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قرآن و انتخاب اصلح
زمــان زیــادی بــه دو انتخابــات پیــش رو باقــی نمانــده 
بحث هــای  مجالــس  و  محافــل  در  امــروز  اســت. 
اصلــی، مرتبــط با انتخابات 29 اردیبهشــت ماه اســت؛ 

کثــری  کــه بــار دیگــر بــه دســت و بــا حضــور حدا انتخاباتــی 
مــردم رقــم می خــورد و قطعــا بــار دیگــر دشــمن را انگشــت 
بــه دهــان و دوســتان و عاقه منــدان انقــاب اســامی را 
کــه وجــود دارد  کیــدی  کــرد. تا مســرور و شــاداب خواهنــد 
کــرد فــرد اصلــح را  کــه در انتخــاب بایــد تــاش  ایــن اســت 
شــناخت و بــه او رأی داد؛ چــه در انتخــاب رئیس جمهــور 
و چــه در انتخــاب شــوراهای شــهر و روســتا. در ادامــه بــه 
اشــاره های قرآنــی بــه شــخص اصلــح می پردازیــم؛ چــرا 

کــه مــا مســلمان هســتیم...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 تویــی كــه خــودت را كاندیــدای انتخابــات كــردی، 
درســت  كشــورت  بــرای  كــه  داری  را  ایــن  قــدرت 
خدمــت بكنــی و قــدرت خــودت را باالتــر از دیگــران 
می دانــی؛ تویــی كــه دیگــری را كاندیــدا می كنــی؛ 
دیگــران كــه غیــر از ایــن هســتند، الیــق نمی دانــی؛ 
كــه  تویــی  می دانــی.  احســن  و  الیق تــر  را  ایــن 
فعالیــت می كنــی و تبلیــغ می كنــی بــرای انتخابــات 
بــرای اســام  یــا تبلیــغ  تبلیــغ خــودت را می كنــی 
می كنــی، اگــر... شــما تبلیــغ بــرای خــودت می كنــی 
كــه همــان تبلیــغ بــرای شــیطان اســت و اگــر تبلیــغ 
چــون  مــن  بكنــی،  خدمــت  بــروی  كــه  می كنــی 

باشــم،  كنــار  بكنــم، چــرا  می توانــم خدمــت 
بــروم خدمــت بكنــم؛ ایــن شــخص چــون 
بیایــد  باشــد؟  كنــار  چــرا  اســت،  الیــق 

اگــر  بكنــد؛  خدمــت 
این طــور باشــد ایــن 

برای خداست .
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــیه  ــور، در حاش ــر کش ــی، وزی ــا رحمانی فضل عبدالرض
ــترک  ــیون مش ــاس کمیس ــتمین اج ــه بیس افتتاحی
ــت:  ــتان گف ــران و پاکس ــادی  ای ــای اقتص همکاری ه
ــاس  ــن اج ــه ای ــا در موافقت نام ــداف م ــی از اه یک
دســتیابی بــه بحــث تجــارت آزاد میــان دو کشــور 
اســت. مــا بایــد مقــررات تجــارت آزاد دو کشــور را 
آمــاده کنیــم تــا بتوانیــم ایــن موضــوع را اجرایــی کنیــم.
ــا  ــت: قب ــز گف ــاس نی ــن اج ــزاری ای ــاره برگ وی درب
ــور  ــت دو کش ــرژی و صنع ــادی، ان ــان اقتص کارشناس
ــاءهللا در  ــه ان ش ــد ک ــام دادن ــی های الزم را انج بررس
ــن  ــرد. ای ــورت می گی ــی ص ــق نهای ــده تواف ــه آین جلس
توافق هــا می توانــد همــکاری اقتصــادی و تجــاری 

ــد. ــا ده ــتان را ارتق ــران و پاکس ای
ــرز  ــه م ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــور خاطرنش ــر کش وزی

مشــترک 900 کیلومتــری دو کشــور و بازارچه هــای 
ــاظ  ــه لح ــور ب ــان دو کش ــه می ــی ک ــرزی و ارتباطات م
وجــود  تاریخــی  و  دینــی  اعتقــادی،  فرهنگــی، 
اقتصــادی  ارتقــای همکاری هــای  یقیــن  بــه  دارد، 
روابــط  تقویــت  و  پیونــد  در  می توانــد  تجــاری  و 
تــاش می کنیــم  باشــد.  موثــر  بســیار  دو کشــور 
ایــران  حجــم همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری 
افزایــش  دالر  میلیــارد   5 رقــم  تــا  را  پاکســتان   و 

دهیم.
همــکاری  افزایــش  داد:  ادامــه  فضلــی  رحمانــی  
اقتصــادی و تجــاری در افزایــش امنیــت پایــدار در 
مناطــق مــرزی دو کشــور موثــر خواهــد بــود. امیدواریم 
ــر دو  ــرای ه ــادی ب ــای اقتص ــش همکاری ه ــا افزای ب
ــران و پاکســتان، گام هــای بلنــدی در جهــت  کشــور ای

ــم. ــادی برداری ــعه اقتص توس
عبدالقــادر بلــوچ، وزیــر ایــاالت و مناطــق مــرزی 
ــاس را  ــن اج ــزاری ای ــدف از برگ ــز ه ــتان، نی پاکس
ــط و همــکاری تجــاری و اقتصــادی دو  گســترش رواب
ــران و پاکســتان همســایه  کشــور دانســت و گفــت: ای
بــرای  زیــادی  ظرفیت هــای  و  هســتند  دو کشــور 
همــکاری دو کشــور وجــود دارد. مــا در حــد تــوان خــود 
بــه ایــران کمــک و از کمک هــای ایــران هــم اســتقبال 

می کنیــم. مهــر

شــهرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکــز دیپلماســی 
ــی  ــری هفتگ ــت خب ــه، در نشس ــانه ای وزارت خارج رس
ســواالت  رســانه  اصحــاب  و  خبرنــگاران  بــا  خــود 

خبرنــگاران را پاســخ داد.
ــای  ــوص ادع ــی درخص ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس  س
ــران در  ــردن ای ــم ک ــی در مته ــات آمریکای ــی مقام برخ
ــات  ــی مقام ــت: برخ ــز گف ــم نی ــا تروریس ــکاری ب هم
آمریکایــی نشــان دادنــد کــه نتوانســتند از تاریــخ و زمــان 
ــط در  ــت های غل ــات سیاس ــا اقدام ــد و ب ــرت بگیرن عب

ــد. ــاش کردن ــت توســعه تروریســم ت جه
 وی درخصــوص تشــکیل کمیتــه مشــترک دربــاره 
ــد  ــزار خواه ــت ماه برگ ــه 5 اردیبهش ــام ک ــائل برج مس
ــئله  ــاره مس ــس درب ــور انگلی ــکنی های کش ــد و کارش ش
کیــک زرد نیــز گفــت: کمیســیون مشــترک، محــل طــرح 

ــت. ــام اس ــوزه برج ــات در ح ــائل و اختاف مس
 ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی با بیــان اینکــه انگلیس 
در مســئله برجــام بدعهدی هــای خــود را داشــته اســت 
گفــت: مذاکــرات در ایــن زمینــه وجــود دارد و امیدواریــم 
در نهایــت کشــور انگلیــس بــه تعهــدات خــود در برجــام 
برگــردد و تعهــدات خــود را در ایــن زمینــه اجرایــی کنــد.

  قاســمی یــادآور شــد: اراده سیاســی انگلیــس، ممانعت 
ــد متوجــه  ــه بای ــوده ک ــران ب ــه ای ــک زرد ب از صــدور کی
ــه  ــد ب ــد و بای ــت می کنن ــام حرک ــاف برج ــود برخ ش

ــران  ــا ای ــه ب ــی ک تفاهمات
و ســایر کشــورهای 5+1 
ــوند. ــد ش ــته اند، پایبن داش

ــن  ــه ای ــخ ب    وی در پاس
ســوال کــه آیــا برنامه هــای 
ظریــف در آســتانه انتخابات 
ــت:  ــز گف ــرده نی ــر ک تغیی
خارجــه  وزیــر  طبیعتــا 

ــای خــود را  کشــورمان و دســتگاه دیپلماســی، برنامه ه
تــا انتهــای دولــت ادامــه خواهنــد داد. امــروز ظریــف در 
ســفر منطقــه ای اســت و دیدارهــای مشــخص دســتگاه 

ــد شــد. ــزار خواه ــاکان برگ دیپلماســی کم
ــر  ــوص تعبی ــی درخص ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس   س
ریاســت جمهــوری دربــاره هووهــای برجــام گفــت: 
ــت پرســیده شــود.  ــد از ســخنگوی دول ــن ســوال بای ای
ــرا  ــت؛ اخی ــن اس ــی روش ــد خارج ــام در بع ــث برج بح
در اجــاس جی ســون نیــز درخصــوص تعهــد همــه 
کشــورها بــه برجــام صحبــت و عنــوان شــد یــک 
ــور  ــت؛ تص ــتن آن نیس ــا گذاش ــر پ ــه زی ــادر ب ــور ق کش
ــود و  ــی ب ــام اراده مل ــث برج ــه بح ــت ک ــن اس ــن ای م
هــر کــس در ایــران در رأس حاکمیــت باشــد، برجــام را 
ــم             ــرای نقــض آن نخواهی ــد و پیشــقدم ب ــه می ده ادام

ــجو ــود. دانش ب

نقــوی  حســین  ســید 
ــت:  ــار داش ــینی اظه حس
وزارت خارجــه گــزارش ســه 
ماهــه ای را از رونــد اجــرای 
کمیســیون  بــه  برجــام 
مجلــس  ملــی  امنیــت 
شــورای اســامی ارائــه کرد؛ 
هرچنــد وزیــر خارجــه برای 

ــرد. ــی ک ــیون بدقول ــه کمیس ــدن ب آم
 وی ادامــه داد: علی رغــم اینکــه طبــق زمان بنــدی 
مشــخص از قبــل اعــام شــده بــود کــه جلســه 
کمیســیون بــرای بررســی رونــد اجــرای برجــام برگــزار 
ــد در  ــح دادن ــف ترجی ــای ظری ــا آق ــد، ام ــد ش خواه
ــا حــوزه وزارت خارجــه شــرکت  ــط ب برنامــه ای غیرمرتب

ــیون. ــه کمیس ــه در جلس ــد، ن کنن
 نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس شــورای اســامی 
خاطرنشــان کــرد: همزمــان بــا جلســه کمیســیون 
ــف  ــای ظری ــام، آق ــی برج ــرای بررس ــی ب ــت مل امنی
ــاح پروژه هــای  ــرای افتت ــم وزارت نفــت ب ــا تی همــراه ب
عســلویه عــازم شــده بودنــد. بنابرایــن جلســه بررســی 
رونــد اجــرای برجــام بــه زمــان دیگــری موکــول شــد.

  ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی همچنیــن از انتقــاد 

ایــن کمیســیون از دیپلماســی دولــت بــرای مــراودات با 
ــر داد.  ــران خب همســایگان ای

ــور  ــدون حض ــه ب ــیون ک ــت کمیس ــت: در نشس وی گف
ــی  ــاح دیپلماس ــرورت اص ــر ض ــد، ب ــام ش ــر انج وزی
دولــت بــرای تقویــت مــراودات بــا کشــورهای همســایه 

ــز تاکیــد شــد. نی
 وی در ادامــه درخصــوص غیبــت وزیــر خارجــه در 
جلســه امــروز کمیســیون طبــق زمان بنــدی عنــوان 
کــرد: جلســه مشــترک وزارت خارجــه و کمیســیون 
امنیــت بــه علــت همراهــی وزیــر امــور خارجــه در ســفر 
 هیئــت دولــت بــه عســلویه، بــه زمــان دیگــری موکــول 

شد.
ــه  ــفری ک ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــینی در ادام ــوی حس نق
ــم داشــته  ــه ق ــی ب ــت مل ــرار اســت کمیســیون امنی ق
ــه  ــا ســفر ب ــا دارد ب ــادآور شــد: کمیســیون بن باشــد، ی
قــم، محضــر علمــا و مراجــع برســد کــه در همیــن راســتا 
ــده  ــتانی، نماین ــام شهرس ــر حجت االس ــور در دفت حض
حضــرت آیــت هللا العظمــی سیســتانی و بازدیــد از مــوزه 
حضــور در حــرم مطهــر حضــرت معصومــه)س(، دیــدار 
ــی  ــی گلپایگان ــی، صاف ــوری همدان ــام ن ــات عظ ــا آی ب
اعرافــی، ســبحانی و حضــور در جامعة المصطفــی، از 
جملــه برنامه هــای ایــن ســفر کمیســیون خواهــد بــود. 

ــا راه دان

محمــد محمــودی شاه نشــین، رئیــس هیئــت مرکــزی 
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  انتخابــات  بــر  نظــارت 
ــان  ــت داوطلب ــی صاحی ــد بررس ــه رون ــاره ب ــا اش ــتا ب روس
انتخــاب شــوراها در هیئت هــای اجرایــی، اظهــار داشــت: 
ــات  ــان انتخاب ــی حــدود 9 درصــد از داوطلب هیئت هــای اجرای
شــوراها را در شــهرها و بیــن 1 تــا 2 درصــد از داوطلبــان 
رّد صاحیــت  را  روســتاهای کشــور   انتخابــات شــوراهای 

کردند.
وی بــا بیــان اینکــه پرونده هــای داوطلبــان انتخابات شــوراهای 
اســامی شــهر و روســتا بــه هیئت هــای نظــارت تحویــل داده 
شــده اســت، افــزود: هیئت هــای نظــارت شهرســتان ها 7 روز 
فرصــت دارنــد بــرای بررســی صاحیــت داوطلبــان انتخابــات 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا اقــدام کننــد که ایــن فرصت 
 آنــان از 24 فروردیــن آغــاز شــده و 30 فروردیــن 96 بــه اتمــام 

می رسد.
وی  خاطرنشــان کــرد: از 31 فروردیــن 96 اســامی داوطلبــان 
تأییــد یــا رد صاحیت شــده بــه فرمانداری هــا و بخشــداری ها 
تحویــل داده می شــود تــا بــه اطــاع داوطلبــان برســد. 
ــت  ــت فرص ــدند، از 3 اردیبهش ــت ش ــه رّد صاحی ــرادی ک اف
ــا  ــتان ی ــارت اس ــای نظ ــه هیئت ه ــکایت ب ــرای ش ــد ب دارن

ــارس ــد. ف ــه کنن ــتان مراجع شهرس

ملــی  امنیــت  نایب رئیــس کمیســیون  حقیقت پــور،   منصــور 
و سیاســت خارجــی مجلــس نهــم، بــا اشــاره بــه آزمایــش بمــب 
اتمــی جدیــد آمریــکا بــر فــراز ایالــت »نــوادا« اظهــار کــرد: نبایــد از 
ــم؛  ــی« توســط آمریکایی هــا تعجــب کنی نقــض معاهــده »ان پی ت

چــرا کــه آن هــا خودشــان را فراتــر از قانــون می بیننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه خــوی اســتکباری آمریکایی هــا بــه آن هــا اجــازه 
ــی تعیین شــده  ــای قانون ــه خودشــان را در چارچوب ه ــد ک نمی ده
محصــور کننــد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه آزمایــش بمــب اتمــی 
ــه  ــخ ب ــی پاس ــه نوع ــوادا« ب ــت »ن ــراز ایال ــر ف ــکا ب ــد آمری جدی
ــره شــمالی محســوب می شــود  ــر ک آزمایش هــای هســته ای اخی
حکمرانــان آمریکایــی بایــد بداننــد کــه دوره ایــن قلدربازی هــا بــه 

ســر آمــده اســت.
ــش  ــا در آزمای ــات آمریکایی ه ــا اقدام ــه قطع ــان اینک ــا بی وی  ب
بمب هــای اتمــی بــرای جامعــه جهانــی دارای هزینــه اســت، 
ــوط  ــدرت من ــعه ق ــه توس ــد ک ــور می ش ــی تص ــرد: زمان ــح ک تصری
ــروز دوره  ــه ام ــی ک ــت؛ در حال ــدی سرزمین هاس ــعه کالب ــه توس ب
ــا  ــان ب ــور در پای ــت. حقیقت پ ــرآمده اس ــه س ــر ب ــرز تفک ــن ط ای
بیــان اینکــه وقتــی در کشــوری آدم هــای نابخــردی کــه بــه هیــچ 
ــار  ــد انتظ ــد، بای ــت کنن ــتند حکوم ــد نیس ــانی پایبن ــول انس اص
هرگونــه عملــی را از آن هــا داشــت، خاطرنشــان کــرد: ترامــپ 
ــده  ــر آم ــه س ــی ب ــرات ارتجاع ــه دوران تفک ــد ک ــته باش ــاور داش  ب

است. میزان

وزیر کشور: 

برقراری تجارت آزاد میان ایران و پاکستان را دنبال می کنیم 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

اراده سیاسی انگلیس، ممانعت از صدور کیک زرد به ایران بوده است 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

ضرورت تقویت مراودات با ۱۵ کشور همسایه

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

 رد صالحیت 9 درصد از داوطلبان 

انتخابات شوراها در شهرهای کشور

مشاور رئیس مجلس:

 آمریکایی  ها بدانند دوره قلدربازی 

به  سر آمده است

حتما بخوانید!
ضرورت تقویت مراودات با ... سه شنبه  29  فروردین ماه 21396

ـــمـــاره  407  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

قرآن و انتخاب اصلح                                            

ادامه از صفحه یک: 
و هــر آنچــه را بــه عنــوان دســتور کار و برنامــه ترســیم 
ــد...  ــته باش ــی داش ــا روای ــی ی ــه قرآن ــد ریش ــم، بای می کنی
و بــه یقیــن انتخــاب اصلــح، بحثــی عقلــی و علمــی               

اســت.
مــروری بــر آیاتــی کــه دربــاره انتخــاب افــراد از ســوی 
ــن  ــه ای ــا را ب ــده، م ــا پیشــوایان معصــوم )ع( آم ــد ی خداون
ــر  ــراد در ه ــاب اف ــه در انتخ ــازد ک ــون می س ــب رهنم مطل
ــان را  ــد آن ــراد و تعه ــت اف ــد صاحی ــلمان بای ــی، مس جای
مــاک قــرار دهــد کــه در فرصــت مانــده تــا انتخابــات بایــد 
در ایــن موضــوع بــه تحقیــق و بررســی پرداخــت تــا امــکان 

ــیم.  ــته باش ــح داش ــاب اصل انتخ
ــوت در قــرآن آمــده اســت بعضــی  در داســتان انتخــاب طال
ــروت فــراوان  ــی و ث ــد نســب عال انگیزه هــای غیرالهــی، مانن
را مــاک انتخــاب فرمانــده و رهبــر می دانســتند؛ امــا خــدای 

ــد:  ــال می فرمای متع
»....َقاُلــوا َأنَّــی َیکُــوُن َلــُه اْلُمْلــُک َعَلْیَنــا َوَنْحــُن َأَحــقُّ 

ــَن اْلَمــال...«  ِباْلُمْلــِک ِمْنــُه َوَلــْم ُیــْؤَت َســَعًة مِّ
»گفتنــد: چگونــه او بــر مــا حکومــت کنــد بــا اینکــه مــا از او 
ــره  ــوره بق ــدارد... .« )س ــادی ن ــروت زی ــته تریم و او ث شایس

ــه 247(  آی
ــت:  ــان گف ــه آن ــوت ب ــاره انتخــاب طال ــی پیامبرشــان درب ول
ــَه اْصَطَفـــُه َعَلْیکُــْم َوَزاَدُه َبْســَطًة ِفــی اْلِعْلــِم  »....ِإنَّ اللَّ
ــُه َواِســٌع َعِلیٌم.«  ــُه ُیْؤِتــی ُمْلکـَـُه َمــن َیَشــآُء َواللَّ َواْلِجْســِم َواللَّ
»خــدا او را بــر شــما برگزیــد و او را در علــم و )قــدرت( جســم 

وســعت بخشــیده اســت.« )ســوره بقره، آیــه 247(
ــری و  ــانه برت ــال، نش ــال و من ــروت و م ــود ث ــوم می ش معل
صالــح و اصلــح بــودن نیســت؛ بلکــه از ایــن آیــه و روایاتــی 
کــه تعصب هــای قبیلــه ای و گروهــی و هــوای نفــس را 
در انتخــاب افــراد بــه شــدت مذمــت می کنــد، فهمیــده 
ــیار  ــه بس ــات دو وظیف ــامی، در انتخاب ــت اس ــود ام می ش
ــد  ــت نکن ــا را رعای ــر آن ه ــه اگ ــده دارد ک ــر عه ــاس ب  حس
ــدای  ــگاه خ ــداده و در پیش ــام ن ــود را انج ــی خ ــه دین وظیف

ــت. ــر اس ــال مقص متع
ــا  ــد، تنه ــاب کن ــد انتخ ــه می خواه ــردی را ک ــه اول: ف وظیف
ــد و  ــامی برگزین ــت اس ــت ام ــدا و مصلح ــای خ ــرای رض ب
ــه  ــح ک ــر از انتخــاب اصل ــزه ای، غی ــچ انگی در انتخــاب او هی
 تنهــا راه حاکمیــت صالحــان اســت، نداشــته باشــد؛ لــذا قــوم 
و قبیله گرایــی و حــزب و گروه گرایــی مــردود اســت؛ داشــتن 
ویژگی هایــی کــه حکایــت از توانمنــدی اســت، اصــل و محــور 

ــد بود. خواه
 وظیفــه دوم: منتخــب خــود را بــه طــور کامــل شــناخته 
و او را در دیانــت و صداقــت، امتحــان کــرده باشــد و میــزان 

ــد.  ــد، بدان ــه انتخــاب می کن ــرای کاری ک ــی او را ب کارای
چنان که در قرآن کریم آمده است: 

وا االَْماـَنـِت ِإَلی َأْهِلَها.«  َه َیأُْمُرکُْم َأن ُتَؤدُّ »ِإنَّ اللَّ
»خــدا بــه شــما فرمــان می دهــد کــه امانت هــا را بــه 

آیــه 5۸( بازگردانیــد. )ســوره نســاء،  صاحبانشــان 
ــه از ســوی  ــی اســت ک ــه اســامی، امانت ــروز اداره جامع  ام
ــردم  ــه م ــذا وظیف ــود؛ ل ــپرده می ش ــئوالن س ــه مس ــردم ب م
ــت  ــت و صاحی ــه اهلی ــه کســانی ک ــت را ب ــن امان اســت ای
ــخت دوران  ــای س ــه در آزمون ه ــانی ک ــپارند. کس ــد، بس دارن
نزدیــک بــه 4 دهــه از انقــاب ســربلندند و از صــراط مســتقیم 
منحــرف نشــده اند؛ لــذا بایــد بــا شــناخت کامــل رأی دهیــم 
هــم بــرای ســپردن جایــگاه مهــم شــوراها و هــم در انتخــاب 
ــز  ــور کــه همــه چی ــوان رئیس جمه ــه عن مقــام دوم کشــور ب

ــرد.  ــرار می گی ــار او ق ــور در اختی کش
ــا نداشــته باشــیم  ــر شــناخت درســتی از کاندیدا ه ــال اگ ح

چــه کنیــم؟
انســان بایــد منتخــب خــود را بــه طــور کامــل بشناســد و او را 
در دیانــت و صداقــت، امتحــان کــرده باشــد و میــزان کارایــی 

او را بــرای کاری کــه انتخــاب می کنــد، بدانــد. 
ــی  ــه حکومت ــن آیین نام ــن)ع( در ضم ــرت امیرالمؤمنی حض
بــرای مالــک اشــتر می نویســند: بخیــل را در مشــورت کــردن 
دخالــت نــده کــه تــو را از نیکــوکاری بازمــی دارد و از تنگدســتی 
می ترســاند. ترســو را در مشــورت دخالــت نــده کــه در انجــام 
ــز در  ــص را نی ــد. حری ــت می کن ــو را سس ــه ت ــا روحی کاره
مشــورت دخالــت نــده کــه حــرص را بــا ســتمکاری در نظــرت 

ــد...  ــت می ده زین
ــر  ــو، وزی ــه پیــش از ت ــو، کســی اســت ک ــران ت ــن وزی بدتری
ــت؛  ــته اس ــرکت داش ــان ش ــان آن ــوده و در گناه ــدکاران ب ب
پــس مبــادا چنیــن افــرادی محــرم راز تــو باشــند... تــو بایــد 
جانشــینانی بهتــر از آنــان داشــته باشــی کــه قــدرت فکــری 
ــت  ــردار زش ــان و ک ــا گناه ــد، ام ــته باش ــان را داش ــال آن امث

ــا را نداشــته باشــند.  آن ه
کســانی که ســتمکاری را بر ســتمی یــاری نکــرده و گناهکاری 
ــر  ــه در اث ــانی ک ــند. کس ــانده باش ــک نرس ــی کم را در گناه
بعضــی خصلت هــای فــردی و شــخصی از مدیریــت و هزینــه 
درســت بیت المــال ناتــوان و ناکارآمــد هســتند و نیــز کســانی 
ــد  ــینی می کنن ــمنان عقب نش ــدات دش ــل تهدی ــه در مقاب  ک
و در تصمیمــات اساســی سســت می شــوند یــا کســانی کــه بر 
مقــام و منصــب و موقعیــت حریص هســتند و مقامــات را در 
بیــن اقــوام یــا وابســتگان خــود تقســیم می کننــد یــا کســانی 
کــه در گذشــته همــراه و همــکار ســتمکاران بــوده یــا امــروز 
ــد  ــد می کنن ــی را تأیی ــگان بین الملل ــتمکاران و ستم پیش س
و از در آشــتی بــا آنــان درمی آینــد یــا کســانی کــه در گذشــته 
بــا رفتــار خــود بــه ارزش هــای اســامی و انســانی صدمــه زده 
ــه گام  ــگ بیگان  و در گســترش ارزش هــای شــیطانی و فرهن

برداشته اند و... 
ایــن همــه شــرایطی اســت کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بر 

آن هــا تأکیــد می کننــد. 
ــز از  ــاف و پرهی ــن اوص ــخیص ای ــا، تش ــه م ــروز وظیف  ام
ــتی  ــناخت درس ــر ش ــت و اگ ــرادی اس ــن اف ــاب چنی  انتخ
از نامزدهــا نداریــم، بایــد تحقیــق کنیــم و از آگاهــان بپرســیم؛ 
کــرِ اِن  ــلوا َاهــَل الذِّ ـَ زیــرا قــرآن کریــم فرمــوده اســت: »َفس

کُنُتــم ال َتعَلمــون.« 
»اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.«)سوره نحل، آیه 43(

بــا نگاهــی بــه آیــات و روایــات دیدیــم کــه انتخاب اصلــح کار 
ســختی اســت؛ پــس همیشــه مــردم بایــد بــا نگاهی روشــن 
و تیزبینانــه بــه ســوی کســی رهســپار شــوند کــه اصلــح باشــد 
و ایــن امــر بــا تحقیــق از انســان های دینــدار و بــا بصیــرت و 

بــا ســابقه روشــن و ... بــه دســت می آیــد.

اخالق امام رئوف                                   
ــان  ــه و امام ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــار پیامب ــاق و رفت اخ
ــت.  ــخ اس ــریت در تاری ــرای بش ــی ب ــام، الگوی علیهم الس
خداونــد دربــاره خلــق پیامبــر فرمــود: »انــک لعلــی خلــق 

عظیــم« و ایــن خلــق نبــوی و علــوی و رضــوی اســت. 
ــرت  ــوا حض ــد و تق ــی، زه ــات اخاق ــه در خصوصی چنانچ
ــی  ــه حت ــد ک ــه ای بودن ــه گون ــام ب ــا علیه الس ــام رض ام
نیــز شــیفته و مجــذوب خــود  را  دشــمنان خویــش 
می کردنــد. بــا مــردم در نهایــت ادب و تواضــع و مهربانــی 
مــردم جــدا  از  را  هیــچ گاه خــود  و  رفتــار می کردنــد 

نمی نمودنــد.
یکــی از یــاران امــام می گویــد: هیــچ گاه ندیــدم کــه امــام 
ــد و نیــز ندیــدم  ــر کســی جفــا ورزن رضــا)ع( در ســخن ب
ــد.  ــام شــدن قطــع کنن ــه ســخن کســی را پیــش از تم ک
ــرآورده  ــازش را ب ــتند نی ــه می توانس ــدی را ک ــز نیازمن هرگ
ســازند، رد نمی کردنــد؛ در حضــور دیگــری پایشــان را دراز 
ــان  ــی از خدمتکارانش ــدم از کس ــز ندی ــد. هرگ نمی فرمودن
بدگویــی کننــد. خنــده ایشــان قهقهــه نبــود، بلکــه تبســم 
می فرمودنــد؛ چــون ســفره غــذا بــه میــان می آمــد 
ــر  ــر س ــز ب ــر را نی ــان و مهت ــی درب ــه حت ــراد خان ــه اف هم
ســفره خویــش می نشــاندند و آنــان همــراه بــا امــام 
ــیاری  ــد و بس ــم می خوابیدن ــب ها ک ــد. ش ــذا می خوردن غ
روزه  بســیار  می گذراندنــد.  عبــادت  بــه  را  شــب ها  از 
می گرفتنــد و روزه ســه روز در مــاه را تــرک نمی کردنــد. کار 
خیــر و انفــاق پنهانــی بســیار داشــتند. بیشــتر در شــب های 

ــد.  ــک می کردن ــرا کم ــه فق ــه ب ــک، مخفیان تاری
ایشــان می گویــد: »فــرش آن  یــاران  از  یکــی دیگــر 
پاســی  زمســتان  در  و  تابســتان حصیــر  در  حضــرت 
بــود. لبــاس ایشــان در خانــه درشــت و خشــن بــود، امــا 
ــد  ــرکت می کردن ــی ش ــس عموم ــه در مجال ــی ک هنگام
متعــارف  و  خــوب  )لباس هــای  می آراســتند  را  خــود 

می پوشــیدند(. 
ــراغ  ــت چ ــان صحب ــت. در می ــان داش ــام میهم ــبی ام ش
ــا  ایــرادی پیــدا کــرد. میهمــان امــام دســت پیــش آورد ت
چــراغ را درســت کنــد؛ امــا امــام اجــازه ندادنــد و خــود ایــن 
کار را انجــام دادنــد و فرمودنــد: »مــا گروهــی هســتیم کــه 

ــم.« ــه کار نمی گیری ــود را ب ــان خ میهمان
شــخصی بــه امــام عــرض کــرد: »بــه خــدا ســوگند 
هیچ کــس در روی زمیــن از جهــت برتــری و شــرافت 

اجــداد، بــه شــما نمی رســد.« 
ــت  ــرافت داد و اطاع ــان ش ــه آن ــوا ب ــد: »تق ــام فرمودن ام

ــاخت.« ــوار س ــان را بزرگ ــروردگار، آن پ
ــا  ــان ب ــفر خراس ــد: »در س ــخ می گوی ــی بل ــردی از اهال م
امــام رضــا)ع( همــراه بــودم. روزی ســفره گســترده بودنــد 
ــر ســر آن  و امــام همــه خدمتگــزاران حتــی ســیاهان را ب

ســفره نشــاندند تــا همــراه ایشــان غــذا بخورنــد.
 مــن بــه امــام عــرض کــردم: »فدایــت شــوم بهتــر 
اســت اینــان بــر ســر ســفره ای جداگانــه بنشــینند.« امــام 
ــه یکــی اســت.  ــروردگار هم ــاش، پ ــد: »ســاکت ب فرمودن
پــدر و مــادر همــه یکــی اســت و پــاداش هــم بــه اعمــال 

ــت.« اس
ــه  ــا )ع( ب ــام رض ــد: ام ــرت، می گوی ــادم حض ــر، خ یاس
مــا فرمــوده بودنــد اگــر بــاالی ســرتان ایســتادم )و شــما 
ــوردن  ــذا خ ــغول غ ــما مش ــدم( و ش ــرای کاری طلبی را ب
ــن  ــه همی ــام شــود. ب ــان تم ــا غذایت ــد ت ــد، برنخیزی بودی
جهــت بســیار اتفــاق می افتــاد کــه امــام مــا را صــدا 
می کردنــد و در پاســخ ایشــان می گفتنــد: »بــه غــذا 
خــوردن مشــغولند.« و آن گرامــی می فرمودنــد: »بگذاریــد 

ــود.« ــام ش ــان تم غذایش
یک بــار غریبــی خدمــت امــام رســید و ســام کــرد و گفــت: 
»مــن از دوســتداران شــما و پــدران و اجدادتــان هســتم. از 
حــج بازگشــته ام و خرجــی راه را تمــام کــرده ام؛ اگــر مایلید 
ــم  ــه وطن ــود را ب ــا خ ــد ت ــت کنی ــن مرحم ــه م ــی ب مبلغ
برســانم و در آنجــا معــادل همــان مبلــغ را صدقــه خواهــم 
داد؛ زیــرا مــن در شــهر خویــش فقیــر نیســتم و اینــک در 

ســفر نیازمنــد مانــده ام.«
ــت  ــد و از پش ــر رفتن ــی دیگ ــه اتاق ــتند و ب ــام برخاس  ام
ــن  ــد: »ای ــد و فرمودن ــرون آوردن ــش را بی در، دســت خوی
دویســت دینــار را بگیــر و توشــه راه کــن و الزم نیســت که از 

ــه دهــی.« ــادل آن صدق ــن مع ــب م جان
آن شــخص نیــز دینارهــا را گرفــت و رفــت. از امــام 
پرســیدند: »چــرا چنیــن کردیــد کــه شــما را هنــگام گرفتــن 

ــد؟« ــا نبین دیناره
 فرمودند: »تا شرمندگی نیاز و سوال را در او نبینم.«

پیــروان  تربیــت  در  مــا  و گرامــی  معصــوم   امامــان 
ــد  ــا نمی کردن ــار اکتف ــه گفت ــا ب ــان تنه ــی ایش  و راهنمای
ــذول  ــژه ای مب ــت وی ــان توجــه و مراقب ــاره اعمــال آن و درب

می داشــتند.
یکــی از یــاران امــام رضــا)ع( می گویــد: روزی همــراه 
امــام بــه خانــه ایشــان رفتــم. غامــان حضــرت مشــغول 

ــد.  ــی بودن بنای
امــام در میــان آن هــا غریبــه ای دیدنــد و پرســیدند: »ایــن 

کیســت؟« 
عــرض کردنــد: »بــه مــا کمــک می کنــد و بــه او دســتمزدی 

داد.« خواهیم 
 امام فرمودند: »مزدش را تعیین کرده اید؟« 

گفتند: »نه؛ هر چه بدهیم، می پذیرد.« 
ــه  ــا ب ــن باره ــد: »م ــن فرمودن ــه م ــفتند و ب ــام برآش ام
ــه  ــر آنک ــد، مگ ــس را نیاوری ــه هیچ ک ــه ام ک ــا گفت این ه
ــی  ــد. کس ــرارداد ببندی ــد و ق ــن کنی ــزدش را تعیی ــا م قب
ــدون قــرارداد و تعییــن مــزد، کاری انجــام می دهــد  کــه ب
ــد  ــان می کن ــاز گم ــی، ب ــزدش را بده ــر م ــه براب ــر س اگ
ــه  ــدی و ب ــرارداد ببن ــر ق ــی اگ ــم داده ای؛ ول ــزدش را ک م
ــود  ــو خشــنود خواهــد ب ــردازی، از ت ــدار معین شــده بپ مق
کــه طبــق قــرار عمــل کــرده ای و در ایــن صــورت اگــر بیــش 
ــد  ــر چن ــی، ه ــه او بده ــزی ب ــده چی ــدار تعیین ش از مق
ــه ای و  ــه بیشــتر پرداخت ــز باشــد، می فهمــد ک کــم و ناچی

ــود.« ــد ب سپاســگزار خواه
خــادم حضــرت می گویــد: روزی خدمتــکاران میــوه ای 
ــد و باقــی  ــه تمامــی نخوردن ــد. آن هــا میــوه را ب می خوردن

ــد.  آن را دور ریختن
حضــرت رضــا)ع( بــه آن هــا فرمودنــد: »ســبحان هللا! اگــر 
ــدان  ــه ب ــه کســانی ک ــاز هســتید، آن را ب شــما از آن بی نی

ــد، بدهیــد.« نیازمندن

آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
قضایــی بــا تســلیت بــه خانــواده حادثه دیــدگان ســیل 
ــور  ــرب کش ــمال غ ــرب و ش ــتان های غ ــر در اس اخی
ــای  ــرد: بای ــح ک ــان تصری ــا آن ــدردی ب ــراز هم و اب
طبیعــی در همــه جــای دنیــا وجــود دارد و نمی تــوان 
انتظــار داشــت کــه هیــچ گاه چنیــن حوادثــی رخ 
 ندهــد؛ امــا نقــش عامــل انســانی در پیشــگیری 
و امــداد را نبایــد فرامــوش کنیــم. بــر همیــن اســاس  
ــتادهای  ــژه س ــئول و به وی ــتگاه های مس ــه دس از هم
حادثــه  درگیــر  اســتان های  در  بحــران  مدیریــت 
ــک  ــروف کم ــود را مص ــت خ ــام هم ــم تم می خواهی
بــه خســارت دیدگان کننــد تــا بلکــه از بخشــی از آالم 

دردمنــدان ایــن حادثــه کاســته شــود.
ــود  ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــوری  ــش جمه ــن روز ارت ــت 29 فروردی ــا گرامیداش ب
اســامی، ایــن روز را بــه همــه نیروهــای مســلح 
به ویــژه ارتــش ســرافراز تبریــک گفــت و خاطرنشــان 
کــرد: امنیــت مثال زدنــی کشــور، مرهــون تــاش 
نیروهــای مســلح از جملــه ارتــش جمهــوری اســامی 
ــن  ــه ای ــه هم ــه ب ــم ک ــد می خواهی ــت. از خداون اس
ــام  ــروزی و فرج ــداد، به ــد، س ــق، تایی ــزان توفی عزی

ــد. ــت فرمای ــک عنای نی
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــای  ــه روزه ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ریاســت  انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن  برگــزاری 
جمهــوری، بــار دیگــر بــر لــزوم رعایــت اصــول اخاقی 
و گفــت:  تاکیــد کــرد  انتخاباتــی  رقابت هــای  در 
جمهــوری اســامی، یــک نظــام مردم ســاالرانه دینــی 

ــه  ــه در هم ــد ک ــن ســاختار اقتضــا می کن اســت و ای
شــئون آن بــر مبنــای دیــن و اخــاق عمــل شــود. بــر 
ــه  ــان  ک ــت آنچن ــرا و تهم ــاس، دروغ، افت ــن اس همی
ــکا  ــی در آمری ــای انتخابات ــان رقابت ه ــل جری در مث
ــی  ــام سیاس ــی در نظ ــچ جایگاه ــم، هی ــاهد بودی ش

ــدارد. مــا ن
ــب  ــه تخری ــان اینک ــا بی ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــار  ــت، اظه ــی اس ــرعی و قانون ــوز ش ــد مج ــا فاق رقب
کــرد: انتقــاد از روش هــا و عملکــرد مســئوالن بحــث 
ــگ  ــد رن ــادات نبای ــن انتق ــا ای ــت؛ ام ــری اس دیگ

ــرد. ــود بگی ــه خ ــن ب ــرا و توهی ــب، افت تخری
افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
تصریــح کــرد:  قضایــی  دســتگاه  بــه  هجمه هــا 
ــدت  ــه ش ــه ب ــوه قضائی ــه ق ــت ک ــالی اس ــد س چن
ــای دشــمن و متاســفانه برخــی  ــا هجمه ه مواجــه ب
توصیــه  بــه  البتــه مــا  اســت.  افــراد در داخــل 
حضــرت امــام)ره(، رهبــر معظــم انقــاب و دلســوزان 
ــا  ــی ب ــتگاه قضای ــه دس ــم ک ــی می بینی ــام وقت نظ
مواجــه  دشــمن  ســوی  از  زیــادی  هجمه هــای 
می شــود، می فهمیــم کــه مســیر را درســت طــی 
ــت  ــود را درس ــد، کار خ ــا مفاس ــورد ب ــرده و در برخ ک

ــث تاســف اســت  ــا آنچــه باع ــم؛ منته انجــام داده ای
ــی، بلکــه هماهنگــی بعضــی افــراد در داخــل  همنوای

ــت. ــمن اس ــات دش ــل حم ــن قبی ــا ای ب
رئیــس دســتگاه قضایــی تاکیــد کــرد: البتــه چنیــن 
رویکردهایــی موجــب می شــود کــه قــوه قضادیــه در 
مقابلــه بــا فســاد، نفــوذ و فتنــه، قاطع تــر از گذشــته 
عمــل کنــد و اعتقــاد داریــم اگــر قــوه قضائیــه 
این چنیــن هماننــد ســدی مقابــل نفــوذ دشــمن 
ــواران  ــران و رانت خ ــت چپاولگ ــا دس ــتاد ی نمی ایس
آمــاج  این قــدر  نمی کــرد،  قطــع  بیت المــال  از  را 

حمــات قــرار نمی گرفــت.
ــت راه  ــا در صح ــزود: م ــی اف ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــا  خــود شــکی نداریــم؛ امــا متاســفیم کــه عــده ای ب
فریبــکاری و بــه کار بســتن ابزارهــای نخ نماشــده بــه 
میــدان می آینــد و علیــه قــوه قضائیــه شــعارهایی را 

ــد.  ــرح می کنن مط
ــد روز  ــس از چن ــا پ ــا و فریب ه ــن حرف ه ــه ای البت
ــاره  ــه درب ــا اینک ــود؛ کم ــکار می ش ــگان آش ــر هم ب
خــاف  حرف هــای  قضائیــه  قــوه   حســاب های 
و ســخیفی زدنــد کــه بعــدا کــذب ادعاهایشــان ثابــت 

شــد. اداره کل روابــط عمومــی قــوه قضائیــه

جمــع زیــادی از فرماندهــان ارتــش جمهــوری اســامی 
در آســتانه فرارســیدن روز ارتــش در حــرم مطهــر امــام  
ــل  ــام راح ــای ام ــا آرمان ه ــد و ب ــور یافتن ــی)ره( حض خمین
ــا  ــر احمدرض ــم، امی ــن مراس ــد. در ای ــت کردن ــد بیع تجدی
ــک روز   ــن، ی ــت: 29 فروردی ــخنانی گف ــی س ــتان ط پوردس
ــاب اســامی  ــام هللا انق ــی از ای ــی و یک تاریخــی، به یادماندن
بــه شــمار مــی رود. وی تصریــح کــرد: امــام خمینــی)ره( بــه 
ارتــش اعتمــاد و ارتــش را حفــظ کردنــد؛ ارتــش نیــز پاســخ 
ــد  ــه »ض ــتگی داد. بافاصل ــه شایس ــام)ره( را ب ــاد ام اعتم
انقــاب« فراخــوان داد، تمــام اعضــای خــود را جمــع کــرد، 
ــاند و  ــا پوش ــن آن ه ــر ت ــران را ب ــف ای ــوام مختل ــاس اق لب
ــور  ــطح کش ــترده در س ــای گس ــاد ناامنی ه ــه ایج ــدام ب اق

ــه  ــش ب ــور داع ــه حض ــاره ب ــا اش ــتان ب ــر پوردس ــرد. امی ک
ــتین  ــت: نخس ــه گف ــی در منطق ــد امنیت ــک تهدی ــوان ی عن
تهدیــد پیــش رو، تهدیــدات امنیتــی شبه ســخت اســت کــه 
گروه هــای تروریســتی و تکفیــری بازیگــران آن هســتند. در 
شــرایطی کــه راهبــرد نتانیاهــو آن اســت کــه کنــار جمهــوری 
ــته  ــود داش ــش وج ــعله ای از آت ــواره  ش ــران هم ــامی ای اس
باشــد، بــه لطــف خــدا تهدیــدات در ایــن زمینــه بــا همــکاری 
همــه نیروهــای مســلح اعــم از ارتــش، ســپاه، نیــروی 
انتظامــی و نهادهــای اطاعاتــی خنثــی شــده و مــا بــر 

شــرایط ســوار شــده ایم.
جانشــین فرمانــده کل ارتــش بــا اشــاره بــه راهبــرد جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای مقابلــه بــا داعــش تأکیــد کــرد: راهبــرد 
ــش از  ــه پی ــت ک ــن اس ــش ای ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــا ب م

رســیدن آن هــا بــه مــرز بایــد از بیــن برونــد.
امیــر پوردســتان در پایــان خاطرنشــان کــرد: اقــدام دشــمن 
ــدات  ــر تهدی ــور، از دیگ ــه کش ــرم علی ــگ ن ــاد جن ــه ایج ب
ــانه ها  ــق رس ــاش دارد از طری ــمن ت ــت و دش ــش روس پی
خواســته های خــود را بیــان کنــد. در همیــن زمینــه هدفشــان 

تخریــب فکــر و اندیشــه جوانــان اســت؛ از ایــن رو بایــد برای 
ــا ایــن تهدیــدات، اقدامــات موثــری در حوزه هــای  ــه ب مقابل

فکــر و اندیشــه بــرای جوانــان انجــام دهیــم.

ــر حســن اف  ــا ســپهبد ذاک ــدار ب ــی شــمخانی در دی عل
ــکا  ــتفاده آمری ــان، اس ــوری آذربایج ــاع جمه ــر دف وزی
از بمب هــای بــزرگ و غیرمتعــارف در افغانســتان را 
ــاران مــردم و کشــورها  نامشــروع دانســت و گفــت: بمب
ایــن  ملــی  امنیــت  تقویت کننــده  نمی توانــد  هرگــز 

ــد. ــور باش کش

اقدامــات یک جانبــه و ضــد  وی خاطرنشــان کــرد: 
کشــورهای  بعضــی  و  آمریــکا  منطقــه ای  امنیــت 
هم پیمــان آن نیــز، مقــوم گروه هــای تروریســتی در 
ــان بحــران را  ــای سیاســی پای ــوده و راه حل ه ــه ب منطق

می گــذارد. نــاکام 
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت: خطر تروریســم 

و ریشــه های آن از جملــه اندیشــه تکفیــری کــه توســط 
بعضــی کشــورهای منطقــه ترویــج می شــود، تمــام 
منطقــه را بــا بحــران مواجــه ســاخته و مانــع از رشــد و 

ــود. ــامی می ش ــورهای اس ــرفت کش پیش
شــمخانی اضافــه کــرد: مــوارد متعــددی از اســتفاده از 
ســاح های شــیمیایی توســط گروه هــای تروریســتی 

ــا  ــه آن ی ــب ب ــش مناس ــدم واکن ــه ع ــده ک ــت ش ثب
ــروز  ــی، موجــب ب ــای انحراف ــی و دادن آدرس ه فرافکن
فجایــع انســانی و به کارگیــری آن هــا در دیگــر کشــورها 

می شــود.
وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اشــتراکات فــراوان میان 
 دو کشــور در مســائل دفاعــی، سیاســی و منطقــه ای 
و پیوندهــا و اشــتراکات فرهنگــی و مذهبــی بــر ضــرورت 
مســائل  در  مناســبات  پیــش  از  بیــش  گســترش 

ــر ــرد. مه ــد ک ــردی تاکی راهب

جانشین فرمانده کل ارتش:

»داعش« را پیش از رسیدن به مرزهای کشور نابود می کنیم 

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

بمباران مردم، نمی تواند تقویت کننده امنیت ملی آمریکا باشد

رئیس قوه قضائیه:

انتقادات رنگ تخریب، افترا و توهین نگیرد
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ــه  ــرات منطق ــراه اول مخاب ــترکان هم ــس اداره مش  رئی
اصفهــان جزئیــات بیشــتری از خدمــات مبتنــی بــر 
محتــوا را تشــریح کــرد تــا کاربــران بــه خوبــی بتواننــد از 

ــوند. ــد ش ــات بهره من ــن خدم ای
 فرشــته صبایــی گفــت: خدمــات مبتنــی بــر محتــوا نــام 
جدیــد خدمــات ارزش افــزوده اســت کــه فقــط از ســوی 
ــازی  ــار، ب ــود. اخب ــال ش ــد فع ــترک می توان ــود مش  خ
و ســرگرمی، مســابقه، محتــوای مذهبــی ، آموزشــی، 
اطاع رســانی، بهداشــت و ســامت، جــزو خدمــات مبتنی 
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــزوده پیامک ــا ارزش اف ــوا ی ــر محت  ب
و پیمانــکار ارائه کننــده خدمــات محتوایــی طــرف قــرارداد 
ــن  ــه ای ــروع ارائ ــش از ش ــراه، پی ــن هم ــور تلف ــا اپرات ب
خدمــات، از طریــق ارســال پیامــک دربــاره ایــن خدمــات 
از مشــترک ســوال کــرده و در صــورت تاییــد مشــترک آن 

ــد.  ــال می کنن را فع
پیش بینــی  همچــون  ســرویس هایی  افــزود:  وی 
مســابقات و حمایــت از تیم هــای ورزشــی، دریافــت 
از جملــه  دانســتنی ها  و  آزمون هــا  و  جمــات کوتــاه 
خدمــات مبتنــی بــر محتــوا محســوب می شــوند و 
مشــترکان همــراه اول می تواننــد بــا ارســال پیامــک 

بــدون متــن بــه شــماره 800 یــا شــماره گیری کــد 800#*، 
ــاهده و در  ــود را مش ــال خ ــی فع ــرویس های محتوای س

ــد. ــدام کنن ــع آن اق ــرای قط ــل ب ــورت تمای ص
     دریافت جزئیات قبوض

ــه  ــرات منطق ــراه اول مخاب ــترکان هم ــس اداره مش رئی
ــوان  ــت عن ــوض تح ــه در قب ــی ک ــت: ردیف ــان گف اصفه
»ســایر هزینه هــا« مشــاهده می شــود، بیانگــر مبلــغ 
ــا  ــی ی ــر خدمات ــترکان از دفات ــه مش ــت ک ــی اس خدمات
ــد  ــا ک ــه ب ــد ک ســامانه های پاســخگویی دریافــت می کنن
عــددی مشــخص شــده و مشــترکان اپراتــور همــراه اول 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه پورتــال ایــن شــرکت )ســایت 
همــراه اول، تعرفــه، ســیم کارت دائمــی( یــا ســامانه 
»همــراه مــن« از جزئیــات هزینــه مدنظــر اطــاع یابنــد. 
 وی بــا بیـــان اینکـــه ســــاده ترین راهــــکار بــرای 
غیرفعال ســازی خدمــات مبتنــی بــر محتــوا شــماره گیری 
ــد  ــس از چن ــت: پ ــت، گف ــراه اس ــی هم #800* در گوش
ــا  ــه آی ــر اینک ــی ب ــود مبن ــال می ش ــی ارس ــه پیامک لحظ
قصــد غیرفعال ســازی داریــد و شــما بایــد در پاســخ 
کــدی کــه در پیامــک ارســالی از شــماره 800 یــا ۹8800+ 
ارســال شــده را بــرای شــماره 800 ارســال کنیــد تــا 
خدمــات مبتنــی بــر محتــوا بــه طــور کامــل بــرای شــما 

ــود. ــال ش غیرفع

ــر  ــی ب ــات مبتن ــزو خدم ــک ج ــت الکترونی    دول
محتواســت

ــه  ــرات منطق ــراه اول مخاب ــترکان هم ــس اداره مش  رئی
اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه خدمــات دولــت الکترونیک 
ــوا محســوب شــده  ــر محت ــی ب ــز جــزو خدمــات مبتن نی
ــاهده  ــل مش ــا قاب ــامانه #800* فع ــق س ــی از طری ول
نیســت، گفــت: بــه علــت مــوردی بــودن دریافــت این گونه 
ــچ  ــد هی ــان می کنن ــه گم ــی ک ــتر کاربران ــات، بیش خدم
سرویســی را فعــال نکرده انــد، از این گونــه خدمــات 

اســتفاده می کننــد. 
اعــام  همچــون  ســرویس هایی  تصریــح کــرد:  وی 
خافــی خــودرو )بــا هزینــه ۳۵00 ریــال(، اعــام وضعیــت 
گواهینامــه )بــا هزینــه ۳۵00 ریــال(، اســتعام تصادفــات 
ــری مرســوالت  ــال(، پیگی ــه ۳۵00 ری ــا هزین ــی )ب رانندگ
ــه   ــت هزین ــازمان ثب ــهرداری و س ــات ش ــتی و خدم پس
ــاع  ــوع بی اط ــن موض ــترکان از ای ــیاری از مش دارد و بس

هســتند.
 صبایــی اظهــار داشــت: همــراه اولی هــا در صــورت 
ــازی  ــا غیرفعال س ــازی ی ــا در فعال س ــه خط ــروز هرگون ب
ــا  ــراه اول ب ــط هم ــق خ ــد از طری ــرویس ها می توانن س
شــماره ۹۹۹0 )بــه صــورت رایــگان( و بــا ســایر خطــوط بــا 

ــد. ــاس بگیرن ــماره ۹12۹۹۹0 تم ش

رئیس اداره مشترکان همراه اول مخابرات منطقه اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن:

دولت الکترونیک جزو خدمات مبتنی بر محتواست

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه 
نحــوه فعالیــت بازارهــای گل بــرای صنــف گلفروشــان ایجــاد 
 کرده انــد، از کاهــش قیمــت گل در فصــل بهــار خبــر داد 
ــذا از  ــت؛ ل ــه اس ــتری گرفت ــق بیش ــازار گل رون ــت: ب و گف
اعضــای صنــف خواســته ایم کــه تــا حــدی قیمت هــا را 

کاهــش دهنــد و در بعضــی مواقــع ایــن 
ــد.  ــم می رس ــد ه ــد ۳0 درص ــه ح ــش ب کاه
ــای گل  ــت بازاره ــه فعالی ــاهرخی ب ــر ش اکب
اشــاره و اظهــار کــرد: نحــوه فعالیت هایــی 
ــرای  ــرد ب ــورت می گی ــا ص ــن بازاره ــه در ای ک
صنــف مــا، مشــکات متعــدد ایجــاد کــرده و 
ــال دارد.  ــه دنب ــف را ب ــی اعضــای صن نارضایت

ــای گل  ــه بازاره ــود ک ــر آن ب ــرار ب ــدا ق ــه داد: در ابت وی ادام
ــا تولیدکننــدگان بتواننــد محصــوالت خــود را  ایجــاد شــوند ت
بــه یــک نقطــه خــاص بیاورنــد و آن را به دســت فروشــندگان 
برســانند. شــاهرخی گفــت: در کشــورهای بــزرگ و پیشــرفته 
دنیــا ماننــد هلنــد و کانــادا، بازارهــای گل بــه این شــکل اســت 

کــه حالــت نمایشــگاهی دارد و بــرای بازدیــد از آن هــا افــراد 
مبلغــی را پرداخــت می کننــد، امــا در آن هــا امــکان خریــد گل 
ــای  ــا مغازه ه ــارراه ت ــر چه ــران از س ــا در ای ــدارد؛ ام ــود ن وج
مختلــف، همــه بــه گلفروشــی می پردازنــد و همان طــور 
ــیاری از  ــد، در بس ــده ش ــد دی ــش از عی ــای پی ــه در روزه ک
فــروش  بــه  هــم  و گلــدان  مغازه هــا گل 
می رســد کــه بیشــتر فعــاالن صنــف مــا از ایــن 
مســئله گایــه دارنــد؛ هرچنــد تاکنــون در ایــن 
ــدام مناســبی  ــه انجــام اق ــق ب خصــوص موف
ــندگان گل  ــه فروش ــس اتحادی ــده ایم. رئی نش
خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در 
از ناکامــی ایــران در صــادرات گل یــاد کــرد 
ــام  ــه تم ــت ک ــدی اس ــی در ح ــازار داخل ــون ب ــت: اکن و گف
ــرد. در  ــرار نمی گی ــتفاده ق ــورد اس ــور در آن م ــدات کش تولی
ــه بازارهــای خارجــی دسترســی  چنیــن شــرایطی اگــر مــا ب
ــه  ــد و ب ــادر می ش ــز ص ــد نی ــن تولی ــی از ای ــتیم، بخش داش

ــنا ــد. ایس ــاد می ش ــز ایج ــتغال نی ــب اش ــن ترتی ای

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای آشــامیدنی و معدنــی 
بــا اشــاره بــه درخواســت ایــن انجمــن از واحدهــای تولیــدی 
مبنــی بــر عــدم افزایــش قیمــت تــا پــس از برگــزاری 
ــش  ــدل افزای ــرد: مع ــام ک ــت جمهوری اع ــات ریاس انتخاب
قیمــت محصــوالت آب آشــامیدنی و معدنــی در ســال جاری، 

حــدود 10 تــا 1۵ درصــد خواهــد بــود. پیمــان 
فروهــر دربــاره وضعیــت قیمــت آب هــای 
جــاری  ســال  در  معدنــی  و  آشــامیدنی 
ــذاری  ــته قیمت گ ــال گذش ــرد: از س ــار ک اظه
محصــوالت آب بســته بندی بــه واحدهــای 
تولیــدی واگــذار شــده و در ایــن رابطــه خــود 
واحدهــا هســتند کــه بایــد پاســخگو باشــند. 

ــر اســاس بخشــنامه معــاون اول رئیس جمهــوری از ســال  ب
گذشــته، آب بســته بندی در گــروه ســایر کاالهــا )گــروه 
ــن  ــر روی ای ــذاری ب ــا روال قیمت گ ــت ت ــرار گرف ــوم( ق س
ــد.  ــر کن ــال 1۳۹۵ تغیی ــل از س ــه قب ــبت ب ــوالت نس محص
ــا  ــن ب ــای انجم ــنامه اعض ــن بخش ــش از ای ــزود: پی وی اف

ســازمان حمایــت از حقــوق تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
ــه یــک عــدد واحــد  ــد و ب رایزنی هــای الزم را انجــام می دادن
ــامیدنی  ــوالت آب آش ــت محص ــش قیم ــا افزای ــاط ب  در ارتب
و معدنــی می رســیدند؛ امــا از ســال گذشــته روال تغییــر کــرد 
ــدی  ــای تولی ــده واحده ــر عه ــوالت ب ــذاری محص و قیمت گ
قــرار گرفــت و در ایــن راســتا هرگونــه شــکایتی 
دربــاره افزایــش قیمت هــا وجــود داشــته 
باشــد بایــد خــود واحدهــا در این بــاره پاســخگو 
باشــند. دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــامیدنی و معدن آش
درخواســت کردیــم  تولیــدی  واحدهــای  از 
در صــورت امــکان تــا برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری قیمــت محصــوالت را افزایــش ندهنــد، 
بیــان کــرد: صنعــت آب هــای آشــامیدنی و معدنــی، صنعتــی 
ــازار آن  کامــا فصلــی اســت و در شــش ماهــه اول ســال، ب
رونــق دارد؛ امــا مــا بــه دلیــل بحــث انتخابــات از واحدهــای 
ــات  ــا پــس از برگــزاری انتخاب ــم ت تولیــدی درخواســت کردی

ــه در  ــی ک ــرکت های بورس ــی ش ــال مال ــس از س ــت پ ــهام عدال ــود س س
پایــان تیرمــاه و فصــل مجامــع خواهــد بــود، بــه حســاب مشــمولین 
ــه  ــه ب ــا توج ــم، ب ــال یازده ــود س ــزان س ــق می ــغ دقی ــود. مبل ــز می ش واری
ــهام  ــمولین س ــداد مش ــر تع ــع آن ب ــی و جم ــرکت های بورس ــوددهی ش س
ــی  ــد بازده ــه رون ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش ــخص خواه ــت مش عدال
ــخص  ــی مش ــال مال ــان س ــش از پای ــا پی ــر ت ــال اخی ــرکت ها در یک س ش
نمی شــود، نمی تــوان پیش بینــی دقیقــی از مبلــغ ســود بــرای هــر مشــمول 
داشــت. در ایــن رابطــه ســید جعفــر ســبحانی، مشــاور رئیــس کل ســازمان 
ــر  ــرای ه ــت ب ــهام عدال ــود س ــق س ــزان دقی ــت: می ــازی، گف خصوصی س
مشــمول پــس از پایــان ســال مالــی شــرکت ها و تشــکیل مجمــع ســالیانه 
تعییــن خواهــد شــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد شــرکت های موجــود در 
ــم ســود، کار دشــواری اســت.  ــق رق ــی دقی ــت، پیش بین ســبد ســهام عدال
وی در ادامــه افــزود: بــا ایــن وجــود یــک رقــم حــدودی بــرای ســود ســال 
یازدهــم ســهام عدالــت پیش بینــی شــده کــه حــدود ۹0 هــزار تومــان خواهــد 
بــود. مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی تصریــح کــرد: در میــان 
بیــش از 4۹ میلیــون نفــر مشــمول ســهام عدالــت تعــدادی کــودک و نوجوان 
نیــز وجــود دارد کــه بــه ســن قانونــی بــرای بــاز کــردن حســاب نرســیده اند 
و بــا ایــن وجــود کفیــل بایــد بــرای ایــن افــراد حســاب بــاز کنــد؛ زیــرا ســود 
ــی نرســیده  ــه ســن قانون ــد ب ــه حســاب شــخص هــر چن ــت ب ســهام عدال

باشــد، واریــز خواهــد شــد. میــزان

ــای  ــه میوه ه ــرد ک ــام ک ــی اع ــور بازرگان ــاورزی در ام ــر کش ــام وزی قائم مق
ــا  ــرل قیمت ه ــرای کنت ــوی و ب ــاع ثان ــا اط ــد ت ــب عی ــازاری ش ــم ب تنظی
ــردم  ــر م ــود و اگ ــع می ش ــدگان توزی ــدگان و تولیدکنن ــع مصرف کنن ــه نف ب
ــا آن هــا برخــورد  ــد، ب ــی معرفــی کنن ــه دســتگاه های نظارت گرانفروشــان را ب

می شــود. 
ــوه  ــت می ــرل قیم ــازار و کنت ــم ب ــرای تنظی ــرد: ب ــار ک ــرد اظه ــر مهرف علی اکب
بــه نفــع مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، توزیــع میوه هــای تنظیــم بــازاری 
شــب عیــد تــا اطــاع ثانــوی بــا همــان شــرایط و قیمت هــای گذشــته ادامــه 
پیــدا خواهــد کــرد. وی افــزود: میوه هــای تنظیــم بــازاری شــب عیــد شــامل 
ــوه  ــن می ــی در میادی ــال داخل ــیب و پرتق ــه ای و س ــری و ترکی ــال مص پرتق
ــز  ــر مراک ــرارداد و دیگ ــرف ق ــرف ط ــای مص ــهرداری تعاونی ه ــار ش و تره ب
تعیین شــده بــرای توزیــع میــوه تنظیــم بــازاری دولتــی عرضــه خواهــد شــد 
کــه بــر ایــن اســاس قیمــت پرتقــال خارجــی بــرای مصرف کننــدگان، همــان 
نــرخ گذشــته کیلویــی ۳۹00 تومــان در نظــر گرفتــه شــده و قیمــت پرتقــال 
و ســیب داخلــی نیــز بســته بــه مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار در اســتان های 
ــد  ــور 1۵ درص ــق کش ــول در مناط ــن محص ــت ای ــت قیم ــف و وضعی مختل

ــازار هــر اســتان عرضــه خواهــد شــد.  ــر از قیمــت ب پایین ت
ــا  ــن محصــوالت ت ــزود: ای ــی اف ــور بازرگان ــر کشــاورزی در ام ــام وزی قائم مق
زمانــی کــه بــازار بــه نفــع تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان تنظیــم و کنتــرل 

شــود، توزیــع خواهــد شــد. خبــر فارســی

رئیــس انجمــن واردکننــدگان فرآورده هــای خــام دامــی گفــت: در کشــور مــا 
بی توجهــی بــه حلقه هــای اولیــه تنظیــم بــازار، مهم تریــن دلیــل ابتــر مانــدن 
تاش هــا بــرای تنظیــم قیمــت گوشــت در بــازار اســت. فرهــاد آگاهــی ضمــن 
ــرد  ــان ک ــال ۹۵ پرنوس ــز را در س ــت قرم ــازار گوش ــه ب ــکاتی ک ــی مش بررس
اظهــار داشــت: ســال گذشــته، بــازار گوشــت قرمــز بــا شــرایطی مواجــه شــد 
ــانات  ــیر نوس ــدگان اس ــا، مصرف کنن ــه تاش ه ــم هم ــفانه علی رغ ــه متاس ک
ــب  ــانات، اغل ــن نوس ــوی ای ــمت و س ــه س ــر آنک ــدند و رنج آورت ــت ش قیم
ــورد توجــه سیاســتگذاران  ــک م ــد از هم این ــن موضــوع بای ــود؛ ای ــودی ب صع
مربوطــه باشــد. وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه گوشــت قرمــز، پرهزینه تریــن 
بخــش از ســبد غذایــی خانواده هــا محســوب می شــود، پیاده ســازی شــرایط 
الزم بــرای دسترســی کلیــه دهک هــای جامعــه بــه ایــن کاال، در همــه 
ــه همیــن جهــت  ــی تلقــی شــده و ب ــه حســاس و حیات کشــورها یــک مقول
 همــواره مــد نظــر دولتمــردان بــوده اســت. بــه گفتــه آگاهــی تولیــد، واردات 
 و حتــی صــادرات گوشــت قرمــز، یــک پدیــده بســیار پیچیــده، چنــد بعــدی 
و درهم تنیــده اســت و از آن مهم تــر اینکــه جبــران کســری بــازار، یــک مقولــه 
ــری  ــوان کس ــه بت ــت ک ــکل نیس ــن ش ــه ای ــه ب ــه هیچ وج ــت و ب ــر اس زمانب
ــه  ــه ای پوشــش داد؛ ب ــا دو هفت ــی یــک ی ــازه زمان ــد کشــور را در یــک ب تولی
همیــن جهــت از ضروری تریــن نیازهــای اولیــه بــرای موفقیــت در تنظیــم بــازار 
ایــن کاال، وجــود آمارهــای منطبــق بــر واقــع نســبت بــه میــزان ظرفیــت تولیــد 

داخــل و میــزان ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز اســت. مهــر

مبلغ سود سهام عدالت اعالم شد

گوشی های جدید S8 و S8 پالس وارد بازار ایران شدند
گوشــی جدیــد Galaxy S8 در دو رنــگ مشــکی و طالیــی بــا قیمــت بســیار بــاالی 4.800.000 تومــان و گوشــی جدیــد 

Galaxy S8 پــالس بــا قیمــت 5.700.000 تومــان در پایتخــت عرضــه شــد.

در قاب تصویر

جلوگیری از نوسان قیمت بازار گوشتتوزیع میوه های تنظیم بازاری تا اطالع ثانوی

حتما بخوانید!
3پراید از رده خارج نمی شود سه شنبه   29  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 407 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت جدید محصوالت سایپا 

SX تیبا

تیبا 2
 27 میلیون 

و 4۵۸ هزار تومان

EX ساینا
 27 میلیون

 و ۸۸۸ هزار تومان

سراتو گیربکس 
اتوماتیک 2000 سی سی

 91 میلیون 
و 7۸ هزار تومان

سراتو گیربکس دستی 
1600 سی سی

 7۵ میلیون 
و 93۸ هزار تومان

سراتو اتوماتیک  2000 
سی سی آپشنال

 99 میلیون 
و 91 هزار تومان

سراتو گیربکس دستی 
1600 سی سی آپشنال

 ۸1 میلیون 
و 362 هزار تومان

 24 میلیون 
و 96۸ هزار تومان

مدیر عامل سایپا:

پراید از رده خارج نمی شود
مدیــر عامل گــروه خودروســازی 
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــایپا ب س
ســهم تولیــد پرایــد در بیــن 
ــد  ــه تأکی ــن کارخان ــدات ای تولی
کــرد: تــا زمانــی کــه تقاضــا بــرای 
ــد ایــن خــودرو وجــود دارد   خری
شــد.  نخواهــد  خــارج  رده  از 
ــس ســازمان  ــارات رئی ــه اظه ــش ب ــی در واکن ــدی جمال مه
ــودروی  ــد خ ــد چن ــط تولی ــف خ ــر توق ــی ب ــتاندارد مبن اس
غیراســتاندارد گفــت: ســازمان اســتاندارد ورود و خــروج 
خــودرو از خــط تولیــد را اعــام نمی کنــد؛ بلکــه اســتانداردهای 
آن را تعییــن می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه خــودروی پرایــد از 
افــزود:  می کنــد،  عبــور  اســتانداردهای کنونــی  تمامــی 
ــور  ــی عب ــتانداردهای آت ــا از اس ــا ی ــا ارتق ــد ب ــودروی پرای خ
می کنــد یــا اگــر نتوانســت تأییدیــه اســتاندارد را بگیــرد 

ظاهرا شماره گذاری می کند. 
مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا ادامــه داد: ۹0 درصــد 
محصــوالت ســایپا در ســال 8۹ پرایــد بــوده کــه در ســال ۹۵ 

بــه ۳4 درصــد محصــوالت ایــن مجموعــه رســیده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده در ســال ۹6 حــدود 22 درصــد 
ــزی  ــد: برنامه ری ــادآور ش ــد، ی ــد باش ــایپا پرای ــدات س تولی
صحیحــی طراحــی شــده کــه بــا توجــه بــه تقاضــای 
ــت               ــوالت مدیری ــد محص ــتاندارد، تولی ــت اس ــازار و وضعی ب

ــود.  ش
مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا تصریــح کــرد: بحــث 
ــه  ــی ک ــا زمان ــدارد و ت ــود ن ــد وج ــدن پرای ــارج ش از رده خ
ــت  ــتاندارد را گرف ــه اس ــوان تأییدی ــود دارد و می ت ــا وج تقاض
پرایــد تولیــد می شــود و نمی تــوان بــه تقاضــای بــازار پاســخ 

نــداد. خانــه ملــت

 درصدی از مالیات ها 

صرف افزایش مزد کارگران شود
ــت خواســت  ــام مســئول کارگــری، از دول ــی، مق ــی اصان عل
ــدی  ــزوده درص ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــل ۹ درص ــا از مح ت
ــران  ــتمزد کارگ ــوق و دس ــش حق ــه افزای ــک ب ــرای کم  را ب

و بیمه سامت آن ها اختصاص بدهد. 
ــار کــرد: در حــال حاضــر ســهم دســتمزد  ــی اظه علــی اصان
ــن  ــش از 1۳ درصــد نیســت؛ بنابرای ــت تمام شــده بی در قیم
8۷ درصــد مشــکات و هزینــه کارفرمایــان در جــای دیگــری 
ــد از  ــدارد و بای ــی ن ــران ارتباط ــتمزد کارگ ــه دس ــه ب ــت ک اس

محــل دیگــری تأمیــن شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه رقــم دســتمزد کارگــران در شــورای عالــی 
کار هیــچ گاه رضایــت خاطــر کارگــران را فراهــم نکــرده، اظهــار 
کارگــران هزینه هــای  ناچیــز  و  ناکافــی  کــرد: دســتمزد 
ــن  ــد و در چنی ــش نمی ده ــا را پوش ــی آن ه ــنگین زندگ س
ــای  ــد و ارتق ــت تولی ــود کیفی ــار بهب ــوان انتظ شــرایطی نمی ت

بهــره وری کارخانه هــا و کارگاه هــا را داشــت. 
بــه اعتقــاد اصانــی دولــت بایــد از محــل درآمدهــای 
ــک  ــرای کم ــی را ب ــزوده رقم ــر ارزش اف ــات ب ــی و مالی نفت
 بــه خانوارهــای کارگــری در قالــب اختصــاص ســبد کاال 

و افزایش دستمزدها اختصاص بدهد. 
رئیــس کانــون شــورای اســامی کار البــرز افــزود: طبــق اصــل 
2۹، ۳0 و ۳1 قانــون اساســی دولــت وظیفــه دارد بــرای همــه 
آحــاد جامعــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی رایگان 
ارائــه و مســکن مناســب و ارزان تهیــه کنــد؛ ولــی متاســفانه 
ــئله را  ــن مس ــم ای ــان ه ــد و کارفرمای ــار می کش ــود را کن خ

ــن ــد. اقتصادآنای ــه خــود نمی دانن وظیف

برگزاری نمایشگاه صنعت دام در اصفهان

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیانسرویس اقتصاد

طیــور  دام،  بین المللــی صنعــت  نمایشــگاه   پانزدهمیــن 
ــن  ــژاد دام از 2۹ فروردی ــاح ن ــک و اص ــکی، ژنتی و دامپزش
تــا 1 اردیبهشــت ماه در محــل نمایشــگاه های بین المللــی 
برگــزار شهرســتان  پــل  در  واقــع  اصفهــان   اســتان 

 می شود. 
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان در ایــن نمایشــگاه 142 مشــارکت کننده 
برتــر در چهــار ســالن نمایشــگاهی و بالــغ بــر ۹000 متــر مربــع 

فضــای نمایشــگاهی حضــور خواهنــد یافــت.
 نماینــدگان اســتان های اصفهــان، تهــران، یــزد، مرکــزی 
گلســتان، خراســان رضــوی، لرســتان، البــرز و مازنــدران 
ــد  ــات جدی ــه دســتاوردها و خدم ــه ارائ ــن نمایشــگاه ب در ای
تجهیــزات  تأسیســات،  دامپــروری،  زمینه هــای  در  خــود 
ــکی  ــای دامپزش ــور، داروه ــی دام و طی ــین آالت صنعت  ماش
ــا  ــوراک، افزودنی ه ــزات دامپزشــکی، خ ــا و تجهی و البراتواره
ــژاد  و مکمل هــای خوراکــی دام و طیــور، ژنتیــک و اصــاح ن

ــد.  ــور می پردازن دام و طی
همچنیــن 6 شــرکت از کشــور آلمــان در پاویــون نمایشــگاهی 
تولیــد دســتگاه های بســته بندی  ایــن کشــور در زمینــه 
ــادرات و واردات  ــایی دام، ص ــای شناس ــد پاک ه ــه، تولی علوف
دام زنــده، تولیــد خــوراک دام و عرضــه تجهیــزات نگهــداری 
تولیــد  زمینــه  در  ترکیــه  کشــور  از  شــرکت  یــک  و  دام 
ــوالت و  ــه محص ــه ارائ ــکی ب ــرم های دامپزش ــن و س واکس

می پردازنــد.  خــود  تکنولوژی هــای 
قــرار گرفتــن شــرکت های فعــال در زمینــه ژنتیــک و اصــاح 
نــژاد در ســالنی بــه صــورت مســتقل، افزایــش حضــور 
مشــارکت کنندگان بخــش تجهیــزات، حضــور برندهایــی 
در زمینــه کفپــوش دامداری هــا و روشــنایی ســالن های 
همزمــان  تخصصــی  همایــش   ۹ برگــزاری  مرغــداری، 
بــا نمایشــگاه بــا حضــور اســتادانی از کشــورهای ایــران 
ــای نمایشــگاه امســال اســت.  ــان از ویژگی ه ــش و آلم اتری
طیــور  دام،  بین المللــی صنعــت  نمایشــگاه   پانزدهمیــن 
و دامپزشــکی، ژنتیــک و اصــاح نــژاد دام از ســاعت 16 تــا 22 
ــد  ــت و بازدی ــدگان اس ــرای بازدیدکنن ــده پذی ــخ اشاره ش تاری
متخصصــان نیــز ســاعت 10 تــا 1۳ روز ۳1 فروردین مــاه 

ــت.  ــده اس ــی ش پیش بین
ــاه  ــنبه 2۹ فروردین م ــاعت 16 روز سه ش ــگاه س ــن نمایش ای
ــه  ــا حضــور مســئوالن آغــاز ب ــا برگــزاری مراســم رســمی ب ب

کار خواهــد کــرد.

 پیشرفت 80 درصدی پروژه 

راه آهن بافق- زرین شهر
ــتان  ــن اس ــر کل راه آهــ مدیــ
ــط  ــاخت خ ــت: س ــان گف اصفه
ــد -  ــق - میب ــن باف دوم راه آه
ــان  ــتان اصفه ــهر در اس زرین ش
ــزار  ــر 8 ه ــغ ب ــه ای بال ــا هزین  ب
بــا  و  ریــال  میلیــارد   100 و 
ــد  ــی 80 درص ــرفت فیزیک پیش

توسط پیمانکاران در حال اجراست. 
ــروژه  ــا محقــق شــدن پ ــان اینکــه ب ــا بی حســن ماســوری ب
 احــداث خــط دوم راه آهــن بافــق - میبــد -زرین شــهر 
ــادرود - شــورا، میــزان  و شــروع پــروژه خــط دوم راه آهــن ب
ــد  ــن اداره کل کاهــش می یاب توقــف قطارهــای مســافری ای
اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع احــداث ایــن پروژه هــا 
موجــب افزایــش ظرفیــت قطارهــا و افزایــش ســرعت آن هــا 
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــاعت می ش ــر در س ــدود 160 کیلومت ــا ح ت
ــد  ــفر خواه ــا و س ــان قطاره ــیر مدت زم ــش س ــب کاه موج

شــد. 
ــط دوم  ــود خ ــی می ش ــه پیش بین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ب ــه دول ــهر در هفت ــد - زرین ش ــق - میب ــن باف راه آه
بهره بــرداری برســد، گفــت: ایــن پــروژه بــه طــول 480 
ــوان حمــل  ــار در ســطح کشــور ت ــرای نخســتین ب کیلومتــر ب
بــار محــوری بــه میــزان ۳0 ُتــن را داراســت و تمــام پل هــای 

ــت.  ــوره اس ــزی و دومنظ ــی، فل ــیر بتن مس
بــه گفتــه مدیــر کل راه آهــن اســتان اصفهــان در حــال حاضــر 

تــوان حمــل بــار محــوری 22.۵ ُتــن اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه خــط دوم راه آهــن بافــق - میبــد - 
ــه  ــار قطع ــت: چه ــت، گف ــه اس ــامل 11 قطع ــهر ش زرین ش
ــه آن از ایســتگاه  ــت قطع ــزد و هف ــن مســیر در اســتان ی ای
ــدوده  ــر در مح ــول 2۷0 کیلومت ــه ط ــهر ب ــا زرین ش ــگ ت ارزن

ــا ــرار دارد. ایمن ــان ق ــتان اصفه ــی اس جغرافیای

 صرفه جویی 16 میلیارد تومانی 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان
ــت  ــش نف رئیــس پشــتیبانی ســاخت داخــل شــرکت پاالی
اصفهــان گفــت: در ســال گذشــته در واحد پشــتیبانی ســاخت 
داخــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، تعــداد ۳26 قطعــه 
بــا تیــراژ ۳2 هــزار عــدد و صرفه جویــی بالــغ بــر 161 میلیــارد 

ریــال تولیــد شــد. 
محمدعلــی صفــری بــا بیــان اینکــه تعــداد اقــام ساخته شــده 
ــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته 11 درصــد رشــد  نســبت ب
داشــته، اظهــار کــرد: در ایــن مــدت موفــق بــه ســاخت تعــداد 
زیــادی از انــواع قطعــات یدکــی دســتگاه های پاالیشــی 
در ســالی کــه گذشــت ســاخت  افــزود:  شــده ایم. وی 
ــازندگان  ــای س ــتفاده از توانمندی ه ــا اس ــی ب ــات یدک قطع
ــت  ــه داش ــال، هزین ــارد ری ــر 18 میلی ــغ ب ــور بال ــل کش  داخ
ــود را  ــاز خ ــتیم نی ــر می خواس ــه اگ ــود ک ــی ب ــن در حال و ای
ــارد  ــش از 1۷۹ میلی ــد بی ــم، بای ــن کنی ــارج کشــور تأمی از خ
ریــال هزینــه می کردیــم. رئیــس پشــتیبانی ســاخت داخــل 
ــد از  ــن واح ــه داد: ای ــان ادام ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ش
ســال 1۳80 شــروع بــه کار کــرده کــه در زمینــه تأمیــن 
قطعــات دســتگاه های پاالیشــی و به ویــژه ماشــین آالت دّوار 
از قبیــل توربیــن، پمــپ، کمپرســور، چــرخ دنــده و... تاکنــون 

فعالیــت کــرده اســت. 
ــق و  ــد تحقی ــت واح ــز و اولوی ــرد: تمرک ــه ک ــری اضاف صف
ــران  ــدی صنعتگ ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــور ب ــل کش ــاخت داخ  س
و متخصصــان اصفهــان بــوده و حــدود ۷0 درصــد قطعــات از 
ایــن طریــق تولیــد و در فرآینــد عملیاتــی قــرار گرفتــه اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــا بیــش از 4۷0 شــرکت 
ســازنده داخلــی ارتبــاط داریــم، گفــت: تاکنــون بــا ایــن روش 
ســاخت قطعــات بســیار مهــم و ارزشــمندی انجــام گرفتــه که 

حتــی بــا نمونه هــای خارجــی قابــل رقابــت هســتند. 
بــه بیانــی دیگــر بــا وجــود تحریم هــا شــرایط مطلوبــی فراهــم 
آمــده تــا بیــش از گذشــته بــر توانمندی هــای متخصصــان و 

ســازندگان داخلــی تکیــه کنیــم. ایرنا

 بازسازی کارخانه ریسباف 

در سال 96 کلید می خورد
ــری  ــر راه و شهرســازی از تشــکیل شــورای راهب ــاون وزی مع
طــرح احیــای مجموعــه ریســباف خبــر داد و گفــت: عملیــات 
اجرایــی پــروژه احیــا و بازســازی کارخانــه ریســباف پــس از 
تأییــد طــرح منتخــب، از اوایــل ســال ۹6 آغــاز خواهــد شــد. 
محمدســعید ایــزدی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر 
عامــل شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران درخصــوص 
ــان  ــباف بی ــه ریس ــک کارخان ــد تمل ــت فرآین ــن وضعی آخری
کــرد: پــس از موفقیــت در خریــداری ایــن کارخانــه بــه 
ــزی  ــرای برنامه ری ــا ب ــه قطع ــیدیم ک ــدی رس ــن جمع بن  ای
و مدیریــت ایــن مجموعــه ارزشــمند بــه ایجــاد یــک فضــای 
ــای  ــرح احی ــری ط ــوان شــورای راهب هم اندیشــی تحــت عن

مجموعــه ریســباف نیــاز داریــم. 
ــاتی  ــزاری جلس ــس از برگ ــرد: پ ــد ک ــه تأکی ــزدی در ادام ای
ــران  ــی در ته ــازمان های متول ــدگان س ــور نماین ــا حض ــه ب ک
داشــتیم، جلســه اصلــی و جمع بنــدی مطالــب را هفتــه 
ــاون  ــتاندار، مع ــور اس ــا حض ــان و ب ــهر اصفه ــته در ش گذش
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــده س ــتانداری، نماین ــی اس  عمران
و تیمــی از اعضــای وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان مالــک 
بنــا برگــزار کردیــم. وی در ادامــه اضافــه کــرد: در ایــن جلســه 
ترکیــب اعضــای نهایــی شــورای راهبــری طــرح احیــای 
مجموعــه ریســباف مشــخص و قــرار شــد ایــن شــورا در دو 
ــزدی  ــه ای ــه گفت ــزار شــود. ب ــی برگ ــردی و اجرای ســطح راهب
متأســفانه کارخانــه بافــت نــاز کــه در پــاک مجــاور کارخانــه 
ریســباف قــرار دارد، هم اکنــون تخریــب شــده و جهــت 
ســاخت مجموعــه تجــاری در حــال گودبــرداری اســت؛ امــری 
ــه  ــن مجموع ــده ای ــر آین ــی دیگ ــا غفلت ــود ب ــن ب ــه ممک ک
ارزشــمند را نیــز رقــم بزنــد. ایــزدی احیــا و بهره بــرداری 
دوبــاره از ایــن مجموعــه ارزشــمند را شــروع جریــان متفاوتــی 
از مفهــوم توســعه در شــهر دانســت و گفــت: قطعــًا ایــن امــر 
باعــث ارتقــای ســطح کیفــی و زندگــی شــهروندان در منطقــه 
شــده و امیــد اســت نمونه هــای دیگــری از آن نیــز در ســایر 

ــد. خبــر فارســی شــهرها تــداوم یاب

افزایش قیمت آب های بسته بندی از خردادماه 96رونق بازار گل
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حتما بخوانید!
 افزایش 50 درصدی گروه های...

ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
اصفهــان از ارســال درهــای حرم امامین عســکریین)ع( 
بــه ســامرا خبــر داد و گفــت: خیــران اصفهانــی بــرای 
ــون  ــارد و ۲۰۰ میلی ــک میلی ــا ی ــن دره ــاخت ای س

ــد.  ــک کرده ان ــان کم توم
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد بازســازی عتبــات 
عالیــات، مصطفــی نوریــان گفــت: چهــار جفــت 
ــه  ــن عســکریین)ع( ب درهــای مطــای حــرم امامی
همــراه فــرش ایــوان طــا و پــرده ابریشــمی ورودی 
ــه،  ــه ملیل ــار کتیب ــاس)ع( و چه ــرت عب ــرم حض ح
ــن)ع(  ــن جوادی ــره و طادوزی شــده حــرم امامی نق

ــراق ارســال شــد. ــه ع ــن( ب امــروز )۲۸ فروردی
    همکاری ۵۰ هنرمند

وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۵۰ هنرمنــد در رشــته های 
نجــاری، مینــاکاری، خوشنویســی، طــاکاری، معــرق 
امامیــن  حــرم  درهــای  ســاخت  در  قلمزنــی  و 
ــراح  ــت: ط ــتند، گف ــارکت داش ــکریین)ع( مش عس
ایــن اثــر نفیــس، »پرویــز اســکندرپور خرمــی« 

ــت.  اس
نوریــان بــا بیــان اینکــه مــردم دوســتدار اهــل بیــت 
 بــرای ســاخت ایــن درهــا حــدود یــک میلیــارد 
و ۲۰۰ میلیــون تومــان کمــک کرده انــد، افــزود: ایــن 
درهــا از جنــس چــوب ســاج، انــار و گردوســت کــه در 
ســاخت آن هــا از مقادیــری طــا و مــس نیــز بــرای 

تزئیــن اســتفاده شــده اســت. 
ــر  ــاد 1 مت ــن درهــا هــر کــدام در ابع ــه او ای ــه گفت ب

ــاخته  ــی و س ــانتیمتر طراح ــر و ۲۰ س و ۲1 در ۲ مت
ــن  ــای حــرم امامی ــرار اســت در ورودی ه شــده و ق

ــوند. ــب ش ــکریین)ع( نص عس
    نوشته ها و مضامین

ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی

ــا  ــن آل عب ــج ت ــت پن ــه نی ــرد: ب ــان ک ــان بی  اصفه
و ظهــور منجــی عالــم بشــریت حضــرت مهدی)عــج( 
مضــامینـــی برگـرفتـه شـــده از آیــات مقـــدس 
ــماءهللا  ــره و اس ــه کبی ــارت جامع ــم، زی ــرآن کری  ق
و در قســمت بــاالی هــر کــدام از درهــا صلــوات 

 بــر محمــد و آل محمــد طراحــی و حــک شــده 
است.

    بافت فرش و پرده ابریشمی
پــرده  و  فــرش  بافــت  هزینــه  داد:  ادامــه  وی 
ابریشــمی حــرم حضــرت عبــاس)ع( ۳۵۰ میلیــون 
امامیــن  حــرم  کتیبه هــای  هزینــه  و  تومــان 
جوادیــن)ع( نیــز ۲۸۰ میلیــون تومــان بــود کــه 
توســط خیــران و متبرعیــن اصفهانــی تأمیــن شــده 

ــت. اس
    هنرمندان اصفهان

نوریــان یــادآور شــد: اصفهــان بــا بهره منــدی از 
هنرمنــدان فاخــر و صنایــع دســتی ظریف و ارزشــمند 
خــود توانســته در کربــا و شــهرهای مقــدس عــراق 
ــگ  ــرق، هفت رن ــیکاری مع ــرای کاش ــی را ب اقدامات
گــره چینــی، دوخــت کتیبه هــا و روپوش هــای قبــور 
ــای  ــاخت صندوقچه ه ــا، س ــه)ع(، ملیله دوزی ه ائم
ــکاری، کمــک در ســاخت صحــن  ــکاری و قلم خاتم
حضــرت زهــرا)س(، تأمیــن نیروهــای انســانی 
بازســازی  عــراق،  در  عمرانــی  اقدامــات  بــرای 
حرمیــن شــریفین در ســامرا، ســنگ کاری حــرم 
ــروی  ــر نی ــزام 1۰۰ نف ــهدا)ع(، اع ــرت سیدالش حض
حضــرت  حــرم  بــرای  درب   ۸ ســاخت  فنــی، 
مشــبک  درب هــای  ســاخت  امیرالمؤمنیــن)ع(، 
ــگاه حضــرت سیدالشــهدا)ع( و دوخــت  ــه قتل کتیب
روپــوش قبــر مطهــر حضــرت مســلم بن عقیل را 

ــنا ــد. ایس ــام ده انج

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان خبر داد:

 درهای حرم امامین عسکریین)ع( 
راهی سامرا شد

مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کردند:

  افزایش 50 درصدی گروه های 

فرهنگی و هنری در مدارس اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 معــاون پرورشــی فرهنگی اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفــت: حضــور دانش آمــوزان در 
تمرینــی  فرهنگــی،  مســابقات 
اســت بــرای کار در میدان هــای 
بزرگ تــر کــه افــراد بــه عنــوان عضــوی کــه در آن زندگــی 

می پردازنــد.  مهارت آمــوزی  بــه  می کننــد، 
محمدجــواد احمــدی در افتتاحیــه ســی وپنجمین دوره مســابقات 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــوزان اس ــری دانش آم ــی و هن فرهنگ
ــد  ــه اینکــه نگاهــی کــه در مســائل اجتماعــی وجــود دارد، بای ب
ــم  ــح را انتخــاب کنی ــرد اصل ــم ف ــه بتوانی ــه ای باشــد ک ــه گون ب
افــزود: اگــر انتخــاب خوبــی توســط مــا انجــام گیــرد، این کشــور 
ــزوده  ــدارش اف ــدرت و اقت ــر ق ــرده و ب ــرفت ک ــه روز پیش روزب
ــی  ــس اداره فرهنگ ــم رئی ــن مراس ــه ای ــد. در ادام ــد ش خواه
اداره کل آمــوزش   و هنــری، اردوهــا و فضاهــای پرورشــی 
ــس از ســه ســال  ــروز پ ــت: ام ــان گف ــرورش اســتان اصفه و پ
بیــش از ۵۰ درصــد بــه تعــداد گروه هــای هنــری افــزوده شــده 
ــه  ــه اینکــه نزدیــک ب ــا اشــاره ب اســت. محمــد اســماعیل زاده ب
ــابقات  ــن دوره از مس ــان در ای ــتان اصفه ــر از اس ــزار نف 47۲ ه
حضــور دارنــد، ادامــه داد: از امــروز تــا ۸ اردیبهشــت بــه مــدت 
1۰ روز نزدیــک بــه 4 هــزار نفــر از دانش آمــوزان اســتان را پذیــرا 
هســتیم تــا در ایــن جشــنواره کنــار هــم قــرار گیرنــد و عــاوه بــر 

ــه پیشــرفت برســند.  افزایــش توانمندی هــای خــود ب
وی گفــت: امســال در مرحلــه آموزشــگاهی مســابقات فرهنگــی 
نســبت بــه دوره هــای اول مســابقات بیــش از دو برابــر افزایــش 

ــم.  ــاهد بوده ای ــوزان را ش ــور دانش آم حض
ــتان  ــبختانه اس ــته خوش ــال گذش ــزود: در س ــماعیل زاده اف اس
ــر کشــوری بیــش از  ــه رتبه هــای برت ــان توانســت در زمین اصفه

ــت آورد.  ــه دس ــه را ب ۵۰ رتب
وی بــا یــادآوری در پیــش بــودن فصــل تابســتان  به فعال ســازی   
ــا  ــا نشــاط ب ــا شــعار »تابســتان ب ــات فراغــت ب ســتادهای اوق
کســب یــک مهــارت« اشــاره کــرد و گفــت:  اســتفاده از ظرفیــت 
ــی  ــی و هم افزای ــق و نواح ــرورش مناط ــوزش و پ ــوراهای آم  ش
ــر  ــن ام ــی در ای ــی و مردم ــتگاه های دولت ــا دس ــارکت ب و مش

ــت.  ــدام اس ــت اق ــای در دس ــر برنامه ه ــم، از دیگ مه
ــاج  ــاف و حجــاب شــیوه نامه  ت ــرد: در بحــث عف ــح ک وی تصری
بندگــی بــه عنــوان دســتورکار پایــدار اســتان، مبنــای عمــل ادارات 
و مــدارس در جهــت فرهنگ ســازی و ارتقــای عفــاف و حجــاب 
در مجموعــه آمــوزش و پــرورش بــوده و اجــرای دقیــق آن مــورد 

تاکیــد اســت.

اخبار کوتاه

 مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان: 

 ساالنه ۱0 درصد از مددجویان 

از چرخه حمایتی خارج می شوند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 توانمندســازی مددجویــان بــا 
محـــوریت اشــتغال به منظـور 
خـودکفایـــی و خوداتکایــی و 
خــروج آن هــا از چرخه فقــر، از 
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــداف اصل اه

اســت. 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان ضمــن تشــریح 
ــن  ــه آخری ــاد در ســال جــاری و ارائ ــن نه ــای ای برنامه ه
وضعیــت عملکــرد ســال گذشــته بیــان کــرد: دهــه چهــارم 
ــوآوری  ــکوفایی، ن ــی ش ــه تعال ــاد، ده ــن نه ــت ای  فعالی
و خوداتکایــی اســت و خدمــات کمیتــه امــداد در این برهه 
ــت  ــت حمای ــای تح ــازی خانواده ه ــدف توانمندس ــا ه  ب
و تغییــر روش زندگــی ایشــان بــا بهره گیــری از خدمــات 

مشــاوره ای، فکــری و فرهنگــی صــورت می پذیــرد. 
حمیدرضــا شــیران بــا اشــاره بــه خــروج ســالیانه 1۰ درصد 
از مددجویــان تحــت پوشــش از چرخــه حمایتــی کمیتــه 
ــت  ــا محوری ــان ب ــازی مددجوی ــزود: توانمندس ــداد اف ام
ــروج  ــی و خ ــی و خوداتکای ــور خودکفای ــه منظ ــتغال ب اش
 آن هــا از چرخــه فقــر از اهــداف اصلــی کمیتــه امــداد

 است. 
ــر کمــک معیشــت در  ــاوه ب ــداد ع ــه ام ــت: کمیت وی گف
ــرات  ــان، تعمی ــوزش، بهداشــت و درم ســر فصل هــای آم
تحــت  خانواده هــای  بــه  و....  ســاختمان  و  مســکن 

حمایــت خدمــات ارائــه می دهــد.
    تکریم مردم در خدمت رسانی بسیار مهم است

ــرگان  ــس خب ــو مجل ــز عض ــم نی ــن مراس ــه ای  در ادام
ــی  ــان در گردهمای ــت اصفه ــه موق ــام جمع ــری و ام رهب
ــن  ــت: ای ــی)ره( گف ــام خمین ــداد ام ــه ام ــران کمیت مدی
ــه  ــانی ب ــر خدمت رس ــرو در ام ــتگاه های پیش ــاد از دس نه
مــردم اســت و خدمــت بــه مــردم خــود، بهتریــن لطــف 

ــت. ــد اس خداون
ــرد: در کار  ــد ک ــدوی تاکی ــن مه ــید ابوالحس ــت هللا س  آی
ــم  ــه همــراه تکری ــات ارائه شــده ب ــت خدم انســانی، کیفی
ــد  ــداد بای ــان ام ــت و کارکن ــه کار اس ــوع، الزم ــاب رج ارب
ــدان  ــرف نیازمن ــرو و ش ــظ آب ــه حف ــد ب ــه بای ــد ک بدانن

ــد.  ــم کنن ــان را تکری ــد و آن بپردازن
امــام جمعــه موقــت اصفهــان افــزود: ســه موضــوع 
ــد  ــای خداون ــرای رض ــدر و کار ب ــعه ص ــار، س ــامل ایث ش
بایــد در کیفیــت خدمــات ارائه شــده بــه محرومــان 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

اخبار کوتاه

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
اصفهــان از آغــاز سم پاشــی درختــان شــهر اصفهــان بــا توجــه 

بــه فرارســیدن فصــل بهــار خبــر داد. 
احمــد ســلیمانی پور اظهــار کــرد: فصــل بهــار بــه رغــم 
ــر  ــد، تکثی ــرای رش ــبی ب ــاه مناس ــه دارد م ــی ک  زیبایی های

ــه  ــته، کن ــون ش ــی همچ ــان آفت های و طغی
ــت.  ــوار و ... اس ــک چوب خ سوس

پژوهشــی  شــورای  در  داد:  ادامــه  وی 
زیــادی  علمــی  فعالیت هــای  ســازمان، 
ــرای  ــم ب ــتفاده از س ــش اس ــت کاه در جه
آفت زدایــی درختــان انجــام شــد و در حــال 
ــن  حاضــر از تکنولوژی هــای پیشــرفته در ای

جهــت اســتفاده می شــود. 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه همــه مبــارزه بــا آفــات بــه 
ــال های  ــت: در س ــود، گف ــام نمی ش ــیمیایی انج ــورت ش ص
گذشــته بــرای سم پاشــی درختــان 19 هــزار لیتــر ســم 

ــا توجــه  شــیمیایی در ســطح شــهر اســتفاده می شــد؛ امــا ب
بــه تحقیقــات انجام شــده بــر روی گونه هــای مختلــف 
گیاهــی و کنتــرل فیزیکــی آفــات، اســتفاده از تله هــای نــوری 
و مبــارزه بیولــوژی، مصــرف ســموم بــه 9 هــزار لیتــر کاهــش 

یافتــه اســت. 
ــان  ــرای سم پاشــی درخت ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
قبــل  از  مدنظــر  مکان هــای  و  خیابان هــا 
ــاکارد  ــب پ ــیله نص ــه وس ــده و ب ــایی ش شناس
ــانی  ــهروندان اطاع رس ــه ش ــی ب ــان سم پاش زم
ــکونی  ــازل مس ــاکنان من ــزود: س ــود، اف می ش
ایــن خیابان هــا بایــد پنجره هــای رو بــه خیابــان 
ــا در  ــز نانوایی ه ــه می ــد و چنانچ ــود را ببندن خ
خیابــان قــرار گرفتــه باشــد، ضــروری اســت متصدیــان 
نانوایــی پیــش از طبــخ نــان، میزهــا را شست وشــو دهنــد تــا 
از بــروز بیمــاری جلوگیــری شــود. ســلیمانی پور خاطرنشــان 
کــرد: سم پاشــی ها بعــد از ســاعت 11 شــب انجــام می شــود 
تــا از میــزان تــردد شــهروندان در شــهر کاســته شــود. ایمنــا

سم پاشی درختان اصفهان با فرارسیدن فصل بهار
راســتای  در  کــه  برنامه ریزی هایــی  همــه  بــه  رغــم 
ســاماندهی پارکینگ هــا انجــام شــده، در حــال حاضــر 
ــت  ــده اس ــیار نگران کنن ــان بس ــگ در اصفه ــری پارکین کارب
و بــه عنــوان یکــی از معضــات پیچیــده شــهری از آن یــاد 

می شــود. 
ــل و ترافیــک شــهرداری  ــاون حمــل و نق مع
رفــع  بــرای  این بــاره گفــت:  در  اصفهــان 
پارک هــای حاشــیه ای خیابان هــای اصفهــان 
تاکنــون طرح هـــای مختلفــی از جمـــله 
پارکـومترهـــای ســـکه ای، موبـــایل پارک، 
پارکبــان و ... اجــرا شــده کــه بــا نقــاط ضعف 
و قوت هایــی همــراه بــود؛ امــا در نهایــت بــا 

تجربــه اجــرای ایــن طرح هــا، شــهرداری اصفهــان بــه ایــن 
ــرا  ــمندی را اج ــزه و هوش ــرح مکانی ــه ط ــید ک ــه رس  نتیج

کند. 
اینکــه مصوبــات شــورای  بیــان  بــا  علیرضــا صلواتــی 
ــرای  ــرای اج ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــتان و ش ــک اس ترافی

طــرح پارکومتــر اخــذ شــده، افــزود: در حــال حاضــر طــرح 
پارکومتــر در 4 خیابــان توحیــد، نظــر، حکیــم نظامــی و 
ــه صــورت ارشــادی و آموزشــی اجــرا می شــود  شــریعتی ب

ــوند.  ــنا ش ــا آن آش ــهروندان ب ــا ش ت
وی اعــام کــرد: تــا اردیبهشــت ماه 96 ایــن طــرح در 14 
ــای  ــه خیابان ه ــهر از جمل ــی ش ــان اصل خیاب
شــمس آبادی  آیــت هللا  طالقانــی،  آیــت هللا 
ــاال  ــاغ ب ــی، شــهید بهشــتی، چهارب شــیخ بهای
و محــور خیابــان توحیــد در فــاز اول اجــرا 
ــرح  ــت ط ــرار اس ــه داد: ق ــود. وی ادام می ش
ــه  ــان ب ــهر اصفه ــان ش ــر در 1۳۸ خیاب پارکومت
ــارک در  ــرخ پ ــزه اجــرا شــود. ن صــورت مکانی
ــاعت  ــرای س ــان و ب ــاعت اول 1۰۰۰ توم ــرای س ــر ب پارکومت
ــا  ــارک خودروه ــع قیمــت پ ــان اســت؛ در واق دوم 1۵۰۰ توم
ــتر  ــی بیش ــای عموم ــرخ پارکینگ ه ــر از ن ــرح پارکومت در ط
اســت تــا شــهروندان رغبــت بیشــتری بــرای پــارک خــودرو 

ــی ــر فارس ــند. خب ــته باش ــا داش در پارکینگ ه

در شهر

ابالغنامه
بایگانی  شماره     9۵۰99۸6۸۳69۰۰71۲ پرونده:  شماره     9۵1۰1۰6۸۳69۰9۳۲۰ اباغنامه:  شماره 

شعبه:9۵۰۸1۰   تاریخ تنظیم: 1۳9۵/1۲/۲۸   خواهان فاطمه زارعی سودانی به دادخواستی به طرفیت 

تقدیم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان  به درخواست زوجه  به خواسته طاق  اله رستمی  آقای زمان 

فاصل  حد  میرفندرسکی  خیابان  در  واقع  اصفهان  خانواده  9دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

به کاسه  و  ارجاع   1۰۲ شماره  اتاق  اول  ،طبقه  قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع  میر  پل  و  باال  چهارباغ 

9۵۰99۸6۸۳69۰۰71۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰۳/۲1 ساعت 9 صبح تعیین شده است.

به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  

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

آگهی می شود تا متهم پس از اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 77۰/م الف  مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان 

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره     9۵۰99۸۰۳6۰۲۰14۳9 پرونده:  شماره     9۵1۰1۰۰۳۵4۳۰۸4۲9 اباغنامه:  شماره 

شعبه:9۵1۲۸4   تاریخ تنظیم: 1۳9۵/1۲/۲1   شاکی آقای علیرضا کریمی شکایتی به طرفیت آقای بابک 

فریدون پور به اتهام تغییر ارقام در شماره موتور وسیله نقلیه موتوری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117دادگاه کیفری دو  اصفهان واقع در اصفهان،خیابان چهارباغ 

باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل استان  اصفهان،طبقه 4 اتاق 4۵۸ ارجاع و به کاسه 

9۵1۲۸4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰۳/۲1 ساعت 9 تعیین شده است.به علت مجهول 

المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 

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

متهم پس از اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 4۰419/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)117 جزایی 

سابق(-زهرا توکلی فارفانی 

دادنامه 
 : کاسه پرونده ۲49/9۵ شماره  دادنامه ۲ مورخ 96/1/14تاریخ رسیدگی 9۵/11/۲۵ مرجع رسیدگی 

: اصفهان - خ  به نشانی  آقای سید مجید عسگری  شعبه 47 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: 

پروین - خ ۲4 متری دوم - کوچه هاتف - انبار ایزوگام سامان خوانده: آقای سعید باباپور به نشانی : 

مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر 

تأدیه و مطلق خسارات قانونی 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: ))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به 

طرفیت آقای سعید باباپور به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰  ریال تحت شماره 

۳97۲۲4 مورخه ۸9/۰۵/۰۲، بعهده بانک سپه به انضمام خسارت تاخیر تأدیه و مطلق خسارات قانونی 

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

محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم اباغ در روزنامه کثیر االنتشار 

در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود ، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد، 

که به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۲ قانون تجارت و 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ و ۳۰۵ قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵4۵/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ چک مورخه ۸9/۰۵/۰۲ و تا تاریخ اجراء حکم 

و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

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

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

شماره :1۸7۰/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 47 حوزه قضائی اصفهان – محمد رضا قنبری 

دادنامه 
 : تاریخ رسیدگی 9۵/11/۲۵ مرجع رسیدگی  دادنامه1 مورخ 96/1/14   پرونده ۲4۸/9۵ شماره  کاسه 

: اصفهان - خ  به نشانی  آقای سید مجید عسگری  شعبه 47 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: 

پروین - خ ۲4 متری دوم - کوچه هاتف - انبار ایزوگام سامان خوانده: آقای سعید حسین پور به نشانی 

: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر 

تأدیه و مطلق خسارات قانونی 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: ))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به طرفیت 

آقای سعید حسین پور به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک  بعنوان ظهر نویس به مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال تحت شماره 7۳۲۳۰7/17 مورخه 9۰/۰7/۲۵ ، بعهده بانک ملت به انضمام خسارت تاخیر تأدیه و 

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

پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم اباغ در 

روزنامه کثیر االنتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود ، و با توجه به اینکه خواهان 

مستندی مبنی بر مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر از ضامن ارائه ننموده لذا بر اساس نظریه مشورتی 

مورخه 9۵/11/۲۵ اعضاء شورا دعوی خواهان علیه خوانده از تاریخ ارائه دادخواست ثابت به نظر میرسد 

، که به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۲ قانون تجارت و 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ و ۳۰۵ قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۵/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ ارائه دادخواست مورخه 9۵/1۰/۵ و تا تاریخ 

اجراء 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 بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

شماره :1۸7۲/ م الف  

قاضی شورای حل اختاف  شعبه 47 حوزه قضائی اصفهان – محمد رضا قنبری 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۲۵۲/9۵ شماره دادنامه :4 مورخ 96/1/14 تاریخ رسیدگی : 9۵/11/۲7 مرجع رسیدگی 

اصفهان -خ  نشانی  به  عسگری  مجید  آقای سید  خواهان:  اصفهان  اختاف  : شعبه 47 شورای حل 

پروین - خ ۲4 متری دوم - کوچه هاتف انبار ایزوگام خوانده: آقای علی حسین پور به نشانی : مجهول 

المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰، 4۵۰، 4۲ ریال بابت یکفقره چک به انضمام 

تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی 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: )) قرار قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به طرفیت 

آقای علی حسین پور به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۰۰۰، 4۵۰، 4۲ ریال بابت صدور 

یکفقره چک به شماره 67۵414 مورخه 94/۰۸/۳۰ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی با 

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

محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم اباغ در روزنامه کثیراالنتشار در 

جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود ، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد 

، که به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۲ قانون تجارت و 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ و ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۲1 ریال بابت خواسته یکفقره چک 

موصوف و مبلغ ۲۵۰، 191، 1 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 

94/۰۸/۳۰ و تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به مابقی 

خواسته مبلغ ۲1/4۵۰/۰۰۰ ریال با توجه به نظر مشورتی مورخه 9۵/11/۲7 اعضاء شورا حکم به بیحقی 

خواهان صادر و اعام می نماید ، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

شماره :1۸71/ م الف قاضی شورای حل اختاف  شعبه 47 حوزه قضائی اصفهان – محمد رضا قنبری 

دادنامه 
رسیدگی  مرجع   9۵/11/۲7 رسیدگی  تاریخ   96/1/14 مورخ   ۳ دادنامه  شماره   ۲۵1/9۵ پرونده  کاسه 

اصفهان -خ  نشانی  به  عسگری  مجید  آقای سید  خواهان:  اصفهان  اختاف  : شعبه 47 شورای حل 

پروین - خ ۲4 متری دوم- کوچه هاتف خواندگان: آقایان احمد باقری و حاصل حسین پور به نشانی : 

مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده گان به پرداخت مبلغ 1۳/4۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک و 

تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی 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: ))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به طرفیت 

آقایان احمد باقری و حاصل حسین پور به خواسته محکومیت خوانده گان به پرداخت مبلغ 1۳/4۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت صدور سه فقره چک به شماره های 7717۳9 و 77174۰ و 7717۳6 مورخه 9۳/۰۳/۲۰  و 

9۳/۰۵/۲۰ و 9۳/1۰/۲۰ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان 

اینکه خوانده گان علیرغم اباغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور  بر مطالبه وجه آن و 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارائه ننموده اند، لذا دعوی خواهان علیه خوانده گان ثابت به نظر میرسد، که به استناد مواد 

۳1۰و ۳1۲ قانون تجارت و 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ و ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آئین دادرسی  مدنی حکم بر 

محکومیت تضامنی خوانده گان به پرداخت مبلغ 1۳/4۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4۵۵/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها مورخه 9۳/۰۳/۲۰  و 9۳/۰۵/۲۰ و 

9۳/1۰/۲۰ و تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید ، 

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

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

شماره :1۸7۳/م الف قاضی شورای حل اختاف  شعبه 47 حوزه قضائی اصفهان – محمد رضا قنبری 

دادنامه 
شماره دادنامه :9۳۰997۰۳۵۳۸۰1677 تاریخ تنظیم : 1۳9۳/11/1۳ شماره پرونده : 9۲۰99۸۰۳6۳۰۰۰771 

شماره بایگانی شعبه : 9۳۰96۰   شاکی: آقای نوروز کرمی باصیری فرزند حیدر به نشانی اصفهان خ 

نژاد  آقابزرگی ک شمشاد نبش ش کوهی پ 44 منهم:آقای جواد احمدی  مدرس خ مولوی خ ش 

پرونده  بررسی محتویات  با  دادگاه  تلفنی  |اتهام: مزاحمت  المکان  نشانی فعا مجهول  به  فرزند کاظم 

ختم دادرسی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 

جواد احمدی نژاد فرزند عبدالکاظم دایر بر ایجاد مزاحمت از طریق تلفن، نظر به شکایت مطروحه و 

کیفرخواست صادره و جواب استعام از اداره ی مخابرات و ماحظه متن پیام های ارسال شده و متواری 

بودن متهم، اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسامی مصوب 

سال 1۳7۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعام می نماید. رای 

صادره غیابی و ظرف ده روز پس از اباغ قابلی واخواهی در همین دادگاه می باشد.

شماره :1۸1۵/م الف  داریوش توانگر رییس شعبه 11۲ دادگاه عمومی جزایی اصفهان

دادنامه 
 : بایگانی شعبه  شماره دادنامه :9۳۰997۰۳۵۳۸۰۰6۵9 شماره پرونده : 9۲۰99۸۰۳۵9۸۰۰7۸6 شماره 

9۳۰۰41 تاریخ تنظیم : 1۳9۳/۰۵/۰۲ شکات: 1.آقای بسم هللا جعفری ۲. آقای سید اسدهللا موسوى با 

وکالت آقای حمیدرضا مجـــیرى بـه نشانی اصفهان خیا بان نیکبخت رو بروی  دادگستری ساختمان 

47 واحد ۳ متهمین : 1. آقای رسول دهقانیار ناژوانی ۲. سید مهدی مرتضوی ۳. ندا حسین کاظمی به 

نشانی همگی مجهول المکان  اتهام ها: 1. مشارکت در کاهبرداری ۲. تحصیل مالی از طریق نامشروع 

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 

نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان رسول دهقانی و سیدمهدی مرتضوی و خانم ندا کاظمی هر 

سه نفر مجهول المکان دائر بر کاهبرداری با این توضیح که وکیل شکات طی شکایت خود اعام نموده 

متهمین با راه اندازی یک دفتر زیارتی صوری و چاپ کارت های تبلیغاتی و ذکر این  عنوان که از سازمان 

میرات فرهنگی و گردشگری مجوز دارند اقدام به دریافت مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۳1 ریال از احد از موکلین به نام 

بسم ا... جعفری و مبلغ ۳6/7۵۰/۰۰۰ ریال از موکل دیگر به نام سیداسدا... موسوی به عنوان سفر زیارتی 

به کربا نموده و با انجام  مانور متقلبانه اقدام به کاهبرداری نموده اند علیهذا نظر به شکایت مطروحه 

و کیفرخواست صادره و ماحظه کارت تبلیغاتی متهمین که بر روی آن قید  شده دارای مجوز رسمی از 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اسناد عادی ارائه شده از سوی شکات که حکایت از پرداخت وجوه 

مورد ادعا از سوی آنها به متهمین دارد و با توجه به جواب استعام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

که اعام نموده شرکت بناگشت فاقد مجوز الزم می باشد دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته 

و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری حکم بر محکومیت 

هر یک از متهمین به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۰۰۰، 7۵۰، 67 ریال به عنوان جزای 

نقدی در حق صندوق دولت و رد وجوه دریافتی در حق شکات صادر و اعام می نماید. و در خصوص 

اعتراضی ا قای حمیدرضا مجیدی ازاز سوی شکات نسبت به قرار منع تعقیب صادہ از سوی  شعبه 19 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب نظر به اینکه قرار معترض عنه وفق قانون و مقررات صادر شده و 

موجبی برای نقض آن وجود ندارد عینًا تائید می گردد. رای صادره در خصوص اعتراض به قرار قطعی و در 

خصوص قسمت دیگر غیابی و ظرف 1۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد./ض 

شماره :1۸14/م الف  رئیس شعبه 11۲ دادگاه عمومی جزائی اصفهان توانگر

دادنامه 
شماره دادنامه : 96۰997۰۳۵۰۳۰۰۰49 تاریخ تنظیم : 1۳96/۰1/۲۰ شماره پرونده : 9۵۰99۸۰۳۵۰۳۰۰۸۲۲ 

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ 9۵۰99۸۰۳۵۰۳۰۰۸۲۲ شعبه  پرونده کاسه   9۵۰999: بایگانی شعبه  شماره 

زارعی شمس  مجتبی  آقای  خواهان:   96۰  997۰۳۵۰۳۰۰۰49 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

آبادی فرزند حسن به نشانی اصفهان- بزرگراه شهید چمران - بعداز خیابان محمد طاهر - جنب لوازم 

فروشی افضلی - فروشگاه اال- پاک 7 خوانده: آقای مهرداد شمس تبریزی فرزند عباس به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. تامین خواسته 

4. مطالبه وجه چک رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای مجتبی زارعی شمس آبادی فرزند حسن 

وجه  ریال  میلیون  مبلغ سیصد  مطالبه  بر  دائر  عباس  فرزند  تبریزی  مهرداد شمس  آقای  طرفیت  به 

چک شماره ی 6۲۳91۵ - 1۰/ 1۰/ 9۳ عهده بانک سپه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با 

ماحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از 

اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک درید خواهان نیزظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت 

به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد 

مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت و مواد 19۸ و ۵19و۵۲۲ قانون آئین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 

سیصد میلیون ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه و 

پرداخت مبلغ 97۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعام می نماید خواهان 

مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیرتادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی دراین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد .

شماره :1۸۰7/م الف  رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - سیدابوالحسن موسوی

دادنامه
خواهان:آقای ابوالفضل کیانی فاورجانی خواندگان:1.صادق عزیزی لرستانی ۲.حسین بکرانی رای قاضی 

به طرفیت خواندگان  ابوالفضل کیانی فاورجانی فرزند غاملی  آقای  شورا در خصوص دعوی خواهان 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پرویز-امرهللا  فرزند  بکرانی  ۲-حسین  لرستانی  عزیزی  1-صادق  اقایان 

۸۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه  یک فقره چک به شماره ۸۳71۲4 سررسید مورخ 94/۸/1۸ بانک سپه شعبه سه 

راه ملک شهر و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی نظر به ضمیمه بودن فتوکپی مصدق چک و گواهی 

نامه عدم پرداخت که حکایت از وجود اصل چک در ید خواهان مینماید و نظر به مصون ماندن مستندات 

خواهان ازایراد و خدشه از سوی خوانده با احراز اشتغال ذمه و بقای آن ضمن صحیح تلقی نمودن دعوی 

خواهان مستندا به مواد ۳۲۰و۳1۳ از قانون تجارت و مواد ۵۲۲ و۵1۵و19۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و 

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد 

میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعام مینماید در خصوص خسارت تادیه دایره اجرای احکام مکلف است برحسب تبصره الحاقی 

به ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید تا وصول محاسبه و آن را از خوانده 

اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

شورا  وسپس از انقضا با مدت مشابه قابل اعتراض در دادگاه عمومی گلپایگان میباشد 

ابوالفضل عامری قاضی مشاور شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پاک شماره 19/976 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقای ابراهیم صادقی  کلیشادی فرزند رحمن  در جریان 

ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 1۵ 

قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1۳96/۲/19 ساعت 9 

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

در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ 

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

تاریخ انتشار :1۳96/1/۲9 م/الف 67    اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی
به  لطفعلی  فرزند  عشوری  رسول  آقای  بطرفیت  دادخواستی  خدارحم  فرزند  هدایت  اله  نعمت  آقای 

خواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کاسه ۲1/96 ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 96/۲/۲4 ساعت 

المکان اعام گردیده تقاضای خواهان و  9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول 

دستور دادگاه مستندٌا به ماده 7۳ ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود با مراجعه به دفتر 

شورا نشانی خود را اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

حاضر شود ، این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابٌا رسیدگی و 

رای قانونی صادر خواهد کرد .

مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختاف فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رافت  پدرام  خواهان   96۰۰1۰ پرونده کاسه  در خصوص 

اشکان اسعد  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.....مورخ   96/۳/۲4 ساعت ۸ صبح تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین 

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

ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا   شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 7۰۲/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اجرای طرح »پارکومتر« در خیابان های اصفهان
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ــندگی  ــی و نویس ــه کارگردان ــاد« ب ــم »مفت آب فیل
پژمــان تیمورتــاش، ایــن روزهــا در ســینماهای 

ــت.  ــران اس ــال اک ــور در ح کش
 پژمان تیمورتاش، متولد 1364 شــاهرود، نویســنده 
ــن  ــاد«، اولی ــم »مفت آب ــت و فیل ــاز اس و فیلمس

ــود.  ــوب می ش ــد او محس ــم بلن فیل
مــردن  از  »قبــل  رمــان  ادبیــات،  حــوزه  در  او 
درآورده  نــگارش  بــه  را  ببنــد«  را   چشــم هایت 
ــود  ــه خ ــاه را در کارنام ــم کوت ــد فیل ــاخت چن و س

دارد.
    خالصه داستان

داســتان فیلــم در یــک خانــه  مجــردی شــلوغ 
می گــذرد کــه پنــج جــوان مجبورنــد در آن بــا 

شــرایط ســخت زندگــی کننــد. 
یکــی از آن هــا معتــاد اســت و در حــال تــرک 
بــرای  بایــد  یکــی  اســت،  الل  یکــی  اعتیــاد، 
امتحانــات دانشــگاه درس بخوانــد کــه دوبــاره 
مشــروط نشــود، یکــی خانــه  پــدری را در زد و بنــد 
بــا پیمانــکار از دســت داده و حــاال بــا پای شکســته 
رســول  یعنــی  دیگــری  و  شــده   خانه نشــین 
ــار  ــال تمام عی ــک بی خی ــه، ی ــی خان ــب اصل صاح

اســت کــه بــرای کار بــه تهــران مهاجــرت کــرده. 
در ایــن بیــن خبــر آمــدن ناگهانــی همســر رســول 
بــه تهــران، وضعیــت خانــه را از حالــت عــادی 

خــارج می کنــد.

    طنز سیاه
فیلــم »مفت آبــاد«، فیلــم پختــه و منســجمی 
اســت و بــرای کار اول کارگــردان، اثــری قابــل دفــاع 

محســوب می شــود. 
ســیاه  طنــز  یــک  می تــوان  را  فیلــم  فضــای 
ــداری  ــه همزادپن ــده ک ــخ و گزن ــزی تل ــد. طن نامی
ــای  ــت فض ــراه دارد. در حقیق ــه هم ــب را ب مخاط
از  مملــو  خانــه  ایــن  بــرای ســاکنان  زندگــی 
 »طنــز« و گرفتاری هــای شــخصی آن هــا مملــو 

از »سیاهی« است. 
ــذاب  ــای ج ــت از دیالوگ ه ــر اس ــاد«، پ »مفت آب
ــا ظرافــت خاصــی  ــک ب ــه هــر ی و پینگ پونگــی ک
ــه  ــر ب ــن ام ــد. همی مفهومــی را در خــود گنجانده ان

یکــی از نقــاط قــوت اثــر تبدیــل شــده اســت. 
ســاختار روایــت و نحــوه اجــرای آن، رئالیســتی بــه 
ــری  ــای دیگ ــی المان ه ــا گاه ــد؛ ام ــر می رس نظ
نیــز خــارج از چارچــوب رئالیســم جــان می گیرنــد. 
شــروع و پایان بنــدی اثــر، دلچســب و راضی کننــده 
ــیرین  ــادگی اش، ش ــم س ــتان علی رغ ــن داس  و مت

و جذاب است. 
ــع  ــا وقای ــه ب ــت ســاده ک ــک روای ــواره ی ــه هم البت
ســاده و شــخصیت های ســاده و ارتباطــات آن هــا 

شــکل می گیــرد، پیچیدگی هــای خــود را دارد.
    خانه در »مفت آباد«

خانــه در فیلــم »مفت آبــاد«، کارکــردی فراتــر 
از ســکونتگاه دارد؛ بیشــتر می تــوان آن را نمــاد 
بخــش  بازتاب دهنــده  را  ســاکنانش  و  جامعــه 
بزرگــی از جامعــه دانســت؛ آن هــم بخشــی از 
ــا  ــده نمی شــوند ی ــا دی ــه ی ــه کالن شــهرها ک جامع
ــکالت  ــر مش ــدر درگی ــد و آنق ــاب نمی آین ــه حس ب
ــه مســائل  ــد ب ــح می دهن ــه ترجی خــود هســتند ک

ــد. ــر نکنن ــر فک دیگ
    ژانر

تنهــا ایــرادی کــه می تــوان بــه فیلــم وارد دانســت 
ــی درام اجتماعــی اســت؛  ــم، یعن ــر فیل ــن ژان همی
بــا  »مفت آبــاد«  تفاوت هــای  تمــام  علی رغــم 
دیگــر فیلم هــای ایــن ژانــر، بایــد گفــت درام 
اجتماعــی در ســینمای ایــران بــه حــدی از اشــباع 
رســیده کــه دیگــر نمی توانــد بــرای بخــش بزرگــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــذاب باش ــان ج از مخاطب
هــم امیدواریــم تیمورتــاش در ادامــه راه بــه ســمت 

ــرود.  ژانرهــای دیگــر هــم ب
در نهایــت بایــد گفــت فیلــم »مفت آبــاد«، فیلمــی 
ــدن را  ــار دی ــا ارزش یک ب ــه قطع ــت ک ــذاب اس ج

دارد. 
بیشــتر کســانی کــه بــرای دیــدن ایــن فیلــم راهــی 
ســینما شــده بودنــد، پــس از دیــدن فیلــم، راضــی 

از ســالن خــارج می شــدند.

ــژاد  ــزهللا حمیدن ــی عزی ــه کارگردان ــو« ب - ســریال »آه
به تازگــی وارد پیش تولیــد شــده اســت. »آهــو« کــه در 
شــبکه ســه ســاخته خواهــد شــد، داســتانی عاشــقانه    

و تاریخــی دارد کــه بــه دوره قاجــار متعلــق اســت. 
آهــو، نــام دختــری اســت کــه در قصــری ندیمــه اســت 
و مــا از طریــق ایــن داســتان اتفاقــات تاریخــی را 

ــه دارد. ــاه ادام ــا دوره رضاش ــه ت ــم ک می بینی
- زارعــی، مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری 
ــن  ــت دوازدهمی ــالمی، در نشس ــات اس ــازمان تبلیغ س
جشــنواره تئاتــر مردمــی بچه هــای مســجد تأکیــد 
کــرد کــه هــدف از ایــن جشــنواره، مردمــی شــدن تئاتــر 

اســت.
ــن  ــاخته محس ــان« س ــان طالب ــا می ــتند »تنه - مس
اســالم زاده کــه به تازگــی برنــده جایــزه بهتریــن مســتند 
ــه  ــده، در س ــکا ش ــن« آمری ــم »آت ــنواره فیل ــد جش بلن

ــد. ــرکت می کن ــر ش ــنواره دیگ جش
- »موریانــه« بــه کارگردانی مســعود حاتمــی و تهیه کنندگی 
ســید غالمرضــا موســوی کلیــد خــورد. ۷۰ درصــد 
ــه آن در  ــراز و بقی ــم در جــاده ه ــن فیل ــرداری ای فیلمب

ــود. ــام می ش ــور انج ــمال کش ش
- فیلمبرداری فیلم »ســرو زیر آب« این روزها در دزفول 
 در حــال انجــام اســت و طــی چنــد روز آینــده بــه پایــان 

می رسد.
- »پیشــخدمت« ســاخته فرنــوش عابــدی بــه دو 

جشــنواره آمریکایــی راه یافــت.
 - مرادخانــی، معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، درباره اساســنامه جشــنواره موســیقی 
ــای الزم  ــنامه، پیش بینی ه ــن اساس ــت: در ای ــر گف فج
افــراد           دربــاره چگونگــی دعوت هــا، وضعیــت کاری 

ــت. ــده اس ــوان آورده ش ــرایط فراخ و ش
»جیمــز  نوشــته  فینگان هــا«  »بیــداری  رمــان   -
جویــس« بــا همــکاری 1۰۰ هنرمنــد بــه قطعــه ای 

می شــود. تبدیــل  موســیقی 
ــا  ــور«، ب ــش »ناس ــردان نمای ــی، کارگ ــانه زمان - افس
ابــراز امیــدواری از اینکــه جشــنواره تئاتــر آیینــی ســنتی 
ــف  ــای تأس ــت: ج ــود، گف ــزار ش ــق برگ ــال پررون امس
ــازه  ــی ت ــون ایران ــه جــای مت ــن دوره ب ــه در ای اســت ک
بایــد بیشــتر شــاهد نمایش هایــی کــه قبــال هــم اجــرا 

شــده اند، باشــیم.
- بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده، کنســرت 
ــیراز  ــت ماه در ش ــدی ۷ اردیبهش ــد معتم ــر« محم  »کوی
اردیبهشـــت ماه   22 بیرجنـــد،  در  اردیبهشـــت  ماه   1۷
در کرمــان و 23 اردیبهشــت ماه در رفســنجان برگــزار 

می شــود.
ــن  ــوت، در س ــاعر پیشکس ــی زاده، ش ــرث منش - کیوم

ــت. ــالگی درگذش ۷۹س

 رهایی از روابط آسیب دیده 

در »پاتوق خانواده«

کیمیای وطن

ســــوم  فصــــل  دوم  جلســــه 
خانــواده  پاتــوق  نشـست هـــای 
از روابــط  بــا موضــوع »رهایــی 
 3۰ همســـران«  آسـیب دیــــده 
فروردیــن  مــاه در ســینما ســپاهان 
ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش  می شــود.  برگــزار 
ــان، اولیــن جلســه از فصــل  فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ســوم سلسله نشســت های ماهانــه »پاتــوق خانــواده« بهمن مــاه 
۹5 بــا حضــور دکتــر ســید محســن فاطمــی برگــزار شــد. برنامــه 
ــال  ــم ح ــه کنی ــت »چ ــا محوری ــت ها ب ــن سلسله نشس دوم ای
ــر شــاهین  ــا حضــور دکت ــی مشــترکمان خــوب باشــد« ب زندگ
ــواده و  ــگ خان ــه فرهن ــوی کمیت ــناس، از س ــگ، روان ش فرهن
روابــط اجتماعــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
برنامه ریــزی شــده کــه همــراه بــا اجــرای اســتندآپ کمــدی بــا 
موضــوع »روابــط همســران« برگــزار خواهــد شــد. عالقه منــدان 
بــرای حضــور در ایــن برنامــه می تواننــد روز چهارشــنبه 3۰ 
ــه ســالن ســینما ســپاهان واقــع در  فروردین مــاه ســاعت 1۷ ب
خیابــان چهاربــاغ پاییــن مراجعــه کننــد. ورود در ایــن نشســت 
بــرای عمــوم شــهروندان آزاد و رایــگان اســت. عالقه منــدان بــرای 
کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد در ســاعات اداری بــا شــماره 
 khanevadeh.ir ــایت ــه س ــا ب ــل ی ــاس حاص 323۰2۰۰6 تم

ــد. ــه کنن مراجع

تغییر در »دارالفنون«
ــی  ــنواره جهان ــی وپنجمین جش ــون« س ــش »دارالفن ــر بخ مدی
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــش نس ــن بخ ــرات ای ــر از تغیی ــم فج  فیل
ــن دوره  ــت: در ای ــری گف ــار می ــرد. مازی ــت ک ــل آن صحب و دالی
بــرای تمامــی متقاضیــان حضــور در بخــش »دارالفنــون«، یــک 
درس از پیــش تعیین شــده طراحــی کردیــم کــه متقاضیــان ایــن 
درس را پشــت ســر گذاشــتند و حــال بــا یــک طــرح، فیلمنامــه 
یــا ایــده در جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت. وی بیــان کــرد: 
هنرجویــان ایــن دوره در چهــار گــروه تقســیم می شــوند و بعــد از 
اینکــه طــرح و ایــده آن هــا از طریــق هیئــت علمــی مورد بررســی 
قــرار گیــرد، بهتریــن طــرح از ســوی جشــنواره در زمینــه تولیــد 
ــری  ــر تغیی ــاره دیگ ــری درب ــرد. می ــرار می گی ــت ق ــورد حمای م
کــه در بخــش »دارالفنــون« جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر ایجاد 
شــده، گفــت: تغییــر دیگــر ایــن دوره از »دارالفنــون« ایــن اســت 
ــک  ــد، ی ــرکت می کنن ــا ش ــه در کالس ه ــانی ک ــام کس ــه تم ک
ــار از ســوی هیئــت علمــی  ــاه ســاخته اند کــه ایــن آث ــم کوت فیل
بررســی شــده اســت. البتــه ایــن را هــم بگویــم در ایــن دوره بــه 

هنرجویــان شهرســتانی توجــه بیشــتری داریــم. ایســنا

اخبار کوتاه

ــی  ــه به تازگ ــرد ک ــالم ک ــوار« اع ــان دی ــردان »خیاب کارگ
محمدرضــا غفــاری و ژالــه صامتــی بــه ایــن فیلــم 
ســینمایی کــه چنــدی اســت پیش تولیــد آن آغــاز شــده، 
ــار، نویســنده و کارگــردان ســینما  پیوســته اند. بهمــن کامی
دربــاره فعالیت هــای جدیــدش گفــت: طــی چنــد روز 

ــوار«  ــان دی ــینمایی »خیاب ــم س ــده فیل آین
ــه  ــور ژال ــون حض ــم و تاکن ــد می زنی را کلی
صامتــی بــه عنــوان بازیگــر اصلــی فیلــم در 
کنــار محمدرضــا غفــاری و ایــرج ســنجری 
فیلمبــرداری  مــدت  در  و  قطعــی شــده 
تعــدادی بازیگــر دیگــر نیــز بــه ایــن جمــع 
اضافــه خواهنــد شــد. وی افــزود: از دیگــر 

عواملــی کــه حضورشــان در فیلــم قطعــی شــده، می توانــم 
ــرداری، ســجاد  ــر فیلمب ــوان مدی ــه عن ــی قاضــی ب ــه عل ب
ــم  ــراح گری ــنج ط ــن دارس ــد، محس ــر تولی ــی مدی رحیم
ــردار  ــر نوبخــت صداب ــه، امی حجــت اشــتری طــراح صحن
زینــب نصرالهــی دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریــز اشــاره 

ــوع لوکیشــن  ــم از تن ــن فیل ــرد: ای ــوان ک ــار عن ــم. کامی  کن
و بازیگــر برخــوردار اســت و همیــن امــر کار تولیــد را دشــوار 
ــه کســب آمادگــی کامــل گــروه  ــا توجــه ب ــد؛ امــا ب می کن
و بازیگــران در دوره پیش تولیــد پیش بینــی می کنیــم 
ــند.  ــته باش ــرداری داش ــه فیلمب ــا 35 جلس ــدود 33 ت ح
کارگــردان »مــرداد« اظهــار کــرد: نقــش 
اصلــی فیلــم بــر عهــده ژالــه صامتــی اســت 
کــه از ابتــدای نــگارش فیلمنامــه بــرای 
ــه طــوری  ــود؛ ب ــان ب ــی مدنظرم نقــش اصل
کــه از اواخــر ســال ۹4 و همزمــان بــا پایــان 
نــگارش فیلمنامــه بــا او بــرای ایفــای نقــش 
ــد  ــان پیش تولی ــم و از زم ــرده بودی ــق ک تواف

ــته ایم. ــی داش ــدد روخوان ــات متع ــون، جلس تاکن
 وی در پایــان بیــان کــرد: ایــن فیلــم مضمونــی اجتماعــی 
ــه  ــری اســت ک ــام مه ــه ن ــی ب ــی زن ــر زندگ دارد و روایتگ
ناخواســته درگیــر ماجرایــی ناشــناخته می شــود و در پــی 

حــل و مکاشــفه آن اســت. مهــر

ژاله صامتی و محمدرضا غفاری به فیلم »خیابان دیوار« پیوستند
ــتاده  ــای »ایس ــردان فیلم ه ــان، کارگ ــین مهدوی محمدحس
ــم  ــاخت فیل ــر از س ــروز«، خب ــرای نیم ــار« و »ماج در غب
تــازه اش داد و در صفحــه اینســتاگرامش نوشــت: »شــروع 
نــگارش فیلمنامــه جدیــد کنــار ابراهیــم امینــی عزیــز، 
ــه زودی  ــد ب ــدا بخواه ــر خ ــی. اگ ــراه قدیم ــت و هم دوس

صفحــه ســفید پشــت ســر مــا پــر می شــود 
فیلــم جــذاب  یــک  بــرای  ایده هایــی  از 
ــادی  ــد زی ــا ح ــده و ت ــرارت، تکان دهن پرح
خــوب  همه چیــز  کنیــد  دعــا  متفــاوت. 
پیــش بــرود و فیلــم را طبــق زمان بنــدی 
ــرای شــما بســازیم.«  ــی ب ــت عال ــا کیفی و ب
ــم  ــن فیل ــاخت اولی ــش از س ــان پی مهدوی

ــن  ــه »آخری ــار«(، مجموع ســینمایی اش )»ایســتاده در غب
ــن  ــهید حس ــی ش ــی از زندگ ــتان« را )روایت ــای زمس روزه
ــگ  ــران در دوران جن ــان ای ــن فرمانده ــری از جوان تری باق
ایــران و عــراق(، ســاخت و میــان ســینماگران شــهرتی 

ــرد.  ــا ک ــت و پ ــودش دس ــرای خ ــبی ب نس

او ســپس ســراغ برشــی از زندگــی احمــد متوســلیان رفــت و 
فیلمــی بــا ســاختار متفــاوت را روانــه جشــنواره ســی وچهارم 
ــم را از آن خــود  ــن فیل ــزه بهتری ــرد و توانســت جای فجــر ک

 . کند
مهدویــان موفــق شــد بــا ســاخت »ماجــرای نیمــروز« ثابــت 
کنــد کــه موفقیــت فیلــم اولــش اتفاقــی 
ــه سرنوشــت خیــل کارگردان هایــی  نبــوده و ب
ــم اولشــان محــو می شــوند  ــس از فیل ــه پ ک
و حتــی زیــر بــار موفقیــت فیلــم اولشــان لــه 
ــن  ــه همی می شــوند، دچــار نشــده اســت و ب
ــه  ــه اش را ادام ــد مســیر حرف ــی می توان راحت
بدهــد و مخاطبــان را بــرای ســومین فیلمــش 

مشــتاق نگــه دارد. 
بــه نظــر می رســد فیلــم تــازه محمدحســین مهدویــان 
ــار  ســاختاری متفــاوت از دو فیلــم قبلــی اش دارد و او این ب
قصــد دارد بــا تجربــه تــازه ای در جشــنواره سی وششــم 

ــیما ــود. صداوس ــر ش حاض

دادنامه 
شماره دادنامه :۹5۰۹۹۷۰35۰3۰1841 تاریخ تنظیم : 13۹5/12/۰1 شماره پرونده :۹5۰۹۹8۰35۰3۰۰58۹ 

۹5۰۹۹8۰35۰3۰ شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  بایگانی شعبه :۹5۰۷21 پرونده کالسه ۰58۹  شماره 

قشقائی  مسیح  مجید  آقای  خواهان:   ۹5۰۹۹۷۰35۰3۰1841 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

فرزند حسین به نشانی اصفهان-خ پروین - معراج - کوچه شهید صادقیان - پالک 311 - کد پستی 

:81۹۹844355 خواندگان: 1. آقای متین نقشینه فرزند اصغر 2. آقای هوشنگ قادری زفره ای فرزند 

محمد علی 3. آقای سعادت ملکوتی فرزند عنایت اله 4. آقای صفرعلی رحیمی فرزند محمود 5. آقای 

پریوش عقیلی دهکردی فرزند امیرآقا 6 آقای محمود صابریان بروجنی فرزند فتح اله ۷. آقای محمد 

آقای سیدرضا حسینی خیرآبادی  المکان 8.  نشانی مجهول  به  اصغر همگی  فرزند  اصفهانی  خبازیان 

فرزند سید کریم ۹. خانم عفت قاسمی فرزند احمد همگی به نشانی اصفهان - خ زینبیه - خ باطان - 

کوچه اسالمی - بن بست میالد - کد پستی : 81۹۷۷64۹81 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 

2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای مجید 

مسیح قشقایی فرزند حسین به طرفیت آقایان و خانم ها 1- پریوش عقیلی دهکردی فرزند امیر آقا 

2- متین نقشینه فرزند اصغر 3- عفت قاسمی فرزند احمد 4- سید رضا حسینی خیر ابادی فرزند سید 

کریم 5- محمد خبازیان اصفهان فرزند اصغر 6- سعادت ملکوتی فرزند عنایت اله ۷- صفر علی رحیمی 

فرزند محمود 8- محمود صابریان بروجنی فرزند فتح اله ۹- هوشنگ قادری زفره ای فرزند محمد 

علی بخواسته ی الزام به انتقال رسمی سند ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 1۰۷- 145۹5 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت حدود 1۷1 متر مربع بشرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات 

پرونده ؛ تصویر مصدق وکالتنامه شماره ی 138۹ مورخ 83/3/3۰ دفتر خانه ی 132 اصفهان اعطایی از 

سوی مرحوم اصغر نقشینه مورث خواندگان ردیف 1 و 2 به خواندگان ردیف 5 و 6 اقایان محمد خبازیان 

اصفهانی وسعادت ملکوتی خواه ووکالتنامه شماره ی 18۹3- 83/۹/22 و 1۷8۰-83/8/۹دفتر 132 

اصفهان اعطایی از سوی آقایان سعادت ملکوتی خواه و محمد خبازیان به آقای محمود صابریان بروجنی 

خوانده ی ردیف 8وکالتنامه ی شماره ی 3۰58-85/1۰/21دفتر 132 اصفهان به  اعطایی از سوی آقای 

محمود صابریان بروجنی به آقای صفر علی رحیمی خوانده ی ردیف هفتم ووکالتنامه ی شماره ی 5۰65 

مورخ 86/2/31 دفتر 132 اصفهان به اعطایی از آقای صفر علی بروجنی به آقای هوشنگ قادری زفره 

ای خوانده ردیف نهم ووکالتنامه ی شماره 6636 مورخ 86/1۰/5اصفهان اعطایی از سوی  نامبرده ی 

اخیر به خواندگان ردیف سوم و چهارم خانم عفت قاسمی و آقای سید رضا حسینی خیر آبادی ومبایعه 

نامه عادی مورخ ۹2/8/18 موضوع فروش ملک مزبور توسط خواندگان ردیف سوم و چهارم به خواهان 

که وکالتنامه ها ی موصوف تمامی ظهور در بیع دارد و از سوی خواندگان نسبت به ان ایرادی نشده و 

خواندگان ردیف سوم و چهارم نیز اصالت وصحت  وکاتنامه ومبایعه نامه ی مربوط به خود را تایید کرده 

اند لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع در خصوص ملک مورد دعوا فی ما بین طرفین و احراز مالکیت 

رسمی مورث خواندگان ردیف اول و دوم مرحوم اصغر نقشینه بموجب پاسخ پرسش ثبتی اداره ثبت 

اسناد وامالک اصفهان دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 21۹ و 22۰ قانون مدنی وماده 

ی 1۹8 قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواندگان ردیف اول و دوم بعنوان وراث مرحوم اصغر نقشینه 

را به انتقال ششدانگ سند رسمی پالک ثبتی فوق االشاره به خواهان محکوم می نماید ادعای دیگر 

خواهان مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و همچنین خواسته ی وی به طرفیت خواندگان دیگر دعوا 

بخواسته ی انتقال سند رسمی ملک بشرح فوق با توجه باینکه خواهان خواسته ی مطالبه ی خسارات 

به  نیز به طرفیت سایر خواندگان توجه ندارد دادگاه  دادرسی را مسترد کرده است وقسمت دیگر دعوا 

استناد بند ب ماده ی 1۰۷ و بند 4 ماده 84 قانون ائین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوا در خصوص 

موارد فوق را صادر می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد . 

شماره :18۰6/م الف  رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید ابوالحسن موسوی

دادنامه 
بایگانی  پرونده:۹5۰۹۹836332۰۰8۰3شماره  شماره   ۹5۰۹۹۷36332۰1663 دادنامه:  شماره 

امام  درچه خیابان  نشانی  به  فرزندغالمعلی  فالورجانی  ابوالفضل کیانی  شعبه:۹5۰813  خواهان:آقای 

کوچه نایب کوچه حاجیان خواندگان:1.آقای علی پریشانی فرزندمحمد 2.آقای احسان پریشانی فرزند 

محمد همگی به نشانی خمینی شهر سه راه معلم کوی خشتی بن بست بعثت پ 6 خواسته:مطالبه 

وجه رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای ابوالفضل کیانی فالورجانی فرزند غالمعلی به طرفیت اقایان 

1-احسان 2-علی پریشانی فرزندان محمد به خواسته مطالبه مبلغ 55۰۰۰۰۰۰۰ریال به انضمام هزینه ی 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به این شرح که خواهان ضمن دادخواست تقدیمی 

خود اظهار داشت:)...یک فقره چک به شماره ۰6۰266 شعبه دانشگاه اصفهان کد31۰8به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال از آقای احسان پریشانی و امضا و ضمانت ظهر چک توسط برادرش علی پریشانی دریافت نموده 

ام که متاسفانه تا به امروز موفق به وصول مبلغ طلب خود به مبلغ 55۰۰۰۰۰۰۰ریال نشده ام ...( دادگاه 

با عنایت به شرح دادخواست خواهان تصویر مصدق متن و ظهر چک استنادی )چک شماره۰6۰266 به 

مبلغ هفتصد میلیون ریال مورخ13۹3/11/1 عهده بانک ملی ایران (و گواهی نامه عدم پرداخت آن و اینکه 

خواندگان دعوی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و نسبت 

به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده علیهذا در وضعیت فعلی دعوی خواهان را 

محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 31۰ الی 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی 

به ماده2قانون صدور چک ومواد 1۹8و515و51۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت 1۷/315/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 

زمان اجرای  کامل حکم طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 

ابالغ قابل واخواهی در همین  از  . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰روز پس  اعالم مینماید  صادر و 

شعبه وسپس ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر-اسدهللا محمودیان

گواهی حصر وراثت
آقای سیداصغر میرلوحی فالورجانی بشناسنامه شماره 112 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت ورونوشت 

شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۹6/۷5 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

عزیزاله میرلوحی فالورجانی بشناسنامه شماره 1۹14 در تاریخ ۷6/1/15 در گذشته وورثه وی در هنگام 

درگذشت عبارتنداز :1- سید یوسفعلی میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 3۰62 نسبت 

با متوفی: فرزند 2- سید محمدعلی  میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 8۰ نسبت 

با  نسبت   61 عزیزاله شماره شناسنامه:  فرزند:  فالورجانی  میرلوحی  اکبر   فرزند  3- سید  متوفی:  با 

با  نسبت   112 شناسنامه:  عزیزاله شماره  فرزند:  فالورجانی  میرلوحی  اصغر  سید   -  4 فرزند   متوفی: 

متوفی: فرزند  5- سید فتح اله  میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 13۷ نسبت با 

متوفی: فرزند  6- سید حسن  میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 24۷ نسبت با 

متوفی: فرزند  ۷- خانم سادات  میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 4164 نسبت با 

متوفی: فرزند  8- خانم بیگم  میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 3425 نسبت با 

متوفی: فرزند  ۹- خانم خدیجه میرلوحی فالورجانی فرزند: عزیزاله شماره شناسنامه: 3138 نسبت با 

متوفی: فرزند  1۰- صغری بیگم  میرلوحی فالورجانی فرزند: سید عبداله شماره شناسنامه: 243 نسبت 

با متوفی: همسر  11- نازنین حسینی جوجیلی  فرزند:اسماعیل  شماره شناسنامه: 3 نسبت با متوفی: 

همسر  پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

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

گواهی حصروراثت صادر خواهد شد .دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان

رای قاضی شورا
شماره پرونده ۹5/1546   شماره دادنامه 1855  - ۹5/12/۷  تاریخ رسیدگی ۹5/11/24 مرجع رسیدگی : 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان خواهان:شرکت ادمان صنعت جی به مدیریت 

سید مسیح سنبلستان  نشانی: -شهرک صنعتی اشترجان خ پنجم – پ 21۷ وکیل:- خوانده:آقای 

مجید محمدی  نشانی :مجهول المکان  وکیل: - خواسته:مطالبه نه میلیون ریال بابت اضافه پرداختی 

به  آن  وثبت  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  :پس  بارنامه شماره ۹4/15/1۹2۰25  گردشکار  بابت کرایه 

خواسته فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قانونی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای شرکت ادمان صنعت 

جی به مدیریت سید مسیح سنبلستان به طرفیت آقای مجید محمدی به خواسته مطالبه نه میلیون 

ریال شورا با توجه به رسید عادی که خواهان ارایه داده ووجود رسید مذکور که خوانده نیز ذیل آن را امضا 

نموده ونشانه طلبکار بودن خواهان است به عالوه خوانده هیچ گونه دلیلی که موید برائت ذمه خود باشد 

ارائه ننموده وکپی فیش واریزی وکپی بارنامه ارائه شده موید ادعای خواهان می باشد لذا مستندابه ماده 

1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13۷۹ رای به محکومیت خوانده به پرداخت نه میلیون ریال صادر 

واعالم می نماید باهزینه دادرسی وتاخیر تادیه می باشد رای صادره غیابی وظرف مدت 2۰روز از زمان 

ابالغ واخواهی در همین شعبه میباشد .

 شورای حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه سوم  

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹5۰335 اجرائی 

موضوع علیه حسین بکرانی  فرزند محسن و له محمد علی حسن پور در تاریخ 13۹6/2/1۷ به منظور 

فروش 1- 28 دست لباس عروس با رنگهای مختلف نو ومستعمل جلودانتل وجلو نگین ترکیه ای ساده 

ونباتی  ملکی آقای محمد علی طالبی واقع در روستای طاد – خ امام خمینی – مقابل مرکز بهداشت 

طاد پالک 1۰۷ که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد از ساعت 1۰ الی 11 صبح 

جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق 228 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ8۷/188/88۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 

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

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

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

شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 21۷12۹۰288۰۰5 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت 

انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

بابائی – مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان 

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره    ۹5۰۹۹8۰35۰3۰۰۷۹8 پرونده:  شماره    ۹51۰1۰۰35۰311385 ابالغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  خدارحمی  مرتضی  شاکی    / خواهان    13۹5/12/23 تنظیم:  تاریخ  شعبه:۹5۰۹۷2  

طرفیت خواندگان نسرین شیروانیان و محمد پاک نهاد  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

خسارت تأخیر تأدیه  و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان  اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان،خیابان چهارباغ 

ارجاع  اتاق شماره 3۰5  نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل استان  اصفهان،طبقه 3  باال،خیابان شهید 

و به کالسه ۹5۰۹۹8۰35۰3۰۰۷۹8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹6/۰3/21 و ساعت 11 تعیین 

شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان  نسرین شیروانیان و محمد پاک نهاد  و درخواست 

خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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: 4۰4۰3/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-مصطفی شبانی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: ۹61۰1۰۰35۰6۰۰۰45 شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۰35۰6۰11۰5 شماره بایگانی شعبه:۹513۰5   

تاریخ تنظیم: 13۹6/۰1/۰5   خواهان / شاکی زهرا کامیاب دادخواستی به طرفیت خواندگان اداره کل 

بر  مبنی  تعهد)مالی(  ایفای  به  الزام  به خواسته  عبداللهی   ناصر  و  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش 

شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه   و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام 

شهرستان  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 

اصفهان،خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل اصفهان،طبقه 2 اتاق شماره 

22۰ ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹8۰35۰6۰11۰5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹6/۰3/22 و ساعت 

۰۹:۰۰تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ناصر عبداللهی و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

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

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

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷81/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-الماسی

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹86836۹۰۰686 پرونده:  شماره   ۹51۰1۰6836۹۰۹321 ابالغنامه:  شماره 

شعبه:۹5۰۷82 تاریخ تنظیم: 13۹5/12/28 خواهان سکینه مرادزاده هونجانی  به دادخواستی به طرفیت 

حمید تیموریان به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه خانواده اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان، خیابان 

میرفندرسکی حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی کل اصفهان،طبقه اول اتاق 

1۰2 ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹86836۹۰۰686 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن تاریخ  13۹6/۰3/23 

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

تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: ۷68/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹86836۹۰۰۹4۰ پرونده:  شماره   ۹61۰1۰6836۹۰۰153 ابالغنامه:  شماره 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  آقای علی صفایی   13۹6/۰1/۰۹ خواهان  تنظیم:  تاریخ  شعبه:۹51۰۷2 

خانم فروغ السادات داستار به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه خانواده اصفهان واقع در 

اصفهان، خیابان میرفندرسکی حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه اول 

اتاق 1۰2 ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹86836۹۰۰4۹۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹6/۰3/28 ساعت 

12/3۰ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

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

ضمن اعالم نشانی در جلسه رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷6۹/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان  اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹86836۹۰116۹ پرونده:  شماره   ۹61۰1۰6836۹۰۰151 ابالغنامه:  شماره 

شعبه:۹51325 تاریخ تنظیم: 13۹6/۰1/۰۹ خواهان آقای سید احمد بیننده دادخواستی به طرفیت خوانده 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوج  درخواست  به  تمکین  به  الزام  خواسته  به  تهرانی  دادخواه  زهرا  خانم 

شهرستان  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان، خیابان 

میرفندرسکی حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه اول اتاق 1۰2 ارجاع 

و به کالسه ۹5۰۹۹86836۹۰116۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹6/۰3/2۷ ساعت 12/3۰ تعیین 

شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی در جلسه  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷۷1/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان  اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  محمدرضا کاظمی   خواهان   ۹6۰۰14 پرونده کالسه  خصوص  در 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  منصوری   طهرانی،محمد  منصوری  احمدرضا  سید  طرفیت 

المکان  به مجهول  با توجه  روز............ مورخ   ۹6/3/24 ساعت 1۰/3۰ صبح تعیین گردیده است.  

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان  چهارراه وکال مجتمع شهدای 

مدافع حرم   شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

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

شماره: 66۰/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5۰812 خواهان یداله صباغ  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت 

محمدرضا قنبری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخ   ۹6/3/24 ساعت 4 عصر 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 

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

ابتدای خیابان  شیخ صدوق چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 4۰383/م الف مدیر دفتر شعبه 3۹مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5-124۷ خواهان فرهاد میرزایی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

ساعت   ۹6/3/25 مورخ    روز............  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  وند   عیدی  حمید 

15/3۰ تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  وکال،  چهارراه   - خیابان  شیخ صدوق  ابتدای  اصفهان  در  واقع 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 6۷۷/م الف مدیر دفتر شعبه 1۷مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بختیاری  مهدی  ۹5-۹۷8خواهان  پرونده کالسه  در خصوص 

مهدی یعقوبی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز................... مورخ   ۹6/3/28 ساعت 15/3۰ 

تعیین گردیده است.  لذا با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به 

ماده ۷3قانون آیین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

پستی  5۷، کد  صبا،پالک  ساختمان  پور،جنب  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی  خیابان  سجاد،اول  خیابان 

8165۷56441  شورای حل اختالف اصفهان،شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

 شد.

 شماره: ۷۰4/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »مفت آباد« ساخته پژمان تیمورتاش

تلخ و شیرین

مهدویان به سراغ سومین فیلم سینمایی اش رفت
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حتما بخوانید!

جباروف تمایل دارد در سپاهان بماند سه شنبه  29  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  407 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  ارزش ثبت حرکت »کیخا« 

کمتر از مدال المپیک نیست 
ســرمربی تیــم ملی ژیمناســتیک 
ــعید  ــت س ــی حرک ــت تاریخ ثب
جهانــی  فدراســیون  در  کیخــا 
ژیمناســتیک را در حــد کســب 
می دانــد.  المپیــک  مــدال 
محمــد آذرپــی در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه آیــا می تــوان بــه 
ــی آســیا  ــای قهرمان ــه در رقابت ه ــدال آســیایی جامع ــرار م تک
امیــدوار بــود، گفــت: االن کار بــا قوانیــن جدیــد خیلــی ســخت 
تیم هــای  تمــام  و  شــده  زیــاد  جریمه هــا  اســت.  شــده 
قدرتمنــد بــا ترکیــب کامــل در مســابقات شــرکت می کننــد؛ اگــر 
ــم، کار  ــدا کنی ــال راه پی ــه فین ــم ب ــا ســه وســیله بتوانی در دو ی
ــت  ــی حرک ــت تاریخ ــوص ثب ــی درخص ــم. آذرپ ــی کردی بزرگ
ــان کــرد: ســعید  ــی ژیمناســتیک بی کیخــا در فدراســیون جهان
ابتــدا می خواســت حرکــت دیگــری بــرود کــه آن را قبــول 
نکردنــد. بنابرایــن کیخــا حرکــت دیگــری را بــرای اجــرا در نظــر 
ــی  ــود؛ ول ــرده ب ــادی نک ــن زی ــه روی آن تمری ــه البت ــت ک گرف
ارزش F داشــت. ریســک کــردم و گفتــم ایــن حرکــت را بــرو یــا 
ــال  ــه فین ــم ب ــی و ه ــت کن ــت ثب ــم حرک ــوی ه ــق می ش موف
برســی یــا بــا دســت خالــی بــه کشــور بازمی گردیــم کــه 
ــرد و در  ــرا ک ــت را اج ــت حرک ــا موفقی ــعید ب ــبختانه س خوش
فدراســیون جهانــی بــه ثبــت رســاند. معتقــدم ارزش کار ســعید 
ــرار اســت از ســعید در  ــز نیســت. شــاید ق ــدال برن ــر از م کمت

آینده به خوبی تقدیر شود. ایسنا

 جدایی رضاییان 

بهترین تصمیم برای باشگاه بود
جدایــی  می گویــد  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
رضاییــان از ایــن باشــگاه، بهتریــن تصمیــم بــود. برانکــو 
ــپولیس  ــا پرس ــت ب ــرار اس ــا ق ــه آی ــاره اینک ــچ درب ایوانکووی
قــرارداد پنج ســاله منعقــد کنــد، گفــت: زمانــی کــه بــه 
پرســپولیس آمــدم، یــک قــرارداد کوتاه مــدت یک ســاله 
بســتیم. در ادامــه یــک قــرارداد میان مــدت دو ســاله منعقــد 
ــم  ــاال ه ــار دارد و ح ــده اعتب ــان فصــل آین ــا پای ــه ت ــم ک کردی
قصــد داریــم یــک برنامــه بلندمــدت چهارســاله داشــته باشــم. 
برانکــو دربــاره پنالتــی طارمــی، گفــت: مــن بــه صراحــت گفتــه 
بــودم طارمــی پنالتــی نزنــد و قــرار بــود ســید جــال حســینی 
ایــن کار را انجــام دهــد. او کاپیتــان تیــم ماســت. وقتــی از مــن 
ــو  ــم. برانک ــد، نظــرش را پذیرفت ــی بزن خواســت طارمــی پنالت
دربــاره جدایــی رضائیــان نیــز گفــت: تصمیمــی کــه مــن گرفتم 
ــودم  ــه ب ــا هــم گفت ــود. قب ــرای باشــگاه ب ــم ب ــن تصمی بهتری
ــان  ــط مسئولیتش ــد و فق ــی ندارن ــق مضاعف ــان ح ملی پوش

ــت. کاپ ــتر اس بیش

 وزارت ورزش به دنبال حضور خانواده ها 

در ورزشگاه
معــاون امــور ورزش بانــوان وزیــر 
تخصصـــی  نشســت  در  ورزش 
تبییــن راهبردهــای ورزش بانــوان 
ــور  ــال حض ــه دنب ــرد: ب ــان ک بی
ــاگر  ــوان تماش ــه عن ــا ب خانواده ه
در رویدادهــای ورزشــی هســتیم. 
فریبــا محمدیــان همچنیــن در 
 ادامــه بــه ســایر برنامه هــای آینــده در ورزش زنــان اشــاره 
و بیــان کــرد: از دیگــر برنامه هــای مــا، ارتقــای محیــط حقوقــی 
ورزش بانــوان، ســاماندهی رونــد کســب کرســی های بین المللــی 
ــای  ــاز و کاره ــاد س ــرایط، ایج ــد ش ــوان واج ــرای بان ورزش ب
مناســب بــا فدراســیون های جهانــی بــرای حضــور بانــوان 
ــا  ــوان ب ــی »فراغــت بان ــی، اجــرای طرح هــای مل ــه ایران محجب
ــوان  ــت بان ــی در فراغ ــهم ورزش ــش س ــدف افزای ــا ه ورزش ب
ــا ورزش  ــاغل ب ــوان ش ــی بان ــنواره فرهنگی ورزش ــرای جش اج
اجــرای طــرح ملــی قامــت و حرکــت، تدویــن و اجــرای طــرح 
ملــی ۲۰۳۰ تــا نشــاط و تندرســتی، اجــرای طــرح الــو ورزش بــا 
هــدف افزایــش ثبــات حرکتــی بانــوان و تدویــن و اجــرای طــرح 
توســعه کســب و کارهــای ورزش ویــژه بانــوان«، از دیگــر 

برنامه های آینده در ورزش بانوان است. ایرنا

اعضای تیم ملی دوومیدانی مشخص شدند
ســازمان تیم هــای ملــی فدراســیون دوومیدانــی اســامی 
ــیا را  ــزرگ آس ــزه ب ــابقات جای ــه مس ــی ب ــی اعزام ــم مل تی
ــای  ــازمان تیم ه ــخنگوی س ــی، س ــور غیاث ــرد. تیم ــام ک اع
ملــی، در ایــن خصــوص گفــت: اســامی منتخبــان کشــورهای 
ــزرگ آســیا را  ــزه ب ــرای حضــور در مســابقات جای ــف ب مختل
ــوان  ــه عن ــتی ب ــی لیس ــیا، ط ــی آس ــیون دوومیدان کنفدراس
ــد.  ــال می کن ــورها ارس ــیون های کش ــه فدراس ــه ب دعوت نام
ایــن لیســت پــس از تجزیــه و تحلیــل و اعــام نظــر نهایــی 
ــخص  ــی مش ــای مل ــازمان تیم ه ــان در س ــط کارشناس توس
ــه فصیحــی، مریــم طوســی،  ــر همیــن اســاس فرزان شــد. ب
ــا  ــرزاده، محمدرض ــوان قنب ــری، کی ــی ثم ــمی، عل ــا قاس رض
وظیفه دوســت و مصطفــی ابراهیمــی، 7 ورزشــکاری هســتند 
ــزه  ــابقات جای ــورمان را در مس ــی کش ــم مل ــب تی ــه ترکی ک
بــزرگ آســیا تشــکیل می دهنــد. همچنیــن هاشــم صیامــی 
بــه عنــوان سرپرســت و رضــا ابوالفتحــی نیــز بــه عنــوان مربی 
ــان  ــود. غیاثــی در پای ــد ب ــار اعضــای تیــم ملــی خواهن در کن
خاطرنشــان کــرد: اســامی تیــم ملــی اعزامــی بــه بازی هــای 
ــام  ــنبه اع ــز روز پنجش ــامی نی ــورهای اس ــتگی کش همبس
ــزه  ــابقات جای ــت مس ــادآوری اس ــه ی ــد. الزم ب ــد ش خواه
بــزرگ آســیا روزهــای 5 تــا 1۳ اردیبهشــت ماه در چیــن تایپــه 

ــی ــیون دوومیدان ــود. فدراس ــزار می ش برگ

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

بــدون اغــراق بــا وجــود مهــدی عبدالونــد در رأس کمیتــه 
اســتان  انــدام  پــرورش  و  بدنســازی  هیئــت  مچ انــدازی 
اصفهــان، طبیعــی اســت کــه ایــن رشــته نشــاط آور وپرطرفــدار 
در دو بخــش آقایــان و بانــوان از رشــد و توســعه روزافزونــی در 
ــر از ۲  ــد و در کمت ــوردار باش ــان برخ ــتان اصفه ــای اس جای ج
ســال اصفهــان بــه مهــد مچ انــدازی بــدل شــود؛ تــا جایــی کــه 
باشــگاه های  مچ انــدازی  رقابت هــای  دوره  شــانزدهمین  در 
کشــور کــه بــه میزبانــی اســتان گلســتان در شهرســتان گــرگان 
ــی را در  ــام ارزشــمند نایب قهرمان ــزار شــد، توانســت دو مق برگ
ــر  ــالن آمفی تئات ــه در س ــا ک ــن رقابت ه ــرد. در ای ــار بگی اختی
دانشــگاه علمی کاربــردی خانــه کار و کارگــر گــرگان برگــزار شــد 
ــان  ــده اســتان اصفه ــوان نماین ــه عن ــاد ب ــم اعزامــی نجف آب تی
همــراه بــا ۲75 ورزشــکار دیگــر از 17 اســتان در رده هــای 
ســنی جوانــان، بزرگســاالن و پیشکســوتان و در دو بخــش 
ــل  ــه حاص ــت ک ــت پرداخ ــه رقاب ــت ب ــت و چپ دس راست دس
آن، کســب دو عنــوان نایب قهرمانــی تیمــی بــرای نماینــده 

ــود. ــان ب شایســته اســتان اصفه
   رده سنی پیشکسوتان 40 تا 45 سال

ــدران اول  ــی از مازن ــی ابراهیم ــرم: قربانعل ــته 7۰ کیلوگ در دس
علــی دولتــی و کمال الدیــن فخرالدیــن تومــاج از گلســتان دوم 

و ســوم شــدند. 
در دســته 8۰ کیلوگــرم: مجتبــی آدینــه از اســتان مرکــزی اول 
رحیــم طیبــی و نصرالــه رضایی از گلســتان دوم و ســوم شــدند. 
ــتان  ــت باز از کردس ــد دس ــد خال ــرم: محم ــته 9۰ کیلوگ در دس
ابوالفضــل اســفندیاری از گلســتان و محمــد فاحیــان از 
اصفهــان عناویــن اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
ــتان اول  ــمی از گلس ــن محتش ــرم: رامی ــته +9۰ کیلوگ در دس
علــی جــوادی از لرســتان دوم و طــواق دردی قــزل از گلســتان 

ســوم شــدند.
   رده سنی پیشکسوتان 50 تا 59 سال 

دســته 8۰ کیلوگــرم: حجت الــه حســن یار از گلســتان اول 
مســعود مولــوی از اســتان مرکــزی دوم و مجتبــی رضایــی از 

گلســتان ســوم شــدند. 
گلســتان  از  برزعلــی  محمدرضــا  کیلوگــرم:   8۰+ دســته 
محمدرضــا خانــاری از آذربایجــان شــرقی و عین الــه تجــری از 

ــد. ــن وزن بودن ــوم ای ــا س ــرات اول ت ــتان نف گلس
   رده سنی جوانان 

در دســته 6۳ کیلوگــرم: علیرضــا یاســین از اصفهــان اول شــد، 
بنیامیــن طاهــری از قزویــن دوم و محمدحســین رعیتــی 

ــدند.  ــوم ش ــدران س ــاری از مازن جویب
در دســته 78 کیلوگــرم: شــمس الدین منصــوری قــزل، کیــوان 
یامپــی و بنیامیــن مهــد از اســتان گلســتان مقام هــای اول تــا 

ســوم را تصاحــب کردنــد.
    رده سنی بزرگساالن

دســته 55 کیلوگــرم: محمدقاســم طهورثانــی و علیرضــا جوادی 
نســیم آبادی از اصفهــان بــه مقام هــای اول و دوم نائــل شــدند 

و احســان مصطفایــی از آذربایجــان غربــی ســوم شــد. 
در دســته 6۰ کیلوگــرم: محمدحســین هاشــمی حبیب آبــادی از 
اصفهــان اول شــد. میکائیــل میرابــی از گلســتان دوم و مجیــد 

محمــودی از چهارمحــال و بختیــاری ســوم شــدند.
ــک از گلســتان، مهــدی  در دســته 7۰ کیلوگــرم: ســلیمان طری
میراحمــدی مقــدم از اصفهــان و مجیــد ایــری از گلســتان بــه 

ترتیــب اول تــا ســوم شــدند. 
در دســته 8۰ کیلوگــرم: اســماعیل توکلــی از گلســتان اول، 
مجتبــی طهماســبی از قزویــن دوم و رضــا شهری ســوند از 

ــدند.  ــوم ش ــان س اصفه
ــی  ــا خضــری از آذربایجــان غرب ــرم: ذکری در دســته 85 کیلوگ
اول، عبــاس شــریفی از گلســتان دوم و مازیــار هژبــری از 

ــدند.  ــوم ش ــان س اصفه
ــاس  ــن، عب ــدزاده از قزوی ــعید احم ــرم: س ــته 9۰ کیلوگ در دس
ســپهری از چهارمحــال و بختیــاری و محمــد ترابــی از اصفهــان 

بــه ترتیــب اول تاســوم شــدند. 
در دســته 1۰۰ کیلوگــرم: علــی راســتگو از کردســتان اول، علــی 
براتــی از خراســان رضــوی دوم و محســن مختــاری از اصفهــان 

ســوم شــدند. 
در دســته 11۰ کیلوگــرم: مهــدی رمضانــی از قزویــن اول، ایمــان 
ــان  ــی از اصفه ــاد امان ســلطانی از خراســان رضــوی دوم و می

ســوم شــدند. 
   رده سنی بزرگساالن راست دست

قصــر خورشــید گــرگان اول شــد، اصفهــان و آذربایجــان غربــی 
در جایــگاه دوم و ســوم قــرار گرفتنــد. 

   رده سنی بزرگساالن چپ دست
ــن  ــان دوم و قزوی ــتان اول، اصفه ــهد گلس ــرد مش ــرش زم  ف

ســوم شــدند.

درشانزدهمین دوره رقابت های مچ اندازی کشور:

اصفهان، نایب قهرمان مچ اندازی باشگاه های کشور شد

مهاجــم ایرانــی هیرنفیــن هجدهمیــن گل فصــل خــود را 
ــاند  ــر رس ــه ثم ــس ب ــر آژاک ــش براب ــت تیم ــب باخ در ش
تــا بــه رده دوم برتریــن گلزنــان لیــگ هلنــد صعــود کنــد. 
ــن  ــژاد در آخری ــا قوچان ن ــدی از رض ــا بهره من ــن ب هیرنفی
مســابقه هفتــه ســی ویکم لیــگ اردویســه هلنــد در 

اســتادیوم آمســتردام آره نــا، مهمــان آژاکس 
ــس در  ــدی آژاک ــه ج ــد از دو حمل ــود. بع ب
ابتــدای مســابقه، ســام الرســن، مهاجــم 
ــودی  ــن خ ــی از زمی ــا توپ ربای ــن، ب هیرنفی
و جــای گذاشــتن دو مدافــع، بــا یــک 
ــژاد را در  ــرض قوچان ن ــی در ع ــاس زمین پ
ــن  ــا ای ــرار داد ت ــی ق ــت خــوب گلزن موقعی

ملی پــوش ایرانــی بــا ضربــه پــای راســت در خــاف جهــت 
اونانــا، تــوپ را بــه ســمت چــپ دروازه بزنــد و در دقیقــه 9 
هیرنفیــن را پیــش بینــدازد. در ادامــه بــازی هیرنفیــن کار 
ــا دریافــت 5 گل، شکســت ســنگینی  ســختی داشــت و ب

ــه دســت آورد.  ــرش ب ــرد اخی ــد از ب بع

ــی  ــه گل ــل ویتس ــان مقاب ــابقه اخیرش ــژاد در مس قوچان ن
نــزده بــود؛ امــا قبــل از آن برابــر هراکلــس و اســپارتا 
روتــردام گلزنــی داشــت تــا بــا درخشــش مقابــل آژاکــس 
تعــداد گل هــای خــود را بــه عــدد 18 برســاند و بــا اختــاف 
ــم  ــن، مهاج ــوالی یورگنس ــه نیک ــبت ب ــددی نس ــک ع ی
فاینــورد، در رده دوم گلزنــان لیــگ اردیویســه 

ــد قــرار گیــرد. هلن
 یــاران گوچــی بــا ایــن باخــت 4۰ امتیــازی 
 شــدند و در رده هشــتم لیگ اردیویسه ماندند 
و آژاکــس در فاصلــه یــک امتیــازی فاینــورد 

جایــگاه دوم خــود را حفــظ کــرد.
از معــدود مهاجمــان  یکــی   قوچان نــژاد 
حاضــر در لیــگ اســت کــه موفــق شــده دروازه هــر ســه 
تیــم بــزرگ فوتبــال هلنــد را بــاز کنــد. البتــه در دیــدار بــا 
ــس از  ــازی پ ــر ســه ب ــن در ه ــرده هیرنفی ــای نامب تیم ه
ــم  ــوان تی ــه عن ــت ب ــی خــود در نهای ــی مهاجــم ایران گلزن

ــرد. ورزش ۳ ــرک ک ــن را ت ــده زمی بازن

قوچان نژاد، یک قدم تا آقای گلی هلند
سرپرســت تیــم فوتبــال ســپاهان دربــاره وضعیــت کادر 
ــپولیس  ــره پرس ــده، مذاک ــل آین ــرای فص ــم ب ــن تی ــی ای فن
ــی  ــاروف توضیحات ــا شــجاع خلیــل زاده و حفــظ ســرور جب ب
ــال  ــم فوتب ــرایط تی ــاره ش ــوان درب ــدی اخ ــه داد. مه را ارائ
ــان  ــه پای ــده ب ــه مان ــه ســه هفت ــان در فاصل ســپاهان اصفه

ــه  ــپولیس ب ــازی پرس ــا از ب ــت: م ــگ گف لی
بعــد، خــوب کار کردیــم و نتایــج خوبــی 
ــه در  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــم. ب گرفتی
ــه  ــم و ب ــر کار کنی ــده بهت ــای باقی مان بازی ه
ــت  ــه دس ــیایی را ب ــهمیه آس ــدا س ــد خ امی
ــه  ــاره ادام ــم. سرپرســت ســپاهان درب بیاوری
ــار،  ــو کرانچ ــا زالتک ــگاه ب ــن باش ــکاری ای هم

ســرمربی فعلــی ایــن تیــم تصریــح کــرد: وقتــی همــه چیــز 
خــوب باشــد، بهتــر اســت بــا ایــن مربــی ادامــه داد. بــا ایــن 
حــال ایــن مســئله بــه نظــر مســئوالن باشــگاه بســتگی دارد. 
اخــوان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا باشــگاه ســپاهان 
ســرور جبــاروف بازیکــن ازبکســتانی را حفــظ خواهــد 

ــت:  ــردد، گف ــتقال برمی گ ــه اس ــن ب ــن بازیک ــا ای ــرد ی ک
ــه  ــی در میان ــده عال ــک نظم دهن ــاروف، ی ــم جب ــد بگوی بای
میــدان اســت. ضمــن اینکــه یــک بازیکــن بی حاشــیه هــم 
ــد.  ــام می ده ــی انج ــه خوب ــود و کارش را ب ــوب می ش محس
ــگاه  ــودش و باش ــر خ ــه نظ ــپاهان ب ــاروف در س ــدن جب مان
برمی گــردد؛ ولــی در مجمــوع بایــد بگویــم 
ــد. وی همچنیــن  تمایــل دارد در تیــم مــا بمان
ــه  ــل زاده و اینک ــجاع خلی ــت ش ــاره وضعی درب
گفتــه می شــود ایــن بازیکــن بــا پرســپولیس 
ــان  ــرده، خاطرنش ــام ک ــد تم ــل بع ــرای فص ب
کــرد: نمی دانــم شــجاع بــا پرســپولیس تمــام 
کــرده یــا نــه؛ ولــی نظــر شــخصی بنــده ایــن 
ــن  ــم. دلمــان می خواهــد ای اســت کــه شــجاع را حفــظ کنی
بازیکــن قــراردادش را بــا ســپاهان تمدیــد کنــد؛ چــون بــرای 
ــراد  ــی اف ــائلی و بعض ــرده. مس ــازی ک ــوب ب ــی خ ــا خیل م
ــاش  ــا هــم در ت ــل زاده شــده اند کــه م باعــث ناراحتــی خلی

ــر ــم. مه ــن مســئله را برطــرف کنی هســتیم ای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-977خواهان محبت اله مدحی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

زهرا آقا بابانقنه تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز.............. مورخ   96/۳/۲8 ساعت 16 تعیین 

گردیده است . لذا با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 

واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  در جراید  مراتب  دادرسی  آیین  7۳قانون 

پستی  پور،جنب ساختمان صبا،پاک 57، کد  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی  خیابان سجاد،اول خیابان 

8165756441  شورای حل اختاف اصفهان،شعبه ۲۳ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ قانونی تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 7۰۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951۰۲۳ خواهان سعید خیراللهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

روز............. مورخ   96/۳/۲9 ساعت 8  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  باغسان   مهدی 

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

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

واقع در اصفهان ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا، شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۰4۰7/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 6۲4/95خواهان حسین قادری زفره ای به وکالت سید محمد فاضل حسینی   

دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت احمد حاجیان سه پله تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز  .............مورخ 96/۳/۳۰ ساعت 5 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

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

پور،جنب ساختمان صبا،پاک 57، کد پستی 8165756441  نیلی  ارباب،روبروی مدرسه  سجاد،اول 

شورای حل اختاف اصفهان،شعبه ....... شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 7۰6/م الف مدیر دفتر شعبه ۲6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 961۰4668۳68۰۰۰۰۲  شماره پرونده: 95۰99868۳68۰1661  شماره بایگانی شعبه: 

عباس  سید  فرزند  قهساره  طباطبایی  بیگم  جمیله  خواهان    1۳96/۰1/14 تنظیم:  تاریخ    951847

دادخواستی به طرفیت خوانده یوسف صادقی قهساره فرزند محمد مهدی به خواسته مطالبه اجرت  

المثل ایام زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه 

بایگانی پرونده 951847 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه  خانواده اصفهان ارجاع و به کاسه 

1۳96/۰۳/۲1 ساعت 1۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 7۳ 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 خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 

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

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا اصل قبض پرداخت هزینه انتشار آگهی به شماره 

۲۰1714 به مبلغ 15۰/۰۰۰ ریال پیوست پرونده می باشد.  

75۳/م الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۰811 خواهان سعید پوریای ولی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

یوسف رحیمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز....... مورخ  96/۳/۲4 ساعت ۳/۳۰ عصر 

تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

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

اصفهان، شهدای مدافع حرم مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 4۰۳16/م الف مدیر دفتر شعبه ۳9مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9۲۰998۳7۲۰۳۰1۲8۲ پرونده:  شماره   961۰4۲۳7۲۰۳۰۰۰۰8 اجرائیه:  شماره 

مهر  مسکن  تعاونی  :شرکت  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1۳96/۰1/17 تنظیم:  9۲1۲77تاریخ 

کارگران گلپایگان  نشانی: گلپایگان،خیابان آیت هللا گلپایگانی نبش ک ۲1 مشخصات محکوم علیه  نام: 

1- محمد نام خانوادگی :  ظفر مسافر  نشانی: آزادشهر،امامت 5۲،پاک ۲۰ ۲- شرکت فرار آسان بر 

مشرق زمین  نشانی: آزادشهر،امامت 5۲،پاک ۲۰ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /

محکوم علیه نام : امیرحسین نام خانوادگی : ربیعی نام پدر : مرتضی  نشانی : اصفهان –گلپایگان،بلوار 

سلمان فارسی،نبش خیابان طالقانی،روبروی تأمین اجتماعی نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

: شرکت تعاونی مسکن مهر کارگران گلپایگان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره 961۰۰9۳7۲۰۳۰۰۰55و شماره دادنامه مربوطه 94۰997۳7۲۰۳۰1۲59 محکوم علیهما 

متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 6۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۲/68۰/۰۰۰ریال بابت 

هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت 

وصول محکوم به که بر اساس نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هنگام 

اجرای حکم محاسبه و دریافت می گردد در حق خواهان و پرداخت حق االجرا ضمن رعایت ماده ۳۰6ق 

آ م بعهده محکوم علیها می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 

مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 

و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳94(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94( ۲7/م الف 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  شهرستان گلپایگان- مجید حبیب زاده

دادنامه 
خواهان: محمدرضا حاج نوروزی گوگد،خیابان امام حسین،کوچه پانحل،پاک ۳4 خوانده: حبیب اله 

احمدی مجهول المکان  بتاریخ 96/1/15 در وقت مقرر شعبه سوم شورای حل اختاف گلپایگان بتصدی 

امضاکننده ذیل تشکیل است با بررسی محتویات پرونده فوق الذکر ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

زیر مبادرت بصدور رأی مینماید. رأی شورا در خصوص دعوی خواهان آقای محمد رضا حاج نوروزی 

فرزند نعمت اله به طرفیت خوانده حبیب اله احمدی فرزند احمدعلی بخواسته مطالبه مبلغ 84/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال وجه یک فقره چک به شماره ۲59918 سررسید مورخ 95/۳/5 حساب جاری 618481 بانک 

سپه شعبه بازار مشهد و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی /حق الوکاله وکیل نظر به ضمیمه بودن 

فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت که حکایت از وجود اصل چک در ید خواهان مینماید و 

نظر به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد و خدشه از سوی خوانده با احراز اشتغال ذمه خوانده و 

بقای آن ضمن صحیح تلقی نمودن دعوی خواهان مستندا به مواد ۳۲۰و۳1۳ از قانون تجارت و مواد 

به  به ماده ۲ قانون صدور چک حکم  الحاقی  آیین دادرسی مدنی و تبصره  از قانون  5۲۲و515و198 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 84/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشت میلیون و چهارصد هزار تومان بابت 

اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام مینماید. در خصوص خسارت 

قانون صدور چک   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  بر حسب  است  مکلف  احکام  اجرای  دایره  تأدیه  تأخیر 

خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان وصول محاسبه و آنرا از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 

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

بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی گلپایگان می باشد.

شماره:۲1/م الف عامری- قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف گلپایگان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   95۰998۰۳511۰۰۲۲6 پرونده:  شماره   951۰4۲۰۳511۰۰5۳1 اجرائیه:  شماره 

استان  انصار)سرپرستی  :بانک  نام   1 ردیف  له  تنظیم: 95/1۲/۲8 مشخصات محکوم  95۰۲44تاریخ 

اصفهان( به میدرعاملی آیت هللا ابراهیمی،دارنده حق امضا اصفهان)آقای کربی(  نشانی: اصفهان،خیابان 

81۳۳796111،همراه:  انصار،کدپستی:  بانک  شعب  شهید،مدیریت  بنیاد  آبادی،جنب  شمس 

۰91۳۳94۰4۳۰  مشخصات محکوم علیه  نام: 1- لیا  نام خانوادگی : هیبت زاده نام پدر: بهزاد نشانی: 

مجهول المکان ۲- نام : ابراهیم نام خانوادگی : مهرابی نام پدر : براتعلی نشانی اصفهان،خیابان پنج 

ابوذر،پاک ۲6،همراه: ۰91۳68۳9۰85  مشخصات  الوار،بن بست  رمضان،خیابان جامی شرقی،کوی 

 : نام پدر  : یاوری  نام خانوادگی  نام : حسین  یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه  نماینده 

محمدحسن  نشانی : اصفهان –خیابان شیخ صدوق شمالی نبش کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان 

همراه:  قشاقی  جواد  محمد  آقای  وکالت  دفتر   816476615۳ پستی:  6 کد  واحد  دوم  طبقه  وکا 

۰91۳۳94۰4۳۰ نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک انصار)سرپرستی استان اصفهان( به 

میدرعاملی آیت اله ابراهیمی،دارنده حق امضا اصفهان)آقای کربی(  محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 95۰997۰۳511۰1199 محکوم علیهم 

محکوم هستند تضامنا  به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

11/۰6۰/۰۰۰ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس 

شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام گردیده در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- 

ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 

همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94( 5- انتقال مال به 

دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 

) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳94(

 795/م الف

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-سید مرتضی هاشمی

اخطار اجرایی
محل  نشانی  جزی  سجادی  خانوادگی:  نام  امیرحسین    سید  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی محل  پناه  نام خانوادگی:یزدان  نام:عبدالرضا    له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

اقامت:اصفهان،شیخ صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری،واحد 4 طبقه اول محکوم به: به 

موجب رای شماره 95۰997679۳7۰19۲۰تاریخ95/1۰/۲7حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت میلیون و هشتصد هزار ریال 

بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و ده هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در 

تأدیه ۳5/۰۰۰/۰۰۰ریال مورخ  9۲/۳/۲۰ و ۲5/8۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 9۲/4/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 1878/م الف  دفتر شعبه7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  مهیاری  غامی  خانوادگی:  نام  ناصر     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:عبدالرضا   نام خانوادگی:یزدان پناه نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ 

صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری،واحد 4 طبقه اول محکوم به: به موجب رای شماره 

95۰997679۳7۰1916تاریخ95/1۰/۲7حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و 

پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ 78/5/1۰ تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 1877/م الف  دفتر شعبه7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- محمد حسن ۲- مانی    نام خانوادگی: 1- بائی ۲- هدایت نیاورزی 

نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:عبدالرضا   نام خانوادگی:یزدان 

پناه نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری  محکوم به:

به موجب رای شماره 8۳5تاریخ95/1۰/۲7حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

-94/۲/1۰ ازتاریخ  تأدیه  و  تأخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  های   هزینه  بابت  ریال    4/96۰/۰۰۰

94/۲/۲۰ تا زمان وصول در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.  ماده ۳4 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

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

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره: 1876/م الف  دفتر شعبه16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  اقامت: مجهول  نشانی محل  خانوادگی: حبیبی  نام  نام: جال      علیه:  مشخصات محکوم 

مصالح  علی شغل:  محمد  پدر:  نام  پناه  خانوادگی:یزدان  نام  نام:عبدالرضا    له:  محکوم  مشخصات 

ساختمانی نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری  محکوم 

اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   ۲۳ 11۳۰تاریخ95/1۰/۲8حوزه  شماره  رای  موجب  به  به: 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 1۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان  اصل خواسته 

و پرداخت مبلغ 4۰۰/۰۰۰ ریال  به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت 

خسارت تأخیر تأدیه چک شماره 1۲115۰/۳۳9۰77/1۲ از تاریخ 89/1۰/5لغایت زمان وصول و ایصال و 

نیم عشر حق االجرا.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 1875/م الف  دفتر شعبه۲۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت: مجهول  نشانی محل  بیدی  دره  عباسی  خانوادگی:  نام  داود    نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

شغل:  علی  محمد  پدر:  نام  پناه  خانوادگی:یزدان  نام  نام:عبدالرضا    له:  محکوم  مشخصات  المکان 

مصالح ساختمانی نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری  

محکوم به: به موجب رای شماره 11۳5تاریخ95/1۰/۲8حوزه ۲۳ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره 

975919 بانک سپه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6۰۰/۰۰۰ ریال  به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 89/7/4  لغایت زمان وصول و ایصال و 

نیم عشر حق االجرا.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 1874/م الف  دفتر شعبه۲۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   144/96 به کاسه  دادخواست  به شرح   11 دارای شناسنامه شماره  برزانی   مارانی  زهرا  خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامحسین جنگ علی  

بشناسنامه 54۲ در تاریخ 95/1/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- زهرا مارانی برزانی 11 زوجه ۲- محمد عرفان جنگ علی 1۲7485991۳ فرزند اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 194۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف اصفهان

جباروف تمایل دارد در سپاهان بماند

یم
سن

س: ت
عک
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ـــمـــاره 407 ســـــال سوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اجتماعی

ــر  ــه از ه ــت ک ــی از آن اس ــل حاک ــازمان مل ــای س گزارش ه
ســه زن در جهــان، یــک نفــر در طــول زندگــی خــود قربانــی 
خشــونت و تبعیــض می شــود یــا مــورد تجــاوز بــه عنــف قــرار 

می گیــرد. 
ــی  ــه جهان ــن مطالع ــز در اولی ــی نی ــت جهان ــازمان بهداش س
خــود دربــاره خشــونت علیــه زنــان نتیجــه گرفتــه کــه در هــر 
۱۸ ثانیــه، یــک زن مــورد حملــه یــا بدرفتــاری قــرار می گیــرد. 
از عمــده خشــونت های جــاری در جامعــه علیــه زنــان 
می تــوان بــه خشــونت جســمی، خشــونت جنســی، خشــونت 
روانــی، خشــونت مالــی و خشــونت سیاســی اشــاره کــرد کــه 

ــود. ــرح می ش ــی مط ــی و عموم ــاحت خصوص در دو س
ــی از  ــگری، یک ــونت و پرخاش ــد خش ــان می ده ــا نش  آماره
ــکارترین  ــی و آش ــم اجتماع ــن جرائ ــن و متداول تری رایج تری
جلــوه مردســاالری در جهــان امــروز اســت کــه در همــه 
ــه  ــوح ب ــه وض ــی ب ــای اجتماع ــات و گروه ه ــا، طبق ملیت ه

چشــم می خــورد.
     زنان، قربانیان اصلی خشونت

ــدرس  ــی و م ــری جامعه شناس ــزازی، دکت ــهال اع ــر ش  دکت
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  طباطبایــی،  عالمــه  دانشــگاه 
ــی  ــونت خانوادگ ــه خش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــای وط کیمی

ــفانه  ــت: متأس ــت، گف ــی اس ــونت اجتماع ــر خش ــت تأثی تح
رســانه ها و از جملــه تلویزیــون نیــز خشــونت را ترویــج 
ــار حــوادث و  ــا اخب ــز ی ــب طن ــر در غال ــن ام ــه ای ــد ک می کنن
ــر کشــیده می شــود و  ــه تصوی ــی رفتارهــای غیرکالمــی ب حت
ــی کــه  ــر تعــداد زنان نتیجــه اش ایــن می شــود کــه هــر روز ب
ــزوده  ــتند، اف ــا هس ــونت در خانواده ه ــی خش ــان اصل قربانی

شــود. 
ــا  ــنی ۱۶ ت ــروه س ــان گ ــداد زن ــفانه تع ــه داد: متاس وی ادام
۴۴ کــه در اثــر خشــونت دچــار معلولیــت می شــوند، بیشــتر 
از تعــداد زنانــی اســت کــه در اثــر ســرطان دچــار معلولیــت و 

ــده اند.  ــاری ش بیم
ــوی  ــان و الگ ــی زن ــز حمایت ــود مراک ــت: نب ــان داش وی بی
مناســب رفتارهــای جنســی، رســوم ســنتی غلــط و قبیلــه ای 
وابســتگی اقتصــادی زنــان غیرشــاغل بــه مــردان، اقدامــات 
ــود  ــان، نب ــرای زن ــی ب ــی غیرکاف ــده و حمایت ــی بازدارن قانون
تعریــف واضــح و آشــکار از انــواع خشــونت علیــه زنــان 
ــان از  ــان، ناآگاهــی زن ــه زن ــز علی ــن تبعیض آمی وجــود قوانی
حقــوق خــود و قوانیــن قضایــی، از دیگــر دالیــل اصلــی پدیــده 

ــان اســت.  ــه زن خشــونت علی
وی بــا بیــان اینکــه خشــونت علیــه زنــان از رایج تریــن 
ــی  ــار داشــت: خشــونت خانگ ــی اســت، اظه ــم اجتماع جرائ
ــی  ــر منف ــت تأثی ــه  عل ــه آن ب ــد ب ــه بای ــت ک ــکلی اس  مش

ــر افــراد جامعــه دارد، رســیدگی  و نتایــج ناخوشــایندی کــه ب
ــی  ــدت و فراوان ــه ش ــد ک ــان می ده ــات نش ــود. تحقیق ش
ــت  ــتر از شهرهاس ــتاها، بیش ــان در روس ــه زن ــونت علی  خش
و میــان تحصیــالت مــردان و زنــان و خشــونت خانگــی علیــه 

زنــان ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
     پدیده  ای به نام »گردش خشونت«

ــر  ــز ب ــی، نی ــد جامعه شناس ــناس ارش ــعبانی، کارش ــال ش  لی
ــه  ــر ب ــونت منحص ــر خش ــه تأثی ــد دارد ک ــئله تاکی ــن مس ای
قربانــی نیســت و پدیــده ای بــا نــام »گــردش خشــونت« نیــز 
ــد.  وجــود دارد کــه خشــونت را در جامعــه، همیشــگی می کن
ــه  ــد ک ــی می دان ــه طیف های ــان را از جمل ــعبانی، زن ــال ش لی
ــا خشــونت مواجــه می شــوند  در همــه دوران زندگــی خــود ب

و می گویــد: خشــونت علیــه زنــان فقــط بــه کتــک زدن 
بلکــه کلمــات  نمی شــود؛  منــوط  تنبیه هــای جســمی  و 
توهین آمیــز، شــک و بدبینــی همــان خشــونتی اســت کــه بــر 

ــود.  ــال می ش ــان اعم زن
وی بــا ارائــه آمــاری از میــزان بیشــترین علــت حبــس 
زندانیــان زن جرائــم غیرعمــد بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد کــه 
۹۰ درصــد زندانیــان زن جرائــم غیرعمــد، هیــچ ســابقه کیفری 
نداشــتند و اغلــب ایــن مددجویــان زن بــرای اولیــن بار اســت 
ــه  ــی کــه این گون ــدان شــده اند و بیشــترین علل ــه زن کــه روان
زنــان را روانــه زندان هــا کــرده، خشــونت، مســائل اقتصــادی 

صــدور چــک، ضمانــت و ... اســت. 
ــگری  ــونت و پرخاش ــده خش ــه پدی ــان اینک ــا بی ــعبانی ب ش
منحصــر بــه طبقــه یــا قشــر خاصــی نیســت، بلکــه در همــه 
 طبقــات، اقشــار و پایگاه هــای اجتماعــی دیــده می شــود 
اظهــار کــرد: بدرفتــاری و شــکنجه های بدنــی بــر رشــد 
زنــان تأثیــر گــذار اســت؛ تحقیــر و خــوار کــردن زنــان 
در نهایــت بــه عجــز و ناتوانــی در تصمیم گیــری منتهــی 
می شــود و توانمنــدی را از زن ســاقط می کنــد؛ در نتیجــه 
ــدان  ــتی فرزن ــی اداره و سرپرس ــا توانای ــی، نه تنه ــان قربان  زن
و خانــواده خــود را ندارنــد، بلکــه از مشــارکت و ابــراز عقیــده در 
تصمیم گیری هــای سرنوشت ســاز اجتماعــی نیــز محــروم  

می ماننــد.

دکتر شهال اعزازی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی، درگفت وگو با کیمیای وطن:

خشونت علیه زنان از رایج ترین جرائم اجتماعی است

ضرورت اصالح قانون مدیریت بحران
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا 
تاکیــد بــر ضــرورت اصــالح قانون 
ــت: اصــالح  ــت بحــران گف مدیری
ایــن قانــون بــه منظــور رفــع 
ــود و  ــای مـوجــ ناهمـاهنگـی هـ
هماهنگــی بیشــتر در مدیریــت 
ــع بحــران، ضــروری اســت.  جام
دکتــر ســید امیرمحســن ضیایــی ضمــن تشــکر از حمایت هــای 
مجلــس و نماینــدگان از جمعیــت هــالل احمــر افــزود: مجلــس 
پشــتیبان بســیار خوبــی بــرای جمعیــت هالل احمــر اســت؛ چــرا 
کــه در تمــام شــرایط دشــوار از جمعیــت حمایــت کــرده و 
به ویــژه در جریــان بررســی بودجــه ســال ۹۶ و تخصیــص 
ــن جمعیــت، همراهــی و  ــه ای ــت اســناد ب منابعــی از حــق الثب
پشــتیبانی بســیار خوبــی داشــته اســت و جــا دارد از کاســتی های 

احتمالی که در این زمینه وجود دارد، عذرخواهی کرد. 
ــنگینی  ــت س ــود مأموری ــا وج ــت ب ــن جمعی ــه داد: ای وی ادام
کــه در مقابلــه بــا حــوادث بــر عهــده دارد، از امکانــات محــدودی 
برخــوردار اســت؛ بــا ایــن وجــود همــواره تــالش کــرده تــا پیــش 
از رســیدن بــه مرحلــه پاســخگویی، در بخــش پیشــگیری 
ــد.  ــام ده ــات الزم را انج ــک اقدام ــر ریس ــی ب ــی مبتن و آمادگ
ضیایــی بــا بیــان اینکــه قانــون مدیریــت بحــران بایــد هــر چــه 
ســریع تر تعییــن تکلیــف شــود، تاکیــد کــرد: هــر چنــد آمادگــی 
هالل احمــر در حــوادث بســیار مناســب اســت، امــا در مجمــوع 
در کشــور آمادگــی صددرصــدی بــرای مقابلــه بــا حــوادث بــزرگ 
ــی  ــرح مل ــن ط ــر تدوی ــالوه ب ــت ع ــروری اس ــذا ض ــم؛ ل نداری
مبــارزه بــا بحــران، تکلیــف قانــون مدیریــت بحــران بــه منظــور 
هماهنگــی بیشــتر در مدیریــت بحــران را نیــز تعییــن کنیــم. مهر
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تصویب شد
معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه ادامــه 
ــد  ــات جدی ــس، تصمیم ــاک در مجل ــوای پ ــه ه ــی الیح بررس
مجلــس را بــرای کاهــش آلودگــی هــوا، مهــم و مؤثــر ارزیابــی 
کــرد. محمــد مجابــی بــا اشــاره بــه تصویــب ده مــاده دیگــر از 
الیحــه هــوای پــاک در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: وزارت 
نفــت مکلــف شــد حداکثــر ۳ ســال پــس از الزم االجــرا شــدن از 
قانــون هــوای پــاک، ســوخت تولیــدی کشــور از جملــه بنزیــن، 
نفــت ســفید و نفــت کــوره را مطابــق اســتانداردهای ملــی عرضــه 
کنــد و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکلــف شــد از فعالیت 
ــه عمــل  پاالیشــگاه های فاقــد ســوخت اســتاندارد جلوگیــری ب
 آورد. همچنیــن وزارت نیــرو مکلــف شــده بــرای توســعه، تولیــد 
و عرضــه انرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک بــه نحــوی اقــدام کنــد 
کــه دســت کم ۳۰ درصــد افزایــش ســاالنه ظرفیــت بــرق کشــور 

از انرژی هــای تجدیدپذیــر تأمیــن شــود. خانــه ملــت

اخبار کوتاه

 کاهش معافیت معاینه فنی خودرو 

تصمیم درستی نبود
مدیــر عامــل اتحادیه ســازمان های 
ــا  ــور ب ــی کش ــل همگان حمل ونق
ــیاری از  ــه در بس ــر اینک ــد ب تاکی
ــه  ــن معاین ــا س ــورهای دنی کش
فنــی دو ســال اســت، افــزود: 
کاهــش تنهــا یک ســاله معافیــت 
ــه فنــی خودروهــای صفــر  معاین
تصمیــم درســتی نبــوده اســت. ســعید قیصــر در جمــع 
خبرنــگاران ضمــن انتقــاد از کاهــش ســن معاینــه فنــی از پنــج 
بــه چهــار ســال بــه جــای دو ســال گفــت: در صنعــت، اقتصــاد 
و کشــاورزی از کشــورهای توســعه یافته الگــو می گیریــم، امــا در 
موضــوع مهمــی هماننــد معاینــه فنــی، هیــچ الگویــی نمی گیریم. 
ــم  ــو نگرفتی ــا از کشــورهای توســعه یافته الگ ــت نه تنه در حقیق
ــوزه  ــن ح ــه ای در ای ــز مقایس ــر نی ــورهای عقب ت ــا کش ــه ب بلک
نداشــته ایم. وی افــزود: ســن معاینــه فنــی در کشــورهای دنیــا 
ــال در کشــور  ــرای مث ــا گارانتــی خــودرو نیســت؛ ب متناســب ب
ــن  ــه س ــی ک ــت، در حال ــال اس ــودرو 5 س ــی خ ــان گارانت آلم
معاینــه فنــی دو ســال اســت؛ امــا در ایــران ســن معاینــه فنــی 

۴ سال و گارانتی خودروها یک یا دو سال است. 
ــه ۴  ــی ب ــه فن ــن معاین ــر س ــاد دارم تغیی ــه داد: اعتق وی ادام
ــن  ــه ای ــی ب ــد آالیندگ ــر از بع ــوده؛ اگ ــی ب ــال غیرکارشناس س
موضــوع نــگاه کنیــم، تصمیــم درســتی نبــوده؛ عــالوه بــر ایــن از 
بعــد ایمنــی نیــز اصــال مســئله مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت. مهر

ویراژ طالق در کشور
ــار  ــش آم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــناس، ب ــری، روان ش ــترن امی نس
ــل  ــه دلی ــروزه ب ــفانه ام ــت: متأس ــار داش ــور اظه ــالق در کش ط
شکســته شــدن قبــح طــالق، آمــار آن در جامعــه افزایــش یافتــه 
ــرعی  ــای ش ــن حالل ه ــی از منفورتری ــوان یک ــه عن ــالق ب و ط
ــه ســهولت انجــام می شــود. وی بیــان کــرد: در شــرایطی کــه  ب
ــی  ــد و نگران ــدان کاهــش یاب ــه فرزن ــن ب ــت والدی ــر و محب مه
آن هــا بــه دلیــل نهادهــای حمایتــی پــس از جدایــی کــم شــود 
آمــار طــالق و کاهــش دوام زندگــی افــراد دوچنــدان می شــود. 
امیــری عنــوان کــرد: اگــر والدیــن دغدغــه پــس از جدایــی بابــت 
ــا کوچک تریــن  فرزنــدان خــود را نداشــته باشــند، بــه راحتــی ب
ــد  ــد. وی تأکی ــالق می دهن ــت ط ــی درخواس ــکل و اختالف مش
ــائل  ــل مس ــده و تحم ــم ش ــا ک ــل جوان ه ــتانه تحم ــرد: آس  ک
و فــراز و نشــیب های زندگــی بــرای آن هــا امــروزه از بیــن رفتــه 
ــت  ــوا و در نهای ــه دع ــان ب ــئله ای، کارش ــن مس ــا کوچک تری و ب
جدایــی کشــیده می شــود. وی یــادآور شــد: از طــرف دیگــر بــه 
ــای  ــای دادگاه ه ــالق، قاضی ه ــاد ط ــت های زی ــل درخواس دلی
ــر از گذشــته  ــد و زودت ــکاش و بررســی ندارن ــواده وقــت کن خان

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن ــم طــالق می دهن حک

اخبار کوتاه

بررســی ها نشــان می دهــد مصــرف محصــوالت لبنــی 
ــرل بزرگــی دور  ــه کنت ــا ب ــن، نه تنه ــی پایی ــا درصــد چرب ب
ــرای حفــظ ســالمت روان  ــه ب ــد، بلک شــکم کمــک می کن
ــش از  ــه روی بی ــا مطالع ــان ب ــت. محقق ــد اس ــم مفی ه
هــزار فــرد بزرگســال ژاپنــی، دریافتنــد افــرادی کــه حجــم 

بیشــتری شــیر و ماســت کم چــرب مصــرف 
ــر  ــر، کمت ــراد دیگ ــه اف ــبت ب ــد نس می کنن
دچــار نشــانه های افســردگی می شــوند. 

ــالالت  ــایع ترین اخت ــی از ش ــردگی، یک افس
ــالم  ــق اع ســالمت روان در آمریکاســت. طب
ســال  در  روان  ســالمت  ملــی  موسســه 
۲۰۱5 در آمریــکا حــدود ۱۶ میلیــون و ۱۰۰ 

ــار  ــک ب ــت کم ی ــاه دس ــدت ۱۲م ــی م ــال ط ــزار بزرگس ه
تجربــه افســردگی را داشــته اند. همچنیــن در حالــی 
کــه نشــانه های افســردگی از فــردی بــه فــرد دیگــر 
ــداوم، احســاس  ــای م ــاوت اســت، وجــود ناراحتی ه متف
ناامیــدی و ناتوانــی، حســاس شــدن، احســاس خســتگی، 

ــا  ــرگ ی ــه م ــردن ب ــر ک ــواب و فک ــکالتی در خ ــروز مش ب
ــتند.  ــی هس ــالل روان ــن اخت ــانه های ای ــی، از نش خودکش
ــین  ــات پیش ــتند: در مطالع ــار داش ــی اظه ــان ژاپن محقق
مصــرف محصــوالت لبنــی بــا افســردگی مرتبــط دانســته 
ــوده  ــا منفــی آن قطعــی نب ــر مثبــت ی شــده؛ اگرچــه تأثی
ــی  ــان بررس ــه محقق ــن مطالع ــت. در ای اس
ــی  ــوالت لبن ــرف محص ــه مص ــد چگون کردن
کم چــرب و پرچــرب بــر خطــر ابتــال بــه 
افســردگی تأثیــر می گــذارد. در ایــن بررســی 
از شــرکت کنندگان درخواســت شــد اطالعاتــی 
ــیر  ــت و ش ــرف ماس ــزان مص ــاره می را درب
قــرار  کارشناســان  اختیــار  در  کم چــرب 
دهنــد. بــه گــزارش مدیــکال نیوزتــودی، محققــان دریافتند 
در مقایســه بــا افــرادی کــه از محصــوالت لبنــی کم چــرب 
ــا  ــک ت ــن ی ــه بی ــه در هفت ــرادی ک ــد، اف مصــرف نمی کنن
ــر  ــد کمت ــت ماســت و شــیر کم چــرب می خورن ــار نوب چه

دچــار نشــانه های افســردگی می شــوند. ایســنا

رئیــس اداره امــور دندان پزشــکی معاونــت درمــان وزارت 
ــده  ــات انجام ش ــه، اقدام ــن وزارتخان ــه ای ــت از برنام بهداش
ــکی  ــات دندان پزش ــای خدم ــف تعرفه ه ــن تکلی ــرای تعیی ب
را توضیــح داد. دکتــر ذبیــح هللا کشــیری دربــاره آخریــن 
ــات  ــذاری خدم ــه تعرفه گ ــت در زمین ــات وزارت بهداش اقدام

دندان پزشــکی گفــت: مــا بــرای ایــن موضــوع 
ــذاری  ــوزه تعرفه گ ــه در ح ــانی ک ــام کس از تم
بوده انــد،  درگیــر  دندان پزشــکی  خدمــات 
ــاختار  ــا س ــه در رأس آن ه ــم ک ــوت کرده ای دع
ــا بیمه هــای  ــه بــود. پــس از آن نیــز ب وزارتخان
صنفــی  تخصصــی  انجمن هــای  تکمیلــی 
دندان پزشــکی و همچنیــن بیمه هــای پایــه 

ــه  ــای پای ــا بیمه ه ــم؛ ام ــزار کرده ای ــددی برگ ــات متع جلس
ــش  ــکی را پوش ــات دندان پزش ــه خدم ــا ک ــد از آنج می گوین
ــا  ــد؛ ام ــز نمی پردازن ــذاری نی ــوزه تعرفه گ ــه ح ــد، ب نمی دهن
ــه مــا  مــا آن هــا را قانــع کردیــم در حــوزه ای کــه می تواننــد ب
ــزود: در حــال حاضــر بعضــی خدمــات  ــد. وی اف کمــک کنن

ــش،  ــدان ش ــردن دن ــری، پرک ــد جرم گی ــکی مانن دندان پزش
ــتاها  ــیرده در روس ــاردار و ش ــادران ب ــاز م ــورد نی ــات م خدم
بــدون پرداخــت هیــچ پولــی صــورت می گیــرد. بقیــه خدمــات 
نیــز توســط بیمــه نیروهــای مســلح و خدمــات درمانــی ارائــه 
می شــود. رئیــس اداره امــور دندان پزشــکی معاونــت درمــان 
ــر  ــرد: ب ــه ک ــن اضاف ــت همچنی وزارت بهداش
توســعه،  پنجــم  برنامــه  مصوبــه  اســاس 
ــده  ــت تمام ش ــد قیم ــت می توان وزارت بهداش
ــات دندان پزشــکی را در حــوزه بهداشــت  خدم
ــوای  ــا را ش ــا تعرفه ه ــد؛ ام ــالم کن ــان اع و درم
عالــی بیمــه تصویــب می کنــد و در دولــت اعــالم 
ــه  ــی ک ــن تعرفه های ــش از ای ــا پی ــود. ت می ش
ــابه  ــوارد مش ــاس م ــر اس ــد، ب ــالم می ش ــوزه اع ــن ح در ای
کشــورهای دیگــر بــود. مــا بــرای بســیاری از خدمــات 
دندان پزشــکی تعرفــه مصــوب نداریــم؛ ولــی وزارت بهداشــت 
قیمــت تمام شــده ۱۶۰ خدمــت را مشــخص کــرده و در حــال 

ــا ــه اســت. ایرن ــی بیم ــه شــورای عال ــه آن ب ارائ

تعرفه های خدمات دندان پزشکی در راه شورای عالی بیمهبرای مقابله با افسردگی، شیر کم چرب مصرف کنید

حتما بخوانید!
برای مقابله با افسردگی، شیر کم چرب ...

اخطار اجرایی
المکان  اقامت: مجهول  نشانی محل  نام خانوادگی: خالدی  عنایت    نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری خوراسگانی نشانی محل اقامت:زیار،جنب 

مسجد امام سجاد)ع(،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره ۶۹۶ تاریخ۹۴/۴/۲۰حوزه 7 

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

بابت  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت پنج هزار ریال  مبلغ دوازده میلیون  ریال 

تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  خسارت 

سررسید ۹۲/۹/۱7  تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت 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: ۱۸۶۹/م الف  دفتر شعبه7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کاوه   نام خانوادگی: مهربان گهروئی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری نشانی محل اقامت:اصفهان زیار،جنب 

مسجد امام سجاد)ع(،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره ۱۱۹۰ تاریخ۹۴/7/۲7حوزه ۱۲ 

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

بابت اصل خواسته  مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک شماره ۹۱/۳/۲5-۶۶7۲۶7 

تاریخ سررسید چک موصوف  از  تأدیه  و  تأخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  ریال   ۱۸۰۰۰۰ و مبلغ 

)۹۱/۳/۲5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه 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: ۱۸۶۸/م الف  دفتر شعبه۱۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 

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

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 

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

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

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

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

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. برابر رای اصالحی شماره 

۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۳۸۲۹ کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰7۶7 آقای حسنعلی کریمی دولت آبادی 

فرزند علی  بشماره شناسنامه ۱ صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

۱۴۸.۶7 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱7۹ و ۱۸5 و ۱۸۶ فرعی از ۱۱۲  اصلی واقع در 

دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای علی کریمی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۴ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ ۹۶/۰۱/۲۳

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 

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

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

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

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

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

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

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

۱-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۳۹۶5 کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۶۶۰ آقای جالل جبل 

عاملی فروشانی فرزند عطاء بشماره شناسنامه ۳۴۱ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب 

کارگاه به مساحت ۳۰5.5۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۲۰ اصلی واقع در دولت آباد  

بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بصورت موروثی از آقای عطاء جبل عاملی فروشانی

۲-برابر رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۳۹۶۶ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۶۶۶ آقای جالل جبل 

عاملی فروشانی فرزند عطاء  بشماره شناسنامه ۳۴۱ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب 

کارگاه به مساحت ۳۰۰.۳7 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۲۰ اصلی واقع در دولت آباد 

بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بصورت موروثی از آقای عطاء جبل عاملی فروشانی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/۰5/۳۰/الف/م به تاریخ ۹۶/۰۱/۲۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رسول طغیانی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای محمد طوطی فرزند حسن  به این 

شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۹۱۹ ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۲/۲۳ ساعت ۱7:۱5 وقت رسیدگی تعیین 

شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 

مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن 

ده روز است دفتر شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/۶۱/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲7

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رسول طغیانی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای مهدی حضرتی به این شورا تسلیم 

که به کالسه ۹۶/۲7 ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱7:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به 

اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 

حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است

دفتر شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/۶۲/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲7

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رسول طغیانی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای مهدی حضرتی به این شورا تسلیم 

که به کالسه ۹۶/۲7 ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱7:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به 

اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 

حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است

دفتر شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/۶۲/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲7

دادنامه
تاریخ : ۹5/۱۲/۲۲ پرونده کالسه ۹5/۱۱5 شماره دادنامه 75۴ شعبه ۲ شورای حل اختالف خواهان 

 -۱  : خوانده  برکان   روستای  جنوبی  بران  اصفهان  نشانی  به  فرزند حسن  احمدی  آقای حسین   :

حسن احمدی فرزند عباس به نشانی دولت آباد دادگستری دولت آباد ۲- حمیدرضا صیانپور فرزند 

محمدعلی به نشانی اصفهان اشکاوند خ امام خمینی نبس یاس ۱۴ ۳- علی کریمی زاده ۴- حسین 

خوبین هردو مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند گردشکار : پس جری تشریفات قانونی با 

توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر صدور 

رای می گردد رای دادگاه در خصوص دعوی حسین احمدی به طرفیت ۱- حسن احمدی ۲- حمیدرضا 

صیانپور ۳- علی کریمی زاده ۴- حسین خوبین به خواسته ۱- الزام به انتقال سند رسمی پیکان به 

شماره انتظامی ۲۹5 ب 5۸ ایران ۴۹، با این توضیح که حسب قولنامه ۹5/۰۴/۳۰ فی مابین خواهان 

و خوانده ردیف اول )حسن احمدی( خودرو موضوع خواسته به خواهان منتقل شده است و خوانده 

ردیف دوم نیز با حضور در جلسه دادرسی ضمن ارایه قولنامه ای اقرار به انتقال خودرو به خوانده اول 

و خرید از خوانده ردیف سوم نموده است، بنا بر استعالم به عمل آمده از اداره راهور ناجا به شماره 

از مالکیت خوانده  تاریخ ۹5/۱۱/۱7 و تصویر برک سبز سند مالکیت حکایت  به   ۱۴7۲/۱۳/۹5/۶۰۴

ردیف چهارم در سیستم راهور دارد و نظر به تحویل و انتقال مدارک مالکیت خودرو انتقال بین خوانده 

ردیف چهارم و خوانده ردیف سوم محرز است لذا تعاقب و ترتب ایادی انتقال کامل می باشد، علی 

هذا دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و 5۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ 

و ۲۲۰ و ۳۶۲ و ۳۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم )حسین خوبین( به حضور 

در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال رسمی پیکان به شماره انتظامی ۲۹5 ب 5۸ ایران 

۴۹ به نام خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص دعوا نسبت به خواندگان اول تا سوم نظر به 

اینکه مالکیتی از ایشان در سیستم راهور نبوده و صرفا از حیث ترتب ایادی انتقال خوانده قرار گرفته 

اند دعوا متوجه ایشان نبوده مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و 

اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ۲۰ روز پس 

از ابالغ تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد 

شعبه دوم شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/۶۴/م الف به تاریخ  ۹۶/۰۱/۲7

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
است  محکوم  ابوطالب  فرزند  نوربخش  حسین  علیه  محکوم  صادره  اجرائیه  بموجب  اینکه  به  نظر 

پرداخت مبلغ ۱۱۴۸۸۳7۹۱ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۲۸۹۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۴/۰۳/۳۱( تا زمان اجرای حکم 

طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 57۴۴۱۸۹ ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که 

وکیل محکوم له خانم سمیه قاسمبندی یک باب گاوداری به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع با دیوار بلوک 

و سیمان به ارتفاع ۳ متر محصور که یک اتاق نگهبانی با آغل گوسفند و انباری و یک ساختمان نیمه 

ساز را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی 

گردیده و فعال در تصرف محکوم علیه می باشد لذا جهت فروش باربند فوق جلسه مزایده در تاریخ 

۹۶/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار می شود  و طالبین میتوانند 

5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت شرکت در جلسه مزایده 

در مورخعپه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع می شود و ملک به کسی که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد 

مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/۳7/5۹/م الف به تاریخ ۹۴/۰۱/۲۶

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید عباس دامادی  دارای شناسنامه شماره ۲۸۰75 به شرح دادخواست به کالسه ۱۳۳/۹۶ 

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

بشناسنامه............. در تاریخ ................... اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- سید حسین بهین نژاد ۲۸۰7۴ فرزند ۲- سید عباس دامادی ۲۸۰75 

فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 

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

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

شماره : ۱۹۴۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیروس نیازی  دارای شناسنامه شماره ۶۹۹ به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۳/۹۶ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نیازی ورناخواستی 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ ۹۳/۳/۴  در   ۳۰۱7 بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به ۱- سیروس نیازی ورناخواستی ۶۹۹ فرزند ۲- بهروز نیازی ورناخواستی ۳۹۲ 

فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 

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

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

شماره : ۱۹۴۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر شیردم  دارای شناسنامه شماره ۶۴۰ به شرح دادخواست به کالسه ۱۴۹/۹۶ از این دادگاه 

بشناسنامه  داده که شادروان محمد شیردم  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر 

۲۰ در تاریخ ۹5/۱۱/۱۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- اصغر شیردم ۶۴۰ فرزند ۲- بهمن شیردم 5۴۸۳ فرزند  ۳- زهرا شیردم ۳۸۶ فرزند 

۴- سهیال شیردم ۳۲۸۰فرزند  5- عفت شیردم ۸5۹ فرزند  ۶- بهار شیردم ۱۰۴77فرزند  7- زهره 

تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  میرزایی ۲۲ همسر   فاطمه  فرزند ۸-  شیردم ۱۲7-۱۰7۱۶۴۹   

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۱۹۳۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه ۱55/۹۶  دادخواست  به شرح   ۱۱۶۳۱ دارای شناسنامه شماره  آقای مجتبی صادقیان   

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد صادقیان 

خشوئی بشناسنامه ۱۲ در تاریخ ۹5/۱۲/۲5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- مهوش مهدی خشوئی 7 زوجه  ۲- عرب  ناز شول خشوئی 5۱۴ مادر   

۳- مریم صادقیان خشوئی ۶75 فرزند ۴- سمیه صادقیان خشوئی۳5۹ فرزند 5- خدیجه صادقیان 

خشوئی ۶۳۰ فرزند  ۶- مهدی صادقیان خشوئی ۱۲7۱۰7۳۴۹۸ فرزند  7- علی صادقیان خشوئی 

۱۲7۰۳۹۰۴57  فرزند ۸- مجتبی صادقیان خشوئی ۱۱۶۳۱ فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۱۹۳7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:علیرضا    نام خانوادگی: فکور بیات  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

محل  نشانی  خانوادگی:نکوئیان   نام  مظاهری    فاطمه  وکالت  با  نام:ناهید  له:  محکوم  مشخصات 

اصفهان،چهارباغ  وکیل:  نشانی   ۴۰۲ چهارم،واحد  آرش،طبقه  سیمین،مجتمع  راه  اقامت:اصفهان،سه 

اختالف  حل  شورای   5 ۱۴۶۱تاریخ۹5/۹/۴حوزه  شماره  رای  موجب  به   ۹۰۸ واحد  باال،مجتمع کوثر 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 7۸/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره ۶۰۱5۳۰ به تاریخ ۸۸/5/۱7 و پرداخت مبلغ ۲/۱75/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی وخسارت تأخیر 

تأدیه ازتاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی.  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: ۱۹۳۶/م الف  دفتر شعبه5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خدائیان    خانوادگی:  نام  نام:محمدعلی     علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:مریم    نام خانوادگی:عسگری با وکالت فاطمه مظاهری  نشانی 

شماره  رای  موجب  به   ۹۰۸ واحد  هفتم  تجاری کوثر،طبقه  باال،مجتمع  اقامت:اصفهان،چهارباغ  محل 

قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۳۳ ۹5۰۹۹7۶7۹۶۳۰۱۸۱7تاریخ۹5/۹/۲۸حوزه 

بابت اصل خواسته و  به: پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال  یافته است.محکوم علیه محکوم است 

تأدیه  تأخیر  قانونی وخسارت  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/7۱5/۰۰۰

نیم عشر  پرداخت  و  له  محکوم  در حق  اجرای حکم  زمان  لغایت   ۹۴/۹/۳۰ ازتاریخ سررسید چک 

علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  اجرایی.  ماده ۳۴ 

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: ۱۹۳۳/م الف  دفتر شعبه۳۳ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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حوادثخواندنی

آداب استفاده از گوشی همراه  
ــد  ــه می گوین ــنیده اید ک ــا ش حتم
گوشــی همــراه ماننــد بعضــی 
همچــون  شــخصی  وســایل 
مســواک اســت. اســتفاده از ایــن 
برخــورد  همچنیــن  و  وســیله 
دیگــران بــا آن آدابــی دارد کــه 
رعایــت  مواقــع کمتــر  بعضــی 

می شود. 
ــوان  ــه  عن ــراه را ب ــی هم ــی گوش ــه راحت ــن ب ــیاری از والدی بس
اســباب بازی در اختیــار کــودکان می گذارنــد و آن هــا را بــه 
ــا  ــد ت ــرگرم می کنن ــخصی س ــیله ش ــن وس ــا ای ــود ب ــر خ تعبی
بتواننــد بــه کارهایشــان رســیدگی کننــد. البتــه همــه خانواده هــا 
دوســت دارنــد فرزندانشــان بــا علــم و فنــاوری آشــنا شــوند تــا 
در مســائل درســی و آموزشــی بتواننــد بــه آن هــا کمکــی کــرده 
ــل  ــی قاب ــا بهای ــه روش ی ــه چ ــوزش ب ــن آم ــا ای ــند؛ ام باش

ــت؟  اجراس
بــه گفتــه روان شناســان اســتفاده زودهنــگام کــودکان و نوجوانان 
ــود در  ــی موج ــبکه های اجتماع ــژه ش ــراه و به وی ــی  هم از گوش
ــای  ــودک را از بازی ه ــد و ک ــیب زا باش ــد آس ــتر آن، می توان بس

متناســب و فعالیــت بدنــی دور کنــد.
ــراه کســی  ــه گوشــی  هم ــچ گاه ب ــا! هی ــاره بزرگ تره ــا درب  و ام
ســرک نکشــید و تــاش نکنیــد از محتــوای آن ســر دربیاوریــد؛ 
ــه حریــم خصوصــی فــرد محســوب می شــود.  چــرا کــه ورود ب
همچنیــن هــرگاه گوشــی همــراه شــخص مثــا روی میــز 
قــرار داشــت و در غیــاب صاحبــش برایــش پیامــی آمــد 
ــم  ــگاه نکنی ــام ن ــوای آن پی ــه محت ــد ب ــم می کن ــاق حک  اخ
ــرو  ــد مت ــی مانن ــل عموم ــم. در وســایل حمل ونق و آن را نخوانی
ــه گوشــی  همــراه طــرف و  ــوس هــم ســرک کشــیدن ب ــا اتوب ی
کنجــکاوی بــه کاری کــه بــا آن می کنــد، عملــی ناپســند اســت.

متقابــا صاحبــان گوشــی همــراه نیــز بایــد در فضــای مناســب از 
ایــن وســیله اســتفاده کننــد؛ مثــا صحبــت بــا گوشــی  همــراه در 
فضاهــای محــدودی چــون تاکســی، تمرکــز و آرامــش راننــده و 

ســایر سرنشــینان را بــر هــم می زنــد. 
ــد  ــت بای ــن حال ــن فضاهاســت. در ای ــز جــزو ای بیمارســتان نی
 منتظــر مانــد تــا امــکان خــروج از فضــای محــدود فراهــم شــود 
و بعــد اقــدام بــه صحبــت بــا گوشــی کــرد. همچنیــن اســتفاده 
از گوشــی همــراه در مهمانی هــا و زمانــی کــه در جمــع هســتیم 
عملــی جالــب و پســندیده نیســت و بــه نوعــی بی احترامــی بــه 
جمــع محســوب می شــود. حتــی بی صــدا کــردن زنــگ گوشــی 
ــه  ــی مودبان ــع عمل ــی مواق ــز در بعض ــا نی ــراه در مهمانی ه  هم

اســت.

جاسازی یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

کاالی قاچاق لو رفت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم از کشــف یــک میلیــارد 
و 500 میلیــون ریــال انــواع کاالی قاچــاق در زیــر بــار ضایعــات 
پاســتیکی خبــر داد. ســرهنگ غامرضــا براتــی گفــت: مامــوران 
ایســتگاه ایســت بازرســی شــهید رئیســیان شهرســتان ســمیرم 
حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کامیــون 
ــزود: در  ــد. وی اف ــف کردن ــدند و آن را متوق ــکوک ش ــز مش بن
 بازرســی از ایــن خــودرو، یــک محمولــه انــواع لبــاس خارجــی

ــده  ــدارک ثبت ش ــد م ــل فاق ــی و فلف ــیدنی، ترش ــواع نوش ان
گمرکــی کــه زیــر بــار ضایعــات پاســتیکی جاســاز شــده بــود 
کشــف شــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: ارزش محموله 
کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه، یــک میلیــارد و 500 
میلیــون ریــال اعــام شــده اســت. ســرهنگ براتــی گفــت: در 
ــکیل  ــس از تش ــتگیر و پ ــون دس ــده کامی ــوص رانن ــن خص ای
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــده جه پرون
ــروی  ــرد: نی ــان ک ــان خاطرنش ــد. وی در پای ــل داده ش تحوی
ــه  ــادی جامع ــدان اقتص ــان کاال و مفس ــا قاچاقچی ــی ب انتظام
ــان  ــه آن ــت ب ــد و اجــازه فعالی ــی می کن برخــورد قاطــع و قانون

ــران ــس ای ــری پلی ــگاه خب ــد داد. پای نخواه

 کشف 703 کیلوگرم انواع مواد مخدر 

و دستگیری 11 قاچاقچی در بم
ــواد  ــواع م ــرم ان ــف 703 کیلوگ ــم از کش ــی ب ــده انتظام فرمان
مخــدر و دســتگیری 11 قاچاقچــی توســط مامــوران انتظامی این 
شهرســتان خبــر داد. ســرهنگ محمدرضــا فــدا گفــت: مامــوران 
پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان از انتقال محمولــه مواد 
ــان  ــک دســتگاه خــودرو توســط قاچاقچی ــه وســیله ی مخــدر ب
ــبانه روزی  ــت ش ــا فعالی ــوران ب ــزود: مام ــدند. وی اف ــر ش  باخب
و گشــت زنی های نامحســوس ضمــن اخــذ مجــوز قضائــی 
ــروات«  ــزل مســکونی در بخــش »ب ایــن خــودرو را در یــک من
شناســایی کردنــد. بــا یافتــن شــواهدی مبنــی بــر وجــود مقادیــر 
بیشــتر مــواد مخــدر، مامــوران منــزل متهمــان را محاصــره و در 
عملیاتــی غافلگیرانــه آنــان  را دســتگیر کردنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــن رابطــه گفــت: در بازرســی  توقیــف دو دســتگاه خــودرو در ای
تخصصــی مامــوران 466کیلوگــرم تریــاک، 67کیلوگــرم هروئین 
و 170کیلوگــرم حشــیش کشــف شــد. فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان بــم  در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری 11 قاچاقچــی 
خاطرنشــان کــرد: پلیــس اجــازه جــوالن بــه ســوداگران مــرگ را 

نخواهــد داد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

مدیــر عامــل کانــون هموفیلــی گفــت: ضمــن مخالفــت با 
ــه مــردم توصیــه می کنــم عقــد دختــر  ازدواج فامیلــی ب

عمــو و پســر عمــو را در آســمان نبندنــد.
احمــد قویــدل، مدیــر عامــل کانــون هموفیلــی، روز 
ــی  ــی هموفیل ــت روز جهان ــن گرامیداش ــنبه در آیی یکش
مصــادف بــا 28 فروردیــن در محــل هتــل المپیــک 
ــی  ــری از ازدواج فامیل ــعار جلوگی ــع ش ــا مداف ــزود: م اف
مهم تریــن  ازدواج هــا،  این گونــه  چــون  هســتیم؛ 
انعقــادی  اختــال  بیماری هــای  تولیدکننــده   عامــل 

است.
 وی بــا بیــان اینکــه بــه عنــوان مثــال در سیســتان 
ــادر  و بلوچســتان حــدود 550 بیمــار اختــال انعقــادی ن
کمبــود فاکتــور13 در خــون وجــود دارد، گفــت: از مــردم 

ــد. ــی ندهن ــه ازدواج فامیل ــن ب ــم ت می خواه

وی افــزود: هم اکنــون حــدود 12هــزار نفــر دچــار بیمــاری 
ــاری  ــوع آن بیم ــن ن ــه معروف تری ــتند ک ــادی هس انعق

هموفیلــی اســت.
ــادی  ــکل انعق ــه مش ــردی ک ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــی،  ــرد: هموفیل ــار ک ــت، اظه ــی نیس ــار هموفیل دارد، بیم
یــک بیمــاری مردانــه اســت و فقــط مــردان بــه آن مبتــا 

ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــت مراقب ــد تح ــه بای ــوند ک می ش
 )Coagulopathy( اختــال انعقــاد خــون یــا کوآگولوپاتــی
هــر نــوع وضعیتــی اســت کــه در آن انعقــاد خــون مختــل 

. ست ا
بــه گفتــه وی 23 نــوع پروتئیــن در کبــد وجــود دارد کــه 

بــه اضافــه پاکت هــای خــون، فرآینــد انعقــاد خــون را در 
ــد. ــدن کنتــرل می کن ب

قویــدل بــا اشــاره بــه اینکــه فدراســیون جهانــی هموفیلی 
134 کشــور عضــو دارد، افــزود: بــه دلیــل اختــال 
انعقــادی در بیــن زنــان و حمایــت از آنــان، شــعار امســال 
ــران دارای  ــان و دخت ــی »زن ــی هموفیل ــیون جهان فدراس

ــادی« شــده اســت. ــال انعق مشــکل اخت
ــن  ــذاری ای ــن نامگ ــل ای ــی از دالی ــرد: یک ــار ک وی اظه
ــه  ــرا این گون ــود؛ زی ــنیده ش ــان ش ــدای آن ــه ص ــت ک اس

ــتند. ــی هس ــرگ و زندگ ــن م ــه در بی ــاران همیش بیم
تمامــی  در  هموفیلــی  درمانــی  »مراکــز  افــزود:  وی 

اســتان های کشــور فعالیــت دارنــد؛ امــا مهم تریــن 
هســتند.« بیمه گــر  ســازمان های  بیمــاران،  مشــکل 

ــاران از  ــی بیم ــه داروی ــه یاران ــی ک ــت: از زمان ــدل گف قوی
ــز  ــه حســاب ســازمان های بیمه گــر واری ــت ب ســوی دول
بهانه تراشــی  دنبــال  بــه  ایــن ســازمان ها  می شــود، 

هســتند .
ــر  ــازمان های بیمه گ ــه س ــی ک ــرد: خدمات ــح ک وی تصری
ــت  ــه ای اس ــد، غیرحرف ــی می دهن ــاران هموفیل ــه بیم ب
ــد. ــیم می کنن ــد و تقس ــت را می گیرن ــول دول ــط پ و فق

ــازمان های  ــت: »س ــی گف ــون هموفیل ــل کان ــر عام مدی
بیمه گــر از زمانــی کــه قیمــت داروهــا بــه قیمــت اصلــی 
رســیده، ســختگیر شــدند و نقــش پزشــکان را ایفــا 
ــرف  ــزان دارو مص ــه می ــد چ ــاران بای ــه بیم ــد ک می کنن

ــگاران ــگاه خبرن ــد«. باش کنن

ازدواج فامیلی، مهم ترین عامل ابتال به اختالل انعقادی خون

ــد رأی  ــا 51/2 درص ــه ب ــردم ترکی م

درصــد   48/7 مقابــل  در  موافــق 

ــون  ات قان ــری ــا تغی ــف، ب رأی مخال

موافقــت  کشــور  ایــن  اســایس 

کردنــد. 

ــرث  ــد حداک ــون هرچن ــری قان ــا تغی ب

حضــور یــک فرد در ســمت ریاســت 

ســاله  پنــج  دوره  دو   جمهــوری 

ن شــده، امــا بــر اســاس یــک  تعیــ�ی

دوره  در  پارلمـــان  اگــر  تبصـــره، 

دوم یــک رئیس جمهــور تصمیــم 

ــگام  ــات زودهن ــزاری انتخاب ــه برگ ب

ــتقر  ــور مســ د، رئیــس جمهــ ــری بگ

کــت کنــد.  می توانــد در انتخابــات �ث

ادامــه  بــرای  را  راه  تبــره  ایــن 

ــیت  ــان ح ــوری اردوغ ــت  جمه ریاس

ــد. ــاز می کن ــال 2۰2۹ ب ــر از س فرات

سهشنبه29فروردینماه1396 ـــمـــاره407 ســـــالسومݡسݒ

امامرضا؟ع؟میفرمایند:
پیوندخویشاوندىرابرقرارکنید؛گرچهبا

جرعهآبىباشدوبهترینپیوندخویشاوندى
خوددارىازآزارخویشاونداناست.

-«  حدیث روز   »-
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ــوی  ــادران از س ــون م ــتادان کان ــژه اس ــی وی کارگاه تخصص
بانوســرای آفتــاب ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان بــا هــدف آمــوزش مربیــان در حــوزه مســائل 
خانوادگــی و امــور تاثیرگــذار در خیانــت و بی وفایــی همســران 
و اســتفاده از ظرفیــت آنــان در کانون هــای فرهنگــی محــات 

ــزار شــد. برگ
    دلیل بی وفایی همسران چیست؟

علــی قاســمیان نژاد، مشــاور امــور خانــواده، بــا حضــور در ایــن 
کارگاه تخصصــی دربــاره موضــوع »بی وفایــی همســران« 
بــروز بی وفایــی در زندگی هــای زناشــویی  گفــت: علــل 
متفــاوت اســت و طــی مراحــل مختلــف ارتباطــی کــه زوج هــا 
بــا یکدیگــر برقــرار می کننــد، ممکــن اســت نشــانه های 

ــد. ــروز کن ــت ب ــی و خیان بی وفای
ــد  ــر بفهمانی ــدای ام ــود در ابت ــان خ ــه مراجع ــزود: ب وی اف
اولیــن کســی کــه از رفتارهــای ناســالم در نظــام خانــواده ضرر 
ــری  ــن نف ــن حــال اولی ــرد، خــود اوســت و در عی ــد ک خواه
ــز خــود  ــرد نی ــای نادرســت ســود می ب ــه از اصــاح رفتاره ک

فــرد اســت. 
بســیاری از مراجعــان تصــور می کننــد اگــر رفتــار خودشــان را 
اصــاح کننــد، بــه ســود طــرف مقابــل اســت و ســودی بــرای 

آن هــا نــدارد.
ایــن مشــاور بــا بیــان اینکــه در زندگــی زناشــویی بایــد 
خودتــان، رابطــه و طــرف مقابلتــان را تقویــت کنیــد، تصریــح 
ــور  ــروز و ظه ــف ب ــطح مختل ــی در 3 س ــار بی وفای ــرد: رفت ک
ــه  ــد کــه بررســی نیازهــا و تجــارب فــرد، اولیــن مرحل می یاب

ــت.  آن اس
وی ادامــه داد: نیازهــا بــر اســاس دســته بندی های مختلــف 
روان شناســان مختلــف می توانــد متفــاوت باشــد؛ بــرای 
ــت ارزش و  ــدی، صمیمی ــتقال و توانمن ــه اس ــاز ب ــه نی نمون
جســارت داشــتن، تفریــح و بازیگوشــی، پذیــرش محدودیــت 
بــا  نفــر  از جملــه مهم ترین هــای آن در زندگــی دو   ... و 

ــر اســت. یکدیگ

    چگونه با همسر خود ارتباط داشته باشیم؟
ــرد:  ــان ک ــارب بی ــف تج ــه تعری ــاره ب ــا اش ــمیان نژاد ب قاس
تجــارب شــامل شــیوه ارضــا شــدن نیازهــای مختلفــی 
ــد؛  ــاس می کن ــود احس ــی خ ــرد در زندگ ــک ف ــه ی ــت ک اس
لیکــن نحــوه پاســخگویی و چگونگــی ارضــا شــدن نیازهــای 
ــا والدیــن و همســر، تجــارب را تشــکیل   مختلــف در رابطــه ب

می دهد. 
وی در ارتبــاط بــا پذیــرش محدودیت هــا و توجیهــات نابجــا در 
ــای  ــفه بافی ها و توجیه ه ــوی فلس ــت: جل ــار داش ــط اظه رواب
نابجــا بــه جــای علــت منطقــی آوردن را بگیریــد؛ ایــن امــر بــا 
ــت؛  ــن اس ــه ممک ــای واقع بینان ــرش محدودیت ه ــل پذی اص
بــه هــر حــال در عالــم واقــع هیچ کــس نمی توانــد ادعــا کنــد 

تمامــی نیازهایــش برطــرف شــده اســت.
    انتظــارات، باورهــا و اســتانداردها در ســطح دوم قــرار 

دارنــد
ــا  ــارات، باوره ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــواده ب ــاور خان ــن مش ای
و اســتانداردها در ســطح دوم قــرار دارنــد، عنــوان کــرد: 
ــه  ــت ک ــی اس ــا و آرمان ــای زیب ــامل گزاره ه ــتانداردها ش اس
فــرد از زندگــی مشــترک در ذهنــش می ســازد و عمومــا 
الگوبــرداری در ایــن زمینــه بــه واســطه رســانه، مجــات         و 
ــرد. ــورت می گی ــتان و ... ص ــریال، دوس ــم و س ــب، فیل کت

ــوای خــوب، اســاس  ــه دع ــر اینک ــد ب ــا تأکی قاســمیان نژاد ب
ازدواج و ســازگاری، اســاس دلزدگــی و مالــت در رابطــه 
ــا  ــاک کــردن صــورت مســئله و مشــکات ب اســت، گفــت: پ
ــده  ــا نادی ــل آن ی ــکوت در مقاب ــا و س ــن آن ه ــده گرفت نادی
گرفتنشــان، راه حــل خوبــی بــرای بــرای رفــع بحــران نیســت؛ 

ــرد. ــد مشــکات را حــل ک ــه بای بلک
    بیشــتر اســتانداردها بــا واقعیت هــای زندگــی یکســان 

نیستند
وی اظهــار داشــت: بیشــتر اســتانداردها بــا واقعیــات زندگــی 
ــاخته  ــرد س ــن ف ــش از ازدواج در ذه ــتند و پی ــان نیس یکس
می شــوند کــه هــر کــدام مبتنــی بــر انتظاراتــی اســت کــه مــا 
در ارتبــاط بــا همســرمان توقــع داریــم و ایــن انتظــارات نیــز 

برگرفتــه از خــودآگاه و ناخــودآگاه ذهــن ماســت.

ــه انتظــارات خــودآگاه و ناخــودآگاه  ــا اشــاره ب ایــن مشــاور ب
ــزا  ــش مج ــه 3 بخ ــارات ب ــن انتظ ــدام از ای ــر ک ــت: ه گف
ــرد در  ــش زن و م ــه نق ــوط ب ــور مرب ــود؛ ام ــیم می ش تقس
زندگــی، تاریخچــه زندگــی و تعامــات خانوادگــی مثــا تفکــر 
مردســاالری و زن ســاالری و مهارت هــای ارتباطــی و رفتــاری 

ــی. ــردی و اجتماع ــف ف ــای مختل در موقعیت ه
    انتظارات ناخودآگاه چیست؟

وی ادامــه داد: انتظــارات ناخــودآگاه همان طــور کــه از نامــش 
ــرای  ــرد؛ ب پیداســت، درون ناخــودآگاه ذهــن صــورت می پذی
ــه شــامل  ــت نمی شــود ک ــاره آن هــا صحب ــن اصــوال درب همی
طرحواره هــا و تاریخچــه زندگــی بــا افــراد مهــم و شــیوه های 
ــه نحــوی کــه آن هــا را مقصــر  ــا والدیــن اســت؛ ب ارتباطــی ب

ــم. نیازهــای برطرف نشــده خــود بدانی
قاســمیان نژاد بــا بیــان اینکــه انتظــارات در زندگــی چالش برانگیز 
اســت، اظهــار داشــت: 30 تــا 40 درصــد از انتظــارات در زندگــی 
ــد طرفیــن پیــش از  ــرآورده نخواهــد شــد؛ هرچن مشــترک ب
ــه  ــد، ب ــدی بدهن ــرای 100 درص ــول اج ــر ق ــه یکدیگ ازدواج ب
وقــوع نخواهــد پیوســت؛ لیکــن اگــر بــا ایــن فــرض زندگــی 
مشــترک را آغــاز کردنــد، دچــار چالش هــای جــدی خواهنــد 
شــد و الزم اســت در ایــن خصــوص آموزش هــای الزم را 

فراگیرنــد.
وی ایــن تصــور را کــه زن و مــرد بایــد تمــام جیــک و پیــک 
یکدیگــر را بداننــد یــا هیچ کــدام نبایــد در هیــچ زمانــی تنهــا 
ــه باورهــای نادرســت افــراد برشــمرد و گفــت:  ــد، از جمل بمان
ــات باشــد و در طــول  ــد نشــأت گرفته از واقعی باورهــا می توان
زندگــی نیــز باورهــا هســتند کــه می گوینــد چــه کاری را انجــام 

دهیــد یــا انجــام ندهیــد.
ــا  ــاره مبحــث باوره ــن نویســنده حــوزه روان شناســی درب  ای
ــد  ــه پیام ــت ک ــاوری اس ــاز، ب ــای مانع س ــرد: باوره ــان ک بی
منفــی رفتــار بی وفایــی را پررنــگ و پیامــد مثبــت آن را 
ــس  ــهیلگر برعک ــاور تس ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــگ می کن کم رن

ــد. ــت می کن ــت را تقوی ــای مثب ــوده و پیامده ب
وی خاطرنشــان کــرد: بیشــتر مشــکات زمانــی رخ می دهــد 
کــه دو خواســته مشــروع از لحــاظ فــردی بــرای خــود طرفین 
وجــود دارد و چالــش، زمانــی اســت کــه یکــی خواســته خــود 

ــد. ــری بدان ــر از دیگ ــروع تر و به حق ت را مش

در کارگاه تخصصی ویژه استادان کانون مادران مطرح شد: 

بی وفایی، پیامد ارتباط نادرست زوج هاست  
40 درصد از انتظارات زوج ها در زندگی مشترک برآورده نمی شود

آیــا احســاس می کنیــد کــه نمی توانیــد توپــی را کــه 
از ســمت چــپ شــما می آیــد، بگیریــد؟ 

یــک نقطــه معیــوب در بینایــی محیطــی شــما 
ــد  ــت باشــد. دی ــن وضعی ممکــن اســت مســئول ای
محیطــی بــه معنــای توانایــی دیــدن چیزهایــی اســت 

ــد. ــرار ندارن ــی شــما ق ــدان بینای ــز می ــه در مرک ک
ــد  ــه گــزارش هلــث دی یــک بررســی کوچــک جدی ب
در  افــراد  توانایــی  در  را  عمــده ای  تفاوت هــای 
ــان داد؛  ــان نش ــد محیطی ش ــیا در دی ــایی اش شناس
ــراد در شناســایی اشــیا در  ــه برخــی از اف ــرای نمون ب
ــد و برخــی دیگــر اشــیایی را  ــر بودن طــرف چــپ بهت
کــه در طــرف راســت قــرار داشــتند، بهتــر تشــخیص 
 دادنــد. جــان گریــن وود از کالــج لنــدن در انگلســتان 
و نویســنده اصلــی مقالــه ایــن تحقیــق گفــت: »هــر 
ــی خــاص خــودش  کســی الگــوی حساســیت بینای
ــر  ــق دیگ ــد و مناط ــی ب ــری از بینای ــا جزای را دارد؛ ب

ــد.« ــدان دی ــوب در می ــی خ بینای
گریــن وود و همکارانــش در طــول چندیــن ســال 
ــن  ــر روی ای ــی را ب ــای ادراک ــته ای از آزمایش ه رش
ــوع در  ــراد در مجم ــن اف ــد. ای ــام دادن ــر انج 12 نف
شناســایی اشــیا در محیط هــای شــلوغ، هنگامی کــه 
ــرار  ــان ق ــطح چشمش ــن س ــا پایی ــاال ی ــا در ب آن ه
داشــتند، دچــار مشــکل بودنــد؛ گرچــه از ایــن لحــاظ 

تفاوت هایــی میــان افــراد وجودداشــت.
ایــن پژوهشــگران از آزمایشــی اســتفاده کردنــد 

ــک صفحــه  ــز ی ــه ای در مرک ــر نقط ــرد ب ــه در آن ف ک
ــری  ــی  کــه تصاوی  نمایــش متمرکــز می شــد، در حال
متفــاوت  بخش هــای  در  آن  روی  ســاعت ها  از 
ــا  ــد. ســاعت ی ــش درمی آم ــه نمای ــی ب ــدان بینای می
ــه  ــی  ک ــا در حال ــد ی ــش داده می ش ــی نمای به تنهای

ــتند. ــرار داش ــاورت آن ق ــر در مج ــاعت دیگ دو س
ــان از روی  ــدن زم ــد خوان ــن پژوهشــگران دریافتن ای
ــر در  ــه ســاعت های دیگ ــزی، هنگامی ک ســاعت مرک
نزدیــک آن هســتند، ســخت تر اســت. ایــن پدیــده را 
»ازدحــام بینایــی« )visual crowding( می گوینــد.

دنبــال  بــه  »اگــر  این بــاره گفــت:  در  گریــن وود 
ــر توانایــی شــما  ــده ب ــن پدی ــان باشــید، ای کلیدهایت
ــال  ــرای مث ــذارد؛ ب ــر می گ ــا تأثی ــن آن ه ــرای یافت ب
اگــر کلیدهــا روی میــز در ســمت چــپ جایــی باشــد 
کــه بــر آن متمرکــز هســتید، وجــود کتاب هــا و 
کاغذهــا روی میــز ممکــن اســت مانــع از تشــخیص 

ــود.« ــا ش کلیده
او گفــت:  »کســی کــه بینایــی ســمت چــپ قــوی دارد 
ــت  ــمت راس ــر در س ــی اگ ــا را حت ــد کلیده می توان
ــی   ــد؛ در حال ــخیص ده ــد، تش ــاب باش ــار کت در کن
ــود  ــه وج ــت متوج ــن اس ــر ممک ــخصی دیگ ــه ش ک
کلیدهــا نشــود؛ مگــر اینکــه آن هــا 30 ســانتیمتری از 
کتــاب دور باشــند. تفــاوت عمــده ای در میــان افــراد 

ــن لحــاظ وجــود دارد.« ــاوت از ای متف
شــناخت ایــن تفــاوت دیــد محیطــی در میــان افــراد 
ــودمند  ــی س ــگام رانندگ ــژه هن ــت به  وی ــن اس ممک
ــدن  ــر شــما در حــال ران ــت: »اگ باشــد.گرین وود گف
 کامیونــی باشــید کــه جــای راننــده در آن مرتفع اســت 
و مســتقیم بــه جلــو نــگاه کنیــد، بــا احتمــال کمتــری 
بــا دیــد محیطی تــان متوجــه افــراد پیــاده یــا 
ــبت  ــوید نس ــان می ش ــطح خیاب ــوار در س دوچرخه س
نشســته  پایین تــری  ســطح  در  زمانــی کــه  بــه 
ــگاه  ــه چــپ و راســت ن ــد و ب باشــید و رانندگــی کنی

ــد.« بیندازی
ماننــد  شــلوغ  دیــداری  گفت: »محیط هــای  او 
خیابــان شــلوغ شــهر ممکــن اســت شناســایی 
ــه  ــر توج ــاوه ب ــد. ع ــکل تر کن ــی مش ــا را حت چیزه
بــه نقــاط کــور فیزیکــی در وســایل نقلیــه، بایــد 
ــان  ــت فرم ــراد پش ــه اف ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ماشــین ها هــم دارای نواحــی بهتــر یــا بدتــر در دیــد 

انایــن همشــهری  هســتند.«  محیطی شــان 

ازدحام بینایی چیست و چه خطراتی دارد؟

مــا  کشــور  در  ارزشــمند  روزهــای  از  یکــی 
اســامی  جمهــوری  ارتــش  روز  گرامیداشــت 
 ایــران و تمــام ارتشــی های بزرگــوار و ارزشــمند 

است. 
2۹فروردیــن، مصــادف بــا روز ارتــش جمهــوری 
ــه آفرینی های  ــت حماس ــران و بزرگداش ــامی ای اس

ــت.  ــش اس ــی ارت ــروی زمین ــردان نی دالورم
امــام امــت)ره( بــه عنــوان بزرگ تریــن حامــی 
ارتــش، پــای در میــدان نهاد و نقشــه شــوم دشــمنان 
ــا  ــی، ب ــی پیام ــرد و ط ــر آب ک ــش ب ــاب را نق انق
ــش  ــظ ارت ــرورت حف ــر، ض ــه تمام ت ــت هرچ قاطعی
را اعــام و در جهــت انســجام، یکپارچگــی و وحــدت 
ارتــش، فرمــان تاریخــی و مهمــی را صــادر فرمودنــد: 
ــش  ــود. ارت ــام می ش ــش اع ــن، روز ارت 2۹ فروردی
ــا  ــزرگ ب ــتان های ب ــن روز در شهرس ــرم در ای محت
ــد و پشــتیبانی خــود را  ــه رژه بپردازن ــرگ ب ســاز و ب
از جمهــوری اســامی و ملــت بــزرگ ایــران و حضــور 
خــود را بــرای فــداکاری در راه اســتقال و حفــظ 

ــد.  مرزهــای کشــور اعــام نماین
بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ خونبــار انقــاب اســامی 
درمی یابیــم کــه از لحظــه نخســت پیــروزی انقــاب، 
ــی  ــل باطن ــه و می ــش و ارتشــیان، عشــق و عاق ارت

خــود را بــه حرکــت ستم ســوز و توفنــده انقــاب 
اســامی ایــران بــه رهبــری امــام راحــل ابــراز 
فداکاری هــا،  معنــا  ایــن  اثبــات  در  و  داشــتند 
خــرج بــه  بســیاری  ایثارگری هــای  و   تاش هــا 

 دادند.
همزمــان بــا پیــروزی انقــاب اســامی، ارتــش رژیــم 
شاهنشــاهی کــه پیکــره اصلــی آن را جوانــان برومنــد 
خانواده هــای مســلمان و اغلــب مســتضعف ایرانــی 
تشــکیل می دادنــد بــه نــدای آســمانی رهبــر انقــاب 
لبیــک گفتنــد و همصــدا بــا ملــت در برانــدازی 
ــا  ــان ب ــتیز بی ام ــه س ــاهی ب ــم ستمش ــی رژی نهای

ــد.  ــی و خارجــی پرداختن دشــمنان داخل
در آســتانه انقــاب، رهنمودهــای حضــرت امــام 
از  ارتــش  دالورمــردان  آگاهــی  بــر  خمینــی)ره( 
ــوی  ــم پهل ــی رژی ــامی و غیرمردم ــت ضداس ماهی
فطرت هــای  و  بیــدار  وجدان هــای  و  افــزود 
ــدار  ــف بی ــطوح مختل ــیان را در س ــده ارتش آلوده نش

ــرد.  ک
فــرار نظامیــان از پادگان هــا، خــودداری از مقابلــه 
ــا،  ــردم در راهپیمایی ه ــا م ــی ب ــردم، همصدای ــا م ب
ــام  ــرت ام ــا حض ــی ب ــروی هوای ــنل نی ــت پرس بیع
در 1۹ بهمــن، ســرپیچی از دســتورات فرماندهــان 

طاغوتــی، شــرکت در خنثــی کــردن کودتــای 21 
برخــورد  ارزنــده  نتایــج  از   … و   1357 بهمــن 

ــود.  ــش ب ــا ارت ــی)ره( ب ــام خمین ــه ام حکیمان
ــه  ــی در هم ــول و دگرگون ــاب و تح ــروزی انق ــا پی ب
در  به ویــژه  مطــرح،  از مســائل  یکــی  عرصه هــا، 
ــاب و  ــدگاه انق ــه دی ــود ک ــن ب ــای مســلح ای نیروه
امــام بــه ارتــش و تکلیــف ارتــش در نظــام اســامی 

ــت؟  چیس
در چنیــن جــوی کــه دشــمنان انقــاب و نیــز برخــی 
دوســتان نــاآگاه انقــاب نغمــه شــوم انحــال ارتــش 
حســاس ترین  در  ارتــش  و  بودنــد  داده  ســر  را 
شــرایط حیــات خــود بــود، امــام خمینــی)ره( نقشــه 
دشــمنان را نقــش بــر آب کــرده و طــی پیامــی 
تاریخــی بــر ضــرورت حفــظ ارتــش و انجــام وحــدت 

ــد.  ــد کردن ــش تاکی و نظــم در ارت
ــن  ــام، روز چهارشــنبه 2۹ فروردی ــن پی ایشــان در ای
ــتند  ــش خواس ــد و از ارت ــش نامیدن 1358 را روز ارت
ــه رژه  ــی ب ــرگ نظام ــاز و ب ــا س ــن روز ب ــه در ای ک
بپردازنــد و پشــتیبانی خــود را از جمهــوری اســامی و 
ملــت بــزرگ ایــران و حضــور خــود را بــرای فــداکاری 
 در راه اســتقال و حفــظ مرزهــای کشــور اعــام 

کند.
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