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نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

حماسه 9دی باید در ذهن مردم باقی بماند

پيامبر اكرم)ص( ، از بعثت تا رحلت همواره در آموزش ها 
و تعاليم خود و در عمل ، در جهت نفي تفرقه و اختالف 
، تحكيم پايه هاي وحدت ، همبستگي ، اخوت و همدلي 
ميان مسلمين و حتي تفاهم با غير مسلمين غير معارض از 

اهل كتاب و... گام نهاده است.
سيره ي عملي پيامبر )ص( در رابطه با وحدت مسلمين 
از همان ابتدا و به عنوان اولين گام ، در اعالم شعار توحيد 
متجلي گرديد ، كه طي آن با شكسته شدن علل و عوامل 
معبود  در  وحدت  با  مسلمين   ، كاذب  مرزهاي  و  تفرقه 
بناي يك جامعه ي اسالمي و نظام   ، اتحاد در عقيده  و 
سياسي جديد به نام« امت« را مي گذاشتند ، آن هم در 
ميان اعراب باديه كه به نفاق و دوروئي معروف بودند. اما 
اسالم و پيامبر آن ، قبايل عرب را تحت لواي خود گرد 

آورده و به دلهايشان الفت بخشيدند . 
ريشه  هاي  كينه  و  بردند  ميان  از  را  جاهليت  تعصبهاي 
همه   . شد  محو  آنها  ميان  در  قديم  روزگاران  در  گرفته 
بدين  و   ، شدند  قرآن  دستور  و  پيغمبر  فرمان  مطيع 
مبتني  مليتي  و  مركزي  نيرومند  دولت  يك  طريق 
 برهمكيشي و اسالميت به نام »امت« در عربستان به وجود

 آمد....ادامه در صفحه 

پيامبر اكرم می فرمايند:»من بر امتم از مومن و مشرک، ترسی ندارم و تنها ترس 
و نگرانی من از منافق است.« منافقی كه زبان آن چيزی می گويد، ولی به نحو 
ديگری عمل می كند. مردم در جامعه اسالمی چه در امور شخصی و چه در امور 
اجتماعی، تكليفشان با مومن و مشرک مشخص است؛ ولی منافق چون باطن خود 
را مخفی می دارد، تعامل با او مشكل است و به همين خاطر ضربه ای كه جامعه 
اسالمی از ناحيه او دريافت می كند، زياد است. بر همين اساس خداوند متعال در 
آيات متعددی به معرفی آنها و از طرفی هشدار، به منافقين پرداخته است. يكی 
از اين هشدارها در آيه 9 سوره بقره، به چنين افرادی داده شده است.»يَُخاِدُعوَن 
َِّذيَن آَمُنوا َو َما يَْخَدُعوَن إاِلَّ أَنُفَسُهم َو َما يَْشُعُروَن«. »انسان منافق با اظهار  اللَّ َو ال
ايمان به خداوند و پيامبر اكرم فكر می كند كه می تواند خداوند را فريب دهد و از 
عهده تكليف الهی بيرون  آيد، در حالی كه فقط خود را فريب می دهد و متوجه 

آن نيست.«
منافق در اين انديشه است كه با دورويی و نفاق هم از مواهب ايمان برخوردار 
شود و از طرفی از كفار و مشركين در امان باشد. با اظهار ايمان در سلك مومنين 
قرار می گيرد و همراه و همگام آنها از مواهب مادی و معنوی ايمان برخوردار 
خواهد شد. مثال اگر مسلمانان در جنگی پيروز شوند و غنيمتی به دست آورند 
او هم سهيم است؛ ممكن است در نظام اسالمی به مسندی برسد و از منافع آن 
استفاده كند و همچنين به زعم خود فكر می كند مومن است؛ از نعمت های الهی 
در سرای ديگر استفاده خواهد كرد و در بهشت رضوان الهی جای خواهد گرفت. 
از طرفی چون دارای كفر باطنی است و تمايل به كفار دارد، در مواردی با كمك 
به آنها و ضربه به نظام اسالمی همراهی خود را با آنها اعالم می كند. به عبارتی 
رفيق قافله و شريك دزد است. منافق می پندارد با اين شيوه، هر دو طرف را 
برای خود حفظ می كند و در هر شرايطی می تواند منافع خود را تامين كند. در 
آيه مذكور، خداوند متعال هشدار می دهد كه منافقين در صدد فريب خداوند و 
مومنين هستند؛ ولی بايد بدانند كه در حقيقت منافقين خود را فريب می دهند و 

جاهل هستند و متوجه نمی شوند.
منافق، به علت جهل و عدم شناخت خود نسبت به خداوند متعال و اينكه خداوند 
دارای علم نامحدود است و ظاهر و باطن انسان ها برای او آشكار است و هيچ 
چيزی در اين عالم از او پنهان نيست، فكر می كنند وقتی با زبان اظهار ايمان 
می كنند می توانند خداوند را فريب دهند و خداوند او را از مومنين قلمداد می كند. 
ولی منافق جاهل است؛ نسبت به اينكه ايمان امر درونی است و تا انسان آنچه را 
بر زبان می راند، تا به قلب خود وارد نكند، وارد سرای ايمان نمی شود و از طرفی 

خداوند به باطن افراد نيز علم دارد.
منافق به خاطر جهل و عدم فهم خود، فكر می كند با اظهار ايمان، خداوند او را 

جزو مومنين قرار می دهد و به عبارت ديگر خداوند را فريب می دهد.
همين گمان باطل را منافق نسبت به مومنين واقعی دارد؛ او تصور می كند كه 
آنها را  ايمان  با اظهار  از مومنين پنهان دارد و  را  می تواند ماهيت واقعی خود 
نه مومنين،  فريب دهد؛ خداوند متعال می فرمايد: شخص منافق نه خداوند و 
هيچكدام را نمی تواند فريب دهد. مومنين نيز با آگاهيی كه به واسطه آيات قرآن و 
هدايت گری های پيامبر اكرم پيدا می كنند، باطن منافق برای آنها آشكار می شود.

منافق با دورويی و نفاق خود خود را فريب می دهد؛ در اين پندار است كه می تواند 
خداوند و مومنين را فريب دهد، در حالی كه آنها از احوال خود با خبر هستند و 

كسی كه در نهايت ضرر می كند، خود اوست.
همه  بلكه  نيست؛  اسالمی  صدر  منافقين  برای  فقط  دهنده  تكان  هشدار  اين 
منافقين در طول تاريخ مورد خطاب آن هستند و بايد بدانند كه با انتخاب چنين 

رويكردی فقط به خود ضرر می زنند و دنيا و آخرت خود را تباه می كنند.
با  كه  آنان  ماست.  زمان  منافقين  برای  تكان دهنده  اشاره شده، هشداری  آيه 
همراهی امام خمينی)رضوان الل تعالی عليه(، از مواهب انقالب اسالمی برخوردار 
شوند، ولی در باطن هيچ اعتقادی به امام و آرمان های او ندارند يا اگر در دوره ای 
چنين اعتقادی داشتند، ولی به مرور زمان آن را از دست دادند. ولی همچنان 
اظهر همراهی با امام و انقالب می كند و در مقاطعی موانعی را در سر راه پيشرفت 
انقالب ايجاد می كنند و ابزاری می شوند برای تحقق اهداف دشمنان نظام. ولی 

بايد بدانند آنكه در نهايت بازنده اين روند است، خود آنها هستند.
اين نشريه نوشت: ديپلمات ارشد ايران، هفته گذشته 
سپاه  كرد  پيشنهاد  كشور  يك  دولت  آنكه  از  پس 
تهديد  گيرد،  قرار  تروريستی  گروه های  فهرست  در 
سازمان های  فهرست  در  بايد  نيز  سيا  سازمان  كرد 

تروريستی قرار گيرد.
سيما   و  صدا  خبرگزاری  وطن،  كيميای  گزارش  به 
نوشت: وزير امور خارجه ايران در واكنش پيشنهاد يك 
كشور برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ايران در فهرست گروه های تروريستی، خواستار قرار 

گرفتن سازمان سيا در اين فهرست شد. 
ايران  روسيه،  آمريكا،  پاليسی،  فارين  نوشته  به 
از  كداميك  كه  اين  درباره  سعودی  عربستان  و 
جنگجويان سوری بايد تروريست محسوب شوند و به 
آنها شليك شود و كداميك بايد ميانه رو تلقی شوند، 
اختالف دارند. اين مجله می افزايد: كارزار  بين المللی 
برای مستثنی كردن گروه های شبه نظامی سوريه از 
گفتگوهای صلح، منجر شد ديپلمات ارشد ايران هفته 
گذشته پس از آنكه دولت يك كشور رقيب پيشنهاد 
كرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران نيز در فهرست 
گروه های تروريستی قرار گيرد، تهديد كرد كه سيا در 
و  بحث  اين  گيرد.  قرار  تروريستی  سازمان  فهرست 
جدل كه در روز جمعه در پشت درهای بسته در هتل 
نيويورک پاليس روی داد، بعيد است منجر شود هر دو 
سازمان در فهرست سازمان های تروريستی قرار گيرند؛ 
اما اين نشان دهنده چالش هايی است كه دولت اوباما و 
ديگر قدرت های اصلی برای انتخاب گروه های سوری 

افزايد: مشخص  اين مجله می  با آن مواجه هستند. 
نيست كه كدام دولت تالش كرده است سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست گروه های تروريستی قرار 
گيرد كه اين مستثنی كردن موجب می شود گروه ها 
از گفت و گوهای ديپلماتيك مستثنی شوند و آنها را 
وزير  قرار می دهد. جان كری  نظامی  هدف مشروع 
اظهاراتی درباره اختالف نظر  آمريكا در  امور خارجه 
در اين زمينه گفت: ما زمان زيادی را برای گفت و گو 
درباره موضوعی هدر داده ايم كه می دانستيم اتفاق 
خارجه  امور  وزير  جوده  ناصر  داشت.  نخواهيم  نظر 
گروه های  از  فهرستی  بود،  يافته  ماموريت  كه  اردن 
تروريستی در سوريه ارايه كند، كپی از فهرست اوليه 
تا  داد  خارجه  امور  وزرای  به  جمعه  روز  در  را  خود 
سوريه  از  حمايت  گروه  اعضای  بين  در  آن  درباره 
از سپاه  اين فهرست شامل گروه هايی  صحبت شود. 
پاسداران انقالب اسالمی ايران و ديگر متحدان دولت 
سوريه تا يگان های حفاظت از خلق، متعلق به شبه 

نظاميان كرد كه مورد حمايت آمريكا است و گروه های 
اسالمی تندرو مانند احرارالشام و جيش االسالم بود. 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران، بالفاصله 
برخاست و با عصبانيت هشدار داد كه اگر گفت و گو 
درباره تروريسم سوريه به سمت ايران معطوف شود، 

ما آماده هستيم فهرست خود را معرفی كنيم.
 وی گفت كه سازمان اطالعات مركزی آمريكا )سيا( 
در صدر فهرست او قرار دارد. انتقاد ظريف، نخست در 
روزنامه الحيات گزارش شد. مجله فارين پاليسی پس 
از مصاحبه با شركت كنندگان حاضر در اين نشست 
آورده  دست  به  جديدی  اطالعات  مقامات  ديگر  و 
است. يك مقام آمريكايی اظهارات ديپلمات ايرانی را 
طعنه آميز توصيف كرد و گفت كه اين پيشنهاد جدی 
نخواهد بود. مجله فارين پاليسی افزود: اما ظريف تنها 
كسی نبود كه اعتراض كرد. دو ديپلمات از لبنان و 
عراق نيز پس از قرار گرفتن يك حزب سياسی متعلق 
از  نظاميان  شبه  و  لبنان  مجلس  رييس  بری  نبيل 
ايران  قدس  با سپاه  مرتبط  اهل الحق  جمله عصايب 
نيز تاكيد  اعتراض كردند. الوروف  نيز  و دولت عراق 
روسيه  نيروهای  با  جنگ  حال  در  گروه های  كرد: 
فهرست  در  بايد  نيز،  مانند جيش االسالم  سوريه  در 
تروريست ها قرار گيرند. اين بحث ها موجب شد جوده 
از  و  بازگردد  نشست  به  نظم  كند  تالش  نهايت  در 
تروريستی  فهرست  درباره  بحث  از  خواست  مقامات 
دست بردارند و كپی هايی را كه وی تحويل داده بود، 

بازگردانند.

حجت االسالم بهشتی نژاد گفت: موضوع شورای رهبری هيچ مبنای علمی، دينی و حقوقی 
ندارد و هدف مطرح كنندگان اين موضوع، تشويش اذهان عمومی در جامعه است.

پيش  سخنان  در  بهشتی نژاد  حسين  سيد  حجت االسالم  وطن،  كيميای  گزارش  به 
اكرم  از خطبه های نماز جمعه  اصفهان به مناسبت آغاز هفته وحدت و والدت پيامبر 
)ص(، اظهار كرد: وجود اقدس پيامبر اكرم زمانی كه پا به اين دنيا گذاشتند، با نشانه هايی 
در جهان همراه بود كه از آن جمله می توان به خاموش شدن آتشكده های هزار ساله و 

كنگره های كاخ های شاهان اشاره كرد.
وی با بيان اينكه به تعبير من فرو ريختن كنگره های كاخ شاهان هم زمان با والدت پيامبر 
اكرم )ص(، نشانگر خط بطالن بر همه كنگره های قدرت طلبی، سلطه جويی و تفاخر در برابر 

آمدن توحيد اسالمی است.
بهشتی نژاد با تاكيد بر اينكه تشعشع نورانی پيامبر اكرم )ص(، حتی در محيط 100 درصد 
تاريك دوران جاهليت عرب پيش از اسالم بر همگان مشخص بود، تصريح كرد: در روايتی 
آمده است كه پيامبر مكرم اسالم پيش از بعثت، دارای 20 خصلت بارز بوده است كه هر 
يك از اين خصلت ها برای وارستگی يك نفر كفايت می كند. وی با اشاره به اينكه بهترين 
آيات قرآن كريم در وصف وجود نازنين نبی مكرم و رسالت خطيب نبوت آمده است، اذعان 
داشت:  اگر امروز در دنيا همه بلندگوهای استكباری تالش می كنند چهره زيبای پيامبر اكرم 
)ص( كريه نشان دهند، نشان از قدرت جذب اسالم و نفوذ پيامبر اكرم )ص(  در دل ها است.

استاد حوزه يادآور شد: امروز اقتدار و عظمت اسالم و نبی اكرم و نورانيت احكام اسالمی 
در جهان بيشتر گسترش پيدا می كند و در اين راستا تالش های استكبار برای تخريب و 

تضعيف اسالم و چهره پيامبر اكرم )ص( نتيجه عكس دارد.
وی تاكيد كرد: در جهان امروز همه نسيم اسالم را دنيا استشمام می كنند،؛ عزت افزون 

اسالم حاكی از شكست سياست های استكبار در برابر اسالم است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دوران امروز، دوران نبی اكرم و اسالم مقتدر است كه نورانيت 
آن بر جهان می تابد و با ظهور حضرت حجت اوج تابش نورانيت اسالمی به نمايش در 

خواهد آمد.
بهشتی نژاد اذعان كرد: بيش از 10 خطبه در نهج البالغه به توصيف سيرت و صورت نبی اكرم 

پرداخته است؛ بر اساس اين خطبه ها سنت رسول اكرم )ص( رشد آحاد جامعه است.
وی افزود: كسانی كه امروز موضوع شورای رهبری را مطرح می كنند، در حقيقت درصدد 
اذهان عمومی جامعه می شود،  تشويش كردن  به  منجر  ايجاد وسوسه هايی هستند كه 
موضوع شورای رهبری هيچ مبنای علمی، حقوقی و دينی ندارد و خالف قانون اساسی 

است.
استاد حوزه علميه با اشاره به حماسه 9 دی تاكيد كرد: مردم اصفهان دارای ظرفيت های 
مضاعفی در همه زمينه های انقالبی بودند و در عرصه حماسه 9 دی با هوشياری و بصيرت 

عليه توطئه های دشمن و فتنه گران پيشتازانه در 8 دی، حماسه آفريدند.

اقتصاد مقاومتی ساز و 
کار مقابله با نفوذ
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محمد)ص( محور وحدت

استاندار یزد: خودداری از برجسته سازی 
مسایل منفی در رسانه ها

آغاز تحویل نخستین سامانه اس-3۰۰ 
به ایران از دیماه

استاد حوزه:نفاق)4(
موضوع شورای رهبری خالف قانون اساسی است

فارین پالیسی: 
ظریف خواستار قرار گرفتن سیا در فهرست سازمان های تروریستی شد

فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج(:

پیشکسوتان به جوانان 
اعتماد کنند

استاندار اصفهان :
16۰۰۰ چاه غیر مجاز 

در استان اصفهان؟!

سر دبیر یادداشت 

آیت اهلل یزدی: 

جامعه را بر سر انتخابات خبرگان دوقطبی نکنید 

میالد مسعود پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق )ع( مبارکباد

روزنامه کیمیای وطن 

3



پایه گذار هفته و حدت 

هفته  وحدت
آیا می دانید پایه گذار هفته وحدت کیست؟

مطلب زیر پاسخ این سوال را مشخص می کند
 خاطره  محمدعلی آذرشب از چگونگی پایه گذاری هفته  وحدت: 
این را ندانید که پایه گذار »هفته ی وحدت« چه  ممکن است 
از  قبل  خامنه ای  آقای  وحدت  هفته ی  پایه گذار  بود.  کسی 
انقالب بود؛ موقعی که ایشان در تبعید بودند؛ تبعیدگاه ایشان 
هم مسجد اهل تسنن داشت و هم مسجد اهل تشیع. ایشان 
آنجا برنامه ریخت که به مناسبت تولد پیغمبر بین ۱۲ تا ۱۷ 
ربیع االول، یک شب مساجد اهل تسنن  به دیدار شیعیان بروند 
و یک شب مساجد شیعه پیش اهل تسنن بروند و برنامه های 
مشترکی داشته باشند. همان موقع هم اسم این هفته را »هفته  
فورا  رسیدند،  رهبری  به  که  هم  وقتی  از  گذاشتند.  وحدت« 
بین مذاهب اسالمی«اقدام  تقریب  به تاسیس »مجمع جهانی 

کردند.

خبرگان  مجلس  انتخابات  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
و شورای اسالمی همزمان شده و مردم در این همزمانی باید به 

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری، دقت کنند.
 به گزارش کیمیای وطن، آیت اهلل محمد یزدی، با اشاره به تاریخ 
عبرت انگیز صدر اسالم تا امروز اظهار داشت: از صدر اسالم تا امروز، 
به سلطنت  را  اسالم  زمانی که  و  بنی عباس  و  بنی امیه  در دوران 
تبدیل کردند، بالهای متعددی بر سر اسالم عزیز آمد تا امروز که به 

گروه های تکفیری رسیده است.
تاکنون  دوران  آن  از  افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس   
خشونت ها و خال ف هایی صورت می گیرد که هدف آن ها تضعیف 
از  اسالم  و  است  اراده خداوند حاکم  در   نهایت  ولی  است؛  اسالم 
این فراز و نشیب ها عبور کرده و اکنون در مراکز علمی و نخبگانی 

اسالم مطرح است.
««دشمنان از اسالم اهل بیت)ع(، در هراس هستند

 آیت اهلل یزدی با تاکید بر اینکه دشمنان از اسالم اهل بیت )ع( در 
اسالم مطرح شود، خاطرنشان  این  نمی خواهند  و  هراس هستند 
اسالم  و  ناب  اسالم  ماهیت  تحریف  به دنبال  دشمنان  کرد: 
اهل بیت)ع( هستند؛ آن ها می خواهند به آن، چهره خشونت آمیزی 

بدهند که این امر مورد بیزاری همگان است.
وی در ادامه سخنانش به انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: امسال انتخابات مجلس خبرگان 
و مجلس شورای اسالمی همزمان شده و این کار با ادله خودش 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  مورد  در  است.  گرفته  صورت 
امیدوار هستیم که براساس روال قانونی انجام شود و کسانی که 
وارد این مجلس در آینده می شوند و آن را اداره می کنند، بهتر از 

فعل و گذشته نسبت به این کار مبادرت ورزیده و برای رشد کشور 
اهتمام داشته باشند.

رییس مجلس خبرگان رهبری افزود: کلید جمهوری و اسالمیت 
نظام، در دست مجلس خبرگان رهبری است؛ وقتی به شرایط و 
مشخصاتی که برای اعضای این مجلس گفته شده، نگاه می کنیم، 

به این نکته واقف می شویم.
انتخابات مجلس  ««نباید اهمیت خبرگان رهبری در سایه 

قرار گیرد
 وی با توجه به شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تصریح 
کرد: مردم هستند که در مجلس خبرگان، انتخاب می کنند و این 
مجلس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و نباید اهمیت آن در 

سایه انتخابات مجلس قرار گیرد.
 آیت اهلل یزدی تصریح کرد: مهم ترین بخش تشکیالت جمهوری 
اسالمی ایران، مجلس خبرگان است؛ زیرا رهبری توسط این مجلس 
انتخاب می شود؛ از این رو هم جمهوریت نظام با انتخاب مردم در 

حوزه های انتخابی تحقق می یابد.
امام  حضرت  مورد  در  افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
خمینی)ره( مردم، خود ایشان را انتخاب کردند؛ زیرا ایشان اولین 
بار نظریه والیت فقیه را در کتابشان تبیین کردند و سپس مقام 

معظم رهبری توسط این مجلس انتخاب شد.
با  تناسبی  که  کسانی  ثبت نام  از  یزدی  آیت اهلل  ««انتقاد 

مجلس خبرگان ندارند
هیچ  که  کسانی  ثبت نام  از  انتقاد  با  ادامه  در  یزدی  آیت اهلل   
خانمی  اینکه  داشت:  اظهار  ندارند،  خبرگان  مجلس  با  تناسبی 
ثبت نام  بگوید  و  کند  ثبت نام  خبرگان  برای  نامناسب  شرایط  با 

اکنون  است.  وقت  و  هزینه  صرف کردن  است،  آزاد  همه  برای 
 شنیده ام که نزدیک به 500 یا 800 نفر برای 88 کرسی ثبت نام

 کرده اند.
و  کرد  اشاره  رهبری  خبرگان  مجلس  وظیفه  دومین  به  وی   
عمل  بر  نظارت  رهبری،  خبرگان  مجلس  وظیفه  دومین  گفت: 
در  دوره  این  در  که  است  رهبری  برای  ذکرشده  شرایط  بقای  و 
اعضای  و  گرفته  صورت  مناسبی  به شکل  مربوط،  کمیسیون 
رهبری و  هدایت  مناسبی  به شکل  جامعه  که  دیده اند   محترم 

 می شود.
««جامعه را بر سر انتخابات خبرگان رهبری دوقطبی نکنید

 رییس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: توصیه من در این 
دوره این است که جامعه را بر سر این انتخابات دوقطبی نکنید و 
البته شورای نگهبان وظایفی دارد و از بین این تعداد 800 نفر یا 

بیشتر، تعدادی را انتخاب می کند.
وی به انتخاب کنندگان مجلس خبرگان توصیه کرد تا اهمیت این 
انتخابات را دست کم نگیرند و با تحقیق کافی دست به انتخاب 
بزنند و تاکید کرد: از مردم می خواهیم   همان طور که باید نسبت 
به  نسبت  باشند،  داشته  خاص  توجه  اسالمی  شورای  مجلس  به 
انتخابات خبرگان نیز توجه کافی داشته باشند و تاکید من به دلیل 

این همزمانی است تا مردم اهمیت این مجلس را فراموش نکنند.
و  دست اندرکاران  همه  تالش  با  امیدوارم  افزود:  یزدی  آیت اهلل 
باشیم و در  انتخابات خوب و پرشکوهی داشته  انتخاب کنندگان، 

آینده وضعیت خوبی در کشور حاکم باشد.
و  دسته بندی ها  گذاشتن  کنار  بر  یزدی  آیت اهلل  ««تاکید 

جناح بندی ها در انتخابات خبرگان رهبری
 رییس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: باید گروه بندی ها 
و جناح گرایی را کنار گذاشت و آینده کشور و آرمان های امام راحل 

را در نظر گرفت.
وی با محکومیت کشتار شیعیان در نیجریه اظهار داشت: ما به عنوان 
اعضای حاضر مجلس خبرگان در اجالسیه، این حادثه را محکوم 
همان  این    آیا  که  کند  بررسی  تحقیق،  کمیته  باید  و  می کنیم 
عداوت ها و دشمنی هایی نیست که از ابتدا علیه خاندان پیامبر)ص( 
انجام شده یا اینکه مسایل دیگری است. آیت اهلل یزدی به ترورهای 
اخیر در کشورهای همسایه و درگیری ترکیه و روسیه اشاره کرد 
و گفت: این وضعیت مطلوبی نیست و باید ریشه تکفیر برداشته 
شود و این آفت از جهان اسالم پاک شود؛ خوشبختانه امنیت در 
کشور ما برقرار است و امیدواریم انتخابات نیز بدون هیچ حادثه ای 

و به خوبی برگزار شود.

محمد)ص(، محور وحدت

ادامه ازصفحه یک:
گام بسیار مهم دیگري که پیامبر اکرم در جهت وحدت امت 
لواي  تحت  انصار،  و  مهاجر  مسلمانان  کردن  متحد  برداشت، 
اسالم بود که به نوعي یهودیان و غیر آنها، از هم پیمانان و امثال 
آن را، تحت پوشش مي گرفت که البته به واسطه پیمان هایي 
یا منشور  آنها مي بست، صحیفه و مکتوب  با  بود که پیامبر 
این پیمان ها، مسلمانان را هر چه بیشتر به هم نزدیک کرد و 
روابط دیني، پایه هاي دیني-عقیدتي و تشکل ها و تجمع هاي 
مردم را تنظیم و تحکیم کرد و طي آن اعالم شد که مسلمانان 
مستکبرین و  دشمنان  علیه  مستقل  و  متحد  واحد،   امت 

 هستند. 
و  مهاجرین  میان  اخوت  و  برادري  پیمان  عقد  همچنین 
بود  انقالبي  و  بي سابقه  ابتکاري  انصار،  قبایل  بین  و  انصار 
و  امید  نا  را  منافقان  و  یهود  باالخص  اسالم  دشمنان  که 
کن  ریشه  را  مدینه  اهل  عمده  جناح  دو  میان  اختالفات 
افراد  و  قبایل مختلف  با  پیغمبر  از طرفي دیگر وصلت  نمود. 
در  عمدتا  که  مخالف  سرشناس  افراد  یا  آنها  مسلمان  تازه 
کرد؛  مي  خویشاوند  اسالم  با  را  قبایل  آن  بود،  مدني  دوران 
 این خود گامي مهم در راه ایجاد وحدت قبایل افراد کینه توز

 بود.
اکنون در سالروز والدت پیامبر اعظم)ص( و حضرت امام جعفر 
صادق)ع( بر مسلمانان است که با چشم بصیرت و نگاه تیزبینانه 
دشمنان اسالم و توطئه های تفرقه انگیز آنها را بشناسند و با 
تکیه بر اصول مشترک و منافع مشترک که کفار چشم دیدن 
آن را ندارند، از همدیگر حمایت و تالش کنند در یک جبهه 
واحد قرار گیرند که یداهلل مع الجماعه و پرچم پر افتخار دین 
محمد)ص( را که جهانی شده، پاسداری کنند؛ به یقین این 
اتحاد و همبستگی می تواند دشمنان را مایوس و مسلمانان 
را در تمامی عالم سربلند و عزتمند کند. این چیزی است که 
همه علما و دانشمندان اسالمی به آن معتقدند و تا به حال بر 

آن پای فشرده اند.

گاردین گزارش می دهد؛
 تاسیس سفارت فرهنگی ایران 

در اسرائیل!
»پینکاس ماتان، مغز متفکر این سفارت فرهنگی که ناخن هایش را هم 
به رنگ پرچم ایران الک زده، معتقد است نباید اجازه داد سیاست روابط 

خوب میان شهروندها را خراب کند« 
به گزارش کیمیای وطن، تعدادی از ایرانیانی که قبل از انقالب اسالمی 
وطن خود را ترک کرده و به رژیم کودک کش صهیونیستی روی آوردند، 
در اقدامی نمایشی و تبلیغاتی ساختمانی را به نام »سفارت فرهنگی ایران 
در اسراییل« تاسیس کردند و آنطور که گفته می شود هدف مضحک آن 
نمایش هنر و موسیقی ایران برای از بین بردن دشمنی میان دو ملت است! 
این سفارت خودخوانده که در شهر بیت المقدس و توسط 500 هنرمند 
فراری ایجاد شده، حتی یک شبکه رادیویی به زبان های عبری و فارسی 
خواهد داشت تا در هرچه بیشتر محقق کردن اهداف رژیم اشغالگر قدس 
برای تطهیر چهره جنایت کار و مخفی کردن دست های آلوده به خون 
فلسطینیان، موثر واقع شود. روزنامه انگلیسی گاردین، در گزارشی پر آب و 
تاب از این اقدام نمایشی می نویسد: »با فراهم آوردن مجموعه ای از تنقالت 
ایرانی، مانند شاهتوت، چاقاله بادام و حلوا در کنار موسیقی ایرانی؛ عصر 
افتتاحیه این مجموعه نوستالژی خاصی را برای بسیاری از افراد )شرکت 
کننده در مراسم( ایجاد کرد.« گویا دست اندرکاران این نمایش، حتی از 
تنقالت ایرانی اطالع کاملی نداشتند که چنین مجموعه بی ربطی را کنار 
هم جمع کردند! این روزنامه ضمن »اسراییلی« خواندن برپا کنندگان این 
سفارت فرهنگی، هدف آن را نزدیک کردن مردم ایران و اشغالگرانی که 
خانه و کاشانه مردم مظلوم فلسطین را بر سرشان آوار نمودند، بیان کرده 
و افزود: »روابط ایران و اسراییل از زمان انقالب اسالمی و زمانی که آیت اهلل 
روح اهلل خمینی از اسراییل با عنوان »دشمن اسالم« نام بردند؛ تیره و تار 
شد. محمود احمدی نژاد هم از سال های ۲005 تا ۲0۱3 تاکید می کرد که 
اسراییل باید از صفحه تاریخ محو شود.« نکته جالب در عکس های منتشر 
شده از این سفارتخانه جعلی، استفاده از پرچم فعلی ایران با نماد اسالمی 
است؛ در حالی که معموال در چنین اقداماتی پرچم شاهنشاهی سابق ایران 
به کار می رود.گاردین در حالی که سعی داشت به خواننده بقبوالند »مردم 
ایران و اسراییل خواهان روابطی بهتر با هم هستند«، می نویسد: »پینکاس 
ماتان، مغز متفکر این سفارت فرهنگی که ناخن هایش را هم به رنگ پرچم 
ایران الک زده، معتقد است نباید اجازه داد سیاست روابط خوب میان 
شهروندها را خراب کند و هدف ایجاد این مکان را ایجاد ارتباط میان دو 

ملت، اشتراک فرهنگی و هنری و ترویج صلح بیان کرد.«

»تصویب مجوز استفاده از نیروی نظامی توسط کنگره و امضای 
آن توسط رییس جمهور، نشان دهنده اعتبار ادعای رییس جمهور 

مبنی بر باقی ماندن »تمامی گزینه ها بر روی میز« است...«
»هیل«  خبری  پایگاه  نیـوز،  جام  سیاسی  سرویس  گزارش  به 
)Hill( وابسته به کنگره آمریکا، در گزارشی تحت عنوان »مجوز 
استفاده از نیروی های نظامی اکنون مورد نیاز است: اولویت اول 
ایران است نه داعش«، به تمسخر موضع گیری های دولت  ما 
آمریکا در مقابل ایران پرداخته و نوشت: »جا دارد کسی گمان 
کند که واکنش ما به تخلف اخیر ایران، این است که با مشت به 

صورت خودمان بکوبیم!«
مناظرات  در  کروز«  »تد  »سناتور  است:  آمده  گزارش  این  در 
توافق  گذشته،  هفته  خالل  در  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
آمریکا  ملی  امنیت  برای  تهدید  بزرگ ترین  را  ایران  هسته ای 
خواه  نامزدهای جمهوری  مناظرات  گفت.  می  راست  او  خواند؛ 
نشان می داد که موضوع هایی مانند داعش و وضعیت پناهندگان 
تمام توجه ما را به خود جلب کرده و از تهدیدی بسیار مهم تر و 
بلند مدت تر غافل مان کرده است؛ هژمونی و استیالی ایران در 
منطقه که توافق هسته ای آن را مشروع کرده و از آن حمایت 

می کند.
ایران در ماه اکتبر یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. البته 
واقع  در  دارد؛  زیادی  خانگی  مصارف  بالستیک  موشک های 
ها،  موشک  این  از  دارد  نظر  در  »آمازون«  اینترنتی  فروشگاه 
برای رساندن اقالمی مانند مبل و اثاث خانه به درب منازل شما 
بالستیک  اما موشک های  بود؛  این یک شوخی  نماید!  استفاده 
فقط برای حمل کالهک هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. 
این آزمایش موشکی ناقض قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل 

بوده است.« 
درادامه این گزارش ضمن تمسخر اقدامات دولت آمریکا در مقابل 
آمریکا،  اکتبر،  ماه  موشکی  آزمایش  از  »پس  است:  آمده  ایران 
نامه ای  و  داده  انجام  اقدامی جسورانه  آلمان  و  فرانسه  انگلیس، 

حساب شده را به کمیته تحریم های سازمان ملل متحد نوشتند. 
شایان ذکر است که آمریکا، انگلیس و فرانسه خودشان از اعضای 

این کمیته هستند.
قوانین  ایران،  که  گفت  توان  می  خالصه  طور  به  بنابراین،   
بین المللی را با آزمایش یک سیستم پرتاب بمب هسته ای آن 
هم در خالل مرحله نهایی اجرایی شدن یک توافق بین المللی بر 
سر برنامه بیست ساله نامشروع هسته ای این کشور، نقض نموده 
و آمریکا در مقابل این اقدام، نامه ای خشمگینانه برای خودش 

ارسال کرده است!
 البته ما هفته گذشته نیز متوجه شدیم که ایران موشک بالستیک 
باید  دیگر  این  است.  کرده  آزمایش  نوامبر  اواخر  در  را  دیگری 
نامه ای آتشین را در پی داشته باشد، نه؟ جا دارد کسی گمان 
کند که واکنش ما به تخلف اخیر ایران این است که با مشت به 

صورت خودمان بکوبیم!«
 این پایگاه آمریکایی با اشاره به کمک ایران به گروه های مقاومت 
در منطقه از جمله حماس و حزب اهلل، پشتیبانی از دولت بشار 
اسد در مقابل تروریست ها و شورشیان، حمایت از مردم مظلوم 
یمن، و موارد ادعایی دیگر از جمله سفر سردار سلیمانی به روسیه 
و عدم همکاری ایران با سازمان ملل در بررسی ابعاد نظامی برنامه 
هسته ای و ... ایران به نقض توافق متهم کرده و نتیجه می گیرد: 
»به روشنی پیداست که رژیم تهران به هیچ وجه خودش را درگیر 
اموری مانند قوانین بین المللی، توافقات، تعهدات و یا معنای واژه 

»Honest« ]صادق[ در دیکشنری »مریام وبستر« نمی کند.«
 در ادامه این گزارش آمده است: »همه اینها حتی قبل از آن است 
که برجام به صورت کامل اجرایی شود و ایران به ۱50 میلیارد 
دالر پول باد آورده از دارایی های مسدود شده اش دست یابد و 
شرکت های اروپایی برای امضای قراردادهای تجاری به این کشور 
سرازیر شوند. ما در حال حاضر تخلفات ایران از توافق هسته ای را 
نادیده می گیریم. آیا کسی به صورت جدی فکر می کند که این 

روال تغییر خواهد کرد؟

  هر چند خطر داعش، خطری واقعی است اما آمریکایی ها باید 
چشم اندازی مناسب نسبت به این گروه تروریستی داشته باشند. 
ماهانه  درآمد  گزارشی،  طی  تایمز  فایننشال  پیش،  هفته  یک 
داعش را چیزی حدود 50 میلیون دالر عنوان کرد. ساالنه 960 
میلیون دالر شاید پول زیاد به نظر آید، اما به اندازه تولید ناخالص 
ملی کشوری مانند گینه بیسائو است. ضمن اینکه داعش به هیچ 
وجه ظرفیت تولید صنعتی را ندارد و ارتش آن تعدادی جوان با 
تسلیحات محدود در کامیون ها هستند. آن ها شرور و مصمم 
اقدامات مناسبت در مورد آن ها صورت پذیرد؛  باید  هستند و 
اما یک تهدیدی وجودی بلند مدت برای صلح و امینت جهانی 

نیستند. اما ایران هست.
  همانگونه که بسیاری از ما پیش بینی می کردیم، ایران در حال 
اثبات این موضوع است که به هیچ وجه قصد رعایت کردن مفاد 
برجام را ندارد. و همان طور که بسیاری از ما مظنون بودیم، دولت 
اوباما نیز ثابت کرده اولویت آن، حفظ و نگهداری توهمی از یک 
توافق به جای دستیابی به اهداف اعالم شده توافق است و مردم 
آمریکا را نیز متوجه تهدید داعش کرده اند؛ که تهدیدی حقیقی 

است اما نسبت به تهدید ایران بسیار کمتر فاجعه بار است.
 همانطور که قبل از توافق هسته ای گفته شد، اعضای کنگره، 
جمهوری خواهان و دموکرات ها باید دعوا بر سر توافق را کنار 
را  نظامی  نیروی  از  استفادهه  مجوز  آن،  جای  به  و  بگذارند 
مورد  در  که  نمایند  مجبور  را  رییس جمهور  و  نمایند  تصویب 
این  نیست که  معتقد  آن موضع گیری کند. هرچند هیچ کس 
داشته  را  ایران  مقابل  در  نظامی  نیروی  از  استفاده  اراده  دولت 
باشد؛ اما تصویب مجوز استفاده از نیروی نظامی توسط کنگره و 
امضای آن توسط رییس جمهور، نشان دهنده اعتبار ادعای رییس 
جمهور مبنی بر باقی ماندن »تمامی گزینه ها بر روی میز« است 
و نامزدهای ریاست جمهوری و رای دهندگان را مجبور به تمرکز 
مجوز  بالفاصله  باید  کنگره  کند.  می  ایران  سیاست  بر  کردن 

استفاده از نیروی نظامی را صادر کند.«
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««یادداشت روز 

سیاست

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران:
قدرت ایران اسالمی در صحنه بین المللی شایان تقدیر است

در  اثبات حرفش  برای  و تالش  و جهان  منطقه  در  اسالمی  ایران  قدرت  ایران گفت:  و جنوب  اصفهان  ارامنه  اعظم  اسقف 
صحنه بین المللی شایان تقدیر است. به گزارش کیمیای وطن، بابکن چاریان پیش از ظهر 
امروز در یادواره شهید نامجو و تجلیل از خانواده شهدای ارامنه در تاالر کتابخانه مرکزی 
اصفهان، اظهار کرد: هرگز نمی توانیم شهدای بزرگ خود را فراموش کنیم؛ چرا که آنها 
جان خود را در راه استقالل و آزادی فدا کردند. وی بیان کرد: وظیفه همه ما این است 
که در بزرگداشت نام و یاد شهدا بکوشیم و برای شادی روح آن ها دعا کنیم؛ از نظامیان 
و فرماندهانی که در راه استقالل و امنیت این کشور کوشش می کنند، قدردان هستیم. 
برای حفظ استقالل، آزادی و  ایران تصریح کرد:  ارامنه اصفهان و جنوب  اسقف اعظم 
تمامیت ارضی ایران اسالمی دعا می کنم و امروز خوشحال هستم که ایران در صحنه 
بین الملل و منطقه ای با قدرت عمل کرده و حرف خود را به اثبات رسانیده است. وی تاکید 

کرد: این امر مهم یاد شده را مدیون جانفشانی شهدا، امرا، فرماندهان نظامی ایران و فرمانده کل قوا هستیم.

آیت اهلل یزدی: 

جامعه را بر سر انتخابات خبرگان دوقطبی نکنید 

پاسخ رهبر انقالب به استفتایی درباره استفاده از خودروی 
شخصی در ایام آلودگی هوا 

کانال تلگرامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای پاسخ رهبر انقالب به استفتایی درباره استفاده از خودروی 
شخصی در ایام آلودگی هوا را منتشر کرد.

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که »رفت و آمد با وسایل نقلیه  شخصی 
و استفاده نکردن از وسایل نقلیه  عمومی در زمان هایی که هوای شهر آلوده است، 
چه حکمی دارد؟« بیان کرده  اند: »در صورتی که وضعیت استثنایی و هوای شهر 
دچار  که  افرادی  به ویژه  مردم  برای  هوا  این  تنفس  که  گونه ای  به  باشد،  آلوده 
بیماری های قلبی و تنفسی هستند، ضرر قابل توجهی داشته باشد، اگر کسی سبب 
 افزایش این آلودگی شود و ضرر معتنابهی به مردم برساند، کار حرام مرتکب شده 

است.
مراعات باید  نیاورند،  بیرون  را  شخصی  نقلیه   وسایل  مردم  که  کردند  اعالم  مسئوالن  اگر  لذا    

 شود.«

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: حماسه 9دی همواره باید در ذهن مردم باقی بماند؛ زیرا 
این انقالب این مسایل را تجربه کرده است و نباید اینگونه اتفاقات بار دیگر تکرار شود. به گزارش 
کیمیای وطن، محمدرضا باهنر عصر پنجشنبه در مراسم دومین سالروز درگذشت استاد علی اکبر 
پرورش در اصفهان افزود: باید وحدت جامعه اسالمی را قوت بخشیم تا از مشکالتی که دشمنان برای 
جهان اسالم به وجود آورده اند، رهایی یابیم. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به فعالیت گروه های 
تروریستی در منطقه دل خوش کرده است، اضافه کرد: امروز خاندان آل سعود به همکاری با رژیم 
صهیونیستی افتخار می کند و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی به گروه های تروریستی در منطقه 
دل خوش کرده است. باهنر با اشاره به آغاز هفته وحدت افزود: به یاری خدا در سال های آینده، در 
حالی به استقبال گرامیداشت هفته وحدت خواهیم رفت که دیگر نشانی از تکفیری ها و داعشی ها 
که به نام دفاع از دین جنایت می کنند، نباشد. نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
پس از پیروزی انقالب ایران، اسالم در دنیا عزت یافت، گفت: اسالم پس از ۱4 قرن به سرعت در 
افکار عمومی مردم جهان نفوذ کرد و الگویی برای بسیاری از مردم جهان شد. وی با اشاره به توطئه 
های جدید دشمن برای مهار سرعت توسعه اسالم در جهان، افزود: پس از پیروزی انقالب تحلیلگران 
غرب معتقد بودند زلزله ای در سطح سیاست جهانی رخ داده که پس لرزه های آن به سرعت قلوب 
مسلمانان و سایر ملل دنیا را فتح خواهد کرد.باهنر تصریح کرد: بر این اساس دشمنان با استفاده از 
تجارب خود توطئه هایی را علیه انقالب اسالمی طراحی کردند تا انقالب ایران را در سطح جهان 
منزوی کنند و خواب از بین بردن نظام جمهوری اسالمی ایران را دیدند. وی از آغاز جنگ تحمیلی، 
محاصره اقتصادی، درگیری های داخلی و حمایت از گروهک های داخلی به عنوان تالش دشمنان 
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی یاد کرد و گفت: بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب، دشمن 
به دنبال این است تا چیزی به نام نظام اسالمی باقی نماند؛ اما به رغم همه این تالش ها، روز به روز 
بر عزت نظام جمهوری اسالمی ایران درسطح بین المللی افزوده شده و در سال های اخیر نسیم 
انقالب اسالمی ایران نیز به سمت کشورهای منطقه وزیدن گرفته است. نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی افزود: در پی وزش این نسیم پس از مدت کوتاهی و بعد از دو سال، چند حکومت مختلف 
دست نشانده و استعمار شده توسط استکبار جهانی فرو ریخت و حکومت های دیکتاتوری از قدرت به 
زیر کشیده شدند. باهنر با بیان اینکه امروز دشمن از خوش نامی و جذابیت اسالم و معارف اسالمی 
هراسان است، گفت: ایجاد داعش برای دلزدگی افکار عمومی مردم جهان نسبت به اسالم، تشکیل 

شد؛ اما پدیدآورندگان این گروه های تروریستی از اینکه تروریست ها زمانی به سراغ خودشان هم 
می آیند، غافل بودند. وی افزود: اشغال افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروریست ها بود و امروز 
این گروه های تروریستی در کشورهای جهان گسترش یافته اند. نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه همه بخوبی می دانند که رفتار داعش هیچ ارتباطی با معارف دین اسالم ندارد، افزود: 
جوانان غیرتمند سوریه، عراق و حزب اهلل تالش می کنند تا این غده بدتر از صهیونیست ها را از چهره 
جهان پاک کنند. نایب رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه به شکل گیری نهضت امام خمینی)ره( 
و نقش استاد پرورش در تقویت و استمرار این نهضت اشاره کرد و افزود: امام )ره( در پاسخ به ماموران 
ساواک که از ایشان پرسیده بودند که »قصد داری حکومت اسالمی برپا کنی، پس سربازانت کجا 
هستند؟« گفته بودند: سربازان من در گهواره ها هستند. وی افزود: کسانی همچون استاد پرورش از 
این سخن امام خمینی)ره( متوجه شدند که باید نسل انقالب را تربیت کنند و این نسل باید با اسالم 
ناب آشنا شوند. باهنر اظهار کرد: استاد علی اکبر پرورش، قبل از پیروزی انقالب اسالمی در مبارزه با 
یکی از فرقه های گمراه تالش بسیاری برای جلوگیری از انحراف اسالم انجام داد و از کسانی بود که 
مانند شهدای دشت کربال عالوه بر دوست و دشمن شناسی، زمان شناس هم بود. وی افزود: استاد 
پرورش در آن زمان، فاصله انجمن حجتیه با اسالم ناب را درک کرد و به مبارزه با انحراف پرداخت 
و یک معلم آگاه، بصیر و مبارز بود. نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: سخنان استاد پرورش 
همیشه جذاب، عمیق، پرمحتوا و با طراوت بود و در همه پست ها روحیه انقالبی و خدمت گزاری 
خود را تغییر نداد؛ زیرا باور داشت که عالم محضر خداست. وی با اشاره به سالروز حماسه 9 دی بیان 
کرد: در سال 88 سران فتنه، فتنه ای را ایجاد کردند که هزینه های زیادی را بر انقالب وارد کرد؛ زیرا 

تصمیم گرفته بودند جمهوریت و اسالمیت را از بین ببرند.
نایب رییس مجلس خاطر نشان کرد: حماسه 9 دی، رود خروشانی بود که روزهای ابتدایی انقالب را 

یادآوری می کرد و در آن زمان خیلی از افراد از سران فتنه اظهار برائت کردند. 
وی با بیان اینکه امروز برخی می گویند چرا می خواهید فتنه 88 فراموش نشود، افزود: باید در پاسخ 
گفت که حماسه 9 دی، همواره باید در ذهن مردم باقی بماند؛ زیرا انقالب این مسایل را تجربه کرده 

است و نباید اینگونه اتفاقات بار دیگر تکرار شود.
در این مراسم از سلسله کتاب هایی با عنوان »یاور صدیق انقالب« در باره زندگی سیاسی استاد 

پرورش که به همت اداره کل اطالعات استان اصفهان منتشر شده است، رونمایی شد.

خبرگزاری ایتارتاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد نظامی، اعالم کرد: تحویل سامانه اس 300 به 
ایران، از ژانویه )دی ماه( آغاز می شود و فوریه )بهمن ماه( پایان می یابد.به گزارش کیمیای وطن، 
خبرگزاری ایتارتاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد نظامی امروز جمعه گزارش داد که تحویل 
سامانه اس 300 به ایران، در ماه ژانویه آغاز می شود.این منبع نظامی گفته است که تحویل اولین 
سامانه از اس 300 در ماه ژانویه آغاز و در ماه فوریه)یک ماه بعد( به پایان می رسد. به گفته وی، 
ایران دومین سامانه را در ماه اوت یا سپتامبر ۲0۱6 دریافت خواهد کرد.وی تاکید کرد که روسیه 
تمام تعهدات خود را در زمینه تجهیز ایران به سامانه پدافند هوایی اس 300 انجام خواهد داد. 
به گفته این مقام ارشد روسیه، حدود 80 متخصص ایرانی در زمینه نحوه استفاده از این سامانه 
از ماه ژانویه  ایران  در آکادمی هوای فضای موژیسکی روسیه، آموزش خواهند دید. متخصصان 
آموزش خود را در این آکادمی آغاز خواهند کرد و به مدت 4 ماه به طول خواهد انجامید. براساس 
این گزارش، هزینه های این دوره آموزشی 4 ماهه در قرارداد پیش بینی شده است. پس از آن 
متخصصان ایران در ماه مه به خانه بازخواهند گشت.به گفته این منبع روس، براساس قراردادی که 
میان دو طرف در ماه سپتامبر ۲0۱5 امضا شد، اولین سامانه از اس 300 برای انجام مراحل تست 
و آزمایش فورا به منطقه »کاپوستین یار« منتقل شد. در حال حاضر، مراحل تست آن رو به اتمام 
است و منتظر تاییدیه نهایی و کسب مجوزهای الزم است. به گفته این منبع نظامی روس، اولین 
سامانه به بندری در سواحل دریای خزر منتقل و از طریق دریایی به ایران تحویل داده خواهد شد. 
قرارداد تحویل سامانه های اس-300 در اواخر سال ۲00۷ میالدی امضا شد و قرار بود روسیه 5 
آتشبار از این سامانه های موشکی پدافند هوایی به ارزش حدود800 میلیون دالر را به ایران تحویل 
دهد؛ اما در ماه سپتامبر سال ۲0۱0 دمیتری مدودف رییس جمهور وقت روسیه با صدور فرمانی 
تحت عنوان تدابیر مربوط به اجرای قطع نامه شماره ۱9۲9 شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
مورخه 9 ژوئن سال ۲0۱0 میالدی، تحویل سامانه های اس ـ 300، تسلیحات زرهی و هواپیما، 
بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع کرد. بعد از آن ایران به خاطر عدم تحویل اس-300 از 
شرکت روسی »روس آبارون اکسپورت« به دادگاه بین المللی حکمیت ژنو شکایت کرده و تقاضای 
با صدور  4 میلیارد دالر غرامت نمود. والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ۱3 آوریل امسال 
حکمی ممنوعیت تحویل سامانه های موشکی پدافند هوایی اس-300 را به ایران لغو کرد. ایران قرار 

است بعد از دریافت اولین سامانه شکایت خود را پس بگیرد. فارس

آغاز تحویل نخستین سامانه اس-۳۰۰ به باهنر: حماسه 9دی باید در ذهن مردم باقی بماند

ایران از دی ماه

پایگاه کنگره آمریکا؛

خودزنی آمریکا 
 پس از آزمایش 
موشکی ایران!
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اطالع رسانی های  همواره  که  آنجا  از  وطن  کیمیای  روزنامه 
کاربردی و دانش افزایی هموطنان گرامی را در زمینه مسایل 
داده  قرار  کاری خود  در سیاست های  روز کشور  به  و  مبتال 
است،  به مناسبت 5 دی ماه روز ملی مبارزه با بالیای طبیعی 
مقاله ای در این زمینه تقدیم خوانندگان گرامی می کند؛ امید 
است گامی هر چند کوچک در راستای افزایش آگاهی عمومی 

و منافع ملی باشد.
 هر اتفاق طبیعی غیر مترقبه و در موارد ناگهانی که موجبات 
تضعیف و نابودی توانمندی های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی 
مانند خسارت های جانی و مالی، تخریب تاسیسات زیربنایی، 
منابع اقتصادی و زمینه های اشتغال جامعه را فراهم آورد، به 
عنوان بالیای طبیعی تعریف می شود که از مصادیق بارز آن، 
می توان زلزله، سیل، خشکسالی، پیشروی آب دریا، آتشفشان، 
لغزش الیه های زمین، رانش، طوفان و آفات طبیعی را نام برد.

در بین حوادث طبیعی، تنها در طول یک قرن گذشته بیش از 
یک هزار و ۱5۰ مورد زمین لرزه مرگبار در ۷5 کشور جهان، 
رخ داده است. بیش از ۸۰ درصد مرگ و میرهای حاصل از 
این رویداد طبیعی در ۶ کشور جهان به وقوع پیوسته است. 
ایران نیز با تلفاتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر و خسارت هایی افزون 
که  آید  می  به شمار  از کشورهایی  یکی  ریال،  میلیاردها  بر 
داده  اختصاص  خود  به  طبیعی  حوادث  بروز  در  زیادی  آمار 
است. درکشور ما ایران حداقل وقوع ۳۱ نوع بالیای طبیعی 
شامل: زلزله، سیل، طوفان، آلودگی آب و هوا و محیط زیست، 
بیماری های  و  آفات  دریا(،  بزرگ  لرزه ای  )موج  تسونامی 

سابقه  گلی  روانه های  و  خشکسالی  زمین،  نوسانات  نباتی، 
صایقه،  لغزش ها،  زمین  جنگلها،  خودسوزی  همچنین  دارد. 
سنگ ریزش ها، خطرهای زمین گرایی )ژئوترمال(، ریزش های 
فرسایش  آهکی(،  )حوضه های  کارستی  ریزش های  سطحی، 
معدنی،  مواد  استخراج  نواحی  در  زمین  نشست های  خاک، 
نفوذ و پیش روی آب دریا، ریزش های زیردریایی، رسوب زدایی، 
باتالق زایی،  سواحل،  دگرشکلی  زیردریایی،  لغزش های 
سرمازدگی،  و  انجماد  آتشفشان،  ،کویرزایی،  مرداب زایی 
خودسوزی میدان های ذغالی و بهمن، از دیگر بالیای طبیعی 

شناخته شده در کشور است.
با توجه به آمار و ارقام یاد شده، توجه ویژه به برنامه ریزی های 
الزم، چه در مرحله پیشگیری وچه در مرحله مدیریت بحران، 
شهری،  مدیریت  شامل  کشور  مدیریت  مختلف  سطوح  در 

مدیریت جنگل ها و منابع طبیعی، مدیریت ساخت و سازها اعم 
از سازه های مسکونی وسازه های صنعتی حساس نظیر سدها، 
نیروگاه ها، پتروشیمی ها و معادن و نیز سازه های زیرزمینی 
و... بسیار اهمیت دارد؛ زیرا با انجام تدابیر علمی الزم می توان 
در  و  کاست  طبیعی  بالیای  از خسارت های  زیادی  تا حدود 
نتیجه از لحاظ اقتصادی، فشار  مالی کمتری در اثر وقوع این 
بالیا بر دولت و مردم وارد خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه 
به  زلزله،  برابر  در  دینامیک سازه ها  و  استاتیک  فنی  تاییدیه 
عنوان یک الزام قطعی در کلیه پروژه های ساختمانی مد نظر 
قرار گیرد، مسلما از خسارت های ناشی از زلزله کاسته خواهد 
نظیر  شهری  خدمات  زیرساخت های  تقویت  همچنین  شد. 
خطوط لوله گاز و شبکه برق رسانی می تواند تا حدود زیادی از 
خسارت های ثانویه ای که در اثر زلزله رخ می دهد، بکاهد؛ زیرا 

در دنیا ثابت شده که عمده خسارت ها در زلزله های بزرگ، نه 
در اثر صرفا خود زلزله که در اثر انفجارهای ناشی از تاسیسات 
و  آب  طغیان  است.  آن  امثال  و  سد  ترکیدن  و  گاز  یا  برق 
سرازیر شدن سیل به اماکن مسکونی، از جمله دیگرحوادث 
طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به 
مخاطره می اندازد؛ سیل ها در مقیاس جهانی، ویران گرترین 
فاجعه ملی و عامل بیشترین تعداد مرگ و میر و خسارت ها 
هستند؛ شاید به شدت زلزله، نتواند تیتر روزنامه ها را اشغال 
کنند، ولی خطرناک ترند. زمین های سیل خیز، عموما دارای 
شرایط کشاورزی مناسب می باشند؛ بنابراین تراکم جمعیت 
در این گونه مناطق زیاد است. لذا جریان سیل به نفوس زیادی 
آسیب می رساند؛ به طوری که تعداد زیادی بی خانمان می 
شوند و تلفات دامی و خسارت ها به محصوالت و زمین های 
کشاورزی بسیار وسیع خواهد بود. در سیالب به علت قطع 
راه های ارتباطی و محاصره سیل زدگان، مسأله نجات و کمک 
رسانی با تاخیر و مشکالت بسیار انجام می شود و طبق گزارش 
های گروه های امدادرسان، جراحات و زخمی شدن افراد متاثر 
میر خسارت های  و  اما مرگ  نیست؛  زیاد  از سیالب چندان 
مالی بسیار زیادی را ایجاد می کند. این موضوع لزوم توجه 
بیشتر مدیران به طراحی راه ها و نیز زهکشی های علمی تر 
و با کیفیت بیشتر و نیز احداث سدهای مناسب و نیز هدایت 
کننده های جریان طغیان آب در مسیرهای پیش بینی طغیان 

رودخانه ها و نیز تجمع روان آبها را بیشتر نمایان می سازد.
ع- ح 

توافق دولت اوباما و کنگره درباره دریافت غرامت 
۲ میلیارد دالری از ایران 

دولت آمریکا و کنگره این کشور درباره دریافت غرامت 
ایران درباره حوادث بمب گذاری  از  ۲ میلیارد دالری 

بیروت و عربستان، به توافق رسیدند.
گزارشی  در  بلومبرگ  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
به  باید  ایران  که  کردند  توافق  اوباما  و  کنگره  نوشت 
قربانیان حادثه های بمب گذاری سال ۱9۸۳ در بیروت 
عربستان  در  خّبر  برج های   ۱9۸۶ سال  بمب گذاری  و 

سعودی، غرامت پرداخت کند.
 بر اساس این گزارش، پرونده ای در دیوان عالی آمریکا 
قربانیان  به  غرامت  پرداخت  درباره  که  دارد  وجود 
و  نمایندگان  مجلس  به  فرصتی  و  است  تروریسم 
دولت اوباما می دهد تا پس از مدت های طوالنی برای 

نخستین بار، بر سر ایران به توافق برسند.
هر  حمایت  با  نمایندگان  مجلس  نوشت  بلومبرگ   
بررسی  حال  در  دموکرات  و  جمهوری خواه  حزب  دو 

پرونده ای است که در آن تهران تالش دارد از پرداخت 
غرامت به قربانیان حمله های تروریستی مرتبط با ایران 

اجتناب کند. 
َمقر  بمب گذاری  حادثه  دو  غربی  رسانه  این  ادعای  به 
و   ۱9۸۳ سال  در  بیروت  در  آمریکایی  تفنگداران 
عربستان  در  ُخبر  برج های  در  بمب گذاری  همچنین 

سعودی با حمایت ایران انجام شده است.
مجبور  ایران  مرکزی  بانک  آیا  که  است  این  موضوع   
خواهد شد به ۱۳۰۰ آمریکایی غرامت بپردازد یا خیر. 
قربانیان  افراد،  این  از  برخی  آمریکا  دولت  ادعای  به 
حمالتی هستند که با دولت ایران مرتبط هستند. بقیه 

هم دیگر اعضای خانواده های بازماندگان هستند.
 با وجود آنکه دادگاه های آمریکا دولت ایران را مقصر 
غرامت  اخذ  دستور  و  دانسته اند  مذکور  حمله های 
نپذیرفته و  را  ایران هرگز چنین مسئولیتی  اما  دادند، 
پرداخت  برای  آمریکا  قضایی  نظام  درخواست های  از 
این  با  است.  نکرده  پیروی  غرامت  دالر  میلیاردها 

بانک  قربانیان فوق دریافتند که  همه در سال ۲۰۰۸، 
حساب های  در  دالر  میلیارد  دو  حدود  ایران  مرکزی 
افراد  این  است.  کرده  سپرده  نیویورک  »سیتی بانک« 
برای دریافت غرامت خود از این پول شکایت کردند و 
دعوی قضایی آن، اکنون به دیوان عالی آمریکا رسیده 

است.
بلوکه  برای  اجرایی  دستوری  اوباما   ،۲۰۱۲ سال  در   
کردن تمام اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا، صادر 
ایران  به  پول  آن  بازگرداندن  از  ترتیب  این  به  تا  کرد 
قانون »کاهش  جلوگیری کند. در همان زمان کنگره، 
تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه« را تصویب کرد 
که شامل مفادی است که در آن دریافت غرامت از پول 

بلوکه شده دولت  ایران، آسان تر است.
 برخی از کارشناسان اعالم کرده اند که دولت در کمک 
به قربانیان، می تواند اقدامات بیشتری انجام دهد که از 
از  پیش  قربانیان  ادعای  بررسی  به  می توان  جمله  آن 
آنکه به ایران اجازه دسترسی به ۱5۰ میلیارد دالری که 

در نتیجه برداشته شدن تحریم ها داده می شود، اشاره 
کرد.

از  دفاع  موسسه  اجرایی  مدیر  دوبویتز«  »مارک   
دموکراسی اعالم کرد: در صورتی که دولت درباره کمک 
به قربانیان جدی باشد، آنها می توانند توافق هسته ای را 
به گونه ای سازماندهی کنند که غرامت را از درآمدهای 

نفتی بلوکه شده دریافت کنند.
پایان  حال  در  دالر،  میلیارد   ۲ دریافت  برای  مبارزه   
یافتن است. در ماه اکتبر، دادگاه عالی تصمیم گرفت 
که به استماع این موضوع بپردازد. این در حالی است 
دارد؛  اعتراض  موضوع  این  به  ایران،  مرکزی  بانک  که 
با  مرتبط  موضوعات  از  بسیاری  در  که  حالی  در  اما 
ایران، دولت آمریکا در حال مبارزه و چالش با کنگره 
است، در این یک مورد، کاخ سفید، جمهوری خواهان 
میلیارد   ۲ باید  هستند.  متحد  کنگره  دموکرات های  و 
دالر از ایران گرفته شود و به قربانیان داده شود تا آنها 

را درباره یک موضوع قانع کنند و آن »عدالت« است.

16000 چاه غیر مجاز در استان اصفهان؟!
استاندار اصفهان گفت: اگر از برداشت چاه های غیرمجاز جلوگیری شود، بسیاری از 
مشکالت آب استان حل خواهد شد. به گزارش کیمیای وطن به نقل از اداره کل روابط 
عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور، عصر پنجشنبه در جلسه  ای با حضور ۲4 
نفر از روسای نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان، اظهار داشت: در استان اصفهان 
حدود ۱۶ هزار چاه غیر مجاز وجود دارد که حدود ۳۳۰ میلیون متر مکعب آب از 

آن برداشت می شود. 
فرونشست  آب، موجب  برداشت  مکعب  متر  کرد: هر ۱۰۰میلیون  تصریح  زرگرپور 
یک سانتی متری زمین می شود و همه، باید در خصوص بستن چاه های غیر مجاز 
همکاری داشته باشند. استاندار اصفهان با اشاره به مشخص شدن مرحله اول حق آبه 
های استان، افزود: از وزیر نیرو و معاونین ایشان انتظار می رود، در این زمینه همکاری 
بیشتری کنند  تا در کشت آینده، مراحل حق آبه ها مشخص شده باشد و این امر 
نیز می طلبد. وی نصب کنتورهای هوشمند  را  همکاری روسای صنف کشاورزان 
پیگیری  را  موضوع  این  باید  نیز  کشاورزان  گفت:  و  دانست  کشاورزان  نفع  به  را 
نمایند. استاندار اصفهان به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی، 
مشکالت  باید  کارگروه،  این  در  افزود:  و  کرد  تاکید  کشاورزان  صنف  و  استانداری 
این اصناف و شرح وظایف آنان احصا شود و راهکارهای قانونی برای حل مشکالت 
بررسی شود تا صنف کشاورزان استان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. زرگرپور با 
تاکید بر اینکه بخش کشاورزی اتاق بازرگانی باید فعال شود، اظهارداشت: بسیاری از 
ایده ها و فکرها از این اتاق خارج می شود و فعال شدن این بخش می تواند بسیاری 
از مشکالت بخش کشاورزی را برطرف نماید. در این جلسه روسای اصناف کشاورزان 
نقطه نظرات خود را بیان کردند و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرکل 
استاندار  می شود  یادآوری  دادند.  ارایه  باره  این  در  گزارشی  نیز  استانداری  بحران 
اصفهان در گذشته زمانی را برای مسدود کردن چاه های غیر مجاز تعیین کرده بود 
که هنوز به نتیجه نرسیده است و نیاز به اراده  قاطع و همکاری مردمی خواهد داشت. 

اقتصاد مقاومتی ساز و کار مقابله با نفوذ
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید برای جلوگیری از نفوذ دالر 
و استحکام اقتصاد خود، به سمت پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی 
با دیگر کشورها روی آوریم؛ اما تاکنون در این رابطه ضعیف عمل کرده ایم. 
به گزارش کیمیای وطن، محمد جواد ایروانی  در همایش  »نفوذ اقتصادی، 
راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن«  اظهار داشت:   برای جلوگیری از نفوذ 
قدرت های اقتصادی، باید در حوزه اقتصادی نیروهای واکنش سریع داشته 

باشیم تا مسیرهای نفوذ را به سرعت مسدود کنند.
ایجاد سیطره  بنا به خوی استکباریش  به دنبال  ادامه داد: پروژه نفوذ  وی 
است و استقالل یک کشور را بر نمی تابد؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی مهم ترین 
ساز وکار مقابله با این پروژه است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: یکی از راه های جلوگیری از نفوذ مقابله با جهان روایی دالر است؛ دشمن 
جنگ ارزی را در راستای منافع خود ایجاد کرده است و از این طریق به 
اهداف خود دست می یابد و ما باید برای جلوگیری از نفوذ دالر و استحکام 
اقتصاد خود به سمت پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی با دیگر کشورها 
روی آوریم که  تاکنون در این باره ضعیف عمل کرده ایم. ایروانی  اظهار داشت: 
 ایران باید مبادله های تجاری خود را با کشورهای محور مقاومت به تناسب 

صمیمیتی که با این کشورها دارد، افزایش دهد.
وی اضافه کرد: امروز  کشور ترکیه که به لحاظ سیاسی مشکالت جدی با 
محور مقاومت دارد؛ اما سطح مبادله های تجاریش با این کشورها بسیار بیشتر 

از ما است. افکارخبر

ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثر بالیای طبیعی 

خربدست درازی آمریکا به دارایی های ایران 

شهردار اصفهان گفت: با توجه به شرایط فعلی در 
دیپلماسی  اصفهان  در شهرداری  جامعه جهانی، 
علم و فناوری به منظور ارتقای سطح خدمات و 

فعالیت های این نهاد، در دستور کار است.
اداره  از   نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دکتر مهدی 
جشنواره  سومین  اختتامیه  آیین  در  جمالی نژاد 
خورشید  هنرسرای  در  که  پژوهی«  »شهر  ملی 
اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک ماه ربیع االول 
و فرا رسیدن هفته وحدت و با ابراز خرسندی از 
برگزاری همایش های علمی و پژوهشی در سطح 
شهر اصفهان، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره ها 
می تواند تاثیر به سزایی در روند توسعه و ارتقای 

سطح علمی شهر اصفهان داشته باشد.
بخش های  بی نظیر  استقبال  به  اشاره  با  وی 
در  علمی  همایش های  و  جشنواره ها  از  مختلف 
شهر اصفهان بیان کرد: شهر اصفهان، تشنه علم 
و دانش است و از این رو می توان نسبت به روند 

برگزاری این همایش ها در این شهر امیدوار بود.

برای  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  شهردار اصفهان در 
مدرنیته  و  نوین  شهرهای  در  حاکمیت  معماری 
این  افزود:  است،  شده  تعریف  شاخص هایی 
برنامه ریزی های  اساس  بر  هفت گانه  شاخص های 

دانش بنیان شکل گرفته است.
انعطاف پذیری،  شهروندمداری،  داد:  ادامه  وی 
اثربخشی،  و  کارایی  شفافیت مالی،  تاب آوری، 
مشارکت، تمرکززدایی و مدیریت دانایی بر محور 
دانش بنیان از جمله محورهای تعریف شده برای 

حاکمیت در شهرهای نوین تعریف شده است.
جمالی نژاد با بیان اینکه هزاره سوم به نام هزاره 
اساس  این  بر  باید  و  گرفته  شکل  دانش بنیان 
نیز  اجرا  دست  در  و  گرفته  صورت  فعالیت های 
برنامه ریزی شود، افزود: در حال حاضر و کمتر از 
یک دهه است که موضوع شهرهای دانش بنیان در 
سطح جهان مطرح شده و در بسیاری از شهرهای 
مطرح در این راستا، برنامه ریزی و فعالیت هایی را 

در دستور کار قرار داده اند.
وی اضافه کرد: از این رو باید یادآور شوم که وحدت 

ویژه شهرداری،  به  و  اجرایی  مراکز  با  دانشگاه ها 
با  علمی شهر  توسعه  در  به سزایی  تاثیر  می تواند 
مدیریت  فعالیت های  شدن  دانش بنیان  به  توجه 

شهری داشته باشد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
اصفهان  شهرداری  کار  دستور  در  آینده پژوهی 
قرار گرفته و معاونت برنامه ریزی شهری این امر 
را دنبال می کند، اظهار کرد: در دیگر بخش های 
مختلف شهرداری اصفهان نیز، این امر مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اصفهان، به عنوان نخستین شهر 
ایران، شهرک علمی و فناوری را راه اندازی کرده 
است، گفت: این در حالی است که طی سال های 

اخیر از این ظرفیت بهره ای نبرده ایم.
جمالی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه امروزه علم و 
فناوری ابزار قدرت شده است و دوران تسلیحات 
است، تصریح  به تن گذشته  تن  جنگی و جنگ 
کرد: دیپلماسی علمی و فناوری این روزها محور 
توسعه و عرض اندام قدرت های جهان قرار گرفته 

و ما نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر توجه 
به پژوهش، باید در اولویت برنامه های شهرداری 
اصفهان قرار گیرد، افزود: چنانچه به این امر توجه 
نداشته باشیم، مجبور به واردات این علم خواهیم 
بود و از این رو این نوع وابستگی بسیار خطرناک 

خواهد بود.
شهردار اصفهان افزود: طی سال های اخیر نسبت 
به اجرای طرح ها و برنامه های علمی و پژوهشی 
بی توجه بوده ایم و چنانچه این شرایط ادامه یابد، 

با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهر اصفهان با 
توجه به جایگاهی که دارد و با توجه به القاب و 
عناوینی که اخیرا کسب کرده، مورد توجه جامعه 
جهانی قرار گرفته است، اضافه کرد: از این رو برای 
توسعه علمی در این شهر که الگوی جهانی است، 
دست یاری خود را به سمت جامعه دانشگاهی و 
شهر  این  در  علمی  ارتقای سطح  برای  پژوهشی 

دراز می کنیم.

در این جشنواره، ۶۰۰  اثر در چهار بخش مقاله، 
محور   9 در  نامه  پایان  و  کتاب  پژوهشی،  طرح 
این  شد.  ارایه  اصفهانی  پژوهشگران  سوی  از 
آثار به ویژه در محورهای شهرسازی، معماری و 
برنامه ریزی،  پژوهی،  آینده  اسالمی-ایرانی،  هنر 
رسانه،  فرهنگ،  شهری،  آمایش  و  حکمرانی 

ارتباطات، گردشگری و .. بوده است.
ملی  جشنواره  سومین  پایان  در  است  گفتنی 
شهرپژوهی از پژوهشگران برتر جشنواره پژوهش 

شهري سال 9۳ تجلیل به عمل آمد. 
دکتر  اصفهان،  شهردار  حضور  با  که  تجلیل  این 
مهدی جمالی نژاد و معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار  پژوهشی  معاون  و  اصفهان  شهرداری 
و  نویسندگان  استادان،  از  گرفت،  انجام  اصفهان 
پژوهشگران 45 مقاله برتر با موضوع شهرپژوهی 
آزاد  اصفهان،  صنعتی  اصفهان،  دانشگاه های  در 
نجف آباد و آزاد اصفهان )خوراسگان( تقدیر شد 
به  نیز تجلیل  این جشنواره  از داوران  و پس آن 

عمل آمد. 

 

شهردار اصفهان در اختتامیه جشنواره ملی شهرپژوهی:
دانشگاه ها برای ساختن اصفهانی موفق تر به یاری شهرداری بیایند 



استاندار یزد: خودداری از 
برجسته سازی مسایل منفی در 

رسانه ها
 استاندار یزد گفت: وجود امکانات فرهنگی و تفریحی برای جوانان 
در کاهش معضالت و آسیب ها و ایجاد فراغت مناسب برای آنها 

بسیار موثر است .
به گزارش کیمیای وطن به نقل از ایرنا، سید محمد میرمحمدی 
روز پنجشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد افزود: 
برای تحقق این هدف مهم باید دستگاه های مختلف، وظایف خود 

را انجام دهند .
وی ادامه داد: شهرداری و سایر نهادها باید از تمامی ظرفیت های 
اولیه  های  زمینه  و  امکانات  برخی  کردن  فراهم  برای  موجود 
فعالیت آنها  فراغت  اوقات  غنی سازی  و  جوانان  جذب   برای 

 کنند.
استاندار یزد تصریح کرد: نبود امکانات اولیه فرهنگی، ورزشی و 

تفریحی قطعا در گرایش نسل جوان به آسیب ها اثر دارد .
میرمحمدی گفت: ایجاد سرگرمی های درست در مناطق مختلف 
با همکاری مردم و دستگاه های مختلف بسیار مهم و مورد تاکید 

است.
استاندار یزد گفت: در سطح شهر یزد در برخی جاها مکان ها و 
فضاهای خالی وجود دارد که بر فراهم کردن برخی زیر ساخت های 
اولیه در جذب جوانان و سرگرمی مفید برای آنها نقش آفرین است .

برای  موثر  و  خوب  سرگرمی  اگر  کرد:  نشان  خاطر  میرمحمدی 
جوانان نباشد، نباید انتظار کاهش برخی آسیب ها را داشت و همه 

در قبال آن مسئول هستند.
استاندار یزد اظهار داشت: رسانه های گروهی، باید از برجسته سازی 
زند  برهم می  را  و جامعه  مردم  آرامش  منفی که  برخی مسایل 

خودداری کنند .
میرمحمدی گفت: باید با برنامه ریزی، همدلی، و تدبیر در امور و با 
حمایت و همراهی خانواده ها از جوانان و حضور آنها در عرصه های 

مختلف پشتیبانی کنیم.
وی گفت: نباید جوانان را در برخی امور مقصر بدانیم؛ بلکه باید 
نسبت به ارج نهادن به نقش و جایگاه آنها، بیش از گذشته اقدام 

کرد .
استاندار یزد تصریح کرد: فعالیت های انجام گرفته در حوزه مبارزه 

با مواد مخدر، باید مورد ارزیابی و ارزشیابی دایمی قرار گیرد.
میرمحمدی گفت: این عمل، باعث می شود تا با بررسی بهتر و 

برنامه ریزی، بتوان در رسیدن به اهداف موفق بود.
استاندار یزد افزود: بررسی ریشه مشکالت در موضوع مواد مخدر 
و ایجاد یک سامانه دقیق و فعال برای رصد برنامه ها و فعالیت در 

یزد، یک ضرورت است.
شورای  عضو  دستگاه های  فعالیت  از  قدردانی  با  میرمحمدی 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد، تاکید کرد: استفاده از امکانات 
با مواد  مبارزه  فعالیت ها، در  برخی  انجام  برای  الکترونیک  دولت 

مخدر و نظارت بیشتر بسیار مهم است.
وی گفت: دولت با تمامی وجود و امکانات برای اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگی و آموزشی در تحقق اهداف در موضوع مبارزه با 

مواد مخدر آماده است .
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گفت:  اصفهان  استان  )عج(  صاحب الزمان  سپاه  فرمانده 
امروز باید از جوانان حمایت شود تا ایده آن ها تبدیل به 
یک مولفه شود؛ یکی از راهکارهای آن اعتماد پیشکسوتان 

به جوانان است.
سلیمانی  غالمرضا  سردار  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اصفهان  سپاه  فرهنگی  فعاالن  و  نخبگان  همایش  در 
که  جایگاهی  کرد:  اظهار  برگزارشد،  شنبه  پنج  روز  که 
و  داریم  بزرگ ترین کشور شیعی  به عنوان  دنیا  در  امروز 
ایستادگی  و  اسالمی  جمهوری  بزرگ  انقالب  دنبال  به 
سال  چهل  در  بزرگ  و  کوچک  فتنه های  مقابل  در 
ارتقا و  پیشرفت  جای  هنوز  آمده،  دست  به   گذشته 

 دارد.
تجربه  و  تاریخ  دیرینه  سابقه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
ملت ایران در برهه های مختلف زمانی، گفت: بدون تردید 
شکوفایی های  به  رنسانس  رسیدن  باعث  که  چیزی  آن 
علمی، فرهنگی و در زمینه های کشاورزی و صنعتی شد، 
مبنای  بر  امروز  که  بود  شیعی  اسالمی  علوم  از  استفاده 
همین توانایی های به دست آورده، جهان را مورد ظلم و 

استثمار قرار داده اند.
 فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره 
دست  به  جهان  در  دانش  به وسیله  غرب  که  قدرتی  به 
آورده، بیان کرد: از زمانی که انقالب اسالمی به پیروزی 
ولی  داشتیم؛  خارق العاده ای  بسیار  پیشرفت های  رسید، 
مختلف  زمینه های  در  باید  و  نیست  کافی  مقدار  این 

رقم  نخبه  و  جوان  قشر  توسط  را  شگرف  پیشرفت هایی 
بزنیم.

از  خیلی  راه  حل  افزود:  ادامه  در  سلیمانی  غالمرضا 
نابسامانی ها و مشکالتی که داریم، همین نخبگان انقالبی 
را  آن ها  و  بیایند  میدان  به  باید  که  هستند  مذهبی  و 
با  باید  ندادند،  آن ها  به  ورود  اجازه  اگر هم  و  حل کنند 
ادا  دارند،  دوش  بر  که  را  وظیفه ای  و  شوند  وارد   فشار 

کنند. 
 وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به دولت اسالمی راه زیادی 
داریم، اظهار کرد: اگر امروز نخبگان ارزشمند در صحنه 
دولت  اساسی  آرمان های  به  و  داشتند  کامل  حضوری 
بیمارستان  نباید پزشکی در  بودیم،  یافته  اسالمی دست  
دولتی اجازه کشیدن بخیه کودکی را به خود می داد یا در 
عرصه های دیگر از جمله اقتصاد، چنین رکودی را متحمل 

شویم و نگاهمان را به برون مرزها بیندازیم.
 فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان با بیان اینکه 
استقامت در برابر تحریم ها، نتیجه لطف خداوند و بردباری 
مردم است، اظهار کرد: امروز باید از جوانان حمایت شود 
تا ایده آن ها تبدیل به یک مولفه شود؛ یکی از راهکارهای 
با  هم  واقعا  و  است  جوانان  به  پیشکسوتان  اعتماد  آن 
نباید نخبگان  ظرفیت هایی که در استان اصفهان داریم، 
علمی و فرهنگی را در پیچ  و خم های اداری گیر بیندازیم.

اقتصادی  راهکارهای  از  یکی  را  علمی  تقویت  سلیمانی   
تقویت  و  جدید  علوم  به  دستیابی  گفت:  و  برشمرد 

در  جایگاهی  به  را  ما  می تواند  دانش بنیان،  شرکت های 
عقب  به  برای  که  فتنه هایی  مقابل  در  تا  برساند  جهان 

راندن ما می شود، تاثیری نپذیریم.
 فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان افزود: راه حل 
در حوزه علمی و پژوهشی، آرمان های امام راحل و تدابیر 
مقام معظم رهبری است؛ آن چیزی که باید تحقق یابد، 

آرمان ها و سخنان رهبری است.
خالی  نقطه  هیچ  اینکه  به  اشاره  ضمن  پایان  در  وی   

شرایط  و  نداریم  فناوری ها  و  توانایی ها  به  رسیدن  برای 
آماده است، گفت:  از پیش  تعالی بیش  برای پیشرفت و 
جایی  از  هستیم،  آن  شاهد  امروز  که  نابسامانی هایی 
عاشورایی  و  دینی  حکومت  مختصات  به  ما  که  است 
فسادها،  شاهد  و  نکردیم  توجه  اسالمی  جمهوری 
آن  راه حل  تنها  که  شدیم  طبقاتی  فاصله  و  دزدی ها 
 تحقق آرمان های امام راحل و تدابیر مقام معظم رهبری

 است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(:

پیشکسوتان به جوانان اعتماد کنند
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«« خرب 
استاندار کرمان:

 100 درصد تخصیص های اعتباری
 کرمان را گرفته ایم

استاندار کرمان گفت: 100 درصد تخصیص های اعتباری را در استان کرمان گرفته ایم و 
امیدواریم نقدینگی هم، به استان وارد شود. علیرضا رزم حسینی با تبریک روز ثبت احوال 
اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی ثبت احوال، الکترونیکی کردن سندها و مکانیزه 
ارایه  سرعت  افزایش  خواستار  و  است  هوشمند  ملی  کارت  ارایه  و  شناسنامه ها  کردن 
کارت ملی هوشمند در استان کرمان، هستیم. وی بیان داشت: هرچه فروش نفت هست 
با  را  باید استان کرمان  با وضعیتی که وجود دارد،  یارانه ها هزینه کنیم و  برای  باید  را 
درآمدهای این خطه اداره کنیم و به دنبال سرمایه گذاران بخش خصوصی باشیم. استاندار 
کرمان ادامه داد: هرچند در شرایط رکود هستیم، اما در استان کرمان پروژه های مختلف 
ازجمله طرح های انتقال آب، میراث فرهنگی و ... در دست اجرا داریم و این امر از محل 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی اتفاق افتاده است. رزم حسینی با بیان اینکه جنگ های 
تحریم ها،  رفع  با  امیدواریم  کرد:  عنوان  است،  گذاشته  تاثیر  رکود  شرایط  بر  منطقه ای 
شاهد شکوفایی اقتصاد در ایران باشیم. استاندار کرمان تاکید کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی باید خودشان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان حضور پیدا کنند؛ زیرا 

حضور نداشتن، تاثیر منفی بر جای می گذارد.

شهردار شهرکرد:

 ۵0 دستگاه برف روب در شهرکرد
 فعال است

و  معابر  پاکسازی  برای  شهرکرد  در  روب  برف  دستگاه   ۵0 فعالیت  از  شهرکرد  شهردار 
خیابان ها از برف، خبر داد. نوراهلل غالمیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش 
برف در سطح شهر شهرکرد، اظهار داشت: هم اکنون ۵0 دستگاه برف روب در شهرکرد در 
حال پاکسازی معابر و خیابان ها، از برف است. وی افزود: بارش سنگین برف موجب کند 
شدن تردد در خیابان ها و کوچه های سطح شهر شهرکرد شده است که هم اکنون بیش از 
۴00 نیروی انسانی شهرداری شهرکرد در حال فعالیت برای پاکسازی خیابان ها و پیاده روها 
از برف هستند. شهردار شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون بر اساس اولویت، مناطق مختلف 
شهر شهرکرد، در حال برف روبی است که هم اکنون نیروهای شهرداری شهرکرد در حال 
غالمیان  نوراهلل  هستند.  درمانگاه ها  و  بیمارستان ها  مدارس،  اطراف  خیابان های  پاکسازی 
یادآور شد: در خیابان های پرتردد، شهردار شهرکرد مخازن شن و نمک گذاشته است که 
شن و نمک داخل مخازن توسط نیروهای شهرداری برای جلوگیری از لغزندگی خیابان ها 
در این مناطق پاشیده می شود. شهردار شهرکرد اظهار داشت: همکاری با نیروهای برف روب 

شهرداری، موجب تسریع در خدمت رسانی مطلوب تر در سطح شهر شهرکرد می شود.

استاندار یزد تاکید کرد:

رفع نواقص ثبت احوال، در دو انتخابات 
پیش رو

استاندار یزد بر رفع نواقص ثبت احوال استان یزد در دو انتخابات پیش رو تاکید کرد 
و گفت: ضریب ایمنی باید ارتقا  یابد که زمینه های سوء استفاده برطرف شود؛ البته 
این اقدام تا حد شایان توجهی در استان انجام شده است. سیدمحمد میرمحمدی، 
بازدید  یزد، ضمن  استان  ثبت احوال  اداره کل  ثبت احوال در  روز ملی  در مراسم 
ثبت  در  اساسی  نقش  ثبت احوال  داشت:  اظهار  اداره  این  مختلف  بخش های  از 
هویت افراد جامعه دارد و بسیاری از امور کشور با توجه به همین اسناد هویتی 
کرد:  عنوان  وی  می  شود.  برنامه ریزی  ثبت احوال،   سوی  از  شده  ارایه  آمارهای  و 
اسناد هویتی مبنای بسیاری از برنامه هاست و ثبت احوال نقشی مهم و اساسی در 
با اشاره  ایفا می کند. استاندار یزد  برنامه ریزی های مبتنی بر جمعیت، در جامعه 
به ارتقای اسناد هویتی طی چند دهه گذشته، بیان کرد: کارت های هوشمند ملی 
باشد  کارآمد  دولت،  برای  هم  و  مردم  برای  هم  زمینه ها  از  بسیاری  در  می تواند 
استفاده ها جلوگیری  بسیاری تخلفات و سوء  از  این کارت ها  با صدور  و می توان 
جعل،  از  می تواند  ملی  هوشمند  کارت های  کرد:  نشان  خاطر  میرمحمدی  کرد. 
فرار مالیاتی، سوء استفاده های اقتصادی و ... جلوگیری کند؛ ضمن اینکه در اجرای 

برنامه های دولت الکترونیک نیز بسیار کارگشا خواهد بود.

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1228/9۴ شماره دادنامه: 1717-9۴/10/1 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: حمید کیانی فرزند قلی به نشانی: اصفهان، میدان قدس، خ شاهد، کوی پ60 . خوانده: 
ابوذر مهدوی فرزند ولی اله به نشانی: مجهول المکان. خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتور. گردشکار: 
باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. »رای قاضی شورا«: در خصوص دعوای خواهان 
به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت رایکا مدل 1386 به شماره 
انتظامی 36266- اصفهان 13 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعالم به عمل 
آمده از انتظامی در خصوص آخرین مالک موتور مالحظه قولنامه های ارایه شده از طرف خواهان، شورا دعوای 
مطروحه را وارد تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 22۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ابوذر مهدوی به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند موتور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و نیز 170/000ریال هزینه  دادرسی بر طبق تعرفه  قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل وخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان. شماره م الف: 27360

آگهی ابالغ اجرائیه

بایگانی  شماره   9۴0998682۵300180 پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۵6 اجراییه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9۴0217 شعبه: 
نشانی:  به  دو  هر  محمود  فرزند  مطاع  مرتضی  و  مرتضی  فرزند  کاشی  اصغر   9۴0997682۵30060۵
مجهول المکان محکومند به نحو تساوی به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه کالهبرداری شده به مبلغ 
12000000 ریال از تاریخ 82/7/23 تا زمان رد اصل مال در حق زهرا مویدی فرزند سیدمهدی به نشانی: 
اصفهان- رباط- کوی استاد شهریاری- گلریز 10- کوچه الله- بن بست الدن- پالک 37 پرداخت حق االجرا 
پس از محاسبه خسارت تاخیر توسط اجرا وصل می گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 
1- ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم 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 و نیز 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 قضایی 
ارایه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
139۴(. ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 139۴(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارایه شود آزادی محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا 
 معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(.

 شماره م الف: 27۴1۵

آگهی ابالغ اجراییه

بایگانی  شماره   9۴0998682۵3001۴۵ پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۴9 اجراییه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9۴017۵ شعبه: 
9۴0997682۵30070۵ مرتضی مطاع فرزند محمود به نشانی: اصفهان، میدان آزادی، خ هزار جریب، کوی 
آزادگان، پالک 39 )فعال مقیم زندان مرکزی اصفهان( محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت 
وجه کالهبرداری شده به مبلغ 2۵000000 ریال از تاریخ 8۴/7/7 تا زمان رد اصل مال در حق عبدالستار 
شهیدی فرزند رشید به نشانی: استان خوزستان- شهرستان بندرماهشهر- بندر ماهشهر- طالقانی- نبش 
فرهنگ- پالک 2۵2، پرداخت حق االجراپس از محاسبه توسط اجرا وصول می گردد. مدیر دفتر دادگاه 
حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 
قضایی ارایه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 139۴(. ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 139۴(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1392(. 6- چنانچه 
صورت امول پس از مهلت سی روز ارایه 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

139۴(. شماره م الف: 27۴10

آگهی ابالغ اجراییه

بایگانی  شماره   930998682۵3001۵0 پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۵1 اجراییه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9301۵0 شعبه: 
9۴0997682۵300682 رضا حکم الهی فرزند علی رضا به نشانی: شهرستان اصفهان- خ عبدالرزاق- ک 
قصر- پ 3۵2 و داود کشاورز فرزند حسین به نشانی: اصفهان- خ هفتون- بعد از کالنتری- ک ستاره- پ 
12/۴ محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید 
و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق فرشاد استکی فرزند نعمت اله به نشانی: شهرستان 
ایثار 1- پ 1۴3  پرداخت مبلغ 11۵00000 ریال  اتوبان چمران- مجتمع مسکونی الله- ک  اصفهان- 
بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم 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 و نیز 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 قضایی ارایه نماید 
 واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 
۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 139۴(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارایه 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 

شماره م الف: 27۴11

آگهی ابالغ اجراییه

بایگانی  شماره   9۴0998682۵300128 پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۵9 اجراییه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9۴01۵8 شعبه: 
پ  کسری-  خ  بزرگمهر-  اصفهان-  نشانی:  به  مطاع  مرتضی  و  کاشی  اصغر   9۴0997682۵300662
به مبلغ  تاخیر در پرداخت وجه کالهبرداری شده  به پرداخت خسارت  به نحو تساوی  ۴2 محکوم است 
12000000 ریال از تاریخ 83/3/23 تا زمان رد اصل مال در حق مهراب احمدی جهمانی فرزند محمد به 
نشانی: اصفهان- فوالد شهر- محله آ۴- بهاران 3- فرعی دوم- پ 132 پرداخت حق االجرا پس از محاسبه 
خسارت تاخیر تادیه توسط اجرا وصول می گردد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 ارایه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. ۴- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
یا هر دو  به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش  دیون کافی 
مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارایه 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. شماره

 م الف: 27۴12

آگهی ابالغ اجراییه

بایگانی  شماره   9۴0998682۵3002۵0 پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۵2 اجرائیه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9۴0291 شعبه: 
9۴0997682۵300791 فریدون ریاحی زاده فرزند حسن به نشانی: اصفهان- خ فالطوری- خ یکتا- خ 
شبنم 3- ساختمان سوم سمت چپ- پ 3- درب کرمی- محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده 
میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از 
محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات 
در حق پیمان امیری باغبادرانی فرزند محمد کاظم به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- استان 
اصفهان- خیابان شیخ بهایی- روبروی بانک سپه- فروشگاه خانه سامسونگ پرداخت مبلغ ۵76۵000 ریال 
بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 
گذارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات 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 و نیز 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 قضایی ارایه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. ۴- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
یا هر دو  به  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش  دیون کافی 
مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارایه 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. شماره

 م الف: 27۴13

آگهی ابالغ اجراییه

بایگانی  شماره   9۴0998682۵300136 پرونده:  شماره   9۴10۴2682۵3002۵۵ اجراییه:  شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   9۴0166 شعبه: 
بزرگراه  اصفهان-  نشانی:  به  دو  هر  محمود  فرزند  مطاع  مرتضی  و  کاشی  اصغر   9۴0997682۵30066۵
خیام- خ میرزا طاهر- بعد از کالنتری- نبش کوی حمید کاظمی 9۵- پ 1 محکومند به نحو تساوی به 
پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه کالهبرداری شده به مبلغ 17000000 ریال از تاریخ 82/11/26 تا 
زمان رد اصل مال در حق سیف اله یسلیانی فرزند محمد به نشانی: اصفهان - شهرستان مبارکه - مجلسی 
تأخیر  محاسبه خسارت  از  االجرا پس  پرداخت حق  رضا2- ط3-و11  امام  بلوک  مهر  - مسکن  طلوع   -
تأدیه توسط اجرا وصول می گردد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 

)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
باید  نداند  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  را  باشد. چنانچه خود  از آن میسر  به  اجرا حکم و استیفا محکوم 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  عنوان  به هر  نقدی که  میزان وجوه  بر  مشروح مشتمل 
اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالی  کلیه  و  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 قضایی ارایه نماید 
 واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(.

 ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 139۴(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارایه 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 

شماره م الف: 27۴1۴

آگهی ابالغ

کالسه پرونده: 907/9۴-9۴/8/16 شماره دادنامه: 1۴72-9۴/8/2۴ مرجع رسیدگی شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: حمیدرضا خیر الهی به نشانی: اصفهان- بازار بزرگ- روبروی پاساژ صدر فروشگاه 
خیرالهی. خوانده: حبیب اله وفادار به نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه ی مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. »رای 
قاضی شورا« در خصوص دعوی آقای حمیدرضا خیرالهی به طرفیت آقای حبیب اله وفادار به خواسته مطالبه 
مبلغ 3۵/000/000 ریال وجه یک چک به شماره های17۵۴62 -9۴/1/31 به عهده  بانک تجارت به انضمام 
مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 31۴ قانون تجارت و 198 و ۵1۵ و۵19 و ۵22 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۴30/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه  قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف )9۴/1/31( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
 در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان. شماره 

م الف: 273۴۵

آگهی ابالغ

کالسه 616/9۴ شماره دادنامه: 692-9۴/8/23 خواهان مهدی واثق نیا به نشانی: اصفهان- بازار بزرگ سرای 
حاج کریم پ 103 خوانده مرتضی اعالیی به نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ ۵0/000/000 
هزینه  و  واقفی  شریف  ملی  بانک  عهده   9۴/2/30 شماره 338100-  به  فقره چک  یک  وجه  بابت  ریال 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
به  نیا  واثق  مهدی  دعوی  شورا«  قاضی  نماید:»رأی  می  رأی  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را 
طرفیت مرتضی اعالیی به خواسته مطالبه ۵0/000/000 ریال وجه چک شماره 9120/338100-12 عهده 
بانک ملی شعبه خیابان شریف واقفی اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول 
اشتغال  در  علیه که ظهور  بانک محال  از سوی  پرداخت صادره  گواهی عدم  و  ید خواهان  در  مستندات 
قانونی  ابالغ  به  توجه  با  خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
)درج در نشریه اصفهان امروز مورخ 9۴/7/16( در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارایه ننموده در شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و ۵19 و 
بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵22
تاریخ سررسید  از  تادیه  و  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت  ریال  اصل خواسته 16۵/000 
بر عهده  بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی  از سوی  اعالمی  نرخ  بر اساس  تاریخ وصل که محاسبه آن  تا 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. قاضی شعبه 2۴ شورای حل اختالف اصفهان. شماره 

م الف: 273۵۵



فرهنگ دوربین
سحر مهندسی

بالف که  از  هاال  است  کتابی  نام  دوربین«  »فرهنگ 
نقش  امروزه  است.  ترجمه شده  رعنا جوادی  توسط  
تصاویر  با  ما  نشدنیست.  انکار  بشر  زندگی  در  عکاس 
بدون  نداریم.  آن ها  از  گریزی  و  شده ایم  احاطه 
تصویرمان در زندگی اجتماعی، غیر قابل شناسایی و 
فاقد هویت هستیم. به قول هاال بالف »چون معتقدیم 
به  فقط  دلیل  همین  به  هستیم.  واقعیت  شاهد  که 
آنچه با چشمان خود می بینیم، باور داریم. اما ما صرفا 
نمی بینیم، دوربین هم چنین نمی کند. ما اطالعات را 
انتظارات خود  و  نیاز ها، گرایش ها  اهداف،  با  متناسب 
تحریف می کنیم. ما مدلی ساده از فلسفه تجربه گرایی 
را برای زندگی خود به کار می گیریم: چیزی که مشاهده 
نمی کنیم، وجود ندارد. همچنان که به چشمان خود 
ایمان داریم و آن ها را مالک قرار می دهیم، به   همان 
ترتیب کار دوربین را نیز معتبر می دانیم.« در سال های 
کاربردهای  و  عکاسی  درباره  مختلفی  نظرات  گذشته 
آن، مطرح شده است که این کتاب از جمله مهم ترین 
دوربین«،  »فرهنگ  کتاب  می شود.  محسوب  آن ها 
رسانه عکس را از نظرگاه های مختلف بررسی می کند. 
کار عکاسان کالسیک و معاصر را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می دهد و راجع به جایگاه عکس در جامعه بحث 
می کند. هاال بالف با تقسیم بندی عکاسی به سه بخش: 
شخصی،  عکاسی  و  مستند  عکاسی  هنری،  عکاسی 
بحث خود را پیش می برد و کتاب را با مبحث »عکاسی 
از خود« خاتمه می دهد. در مجموع نویسنده سعی در 
پاسخگویی بسیاری از سواالت ذهنی عکاسان و با چاپ 
تعدادی عکس سیاه و سفید از بعضی عکاسان مهم، به 
فهم بیشتر مباحث کتاب کمک کرده است. این کتاب 
در 200 صفحه با تیراژ 500 نسخه از سوی انتشارات 

سروش، با قیمت 8000 تومان عرضه شده است.
««گالری چیست؟

اما  بدانید،  گالری دارها  درباره  آنچه می خواستید  »هر 
که  است  کتابی  نام  نداشتید«  را  پرسیدنش  جرئت 
است. منتشر شده  نظر   انتشارات  از سوی  تازگی  به 

این کتاب را آندریا بلینی تدوین و ارکیده درودی به 
فارسی ترجمه کرده است.در بخش سخن ناشر درباره 
با  ایران  این کتاب آمده است: »گالری های هنری در 
انگیزه های متفاوت در حال شکل گیری هستند. توسعه 
کمی آن ها، این سوال را به وجود آورده است که نقش 
چگونه  ایران  معاصر  هنر  فرآیندهای  در  گالری ها 
فعالیت های  سایر  همانند  گالری ها  آیا  است.  نقشی 
اقتصادی صرفا به عنوان یک مکان عرضه کاالی هنری 
شناخته می شوند؟ آیا کسب درآمد، مهم ترین فعالیت 
برای  مقدماتی  بستر  یک  گالری داری،  آیا  آن هاست؟ 
توسعه هنر و کسب شهرت و منزلت اجتماعی است؟و 
کم کاری  و  خأل  می بایست  امروزی  گالری های  آیا 
»هنرهای  موزه  مانند  را  هنر  موزه های  فعالیت های 
معاصر تهران« پر کنند. در این صورت هزینه های آنان 
از چه راهی باید تامین شود؟ رسالت های دیگری هم 
برای فعالیت های گالری داران می توان تصور کرد. برخی 
اجتماعی، سعی  تعهدی  با  ایران  در  امروز  گالری های 
می کنند صرفا با توجه به آن دسته از آثار هنری که در 
برخورد با پدیده های اجتماعی بی تفاوت نیستند، کارها 
و هنرمندان خود را انتخاب کنند. گرایش های آنان با 
ایران  اجتماعی  فضای  در  دیگری  گروه های  استقبال 

مواجه شده است.
کتاب »هر آنچه می خواستید درباره گالری دارها بدانید 
با  در 280 صفحه  نداشتید«  را  پرسیدنش  اما جرئت 
شمارگان 1500 نسخه و قیمت 13هزار تومان در نشر 

نظر، منتشر شده است.

تیم راث بازیگر سینما ضمن ابراز پشیمانی از بازی در 
نقش رییس تعلیقی فیفا اعالم کرد، نباید در این نقش 
برانگیز  فیلم جنجال  در  که  راث  تیم  ظاهر می شد. 
در  اوبرتین  فردریک  کارگردانی  به  »اشتیاق متحد« 
نقش سپ بالتر جلوی دوربین رفته بود، گفت: فقط 
این  پذیرفت.  را  فیلم  این  در  بازی  مالی،  انگیزه  به 
بازیگر که در فیلم هایی چون »داستان عامه پسند«، 
»سگ های انباری« و »سیاره میمون ها« بازی کرده 
است، گفت: تنها انگیزه های مالی، موجب حضورش 
در فیلمی است که با انتقاد شدید منتقدها روبه رو 
مطبوعاتی  گفتگویی  در  انگلیسی  بازیگر  این  شد. 
اعالم کرد: این فیلم وحشتناک بود )البته نمی توانم 
بازی  از  من  ندیدمش(؛  هرگز  چون  بگویم  را  این 
فیلمی  درست،  دالیلی  به  فیلم  این  متنفرم.  آن  در 

نادرست بود. من دو بچه کالجی داشتم و باید تصمیم 
می گرفتم که برای کسب درآمد در آن بازی کنم یا 
نه! وقتی تصمیمی می گیری، باید پای آن بایستی. 
مسیر سختی است؛ این که بخشی از چیزی باشی که 
نمی خواهی باشی؛ اما من این کار را برای خانواده ام 
 2۷ فیلم  این  در  ساله   5۴ بازیگر  این  دادم.  انجام 
میلیون دالری در کنار ژرار دو پاریو بازی کرده و فیلم 
منتقدان  انتقاد شدید  با  نمایش در جشنواره کن  با 
روبه رو شد و تنها ۶0۷ دالر در آمریکا فروش کرد 
و بزرگ ترین فاجعه باکس آفیس در طول تاریخ نام 
بازخوردهای  نیز  جهانی  سطح  در  فیلم  این  گرفت. 
منفی گرفت. فیلم »اشتیاق متحد« سپ بالتر را در 
قالب یک قهرمان نشان داده و این در حالی است که 
از سال پیش اطالعات زیادی درباره فساد رییس فیفا، 

مطرح شده بود. در حالی که بالتر دوشنبه به هشت 
سال ممنوعیت در هر نوع فعالیت فوتبالی روبه رو شد، 
ابراز پشیمانی راث مبنی بر این است که او نمی دانست 
فیلم، قصد دارد چنین وجهه ای برای بالتر بخرد. او 

گفت: فکر می کردم قرار است این فیلم در خصوص 
فساد بالتر باشد. به نظر می رسد حاال و با وضع این 
حال  زمان  به  بالتر  و  شود  بهتر  وضع  محرومیت، 
برگردد؛ چون به نظر می رسد تنها به گذشته عالقه 
دارد. این فیلم به مناسبت 110 ساله شدن فدراسیون 
جهانی فوتبال ساخته شد و نمایش آن در جشنواره 
کن نیز با اعمال نفوذ ژرار دو پاردیو صورت گرفت و 
تنها در یک بخش جنبی به نمایش درآمد. راث وقتی 
برای ایفای این نقش انتخاب شد به دیدار بالتر رفت و 
گفت: می خواست به او بگوید، مشترکات زیادی با هم 
دارند. این در حالی است که راث 52 ساله در نقش 
شخصیتی ۷۷ ساله جلوی دوربین رفت. در این فیلم 
ژرار دو پاردیو در نقش بنیان گذار جام جهانی، یعنی 

ژول ریمه بازی کرد.

عاطفه بازفتـی
عبارت سوگند خوردن در بسیاری مواقع شنیده می شود؛ 
در دادگاه ها، مجلس شورای اسالمی، سوگندنامه بقراط در 
پزشکی و...  . در زندگی روزمره قسم و سوگند امری عادی 
و پیش پا افتاده است؛ اما در گذشته از مراسم بسیار کهـن 

این مرز و بوم بوده و آدابی خاص داشتــه است.
«« واژه سوگنــد

سوگند از لفظ »َسوکنَت َونَت« اوستایی است؛ به معنی 
گوگرد و مقصود آن است که در دوران قدیم، آب آمیخته 
به گوگرد هنگام داوری و قضــاوت به کار می رفته است؛ 
بدین گونه که این آب را به متهم می نوشـــاندند و از دفع 
شدن یا در شکــم ماندن آن، بی تقصیری یا مقصــر بودن 
او معلوم می شد. استعمال فعل »خـوردن« یادگار همین 

مفهوم است.)لغت نامه دهخــدا(
«« پیمان و عهـد

عهد و پیمان از گذشته های دور در جوامع هند و اروپایی، 
شناخته  اجتماعی  و  اخالقی  مذهبی،  اصلی  عنوان  به 
سرزمین  را  خود  کشور  باستان،  ایرانیان  است.  می شده 
گذشته،  در  میتراییسم  آیین  دانستند.  می  »پیمـان« 
و  عهد  پیمان،  اهمیت  بر  که  است  مفاهیمی  از  سرشار 
پیمانی  هرکس  آمده:  اوستا  در  کند.  می  تاکید  سوگند 

آیات  نیز  قرآن مجید  در  وفـا کند.  آن  به  باید  می بندد، 
بسیاری داللت بر قسم و وفــای به عهد دارند.

«« سوگند و شاهنـامه 
بسیار  به »سوگند خوردن«  توجه  پارسی  ادب  متون  در 
و  شاعران  نیز  معاصر  ادبی  آثار  در  حتی  می شود؛  دیده 
نویسندگان بر اساس اهداف مختلف سوگند یاد می کنند. 
جلوه های  که  است  مهمی  کتاب های  از  یکی  شاهنامه 
و مشاهده  بررسی  آن  در  را می توان  از سوگند  مختلفی 
ماه، سوگندهای  یزدان، دادار، خورشید،  به  کرد: سوگند 
و...  میهنی  پهلوانی،  مذهبی، 
رودابه«  و  »زال  داستان  در 
آنگاه که سیندخت به دخترش 
که  دهد  می  اطمینان  رودابه 
پدرش به دادار سوگند خورده 

که او را نیازارد، می خوانیم:
»به دادار دارنده مهــراب ُگرد
یکی سخت سوگند را نام برد

کنون زود پیرایه بگشا ز روی 
زاری  به  شــو  پدر  پیش  به 

بموی«
نمونه های  بهترین  از  یکی 

سوگند در شاهنامه، »گذشتن سیــاوش از آتش« یا »َوِر 
گرم« است. در ایران باستــان مّدعـی و مّدعــی علیه برای 
اثبات بی گناهــی خویش، از میان آتش می گذشتند و هر 
کدام که از آتش آسیبی نمی دید، بی گنــاه بود؛ به این 
کار »َوِر گرم« گفته می شد. فردوسی داستان بی گناهی 
سیاوش را در مقابل تهمت های ناروای سودابه بسیار زیبا 
سروده است؛ به ویژه آنجا که آتش تند و تیز بر سیاوش 
هیچ اثری نمی کند و او با تندرستی آزمایش آتش را پشت 

سر می گذارد:
»ور ایدون که زین کار هستم گنــاه

جهان آفرینم ندارد نگاه
به نیروی یزدان نیکی دهش

از این کوه آتش نیابم تپش...
ز آتش برون آمد آزاد مرد

لبان پر ز خنده به رخ همچو َورد
چو بخشایش پاک یزدان بود

 دِم آتش و باد یکسان بود«
در شاهنامه فردوسی به کلمه سوگند، عهد، پیمان و...زیاد 
برمی خوریم؛ در نامه نوشتن خسرو پرویز به قیصـر روم، 

فردوسی این کلمات را در یک بیت کنار هم آورده است:
عهــد                 و  پیوند  و  سوگنـد  و  پیمان   »ز 

تو اندر سخن پاسخــش کن چو شهــد«
«« سوگند نامــه ها

غزنوی،  دوره  مثل  تاریخی  و  ادبی  دوره های  تمام  در 
سلجوقی، مغول، تیموری و... تا دوره معاصر سوگند و قسم 
خوردن به شکل های گوناگون در آثار ادبی دیده می شود 
اما  می خواهد؛  فرصتی جداگانه  یک  هر  به  پرداختن  که 
نکته  دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه در دوره هایی از 
تاریخ، توجه به سوگند تا به آنجــا بود که در ادب پارسی 
»سوگنــدنامه« پدید آمد؛ یعنی شعر یا نثری که در آن 
شاعر یا نویسنده انواع سوگند و قسم را به کار می برد. 
خاقانی، سوزنی سمرقندی،کمال الدین اسماعیل،خواجوی 
کرمانی و... اغلب قصاید متعددی همراه با سوگند دارند. 

خاقانی در ضمن قصیده ای می سراید
»به عّز عز مهیمن، به حّق حق مهین 

به جاِن جاِن پیمبر، به سّر سّر کتاب
به خط احسن تقویم و آخرین تحویل

به آفتاب هویت به چارم اسطرالب«
آوردن  از  شاعــران  اصلی  مقصود  و  هدف  معموال 
بی گناهی خویش  اثبات  و گوناگون،  سوگندهای متنوع 
درباره مخالفان و بداندیشان نسبت به خود بوده است و یا 

اینکه نظـــر مخاطب را به سخن خود جلب کنند.

»90«، این هفته پخش می شود
دی(   ۷( دوشنبه   »90« برنامه  وطن:  کیمیای 
مطابق معمول هر هفته، در جدول پخش شبکه سه 
سیما قرار گرفته است. در روزهای گذشته با پخش 
نشدن گفت وگوی عادل فردوسی پور با محمدجواد 
بر  مبنی  خبرهایی  خارجه-  امور  -وزیر  ظریف 
با  پخش نشدن برنامه »90« منتشر شده بود که 
قرار گرفتن این برنامه در جدول پخش شبکه سه 

سیما، این شبهه ها برطرف شد. برنامه »90« دوشنبه )۷ دی ماه( با بررسی 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ساعت 23:15 دقیقه از شبکه سه سیما پخش 

 »حیدری خلیلی«می شود.
 از سازمان سینمایی رفت

اداری و مالی  »رمضانعلی حیدری خلیلی«، معاون 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد. حیدری خلیلی 
که از دو سال قبل، قایم مقام اجرایی رییس سازمان 
سینمایی بوده، به عنوان معاون اداری و مالی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد. جابجایی 
حیدری خلیلی، با موافقت رییس سازمان سینمایی 
دوره  در  این  از  پیش  وی  است.  گرفته  صورت 
معاونت سینمایی، هفت  در  و محمدرضا جعفری جلوه  مدیریت حیدریان 

سال مشاور اجرایی بود.

 »پارادایس«
 در فجر شرکت کرد

و  کارگردان  عطشانی  علی  وطن:  کیمیای 
تهیه کننده سینما، فیلم سینمایی »پارادایس« 
فیلم  جشنواره  چهارمین  و  سی  دفتر  به  را 
فیلم سینمایی  نهایی  نسخه  داد.  تحویل  فجر 
»پارادایس« به کارگردانی علی عطشانی برای 
حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، 
هرچند  شد.  جشنواره  این  دبیرخانه  تحویل 

عطشانی پیش از این برنامه ای برای حضور این فیلم در جشنواره فجر نداشت؛ 
فیلمنامه  کرد.  ارسال  دفتر جشنواره  به  را  فیلم  از  نسخه ای  نهایت  در  اما 
این فیلم سینمایی توسط مهدی علی میرزایی نوشته شده و در کشورهای 
آلمان، اسپانیا و ایران فیلمبرداری شده است. در این فیلم بازیگرانی چون 
مهران رجبی، جواد عزتی، محمدعلی نجفیان، سامان صفاری، بیتا عطشانی، 
الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کالتسیدا روبرت، کاترین فلوس حضور دارند. 
در خالصه داستان »پارادایس« آمده است: 2 طلبه جوان می خواهند برای 
بروند. رییس حوزه  آلمان  به  ادیان  دانشگاهی درباره  شرکت در سمیناری 
علمیه آن   ها که حاج  آقا فراستی نام دارد، راه سفر را بر آن ها سد می  کند. 
طلبه  های جوان ویزایی هم برای او می  گیرند و وی را با خود به آلمان می برند 
و... . عطشانی کارگردان و تهیه کننده سینما، با سه اثر در سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد؛ »پارادایس« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
علی عطشانی، »مغز نارنجی« به کارگردانی مهدی خسروی و تهیه کنندگی 
کارگردانی  به  کنند«  می  پرواز  تنها  ها  »فرشته  مستند  و  عطشانی  علی 

محمدحسین سلطانی و تهیه کنندگی علی عطشانی.

مدیر کل ارشاد استان اصفهان:
سبک  سازی فرهنگی در کشور دیده 

نمی شود  
گفت:  اصفهان  استان  ارشاد  اداره  مدیرکل 
و  کشور  در  امروز  که  حوزه ای  متأسفانه 
مجموعه های فرهنگی ما کم تر دیده می شود؛ 

حوزه سبک  سازی فرهنگی است.
وطن،  کیمیای  خبرنگار  گزارش  به 
ارزانی در همایش  حجت االسالم  حبیب رضا 
نخبگان و فعالین فرهنگی سپاه بیان کرد: اگر 
امروز بخواهیم چند مؤلفه جمهوری اسالمی ایران را که آن را از دیگر 
کشورها متمایز ساخته نام ببریم، یکی از آن ها بسیج سپاه پاسداران 
است که از این جهت، هم پاسداران ما باید به خود ببالند و هم ما به 

آن ها افتخار کنیم.
اگر  داد:  ادامه  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
حفظ  کشور  حریم  در  را  اقتدار  توانسته ایم  دفاعی  حوزه  در  امروز 
به  و  کنند  زندگی  آرامش خاطر  با  بوم  و  مرز  این  تا جوانان  کنیم 
پاسدار  سرداران  که  است  استراتژی هایی  خاطر  به  بپردازند  علم 
باتجربه ما با اندوخته های خود به کار بردند و جنگی را در 2 هزار 
 کیلومتر دورتر از کشور با دشمن انجام دهند و امنیت کشور را تأمین

 کنند.
 ارزانی تثبیت جایگاهی در جهان را از عوامل مؤثر در پیشرفت در 
حوزه  در  بخواهیم  اگر  افزود:  و  دانست  فرهنگی  علمی،  حوزه های 
فرهنگ بر فرهنگ غربی غلبه کنیم باید از میان برهایی استفاده کنیم 

که زودتر به نتیجه برسیم.
اغنا،  ابالغ،  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
و  کرد  بیان  دینی  آموزش  را چهار مدل  و سیره سازی  سبک سازی 
می دهد،  انتقال  مخاطبین  به  را  ارزش ها  ابالغ  حوزه  داشت:  اظهار 
افراد را به  وسیله دالیل و برهان ها قانع می کند، عرصه  اغنا  عرصه 
سبک سازی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتند و سبک 
زندگی ایرانی اسالمی را برای اجرای آن بیان کردند و سیره سازی که 
باید فرد به گونه ای زندگی کند که تا هزار سال آینده برای خود برنامه 
داشته و در هریلحظه نیز آمادگی مرگ و آخرت را در وجودش حس 

کند؛ چهار مدل آموزش دینی است.
 وی عرصه سبک سازی را یکی از مهم ترین عرصه ها برشمرد و اظهار 
کرد: سبک سازی ازیجمله روش هایی است که غرب و اروپا توانسته 
به مخاطبین خود  دارد  نظر  آنچه که در  و هر  استفاده کند  آن  از 

قالب سازد.
 ارزانی اضافه کرد: متأسفانه غرب در تمام حوزه ها از این روش استفاده 
کرده و به موفقیت دست یافته است به گونه ای که از حوزه علمی تا 
حوزه هایی مانند رستوران های زنجیره ای که در سرتاسر جهان پهنای 

آن را گسترانیده است همه در قالب همین روش بوده است.
داشت:  بیان  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
فرهنگی  مجموعه های  و  کشور  در  امروز  که  حوزه ای  متأسفانه 
که  است  فرهنگی  سبک سازی  حوزه  می شود؛  دیده  کم تر  ما 
پرداخته آن  به  کم تر  دارد؛  که  باالیی  تأثیرگذاری  به  توجه   با 

 می شود.
 وی افزود: امیدواریم با زیرساخت هایی که امروز برای این امر آماده  
شده نخبگان علمی و فرهنگی ما برای تحول در این عرصه دست به 

اقدام بزنند.

ابراز پشیمانی تیم راث از بازی در نقش رییس فیفا

نگاهی به سوگند در ادبیات فارسی

مرا به جان تو سوگنـد...
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گشتی در اخبار

 «سینامی جهان<<< معرفی کتاب

فرهنگ و هنر

پیشکسوت  دوبلور  و  گوینده  مقامی  جالل 
حنجره،  مشکل  دلیل  به  که  گفت  کشورمان 
جالل  است.  گذاشته  کنار  را  دوبلوری  فعالیت 

پیش  مدتی  گفت:  سخنانی  در  مقامی 
و  آمد  پیش  حنجره ام  برای  مشکلی 
دیگر نتوانستم دوبله کنم. دلم برای 
دوبله تنگ شده، پیش از این همیشه 
تنها  االن  ولی  بودیم؛  مردم  بین  در 
فعالیت  االن  داد:  ادامه  وی  شده ام. 

دوبله ندارم و دلم می خواهد حرف بزنم 
دلم  و  کرده  تغییر  اما صدایم  کنم؛  دوبله  و 

بدهم.  آزار  را  مردم  صدا  این  با  که  نمی خواهد 
اتفاق  این  که  لحظه ای  داشت:  اظهار  مقامی 
صبح  داشتم.  برنامه  البرز  رادیو  در  افتاد،  برایم 
سوار سرویس شدم و راننده سالم کرد؛ ولی من 
نتوانستم جواب بدهم. راننده گفت »آقای مقامی 

بیمارستان  به  را  من  و سریع  برنامه!«  بی خیال 
رساند. آن روز گوینده ای هم که جای من آمده 
شهردار  و  بود  کرده  اعالم  خود  برنامه  در  بود، 
به دیدنم در  کرج و دوستان همه 
عنوان  وی  آمدند.  بیمارستان 
گفت: خداوند  دکترم  داشت: 
خیلی شما را دوست دارد و 
آمده  دیرتر  ساعت  یک  اگر 
چه  که  نبود  معلوم  بودی، 
اتفاقی برایت می افتاد. مقامی در 
پایان سخنان خود، با ذکر خاطره ای 
از دوران کودکیش گفت: دو ـ سه سالم بود که 
با مادرم رفته بودیم نانوایی سنگگ بگیریم. پایم 
برهنه بود و سنگ سنگکی پایم را سوزاند. این 
تصویری است که خیلی شفاف در ذهنم مانده 

است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: عمال سهم حوزه 
فرهنگ در سبد مصرف فرهنگی نسبت به 10 سال 
نیز  کاهش  بلکه  نکرده،  پیدا  ارتقا  نه تنها  گذشته 
یافته است. افتتاحیه نهمین نمایشگاه کتاب استان 

معاون   - صالحی  سیدعباس  حضور  با  ایالم 
وارشاد  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 

در  صالحی  شد.  برگزار  اسالمی- 
و  کتاب  موضوع  به  مراسم،  این 
کرد:  اظهار  و  اشاره  کتاب خوانی 
توجه  مورد  همواره  کتاب  بحث 

بزرگان دین و انقالب و مقام معظم 
افتخارهای  از  یکی  است.  بوده  رهبری 

گرچه  است.  بوده  کتاب  به  توجه  اسالمی  انقالب 
مقایسه  در  کتاب  نشر  توجه  شایان  رشد  شاهد 
مصرف  متاسفانه  اما  هستیم،  انقالب  از  قبل  با 
محصوالت فرهنگی در کشور پایین است. براساس 
گزارشی که در سال 93 از مرکز آمار ایران منتشر 

شده، مصارف مربوط به آموزش، تفرج و حوزه های 
فرهنگی 2.5 درصد بوده، در حالی که این رقم در 
با اشاره به  او  سال 1383، 3.۴ درصد بوده است. 
کتاب  بودن سهم  پایین  زمینه  در  مختلف  عوامل 
در  گفت:  کشور،  فرهنگی  مصرف  سبد  در 
سال 135۷ متوسط قیمت کتاب ۴95 
ریال بود؛ اما در سال 1393 متوسط 
تومان  هزار   13 کتاب  قیمت 
تنها  کتاب  قیمت  گرانی  است. 
بلکه  نیست،  حوزه  این  در  عامل 
است  مهم  نیز  کتاب  به  دسترسی 
و باید به آن توجه جدی شود. صالحی 
کاالهای  به  ما  دسترسی  کرد:  اظهار  ادامه  در 
فرهنگی اندک است. نمایشگاه های کتاب استانی، 
به لحاظ کمیت  از راه هایی است که می تواند  یکی 
 و کیفیت باعث ارتقای سهم کتاب در سبد فرهنگی 

شود.

نام  با  سینایی  خسرو  فیلم  آخرین  وطن:  کیمیای 
»جزیره رنگین«، از هفته آینده در گروه سینمایی هنر 
و تجربه به نمایش در می آید. »جزیره رنگین«، فیلمی 
با فضایی مستند داستانی است که در جشنواره سال 

گذشته فجر برای اولین بار به نمایش در آمد.  
سینایی،  خسرو  رنگین«  »جزیره  فیلم 

 1۴ با  مطابق  اکتبر   ۷ و   ۶ تاریخ  در 
و 15 مهر در جشنواره فیلم ونکوور 
که غیررقابتی است، با موفقیت فراوان 
دو  هر  بلیت های  و  داده شد  نمایش 

روز نمایش فیلم به طور کامل به فروش 
رفته است. مهدی احمدی و گروهی از اهالی 

پدرکاتالوگ  هستند.  فیلم  این  بازیگران  قشم  جزیره 
جشنواره ونکوور، درباره فیلم »جزیره رنگین« نوشته 
شگفت انگیزترین  و  غریب ترین  از  »یکی  است:  شده 
رنگین-  –جزیره  فیلم  امسال  جشنواره  فیلم های 
خسرو سینایی است. عنوان این فیلم از جزیره هرمز 

گرفته شده است. این جزیره، در نقطه ای حساس در 
خاک هایی  با  دارد.  قرار  فارس  خلیج  به  ورود  محل 
که به شکلی فوق العاده رنگارنگ است، قلعه باستانی 
پرتغالی ها و آداب و سنن هنرهای مردم بومی آن. این 
جزیره رویای راهنمایان جهانگردیست؛ ولی در 
عادات  پای بند  که  جزیره  مردم  ایران، 
حد  چه  تا  هستند  سنت هایشان  و 
آمادگی پذیرش دنیای خارج را دارند 
و در این فرایند چه چیزی به دست 
می آورند یا از دست می دهند؟ یک 
می خواهد  که  می آید  تهران  از  استاد 
به شکلی موثر امکانات بومی جزیره را به 
هدایت  مادی  و  فرهنگی  شکوفای  هدف  یک  سوی 
نیست؛  گردشگران  جلب  منظور  به  فقط  این  کند. 
و  جزیره  فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  خاطر  به  بلکه 
آن طبیعی  زیبایی  البته  و  آن  مادی  شرایط   ارتقای 

 است.

»سعدی«  ویژه  الف  سریال  پژوهش  و  تحقیق 
در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی 
سرپرست  براهیمی  منصور  رسید.  پایان  به 

اتمام  از  نویسندگان سریال »سعدی« 
داد  خبر  مجموعه  این  پژوهش 

برای  سعدی  انتخاب  درباره  و 
گفت:  سریال،  یک  نگارش 
ایرانی  فرهنگ  با  سعدی عمیقا 
گذار  و  گشت  و  شده  عجین  ما 

دوره  در  حضورش  منطقه،  در  او 
و  وقت  اسالمی  تمدن  کامل  شکوفایی 

عالقه جوانان و نخبگان به سعدی پس از انقالب 
اسالمی، وی را سوژه مناسبی برای نمایش تاریخ 
وی  کرد.  معرفی  تلویزیون  در  اسالم  و  ایران 
درباره روش پژوهش این مجموعه افزود: پژوهش 
»سعدی« در ساختار پیکارسکی که روش رایج 
انجام شده و شامل  دراماتورژی در آمریکاست، 

5 مرحله پژوهش مقدماتی، مرحله شکل گیری 
طرح داستانی کلی مجموعه »سعدی«، مرحله 
نگارش متن گام به گام، مرحله دیالوگ نویسی 
و نگارش فیلمنامه و در آخر بازنویسی 
نهایی تولیدی است. براهیمی ادامه 
داد: در این پروژه روایت سعدی، 
الدین  مصلح  روایت  از  متفاوت 
و  مضامین  ها،  است. شخصیت 
مکان ها از مستندات استخراج و 
استفاده شد؛ ولی به جای استفاده 
از حکایت ها در طراحی فیلمنامه، از خط 
ابراز  با  پایان  در  براهیمی  بردیم.  بهره  داستانی 
تا  »سعدی«  سریال  نگارش  اتمام  از  امیدواری 
پایان سال جاری اظهار کرد: این مجموعه اوایل 
سال 90 از سوی مرکز فیلم و سریال برون مرزی 
آن  اولیه  تحقیقات  مراحل  و  داده شد  سفارش 

نزدیک به یک سال طول کشید. 

لفظ  از  سوگند 
 » نَت کنَت َو َسو «
به  است؛  اوستایی 
مقصود  و  گوگرد  معنی 
دوران  در  که  است  آن 
به  آمیخته  آب  قدیم، 
و  داوری  هنگام  گوگرد 
می  کار  به  قضــاوت 

رفته است؛ 

نگارش سریال »سعدی« به سرانجام رسید جالل مقامی: دیگر دوبله نمی کنم

آغاز اکران فیلم »جزیره رنگین«کاهش سهم حوزه فرهنگ در سبد مصرفی
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 اصغرقلندری:
 رییس فدراسیون دو و میدانی گفت: پنج سهمیه المپیک را به دست آورده ایم؛ 
رضا قاسمی دونده اصفهانی دوی 100متر، اولین سهمیه المپیک را برای ایران 

کسب کرده است که درتاریخ دو و میدانی ایران بی سابقه است.
مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی کشورمان در نشست خبری روز 
چهارشنبه گذشته )94/10/2( با اصحاب رسانه اصفهان، با بیان این مطلب گفت: 
مایه افتخار و مباهات است که تا این لحظه موفق شدیم، پنج سهمیه المپیک 
2016 ریو را به دست آوریم که  خوش بینانه به 10 سهمیه و محتاطانه به  8 

سهمیه امید داریم، افزایش پیدا کند.
به دو و میدانی خدمت کرده است و ما  از 20 سال  باشگاه ذوب آهن بیش    
 انتظار داریم هم باشگاه سپاهان و هم ذوب آهن از ورزش اول المپیک حمایت 

کنند.
 مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی ایران، در این نشست خبری مشترک 
رییس و نایب  رییس فدراسیون دو و میدانی و اعضای هیئت دو و میدانی استان 
اصفهان که عصر روز چهارشنبه گذشته )دوم دی ماه( در مجتمع فرهنگی ورزشی 
ابراز امیدواری به اینکه در آینده نزدیکی  با  امام علی )ع( اصفهان، برگزار شد 
دو و میدانی ایران قدرت اول آسیا می شود و درکنار کشورهای قزاقستان، کره 
جنوبی، چین و ژاپن،  قدرت های بال منازع آسیا  قرار بگیرد، در پاسخ به سوال 
خبرنگار کیمیا ی وطن که جویای جایگاه دو و میدانی ایران درآسیا و جهان شده 
بود، گفت: دو و میدانی مثل فوتبال رنکینگ ندارد که بتوانیم جایگاه مشخصی 
را به شما ارایه دهیم؛ اما واقعیت امر این است که دو و میدانی ایران در حال 
کشور چند  و  هند  تایلند،  مثل  است؛  آسیا  دو  درجه  کشورهای  جزو   حاضر، 

دیگر.

کیهانی در ادامه به هیئت دو و میدانی اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: اصفهان 
از قابلیت زیادی در امر میزبانی برخوردار است و این دومین سال متوالی است که 

میزبان مسابقات دوی صحرانوردی بانوان کشورشده است.
وی اضافه کرد: جای بسی خوشحالی دارد که هیئتی با قابلیت هایی در سازماندهی، 
اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب ورزشکاران،  از توانمندی زیادی برخوردار باشد  
ایران گام  ازجمله استان هایی محسوب  شود که پرتالش در بحث قهرمانی  و 
برمی دارد و قادر است از صفرتا صد این مسابقات  را برگزار کند؛ این امر برای 
فدراسیون خوشحال کننده است و جا دارد ازآقای رسول یزدی زاده رییس هیئت 
تشکر زحماتشان  تمامی  برای  اصفهان،  استان  میدانی  و  دو  دانش  با  و   فعال 

 کنم.
ایران در ادامه خاطر نشان کرد:  مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی 
از این  اینگونه مسابقات آمادگی  الزم را دارد و پس  فدراسیون برای برگزاری 
مسابقات پیگیر می شویم که در اسفندماه امسال تیم ملی بانوان را در کنار تیم 
ملی مردان به رقابت های بحرین، اعزام کنیم که البته  این موضوع، هنوزکامال 

معلوم   نیست و باید دید شرایط  اعزام فراهم می شود یا خیر.
اصفهان  استان  میدانی  و  دو  با  ارتباط  در  میدانی  و  دو  فدراسیون  رییس 
کشور برتر  تیم  سه  جزو  همیشه  اصفهانی  تیم های  داشت:   اظهار 

بوده اند.
وی در ادامه از عدم شرکت بعضی از استان ها ابراز نارضایتی کرد و افزود: 20 استان 
در این دوره از مسابقات شرکت خواهند کرد؛ اما اصال خوب نیست که استان های 
دیگر غایب باشند؛ از طرفی در خیلی از استان ها، بانوان  در دو و میدانی فعال 

نیستند که یکی از دالیل آن  می تواند نبود امکانات باشد.
کیهانی برگزاری مسابقات دو ماراتون را در کشور الزم دانست و گفت: اعتقاد دارم 

جای یک مسابقه بین المللی ماراتون در ایران خالی است و ما شاهد آن هستیم که 
در برخی کشورهای دنیا، هر هفته مسابقات ماراتون برگزار می کنند؛ درحالی که ما 
اصال  مسابقات ماراتون قهرمانی کشور به معنای درست و حسابی برگزار نکرده ایم، 
چه برسد به اینکه بخواهیم مسابقات بین المللی ماراتون را برگزارکنیم. اما من 
شخصا به دنبال این هدف هستم که یک مسابقه بین المللی را درکشور آغاز کنم.

رییس فدراسیون دو و میدانی تصریح کرد: پیشنهادهایی در این زمینه صورت 
گرفته و مسیرهای آن هم مشخص شده است و ما خوشحال خواهیم شد یک 
مسابقه دو ماراتون در یکی از شهرهای تاریخی و توریستی کشورمان از جمله 

اصفهان که خواستار شده،  برگزارکنیم.
رییس فدراسیون دو و میدانی از باشگاه های سپاهان و ذوب آهن  نام برد و اظهار 
داشت: باشگاه ذوب آهن، بیش از 20 سال به دو و میدانی خدمت کرده و ما قدردان 
این باشگاه هستیم؛ انتظارداریم هم باشگاه سپاهان  و هم ذوب آهن از ورزش اول 

المپیک حمایت کنند.  
با مهندس  مجید کیهانی به نشستی که روز  دوشنبه بیست و هشتم آذرماه 
که  جلسه ای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  داشت،  اصفهان  شهردار  جمالی نژاد 
داشتیم،  اصفهان  شهردار  نژاد  جمالی  آقای  با  زاده    یزدی  آقای  اتفاق  به 
شد،  گرفته  تصمیم  اینکه  جمله  از  برسیم؛  خوبی  توافقات  به  توانستیم 
ما  نماینده  اختیار  در  را  خود  باز  رو  زمین های  از  یکی  اصفهان  شهرداری 
انجام آنجا  در  را  پرتابی  ورزش های  تمرین  بتوانیم  تا  بگذارد  اصفهان   در 

 دهیم .
وی افزود: در این جلسه، پیرامون  موضوعات مختلف دیگر هم بحث شد که فقط 
جنبه پیشنهادی داشت و به نتیجه کامل نرسیدیم؛ اما از رییس هیئت دو و میدانی 
استان اصفهان خواستیم، پیگیر این موارد باشد و نتیجه رابه فدراسیون اعالم کند.   

ومیدانی  دو  ورزش  توسعه  پیشنهاد  اصفهان  شهردار  کرد:  اضافه  کیهانی 
یاری را  ما  نیز  استعدادیابی  زمینه  در  شد  قرار  و  داد  را  اصفهان   در 

 کند.

گروه ورزش:
یکصد وسه دونده دختر از استان های کشور در قالب 13 تیم، طی دو روز در مسابقات دوی صحرانوردی  
به  رقابت پرداختند که با قهرمانی اصفهان الف در رده بزرگساالن و همدان در رده جوانان، به پایان رسید.

این مسابقات که با میزبانی هیئت دو و میدانی استان اصفهان و همکاری شایسته وشایان تحسین شهرداری 
اصفهان، طی دو روز درشهر بهارستان برگزارشد، این نتایج را در پی داشت:

در رده بزرگساالن: اصفهان الف برای دومین سال پیاپی، به مقام قهرمانی دست پیداکرد؛ فارس دوم شد و 
خراسان رضوی در جایگاه سوم قرارگرفت.

در انفرادی بزرگساالن: زینب منصوری از فارس، ثریا کریم زاده از اصفهان و ماندانا دهقان از استان البرز به 
ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده جوانان: همدان قهرمان و آذربایجان غربی نایب قهرمان شدند و تیم فارس سوم شد.
در انفرادی جوانان: نسترن اکبری و زینب احدی از همدان عناوین اول و دوم را به خود اختصاص دادند و 

فاطمه لطفی ایمان از تهران در مکان سوم جای گرفت.
مراسم اختتامیه که با حضور مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی کشور و پریسا بهزادی نایب رییس، 
محمدرضا امینا زاده معاون در امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان، شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر بهارستان، مسعود انصاری مهر معاون ورزشی شهرداری اصفهان،  رسول یزدی زاده رییس هیئت دو و 
میدانی استان اصفهان، صالحی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ریف و جمعی دیگر از مقامات و مسئوالن 
محلی، درسالن اجتماعات شهرداری بهارستان بر گزارشد؛ در این مراسم از رضا قاسمی قهرمان دو و میدانی 
کشور که اولین سهمیه المپیک 2016 ریو را برای کشورمان به ارمغان آورد، با دادن هدایایی از سوی اداره 

کل ورزش و جوانان استان، شهرداری اصفهان و سایر نهادها و ارگان ها تجلیل به عمل آمد.
 همچنین در این مراسم از استاد احدی مربی پیشکسوت خوشنام و چهره شاخص ورزش، به ویژه در دو و 

میدانی نیز، تجلیل شد.

نایب رییس فدراسیون دو و میدانی کشور در 
امور بانوان:

    رضا یتمندی شرکت کنندگان، دلیل 
میزبانی اصفهان

گروه ورزش:
نایب رییس فدراسیون دو و میدانی کشور، دلیل میزبانی اصفهان در برگزاری 
مجدد مسابقات دو و میدانی بانوان کشور در اصفهان را رضایتمندی دوندگان 

شرکت کننده در رقابت های سال گذشته دوی صحرانوردی دانست.
پریسا بهزادی نایب رییس فدراسیون دو و میدانی کشور در امور بانوان، در نشست 
خبری مشترک فدراسیون در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران ورزشی در ارتباط 
با میزبانی اصفهان در دوسال پیاپی گفت: رضایتمندی دختران شرکت کننده  
در مسابقات دوی صحرانوردی سال گذشته از میزبانی و برگزاری خوب و قابل 
قبول هیئت دو و میدانی اصفهان خواند و تصریح کرد: حمایت های خوبی که 
از ورزشکاران و عوامل اجرایی در راستای هرچه بهتر برگزاری مسابقات دوی 
صحرانوردی سال گذشته به عمل آمد، باعث شد تا مسابقات دوی صحرانوردی 
بانوان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن، امسال هم در این شهر زیبا که 
به پایتخت فرهنگ و تمدن و ورزش ایران لقب گرفته، برگزارشود. خانم بهزادی 
از دیگر دالیل انتخاب اصفهان برای برگزاری این دوره مسابقات دوی صحرانوردی 
کشور در این شهر، داشتن پتانسیل باال و حضور دوندگان خوب و ورزیده اصفهان 
خواند که در دوره قبل، در رده سنی جوانان و بزرگساالن رقابت خوبی داشتند 
و به عناوین بسیار خوبی دست پیدا کردند؛ کسب مقام اول بزرگساالن و مقام 
سوم جوانان موید این حقیقت است. شایان ذکر اینکه مسابقات دوی صحرانوردی 
قهرمانی بانوان امسال هم در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن از روزسه شنبه 
اول دی ماه جاری،که با اولین روز زمستان تقارن داشت، به مدت دو روز با کمک 
و همکاری خوب شهرداری و شورای اسالمی شهر بهارستان، در این شهر به 

اجرا درآمد.

 پیشنهاد وسوسه انگیز تیم اروپایی
 به مهدی طارمی

با پیشنهادی یک میلیون دالری، قصد دارد  تیم فوتبال ترک گروژنی روسیه 
مهدی طارمی را به خدمت بگیرد.

مهدی طارمی مهاجم جوان پرسپولیس و تیم ملی ایران که توانست عنوان آقای 
گل نیم فصل فوتبال ایران را به خود اختصاص دهد، توانسته خودش را به عنوان 

یک استعداد برتر نشان دهد.
 مهاجم 23 ساله که آقای گل فوتبال ایران است، این فصل در 14 دیداری که به 

میدان رفته، 11 گل به ثمر رسانده است.
 باشگاه ترک گروژنی که در منطقه چچن فعالیت می کند و اکنون در رده هفتم 
جدول لیگ برتر روسیه قرار دارد، برای جذب این بازیکن پیشنهاد یک میلیون 

دالری داده است.
 در حال حاضر سردار آزمون و سعید عزت اللهی در روستوف و علیرضا حقیقی 
در روبین کازان فعالیت می کنند و در صورتی که طارمی نیز به لیگ روسیه برود، 

تعداد لژیونرهای ایران در این لیگ به عدد 4 می رسد.
به  واکنشی  تاکنون  پیوسته  پرسپولیس  به   2014 تابستان  در  که  طارمی   
تیم این  در  فصل  پایان  تا  دارد  تمایل  رسد  می  نظر  به  و  نداشته  انتقال   این 

 بماند.

نه محرم استقالل برو است و سپاهان تیمی است که 
محرم را از دست بدهد

 به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، اصغر باقریان 
در خصوص شایعه حضور محرم نویدکیا در استقالل 
گفت: این شایعه را االن می شنوم و نمی دانم بر چه 
اساسی چنین صحبت هایی مطرح می شود. فقط باید 
بگویم که خیلی جالب نیست، وارد این مباحث شوید. 
وی ادامه داد: همه فوتبالی ها می دانند که همیشه سه 
چهار تیم از جمله استقالل، پرسپولیس و سپاهان از 
باشد که  این طور  نباید  و  قهرمانی هستند  مدعیان 
بخواهیم با شیوه های غیر متعارف وارد رقابت شویم 
و باید رقابت در سر قهرمانی یک رقابت مردانه باشد. 
باقریان گفت: نه محرم استقالل برو است و نه سپاهان 
تیمی است که محرم را از دست بدهد؛ پس چرا باید 
این مسایل االن مطرح شود. بهتر است فوتبالی رقابت 
کنیم و باز هم می گویم که این شایعات از کجا نشات 
می گیرد. هرچند که خیلی صالح نیست که وارد این 

بحث ها بشویم.
این  مثل  موضوع  این  گفت:  سپاهان  مدیرعامل   
پرسپولیس  و  استقالل  بازیکن  بهترین  ما  که  است 
را بخواهیم و این مشخص است که آنها بهترین های 
خود را در این مقطع از دست نمی دهند. پس بهتر 
رقابت  فوتبالی  و  گذاشته  کنار  را  مسایل  این  است 
کنیم. ضمن اینکه هر تیمی که زورش بیشتر است و 
در زمین می چربد، پیروز شده و قهرمانی را به دست 
بیاورد؛ چرا که قهرمانی با این صحبت ها و طرح این 

مسایل هیچ ارزشی ندارد. 

شایعه  این  در  می شود  شنیده  اینکه  درباره  باقریان 
قرار است محرم با رمضانی یا اسماعیلی از استقالل 
معاوضه شود، گفت: وقتی این موضوع از اساس غلط 
در  می خواهیم  دیگر  ندارد،  خارجی  وجود  و  است 
مورد چه چیزی بحث کنیم و جالب اینکه حتی نام 

جانشینان محرم را هم مطرح کردند.
فوالدشهر  ورزشگاه  مورد  در  سپاهان  مدیرعامل   
آهن  ذوب  مدیرعامل  با  را  مشترکی  جلسه  گفت: 
برگزار کردم و قرار شد درباره آماده سازی ورزشگاه 
فوتبال  فدراسیون  برای  را  نامه مشترکی  فوالدشهر، 
ارسال کنیم و در مورد اهمیت میزبانی این ورزشگاه 
از بازی های سپاهان و ذوب آهن در آسیا اشاره های 
الزم در این نامه بشود. امیدوارم هم دست به دست 
آماده  آسیایی  بازی های  برای  ورزشگاه  تا  هم دهیم 

شود. 
وی درباره اینکه تکلیف صدور کارت بازی دو بازیکن 
درخواست  ما  رسید، گفت:  به کجا  تیم  این  برزیلی 
فدراسیون  در  آقایان  تا  منتظریم  و  داده ایم  را  خود 
برزیل سر کار تشریف بیاورند تا تاییدیه های الزم را 
صادر کنند؛ هرچند که تا این لحظه خبری نشده و 
خدا می داند که این دو بازیکن آیا به بازی با استقالل 
خوزستان می رسند یا خیر؟ باقریان در مورد اینکه آیا 
اردوی خارجی سپاهان لغو شده است یا خیر گفت: 
تمام  ما  لغو نشده؛ هرچند که  اردوی خارجی  هنوز 
مباحث فنی را در اختیار سرمربی قرار داده ایم و تا 
آنجایی که وسعمان برسد درخواست های کادر فنی 

را عملی خواهیم کرد.

گروه ورزش:
و  از داوران آسیایی  اصفهان: طی مراسم خاصی  باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران  روابط عمومی  به گزارش 

جهانی کاراته اصفهان تجلیل شد.
 در این مراسم که با حضور استاد دوانیان رییس هیئت کاراته استان اصفهان، اکبر دهقانی مسئول کمیته 
برگزار  اصفهان  کارگران  باشگاه  همایش  سالن  در  ورزش  پیشکسوتان  از  چند  وتنی  استان  کاراته  داوران 
 گردید، از استاد محمدعلی مردانی )عنواندار برترین داور کاراته و دارنده سوت طالیی جهان( نیز تجلیل به

 عمل آمد.

   کیمیای وطن:
ورزش نویسان  با  خبری  نشست  در  اصفهان  آهن  ذوب  باشگاه  عامل  مدیر 
رسانه های اصفهان، با یادآوری اوج تعصب خبرنگارانی که همراه تیم ذوب آهن 
به تهران آمده بودند و از نزدیک شاهد دیدار ذوب آهن و نفت تهران در بازی 
فینال جام حذفی شدند که به قید قرعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می 
شد، افزود: زمانی که ذوب آهن گل دوم را زد، موجی از شادی در چهره تک 
تک خبرنگاران اصفهانی مشهود بود که نشانگر این حقیقت است که اصحاب 
رسانه اصفهان، تعلق خاطر  ویژه ای به تیم های اصفهانی به ویژه ذوب آهن 
دارند. من احساس خرسندی و غرورکردم و وظیفه خود می دانم از زحمات 
خبرنگاران ورزشی و عکاسان و تصویر برداران اصفهانی، تشکر و قدردانی کنم.                         
    سعید آذری مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن، تصریح کرد: 
امیدوارم با ارایه پیشنهادهای کارشناسانه و راهنمایی های دلسوزانه شما که 
صادقانه قلم می زنید، مثل سال گذشته به اهدافمان دست پیدا بکنیم.                                                                                                                            
ورزش  در  حضورش  سال  چهار  در  باشگاه  عملکرد  برشمردن  ضمن  وی 
ذوب آهن و تشکر از احمدرضا فقیهی معاون خود در ورزش قهرمانی و حرفه ای 
و سایر دوستانی که با وی همکاری دارند، گفت: بر و بچه هایی که در باشگاه، 
عاشقانه خدمت می کنند، در طول این مدت، برای دستیابی باشگاه به اهدافی 
که دنبال می کند، خیلی به ماکمک کرده اندکه از همه آنها تشکر می کنم.                                                               
آذری خاطر نشان کرد: 34 سال است در عرصه ورزش قهرمانی هستم؛ به 
عنوان ورزشکار، مربی و مدیر خدماتی و به عنوان یک کارشناس ورزش قبول 
دارم، فوتبال یک پدیده اجتماعی است؛ اما به این نتیجه هم رسیده ام که 
نیاز جامعه، معیار و مالک موفقیت مدیران  اندیشه های مردم و  با  ایران  در 
باشگاه های ورزشی از طریق میزان رشد تیم فوتبال بزرگساالنش در رقابت های 
لیگ برتر و باشگاه های برترآسیا سنجیده می شود؛ به نظر من اجحاف در حق 
دیگر رشته های ورزشی است؛ البته درست است که نمی توان از ویژگی های 
فوتبال چشم پوشید، ولی اینکه موفقیت یک مدیرباشگاه را در موفقیت تیم 
فوتبال سنجید، معیار درستی نیست.                                                                          

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: ذوب آهن در 
طیف خاصی در حیطه مدیریت ورزش قهرمانی در عرصه های گوناگون گام 

برمی دارد؛ ازجمله در بخش بانوان فعالیت گسترده ای دارد.
وی تصریح کرد: ما در بخش ورزش بانوان در رشته های والیبال، بسکتبال، 
هندبال و والیبال نشسته، فعالیت خوبی داریم؛ مضاف به اینکه در آینده در 
لیگ فوتبال برتر بانوان هم  تیمداری می کنیم. درحال حاضر تیم والیبال 
بانوان ذوب آهن، در صدر جدول مسابقات قراردارد؛ تیم بسکتبال در نیم فصل 
اول در رده دوم قرارگرفته که نسبت به سال گذشته که در دسته یک بود، 
پیشرفت خوبی داشته  است؛ جا دارد از خانم شریف زاده مدیریت ورزش بانوان 
ذوب آهن تشکرکنم؛ تیم والیبال نشسته ما هم صدرنشین لیگ برتر است و در 
هندبال باتوجه به جوان گرایی، فعال جزو چهار تیم برترکشور قرار دارد.                                      
آقای آذری با این اشاره که باشگاه، بیشتر به افرادی معلول توجه ویژه ای دارد، 
افزود: در نظر داریم سال آینده در رشته دیگری در عرصه ورزش بانوان معلول، 
تیمداری کنیم؛ همانطور که در ابتدا اشاره کردم، تالش می کنیم از سال 95 با 
تشکیل تیم فوتبال بانوان در لیگ برتر به تیمداری بپردازیم؛ ضمن اینکه یک 
تیم والیبال دیگر را هم در نظر داریم، تشکیل بدهیم.                                                       

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در ادامه به ورزش آقایان، به ویژه فوتبال اشاره 
کرد و اظهارداشت: در قهرمانی  آقایان اتفاقات خوبی رخ داده است؛ به ویژه 
در فوتبال که گل سرسبد ورزش هاست. امروز هم در ورزشگاه  یادگار امام)ره( 

تکلیف حریف ذوب آهن در بازی فینال جام حذفی مشخص شد و ما امیدواریم 
به یاری خدا بتوانیم با قهرمانی دوباره در جام حذفی، سهمیه آسیا کسب کنیم.                                                       
آذری تصریح کرد: همکارانم پیش از برگزاری دیدار دو تیم استقالل تهران و 
تراکتورسازی تبریز در مرحله نیمه نهایی، از من پرسیدند: دوست دارید حریف 
ذوب آهن کدامیک از این دو تیم باشد، در جواب گفتم: ارزش  تیم  ما زمانی 
مشخص می شود که با تیمی بازی کنیم که هواداران بیشتری دارد؛ پس در 
نهایت ترجیح می دهم  با تیم استقالل تهران بازی کنیم که باعث می شود 
بازیکنان ذوب آهن انگیزه بیشتری در بازی فینال داشته باشند.                                                                                                                      
جوانان  فوتبال  تیم  متاسفانه  وگفت:  کرد  اشاره  جوانان  فوتبال  تیم  به  وی 
ذوب آهن در سال گذشته به لیگ دسته  یک سقوط کرد؛ اما اینک شرایط 
به گونه ای فراهم شده تا جایگاه بهتری پیدا بکند. در ارتباط با تیم های پایه 
نیز باید بگویم، تیم های فوتبال نونهاالن و نوجوانان، از مدعیان هستند و در 
مسیری قرارگرفته اند که در آینده می توانند به موفقیت های خوبی دست 
پیدا بکنند؛ ضمن اینکه باید از محمود یزدخواستی که با مدیریت خوبشان 
باشند،  داشته  به رشدی  رو  روند  آهن  پایه ذوب  تیم های  تا  باعث شده اند 

تشکر می کنم.    
سعید آذری پیرامون وزنه برداری که رشته تخصصی خودش می باشد وعنواندار 
قهرمانی آسیا بوده است، گفت:  تیم وزنه برداری ما، هم اکنون صدرنشین لیگ 

برتر است.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در رابطه با بدهی های باشگاه، خاطر نشان کرد: 
اولین گزارش مالی که سی ام مهرماه سال 92 به من داده شد، جمع بدهی های 
باشگاه ذوب آهن بالغ بر27 میلیارد تومان بود؛ الزم می دانم از آقای اردشیر 
اگرحضور  ببرم که  نام  اصلی ورزش ذوب آهن  ناجی  به عنوان  سعدمحمدی 
ایشان نبود، تیم فوتبال ذوب آهن االن در لیگ دسته یک باید برای صعود به 

لیگ برتر تالش می کردکه از این
میزان بدهی، مبلغ 13 میلیارد تومان  تسویه گردید؛ بدهی های سنواتی از سال 
88 تا 92 از محل بودجه جاری باشگاه پرداخت شدکه در این عرصه اتفاقاتی 

هم افتاد و مشکالتی را هم درپی داشت.                  
هوارمالمحمد  ایگورکاسترو،  به  باشگاه  بدهی  سنگین  پرونده  به  وی    
وآکواستویکوف اشاره  کرد و افزود: بدهی باشگاه به کاسترو یک میلیارد و 100 
میلیون تومان بود که در تفاهمی سه جانبه با کاسترو، مدیر برنامه های او و ما، 
این مبلغ به 10 قسط تقسیط شد که فقط 2 قسط  دیگر آن باقی مانده که تا                                  
پایان سال میالدی پرداخت می کنیم و پرونده کاسترو را می بندیم.              

بود  هزاردالر   650 وی  قرارداد  بگویم،  باید  محمد  هوارمال  مورد  در 
کرد  ترک  را  ایران  دالر،  هزار  دریافت 350  و  بازی  چند  انجام  از  بعد  که  
به  وقتی  ما  و  بود  نکرده  پول  این  برای پس گرفتن  باشگاه هیچ حرکتی  و 
اقدام  باید  سال  یک  تا  حداکثر  که  دادند  پاسخ  آنها  کردیم  شکایت  فیفا 
شود.                                                                                                             می  تلقی  یکن  لم  کان  شما  شکایت  لذا  نکردید؛  که  می کردید 
آکواستویکوف نیز با قراردادی 270 هزار دالری و انجام چند بازی، درحالی که 
حق و حقوق چهار ماهش را دریافت نکرده بود، با اجازه باشگاه از ایران خارج 
شد و دیگر برنگشت. مدیران وقت باشگاه به فدراسیون فوتبال ایران شکایت 
کردند؛ اما باید در شکایت به کمیته استیناف اقدام می کردیم که این کار صورت 
نمی گیرد و این بازیکن نیز به فیفا شکایت می کند و فیفا باشگاه را به پرداخت 
750 میلیون تومان محکوم کرد؛ اگر این مبلغ را پرداخت نمی کردیم، محکوم 
به کسر 6 امتیاز و سقوط به لیگ دسته یک بودیم. جالب است بدانید این 
بازیکن در قبال پولی که از ما گرفت، فقط یک گل برای ما زده بود.                                                      

گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
با  زیرا  شود؛  برابر   20 حداقل  یا   40 باید  جوانان  بودجه 
حوزه این  در  اتفاقی  هیچ  جوانان  بودجه  برابری  دو   افزایش 

 نمی افتد! 
به گزارش کیمیای وطن به نقل از مهر، محمدرضا رستمی معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در مراسم اختتامیه 
و  اداره های کل ورزش  امور جوانان  دومین گردهمایی مسئوالن 
گفت:  دولت  مالی  محدودیت های  به  اشاره  با  استان ها،  جوانان 
حوزه  این  در  اتفاقی  هیچ  جوانان،  بودجه  برابری  دو  افزایش  با 

نمی افتد. 
بیان  با  جوانان،  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
کرده ایم،  ارایه  را  جوانان  بودجه  شدن  برابر   40 پیشنهاد  اینکه 
افزود: اگر این امکان وجود ندارد، این بودجه باید حداقل به 20 

برابر افزایش یابد.
وی ادامه داد: از مدیران کل ورزش و جوانان استان ها می خواهیم 
تا از طریق استانداری ها نامه ای در این باره به نوبخت، جهانگیری 

و یا نهاوندیان ارسال شود.
این  باشید  نداشته  تردید  کرد:  خاطرنشان  رستمی  محمدرضا   
مجلس مکاتبات، اثر جدی خود را خواهد گذاشت. همچنین می خواهیم  در  مردم  نمایندگان  به  را  موضوع  این  که  دوستان  از 

عملیاتی اثرگذار  فضایی  در  تا  کنند  منتقل  نیز،  اسالمی   شورای 
 شود.

که  دارد  وجود  مدیریت  سازمان  در  تفکری  اینکه  بیان  با  وی   
و  اقدام  با چه  دولتی،  است، گفت: کدام دستگاه  اصالح  نیازمند 
این  علت  است؟  کرده  ورود  جوانان  مسایل  به  مشخصی  اعتبار 
برای دستگاه های  مالی در حوزه جوانان  است که هیچ شفافیت 
دولتی تعریف نشده است و سازمان مدیریت و برنامه، باید وظایف 
دستگاه ها و اعتبار آنان در حوزه جوانان را کامال شفاف و معین 

کنند.
 رستمی ادامه داد: به سازمان مدیریت، طرحی را پیشنهاد دادیم 
که تفاهم نامه سه جانبه ای را با نهاد ها و وزارت خانه ها منعقد کنیم 
جوانان  درباره  مربوطه  نهاد  عملکرد  میزان  آن  راستای  در  که 

مشخص شود.
 معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: اگر می خواهیم اتفاق 
بگذارد،  اثر جدی  مدیریت  و سازمان  بیفتد  این حوزه  در  جدی 
باید حداقل به برنامه پنجم توسعه عمل کنیم. مدیران کل ورزش 
و جوانان استان ها، اختیار هزینه کردن درآمدهای خود را دارند 
و می توانند با اختیار کامل در حوزه جوانان، اقدامات خوبی انجام 

دهند.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در نشست خبری:                     

اگر از ما حمایت شود، قهرمان آسیا می شویم
   باجوانان بومیمان، درلیگ برتر والیبال حضورمی یابیم

ورزش و جواانن 

در رقابت های دوی صحرانوردی کشور: پیشنهاد ۴۰ برابر شدن بودجه جوانان
    بزرگساالن اصفهان، قهرمانی را تکرارکرد

رییس فدراسیون دو و میدانی کشوردر نشست خبری:

  ایران با هشت سهمیه درالمپیک 2۰16 ریو!

در همایشی باحضور رییس هیئت کاراته استان:

از داوران آسیایی وجهانی کاراته تجلیل شد

باقریان:

نه محرم استقالل برو است و نه ما او را به استقالل می دهیم
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آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350510776 شماره پرونده: 9309980350500930 شماره بایگانی شعبه: 
930970 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم ستاره هارونی و رضا هارونی 
و ابراهیم مقصودی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 930/02016 
صادره از شعبه 5 حقوقی در پرونده شماره 930970ح5 محکوم به پرداخت مبلغ 196000000 ریال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و حل الوکاله وکیل و خسارت دیرکرد در حق محکوم له تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجراییه اقدام نمایید، در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. 

شماره م الف: 27420

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350510762 شماره پرونده: 9109980350501401 شماره بایگانی شعبه: 
911422 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شرکت آسفالت راهیان اسپادنا که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 920/1747 صادره از شعبه 5 حقوقی 
در پرونده شماره 911422ح5 محکوم به قلع و قمع مستحدثات در حق محکوم له شهرداری اصفهان 
و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوق شهرستان اصفهان. شماره م 

الف: 27421

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970354101264 شماره پرونده: 9409980365600386 شماره بایگانی شعبه: 
امام  خ  اصفهان-  نشانی: شهرستان  به  فرزند محمدرضا  بیگی  اکبر حسن  علی  آقای  940334 شاکی: 
نشانی:  به  نریمانی  آقای حمید  متهم:  برق.  ترانس  پنجم- جنب  متری  کاظمی- 8  خمینی- شهیدان 
از بررسی محتویات پرونده  با چاقو. گردشکار: دادگاه پس  اتهام: ضرب و جرح عمدی  المکان.  مجهول 
ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
حمید نریمانی )متواری( دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای علی اکبر بیگی 
فرزند محمدرضا با عنایت به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و قراین موجود و عدم حضور متهم 
ماده 614  تبصره  به  مستندا  ارتکابی  بزه  عمومی  نظر جنبه  از  لهذا  دانسته  محرز  را  نامبرده  بزهکاری 
قانون مجازات اسالمی محکوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بابت جراحات وارده نیز مستندا به 
مواد 559 و 569 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی 1392 وی را بابت 1- دامیه و حارصه 
روی دست راست به سه درصد دیه کامل 2- موضحه بند ابتدایی سبابه راست به 5 سه هزارم دیه کامل 
3- حارصه و دامیه بند ابتدایی انگشت میانی دست راست به سه سه هزارم دیه کامل 4- دامیه بند انتهایی 
انگشت چهارم دست راست به دو سه هزارم دیه کامل 5- کبودی مچ و ساعد به سه هزارم دیه کامل 
6- کبودی شانه و ران سه هزارم دیه کامل 7- ارش آسیب رباط به نیم درصد دیه کامل 8- شکستگی 
بند انتهایی سبابه راست به 5/ 1 از 3/ 1 از 10/ 1 دیه کامل 9- ارش نقض عضوی محدودیت حرکتی 
انگشت سه درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی فوق محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است. رییس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان. شماره

 م الف: 27390

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970353201478 شماره پرونده: 9309980364801605 شماره بایگانی شعبه: 
940537 پرونده کالسه 9309980364801605 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970353201478 شاکی: آقای حمیدرضا چم اسمانی فرزند سهراب 
به نشانی: شهرستان اصفهان- خ مشتاق دوم- ک باغ مشهد- ک شهر- پ 5. متهمین: 1- خانم مرتضی 
حبیبی فرزند عباس به نشانی: شهرستان اصفهان- خمینی شهر- خ 17 شهریور- ک مدرسه الله جنب 
جوی آب. 2- آقای شاهین دشتگلی فرزند حبیب اله به نشانی: شهرستان اصفهان شاهین شهر اصفهان 
گلدیس فاز یک. اتهام ها: 1- سرقت مستوجب تعزیر 2- تخریب. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه آقای شاهین دشتگلی دایر بر سرقت و تخریب عمدی 
بنر تبلیغاتی و لوازم مربوطه موضوع شکایت آقای حمیدرضا چم آسمانی فرزند سهراب، این دادگاه با 
مالحظه و بررسی جمیع محتویات پرونده و به لحاظ فقد هرگونه ادله اثباتی محکمه پسند و عدم اقناع 
وجدانی دادگاه در جهت احراز بزه و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت در 
این خصوص صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در 
 محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ رییس شعبه 106 دادگاه کیفری دو اصفهان. شماره 

م الف: 27389

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970353201112 شماره پرونده: 9309980364801839 شماره بایگانی شعبه: 
رباط  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  رمضان  فرزند  بیدی  دره  عباسی  کبری  خانم  شاکی:   940198
اول ک داروخانه شریف ک ویال بن بست جالل الدین منزل اول. متهم: آقای محمدعلی محمدی دره 
بیدی فرزند رمضانعلی به نشانی شهرستان اصفهان خ رباط اول ک داروخانه شریف ک ویال بن بست 
جالالدین سمت راست منزل ط 1. اتهام: ترک انفاق. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
به همسر خود خانم کبری  نسبت  انفاق  ترک  بر  دایر  رمضانعلی  فرزند  بیدی  دره  محمدعلی محمدی 
تحقیقات  به  توجه  با  دادگاه  این  اصفهان  در شهر  مورخ 92/11/1  از  رمضان  فرزند  بیدی  دره  عباسی 
معموله شکایت شاکی و احراز رابطه زوجیت دایم نامبرده با متهم حسب سند نکاحیه رسمی ارایه شده 
اینکه  انتظامی و اظهارات مطلعین در این خصوص و  تحقیقات محلی صورت گرفته از سوی مامورین 
الیحه  و  نداشته  دادگاه  جلسه  و  دادسرا  محل  در  آگهی حضوری  نشر  و  قانونی  ابالغ  رغم  علی  متهم 
دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت متهم 
به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجددا ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
 محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اصفهان. شماره 

م الف: 27388

آگهی ابالغ دادنامه
شعبه:  بایگانی  شماره   930998035960 پرونده:  شماره   9409970353201402 دادنامه:  شماره 
کودک  مهد  سپاهان ط 2  بیمارستان  روبروی  میر  خ  نشانی  به  بهادرفر  سعید  آقای  شاکی:   940434
جنب  سیدی  ش  ک  محله  گرائیل  بهشهر  مازندران  نشانی  به  اکبری  مهدی  آقای  متهم:  پرستو. 
به  با عنایت  اتهام: سرقت گوشی موبایل. گردشکار: دادگاه   . بهداشت پ 8 کد پستی 4851839659 
دادگاه:  رای  نماید.  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  محتویات 
دائر  اکبری  آقای مهدی  علیه  اصفهان  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  در خصوص کیفر خواست صادره 
دادگاه  این  اکبر  فرزند  بهادرفر  آقای سعید  تلفن همراه موضوع شکایت  بر سرقت یک دستگاه گوشی 
اثباتی  ادله  فقد  لحاظ  به  و  از سوی شاکی  رضایت  اعالم  از  نظر  و صرف  پرونده  محتویات  با مالحظه 
محکمه پسند و عدم احراز بزه از سوی دادگاه و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم 
به برائت صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
 در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رییس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اصفهان. شماره 

م الف: 27387

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970350501384 شماره پرونده: 9409980350500186 شماره بایگانی شعبه: 
اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  پرونده کالسه 9409980350500186 شعبه 5   940220
تصمیم نهایی شماره 9409970350501384 خواهان: آقای احسان نصوحی دهنوی فرزند غالمحسین 
با وکالت آقای محمد یزدانی فرزند یداله به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بلوار ارتش نرسیده 
به میدان ارتش کوی مهرعلیان ساختمان پیمان طبقه 3 واحد 14. خواندگان: 1- آقای عادل تیموری 
منش فرزند محمدرضا 2- آقای محمدرضا تیموری منش همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 
1- تأمین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه وجه سفته. 
دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای احسان نوسویی 
دهنوی فرزند غالمحسین با وکالت آقای محمد یزدانی فرزند یداله به طرفیت آقای محمدرضا تیموری 
منش فرزند محمدرضا به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت سفته ها و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه سفته های 
است  بوده  پرداخت  به  متعهد  ایشان  و  اول رسیده  ردیف  امضای خوانده  به  که  ید خواهان  در  موجود 
پرداخت  بر  دلیلی  و  نشده  اول حاضر  و خوانده ردیف  اول داشته  اشتغال ذمه خوانده ردیف  بر  داللت 
وجه سفته ها ارائه نگردیده است. از طرفی با توجه به عدم واخواست سفته های موضوع دعوا همانند 
یک سند عادی است که داللت بر مدیونیت خوانده ردیف اول دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت 
به خوانده ردیف اول محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
15/505/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 94/3/2 لغایت زمان اجرا 
در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خوانده ردیف دوم چون دعوا متوجه ایشان نیست مستنداً 
به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
 ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه است. رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. شماره 

م الف: 27426

آگهی ابالغ دادنامه
بایگانی  شماره   9309980359501578 پرونده:  شماره   9409970354101297 دادنامه:  شماره 
آتشگاه ک  اصفهان  نشانی شهرستان  به  احمد  فرزند  نصرآزادانی  آقای مهدی  شعبه: 940380 شاکی: 
بهار منزل نصر. متهم: خانم مرضیه سلطان محمدی فرزند رمضانعلی  مسجد سجاد کوی گلزار کوچه 
به نشانی مجهول المکان. اتهام: فروش مال غیر. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
آقای  شکایت  در خصوص  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  اعالم  رسیدگی 
مهدی نصر آزادانی فرزند احمد علیه خانم مرضیه سلطان محمدی دائر بر فروش مال غیر دادگاه صرف 
نظر از عدم پیگیری شاکی به لحاظ عدم احراز دالیل کافی و اثباتی مستنداً به اصل 37 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض 
اصفهان. شماره  دو شهر  کیفری  دادگاه  رییس شعبه 115  است.  استان  نظر  تجدید  مرجع محترم   در 

م الف: 27392

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970354101290 شماره پرونده: 9209980362200893 شماره بایگانی شعبه: 
940565 شاکی: خانم فاطمه زعیمی برواتی فرزند اصغر به نشانی مرداویج فارابی جنوب ک 3 پ 9. متهم: 
آقای مسعود بوالی زاده فرزند حمداهلل به نشانی مجهول المکان. اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر 
بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف فرار از صحنه. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسعود 
بوالی زاده فرزند حمداهلل )متواری( دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به مصدومیت موضوع شکایت 
خانم فاطمه زعیمی برواتی فرزند اصغر دادگاه با عنایت به نظریه پزشکی قانونی و نظریه افسر تصادفات و 
نیز اظهارات آقای ولی نصر اصفهانی و قولنامه پیوست و عدم حضور متهم و دفاع مؤثر بزهکاری نامبرده را 
محرز دانسته لهذا از نظر جنبه خصوصی موضوع )دیه( نامبرده را مستندا به مواد 559 و از قانون مجازات 

اسالمی 1392 بابت 1- ارش پارگی نسبی تاندون های چرخاننده شانه چپ به چهاردرصد دیه کامل 
2- ارش نقض عضوی ایجاد شده ناشی از محدودیت در حرکات شانه چپ به سه درصد دیه کامل در حق 
شاکیه فوق محکوم می نماید و از نظر جنبه عمومی موضوع نیز مستنداً به مواد 717 از قانون مجازات 
اسالمی 1375 و بند یک ماده 3 قانون وصول نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت می نماید و در خصوص اتهام فرار از صحنه تصادف به لحاظ فقد عنصر قانونی مستندا به 
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت وی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است. رییس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان. 

شماره م الف: 27391

آگهی ابالغ اجراییه
شماره اجراییه: 9410420350600437 شماره پرونده: 9309980350601237 شماره بایگانی شعبه: 
931420 به موجب درخواست اجرای حکم  و شماره دادنامه 9409970350600946 مورخ 94/6/16 
شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیه مجید اشرف عسگری فرزند نصراهلل به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ  یکصد وهشتاد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک )تاریخ های مندرج در دادنامه صادره 946( تا زمان وصول محکوم به در حق 1- محمد کرباسی زاده 
فرزند احمد 2- علی کرباسی زاده فرزند احمد 3- رضا بهارپسندی فرزند ناصر همگی به نشانی شهرستان 
اصفهان- خ سعادت آباد- جنب اتومبیل ستایش ساختمان 71 طبقه 2 و پرداخت مبلغ نه میلیون ریال 
به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت، رأی صادره غیابی می باشد. مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی 
اصفهان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوٌم به بدهد 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 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 مؤسسات 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 و نیز 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 قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
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. شماره م الف: 27406

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه: 9409970361701496 شماره پرونده: 9409980361700949 شماره بایگانی شعبه: 
941041 خواهان: آقای رضا ثابت پور فرزند احمد با وکالت آقای رضا دانشور فرزند علی اکبر به نشانی 
آقای  دفتر  واحد 7  )دقیقی( ساختمان عقیق طبقه چهارم  ابتدای محتشم کاشانی  اصفهان- خ وحید 
علی صادقی ریزی. خوانده: آقای پیمان فتحی فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان. خواسته تأمین 
خواسته. قرار تأمین خواسته: نظر به اینکه خواهان آقای رضا ثابت پور فرزند احمد با وکالت آقای رضا 
دانشور فرزند علی اکبر ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است و ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د. مدنی، قرار تأمین خواسته معادل مبلغ 
280/000/000 ریال از اموال خوانده بابت دو فقره چک به شماره 56- 432255 تا پایان رسیدگی صادر 
و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. شماره م 

الف: 27401

آگهی ابالغ دادنامه
 9409980361700948 پرونده:  شماره   9409970361701495 دادنامه:  شماره 
آقای  وکالت  با  احمد  فرزند  پور  ثابت  رضا  آقای  خواهان:  شعبه: 941040  بایگانی  شماره 
ابتدای محتشم کاشانی )دقیقی(  به نشانی اصفهان، خ وحید  اکبر  رضا دانشور فرزند علی 
ساختمان عقیق طبقه چهارم واحد 7 دفتر آقای علی صادقی ریزی. خوانده: آقای مرتضی 
قرار  خواسته.  تأمین  خواسته:  المکان.  مجهول  نشانی  به  شکراله  فرزند  همگینی  یعقوبی 
آقای  وکالت  با  احمد  فرزند  پور  ثابت  رضا  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر  خواسته:  تأمین 
نموده  خواسته  تأمین  قرار  صدور  تقاضای  دادخواست  ضمن  اکبر  علی  فرزند  دانشور  رضا 
استناد ماده 108 ق.آ.د.  به  لذا دادگاه  باشد  فراهم می  ارکان و شرایط درخواست  و  است 
یک  بابت  خوانده  اموال  از  ریال   170/000/000 مبلغ  معادل  خواسته  تأمین  قرار  مدنی، 
اجرای  هزینه  دارد.  می  اعالم  و  صادر  رسیدگی  پایان  تا   675906 شماره  به  چک  فقره 
ابالغ قابل  از  ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس  از  قرار به عهده خواهان است. قرار قبل 
باشد. رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. شماره  این دادگاه می   اعتراض در 

م الف: 27398

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980359500136 پرونده:  شماره   9409970354401245 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940539 . شاکی: آقای رضا ترابی فرزند حیدر به نشانی شهرستان اصفهان 
ملک شهر خ مفتح خ بهارستان غربی ک فجر بن خرداد پ 27 ط 2. متهم: آقای حمید عقیلی 
آشتیانی به نشانی شهرستان اصفهان- مجهول المکان. اتهام: کالهبرداری. گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای حمید عقیلی آشتیانی فرزند مهدی با کد ملی شماره 0075428385 و 
شناسنامه 13432 صادره از تهران فعاًل مجهول المکان دائر بر کالهبرداری موضوع شکایت 
آقای رضا ترابی فرزند حیدر متولد 1317 دادگاه، نظر به شکایت شاکی و استعالمات صورت 
گرفته از بانک های کشاورزی و سپه و دایره مخابرات ایران و توجه به نحوه ی عمل متهم 
و انجام اعمال فریبنده و امیدوار کردن شاکی به امور واهی و در نتیجه بردن مال شاکی از 
طریق سیستم های الکترونیکی بزهکاری وی را محرز دانسته مستنداً به ماده 780 از قانون 
جرائم رایانه ای و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری 
حکم به محکومیت وی به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
دویست و دوازده هزار و دویست و یازده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت 
همین مبلغ به عنوان رد مال در حق شاکی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه است. رئیس شعبه 118 دادگاه 

کیفری 2 اصفهان. شماره م الف: 27396

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980359500890 پرونده:  شماره   9409970354401288 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940763 پرونده کالسه 9409980359500890 شعبه 118 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970354401288. شکات: 
1- خانم رها لک به نشانی شهرستان اصفهان خانه اصفهان میدان نوبهار 12 متری گلبهار 
ک صبا بن یاسمن مجتمع حنانه ط3.   2- خانم پریا شاه زیدی فرزند محمد رضا به نشانی 
مسکونی  مجتمع  صبا  گلبهار ک  متری   12 نوبهار  فلکه  اصفهان  خانه  اصفهان  شهرستان 
حنانه. متهم: آقای علی فروغی به نشانی شهرستان اصفهان. اتهام: توهین به اشخاص عادی. 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی فروغی فرزند حسن فعاًل 
مجهول المکان و متواری دائر بر سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت 
به خانم پریسا شاهزیدی فرزند محمدرضا متولد 1377 دادگاه نظر به شکایت سرپرست و 
مادر زیان دیده از جرم و نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته و متواری بودن 
وی  بزهکاری  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  متهم  از  دسترسی  قابل  آدرس  فقد  و  متهم 
به   1375 سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  از   652 ماده  به  مستنداً  دانسته  محرز  را 
و تحمل 74 ضربه شالق  تعزیری  پنج سال حبس  به تحمل  آزار  به  جهت سرقت مقرون 
پای  و خلف  تحتانی  لثه  کبودی  به جهت  عمدی  و جرح  ایراد ضرب  بزه  برای  و  تعزیری 
چپ به پرداخت جمعاً چهل و پنج صدم از یک درصد دیه در حق خانم پریسا شاهزیدی 
واقعی  ابالغ  از  روز پس  بیست  مهلت  و ظرف  غیابی  رأی صادره  گردد.  اعالم می  و  صادر 
شماره  اصفهان.  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  رئیس  است.  شعبه  این  در  واخواهی   قابل 

م الف: 27397

آگهی ابالغ
شماره   9309980350500981 پرونده:  شماره   9410100350510753 ابالغیه:  شماره 
علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   931035 شعبه:  بایگانی 
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  فرج  فرزند  شیرزادی  مریم  خانم 
دادنامه شماره 930/00981 صادره از شعبه 5 حقوقی در پرونده شماره 931035 محکوم 
دیرکرد در حق  و خسارت  دادرسی  و هزینه  اصل خواسته  ریال  پرداخت 59700000  به 
انتشار  از  روز  ده  ظرف  اید  شده  دولتی  عشر  نیم  و  یزدخواستی  سعید  آقای  له  محکوم 
اینصورت دایره  اقدام نمایید در غیر  این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام خواهد نمود.  با هزینه اجرایی  اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 
شماره  اصفهان.  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر 

م الف: 27418

آگهی ابالغ
شعبه سوم: اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده ی 2459/92 ش 
ج/سوم له شرکت بیمه البرز با وکالت خانم فاطمه فداکار و علیه آقای محمدرضا محمودی 
بابت محکوم به و  به آدرس خیابان جی جنب هتل نگین خ الله کوچه بهار 1 پالک 19 
دو  شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  ریال   34/942/856 مبلغ  به  اجرایی  های  هزینه 
نظریه  طبق  که   09127017040 و   09126931578 های  شماره  به  همراه  تلفن  خط 
اعتراض هیچ  مورد  و  است  گردیده  ارزیابی  ریال  مبلغ 12/600/000  به  کارشناسی جمعاً 
نگردیده است در نظر دارد جلسه ی مزایده ای مورخ 94/10/29 در  واقع  از طرفین  یک 
واقع در خیابان شیخ  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  تا 11 صبح در محل  ساعت 12 
توانند  می  مزایده  ی  جلسه  در  شرکت  طالبین  نماید.  برگزار  وکال  چهارراه  نبش  صدوق 
ارائه  و  ملی  بانک   2171350205001 حساب  شماره  به  پایه  قیمت  درصد   10 واریز  با 
مبلغ،  باالترین  پیشنهاد دهنده ی  نمایند.  بازدید  اموال  از  مزایده  از  قبل  روز  آن 5  فیش 
 برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان. شماره 

م الف: 27340

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9309980359601262 پرونده:  شماره   9409970353201402 دادنامه:  شماره 
بیمارستان  روبروی  میر  خ  نشانی  به  بهادرفر  سعید  آقای  شاکی:  شعبه: 940434  بایگانی 
سپاهان ط2 مهد کودک پرستو. متهم: آقای مهدی اکبری به نشانی مازندران بهشهر گرائیل 
اتهام: سرقت گوشی  بهداشت پ 8 کدپستی 4851839659.  محله ک ش سیدی جنب 
موبایل. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان علیه آقای مهدی اکبری دائر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن 

همراه موضوع شکایت آقای سعید بهادرفر فرزند اکبر این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده 
و صرف نظر از اعالم رضایت از سوی شاکی و به لحاظ فقد ادله اثباتی محکمه پسند و عدم 
احراز بزه از سوی دادگاه و مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر 
و اعالم می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اصفهان. 

شماره م الف: 27386

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980362000760 پرونده:  شماره   9409970354001378 دادنامه:  شماره 
اتهام:  اصفهان.  شهرستان  نشانی  به  محمدی  مهدی  آقای  متهم:  شعبه: 940886  بایگانی 
ختم  پرونده  اوراق  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  کار.  پروانه  فاقد  خارجی  اتباع  بکارگیری 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
غیر مجاز موضوع  به صورت  اتباع خارجی  بکارگیری  بر  مبنی  آقای مهدی محمدی  اتهام 
گزارش اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان دادگاه با توجه به عدم حضور و عدم هرگونه 
دفاع از ناحیه متهم در جلسه دادگاه و سایر محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز 
قانون  و 38  مواد 37  و  کار  قانون  و 181  مواد 120  استناد  به  دادگاه  فلذا  است  و مسلم 
درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   3 ماده   2 بند  رعایت  و  اسالمی مصوب 1392  مجازات 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
شماره  اصفهان.  شهر  دو  کیفری  شعبه 114  رئیس  باشد.  می  اصفهان  استان  نظر   تجدید 

م الف: 27396

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980359501066 پرونده:  شماره   9409970354801219 دادنامه:  شماره 
شهرستان  نشانی  به  مصطفی  فرزند  اکبری  مرتضی  آقای  متهم:   940823 شعبه:  بایگانی 
با  دادگاه  گردشکار:  رایانه.  از طریق  اکاذیب  انتشار   -2 اکاذیب  نشر  ها: 1-  اتهام  اصفهان. 
استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  و  کفایت  پرونده  محتویات  و  اوراق  مجموع  بررسی 
در  دادگاه:  رأی  نماید.  می  رأی  صدور  و  انشاء  به  مبادرت  زیر  شرح  به  متعال  خداوند  از 
تشویش  قصد  به  اکاذیب  نشر  بر  دائر  مصطفی  فرزند  اکبری  مرتضی  آقای  اتهام  خصوص 
با توجه به گزارش واصله از پلیس امنیت عمومی و متن های منتشر شده  اذهان عمومی 
توسط متهم در فضای مجازی راجع به اعدام های گسترده در ایران و متواری شدن متهم 
از  مجرمانه  مستندات  استخراج  و  متهم  پدر  منزل  از  کامپیوتری  سیستم  اقالم  کشف  و 
با  متهم  دفاع  عدم  و  دادسرا  از  صادره  کیفرخواست  و  متهم  به  متعلق  کامپیوتر  کیس 
بزه  دادگاه  پرونده  در  امارات مضبوط  و  قرائن  و سایر  آگهی  نشر  از طریق  احضاریه  وصف 
را  تعزیرات متهم  قانون  به ماده 746  استناد  با  را محرز و مسلم دانسته  به متهم  انتسابی 
به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
 از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. رئیس شعبه 122 دادگاه کیفری 2 اصفهان . 

شماره م الف: 27383

آگهی ابالغ دادنامه
 911296  ،920495 شعبه:  بایگانی  شماره   9409970350501631 دادنامه:  شماره 
دادخواست آقای سعید محمودی نژاد آقایان حسن گالب بخش، محسن گالب بخش- امیر 
آقا  مرتضی  آقای  طرفیت  به  بخش  گالب  پوران  خانم  بخش-  گالب  بهرام  بخش-  گالب 
داودی رضوان- فاطمه- بتول- زهرا- زهره آقا داودی فرزندان حسین- علی فتاحی فرزن 
رضا- ولی اله دودی فرزند احمد- حمید دودی فرزند احمد به خواسته و ورود ثالث و خلع 
ید به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
حسب قرارداد عادی مورخه 62/12/15 میزازن 1000 متر مربع از طرف مورث خواندگان 
به خواهان دعوا واگذار که برابر پرونده استنادی ملک موضوع دعوا از طرف آقایان ولی اله 
دودی و حمید دودی به خوانده دعوا واگذار گردیده است خدشه ای به اساس مبایعه نامه 
استنادی دعوا ارائه نشده و در پرونده استنادی آقای علی فنایی دادخواستی به طرفیت ولی 
اله دودی و حمید دودی تقدیم که به موجب دادنامه صادره از این شعبه احد از خواندگان 
به نام ولی اله دودی محکوم به انتقال 50 سهم مشاع از 420 سهم 6 دانگ از پالک ثبتی 
400915 بخش 5 اصفهان در حق آقای فنایی گردیده است و با عنایت به اینکه آقای فنایی 
فروش ملک خود به خواهان دعوا قبول داشته و حسب محتویات پرونده استنادی نیز احد 
از خواندگان به نام علی ولی اله دودی محکوم به انتقال مقدار 5 سهم مشاع از 420 سهم 
پالک فوق الذکر گردیده است و حسب استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اصفهان حاکمیت 
آقایان دودی در پالک موضوع دعوا محرز است دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که 
از 50  مشاع  معادل 4/95 سهم  را   5 متر خواهان  مقدار 500  نظریه خود  در  کارشناسی 
سهم مشاع از 420 سهم 6 دانگ پالک 120/ 14915 دانسته لذا دادگاه با عنایت به اینکه 
مالکیت رسمی پالک فوق الذکر به نام ولی اله دودی و حمید دودی بوده و با عنایت به احراز 
معامالت انجام شده فی مابین خواهان و ایادی ما قبل آن تا مالک رسمی دعوای خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف 2 و حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال 46/ 2 سهم مشاع از 520 سهم مشاع از 420 سهم پالک 120/ 14915 
بخش 5 اصفهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص خوانده دیگر دعوا یعنی آقای حمید 
دودی با عنایت به اینکه حسب دادسرای تهران محجور است و دعوا به طرفیت قیم مطرح 
دعوا  چون  دیگر  خواندگان  در خصوص  و  دعوا  رد  قرار   84 ماده   2 بند  به  مستنداً  نشده 
متوجه ایشان نیست برابر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
خواندگان  و  ثالث  وارد  های  خواهان  مالکیت  اینکه  به  توجه  با  ثالث  واردین  دادخواست 
انتقال مذکور نیز به صورت مشاعی صورت گرفته و منافاتی  دعوای اصلی مشاعی است و 
با دعوای خواهان وارد ثالث نداشته لذا دادگاه دعوای واردین ثالث را غیر ثابت تشخیص و 
ثالث صادر و  به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان  مستنداً 
اعالم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 
 محاکم تجدیدنظراستان اصفهان است. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. شماره

 م الف:27424

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980362500527 پرونده:  شماره   9409970354401292 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940562 شاکی: اداره جهاد کشاورزی اصفهان به نشانی اصفهان خ منوچهری. 
خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  حسین  فرزند  آبادی  کمال  محمدی  شوکت  خانم  متهم: 
کاربری  مجاز  غیر  تغییر  اتهام:  جناب.  شاهد  مدرسه  حسن  امام  مسجد  کوچه  رزمندگان 
اراضی زراعی و باغها. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام خانم شوکت 
اراضی  مجاز  غیر  کاربری  تغییر  بر  دائر   1352 متولد  فرزند حسین  آبادی  کمال  محمدی 
زراعی به میزان 62 متر با احداث دیوار مجدد دادگاه نظر به شکایت اداره جهاد کشاورزی 
و تصاویر تهیه شده از صحنه جرم و تحقیقات صورت گرفته و توجه به اینکه در دیوارهای 
احداثی قباًل با صدور حکم از طرف واحد اجرای احکام تخریب شده بوده و متهم مجدد اقدام 
به دیوار کشی نموده است و نظر به مصون از تعرض مانده کیفرخواست دادسرای اصفهان و 
سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته مستنداً به ماده 3 از قانون اصالح 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم به قلع و قمع بنای احداثی و اعاده وضع به 
برابر  حال سابق و پرداخت هفتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی )سه 
ارزش هر متر پس از تغییر کاربری از قرار متری چهارصد هزار ریال( و تحمل دو ماه حبس 
تعزیری صادر و اعالم می کنند. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعی 
شماره  اصفهان.  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  رئیس  است.  شعبه  این  در  واخواهی   قابل 

م الف: 27395

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980365900266 پرونده:  شماره   9409970354801220 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940808 شاکی: خانم لیال شیرازی موکوئی فرزند محمد به نشانی اصفهان 
امام علی کوچه نگار بن بست یاس سمت راست درب  خ زینبیه کوی 8 متری الله کوی 
اول. متهم: آقای داود مری موگوئی به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- تخریب عمدی 
بررسی مجموع  با  دادگاه  تهدید. گردشکار:  اشخاص عادی 3-  به  توهین  وسائل منزل 2- 
متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  و ختم رسیدگی  پرونده کفایت  و محتویات  اوراق 
به شرح زیر مبادرت به انشاء و صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
منزل  وسایل  عمدی  تخریب  و  تهدید  و  فحاشی  بر  دائر  فرزند حسین  موگویی  مری  داود 
گزارش  و  شاکیه  شکایت  به  توجه  با  موگویی  شیرازی  لیال  خانم  مادرش  شکایت  موضوع 
اظهارات شهود در دادسرا  و  انجام شده در دادسرا  انتظامی و تحقیقات  از مأمورین  واصله 
قانونی و نشر  ابالغ  با وصف  و کیفرخواست صادره و متواری شدن متهم و عدم دفاع وی 
مسلم  و  محرز  را  متهم  به  انتسابی  بزه  دادگاه  امارات  و  قرائن  سایر  و  روزنامه  در  آگهی 
قانون   134 ماده  رعایت  و  تعزیرات  قانون   677 و   669 و  مواد608  به  استناد  با  دانسته 
تعزیری  ضربه شالق   74 تحمل  به  را  موصوف  متهم  جرائم  تعدد  بلحاظ  اسالمی  مجازات 
حبس  سال  سه  و  تهدید  جهت  به  تعزیری  حبس  سال  دو  و  توهین  و  فحاشی  جهت  به 
از  یکی  فقط  و  نماید  می  محکوم  شاکیه  منزل  وسایل  عمدی  تخریب  جهت  به  تعزیری 
مجازات های اشد قابل اجراء می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در 
 همین دادگاه قابل واخواهی است. رئیس شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان. شماره 

م الف: 27382

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980350400426 پرونده:  شماره   9409970350401336 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940459 خواهان: آقای محسن خلیلی کوجانی فرزند احمد با وکالت آقای 
حسین قجاوند فرزند رضا به نشانی اصفهان- ملک شهر ابتدای خیابان مطهری کوی گلها 
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قاضی عسگر طبقه سوم- شماره پروانه 698. خوانده: آقای 
مهدی مسیبی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- خ امام خمینی- خ رزمندگان- امالک 
حسینی )نرسیده به چهار راه بنفشه سمت راست(. خواسته ها: 1- ابطال مبایعه نامه )مالی( 
2- مطالبه خسارت دادرسی3- استرداد ثمن معامله. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای محسن 
با وکالت آقای حسین قجاوند به طرفیت آقای مهدی مسیبی به خواسته  خلیلی کوجانی 
ابطال مبایعه نامه مورخ 1392/11/17 بعلت عدم انتقال و استرداد ثمن معامله و محکومیت 
خوانده به استرداد و تحویل یک قطعه زمین موضوع ثمن معامله اوالً در خصوص خواسته 
 1389/2/25 مورخه   0421  /110 شماره  به  کسب  پروانه  سوابق  برابر  اینکه  به  نظر  اول 
متعلق به شخصی به نام آقای مهرداد ضیایی بوده و به صراحت ماده 18 قانون نظام صنفی 
و ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی هر گونه نقل و انتقال پروانه 
کسب ممنوع و باطل می باشد فلذا خواسته وارد تشخیص مستنداً 198 و 515 قانون آیین 
با  و  خوانگان  پروانه  کسب  فروش  داد  قرار  بطالن(  )اعالم  ابطال  بر  حکم  مدنی  دادرسی 
احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طرفین تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد ثانیاً در خصوص خواسته دوم نظر به استرداد دعوی توسط وکیل خواهان در جلسه 
به ماده 107 قانون مرقوم  رسیدگی 94/8/12 ثبت نسبت به این قسمت خواسته مستنداً 

قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. 

شماره م الف: 27379

آگهی ابالغ
دادگستری  اختالف  3 شورای حل  محترم شعبه  ریاست  تاریخ 94/3/10  شماره 94/23- 
اصفهان. با سالم احتراماً ، در خصوص پرونده 2301/93 آن شعبه در مورد دعوی خانم پروانه 
احمدی )زوجه( به طرفیت آقای جعفر علی صابری زاده )زوج( و در اجرای قرار کارشناسی 
)تعیین نفقه زوجه و فرزند مشترک( نتیجه بررسی های انجام شده به شرح ذیل به استحضار 
می رساند: گردش کار کارشناسی: اینجانب در وقت مقرر در دفتر شعبه حاضر و پرونده فوق 
الذکر را مطالعه نمودم و پس از تماس تلفنی با خواهان و خوانده با نامبرده مصاحبه و مذاکره 
انجام شده به شرح ذیل می باشد. نظرات زوجه: خانم پروانه  بعمل آمد. خالصه مذاکرات 
احمدی بیان نمود: در تاریخ 89/7/13 به عقد رسمی و دایم زوج در آمدم. که حاصل این 
ازدواج یک فرزند مشترک دختر به نام آتنا متولد 91/3/16 می باشد. الزم به ذکر است به 
دلیل مجهول المکان بودن پدرم، حکم ازدواجم را از دادگاه گرفتم و در تاریخ 89/12/27 
زندگی مشترک با زوج را آغاز نمودیم. حدود 2 سال پیش تصادف کرد و پایش شکست که 
در حین معالجه، متوجه شدم که مواد مخدر مصرف می کند. در مهرماه 93 با من کتک 
کاری کرد و از آن موقع به بعد به صورت جداگانه زندگی می کنیم. من و فرزندم در منزلی 
استیجاری با یکدیگر زندگی نموده و هیچگونه مخارجی به من و فرزندم پرداخت ننموده 
است. حتی یارانه من و فرزندم را نیز زوج می گیرد و به ما نمی دهد. سایر اظهارات نامبرده 
را نیز استماع نمودم. نظرات زوج: متأسفانه علی رغم تماس های مکرر با زوج، امکان مصاحبه 
با نامبرده میسر نگردید. گزارش کارشناسی: در اجرای قرار مقام قضایی و با در نظر گرفتن 
شئونات و جمیع جهات اقتصادی و اجتماعی مورد در تعیین نفقه زوجه و فرزند مشترک، 
و با توجه به جمیع جهات و عوامل مؤثر در قضیه و دخیل در تعیین نفقه زوجه و فرزند 
برآورد  زیر  به شرح  گزارش(  تهیه  )تاریخ  لغایت  94/3/10  تاریخ 93/9/28   از   مشترک 
نفقه   93/12/29 لغایت   93/9/28 تاریخ  احمدی  پروانه  خانم  زوجه:  مشخصات  گردد:  می 
روزانه 70/000 نفقه ماهیانه )ریال( 2/100/000 تاریخ: 94/1/1 لغایت 94/3/10 نفقه روزانه 
)ریال( 85/000 نفقه ماهیانه )ریال( 2/550/000 ریال. با توجه به جدول فوق الذکر، نفقه 
زوجه از تاریخ 93/9/28 لغایت 94/3/10 )تاریخ تهیه گزارش( جمعاً مبلغ دوازده میلیون 
وششصد و سی هزار ریال )12/630/000 ریال( برآورد می گردد. مشخصات فرزند مشترک: 
آتنا صابری زاده تاریخ: 93/11/11 لغایت 93/12/29 نفقه روزانه 60/000 ریال نفقه ماهیانه 
1/800/000 ریال تاریخ 94/1/1 لغایت 94/3/10  نفقه روزانه 70/000 ریال نفقه ماهیانه 
2/100/000 ریال. با توجه به جدول فوق الذکر، نفقه فرزند مشترک از تاریخ 93/11/11 
)تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت 94/3/10 )تاریخ تهیه گزارش( جمعاً مبلغ هشت میلیون و 
چهل هزار ریال )8/040/000 ریال( برآورد می گردد. تذکر 1: چنانچه زوج مبالغی به زوجه 
در ایام فوق الذکر پرداخته باشد، با ارائه مستندات از مجموع مبلغ فوق الذکر کسر می گردد. 
تذکر 2: میزان نفقه زوجه از تاریخ 94/3/11 روزانه مبلغ هشتاد و پنج هزار ریال )85/000 
ریال( لغایت زمان اجرای حکم و میزان نفقه فرزند مشترک روزانه مبلغ هفتاد هزار ریال 
)70/000 ریال( به صورت مستمر تعیین می گردد. تذکر 3: یارانه زوجه و فرزند مشترک می 
بایستی به صورت جداگانه توسط زوج به آنان پرداخت گردد. تذکر 4: هزینه های درمانی 
فوق  مبالغ  بر  )مازاد  توسط زوج  بایستی  معتبر می  فاکتور  ارائه  با  فرزند مشترک  و  زوجه 
الذکر( پرداخت گردد. این کارشناسی به صورت معاضدت انجام گرفته و رایگان می باشد. 
ظرف یک هفته پس از نشر چنانچه اعتراضی دارید به شعبه سوم شورای حل اختالف واقع 
در خیابان سجاد اول، حاج رحیم ارباب مراجعه نمایید. علی اکبر آقایاری- کارشناس رسمی 

دادگستری. شماره م الف: 27332

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980350500588 پرونده:  شماره   9409970350501526 دادنامه:  شماره 
عمومی  دادگاه   5 پرونده کالسه 9409980350500588 شعبه  بایگانی شعبه: 940648 
آقای  خواهان:   9409970350501526 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
مجتبی مجید فرزند باقر با وکالت آقای مرتضی زارعی خوابجانی فرزند علی محمد به نشانی 
اصفهان- خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط3 واحد 12 و آقای محمود سنجری 
فرزند اسکندر به نشانی اصفهان - خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط3 واحد 12. 
خوانده آقای رسول هاشمی فرزند امراله به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- تأمین خواسته 4- مطالبه خسارت دادرسی. 
را  رسیدگی  متعال ختم  از خداوند  استعانت  با  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  نظر  دادگاه 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رأی می نماید. »رأی دادگاه«: در خصوص 
رسول  خوانده  طرفیت  به  سنجری  محمود  آقای  وکالت  با  مجید  مجتبی  خواهان  دعوی 
فقره چک  استناد 1  به  ریال  مبلغ 70/500/000  به خواسته مطالبه  امراله  فرزند  هاشمی 
الیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  های  گواهی  و   1388/3/17 تاریخ  به   217404 شماره  به 
که  ابرازی خواهان  تصویر مصدق مستندات  و  تقدیمی خواهان  دادخواست  به  نظر  دادگاه 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
نیاورده  ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل  قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  مبلغ 70/500/000  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم 
و  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/425/000 مبلغ  و 
خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
قابل  نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز  اعالم می  وجه در حق خواهان صادر و 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
شماره  اصفهان.  حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  رئیس  باشد.  می  اصفهان  استان   نظر 

م الف: 27419

آگهی ابالغ اجرائیه
شماره   9409986825300126 پرونده:  شماره   9410426825300243 اجرائیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940156 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9409976825300663 اصغر کاشی و مرتضی مطاع هر دو به نشانی اصفهان- خ 
بزرگمهر- خ کسری پ 42 محکوم اند به نحو تساوی به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت 
وجه کالهبرداری شده به مبلغ 12000000 از تاریخ 83/4/3 تا زمان رد اصل مال در حق 
تاج محمد احمدی جهمانی فرزند محمد و سیما احمدی فرزند حاجی بابا هر دو به نشانی 
اصفهان فوالد شهر- مسکن مهر- محله یی 4 بلوک سی 3 طبقه اول واحد یک پرداخت حق 
االجرا نیز پس از محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم علیه وصول می گردد. مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 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 مؤسسات 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 و نیز 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 درخواست محکوم له بازداشت 
می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه  برای پرداخت دیون کافی  اموال  باقیمانده  نحوی که 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. شماره

 م الف: 27417

آگهی ابالغ دادنامه
شماره   9409980350600576 پرونده:  شماره   9409970350601509 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940648 خواهان: آقای امیر اصفهانیان فرزند سلیمان با وکالت آقای مرتضی 
ساعی جمال آباد فرزند اژدر به نشانی تهران- خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه یکم 
- پالک 6- طبقه منهای دو - واحد 2. خوانده: آقای حسین دالل باشی اصفهانی فرزند 
اکبر به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1-تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر 
منقول 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک. گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید. »رأی دادگاه«: در خصوص دعوی آقای مرتضی ساعی جمال آباد بوکالت از آقای امیر 
اصفهانیان فرزند سلیمان به طرفیت آقای حسین دالل باشی اصفهانی فرزند اکبر به خواسته 
الزام خوانده به انتقال سند رسمی ملک به شماره ثبتی 16 فرعی از 2248 اصلی واقع در 
بخش 6 اصفهان مقوم به 51 میلیون ریال و تسلیم مبیع به انضمام هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال نظر به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات از جمله 
گواهی عدم حضور خوانده در تاریخ انتقال سند در دفترخانه توافق شده به شماره 573 تهران 
و رونوشت سند مالکیت خوانده و مبایعه نامه عادی مورخ 94/5/13 که مدارک استنادی و 
ارائه شده مصون از هرگونه ایراد و یا خدشه ای از ناحیه خوانده باقی مانده است و جوابیه 
شماره 9783- 94 مورخ 94/7/12 ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان که حکایت از مالکیت 
المجموع خواسته  دادگاه من حیث  داشته  به ملک موضوع خواسته  نسبت  رسمی خوانده 
خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 219 الی 225 و مواد 362 و 367 و 368 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت اسناد 
و امالک حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 573 تهران و و 
انتقال سند مالکیت رسمی 114 سهم مشاع از 360 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2248/16 
پرداخت  و  خواهان  به  مبیع  تسلیم  همچنین  و  خواهان  نام  به  اصفهان  ثبت   6 بخش  از 
مبلغ 55/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3672000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بدیهی است انتقال سند در دفترخانه 
 5/000/000/000 مبلغ  به  قرارداد   4-2 بند  حسب  معامله  ثمن  تتمه  واریز  به  مشروط 
ریال می باشد. رأی صادره غیابی که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
تجدید  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  آن  از  روز پس  و ظرف 20  رأی  کننده  صادر 
شماره  اصفهان.  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه  دادرس  باشد.  می  اصفهان  استان   نظر 

م الف: 27405



پایینی  تغذیه ای  ارزش  اما  زیاد  کالری  تراکم  که  خوراکی هایی 
دارند، باعث بلوغ زودرس می شود.

بلوغ زودرس یکی از مشکالت رو به رشد دنیای مدرن امروز است 
که عوارض فراوانی به دنبال دارد. متخصصان، عوامل زیادی را در 
بروز آن دخیل می دانند که یکی از آنها داشتن الگوهای غذایی 
نامناسب است. دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه در این باره 

گفت:
»ما نمی توانیم ادعا کنیم که دقیقا مصرف گروهی از خوراکی های 
خاص باعث بلوغ زودرس در کودکان می شود، اما برخی از عادت ها 
و الگوهای غذایی می توانند باعث بلوغ زودرس شوند که کاهش 
رشد قدی پس از رسیدن به سن بلوغ، مخصوصا در دختربچه ها 
از عوارض آن است.« این متخصص تغذیه تاکید کرد که عادت 
به مصرف خوراکی هایی که تراکم کالری زیاد اما ارزش تغذیه ای 
پایینی دارند، می تواند باعث ابتالی بچه ها به اضافه وزن و چاقی 
شود و همین افزایش وزن، زمینه بلوغ زودرس را در آنها فراهم 

می کند.
دکتر مهاجر، فوق تخصص غدد و متابولیسم هم در این زمینه 
گفت: »زمانی که فرایند بلوغ اتفاق می افتد، کودک یا نوجوان با 
رشد سریع قدی مواجه می شود. در بسیاری از موارد، ممکن است 
قد کودک یا نوجوان در زمان بلوغ، کامال طبیعی یا حتی مقداری 
بلندتر از افراد همسن و سال خود باشد؛ اما وارد شدن زودرس به 
مرحله بلوغ، باعث افزایش ترشح هورمون استروژن و بسته شدن 

زودتر از موعد صفحات رشد خواهد شد.«
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هم چنین یادآور شد: »بلوغ 
زودرس، با کوتاهی قد در دروان بزرگسالی، رابطه مستقیمی دارد.«

«« جلوی چاقی بچه ها را بگیرید
ابتال به اضافه وزن و چاقی، یکی از عوامل بلوغ زودرس در کودکان 
است. دکتر وفا به والدین پیشنهاد می کند که برای پیشگیری 
از ابتال به اضافه وزن، بلوغ زودرس و عوارض فراوان ناشی از آن، 
الگوها و عادت های غذایی فرزندان خود را اصالح کنند: »متاسفانه 
زندگی ماشینی امروز، بچه ها را بسیار کم تحرک کرده است. اگر 
والدین هم حواسشان به خورد و خوراک بچه ها نباشد، زمینه بروز 
بسیاری از بیماری ها در آنها فراهم خواهد شد.« دانشیار دانشگاه 
و  نامناسب  غذایی  »الگوهای  افزاید:  می  ایران  پزشکی  علوم 
ذایقه سازی نادرست می تواند بچه ها را با بلوغ زودرس مواجه کند.

و  چرب  وعده های  میان  و  غذاها  مصرف  باید  والدین  اگر  مثال 
شیرین را در برنامه غذایی کودکان خود محدود کنند و ذایقه آنها 
را از زمان آغاز غذای کمکی )۶ ماهگی(، به خوردن خوراکی های 
چرب، شور و شیرین عادت ندهند. نباید فرزندان خود را به مصرف 
لبنیات پرچرب یا دسرهای شیرین و غذاهای سرخ کرده که عامل 
افزایش وزن و ابتال به بلوغ زودرس بچه ها هستند، عادت دهند.«

««زمان طبیعی شروع بلوغ در دخترها از حدود ۹ تا حدود 
۱۳ سالگی است

جین  یا  شکالت  مانند  خوراکی هایی  درباره  وفا  دکتر  از  وقتی 
سینگ که ادعا می شود می توانند باعث بلوغ زودرس شوند سوال 
کردیم، پاسخ داد: »این ادعاها نه کامال قابل تایید هستند و نه 
قابل رد. برخی از خوراکی ها مانند شکالت ها، تراکم کالری زیادی 
دارند و می توانند با افزایش وزن، عامل ابتال به بلوغ زودرس شوند. 
از طرف دیگر، شاید ترکیب های ادعا شده دیگری مانند جین 
سینگ و کافئین، به خودی خود باعث ابتال به بلوغ زدرس نشوند؛ 
اما وجود هیچ کدام از این ترکیب ها در برنامه غذایی کودکان 
این  به  اصال  مناسب،  رشد  برای  ها  بچه  بدن  و  ندارد  ضرورتی 
خوراکی ها نیازمند نیست. بنابراین حذف آنها از برنامه غذایی بچه 

ها مشکلی برایشان ایجاد نمی کند«.
به گفته این متخصص تغذیه، تغذیه علم تعادل است و اگر تمام 
مواد غذایی در حجم متعادل و متناسبی در برنامه غذایی بچه ها 
گنجانده شود و بتوانند تحرک کافی در طول روز داشته باشند، 
نیازی به حذف و اضافه های بی جهت در رژیم غذاییشان نخواهد 

بود.
منظور از بلوغ زودرس چیست؟

زمان طبیعی شروع بلوغ در دخترها از حدود ۹ تا حدود13 سالگی 
و در پسرها از حدود ۹ تا 1۴ سالگی است. اگر دختری در سن 
کمتر از ۸ و پسری در سن کمتر از ۹ سال با عالیم اولیه بلوغ 
مواجه شود، معموال می گویند که دچار بلوغ زودرس شده است. 
اگر دختری بعد از 13 و پسری بعد از 1۴ سالگی، عالیم بلوغ 
را در خود ببیند نیز، معموال می گویند که دچار بلوغ دیررس 

شده است.
تاثیر مستقیم مواد غذایی بر  اگرچه هنوز شواهد قطعی درباره 
ابتال به بلوغ زودرس وجود ندارد، اما بلوغ زودرس می تواند عالوه 
بر ایجاد اختالل در رشد قدی، مشکالت روانی هم برای بچه ها در 

پی داشته باشد. زمانی که هنوز کودکان ما به بلوغ روانی نرسیده 
باشند و از نظر قدرت تفکر، تعقل و تصمیم گیری، رشد کافی 
نکرده باشند و عالیم بلوغ زودرس در آنها ظاهر شود، با معضالت 
روانی و مشکالت خلقی فراوانی مواجه خواهند شد. از این رو، اگر 
عالیم اولیه بلوغ زودرس را در فرزندتان دیدید، حتما باید او را 
نزد پزشک ببرید تا بتواند دلیل این بیماری را تشخیص دهد و 
با راه های علمی، جلوی ابتال به بلوغ زودرس را بگیرد. این عالیم 
در دختران به صورت تغییرات خلقی و جوانه زدن پستان ها و در 
پسران با ضخیم شدن موهای صورت و بدن، دورگه شدن صدا و 

ایجاد حالت های تهاجمی در آنها خود را نشان می دهد.
بلوغ زودرس، بلوغ زودرس در کودکان

استفاده مداوم از میوه هایی که دارای باقی مانده سموم کشاورزی 
هستند باعث بلوغ زودرس میشود

تاثیر عوامل محیطی بر بلوغ زودرس
از  بیشتر  برابر   1۰ دخترها  در  زودرس  بلوغ  به  ابتال  احتمال 
پسرهاست. متخصصان آمریکایی بر این باورند که عالوه بر سابقه 
خانوادگی، عوامل محیطی هم می توانند بر بروز بلوغ زودرس، 
به ویژه در دختربچه ها تاثیرگذار باشند. در ادامه به برخی از مهم 

ترین این عوامل اشاره می کنیم:
آفت کش ها: متاسفانه یکی از چالش های دنیای امروز در زمینه 
کشاورزی، استفاده بی رویه و نامناسب از انواع سموم، کودها و آفت 
کش های شیمیایی در مزارع و باغ هاست. کشاورزان و باغداران باید 
دوز مصرفی استانداردی برای استفاده از این محصوالت در نظر 
بگیرند و دوره کارنس محصوالت کشاوری را هم رعایت کنند؛ 
زیرا استفاده مداوم از میوه ها، سبزی ها و صیفی هایی که دارای 
باقی مانده آفت کش ها و سموم کشاورزی هستند، می تواند به 

روند بلوغ در کودکان، سرعت بیشتری بدهد.
ظرف های پالستیکی: بیسفنول، نوعی ترکیب شیمیایی است که 
می توان آن را در ظرف های پالستیکی پیدا کرد. استفاده مداوم 
از این ظرف های پالستیکی برای نگهداری یا مصرف غذاهای داغ، 
گرم و چرب در بچه ها، باعث ایجاد اختالل در عملکرد طبیعی 
هورمون های بدن آنها و احتمال ابتالیشان به بلوغ زودرس می شود. 
بهتر است والدین از ظرف های شیشه ای برای سرو غذای فرزندان 
خود استفاده کنند و غذای مهد و مدرسه آنها را در ظرف های 

پالستیکی نریزند.

 مزیت های فوق العاده استفاده
 از زردچوبه

زردچوبه، ادویه ای شناخته شده است درست مانند هل. طعمی 
تیز، عطری تند، و رنگی طالیی. افراد در حین آشپزی زیاد از 
به خاطر خاصیت ضد  زردچوبه استفاده می کنند. زردچوبه 
باکتریایی، ضد ویروسی، ضد سرطانی، ضد اکسیدانی و ضد 

التهابیش معروف است.
ادویه سرشار  این  نیز دارد.  آنتی موتاژنیک  همچنین خواص 
از مواد مغذی است، از جمله ویتامین، پروتئین، مواد معدنی 
و دیگر مواد مغذی مفید. اگر در طول بارداری زردچوبه را با 
کیفیت مناسبی استفاده کنید، می توانید از خواص درمانی آن 

نفع بسیاری ببرید. 
1- تقویت ایمنی

سیستم  که  است،  ساکارید  لیپوپلی  دارای  حاوی  زردچوبه 
ایمنی بدن را قوی می کند. این ادویه دارای خواص ضد قارچ، 
افزایش  را  بدن  ایمنی  که  است  ویروس  ضد  و  باکتری  ضد 

می دهد و در برابر بیماری ها از آن محافظت می کند.
۲- کاهش التهاب

بسیاری از مادرها به دلیل غدد پستانی یا پستان های ورم کرده، 
که بسیار هم دردآور هستند، نمی توانند به کودک خود شیر 

بدهند.
این  کند  می  در طول شیردهی، کمک  زردچوبه  از  استفاده 
تورم به حداقل برسد و مادر بتواند به کودک خود شیر بدهد. 
زردچوبه یکی از درمان های خوب برای کاهش تورم در تمام 

نقاط بدن است.
3- کاهش کلسترول

کلسترول باال، می تواند باعث عوارض بدی برای سالمت بدن 
شود. تحقیقات پزشکی نشان داده، زردچوبه می تواند سطح 
تنظیم  را  افزایش کلسترول  بیاورد؛  پایین  را  کلسترول خون 

کند، و از بسیاری بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کند.

طبق آخرین توصیه های انجمن طب اطفال آمریکا، باید هر 
زمانی که نوزاد عالیم گرسنگی را بروز می دهد، به وی شیر 
داد. به عبارت دیگر شما باید قبل از اینکه نوزاد شروع به گریه 

کند، به وی شیر بدهید.
»پوزیشن  و  شیردهی«  »شروع  زمان  به  قبل  شماره  در 
شیردهی« اشاره شد، در ادامه مطلب تغذیه نوزاد با شیر مادر، 
شیر  نحوه  و  وعده  هر  مدت  مادر،  شیر  با  تغذیه  دفعات  به 

خوردن نوزاد می پردازیم.
نوزاد باید هر زمان که میل دارد، در شب یا روز این فرصت 
و امکان را داشته باشد که مستقیما از پستان مادرش شیر 
این  به  نوزاد  و  مادر  اتاقی  برقراری هم  بدیهی است  بخورد. 
خواسته کمک زیادی می کند؛ ضمن اینکه در تولید و ترشح 
بیشتر و زودتر شیر و تداوم شیردهی نیز تاثیر به سزایی دارد.

تغذیه نامحدود و برحسب تقاضای شیر خوار، هم برای نوزاد و 
هم برای مادر او مفید است. برای نوزاد بیشترین اثر قابل توجه 
آن دریافت شیر بیشتر، وزن  بهتر و کاهش سطح بیلی روبین 
در روزهای اول پس از تولد است. بیشترین اثر آن برای مادر، 
پیشگیری از احتقان)گرمی، سفتی، قرمزی و حساس بودن هر 

دو پستان( و زخم نوک پستان است.
است؛  متفاوت  خوردن  شیر  برای  شیرخوار  تقاضای  دفعات 
بعضی از نوزادان در یکی دو روز اول پس از تولد، ممکن است 
تمایل زیادی به شیر خوردن نداشته باشند یا پس از هر بار 

شیر خوردن، چندین ساعت بخوابند.
اگر نوزاد، سالم و طبیعی است و مشکلی ندارد، بیدار کردن او 
برای تغذیه مکرر ضرورتی ندارد؛ مسلما چنانچه تغذیه مکرر 

باشد، به تولید و ترشح بیشتر شیر کمک می کند و نوزاد آغوز 
بیشتری دریافت می کند و از مزایای آن بهره فراوان تری می برد؛ 
ضمن آنکه بروز زردی نیز در او کمتر می شود. برعکس برخی 
نوزادان در روزهای سوم تا هفتم، ممکن است تمایل بیشتری 
بهره مند  نیز  آن  فواید  از  که  باشند  داشته  خوردن  شیر  به 
می شوند. گرچه دفعات شیر خوردن به تعداد ۸ تا 1۲ بار توصیه 
شده، ولیکن دفعات تغذیه از پستان مادر در طی شبانه روز 
 برحسب میل خود، شیرخوار و ظهور عالیم گرسنگی متفاوت

 است.
می شوند،  تغذیه  خودشان  میل  برحسب  که  خوارانی  شیر 
بیشتری  دفعات  به  مادر  شیر  از  استفاده  به  تمایل   معموال 

دارند.

بلوغ زودرس در کودکان با خوراکی های نامناسب 

 آنفلوآنزا، نخستین قربانی خود
را در اصفهان  گرفت 

تابناک: فوت مادر بارداری در اصفهان، نخستین قربانی تایید شده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  سوی  از  آنفلوآنزا  ویروس  اثر  بر 

اصفهان تاکنون بوده است.
به گزارش تابناک اصفهان، در حالی که مدیران بهداشت و درمان 
استان اصفهان از زمان شیوع ویروس آنفلوآنزا در اصفهان، اعالم آمار 
را محرمانه عنوان کرده اند؛ اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران از 

فوت یک مادر باردار در اثر آنفلوآنزا در اصفهان خبر داد.
شنیده ها حاکی از این است که این مادر در نجف آباد بوده است.

از  مورد،  این  هم  باز  البته  که  آنفلوآنزا  به  مبتالیان  آمار  تاکنون 
عنوان  محرمانه  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیران  سوی 
اعالم نفر   15۰ وی  سوی  از  اصفهان  استاندار  نشست  در   شده، 

 شد.

گوشت چرخ کرده را در فریزر 
نگذارید!

از مواد غذایی مغذی و مفید و جزو بهترین  گوشت قرمز، یکی 
منابع دریافت پروتئین است که تقریبا هفته ای ۲، 3 بار در سفره 
غذایی خانواده های ایرانی جای دارد. بد نیست بدانید که بهترین 
محل برای نگهداری گوشت قرمز تازه و گرم تا 7۲ ساعت درون 
عنوان  صفر  باالی  سانتیگراد  درجه   ۴ حدود  دمایی  با  یخچال 
نگهداری  ساعت   7۲ از  بیشتر  را  آن  بخواهید  اگر  اما  می شود؛ 
کنید، باید درون فریزری با دمای نزدیک به 1۸- درجه سانتیگراد 
دمای  و  شرایط  در  اگر  چربی،  بدون  قرمز  گوشت  دهید.  قرار 
اگر  اما  تا یک سال مصرف کردنی است؛  نگهداری شود،  مناسب 
گوشت مصرفی شما چربی داشته باشد، به دلیل اکسیده شدن 
گاهی  و  تغییر طعم  هوا،  مجاورت  در  گرفتن  قرار  اثر  در  چربی 
رنگ می دهد و مدت زمان ماندگاریش هم کمی پایین تر می آید.

تا  رفتیم  غذایی  مواد  بهداشت  متخصص  و  دامپزشک  سراغ  به 
اصولی  و  درست  نگهداری  چون  و  چند  با  بیشتر  را  ما  ایشان 

گوشت قرمز آشنا کنند.
««بهترین روش برای نگهداری گوشت قرمز چیست؟

باید  دارید،  را  گوشت  مدت  طوالنی  نگهداری  قصد  شما  اگر 
بالفاصله و با حداکثر سرما آن را منجمد کنید تا کیفیت و ارزش 

غذایی آن در باالترین سطح باقی بماند.
««چطور می توان این انجماد سریع را انجام داد؟

برای این کار، تنها کافی است که پس از خریدن گوشت قرمز، آن 
را به قطعات کوچک تقسیم کنید و به صورت کامال نازک، درون 
یک نایلون پالستیکی پهنش کنید و آن را داخل فریزر بگذارید. 
هرچه حجم گوشت درون بسته کمتر باشد و شما آن را پهن تر 
و نازک تر کرده باشید و دمای فریزرتان کمتر باشد، گوشت هم 

زودتر یخ می زند و کیفیت باالی آن هم از دست نمی رود.
بسته بندی  بودن  کم حجم  و  نازک  روی  اینقدر  ««چرا 

گوشت تاکید دارید؟
به دلیل اینکه اگر بسته بندی شما ضخیم و پرحجم باشد، احتمال 
یخ نزدن سریع گوشت هایی که در مرکز بسته بندی قرار دارند، 
وجود خواهد داشت و این امر می تواند باعث ایجاد فساد در مرکز 
بسته بندی و انتشار آن به سایر قسمت ها بشود یا تغییر کیفیت 

گوشت را در پی داشته باشد.
روی  انجماد  از  پس  که  سیاهی  یا  سفید  لکه های  ««آیا 

گوشت پیدا می شوند، نشانه فساد آنهاست؟
داشته  پارگی وجود  یا  بسته بندی شما سوراخ  روی  اگر  ببینید! 
و  بشود  بخار  به سرعت  آب سطحی گوشت  است  ممکن  باشد، 
لکه های سفیدی که سوختگی انجماد نام دارد، روی بافت سطحی 
گوشت دیده شود؛ اما اگر لکه های سیاه پیش از انجماد گوشت 
احتمال  بیایند،  وجود  به  کردن  فریز  از  پس  و  نباشد  آن  روی 

آلودگی قارچی در آن قسمت گوشت دور از انتظار نیست.
چیزی  چه  قارچی  آلودگی  این  آمدن  وجود  به  ««دلیل 

می  تواند باشد؟
تغییر مداوم دما و رطوبت فریزر در اثر باز و بسته کردن بیش از 
اندازه در آن. در ضمن اگر پس از انجماد، روی گوشت لکه های 

سیاه به وجود بیاید، بهتر است از خیر خوردن آن بگذرید!
««آقای دکتر! گوشت چرخ کرده را تا چه مدتی می توان در 

فریزر نگه داشت؟
تا هیچ مدتی! به علت خرد شدن بافت، وجود چربی، آزاد شدن 
گوشت   در  دستکاری  پروسه  چند  داشتن  دخالت  و  آنزیم ها 
چرخ کرده، این گوشت را به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری 

کرد.
««پس تکلیف طرفداران گوشت چرخ کرده چیست؟

کسانی که قصد استفاده از گوشت چرخی را دارند، باید گوشت 
را  آن  روز   3 تا  و حداکثر  کنند  تازه چرخ  به  تازه  به صورت  را 
داخل یخچال بگذارند. اگر هم امکان چرخ کردن مداوم گوشت 
تازه برایشان وجود ندارد، می توانند گوشت قرمز فریز شده شان 
را در صورت نیاز از فریزر خارج و چرخ و استفاده اش کنند. در 
هر صورت، فریز کردن گوشت چرخ کرده، به هیچ عنوان توصیه 

نمی شود.

مدت زنده ماندن در فضا چقدر است؟
بدون لباس فضانوردی، فضانوردان نمی توانند مدت زیادی زنده بمانند.

 مدت زنده ماندن در فضا چقدر است ؟
رفتن به فضا ممکن است سرگرم کننده به نظر برسد، اما واقعیت این 
است که فضانوردان سال ها آموزش های وسیعی -هم از نظر روحی و 
هم از نظر جسمی- می بینند تا سفر آنها از سیاره زمین به هر جای 

دیگر ممکن شود.
به  از مردانی  اکتشافات فضایی فکر می کنیم، تصاویری  به  هر وقت 
ذهنمان متبادر می شود که سر تا پا در لباس سفید پوشیده شده اند 
که  است  این  هم  حقیقت  دارند.  سر  بر  ماهی  تنگ  مانند  کالهی  و 
لباس های فضایی، برای بقا در خارج از زمین بسیار حیاتیند و بدون آنها 

فضانوردان نمی توانند مدت زیادی زنده بمانند.
در  فضانوردی  لباس  بدون  به طور دقیق، چه مدت می توان  اینکه    
خأل زنده ماند، مشخص نیست. هرچند، دانشمندان حدس می زنند که 
حدود یک تا دو دقیقه طول می کشد تا درهم شکسته شدن بدن شروع 
شود؛ در حالی که در فیلم های سینمایی یا مجموعه های تلویزیونی می 
بینیم که فضانوردان منفجر یا منجمد می شوند و می میرند یا بالفاصله 
مرگ را تجربه می کنند؛ اما در عالم واقعیت قضیه کمتر ترسناک است 

 
فضا، ویژگی های لباس فضانوردان، مدت زنده ماندن در فضا

فضانوردان در داخل ایستگاه فضایی، نیازی به پوشیدن لباس فضایی 
می دهند،  توضیح  ناسا  فضا  سازمان  اخترشناسان  آنطورکه  ندارند؛ 
مشکالت جزیی مختلف )آفتاب سوختگی، احتماال »خمیدگی و چنبره 
شدن«، برخی از تورم های پوستی و بافت زمینه ای )خفیف، برگشت پذیر 
و بدون درد( پس از ده ثانیه یا بیشتر شروع می شود. همچنین فرد، 
هشیاریش را به دلیل فقدان اکسیژن از دست می دهد. آسیب ها جمع 
می شوند و پس از شاید یک یا دو دقیقه، او می میرد. البته چنانکه گفته 

شد، واقعا مشخص نیست که بعد از چه مدت فرد می میرد.
 قطعا کسی، توصیه نمی کند افراد بدون محافظت در فضا شناور شوند؛ 
اما در هر حال اگر حادثه ای رخ دهد، فضانوردان از فرصتی مناسب 
برخوردارند تا پس از قرار گرفتن در معرض خطر، به سرعت بتوانند 

پناهگاهی برای خودشان پیدا کنند و به بقا ادامه دهند.

سرطان و 14 عالمت که زنان نباید 
نادیده بگیرند

پیگیری های آن، سختکوش تر  و  بهداشتی  زنان معموال در مورد مراقبت های 
از مردان هستند؛ اما بسیاری از زنان، ممکن است نشانه های مرتبط با برخی 
بیماری ها، به ویژه سرطان را نادیده بگیرند. در اینجا به برخی از عالیم هرچند 
جزیی اشاره شده است که بر داشتن سرطان یک زن تاکید نمی کند؛ اما این 
عالیم در صورت تداوم، باید برای رد سرطان تحت پیگیری و ارزیابی قرار گیرند: 
کاهش وزن بدون علت: کاهش وزن بدون علت می تواند نشانه ای از ابتال به یک 
سرطان باشد. زمانی که این کاهش وزن در یک زن بدون رژیم غذایی یا ورزش 
اتفاق می افتد، باید به دنبال علت بود. سلول های سرطانی اغلب میزان زیادی از 
انرژی بدن را استفاده می کنند و همین امر می تواند منجر به کاهش وزن شود. 
پزشکان عالوه بر بررسی و ردیابی سرطان، شرایط پزشکی دیگر مانند تیرویید 

پرکار را بررسی خواهند کرد. 
نفخ: بسیاری از زنان، تجربه نفخ را به عنوان بخشی طبیعی از چرخه ماهانه 
خود قلمداد می کنند؛ اما اگر نفخ هر روز و به مدت چند هفته ادامه یابد، باید با 
پزشک مشورت کرد. عالیم سرطان تخمدان، شامل نفخ و دیگر مسایل گوارش 
و لگن است. احساس سیری به سرعت، حتی اگر خیلی هم غذا نخورده باشید 
و اضطرار برای تخلیه ادرار، نیاز به پیگیری از طریق آزمایش خون و سی تی 

اسکن دارد. 
و  عالیم  شوند.  آزمایش  مکرر  باید  زنان  در  تغییرات  این  پستان:  تغییرات 
نشانه های سرطان پستان از قبیل قرمزی و ضخیم شدن پوست است. نشانه های 
کهیر روی پستان برای مدت ها نیز عالمت دیگری است. در صورتی که متوجه 
انجام بررسی های ماموگرافی،  با پزشک خود حتما برای  این تغییرات شدید، 

سونوگرافی و بیوپسی مشورت کنید. 
عادات ماهانه غیر منظم: در صورت این اتفاق، برای نگرانی دلیل وجود دارد. 
ابتال به سرطان  اولیه  تواند نشانه و عالمت  نیز می  یائسگی  از  بعد  خونریزی 
دستگاه  از  خونریزی  گرفتن  نادیده  به  تمایل  همچنین،  زنان  باشد.  آندومتر 
گوارش دارند که می تواند با خونریزی قاعدگی اشتباه گرفته شود. خونریزی 
گوارشی می تواند نشانه سرطان روده بزرگ باشد. برای قطعیت این تشخیص ها 

پزشک سونوگرافی و بیوپسی را تجویز خواهد کرد. 
تغییرات پوستی: سرطان پوست شایع ترین سرطان در ایاالت متحده است و آن 
هم با عالیمی از قبیل تغییر رنگ در پوست، خونریزی و پوسته پوسته شدن 
بیش از حد پوست. از آنجا که مالنوم تهاجمی ترین شکل سرطان پوست است، 
در صورت بروز هر کدام از این تغییرات و ماندگاری آنها به پزشک مراجعه کنید.

اشکال در بلع: این عالمت ممکن است نشانه ای از ابتال به سرطان مری باشد. 
پزشک شما عالوه بر معاینات فیزیکی، به احتمال زیاد دستور تست هایی مانند 

رادیوگرافی قفسه سینه و یا آندوسکوپی را خواهد داد.
مانند  خیم  خوش  عارضه ای  نشانه  تواند  می  عالمت  این  مدفوع:  در  خون 
با  پزشک  مربوط شود.  نیز  بزرگ  روده  به سرطان  اما شاید  باشد؛  همورویید 
تجویز یک آزمایش مانند کولونوسکوپی، می تواند به این تشخیص برسد. خون 
در ادرار نیز می تواند نشانه سرطان مثانه یا کلیه باشد. در صورت بروز سرفه های 

خونی نیز باید به پزشک مراجعه کنید.
سوء هاضمه: شاید این عالمت به علت وعده های غذایی پرچرب و یا بارداری 
باشد؛ اما سوء هاضمه غیر قابل توضیح، می تواند از نشانه های اولیه ابتال به سرطان 

مری، گلو یا معده نیز باشد.
تغییرات دهان: لکه های سفید روی زبان یا داخل دهان، ممکن است از یک 
بیماری پیش سرطانی به نام لکوپالکیا خبر دهد. این وضعیت در افراد سیگاری 
شایع تر است و در صورت مشاهده این لکه ها، باید به دندان پزشک مراجعه 

کرد.
درد: درد با علت ناشناخته، ممکن است نشانه سرطان باشد. 

تغییرات در غدد لنفاوی: بزرگ شدن غدد لنفاوی یا توده در این غدد در زیر 
بغل یا گردن، می تواند نشانه ای از سرطان باشد. اگر اندازه توده افزایش داشت 
و برای بیش از یک ماه ماندگار شد، به پزشک مراجعه کنید. این اتفاق می تواند 

به دلیل عفونت هم باشد؛ اما باید از نظر ابتال به سرطان نیز بررسی شوید.
تب: تب ممکن است ناشی از آنفلوآنزا باشد؛ اما تب غیر قابل توضیح، می تواند از 
سرطان حکایت کند. تب عالمت اولیه ابتال به سرطان خون، مانند لوسمی، و یا 
لنفوم است. تب می تواند نشانه متاستاز سرطان نیز باشد. اگر شما متوجه زردی 
پوست یا تغییر رنگ در مدفوع شدید، حتما با پزشک در تماس باشید. تب با 
علت ناشناخته نیاز به سی تی اسکن، ام آر آی، و اشعه ایکس قفسه سینه دارد.
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