینــی را بــرای حفاظــت از امنیــت 
ــا  ــه ب ــه منطقــه جهــت مقابل ملــی و شــرکایش و کمــک ب

ــد. ــاذ کن ــران اتخ ــعه ای توس
فــارِس ضمــن اشــاره بــه ماقات هــای مکــرر تیــم انتقــال 
ــا ســران و مقامــات برجســته کشــورهای  قــدرت ترامــپ ب
نگرانی هــای  ترامــپ  دولــت  کــرد:  تصریــح  عربــی 
کشــورهای عربــی حــول سیاســت های دولــت بــاراک 
ــی را کــه در  ــکا و اتفاقات ــی آمری اوبامــا، رئیس جمهــور فعل
منطقــه می افتــد، درک می کنــد و تــاش خواهــد کــرد 

ــد. ــب کن ــان را جل ــاد آن ــاره اعتم دوب

سخنگویکاخسفید:

تعهدی درباره اقدامات دولت آتی آمریکا نداده ایم

درجلسهدیروزهیئتدولت:

دستگاه ها موظف به اطالع رسانی درباره دستاوردهای برجام شدند

سناتورآمریکایی:

به کجا رسیده ایم که روسیه، ایران و ترکیه، باید ما را به کنفرانس آستانه دعوت کنند

نمایندهمردمنائین:

رکود اقتصادی، مردم را در تنگنا قرار داده است

مشاورارشدترامپ:

توافق هسته ای بازبینی خواهد شد

واکنش سردار سنایی راد به اظهارات مطهری:

تقویم رزمایش های موشکی ربطی به مسائل سیاسی ندارد
 افراد در حوزه تخصصی خود صحبت کنند
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باعــث  گذشــته  مــاه  دو  در  دالر  نــرخ  افزایــش 
دیجیتــال  قیمــت کاالهــای  غیرمنطقــی  افزایــش 
شــد؛ افزایشــی کــه بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر 
ــود،  ــدن دالر ب ــران ش ــل از گ ــه قب ــوط ب ــا مرب کااله
ــاالن  ــه فع ــه گفت ــا ب ــید؛ ام ــر می رس ــه نظ ــب ب عجی
بــازار از ابتــدای هفتــه جــاری قیمت هــا در بــازار، 
رونــد کاهشــی بــه خــود گرفته انــد. بــه گفتــه فعــاالن 
بــازار علــت اصلــی ایــن کاهــش قیمــت کاهــش نــرخ 
ــرخ ارز  ــد ن ــه رون ــز ب ــدگان نی ــا واردکنن ــت؛ ام ارز اس
ــن باعــث شــده قیمــت محصــوالت  ــد و ای ــد دارن امی
ــن کاهــش  ــه نظــر می رســد ای ــد. ب ــدا کن کاهــش پی
ــد  ــته باش ــه داش ــفندماه ادام ــط اس ــا اواس ــت ت  قیم
و بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن ســال نــو و بــازار شــب 
ــد  ــدا کنن ــش پی ــدودی افزای ــا ح ــا ت ــد، قیمت ه  عی
ــا  ــش قیمت ه ــاهد کاه ــاره ش ــد دوب ــال جدی و در س

باشــیم.
    گوشی همراه

افزایــش  ارز  نــرخ  هــرگاه  ســال های گذشــته  در 
می یافــت، بــه دنبــال آن شــاهد افزایــش شــدید 
توجــه  بــا  امســال  امــا  می بودیــم؛  قیمت هــا 
باالتریــن حــد خــود رســیده  بــه  اینکــه دالر  بــه 
 بــود قیمت هــا در بــازار گوشــی چنــدان تغییــری 

نکرد.
در ایــن مــدت انــواع مدل هــای آیفــون بیشــترین 
مدل هــا  ســایر  بــه  نســبت  را  قیمــت  افزایــش 

داشــتند کــه البتــه آیفــون 7 از مدل هــای دیگــر 
ــاالن  ــه فع ــه گفت ــد. ب ــر ش ــل گران ت ــی های اپ گوش
ــد ــدا کن ــه پی ــرخ ارز ادام ــش ن ــد کاه ــر رون ــازار، اگ  ب

قیمت هــا تــا کمتــر از دو هفتــه دیگــر کاهــش زیــادی 
ــد  ــرای خری ــبی ب ــان مناس ــرد و زم ــد ک ــدا خواه پی

ــی آن اســت. ــوازم جانب گوشــی و ل

    لپ تاپ
بــا افزایــش نــرخ ارز گرچــه بــازار لــوازم رایانــه نســبت 
بــه بــازار گوشــی همــراه چنــدان شــاهد نوســان 
ــد  ــود، امــا بعضــی کاالهــای پرمصــرف مانن قیمــت نب
لپ تــاپ قیمــت صعــودی بــه خــود گرفتنــد. بــه 
ــاپ  ــت لپ ت ــش قیم ــت افزای ــان عل ــه کارشناس گفت
ــت؛  ــوالت اس ــن محص ــداران از ای ــتقبال خری ــز اس نی
دلیــل  بــه  کامپیوتــری  قطعــات  مقابــل  در  امــا 
 رکــود بــازار بــا افزایــش قیمتــی مواجــه نشــدند 
و تقریبــا بــا همــان قیمت هــای قبــل از گرانــی دالر بــه 

فــروش می رســند.
    بهمن، فصل خرید

فعــاالن بــازار بهمن مــاه را بهتریــن زمــان بــرای خریــد 
ــفندماه  ــرا در اس ــد؛ زی ــی می دانن ــوالت دیجیتال محص
بــا توجــه بــه فرارســیدن ســال نــو قیمــت بــه 
ــان  ــه محــض پای ــران می شــود و ب ــی گ صــورت حباب
ــش  ــی را در پی ــد کاهش ــاره رون ــوروز دوب ــات ن  تعطی
دربــاره  قیمــت  کاهــش  ایــن  البتــه  می گیــرد. 
کاالهــای تولیــد 2017 و محصــوالت پرچــم دار برندهــا 
مطمئنــا بــه ایــن زودی هــا رخ نمی دهــد؛ امــا بــا ورود 
بــه  ایــن مدل هــای جدیــد مدل هــای قدیمی تــر 
ــا کاهــش قیمــت مواجــه می شــوند و ایــن  ــاره ب یک ب
ــه  ــرای کســانی ک موضــوع فرصــت مناســبی اســت ب
می خواهنــد کاالی مدنظــر خــود را بــا کمتریــن قیمــت 
خریــداری کننــد. پــس اگــر قصــد خریــد یــک گوشــی 
ــر  ــد، یکــی دوهفتــه ای صب ــد را داری ــاپ جدی ــا لپ ت ی

ــازار شــوید. ــه ب ــد روان ــرای خری کنیــد و بعــد ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

دیجیتال ها در مسیر ارزانی

ــوز  ــاغ مج ــس از اب ــران پردی ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
ــون  ــه ۴0 میلی ــر از ۳0 ب ــکن مه ــهیات مس ــش تس افزای
ــورت  ــه ص ــش ب ــزان افزای ــت: می ــر داد و گف ــان خب توم
ــه  ــازی ب ــال می شــود و نی ــا اعم ــرای واحده ــک ب اتوماتی
مراجعــه بــه بانــک نیســت. ســعید غفــوری گفــت: بانــک 

مرکــزی مجــوز افزایــش تســهیات مســکن 
مهــر را از ۳0 میلیــون تومــان بــه ۴0 میلیــون 
بــا  داد:  ادامــه  ابــاغ کــرد. وی  تومــان 
پیشــرفت خــوب پروژه هــا تــا قبــل از ســال 
جدیــد شــاهد تحویــل واحــد در فازهــای ۸ 
ــس  ــه پ ــود ک ــم ب ــم خواهی ۵، 11 و ۹ قدی
از اســتقرار افــراد، مراســم افتتــاح را برگــزار 

ــم  ــار داشــت: در حــال حاضــر، تی ــم. غفــوری اظه می کنی
ــام  ــر قائم مق ــئله از دفت ــن مس ــه ای ــیدگی ب ــی رس اجرای
ــرکت  ــر و ش ــکن مه ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس وزی
عمــران شــهرهای جدیــد، در حــال مذاکــره و گفت وگــو بــا 
ــورد  ــوده و چگونگــی پیشــبرد برنامه هــا را م ــکاران ب پیمان

ــران  ــرکت عم ــل ش ــر عام ــد. مدی ــرار می دهن ــی ق بررس
ــاش  ــرد: ت ــه ک ــن اضاف ــس همچنی ــد پردی ــهر جدی ش
 می شــود بــا همــت تمامــی دســت اندرکاران مجموعــه 
و فعــال کــردن شــیفت شــب کارگاه هــا در روزهــای 
تعطیــل، پــروژه عظیــم در پردیــس را بــه پایــان برســانیم. 
غفــوری در ادامــه بــه آمادگــی بانــک مســکن 
ــر داد  ــده خب ــغ اعام ش ــل مبال ــرای تحوی  ب
جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  و گفــت: 
پردیــس، برنامــه تمامــی خدمــات زیربنایــی 
و روبنایــی و همچنیــن اقدامــات الزم جهــت 
ــه  ــاز، محل طرح هــای آماده ســازی در هــر ف
و بلــوک را تهیــه کــرده و بــه محــض دریافــت 
یارانــه از ابتــدای اســفندماه بــه صــورت شــبانه روزی و ســه 
ــه وی ــه گفت ــردازد. ب ــا می پ ــل پروژه ه ــه تکمی ــیفت ب  ش
ــرای  ــک ب ــه روال اتوماتی ــه ب ــش یافت ــغ افزای ــزان مبل می
ــه  ــاز ب ــده و نی ــام ش ــده انج ــای باقی مان ــی واحده تمام

ــنا ــت. ایس ــک نیس ــه بان ــان ب ــه متقاضی مراجع

بین المللــی  نمایشــگاه  ســیزدهمین  کیمیای وطن

صنعــت خــودرو از ۵ تــا ۸ بهمن مــاه در محــل نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان برگــزار 
خواهــد شــد. بــه گــزارش واحد رســانه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان در ایــن دوره نیــز همچــون 

ســال های گذشــته خودروســازان و واردکنندگان 
ــته اند  ــگاه پیوس ــن نمایش ــه ای ــور ب ــر کش برت
ایران خــودرو، گــروه  صنعتــی  کــه گــروه 
 خودروســــازی ســـایپا، مدیـــران خــودرو

کرمان خــودرو، شــرکت صنایــع مدیــا موتــورز 
کارمانیــا خودروســازی  شــرکت   کیــش، 

رامک خــودرو، آریــن موتــور پویــا و جهــان 
هســتند.  دوره  ایــن  مشــارکت کنندگان  از  آریــا  نویــن 
مشــارکت کنندگان در ایــن نمایشــگاه، رونمایــی از محصــوالت 
ــروه  ــد. گ ــا فیس لیفــت را در دســتور کار خــود دارن ــد ی جدی
ــان و  ــک، لیف ــای ج ــده برنده ــودرو نماین ــی کرمان خ صنعت
 i20 و i10 هیونــدای بــا جدیدتریــن محصــول خــود هیونــدای

ــه ایــن نمایشــگاه می آیــد. شــرکت خودروســازی کارمانیــا  ب
نماینــده BYD بــا محصــول شاســی بلند هیبریــد جدیــد 
خــود بــا نــام S6 حضــور خواهــد یافــت. گــروه خودروســازی 
ســایپا در قالــب نماینــده برنــد ســیتروئن، ضمــن رونمایــی از 
ــد  ــوالت جدی ــی محص ــه معرف ــد، ب ــن برن ــول C۴ ای محص

کارخانه های برلیانس و چانگان می پردازد. 
صنایــع خودروســازی مدیــران خــودرو، چــری 
ــن محصــول  ــوان جدیدتری ــه عن Tiggo ۵ را ب
عنــوان  بــه  و  خــود عرضــه خواهــد کــرد 
 Arrizo ــول ــز محص ــد MVM نی ــده برن نماین
ــد  ــان خواه ــگاه اصفه ــه نمایش ۵ و X22 را ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــن آری ــان نوی ــرکت جه آورد. ش
نماینــده برنــد نیســان کــه اولیــن حضــور خــود را در اصفهــان 
ــا دو محصــول موفــق خــود JUKE و  تجربــه می کنــد نیــز ب
ــوالت ــن محص ــار ای ــد. در کن ــگاه می آی ــه نمایش  X-Trail ب

ــژو  ــز و پ ــده مرســدس بن ــی ایران خــودرو نماین گــروه صنعت
ــد. ــن محصــوالت خــود می پردازن ــه جدیدتری ــه ارائ ــز ب نی

رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــا انتقــاد 
از قیمت گــذاری دســتوری معتقــد اســت کــه ایــن شــیوه موجــب ایجــاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوب زاده ب ــا یعق ــت. عبدالرض ــده اس ــی ش ــت و بی عدالت ران
اینکــه برخــی معتقدنــد قیمت گــذاری تجهیــزات پزشــکی موجــب کاهــش 
قیمت هــا از حــدود ۳0 تــا 60 درصــد بســته بــه نــوع محصــول شــده، اظهــار 
ــه  ــدم ک ــتم و معتق ــق نیس ــر مواف ــن اظهارنظ ــا ای ــه ب ــه هیچ وج ــرد: ب ک
قیمت گــذاری دســتوری تجهیــزات پزشــکی موجــب کاهــش قیمت هــای 
آن نشــده، بلکــه خریــد متمرکــز عاملــی بــرای کاهــش قیمــت تجهیــزات 
خریداری شــده اســت. وی ادامــه داد: در هیــچ جــای دنیــا قیمت گــذاری 
دســتوری صــورت نمی گیــرد و تنهــا کشــوری کــه بــا ایــن مســئله 
ــه صــورت  مواجــه شــده، ایــران اســت. اینکــه قیمــت کلیــه محصــوالت ب
ــه  ــد، پذیرفت ــده باش ــن آم ــتوری پایی ــذاری دس ــق قیمت گ ــام و از طری ع
ــی اســت کــه  نیســت؛ بلکــه کاهــش قیمت هــا فقــط درخصــوص کاالهای
ــی  ــرد: برخ ــان ک ــده اند. وی خاطرنش ــداری ش ــز خری ــورت متمرک ــه ص ب
بــا قیمت گــذاری ســریع تر و ثبت نــام زودتــر موجــب انعقــاد قــرارداد 
می شــوند و برخــی نیــز بــا توجــه بــه روابطــی کــه دارنــد از ســایرین پیشــی 
ــه نیســت و متاســفانه  ــه هیچ وجــه پذیرفت ــن مســئله ب ــه ای ــد ک می گیرن
ــه وزارت  ــت: اینک ــوب زاده گف ــرد. یعق ــی در خریدهــا صــورت نمی گی عدالت
ــه صــورت دســتوری  ــه چــه دلیــل اصــرار دارد قیمت گــذاری ب بهداشــت ب

انجــام شــود، مشــخص نیســت. اقتصــاد آنایــن

انتقاد از قیمت گذاری دستوری تجهیزات پزشکی

حتما بخوانید!
3وام مسکن مهر، ۴۰ میلیون تومان شد پنجشنبه   3۰  دی ماه  1395

ـــمـــاره 3۴8 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

کاهش ۳۵ درصدی صادرات مرغ
رئیــس انجمــن پرورش دهندگان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتی ب ــرغ گوش م
ــه  ــایه ب ــورهای همس ــاز کش نی
مــرغ، ســاالنه 2.۵ میلیــون تــن 
ــزان  ــون، می ــت: تاکن ــت، گف اس
صــادرات مــرغ از کشــور نســبت 
 ۳۵ حــدود  قبــل  ســال  بــه 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. محمــد یوســفی شــرایط بــازار 
مــرغ را راکــد توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
ــان، در  ــار 60۴0 توم ــوه و تره ب ــن می ــرغ در میادی ــت م قیم
ــه صــورت  ــده ب ــرخ مــرغ زن میــدان بهمــن ۵۵00 تومــان و ن
ــان اینکــه قیمــت  ــا بی ــان اســت. وی ب غیرنقــدی ۴200 توم
ــم  ــان از رق ــا ۳00 توم ــدی 2۵0 ت ــه صــورت نق ــده ب ــرغ زن م
ذکرشــده کمتــر اســت، گفــت: دالیــل رکــود بــازار ایــن کاال آن 
ــان  ــم، تولیدم ــرار داری ــاه ق ــی م ــای پایان ــه در روزه اســت ک
زیــاد و صــادرات نیــز متوقــف شــده اســت. رئیــس انجمــن 
پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی دربــاره دالیــل افزایــش 
قیمــت جوجــه یــک روزه در بــازار نیــز اضافــه کــرد: هم اکنــون 
ــزی  ــد جوجه ری ــداران قص ــه مرغ ــم ک ــرار داری ــی ق در فصل
ــک روزه  ــه ی ــرای جوج ــا ب ــل تقاض ــن دلی ــه همی ــد؛ ب دارن
ــدا  ــش پی ــز افزای ــت آن نی ــه قیم ــه؛ در نتیج ــش یافت افزای
کــرده اســت. رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته در مجمــوع، حــدود 6۵ تــا 
70 هــزار تــن مــرغ از کشــور صــادر شــد، گفــت: صــادرات مرغ 
مــا نســبت بــه میــزان تولیــد و همچنیــن نســبت بــه نیــازی 

که کشورهای همسایه مان دارند، عددی نیست.

نارنگی پاکستان هم وارد بازار میوه شد
عرضــه  و  واردات  از  ســبزی  و  میــوه  اتحادیــه  رئیــس 
غیرقانونــی نارنگــی پاکســتانی در بــازار خبــر داد. سیدحســین 
 مهاجــران از توزیــع نارنگــی پاکســتانی در بــازار خبــر داد 
ــی  ــع میوه های ــاهد توزی ــن ش ــش از ای ــت: پی ــار داش و اظه
 ماننــد شــبرنگ آفریقایــی، انبــه کنیــا، شــاه بلوط ترکیــه 
و گابــی آمریکایــی در بــازار بودیــم و از روز گذشــته، نارنگــی 

پاکســتانی نیــز بــه ایــن میوه هــا افــزوده شــده اســت. 
ــوه  ــن می ــع ای ــزان توزی ــون می ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــزی  ــدان مرک ــارج از می ــم خ ــه آن ه ــت و عرض ــدک اس ان
ــی  ــت نارنگ ــزود: قیم ــود، اف ــام می ش ــار انج ــوه و تره ب می
پاکســتانی در بــازار حــدود 7 هــزار تومــان اســت؛ ضمــن اینکــه 
ــر از  ــر گران ت ــا ۵ براب ــوه، آن را تقریب ــن می ــدگان ای توزیع کنن
قیمــت خریدشــان عرضــه می کننــد. رئیــس اتحادیــه میــوه 
و ســبزی همچنیــن تحــوالت بــازار ایــن محصــوالت را مــورد 
اشــاره قــرار داد و افــزود: نســبت بــه هفتــه گذشــته، قیمــت 
ســیب درختــی قرمــز و ســفید کیلویــی ۵00 تومــان افزایــش 

ــا ۵000 تومــان رســیده اســت. ــه حــدود 2۵00 ت ــه و ب یافت

بازار آهن، قربانی رکود مسکن شد
ــادی  ــار زی ــت: انتظ ــن گف ــندگان آه ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــازار  ــا گشایشــی در ب ــا نه تنه ــود کشــیدیم؛ ام ــع رک ــرای رف ب

ــود شــدیدتر هــم شــده اســت ــاد، بلکــه رک ــاق نیفت اتف
 محمــد آزاد بــا اشــاره بــه اینکــه رکــود مســتمر بــازار مســکن 
 باعــث شــده بــازار آهــن بــا تعطیلــی مغازه هــا روبــه رو شــود
ــد  ــدود 1۴00 واح ــر ح ــال اخی ــول ۳ س ــت: در ط ــار داش اظه
ــه در  ــان اینک ــا بی ــل شــده اســت. وی ب آهن فروشــی تعطی
ــا  ــازه حــدود ۳00 ت ــزار و ۵00 مغ ــازار آهــن شــادآباد از ۳ ه ب
تعطیــل کرده انــد، افــزود: در بــازار آهــن حاشــیه آزادگان 
هــم از 2 هــزار و 700 مغــازه تقریبــا 200 مغــازه تعطیــل شــده 
اســت. البتــه بیشــتر پاســاژهای آهن فروشــی خیابــان پامنــار 
هــم تعطیــل شــده و مغــازه داران ترجیــح می دهنــد بــه 

ــد. ــرد بپردازن ــن و میلگ ــر از آه ــی غی ــروش محصوالت ف
 رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن تصریــح کــرد: فعــاالن 
بــازار در ایــن صنــف انتظــار زیــادی بــرای رفــع رکــود کشــیدند 
ــود  ــه رک ــاد، بلک ــاق نیفت ــازار اتف ــی در ب ــا گشایش ــا نه تنه ام
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــم ش ــدیدتر ه ش
ماه هــای پایانــی ســال نزدیــک می شــویم و فروشــندگان نیاز 
زیــادی بــه نقدینگــی دارنــد. آزاد اضافــه کــرد: آهــن نســبت 
بــه هفتــه گذشــته، افزایــش قیمتــی نداشــت؛ بــه نحــوی کــه 
ــان، میلگــرد  ــا قیمــت 1۸00 توم ــو تیرآهــن ب ــروز هــر کیل ام

ــد. ــروش می رس ــه ف ــان ب ــان و ورق 2100 توم 1620 توم

مشکل جدید آیفون در بازار ایران
ــه واردات  ــه در زمین ــت شــرکت های مجوزگرفت ــی از فعالی مدت
ــروش  ــان ف ــا همچن ــذرد، ام ــل می گ ــی های اپ ــمی گوش رس
ــی همــراه  ــا امــا و اگرهای ــی ب ــد آمریکای ــن برن محصــوالت ای
بــوده و مشــتریان آن در ایــران بــا نگرانی هــای متعــدد مواجــه 
ــگام  ــی مشــاهده می شــود هن ــه گاه ــه ای ک ــه گون هســتند؛ ب
ــا  ــا مشــکل دار و ب ــی ی ــن محصــول نمونه هــای تقلب ــد ای خری
کیفیــت پاییــن بــه مشــتری واگــذار شــده یــا قطعــات جانبــی 

گوشــی تعویــض شــده اســت. 
ــا  ــر ب ــئوالن ام ــه مس ــد ک ــی رخ می ده ــات در حال ــن اتفاق ای
ارائــه مجــوز بــه بیــش از 20 شــرکت  تصمیــم بــه ســاماندهی 
ــن  ــه می شــود ای ــون گفت ــا اکن ــن آشــفته بازار داشــته اند؛ ام ای
ــر از  ــی بدت ــون 7 حت ــد آیف ــه خری ــژه در زمین ــت به وی وضعی

قبــل شــده اســت. 
رئیــس کمیتــه بازرســی اتحادیــه تجهیــزات مخابراتــی در 
این بــاره اظهــار کــرد: شــاید یکــی از مشــکات اساســی برنــد 
ــه  ــت ک ــرکت هایی اس ــه ش ــوط ب ــر مرب ــای اخی ــل در ماه ه اپ

ــد. ــوز گرفته ان ــد مج ــن برن ــمی ای ــرای واردات رس ب
بــه  حــوزه  ایــن  در  متاســفانه  افــزود:  دادخــواه  میثــم   
ــن  ــده و در ای ــت داده ش ــوز فعالی ــددی مج ــرکت های متع ش
ــتند؛  ــرمایه کان هس ــد س ــرکت ها فاق ــن ش ــتر ای ــان بیش می
بــه همیــن دلیــل در مــوارد متعــدد شــاهدیم کــه هــر شــرکت 
ــون دارد؛ در  ــمی آیف ــی واردات رس ــداد اندک ــاه تع ــول م در ط
ــا ســه شــرکت  ــه دو ت ــن بخــش ب ــر واردات ای ــه اگ ــی ک حال
ــود.  ــازار حاکــم ب ــر ب ــری ب کان ســپرده می شــد، شــرایط بهت
وی ادامــه داد: تــوان واردات ایــن شــرکت ها بــه مراتــب کمتــر 
از نیــاز بــازار بــوده و شــرایط مالــی آن هــا بــه گونــه ای اســت کــه 
ــه  گاهــی شــاهدیم تعــداد اندکــی از ایــن شــرکت ها دســت ب
تخلفاتــی زده و کارت هــای گارانتــی را بــه ســایر فروشــندگان که 
ــه  ــد، ارائ ــکل دار وارد می کنن ــی مش ــاق و حت ــی های قاچ گوش

ــد. ــی می کنن ــود درآمدزای ــرای خ ــرده و در ازای آن ب ک

راه دور زدن مالیاتی کارمندان بسته شد
معــاون نظــارت مالی و خزانــه داری 
بــا اشــاره بــه پرداخــت مســتقیم 
حقــوق کارکنــان از بانــک مرکــزی 
ــده می گویــد  از ابتــدای ســال آین
از مزایــای ایــن روش ایــن اســت 
ــی  ــر دســتگاه های اجرای ــه دیگ ک
نمی تواننــد علی رغــم کســر مالیــات 
و بیمــه از حقــوق افــراد، آن را بــه دســتگاه های مربوطــه 
ــی  ــه تحوالت ــان اینک ــا بی ــی ب ــت هللا اکرم ــید رحم ــد. س نپردازن
بنیادیــن در خزانــه داری کشــور در شــرف وقــوع اســت، توضیــح 
داد: اکنــون در حــال اجــرای برنامه هــای متعــددی هســتیم کــه 
ــاه  ــور را کوت ــه داری کش ــت در خزان ــه های پرداخ ــام پروس  انج
و الکترونیکــی کنیــم. وی در ایــن زمینــه چنیــن گفــت: مثــا در 
بــرای  بــود کــه ذی حســاب هایی کــه  گذشــته این چنیــن 
دریافــت حقوق هــای کارمندانشــان بــه خزانــه داری کشــور 
ــا  ــرده و ب ــه ک ــوط را ارائ ــی دی های مرب ــد، س ــه می کردن مراجع
بررســی خزانــه داری و بــا اعــام ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کشــور، حقــوق کارمندانشــان را دریافــت می کردنــد. اکنــون یکــی 
ــه داری کشــور انجــام شــده و هــر مــاه  از اقداماتــی کــه در خزان
کامل تــر می شــود ایــن اســت کــه حقــوق کارمنــدان مســتقیما 

و بدون واســطه به حســاب کارمندان پرداخت شود.

نگاه ایرانیان به کاالهای چینی مثبت نیست
نایب رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چیــن بــه 
 تشــریح اولویت هــا و مزیت هــای روابــط اقتصــادی ایــران 
و چیــن پرداخــت و تصریــح کــرد کــه نــوع روابــط تجــاری دو 
ــط اقتصــادی  ــه رواب ــت ب ــر نف ــی ب ــط متک ــد از رواب کشــور بای
ــر  ــا حضــور بیشــتر بخــش خصوصــی دو طــرف تغیی ــدار ب پای
کنــد. مجیدرضــا حریــری در همایــش مشــترک تجــاری 
فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی ایــران و چیــن بــا اشــاره 
ــان دو  ــه می ــاری دوجانب ــادی و تج ــط اقتص ــت رواب ــه اهمی ب
کشــور عنــوان کــرد: بخــش عمــده ای از روابــط اقتصــادی بیــن 
ــش  ــه بخ ــق ب ــته متعل ــه گذش ــه ده ــی س ــن ط ــران و چی ای
ــن  ــی در ای ــش خصوص ــش بخ ــوده و نق ــور ب ــی دو کش دولت
روابــط پررنــگ نبــوده اســت. وی افــزود: طــی 10 ســال گذشــته 
بخــش خصوصــی در چیــن توســعه مناســبی پیــدا کــرده 
ــش  ــط بخ ــن توس ــاد چی ــد از اقتص ــدود 60 درص ــروز ح و ام
خصوصــی اداره می شــود. امیدواریــم کــه نقــش بخــش 
خصوصــی در ایــران هــم بیشــتر شــود. حریــری تصریــح کــرد: 
ــرخ رشــد  ــی ن ــم؛ یک ــران داری ــم در اقتصــاد ای دو معضــل مه
ــکار  ــل بی ــان فارغ التحصی ــاد جوان ــداد زی ــن و دیگــری تع پایی
اســت؛ بــرای همیــن مایلیــم کاالیــی کــه در بــازار داخلــی تولیــد 
می شــود، توســط نیــروی ایرانــی تولیــد شــود. فضــای ذهنــی 
ــه  ــت نیســت؛ ن ــی مثب ــای چین ــه کااله ــا نســبت ب ــه م جامع
بــرای آنکــه کیفیــت کاالهــای چینــی پاییــن اســت، بلکــه بــه 
 دلیــل اینکــه مــردم اینگونــه احســاس می کننــد کــه فرصــت کار 
و شــغل از خودشــان گرفتــه می شــود. وظیفــه مــا ایــن اســت 
ــعه  ــال توس ــه دنب ــکل ب ــن ش ــت ترین و بی خطرتری ــه درس ب

ــط اقتصــادی دو کشــور باشــیم. رواب

کارت های بازرگانی یک بارمصرف در آخر خط
گمــرک ایــران اعــام کــرد: بــا اعتبارســنجی ذی نفعــان تجــارت 
خارجــی، پایــان عمــر کارت هــای بازرگانــی یک بارمصــرف 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــال ب ــد. اتص ــه زودی فرامی رس ب
جهــت کنتــرل اعتبارســنجی ذی نفعــان شــامل صاحبــان 
کارت هــای بازرگانــی، حق العمــل کاران امــور گمرکــی، شــرکت های 
حمل ونقــل و حتــی اعتبارســنجی پرســنل فعــال آن هــا از 
ــی  ــور گمرک ــع ام ــامانه جام ــژه س ــای وی ــن قابلیت ه  تازه تری
و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی اســت. بــا اجرایی شــدن این 
قابلیــت جدیــد در ســامانه جامــع امــور گمرکــی و پنجــره واحد 
ــی  ــان کارت هــای بازرگان ــرزی، شناســایی صاحب تجــارت فرام
یک بارمصــرف توســط گمــرک بــه راحتــی امکان پذیــر خواهــد 
بــود؛ بــا اتصــال گمــرک بــه بخــش اعتبارســنجی ســازمان امور 
مالیاتــی زمانــی کــه صاحــب کارت بازرگانــی اقــدام بــه اظهــار 
ــه  ــی ب ــع گمرک ــد، ســامانه جام کاالی خــود در گمــرک می کن
صــورت هوشــمند اعتبــار صاحــب کارت و حتــی حق العمــل کار 
ــب  ــه صاح ــد ک ــخص می کن ــی و مش ــنل وی را بررس ــا پرس ی
 کارت بازرگانــی یــا ســایر ذی نفعــان در گمــرک، اعتبــار کافــی
را بــرای انجــام عملیــات گمرکــی دارنــد یــا خیــر کــه در صــورت 
تأییــد اعتبــار، امــکان ادامــه عملیــات گمرکــی بــرای وی فراهم 
خواهــد شــد و در غیــر ایــن صــورت، ادامــه انجــام تشــریفات 

گمرکــی امکان پذیــر نخواهــد بــود.

توافق جدید برقی ایران-روسیه
علیرضــا دائمــی، معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر 
ــن  ــه بی ــای انجام گرفت ــن توافق ه ــریح مهم تری ــرو، در تش نی
ایــران و روســیه در صنعــت بــرق طــی یکســال گذشــته گفــت: 
ــرق  ــروگاه ب ــی دو نی ــداث و بازتوان ــرارداد اح ــون ق ــم اکن ه
ــام  ــا اع ــا شــرکت های روســی امضــا شــده اســت. وی ب ب
ــه نیــروگاه قدیمــی  ــوط ب اینکــه یکــی از ایــن توافق هــا، مرب
ــی  ــرد: پیش بین ــح ک ــت، تصری ــتان اس ــن خوزس ــرق رامی ب
می شــود در صــورت اجــرای ایــن پــروژه بــا مشــارکت 
روس هــا، راندمــان تولیــد ایــن نیــروگاه از ۳6 درصــد فعلــی 

ــد. ــا ۵۵ درصــد افزایــش یاب ــه ۵0 ت ب
ــی  ــده برق ــق حاصل ش ــن تواف ــئول دومی ــام مس ــن مق  ای
بیــن ایــران و روســیه را احــداث یــک نیــروگاه جدیــد بــرق در 
بندرعبــاس عنــوان کــرد و افــزود: بــا مشــارکت یــک شــرکت 
روســی، نیروگاهــی در بندرعبــاس بــا ظرفیــت یک هــزار و ۴00 
ــی  ــن ویژگ ــی مهم تری ــد. دائم ــد ش ــداث خواه ــگاوات اح م
ــودن  ــاال ب ــاس را ب ــرق در بندرعب ــد ب ــروگاه جدی ــداث نی اح
راندمــان تولیــد و اســتفاده از نســل جدیــد توربین هــا عنــوان 
ــران  ــن ای ــی بی ــرارداد برق ــن دو ق ــزود: ارزش ای ــرد و اف  ک
و روســیه، چنــد میلیــارد دالر بــوده کــه جزئیــات آن در آینــده 
ــو  ــرکت »اینتررائ ــا ش ــون ب ــران تاکن ــد. ای ــد ش ــام خواه اع
ــرق  ــروگاه ب ــی نی ــرح بازتوان ــرای ط ــرای اج ــپورت« ب اکس
رامیــن و شــرکت »تکنوپــروم اکســپرت« روســیه بــرای 
ســاخت یــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در هرمــزگان، قــرارداد 
ــرا  ــانت اخی ــه کومرس ــت. روزنام ــرده اس ــا ک ــکاری امض هم
ارزش قــرارداد ســاخت نیــروگاه جدیــد بندرعبــاس را حــدود 
یــک میلیــارد و 120 میلیــون دالر اعــام کــرده کــه بــا اســتفاده 
ــاری روســیه، احــداث خواهــد شــد. از بازگشــایی خــط اعتب

بزرگان خودرو در نصف جهان گرد هم می آیندوام مسکن مهر، ۴۰ میلیون تومان شد

پیکانی که هرگز ساخته نشد
ایران خــودرو در اواخــر دهــه 70 قــرار بــود مــدل جدیــدی از پیــکان را روانــه بــازار کنــد. X11، پــروژه ای بــود کــه هیــچ گاه بــه 

ســرانجام نرســید.

در قاب تصویر قیمت تبلت لنوو در بازار )تومان(

53۰,۰۰۰

95۰,۰۰۰
 Lenovo Yoga Tab

1۰ 3

۴3۰,۰۰۰
 Lenovo Tab

۴G 7 3

6۴۰,۰۰۰
 7۰-Lenovo A1۰

A76۰۰

6۰۰,۰۰۰
Lenovo Tab

8 3 

1,15۰,۰۰۰
 Lenovo IdeaPad

31۰ Miix

3۰۰,۰۰۰
 7 3 Lenovo Tab

Essential WiFi

Lenovo PHAB

در حالــی کــه نزدیــک بــه ۸0 درصــد ترافیــک موبایــل در جهــان بــرای تماشــای 
فایل هــای تصویــری و ویدئویــی بــه کار مــی رود، ایــن آمــار در ایــران بــه مراتــب 
ــد  ــددی مانن ــل متع ــه دالی ــران ب ــت در ای ــترکان اینترن ــت. مش ــر اس پائین ت
ــه  ــر ب ــد کمت ــح می دهن ــت، ترجی ــم اینترن ــگام حج ــان زودهن ــراس از پای ه
ــان،  ــر عمیدی ــد. علی اصغ ــدام کنن ــی اق ــری و ویدئوی ــای تصوی ــود فایل ه دانل
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، دربــاره آمــار مشــترکان 
تلفــن همــراه می گویــد: پیش بینی هــا نشــان می دهــد تعــداد مشــترکان 
تلفــن همــراه در ســال 2020 بــه بیــش از ۵ میلیــارد و ۴00 میلیــون نفــر خواهــد 
رســید و بــه مــوازات آن مصــرف داده نیــز افزایــش خواهــد یافــت؛ تــا آنجــا کــه 
ــه ۸0 درصــد  ــا از 6۴ درصــد در ســال 201۴ ب ــو از ترافیــک داده دنی ســهم ویدئ
ــاره  در ســال 201۹ خواهــد رســید. در مقطعــی از زمــان انتقــادات بســیاری درب
ــود  ــه دانل ــان از اینک ــی کارشناس ــی برخ ــده و حت ــرح ش ــت مط ــم اینترن حج
ــه  ــل بیــش از 200 هــزار تومــان هزین ــت موبای ــا اینترن ــم ســینمایی ب یــک فیل
دارد، گایه هــای متعــددی را مطــرح کــرده بودنــد. البتــه در چنــد مــاه گذشــته 
تغییراتــی در قیمــت اینترنــت ایجــاد شــده؛ بــا وجــود ایــن همچنــان تماشــای 
فایل هــای تصویــری هزینه هــای زیــادی را بــرای کاربــران ایرانــی شــامل 
ــی  ــرعتی در حال ــی و س ــت حجم ــاره اینترن ــمکش ها درب ــن کش ــود. ای می ش
اســت کــه در حــال حاضــر در ســایر کشــورهای جهــان اگرچــه ارائــه اینترنــت 
ــای  ــر مبن ــت ب ــت ثاب ــداول اســت، امــا اینترن ــه صــورت حجمــی مت ــل ب موبای

ــنا ــود. ایس ــه می ش ــرعت ارائ س

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم گفــت: طبــق مصوبــه مجلــس در 
ایــن برنامــه ســقف پرداختــی بــه مقامــات، مدیــران و کارکنــان دســتگاه های 
ــی  ــد خدابخش ــود. محم ــد ب ــان خواه ــزار توم ــون و 600 ه ــی 12 میلی اجرای
تصریــح کــرد: مــا در برنامــه ششــم ۳ میلیــارد دالر بــرای مقاوم ســازی 
ــار  ــت نظــام ســامت را در اختی ــن تولی ــم؛ همچنی ــدارس اختصــاص دادی م
وزارت بهداشــت قــرار دادیــم؛ ممنوعیــت کار کــردن و شــاغل بــودن همزمــان 
ــه اســتثنای مناطــق محــروم از دیگــر  در بخش هــای دولتــی و غیردولتــی ب
ــام  ــم تم ــرر کردی ــن مق ــود. همچنی ــم ب ــه شش ــس در برنام ــات مجل مصوب
متقاضیــان ازدواج ملــزم بــه انجــام طــرح غربالگــری شــوند. وی تاکیــد کــرد: 
ــت  ــای تح ــتمری خانواده ه ــم، مس ــه شش ــس در برنام ــه مجل ــق مصوب طب
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی بایــد 20 درصــد قانــون کار باشــد کــه در 
ــان  ــراد بیــش از 200 هــزار توم ــن اف ــه ای ــی ب ــن پرداخت ــن شــرایط کمتری  ای
در مــاه خواهــد بــود؛ در حــال حاضــر نــرخ بــاروری در کشــور 1.۸ درصــد اســت 
ــرخ تثبیــت جمعیتــی  ــه ن ــازه ب ــه 2.1 درصــد برســد، ت کــه اگــر ایــن رقــم ب
ــه  ــاروری ب ــرخ ب ــش ن ــه ششــم، افزای ــا در برنام ــذاری م می رســیم؛ هدف گ
2.۵ درصــد اســت کــه بــرای ایــن منظــور بعضــی محدودیت هــا در ایــن زمینــه 
را حــذف کردیــم؛ ماننــد ســه فرزنــدی در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری. 
خدابخشــی همچنیــن یــادآور شــد: مــا در جریــان رســیدگی بــه برنامه ششــم 
تــاش کردیــم نظــر دولــت را اعمــال کنیــم؛ البتــه تمــام مصوبــات مجلــس 

در برنامــه ششــم در چارچــوب جــدول منابــع و مصــارف بــوده اســت. مهــر
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ــه  ــدازی پایان ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــهر ب ــهردار خمینی ش ش
بــزرگ مهربیــن در ایــن شــهر گفــت: ایــن پایانــه 
نیــاز شهرســتان های غــرب اســتان اصفهــان ماننــد 
شاهین شــهر، خمینی شــهر، نجف آبــاد، برخــوار و دولت آبــاد 
را برطــرف می کنــد و دیگــر نیــازی نیســت کــه پایانــه ای 

ــود.  ــداث ش ــگاه اح ــه آتش در منطق
ــل  ــر عام ــراه مدی ــه هم ــه ب ــدری ک ــر حاج حی علی اصغ
پایانــه مســافربری مهربیــن بــه جمــع خبرنــگاران 
آمــده بــود رعایــت مســائل زیســت محیطی، جلوگیــری 
را  مــردم  آســان  دسترســی  و  شــدید  ترافیــک  از 
ــن در  ــافربری مهربی ــه مس ــداث پایان ــی اح ــت اصل عل
خمینی شــهر دانســت و گفــت: احــداث چنیــن پایانــه ای 
پــروژه  ایــن  چــرا کــه  اســت؛  بی نظیــر  کشــور  در 
ــات  بزرگ تریــن طــرح خدماتــی اســت کــه دارای امکان

ــت. ــیار اس ــعت بس و وس
پایانهمسافربریخمینیشهر    

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز یــک پــروژه پایانــه ترمینــال 
بــا همــکاری شــهرداری خمینی شــهر  خمینی شــهر 
مــورد  اســپادانا  همسفرگشــت  تعاونــی  شــرکت  و 
ــن  ــا تأمی ــم ب ــه، گفــت: امیدورای ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب

ــار و همچنیــن حضــور ســهامداران بیشــتر بتوانیــم  اعتب
شــاهد بهره بــرداری از دیگــر فازهــای ایــن پــروژه بــزرگ 
ــن شــهر باشــیم.  ــی در ای ــی، آموزشــی و خدمات فرهنگ
ــرداری  حاج حیــدری بیــان داشــت: در اولیــن فــار بهره ب
ــزار  ــینی 6 ه ــن حس ــا اربعی ــرداد ت ــه، از م ــن پایان از ای
ــه  ــدند ک ــزام ش ــا اع ــه مرزه ــه ب ــن پایان ــر از ای ــر زائ نف
ــن  ــه ای ــب توج ــش جال ــان دهنده نق ــئله نش ــن مس ای
پایانــه بــرای خدمت رســانی بــه مــردم در غــرب اصفهــان 

اســت. 
وی تاکیــد کــرد: بــه جهــت اتصــال بــه اصفهــان و وجــود 

جــاده کمربنــدی، وجــود دانشــگاه ها و مراکــز فرهنگــی 
ــه  ــهر ب ــن ش ــی ای ــن نزدیک ــهر و همچنی در خمینی ش
قابلیــت  ایــن  شاهین شــهر  و  نجف آبــاد  شــهرهای 
ــافرتی و  ــای مس ــه نیازه ــم کلی ــه بتوانی ــود دارد ک وج
گردشــگری مــردم را از طریــق ایــن پایانــه انجــام دهیم. 
وی بیــان داشــت: طرح هــای عمرانــی و خدماتــی 
ــه  بی شــماری در خمینی شــهر در حــال انجــام اســت ک
ــی تفــاوت انجــام طرح هــای  ــه خوب ــد ب مــردم می توانن
ــل  ــا دوره هــای قب ــی را در مقایســه ب فرهنگــی و خدمات

ــد. احســاس کنن
    بزرگترینپروژهمشارکتیکشور

ــر  ــری، مدی ــی صه ــید تق ــت س ــن نشس ــه ای در ادام
عامــل شــرکت همسفرگشــت اســپادانا، بــه همــراه 
اجــرای  و  برنامه هــا  از  شــرکت  ایــن  هیئت مدیــره 
ــان  ــه می ــخن ب ــه س ــن پایان ــش روی ای ــای پی طرح ه
ــی  ــی، خدمات ــی، آموزش ــه فرهنگ ــت: مجموع آورد و گف
ــروژه  ــن پ ــهر، بزرگ تری ــافربری خمینی ش ــه مس و پایان
مشــارکتی، خدماتــی، اداری، فرهنگــی و تجــاری در 
کشــور اســت کــه بیــش از 1700 ســهام دار دارد. وی 
افــزود: ایــن پــروژه در فضایــی بــه وســعت 18 هــزار متر 
مربــع احــداث شــده کــه 9 هــزار متــر مربــع آن در قالــب 
ــافربری  ــه مس ــی و پایان ــی و آموزش ــای فرهنگ فضاه

ــاص  ــی اختص ــای خدمات ــه فضاه ــه آن ب ــت و بقی اس
دارد. در 7 طبقــه ایــن مجموعــه هتــل، ســالن های 
ــه  ــاالر، مجموع ــت، ت ــتوران، هایپرمارک ــر، رس آمفی تئات
ارزی  شــعبه های  کارواش،  و  بنزیــن  پمــپ   اداری، 
و صــدور گذرنامــه، کتابخانــه و ... وجــود دارد کــه گســتره 
ــوع می رســد و مــردم  ــه بیــش از 50 ن ایــن بخش هــا ب
ــه صــورت ویــژه می تواننــد از خدمــات ایــن مجموعــه  ب

اســتفاده کننــد.
تکونولوژیهایخاص    

وی تاکیــد کــرد: در ایــن مجموعــه بــه صــورت مســتقیم 
ــه  ــه اســت ک ــر اشــغال زایی صــورت گرفت ــرای 300 نف ب
امیدواریــم بــا اتمــام فازهــای بعــدی و بخش هــای 
خاصــی کــه بــه ایــن مجموعــه افــزوده می شــود، امــکان 

اشــتغال بیشــتری بــرای متقاضیــان فراهــم شــود. 
صهــری ادامــه داد: بــه زودی جایــگاه پمــپ بنزیــن 
و کارواش پایانــه مســافربری مهربیــن بــا اســتفاده 
از آخریــن امکانــات و تکنولــوژی بــرای خودروهــای 
ــد  ــزرگ احــداث خواه ــای ب ــا تریلره ــه ت ســواری گرفت
ــد از  ــان ســال مــردم کل اســتان می توانن ــا پای شــد و ت
ایــن امکانــات اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه تاکنــون چنیــن 
ــرای  ــه لحــاظ وســعت و کیفیــت ب مرکــزی در کشــور ب

ــت. ــته اس ــود نداش ــا وج خودروه

شهردارومدیرپایانهخمینیشهر:

نیازیبهاحداثپایانهدرغرباصفهاننیست

تقدیر فرماندار از عملکرد سازمان اتوبوسرانی 

شاهین شهر

کیمیای وطن
وحید وطنخواهان

فرمانــدار  بصیـــری،  علیـرضـــا 
و  شاهین شــهر  شهرســتان 
ــاوران  ــل از ی ــن تجلی ــه در آیی میم
کــه  توســعه  و  تــاش  عرصــه 
اعضــای  و  شــهردار  حضــور  بــا 
شــورای اســامی شاهین شــهر وکارکنــان ســازمان اتوبوســرانی 
شاهین شــهر و حومــه برگــزار شــده بــود، بــه رشــد و افزایــش 
 روزافــزون جمعیــت شــهری، توجــه بــه صنعــت حمل ونقــل شــهری

ایجــاد و راه انــدازی سیســتم های حمل ونقــل عمومــی مطلــوب 
ــافران  ــی مس ــت جابجای ــه روز جه ــای ب ــوردار از تکنولوژی ه و برخ
درون شــهری و کاهــش ترافیــک اشــاره کــرد. نماینــده عالــی دولــت 
در شهرســتان اظهــار امیــدواری نمــود ایــن ســازمان بتوانــد بــا فراهم 
ــی در  ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــب در ن ــاخت های مناس آوردن زیرس
زمینــه فرهنگ ســازی، حقــوق شــهروندی و نهادینــه شــدن فرهنــگ 
اســتفاده صددرصــدی مــردم از وســائل حمل ونقــل عمومــی بیــش 
از پیــش گام بــردارد. علیرضــا بصیــری، فرمانــدار در ادامــه بــا تبریک 
کســب مقــام نخســت ســازمان اتوبوســرانی شاهین شــهر و حومــه 
در اولیــن نمایشــگاه توانمندهــای صنعــت حمل ونقــل شــهری کشــور 
ــه منظــور افزایــش  ــا هــدف رویکــرد علمــی و برنامه محــور ب ــه ب ک
ــود، از  ــزار شــده ب ــدی شــهروندان برگ ــات و رضایتمن ــت خدم کیفی

مدیریــت و پرســنل خــدوم ایــن ســازمان تقدیــر بــه عمــل آورد.

 انتخاب شعار 

برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان میراثــدار ســنت آکادمیــک 
ــتای  ــر دارد در راس ــان، در نظ ــکی در اصفه ــوزش پزش ــاله آم هزارس
ــور  ــه منظ ــداری دانشــگاه و ب ــی و دی ــت فرهنگ ــن هوی طــرح تبیی
ــاب  ــی و بازت ــی بین الملل ــای علم ــای همکاری ه ــترش و اعت گس
هماننــد  را  شــعاری  خــود،  آموزشــی  و  علمــی  فعالیت هــای 
بســیاری از دانشــگاه های مطــرح ایرانــی و غیرایرانــی انتخــاب 
ــه( و دارای  ــر 9 کلم ــاه )حداکث ــد کوت ــنهادی بای ــعار پیش ــد. ش کن
ــوده و  ــان ب ــرای مخاطب ــت ب ــنیداری و جذابی ــاری و ش ــی گفت روای
بــه نوعــی برخاســته از فرهنــگ دینــی و ایرانــی و متفــاوت بــا شــعار 
ــی  ــگاه های بین الملل ــعار دانش ــد و از ش ــی باش ــگاه های داخل دانش
ــه ســه  ــرداری نشــده باشــد. گفتنــی اســت ب ــز اقتبــاس و گرته ب نی
ــوم  ــد. عم ــد ش ــا خواه ــی اعط ــای نفیس ــده هدای ــنهاد برگزی پیش
اهــل فرهنــگ می تواننــد شــعار پیشــنهادی خــود را بــه زبــان 
ــانی های  ــه نش ــفندماه 1395 ب ــان اس ــا پای ــی ت ــی و انگلیس فارس
نشــانی  بــه  الکترونیــک  یــا پســت   @muiwebda تلگرامــی 

کننــد. ارســال   Publicrelations@mui.ac.ir

اخبار کوتاه

 10 هزار خانوار کرمانی 

از نعمت گاز بهره مند می شوند
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
ــر  ــه فج ــت: در ده ــان گف کرم
ــهر  ــردم دو ش ــاری م ــال ج س
و 10۲  رودبــار جنــوب  دهــج، 
از  اســتان کرمــان  در  روســتا 
نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار 
می شــوند. محمدعلــی ودیعتــی 
گفــت: حــدود 10 هــزار خانــوار شــهری و روســتایی از نعمــت 
ــال های  ــاءهللا در س ــوند و ان ش ــد می ش ــی بهره من گاز طبیع
آتــی بــا رونــد اجــرای پروژه هــای گازرســانی، مــردم شــهرها 
و روســتاهای دیگــر ایــن اســتان پهنــاور نیــز از ایــن نعمــت 
خــدادادی بهره منــد خواهنــد شــد. وی درخصــوص عملیات های 
اجرایــی پروژه هــای دهــه مبــارک فجــر گفــت: 75 کیلومتــر 
خــط انتقــال، 113 کیلومتــر خــط تغذیــه و بیــش از 500 
ــال  ــارد ری ــر 7۲9 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــر شــبکه ب کیلومت
بــرای بهره منــدی ایــن شــهرها و روســتاها انجــام شــده کــه 
در دهــه فجــر مردمــان ایــن شــهرها و روســتاهای از نعمــت 
گاز طبیعــی برخــوردار می شــوند. ودیعتــی همچنیــن بــه 
ــت در دو  ــت: وزارت نف ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــه فج ــرکات ده ب
ســال اخیــر بــا گازرســانی بــه بســیاری از مناطــق محــروم در 
راســتای توســعه عادالنــه و متــوازن کشــور گام برداشــته کــه 
انجــام ایــن مهــم در جهــت اجــرای مطالبــه رهبــری در ســند 
چشــم انداز 1۴0۴ اســت؛ یکــی از مطالبــات مــردم در تمامــی 

اســتان های کشور استفاده از سوخت پاک گاز است.

انتشار اوراق مشارکت خط یک و دو مترو
ــل  ــت: در تعام ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــاون اداری مال مع
شــهرداری اصفهــان بــا بانــک شــهر قــرار اســت بــا عاملیــت 
بانــک شــهر و همــکاری بانــک مرکــزی فــروش حــدود 900 
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت در قالــب ۴00 میلیــارد تومــان 
بــرای خــط یــک و 500 میلیــارد تومــان بــرای خــط دو متــرو 
در ســال 96 اتفــاق بیفتــد. محمــد نورصالحــی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــرای اجــرای بعضــی از پروژه ه ــه در ســال جــاری ب اینک
عمرانــی، بازگشــایی معابــر، احــداث میادیــن و ... از اعتبــارات 
بانــک شــهر اســتفاده کردیــم، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا 
ــی مابیــن شــهرداری اصفهــان و شــرکت شــهر  قــرارداد خوب
آتیــه در راســتای تأمیــن اعتبــار کل خــط دو متــرو اصفهــان 
ــان  ــارد توم ــر 1500 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــال ب ــی 5 س ط
ــاوگان  ــازی ن ــه نوس ــه ب ــی در ادام ــد. نورصالح ــد ش منعق
ــرار اســت 550  ــرد و گفــت: ق ــان اشــاره ک اتوبوســرانی اصفه
ــان از  ــارد توم ــار 110 میلی ــن اعتب ــا تأمی ــوس ب ــتگاه اتوب دس
ــان  ــل و شــهری اصفه ــل و نق ــاوگان حم ــه ن ــک شــهر، ب بان

اضافــه شــود.

اخبار کوتاه

ــر  ــجویان دخت ــداد دانش ــهرکرد تع ــگاه ش ــس دانش  رئی
را در دانشــگاه شــهرکرد 5 هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت: 
 از ایــن تعــداد 3 هــزار دانشــجو بهره منــد از خوابــگاه 
و مابقــی نیازمنــد خوابــگاه هســتند. شــایان شــامحمدی 
در آئیــن کلنگ زنــی ســاخت خوابــگاه دخترانــه 15 خــرداد 

ــاد 15  ــه بنی ــه همــت و نیــت خیرخواهان ب
خــرداد اشــاره و اظهــار کــرد: خوابــگاه 
دانشــجویی دخترانــه 15 خــرداد بــا زیربنای 
ــر در دانشــگاه شــهرکرد ســاخته  ۴500 مت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد ش خواه
ایــن خوابــگاه بــه همــت بنیــاد 15 خــرداد 
 و خیــران اســتان کنلگ زنــی می شــود

ــا ســاخت خوابــگاه دانشــجویی دخترانــه  تصریــح کــرد: ب
ــد  ــی بهره من ــات رفاه ــجو از امکان ــرداد، ۲50 دانش 15 خ
ــداث  ــاز اح ــورد نی ــار م ــامحمدی اعتب ــد. ش ــد ش خواهن
ــت:  ــرد و گف ــزارش ک ــال گ ــارد ری ــگاه را 7 میلی ــن خواب ای
ــداث  ــره اح ــاق ۴ نف ــه و 6۲ ات ــگاه در 3 طبق ــن خواب ای

می شــود. وی تعــداد دانشــجویان دختــر در دانشــگاه 
شــهرکرد را 5 هــزار نفــر اعــام کــرد و افــزود: از ایــن 
ــی  ــگاه و مابق ــد از خواب ــجو بهره من ــزار دانش ــداد 3 ه تع
ــتان  ــردم شهرس ــده م ــتند. نماین ــگاه هس ــد خواب نیازمن
ــز  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــار و فارس اردل، کی
در ایــن آئیــن اظهــار کــرد: مــا مســئوالن 
موظــف بــه ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای 
ــر  ــرا ه ــتیم؛ زی ــجویان هس ــان و دانش محقق
اســتانی بــرای توســعه و آبادانــی نیازمنــد 
دانشــجویان و محققــان اســت. کاظمــی یکــی 
از دغدغه هــای مهــم دانشــجویان را در اســتان 
ــات رفاهــی دانســت  ــگاه و امکان ــود خواب کمب
ــیاری از  ــگاه، بس ــن خواب ــداث ای ــا اح ــروز ب ــت: ام و گف

ــوند.  ــه می ش ــن دغدغ ــارغ از ای ــجویان ف دانش
کاظمــی در پایــان، اقدامــات بنیــاد 15 خــرداد را ارزشــمند 
دانســت و از مســئوالن خواســت تــا بــا حمایــت خــود در 

امــور اشــتغال و آمــوزش قــدم مثبتــی بردارنــد.

2 هزار دانشجوی دختر دانشگاه شهرکرد از خوابگاه بی بهره اند
ــات  ــای خدم ــرورت ارتق ــه ض ــاره ب ــا اش ــزد ب ــهردار ی ش
ــت  ــز مدیری ــت: مرک ــف گف ــای مختل ــهری در حوزه ه ش
یکپارچــه بــا هــدف هماهنگــی بیــش از پیــش دســتگاه های 
اجرایــی، نظارتــی و صنایــع در اســتان ایجــاد شــود. 
ــوی  ــورای گفت وگ ــه ش ــی زاده در جلس ــا عظیم محمدرض

ــزد ــتان ی ــی اس ــش خصوص ــت و بخ  دول
صاحبــان  و  اســتاندار  حضــور  بــا  کــه 
صنایــع اســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره 
بــه اینکــه شــهرداری ها دو آیتــم بــرای 
کــرد:  اظهــار  دارنــد،  هزینه کــرد  معیــار 
و  نفــر  هــر  ازای  بــه  درآمــدی  ســرانه 
هزینــه در هکتــار بــه منظــور تعییــن هزینــه 

هزینه کــرد  معیارهــای  هکتــار،  هــر  در  شــهرداری ها 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــزد اس ــتان ی ــهرداری ها در اس ش
شــهردرای یــزد در ســال 93 بــه ازای هــر شــهروند 500 هزار 
تومــان هزینــه کــرده اســت، گفــت: خدمــات شــهرداری ها 
بــه تناســب میــزان معیارهــای هزینه کــرد متفــاوت اســت. 

شــهردار یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود نگهــداری 
اجرایــی  اولویت هــای  از  یکــی  را  تاریخــی  بافــت  از 
شــهرداری یــزد دانســت و بیــان کــرد: شــهرداری و مدیریت 
شــهری اســتان، بافــت تاریخــی را ظرفیــت مناســبی بــرای 
ــد.  ــزد می دانن ــتان ی ــهر و اس ــع ش ــه نف ــرمایه گذاری ب س
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی زاده در ادام عظیم
ــت  ــل قدم ــه دلی ــی ب ــت تاریخ ــاک باف ام
جالــب توجــه از ارزش ریالــی خاصــی برخوردار 
اهمیــت  موضــوع  ایــن  افــزود:  هســتند، 
نگهــداری از بافــت تاریخــی را چنــد برابــر کرده 

ــت.  اس
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکه شــهرداری 
باالیــی  ظرفیت هــای  از  مختلــف  بخش هــای  در  یــزد 
ــای  ــش بودجه ه ــرد: افزای برخــوردار اســت، خاطرنشــان ک
شــهرداری بــه همــراه اجــرای طرح هــای عمرانــی، فرهنگــی 
ــهرداری  ــده در ش ــات انجام ش ــه اقدام ــی از جمل و خدمات

یــزد اســت.

در شهر

آگهیهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
شهرستانگلپایگان

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

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد.

رضا  فرزندمحمد  اصغر شفیعی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   - 1-رای شماره ۲793 

بشماره شناسنامه 1۲753 صادره از گلپایگان در یازده سهم و یک دوازدهم سهم مشاع از 30سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴9۴3.09 مترمربع مجزی شده از پاک5۲ فرعی از 7 

اصلی  واقع در بخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲-رای شماره ۲8۲7- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین خوبرو  فرزند علی  بشماره 

شناسنامه6  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب انبار و طویله  به مساحت 178.36 مترمربع 

پاک 5 فرعی از ۴۲16  اصلی واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده 

است.

3-رای شماره ۲8۲6- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین خوبرو فرزند علی بشماره 

شناسنامه 6  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 175.5۲ مترمربع 

پاک6 فرعی از ۴۲16 اصلی واقع دربخش 1 خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

۴-رای شماره ۲85۴ و۲8۲8- تصرفات مالکانه بامعارض آقای سید مجتبی یاسینی فرزند سید 

علی  بشماره شناسنامه۴69۲  صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع و آقای حمید رضا ناطقی فرزند 

رضا صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19۲.53 مترمربع 

مجزی شده از  پاک ۴ فرعی از 1 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

5-رای شماره ۲993 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد سهرابی  فرزند اکبر بشماره 

شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118.03 مترمربع مجزی 

شده از  پاک ۴۲77  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند  یاسینی  علی  ورثه مرحوم سید  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  6-رای شماره ۲879- 

مساحت  به  عمارت  یکباب  در ششدانگ   خوانسار  از  صادره   ۲۲8۲ شناسنامه  بشماره  محمد  سید 

181.03 مترمربع مجزی شده از پاک 1 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.مالکیت مرحوم سید علی یاسینی طبق گواهی حصر وراثت شماره 77۴ مورخه 

93/10/۲9 شعبه اول حقوقی گلپایگان در سهم ورثه استقرار یافته است.

7-رای شماره ۲878- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا عباسی  فرزند اسمعیل  بشماره 

شناسنامه ۲3  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲39.۴5 مترمربع مجزی 

شده از پاک11  فرعی از ۴035  اصلی واقع دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

ابوالفضل  فرزند  مرجانی   مریم  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -۲91۴ 8-رای شماره 

بشماره شناسنامه 7صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 153.55 مترمربع 

مجزی شده از پاک 5 فرعی از ۴85  اصلی واقع دربخش یک  خریداری از مالک  رسمی محرز 

گردیده است.

9-رای شماره 3096- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید احمد محمودی فرزند سید 

کمال بشماره شناسنامه 5۲35 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت 

88 مترمربع مجزی شده از پاک 7۴6 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش ۴ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

10-رای شماره 3095- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی آقا نصیری فرزند حسین  

  ۲50 مساحت  به  قدیمی  عمارت  باب  یک  در ششدانگ  گوگد  از  صادره   ۴735 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پاک 1۴38 فرعی از  6  اصلی واقع دربخش۴ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

11-رای شماره ۲95۲ و ۲950 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی  آقای مصطفی اشفعی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه ۲ صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم کوکب میرمهدی فرزند سید 

محمد باقر بشماره شناسنامه 17۴18 صادره از گلپایگان  در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 

مغازه به مساحت  39.10 مترمربع پاک 1108 فرعی از 5  اصلی واقع دربخش ۴خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

1۲-رای شماره ۲517-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آاقای سید محمد محمودی  فرزند سید 

 360.70 به مساحت  باب خانه  در ششدانگ یک  گوگد  از  بشماره شناسنامه 3075 صادره  حسین 

مترمربع مجزی شده از پاک ۲907 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش چهار خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

13- رای شماره ۲803-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی زمانی  فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه ۲۲صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 31.75 مترمربع مجزی شده 

از پاک ۴66۲ اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۴- رای شماره 300۴ و 3003 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اعظم فرجی فرزند محمد 

علی بشماره شناسنامه 1 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و  آقای عباس سهرابی فرزند محمد 

علی بشماره شناسنامه ۴۴5 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت 307.99  مترمربع مجزی شده از پاک 18 فرعی از  ۴ اصلی واقع دربخش ۲ خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.

علی  فرزند  قاسمی  حسین  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -336۲ شماره  رای   -15

به مساحت 153.78  یکباب خانه  داران  در ششدانگ  از  حسین  بشماره شناسنامه 1۲7۲ صادره 

از مالک رسمی   1 اصلی واقع دربخش ۲  خریداری  از  از پاک 3۴۲ فرعی  مترمربع مجزی شده 

محرز گردیده است.

16- رای شماره  3339- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن ریاضتی فرزند محمد 

ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۲8  صادره از گلپایگان  درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲09.۴7 

مترمربع مجزی شده از پاک ۲16فرعی از  1870 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

17- رای شماره 33۲0- تصرفات مالکانه بامعارض آقای سعید ریاضتی فرزند احمد رضا بشماره 

شناسنامه ۴۲7 صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب انباری به مساحت 89.۲5 مترمربع مجزی 

شده از پاک  ۲16 فرعی از 1870 اصلی واقع دربخش 1  گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

18- رای شماره 3373- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی فروغی فرزند نظر علی 

بشماره شناسنامه ۲0۲9 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166.59 مترمربع 

مجزی شده از  پاک ۴0۴1  اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

19- رای شماره 191۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمید رضا نوری فرزند محمد رضا  

بشماره شناسنامه 159۴1 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت39.01 مترمربع 

پاک 906  اصلی  واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند  بیک  یاری  اله  مسلم  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -3513 شماره  رای   -۲0

مرتضی   بشماره شناسنامه 1۲30 صادره از خوانسار درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 160.3۲  

مترمربع مجزی شده از پاک 17 فرعی از ۴37۲ اصلی  واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

۲1- رای شماره  3۴91 و3۴86 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای روح اله محمدی زاده  

فرزند محمد  بشماره شناسنامه 18۲05 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم فاطمه محمدی 

زاده محمد آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3۴۲ صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 1۴.3۲ مترمربع مجزی شده از پاک 1۲ فرعی از 906 اصلی 

واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است.

۲۲- رای شماره 3۲73- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  مهدی متقی فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه ۲83صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 31.81 مترمربع 

مجزی شده از پاک 7 فرعی۲19  اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

آقای سعید محسنی فرزند محمد  بامعارض متقاضی  ۲3- رای شماره 3768- تصرفات مالکانه 

علی  بشماره شناسنامه 1  صادره از گلپایگان و خانم راحله پیروی فرزند حسین بالسویه در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت۲10.97مترمربع پاک 50  اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

۲۴- رای شماره 3306- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ولی اله خرمی فرزند محمد رضا  

بشماره شناسنامه 155۲۴ صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان  مسکونی به استثنا بها 

ثمنیه اعیانی مساحت ۲۴0 مترمربع مجزی شده از پاک ۴۲7۴ اصلی واقع دربخش 1 خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.

۲5- رای شماره 3305- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد اکرمی فرزند علی   بشماره 

شناسنامه 163 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 301.7۴ مترمربع مجزی 

شده از پاک ۲98 فرعی از 5  اصلی واقع دربخش ۴ خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.

۲6- رای شماره 33۴5- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد مهدی محب محمدی  

فرزند عباس  بشماره شناسنامه 7۲0 صادره از گلپایگان در ششدانگ قطعه زمین محصور با ساختمان 

موجود درآن  به مساحت ۲18.75مترمربع مجزی شده از  پاک  51 فرعی از ۴  اصلی واقع دربخش 

۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲7- رای شماره 3360 -تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای نظامعلی هاشمی  فرزند فرج  

از داران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴9  بشماره شناسنامه 6۲198۲7۲11 صادره 

مترمربع مجزی شده از پاک۴89 اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است. 

۲8- رای شماره 3۲90- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید محمد طاها میر محمدی   

فرزند سید حسین  بشماره شناسنامه 1۲103۲9158صادره از مرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور با ساختمانهای موجود درآن  به مساحت 996.85 مترمربع مجزی شده از  پاک  ۲80  اصلی 

واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.

۲9- رای شماره 33۲۴- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی بخشش فرزند حسین 

مترمربع  به مساحت 6۴6.03  یکباب ساختمان   در  گلپایگان  از  بشماره شناسنامه  ۲ صادره  علی 

محرز  رسمی  مالک  از  خریداری   3 بخش  در  واقع  اصلی     16 از  فرعی   19 پاک  از  مجزی شده 

گردیده است.

محمد  فرزند  اکرمی  عباس  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -33۲1 شماره  رای   -30

ابراهیم  بشماره شناسنامه ۴853 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 356.36 

مترمربع مجزی شده از پاک  ۲98فرعی از 5  اصلی واقع در بخش ۴ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

31- رای شماره 3195- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جعفر مشایخی فرزند علی  بشماره 

شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۴.۴0 مترمربع مجزی 

شده از پاک ۲00 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۲- رای شماره 3۴8۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن مهدوی فرزند مرتضی 

بشماره شناسنامه 133 صادره از گلپایگان درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 5۴.33  مترمربع 

مجزی شده از پاک1۲۲3 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش ۴ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

33- رای شماره 3166-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد رضا علیرضایی فرزند محمد 

از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 385.۲۲  حسن بشماره شناسنامه 13 صادره 

مترمربع مجزی شده از پاک ۲58 فرعی از 8  اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است .

فرزند  قشاقی  سلطان  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -3361 شماره  رای   -3۴

عباس  بشماره شناسنامه 76صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان قدیمی به مساحت 

۲098.88 مترمربع مجزی شده از پاک ۲ فرعی از 3۲ اصلی  واقع در بخش 3  خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

35- رای شماره 3550- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای داوود فیاضی فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 3809 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت3۲.6۲ مترمربع مجزی شده از پاک 6 

فرعی از 65 اصلی  واقع در بخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

رضا  فرزند  حقیقت   آقای حسن  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -  3608 شماره  رای   -36

به مساحت ۴0.03مترمربع  باب مغازه  گلپایگان در ششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه 6۴ صادره 

مجزی شده از پاک6 فرعی از  65 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

37- رای شماره 3۴07- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا احمدی فرزند حیدر   بشماره 

شناسنامه6100 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 301.79  مترمربع مجزی 

از مالک رسمی  از 5 اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گلپایگان خریداری  از پاک ۲055  فرعی  شده 

محرز گردیده است.

38-رای شماره 3506و3503 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه تکبیری  فرزند 

نعمت اله بشماره شناسنامه17۲۴ صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع  وآقای خالد رسول پور فرزند 

محمد بشماره شناسنامه  1۴93 صادره از سردشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت ۲۲9.11  مترمربع مجزی شده از پاک 97۲ فرعی از 5  اصلی  واقع در بخش ۴ گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اله    نعمتی  فرزند سیف  آقای احمد  39-رای شماره ۲077- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

  ۲3۴.13 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  الیگودرز  از  صادره    11 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پاک 16  فرعی از ۴88 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.

۴0-رای شماره 3517 و 3518 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی ریاضتی  فرزند 

محمد ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۲  صادره از گلپایگان در سه و سه پنجم دانگ مشاع و آقای سعید 

ریاضتی فرزند احمد رضا بشماره شناسنامه ۴۲7 صادره از گلپایگان در دو و دو پنجم دانگ مشاع از 

ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت ۲96.30   مترمربع مجزی شده از پاک ۲16  فرعی از 1870 

اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

علی    فرزند  مصدقی   محسن  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -3۴79 شماره  ۴1-رای 

بشماره شناسنامه ۲  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130.10  مترمربع 

 مجزی شده از پاک 17 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/30

مهدی صادقی وصفی سرپرست ثبت اسناد گلپایگان  

5۴3 م الف                           

آگهیمزایدهمالغیرمنقول
شماره نامه:95101168۲580۴068 شماره پرونده:9309980001300608 شماره بایگانی شعبه:9۴13۲6 

نظر  در  اصفهان  دادگاه عمومی )حقوقی(  احکام مدنی شعبه 31  اجرای  تنظیم:1395/10/1۲  تاریخ 

دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی کاسه 9۴13۲6ج31 له خانم روحی قانعی و علیه 

خانمها و آقایان آفرین- ماندانا-دیانا-حسین-کوروش-آتنا-منا و حامد شهرت همگی هنرمند که 

ایام زندگی  ورثه مرحوم حسن هنرمند می باشند مبنی بر مطالبه ۲51/510/000 ریال اجرت المثل 

مشترک و 5/990/000ریال نیم عشر دولتی و ۴/000/000ریال هزینه کارشناسی و 7۲0/000ریال هزینه 

نشر آگهی جمعا مبلغ ۲56/۲30/000ریال محکوم به و 5/990/000 ریال نیم عشر دولتی در روز یکشنبه 

مورخ 95/11/17 در ساعت 9/30 صبح در محل این اجرا )شهید نیکبخت( جهت فروش ۴/۴1 حبه 

مشاع از 1۲ حبه مشاع از 7۲ حبه ملک با پاک ثبتی 100 اصلی بخش ۴ ثبت اصفهان که توسط 

طرفین  به  نظریه کارشناسی  و  ارزیابی  ۴/۴55/000/000ریال  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 

اباغ و مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 

می توانند با مراجعه به آدرس:اصفهان-میدان امام-کوچه پشت مسجد-پاک 155، از آن بازدید و 

با پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره ۲171۲90۲10008 سپرده دادگستری اصفهان 

بانک ملی و آوردن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند.در اجرای ماده 111 اجرای احکام  نزد 

است  فردی  مزایده  ندهد.برنده  آن  در  تصرفی  و  تغییر  باشدتا  می  مستاجر  تصرف  در  ملک  مدنی 

می  علیه  محکوم  بعهده  اجرائی  های  هزینه  و  بدهد  پیشنهاد  را  پایه  قیمت  از  قیمت  باالترین  که 

باشد% خصوصیات و مشخصات ملک مورد مزایده حسب نظر کارشناس ملک عبارتست از یک باب 

منزل مسکونی قدیمی دارای مساحت باقیمانده حدود 198 متر مربع به صورت ساخت که در ضلع 

شمالی بنای قدیمی با  سقف چوبی و قسمتی طاق چشمه ای و در ضلع غربی که بازسازی شده 

آبی  با کولر  و سرمایش  بخاری  و  اسپلیت  با  باشد گرمایش  امکانات شهری می  با  تیرآهن   سقف 

می باشد.

شماره:31699/م الف اجرای احکام شعبه سی و یکم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9503۴۴د/3  متهم حسن علی رضائی   فرزند حسین علی به اتهام 

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت قوانین موضوع شکایت یادگار اسدی فیوج فرزند 

عباس مجهول المکان اعام گردیده است لذا دراجرای  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 

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

در تاریخ 95/11/30 ساعت 9 صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 

خواهد تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  اباغ  محسوب  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

 نمود. 

شماره:860/م الف شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

آگهیاحضارمتهم
آقای رمضان فاتحی فرزند قاسمعلی در پرونده شماره 951613 این شعبه به اتهام تسبیب در ایراد 

صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به نحو مشارکت تحت تعقیب قرار دارید.

به این وسیله بر اساس ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یکماه 

از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر موضوع 

رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:30815/م الف دادیار شعبه 38 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه در یزد
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حتما بخوانید!
کیهان کلهر در اصفهان می نوازد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

در کنــار همه تغییراتـــی که دنیـــای مــدرن به ارمغــان آورده 
ــش  ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ــی ها ت ــر کتابفروش تغیی
چنــدان چشــمگیر نبــود؛ امــا در چنــد ســال گذشــته و بــه 
ــوژی  دیجیتــال شــکل کتابفروشــی ها  مــدد ظهــور تکنول
ــر  ــرات اساســی شــده اســت. ه ــز دســتخوش تغیی نی
چنــد هنــوز دســت کم در کشــور مــا شــکل ســنتی 
کتابفروشــی هــا هــم بــه چشــم می خــورد، امــا همیــن 
ــه  ــوم ب ــم محک ــته ه ــده از گذش ــل باقی مان ــدک نس ان

تغییــر هســتند.
روزگارکتاباجارهای    

ــالخورده  ــر س ــیاری از قش ــتالژی های بس ــان نوس در می
ــوز  ــد، هن ــاره می دادن ــاب اج ــه کت ــی ک ــران مغازه های ای
ــی  ــازد. مغازه های ــرات را می س ــیرینی از خاط ــش ش بخ
کوچــک در دل یــک پاســاژ یــا بازارچــه کــه مــردی 
عمدتــا  آن کتاب هــای  در  پیرمــردی  یــا  میانســال 
ــا دو  ــرای یــک ی ــدک ب ــی بســیار ان ــا بهای داســتانی را ب
شــب بــه مخاطبــش اجــاره مــی داد و اجاره کننــده 
کتــاب تنهــا یــک شــب مهلــت داشــت ۲۰۰، ۳۰۰ یــا حتی 
تعــداد صفحــات بیشــتری از یــک کتــاب را بخوانــد و در 

ــود. ــرق ش ــای آن غ دنی
ظهورکتابخانهها    

در ســالیان بعــد کتابخانه هــا کم کــم در شــهرها و روســتاها 

ــار  ــگان در اختی ــا رای ــد و کتاب هــا را تقریب توســعه یافتن
ــد.  ــان خــود قــرار می دادن مخاطب

در همــان ســال ها صنعــت نشــر هــم بــه شــدت 
ــا  ــه ای کــه کتاب هــا در دهــه 5۰ ب ــه گون ــق گرفــت؛ ب رون
تیراژهــای ۳۰۰ هــزار نســخه ای چــاپ می شــدند؛ رقمــی 
کــه در مقایســه بــا تیــراژ کمتــر از هــزار نســخه ای امــروز 

ــه رؤیــا شــبیه اســت.  ب

فراوانــی  رونــق  هــم  دوران کتابفروشــی ها  ایــن  در 
داشــت؛ بــه گونــه ای کــه یــک کتابفروشــی می توانســت 

ــد. ــن کن ــواده را تأمی ــد خان ــرج چن خ
دورانشهرکتابها    

ــزرگ  ــگاه های ب ــه فروش ــت ب ــن دوران، نوب ــس از ای پ
کتــاب و محصــوالت فرهنگــی ماننــد شــهر کتــاب رســید 
کــه البتــه فــروش محصــوالت غیرکتابشــان از فــروش 

ــگاه ها،  ــن فروش ــه ای ــود و البت ــتر ب ــیار بیش ــاب بس کت
همیــن حــاال هــم در حــال فعالیــت هســتند؛ امــا دیگــر 
ــرای خریــد کتــاب در آن هــا  خبــری از صــف کشــیدن ب
ــوان  ــاب، بت ــا در جشــن امضــای کت نیســت؛ شــاید تنه
شــاهد صــف کشــیدن تعــداد اندکــی از عالقمنــدان بــود.

کتابدیجیتال    
ــن  ــی های آنالی ــی ها کتابفروش ــدی کتابفروش ــل بع نس
هســتند کــه کتاب هــا را بــه صــورت پــی دی اف بــه 
ــوع  ــن ن ــق ای ــه رون ــد. البت ــه می کنن ــدان عرض عالقمن
کتابفروشــی ها هــم بــه دلیــل فعالیــت ســایت های 
ــه شــدت محــدود  ــود حــق کپی رایــت ب ــی و نب غیرقانون

شــده اســت.
کتابهایآینده    

هــر چنــد کتاب هــای دیجیتالــی هرگــز نمی تواننــد جــای 
ــد،  ــذ را بگیرن ــس کاغ ــس لم ــذی و ح ــای کاغ کتاب ه
امــا کتاب هــای آینــده بــا ظهــور اینترنت هــای پرســرعت 
بیشــتر مبتنــی بــر واقعیــت افــزوده خواهــد بــود؛ آنچــه 
همیــن حــاال هــم بیشــتر در کتاب هــای کــودکان مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق اس
ظهــور ایــن پدیده هــا هــر چنــد مــرگ کتابفروشــی های 
ــتند  ــم هس ــوز ه ــا هن ــد زد، ام ــم خواه ــی را رق قدیم
افــرادی کــه کتــاب کاغــذی را بــه هــر نــوع کتابــی ترجیح 
ــرای  ــدک ب ــد ان ــدی هرچن ــی امی ــن یعن ــد و ای می دهن

ــی ها. ــای کتابفروش بق

- کیانــوش عیــاری بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه ســینمای 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــش ده ــه« را نمای ــم »کاناپ ــران فیل ای
ــران  ــروزِ ای ــیاهی ها ام ــه س ــن ب ــدون پرداخت ــم ب فیل

ــاخته ام. ــردم س ــرای م ــن آن را ب ــت و م اس
ــه یــاد  ــازل« امســال ب - نمایشــگاه بین المللــی »آرت ب
عبــاس کیارســتمی، کارگــردان، نمایشــگاهی از آخریــن 
آثــار عکاســی او را بــه  نمایــش می گــذارد. »آرت بــازل« 
یــک نمایشــگاه بین المللــی هنــری اســت کــه کار 
ــاالنه  ــرده و س ــاز ک ــالدی آغ ــال ۱۹۷۰ می ــود را از س خ
ــازل )ســوئیس(، ســاحل  ســه نمایــش در شــهرهای ب
نمایشــگاه  می کنــد.  برگــزار  هنگ کنــگ  و  میامــی 
ــارس ۲۰۱۷ )۳  ــا ۲5 م ــگ ۲۳ ت ــازل« هنگ کن »آرت ب

ــود. ــزار می ش ــن ۱۳۹۶( برگ ــا 5 فروردی ت
- پــس از انتشــار خبــر ایســنا مبنــی بــر نداشــتن 
توانایــی مالــی رســول بخــش زنگشــاهی، هنرمنــد 
ــدن  ــرای خری ــوچ ب ــی بل ــیقی نواح ــوت موس پیشکس
پــای مصنوعــی، چنــد فــرد خیــر بــرای ایــن امــر اعــالم 

ــد. ــی کردن آمادگ
- داوران جایــزه »بهتریــن فیلمســاز زن ســال« )فیلم های 
بلنــد ســینمایی( نهمیــن جشــنواره فیلــم پرویــن 
ــه  ــد، فاطم ــه برومن ــدند. مرضی ــی ش ــی معرف اعتصام
ــی  ــزی و عل ــال تبری ــور، کم ــا، فرشــته طائرپ معتمدآری
معلــم، داوران ایــن بخــش خواهنــد بــود. در ایــن رویــداد 
ســینمایی جایــزه نشــان پرویــن زریــن، دیپلــم افتخــار 
ــه بهتریــن فیلمســاز زن ســال اهــدا  و جایــزه نقــدی ب
می شــود؛ ضمــن اینکــه نشــان پرویــن زریــن در 
ــدا  ــن فیلمســاز زن ســال اه ــه بهتری ــط ب ــر دوره فق ه

می  شــود.
- ســعید اســدی، دبیر ســی وپنجمین جشــنواره بین المللی 
ــی در  ــال وجــود داوری مردم ــاره احتم ــر فجــر درب تئات
ــر  ــه شــعار آن »تئات ــا توجــه ب ــن دوره از جشــنواره ب ای
ــی  ــی خیل ــر داوری مردم ــت: در تئات ــه« گف ــرای هم ب
مرســوم نبــوده و مــا هــم بــرای ســاز و کار داوری 
ــر  ــار فک ــن ب ــر چندی ــر فج ــنواره تئات ــی در جش مردم
کردیــم. بــا ایــن حجــم فعالیــت و اجرا کــه در جشــنواره 
داریــم، خیلــی امــکان اینکــه بتــوان عدالــت را رعایــت 
 کــرد و ســاز و کار داوری مردمــی را طراحــی کــرد، وجــود 

ندارد.
- قربــان محمدپــور، کارگــردان فیلــم ســینمایی »ســالم 
ــا  ــدای دوبلوره ــتفاده از ص ــه اس ــاره ب ــا اش ــی«، ب بمبئ
بــرای محمدرضــا گلــزار و بنیامیــن بهــادری، دو بازیگــر 
ایرانــی ایــن فیلــم گفــت: قبــل از انتخــاب دوبلــور 
بــرای شــخصیت های اصلــی فیلــم »ســالم بمبئــی« از 
محمدرضــا گلــزار دعــوت کردیــم کــه از صــدای خــودش 
بــرای فیلــم اســتفاده کنیــم کــه البتــه ایــن بازیگــر بــه 
ــداد. ــه مــا ن دلیــل حضــور در یــک ســریال پاســخی ب

تمدید اجرای نمایش »سه شب با مادوکس«

کیمیای وطن

اجــرای نمایــش »ســه شــب 
ــندگی  ــه نویس ــس« ب ــا مادوک ب
ماتئــی ویســنی یــک و کارگردانی 
ــاه  ــا ۷ بهمن م ــی ت ــام بحیرای ره
در تــاالر هنــر اصفهــان تمدیــد 

شــد. 
نمایــش »ســه شــب بــا مادوکــس« کــه از ۱5 دی مــاه در تاالر 
ــش ــن نمای ــردان ای ــه  کارگ ــه گفت ــه ب ــه رفت ــر روی صحن  هن

تنهایــی انســان معاصــر را در مواجهــه بــا خــودش بــه تصویــر 
ــام  ــروز در تم ــان ام ــال انس ــرح ح ــی ش ــه نوع ــد و ب می کش
جوامــع و کشورهاســت. در ایــن نمایــش بهــزاد ســیفی، فرهاد 
فتحــی مهســا کاظمــی،  احســان صفــری و ایمــان نظیفــی بــه 
ایفــای نقــش می پردازنــد. آخریــن روز اجــرای ایــن نمایــش 
ــت اســتقبال تماشــاگران ۷ روز  ــه عل ــه ب ــود ک ــاه ب ۳۰ دی م
ــن نمایــش  ــدن ای ــرای دی ــدان ب ــد شــد. عالقمن دیگــر تمدی
 partakticket.com ــایت ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب می توانن
هــر روز تــا ۷ بهمن مــاه، رأس ســاعت ۱8 بــه ســالن کوچــک 

تــاالر هنــر مراجعــه کننــد.

کیهان کلهر در اصفهان می نوازد
گــروه موســیقی پردگیــان بــاغ ســکوت با  کیمیای وطن
همراهــی کیهــان کلهــر روز ۳۰ دی مــاه در تــاالر کوثــر 

اصفهان به اجرای برنامه می پردازد. 
ــار و  ــده ت ــده تنبــک، هــادی آذرپیــرا نوازن ــد افقــه نوازن نوی
علــی بهرامی فــرد نوازنــده ســنتور از اعضــای ایــن گروه انــد. 
ــه  ــه ب ــن برنام ــت ای ــرای رزرو بلی ــد ب ــدان می توانن عالقمن

ســایت navayemehr.ir مراجعــه کننــد.

برگزاری برنامه »رباعی سینما«
ــه  ــورت ماهان ــه ص ــاه ب ــم کوت ــده فیل ــازان برگزی ــار فیلمس آث
ــرار  ــد و بررســی ق ــورد نق ــی ســینما« م ــه »رباع در ویژه برنام
می گیــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، مصطفــی حیــدری، رئیس دفتــر تخصصی 
ســینما، بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: برنامــه »رباعی ســینما« با 
محوریــت »مــرور آثــار فیلمســازان برگزیــده فیلــم کوتــاه« بــه 
همــت دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــدان )ســایت  ــکاری ســایت فی ــا هم ــان و ب شــهرداری اصفه
تخصصــی فیلــم کوتــاه( برنامه ریــزی شــده اســت. مصطفــی 
ــه  ــه رباعــی ســینما ب ــن برنام ــار داشــت: دومی ــدری اظه حی
ــه  ــه ک ــاص یافت ــزاد آزادی اختص ــاه به ــای کوت ــرور فیلم ه م
دوم بهمن مــاه ســاعت ۱۷ در ســالن اجتماعــات کتابخانــه 

ــود. ــزار می ش ــزی برگ مرک

اخبار کوتاه

ــی وپنجمین  ــتانی س ــش اس ــزاری بخ ــخ برگ تاری
جشــنواره فیلــم فجــر تغییــر کــرد؛ ایــن رویــداد در 

ــود.  ــزار می ش ــن برگ ــا ۲۱ بهم ــتان ها از ۱۴ ت اس
ــری ســی وپنجمین  ــالم بخــش خب ــر اســاس اع ب
ــه درخواســت تماشــاگران  ــم فجــر ب جشــنواره فیل

ــور  ــه ش ــرام ب ــتان ها و احت در شهرس
ــینما  ــه س ــدان ب ــنواره ای عالقمن جش
ــا تهــران در  ایــن جشــنواره همزمــان ب
شــهرهای مختلــف برگــزار خواهد شــد؛ 
گرچــه بــه نظــر می رســد منظــور از خبر 
ــنواره  ــه جش ــوده ک ــن ب ــنواره ای جش
 همزمــان بــا تهــران بــه پایــان می رســد 

ــده  ــده ش ــاره ش ــدان اش ــه ب ــی ک ــن همزمان و ای
مختــص تاریــخ آغــاز جشــنواره نیســت. 

بــر اســاس گــزارش دبیرخانــه فجــر، ســی وپنجمین 
ــاه  ــا ۲۱ بهمن م ــر از ۱۴ ت ــم فج ــنواره فیل دوره جش
برگــزار خواهــد شــد و جشــنواره همزمــان بــا تهــران 

پایــان خواهــد یافــت.
 البتــه بــاز هــم بــه نظــر می رســد منظــور از عنــوان 
ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر، بخــش 
اســتانی آن بــوده، نــه برگــزاری آن در تهــران؛ تغییــر 
روز پایانــی جشــنواره بــه دلیــل همزمانــی بــا شــب 
 شــهادت حضــرت فاطمــه)س( اســت 
و در نهایــت مراســم اختتامیه جشــنواره 
در ۲۱ بهمن مــاه و شــب ۲۲ام بهمــن 

ــود.  ــزار می ش برگ
ــود  ــالم می ش ــی اع ــر در حال ــن خب ای
امــور  مدیـــر  رضایـــی،  بابــک  کــه 
ــنواره  ــی وپنجمین جش ــتان های س اس
فیلــم فجــر در تاریــخ ۱۰ دی مــاه اعــالم کــرده بــود: 
برنامــه اکــران فیلم هــای ســی وپنجمین جشــنواره 
فیلــم فجــر در مراکــز اســتان ها بــه مــدت ۱۰ روز از 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــا ۲۶ بهمن م ــخ ۱۶ ت تاری

ــی ــت. خبرفارس اس

زمان برگزاری بخش استانی فیلم فجر تغییر کرد
بیــژن بیرنــگ کــه پیــش از ایــن از ســاخت مجموعــه »بابــا 
لنــگ دراز« و یــک تاک شــو بــرای تلویزیــون خبــر داده بــود 
پــس از گذشــت چهــار مــاه، بــه دنبــال اسپانســر بــرای ایــن 
برنامه هاســت و بــه گفتــه وی ظاهــرا تلویزیــون بــا بی پولــی 
ــاره  ــده، درب ــن کارگــردان و تهیه کنن شــدیدی روبه روســت. ای

شــبکه  بــه  خــود  تاک شــو  طــرح  ارائــه 
 دو گفــت: ایــن برنامــه نیــز بــه طراحــی 
ــک  ــا گذاشــته شــده و ی و اجــرای خــودم بن
تاک شــو در حــوزه مســائل اجتماعــی خواهــد 
ــا  ــتیم، ام ــاط هس ــازمان در ارتب ــا س ــود. ب ب
ــا اسپانســر نباشــد، نمی شــود کاری  ظاهــرا ت
ــا بی پولــی شــدیدی  کــرد. ســازمان ظاهــرا ب

روبه روســت و می گوینــد بایــد اسپانســر بیاوریــد. بیــژن 
ــرا در  ــن کار اج ــش از ای ــه پی ــه اینک ــه ب ــا توج ــگ ب بیرن
ــرا  ــود اج ــم دارد خ ــته، تصمی ــو را داش ــای تاک ش  برنامه ه
را بــر عهــده بگیــرد. او در همیــن زمینــه اظهــار کــرد: تلویزیــون 
بــرای ایــن دو کار مشــتاق شــد؛ امــا هنــوز خبــری از ســاخت 

ــن کارم در  ــتیم. آخری ــه هس ــر بودج ــده و منتظ ــا نش آن ه
ــم  ــا ه ــن کاره ــدوارم ای ــود. امی ــی ب ــه  خوب ــون تجرب  تلویزی
ــه کاری  ــادر ب ــوز ق ــا هن ــد. م ــرار بگیرن ــی ق ــرایط خوب در ش
هســتیم بــه خــدا! بیــژن بیرنــگ پیــش از ایــن، از ســاخت 
مجموعــه جدیــدی بــا عنــوان »بابــا لنــگ دراز« کــه نگاهــی به 
داســتان مشــهور »بابــا لنــگ دراز« دارد، بــرای 

شــبکه دو ســیما خبــر داده بــود. 
ــش  ــبکه نمای ــت ش ــاره  اهمی ــپس درب وی س
خانگــی و تجربــه در ایــن فضــا بــرای ســاخت 
اثــر نمایشــی مطــرح کــرد: بایــد خیلــی دقیــق 
توجــه کــرد کــه چطــور آدم هــا می تواننــد 
ــر  ــاید ه ــوند؛ ش ــی ش ــش خانگ ــذب نمای ج
کاری از شــبکه نمایــش خانگــی جــواب ندهــد و در تلویزیــون 
بهتــر جــواب دهــد کــه در آنجــا هــم محدودیــت داریــم. در 
حــال حاضــر خیلــی از فیلمســازانی کــه بــه ســمت نمایــش 
ــون  ــه در تلویزی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد، ب ــی می آین خانگ

ــنا ــد. ایس ــت دارن محدودی

آگهیموضوعماده3وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی

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

در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  

لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

۱5 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

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

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

قضایی تقدیم نمایند:

تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ ۹5/۹/۱۴  هیات   ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۱۱ رای شماره  ۱-برابر 

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

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ایزدی نسب فرزند نریمان بشماره شناسنامه 5۰۰5 

صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱۲۰.۱۰ مترمربع پالك ۱5فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالك۶۰ اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای پشندگان خریداری از مالك رسمی آقای 

نریمان جزی محرز گردیده است.

۲-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۳۲ مورخ ۹5/۹/۱۷  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عیدی محمد ناگلیانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 

۴۴ صادره از فریدونشهر در یك باب  مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت ۲۱.۱5 مترمربع پالك ۲۴۹8 

فرعی از ۲۳۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك۳8۶ فرعی از۲۳۷ اصلی واقع درفریدونشهر ،خیابان 

شریعتی ، روبروی مسجد صاحب الزمان )عج(  خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای غضنفر 

باتوانی محرز گردیده است.

۳-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۴5 مورخ ۹5/۹/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف جزی پشندگانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 

88۷ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۶۴۲.۲۰ مترمربع پالك۲۳ فرعی از 5۷ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالك 5۷اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای مصیر  خریداری مع الواسطه  از 

مالك رسمی آقای نادی دویستی  محرز گردیده است.

۴-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۴۹ مورخ ۹5/۹/۲۲  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسین كریمی فرزند علی قلی بشماره شناسنامه 

۷ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه  به مساحت ۱۴۹.۴۰ مترمربع پالك ۲۷۳8فرعی از ۲۳8 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالك ۱فرعی از ۲۳8اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان مدنی ،ابتدای کوچه کمال  

خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای مصطفی انیکازی  محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره  ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۷۲  مورخ ۹5/۹/۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مروی فرزند بختیار بشماره شناسنامه ۶۹ صادره 

از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱۱۴ مترمربع پالك ۱۴فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالك ۶۰اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای پشندگان که ۹۶ متر مربع را مع الواسطه  از مالك 

رسمی آقای صفقلی  جزی خریداری نموده و۳۰ متر مربع نیز خود متقاضی  مالک  رسمی آن میباشد  

محرز گردیده است.

۶-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰88۲ مورخ ۹5/۹/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی روستائی فرزند هاجی رضا بشماره شناسنامه ۳۹ 

صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۲5۹.5۰ مترمربع پالك 

5۰۹ فرعی از ۲۳۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۲ فرعی از ۲۳۱ اصلی واقع در فریدونشهر، وحدت 

آباد، خیابان یادآوران،کوچه صفا، خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای هاجی رضا روستائی آخوره 

سفالئی محرز گردیده است.

۷-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰88۱ مورخ ۹5/۹/۳۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صغری قاسمی فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه ۴۷ 

صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۲5۹.5۰ مترمربع 

پالك 5۰۹ فرعی از ۲۳۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۲ فرعی از ۲۳۱ اصلی واقع در فریدونشهر، 

آقای هاجی رضا روستائی آخوره  از مالك رسمی  یادآوران،کوچه صفا، خریداری  آباد، خیابان  وحدت 

سفالئی محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰88۳ مورخ ۹5/۹/۳۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 

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

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی غالمی خمسلوئی فرزند حق رضا بشماره شناسنامه 

۱۱۲۰۰5۶۷۲۱ صادره از فریدونشهر در یك باب ساختمان به مساحت ۱5۳.۷۰ مترمربع پالك ۲۳5 فرعی 

از ۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۱ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در شهر برف انبار،محله خمسلو 

خریداری از مالك رسمی آقای محمدرضا غالمی خمسلوئی محرز گردیده است.

اول موضوع قانون تعیین تكلیف  ۹-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۹۲ مورخ ۹5/۱۰/۲  هیات 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای اكبر دبیری فرزند محمد نصیر بشماره شناسنامه 58۳5 

صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۲۶۲.۴۰ مترمربع پالك 

۱۶ فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۶۰ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، 

بخش ۱۳ حوزه ثبت ملک فریدونشهر، خریداری از مالك رسمی آقای محمد نصیر دبیری)جزی سابق( 

محرز گردیده است.

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۹5/۱۰/۲هیات  مورخ   ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰8۹۳ شماره  رای  ۱۰-برابر 

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

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رضا دبیری فرزند محمد نصیر بشماره شناسنامه ۴۲۴۳8 

صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۲۶۲.۴۰ مترمربع پالك 

۱۶ فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۶۰ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، 

بخش ۱۳ حوزه ثبت ملک فریدونشهر، خریداری از مالك رسمی آقای محمد نصیر دبیری)جزی سابق( 

محرز گردیده است.

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : چهار  شنبه ۹5/۱۰/۱5

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج  شنبه ۹5/۱۰/۳۰  

محسن مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

گواهیحصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۶۱ شماره  بشناسنامه  توکلی گارماسه  غالمرضا  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   ۹5/۱۴۶۳ بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان رضا توکلی گارماسه بشناسنامه شماره ۱۱۱8 در تاریخ ۱۳88/۱۰/8 در گذشته و ورثه وی در 

هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محمدرضا توکلی فرزند رضا شماره شناسنامه ۱۰ نسبت با متوفی فرزند 

۲- حمید توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰۲۴۷۷8 نسبت با متوفی فرزند ۳- غالمرضا 

توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه ۶۱ نسبت با متوفی فرزند ۴- فاطمه توکلی گارماسه فرزند 

رضا شماره شناسنامه 85 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه 

با  توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه ۱۲۲۳ نسبت  با متوفی فرزند ۶- اشرف  ۲۲۴ نسبت 

متوفی فرزند ۷- زهره توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه ۱5 نسبت با متوفی فرزند 8- اقدس 

توکلی گارماسه فرزند رضا شماره شناسنامه ۱ نسبت با متوفی فرزند ۹- زهرا توکلی گارماسه فرزند رضا 

شماره شناسنامه ۴8 نسبت با متوفی فرزند ۱۰- خاور توکلی گارماسه فرزند علی شماره شناسنامه ۱۳ 

نسبت با متوفی همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

گواهیحصروراثت
خانم فرشته ترکی جر لرستانی بشناسنامه شماره ۳۳۴۶ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   ۹5/۱۴۶8 بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان مجید مقصودی بشناسنامه شماره ۴ در تاریخ ۱۳8۷/۲/۲۰ در گذشته و ورثه وی در هنگام 

در گذشت عبارتند از ۱- فرشته ترکی جر لرستانی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه ۳۳۴۶ نسبت با 

متوفی همسر ۲- رمضان مقصودی فرزند رمضان شماره شناسنامه ۳۲۰ نسبت با متوفی پدر ۳- مریم 

مقصودی  زهرا   -۴ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱۲۷5۰۱۶۲۳5 شناسنامه  شماره  مجید  فرزند  مقصودی 

فرزند مجید شماره شناسنامه ۱۱۰۰۴8۰۲5۰ نسبت با متوفی فرزند پس از تشریفات قانونی در خواست 

مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد

 شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباسعلی        نام خانوادگی: حاج هاشمی  نشانی محل اقامت: مجهول 

اقامت: خ  تربتیان    نشانی محل  نام خانوادگی:  نام:صدیقه سادات  له:  المکان مشخصات محکوم 

نیکبخت- روبروی دادگستری محکوم به:به موجب رای شماره ۷۷۳   تاریخ ۹5/۷/۱۴ حوزه ۱۷  شورای 

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

پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  پنج میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال به 

عنوان بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/۳/۲5 لغایت اجرای کامل حکم 

و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.ماده ۳۴ قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

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

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

نماید.شماره: ۳۲۱۹۹/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹8۰۳5۱۳۰۰8۷۰ پرونده:  شماره   ۹5۱۰۱۰۰۳5۱۳۱۰۴۹۶ ابالغیه:  شماره 

۹5۰۹8۳  تاریخ تنظیم: ۱۳۹5/۱۰/۲۲ خواهان/ شاکی بهزاد سامانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم  کریم عباسی چالشتری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 

رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت 

شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱۳ شعبه  به 

به کالسه   و  ارجاع   ۲۰۶ شماره  اتاق   ۲ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 

۹5۰۹۹8۰۳5۱۳۰۰8۷۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۱/۳۰ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون 

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

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

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

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳۳۰۶۲/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۷۱۴/۹5 ش ۱۱ خواهان حسین آقا ابراهیمیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت خلیل بلوچ زهی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ......  مورخ ۹5/۱۲/۲ ساعت ۱۰ 

صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۱8۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5۱۳۳8 خواهان لهراسب سلطانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه یک 

مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  نودهی   محمدرضا  طرفیت  به  چک  فقره 

۹5/۱۲/۲ ساعت 8/۳۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

سجاد- خیابان  ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

 نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 شد.

شماره: ۳۰۱8۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۴5 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  قصابی  محمد  اعظم  خواهان   ۹۴۳/۹5 پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ ۹5/۱۲/۲ ساعت 5  دوشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  داریوش کرائلی  طرفیت 

ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده 

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

واقع در ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶5۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۴۲/۹5 خواهان اعظم محمد قصابی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

غالمعلی سلطانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ ۹5/۱۲/۲ ساعت ۴:۳۰ تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶5۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 8۴۶/۹5 خواهان حمیده استکی/ محمدعلی امیر حاجلو دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه وجه به طرفیت جواد دادخواه تهرانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخ 

۹5/۱۲/۲ ساعت ۱۶:۰۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف مراجعه 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۱۶۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغدادخواستوضمائموقترسیدگی
نظر به اینکه آقای/ خانم حمید- مریم- منیره- ابراهیم همگی منوچهری آقای / خانم فریبا فردوسی 

با وکالت وحید زمانی فرزند حشمت اله   دادخواستی به طرفیت آقای/ خانم  حمید- مریم- منیره- 

ابراهیم همگی منوچهری فرزند  به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی  که 

به این دادگاه  ارجاع و به کالسه  ۹۳۱۰۲۱ ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/۴ساعت ۹صبح وقت 

رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور 

دادگاه  و به استناد ماده ۷۳ ق .آ.د.م یک نوبت آگهی می شود و از خوانده دعوت می شود که با مراجعه 

به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر شوند این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و  در صورت عدم حضور در دادگاه  

غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد شد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( فالورجان

دادنامه
کالسه پرونده ۹5-۴۰۶ شماره دادنامه ۷۱5 مورخ ۹5/۱۰/۷ مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان آران و بیدگل خواهان : علی محمد دربندی مفرد بیدگلی به وکالت الهام کبوتری 

شریعت  ۱-محمدرضا   : خوانده   ۱۰ واحد  دوم  طبقه  ملت  راه کاشانی،مجتمع  چهار  نشانی کاشان،  به 

المکان ۲-آران و بیدگل- خ امام-والیت  ناصری ف محسن ۲-فرامرز خبیری به نشانی: ۱-مجهول 

هفت خواسته : مطالبه وجه چک 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 دادخواست علی محمد دربندی مفرد 

بیدگلی به وکالت الهام کبوتری به طرفیت ۱-محمدرضا شریعت ناصری ۲-فرامرز خبیری به خواسته 

مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۷۳۱۷۶ مورخ ۹5/۲/۲5 عهده 

به  توجه  با  تادیه  تأخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام خسارات  به  یزد   بانک سپه شعبه سپه صنعتی 

محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 

خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹5/۱۰/۷ و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 

به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه 

ارائه نگردیده  از پرداخت وجه چک نماید  از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت  اینکه  وی دارد و نظر به 

فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹5/۱۰/۷ و با احراز اشتغال ذمه 

خوانده و استصحاب دین و مستندًا به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف و مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳ از 

قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و 

مواد ۱۹8، 5۱۹ و 5۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضمنی خواندگان و به پرداخت 

مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید 

چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل و 

هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد. شماره 5/۲۲/۹5/۶88/م الف – 

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی حوزه قضائی شهرستان آران و بیدگل

کتاب و کتابفروشی از دیروز تا امروز

مرگ کاغذ

بیژن بیرنگ به دنبال اسپانسر
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 اصفهان، فاتح هندبال کارگران

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

بیست وهشــتمین دوره مســابقات 
هندبــال قهرمانــی کارگــران کشــور 
اســتان  نماینــده  قهرمانــی  بــا 
اصفهــان )توکافــوالد( بــه کار خــود 
پایــان داد. مســابقات هندبــال 
ــتان های  ــم از اس ــرکت 5 تی ــا ش ــور ب ــران کش ــی کارگ قهرمان
 مرکــزی، لرســتان، بوشــهر، یــزد و اصفهــان بــه میزبانــی هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان کــه از روز 26 
ــه  ــه مبارک ــه ورزشــی صفائی ــد مجموع ــاه در ســالن توحی دی م
ــا  ــاه ب ــنبه 28 دی م ــر روز سه ش ــش از ظه ــود، پی ــده ب ــاز ش آغ
قهرمانــی نماینــده اســتان اصفهــان بــه پایــان رســید و تیم هــای 
بوشــهر و تیــم اســتان مرکــزی دوم و ســوم شــدند. در مراســم 
ــانی  ــفیع خراس ــژن ش ــور بی ــا حض ــا ب ــن رقابت ه ــه ای اختتامی
نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری کشــور، حاجی پــور 
ــس  ــیرانی رئی ــور، ش ــران کش ــال کارگ ــن هندب ــس انجم رئی
ــه  ــان، عبدال ــتان اصفه ــران اس ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام هیئ
شــاطری معــاون اداره امــور ورزش کارگــران و مســئول برگــزاری 
ــران  ــال کارگ ــی مســئول انجمــن ورزش هندب مســابقات، خزائل
ــی  ــای قهرمان ــراه کاپ ه ــه هم ــکام ب ــدال، اح ــوح، م ــتان، ل اس
و جوایــزی کــه از ســوی اداره امــور ورزش کارگــران اســتان 
اصفهــان تهیــه شــده بــود، اهــدا شــد. در امــر برگــزاری ایــن دوره 
مســابقات، علیرضــا ســلیمانی سرپرســت فنــی، مســعود توکلــی 
ــمی ــی قاس ــی، محمدعل ــت فن ــی کمک سرپرس ــور برق  و منص

 مهــدی قالب تــراش، بهنــام جمشــیدی، مهــدی معصومــی 
رضــا هنرمنــد، امیــر و احمــد قیصریــان داوران مســابقات بودنــد. 
مهــدی خراطــی مدیــر روابــط عمومــی اداره امــور ورزش اســتان 
رمضانعلــی هادیــان و ســهیلی نیــز در پشــتیبانی و بهتــر برگــزار 
شــدن بازی هــا و میزبانــی از اعضــای تیم هــا بــا تــاش 

فراوانــی ســنگ تمــام گذاشــتند.

استویچف به ایران می آید
مربــی بلغارســتانی و گزینــه ســرمربیگری تیــم ملــی والیبــال 
بــرای دیــدن بازی هــای لیــگ برتــر بــه ایــران می آیــد. 
رادوســتین اســتویچف، مربــی بلغارســتانی، کــه پیــش از ایــن 
از فهرســت گزینه هــای ســرمربیگری تیــم ملــی والیبــال خــارج 
ــد از  ــرای بازدی ــد. وی ب ــران می آی ــه ای ــنبه ب ــود، یکش ــده ب ش
امکانــات ایــران و همچنیــن لیــگ برتــر والیبــال بــه ایــران ســفر 
ــت  ــنبه در نشس ــح چهارش ــی صب ــا داورزن ــد. محمدرض می کن
خبــری خــود اعــام کــرد اولویــت اصلــی فدراســیون اســتویچف 
اســت؛ ولــی بــا ســه گزینــه دیگــر هــم در حــال مذاکــره اســت. 
کوالکویــچ صربســتانی، بروتــو ایتالیــای و وبــر آرژانتینــی، دیگــر 
ــه  ــا برنام ــران از آن ه ــیون ای ــه فدراس ــتند ک ــی هس گزینه های

گرفتــه اســت. 

معامله دو سر سود عقیلی
 پیوســتن هــادی عقیلــی بــه 
بــه  اگــر  اســتقال خوزســتان 
واقعیــت بپیونــدد، ممکــن اســت 
ــد.  ــرف باش ــر دو ط ــود ه ــه س ب
یکــی از شــایعات نقــل و انتقاالتی 
روزهــای گذشــته حاکــی از عاقــه 
ــه  باشــگاه اســتقال خوزســتان ب
جــذب هــادی عقیلــی اســت. شــاید در وهلــه اول جــذب یــک 
بازیکــن 36 ســاله کــه البتــه نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه 
دور از تمرینــات گروهــی و شــرایط مســابقه بــوده، خریــد چندان 
عاقانــه ای بــرای مدافــع عنــوان قهرمانــی لیــگ برتــر محســوب 
نشــود؛ امــا ایــن ســکه روی دیگــری هــم دارد. قهرمــان لیــگ 
پانزدهــم بــه عنــوان نماینــده اول ایــران در آســیا امســال بــرای 
اولین بــار در لیــگ قهرمانــان شــرکت می کنــد. تیــم شگفتی ســاز 
ــی  ــه قهرمان ــاوری ب ــال ناب ــته در کم ــل گذش ــه فص ــوازی ک اه
ــی  ــیایی و بین الملل ــه آس ــچ تجرب ــا هی ــید، ام ــر رس ــگ برت لی
نــدارد. در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت بازیکــن باتجربــه ای بــا 
ــد  ــه نباش ــد. هرچ ــم بیای ــن تی ــه کار ای ــی ب ــای عقیل ویژگی ه
کاپیتــان دوم پیشــین ســپاهان ســابقه چندیــن فصــل همراهــی 
ایــن تیــم در لیــگ قهرمانــان و حضــور در فینــال ایــن رقابت هــا 
ــی  ــد ســال متوال ــی چن ــر آن، عقیل ــاوه ب ــه دارد. ع را در کارنام
ــک  ــوان ی ــه عن ــود و ب ــی ب ــم مل ــت تی ــب ثاب ــن ترکی بازیک
ــه  ــادی دارد. ب ــی زی ــه بین الملل ــز تجرب ــابق نی ــوش س ملی پ
 ایــن مــوارد بایــد ســابقه بــازی در لیــگ ســتارگان قطــر 
و آشــنایی بــا تیم هــای آن منطقــه را هــم اضافــه کــرد. بــا ایــن 
اوصــاف، اگــر عقیلــی قصــدی بــرای ادامــه فوتبال داشــته باشــد 
پیشــنهاد احتمالــی اســتقال خوزســتان شــاید گره گشــای 
مشــکل ایــن بازیکــن بــا ســپاهان باشــد. از طــرف دیگــر، تیــم 
اهــوازی هــم بــا اتــکا بــه تجــارب بین المللــی عقیلــی احتمــاال از 

این انتقال ضرر نخواهد کرد.

تیم فوتبال رسانه ورزش به اصفهان می آید
تیــم فوتبــال خبرنــگاران، عکاســان و گزارشــگران ورزشــی بــه 
ــن  ــاح زمی ــرای افتت ــن ب ــدار نمادی ــک دی ــزاری ی ــور برگ منظ
ــوت  ــه دع ــد. ب ــان می آی ــه اصفه ــن ب ــگاه ذوب آه ــن باش چم
ــال رســانه ورزش روز  ــم فوتب ــان، تی باشــگاه ذوب آهــن اصفه
ــرای افتتــاح زمیــن چمــن  پنجشــنبه در دیــداری نمادیــن و ب
ــگاه  ــت. باش ــد رف ــدان خواه ــه می ــگاه ب ــن باش ــی ای مصنوع
ذوب آهــن چنــدی پیــش زمیــن چمــن مصنوعــی مــورد تأییــد 
ــه  ــد ورزش و کارخان ــران ارش ــی مدی ــور برخ ــا حض ــا را ب فیف
ــه بهره بــرداری رســاند و قــرار اســت در دیــدار روز  ذوب آهــن ب
ــوتان  ــانه ورزش و پیشکس ــای رس ــن تیم ه ــه بی ــنبه ک پنجش
ــمی  ــور رس ــه ط ــن ب ــن زمی ــود، ای ــزار می ش ــن برگ ذوب آه
افتتــاح شــود. ایــن زمیــن بــه نــام اســتاد بهــرام عاطــف، مربی 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــن نامگ ــوت ذوب آه و پیشکس
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ــه از دور برگشــت رقابت هــای  ــه دهــم و اولیــن هفت در هفت
لیــگ برتــر هندبــال باشــگاه های کشــور، عصــر روز سه شــنبه 
28 دی مــاه بــا برگــزاری پنــج دیــدار در شــهرهای مختلــف 
کشــور پیگیــری شــد. در شــهرآورد اســتانی ایــن هفتــه تیــم 
ــان  ــهرداری کاش ــم ش ــان تی ــپاهان، میزب ــه س ــوالد مبارک ف

بــود.
    سپاهان - شهرداری کاشان

ــا  ــری و علیرض ــن طاه ــاگردان محس ــایی ش ــدال تماش ج
حبیبــی، دو مربــی سرشــناس، فهیــم و بــا دانــش هندبــال 
ــی را در  ــای مل ــری در تیم ه ــابقه مربیگ ــه س ــورمان ک کش
کارنامــه درخشــان خــود دارنــد، علی رغــم فرازونشــیب های 
فــراوان ســرانجام بــه تســاوی انجامیــد تــا نتیجــه تســاوی 
ــرار  ــت تک ــه نخس ــی در هفت ــم مدع ــن دو تی ــت ای دور رف
ایــن بــازی می توانســت  شــود؛ در حالــی کــه برنــده 
ــد.  ــر ده ــدول را تغیی ــوم ج ــای دوم و س ــت تیم ه وضعی
ــدول  ــوم ج ــی رده دوم و س ــم مدع ــدار، دو تی ــن دی در ای
در ســالن شــهید ســجادی نصــف جهــان کــه بیــش از 500 
ــای داده  ــود ج ــم را در خ ــوادار دو تی ــاگر و ه ــا ش ــر تم نف
ــا  ــیار زیب ــازی بس ــک ب ــد و ی ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــود، ب  ب
و تماشاگرپســند را بــه نمایــش درآوردنــد. در شــرایطی 
ــازی  ــان ب ــود و زم ــر 25 پیــش ب ــم شــهرداری 26 ب ــه تی ک
بــه ثانیه هــای پایانــی نزدیــک می شــد، علــی مانیــان 
ــی  ــا حرکت ــپاهان، ب ــک س ــه و خوش تکنی ــن باتجرب بازیک
ســپاهان  گل  بیست وششــمین  شــد  موفــق   فریبنــده 
ــت  ــد و در نهای ــای ده ــان ج ــهرداری کاش را درون دروازه ش

ـ 26 بــه  ایــن بــازی حســاس و سرنوشت ســاز بــا تســاوی 26 
ــی  ــری مســعود پورقاســمی، عل ــن براب ــان رســید. در ای پای
ــه دار  ــوان و آتی ــان ج ــدری راد، دروازه ب ــعید حی ــان و س مانی
نقــش اساســی داشــتند. مجیــد مســعودی، ســید مصطفــی 
جوانــان(،  )ملی پــوش  ســالمی  امیرحســین  ســاداتی، 
عــادل اســدی، محمــد کیانــی، علیرضــا کاظمــی و ســرجیو 

ــر شــدند.  ــاش ظاه ــم ســپاهان پرت کاشــویلی از تی

در تیــم شــهرداری کاشــان نیــز محمــد سیاوشــی، دروازه بــان 
خوش قدوقامــت حــرف اول را زد، میــاد مســائلی، مجتبــی 
حیدرپــور، آندریــا پتروویــج، سیدامیرحســین میرافضــل 
ــرداد صمصامــی، جــال  ــی )ســرگروه(، مه محمدرضــا رجب
کیانــی و امیــن کاظمــی خــوش درخشــیدند. کادر فنــی تیــم 
شــهرداری کاشــان عبــارت بودنــد از: علیرضاحبیبی ســرمربی 
ــور راد روان شــناس، رضــا  مهــدی دوســت و مرتضــی غام پ

ســنگی ماســاژور، رضــا عــرب زاده پشــتیبانی. هدایــت 
ــگاه  ــل باش ــر عام ــری، مدی ــن طاه ــپاهان را محس ــم س  تی
ــای کادر  ــر اعض ــت. دیگ ــده داش ــر عه ــم ب ــرمربی تی و س
فنــی عبارتنــد از: اســماعیل پناهنــده سرپرســت، حســینعلی 
نقی پــور پزشــک، امیــن کریمــی ماســاژور و مصطفــی 
روشــن مهر پشــتیبانی. داوری بــازی شــهرآورد اســتانی 
ــان، دو  ــعید ولدخانی ــی و س ــدی توکل ــان را مه ــف جه نص
داور بین المللــی، بــر عهــده داشــتند. مــراد کرمــی و اســداله 
ــد.  ــال بودن حســینی هــم ناظــر و نماینــده فدراســیون هندب
داوران میــز عبــارت بودنــد از: محمدعلــی قاســمی و مهــدی 

قالب تــراش.
    نتایج

ــال  ــر هندب ــگ برت ــم لی ــه ده ــای هفت ــج ســایر دیداره نتای
ــان 24  ــس کرم ــو اراک 24 ـ م ــور: هپک ــگاه های کش باش
شــهرداری ارومیــه 30 ـ نفــت و گاز گچســاران 30، بیتــا 
ــال  ــت هندب ــق 23 ، هیئ ــران باف ــعه عم ــبزوار 23 ـ توس س

ــران 30. ــی ته ــروی زمین ــت 30 ـ نی مرودش
    جدول

جــدول رده بنــدی تــا پایــان هفتــه دهــم: نفــت و گاز 
ــاز اول، شــهرداری کاشــان  ــازی و 15 امتی گچســاران از 10 ب
بــا 14 امتیــاز دوم، فــوالد ســپاهان بــا 12 امتیــاز ســوم، بیتــا 
ــو اراک  ــان، هپک ــس کرم ــارم، م ــاز چه ــا 10 امتی ــبزوار ب  س
و هیئــت هندبــال مرودشــت بــا 9 امتیــاز بــه ترتیــب پنجــم 
 تــا هفتــم، توســعه عمــران بافــق بــا 8 امتیــاز هشــتم 
و شــهرداری ارومیــه و نیــروی زمینــی تهــران هــر یــک بــا 7 

امتیــاز در جایــگاه نهــم و دهــم قــرار دارنــد.

نگاهی به دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال کشور

هندبال روی خط تساوی

ــی  ــاب فرج ــس از انتخ ــران پ ــوان ای ــه بان ــوش کارات ملی پ
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــیون کارات ــد فدراس ــس جدی ــوان رئی ــه عن ب
ــه  ــن بلک ــا م ــودم؛ نه تنه ــکار ب ــوان ورزش ــده بان ــن نماین م
ــد.  ــاز دارن ــت بیشــتری نی ــه حمای ــه کار ب ــوان کارات ــام بان تم

حمیــده عباســعلی گفــت: بــه فرجــی تبریــک 
ــه آرزوی  ــه کارات ــرای او و جامع ــم. ب می گوی
ــز  ــا نی ــایر کاندیداه ــه س ــت دارم و ب موفقی
ــا آمــدن رئیــس  ــم. ب خســته نباشــید می گوی
جدیــد برنامه ریزی هــای بلندمــدت صــورت 
ــد  ــی خواه ــا قطع ــت و برنامه ه ــد گرف خواه
شــد. مــن بــه عنــوان نماینــده بانوان ورزشــکار 

حضــور داشــتم و اگــر حــرف مــن مــورد تأییــد اســت، بایــد 
بگویــم نه تنهــا مــن، بلکــه صحبــت تمــام بانــوان ایــن 
اســت کــه بــه حمایــت بیشــتری نیــاز داریــم. عباســعلی در 
ــا باالســت و در  ــه کار م ــوان کارات ــت: پتانســیل بان ــه گف ادام
ــادی  ــدی زی ــه توانمن ــد ک ــان دادن ــر نش ــابقه های اخی مس

ــگاه و حمایــت ویــژه هســتند.  ــد و تنهــا نیازمنــد یــک ن دارن
ــه ای  ــد دغدغ ــود نبای ــای خ ــب موفقیت ه ــرای کس ــوان ب بان
داشــته باشــند و بایــد مســیر همــوار را بــرای کســب موفقیــت 
طــی کننــد؛ نــه اینکــه در راه اذیــت شــوند. عباســعلی دربــاره 
ــا  ــرد: قاعدت ــار ک ــیون اظه ــای فدراس برنامه ه
ــاب  ــس انتخ ــوان رئی ــه عن ــه ب ــردی ک ــر ف ه
ــه بلندمــدت خواهــد داشــت؛  می شــود، برنام
برنامــه ای کــه بــه نفــع کاراتــه کشــور باشــد. تــا 
المپیــک توکیــو 2020 ســه ســال زمــان باقــی 
مانــده و برنامــه  فدراســیون و تصمیــم رئیــس 
ــذار  ــد تاثیرگ در کســب ســهمیه بســیار می توان
باشــد تــا کاراتــه ایــران در المپیــک جــزو رشــته های تاثیرگــذار 
در کاروان باشــد. ملی پــوش کاراتــه ایــران دربــاره پاداش هــای 
رقابت هــای جهانــی اتریــش نیــز گفــت: قــرار بــر ایــن بــوده 
کــه سرپرســت پیشــین پاداش هــای مــدال آوران را پرداخــت 

ــا امــروز پرداخــت نشــده اســت. ــی متاســفانه ت ــد؛ ول کن

حمیده عباسعلی:

 امیدوارم حمایت بیشتری از بانوان شود
ســرمربی اســتقال روز گذشــته بــا بازیکنــان تیمــش اتمــام 
ــان فصــل  ــا پای ــم ت ــن تی ــه ای ــرد ک ــام ک ــرد و اع حجــت ک
ــرود.  ــد ب ــد می توان ــه می خواه ــی ک ــر کس ــدارد و ه ــی ن پول
ــر  ــوی جاب ــرارداد از س ــخ ق ــت فس ــر درخواس ــان خب همزم

ــال  ــم فوتب ــه تی ــی ب ــوک بزرگ ــاری، ش انص
ــن  ــاری اولی ــر انص ــرد. جاب ــتقال وارد ک اس
ــکات  ــل مش ــه دلی ــه ب ــت ک ــی نیس بازیکن
مالــی ســاز جدایــی را ســر داده و قطعــا 
ــی  ــود. زمان ــد ب ــم نخواه ــن ه ــن بازیک آخری
ــه  ــاری ب ــد انص ــه ش ــان متوج ــه منصوری ک
ــخ  ــت فس ــی درخواس ــکات مال ــل مش دلی

قــرارداد داده، بازیکنــان تیمــش را دور هــم جمــع کــرد و بــه 
ــن  ــم و ای ــی نداری ــل دوم پول ــا در نیم فص ــت: »م ــا گف آن ه
را تاکیــد می کنــم کــه از بازیکنــان بزرگ تــر تیــم مثــل 
ــر  ــان جوان ت ــا بازیکن ــدری ت ــرو حی ــی و خس ــدی رحمت مه
هــر کــدام کــه می خواهنــد می تواننــد رضایت نامه شــان 

ــا شماســت کــه بمانیــد  ــار ب ــد. اختی را دریافــت کننــد و برون
یــا برویــد.« ســرمربی اســتقال کــه بســیار ناراحــت بــه نظــر 
ــه  ــور ادام ــان این ط ــا بازیکن ــش را ب ــید، صحبت های می رس
داد: »اگــر کســی در اســتقال مانــد و ادامــه داد، حــق نــدارد 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــه کن ــی گل ــکات مال ــت مش باب
ــردم  ــت ک ــام حج ــماها اتم ــا ش ــن االن ب  م
ــم  ــی نداری ــل دوم پول ــم در نیم فص و می گوی
کــه پرداخــت کنیــم.« اســتقال بــه جــز اینکــه 
ــرده  ــب نک ــی کس ــج خوب ــل نتای ــن فص در ای
ــت شــده  ــر عل ــد ب ــی هــم مزی مشــکات مال
کــه ضعف هــای ایــن تیــم بیشــتر بــه چشــم 
بیایــد. فرامــوش نکنیــد اســتقال همــان تیمــی اســت کــه بــا 
جــذب ســتاره های پرشــمار لیــگ  برتــر بــه گفتــه بســیاری از 
کارشناســان در ابتــدای فصــل مدعــی جــدی قهرمانــی بــود؛ 
ــه بســیاری از  ــی رســیده ک ــه جای ــم ب ــن تی ــا حــاال کار ای ام

ــد شــده اند. ــده تیمشــان ناامی ــم از آین ــن تی هــواداران ای

دادنامه
کاسه پرونده :238/95 ش 3 شماره دادنامه :606 مورخ 95/9/29 مرجع رسیدگی :شعبه سوم شورای 

حل اختاف گلپایگان خواهان : مجتبی دالور نشانی : گلپایگان – خ امام حسین )ع( کوچه 32-گلستان 

4-پاک 14 خوانده :1- جعفر فصاحت نشانی : گلپایگان – خ امام حسین – کوچه 32 – گلستان 

4-پاک 14 2- مهدی حاچمی نشانی : مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار : پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفا قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 

قاضی شورا((در  نماید.))رای  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  شورا ختم 

خصوص دادخواست خواهان مجتبی دالور فرزند محمود به طرفیت خواندگان 1- جعفر فصاحت2- 

مهدی حاچمی به خواسته الزام به تنظیم به سند خودرو وانت نیسان به شماره ایران 53 -125 ب 14 

بنام مهدی حاچمی به مبلغ 197/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده شامل دادخواست تقدیمی-

کپی قولنامه تاریخ 94/6/13 و استعام از دولت الکترونیک واظهارات خواهان می باشد لذا با توجه به 

پاسخ استعام از دولت الکترونیک که مالک رسمی خودرو خوانده ردیف دوم معرفی نموده وایشان تا 

به حال  اقدام به انتقال سند ننموده است لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو نیسان 

ایران 53-125 ب 14 را در حق خواهان صادر و اعام می کند  و نسبت به خوانده ردیف  به شماره 

اول با عنایت به اینکه دعوی منتسب به وی نمی باشد به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی و ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی گلپایگان می باشد .

 شماره :545/م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم حوزه قضائی گلپایگان

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- نوش آذر 2- حکمت ا...     نام خانوادگی: 1- مدد خو 2- پالیزدان 

نیا  نام پدر: 1- کرامت 2- صیاد      نشانی محل اقامت: 1- فیروز آباد – با غشاه – پایین نرسیده  به 

ک نفت لبه خیابان – منزل منوچهر زارع 2- مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهدی    نام 

خانوادگی:عشوری  نام پدر : فرج اله نشانی محل اقامت: فاورجان – مهرنجان – ک ش صیاد شیرازی 

– منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 141/95 تاریخ.......... حوزه .............  شورای حل 

اول  به:خوانده ردیف  یافته است.محکوم علیه محکوم است  اختاف شهرستان فاورجان که قطعیت 

محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل زانتیا به 

شماره انتظامی 282 ب 57 ایران 93 در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت.

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

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9309983721600975شماره  پرونده:  9510103720703980شماره  اباغنامه:  شماره 

نمایندگی  با  گلپایگان  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  شاکی   1395/10/07 تنظیم:  950879تاریخ 

در چرای  به خواسته مشارکت  آبادی    علیه متهم غامحسین حاجی  فراست  شکایتی  خانم مریم 

به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان    تقدیم  غیر مجاز   

به کاسه   و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع    ) سابق  )جزایی  گلپایگان   شهر  دو  دادگاه کیفری   101 شعبه 

9509983721600975ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/12/17 و ساعت 10:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا 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: 541/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق ( – وحید زمانی  

دادنامه 
مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختاف خواهان : شهریار صالحی به آدرس خیابان چمران، کوی 

فرشته ، جنب نمایشگاه قصر فردوس خوانده : مجید طرقی به آدرس مجهول المکان خواسته :  الزام 

به انتقال سند رسمی خودرو شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی خواهان شهریار صالحی 

به طرفیت خوانده مجید طرقی باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره 

به  به محتویات پرونده استعام  با عنایت  انضمام مطلق خسارات وارده  به  انتظامی 13-876 ی 18 

عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، ماحظه قولنامه های ارائه شده از طرف 

خواهان و همچنین خوانده علی الرغم اباغ واقعی در جلسه رسیدگی حضور دارد / ندارد، شورا دعوای 

مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده مجید طرقی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان 

و پرداخت مبلغ 4/170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال در 

حق خواهان صادر و اعام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 31691 / م الف – قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : 95-662 شماره دادنامه : 1062 مورخ : 95/10/5 تاریخ رسیدگی : 95/9/28 مرجع 

رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : اکبر صادقی به نشانی : رهنان مبل مهستان 

خواندگان: 1- طوبی بابایی 2- محمد محمدیان به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سه فقره 

چک به شماره 333724 مورخ 95/3/5 – 098674 مورخ 95/2/24 – 098673 مورخ 94/12/24 

گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 

مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی 

قاضی شورا( در خصوص دعوی اکبر صادقی به طرفیت 1- طوبی بابایی 2- محمد محمدیان به خواسته 

مطالبه وجه چک به شماره 333724 مورخ 95/3/5 و 098674 مورخ 95/2/24 و 098673 مورخ 

94/12/24 بانک ملی ایران شعبه زینبیه تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 

خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی 

مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خوئد اقامه و ارائه نکرده است. مستندًا به ماده 198 و 

515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد وثابت دانسته و حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 1/560/000 ریال بابت وجه چک های مورد دعوی بصورت تضامنی و مبلغ یک 

میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت و تأخیر تادیه از تاریخ ششصد و ده 

هزار ریال تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی و نشر آگهی در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و بیست روز پس از اباغ 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 31701/م الف – قاضی شورای حل اختاف شعبه 24 حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : 950534 شماره دادنامه 1301 مورخ 95/7/26 مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای حل 

اختاف خواهان : مؤسسه تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی 

و مسعود مهردادی بوکالت در توکیل حسین کبیری برابر وکالت نامه آدرس : اصفهان ، خ بزرگمهر، نبش 

کوچه آبشار وکیل محسن متین به آدرس : اصفهان، خ ارتش، جنب پل عابر ، حسین آباد ، مجتمع نوید 

، واحد اول خوانده : 1- سعادت ملکی 2- زهره رفیعی 3- محمد عشرتی آدرس : مجهول المکان شورا 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای مؤسسه تعاونی 

توکیل  در  بوکالت  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری  محمد حسین  نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری 

حسین کبیری به طرفیت آقای 1- سعادت ملکی 2- زهره رفیعی 3- محمد عشرتی به خواسته مطالبه 

مبلغ هشتاد و هفت میلیون ریال بخشی از وجه چک به شماره 24406115 به عهده بانک پست بانک 

ایران 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 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 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 

515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد وهفت 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و دویست وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/11/14( 

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 و حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 31716 / م الف – قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509970350501112 تاریخ تنظیم : 1395/7/22 شماره پرونده : 9509980350500382 

شماره بایگانی شعبه : 950446 پرونده کاسه 9509980350500382 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350501112 خواهان : پست بانک استان اصفهان با 

مدیریت آقای بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875 با وکالت آقای بهروز خدابخش فرزند مرتضی به 

نشانی استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر ، خمینی شهر، خیابان شریعتی جنوبی ، روبروی بانک 

ملت ، ساختمان )کابینت رضایی( طبقه اول ، خواندگان : 1- خانم الهام قریشی نیا فرزند یوسف به 

نشانی اصفهان، ملک شهر، خیابان مفتح ، خیابان حکیم صفائی دوم ، بن بست گلها، پاک 1، تلفن 

09369117679 2- آقای مصطفی حسن پور فرزند محمد مهدی به نشانی اصفهان، ملک شهر، خیابان 

مفتح ، خیابان حکیم  صفائی دوم ، بن بست گلها ، پاک 1، تلفن 09135757812 3- آقای احمدرضا 

رحیمی جزی فرزند تیمور به نشانی مجهول المکان 4- آقای یوسف قریشی نیا فرزند حسینعلی به 

نشانی اصفهان، ملک شهر، خیابان مفتح، خیابان حکیم  صفائی دوم ، بن بست گلها ، پاک 1، تلفن 

09139168163 خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تأخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 

وجه بابت ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دادخواست پست بانک استان اصفهان بطرفیت خانم الهام 

 ، ، یوسف قریشی فرزند حسینعلی  قریشی فرزند یوسف ، مصطفی حسن پور فرزند محمد مهدی 

احمدرضا رحیمی جزی فرزند تیمور بخواسته مطالبه وجه 44/000/000 ریال وجه قرارداد تسهیات شماره 

92044411910 مورخ 1392/7/4 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تادیه دادگاه با عنایت به 

محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده ردیف اول بعنوان متعهد و سایر خواندگان بعنوان ضامن پرداخت 

تسهیات اعطایی از بانک خواهان را ضمانت نموده اند و نظر به اینکه خواندگان حاضر نشده و دلیلی بر 

پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده و با عنایت به ماده 7 قانون تسریع در وصول مطالبات بانک 

ها که قرارداد تنظیمی را در حکم اسناد تجاری دانسته لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت 

تلقی و مستندًا به مواد 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 

نحو تضامنی به پرداخت 44/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/925/000 ریال هزینه دادرسی 

اجرا در حق خواهان محکوم  تا زمان  تنظیمی  بر مبنای قرارداد  تاخیر  الوکاله وکیل و خسارت  و حق 

مینماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 

شماره 31732 / م الف – رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی 

دادنامه 
کاسه پرونده 838/95 شماره دادنامه 1032 مورخ 95/9/29 مرجع رسیدگی : شعبه هفده شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : رسول صادقی نشانی : اصفهان، خ کاشانی ، روبروی بیمارستان کاشانی ، 

شرکت کاوشگر رایانه خوانده : داود صدرانی به نشانی : مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 

نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید : )رأی 

قاضی شورا( دعوی رسول صادقی بطرفیت آقای داود صدرانی بخواسته مطالبه مبلغ قسمتی از چک 

11/100/000 ریال وجه چک شماره 204605 عهده بانک ملی ایران شعبه خ امام خمینی به انضمام مطلق 

با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از  خسارات قانونی – 

سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 

دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 

این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 

و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/100/000 ریال بابت 

اصل خواسته و 377/500 بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 

تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 

باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره 31718 / م الف – قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی احضار متهم مجهول المکان 
شعبه  بایگانی  شماره   9309983721600845: پرونده  شماره   9510113721600396: نامه  شماره 

گلپایگان  شهرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره   : شاکی  تنظیم:1395/10/16  تاریخ   930875:

متهمین : 1- علی احمدی فرزند عباس 2- سید حسین طباطبایی فرزند سید اصغر موضوع : دائر 

بر مباشرت در جرای غیر مجاز تعداد 200 راس دام )خارج فصل چرا( باتوجه به اینکه متهمین مذکور 

از طریق این شعبه دادیاری تحت تعقیب بوده و دسترسی به آنها نیز به لحاظ مجهول المکان بودن 

محل اقامت وی مقدور نبوده لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبردگان 

اباغ تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه اول 

دادیاری گلپایگان حاضر گردند در غیر این صورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد گردید/. 

شماره:562/م الف دادیار شعبه اول دادسرای گلپایگان – سلمان جوادی 

آگهی احضار متهم
جامع  مسجد  خیابان  آبنیل   : اقامت  محل  جعفر  پدر:  نام  :معاون  خانوادگی  نام  مهدی  آقای   : نام 

مورخه  شنبه  روز  وقت حضور:  اقتصاد  مهر  در خصوص شکایت  پاسخگویی  موضوع:  فردوسی  نبش 

1395/11/30 ساعت 16/00  بعد از ظهر محل حضور : فاورجان – سهر و فیروزان جنب مسجد انبیاء 

طبقه دوم شورای حل اختاف پیر بکران واقع در سهرو فیروزان 

رونوشت آگهی حصروراثت
 / به کاسه 95  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 18 متولد 1344   آقای صدراله قدرت  

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

قدرت  بشناسنامه 244مورخ 1311/7/2 در تاریخ1395/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد : 

1- صدراله قدرت فرزند محمد به ش ش 18 متولد1344 صادره از گلپایگان 2- شمس اله قدرت فرزند 

محمد به ش ش 19 متولد 1346 صادره از گلپایگان 3- فضل اله قدرت فرزند محمد به ش ش 3480 

متولد 1348 صادره از گلپایگان 4- کلثوم یاوری فرزند حسن آقا به ش ش 70 متولد 1322 صادره از 

گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

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

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 532/ م الف 

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

دادنامه 
کاسه پرونده 950921 شماره دادنامه : 1586 مورخ 95/9/22 مرجع رسیدگی : شعبه 14 شورای حل 

اختاف خواهان : علی رمضانی به نشانی اصفهان، ملک شهر ، خ ملت ، کوچه سهیل ، کوچه شهاب ، 

پاک 8 خواندگان : بابک گشول به نشانی اصفهان، خ کاوه نرسیده به پمپ بنزین غرضی ، انبار فجر 

2- خدامراد فرجی به نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )قاضی شورا( در خصوص 

دعوی آقای علی رمضانی به طرفیت آقایان 1- بابک گشول 2- خدامراد فرجی به خواسته مطالبه مبلغ 

هفتاد و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره ی 900526 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 

قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت از سویبانک محال علیه 

که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده 

مبنی بر پرداخت وجه چک باوجه / بادلیل تلقی می گردد، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 

310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 

خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و هفتصد و نود و 

پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 

بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی 

خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه 

های عمومی اصفهان خواهد بود. 

شماره 31727 / م الف – قاضی شعبه 14شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 1115/95 بنا به درخواست حسینعلی احمدی به وکالت به طرفیت مجتبی، 

بیژن، فرید همگی به شهرت سراوندی آقای محمود هواکشیان با موضوع الزام به انتقال با توجه به 

ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول 

المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه ی کارشناسی و اعام نظر به آدرس 

ذیل مراجعه نمایید:اصفهان، خیابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختاف اصفهان

شماره 31644 / م الف – مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  تحویلیان  مهدی  آقای  خواهان   729/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

مبلغ 25/000/000ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت آقای طاهر ابراهیم وند  تقدیم نموده و وقت 

مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  مورخ 95/12/3 ساعت  5عصر    ..... روز  برای  رسیدگی 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب 

اول خیابان   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید 

 8165756441 پستی  پاک 57 کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 

نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   18 – شعبه  اصفهان  اختاف  شورای حل 

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

شد.

شماره: 32210/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

علیرضا منصوریان:

هرکسی می خواهد، می تواند برود
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زهرا نصیریسرویس اجتماعی

 »امــروزه تبلیغــات رســانه های اســتکباری در ایران هراســی 
ــن  ــه؛ بنابرای ــردم گرفت ــیدن را از م ــت اندیش ــازه درس اج
 بایــد بــا توســعه طــرح گردشــگری در روســتاهای اصفهــان 
و دیگــر نقــاط کشــور، ایــن موضــوع را خنثــی کنیــم.« ایــن 
جملــه شــاه بیت ســخنان مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
روزنامــه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اصفهــان  اســتان 
کیمیــای وطــن بــود. وی هــم از مســئوالن و هــم از مدیــران 
بخــش خصوصــی کــه فعــال بخــش گردشــگری هســتند، 
خواســت تــا در ایــن زمینــه بــه صــورت فعــال بــه بخــش 

ــد. ــق آن کمــک کنن گردشــگری روســتایی و رون
     گردشگری و اقتصاد پایدار

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اصفهــان 
بحــث اقتصــادی، درآمدزائــی و اشــتغال را در فرآینــد 
گردشــگری مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: امــروزه نیمــی 
ــگری  ــل گردش ــگرپذیر از مح ــورهای گردش ــه کش از بودج
تأمیــن می شــود؛ امــا ایــن رویــداد بــا بحث هــای فرهنگــی 
و صــدور ارزش هــای هــر جامعــه ای نیز پیوندی ناگسســتنی 
ــا ابعــاد فرهنگــی  ــوان یــک کشــور ب ــه عن ــد ب دارد. مــا بای
ــته  ــژه داش ــه وی ــم توج ــن مفاهی ــه ای ــی ب ــی و طبیع دین
باشــیم و راه را بــرای ورود هرچــه بیشــتر مســافر بــه ایران و 

به ویــژه اســتان هایی کــه از ظرفیــت تاریخــی و گردشــگری 
برخــوردار هســتند، مهیــا کنیــم. 

ــن  ــگری در محروم تری ــعه گردش ــاری توس ــدون الهی فری
ــوان  ــی عن ــت اجتماع ــراری عدال ــه برق ــر ب ــق را منج مناط
کــرد و ادامــه داد: اســتان اصفهــان عــاوه برنقــاط مرکــزی 
کــه دارای جاذبه هــای تاریخــی اســت، از ظرفیت هــای 
ــز برخــوردار اســت  بکــر و دســت نخورده ای در روســتاها نی
ایــن  از  مختلــف  دهه هــای  طــول  در  متاســفانه  کــه 

ــت. ــده اس ــت ش ــا غفل ظرفیت ه
    تسهیالت برای رونق بوم گردی

مدیــر گردشــگری اصفهــان تاکیــد کــرد: مــردم بایــد 
ــتاره  ــد س ــای چن ــه هتل ه ــا ب ــگری تنه ــه گردش ــد ک  بدانن
ــود؛  ــهرخاصه نمی ش ــز ش ــی در مرک ــای تاریخ ــد بن  و چن
مــا در روســتاهای اصفهــان از جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی 
ــداری و ...  ــر، آداب و رســوم، کشــاورزی، دام ــا هن ــه ت گرفت

ــد مــورد توجــه قرارگیــرد. برخــوردار هســتیم کــه می توان
 وی ورود هتلــداران، آژانس هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــرای رون ــتایی را ب ــای روس و اقامتگاه ه
ــت:  ــت و گف ــر دانس ــتایی مؤث ــگری روس ــت گردش صنع
شــوراها و دهیاری هــای روســتاها نیــز در ایــن زمینــه 
نقــش مهمــی دارنــد و می تواننــد بــا آمــوزش مــردم 
ــد.  اقامتگاه هــای بوم گــردی را در روســتاها گســترش دهن

ــورای  ــا ش ــه ب ــی صورت گرفت ــزود: در هماهنگ ــاری اف الهی
عالــی دهیاری هــا و همچنیــن تفاهم نامــه ای کــه بــا 
ــرای رونــق بوم گــردی  بانــک کارآفریــن برقــرار کرده ایــم، ب
ــان تســهیاتی  و اقامتگاه هــای روســتایی در اســتان اصفه
در نظرگرفتــه شــده کــه روســتائیان می تواننــد بــا مراجعــه 

ــد شــوند. ــن تســهیات بهره من ــا از ای ــن نهاده ــه ای ب
    توجه به جاذبه های طبیعی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان امســال ظرفیــت 
اقامــت در اســتان اصفهــان بــرای 20 هــزار گردشــگر فراهــم 

ــازی،  ــای هتل س ــام پروژه ه ــا اتم ــه داد: ب ــود ادام می ش
ورود مناطــق نمونــه بــه چرخــه گردشــگری و تکمیــل 
مناطــق بوم گــردی در روســتاها، ایــن مســئله محقــق 
ــرب  ــتایی در غ ــق روس ــال مناط ــوان مث ــه عن ــود؛ ب می ش
ــده اســت؛ علی رغــم آنکــه  ــان بســیار ناشــناخته مان اصفه
در ایــن مناطــق جاذبه هــای بکــر طبیعــی بســیاری وجــود 
دارد، ولــی هنــوز بخــش خصوصــی و دولتــی بــرای رونــق 
ــانی های  ــی و اطاع رس ــی و خارج ــافران داخل ــور مس حض
ــداده  ــه اقدامــات مناســبی انجــام ن مناســب در ایــن زمین

اســت. 
ــازی و  ــانه های مج ــدرت رس ــه ق ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
دیــداری و شــنیداری، بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا ایــن 
ــر روی  ــی ب ــن معرف ــی شــود. ای ــردم معرف ــه م مناطــق ب
ــت. در  ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــز بس ــت نی ــبکه های اینترن ش
ــای  ــرب جاذبه ه ــر، در غ ــای کوی ــان جاذبه ه ــرق اصفه ش
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــمال جاذبه ه ــتانی، در ش  کوهس
و ... بســیاری از ظرفیت هایــی هســتند کــه بایــد بــه مــردم 

اطاع رســانی شــوند. 
ــی  ــان در بعض ــرق اصفه ــگری در ش ــعه گردش ــرا توس اخی
روســتاها ســبب مهاجــرت معکــوس شــده و جوانــان کــه 
ــه  ــد، ب ــرت کرده ان ــهرها مهاج ــه ش ــن کار ب ــد یافت ــه امی ب

روســتاهای زادگاه خــود برگشــته اند.

گفت وگوی کیمیای وطن با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان

بوم گردی روستایی در اصفهان از پیدا تا پنهان

 ثبت نام ۵۱۰۰ نفر در طرح تربیت 

حافظان قرآن در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
چهارمحــال و بختیــاری از ثبت نــام 
۵ هــزار و ۱00 نفــر در پنجمیــن 
حافظــان  تربیــت  طــرح  دوره 
قــرآن کریــم در ایــن اســتان خبر 

داد. 
ــزی  حجت االســام مرتضــی عزی
بــا اعــام ایــن خبــر ادامــه داد: طــرح تربیــت حافظــان قــرآن 
ــاز  ــتان آغ ــی اس ــن مذهب ــه و اماک ــاع متبرک ــال ۹۱ در بق از س
ــا  ــی می شــود. وی ب ــه پنجــم آن اجرای شــده و امســال مرحل
بیــان اینکــه ایــن طــرح جمعیــت جالــب توجهــی را بــه ســمت 
ــم از جــزء ۳0  ــرآن کری ــظ ق ــت: حف ــرده، گف ــت ک ــرآن هدای ق
آغــاز شــده و در مراحــل پیشــرفته تر بــه حفــظ چندیــن جــزء و 
حفــظ کل می رســد. عزیــزی مربیــان فعــال در ایــن طــرح را ۸0 
نفــر اعــام کــرد و افــزود: دوره هــای آمــوزش و حفــظ در آســتان 
ــینیه ها  ــاجد، حس ــه، مس ــاع متبرک ــزادگان و بق ــدس امام مق
ــز  ــات و مراک ــرورش و مؤسس ــوزش و پ ــدارس آم ــی م بعض
فرهنگــی و قرآنــی برگــزار شــده اســت. مدیــر کل اوقــاف و امور 
خیریــه چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: آزمــون کتبــی ایــن 
ــزار  ــه صــورت سراســری، ۵ اســفندماه در اســتان برگ طــرح ب
می شــود. عزیــزی افــزود: همچنیــن در ایــن طــرح ۱00 مربــی 
حفــظ قــرآن کریــم تعلیــم داده می شــود کــه بــرای فراگیــری 
آمــوزش بــه قــم اعــزام می شــوند و از ایــن تعــداد تاکنــون ۳0 
ــان مــاه جــاری اعــزام  ــا پای نفــر اعــزام شــده و افــراد دیگــر ت

می شــوند.

برگزاری اجتماع یکپارچه مدافعان حرم
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان از برگــزاری 
اجتمــاع یکپارچــه مدافعــان حــرم همزمــان بــا ســالروز میــاد 
حضــرت زینــب)س( در مصــای امــام خمینــی)ره( خبــر داد. 
حجت االســام رحمــت هللا اروجــی در جلســه کمیتــه تشــکل های 
ــالن  ــه در س ــامی ک ــاب اس ــر انق ــه فج ــتاد ده ــی س مردم
ــت  ــه امنی ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــن اداره کل برگ ــات ای  جلس
و عــزت کنونــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی مرهــون خون 
ــش  ــت: جوش ــت، گف ــرم اس ــان ح ــژه مدافع ــهیدان، به وی  ش
و گرمــی خــون پــاک مدافعــان حــرم، جــان تــازه ای بــه کالبــد 

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دمیــده اســت. 
ــه فرارســیدن  حجت االســام اروجــی در ادامــه ســخنان خــود ب
 دهــه فجــر و تقــارن آن بــا میــاد حضــرت زینــب)س( 
ــرد ــن شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( اشــاره ک  و همچنی

و گفــت: در همیــن راســتا و بــه مناســبت میــاد حضــرت 
زینــب)س( در سراســر کشــور اجتمــاع یکپارچــه مدافعــان حــرم 

برگــزار می شــود.

معارف

 حضور گسترده ایران 

در نمایشگاه گردشگری اوترخت
ــگری  ــالیانه گردش ــگاه س نمایش
 Vacantiebeurs اوترخــت بــه نــام
مهــم  مناســبت های  از  یکــی 
ــی در  ــد و حت گردشــگری در هلن
اروپاســت کــه در آن شــرکت های 
ــر  ــردی از سراس ــف جهانگ مختل
ایــن  در  حضــور  بــا  جهــان 
جهانگــردی  ظرفیت هــای  و  خــود  معرفــی  بــه  نمایشــگاه 
کشورشــان می پردازنــد. ۱۳ شــرکت خدمــات جهانگــردی از 
مناطــق مختلــف کشــورمان تحــت مدیریــت مرکــز تجاری فرهنگی 
ایــران و هلنــد، بــا ایجــاد غرفه هــای متعــدد در مــکان ۵00 
متــری اختصاصــی بــه جمهــوری اســامی ایــران و نصــب 
ــی از  ــرف بخش ــوی مع ــه نح ــدام ب ــر ک ــه ه ــا ک ــای زیب تابلوه
ایــن  در  اســت،  غنــای فرهنگــی کشــورمان  و  جذابیت هــا 
نمایشــگاه حضــور یافته انــد. توزیــع غــذا و چــای ایرانــی، ســوغات 
ایرانــی و... توســط اشــخاصی بــا لبــاس  محلــی و پخــش 
ــای وابســته  ــی در غرفه ه ــی و محل ــف مل موســیقی های مختل
ــرای  ــدان را ب ــی دوچن ــران، جذابیت ــامی ای ــوری اس ــه جمه ب
بازدیدکننــدگان ایجــاد کــرده اســت. دفتــر هواپیمایــی جمهــوری 
ــه  ــا اســتقرار در مــکان اختصاصــی ب اســامی ایــران در هلنــد ب
کشــورمان در ایــن نمایشــگاه، بــرای معرفــی خدمات مســافرتی 
بــه جهانگــردان اقــدام و علیرضــا جهانگیــری، ســفیر کشــورمان 
ــورمان  ــه کش ــگاه، غرف ــن نمایش ــور در ای ــا حض ــم ب ــه ه  در اله

را افتتاح کرد.

 هتل ها در قالب چند برند خاص 

فعالیت کنند
اعضــای جامعــه هتلــداران، مشــکات خــود را در نشســتی 
ــن  ــد. در ای ــراث فرهنگــی مطــرح کردن ــا رئیــس ســازمان می ب
ــه  ــره جامع ــس هیئت مدی ــزه زاده، رئی ــید حم ــت جمش نشس
هتلــداران بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 2 هــزار هتــل و هتل آپارتمــان 
در کشــور فعــال اســت، ادامــه داد: نــرخ بــاالی عوارضــی کــه از 
هتل هــا دریافــت می شــود و فعالیــت مراکــز اقامتــی غیرمعتبــر 
ــرای جــذب گردشــگران  ــداران ب ــه مشــکات عمــده هتل از جمل
داخلــی اســت. وی افــزود: ارتقــای کیفیــت هتل هــا و افزایــش 
ضریــب اشــتغال هتل هــا از جملــه اقداماتــی اســت کــه جامعــه 
هتلــداران در راســتای آن گام برمــی دارد؛ استانداردســازی، ارتقای 
ســطح خدمــات در هتل هــا بایــد بــه  طــور جــدی در دســتور کار 
قــرار گیــرد. مرتضــی رحمانــی موحــد، معــاون گردشــگری، نیــز 
ــب  ــور در قال ــای کش ــی هتل ه ــم تمام ــنهاد می کن ــت: پیش گف
ــد؛ چــرا کــه فعالیــت هتل هــا  ــد خــاص فعالیــت کنن ــد برن چن
بــه ایــن شــکل، امتیــازات و منافــع بیشــتری را بــرای هتلــداران 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.

اخبار کوتاه

احقــاق  بــرای  آغــاز پیگیری هــا  از  از یک ســال  بیشــتر 
ــرد  ــط س ــا رواب ــذرد؛ ام ــا می گ ــه من ــهدای فاجع ــوِق ش حق
جریــان  بــه  از  مانــع  ایــران،  و  عربســتان  دیپلماتیــک 
ــار  ــه این ب ــا ک ــا آنج ــت؛ ت ــده اس ــده ش ــن پرون ــادن ای افت
ــانی  ــه انس ــن فاجع ــه در ای ــاج جان باخت ــای حج خانواده ه

خــود  شــکایت  و  شــدند  بــه کار   دســت 
ــل  ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــه ش را ب
برده انــد و بــرای فجایــع حــج ۹۴ درخواســت 
بین الملــل  حقیقت یــاب  کمیتــه  تشــکیل 
ــقاوی،  ــن قش ــارات حس ــق اظه ــد. طب داده ان
ــه  ــه، در جلس ــولی وزارت خارج ــاون کنس مع
ــه  ــی فاجع ــی و قضای ــاد حقوق ــری ابع پیگی

ــده  ــن پرون ــزار شــد، ای ــه ۴ شــهریورماه امســال برگ ــا ک من
بــه لحــاظ شــکلی در دو نهــاد قضایــی بین المللــی )دیــوان 
بین المللــی دادگســتری، دیــوان بین المللــی کیفــری( قابــل 
ــت  ــران و دول پیگیــری اســت؛ امــا از آنجــا کــه عضویــت ای
عربســتان در ایــن دو نهــاد کامــل نیســت، بــه ایــن معنــی که 

همــه کنوانســیون ها و ملحقــات آن را نپذیرفته انــد، بنابرایــن 
از نظــر همــه حقوقدانــان داخــل و خــارج ایــران و اســتادان 
حقــوق، اجمــاع جهانــی وجــود دارد کــه امــکان طــرح دعــوی 
ــه  ــدارد. البت ــود ن ــا وج ــاد مطلق ــن دو نه ــا در ای ــه من فاجع
ــوق  ــورای حق ــی در ش ــر سیاس ــود: از نظ ــه ب ــقاوی گفت قش
بشــر و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل امــکان 
پیگیــری و طــرح دعــوی وجــود دارد کــه ایــن 
ــد توجــه  ــا بای ــه اســت؛ ام امــر صــورت گرفت
داشــت کــه نهــاد قضایــی بین المللــی در 
ــی دادگســتری  ــوان بین الملل ــا همــان دی دنی
و دیــوان بین المللــی کیفــری اســت. معــاون 
همچنیــن  خارجــه  امــور  وزارت  کنســولی 
امــکان اقامــه دعــوی را در محاکــم داخلــی بــه دلیــل اصــل 
ــود؛ امــا راه  مصونیــت قضایــی دولت هــا، منتفــی دانســته ب
ســومی را بــرای پیگیــری حقوقــی پیشــنهاد کــرد و گفتــه بود 
ــد صــورت  ــی عربســتان بای ــم داخل ــوی در محاک ــه دع اقام

گیــرد. ایســنا

پــس از امضــای تفاهم نامــه میــان متولیان میــراث فرهنگی در 
ایــران و مــوزه لــوور فرانســه، معــاون میــراث فرهنگــی کشــور 
از برگــزاری نمایشــگاه آثــار تاریخــی مــوزه لــوور در ایــران خبر 
داد. بهمن مــاه ســال گذشــته رئیــس ســابق ســازمان میــراث 
فرهنگــی در ســفر خــود بــه فرانســه بــا رئیــس مــوزه لــوور 

ــه  ــرد ک ــا ک ــه ای را امض ــت تفاهم نام یادداش
بخشــی از موضــوع آن مربــوط بــه حوزه هایــی 
نظیــر باستان شناســی و هنرهــای بومــی بــود. 
پــس از آن در فروردیــن امســال جــان لــوک 
ــه  ــوور فرانســه، ب ــوزه ل ــس م ــس، رئی مارتین
ــه ای  ــن امضــای تفاهم نام ــد و ضم ــران آم ای
ــی  ــراث فرهنگ ــی و ســازمان می ــوزه مل ــا م ب

ــی  ــترک از بعض ــت مش ــگاه و نشس ــزاری نمایش ــرای برگ ب
ــون  ــرد. اکن ــد ک ــران بازدی ــای ای ــی و موزه ه ــای تاریخ بناه
قــرار اســت پیــرو همیــن تفاهم نامه هــا نمایشــگاهی از آثــار 

مــوزه لــوور در ایــران برپــا شــود.
ــا  ــگاه ب ــران دو نمایش ــی ای ــوزه مل ــز م ــن نی ــش از ای  پی

لــوور  مــوزه  در  در ســال 200۷   عنــوان »هنــر صفــوی« 
و »امپراتــوری هخامنشــی« در همــان ســال در پاریــس 

ــود.  ــرده ب ــزار ک برگ
ــراث فرهنگــی کشــور در  ــاون می ــان، مع محمدحســن طالبی
ــوور قصــد دارد تعــدادی از اشــیای  ــاره گفــت: مــوزه ل ایــن ب
دوره هــای مختلــف تاریخــی را بــه ایــران 
بندهــای  از  یکــی  موضــوع  ایــن  بیــاورد. 
ــی  ــوزه مل ــن م ــه بی ــت ک ــه ای اس تفاهم نام
ــوز  ــود. هن ــوور امضــا شــده ب ــوزه ل ــران و م ای
زمــان و جزئیــات ایــن نمایشــگاه قطعــی 
ــا  ــم اواخــر ســال ی ــا تصــور می کن نشــده، ام
ــران  ــده ایــن نمایشــگاه در ای اوایــل ســال آین
برپــا شــود. وی گفــت: مســئوالن مــوزه لــوور تعــدادی شــی 
ــرای نمایــش  ــن آن هــا ب ــا از بی ــد و م ــا نشــان دادن ــه م را ب
ــا  ــران برپ ــگاهی در ای ــم. اول نمایش ــاب کردی ــران انتخ در ای
ــران  ــش از ای ــرای نمای ــز ب ــاری را نی ــپس آث ــود، س می ش

مهــر می فرســتیم. 

نمایش آثار تاریخی موزه لوور در ایرانشکایت خانواده شهدای منا به سازمان ملل

حتما بخوانید!
نمایش آثار تاریخی موزه لوور در ایران

دادنامه 
۱۷ شورای حل  : شعبه  رسیدگی  مرجع   ۹۵/۸/۱۸ مورخ   ۹0۹ دادنامه  : ۴۱2/۹۵ شماره  پرونده  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان : سید مرید رمضانپور نشانی : اصفهان، خ رباط اول، خ شهیدان شیرانی، کوچه 

سپاس خوانده: سعید زمانی سلیمی نشانی :  مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند رسمی خودرو 

گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعام ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 

)رأی قاضی شورا( در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال 

سند رسمی خودرو دوو به شماره انتظامی ۱۳-۱۴6 ق ۷۸ به انضمام مطلق خسارات وارده . با عنایت 

به محتویات پرونده، استعام به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، ماحظه 

قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان، عدم حضور خوانده سعید زمانی سلیمی و مصون ماندن خواسته 

از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۱۹۸ 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد ۱0 و 2۱۹ و 220 و 22۱ و 22۳ و 

22۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده سعید زمانی سلیمی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 

انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون هشت پنجاه هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رأی صادره 

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

از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد./

شماره ۳۱۷۵0 / م الف – قاضی شعبه هفده شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۵۷6/۹۵ شماره دادنامه : ۷۵۱ مورخ ۹۵/۹/۳ مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : سعید مهری فرزند احمدرضا نشانی : خ آتشگاه، نبش بن بست 6 )سعادت( 

المکان خواسته  ساختمان محک طبقه اول خوانده : محمد رشید مسائلی فرزند اصغر نشانی مجهول 

: مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک به مبلغ ۴/000/000 ریال پرداخت مطلق هزینه های دادرسی با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

به طرفیت  آقای سعید مهری  نماید. )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی  به صدور رأی می  مبادرت 

آقای محمد رشید مسائلی به خواسته مطالبه مبلغ ۴/00/000 ریال وجه بخشی چک به شماره ی 0۷0۵۹0 

مورخ ۹۳/۵/2۳ به عهده ی بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. واین که خوانده علی رغم اباغ قانونی 

در جلسه حضور ندارد 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 مستندًا 

بر محکومیت خوانده  آ.د.م حکم  ، ۵22 قانون   ۵۱۹ ،  ۵۱۵ ، به مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ 

به پرداخت مبلغ ۴/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۱۹۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه ی قانونی خسارت تأخیر در تادیه از تارخی سر رسید چک موصوف )۹۳/۵/2۳( 

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

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

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۱۷۵۳ / م الف – قاضی شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده ۵66/۹۵ شماره دادنامه ۷۵۳  مورخ ۹۵/۹/۳0 رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل اختاف 

 ، )سعادت(   6 بست  بن  نبش  آتشگاه،  خ   : نشانی  احمدرضا  فرزند  مهری  سعید   : خواهان  اصفهان 

ساختمان محک، طبقه اول خوانده : محمود ایزدی محمدآبادی فرزند مهدی نشانی :  مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه بخشی از چک به شماره ۸۱۵۸۴۳ مورخ ۹2/۵/22 به مبلغ 6/000/000 ریال به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی 

آقای سعید مهری به طرفیت آقای محمود ایزدی محمد آبادی  به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال 

وجه بخشی از چک به شماره ی ۸۱۵۸۴۳ مورخ ۹۵/۵/22 به عهده ی بانک صادرات به انضمام مطلق 

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

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

دارد. و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور ندارد. 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 مستندًا به مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵22 

قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2۴۵/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق هزینه نشرآگهی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیردر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف )۹۵/۵/22( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۱۷۵۴ / م الف – قاضی شعبه ۵2  شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹۵0۹۹۱ شماره دادنامه ۱6۷۸ مورخ ۹۵/۹/۳0 مرجع رسیدگی شعبه چهارده شورای حل 

اختاف خواهان : نادر رجبی پیروز آدرس: خمینی شهر، خ امیر کبیر خ ۸۵ ، منزل شخصی خوانده : مظفر 

شریفیان قهفرخی آدرس : 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(

نادر رجبی پیروز به طرفیت آقای مظفر شریفیان قهفرخی به خواسته مطالبه  در خصوص دعوی آقای 

مبلغ ۴0/000/000 ریال وجه به شماره 600۵۷۹ و 600۵۸0 به عهده بانک صادرات 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 واینکه 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 ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته یک میلیون و نهصد و 

چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )۹۴/۵/20 و ۹۴/۳/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

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

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص دعوی تأمین 

خواسته به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 

دعوی صادر می گردد. 

شماره ۳۱۷۵۸ – م الف – قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹۵0۹۹2 شماره دادنامه ۱6۷۹ مورخ ۹۵/۹/۳0 مرجع رسیدگی : شعبه چهارده شورای حل 

اختاف خواهان : نادر رجبی پیروز آدرس : خمینی شهر ، خ امیر کبیر ، خ ۸۵ خوانده : علی جان کرمی 

آدرس 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 نادر رجبی پیروز به طرفیت آقای علی جان کرمی به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک 

به شماره ۹۳۷6۹۵ و ۹۳۷6۹۴ به عهد بانک انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست 

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

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

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 ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و  دو میلیون و چهارصد و 

چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )۹۴/2/20 و ۹۵/۳/۱۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

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

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص دعوی تامین 

خواسته به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی به استناد به ماده 2 ق. آ.د.م رد دعوی صادر می گردد 

شماره : ۳۱۷۵۵ / م الف – قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹۵0۵6۸ شماره دادنامه : ۹۵0۹۹۷6۷۹۳۸00۱6۷۵ مورخ ۹۵/۱0/6مرجع رسیدگی : شعبه 

۸ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : حجت جان نثاری فرزند حسین نشانی : اصفهان، خ آتشگاه ، 

خ قدس، کوچه 2۷ ، کوچه بهار خوانده : مجتبی مرورنیا فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته 

: الزام به انتقال سند خودروی پراید 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 آقای حجت جان نثاری فرزند 

حسین به طرفیت مجتبی مرورنیا فرزند حسین بخواسته الزام به انتقال سند نسبت به خودروی پراید 

۱۱۱ مدل ۹۳ به شماره ایران ۵۳  ۳۳6 و ۱۵ مقوم  به علی الحساب ۱2/000/000 تومان نظر به محتویات 

نام خواهان و استعام  به  پرونده و قرارداد عادی مورخه ۹۵/۳/۱۹ و ماحظه کارت مشخصات خودرو 

صورت گرتفه از مرجع انتظامی در خصوص آخرین وضعیت مالکیت خودرو به نام خوانده و اینکه خوانده 

لذا دعوی  نکرده است.  ارائه  ای  دفاعیه  و الیحه  نکرده  قانونی در جلسه رسیدگی شرکت  اباغ  علیرغم 

خواهان وارد تشخیص مستند به مواد ۱0 ، 2۱۹ ، 220 ، 22۱ ، 222 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی ۵۳- ۳۳6 و ۱۵ به 

نام خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. 

شماره : ۳۱۷۵6 / م الف – قاضی شورای حل اختاف شعبه ۸ حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۵۷2/۹۵ شماره دادنامه : ۸۴0/۹۵ مورخ ۹۵/۹/۳0 مرجع رسیدگی: شعبه ۴۱ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : شرکت بازرگانی میزان نقش جهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱۱۵۸ 

با نمایندگی آقایان غامحسین مائی از یرانی و مرتضی تهرانی و محمد سعید ُعشاقی با وکالت خانم 

فرحناز کامیابی به نشانی: خ شیخ مفید، خ ارباب، جنب شورای حل اختاف، طبقه پایین،دفتر وکالت  

خوانده : آقای محسن یاری جان زاده به نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک 

بانک تجارت به مبلغ ۵6/2۵0/000 ریال به انضمام مطلق  به شماره 6۹6۱0۵ مورخ ۸۷/۱0/۱۴ عهده ی 

خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه 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 بشرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص  دعوی شرکت بازرگانی میزان نقش جهان )سهامی 

خاص( با وکالت خانم فرحناز کامیابی به طرفیت آقای محسن یاری جان زاده به خواسته مطالبه وجه 

چک به شماره 6۹6۱0۵ مورخ ۸۷/۱0/۱۴ عهده ی بانک تجارت به مبلغ ۵6/2۵0/000 ریال به انضمام مطلق 

خسارت دادرسی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده 

داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته 

و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مستندًا به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵22 قانون 

آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۵6/2۵0/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ ۱/۷۳۱/2۵0 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

بانک  آخرین شاخص  براساس  اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ سررسید چک )۸۷/۱0/۱۴(  از  تأدیه  تأخیر 

مرکزی جمهوری اسامی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی و بیست روز پس از اباغ 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 ۳۱۷0۵/ م الف – قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴۱ حوزه قضائی اصفهان – محمدرضا فرهی

دادنامه 
: شعبه ۱2 شورای حل  : ۱6۵۵ مورخ ۹۵/۱0/۷ مرجع رسیدگی  دادنامه  پرونده ۹۵0۹0۵ شماره  کاسه 

اختاف خواهان : سید محمد مسعود صدریه  نشانی : خ مشتاق دوم ، خ مهر ، خ مهران ، بن بست امین 

، پاک 2۳، ط 2 خوانده : بهمن سلطانی به نشانی : مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی 

شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای سید محمد مسعود صدریه به طرفیت آقای بهمن سلطانی 

به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸0/000/000 ریال وجه چک به شماره ۷۴0۵2۴ مورخ ۸۵/۱2/۵ به عهده بانک 

تجارت 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 نموده است لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و 

۵22 قانوت آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و ۵/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تادیه از 

تاریخ سر رسید چک موصوف )۸۵/۱2/۵( 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 تجدی نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۱۷۱۴ / م الف – قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۷۴6/۹۵ شماره دادنامه : ۷۸۱ مورخ ۹۵/۹/۳0 مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : محمد سربازی پزوه نشانی : پل تمدن ، خ خزایی، مجتمع مسکونی غدیر ، 

گلستان ۴ ، آخرین منزل سمت چپ طبقه دوم وکیل : شهریار میرمیران به نشانی : خ نیکبخت ، روبروی 

دادگستری ، مجتمع وکای ماکان ۵، طبقه دوم ، واحد 26 خواندگان : ۱- محسن فاتحی تودشکچویه 

به نشانی مجهول المکان 2- سیروس ثقفی به نشانی خ جی بعد از سه راه شهید رجائی ، نبش کوچه 

۱۵ ، داروخانه دامپزشکی خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۷۱۴۷۹2 

مورخ ۹۵/2/20 بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات 

پرونده و اخد نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید : )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای محمد سربازی پزوه با وکالت شهریار میرمیران به 

طرفیت آقایان ۱- محسن قاسمی تودشکچویه 2- سیروس ثقفی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون 

ریال وجه چک به شماره ی ۷۱۴۷۹2 مورخ ۹۵/2/20 به عهده ی بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 

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

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

و این که خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور ندارند 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 خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ ، ۵۱۵، ۵۱۹، 

۵22 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و ۸۸۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و هزینه 

نشر آگهی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵/2/20( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

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

شماره ۳۱۷2۵ / م الف –شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده ۹۵۱0۴۱ شماره دادنامه ۱۷۵6 مورخ ۹۵/۱0/۸ مرجع رسیدگی شعبه ۷ شورای حل اختاف 

خواهان مسعود جعفری آدریانی آدرس اصفهان، خ آیت اله ادیب ، کوچه مهر آباد نو پاک 6 ، وکیل محمد 

مهدی رضیان آدرس اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، خ شیخ مفید ، تقاطع اول، ساختمان ۱۴، مؤسسه 

محتویات  به  عنایت  با  شورا  المکان  مجهول  آدرس  بهروزی  احمدی  میر  فریبا   : خوانده  حقوقی کتیبه 

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

می نماید. )رأی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای مسعود جعفری آدریانی به طرفیت خانم 

زیبا میر احمدی بهروزی به خواسته مطالبه مبلغ صد و سی و دو میلیون ریال وجه چک به شماره های 

 ۴2۴۷۴۴ ۴2۴۷۴۳ مورخ ۹۴/۱2/2۸ -  ۴2۴۷۴2 مورخ ۹۴/۱2/20 -  ۴2۴۷۴۵ مورخ ۹۵/۱/۳۱ - 

مورخ ۹۵/۱/2۵  - ۴2۴۷۴6 مورخ ۹۵/2/2۵ به عهده بانک صادرات 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 ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و سی و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و 

ششصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در 

تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سر رسید چک ها( 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 تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۱6۸۱ / م الف – قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه 
کاسه پرونده : 2۸6/۹۵ شماره دادنامه ۹6۳ مورخ ۹۵/۹/۳0 تاریخ رسیدگی ۹۵/۹/20 مرجع رسیدگی : 

شعبه 2۸ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : آقای علی محمدی زانیانی نشانی : اصفهان، خ زینبیه، 

۱6 متری طالقانی ، کوی امام رضا، پاک ۹2 خوانده: خانم سمیرا مهربان گهروئی نشانی : مجهول المکان 

خواسته :مطالبه ی مبلغ ۴0/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات 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 

دادخواست آقای علی محمدی زانیانی به طرفیت خانم سمیرا مهربان گهروئی به خواسته ی مطالبه ی 

مبلغ ۴0/000/000 ریال یک فقره چک به شمارة ۳۳6۹۵0 به انضمام هزینة دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه 

به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با توجه به نشر آگهی در جلسه 

رسیدگی حاضر نشده علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵22 قانون آئین 

دادرسی مدنی و مواد ۳0۷ ، ۳0۸ و ۳۱0 و ۳۱۱ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۴0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت 

تأخیر تأدیه از زمان سر رسید ۹2/۵/۳0 لغایت زمان ایصال و وصول در حق خواهان صادر و اعام می گردد 

رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۱6۹۸/ م الف – قاضی شورای حل اختاف 2۸ حوزه قضایی اصفهان
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حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم:

ِعْذَنا ِمَن اْلَفَشِل َو اْلَکَسِل َو اْلَعْجِز َو اْلِعَلِل َو 
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ِر َو الّض َر
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خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و ما را از 

سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دلمردگی و مالل 
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 امروز رئیس جمهور با خودروی بر�ق ساخت داخل 
گ

 رانند�

در حیاط ریاست جمهوری - عکس از مهر

حوادث

ماموران »سوسک« را به دام انداختند
ســاعت 22 و 40 دقیقــه 17 دی امســال، مــردی 
از  و  تمــاس گرفــت  ســمنان  شــهر  پلیــس  بــا 
ــازه  ــوان در مغ ــردان ج ــروه از م ــان دو گ ــری می درگی
ــر داد. مامــوران  همســایه اش در یکــی از محله هــا خب
ــه  ــا حضــور در محــل حادث پلیــس امنیــت عمومــی ب
ــه  ــازه و شیش ــک مغ ــه  های ی ــد شیش ــاهده کردن مش
خــودروی پارک شــده در خیابــان شکســته و ایــن 
درگیــری باعــث رعــب و وحشــت اهالــی شــده اســت. 
متهمــان فــراری قصــد تخریــب مغازه هــا و خودروهای 
دیگــر را داشــتند کــه موفــق نشــده و فــرار کــرده 
ــا شــروع تحقیقــات، مخفیــگاه پنــج نفــر از  ــد. ب بودن
آن هــا شناســایی شــد و ایــن افــراد بازداشــت شــدند. 
بررســی  های اولیــه نشــان مــی داد یکــی از ایــن افــراد 
ــوران  ــت. مام ــوده اس ــابقه دار ب ــاش س از اراذل و اوب
ــد  ــوم ش ــه معل ــد ک ــان پرداختن ــق از متهم ــه تحقی ب
ــری خوانــدن و نشــان دادن قدرتشــان ــرای کُ  آن هــا ب

ــی  ــن در حال ــد. ای ــه  راه انداخته ان ــری را ب ــن درگی ای
ــن  ــه در ای ــابقه دار ک ــراری س ــرور ف ــه ش ــه س ــود ک ب
دعــوای خیابانــی نقــش داشــتند، هــم تحــت تعقیــب 

ــد.  ــرار گرفتن ق
ــت  ــال بازداش ــه دنب ــوران ب ــه مام ــی ک ــد زمان روز بع
ــد، او  ــک« بودن ــه »سوس ــروف ب ــا مع ــی از آن ه یک
ــاختمان  ــه دوم س ــره طبق ــوران از پنج ــدن مام ــا دی ب
ــا افتــادن روی خــودروی پــژوی  ــه پاییــن پریــد و ب ب
پارک شــده در خیابــان، بــه ســمت خرابه هــای اطــراف 
بــازار شــهر فــرار کــرد و مامــوران در این تعقیــب و گریز 
ــا اعتــراف مــرد شــرور، دو  ــان دادند.ب ــه فــرارش پای ب
همدســتش در ســمنان و یکــی از شــهرهای مازنــدران 

بازداشــت شــدند.

قتل برای سرقت النگو
ــزه  ــا انگی ــایه را ب ــت زن همس ــم اس ــه مته ــردی ک م
ــار  ــانده، در انتظ ــل رس ــه قت ــش ب ــرقت النگوهای س
ــی  ــان جنای ــرد. کارآگاه ــر می ب ــه  س ــم دادگاه ب حک
ــوان  ــی ج ــل زن ــه از قت ــد از اینک ــارس بع ــتان ف اس
ــازه وی را در  ــد و جن ــه او رفتن ــه خان ــع شــدند، ب مطل
ــود ــده ب ــته ش ــش بس ــا و دهان ــت و پ ــه دس  حالی ک

پیدا کردند. 
آن هــا مطلــع شــدند ایــن زن و فرزنــد معلولــش 
تنهــا زندگــی می کرده انــد و فرزنــد مقتــول، زمــان 
وقــوع قتــل در منــزل همســایه بــوده اســت. مأمــوران 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عامــل یــا عامــان 
می شــناختند  پیــش  از  را  مقتــول  جنایــت   ایــن 

و می دانستند او زمان حادثه تنهاست. 
تحقیقــات پلیســی فــاش کــرد مقتــول زنــی آرام بــوده 
و بــا هیچ کــس اختافــی نداشــته. در ایــن  میــان 
ــام  ــه ن ــی ب ــه جوان ــایه ک ــر همس ــه پس ــان ب کارآگاه
محمــود اســت، ظنیــن شــدند و او را بازداشــت کردنــد. 
بــه  اولیــه، ســرانجام  انکارهــای  از  بعــد  محمــود 
ــرد  ــراف ک ــرقت اعت ــزه س ــا انگی ــت ب ــکاب جنای  ارت
و گفــت دوســتش بــه نــام مهــران نیــز در ایــن 
ــا او همدســتی کــرده اســت. بــه  ایــن  ترتیــب  جــرم ب
 دومیــن متهــم پرونــده نیــز بازداشــت شــد و جرمــش 
را قبــول کــرد. ســپس متهمــان بــه بازســازی صحنــه 
ــات  ــل تحقیق ــد از تکمی ــده بع ــد و پرون ــل پرداختن قت
ــتان  ــری اس ــات دادگاه کیف ــار قض ــی در اختی مقدمات

فــارس قــرار گرفــت. 
محــرز  بــا  دادگاه  جلســه  در  دادســتان  نماینــده 
ــتار  ــدی، خواس ــل عم ــود در قت ــرم محم ــدن ج خوان
صــدور مجــازات بــرای او و همدســتش شــد. ســپس 
محمــود بــار دیگــر اتهــام قتــل را قبــول کــرد و گفــت: 
ــایه  ــای همس ــرقت طاه ــرای س ــل ب ــی قب »از مدت
ــا مهــران مطــرح کــرده  نقشــه کشــیده و موضــوع را ب
بــودم. روز حادثــه مهــران را بــه بهانــه ای بــه خانه مــان 
کشــاندم. ســپس بــه بهانــه خریــد کارت شــارژ همــراه 
ــه همســایه  ــه خان مهــران از منــزل خــارج شــدیم و ب
ــش را بســتیم. ســپس  ــا و دهان ــم و دســت و پ رفتی
ــرقت  ــد از س ــاندم و بع ــل رس ــه قت ــن آن زن را ب م

ــم.«  ــرار کردی ــش ف النگوهای
مهــران نیــز مشــارکت در ســرقت را پذیرفــت؛ امــا 
ــن  ــر ای ــا ب ــل نقشــی نداشــته اســت.  بن گفــت در قت
گــزارش  هیئــت قضــات بــه زودی حکــم خــود را دربــاره 

ــد کــرد. شــرق متهمــان اعــام خواهن

مسافر خوش تیپ مترو، جیب بر بود
انتظامــی  ســرهنگ علــی راقــی، فرمانــده یــگان 
ــت و اجــرای  ــت: در راســتای تشــدید مراقب ــرو گف مت
طــرح شناســایی و دســتگیری ســارقان ســابقه دار 
در ایســتگاه های پرتــردد متــرو، مامــوران معاونــت 
آگاهــی ایــن یــگان ظهــر روز گذشــته موفــق بــه 
ــر  ــروی تئات ــتگاه مت ــارق در ایس ــک س ــتگیری ی دس

ــدند. ــهر ش ش
ایــن متهــم کــه بــا ظاهــری آراســته در میــان جمعیــت 
پرســه مــی زد و اقــدام بــه ســرقت و جیب بــری 
ــافران  ــهروندان و مس ــرقت از ش ــگام س ــرد، هن می ک
بازداشــت شــد و پــس از انتقــال بــه ایســتگاه پلیــس 
بازجویــی قــرار گرفــت.  مســتقر در متــرو تحــت 
ایــن متهــم کــه ح نــام داشــت در بازجویی هــای 
انجام شــده بــه هفــت فقــره ســرقت در ایســتگاه های 
متــروی تهــران اعتــراف کــرد و بــا شناســایی تعــدادی 
بــه کانتــری 148  از شــاکیان پرونــده تکمیــل و 
ــان گفــت: ســارقان  انقــاب ارجــاع شــد. راقــی در پای
و ســودجویان بــرای انجــام اقدامــات مجرمانــه خــود 
ــردد و شــلوغ  در ایســتگاه های متــرو، محیط هــای پرت
ــوال  ــت از ام ــن مراقب ــذا ضم ــد؛ ل ــاب می کنن را انتخ
ــرای  ــری را ب ــان خلوت ت ــل زم ــی تام ــا اندک ــود، ب خ

ــد. ــود برگزینی ــهری خ ــفرهای درون ش س

ــای زمســتانی  ــه میوه ه ــای تابســتانی جــای خــود را ب ــم میوه ه کم ک
می دهنــد. در ایــن میــان، پرتقــال یکــی از رایج تریــن میوه هــا در 
ــل  ــا در فص ــتر خانواده ه ــوه بیش ــبد می ــه در س ــت ک ــل سرماس فص

ــرار دارد. ســرما ق
 قبــل از هــر چیــز تاکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه از هــر میــوه ای نــوع 

ــد. ــه کنی ارگانیــک آن را تهی
پوســت  نیســت،  میســر  برایتــان  چیــزی  چنیــن  اگــر 
مــواد  و  آفتکش هــا  چــرا کــه  بشــویید؛  خوبــی  بــه  را  میوه هــا 
مضــر بســیار  ســامتی  بــرای  میوه هــا  پوســت  روی   شــیمیایی 

 هستند. 
 اگــر می توانیــد مــزه تلــخ پوســت پرتقــال را تحمــل کنیــد، بهتــر اســت آن 
را در ســاالدها یــا اســموتی هایتان اســتفاده کنیــد؛ چــرا کــه پوســت پرتقال 

دارای خــواص شــگفت انگیزی اســت:
     کاهش وزن

 پوســت پرتقــال حــاوی مقادیــر بســیار زیــادی فیبــر اســت. تحقیقــات 
نشــان داده کســانی کــه فیبــر در رژیــم غذایی شــان می گنجاننــد 
دقیقــا ماننــد کســانی کــه رژیم هــای ســخت می گیرنــد، کاهــش وزن 
دارنــد. فیبــر موجــود در پوســت پرتقــال بیــش از دو برابــر میــوه پرتقــال 

اســت.
    تقویت سیستم ایمنی بدن

ــادی  ــر زی ــاد دارای مقادی ــر زی ــر داشــتن فیب ــال عــاوه ب پوســت پرتق
ــوه  ــود می ــر خ ــش از دو براب ــال بی ــت پرتق ــت. پوس ــن ث اس ویتامی

ــی اســت کــه اگــر پوســت  ــدان معن ــن ب پرتقــال ویتامیــن ث دارد. ای
پرتقــال را بخوریــد، ســه برابــر ویتامیــن ث بــه سیســتم ایمنــی بدنتــان 

ــد. ــق کرده ای تزری
    سالمت دهان

ــواع و  ــان ان ــای امتح ــه ج ــد، ب ــج می بری ــان رن ــد ده ــوی ب ــر از ب اگ
ــد. ــان کنی ــال را امتح ــت پرتق ــار پوس ــن ب ــا ای ــام آدامس ه اقس

پوســت پرتقــال عــاوه بــر رفــع بــوی بــد دهــان، ســامتی دهــان را نیــز 
تضمیــن می کنــد. ایــن بــه علــت داشــتن اثــرات ضدمیکروبــی قــوی 
ــد  ــای ب ــن باکتری ه ــن رفت ــب از بی ــه موج ــت ک ــال اس ــت پرتق پوس
ــال حــاوی  در دهــان می شــود.همچنین قســمت ســفید پوســت پرتق

ترکیبــی بــه نــام لیمونــن )d-limonene( اســت. ایــن ترکیــب یــک 
ــمت  ــت. قس ــای روی دندان هاس ــع لکه ه ــرای رف ــب ب ــال مناس ح
ــد  ــس از چن ــد و پ ــان بمالی ــه دندان هایت ــال را ب ــت پرتق ــفید پوس س
دقیقــه مســواک بزنیــد. ایــن کار را روزانــه انجــام دهیــد و بعــد از چنــد 

هفتــه نتیجــه را ببینیــد.
    خوشبوکننده هوا

می توانیــد از پوســت پرتقــال بــه عنــوان یــک خوشــبوکننده هــوا و بــرای 
رفــع بوهــای بــد محیــط اســتفاده کنید. 

پوســت پرتقــال را بــه داخــل شــومینه بیندازیــد یــا روی آن نمــک بزنید 
و هــر جایــی کــه می خواهیــد بــو از بیــن بــرود، بگذاریــد. نمــک رطوبــت 
هــوا را جــذب و در عــوض بــوی خنــک و دلنشــین پوســت پرتقــال را در 

خانــه پخــش می کنــد.

خواص شگفت انگیز پوست پرتقال

یکــی از موضوعاتــی کــه در دوران نوجوانــی بــه شــدت بــرای فــرد مهــم می شــود، ظاهــرش اســت. 
بــر اســاس برهــه ســنی کــه نوجوانــان در حــال گــذار از آن هســتند، شــناخت و پذیرفتــن تغییرات 
ــف نشــان می دهــد  ــن دلمشــغولی های آن هاســت. تحقیقــات مختل جســمی، یکــی از مهم تری
دختــران در 10 تــا 14 ســالگی بــه طــور محسوســی دچــار ضعــف اعتمادبه نفــس هســتند؛ بنابراین 
مهم تریــن کاری کــه والدیــن بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه اعتمادبه نفــس آن هــا را افزایــش 
ــد  ــرار دهن ــر ق ــش را مدنظ ــد توانمندی های ــود می توانن ــد خ ــناخت از فرزن ــا ش ــا ب ــد. آن ه  دهن
ــد. در ایــن برهــه از زمــان بهتــر اســت والدیــن  و الگوهــای رفتــاری مطلــوب را در او ایجــاد کنن

بعضــی کارهــا را انجــام دهنــد:
    با او حرف بزنید

بهتــر اســت والدیــن و به ویــژه مــادران دربــاره تغییــرات جســمانی دوران بلــوغ بــا دختــران خــود 
صحبــت و بــه آن هــا کمــک کننــد خــود را بــاور داشــته باشــند. در ایــن دوره فرزنــدان نیــاز بــه 

توجــه بیشــتری دارنــد و بنابرایــن بایــد روابــط عاطفــی عمیق تــری بــا آن هــا برقــرار کــرد. 
ــدان خــود اختصــاص  ــا فرزن ــه صحبــت کــردن ب ــی از روز را ب ــد زمان ــن شــاغل حتمــا بای والدی
 دهنــد و دربــاره اتفاقاتــی کــه در طــول روز افتــاده و مشــکاتی کــه بــا آن هــا مواجهنــد، صحبــت 

کنند.
    او را با واقعیت آشنا کنید

بهتــر اســت فرزندتــان بــا ماهیــت واقعــی عکس هایــی کــه روی مجــات می بینــد، آشــنا شــود. 
بــه فرزندتــان بگوییــد کــه تنهــا چنــد درصــد از مــردم تناســب  انــدام دارنــد و آنچــه فرزندتــان بــه 
دنبــال آن اســت، اســتانداردی غیرواقعــی اســت و اینکــه بســیاری از ایــن عکس هــا، دســتکاری 

شــده اســت.

   خودباوری اش را تقویت کنید
 

ــای  ــه معن ــاوری ب ــه خودب ــد ک ــه او بگویی ب
زیــاد  بــه مقــدار  دوســت داشــتن خــود 
- چــه درونــی و چــه ظاهــری - اســت؛ 
آن طــور کــه بــه نظــر می رســد و آنچــه بــه آن 
ــت  ــود را دوس ــد خ ــت. او می توان ــد اس معتق
اعتمادبه نفــس مثبــت داشــته  و همیشــه 
باشــد و اجــازه ندهــد برنامه هــای تلویزیونــی، 
ســینما، مجــات و حتــی  اظهارنظــر دیگــران 

ــد. ــر بگذارن ــر او اث ب
    این ویژگی دوران بلوغ است

بــه  فرزنــد شــما عاقه منــد  اینکــه چــرا 
ــن شــرایطی برخــورد کــرد، مســتلزم  ــا چنی ــد ب ــه بای ــوازم آرایشــی اســت و چگون اســتفاده از ل

افزایــش شــناخت و آگاهــی دربــاره ویژگی هــای دوران بلــوغ اســت. 
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای فکــری نوجوانــان به ویــژه دختــران توجــه بیــش از حــد 
ــت  ــه عل ــه ب ــی ک ــای منف ــه جنبه ه ــوال ب ــفانه معم ــت و متاس ــان اس ــت ظاهری ش ــه وضعی ب
ــی و... بیشــتر  ــا، بین ــر اندام ه ــد رشــد نابراب ــوغ برایشــان ایجــاد شــده، مانن ــرات دوران بل تغیی

توجــه می کننــد.
    چرا لوازم آرایشی استفاده می کنند

گرایــش نوجوانــان بــه اســتفاده از لــوازم آرایشــی و... بــرای جلــب  توجــه و ابــراز وجــود اســت؛ 
به نحــوی کــه بــه هــر میــزان اعتمادبه نفــس کمتــری داشــته باشــند، بیشــتر بــه ســمت اســتفاده 

از ایــن وســایل گرایــش پیــدا می کننــد.
 پــس بایــد ریشــه  ایــن نــوع رفتــار را در علــل کاهــش اعتمادبه نفــس فرزندمــان جســت وجو 

. کنیم
    دالیل کدام است؟

یکــی از علــل کاهــش اعتمادبه نفــس در نوجوانــان ســرزنش، انتقــاد و نصیحت هــای مــداوم از 
ســوی والدیــن و مربیــان اســت. برخــی والدیــن بیــش از حــد سرزنشــگر و منتقــد هســتند؛ بــه 
نحــوی کــه پــس از مــدت کوتاهــی ســبب خشــم، لجبــازی و در نهایــت دوری گزینــی فرزنــدان 

می شــوند.
    او را در آغوش بگیرید

خــوب اســت بدانیــم تغییــر بــا تاییــد نقــاط قــوت فــرد ایجــاد می شــود. مــا هنگامــی می توانیــم 
تاثیرگــذار باشــیم کــه در ابتــدا ویژگی هــای مثبــت فرزندمــان را ببینیــم و بگوییــم. چــرا برخــی 
ــوش  ــد؟ او را در آغ ــف نمی کنن ــود تعری ــران خ ــر دخت ــجاعت از ظاه ــا ش ــا ب ــز م ــدران عزی پ
ــی  ــان عاطف ــم و از بی ــاز داری ــه نی ــه توج ــان ها ب ــا انس ــه م ــه هم ــه اینک ــر ن ــد؟ مگ نمی گیرن
عزیزانمــان سرشــار از امیــد و انــرژی می شــویم. پــس بایــد اجــازه دهیــد فرزندتــان نیــز ایــن 
ــرای  ــوغ ب ــژه در دوران بل ــما، به وی ــد ش ــد. فرزن ــت کن ــواده دریاف ــن خان ــط ام ــرژی را از محی ان

ــز اســت. ــادر عزی ــدر و م ــی شــما پ ــت عاطف ــد توجــه و حمای کســب اعتمادبه نفــس نیازمن

وقتی دختران با ظاهرشان کنار نمی آیند
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خواندنی

تاثیر شخصیت مادر بر فرزند
ــاق  ــوی خوش اخ ــه بان ــری ک ــم رهب ــام معظ ــادر مق م
مهربــان و در عیــن حــال شــجاعی بودنــد، در زمــان 
ریاســت جمهــوری فرزندشــان، گاه بــا بعضــی از مقامــات 
اســتانی و کشــوری تمــاس می گرفتنــد و از وضعیــت 
موجــود ابــراز نگرانــی کــرده و بــه نحــوه عملکــرد بعضــی 
ــه  ــرا ب ــد: چ ــد و می گفتن ــراض می کردن ــئوالن اعت از مس

گرفتاری هــای مــردم رســیدگی نمی کنیــد؟
 ایــن بانــوی بزرگــوار پــس از رحلــت پــدر مقــام معظــم 
ــی مســتخدم هــم نداشــتند.  ــد و حت ــا بودن ــری تنه رهب
ــه  ــد، هیچ گون ــا اینکــه مریــض بودن در اواخــر عمرشــان ب
ــین  ــید حس ــاج س ــتند. )ح ــران نداش ــر دیگ ــازی ب امتی

ــری، مشــهد( ــام معظــم رهب ــی مق ــادی، دای میردام

پروفســور »فیلیــپ زیمبــاردو«، اســتاد دانشــگاه اســتنفورد روز 
یکشــنبه در ســخنرانی در جمــع دانشــجویان و دانش آموختــگان 
روان شناســی و علــوم اعصــاب دانشــکده روان شناســی و علــوم 
ــا  ــود ب ــاب خ ــرد: در کت ــار ک ــتی اظه ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش تربیت
عنــوان »مــردان متوقــف شــده اند« بــه از دســت رفتــن هویــت 
ــغلی  ــاظ ش ــه لح ــوان ب ــردان ج ــرده ام؛ م ــاره ک ــوان اش ــردان ج م
ــال  ــر شــدند و در ح ــرد جنســی دســتخوش تغیی ــی و عملک تحصیل

ــتند. ــن هس ــت رفت از دس
وی بیــان کــرد: اعتیــاد بــه بازی هــای رایانــه ای و هجونــگاری از 
طریــق اینترنــت، موجــب می شــود کــه مــردان جــوان بــا قــرار 
گرفتــن در دنیــای مجــازی از واقعیت هــای دنیــای واقعــی دور 
بماننــد؛ بــه طــوری کــه حتــی در آمریــکا نیــز دنیــای واقعــی ماننــد 
 مدرســه رفتــن دیگــر جــذاب نیســت و جوانــان مدرســه رفتــن 

را ترک می کنند.
ــود را  ــاعت، خ ــردان روزی 10 س ــون م ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــا رایانــه مشــغول می کننــد، افــزود: ایــن امــر زنــگ خطــری بــرای 
جوامــع ســالم اســت؛ اســتفاده از بازی هــای رایانــه ای موقتــی 
و مقطعــی نیســت؛ شــرکت های رایانــه ای مــدام در حــال تولیــد 
ــلطه  ــونت و س ــه خش ــا زمین ــردان ب ــرای م ــه ای ب ــای رایان بازی ه
هســتند و در آینــده نیــز شــاهد خواهیــم بــود کــه ســاخت بازی هــای 
ــان  ــه زن ــوط ب ــای مرب ــا زمینه ه ــرکت ها ب ــن ش ــط ای ــه ای توس رایان

ــد خواهــد شــد. تولی
زیمبــاردو بیــان کــرد: بــا گســترش ایــن رونــد، جوانــان در آینــده فقــط 
مصرف کننــده خواهنــد بــود و دیگــر بــه تولیــد نمی پردازنــد و وقتــی 

بــرای مطالعــه، نوشــتن یــا ورزش کــردن نخواهنــد داشــت.
ایــن روان شــناس اجتماعــی افــزود: هــدف مــن ایــن اســت کــه ایــن 
جوانــان را از اتــاق خوابشــان بیــرون بیــاورم و تبدیــل بــه قهرمــان کنم؛ 
ــن زاده  ــوپرمن و بت م ــان، س ــان نوجوان ــا قهرمان ــای دنی ــه ج در هم
ــی  ــان کارتون ــن قهرمان ــه ای ــی ک ــتند؛ در حال ــت ها هس کاریکاتوریس
ــد یــک شــخصیت  ــان هــر کشــوری می توانن ــد؛ امــا جوان مغــز ندارن
ابرقــدرت درســت کننــد و فراتــر از آن نیــز می تواننــد خودشــان 

ابرقــدرت باشــند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه ملت هــا قهرمانــان خودشــان را دارنــد 
ــه در  ــدم ک ــور دی ــن کش ــان ای ــری از قهرمان ــران تصاوی ــت: در ای گف
خیابان هــا نصــب شــده بــود. یادکــردن از قهرمانــان کار بســیار خوبــی 
اســت؛ امــا مفهومــی کــه مــن از قهرمــان دارم، دموکراتیــک و بازتــر 
اســت؛ حــرف مــن تک قهرمــان نیســت، بلکــه تیــم قهرمانــی اســت 

ــد کارهــای موفقــی داشــته باشــند. ــه می توانن ک
زیمبــاردو بــا بیــان اینکــه حتــی افــراد معلــول نیــز می تواننــد قهرمــان 
ــان توســط گــروه خــود در  ــل قهرمان ــروژه تخی ــه اجــرای پ باشــند، ب
کشــورهای مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن پــروژه ســعی شــده 
ــردن  ــک کاری ک ــه ی ــردن را ب ــچ کاری ک ــی هی ــادت اجتماع ــه ع ک
ــه در اطرافمــان رخ می دهــد  ــی ک ــه اتفاقات ــم و نســبت ب ــل کنی تبدی

واکنــش مثبــت نشــان دهیــم.
وی اظهــار کــرد: همــه چیــز بــا تمریــن بــه دســت می آیــد و اگــر در 

زمینــه ای ضعــف داریــم، بایــد بیشــتر تمریــن کنیــم.
زیمبــاردو از مهاجــران سیســیل ایتالیاســت کــه پــدرش تکنســین برق 
و مــادرش زنــی خانــه دار بــود؛ در کالــج بروکلیــن دوره کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را در رشــته روان شناســی دانشــگاه 

ییــل بــه پایــان رســاند.
وی پیــش از ورود بــه دانشــگاه اســتنفورد در دانشــگاه های متعــددی 
نهایــت  اســتاد و پژوهشــگر فعالیــت داشــت و در   بــه عنــوان 
ــد در  ــال بع ــه س ــد و س ــتنفورد ش ــگاه اس ــال 1968 وارد دانش در س
ــن  ــوان خطرناک تری ــه عن ــه ب ــن دانشــگاه آزمایشــی انجــام داد ک ای

ــود.  ــناخته می ش ــروز ش ــه ام ــا ب ــی ت ــش روان شناس آزمای

ــکات  ــا مش ــای ب ــتفاده از وای ف ــگام اس ــما در هن ــیاری از ش بس
ــه  ــی ب ــه آموزش ــن مقال ــا در ای ــه م ــتید ک ــه رو هس ــی روب رایج
بررســی ایــن مشــکات می  پردازیــم و راه  حل هایــی را بــرای آن هــا 

می دهیــم. پیشــنهاد 
یکــی از مشــکات رایجــی کــه بســیاری از شــما در هنــگام اســتفاده 
از وای فــای داریــد، روبــه رو شــدن بــا افــت ســرعت اســت. بعضــی 
ــه شــبکه وای فــای متصــل هســتید، ولــی ســرعت  مواقــع شــما ب
اینترنــت شــما کمتــر از حالــت معمــول اســت. ایــن مشــکل 
ــت  ــن عل ــن و رایج  تری ــد؛ اولی ــته باش ــل داش ــد دلی ــد چن می  توان
کاهــش ســرعت اینترنــت شــما، دور بــودن از روتــر اســت. هــر چــه 
ــر  ــت ضعیف  ت ــا اینترن ــاط شــما ب ــر باشــید، ارتب ــر دورت شــما از روت
می شــود. پــس همیشــه در فاصلــه مناســب از روتــر قــرار بگیریــد. 
ــایر  ــب و دور از س ــای مناس ــر را در ج ــه روت ــم ک ــه می  کنی توصی
وســایل الکترونیکــی قــرار دهیــد. همچنیــن توصیــه می  کنیــم روتــر 
ــاالی ســطح زمیــن قــرار دهیــد. از طرفــی  ــه و در ب را در مرکــز خان
دیگــر روتر هــای جدیــد محــدوده ای را کــه پوشــش می دهنــد 
بیشــتر از روترهــای قدیمــی اســت. پــس اگــر روتــر شــما جدیــد 

ــا ایــن مشــکل رو بــه رو نخواهیــد شــد. باشــد، ب
علــت دیگــر کاهــش ســرعت می  توانــد کاهــش پهنــای بانــد باشــد. 
ــر متصــل هســتند، بیشــتر  ــه روت ــه ب ــداد دســتگاه هایی ک ــر تع اگ
ــد  ــه رو خواهی ــرعت روب ــت س ــا اف ــما ب ــد، ش ــول باش ــد معم از ح
ــود  ــاد ش ــودم زی ــه م ــل ب ــتگاه  های متص ــداد دس ــی تع ــد. وقت ش
 و آن هــا در حــال اســتفاده از اپلیکیشــن  های پرمصــرف باشــند

ســرعت اینترنــت شــما کاهــش پیــدا می  کنــد. البتــه ممکــن 
ــه در  ــورت مخفیان ــه ص ــم ب ــده ای ه ــما ع ــم ش ــت دور از چش اس
حــال اســتفاده از اینترنــت شــما باشــند. بــرای ایــن منظــور شــما 
می  توانیــد توســط اپلیکیشــن Wifi Inspector بررســی کنیــد کــه 
ــه مــودم شــما متصــل هســتند و اگــر مــورد  چــه  دســتگاه هایی ب
ــتگاه  ــی آن دس ــد دسترس ــد، می  توانی ــاهده کردی ــکوکی را مش مش
را قطــع کنیــد و در اســرع وقــت رمــز  عبــور مــودم را تغییــر دهیــد.

همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد یکــی دیگــر از علت  هــای 
ــت.  ــی اس ــای قدیم ــتفاده از روتره ــت، اس ــرعت اینترن ــت س اف

توصیــه می کنیــم حتمــا روتــر جدیــد خریــداری کنیــد و روتــر خــود 
ــد. ــار عــوض کنی را هــر دو، ســه ســال یــک  ب

ــت  ــر اس ــما موث ــای ش ــرعت وای ف ــش س ــه در کاه ــر ک ــورد آخ م
ــا  ــه ی ــک خان ــیم در ی ــای بی  س ــادی از مودم ه ــداد زی ــود تع وج
ــال  ــرض کان ــورت پیش ف ــه ص ــوال ب ــت. معم ــان اس ــک آپارتم ی
ــن  ــف شــده اســت. در ای ــا تعری ــرای مودم  ه ــس یکســانی ب فرکان
صــورت اگــر کانــال مودم  هــای دیگــران مشــابه کانــال مــودم شــما 
باشــد، بــه دلیــل ترافیــک زیــاد در کانــال، ســرعت اینترنــت شــما 

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه
ــت.  ــودم اس ــال م ــردن کان ــوض ک ــکل ع ــن مش ــا ای ــه ب  راه مقابل
ــه شــما  ــم می شــود ک ــا تنظی ــرای مودم  ه ــس 2.4 ب معمــوال فرکان
ــر  ــر تغیی ــای دیگ ــه کانال ه ــود را ب ــودم خ ــس م ــد فرکان می توانی
ــا اســتفاده از اپلیکیشــن هایی چــون  ــز ب ــن کار نی ــرای ای ــد. ب دهی
»Wi-Fi Stumbler” یــا “Wi-Fi Analyzer« می توانیــد بهتریــن 

ــد. ــود انتخــاب کنی ــر خ ــرای روت ــال را ب و مناســب ترین کان
ــما  ــتگاه ش ــاط دس ــت ارتب ــن اس ــده ممک ــوارد ذکرش ــر م ــاوه ب ع
بــا روتــر بــه صــورت مــدام قطــع شــود. یکــی از کارهــای اولیــه ای 
کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل می توانیــد انجــام دهیــد، ایــن 
ــاره آن را  ــه دوب ــک دقیق ــد از ی ــوش و بع ــودم را خام ــه م اســت ک
روشــن کنیــد. البتــه قطــع متنــاوب ارتبــاط دســتگاه شــما بــا مــودم 
ــی چــون مشــکات ســرور، مشــکات  ــد علت  هــای متفاوت می توان

ســخت  افزاری و ... داشــته باشــد.

دالیل کاهش سرعت اینترنتاعتیاد به بازی های رایانه ای، ساختار مغز و هویت افراد را تغییر می دهد


