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ربیعی در صحن علنی: حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت های فنی و اجتماعی کشور                               
شاخه گل  40 صادرات   3 جهان  نصف  اقتصادی  بزرگ  چالش  اصفهان،  فرودگاه  اتمام؛  به  رو  طالیی  فرصت   2 ندارد   سازگاری 
خبرها  آخرین   3 تیرماه اول  از  درصد   ۱۵ به  بانکی  سود  3 کاهش  و گیاه  تولید گل  اول  رتبه  اصفهان،  نفت؛  بشکه  یک  معادل 
نباید  فعال  تولیدی  واحد  هیچ   4 اصفهان  در  بنیادی  سلول های  بانک  افتتاح    4 اصفهان   – تهران  سریع  السیر  راه آهن   از 
5 علیرضا علی فر، مرد  4  گزارش اختصاصی کیمیای وطن: گیشه سینما در روزهای پایانی بهار  به دلیل بدهی بانکی تعطیل شود 

7 6 جزییات طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی  سوتی های تاریخی؛ سرهنگ وارد می شود

چهارشنبه 26 خردادماه 1395  || 09 رمضان 1437  ||  15 ژوئن 2016  ||  شماره 179  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

»بستری« شدن در 
بیمارستان های دولتی شبی چند؟
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 پرویز پرستویی 
بازیگر فیلم 

کیمیایی شد

تقوا و ایمان )2(   

له
قا

رم
س در شــماره قبــل، آزاداندیشــی بــه عنــوان اولیــن 

انقالبــی مطــرح   ویژگــی جــوان مســلمان 
ــد. در  ــان ش ــاه بی ــی کوت ــاره آن مطالب و درب

ــر  ــرفت ه ــه پیش ــم ک ــد بگویی ــث بای ــه بح دنبال
کشــوری در درجــه اول بــه نیــروی جــوان آن کشــور 
وابســته اســت. از ایــن رو کشــورهای پیشــرفته 
جوانــان  بــه  را  خویــش  ســرمایه  از  بخشــی 
ــان از  ــز جوان ــالم نی ــد. در اس ــاص می دهن اختص
جایــگاه مهمــی برخوردارنــد و پیشــوایان دینــی 
ــه  ــته اند؛ چنانچ ــان داش ــه آن ــی ب ــه خاص ــا توج م
حتــی پیامبــر اســالم)ص( فرماندهــی نبــرد و نیــز 
 مســئولیت های بزرگــی را بــه جوانــان ســپردند 
و ایــن دلیلــی بــر اهمیــت و احتــرام بــه توانمنــدی 
جوانــان اســت. در انقــالب اســالمی نیــز می بینیــم  
ــه  ــی - ک ــای مهم ــان در عرصه ه ــای جوان ــه ردپ ک
ــه  ــه عین ــد - ب ــان ش ــه ده ــت ب ــا از آن انگش دنی
ــگ  ــا جن ــالب ت ــروزی انق ــود و از پی ــده می ش دی
تحمیلــی و تــا پیروزی  هــای شــگرف هســته ای و...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهیبرگزاریمناقصهعمومی

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه 

عمومــی  بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/4/5 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/4/6

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

)داخلی 3۸۸(

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال(    محل تامین
اعتبار

 شماره موضوع مناقصه
 مناقصه

125/000/000 2/4۸2/6۸2/5۸1 جاری  عملیات اپراتوری و بهره برداری از
 ایستگاه پمپاژ و تامین نیرو خدمات

  عمومی  منطقه اردستان

-2-39
95

2/100/000/000 63/25۸/530/546 جاری  انجام امور خدماتی، اداری و بهره برداری
 ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه

 شهر اصفهان

95-2-40

509/000/000 10/177/367/939 جاری انجام خدمات اپراتوری سامانه 122 95-2-41

2۸5/000/000 5/6۸۸/3۸5/619 جاری تامین نیروی انسانی جهت امور

 بهره برداری 

-2-42
95

شرط معافیت مطبوعات از مالیات این است که شرکت ها، دارای دفتر 
کیمیای وطن

زهرا نصیری
و همچنین برگه اظهارنامه باشند؛ در غیر این صورت باید مطبوعاتی ها 

هم مالیات بدهند.
مراد امیری که ۵ سالی است در اصفهان کلیددار بخش مالی این استان شده، از جمله 
باقی  این سمت  بر  یازدهم هنوز  بهار و خزان دولت های دهم و  مدیرانی است که در 

است.
او امسال نیز به رسم دیرینه برای تبیین اخبار و قوانین جدید و قدیم مالیاتی برای 
تمامی گروه های هدف و مرتبط با این دستگاه، پشت تریبون رفت، درحالی که حامل 

خبری خوش برای اصناف اصفهان بود.
او نتیجه طرحی را که به نام تعامل اصناف و اداره مالیات اصفهان مشهور است، این طور 
آن  اقدام  و  این طرح  نتیجه  و  نمی یابد  افزایش  اصناف  مالیات  امسال  تشریح کرد: 
است که اصناف دیگر راه دررو و بهانه ای برای افزایش خودسرانه قیمت ها با استناد به 

افزایش مالیات ندارند.
امیری در توضیح بیشتر این طرح به تعامل ۸۷0 اتحادیه صنفی استان اصفهان با اداره 
ساله  هر  آنکه  برخالف  افزود:  و  داد  خبر  مالیات  سهم  نیافتن  افزایش  جهت  مالیات 
افزایش قیمت ها را در بخش های مختلف شاهد هستیم، قضیه مالیات امسال نسبت 
به سال های قبل با روندی جهشی روبه رو شده و این رویکرد باعث ایجاد آرامش بر 

وضع مالی بازار است.
شدن  الکترونیکی  چون  نیز  دیگری  خبرهای  البته  اصفهان  استان  مالیاتی  کل  مدیر 
پرونده های مالیاتی، تعامل با بنگاه های ا قتصادی، اجرای طرح جامع مالیاتی، اصالح 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... برای خبرنگاران داشت.
کرد  اشاره  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  مؤدی محوری  رویکرد  به  وی    
و با اشاره به هزینه های زیاد اخذ مالیات به شیوه های قبلی اظهار داشت: اگر با اتاق 
اصناف و اتحادیه ها تعاملی صورت نمی گرفت، هزینه های اخذ مالیات از اصناف افزایش 

می یافت.
سال  در  اظهارنامه ها  کردن  پر  و  مالیات  پرداخت  نحوه  افزود:  اصفهان  مالیات  مدیر 
جاری کامال الکترونیک شده و دیگر نیازی نیست فعاالن اقتصادی، مراجعه حضوری 

داشته باشند و در صف انتظار قرار گیرند.
وی در ادامه صحبت های خود گریزی نیز به رفع مشکالت فعاالن صنعتی و برگزاری 
خود  درون  نیز  شرکت ها  و  صنعتی  بنگاه های  گفت:  و  زد  بازرگانی  اتاق  با  نشست 
هماهنگی های مناسبی انجام داده اند و مقرر شده انضباط مالی مناسبی صورت گیرد تا 
مشکالتی همچون کتمان فروش و دفاتر چندگانه امسال در این بخش مشاهده نشود.
اجرایی شدن قانون مالیات های مستقیم در سال جاری از دیگر مواردی بود که مدیر 
مالیات اصفهان به تبیین مسایل و موضوعات آن پرداخت و تصریح کرد: در این قانون 
شده  گرفته   نظر  در  اشتغال  افزایش  و  داخل  تولید  از  حمایت  برای  زیادی   بسترهای 

و شرکت ها از این محل می توانند معافیت های مناسبی دریافت کنند.
امیری همچنین به اجرای طرح جامع مالیاتی که توسط مقام معظم رهبری بر اجرای 
آن تاکید شده است نیز اشاره   کرد و گفت: اجرای این طرح، گام مهمی در راه رسیدن 
 به دولت الکترونیک و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران است؛ بر اساس این قانون
دسترسی سازمان مالیاتی به بانک های اطالعاتی قانونی شده و بر این اساس می توانیم 

مالیات واقعی را از فعاالن اقتصادی اخذ کنیم.
از  به بعضی اصالحات  اجرایی کردن طرح جامع مالیات  وی تصریح کرد: در راستای 

جمله توسعه زیرساخت های الکترونیکی نیاز است.
امیری تاکید کرد: طرح جامع مالیات، جزو محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در دولت 

است و در بهمن امسال، رییس اداره مالیاتی گزارش کار اجرای آن را خواهد داد.
وی همچنین درباره مشکالت اجرای قانون مالیات بر ارزش  افزوده گفت: در بعضی 
شهرها و در بین برخی مؤدیان، این قانون به  طور کامل اجرا نشده و باعث عدم تعادل 
در بازارها گردیده؛ اما با اصالحات صورت گرفته و افزایش نظارت ها، در سال جاری این 

قانون به  خوبی اجرایی خواهد شد.
  از سال دیگر واحدهای خالی هم باید مالیات بدهند

در ادامه نیز، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره مالیات اصفهان نیز در 
رابطه با پرونده فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی گفت: حدود نیمی از مبلغ این پرونده 

اخذ شده و مابقی پرونده نیز در مراحل دادرسی قرار دارد.
عباس مزیکی به سراغ مهم ترین بخشی که با اصحاب رسانه در ارتباط بود، رفت و در 
رابطه با مالیات مطبوعات و معافیت های آن نیز اظهار داشت: این معافیت ها با شرط 
تسلیم اظهارنامه ها اجرایی می شود. در قانون جدید مالیات، نرخ مالیاتی برای بعضی 
این  اگر  نظر گرفته شده که  اظهارنامه، صفر در  ارایه  و  نگهداری دفاتر  با شرط  شرکت ها 

موارد رعایت نشود، شرکت های مذکور مشمول مالیات می شوند.
وی حقوق معاف مالیات را 156 میلیون ریال در سال عنوان کرد و افزود: شرکت های 
 غیرفعال نیز برای معافیت مالیات باید اظهارنامه ارایه کنند و در صورت اثبات تعطیلی

از مالیات معاف خواهند بود.
قانون  این  در  شفافیت ها  داشت:  اظهار  نیز  مالیاتی  جدید  قانون  با  رابطه  در  مزیکی 
صندوق های  نصب  هزینه  داده  تعهد  روند،  این  تسهیل  برای  دولت  و  افزایش  یافته 
تسهیالت این  مقابل  در  و  کند  تامین  مالیاتی  درآمدهای  محل  از  را   فروشگاهی 

ضمانت های اجرایی محکمی نیز اتخاذ شده است.
وی در این رابطه تصریح کرد: برای اولین بار، عدم پرداخت مالیات و فرار از آن به  عنوان 

جرم تعریف شده و در دادگاه های مالیاتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از سال 96  قانونی که  اساس  بر  تصریح کرد:  نیز  خالی  واحدهای  مالیات  درباره  وی 
در  و  اجاره  مالیات  از  نیمی  معادل  خالی  واحدهای  سال،  این  از  می شود،  اجرایی 

سال های بعد به ترتیب 1 و 1.5 برابر مالیات اجاره، مشمول مالیات می شوند.

درسالاقتصادمقاومتی،مدیرکلامورمالیاتیاستاناصفهانتاکیدکرد:

بااصالحقانونمالیاتهایمستقیم
آرامشدربازاراصفهانحاکممیشود

کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع مدیر 
 آب حوضه آبریز فالت مرکزی:

77 درصد سد زاینده رود
 خالی است

کرد:  رییس قوه  قضاییه عنوان 

حقوق صد میلیونی عضو 
هیئت مدیره شرکت های دولتی

کل سازمان انتقال خون استان اصفهان: مدیر 

 با اهدای خون 
زندگی را به اشتراک بگذاریم

گزارش اختصاصی  

کار کودکان 
کوچک فقر قربانیان 

2

3

4

7

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

همراهی اصولگرایان و اصالح طلبان با 
دولت، حرکت در جهت حفظ وحدت است

کید کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان تا

 با اصالح قانون مالیات های مستقیم 
کم می شود آرامش در بازار اصفهان حا

در همین  صفحه بخوانید

حرکت بی وقفه برای 
پویایی پروژه های 
شهری در ماه بندگی
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تقوا و ایمان )2(        
ادامه از صفحه یک: 

ــا اینکــه  ــد؛ ام ــی بوده ان ــان صاحــب نقــش اصل  و جوان
جوانانــی کــه این گونــه نقش آفرینــی کرده انــد، چــه 
ویژگی هــای دیگــری دارنــد، موضــوع ایــن بحــث اســت.

دومیــن ویژگــی و شــاخصه شــخصیتی جــوان مســلمان 
انقالبــی تقواســت.

ــَه َیجَعــل  ــِق اللَّ  او بــه خوبــی آموختــه اســت: »َیتَّ
َلــُه َمخَرًجــا« )ســوره طــالق، آیــه 2( و هــر کــس 
ــرای او  ــد راه نجاتــی ب ــد، خداون تقــوای الهــی پیشــه کن
ــگی ــه پرواپیش ــت ک ــه اس ــد. او آموخت ــم می کن  فراه

بهترین راه سعادت است. 
جــوان مســلمان بــا تمــام وجــود درک کــرده اســت کــه 
ــِه َفُهــَو َحْســُبُه« )ســوره طــالق  »َو َمــن َیَتــَوکَّْل َعَلــى اللَّ
ــرای او  ــد، خــدا ب ــوکل کن ــر خــدا ت ــه 3( و هــر کــه ب آی

کافــی اســت.
ــان  ــر زم ــد در ه ــه می  توان ــا کســی ک ــه تنه ــد ک و می  دان
قــادر  باشــد، خداونــد  یاری رســانش  و هــر مــکان 
بی همتاســت. او همــواره در هــر اقدامــی  بــر خــدای 
ــو دارد. او  ــه جل ــی رو ب ــد و حرکت ــوکل می کن خویــش ت
بــه پــروردگار خویــش ایمــان دارد و خداونــد مّنــان هــم  

ــه او دارد.  ــژه ای ب ــگاه وی ن
ــاذر!  ــه فرمــود: اى اب ــه و آل رســول اکــرم صلــی هللا علی
هیــچ جوانــى بــه خاطــر خــدا از دنیــا و ســرگرمی هاى آن 
 رونگردانــد و جوانــى خویــش را در طاعــت خــدا پیــر نکند
ــه او عطــا  ــاداش 72 صدیــق را ب ــد پ مگــر اینکــه خداون
فرمایــد. )میــزان الحکمــه، ج 5، ص 9، بــه نقــل از 

بحاراالنــوار، ج 77، ص 84(
ســالگرد  مراســم  در  خامنــه ای  آیــت  هللا  حضــرت 
ــی  ــن یک ــی)ره( در تبیی ــام خمین ــرت ام ــال حض ارتح
 از شــاخص های انقالبیگــری، یعنــی »تقــوای دینــی 
تــالش  یعنــی  دینــی  تقــوای   و سیاســی« گفتنــد: 
و مراقبــت بــرای تحقــق همــه  اهدافــی کــه اســالم بــرای 

جامعــه تعییــن و مطالبــه کــرده اســت.
ــه  ــد ب ــه نبای ــن زمین ــد: در ای ــان کردن ــان خاطرنش ایش
محاســبه  صرفــا عقالنــی تکیــه کــرد؛ زیــرا پیگیــری ایــن 
اهــداف، تکلیــف دینــی اســت و هــر کــس اســالم را از 
حوزه هــای اجتماعــی و سیاســی جــدا کنــد، دیــن مبیــن 

خــدا را نشــناخته اســت.
 رهبــر انقــالب افزودنــد: اگــر تقــوای دینــی حاصــل شــد
تقــوای سیاســی نیــز حاصــل خواهــد بــود و انســان را در 
»لغزشــگاه های سیاســی و مســئولیتی« حفــظ خواهــد 

. کرد
شــاخص تقــوای دینــی و سیاســی همــان چیــزی اســت 
کــه جوانــان را در میــدان تــالش و جهــاد و مبــارزه 
حفــظ می کنــد و او را در صــراط مســتقیم نــگاه و از 
وسوســه های انــواع مختلــف شــیاطین مصــون مــی  دارد.

ــان در  ــا نقــش جوان ــاط ب ــری در ارتب ــام معظــم رهب مق
ــد: ــالمی  فرمودن ــالب اس انق

ــد  ــادِى بیســت ســاله  بع ــن ســال های متم در طــول ای
ــد  ــه آمده ان ــه صحن ــی ب ــان دفــاع مقــدس، جوانان از پای
ــای  ــود، بق ــی خ ــی و سیاس ــالش اجتماع ــا ... ت ــه ب ک
ایــن انقــالب و نشــاط ایــن انقــالب را تضمیــن کرده انــد؛ 
آن هــا هــم فرزنــدان انقالبنــد؛ آن هــا هــم مالــکان 
انقالبنــد؛ نســبت آن هــا بــا انقــالب، مثــل نســبت کســانی 
اســت کــه در صــدر انقــالب حضــور داشــته اند؛ در آینــده 

ــود.  ــد ب ــور خواه ــم همین ج ه
ــبت  ــه - نس ــی - هم ــل های پی درپ ــوان، نس ــه  ج طبق
ــد  ــهیم در انقالبن ــه س ــد؛ هم ــالب دارن ــا انق ــدی ب  واح
و همــه ســهیم در تکلیــف حفــظ امانــت ایــن انقالبنــد. 

)1387/3/14(
ــان  ــه جوان ــرازی از ســخنان خــود خطــاب ب ــز در ف و نی

ــد: فرمودن
 یــک نکتــه  اساســی و مهمــی هــم در اینجــا وجــود دارد 
و آن نکتــه  تقــوا و پرهیــزکاری اســت. جامعــه  نخبگانــِى 
مــا - دخترهــا، پســرها، جوان هــا عمومــا، اســاتید 
 آن هــا - در ســایه  تقــوا و پرهیــزکاری و پاکدامنــی 
و توجــه بــه خــدا توانایی هایشــان مضاعــف خواهــد شــد 

پیشرفت هایشــان آســان خواهــد شــد. 
 شــماها یکــی از بزرگ تریــن امتیازاتــی کــه داریــد
اســت کــه  چیــزی  ایــن  اســت؛  جوانــی  صفــای 
جوانــی  دوران  در  نمی مانــد.  انســان  بــا  همیشــه 
رحمــت  جلــب  دارد کــه  وجــود  نورانیتــی  و  صفــا 
ــدای  ــر خ ــد و اگ ــان می کن ــان آس ــرای انس ــی را ب اله
ــُرُه  ــد - َفَسُنَیسِّ ــان کن ــان آس ــرای انس ــال راه را ب متع
لِلُیســری - بــرای آســان شــدن کار و همــوار شــدن 
ــد ــم بکن ــه را فراه ــد و مقدم ــک کن ــان کم ــه انس  کار ب
انســان خیلــی راحت تــر بــه اهــداف دســت پیــدا خواهــد 

 . کرد
نورانیتــی  و  صفــا  و  ایمــان  و  پاکدامنــی  و   تقــوا 
ــت  ــت اس ــه  معنوی ــه زمین ــت - ک ــما هس ــه در ش را ک
ــه  ــه ب ــد ک ــال بخواهی ــدای متع ــد و از خ ــدر بدانی - ق
شــما کمــک کنــد و بــه کشــورتان کمــک کنــد، ان  شــاء 
 هللا بتوانیــم بــه نقطه هــای مــورد آرزو بــرای کشــور 
و ملتمــان برســیم. بنــده هــم، همــه  شــماها را همیشــه 
ان  شــاء هللا دعــا خواهــم کــرد، کمااینکــه تــا حــاال هــم 

دعــا می کــردم.)1392/7/17(
نکته ای مهم درباره تقوای سیاسی:

 اگــر قضــاوت شــما دربــاره  آن کســى کــه بــا او مخالفیــد 
و بــا او دشــمنید، غیــر از آن چیــزى باشــد کــه در 
ــه   واقــع وجــود دارد، ایــن تعــدى از جــاده  تقواســت. آی

شــریفه اى
کــه اول عــرض کــردم، تکــرار می کنــم: »یــا اّیهــا اّلذیــن 

ــه و قولــوا قــوال ســدیدا«.  امنــوا اّتقــوا اللَّ
قــول ســدید، یعنــى اســتوار و درســت؛ این جــورى 
حــرف بزنیــم. مــن می خواهــم عــرض بکنــم بــه جوانــان 
 عزیزمــان، جوان هــاى انقالبــى و مؤمــن و عاشــق امــام
 کــه حــرف می زننــد، می نویســند، اقــدام می کننــد

ــا  کامــال رعایــت کنیــد. این جــور نباشــد کــه مخالفــت ب
یــک کســى، مــا را وادار کنــد کــه نســبت بــه آن کــس از

ــم؛  ــم کنی ــم، ظل ــاوز کنی ــم، تج ــدى کنی ــق تع ــاده  ح ج
ــم  ــد ظل ــس نبای ــچ ک ــه هی ــرد. ب ــد ک ــم نبای ــه، ظل ن

کــرد.«)1389/3/14(

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
 تبدیل چهارمحال و بختیاری 

به قطب گردشگری کشور
چهارمحــال  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال   اســتاندار 
ــگری  ــای گردش ــتن ظرفیت ه ــل داش ــه دلی ــاری ب و بختی
ــب  ــه قط ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــرعت در ح ــه س ــراوان ب ف

ــت.  ــور اس ــگری کش گردش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی  دشــتکی بعد 
ــراث  ــان می ــا کارکن ــه ب ــروز در نشســت صمیمان ــر دی از ظه
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری ایــن اســتان کــه 
بــه مناســبت هفتــه صنایــع دســتی صــورت گرفــت، اظهــار 
کــرد: بایــد نقــش چهارمحــال و بختیــاری در دوران مختلف 
تاریخــی کشــور مستندســازی شــود تــا دســتاوردهای مهــم 
و آداب و فرهنــگ آن بیــش از پیــش شــناخته شــود. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
ــتان  ــن اس ــاندن ای ــتای شناس ــذاری در راس ــدام اثرگ اق
صــورت نگرفتــه اســت، عنــوان کــرد: بایــد زمینه هــای الزم 
بــرای اســتفاده از کتابخانــه و موزه هــای میــراث فرهنگــی 
فراهــم شــود تــا مــردم بــه ویــژه گردشــگران و مســافران 
ــگران  ــد و پژوهش ــدا کنن ــخ پی ــتری از تاری ــناخت بیش ش
بتواننــد بــه صــورت علمــی  دربــاره تاریــخ موثــر چهارمحــال 
و بختیــاری تحقیــق و پژوهــش انجــام دهنــد و گامــی  در 
راســتای شناســاندن گنجینه هــای ارزشــمند تاریخــی ایــن 
اســتان بردارنــد. وی بیــان داشــت: چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــراوان ب ــگری ف ــای گردش ــتن ظرفیت ه ــل داش ــه دلی ب
ــگری  ــب گردش ــه قط ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــرعت در ح س
کشــور اســت و تاکنــون مســیرهای ارتباطــی بســیاری در 
ــتان  ــن اس ــگری در ای ــت گردش ــترش صنع ــتای گس راس

احــداث شــده  اســت.

آیت هللا حائری شیرازی:
همراهی اصولگرایان و اصالح طلبان با 

دولت، حرکت در جهت حفظ وحدت است
ــوزه  ــتاد ح ــیرازی اس ــری ش ــن حائ ــی الدی ــت هللا مح آی
ــظ وحــدت در نظــام  ــزوم حف ــر ل ــد ب ــا تاکی و دانشــگاه ب
اســالمی  بــا توجــه بــه رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب 
گفــت: همراهــی اصولگرایــان و اصــالح طلبــان بــا دولــت 
ــاد  ــدت و ایج ــظ وح ــت حف ــت در جه ــری الزم و حرک ام
ــدوش  ــد مخ ــچ گاه نبای ــدت هی ــن وح ــت؛ ای ــت اس الف
 شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از خانــه ملــت 
ــم  ــران کری ــت: ق ــار داش ــیرازی اظه ــری ش ــت هللا حائ آی
ــه شــریفه َو  ــرده؛ آی ــر ک ــظ وحــدت ام ــه حف ــگان را ب هم
ــِه َجمیعــًا َو ال َتَفرَُّقــوا بــرای ایــن اســت  اْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اللَّ
کــه همگــی بــه ریســمان خــدا کــه شــامل قــرآن و اســالم 
 و هــر گونــه وســیله وحدت ســاز باشــد چنــگ بزنیــم 
و پراکنــده نشــویم؛ ایــن آیــه بــرای طیــف خاصــی 
هللا  آیــت  می شــود.  شــامل  را  همــگان  و  نیســت 
ــی  ــب حقیق ــه اصالح طل ــان اینک ــا بی ــیرازی ب ــری ش حائ
حقیقــی  اصولگــرای  مومــن خداســت، گفــت:  بنــده 
نیــز بنــده مومــن خداســت؛ اگــر ایــن 2 طیــف از راه 
وحــدت خــارج شــوند و در راه حــذف قــدم بردارنــد و 
ــر  ــد، ه ــارج نماین ــالم خ ــت س ــود را از رقاب ــه کار خ  دامن
2 قــدرت گــرا هســتند و قــدرت گرایــی راه شــیطان اســت.

ــداد  ــی ح ــارف و غالمعل ــا ع ــه محمدرض ــه ب ــا توصی وی ب
عــادل بــه عنــوان پیشــقراوالن اصــالح طلبــی و اصولگرایــی 
ــای حــداد  ــن پیشــنهاد دادم آق ــرد: م ــه ک در کشــور اضاف
عــادل کــه در طیــف اصولگرایــان بــوده و آقــای عــارف کــه 
بیشــترین رای را از اصــالح طلبــان آورده، بیاینــد و مصــداق 
ــم  ــر معظ ــور رهب ــوند و در حض ــدت بش ــریفه وح ــه ش آی
ــی  ــالح طلب ــدت اص ــا وح ــد ت ــوت ببندن ــد اخ ــالب عه  انق
و اصولگرایــی در بدنــه جامعه شــکل گیرد. آیــت هللا حائری 
ــی و  ــئله اصولگرای ــن مس ــرد: ای ــان ک ــیرازی خاطرنش ش
اصــالح طلبــی ایــده ای غربــی اســت کــه می خواهــد بیــن 
ــی در  ــالح طلب ــی و اص ــد؛ اصولگرای ــاد کن ــه ایج ــا تفرق م
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــی پذیرفت ــای انتخابات ــد رقابت ه ح
بــا شــکل گیــری دولــت بایــد ایــن اختالفــات کنــار بــرود. 
اصولگرایــی و اصــالح طلبــی بیــن مــا آمــده تــا مثــل حزب 
ــی  ــرد، دشمن تراش ــدا ک ــی را ج ــرب و ایران ــه ع ــث ک بع
ــد ســلیقه های سیاســی متعــدد در جامعــه  ــد.  مــا بای کن
داشــته باشــیم؛ امــا یادمــان نــرود، همــه یــک رهبــر داریــم 
ــم  ــا ه ــه ب ــم و هم ــاز شــرکت می کنی ــک نم ــه در ی و هم
ــوش  ــم؛ فرام ــجده می کنی ــم س ــا ه ــم و ب ــوع می روی رک
ــب  ــالح طل ــه اص ــت ک ــی اس ــگ غرب ــن فرهن ــم ای  نکنی
ــکاک  ــن انف ــالمی  ای ــگ اس ــد؛ فرهن ــرا دور کن  را از اصولگ

و تفرقه را نمی پذیرد.

اخبار سیاسی

ــی  ــرد: گاه ــد ک ــی تاکی ــی الریجان ــت هللا آمل  آی
ــی  ــی و طبیع ــه صــورت معمول ــه می شــود ب گفت
در شــرکت ها و بانک هــا چنیــن پاداش هایــی 
ــا  ــن پاداش ه ــه ای ــرادی ک ــد از اف ــد. بای می دهن
ــد  ــد پرســید حــاال آن هــا اشــتباه کردن را می گیرن
 پرداخــت کردنــد، شــما چــرا »اکل مال بــه باطل«

 می کنید.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
ــوه  ــه، رییــس ق ــوه قضایی ــط عمومــی  ق کل رواب
قضاییــه بــا اشــاره بــه پرداخــت حقوق هــای 
نامتعــارف در نظــام دولتــی و عمومــی  غیردولتــی 
ــا  ــر ب ــک کارگ ــه ی ــت ک ــوان پذیرف ــت: نمی ت گف
ــد  ــالش کن ــب ت ــا ش ــح ت ــدک از صب ــوق ان  حق
ــرکت  ــره ش ــک هیئت مدی ــو ی ــل، عض و در مقاب
دولتــی ماهــی صــد میلیــون تومــان درآمــد 

ــد.  ــته باش داش
عمومــی  قــوه  روابــط  اداره کل  بــه گــزارش 
ــی در  ــی الریجان ــادق آمل ــت هللا ص ــه، آی قضایی
ــی  ــی قضای ــئوالن عال ــنبه  مس ــه روزسه ش جلس
ــت بعضــی  ــراز تاســف از پرداخــت و دریاف ــا اب ب
دولتــی  نظــام  در  نامتعــارف   حقوق هــای 
بانک هــای  مثــل  حتــی  عمومی غیردولتــی  و 
خصوصــی کشــور و تاکیــد بــر اینکــه »درخصــوص 
معضــل  ایــن  مــوارد  بعضــی  بــا  برخــورد 
گفــت:  می شــود«،  احســاس  قانونــی  خــأ 
پرداخت هــای نامتعــارف بــه برخــی مدیــران 
دســتگاه های دولتــی و حتــی بخــش خصوصــی 
نــاروا  تبعیضــی  خصوصــی  بانک هــای   مثــل 

و رفتــاری ناعادالنــه در جامعــه اســت کــه موجــب 
ــه  دلســردی مــردم و کاهــش اعتمــاد عمومــی  ب
ــت  ــروری اس ــود. ض ــت می ش ــت و حاکمی دول
کــه نظارت هــای بیشــتری در ایــن خصــوص 
ــن  ــز در ای ــی نی ــأ قانون ــر خ ــود و اگ ــال ش اعم
زمینــه وجــود دارد، بایــد مجلــس بــا تقنیــن 

ــد. ــن نقیصــه کن ــع ای مناســب، رف

ــه  ــوری ک ــزود: در کش ــا اف ــتگاه قض ــس دس ریی
مبتنــی بــر تعالیــم دینــی اســت، نمی تــوان 
ــدک از  ــوق ان ــا حق ــر ب ــک کارگ ــه ی ــت ک پذیرف
ــل، عضــو  ــد و در مقاب ــالش کن ــا شــب ت ــح ت صب
ــی صــد  ــی ماه ــره شــرکت دولت ــک هیئت مدی ی
میلیــون تومــان درآمــد داشــته باشــد؛ پرداخــت 
 چنیــن مبالغــی حتــی اگــر رویــه ای معمــول 

و مســتند هــم باشــد، بایــد از آن دســته مدیــران 
ــر  ــید مگ ــد، پرس ــی می گیرن ــن مبالغ ــه چنی ک
شــما چقــدر زحمــت می کشــید کــه چنیــن 
ــا  ــب ب ــد متناس ــا بای ــد. پرداخت ه ــی بگیری پول

ــد. ــران باش ــرد مدی ــت و کارک ــت و زحم وق
 آملــی الریجانــی تاکیــد کــرد: گاهــی گفتــه 
می شــود بــه صــورت معمولــی و طبیعــی در 
پاداش هایــی  چنیــن  بانک هــا  و  شــرکت ها 
ــا  ــن پاداش ه ــه ای ــرادی ک ــد از اف ــد. بای می دهن
ــد  ــد پرســید حــاال آن هــا اشــتباه کردن را می گیرن
 پرداخــت کردنــد، شــما چــرا »اکل مال بــه باطل« 

می کنید.
حقوق هــای  دریافــت  قــوه  قضاییــه  رییــس 
بســیار زیــاد از ســوی برخــی مدیــران را مصــداق 
ــزود:  ــرد و اف ــف ک ــه باطــل« توصی ــال ب »اکل م
ــور  ــور را مام ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ریی
ــد  ــری کنن ــوع را پیگی ــن موض ــه ای ــم ک کرده ای
ســقم  و  صحــت  درخصــوص  الزم  و گــزارش 
ــده  ــر ش ــز منتش ــانه ها نی ــه در رس ــی را ک مبالغ
ــه  ــرای مقابل ــب ب ــای مناس ــراه راهکاره ــه هم ب
ــوارد  ــا م ــد و ب ــه دهن ــده ای ارای ــن پدی ــا چنی ب
ــورت  ــع ص ــورد قاط ــرم برخ ــون و ج ــالف قان  خ

گیرد.
بــه  امیــدواری کــرد  ابــراز  آملــی الریجانــی   
همــراه ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان 
الزم  پیگیری هــای  نیــز  دولــت  و   محاســبات 
 را انجــام دهنــد تــا چنیــن حوادثــی در کشــور رخ

 ندهد.

رییسقوهقضاییهعنوانکرد:

حقوقصدمیلیونیعضوهیئتمدیرهشرکتهایدولتی

ــت:  ــران گف ــالمی  ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
آمریــکا بایــد اقدامــات بیشــتری را بــرای تشــویق 
ــو  ــس از لغ ــران پ ــا ای ــکاری ب ــدف هم ــا ه ــا ب بانک ه

تحریم هــا انجــام دهــد. 
ــنیم  ــزاری تس ــل خبرگ ــن المل ــروه بی ــزارش گ ــه گ ب
وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد  رویتــرز،  از  نقــل  بــه 
ــس  ــک کنفران ــروز در ی ــوری اســالمی دی خارجــه جمه
خبــری در نــروژ تاکیــد کــرد: آمریــکا بایــد پــس 
بــرای  بیشــتری  اقدامــات  تحریم هــا،  لغــو  از 

انجــام ایــران  بــا  همــکاری  در  بانک هــا   تشــویق 
 دهد. 

وی در ادامــه تصریــح کــرد: درخصــوص بانک هــا، مــن 
معتقــدم ایــن مســئله بــرای هــر کســی مهــم اســت کــه 
درک کنــد یــک توافقنامــه پایــدار و باثبــات خواهــد بــود 
ــد از ایــن توافقنامــه بهره منــد  اگــر همــه احســاس کنن
می شــوند. اجــرای توافقنامــه بایــد یــک اجــرای بــرد ــــ 
بــرد باشــد تــا هــر کســی احســاس ســود بــردن از آن 

را داشــته باشــد. 

ظریــف در ادامــه درخصــوص تحــوالت عــراق و ســوریه 
ــوان  نیــز گفــت: درگیری هــای ســوریه و عــراق را نمی ت
به تنهایــی بــا اســتفاده از ابزارهــای نظامــی  حــل و فصــل 
ــن  ــر ســر ای ــد ب ــم کــه مــا بای کــرد. مــن تصــور می کن
ــی   ــکار نظام ــچ راه ــه هی ــق برســیم ک ــه تواف مســئله ب
درخصــوص عــراق و ســوریه وجــود نــدارد؛ البتــه شــاید 
ــکار باشــد؛  ــی  بخشــی از راه ــروی نظام اســتفاده از نی
ــرای شکســت دادن نیروهــای افراطــی، شــما  ــی ب حت

بــه چیــزی فراتــر از راهبــرد نظامــی  نیــاز داریــد.

تاکیــد  ضمــن  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
گفــت:  سیاســت گذاری کشــور  رویکــرد  در  تغییــر  بــر 
ســرمایه گذاری  افزایــش  بــر  مبنــی  سیاســت گذاری 
بــوده   بی ثمــر  اشــتغالزایی  و  اقتصــادی  رشــد  جهــت 
اســت؛ لــذا بایــد تغییــر کنــد. بــه گــزارش خبرنــگار 
ــی  ــت علن ــی در نشس ــی ربیع ــت، عل ــه مل ــزاری خان خبرگ
دیــروز مجلــس شــورای اســالمی کــه بــرای گــزارش 
 درخصــوص وضــع موجــود و چالش هــای وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی بــه نماینــدگان مجلــس دهــم حاضــر 
ــه کار دوره  ــه مناســبت آغــاز ب ــود، ضمــن تبریــک ب شــده ب
ــه ســوی مردم ســاالری دینــی  دهــم مجلــس کــه گامــی ب
اســت،  بــا بیــان اینکــه تکلیــف حــذف 26 میلیــون نفــر از 
ــی کشــور  ــی و اجتماع ــای فن ــا ظرفیت ه ــه ب ــت یاران دریاف
ــه  ــم ک ــنهاد می ده ــرد: پیش ــح ک ــدارد، تصری ــازگاری ن س
کمیســیون مشــترک بیــن دولــت و مجلــس شــکل بگیــرد 
و ســاماندهی نظــام یارانه هــا و از جملــه حــذف برخــی 
یارانه بگیــران بــه صــورت مشــترک بررســی شــود کــه ایــن 
کار نیازمنــد طرحــی کامــال اجرایــی و بــا لحــاظ کــردن نــگاه 

کارشناســی اســت. 

ربیعــی تصریــح کــرد: دولــت بــا منــش اعتدالــی همان گونــه 
ــته  ــال گذش ــی را در 3 س ــای سیاس ــطح درگیری ه ــه س ک
کاهــش داده، آمــاده حرکــت بــه ســمت اجماع ســازی و در 

پیــش گرفتــن رویکردهــای نویــن اســت.
بایــد همــه روســتاییان را بــا یــک نظــام تشــویقی بــه بیمــه 

اجتماعــی فرابخوانیــم
گذشــته  مجلــس  مصوبــه  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
 تصویــب شــد کــه چنــد ســال عقــب ماندگــی بیمــه 
ــا  ــه آن ه ــم ب ــا بتوانی ــد م ــد و بع ــود روســتاییان بدهن را خ
ــان. ــون توم ــی پرداخــت 6 میلی ــم؛ یعن  بازنشســتگی بدهی

ــد  ــی می گرفتن ــون تومان ــک وام 6 میلی ــا ی ــع آن ه  در واق
و از ســال اول ماهــی 450 تومــان پرداخــت می کردنــد، 
امــا ظــرف یکســال مســتهلک می شــدند؛ بــه همیــن دلیــل 
معتقدنــد کــه ایــن صندوق هــا ناپایــدار هســتند. وزیــر 
ــر  ــدم بهت ــه داد: معتق ــی ادام ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
اســت همــه روســتاییان را بــا یــک نظــام تشــویقی بــه بیمــه 
ــه بیمه هــا متصــل  اجتماعــی فرابخوانیــم و درمــان را نیــز ب
ــب  ــی مناس ــع مال ــه مناب ــاز ب ــن کار نی ــه ای ــم؛ اگرچ  کنی

دارد.

همزمــان بــا افتتــاح بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن  
المللــی قــرآن و عتــرت تهــران، نفیس تریــن قــرآن 
جهــان اســالم بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــی شــد. ــان رونمای  و اســتاندار اصفه
بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از روابــط عمومــی 
 اســتانداری اصفهــان، بــا حضــور علــی جنتــی، وزیــر 
ــور، اســتاندار  ــگ و ارشــاد اســالمی  و رســول زرگرپ فرهن
اصفهــان و همزمــان بــا افتتــاح بیســت و چهارمیــن 
نمایشــگاه بیــن  المللــی قــرآن و عتــرت در مصــالی امــام 
خمینــی)ره( تهــران، از نفیس تریــن قــرآن جهــان اســالم 
ــدادی از  ــه توســط تع ــج آســمانی« ک ــوان »گن تحــت عن
هنرمنــدان اصفهانــی در طــول 18 ســال آمــاده شــده 
بــود، رونمایــی شــد. رســول زرگرپــور در مراســم رونمایــی 
ــالی  ــالم در مص ــان اس ــم جه ــرآن کری ــن ق از نفیس تری
بــزرگ تهــران اظهــار داشــت: اصفهــان بــا قدمــت 5 
ــگ و تمــدن  ــوان پایتخــت فرهن ــه عن هزارســاله امــروز ب
ایــران اســالمی، شــهر جهانــی صنایــع دســتی، شــهر علــم 
 و دیانــت و ذوق و هنــر و شــهر گنبدهــای فیــروزه ای 
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــناخته ش ــد اذان ش ــای بلن و مناره ه
اشــاره بــه اینکــه اصفهــان امــروز بــه  عنــوان مهــد قــرآن 
کریــم اســت، افــزود: مــردم خداجــوی اصفهــان، حافــظ 
قــرآن کریــم و هنرمنــدان ایــن دیــار، نگارگــر آیــات قــرآن 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــم هســتند. اســتاندار اصفه کری
امــروز در اســتان اصفهــان هــزار و 200 مرکــز قرآنــی 

ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــب موسســات قرآن ــی  در قال مردم
قرآن آمــوز در حــال حفــظ   اظهــار داشــت: 15 هــزار 
و یادگیــری قــرآن و 3 هــزار نفــر حافــظ کل قــرآن 
ــا  ــور ب ــتند. زرگرپ ــی هس ــهر خدای ــن ش ــش ای زینت بخ
ــالم  ــان اس ــرآن جه ــن ق ــی نفیس تری ــه رونمای ــاره ب اش
ــه  ــان ب ــرآن جه ــن ق ــت نفیس تری ــرد: کتاب ــح ک تصری
ــا  ــث، حــدود 7 ســال طــول کشــید و ســپس ب خــط ثل
ــد.  ــذاری ش ــگارش و اعراب گ ــی ن ــت  هللا صاف ــد آی تایی
کاغــذ ایــن قــرآن دست ســاز بــه طــال زرافشــانی اســت. 
ــاگردان  ــه از ش ــادق زاده ک ــتاد ص ــه آن اس ــر صفح در ه
اســتاد فرشــچیان اســت، 176 تذهیــب اختصاصــی انجام 
ــماء  ــم اس ــات آن ه ــه صفح ــت هم ــت. در پش داده اس
الهــی طراحــی شــده اســت. همچنیــن جلــد ایــن قــرآن 
ــان  ــن برلی ــزار و 400 نگی ــه ه ــن ب ــره و مزی ــس نق  از جن
ــی  ــزود: رونمای ــان اف ــت. وی در پای ــود اس ــوت کب و یاق
کتــاب آســمانی توســط نگارگــران و هنرمندان خــوش ذوق 
دیــار نصــف جهــان نشــان دهنده اوج هنــر، ذوق، طــراوت 
و لطافــت روح مــردم اصفهــان اســت. بنــا بــر ایــن گزارش 
رســول معتمــدی، مدیــر پــروژه، مهــدی و مهــرداد جان فــزا 
ــروژه  ــر تذهیــب پ ــد صــادق  زاده، مدی ســرمایه گذار و مجی
کتابــت نفیس تریــن قــرآن جهــان اســالم هســتند و 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــر دین ــر فاخ ــن اث ــق ای ــاتید خال از اس
 اســتاد قــادران )قلمزنــی(، محمدعلــی ســاعی )قلمزنــی(

صادق زاده)تذهیب(، ماهرویی)خطاط( اشاره کرد.

مدیریــت  ســازمان  رییــس    
بــه  پاســخ  در  برنامه ریــزی  و 
ــی  ــزل مدیران ــاره ع ــوالی درب س
پاداش هــای  و  حقــوق  کــه 
ــا  ــت: قطع ــد، گف ــارف دارن نامتع
ــه  ــا کســانی ک ــورد ب ــاره برخ درب
شــامل بخشــنامه آقــای رییــس 
جمهــور شــوند، اقــدام می شــود.

توضیحاتــش  ادامــه  در  وی   
گفــت: بــه دفعــات آقــای رییــس جمهــور و نهادهــای 
ــا را  ــت برخورده ــن دس ــه از ای ــوه مجری ــی در ق نظارت
انجــام داده انــد؛ البتــه ضرورتــی بــه انتشــار رســانه ای 
ــران ارشــد  ــوق مدی ــاره حق ــن مســایل نیســت. درب ای
ــای  ــک امض ــود، ی ــادر می ش ــه ص ــی ک ــر چک ــز ه نی
ذی حســاب بایــد در پــای آن قید شــود و نظــارت از این 
طریــق صــورت می گیــرد. پرداخت هــای نامتعــارف 
 در وزارتخانه هــا نیســت؛ بلکــه در بانک هــا، بیمه هــا 
و شرکت هاســت. اگــر دو ســه مــورد از ایــن اتفاقــات 
افتــاد، قابــل تســری نیســت کــه مــا هــر مدیــر بانکــی 
ــتفاده  ــاص اس ــای خ ــم از مزای ــر کنی ــم فک را می بینی

کــرده یــا دریافــت غیرمتعــارف دارد.

مدیریــت  ســازمان  رییــس 
بــا  ادامــه  در  برنامه ریــزی  و 
اشــاره بــه اجــرای بنــد 10 مــاده 
ــات  ــت خدم ــون مدیری 68 قان
ــاغل  ــه مش ــرای هم ــوری ب کش
ــق  ــت: طب ــت گف ــان دول و کارکن
ــور ــس جمه ــای ریی ــتور آق  دس

ایــن نابرابــری جبــران می شــود 
ایــن  از  تمامی کارمنــدان  و 
بنــد اســتفاده خواهنــد کــرد. بــرای ایجــاد عدالــت در 
پرداخت هــا دولــت تــا پایــان امســال 14هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه اســت. همچنیــن قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری اصــالح می شــود؛ بــه 
نحــوی کــه جلــوی هــر محلــی کــه پــاداش غیرمتعارف 

ــود. ــه ش ــد، گرفت ــاد می کن ایج
همچنیــن کســانی کــه در ســنوات گذشــته بازنشســته 
شــده اند و از فــوق العاده هــای مــاده 68 اســتفاده 
 نکرده انــد، در ســال های اجــرای برنامــه ششــم توســعه 
دریافتی شــان ترمیــم می شــود تــا بازنشســته ای 
نداشــته باشــیم کــه نابرابــری در دریافــت داشــته 

ــد. باش

با حضور وزیر ارشاد و استاندار اصفهان صورت گرفت:
رونمایی از نفیس ترین قرآن جهان اسالم 

ربیعی در صحن علنی:
 حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه 

با ظرفیت های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد:
مدیرانی که دریافت های نامتعارف دارند، عزل می شوند

ظریف:
آمریکا باید بانک ها را برای همکاری با ایران تشویق کند 

حتما بخوانید!
همراهی اصولگرایان و اصالح طلبان ... چهارشنبه 26 خردادماه 21395

ـــمـــاره 179 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی مزایده عمومی  نوبت دوم آ

محمدحسن یاری - شهردار کوشک

شــهرداری کوشــک بــه اســتناد مصوبــه شــماره 95/29/ش مــورخ 1395/02/11 
شــورای اسالمی شــهر کوشــک، در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری یــک دســتگاه از 
ماشــین آالت عمرانــی خــود از طریــق مزایــده عمومی  موضــوع مــاده 13 آیین نامــه 
ــده  ــن مزای ــان شــرکت در ای ــه متقاضی ــذا کلی ــد. ل ــدام نمای ــی شــهرداری ها اق مال
می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مربوطــه بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه 
و نســبت بــه تحویــل پیشــنهادات خــود تــا پایــان روز 95/4/5 بــه واحــد دبیرخانــه 

حراســت شــهرداری مراجعــه نماینــد.

چاپ دوم



صادرات 40 شاخه گل، معادل یک بشکه نفت
اصفهان، رتبه اول تولید گل و گیاه

مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
اصفهــان می گویــد: ایــران از بیــن 10 کشــور تولیدکننــده عمــده گل 
و گیــاه، جایــگاه هفتــم را داراســت، امــا در صــادرات ایــن محصول 
در رتبــه 107 قــرار دارد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه احمــد 
ســلیمانی پور صــادرات 30 تــا 40 گل، معــادل یــک بشــکه نفــت 
ارزش اقتصــادی دارد. وی ادامــه می دهــد: مســاحت کشــور 
هلنــد یــک چهلــم ایــران اســت؛ امــا ســاالنه 7 میلیــارد دالر درآمد 
 از صــادرات گل کســب می کنــد و ایــران بــا ایــن ظرفیــت ســاالنه

ــی آورد.  ــت م ــه دس ــق ب ــن طری ــد از ای ــون دالر درآم 75 میلی
ــا  ــهرداری ب ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
ــد گل  ــه اول تولی ــور رتب ــز در کش ــان نی ــه اصفه ــه اینک ــاره ب  اش
ــون  ــاالنه 40 میلی ــان س ــد: اصفه ــه می کن ــاه را دارد، اضاف و گی
شــاخه گل بریــده و 48 میلیــون شــاخه تزیینــی و گلدانــی تولیــد 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــور رتب ــن رو در کش ــد؛ از ای می کن

ــت. داده اس

افزایش پرداخت تسهیالت از سوی 
بانک های عامل چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  اســتان  بانک هــای  هماهنگــی  شــورای   دبیــر 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه بانک هــای عامــل اســتان در دو ماهــه 
نخســت ســال جــاری 64 هــزار و 555 میلیــارد ریــال تســهیالت 
پرداخــت کرده انــد، گفــت: پرداخــت ایــن میــزان تســهیالت 
ــته، 1.5  ــال گذش ــده در س ــت ش ــهیالت پرداخ ــه تس ــبت ب نس
درصــد رشــد داشــته اســت. مســعود منصوریــان طبایــی در 
ــول  ــرد: در ط ــار ک ــتان اظه ــای اس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ش
 دوره تحریم هــا، بانک هــا بیشــترین ضــرر را متحمــل شــدند 
ــد؛  ــا واســطه صــورت می گرفتن ــادالت بانکــی ب و در آن زمــان مب
اکنــون بــا لغــو تحریم هــا ایــن مشــکالت حــل و اقتصــاد رونــق 
خواهــد گرفــت. وی از رشــد 1.3 درصــدی منابــع مالــی در ســال 
ــی در  ــتم بانک ــی در سیس ــع مال ــت: مناب ــر داد و گف ــاری خب ج
 ســال گذشــته 67 هــزار و 767 میلیــارد ریــال بــوده اســت 
و در ســال جــاری ایــن مبلــغ بــه 68 هــزار و 889 میلیــارد ریــال 
ــان اینکــه بانک هــای عامــل اســتان  ــا بی افزایــش یافــت. وی ب
ــارد  ــزار و 555 میلی ــاری 64 ه ــال ج ــت س ــه نخس در دو ماه
ریــال تســهیالت پرداخــت کرده انــد، تصریــح کــرد: پرداخــت ایــن 
میــزان تســهیالت نســبت بــه تســهیالت پرداخــت شــده در ســال 

گذشــته، 1.5 درصــد رشــد داشــته اســت. 
منصوریــان طبایــی افــزود: در ســال گذشــته 14 هــزار فقــره 
تســهیالت بــه ارزش 6 هــزار و 391 میلیــارد ریــال بــه بانک هــای 
 اســتان اعطــا شــد. ایــن تســهیالت در بخــش کشــاورزی

ــزار  ــه ه ــد ک ــت ش ــهیل پرداخ ــتاد تس ــت، س ــات، صنع خدم
میلیــارد ریــال از آن بــه ســتاد تســهیل مربــوط بــود. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه پرداخــت تســهیالت بانکــی در بخــش تولیــد یکــی از 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت، تصریــح کــرد: 3 هــزار و 620 

ــا می شــود. ــد اعط ــه بخــش تولی ــال تســهیالت ب ــارد ری میلی

اخبار کوتاه

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــان ب ــتی اصفه ــهید بهش ــرودگاه ش ف
فرودگاه هــای کشــور، نقــش مهمــی در توســعه روابــط بیــن المللــی 
ــری  ــگاه خب ــه گــزارش پای ــق گردشــگری کشــور دارد. ب ــران و رون ای
ربیــع، توســعه ایــن فــرودگاه، یکــی از اولیــن توافقنامه هایــی 
 بــود کــه در زمــان ســفر رییــس جمهــور بــه فرانســه امضــا 
واقــع  هــم  فرانســوی  شــرکت  اســتقبال  مــورد  اتفاقــا  و 
کشــور  فرودگاه هــای  شــرکت  بیــن  قــرارداد  ایــن   شــد. 
ــن  ــوان چهارمی ــه عن ــه ب ــه ک ــی فرانس ــی وینس ــرکت مهندس و ش
ــی  ــعه اروپای ــرکت توس ــن ش ــا و مهم تری ــعه ای دنی ــرکت توس ش

ــد. ــد ش ــت، منعق ــرح اس مط
 شرکت وینسی و فرودگاه اصفهان

در  پروژه هــا  از  شــماری  مدیریــت  فرانســه،  وینســی  شــرکت 
ــبون  ــای لیس ــز فرودگاه ه ــه و نی ــط در فرانس ــای متوس فرودگاه ه
ــرکت  ــن ش ــده دارد. ای ــر عه ــیلی( را ب ــانتیاگو )ش ــال( و س )پرتغ
از فــرودگاه اصفهــان بــه عنــوان پنجمیــن فــرودگاه ایــران بــا 
یــاد کــرد  خارجــی  و  داخلــی  مســافر  میلیــون   ســاالنه 2/4 
و افزایــش 35 درصــدی گردشــگران خارجــی در ســال 2014 را در این 
پایتخــت پیشــین ایــران، زمینــه مســاعد بــرای توســعه این فــرودگاه 
خوانــد. بــر اســاس ایــن توافقنامــه، ترمینــال خارجــی 25 هــزار متــر 
ــگ  ــه 10 پارکین ــه اضاف ــافر ب ــون مس ــت 2 میلی ــه ظرفی ــی ب مربع

هواپیمــا و نیــز پارکینــگ مــدرن طبقاتــی خــودرو در بــازه زمانــی 2 تــا 
2.5 ســاله از زمــان آغــاز عملیــات اجرایــی آن در اصفهــان ســاخته 

خواهــد شــد.
  کمبود خطوط پروازی

یکــی از معضــالت بــزرگ اصفهــان بــه عنــوان یــک کالنشــهر 
در  پایــه  و  بیــس  پــروازی  خطــوط  کمبــود  المللــی،  بیــن 
ــی  ــن الملل ــظ بی ــد لف ــر چن ــه ه ــت ک ــهر اس ــن ش ــرودگاه ای  ف
ــود ــمی خ ــگاه اس ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد، ام ــدک می کش  را ی

راهــی طوالنــی در پیــش دارد. در همیــن راســتا، همــواره یکــی 

از مطالبــات شــهروندان از مســئوالن، اســتقرار خطــوط هوایــی 
 پایــه در اصفهــان بــه منظــور ســهولت در ســفر بــه پایتخــت 
ــد  ــه می توان ــاری ک ــت. انتظ ــوده و هس ــور ب ــم کش ــهرهای مه و ش
ــی  ــگر خارج ــتری گردش ــداد بیش ــی تع ــفر هوای ــه س ــالیانه زمین  س

و داخلی را به این کالنشهر رقم بزند.
  چالش تملک زمین

ــای  ــک زمین ه ــث تمل ــان، بح ــرودگاه اصفه ــش ف ــن چال مهم تری
آن اســت. یکــی از ویژگی هــای مهــم فــرودگاه اصفهــان وســعت آن 
اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر مســاحت کل فــرودگاه اصفهــان شــامل 

پایــگاه نظامــی شــهید بابایــی و فــرودگاه شــهید بهشــتی را در نظــر 
ــا  ــن می شــود و تقریب ــار زمی ــزار و 400 هکت ــادل 13 ه ــم، مع بگیری
ــری  ــور براب ــای کش ــه  کل فرودگاه ه ــد عرص ــا 20 درص ــه آن ب عرص
ــرودگاه  ــای ف ــه زمین ه ــت ک ــی اینجاس ــه اصل ــا نکت ــد؛ ام می کن
اصفهــان در تملــک نهادهــای نظامــی قــرار دارد و عرصــه کافــی جهت 
ســاخت ترمینــال بیــن المللــی و توســعه اپــرون )پارکینــگ هواپیما( 
در اختیــار شــرکت فرودگاه هــای کشــور نیســت. همچنیــن شــرکت 
فرودگاه هــای کشــور 3 مــاه فرصــت دارد تــا ســایت مدنظــر را بــرای 
ــام  ــل از اتم ــد قب ــد و بای ــخص کن ــان مش ــرودگاه اصفه ــعه ف توس
فرصــت 3 ماهــه، ســایت مدنظــر مشــخص شــود تــا ســرمایه گــذار 
خارجــی بتوانــد مطالعــات خــود را آغــاز کنــد و در اواخــر 6 ماهــه اول 
ــاز شــود؛ در صــورت مشــخص  ــات احــداث آغ ســال جــاری، عملی
نشــدن ســایت، قــرارداد فســخ خواهــد شــد.  توســعه حمــل و نقــل 
هوایــی فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان، ایجــاد ترمینــال پروازهای 
 CIP خارجــی، توســعه ایــرون )پارکینــگ هواپیما( و ســاخت ســالن
ــاد  ــی ایج ــت طالی ــر فرص ــت. اگ ــتان اس ــروری اس ــای ض از نیازه
شــده بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی از بیــن بــرود، بودجــه داخلــی 
جوابگــوی توســعه ایــن فــرودگاه نخواهــد بــود. از طرفــی ایــن میزان 
ســرمایه گذاری، بزرگ تریــن ســرمایه گذاری اســت کــه بعــد از 
فــرودگاه امــام)ره( قــرار اســت در یــک فــرودگاه کشــور انجــام شــود.

فرصت طالیی رو به اتمام

فرودگاه اصفهان، چالش بزرگ اقتصادی نصف جهان

مهــرزاد احســانی، مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا 
اعــالم اینکــه حوضــه زاینــده رود تامین کننــده آب 5 
ــد  ــزن س ــد مخ ــت: 77 درص ــت، گف ــر اس ــون نف میلی
ــا اعــالم تحقــق  ــی از آب اســت. مهــرزاد احســانی ب خال

ــط  ــی محی ــر مکعب ــون مت ــهم 86 میلی س
ــدی  ــت: تعه ــده رود گف ــد زاین ــت از س زیس
ــت  ــط زیس ــهم محی ــرای س ــال ب ــه امس ک
ــر  ــون مت ــود، 86 میلی ــده ب ــی ش پیش بین
مکعــب بــود کــه تــالش شــد ایــن بخــش 
پیش بینــی  زمانــی  بــازه  در  تعهــدات  از 
ــا آخــر  ــر ســال گذشــته ت شــده، از اول مه

خردادمــاه جــاری بــه صــورت کامــل انجــام پذیــرد. مدیــر 
کل دفتــر مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب حوضــه 
ــا تاکیــد بــر اینکــه از ایــن پــس  آبریــز فــالت مرکــزی ب
از پســاب کشــاورزی در نیروگاه هایــی کــه در حوضــه 
زاینــده رود قــرار دارنــد اســتفاده می شــود، اظهــار داشــت: 
حوضــه آبریــز زاینــده رود، یکــی از حوضه هــای حســاس 

و ُپرچالــش کشــور اســت کــه در 8 یــا 9 ســال گذشــته بــا 
خشکســالی های خفیــف و شــدیدی مواجــه و در بخــش 
مصــارف کشــاورزی و محیــط زیســت بــا مشــکالتی 
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــوده اس ــه رو ب روب
ــده آب شــرب  ــده رود تامین کنن حوضــه زاین
حــدود 5 میلیــون نفــر در ســه اســتان 
 اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری و یــزد 
و تامین کننــده منبــع اصلی آب بــرای صنایع 
 خیلــی بــزرگ ماننــد فــوالد، ذوب آهــن 
ــتقر در  ــع مس ــر صنای ــیمی و دیگ و پتروش
ایــن حوضــه اســت، گفــت: از ابتــدای ســال 
ــر مکعــب  ــون مت ــون حــدود 940 میلی ــی تاکن ــی زراع آب
ــده رود وارد شــده کــه حجــم ایــن ســد  ــه ســد زاین آب ب
را در حــال حاضــر بــه 335 میلیــون متــر مکعــب رســانده 
اســت؛ بــا در نظــر گرفتــن یــک میلیــارد و 450 میلیــون 
متــر مکعــب ظرفیــت ســد، 23 درصــد ســد زاینــده رود ُپر 

و 77 درصــد مخــزن ایــن ســد خالــی اســت.

مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزی:

77 درصد سد زاینده رود خالی است
ــن  ــیر راه آه ــروژه مس ــرای پ ــل اج ــره ای از مح ــت ک هیئ
ــس  ــر ریی ــفر اخی ــد. در س ــد کردن ــواز بازدی ــان - اه اصفه
جمهــور کــره جنوبــی بــه ایــران، الحاقیــه تفاهم نامــه 

ــول  ــه ط ــواز ب ــن اصفهان-اه ــاخت راه آه س
بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  کیلومتــر   540
قــرارداد در ایــن ســفر بــه امضــا رســید. 
از  مــاه  یــک  از  گذشــت کمتــر  از  پــس 
امضــای ایــن الحاقیــه، هیئتــی بــه ریاســت 
مدیــر عامــل شــرکت کــره ای در شــرکت 
ســاخت حاضــر و گزارشــی در رابطــه بــا 
رونــد اجرایــی ایــن تفاهم نامــه ارایــه داد. در 

ــا ایــن شــرکت در مــدت 10 روز  ایــن جلســه مقــرر شــد ت
ــه  ــی را ب ــی مفهوم ــامل طراح ــی ها ش ــج بررس ــده نتای آین
صــورت مکتــوب بــه شــرکت ســاخت و توســعه ارایــه دهــد. 
ــرکت  ــن ش ــی از ای ــروز هیئت ــح دی ــتا، صب ــن راس در همی
کــره ای همــراه بــا مدیــر کل پیمــان و رســیدگی امــور 

فنــی شــرکت ســاخت و توســعه بــا ســفر بــه اســتان های 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری از محــل اجــرای پــروژه 
بازدیــد کردنــد. بــرآورد اولیــه ســاخت ایــن خــط آهــن 5.4 
میلیــارد یوروســت کــه در الحاقیــه آن مقــرر 
شــده تــا طــرف کــره ای ظــرف مــدت 4 مــاه 
 از روز امضــای قــرارداد، طراحــی مفهومــی

ــدل  ــنهاد م ــنجی و پیش ــات امکان س مطالع
ــد. کاهــش  ــه کن ــروژه را ارای ــی پ ــن مال تامی
حــدود 500 کیلومتــری فاصلــه ریلــی بیــن دو 
اســتان خوزســتان و اصفهــان، افزایــش قابــل 
مالحظــه ظرفیــت حمــل بــار و مســافر بیــن 
ایــن دو اســتان و مناطــق مرکــزی کشــور، کاهــش تنگنــای 
ظرفیتی محــور جنــوب و افزایــش بهــره وری کل شــبکه 
ــار  ــتان چه ــرار دادن اس ــش ق ــت پوش ــور، تح ــی کش ریل
ــه  ــری در منطق ــی تراب ــش ایمن ــاری، افزای ــال و بختی مح
و... از جملــه اهــداف مطالعاتــی احــداث ایــن محــور اســت.

اخبار کوتاه

 کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد
 از اول تیرماه

بــا توافــق انجــام شــده بیــن بانک هــا، نــرخ 
ــه 15  ــاه امســال ب ــدای تیرم ــا ابت ســود ســپرده ت
درصــد کاهــش خواهــد یافــت. ورود اخیــر بعضــی 
ــد  ــا 16 درص ــود ت ــرخ س ــش ن ــه کاه ــا ب بانک ه
مقدمــه ای بــرای اجــرای توافــق انجــام شــده 
ــرخ ســود ســاالنه  ــرای کاهــش ن ــا ب ــن بانک ه بی
ــود؛ ایــن در حالــی اســت  ــا 15 درصــد ب ســپرده ت
کــه اطالعــات دریافتــی از مقامــات بانکــی حاکــی 
از آن اســت کــه ایــن توافــق از ابتــدای تیرمــاه در 
شــبکه بانکــی اجرایــی خواهــد شــد. برخــالف 
دوره هــای قبــل، قــرار نیســت همزمــان بــا کاهــش 
ســود، ســپرده ســود تســهیالت نیــز کاهــش پیــدا 
کنــد؛ بلکــه بعــد از ســامان یافتن ســودهی ســپرده 
جدیــد در نظــام بانکــی و کاهــش هزینــه بانک هــا 
در پرداخــت ســود ســپرده، دربــاره تســیهالت نیــز 

تصمیم گیــری خواهــد شــد.

ثبات میوه ای
ــد  ــر رون ــه در ماه هــای اخی ــار ک ــوه و تره ب ــازار می ب
نوســان چندانــی نداشــته اســت، ایــن روزهــا 
ــی  ــت و در بعض ــراه اس ــبی هم ــات نس ــا ثب ــز ب نی
ــت داشــته  ــه کاهــش قیم ــه هندوان ــالم از جمل اق
 اســت. بــه گفتــه برخــی از فروشــندگان بــازار میــوه 
و تره بــار بــه احتمــال زیــاد تــا پایــان مــاه رمضــان 
ــا  ــه آن ه ــه گفت ــد داشــت و ب ــات قیمــت خواه ثب
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه بــازار افزایــش قیمتــی 

داشــته باشــد.

  محدودیت های جدید 
برای واردات خودروهای لوکس

اقتصــادی  معــاون  معتمــدی   محمدرضــا 
ضمــن  ارونــد  آزاد  منطقــه  ســرمایه گذاری  و 
توضیــح درخصــوص چگونگــی واردات خودروهــای 
 لوکــس اعــم از آمریکایــی و... بــه مناطــق آزاد 
از اعمــال محدودیت هــای جدیــد بــرای واردات 

ــر داد. ــق آزاد خب ــه مناط ــس ب ــای لوک خودروه

 پشت پرده گرانی برنج
محمــد آقاطاهــر، رییــس اتحادیــه بنکــداران مــواد 
ــن  ــج و همچنی ــی برن ــت گران ــاره عل ــی درب غذای
کاهــش دوبــاره قیمــت ایــن مــاده غذایــی در 
آینــده اظهــار کــرد: دو علــت وجــود داشــت؛ ابتــدا 
اینکــه همــواره میــزان تقاضــای مــردم پیــش 
ــش  ــی افزای ــالم خوراک ــرای اق ــارک ب ــاه مب از م
ــش  ــث افزای ــب باع ــن مطل ــد و همی ــدا می کن پی
ــه داد:  ــود. وی ادام ــا می ش ــت کااله ــاره قیم یکب
مــورد دیگــری کــه در ارتبــاط بــا علــت گرانــی برنــج 
ــود  ــی ب ــرد، شــایعه کذب ــه آن اشــاره ک ــوان ب می ت
ــازار ایجــاد  ــارک رمضــان در ب ــاه مب ــل از م ــه قب ک
شــد. صــادرات برنــج ایــران بــه روســیه شــایعه ای 
بــود کــه قبــل از مــاه مبــارک رمضــان ســر زبان هــا 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــوع عامل ــن موض ــاد و همی افت

ــود. ــاه ب ــن م ــل از آغــاز ای ــج قب قیمــت برن

احیای زمین های بایر جنوب کرمان 
به صالح نیست

ــا  ــوب کرمــان ب ــاد کشــاورزی جن رییــس ســازمان جه
اشــاره بــه بحــران آبــی موجــود در اســتان کرمــان گفــت: 
در چنیــن شــرایطی احیــای زمین هــای بایــر بــه صــالح 
ــا کارکنــان  نیســت. ســید یعقــوب موســوی در دیــدار ب
جنــوب  جهــاد کشــاورزی  خــاک  و  آب  مدیریــت 
ــه بحــران جــدی آب  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه  کرم
تســهیالت آبیــاری تحــت فشــار ابتــدا بایــد بــه باغ هــا 
ــه  ــرای حفــظ کشــت های دایمــی موجــود، ســپس ب ب
ــی هســتند ــاری غرقاب ــا آبی ــر کشــت ب  مزارعــی کــه زی
ــه هیــچ وجــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب اعطــا شــود. وی ب
احیــای زمین هــای بایــر بــه صــالح نیســت، افــزود: در 
ــر کشــت، بحــران  ــی، افزایــش ســطح زی شــرایط فعل
ــت  ــه مدیری ــوی ب ــد. موس ــر می کن ــی را جدی ت کم آب
آب توســط نهادهــای اجتماعــی شــهر و روســتا در 
دوره هایــی اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــه آب بــه عنــوان 
ــرا  ــم؛ چ ــگاه کنی ــی ن ــی و تاریخ ــه حاکمیت ــک مقول ی
ــرای  ــود. وی ب ــداد می ش ــی قلم ــی مل ــه آب، ثروت ک
ــه  ــر چ ــدازی ه ــن بحــران، خواســتار راه ان ــت ای مدیری
ســوی  از  و کمــک  آب بــران  تشــکل های  ســریع تر 
ــارکت  ــوزش و مش ــا آم ــراه ب ــاورزان هم ــردم و کش م
بومی ســازی  خواســتار  موســوی  شــد.  رســانه ها 
ــرای  ــران ب ــکل های آب ب ــون تش ــتورالعمل هایی چ دس
مصــرف بهینــه آب کشــاورزی شــد و افــزود: تشــکل ها 
و دســتورالمعل ها نبایــد بــه آب هــای ســطحی محــدود 
شــود؛ زیــرا بخــش بزرگــی از آب اســتحصالی جنــوب 
ــب  ــن می شــود و جل ــی تامی ــع زیرزمین ــان از مناب کرم
ــا  ــتور العمل ه ــرای دس ــی در اج ــارکت های مردم مش
ــه اهــداف مدیریــت جامــع آب ضــروری  ــل ب ــرای نی ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ب

 واکنش جهاد 
به مخالفان یارانه صادراتی لبنیات

 رییــس مرکــز اصــالح نــژاد دام و بهبــود تولیــدات 
اینکــه  بیــان  بــا  جهادکشــاورزی  وزارت  دامــی 
امیدواریــم طــرح اختصــاص مشــوق صادراتــی 
ابــالغ شــود هفتــه  پایــان  تــا  لبنیــات   بــرای 

گفــت: مخالفــت برخــی بــا ایــن طــرح، یــا ناشــی 
ــور  ــان ط ــع آن ــه مناف ــا اینک ــت ی ــی اس از ناآگاه
ــد. محمدرضــا مالصالحــی  ــری ایجــاب می کن دیگ
ــدات  ــود تولی ــژاد دام و بهب رییــس مرکــز اصــالح ن
دامــی وزارت جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکه در 
ــش  ــت پوش ــتان های تح ــداد اس ــر تع ــال حاض ح
اســت  یافتــه  بیشــتری  افزایــش  طــرح  ایــن 
ــیر در  ــی ش ــد توافق ــر خری ــال حاض ــت: در ح گف
اســتان های اصفهــان، تهــران، البــرز، خراســان 
 رضــوی، قزویــن، آذربایجــان شــرقی، قــم، ســمنان 

یزد و چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

حتما بخوانید!
3اصفهان، رتبه اول تولید گل و گیاه  چهارشنبـــــه  26 خردادماه 1395

ـــمـــاره 179 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

در  پیــش  ســال  یــک  خانه اولی هایــی کــه 
بانــک  یکــم  مســکن  پس انــداز  صنــدوق 
ــد و حــاال می تواننــد 2  ــام کردن مســکن ثبــت ن
ــد، ممکــن  ــر مبلــغ ســپرده خــود وام بگیرن براب
اســت تعــداد معامــالت مســکن کل کشــور را 8 

ــد.  ــش دهن ــد افزای درص
ــداز  تاکنــون 47 هــزار نفــر در صنــدوق پــس ان
ــن  ــا ای ــد کــه ب ــام کرده ان مســکن یکــم ثبــت ن
تعــداد، ثبت نــام نزدیــک بــه یــک هــزار میلیــارد 

تومــان پــس انــداز انجــام گرفتــه اســت. 
اســت  ایــن  یکــم  مســکن  پس انــداز  صنــدوق  ماهیــت 
تســهیالت  متقاضیــان،  پس انــداز  برابــر   2 میــزان  بــه  کــه 
میلیــارد  هــزار  یــک  پس انــداز  بــا  کــه  می شــود  داده 
انجــام  یکــم  مســکن  پس انــداز  صنــدوق  در  کــه  تومانــی 
تســهیالت  بانــک  ســوی  از  تومــان  میلیــارد  هــزار   2  شــده، 

داده می شود. 

امــا کســانی کــه قصــد خریــد خانــه 
یــک  بایــد  دارنــد،  را  ایــن طریــق  از 
ســوم مبلــغ وام را در بانــک مســکن 
یکســال  از  پــس  و  ســپرده گذاری 
2 برابــر آن را بــه اضافــه مبلــغ اولیــه 
زوجیــن  مثــال  کننــد؛  دریافــت 
خانه اولــی اصفهانــی کــه می خواهنــد 
وام 60 میلیونــی دریافــت کننــد، بایــد 
30 میلیــون تومــان در بانــک ســپرده 
ــد  ــان وام بگیرن ــون توم ــال، 60 میلی ــک س ــس از ی ــد و پ بگذارن
تومــان  میلیــون   90 خودشــان  تومــان  میلیــون   30 بــا   کــه 

می شود. 
ســقف تســهیالت نیــز بیشــتر از 80 درصــد قیمــت خانــه را 
تهیــه  خریــدار  بایــد  را  مبلــغ  مابقــی  و  نمی دهــد  پوشــش 
ســال   12 نیــز  تســهیالت  بازپرداخــت  مــدت  حداکثــر   کنــد. 

است.

اولی ها از کدام در وارد خانه شدند؟

ــن  ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــل ش ــر عام مدی
ــرای  ــارد ب ــا 65 میلی ــت: تقریب ــور گف ــی کش ورزش
ــده  ــه ش ــان هزین ــان« اصفه ــش جه ــگاه »نق ورزش
اســت و بــرای اتمــام کل پــروژه 27 میلیــارد تومــان 

ــم.  ــاز داری ــه نی بودج
اصلــی  اولویــت  کــرد:  اظهــار  مدبــر  مصطفــی 
ورزشــی  اماکــن  نگهــداری  و  توســعه  شــرکت 
ــر  ــه دکت ــی ک ــق تاکیدات کشــور در ســال جــاری، طب
جهــان«  »نقــش  اتمــام  داشــته اند،  گــودرزی 
اصفهــان، صندلی گــذاری اســتادیوم یکصــد هــزار 
نفــری آزادی قبــل از شــروع مرحلــه مقدماتــی 
ــن  ــل زمی ــال و تکمی ــی فوتب ــام جهان ــای ج رقابت ه
ــام  ــا اتم ــه م ــت. البت ــام)ره( اس ــادگار ام ــن ی چم
ــتان  ــتر در اس ــال را بیش ــام امس ــای نیمه تم پروژه ه

 تهــران مســتقر خواهیــم کــرد و بودجــه زیــادی 
را برای این منظور مدنظر قرار داده ایم. 

فدراســیون ها کــه  تکمیــل ســاختمان  همچنیــن 
در جنــب وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــر برنامه های ــت، از دیگ ــک اس المپی

ــتیم.  ــال آن هس ــه دنب ــال ب امس
ــن  ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــل ش ــر عام مدی
ورزشــی کشــور در رابطــه بــا وضعیــت نقــش جهــان 
ــام  ــات کار انج ــام اصالح ــح داد: تم ــان توضی اصفه
ــی  ــمالی، محل های ــع ش ــا در ضل ــت و تنه ــده اس ش
ــرار  ــت. ق ــده اس ــام مان ــوز ناتم ــه هن ــود دارد ک وج
ــفندماه  ــا اس ــته ت ــال گذش ــا در س ــن کاره ــود ای ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــد، ام ــان برس ــه پای ب
تخصیــص بودجــه تــا پایــان ســال ســبب شــد تــا بــا 
 یــک رکــود 2 ماهــه بــرای اتمــام ایــن پــروژه مواجــه 

شویم. 
ــن  ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــل ش ــر عام مدی
ورزشــی کشــور افــزود: شــرکت فــوالد در ســال 
ــان  ــارد توم ــروژه 143 میلی ــن پ ــام ای ــرای اتم 94 ب
پرداخــت کــرد و امســال نیــز ایــن شــرکت 14 
پرداخــت کــرده  تومــان  300 میلیــون  و   میلیــارد 
و شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور 
نیــز 16 میلیــارد تومــان بودجــه در نظــر گرفتــه اســت؛ 
امــا بــرای اتمــام کل پــروژه 27 میلیــارد تومــان 
ــال  ــوالد امس ــرکت ف ــه ش ــم. البت ــاز داری ــه نی بودج
4 میلیــارد تومــان نیــز بــرای اتمــام ایــن پــروژه بــه 
شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی کشــور 

کمــک کــرده اســت.

هزینه 6۵ میلیاردی برای نقش جهان تاکنون

ــورای  ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهر از  ــای ورودی ش ــهرضا ، پل ه ــهر ش ــالمی ش اس
ــن   ــمیرم و همچنی ــان  و س ــهرهای اصفه ــمت ش س
آزاد  و  نــور  پیــام  دانشــگاه های  مقابــل  پل هــای 

ــد. ــردازی ش نورپ
ایــن گــزارش حاکــی اســت بــه همــت حــوزه 
زیباســازی  واحــد   ، شــهری  خدمــات   معاونــت 

و مبلمــان شــهری شــهرداری شــهرضا در راســتای زیباســازی و تامیــن 
جلوه هــای شــهری در شــب، بــه نورپــردازی پل هــای ورودی از ســمت 
ــگاه های  ــل دانش ــای مقاب ــن پل ه ــمیرم  و همچنی ــان و س ــهرهای اصفه ش

ــرد. ــدام ک ــهرضا اق ــور و آزاد ش ــام ن پی
مهنــدس مهدی نیــا در ایــن خصــوص گفــت: عــالوه بــر نوپــردازی ایــن پل هــا 
، نورپــردازی پل هــای ورودی شــهر از ســمت شــهرهای شــیراز و دهاقــان نیــز 
در دســت اقــدام اســت کــه ایــن پــروژه در کل هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیارد 

و320 میلیــون ریــال دربــر خواهد داشــت. 
محیــط  جلوه هــای  بــه  اهمیــت  افــزود:  وی 
اســت  مــواردی  از  یکــی   ، شــب  در  شــهری 
کــه بــا تاکیــد شــهردار محتــرم در برنامه هــای 
ــه  ــرار گرفت ــهری ق ــان ش ــازی و مبلم ــد زیباس  واح
ــت  ــه مدیری ــرا ک ــود؛ چ ــری می ش ــد پیگی ــه ج و ب
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــر ب ــال حاض ــهری در ح ش
اســتفاده از مناظــر زیبــا در شــب نیــز حــق شــهروندان و اقدامــی در راســتای 
نشــاط اجتماعــی اســت؛ بــر همیــن اســاس از دیگــر اقدامــات شــهرداری در 
بحــث  زیباســازی، نورپــردازی درختــان بلــوار شــهید همــت بــه عنــوان ورودی 
شــهر از ســمت اصفهــان بــا اســتفاده از 240 پرژکتــور  ال ای دی 20 وات و بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر 450 میلیــون ریــال  و نیــز نورپــردازی المــان و درختــان 
ــم  ــه امیدواری ــال اســت ک ــون ری ــه ای حــدود 90 میلی ــا هزین ــوزه ب ــدان ک می

رضایــت خاطــر شــهروندان محتــرم در ایــن خصــوص جلــب شــود.

به منظور زیباسازی محیط شهری در شب

پل های ورودی شهرضا نورپردازی شد

» آگهی مزایده «نوبت  دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  اصغر کشاورزراد مدیر عامل

ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان در نظــردارد اقــالم مــازاد و ضایعاتــی خــود 
شــامل اقــالم برقــی، لــوازم یدکــی خــودرو، لولــه و اتصــاالت پلــی اتیلــن، گالوانیــزه و لولــه ســیاه جوشــی و لــوازم بنایــی و 
 ســاختمانی، ضایعــات گالوانیــزه، آهــن و چــدن، ضایعــات آلومینیــوم و ضایعــات شیشــه، الســتیک و پالســتیک، فایبــر گالس 
و پلــی اتیلــن و ... واقــع در میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار ، کیلومتــر پنــج جــاده اصفهــان - نائیــن  را بــا شــرایط ذیــل از 
طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند.لذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ ۱39۵/03/۱9 تــا پایــان وقــت اداری مورخــه ۱39۵/04/02 
بــه دبیرخانــه ســازمان واقــع در آمــادگاه، روبــه روی هتــل عباســی، مجتمــع تجــاری عباســی، طبقــه همکــف، واحــد ۱07 مراجعــه 
و پــس از کســب اطالعــات الزم بــا ارائــه فیــش مربــوط بــه واریــز »هزینــه تهیــه اســناد مزایــده« بــه مبلــغ ۵00/000 ریــال در 
وجــه حســاب ســیبا شــماره 3۱0000304۱007 نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه اصفهــان )قابــل پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک 

ملــی ایــران( نســبت بــه  دریافــت اســناد مزایــده اقــدام نماینــد. 
 تلفن تماس: 3222۵۵3۵- 322۱۱442 

۱- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
2-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱3 مورخ ۱39۵/04/03 می باشد.

3-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

۵- دریافــت کننــدگان اســناد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ملــزم بــه بازدیــد از اقــالم موضــوع مزایــده در ســاعت اداری از 
ــت ۱39۵/04/02 هســتند. ــخ ۱39۵/03/29 لغای تاری

با هزینه ۵.4 میلیارد یورو

کره ای ها خط آهن اصفهان - اهواز را می سازند
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انتقــال  ســازمان  خبــری  نشســت 
سرویس استان

سیما شریفی

ســالن  در  دیــروز  صبــح  خــون 
 کنفرانــس ایــن ســازمان بــا حضــور خبرنــگاران 
و مدیــر کل ســازمان انتقــال خــون اســتان اصفهــان 

برگزار شد.
ــر کل  ــی، مدی ــد زینل ــن نشســت، مجی ــدای ای در ابت
ســازمان انتقــال خــون اســتان اصفهــان عنــوان کــرد: 
ســازمان انتقــال خــون جهانــی موفــق نشــده اســت 
ــرای  ــد و ب ــدا کن ــان پی ــون انس ــرای خ ــی ب جایگزین
ــد از خــون انســان  درمــان بســیاری از بیماری هــا بای

اســتفاده کــرد.
 وی اشــاره کــرد از هــر 3 نفــر، 1 نفــر در طــول زندگــی 
ــدا خواهــد  ــاز پی ــی نی ــه خــون و فرآورده هــای خون ب

. کرد
  بیماران تاالسمی

ــمی  ــاران تاالس ــئول بیم ــام مس ــن مق ــه ای ــه  گفت ب
دســت کم ماهیانــه بیــن 2 تــا 3 بــار مجبــور بــه 

ــتند.  ــون هس ــت خ دریاف
ــالم  ــرد س ــر ف ــرد: ه ــح ک ــی تصری ــن زینل همچنی
خــون  لیتــر  میلــی   450 بــار  هــر  در  می توانــد 
ایــن  خــون  اهــدای  مزیت هــای  از  اهــدا کنــد. 
ــوان  ــی می ت ــون اهدای ــد خ ــر واح ــه از ه ــت ک اس
 جــان 3 نفــر انســان را از مــرگ حتمــی نجــات 

داد. 
خون هــای اهــدا شــده در زمینــه درمــان نــوزادان 
بــا خونریــزی شــدید  بــه زردی، مــادران  مبتــا 
بــه  مبتایــان  تصادفــات،  جراحی هــا،  بــارداری، 
ســرطان و بیمــاران مبتــا بــه تاالســمی و هموفیلــی 

ــوان  ــون می ت ــد خ ــک واح ــود و از ی ــتفاده می ش اس
 14 فــرآرده خونــی دریافــت کــرد کــه در ایــران 8 نــوع 

فرآورده قابل تولید است.
  خون اشعه دیده

ســمت  بــه  ســوق  خــون  انتقــال  سیاســت 
ــان  ــت. در اصفه ــن اس ــرفته و نوی ــای پیش فرآورده ه
4 ســال اســت کــه خــون اشــعه دیده بــه بیمارســتان 

و مراکــز درمانــی تحویــل داده می شــود.
 از مزیــت خــون اشــعه دیده کاهــش عــوارض ناشــی 
از تزریــق خــون و رونــد ســریع بهبــودی بیمــار پــس 

از دریافــت اســت.
  اهدای خون

ــال  ــون در س ــدای خ ــار اه ــزود: آم ــه اف وی در ادام
گذشــته 160 هــزار نفــر بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد 
ــدا شــده اند و 20 درصــد  ــه اه ــق ب ــر موف 128 هزارنف

ــده اند.  ــق نش ــف موف ــل مختل ــه دالی ب
شــاخص اهــدای خــون در مــردان 97.1 درصــد و 
در زنــان 2.9 درصــد اســت. در ایــن بیــن، ســهم 
ــی از اهــدای خــون  ــرس و نگران ــل ت ــه دلی ــوان ب بان
ــم  ــود، ک ــوط می ش ــی مرب ــئله کم خون ــه مس ــه ب  ک

است.
افــراد  از  اینکــه  بــرای  خــون  انتقــال  ســازمان   
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــدا ب ــد ابت ــت کن ــون دریاف خ
ســامت فــرد می پــردازد و از بانــوان در صورتــی 
ــت  ــی دریاف ــند، خون ــا باش ــی مبت ــه کم خون ــه ب  ک

نمی کند.
   صادرات خون

ــا  ــه ب ــگاری در رابط ــوال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــچ  ــکی هی ــل پزش ــه دالی ــت: ب ــون گف ــادارت خ ص
کشــوری از کشــور دیگــر خــون وارد نمی کنــد و ایــن 
ــد.  ــز صــدق می کن ــادر نی ــی ن ــاره گروه هــای خون درب
ــمای  ــرآورده پاس ــا ف ــه ب ــا در رابط ــبختانه م خوش

خــون بــه خودکفایــی رســیده ایم. 
بــا  رابطــه  در  خــون  انتقــال  ســازمان  رییــس 
رمضــان گفــت:  مبــارک  مــاه  در  خــون  اهــدای 
پیــدا  کاهــش  مبــارک  مــاه  در  خــون  اهــدای 
ــود؛  ــال روزه نمی ش ــث ابط ــد باع ــر چن ــد، ه می کن
از ایــن رو مرکــز اهــدای خــون میــدان خواجــو، 
صبــح  بــر  عــاوه  خواجــو،  میــدان  در   واقــع 
 و عصــر در مــاه مبــارک رمضــان بعــد از افطار تا پاســی

 از شب از اهداکنندگان خون می گیرد. 
ــون  ــدای خ ــز اه ــرد: مراک ــار ک ــان اظه ــی در پای زینل
کمــی در اســتان داریــم و نمی توانیــم پاســخگوی 
مــردم باشــیم. درســت اســت کــه مــا ســازمان 
ــد کمک هــای مــردم و  ــی نیازمن دولتــی هســتیم، ول
خیــران نیــز هســتیم. از خیــران درخواســت می کنیــم 
بــرای توســعه، تجهیــز و به روزرســانی مراکزمــان وارد 

ــدان شــوند. می

مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان:

با اهدای خون، زندگی را به اشتراک بگذاریم

معــاون ســاخت راه آهــن شــرکت ســاخت از پیگیــری طــرح 
ــاس  ــر اس ــان ب ــم – اصفه ــران – ق ــیر ته ــریع الس ــن س راه آه
ــی  ــعود نصرآزادان ــر داد. مس ــه خب ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
ــرای  ــرای اج ــه ب ــزی صورت گرفت ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ایــن طــرح پــس از تکمیــل مطالعــات در حــال حاضــر کار طــرف 

ــن  ــف ای ــرای بررســی ابعــاد مختل خارجــی ب
ــه دارد.  ــرح ادام ط

بــه گفتــه وی در کنــار قطعــه قــم تــا اصفهــان 
کــه کار اجرایــی آن از چندمــاه قبــل آغــاز 
شــده، کار بــرای قطعــه باقی مانــده ادامــه 
ســاخت  شــرکت  راه آهــن  معــاون  دارد. 
آینــده  چندمــاه  ظــرف  پیش بینــی کــرد 
ــرح  ــن ط ــر روی ای ــی ها ب ــات و بررس مطالع
بــه پایــان رســیده و فــاز نهایــی طــرح در 

دســتور کار قــرار گیــرد. نصــر آزادانــی افــزود: خوشــبختانه پــس 
ــی  ــرف خارج ــرح، ط ــن ط ــاخت ای ــرارداد س ــدن ق ــی ش از نهای
کار خــود را بــر اســاس برنامه ریزی هــا آغــاز کــرده و ادامــه 
می دهــد و راه آهــن ســریع الســیر تهــران – قــم – اصفهــان 

ــد.  ــال می کن ــدازی را دنب ــرای راه ان ــدون مشــکل گام هــای الزم ب ب
راه آهــن  ایــن  ایســتگاه های  طراحــی  ســر  بــر  بحــث   وی 
 را یکــی از اصلی تریــن مســایل قابــل بررســی قلمــداد کــرد 
ــتان را در  ــه اس ــن س ــن، ای ــه راه آه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ــی  ــد، جایاب ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ ــن ب ــان ممک ــن زم کمتری
فراوانــی  اهمیــت  ایســتگاه ها  محــل 
ــای  ــا پیگیری ه ــبختانه ب ــه خوش ــت ک داش
ــر  ــتگاه ها ب ــن ایس ــه ای ــه نقش صورت گرفت
اســاس اهــداف ابتدایــی وزارت راه پیگیــری 
می شــود. راه آهــن ســریع الســیر تهــران 
ــه  ــن س ــت ای ــه بناس ــان ک ــم – اصفه – ق
اســتان را بــا ســرعتی بیــش از 200 کیلومتــر 
در ســاعت و زمانــی معــادل یــک ســاعت و 
ســی دقیقــه بــه یکدیگــر متصــل کنــد، چنــد 
مــاه قبــل بــه عنــوان پــروژه ای مشــارکتی بــا ســرمایه گذار خارجــی 
بــه طــور دقیــق تعییــن تکلیــف شــد. ایــن خــط ریلــی کــه طولــی 
معــادل 410 کیلومتــر دارد در صــورت رســیدن منابــع اعتبــاری الزم 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــرف 4 س ظ

آخرین خبرها از راه آهن سریع  السیر تهران – اصفهان

یوســفیان، فــوق تخصــص خــون و آنکولــوژی اطفــال گفــت: 
در حــال حاضــر بانــک ســلول های بنیــادی دارای 8 مرکــز در 
اســت  و کرمانشــاه  تبریــز  تهــران، شــیراز، مشــهد،   شــهرهای 
و از مــاه آینــده ایــن بانــک در اصفهــان نیــز افتتــاح می شــود. 
یوســفیان در جمــع اهداکننــدگان خــون، پاکــت و پاســما در اصفهان 

اظهــار کــرد: در علــم پزشــکی نویــن پیونــد 
ــات  ــای نج ــه راه ه ــادی از جمل ــلول های بنی س
برخــی بیمــاران از بیماری هــای صعــب العــاج 
ــای پزشــکی بخــش  اســت. وی افــزود: در دنی
ــرف  ــا مص ــم ب ــای بدخی ــی از بیماری ه اعظم
ــا  ــد؛ ام ــود می یاب ــیمی درمانی بهب ــا و ش داروه
درمــان بعضــی بیماری هــا تنهــا از طریــق پیونــد 
ممکــن اســت. ایــن فــوق تخصــص خــون 
و آنکولــوژی اطفــال ادامــه داد: تاش هــای 

ــلول های  ــک س ــن بان ــکل گرفت ــور ش ــه منظ ــور ب ــیاری در کش بس
بنیــادی صــورت گرفتــه اســت و امــروزه پیونــد ســلول های بنیــادی 
بــه عنــوان راهــکاری بــرای درمــان بســیاری از بیماری هــای بدخیــم 
ــد  ــار می توان ــه بیم ــان اینک ــا بی ــرح اســت. یوســفیان ب ــا مط در دنی

پیونــد را از میــان بــرادران یــا خواهــران خــود دریافــت کنــد، گفــت: بــه 
لحــاظ آمــاری شــانس شــباهت سیســتم مشابه ســنجی یــا سیســتم 
)HLA( در میــان دو نفــر از فرزنــدان یــک خانــواده تنهــا 25 درصــد 
ــا بانــک  اســت. وی ادامــه داد: تاش هــای بســیاری انجــام شــده ت
ــف  ــع مختل ــاوند در جوام ــادی خویش ــلول های بنی ــدگان س اهداکنن
شــکل گیــرد. در ایــن بانــک، اهداکننــدگان 
 ســلول های بنیــادی آگاهانــه ثبت نــام کــرده 
و اطاعــات آن هــا نیــز ثبت می شــود. یوســفیان 
گفــت: بــا افزایــش تعــداد افــراد در ایــن بانک ها 
ــز  ــاوند نی ــه خویش ــدگان ب ــدا کنن ــانس اه ش
افزایــش می یابــد و از ایــن طریــق می تــوان بــه 
هــزاران بیمــار نیازمنــد در کشــور و حتــی خــارج 
از کشــور بــا اهــدای ســلول های خونــی حیــات 
ــه  ــاز ب ــه نی ــان اینک ــا بی ــاره بخشــید. وی ب دوب
پیونــد ســلول های بنیــادی بــرای هــر فــرد در طــول زندگــی ممکــن 
اســت اتفــاق افتــد، خاطرنشــان کــرد: از جملــه ماک هــای اهــدای 
ســلول های بنیــادی ســامت جســمی و عــدم ابتــا بــه بیماری هــای 

قلبــی، ســرطان، کلیــوی، دیابــت، ایــدز و هپاتیــت اســت.

افتتاح بانک سلول های بنیادی در اصفهان
 هیچ واحد تولیدی فعال نباید 

به دلیل بدهی بانکی تعطیل شود
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه هیــچ واحــد 
تولیــدی فعالــی در چهارمحــال و بختیــاری بــه دلیــل بدهــی 
 بانکــی نبایــد از ســوی بانک های عامــل تعطیل یا توقیف شــود
گفــت: سیســتم بانکــی موظــف اســت 4 هــزار میلیــارد ریــال 
ــد  ــش تولی ــی در بخ ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــق برنام طب
پرداخــت کنــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی شــامگاه دوشــنبه 
کــرد:  اظهــار  اســتان  بانک هــای  هماهنگــی  شــورای  در 
طرح هــای بیشــتر از 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی نبایــد بــه 
هیــچ وجــه تعطیــل شــوند؛ بلکــه بایــد ســرمایه ثابــت و جاری 
آن هــا نیــز تامیــن شــود. سیســتم های بانکــی بایــد تســهیات 
ــه کارگــروه اشــتغال، جهــت  ــه دبیرخان اشــتغالزایی خــود را ب

ــد.  ــداوم اقتصــاد و حفــظ اشــتغال پرداخــت کنن ت

شست وشو و ضدعفونی کردن مخازن 
روستاهای شهرستان شاهین شهر

روســتایی  فاضــاب  و  آب  امــور  مدیــر  کیمیای وطن 
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه گفــت: آب شــرب مصرفــی 
روســتاییان شهرســتان بــه صــورت روزانــه توســط آزمایشــگاه های 
ایــن شــرکت کنتــرل می شــود تــا ســامت روســتاییان را تهدیــد 
ــردن  ــی ک ــو و ضدعفون ــه شست وش ــتا ب ــن راس ــد. وی در ای نکن
ــت ماه  ــزود: در اردیبهش ــرد و اف ــاره ک ــتاها اش ــازن آب روس مخ
روســتاهای  آشــامیدنی  آب  مخــازن  همــه  جــاری،  ســال 
ــه  ــزن و ب ــداد 18 مخ ــه تع ــه ب ــهر و میم ــتان شاهین ش شهرس
ــی  ــو و ضدعفون ــی، شست وش ــب الیروب ــر مکع ــم 3000 مت حج
 شــدند. ایــن اقــدام بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی شــده 
و هماهنگــی بــا بخشــداران محتــرم و مدیریــت محتــرم شــبکه 
 بهداشــت و درمــان شهرســتان و همــکاری دهیــاران محتــرم 
ــامانه  ــق س ــانی از طری ــتاها و اطاع رس ــامی روس ــورای اس و ش

1523 شرکت آبفار استان اصفهان صورت گرفته است.

 تسهیالت کم بهره 
به تعاونی های توسعه روستایی

مدیــر کل دفتــر امــور شــهری، روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
ــت های  ــق سیاس ــتاییان در تحق ــش روس ــه نق ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
بــرای  تســهیات کم بهــره  اختصــاص  از  مقاومتــی  اقتصــاد 
اســتان  روســتایی  توســعه  تعاونــی  متقاضیــان شــرکت های 
ــا مشــاور  ــدار ب ــان دی ــود شاکری شمســی در جری ــر داد. محم خب
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتانداری ی ــی اس ــط عموم ــانی و رواب اطاع رس
توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد بــه مشــارکت روســتاییان در امــر 
ــه منظــور ایجــاد بســتر مناســب  ــرد: ب ــار ک توســعه روســتاها  اظه
ــق اهــداف اقتصــاد  ــت مشــارکت روســتاییان در تحق ــت تقوی جه
مقاومتــی، روســتاییان می تواننــد بــا راه انــدازی شــرکت های 
تعاونــی توســعه روســتایی از وام هــای کم بهــره صنــدوق کارآفرینــی 

ــوند. ــد ش ــد بهره من و امی

اخبار کوتاه 

 توسعه هنر استندآپ کمدی 
نصف جهان

کیمیای وطن نخســتین جشــنواره اســتندآپ کمــدی 
بــرای نخســتین بار در کشــور و بــه همــت ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان اردیبهشــت ماه 
ــا حضــور بیــش از 100 شــرکت کننده  ــه ب ــزار شــد ک برگ
 در نهایــت برترین هــای خــود را شــناخت. جــواد مدنــی
ــنواره  ــتین جش ــه در نخس ــود ک ــی ب ــی از هنرمندان یک
اســتندآپ کمــدی کشــور کــه بــه صــورت اســتانی و بــه 
میزبانــی اصفهــان برگــزار شــد، رتبــه ســوم را بــه خــود 
ــاره  اختصــاص داد. وی در گفت وگــوی اختصاصــی درب
جشــنواره اســتندآپ کمــدی اصفهــان و حضــور در ایــن 
ــی پرداخــت؛  ــای مختلف ــان صحبت ه ــه بی جشــنواره ب

متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
بــه نظرتــان داوری هــای ایــن مســابقات چگونــه بــود؟ 
ــده داوران جشــنواره در مــدت برگــزاری آن  ــه نظــر بن ب
بــه خوبــی توانســتند نفــرات برتــر را شناســایی کننــد؛ در 
شــب فینــال نیــز داورهایــی کــه از تهــران آمــده بودنــد 
ــود  ــی خ ــرات کارشناس ــار داوری، نظ ــتند در کن  توانس

را به هنرمندان انتقال دهند. 
آیــا تجربیــات پیشــین نیــز در راه موفقیــت در جشــنواره 

اســتندآپ کمــدی بــه شــما کمــک کــرد؟ 
ــای  ــت و کاره ــر اس ــه تئات ــن حرف ــی م ــت اصل فعالی
ــردم  ــال می ک ــر را دنب ــای دیگ ــی زاده و کمدین ه کربای
ــه  ــت آوردم. ب ــه دس ــی ب ــر اطاعات ــن هن ــاره ای و درب
ــه ای  ــاص و حرف ــری خ ــدی، هن ــتندآپ کم ــرم اس نظ
اســت کــه همــه افــراد توانایــی اجــرای آن را ندارنــد؛ در 
واقــع حتــی هنرمنــدان و بازیگرانــی کــه فعالیــت طنــز 
ــد؛  ــرای آن را ندارن ــی اج ــد، توانای ــام می دهن ــز انج نی

ــد. ــب می کن ــی را طل ــتعداد خاص اس
کمــدی دیگــر  بــا حرفه هــای  اســتندآپ کمــدی    
اجــرای صحنــه و بازیگــری تفــاوت دارد. هنرمنــدی کــه 
ــد  ــد بتوان ــه، بای ــدی پرداخت ــه اجــرای اســتندآپ کم ب
بــا مطالــب خــوب و طنــز و همچنیــن بــا اجــرای 
زیبــای خــود در 5 دقیقــه دســت کــم 5 خنــده نیــز بــه 

ــد.  ــم کن مخاطــب تقدی
ــدی  ــتندآپ کم ــت در اس ــه فعالی ــد ک ــت داری  دوس

را ادامه دهید؟ 
ــتندآپ  ــر اس ــه هن ــدم ک ــیار عاقه من ــن بس ــه. م البت
ــر  ــه نظ ــی ب ــم؛ ول ــه ده ــه ای ادام ــورت حرف ــه ص را ب
می رســد بــرای ادامــه دادن در هنــر اســتندآپ در 
ــدارد و بایــد بــرای  اصفهــان امــکان پیشــرفت وجــود ن
ــه  ــا توج ــم؛ ب ــفر کن ــران س ــه ته ــر ب ــن هن ــه ای  ادام
بــه برگــزاری مرحلــه دوم جشــنواره کــه در اصفهــان بــه 
ــرای  صــورت ملــی برگــزار می شــود، شــاید امکاناتــی ب
پیشــرفت و عملکــرد حرفــه ای ایــن رشــته در اصفهــان 

بــه وجــود آیــد.

اخبار کوتاه 

ابالغ رای
کاسه 3/95 شماره دادنامه: 211 مورخ 95/3/16 مرجع رسیدگی شعبه  16 شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: جبار موسیات نشانی اصفهان، خ امام خمینی، شهرک کوثر، 
کوچه شمشاد 1، پاک 12 خوانده: 1ـ مهدی پرچمی فرد 2ـ رضا پرچمی فرد به نشانی 
مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه سفته به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
فرد   پرچمی  مهدی  1ـ  به طرفیت  موسیات  جبار  دعوی  در خصوص  قاضی شورا  رای 
2ـ رضا پرچمی فرد به خواسته مطالبه وجه سفته / سفته های به شماره خزانه داری 
کل 010890 مورخ 95/1/14 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به 
استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/100/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/14 لغایت تاریخ وصول 
ایران  که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
 . نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  باشد،  می  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان  ـ  زهرا عابدینی   7968/ م الف

ابالغ رای
کاسه 5/95 شماره دادنامه: 213 مورخ 95/3/16 مرجع رسیدگی شعبه  16 شورای 
حل اختاف اصفهان خواهان: جبار موسیات نشانی اصفهان، خ امام خمینی، شهرک 
کوثر، کوچه شمشاد 1، پاک 12 خوانده: 1ـ مهدی پرچمی فرد 2ـ رضا پرچمی فرد به 
نشانی مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه سفته 3 فقره به مبلغ 120/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورادر خصوص دعوی جبار موسیات به طرفیت 1ـ مهدی پرچمی فرد  2ـ 
رضا پرچمی فرد به خواسته مطالبه وجه سفته / سفته های به شماره خزانه داری کل 
314180  مورخ 95/1/14  و 0658379 مورخ 95/1/14  و 390691 مورخ 95/1/14 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/405/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/14 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می 
باشد، در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان  ـ  زهرا عابدینی   7969/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 941183  شماره دادنامه: 160  مورخ 95/1/31  مرجع رسیدگی: شعبه 

14 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان: اکبر وژدار  نشانی: اصفهان ـ خ جی ـ شهرک 
اریسون ـ یاس 6 ـ پاک 13  خوانده: 1ـ سید اکبر منانی  2ـ داود محسنی  نشانی هر 
دو مجهول المکان  خواسته: محکومیت تضامنی به پرداخت ده میلیون ریال یک فقره 
چک و تاخیر تادیه و خسارات قانونی  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورای حل اختاف
درخصوص دعوی آقای اکبر وژدار  به طرفیت آقای 1ـ سید اکبر منانی 2ـ داود محسنی 
به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 756881 به عهده بانک 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول  انضمام مطلق خسارات قانونی  به  تجارت 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم اباغ قانونیب در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  خواندگان  خوانده/ 
خواسته و سیصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 94/9/22( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
در محاکم عمومی حقوقی  تجدیدنظر خواهی  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان    رضا ترنج مهرگان    7949 / م الف

دادنامه
 9309980361500778 پرونده:  شماره   9409970361500035 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده   1394/01/20 تنظیم:  تاریخ    930865 شعبه:  بایگانی  شماره 
شماره  دادنامه  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   27 شعبه   9309980361500778
نشانی  به  محمد حسین  فرزند  شهبازی  مریم  خانم  خواهان:   9409970361500035
ملک شهر، خ آزادگان، اطلس 2، بن بست نیلوفر  خوانده: آقای حمیدرضا قاسم پور به 

نشانی فعا زندان اسدآباد مبارکه خواسته: طاق به درخواست زوجه
رای دادگاه در خصوص دعوی خانم مریم شهبازی فرزند محمد حسین به طرفیت آقای 
حمیدرضا قاسم پور فرزند فرهاد به خواسته صدور حکم طاق در این پرونده ماحظه 
می شود خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود که )ما حدودًا 15 سال است که ازدواج 
کردیم و دارای یک فرزند مشترک به نام پدرام هستیم ... همسرم از ابتدای زندگی 
اعتیاد به مواد مخدر داشت و بیش از هشت سال است که بیکار است و هیچ نفقه 
ای پرداخت نمی کند و خودم مجبور هستم جهت امرار معاش زندگی کار کنم. ایشان 
دارای سوابق کیفری می باشد. االن نیز به دلیل حمل مواد مخدر دو سال است که در 
با  زندان بسر می برد و به 15 سال حبس محکوم شده است و امکان ادامه زندگی 
وی وجود ندارد. لذا به دلیل تخلف وی از شروط ضمن عقد تقاضای طاق دارم. من 
نسبت به مهریه اقدام کرده ام و یک سکه از مهریه را در قبال طاق بذل می نمایم . 
در خصوص نفقه خود و فرزندانم در شورای حل اختاف اقدام نموده ام( استعام به 
عمل آمده از دادگاه انقاب حکایت از چهار فقره محکومیت به دلیل استعمال و حمل 
و نگهداری مواد مخدر دارد. در ضمن نامبرده فعا به دلیل نگهداری مواد مخدر به 15 
سال حبس محکوم شده است. علی هذا دادگاه با توجه به موارد بیان شده و توجه 
نظر به اینکه خوانده به رغم اباغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نگردید و دفاع موثری 
جهت رد ادعای خواهان ارائه ننمود و نظر به احراز تخلف زوج از بندهای شش و هفت 
و نهم شروط ضمن العقد مستندا به مواد 24 ، 26، 27، 29، 33 قانون حمایت خانواده 
حکم به احراز شرایط اعمال وکالت درطاق توسط زوجه صادر و اعام می گردد. نوع 
طاق بائن و عده طاق سه طهر می باشد. رعایت مفاد 1134، 1135، 1140، 1141 قانون 
مدنی حسب مورد بر عهده مجری صیغه طاق می باشد. نظر به اینکه فرزند مشترک 
از طفولیت خارج شده دادگاه در خصوص تعیین حضانت وی مواجه با تکلیف نیست 

و تصمیم گیری در این خصوص با خود فرزند می باشد. مدت اعتبار رای صادره ظرف 
شش ماه از تاریخ اباغ رای قطعی می باشد . رای صادره با توجه به اباغ واقعی به 
خوانده حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ شفیع زاده   7975/ م الف

دادنامه
پرونده: 9409980352401075 شماره  دادنامه: 9509970352400435 شماره  شماره 
مرتضی  سید  آقای  خواهان:   1395/03/16 تنظیم:  تاریخ    941179 شعبه:  بایگانی 
حسینی بهارانچی فرزند سید جواد به نشانی اصفهان، خیابان مفتح ، نبش بن بست 
آزادی، ساختمان یکتا، پ 279  خواندگان: 1. اقای سید یداله مرتضوی مهران فرزند 
سید اسداله  2. آقای قنبر علی ساسان شفیع نیا فرزند بهروز همگی به نشانی مجهول 
المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت تاخیرتادیه  3. مطالبه 
خسارت دادرسی   دادگاه با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید:
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای سید مرتضی حسینی بهارانچی به طرفیت آقایان 
فرزند  قنبرنیا  شفیع  ساسان  2ـ  اسداله   سید  فرزند  مهران  مرتضی  یداله  سید  1ـ 
به شماره و سررسید  ریال وجه یک فقره چک  نود میلیون  به خواسته مطالبه  بهروز 
پرداخت  عدم  و گواهی  تصویرچک  ماحظه  نظربه   94/7/30 ـ   1550/596785/38
بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان 
اند  نیاورده  به عمل  نیافته دفاعی  از طریق نشرآگهی در جلسه حضور  علیرغم دعوت 
دادگاه مستندًا به مواد 310، 313، 314و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
به  آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا  2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون 
پرداخت نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و متناصفًا به پرداخت 3580000 ریال بابت 
مکلف  احکام  اجرای  واحد  نماید. ضمنًا  می  خواهان محکوم  در حق  دادرسی  هزینه 
است خسارت تاخیر را برمبنای شاخص اعامی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت 
وصول محکوم به احتساب و متساویًا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی    7985/ م الف
دادنامه

شماره   9209980350701108 پرونده:  شماره    9309970350700729 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 921266  تاریخ تنظیم: 93/5/19 خواهان: شرکت خدماتی آرش گستر 
به نشانی  با وکالت آقای علی جزینی درچه  به مدیریت داریوش شفیعی  چهارمحال 
، واحد 3  خواندگان: 1.  ابتدای خ فلسطین، مجتمع میاد  اصفهان، چهارراه نقاشی، 
نبش  دانشگاه،  اصفهان، خ  نشانی  به  نجفیان  عابد  به مدیریت  زال  آبادراهان  شرکت 
خ توحید، ساختمان قائم الرضا )پرشیا فلز( 2. آقای عابد نجفیان به نشانی مجهول 
المکان   خواسته : مطالبه خسارت   گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه  در خصوص دعوای آقای علی جزینی به وکالت از شرکت خدماتی آرش 
گستر چهارمحال به مدیریت داریوش شفیعی به طرفیت 1ـ شرکت آباد راهان زال به 
ریال   91/495/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  نجفیان  عابد  2ـ  و  نجفیان  عابد  مدیریت 
از توجه به کلیه  تادیه دادگاه  انضمام کلیه خسارات وارده و تاخیر  به  به نحو تضامنی 
عدم  و  دادرسی  صورتجلسه  ابرازی  مدارک  و  تقدیمی  دادخواست  پرونده  محتویات 
حضور خواندگان علیرغم اباغ قانونی و ارائه هر گونه ایراد یا دفاع در برابر دعوی مطروحه 
و سایرقرائن و امارات پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندًا به ماده 198، 
519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ فوق بعنوان اصل خواسته و خسارات قانونی وفق تعرفه و تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  ـ علیرضا اکبری     7990/ م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9509976836300339  شماره پرونده: 9409986836300597 شماره 
بایگانی شعبه: 941377  تاریخ تنظیم: 95/2/29 خواهان: خانم شهناز تقیانی فرزند 
علی به نشانی اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی غربی )24 متری اول( 
امینی  آقای محمد عرب  اول  خوانده:  کوچه شهید حمزه احسانی، پاک 150، زنگ 
فرزند هللا کریم به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. 
مطالبه مهریه 3. اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی   دادگاه با بررسی محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بطرفیت  علی  فرزند  تقیانی  تقدیمی خانم شهناز  دادخواست  در خصوص  دادگاه  رای 
آقای محمد عرب امینی فرزند اله کریم و به خواسته مطالبه مهریه وفق سند نکاحیه 
مطابق شاخص بانک مرکزی و بدوًا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، اظهارات خواهان، استشهادیه محلی، قرائن و شواهد موجود مستندًا 
به مواد 504، 505، 506 قانون آیین دادرسی و ماده 5 قانون حمایت خانواده حکم به 
اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می نماید و نسبت به اصل 
خواسته با توجه به تصویر مصدق سند طاق به شماره ترتیب 6445 مورخ 92/10/28 
دفتر طاق شماره 64 تهران و سند نکاحیه به شماره ترتیب 1755 مورخ 88/5/1 دفتر 
ازدواج شماره 438 تهران که میزان مهریه زوج سیصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی 
می باشد و حین طاق به موجب سند طاق مذکور یکصد عدد آنرا بذل نموده، اظهارات 
خواهان، قرائن و شواهد موجود و اینکه خوانده با وصف اباغ از طریق نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی ننموده دعوی خواهان را معمول بر صحت تلقی 
و مستندًا به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و آیین نامه اجرایی آن و رای 
وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیأت عمومی دیوانعالی کشور خوانده را به 
بهارآزادی در حق خواهان محکوم می نماید و  پرداخت مهریه شامل 214 عدد سکه 
خواهان مکلف است به محض خروج از اعسار و حین اجرای حکم هزینه دادرسی را 
وفق مقررات در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
قابل  مدت  همین  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ازاباغ  پس  روز 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.
اله کریمی دستگردی   8005/  ـ حجت  اصفهان  دادگاه خانواده  دادرس شعبه سوم 

م الف
دادنامه

شماره دادنامه: 9409970351401773  شماره پرونده: 9309980351401284 شماره 
بایگانی شعبه: 931389  تاریخ تنظیم: 94/10/26 خواهان: آقای فضل اله جوکار فرزند 
سیروس با وکالت خانم آرزو سلیمانی فرزند ذبیح اله به نشانی چهارباغ باال نرسیده 
به چهار راه شریعتی کوچه شهید مختاری ساختمان اسکان طبقه 3 دفتر وکالت خانم 
دکتر لیا رئیسی دزکی فرزند محمد به نشانی اصفهان، چهارباغ باال نرسیده به چهار 
راه شریعتی کوچه شهید مختاری)37( ساختمان اسکان طبقه سوم   خوانده: آقای 
منوچهر علی پور فرزند محمد به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه  گردشکار: 
به  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای فضل اله جوکار با وکالت 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علیپور  منوچهر  آقای  طرفیت  به  سلیمانی  و  رئیسی  خانمها 
300/000/000 ریال وجه نقد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، به شرح 
دادخواست که مقداری لباس زنانه و بچه گانه به خوانده از ناحیه خواهان تحویل گردیده 
و نامبرده قرار بوده که کاالها را در تهران تحویل دهد که علی رغم آن اجناس را فروخته 
به دادخواست خواهان و دفاعیات  با توجه  و وجه آن را دریافت نموده است، دادگاه 
وکای وی، محتویات پرونده 911648 شعبه 38 دادیاری اصفهان، گواهی گواهان، عدم 
حضور خوانده و عدم ارسال الیحه و سایر قرائن موجود، دعوی خواهان را وارد دانسته 
مستندًا به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام کلیه خسارات  به  ریال   300/000/000
91/10/6 در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ اقبالی    8002/ م الف

حتما بخوانید!
افتتاح بانک سلول های بنیادی ...

چهارشنبه 26 خردادماه 1395
ـــمـــاره 179 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر



5فرهنگ و هنر چهارشنبه   26 خردادماه 1395
ـــمـــاره 179 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
ثبت مکتب تعزیه اصفهان در میراث ملی

 فیلم هــای روی پــرده در روزهــای پایانــی 
کیمیای وطن

هامون رشیدیان

ــاه  ــای م ــن روزه ــا آغازی ــه ب ــار ک ــل به فص
رمضــان پیونــد خــورده بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــده؛ بــه 
طــوری کــه بعضــی آثــار در هفتــه گذشــته فــروش 350 میلیونــی 
ــروش روی  ــای پرف ــزارش، فیلم ه ــن گ ــد. در ای ــه کرده ان را تجرب
ــرده و آخریــن فــروش آن هــا را مــورد بررســی قــرار خواهیــم  پ

داد. با ما همراه باشید.
  رسوایی 2

میــان  در  ده نمکــی  مســعود  بــه کارگردانــی  »رســوایی 2« 
فیلــم  پرفروش تریــن  عنــوان  اکــران،  حــال  در  فیلم هــای 
ســاخته  پنجمیــن  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را 
در  اکــران  روز   35 گذاشــتن  ســر  پشــت  بــا  ده نمکــی 
 199 و  میلیــارد  یــک  فــروش  بــا  ســینما  ســالن   70
میلیــارد   2 مــرز  بــه  را  فروشــش  آمــار  تومانــی،   میلیــون 

رسانده است. 
ــازی اکبــر عبــدی، ســحر قریشــی، محمدرضــا  ــا ب ایــن فیلــم ب
فخرالدیــن  رجبــی،  مهــران  نــوری،  امیــر  شــریفی نیا، 
صدیق شــریف و رامیــن راســتاد قصــه اش ســال ها بعــد از 
قصــه »رســوایی 1« در یــک شــهر فرضــی بــا داســتانی تخیلــی 

می دهــد. رخ 
  اژدها وارد می شود

»اژدهــا وارد می شــود« ســاخته  مانــی حقیقــی نیــز کــه از 
ــا فــروش  42 روز پیــش نمایشــش در ســینماها آغــاز شــده، ب
ــاردی  ــم میلی ــر فیل ــی دیگ ــون تومان ــارد و 782 میلی ــک میلی ی
اکــران روزهــای پایانــی فصــل بهــار اســت. ایــن فیلــم بــا بــازی 
ــدی، احســان  ــر جدی ــی زاده، امی ــون غن ــی چــون همای هنرمندان
ــون در  ــل اکن ــا تجم ــری و کیان ــی باق ــاح، عل ــادر ف ــودرزی، ن گ

ــش اســت. 48 ســالن ســینمای سراســر کشــور در حــال نمای
  یک دزدی عاشقانه

»یــک دزدی عاشــقانه«، تازه تریــن ســاخته امیرشــهاب رضویــان 
 هرچنــد در روزهــای ابتدایــی اکــران اقبــال خوبــی نداشــت 
ــدان در گیشــه موفــق عمــل نکــرد، امــا هــر چــه از زمــان  و چن
اکــران آن بیشــتر گذشــت بــا اســتقبال بهتــری از ســوی مــردم 

مواجــه شــد.
ــوون  ــازی مهــدی هاشــمی، فرهــاد آییــش، ل ــا ب ــم ب ــن فیل  ای
ــی 35 روز  ــتمی ط ــین رس ــتوفی و امیرحس ــوان، الدن مس هفت
ــون  ــارد و 143 میلی ــک میلی ــینما ی ــالن س ــش در 44 س نمای

ــروش داشــته اســت.  ــان ف توم

»یــک دزدی عاشــقانه« روایــت دو دزد پیــر کهنــه کار اســت 
ــد  ــه امی ــا ب ــدان آزاد می شــوند. آن ه ــس از ســال ها از زن ــه پ ک
دریافــت سهمشــان از آخریــن دزدی بــه ســراغ زن همدستشــان 
ــه  ــم هزین ــک فیل ــازی در ی ــرای ب ــا زن پول هــا را ب ــد؛ ام می رون
ــه دزدی  ــور ب ــاره مجب کــرده و پیرمردهــا علی رغــم میلشــان دوب

. می شــوند... 
  مرگ ماهی

ــه  ــی« ب ــرگ ماه ــینما، »م ــرده س ــای روی پ ــر فیلم ه از دیگ
ــا حضــور بســیاری از  ــه ب ــی روح هللا حجــازی اســت ک کارگردان
ــه نظــر می رســد یکــی  ــران ب بازیگــران سرشــناس ســینمای ای
ــار امســال باشــد.  از فیلم هــای پرفــروش و موفــق گیشــه در به

ــی  ــی، عل ــی کریم ــی چــون نیک ــازی هنرمندان ــا ب ــم ب ــن فیل ای
ــان، ســحر دولتشــاهی  ــک حمیدی ــی، باب ــاز طباطبای ــا، طن مصف
ــوی  ــگ عل ــی، بهرن ــک کریم ــر، باب ــا رامین ف ــرام، ریم ــه آ به  پانت
حســام محمــودی، مهــرداد میرکیانــی، مرواریــد کاشــیان، کیمیــا 
مرادیــان، ملیــکا پارســا و حســام رحیمی منــش بــا 35 روز 
ــم  ــتر از نی ــی بیش ــوز فروش ــینما هن ــالن س ــش در 14 س نمای

ــارد نداشــته اســت. میلی
 خنده های آتوسا

»خنده هــای آتوســا« ســاخته علیرضــا فریــد دیگــر فیلــم 
ــون  ــی چ ــه هنرمندان ــت ک ــای سینماس ــن روزه ــده ای اکران ش
بــاران کوثــری، محمدرضــا فروتــن، امیــر جدیــدی، بهــار نوحیــان 
حســام شــجاعی، آزاده میرزایــی، فریبــا آهنــگ و اشــکان مهــری 
ــش  ــا 42 روز نمای ــم ب ــن فیل ــد. ای ــش می کنن ــای نق در آن ایف
ــوز  ــته و هن ــی داش ــروش 466 میلیون ــینما، ف ــالن س در 17 س

ــارد برســاند. ــم میلی ــرز نی ــه م ــروش خــود را ب نتوانســته ف
  بارکد و ایستاده در غبار

در میــان دو فیلــم تــازه اکــران شــده »بارکــد« ســاخته مصطفــی 
کیایــی و »ایســتاده در غبــار« بــه کارگردانــی محمدحســین 
مهدویــان نیــز، »بارکــد« گــوی ســبقت را از بهتریــن فیلــم 
جشــنواره فجــر ربــوده اســت. ایــن دو فیلــم بــا 3 روز نمایــش 
ــون  ــروش 285 و 96 میلی ــب ف ــه ترتی ــینما ب ــالن س در 25 س

تومانــی را تجربــه کرده انــد.
 صدر جدول

ــاه نخســت  ــران در ســه م ــای اک ــا صــدر جــدول پرفروش ه ام
ســال 95، همچنــان در اختیــار »مــن ســالوادور نیســتم« بــا 14 
 میلیــارد و 169 میلیــون تومــان، »ابــد و یــک روز« بــا 10 میلیــارد 
و 447 میلیــون تومــان و »بادیــگارد« بــا 6 میلیــارد و 556 

ــت. ــان اس ــون توم میلی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

گیشه سینما در روزهای پایانی بهار

پیش تولیــد فیلــم ســینمایی »قاتــل اهلــی« بــه کارگردانــی 
ــته  ــد. روز گذش ــرگرفته ش ــاره از س ــی دوب ــعود کیمیای مس
24 خردادمــاه پرویــز پرســتویی بــرای ایفــای نقــش اصلــی 
ــرارداد  ــم ق ــت اندرکاران فیل ــا دس ــی ب ــازه کیمیای ــم ت فیل
بســت تــا اولیــن همــکاری ایــن بازیگــر و کارگــردان شــکل 

بگیــرد. بقیــه عوامــل و بازیگــران »قاتــل 
ــه  ــتند ک ــاب هس ــال انتخ ــی« در ح اهل
ــی  ــت ط ــن فهرس ــدن ای ــی ش ــا قطع ب
روزهــای آینــده نــام آن هــا رســانه ای 
ــزی انجــام  ــق برنامه ری خواهــد شــد. طب
ــه  ــی« ب ــل اهل ــرداری »قات ــده فیلمب ش
ــی  ــکری قوچان ــور لش ــی منص تهیه کنندگ
ــاز  ــران آغ ــر در ته ــه دیگ ــد هفت ــا چن ت
می شــود. مســعود کیمیایــی پیــش از 

ــا  ــل ب ــا قب ــود: از مدت ه ــه ب ــم گفت ــن فیل ــاره ای ــن درب ای
چنــد تــن از بازیگــران مطــرح ســینمای ایــران بــرای بــازی 
ــه  ــه اینک ــته ام؛ از جمل ــی داش ــی« مذاکرات ــل اهل در »قات
ــن  ــوری در ای ــا حض ــم قطع ــی ه ــزت هللا انتظام ــای ع آق

فیلــم خواهنــد داشــت و امیــدوارم شــرایط جسمانی شــان 
ــد  ــر از حضورشــان بهره من ــن اث ــم در ای ــد و بتوانی ــاری کن ی
ــر  ــه در فق ــت ک ــی اس ــاره آدم های ــم درب ــن فیل ــویم. ای ش
مالــی بــه ســر می برنــد و بــه ثروتمنــد شــدن می اندیشــند 
ــی  ــای خطرناک ــود در ورطه ه ــث می ش ــر باع ــن ام و همی

ــد.  بیفتن
بــه نوعــی در ایــن اثــر ســعی دارم 
ــم.  ــی کن ــی را بررس ــهوت دنیاخواه ش
نیــز  ســینمایی  اثــر  ایــن  در  قطعــا 
ــن  ــی م ــرات قبل ــدگاه و تفک ــان دی هم
ــوان  ــه عن ــده ب ــه بن وجــود دارد؛ چــرا ک
یــک فیلمســاز بــر یــک اندیشــه اســتوار 
بــوده ام و مایــل نیســتم تغییــر دیــدگاه 
ــی  ــا زمان ــن ت ــورت م ــر ص ــم. در ه ده
ــد فیلمســازی ام ادامــه می دهــم  ــه رون ــی دارم ب ــه توانای ک
و هیــچ چیــز نمی توانــد مانــع از ایــن امــر شــود. امیــدوارم 
مدیــران بــا درک ایــن مطلــب مــن را بــرای ســاخت 

فیلم هایــم یــاری کننــد. ربیــع

پرویز پرستویی، بازیگر فیلم کیمیایی شد
همســر جمشــید مشــایخی بــا اشــاره بــه شــایعاتی 
ــال  ــه دنب ــود و ب ــرح می ش ــازی مط ــای مج ــه در فض ک
تماس هــای مکــرر بــا وی بیــان کــرد: دعــا می کنــد 
خداونــد شایعه ســازان را بــر ســر عقــل آورد. گیتــی 
رئوفــی، همســر جمشــید مشــایخی، بــا اشــاره بــه 

وقــت  چنــد  از  هــر  کــه  شــایعاتی 
همســرش  ســامتی  دربــاره  یک بــار 
ــر  ــده ای ه ــت: ع ــود، گف ــرح می ش مط
از گاهــی اخبــار نادرســتی را از ســامتی 
ــن  ــه م ــد ک ــس می کنن ــرم منعک همس
نمی دانــم چــه لذتــی از انتشــار ایــن 
شــایعات می برنــد. وی ادامــه داد: از 
ــن  ــا م ــده ای ب ــاه ع ــب 24 خردادم ش
تمــاس می گیرنــد و حــال مشــایخی را 

ــا وقتــی صــدای مــرا می شــنوند کــه خــوب  می پرســند ی
هســتم و خوشــحالم دیگــر ســوالی نمی پرســند؛ امــا 
ــاال  ــنیده اند و ح ــری ش ــه خب ــوم ک ــه می ش ــن متوج م
باقــی حرفشــان را بیــان نمی کننــد. همســر مشــایخی بــا 

ــی  ــن زمان های ــی در چنی ــای پی درپ ــه تماس ه ــاره ب اش
طــرف  از  پی درپــی  تماس هــای  ایــن  کــرد:  اظهــار 
 دوســت و آشــنا و خانــم و آقــا ادامــه پیــدا می کنــد 
شــایعاتی  چنیــن  آن کســی کــه  نمی دانــم  مــن   و 
را مطــرح می کنــد بــه چــه دســتاوردی می رســد. آیــا بــه 
ــش  ــا گرفتاری های ــد ی ــی می دهن او پول
اظهــار  بــا  رئوفــی  می شــود؟  حــل 
امیــدواری از ســامتی مشــایخی عنــوان 
خداونــد  دســت  عمــر  پایــان  کــرد: 
اســت و اگــر قــرار باشــد کســی از دنیــا 
ــش  ــمت بندگان ــه قس ــت ک ــرود، اوس ب
را می دانــد و مــن نمی دانــم کســانی 
کــه ایــن شــایعات را مطــرح می ســازند 
ــا  ــا دع ــند. تنه ــودی می رس ــه س ــه چ ب
ــل  ــر عق ــر س ــرادی را ب ــن اف ــد چنی ــه خداون ــم ک می کن
آورد. وی در پایــان گفــت: مشــایخی همــراه یکــی از 
دوســتانش بــه بیــرون از منــزل رفتــه و خــدا را شــکر در 

ــر ــت. مه ــل اس ــامت کام ــت و س صح

جمشید مشایخی در صحت و سالمت است
ــش از  ــروز بی ــا ام ــت: م ــاد گف ــر ارش ــی، وزی - جنت
 گذشــته نیازمنــد تمســک بــه قــرآن هســتیم؛ قرائــت
ــود  ــای خ ــه ج ــرآن ب ــی ق ــیر و هنرآفرین ــظ، تفس حف
 ارزشــمند اســت؛ امــا آنچــه انســان را بــه مســیر حــق 
و حقیقــت و بــه ســوی ســعادت و کمــال می بــرد 

ــت. ــرآن اس ــه ق ــل ب عم
- رســول خــادم، در نامــه ای بــه رییــس ســازمان صــدا 
و ســیما، بــه ســبب پخــش مســتقیم رقابت هــای 

ــی کــرد. ــکا قدردان ــی کشــتی آزاد آمری جــام جهان
ــد  ــر« می توان ــم »دخت ــت: فیل ــی گف ــاد اصان - فره
تلنگــری بــرای جامعــه مــا باشــد. جامعــه ای کــه درک 
درســتی از مطالبــات نســل جــوان خــود نــدارد و ایــن 
معضــل در حــال حاضــر، هزینــه زیــادی بــرای جامعــه 

داشــته و خواهــد داشــت.
- ســیما تیرانــداز کــه ایــن روزها در ســریال »پــادری« 
بــازی او را در تلویزیــون شــاهد هســتیم، معتقــد اســت 
ــوان در  ــش بان ــه نق ــت ب ــته اس ــه شایس ــور ک آن ط

ــود. ــه نمی ش ــی پرداخت ــای تلویزیون مجموعه ه
ــی  ــدن بعض ــادت ش ــاد از ع ــا انتق ــودی ب ــا بهب - رض
ــال  ــت: ح ــد اس ــر معتق ــایند در تئات ــای ناخوش رویه ه

ــی خــوب نیســت. ــر خیل ــای تئات ــن روزه ای
ــال  ــر انتق ــران، پیگی ــینمای ای ــان س ــن عکاس - انجم

ــت. ــور اس ــه کش ــاره ب ــر بیچ ــاد اصغ ــر زنده ی پیک
ــاره  ــدل« درب ــی الب ــنده »عل ــد، نویس ــایار الون - خش
ــه  ــه ب ــرد ک ــان ک ــوخی های آن بی ــریال و ش ــن س ای
دلیــل فضــای تــازه ای کــه ایــن کار دارد، هنــوز خــودش 
ــد  ــد ش ــه خواه ــه اش چ ــن کار نتیج ــه ای ــم از اینک ه

ــره دارد. دله
- ســام قریبیــان بهمن مــاه ســال جــاری فیلــم 
ــرای  ــه ب ــن فاصل ــد و در ای ــد می زن ــه« را کلی »کبیس
ــت  ــم درخواس ــران« ه ــه »روزی روزگاری ته فیلمنام

ــت. ــاخت داده اس ــوز س مج
- احســان افشــاریان، صداگــذار ســینما در حــال 
ــا  ــی ب ــای تحقیقات ــام فعالیت ه ــغول انج ــر مش حاض
ــد  ــارکت چن ــا مش ــینما ب ــذاری در س ــوع صداگ موض

ــت. ــی اس ــی خارج کمپان
ــه  ــی ب ــیقی ایران ــده موس ــی، خوانن ــا قربان - علیرض
ــک  ــرکت در ی ــرای ش ــدگان ب ــدادی از نوازن ــراه تع هم
ــه کشــور ســوییس ســفر  ــی ب ــر اروپای جشــنواره معتب

کــرد.
- تهیه کننــده ســریال »روزهــای بیقــراری« ضمــن 
ــر ترخیــص پژمــان بازغــی از بیمارســتان از  اعــام خب
ــرداری  ــه تصویرب ــر در ادام ــن بازیگ ــاره ای ــور دوب حض

ــر داد. ــده خب ــای آین ــریال در روزه س
- فیلــم »وارکرافــت« کــه بازســازی یــک بــازی 
ــن  ــش در چی ــج روز اول اکران ــت، در پن ــدار اس پرطرف

ــت. ــت یاف ــی دس ــی عال ــه فروش ب

ثبت مکتب تعزیه اصفهان در میراث ملی
کیمیــای وطــن: پیشــخوانی پیش واقعه هــای صــد و پنجاه ســال 
ــی  ــار مل ــان( در فهرســت آث ــه اصفه ــران )مکتــب تعزی ــه ای تعزی
میــراث فرهنگــی معنــوی و طبیعــی ناملمــوس کشــور بــه ثبــت 
رســید. ایــن پرونــده بــه نــام اســدهللا علی عســکری رنانــی متولــد 
اصفهــان، 24 دی 1351 ه.ش– )خــادم( در فهرســت میــراث ملی 
ثبــت شــد. وی محقــق، پژوهشــگر مؤلــف، کارشــناس و مــدرس 
موســیقی ردیــف آواز تعزیــه ایــران اســت و از آثــار بــزرگان تعزیــه 
اصفهــان و محضــر برخــی از اســاتید آواز و ســاز مکتــب اصفهــان 
ــت  ــت. ثب ــرده اس ــره ب ــتقیم به ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص  ب
و حراســت ایــن اثــر ویــژه )نزدیــک بــه فراموشــی صدرصــد قــرار 
ــت  ــه اس ــش تعزی ــم نمای ــاخه های مه ــی از ش ــه یک ــه( ک  گرفت
و حفــظ آن از طــرف ســازمان میــراث فرهنگــی در ســطح ملــی 
و بین المللــی احیــا، حفــظ، اشــاعه و صیانــت از ایــن آثــار فاخــر 
فرهنــگ معنــوی، هنــر آیینــی، مذهبــی و اســامی تعزیــه را بــه 

ــال دارد. دنب

به مالقات »آوازه خوان طاس« بروید
کیمیــای وطــن: فیلم تئاتــر آوازه خــوان طاس بــه کارگردانــی صحرا 
فتحــی، فــردا در تــاالر هنــر اکــران می شــود. »آوازه خــوان طــاس« 
عنــوان نمایشــنامه ای اســت کــه توســط اوژن یونســکو، یکــی از 
ــن  ــگارد نوشــته شــده اســت. ای ــر آوان ــدگان تئات ــن نماین بارزتری
نمایــش را صحــرا فتحــی کارگردانــی کــرده و بازیگرانــی همچــون 
 هومــن برق نــورد، فامــک جنیــدی، امیــد روحانــی، بهــاره رهنمــا 
هوتــن شــکیبا و ســروش صحــت در آن بــه ایفــای نقــش 
می پردازنــد. لیلــی رشــیدی هــم مدیریــت اجــرای ایــن نمایــش 
را بــر عهــده داشــته اســت. فیلــم تئاتــر آوازه خــوان طــاس فــردا 
26 خــرداد ســاعت 18 و 30 دقیقــه در تــاالر هنــر اصفهــان اکــران 

می شــود.

 »عادت نمی کنیم« 
در سینما قدس اکران شد

کیمیــای وطــن: فیلــم »عــادت نمی کنیــم« دومیــن ســاخته 
ابراهیــم ابراهیمیــان در ســینما قــدس اصفهــان بــه روی پــرده 
رفــت. فیلــم ســینمایی »عــادت نمی کنیــم«، دومیــن ســاخته 
ــه در بخــش ســودای ســیمرغ  ــان اســت ک ــم ابراهیمی ابراهی
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور یافــت. هدیــه 
تهرانــی و محمدرضــا فروتــن در نقــش ســیما و احمدرضــا در 
ایــن فیلــم بــازی می کننــد. همچنیــن ســاره بیــات، حمیدرضــا 
ــر  ــش از دیگ ــیرین یزدان بخ ــا و ش ــه آ پناهی ه ــگ، پانت آذرن
بازیگــران ایــن فیلــم هســتند. »عــادت نمی کنیــم«، مضمونــی 
اجتماعــی و شــهری دارد و دربــاره بــه وجــود آمــدن تنش میان 
دو خانــواده از دو طبقــه مختلــف اجتماعــی اســت. بــه گفتــه  
ابراهیــم ابراهیمیــان، »عــادت نمی کنیــم« بســیار متفــاوت از 
اثــر قبلــی اش، »ارســال آگهــی تســلیت بــرای روزنامــه« اســت 
و کامــا مطابــق بــا ســلیقه مخاطــب ســاخته شــده و رویکردی 

مردمــی دارد.

اخبار کوتاه 

دادنامه
شماره   9409980365800851 پرونده:  شماره    9509970352700349 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941480  تاریخ تنظیم: 95/03/09  شاکی: خانم لیا صادقی فرزند صفرعلی 
 ، روبروی پست، ک سرو  اسامی،  انقاب  اصفهان، ملک شهر، خ  نشانی شهرستان  به 
مجتمع ایرسا، طبقه اول  متهم: آقای امیر زمردیان به نشانی مجهول المکان   اتهام: خیانت 
در امانت    گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای امیر زمردیان و فعًا متواری و بدون تامین دائربر خیانت 
در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل تاکسی موضوع شکایت خانم لیا صادقی و از 
طریق تحویل اتومبیل و مدارک آن و عدم استرداد و تصاحب اتومبیل نظر به محتویات 
پرونده، شکایت شاکیه اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شاکیه، مدارک مالکیت شاکیه 
و با توجه به عدم حضور متهم و متواری بودن ایشان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه 
ایشان بنا بر این دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستندًا به ماده 674 از 
قانون تعزیرات متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان است.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ سید مجتبی میردامادی    8008/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/2/13 تنظیم:  تاریخ    9509970350900174 دادنامه:  شماره 
اسماعیل  آقای   .1 ها:  خواهان   940999 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350900895
برادران مهدوی فرزند رضا  2. آقای عباس بنکدارچیان فرزند محمد حسین  3. آقای سید 
محمدرضا بحرینیان فرزند سید حسن با وکالت آقای اسفندیار آقا علی فرزند حسینعلی به 
نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، روبروی سرپرستی 
بانک ملت، کوچه مرادی، پاک 16، طبقه اول  خواندگان: 1. خانم پوران معمارزاده اصفهانی 
علی  محمد  آقای   .3 مهدی   فرزند  اصفهانی  معمارزاده  توران  خانم   .2 مهدی  فرزند 
معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی  4. آقای حسین معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی  5. 
خانم اکرم معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی  6. خانم اعظم معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی  
7. خانم ایران معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی 8. خانم اقدس معمارزاده اصفهانی فرزند 
مهدی همگی به نشانی تهران ـ خیابان ظفر، خیابان پیوندی، پاک 61  9. آقای حاج جواد 
معمارزاده اصفهانی فرزند مهدی به نشانی تهران، خیابان ظفر، خیابان پیوندی، پاک 61   
خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک  2. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: 
بتاریخ 95/2/11 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می کند.رای دادگاه دعوی خواهانها: 
1. اسماعیل برادران مهدوی 2. عباس بنکدارچیان  3. سید محمدرضا بحرینیان با وکالت 
آقای اسفندیار آقا علی به طرفیت خواندگان 1. حاج جواد  2. اقدس 3. اکرم 4. اعظم 5. 
پوران 6. ایران 7. توران 8. محمد علی 9. حسین همگی معمارزاده اصفهانی بخواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی پاک ثبتی 332 بخش 3 ثبت اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی 
می باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی و قرارداد عادی 85/9/19 که حسب آن خواندگان 
اقدام به فروش پاک ثبتی مذکور به خواهانها کرده اند با توجه به اینکه در پرونده کاسه 
870820 شعبه 8 عمومی حقوقی اصفهان حسب دادنامه شماره 984 ـ 88/10/2 حکم 
بر الزام به انتقال پاک های ثبتی 337 باقیمانده و 237/1 و 237/2 و 237/4 و 332 
بخش 2 ثبت اصفهان صادر شده است که در مرحله تجدید نظر حکم صادر شده نسبت به 
پاک ثبتی 332 بخش 2 ثبت اصفهان بعلت اینکه مورث خواندگان مالکیتی در آن پاک 
نداشته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده و نسبت به سایر پاکها تایید شده است 
و با توجه به پاسخ استعام مالکیت مورث خواندگان مرحوم مهدی معمارزاده اصفهانی را 
تایید کرده است و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد و دفاع درقبال دعوی مطرح 
شده دادگاه به استناد مواد 10 ، 219، 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر الزام خواندگان به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت شش 
دانگ پاک ثبتی 332 بخش 3 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 805/200 ریال بابت هزینه 
دادرسی را صادر و اعام می کند. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس ازا باغ قابل 

واخواهی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا اصانی  8010/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/03/17 تنظیم:  تاریخ    9509970350600489 دادنامه:  شماره 
9409980350600992 شماره بایگانی شعبه: 941109  پرونده کاسه: 9409980350600992 
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه 
اصفهان،  نشانی  مظفربه  فرزند  ذاکری  مهران  آقای   : خواهان     9509970350600489
اداری تجاری سایروس، ط 2، دفتر حقوقی صلح  تیر، مجتمع  ابتدای خ 7  پروین،  خ 
اندیشان کد پستی 8199943928 ـ همراه 09131071291  خوانده: آقای جواد بختیاری 
فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2. 
مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای مهران ذاکری فرزند مظفر به طرفیت آقای جواد بختیاری فرزند اسماعیل 
بخواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک شماره 406717 ـ 94/2/13 عهده بانک 
ملی بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید 
خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف 
اباغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و درقبال دعوی خواهان 
و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و 
مستندا به ماده 310ـ  313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198ـ  515ـ  519 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوانده به پرداخت بمبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعام 
و حین االجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی     8011/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/25 تنظیم:  تاریخ    9509970350600344 دادنامه:  شماره 
9409980350600760 شماره بایگانی شعبه: 940855  پرونده کاسه: 9409980350600760 
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350600344   
خواهان: آقای علی شیرازی باصیری فرزند قباد با وکالت آقای حسین خاکزاد فرزند کریم 
به نشانی خمینی شهر، میدان شهدا، ابتدای خیابان طالقانی، طبقه فوقانی، فروشگاه نادری ، 
واحد یک   خوانده: آقای علیرضا سخاوت فر فرزند احمد به نشانی مجهول المکان  خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به   دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علی 
شیرازی باصیری فرزند قباد با وکالت آقای حسین خاکزاد بطرفیت آقای علیرضا سخاوت فر 
فرزند احمد بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 1470 ـ 93/8/18 و 
محکومیت وی بپرداخت مبلغ 1/997/500/000 ریال وجه چک و خسارات با عنایت به جامع 
محتویات پرونده استشهادیه محلی و شهادت شهود و اینکه خوانده با وصف اباغ از طریق نشر 
آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و تمکن مالی وی جهت پرداخت 
یکجای محکوم به ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده مستندا به ماده 
8-6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم 
به و تقسیط آن بصورت قسط اول مبلغ پانصد میلیون ریال و پس از آن ماهیانه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال صادر و اعام می گردد و شروع اقساط از تاریخ صدور رای دادگاه می باشد. 
ضمنًا صدور حکم اعسار مانع از استیفاء محکوم به در صورت کشف اموال از محکوم علیه 
نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی     8013/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/29 تنظیم:  تاریخ    9509970350600379 دادنامه:  شماره 
9409980350600913 شماره بایگانی شعبه: 941024  پرونده کاسه: 9409980350600913 
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350600379  
خواهان: آقای جواد الماسی فرزند حسن به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
خیابان پروین، جنب کوچه انقاب، پاک دوم، طبقه فوقانی، نمایشگاه اتومبیل پایتخت  
خواندگان : 1. آقای علیرضا امیری فرزند قربانعلی  2. خانم زهره اسمعیلی اصفهانکی فرزند 
محمد 3. آقای مهران نره ایی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه 
چک  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 
دادگاه در خصوص دعوی آقای جواد الماسی فرزند حسن بطرفیت 1ـ خانم زهره اسمعیلی 
ایی  3ـ علیرضا امیری فرزند قربانعلی  نره  آقایان 2ـ مهران  اصفهانکی فرزند محمد و 
بخواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره 149012 ـ 1394/5/30 و 
149013-1394/6/30 هر کدام مبلغ 80/000/000  ریال عهده بانک ملی بانضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده رونوشت مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه 
چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر 
خواندگان ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و خوانده ردیف اول با وصف 
اباغ واقعی و خواندگان ردیف دوم و سوم با وصف اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده 
اند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده مستندًا به ماده 249، 310، 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
ماده 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد 
و شصت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه و 
نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که 
توسط بانک مرکزی اعام و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 
بیست  و ظرف مدت  غیابی  و سوم  ردیف دوم  به خوانده  نسبت  رای صادره  می گردند 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان روز  بیست  اباغ ظرف  تاریخ  از   و 

 می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی   8012/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/11/04 تنظیم:  تاریخ    9409970351301892 دادنامه:  شماره 
زاده  آقای جعفر قاسم  بایگانی شعبه: 940636  خواهان:  9409980351300620 شماره 
فرزند یداله به نشانی شهرستان اصفهان، اول خ سروش، فرش شاهکار   خواندگان: 1. آ 
قای حاج حسن عابدی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان  2. آقای علی کارخانه داران 
به نشانی شهرستان اصفهان خ مدرس ایستگاه سرچشمه جنب مدرسه سوزن چی، بن 
بست نرگس، پ 22  خواسته : اعتراض ثالث اصلی   گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی جعفر قاسم زاده به طرفیت 
علی کارخانه دارای و حسن عابدی نسبت به توقیف دو سهم مشاع از نه سهم شش دانگ 
پاک 1376/8 بخش 5 ثبت اصفهان با توجه به محتویات پرونده و اینکه معترض ثالث 
اظهار داشته در مورخ 1363/11/28 دو سهم مشاع از پاک ثبتی مذکور را از علی کارخانه 
داران خریداری کرده است و قرارداد عادی مورخ 63/11/28 را به دادگاه ارائه نموده است و 
پس از آن حسن عابدی درپرونده اجرایی نسبت به توقیف ملک موضوع دعوی در تاریخ 
76/2/14 اقدام نموده است و محکوم علیه علی کارخانه داران علیرغم اباغ قانونی اخطاریه 
در دادگاه حا ضر نشده است و محکوم له حسن عابدی علیرغم اباغ وقت رسیدگی از 
طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه ضمن احراز مالکیت معترض ثالث 
اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 146 و 147 قانون 
اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پاک ثبتی 
13761/8 بخش 5 ثبت اصفهان صادر و اعام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ طاوسی    8016/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/15 تنظیم:  تاریخ    9509970350400189 دادنامه:  شماره 
9409980350400711 شماره بایگانی شعبه: 940769  پرونده کاسه: 9409980350400711 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350400189  
خواهان: آقای عبدالرسول نصوحی فرزند محمد با وکالت آقای محمد علی شمس کوپائی 
فرزند حسین به نشانی اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع پارک، ورودی 2، طبقه 3، 
واحد 606  خوانده: آقای غامرضا سلیمی فرزند عباس به نشانی اصفهان، خیابان ابن 
سینا، بیمارستان امین، معاونت منابع انسانی و کارگزینی  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  
2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیرتادیه  رای دادگاه در خصوص دعوی 
آقای عبدالرسول نصوحی با وکالت آقای محمد علی شمس کوپائی بطرفیت آقای غامرضا 
سلیمی بخواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 125623ـ  88/4/20 و 125624 
به  نظر  تاخیر درتادیه  و  احتساب خسارات دادرسی  با  و  رفاه کارگران  بانک  ـ 88/4/30 
ماحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ در زمان 
رسیدگی مورخ 95/2/15 حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی درقبال دعوی مطروحه به 
عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندًا به مواد 
310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ 388/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه برمبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اجرایی  درمرحله  اجرای حکم که  زمان  لغایت  تاریخ سررسید چک  از  ایران که  اسامی 
محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ استاد شریف   8018/ م الف

ابالغ رای
رسیدگی  مرجع    94/9/30 مورخ   962 دادنامه:  شماره  اصلی: 692/94   پرونده  کاسه 
به  افاضل  مجتبی  آقای  خواهان:  اصفهان   اختاف  حل  شورای   23 شعبه  کننده: 
 : نشانی  به  میرحسینی  فریبا  خانم  خواهان:  وکیل  عسکریه   خ  اصفهان،  نشانی، 
نراقی  آقای حمید مجید  اتاق 602  خوانده:  باال، مجتمع کوثر، ط 4،  اصفهان، چهارباغ 
 50/000/000 مبلغ  به  عادی  حواله  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی:  به 
با   23 شعبه   94/10/7 تاریخ  به  گردشکار:  قانونی   خسارات  کلیه  انضمام  به  ریال 
اعضای محترم شورا،  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده کاسه 692/94  به محتویات  عنایت 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی   ضمن ختم 

می نماید.
به  میرحسینی  فریبا  خانم  وکالت  با  افاضل  مجتبی  آقای  دعوی  در خصوص  رای شورا 
طرفیت آقای حمید مجید نراقی به خواسته مطالبه وجه سند عادی مورخ 94/2/15 به 
با عنایت به محتویات پرونده و  مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی، 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی درخصوص دعوی مطروحه مبنی بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستندًا به مواد 219، 220، 221، 222، 223 قانون مدنی و مواد 198 – 515- 522-519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک  تاریخ تقدیم دادخواست )1394/7/4( 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روزاز تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
روزقابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  انقضای مهلت مذکور، ظرف 20  از 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان     7947/ م الف



 شاید محرومیت سوشا 
سه ماه کم شود

سوشــا مکانــی بــه دلیــل پوشــیدن شــلوار نامناســب بعــد 
از یکــی از جلســات تمریــن پرســپولیس کــه عکــس آن 
در فضــای مجــازی منتشــر شــده بــود، 6 مــاه از حضــور 
ــاغ  ــود بعــد از اب در مســابقات محــروم شــد. طبیعــی ب
ــه اخــاق ــی از ســوی کمیت ــه سوشــا مکان ــن حکــم ب  ای
دروازه بــان فصــل گذشــته تیــم پرســپولیس بــه رأی 
صــادره اعتــراض کنــد و حــال کــه ایــن کار را انجــام داده 
پرونــده بــه کمیتــه اســتیناف ارجــاع داده خواهــد شــد. از 
آنجایــی کــه پیش تــر محرومیــت محمدرضــا خانــزاده از 
9 مــاه بــه 6 مــاه و ســپس 3 مــاه کاهــش پیــدا کــرده 
بــود ایــن بــار هــم انتظــار مــی رود محرومیــت سوشــا کــم 
شــود. گفتنــی اســت رأی صــادره از ســوی کمیتــه اخــاق 
مبتنــی بــر بنــد 10 مــاده 65 آ ییــن نامــه انضباطــی 
بــوده کــه بــر اســاس آن بازیکنــی کــه کار خــاف عفــت 
عمومــی انجــام دهــد، دســت کــم 3 مــاه و حداکثــر یــک 

ســال محــروم خواهــد شــد.

در جذب بازیکن دخالت نمی کنم
برانکــو ایوانکوویــچ بــا اعــام اینکــه لیســت مدنظــرش را بــه 
ــال  ــاالت در ح ــل و انتق ــق آن نق ــرده و طب ــام ک ــگاه اع باش
ــاره  ــن ب ــه نظــرش در ای ــی ب ــری اســت، پاســخ کوتاه پیگی
ــود  ــه باشــگاه مراجعــه کــرده ب داد. برانکــو ایوانکوویــچ کــه ب
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره نظــرش دربــاره نقــل و انتقــاالت 
ایــن باشــگاه گفــت: مــن دخالتــی در نقــل و انتقــاالت نــدارم 
ــال  ــئله در ح ــن مس ــه ای ــورت گرفت ــی ص ــق هماهنگ و طب
ــگاه داده ام  ــه باش ــود را ب ــت خ ــن لیس ــت. م ــری اس  پیگی
و همــه چیــز طبــق آن پیــش مــی رود. ســرمربی پرســپولیس 
ــان راضــی اســت، گفــت:  ــا از جــذب بازیکن ــاره اینکــه آی درب
ــوند داده ام و  ــری و ترکاش ــان طاه ــه آقای ــت را ب ــن لیس م
ــن در لیســت  ــم. م ــی نمی کن ــن دخالت ــاره جــذب بازیک درب
ــم  ــن را ه ــرات جایگزی ــه ام و نف ــز را گفت ــه چی ــودم هم خ

ــردم. ــی ک معرف

کمالوند: با کرار مذاکره نمی کنیم
ســرمربی تیــم گســترش فــوالد تبریــز اعــام کــرد مذاکــره بــا 
ــاره  ــا اش ــد ب ــراز کمالون ــد داد. ف ــام نخواهن ــم انج ــرار جاس ک
بــه حضــور کــرار جاســم در تهــران عنــوان می کنــد: مــن 
اعــام می کنــم کــرار بــرای مذاکــره بــا تراکتورســازی بــه 
ــن  ــم. م ــا اوانجــام نمی دهی ــره ای ب ــا مذاک ــد و م ــران می آی ای
ــی  ــا او صحبت های ــاد دارم و ب ــرار اعتق ــه ک ــی ب ــاظ فن ــه لح ب
ــی  ــا زمان ــام دادم؛ ام ــوالد انج ــترش ف ــور در گس ــرای حض ب
ــدم تراکتورســازی او را می خواهــد و دســت رویــش  ــه فهمی ک

ــدم. ــرف ش ــت،  منص ــته اس گذاش

کوتاه از ورزش

 پشت پرده اتهام عجیب 
سپ بالتر به یوفا

ــود  ــد خ ــه جدی ــا در مصاحب ــابق فیف ــس س ــر، ریی ــپ بات س
ــن  ــش از ای ــه پی ــرد ک ــا ک ــت و ادع ــی برداش ــرده از راز بزرگ پ
در قرعــه کشــی های یوفــا، از سیســتم توپ هــای گــرم و 
ــا هــم همگــروه  ــا تیم هــای خاصــی ب ســرد اســتفاده شــده ت
ــزارش داد  ــروز گ ــه ام ــن رابط ــوو در همی ــوند. موندودپورتی ش
ــن  ــر درســت اســت و پیــش از ای ــن ادعــای ســپ بات ــه ای ک
ــه دوران  ــز ب ــا رخ داده اســت. همــه چی ــن اتفاقــی در یوف چنی
ــا  ــال های 1972 ت ــن س ــا بی ــر یوف ــی ب ــو فرانک ــت آرتمی ریاس

برمی گــردد.  1983

مدافع پرسپولیس خرید جدید منصوریان
خبــری کــه مبنــی بــر عقــد قــرارداد محمدحســین کنعانــی بــا 
اســتقال از ســوی ایــن بازیکــن تکذیــب شــده اســت. منابعــی 
 کــه خبــر حضــور کنعانــی در اســتقال را منتشــر کرده انــد 
بــه قطعیــت خبــر خــود ایمــان دارنــد و مــی گوینــد تنهــا مانــع 
اعــام خبــر نظــر وزارت ورزش اســت. در عیــن حــال علیرضــا 
منصوریــان ســرمربی، پنــدار توفیقــی مســئول نقــل و انتقــاالت 
و بهــرام افشــارزاده، سرپرســت مدیریتــی اســتقال در ایــن باره 
ســکوت کــرده و حرفــی مبنــی بــر تکذیــب یــا تاییــد خبــر بــر 

ــد. ــان نیاورده ان زب

هاشمیان: برای تیم ملی نوجوانان 
صحبتی با من نشد

ــرای حضــور در تیــم  ــه او ب ــه پیشــنهاد ب وحیــد هاشــمیان ارای
ــار  ــی اخب ــر بعض ــای اخی ــرد. در روزه ــان را رد ک ــی نوجوان مل
حکایــت از ارایــه پیشــنهاد فدراســیون فوتبــال بــه وحیــد 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی نوجوان ــم مل ــور در تی ــرای حض ــمیان ب هاش
ــد  ــی می گوی ــم مل ــابق تی ــم س ــا مهاج ــت؛ ام ــرمربی داش س
چنیــن پیشــنهادی بــه او داده نشــده و مشــخص نیســت منبــع 
ایــن اخبــار چــه افــرادی هســتند. وحیــد هاشــمیان اظهــار کــرد: 
چنــد روزی اســت کــه بعضــی رســانه ها اعــام کردنــد کــه مــن 
پیشــنهادی از ســوی فدراســیون فوتبــال دریافــت کــردم و اکنون 
ــت  ــی اس ــن در حال ــتم. ای ــا هس ــی آن ه ــخ نهای ــر پاس منتظ
کــه از اســاس ایــن خبــر صحــت نــدارد. متاســفانه مشــخص 
نیســت کــه منابــع چنیــن اخبــاری چــه کســانی هســتند و چــرا 
ــا  ــدارم فع ــز قصــد ن ــد. مــن نی ــار را منتشــر می کنن ــن اخب ای
ــاره  ــم وی درب ــران کار کن ــی ام در ای ــل شــرایط خانواد گ ــه دلی ب
برنامــه آینــده اش نیــز گفــت: پیشــنهادی از یکــی از تیم هــای 
ــا ایــن تیــم  آلمانــی دریافــت کــردم؛ امــا قســمت نشــد کــه ب
ــی ام  ــل شــرایط خانواده گ ــه دلی ــز ب ــون نی ــم. اکن ــکاری کن هم
ــردازم. ــه کارهــای شــخصی ام می پ ــان هســتم و ب بیشــتر آلم

همگام با ورزش

 پدیــده بی چــون چــرای ایــن روزهــای ورزش 
سرویس ورزش
   دامون رشیدزاده

ایــران، نــه مهــدی طارمــی اســت و نــه 
ــن  ــده ای ــزاده. پدی ــا علی ــی کیمی ــه حت ــتمی و ن ــوش رس کیان
 روزهــای ورزش ایــران، فقــط یــک نــام اســت: علیرضــا علی فــر
ــه  ــن در شــماره 142 روزنام ــه ســرهنگ. پیــش از ای معــروف ب
کیمیــای وطــن از ایــن پدیــده نــادر فوتبــال ایــران نوشــته بودیم. 
ــواب آور او در  ــای آرام و گاه خ ــم: »گزارش ه ــماره گفتی در آن ش
ــدارن  ــرای طرف ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــب ب ــی ش ــاعت های پایان س
فوتبــال عــذاب آور بــود؛ امــا حرف هــای جدیــد او مبنــی بــر اعــام 
حضــورش بــه عنــوان مربــی در لیــگ برتــر، تبدیــل بــه کابــوس 
بســیاری از اهالــی فوتبــال شــده اســت. علیرضــا علی فــر 
گزارشــگر پرســابقه فوتبــال کــه ســبک گزارشــگری اش بســیار بــه 
نســل قبــل گزارشــگران یعنــی بهــروان و کوتــی و شــفیعی 
 شــباهت دارد، در شــبی آرام بــا حضــور در برنامــه خندوانــه 
و حرف هــای جنجالــی، جامعــه فوتبــال را بــه هــم ریخــت. او در 
ایــن برنامــه مدعــی شــده بــود بــا پیشــنهاداتی از تیم هــای لیــگ 
ــری  ــای مربیگ ــده وارد دنی ــل آین ــت و فص ــه رو اس ــری روب برت
می شــود. علی فــر بــه این هــا اکتفــا نکــرد و دفــاع خطــی 
ــه دنیــای  ــرد و ادعــا کــرد اگــر ب فوتبــال جهــان را زیــر ســوال ب

فوتبال بیاید دفاع فوتبال ایران را درست خواهد کرد.
 او همچنیــن در ادعایــی عجیــب اظهــار کــرد کــه گواردیــوال 
ســرمربی موفــق بارســلونا و فعلــی بایــرن مونیــخ، پــول مفــت 
می گیــرد.« اگــر آن زمــان فکــر می کردیــد حرف هــای عجیــب و 
غریــب ســرهنگ خیلــی خنــده دار اســت، ســخت در اشــتباهید. 
ــز  ــا نی ــی پدی ــه ویک ــی ب ــاع غیرخط ــز دف ــه ج ــه ب ــرهنگ ک س

عاقــه خاصــی دارد در شــبی بهــاری و در میــان بــازی نــه چنــدان 
دلچســب ایرلنــد جنوبــی و لهســتان حرفــی زد یــا بهتــر بگوییــم 

ــد. ــد مان ــا خواه ــا در یاده ــا مدت ه ــه ت ســوتی ای داد ک
داستان دوالب امیر

ــازی  ــزارش ب ــن گ ــرهنگ حی ــه س ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ماج
لهســتان و ایرلنــد جنوبی، مثــل روال همیشــگی اش، در اطاعات 
ــهر  ــتادیوم ش ــخصات اس ــرد مش ــعی ک ــازی اش س ــی ب ابتدای
نیــس فرانســه را بگویــد و چــون همیشــه اســم آرشــیتکت ایــن 

ورزشــگاه را هــم گفــت.

 او گفــت ایــن اســتادیوم را »دوالب امیــر« ســاخته. ســاعتی بعد 
امــا ایــن خبــر مثــل بمــب در فضــای مجــازی پیچیــد. چتــی از 
پســری بــه نــام امیــر دوالب در فضــای مجازی دســت به دســت 
ــود چــون می دانســته  ــه ب ــه دوســتش گفت می شــد کــه در آن ب
ســرهنگ از ویکــی پدیــا اطاعاتــش را می گیــرد، وقتــی متوجــه 
ــی  ــش ویک ــش ویرای ــه بخ ــد، ب ــزارش می کن ــازی را گ ــده ب ش
 پدیــا رفته و اســم ســازنده ورزشــگاه را تغییــر داده و نــام خودش 
ــر دوالب  ــبه امی ــک ش ــه ی ــود ک ــه ب ــت. این گون ــته اس را گذاش
ــه بمــب خبــری شــد  ــا ســوتی ســرهنگ تبدیــل ب بازیگــوش ب

ــر  ــد منتظــر داب اســمش های ســرهنگ و امی و حــاال حــاال بای
ــیم. دوالب باش

سرهنگ قربانی یا قربانی کننده؟
هــر چنــد خیلــی زود نــام امیــر دوالب از نــام ســازنده ورزشــگاه 
پــاک شــد و نام آرشــیتکت معروف ژان میشــل ویلمــوت به جای 
اصلــی اش بازگشــت، امــا بعیــد بــه نظــر می رســد خاطــره ســوتی 
ســرهنگ بــه ایــن زودی هــا پــاک شــود. هر چنــد خود ســرهنگ 
 در مصاحبــه ای اعــام کــرده کــه از امیــر دوالب ناراحــت نیســت 
ــه  ــوده، امــا روی ــدون تپــق ب و گزارشــش هــم خیلــی عالــی و ب
رســانه ملــی در پــر و بــال دادن بــه افــرادی ماننــد علی فــر کمــی 
ــی  ــه وقت ــر ک ــن نظ ــب از ای ــد. عجی ــر می رس ــه نظ ــب ب عجی
گزارشــگری بــه خــود اجــازه می دهــد مربیــان و تئوریســین های 
ــای  ــا اظهارنظره ــرد و ب ــر ســوال بب ــان را زی ــال جه ــزرگ فوتب ب
ــه  ــود، ب ــل ش ــانه ها تبدی ــردم و رس ــوژه م ــه س ــده دار ب گاه خن
جــای اینکــه کنــار گذاشــته شــود بــا رفتــار عجیــب رســانه ملــی 
ــه نفــس کاذب  ــاد ب ــا اعتم ــه و ب ــال گرفت ــش پروب ــش از پی بی
بیشــتری بــه عرصــه بــاز می گــردد. این گونــه بــه نظــر می رســد 
کــه رســانه ملــی بــا بهــا دادن بــه افــرادی ماننــد علی فــر قصــد 
ــا  ــای گیرنده ه ــه پ ــن ب ــکل ممک ــر ش ــه ه ــان را ب دارد مخاطب
ــد  ــی شــدن اشــخاصی مانن ــه قیمــت قربان ــی ب ــد؛ حت بازگردان

علی فــر.
 در ایــن میــان علی فــر، تنهــا قربانــی ایــن ماجــرا نیســت. شــاید 
ــی   ــانه مل ــرار رس ــن اص ــان ای ــن قربانی ــت مهم تری ــوان گف بت
جوان هــای بااســتعداد و منتظــر فرصــت بــرای درخشــش پشــت 

درهــای صــدا و ســیما هســتند.

علیرضا علی فر، مرد سوتی های تاریخی

سرهنگ وارد می شود

مهــرداد محمــدی کــه ســتاره راه آهــن یــزدان در فصــل 
ــق  ــه تواف ــان ب ــا باشــگاه ســپاهان اصفه ــود ب گذشــته ب
ــل  ــل نق ــا در فص ــوان اول راه آهنی ه ــید. ج ــی رس نهای
و انتقــاالت از تیم هــای مختلفــی پیشــنهاد داشــت؛ امــا 
در نهایــت پــس از مذاکــره مســئوالن باشــگاه ســپاهان 

بــا پیمــان کیانیــان مالــک باشــگاه راه آهــن 
یــزدان و موافقــت خــود مهــرداد محمــدی 
ایــن بازیکــن بــا تیــم اصفهانــی بــه توافــق 
رســید تــا فصــل آینــده را زیــر نظــر عبــدهللا 

ویســی کار کنــد. 
ــورت  ــه ص ــدی ب ــرداد محم ــه مه رضایتنام
قطعــی بــرای ســپاهانی ها صــادر شــده 

ــش از  ــدی بی ــد محم ــد خری ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
یــک میلیــارد تومــان بــرای ســپاهانی ها آب خــورده 
پرسپولیســی ها  از ســوی  اســت. مهــرداد محمــدی 
ــغ  ــه نظــر می رســد مبل ــا ب ــود؛ ام ــورد توجــه ب بســیار م
بــاالی رضایتنامــه مانــع از قرمزپــوش شــدن ایــن 

ــاده  ــوق الع ــتعد و ف ــن مس ــن بازیک ــد. ای ــن ش بازیک
ــپاهان  ــه کار س ــیار ب ــد بس ــانزدهم می توان ــگ ش  در لی
و عبــدهللا ویســی بیایــد و در خــط حملــه بــرای ایــن تیــم 
ــگ  ــدی در لی ــد. محم ــته باش ــانی داش ــش درخش نمای
ــرای  ــه زدن 10 گل ب ــق ب ــرای راه آهنی هــا موف پانزدهــم ب
راه آهنی هــا شــد و بــا وجــود ســقوط ایــن 
ــد.  ــم آم ــه چش ــیار ب ــش بس ــم، نمایش تی
ــن  ــه ای ــد ک ــد و دی ــد منتظــر مان حــال بای
ــی  ــای اصفهان ــرای زرده ــوان ب ــن ج بازیک
ــه از  ــت. البت ــد داش ــردی خواه ــه عملک چ
ــان  ــد رحم ــر می رس ــپاهان خب ــگاه س باش
احمــدی کــه هنــوز بــا باشــگاه قــرارداد دارد 
امــا در لیســت فــروش اســت، قصــد جدایــی از ایــن تیم 
را نــدارد. احمــدی گفــت: مــن پــول قــرارداد فصــل آینــده 
را هــم می خواهــم و بــه هیــچ عنــوان حاضــر بــه جدایــی 
ســپاهان  در  می خواهــم  مــن  نیســتم.  ســپاهان   از 

بمانم. ربیع

مهرداد محمدی سپاهانی شد
باشــگاه صبــای قــم، 3 بازیکــن فصــل اخیــر تیــم فوتبــال 
ــر  ــای اخی ــت. طــی روزه ــت گرف ــه خدم ــران را ب ــت ته نف
ــی  ــادق محرم ــگری، ص ــرداد کفش ــروزان، مه ــن ف  محس
ــرای  و محمدســعید براویــه خریدهــای تیــم صبــای قــم ب
فصــل آینــده لیــگ برتــر بودنــد کــه امــروز هــم این باشــگاه 

ــد دیگــر انجــام داد کــه تمــام آن هــا  3 خری
ــد. امیرارســان مطهــری  از نفــت تهــران بودن
کــه از او بــه عنــوان یکــی از خریدهــای 
اســتقال تهــران نامبــرده می شــد، دیــروز بــا 
مســئوالن باشــگاه صبــای قــم و علــی دایــی 
بــه توافــق رســید و بــا عقــد قــراردادی رســما 
ــری  ــد. مطه ــم در آم ــن تی ــت ای ــه عضوی ب

24 ســاله در دو ســال اخیــر بــرای نفــت تهــران بــه میــدان 
رفــت کــه در فصــل گذشــته دو گل بــرای ایــن تیــم بــه ثمــر 
رســاند و یکــی از بااســتعدادترین مهاجمــان ایرانــی اســت 
ــی محســوب  ــم دای ــرای تی ــی ب ــد خوب ــد خری ــه می توان ک
شــود. دومیــن خریــد صبــالاير محمــد دانشــگر اســت کــه 

ــام داد  ــران انج ــت ته ــرای نف ــازی ب ــته 17 ب ــل گذش  فص
و مدافــع میانــی ایــن تیــم بــود کــه در ایــن مــدت 
و  پرســپولیس  بــه  مهــم  دو گل  توانســت  حضــورش 
ــی از  ــاله، یک ــع 23س ــن مداف ــد. ای ــواز بزن ــتقال اه اس
ــا  ــود؛ ام ــوب می ش ــا محس ــری صب ــگ برت ــای لی خریده
جــزو ســهمیه زیــر 23 ســال ایــن تیــم اســت 
و نســبت بــه ســال گذشــته میانگیــن ســنی 
ــی آورد.  ــن م ــم را پایی ــن تی ــی ای خــط دفاع
ــگاه  ــروز باش ــد دی ــر خری ــاری دیگ ــا علی رض
ــد  ــا عق ــه ب ــت ک ــران اس ــت ته ــا از نف صب
ــی  ــه جمــع شــاگردان عل ــراردادی رســما ب ق
دایــی پیوســت. ایــن مدافــع چــپ 23 ســاله 
ــر 9  ــر لیــگ برت ــد در فصــل اخی ــی امی ــم مل و بازیکــن تی
بــازی بــه صــورت ثابــت بــازی کــرد و در 6 مســابقه نیــز بــه 
عنــوان تعویضــی بــه میــدان آمــد. بــا خریدهایــی کــه صبــا 
ــه فصــل  ــم نســبت ب ــم ق ــن ســنی تی انجــام داد، میانگی
ــرد. ــدا خواهــد ک ــل 3، 4 ســال کاهــش پی گذشــته حداق

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مهرداد محمدی سپاهانی شد چهارشنبـــــه  26 خردادماه 61395
ـــمـــاره 179 ســـــال دوم       ݡسݒ

اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:بانک مهر اقتصاد حمید نوری خانوادگی :-  نام پدر :-نشانی :پل آذر ابتدای خیابان توحید 

جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک مهر اقتصاد –مشخصات محکوم علیه : نام: حسین  نام خانوادگی :موگویی   

نام پدر :میرزا.نشانی محل اقامت : مجهول المکان. مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی  محکوم له/محکوم 

علیه:نام: معصومه  نام خانوادگی :کریمی نور الدین  وند  نام پدر :لطفعلی نشانی:چهار راه توحید طبقه فوقانی بانک 

ملت ساختمان بهسامان واحد 6موسسه حقوقی جم –نوع رابطه :وکیل - محکوم له/محکوم علیه : بانک مهر اقتصاد 

حمید نوری .محکوم به:به موجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره وشماره دادنامه مربوطه 94099703508

004799309970350801343. محکوم علیه مکلف است به خلع ید از شماره پاکهای20587-9733فرعی از اصلی 

68واقع در بخش 14ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 1/159/000لاير بابت هزینه دادرسی ومبلغ 1/803/600لاير بابت حق 

الوکاله وکیل بابت خواسته خلع ید وپرداخت مبلغ 378/400/000لاير بابت اجرت المثل و مبلغ 10/458/000لاير بابت 

هزینه دادرسی وکارشتاسی ومبلغ 10/281/600لاير حق الوکاله وکیل در حق محکوم  در ضمن حکم به صورت غیابی 

صادر گردیده است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 

34قانون اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ 

محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا 

مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها 

وموسسه های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به 

هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر 

در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نمادید 

واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری 

محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 

34قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394  ( 5- انتقال مال به 

دیگری به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب 

مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 

منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود )تبصر1 ماده 3قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

مدیر دفتر شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  م الف8623

اجراییه
مشخصات  محکوم له :نام:بانک انصار نام خانوادگی :-  نام پدر :-نشانی :اصفهان خیابان شمس آبادی جنب کوچه 

باغ جنت –سرپرستی بانک انصار  –مشخصات محکوم علیهم : 1-نام: محمد   نام خانوادگی :عطا بخش  نام پدر 

:حسن .نشانی محل اقامت : مجهول المکان.2- نام: امیر    نام خانوادگی :تقیان بانی نام پدر :محمد .نشانی محل 

اقامت : اصفهان –هشت بهشت غربی  بعد از چهار راه ملک –کوی زیبا مجتمع پرستو – واحد 3)سابقه اباغ دارد 

(. مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی  محکوم له/محکوم علیه:نام: عیسی   نام خانوادگی :خسروی نیا   نام 

پدر :خسرو  نشانی:اصفهان –خیابان هشت بهشت غربی –جهار راه گلزار ساختمان آسیا –طبقه 3واحد 5 –نوع رابطه 

:وکیل - محکوم له/محکوم علیه : بانک انصار  .محکوم به:به موجب در خواست اجرای حکم مربوط به شماره وشماره 

دادنامه مربوطه 9409970350800880. محکوم علیه مکلف است پرداخت تضامنی مبلغ هفتادومیلیون وششصد هزار 

ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ 3103000لاير بابت هزینه دادرسی ومبلغ 2/613/600لاير بابت حق الوکاله وکیل 

در مرحله بدوی وخسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1393/6/30لغایت زمان 

پرداخت وجه در حق محکوم له ونیم عشر اجراییدر حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابی صادر گردیده 

است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 34قانون 

اجرای احکام( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به 

از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 30روز  کلیه اموال خود راشامل تعدادیا مقدار 

وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه 

های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به هر نحو 

نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نمادید واال به در 

خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری محکوم 

علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 34قانون 

اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م وماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394  ( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 

موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود )تبصر1 ماده 3قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  مدیر دفتر شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ––م الف8627

اخطار اجرایی

له  محکوم  –مشخصات  المکان  :مجهول  نشانی  :رضایت  خانوادگی  نام  علیه:نام:محسن   محکوم  مشخصات  

:نام:مسعود  نام خانوادگی زاهدی .نشانی محل اقامت :خ بزرگمهر 22بهمن خ عامه امینی غربی مجتمع مسکونی 

مروارید طبقه چهارم -محکوم به:به موجب رای شماره 1188تاریخ 91/12/28حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 لاير  بابت اجور معوقه و مبلغ 

275000لاير بابت قبوض برق در حق محکوم له ونیم عشر حق اجرا .ماده 34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه 

به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر 

به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد 

صریحا اعام نماید .دفتر شعبه16مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –م الف8561

اخطار اجرایی
مشخصات  محکوم علیه:1-نام:علی  نام خانوادگی :خالدی  نشانی مجهول المکان 2-نام:اصغر  نام خانوادگی 

محل  .نشانی  :یادی  خانوادگی  نام  :نام:حسین   له  محکوم  –مشخصات  المکان  مجهول  نشانی  برزانی  :رضائی 

اقامت :اصفهان رهنان خ شهیدان غربی نبش کوچه 15موبایل پارسا  -محکوم به:به موجب رای شماره 95تاریخ 

به  علیه محکوم است  یافته است. محکوم  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  95/1/25حوزه 12شورای حل 

محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ ده   میلیون لاير وجه چک به شماره 999251-94/10/1بابت اصل 

خواسته و مبلغ 175000لاير بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 120000لاير هزینه نشر آگهی وخسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/10/1( تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادرواعام می نماید وهزینه نیم 

عشر حق اجرا.ماده 34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد صریحا اعام نماید .

شعبه12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –م الف8549

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه 9510100350802437شماره پرونده 9409980350801406شماره بایگانی شعبه: 941596تاریخ تنظیم 

95/3/23خواهان /شاکی عبد الرسول حاج کریمی حسین آبادی واحمد رضا حاج کریمی حسین آبادی وهاجر 

حاج کریمی حسین آبادی ومنصوره حاج کریمی حسین آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  محمد رضا 

شفیعی وامین شفیعی به خواسته استردا د سندغیر مالی ومطالبه خسارت دادرسی استردا د سندغیر مالی و استردا 

د سندغیر مالی و استردا د سندغیر مالی و استردا د سندغیر مالی  و استردا د سندغیر مالی تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در- خ اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان- طبقه 3–اتاق 315ارجاع وبه 

کاسه 9409980350801406ثبت گردیده وقت رسیدگی 95/5/27ساعت 9:00تعیین شده است .به علت مجهول 

المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی 

وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  

پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

حقوقی  عمومی  دادگاه  حقوقی  شعبه8  دادگاه  رسیدگی حاضرگردد.منشی  فوق جهت  مقرر  وقت  ودر  رادریافت 

شهرستان اصفهان  –م الف 8626 

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه 9510100350802442شماره پرونده 9409980350800148شماره بایگانی شعبه: 950182تاریخ تنظیم 

95/3/23خواهان /شاکی زهرا هدایت دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  زهرا عدیمی ناغانی واداره ثبت اسناد 

واماک استان اصفهان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی وابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در- خ اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان- طبقه 3–اتاق 315ارجاع وبه 

کاسه 9409980350800148ثبت گردیده وقت رسیدگی 95/5/27ساعت 9:00تعیین شده است .به علت مجهول 

المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی 

وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  

پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

حقوقی  عمومی  دادگاه  حقوقی  شعبه8  دادگاه  رسیدگی حاضرگردد.منشی  فوق جهت  مقرر  وقت  ودر  رادریافت 

شهرستان اصفهان  –م الف 8624 

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه 95101006839400991شماره پرونده 9509986839400066شماره بایگانی شعبه: 950067تاریخ تنظیم 

95/3/22خواهان /شاکی بانک پارسیان باوکالت شرکت تامین اندیش پارس با مدیر عاملی یعقوب مطهری مطلق 

دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  اصغر محمد باقری ریزی وکوروش رضایی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  

و مطالبه وجه بابت ...و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 17دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در- خ اصفهان- خ چهار باغ باال- خ 

نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان- طبقه 3–اتاق 347ارجاع وبه کاسه 9509986839400066ثبت گردیده 

بودن خوانده/متهم  ودر خواست  المکان  .به علت مجهول  وقت رسیدگی 95/5/3ساعت 9:00تعیین شده است 

خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه مراتب 

یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.مدیردادگاه حقوقی  شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  –فرید السادات حسونی 

زاده-م الف 8622 

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه 9510106839401065شماره پرونده 9509986839400106شماره بایگانی شعبه: 950107تاریخ تنظیم 

95/3/23خواهان /شاکی صندوق کار آفرینی امید )صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی عبد الصمد شهبازی 

دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  سهراب علی محمدی ووحید علی محمدی وسیاوش قربانی  به خواسته 

مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

در- خ  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 17دادگاه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  شهرستان 

باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان- طبقه 3–اتاق 347ارجاع وبه کاسه  اصفهان- خ چهار 

9509986839400106ثبت گردیده وقت رسیدگی 95/5/5ساعت 10:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان 

بودن خوانده/متهم  ودر خواست خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقاب در 

امورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  پس از نشر 

آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.مدیردادگاه حقوقی  شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

–فرید السادات حسونی زاده-م الف 8621 

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه 9510106839401067شماره پرونده 9509986839400205شماره بایگانی شعبه: 950227تاریخ تنظیم 

95/3/23خواهان /شاکی روح اله پارسائی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  علی عشقی به خواسته مطالبه وجه 

چک ومطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در- خ اصفهان- خ چهار باغ 

باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری کل استان- طبقه 3–اتاق 347ارجاع وبه کاسه 9509986839400205ثبت 

ودر  بودن خوانده/متهم   المکان  .به علت مجهول  گردیده وقت رسیدگی 95/5/5ساعت 9:30تعیین شده است 

خواست خواهان /شاکی وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه 

مراتب یک نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  پس از نشر آگهی واطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.مدیردفتر دادگاه حقوقی  شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  –فریده 

سادات حسونی زاده-م الف 8620

احضار متهم
تنظیم:  900151تاریخ  شعبه  بایگانی  9009980358400066شماره  پرونده  9510100370100636شماره  اباغیه  شماره 

پرونده  در  به موجب کیفر خواست شماره 900066  اصفهان  دادگستری شهرستان  3/10/ 95 محاکم کیفری یک 

کاسه  9009980358400066 برای امان اله قریشی معروف به جمشید به اتهام قتل عمد ی مرحوم ولی اله نغیب 

زاده تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخ 1395/7/12ساعت 

9:00تعین گردیده است .با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات ماده قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب دو نوبت به فاصله 10روز منتشر تا متهم جهت دفاع 

از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.شعبه 1دادگاه کیفری یک  شهر اصفهان )17کیفری استان سابق (-احسانه فدایی .م الف 8609

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه 931339تاریخ  شماره در خواست9510460358200002 شماره پرونده 9309980358201046شماره 

باز پرسی 3دادسرای عمومی وانقاب شهرستان  اصفهان آقای  تنظیم95/3/10در پرونده کاسه 931339 شعبه 

خیر اله برزوئی فرزند علی محمد علیه آقای حاج باقری دائر کاهبرداری وتحصیل مال از طریق نامشروع مطرح 

نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 

174قانون آیین دادرسی کیفری 1392مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشرآگهی 

به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضهن اعامی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده ودفاع 

از خود حاضرگردد در صورت عدم حضوردر دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ  خواهد نمود . باز پرس  شعبه 3دادسرای 

عمومی وانقاب شهرستان اصفهان .مجتمع1. مرتضی خلیفه سلطانی  .م الف 8613

آگهی احضار 
شماره در خواست : 9510460363000005شماره پرونده 9509980363000329شماره بایگانی شعبه 950337تاریخ 

تنظیم: 3/22/ 95 در پرونده کاسه 9950337 شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان  اصفهان خانم 

فاطمه زاغی قهجاورستانی  فرزند قربانعلی شکایتی علیه آقای رسول مداحی دهنوی فرزند بهرام   دائر برترک انفاق 

مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 

حسب ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری 1392مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ 

نشرآگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعامی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام 

وارده ودفاع از خود حاضرگردد در صورت عدم حضوردر دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ  خواهد نمود . دادیارشعبه 

11دادسرای عمومی وانقاب اصفهان .مجتمع شماره یک .خامسی پور  .م الف 8606

آگهی احضار 
شماره در خواست : 9510460363000004شماره پرونده 9509980363001527شماره بایگانی شعبه 941564 تاریخ 

تنظیم: 3/22/ 95 در پرونده کاسه 941564 شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان  اصفهان خانم 

صدیقه کوزه دانی   فرزند حسین شکایتی علیه آقای عبداله باقری  فرزند رمضان  دائربرایراد صدمه بدنی عمدی 

مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 

حسب ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری 1392مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ 

نشرآگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضهن اعامی نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام 

وارده ودفاع از خود حاضرگردد در صورت عدم حضوردر دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ  خواهد نمود . دادیارشعبه 

11دادسرای عمومی وانقاب اصفهان .مجتمع شماره یک .خامسی پور  .م الف 8607

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  

و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

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

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018000171 کاسه پرونده 1394114402018000057 آقای اکبر عندلیب فرزند عباسعلی 

بشماره شناسنامه 27656 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارخانه گچ متروکه به مساحت 3425 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 403 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 03/11/ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/26 1395

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/278/الف/م به تاریخ 95/03/04

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر آرای شماره های 

ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 

تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 

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

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 139560302018000108 کاسه پرونده 1394114402018000087 آقای حبیب حاجی بابایی فرزند 

عباس بشماره شناسنامه 4846 صادره از اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

172.28 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 1869 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018000107 کاسه پرونده 1394114402018000174 خانم زهره باقری خرزوقی فرزند 

حبیب اله بشماره شناسنامه 14443 صادره از اصفهان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 172.28 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 1869 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

-تاریخ انتشار نوبت اول: 03/11/  1395

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/26

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/268/الف/م به تاریخ 95/02/29

دایی، نفت تهران را غارت کرد
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ـــمـــاره 179 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
خداحافظی مدارس با کمک های ...

ــر  ــت. س ــب اس ــک 9 ش ــاعت نزدی س
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده

قرمــز  چــراغ  پشــت  چهارراهــی 
ایســتاده اید. چشــمتان بــه ســبز شــدن چــراغ اســت 
 تــا هرچــه زودتــر از قلــب ترافیــک خــود را رهــا کنیــد 
ــه دراز  ــی روی کاناپ ــد، دم ــه بروی ــه خان ــاال ب و احتم
بکشــید و بــا یــک دســت کنتــرل تلویزیــون را داشــته 

باشید و با دست دیگر یک فنجان چای تازه دم. 
در همیــن افــکار غوطــه ور هســتید کــه دخترکــی 
ــه  ــای کهن ــی و لباس ه ــری گل گل ــا روس ــک ب کوچ
و منــدرس از شــما خواهــش می کنــد کــه یــک 
ــت از او  ــن دس ــی از ای ــا چیزهای ــس ی ــا آدام گل ی
ــردن او هســتید ــه ســر ک ــد؛ در حــال دســت ب  بخری

ــا  ــن تقاضاه ــر همی ــوی دیگ ــربچه ای از س ــه پس  ک
بگیریــد  تصمیــم  اینکــه  از  قبــل  دارد.  از شــما  را 
بــوق  و  می شــود  ســبز  چــراغ  چــه کنیــد،  کــه 
شــما  بــه  ســر  پشــت  ماشــین های  ممتــدد 
ــه  ــودکان کار را ب ــوید و ک ــد رد ش ــه بای ــد ک  می فهمان

فراموشی بسپارید.
   حکایت کودکان کار

ــن  ــا همی ــان ت ــودکان کار و روزگار سختش ــت ک حکای
ــد  ــران می ش ــامل ته ــط ش ــش فق ــه پی ــی دو ده  یک
و اگــر گذرتــان بــه چهارراه هــای بــزرگ می خــورد 
حــال  در  را  بی پنــاه  کــودک  چندتایــی  شــاید 
در  نه تنهــا  حــال  امــا  می دیدیــد؛  تکدی گــری 
 کالنشــهرها، بلکــه در بســیاری از شــهرهای بــزرگ 
ــی  ــر پارک ــذر ه ــا در گ ــارراه ی ــر چه و کوچــک ســر ه
کار  مشــغول  کــودکان  ایــن  از  زیــادی  تعــداد 
ــان  ــان خودم ــودکان هموطن ــن ک ــه ای ــتند. اینک هس

بی پنــاه کشــور  جنــگ زده  یــا کــودکان  هســتند 
کار  نْفــس  نمی کنــد؛  چندانــی  فــرق  همســایه 
ــن  ــن بی ــی قوانی ــاس تمام ــر اس ــودکان ب ــردن ک ک
غیرقانونــی  خودمــان  کشــور  قوانیــن  و  المللــی 
ــف  ــورهای مختل ــودکان کار در کش ــف ک ــت. تعری اس
بعضــی در  کــه  گونــه ای  بــه  نیســت؛   یکســان 
 کشــورهای آســیایی، کار افــراِد در گــروه ســنی 8 تــا 
ــا  ــرد؛ ام ــرار می گی ــودکان ق ــره کار ک ــاله در زم 13 س
عمــده تعریفــی کــه شــامل بیشــتر کشــورهای جهــان 
ــر 15  ــودکان زی ــتغال ک ــود اش ــران می ش ــه ای از جمل

ســال اســت.
   بهره کشی از کودکان

بهره کشــی از کــودکان دالیــل مختلفــی دارد؛ در بیشــتر 
ــن  ــالق از مهم تری ــن و ط ــاد والدی ــر، اعتی ــع فق مواق
اســت.  بــه کار  واداشــته شــدن کــودکان  دالیــل 
متاســفانه کــودکان کاری کــه بــه منظــور کســب درآمــد 
بــه فعالیت هــای تولیــدی، خدماتــی یــا مشــاغل 
کاذب روی می آورنــد، از بســیاری از حقــوق اولیــه 
انســانی حــق آمــوزش و تحصیــل بــاز می ماننــد؛ 
ســالمت جســمی و روانــی ایــن کــودکان به شــدت در 

ــمی  ــونت های جس ــیب ها و خش ــواع آس ــرض ان  مع
 و حتــی جنســی قرار می گیــرد و در آینده با افســردگی

ــمی  ــی و جس ــای روح ــواع بیماری ه ــوء تغذیه و ان س
ــوند.  ــه می ش مواج

ــح  ــل و تفری ــای تحصی ــه ج ــی ب ــه از کودک ــردی ک ف
 موظــف بــه تامیــن اقتصــادی و معیشــتی خــود 
ــده  ــود را تباه ش ــی خ ــت، کودک ــود اس ــواده خ و خان
آمــوزش  بــرای  فرصتــی  هیــچ گاه  و   می بینــد 
و پــرورش یــا مهارت آمــوزی کــه بتوانــد تامین کننــده 

ضمانــت شــغلی او در آینــده باشــد، پیــدا نمی کنــد.
  آمار

ــداد  ــی از تع ــخص و دقیق ــار مش ــر آم ــال حاض در ح
کــودکان کار در ایــران وجــود نــدارد؛ هرچنــد کــه 
بعضــی منابــع و ســازمان ها از وجــود 2 میلیــون 
ــی آمارهــای  ــد، ول ــر می دهن ــران خب ــودک کار در ای ک
ــون  ــی را 7 میلی ــودکان کار ایران ــداد ک ــمی تع غیررس
ــه می شــود 40 درصــد  ــه گفت ــد ک ــن می زن ــر تخمی نف
ــد. ــودکان مهاجــر تشــکیل می دهن ــودکان را ک ــن ک ای

  عزم جدی برای ریشه کنی کار کودکان
بــا توجــه بــه ایــن آمــار و گزارش هــای کارشناســان کار 
کــودکان، معضلــی جــدی اســت کــه نیــاز بــه حمایــت 
ــازمان های  ــی س ــتگاه ها و حت ــه دس ــه هم همه جانب

مردم نهــاد دارد.
ــادی  ــای زی ــی تالش ه ــتگاه های متول ــه دس ــر چ  اگ
در ایــن زمینــه انجــام داده انــد، امــا بــا نگاهــی 
ــزم  ــد ع ــر می رس ــه نظ ــده ب ــن پدی ــعت ای ــه وس ب
جدی تــری بــرای ریشــه کنی کار اجبــاری کــودکان 

ــت. ــاز اس ــورد نی م

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر

ــگی  ــه همیش ــن دغدغ ــه« ای ــه مدرس ــدی ب ــای نق » کمک ه
ــد و از  ــدا می کن ــخصی پی ــامان مش ــال س ــا از امس خانواده ه
ــم  ــدی اع ــوه نق ــه وج ــر گون ــوزان ه ــای دانش آم ــال اولی  امس
 از کمــک داوطلبانــه بــه مدرســه، هزینــه کالس های فــوق برنامه
تهیــه روپــوش و ســرویس ایــاب و ذهــاب را بــه حســاب 

یکپارچــه مــدارس واریــز می کننــد. منصــور 
مجــاوری، مشــاور معــاون توســعه مدیریــت 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی   و 
ــروژه حســاب یکپارچــه مــدارس  ــر پ و مدی
طــرح  پایه ریــزی  ضرورت هــای  بــه 
 حســاب یکپارچــه مــدارس اشــاره کــرد 
و گفــت: در سیاســت های ابالغــی مقــام 
ــوزش  ــاره تحــول در آم ــری درب معظــم رهب
ــی  ــتم های مال ــول در سیس ــرورش، تح و پ

مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن در مــاده 20 ســند 
ــع و مصــارف در  ــر مدیریــت بهینــه مناب تحــول بنیادیــن نیــز ب
همــه ابعــاد آمــوزش و پــرورش تاکیــد شــده اســت. وی افــزود: 
پــس از هم اندیشــی بــا تعــدادی از همــکاران باســابقه و صاحب 

تجربــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از دغدغه هــای بزرگ 
خانواده هــا ثبت نــام فرزندانشــان در مــدارس و بعضــی جوانــب 
 آن همچــون دریافــت وجــوه کمــک بــه مدرســه، فــوق برنامــه 
 و از ایــن قبیــل اســت. ایــن موضــوع کــه وجــوه از چــه محلــی 
و بــه چــه میــزان در مــدارس دریافــت و در چــه مــواردی 
ــاد  ــایبه هایی را ایج ــود، ش ــرف می ش مص
ــر آن  ــود و ایــن نگرانی هــا مــا را ب کــرده ب
ــا عنــوان  داشــت حســاب یکپارچــه ای را ب
»حســاب ســپرده انجمــن اولیــا و مربیــان 
مدرســه« بــرای 120 هــزار مدرســه سراســر 
ــان  ــا بی ــاوری ب ــم. مج ــاد کنی ــور ایج کش
 اینکــه بــه دنبــال شفاف ســازی مالــی 
ــن و مســئوالن  ــه والدی ــرد ب ــه عملک و ارای
بودیــم، گفــت: مقــرر شــد حســابی ایجــاد 
شــود کــه طــی آن درآمــد و هزینــه را بــر اســاس حســابداری 
تعهــدی مشــخص کنــد. از دو ســال پیــش کار به صورت رســمی 
ــید  ــام رس ــه اتم ــز ب ــرح نی ــی ط ــرای آزمایش ــد و اج ــاز ش  آغ

و امسال وارد مرحله اجرای سراسری شده ایم. ایسنا

خداحافظی مدارس با کمک های نقدی اولیا
تعرفه هــای خدماتــی و درمانــی ســال 95، باالخــره بعــد از طــی 
ــد؛  ــالغ ش ــب و اب ــت تصوی ــیار در دول ــیب های بس ــراز و نش ف
تعرفه هایــی کــه کلیــات افزایــش 10 درصدی شــان، صــدای 
ــد  ــد بودن ــه معتق ــاح را درآورد؛ اول پزشــکانی ک ــراض دو جن اعت
ایــن میــزان رشــد کــم بــوده و بــا قیمــت تمــام شــده خدمــات 

 فاصلــه بســیار دارد. جنــاح دوم مســئوالن 
و نمایندگانــی بودنــد کــه بــا توجیــه افزایــش 
بعضــی تعرفه هــا در کتــاب ارزش نســبی 
ــش  ــا افزای ــت ب ــل مخالف ــر طب ــات، ب خدم
جدیــد  ســال  در  پزشــکی  تعرفه هــای 
ــات  ــن اعتراض ــال ای ــن ح ــد. در عی کوبیدن
قطعــی  تعرفه هــای  بــود کــه  حالــی  در 
خدمــات تشــخیصی و درمانــی ســال 95 در 
ــی  ــی و عموم ــی، خصوص ــای دولت بخش ه

ــه صــورت  ــران، ب ــت وزی ــاه هیئ ــه 9 خردادم در چارچــوب مصوب
رســمی در تاریــخ 20 خــرداد از ســوی دولــت اعــالم و جزییات آن 
نیــز تشــریح شــد. بــر ایــن اســاس تعرفــه ســال جــاری مراکــز 
درمانــی را بــه ســه گــروه دولتــی، خصوصــی و عمومــی غیردولتی 

تقســیم کــرده اســت کــه رشــد متوســط تعرفــه در هــر ســه گــروه 
10 درصــد اســت؛ بنابرایــن ابالغیــه حــق  العــالج پزشــکان در هــر 
ســه بخــش دولتــی، خصوصــی و عمومــی 5 درصد رشــد داشــته 
اســت؛ بــه طــوری کــه در بخــش خصوصــی از 38 بــه 40 هــزار 
ــش  ــان افزای ــه 9240 توم ــی از 8800 ب ــان و در بخــش دولت توم
ــگ  ــه هتلین ــن هزین ــت. همچنی ــه اس یافت
ــش  ــد و در بخ ــی 23 درص ــش دولت در بخ
ــه  ــه ک ــش یافت ــد افزای ــی 16 درص خصوص
ــی قیمــت  ــن اســاس در بخــش دولت ــر ای ب
ــان  ــزار توم ــه 133 ه ــر تخــت روز از 108 ب ه
و در بخــش خصوصــی از 310 بــه 360 هــزار 
تومــان افزایــش یافتــه اســت. حــال بــا 
 توجــه بــه افزایــش تعرفه هــای پزشــکی 
ــی  ــن نگران ــگ، ای ــوزه هتلین ــژه در ح و به وی
بــه وجــود دارد از آنجایــی کــه بودجــه ســازمان های بیمه گــر بــه 
ــده  ــد از عه ــا نتوانن ــزان 12 درصــد رشــد داشــته اســت، آن ه می
پرداخــت ایــن میــزان افزایــش برآینــد و بــار ایــن هزینه هــا بــاز 

هــم بــر دوش بیمــاران ســنگینی کنــد. ربیــع

»بستری« شدن در بیمارستان های دولتی شبی چند؟
بیمه ۳۱ هزار نویسنده و هنرمند

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدگان س ــور بیمه ش ــر کل ام مدی
ــزار  ــش از 31 ه ــر بی ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
نویســنده و هنرمنــد تحــت پوشــش بیمــه ســازمان هســتند 
گفــت: ظرفیــت پذیــرش افــراد جدیــد را نیــز داریــم. 
ــدان  ــاره بیمــه نویســندگان و هنرمن ــری درب ســیروس نصی
گفــت: در حــوزه بیمــه ایــن افــراد، هم اکنــون مــا مشــکلی 
نداریــم و بــا توافقــی کــه انجــام شــده ،قــرار اســت بدهــی 
ــدان   گذشــته ناشــی از پرداخــت نشــدن حــق بیمــه هنرمن
و نویســندگان طــی اقســاط چندماهــه بــه ســازمان تأمیــن 
ــال  ــای امس ــه پرداختی ه ــود و البت ــت ش ــی پرداخ اجتماع
نیــز بــه روز انجــام شــود. وی افــزود: بخشــی از بیمــه 
می شــود؛  تامیــن  یارانه هــا  هدفمنــدی  از  هنرمنــدان 
ســقف تعــداد آن 10 هــزار و 477 نفــر اســت و بــر اســاس 
ــه  ــری را ک ــا دو هــزار نف ــک ت صحبت هــای انجــام شــده ی
ــخیص  ــه تش ــود دارد ب ــت وج ــش ظرفی ــن بخ ــوز در ای هن
ــه  ــه لیســت بیم ــا را ب ــا آن ه ــد و م ــی  کنن خودشــان معرف
اضافــه خواهیــم کــرد. نصیــری بــه توافــق بــا وزارت ارشــاد 
ــه  ــن وزارتخان ــا ای ــن ب ــت: همچنی ــرد و گف ــاره ک ــز اش نی
ــه تشــخیص  ــه ب ــرادی ک ــا اف ــی انجــام شــده ت ــز توافق نی
ــد ــی کنن ــا معرف ــه م ــد، ب ــه دارن ــه بیم ــاز ب ــان نی  خودش
و مــا مشــکلی بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن افــراد 

ــم. ــد نداری جدی

ارایه تسهیالت معافیت سربازی 
به مددجویان

ــه  ــواده کمیتــه امــداد از ارای معــاون حمایــت و ســالمت خان
ــورد  ــوی م ــه 774 مددج ــربازی ب ــت س ــهیالت معافی تس
حمایــت ایــن نهــاد در ســال 94 خبــر داد. محمدرضــا 
شــاهجانی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح معافیــت ســربازی 
 از ســال 82 در ایــن نهــاد شــروع بــه کار کــرده اســت

افــزود: بــر اســاس ایــن طــرح، فرزنــدان خانواده هــای 
زنــان سرپرســت خانــوار مــورد حمایــت کــه یکــی از فرزنــدان 
ذکــور ســالم بیشــتر از 18 ســال باشــند، از خدمــت وظیفــه 
عمومــی )ســربازی( معــاف می شــوند. هــدف کمیتــه امــداد 
ــه  ــت ک ــن اس ــربازی ای ــت س ــهیالت خدم ــه تس ــرای ارای ب
ــوند  ــر وارد نش ــه فق ــه چرخ ــت ب ــورد حمای ــای م خانواده ه
و پســر زنــان سرپرســت خانــوار نیــز بــا معافیــت ســربازی 
ــود را  ــواده خ ــای خان ــن نیازه ــتغال و تامی ــکان کار و اش ام
داشــته باشــند. شــاهجانی بــا اشــاره به اینکــه توانمندســازی 
خانواده هــای مــورد حمایــت یکــی از اولویت هــای کاری 
کمیتــه امــداد اســت، افــزود: معافیــت از خدمت ســربازی در 
راســتای توانمندســازی خانواده هــای مــورد حمایــت انجــام 
ــاش خانواده هــای  ــرار مع ــه ام ــه کمــک ب ــا زمین می شــود ت
نیازمنــد فراهــم شــود. معــاف شــدن فرزنــد ذکــور خانــواده 
و دریافــت تســهیالت اشــتغال، یکــی از معیارهــای خــروج 

ــان از چرخــه حمایتــی امــداد اســت. مددجوی

اخبار کوتاه

 طرح برکت خانواده 
در سراسر کشور جوانه می زند

بــا فراگیرتــر شــدن اجــرای طــرح »برکــت خانواده« توســط 
بنیــاد برکــت در سراســر کشــور، پنجمیــن نــوزاد زوج هــای 
نابــارور مناطــق محــروم در مــاه مبــارک رمضــان بــه  دنیــا 
ــه  ــه فاطم ــوزاد ک ــن ن ــرد: ای ــالم ک ــت اع ــاد برک ــد. بنی آم
نــام دارد در بیمارســتان امــام رضــا)ع( مشــهد چشــم بــه 
ــو  ــتای الن ــل روس ــروی، اه ــواده  خس ــود. خان ــان گش جه
ــدت  ــی م ــان جنوب ــتان خراس ــه  اس ــتان سربیش شهرس
شــش ســال در آرزوی فرزنــد بودنــد و در نهایــت بــا 
ــارور  ــرای درمــان زوج هــای ناب ــاد برکــت ب کمک هــای بنی
از طریــق طــرح »برکــت خانــواده« صاحــب فرزنــد شــدند. 
تمامــی هزینه هــای درمــان و زایمــان ایــن زوج روســتایی 
ــان  ــی فرم ــه ســتاد اجرای ــاد برکــت وابســته ب توســط بنی
حضــرت امــام)ره( پرداخــت شــده اســت. بنیــاد برکــت از 
ــواده« را در  دی مــاه ســال 93 اجــرای طــرح »برکــت خان
اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری بــا هــدف تحکیــم 
خانــواده و پوشــش هزینه هــای درمانــی زوج هــای نابــارور 
در مناطــق محــروم کشــور آغــاز کــرده اســت. در ایــن طرح، 
ــا واحــد  ــا تشــکیل کارگروهــی مشــترک ب ــاد برکــت ب بنی
خانــواده  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
اقــدام بــه طراحــی و تهیــه  دســتورالعمل نحــوه  شناســایی 
ــروم  ــق مح ــاکن در مناط ــارور س ــای ناب ــاع زوج ه  و ارج
شــبکه های  طریــق  از  کشــور  توســعه یافته   کمتــر  و 
بهداشــت و درمــان روســتایی و معرفــی آن هــا بــه مراکــز 
معتبــر درمــان نابــاروری کــرده و تمامــی هزینه هــای 
تشــخیصی و درمانــی آن هــا از ســوی ســتاد اجرایــی 

فرمــان حضــرت امــام)ره( پرداخــت می شــود.

 جزییات طرح بخشودگی 
دیرکرد جرایم رانندگی

ــور 120  ــه ســایت راه ــه ب ــا مراجع ــد ب شــهروندان می توانن
پلیــس 10 + و دفاتــر پیشــخوان دولــت، ســامانه پیامکــی 
1101202020 از میــزان جرایــم خــود مطلــع شــوند. براســاس 
راهنمایــی  جرایــم  دیرکــرد  دولــت،  هیئــت   مصوبــه 
ــد  ــد ش ــیده خواه ــال 94 بخش ــان س ــا پای ــی ت  و رانندگ
ــی  ــا اجرای ــه ت ــالغ مصوب ــان اب ــز از زم ــون نی ــر قان و براب
ــزارش  ــر اســاس گ ــم. ب ــه فرصــت داری شــدن آن دو هفت
ســایت پلیــس، طــرح بخشــودگی دیرکــرد جرایــم رانندگی 
تــا پایــان ســال 94 از جملــه پیشــنهادهای ناجــا بــه 
مجلــس شــورای اســالمی اســت و پــس از بررســی ایــن 
ــد در صــورت  ــدگان مجلــس مصــوب کردن پیشــنهاد نماین
ــی  ــای رانندگ ــوض جریمه ه پرداخــت و تسویه حســاب قب
توســط مالــکان خــودرو، دیرکــرد جرایــم رانندگــی ناشــی از 
نپرداختــن تــا پایــان 94، بخشــیده می شــود. ایــن طــرح 

ــا ابــالغ هیئــت دولــت اجرایــی خواهــد شــد. ــه زودی ب ب

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : آقای سید علی درخشان دادخواستی به طرفیت خوانده : آقای سعید محمدی به خواسته توهین و 

تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9309983752400897 - 

950129  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/03 و ساعت 12:15 تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/312/م الف به تاریخ 95/03/25

دادنامه
شاکی : آقای حسینعلی ارفع الرفیعی فرزند قاسم به نشانی دولت آباد فلکه انقالب کوی مدرس کوی 

دانشمند پ 7 متهم: آقای احسان ترکی اتهام: تصرف ادوانی 

به تاریخ 94/12/22 در وقت فوق العاده شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده 

ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 940417  تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم  و به شرح ذیل مبادرت به صدور می نماید:

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای احسان ترکی دائر بر تصرف عدوانی یک باب مغازه واقع در دولت آباد 

خیابان طالقانی دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره توسط دادسرای عمومی رو انقالب شهرستان برخوار 

شکایت شاکی شهادت گواه و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم 

دانسته و با استناد به ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 متهم را به تحمل 

شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از مغازه فوق الذکر محکوم نموده و اعالم می دارد رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/312/م الف به تاریخ  95/03/24

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده اجرای احکام 

به نفع خانم معصومه قاید امینی به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/04/23 ساعت 12 

به منظور فروش تمامی 6 دانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 112 متر مربع و اعیانی 96 متر مربع 

واقع در دولت آباد کربکند خ 17 شهریور کوچه باغ میر ملکی آقای صید مراد حبیبی پور توقیف شده که توسط 

کارشناس به مبلغ 310000000 ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف آقای حبیبی پور است برگزار نماید طالبین 

می توانند 5 روز قبل از مزایده در روز مقرر در دفتر این اجرا از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . الزم به ذکر است خریدار بایستی 10 در صد مبلغ مورد 

مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید

مدیر اجرای احکام شعبه دوم شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/314/م الف به تاریخ  95/03/25

دادنامه
خواهان : خانم الله محمدی سامانی فرزند سیاوش با وکالت آقای مجید زارعان آدرمنابادی فرزند علی به 

نشلنی دولت آباد میدان انقالب ابتدای بلوار 22 بهمن و آقای ولی اله حاتمی فرزند محمد کاظم به نشانی 

دولت آباد میدان انقالب ابتدای بلوار 22 بهمن دفتر آقای زارعان  خوانده: آقای امیر شیخ سامانی فرزند 

بهروز به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه خسارات دادرسی2. مطالبه وجه بابت .... قیمت یک 

باب منزل مسکونی

رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم الله محمدی با وکالت آقای ولی اله حاتمی و مجید زارعان 

به طرفیت آقای شیخ سامانی به خواسته مطالبه مهریه به شرح دادخواست با توجه به مفاد دادخواست 

تقدیمی خوهان فتوکپی مصدقث سند نکاحیه که داللت بر علقه و زوجیت دایم زوجین دارد و اینکه خوانده 

در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و مدللی که موجب بی حقی خوهان یا برائت ذمه خود 

باشد به دادگاه ارائه ننموده و مستند دعوی خواهان سند رسمی خالی المعارض می باشد لهذا دعوی خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص مستندا به تبصره الحاقی به ماده 1082 و 1078 از قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 

519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت سه دانگ از یک باب منزل 

مسکونی به مبلغ پانصد میلیون ریال بابت قسمتی از مهریه با رعایت شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران و مبلغ 15250000 ریالهزینه دادرسی و مبلغ 13200000 ریال حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می دارد رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظرخواهی  در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/313/م الف به تاریخ  95/03/24

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

های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

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

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رای شماره 139460302023000970 مورخ 1394/04/31 آقای حمید قلع ریز به شناسنامه 

شماره 49344 کد ملی 1280919043 صادره از اصفهان فرزند محمد علی بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 16/02 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5056الی 5070 – اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 

که بصورت عادی واگذار گردیده است. 

بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/9 

شماره : 8525/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

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

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رای شماره 139460302023002765 مورخ 1394/10/28 آقای حسین پذیری  شناسنامه به 

شماره 45542 کد ملی 1282380745 صادره از اصفهان فرزند مهدی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 99/31 مترمربع مفروزی از پالک 3553 - اصلی واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است . 

بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/9 

شماره : 8528/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

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

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رای شماره 139460302023002793 مورخ 1394/10/28 خانم فرشته پور محمدی   شناسنامه 

به شماره 3505 کد ملی 0052640663 صادره از تهران فرزند اصغرنسبت  بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 110/21 مترمربع مفروزی از پالک 1540و 1541 - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است . 

بدیهی است در صور ت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/3/26 

شماره : 5038/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون ورثه طباطبایی فرزند جالل به وکالت سید حسین زهرایی خواراسگانی نسبت به چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ  با تسلیم2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 21 

اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک 5327/1 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان ) که در اجرای استاندارد سازی شماره پالک به 5327/7 تبدیل گردید( به شماره چاپی 

379809 که در صفحه 521 دفتر 18 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 

گواهی دفتر امالک معامله در رهن و وثیقه نمی باشد و طی سند 82573 مورخ 80/6/9 دفتر خانه 30 

اصفهان مقدار دو دانگ مشاع ان به غیر انتقال گردیده است. به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود 

گردیده است و به موجب گواهی حصر وراثت 69 مورخ 94/1/17 شعبه دهم حقوقی اصفهان و فرم 19 

مالیاتی 16960 مورخ 95/3/8 دارایی اصفهان فوت و ورثه دو پسر و سه دختر به نامهای سید علی و سید 

حسین و سادات و عزت اغا و بتول همگی زهرایی خوراسگانی فرزندان سید هاشم می باشند که تقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی نموده است   طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا سند 

مالکیت  مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه 

کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 8433/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون محسن حقیقت زاده فرزندعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم2 برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 190 اصفهان رسیده مدعی است که سند 

مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 15190/8550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 

چاپی 293676 که در صفحه 395 دفتر 228 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده . و در رهن و  وثیقه نمی باشد به علت اسباب 

کشی سند مالکیت مفقود گردیده است  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

در این آگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز 

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

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

اسناد شرق  ثبت  رییس منطقه  الف  : 8649/ م  به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره  و  مرقوم صادر 

اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون مجید حقیقت زاده فرزندعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم2 برگ استشهاد محلی 

که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 190 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 

تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 15190/8550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 

293675 که در صفحه 522 دفتر 63 خروجی  به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت اسباب 

کشی سند مالکیت مفقود گردیده است  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

در این آگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده 

روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

اسناد شرق  ثبت  منطقه  رییس  الف  م   /8650 : تسلیم خواهد شد. شماره  متقاضی  به  و  مرقوم صادر 

اصفهان هادی زاده

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای شهاب قلی پور شهرکی فرزند حیاتقلی به استناد دو برگ استشهاد یه محلی که هویت و امضای 

شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی 24/333 

امالک   221 دفتر   559 در صفحه  410655 که  سریال  به  اصفهان  ثبت   9 بخش  ابریشم  باغ  در  واقع 

ذیل ثبت شماره 22571 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب نامه شماره 

بازداشت می باشد و سپس  922398-1392/8/13 دادستان فالورجان در قبال مبلغ 500000000 ریال 

تبصره یک  نموده طبق  المثنی  نامبرده در خواست صدور سند مالکیت  این چون  بر  بنا  مفقود گردیده 

اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله نسبت 

این  به  روز   10 آگهی ظرف  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خودمی  مالکیت  یا وجود سند  و  به ملک  مزبور 

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

صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم 

وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

 به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 163/ م الف اکبر پور مقدم رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک

 فالورجان

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9409983620201267  : پرونده  شماره   9510103620202182  : ابالغیه  شماره 

941291 تاریخ تنظیم : 1395/02/20 خواهان مرتضی پور سینا  دادخواستی به طرفیت خوانده قدرت یار 

احمدی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران بیدگل 

ارجاع و به کالسه 9409983620201267 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/27 و ساعت 12:00 

تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده قدرت یار احمدی در خواست خواهان و به تجویز 

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

در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

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

جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/22/95/173/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

داد گستری شهرستان آران و بیدگل

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420352200028 شماره پرونده: 9409980352200830

فرزاد    : نام   1 ردیف  له  محکوم  1395/02/07 مشخصات  تنظیم:  :940951تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره 

نام خانوادگی : آسایش  نام پدر: فریدون   نشانی: استان اصفهان – شهرستان لنجان – فوالد شهر – 

محله بی 2 – بلوار مدرس – فرعی کالر – بلوک 23 – ورودی 306-  طبقه 4 – پالک 414 – ک.پ: 

8491733898 ت . ت : 09176704032 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: کورش    نام خانوادگی 

: ساریخانی   نام پدر : ید هللا  نشانی: مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه  مربوطه 9409970352201557محکوم علیه محکوم 

است به خلع ید از پالک ثبتی 15177/2440 بخش 5 اصفهان و تحویل آن به خواهان به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ 383190 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به 

مبلغ 2500000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

از آن میسر باشد. چنانچه خود را  به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 

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

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

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

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

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

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

اعالم کامل صورت  از  علیه  .4- خودداری محکوم  مالی 1394(   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  8و3 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

انتقال مال  احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 

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

یا هردو مجازات  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای  تعزیری درجه شش  نباشد موجب مجازات 

از  پس  اموال  چنانچه صورت   -6 مالی 1394(.  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( می شود. 

یا  تودیع وثیقه  یا  له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  مهلت سی روز 

مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه  محکوم  توسط  معرفی کفیل 

 1394( شماره : 8644/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان



چهارشــــنـبه  26 خردادماه  1395

حرکت بی وقفه برای پویایی پروژه های شهری در ماه بندگی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 179 ســـــال دوم                ݡسݒ

روزه واقعی

قال امیرالمومنین علیه السالم: الصیام اجتناب المحارم کما 

یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام علی علیه السالم فرمود: روزه پرهیز از حرام هاست؛ 

همچنان که شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند.

بحار، ج 93، ص 249

-«  حدیث روز   »-

آغــاز  بــا  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
ــای  ــه خیابان ه ــی ادام ــات اجرای عملی
ــه 3 ــن در منطق ــر زری ــادی و کم  فرش
نوســازی بافــت فرســوده در شــهر جــان 

ــه خــود می گیــرد. ــازه ای ب ت
ــانه ای  ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
گذشــته  روز  اصفهــان،  شــهرداری 
شــهرداری   3 منطقــه  شــهروندان 
چنــد  کلنگ زنــی  شــاهد  اصفهــان، 
پــروژه عمرانــی در ایــن منطقــه بودنــد. 
ایــن پروژه هــا شــامل عملیــات اجرایــی 
ادامــه خیابــان فرشــادی حدفاصــل 
خیابــان  تــا  بــاغ گلدســته  خیابــان 
زیرســطحی  پاركینــگ  اســتانداری، 
 400 ظرفیــت  بــا  فرشــادی  خیابــان 
ســالن  احــداث  خــودرو، كلنگ زنــی 
ــاورت  ــال و مج ــان كم ــتی در خیاب كش
زورخانــه مــوال علــی)ع( و عملیــات 
اجرایــی خیابــان كمــر زریــن حدفاصــل 

ــود. ــی)ع( ب ــام عل ــدان ام ــا می ــال ت ــان كم خیاب
ــای  ــی پروژه ه ــال كلنگ زن ــرد: در ح ــار ك ــه اظه ــن برنام ــان در ای ــهردار اصفه ش
ــک  ــق ی ــه در مناط ــه البت ــتیم ك ــان هس ــهر اصفه ــای ش ــور در محله ه  محله مح
و ســه شــهرداری بــه دلیــل وجــود معابــر و ســاختمان های تاریخــی و بــه دلیــل 
اینكــه بایــد مســایل میراثــی در آن رعایــت شــود، كار مشــكل تر از ســایر مناطــق 
ــان را در  ــه توســعه شــهر اصفه ــان اینك ــا بی ــژاد ب ــدی جمالی ن ــر مه اســت. دکت
كنــار حفــظ میــراث شــهر می خواهیــم، تصریــح كــرد: در مناطــق تاریخــی شــهر 
ــت حفــظ  ــا رعای ــان ب ــک و ســه، توســعه شــهر اصفه ــد مناطــق ی ــان مانن اصفه

ــود. ــام می ش ــی انج ــراث فرهنگ می

ــه اینکــه ســعی می کنیــم  ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــتی ای ــالن كش ــاه س ــر از 4 م در کمت
برســانیم بهره بــرداری  بــه  را   منطقــه 

افــزود: احــداث ایــن ســالن می توانــد 
در احیــای ایــن رشــته ورزشــی در ســطح 

ــد.  ــر باش ــتان موث اس
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه آغــاز 
كمرزریــن  خیابــان  اجرایــی  عملیــات 
حدفاصــل خیابــان كمــال تــا میــدان امــام 
ایــن  آزادســازی های  علــی)ع( گفــت: 
ــان، طــی مــدت اخیــر انجــام شــده؛  خیاب
ــه وجــود  ــن منطق ــه در ای ــا مشــكلی ك ام
ــازی ها  ــن آزادس ــه ای ــت ك ــن اس دارد ای
ــن در  ــت زمی ــودن قیم ــران ب ــل گ ــه دلی ب

ــی رود. ــش م ــدی پی ــه كن ــه 3 ب منطق
وی در ادامــه بــه پــروژه آغــاز عملیــات 
فرشــادی  خیابــان  ادامــه   اجرایــی 
منطقــه  در  آن  زیرســطحی  پاركینــگ  و 
3 شــهرداری اشــاره كــرد و ادامــه داد: 
ســاخت ایــن خیابــان و پاركینــگ آن، اهمیــت بســیار زیــادی دارد؛ چــرا كــه بــه 

مــوازات خیابــان آمــادگاه اســت و تمركــز زیــادی جمعیتــی دارد.
جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه مــا پروژه هایــی را آغــاز می كنیــم كــه بتوانیــم آن هــا 
ــرداری برســانیم، اضافــه کــرد: احــداث  ــه بهره ب ــان ســال ب ــا پای ــه ســرعت ت را ب
ایــن پروژه هــا می توانــد ترافیــک منطقــه 3 را تــا حــدود بســیار زیــادی كاهــش 

دهــد.
ــن ســه  ــرداری از ای ــان شــیرینی بهره ب ــدوارم شــهروندان عزیزم ــزود: امی وی اف
پــروژه و پروژه هــای دیگــر منطقــه و ســایر مناطــق شــهرداری را تــا پایــان ســال 

بچشــند. 

کمر زرین در منطقه 3؛ با آغاز عملیات اجرایی ادامه خیابان های فرشادی و 

گرفت نوسازی بافت فرسوده شهر اصفهان جانی دوباره 
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خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانـت وراهنمائیم کن در آن 
به برهان وراههاى درخشانت وبگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات 

بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان.

-«   دعاى روز نهم ماه مبارک رمضان   »-

چاپ  دوم

چاپ  اول

م الف :2442

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

صاحبان محترم مشاغل

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 4/94/1955 مــورخ 94/11/4 شــورای اســامی شــهر در نظــر 
دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه عمــل می آیــد.

ــه شــماره 4/95/524 مــورخ 95/3/19 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد  ــه اســتناد مصوب شــهرداری فوالدشــهر ب

عملیــات ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه ذیــل  دعــوت بــه 

ــد. ــل می آی عم

بر اساس اصاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر 
درآمد صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( از تیرماه به خردادماه تغییر یافته و مودیان 

 محترم بایستی اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 را از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه 1395 ارائه نمایند.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/4/5 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/4/12 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مناقصــه بــه واحــد 

امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ پایه )به ریال(   مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )به ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

35/320/500/000 1/766/025/000 95/5682 

95/3/17 

  فروش قطعه زمینی با کاربری تجاری - خدماتی

 و گردشگری به شماره 3/2 واقع در سایت مرکزی

 فوالدشهر به مساحت 1962/25 متر مربع

1

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

100/000/000 2/000/000/000 95/6402 

95/3/24 

 ترمیم ترانشه های آسفالتی سطح شهر فوالدشهر بصورت
50 درصد نقدی و 50 درصد ملک با شرایط مزایده

1

در حالــی کــه ابرپروژه هــای شــهر اصفهــان بــا ســرعت و بــه صــورت شــبانه روزی در حــال ســاخت اســت، هــر هفتــه کلنــگ ســاخت پروژه هــای دیگــری نیــز در ســطح شــهر بــه زمیــن می خــورد و شــهرداری اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان نیــز 
ایــن کلنگ زنی هــا را بــا قــوت ادامــه می دهــد. 7 پــروژه ای کــه به تازگــی کلنــگ عملیــات اجرایــی آن هــا بــه زمیــن خــورده، عبارتنــد از تعریــض پــل فلــزی در منطقــه 5، زیرگــذر خیابــان مطهــری و ادامــه خیابــان اردیبهشــت در منطقــه 1، ورزشــگاه 

امیرالمومنیــن در منطقــه 12 و ادامــه خیابــان فرشــادی و پارکینــگ زیرســطحی آن، خیابــان حدفاصــل کمــال تــا میــدان امــام علــی)ع( و ســالن کشــتی خیابــان کمــال در منطقــه 3.
نکته حایز اهمیت درباره احداث این پروژه ها این است که تمامی پروژه هایی که به تازگی کلنگ می خورد تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

آیین کلنگ زنی ادامه خیابان فرشادی و پارکینگ زیر سطحی آن آیین کلنگ زنی ادامه خیابان فرشادی و پارکینگ زیر سطحی آنآیین کلنگ زنی ادامه خیابان فرشادی و پارکینگ زیر سطحی آن

آیین کلنگ زنی تعریض پل فلزی

آیین کلنگ زنی خیابان زرین کمر حد فاصل خ کمال تا میدان امام علی آیین کلنگ زنی خیابان زرین کمر حد فاصل خ کمال تا میدان امام علی

آیین کلنگ زنی ورزشگاه محله امیر المومنین آیین کلنگ زنی ورزشگاه محله امیر المومنین  آیین کلنگ زنی سالن کشتی خ کمال.

آیین کلنگ زنی زیر گذر خ مطهری 

آیین کلنگ زنی ادامه خیابان فرشادی و پارکینگ 

زیر سطحی آن )1(


