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� ــن فریضــه   ــه حــق ای ــم ک ــراف کنی ــد اعت «بای

الهــی کــه درمــان دردهــای عمــده  فــردی 
و اجتماعی ماست، ادا نشده است.» 

ایــن جملــه، بخشــی از پیــام مقــام معظــم رهبــری 
خطــاب بــه اجــالس نمــاز اســت. 

بیســت وپنجمین اجالس نماز، روز پنجشــنبه ۱۸ آذر 
برگــزار شــد. برپایــی اجالســی بــا عنــوان نمــاز برای 
ایــن اســت کــه نمــاز، ســتون دیــن تلقــی می شــود 
و «اقامــوا الصــالة»، یــک وظیفــه مهــم حاکمیــت 
اســت. (اّلذیــن ان مکّناُهــم فــي األرض اقامــوا 

ــالة) الّص
ــاز  ــیم و نم ــاز باش ــل نم ــه اه ــن ک ــا همی ــا آی ام
بخوانیــم، کافــی اســت و حــق نمــاز ادا شــده 

اســت؟
 اگــر ایــن باشــد کــه بســیاری از افــراد نمــاز 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

مســتضعفین  بســیج  ســازمان  ســابق  رئیــس 
رهبــری  معظــم  مقــام  از  نامــه ای  طــی 
کــرد  قدردانــی  و  تشــکر  قــوا  کل   فرماندهــی 
ــه  ــی ک ــد و پیمان ــر عه ــس دارم ب ــا نف ــت: ت و گف
بســته ام،  شــهیدان  و  امــام  و  حضرتعالــی  بــا 
ســرتیپ  ســردار  نامــه  از  بخشــی  هســتم.در 
فرهنگی اجتماعــی  معــاون  نقــدی،  محمدرضــا 
ــت  ــف و عنای ــت: از لط ــده اس ــداران آم ــپاه پاس  س
ــرای  ــت ب ــک والی ــرباز کوچ ــن س ــه ای ــاد ب و اعتم
خدمــت در ســنگری جدیــد کــه موضــوع آن دغدغــه 
و  می کنــم  تشــکر  اســت،  حضرتعالــی  اصلــی 
پیــش از آن، اینکــه رخصــت دادیــد بیــش از هفــت 
ــه  ــم، صمیمان ــیجیان باش ــر بس ــادم و نوک ــال خ س

ــا  ــده اســت: ت ــه آم ــن نام ــه ای سپاســگزارم.در ادام
ــا حضرتعالــی  ــی کــه ب ــر عهــد و پیمان  نفــس دارم ب
ــل  ــه فض ــتم و ب ــته ام، هس ــهیدان بس ــام و ش و ام
پــروردگار لحظــه ای دســت از مبــارزه بــا کفــر و نفاق و 
ظلــم و ســتم برنخواهــم داشــت و ان شــاءهللا ســنگر 
 جدیــد خدمتــم مثــل همیشــه کانون جوشــان عشــق 
آمریــکا  بــا  مبــارزه  و  والیــت  از  اطاعــت   و 
و ایــادی اش خواهــد بــود.در پایــان ایــن نامــه آمــده 
اســت: از خــدای متعــال می خواهــم ســایه پــر 
ــج(  ــام عصر)ع ــور ام ــا ظه ــز را ت ــام عزی ــر آن ام مه
ــا نفــس  ــدارد و ت ــر ســر امــت اســام مســتدام ب ب
ــی  ــام اله ــن نظ ــه ای ــزاری ب ــق خدمتگ ــر توفی  آخ

را نصیب ما سازد. پایگاه خبری بسیج

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: قانــون انتخابــات تاکنــون 
بعضــی  در  نه تنهــا  اســت؛  داشــته  متعــدد  اصاحــات 
ــز در کار  مــوارد مشــکات را رفــع نکــرده، بلکــه نقایصــی نی
ــخنگوی  ــی، س ــعلی کدخدای ــت. عباس ــود آورده اس ــه وج ب
شــورای نگهبــان، در نشســتی کــه دیــروز 20 آذر در دانشــگاه 
ــا موضــوع »سیاســت  های کلــی ناظــر بــر  شــهید بهشــتی ب
ــا اشــاره بــه چالش  هــای قوانیــن  انتخابــات« برگــزار شــد ب
ــا  ــده م ــه ش ــا گفت ــه باره ــه ک ــت: همان گون ــی گف انتخابات
در یــک دهــه گذشــته یــک نظــام انتخاباتــی جامعــی 
ــا  ــی م ــررات انتخابات ــن و مق ــزود: قوانی ــته   ایم. وی اف نداش
یــک قوانیــن حداقلــی اســت و بخشــی از آن هــا مربــوط بــه 
ــی از  ــش سیاس ــک کن ــات ی ــت. انتخاب ــای اول اس دهه ه
ســوی فعاالن سیاســی اســت کــه پویاســت و قوانیــن آن نیز 
بایــد فعــال باشــد. ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه 
ابــاغ سیاســت های کلــی انتخابــات از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری تصریــح کــرد: ابــاغ سیاســت های کلــی انتخابــات 
ــد بســیاری  ــات کشــور، می توان ــوان نقشــه راه انتخاب ــه عن ب
ــا  ــات ب ــه انتخاب ــه االن در زمین ــا ب ــا ت ــه م از مشــکاتی را ک
ــه مشــکل  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــم، برطــرف کن ــر بودی آن درگی
اســت  الزم  گفــت:  انتخابیــه  حوزه هــای  تقســیم بندی 
عدالــت انتخاباتــی در تقســیم حوزه هــای انتخاباتــی بــه 
وجــود بیایــد تــا مشــکات اجرایــی کمتــری داشــته باشــیم 
ــی  ــد 1 سیاســت های کل ــی در بن ــه خوب ــن مســئله ب ــه ای ک

ــف شــده اســت. ــات تعری انتخاب
کدخدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه عــدم شــفافیت هزینه هــای 
ــر شــد:  ــر از مشــکات ماســت، متذک ــی یکــی دیگ انتخابات
متأســفانه پیرامــون هزینه هــای انتخاباتــی کاندیــدا حداقــل 
ــت شــده  ــا از آن غفل ــررات وجــود دارد و کام ــن و مق قوانی

اســت.
ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامــه داد: در همــه کشــورها در 
ــای  ــا، مکانیزم ه ــی نامزده ــای انتخابات ــا هزینه ه ــه ب رابط
ــع  ــه مناب ــت ک ــخص اس ــا مش ــود دارد و کام ــنی وج روش
مالــی آنــان از کجــا تأمیــن می شــود و تــا چــه انــدازه 

می تواننــد هزینــه کننــد.
ــک حــوزه  ــه در ی ــا انصــاف اســت ک ــه آی ــان اینک ــا بی وی ب
انتخابیــه کوچــک یــک فــرد میلیاردهــا تومــان هزینــه 
ــی  ــزم خاص ــفانه مکانی ــرد: متأس ــد ک ــد، تأکی ــی کن انتخابات
ــی وجــود  ــای انتخابات ــرای بررســی هزینه ه ــا ب در کشــور م
ــی  ــاس گزارش های ــر اس ــی ب ــان گاه ــورای نگهب ــدارد و ش ن
ــک  ــی ی ــای انتخابات ــد، هزینه ه ــتش می رس ــه دس ــه ب ک

فــرد را بررســی می کنــد.
ــه اصــل نظــارت و بررســی  ــی ک ــزود: از آنجای ــی اف کدخدای
ــت ــه اس ــورد توج ــورها م ــه کش ــا در هم ــت نامزده  صاحی

ــا  ــم و مکانیزم ه ــفاف کنی ــئله را ش ــن مس ــد ای ــز بای ــا نی  م
و شــرایط عینــی و ملمــوس بیشــتری را در ایــن زمینــه 

ــوان ــگاران ج ــگاه خبرن ــیم. باش ــته باش داش

وب ســایت خبــری »المصــدر 7« گــزارش داد: ژنــرال 
»جیمــز ماتیــس«، وزیــر دفــاع کابینــه ترامــپ ایــران 
ــم  ــه مته ــش منطق ــات و آرام ــم زدن ثب ــر ه ــه ب را ب
ــران از  ــر ای ــد: خط ــی ش ــس مدع ــرال ماتی کرد.ژن
داعــش و القاعــده بــرای منطقــه بیشــتر اســت. 
ــرده و  ــه نک ــور حمل ــن کش ــه ای ــون ب ــش تاکن داع
ــک،  ــن گروه ــه ای ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس ای
وســیله ای بــرای نعــره زدن ایــران در منطقــه اســت.
ــکا  ــت: آمری ــود گف ــای خ ــه ادعاه ــس در ادام ماتی
ــا  ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــه ب ــکا را ک ــوی آمری ــد رادی بای
ایــران راه انــدازی شــده بــود، دوبــاره راه بینــدازد. آنچه 
ایرانیــان بایــد بداننــد ایــن اســت کــه آمریــکا بــا آن ها 
ــا نظــام تهــران  ــا مشــکل مــا ب ــدارد و تنه دشــمنی ن

ــی  ــن رویاروی ــه اولی ــه ب ــت.»المصدر 7« در ادام اس
 ماتیــس بــا فرمانــده ســپاه ایــران اشــاره کــرد 
و افــزود: ماتیــس در ادامــه بــه اظهــارات اخیــر 
ــران  ــداران ای ــپاه پاس ــده س ــری، فرمان ــردار جعف س
اشــاره کــرد و گفــت: ســخنان فرمانــده ســپاه ایــران 
 دربــاره ســیطره ایــران بــر 4 پایتخــت عربــی، دمشــق
ــا، مبالغــه ای بیــش نیســت. ــروت و صنع بغــداد، بی
ماتیــس در ادامــه مدعــی شــد: ایــران از نظــام بشــار 
اســد حمایــت می کنــد؛ چــون می دانــد ســقوط 
دمشــق، ضربــه بزرگــی بــه بدنــه راهبــرد نظــام ایــن 
کشــور در منطقــه خواهــد زد.گفتنــی اســت کــه 
 ،)JPost( ــت ــم پس ــتی جروزال ــه صهیونیس روزنام
ــگ  ــل: س ــوان »تحلی ــر عن ــتی زی ــرا در یادداش اخی
دیوانــه در برابــر ایــران«، نگاهــی به مواضــع ضدایرانی 
ــی  ــکا، یعن ــاع آمری ــرای وزارت دف ــپ ب ــه ترام گزین
ــتار  ــن نوش ــت.در ای ــته اس ــس« داش ــز ماتی »جیم
ضمــن حملــه بــه حمایــت تهــران از گروه هــای 
مقاومــت در منطقــه، ابــراز امیــدواری شــده کــه دولت 
جدیــد آمریــکا مواضــع ســخت تری علیــه کشــورمان 
ــه پیشــنهاد  ــن ب ــم پســت همچنی اتخــاذ کند.جروزال
ــرده  ــاره ک ــدس اش ــغالگر ق ــم اش ــگ رژی ــر جن وزی
ــران شــده  ــه ای کــه خواســتار تشــدید تحریم هــا علی

اســت. جام نیــوز

ــا  ــت: گزارش ه ــی نوش ــوز در گزارش ــدر نی ــایت المص وب س
حاکــی از ایــن هســتند کــه عربســتان موافقــت کــرده اســت 
ــاز  ــا در صــورت نی ــازه داده ت ــم صهیونیســتی اج ــه رژی و ب
ــتفاده  ــور اس ــن کش ــمان ای ــران از آس ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
کند.ایــن وب ســایت نوشــت: طبــق گــزارش کانــال دو 
اســرائیل یــک مقــام اروپایــی اعــام کــرده کــه عربســتان با 
درخواســت اســرائیل بــرای اســتفاده از آســمان خــود بــرای 
ــود  ــت.گفته می ش ــرده اس ــت ک ــران موافق ــه ای ــه ب حمل
عربســتان آمادگــی کامــل خــود را در قبــال ایــن درخواســت 
ــرائیلی  ــای اس ــاز جنگنده ه ــورت نی ــا در ص ــرده ت ــام ک اع
ــن  ــه کنند.ای ــران حمل ــه ای ــم ب ــق ه ــن طری ــد از ای بتوانن
مقــام اروپایــی همچنیــن افــزود: مقامــات عربســتانی بــه 
ــا اســرائیل  ــران ب ــه ای ــوط ب طــور کامــل در موضوعــات مرب

ــوز ــتند. جام نی ــگ هس هماهن

ــا  ــات ۹۶ فع ــرد: انتخاب ــد ک ــه مدرســین تاکی عضــو جامع
در جامعــه مدرســین مســکوت اســت و تصمیمــی در ایــن 

ــم. ــه نگرفته ای زمین
آیــت هللا مرتضــی مقتدایــی، عضــو جامعــه مدرســین، اظهــار 
داشــت:  جلســه شــورای مرکــزی جامعــه مدرســین حــوزه 
علمیــه قــم جمعه شــب )1۹ آذر( بــه ریاســت  آیــت هللا 
یــزدی برگــزار و گزارشــی از اجاســیه روز پنجشــنبه جامعــه 
مدرســین ارائــه شــد.آیت هللا مقتدایــی دربــاره برنامــه 
ــوز  ــرد: هن ــح ک ــکل تصری ــن تش ــی ای ــی و سیاس انتخابات
ــرای انتخابــات ۹۶ اقدامــی در جامعــه مدرســین صــورت  ب

ــن مســئله مســکوت اســت. ــه و ای نگرفت
وی دربــاره دیــدار مشــترک بــا جامعــه روحانیــت مبــارز نیــز 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــا تصمیم ــه مدرســین فع ــت: جامع گف

نگرفتــه اســت. فــارس
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حق نماز

  ادامه از صفحه یک: 
ــاُهون«  ــم س ــن صاِتِه ــم َع ــَن ُه ــن اّلذی ــٌل لِلُمَصّلی »َفَوی
)آیــه 3(؛ »وای بــه حــال گروهــی از نمازگــزاران کــه از نمــاز 

خــود غافلنــد.«
ــه  ــه نقط ــت ک ــه آن اس ــرام ب ــاز، احت ــوق نم ــی از حق یک
مقابلــش می شــود اســتخفاف نمــاز؛ یعنی ســبک شــمردن 
ــد و ســبک می شــمارد  ــاز را می خوان ــه انســان نم  آن؛ اینک
و بــه شــکل امــری کــه خیلــی مهــم نیســت، تلقــی 
می کنــد. ایــن امــر، شــخص نمازگــزار را از زمــره نمازگــزاران 
ــد  ــخصی درمی آی ــورت ش ــه ص ــی ب ــد؛ یعن ــارج می کن خ
ــش  ــمن و خصم ــت دش ــازش در روز قیام ــان نم ــه هم ک
خواهــد بــود؛ چــون پیوســته نمــاز را تحقیــر و بــه شــأنش 
ــت.  ــمرده اس ــبک می ش ــرده و آن را س ــی می ک بی اعتنای
ــال شــفاعتنا مســتخفا  ــن تن ــود: »ل ــام صــادق)ع( فرم ام
ــی  ــت. یعن ــا رف ــت و از دنی ــه را گف ــن جمل ــاة«؛ ای بالص
ــبک  ــاز را س ــه نم ــی ک ــه کس ــت ب ــل بی ــا اه ــفاعت م ش
ــد( ــاز نخوان ــه نم ــی ک ــد کس ــد. )نگفتن ــمارد، نمی رس بش
سیدالســاجدین)ع( نیــز می فرماینــد: حــق نمــاز ایــن 
اســت کــه بدانــى نمــاز، درآمــدن بــه پیشــگاه معبــود یگانــه 
اســت و تــو در نمــاز پیــِش روى او ایســتاده اى! پــس آنــگاه 
ــه  ــه ب ــى ک ــزاوار آن ــدی، س ــت آگاه ش ــن حقیق ــر ای ــه ب ک
نمــاز بایســتى. واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ وســیله ای 
مســتحکم تر و دائمى تــر از نمــاز بــراى ارتبــاط میــان 

ــا خــدا نیســت. انســان ب
 خداونــد در قــرآن می فرمایــد: بــرای یــاد مــن و ذکــر مــن 
ــناترین  ــری«. ناآش ــوة لذک ــم الصل ــد؛ »اق ــه پاداری ــاز ب نم
ــاز  ــاز آغ ــیله نم ــه وس ــدا ب ــا خ ــود را ب ــه خ ــان ها رابط انس
نیــز بهشــت  اولیــاى خــدا  مى کننــد و برجســته ترین 
ــد. ــاز مى جوین ــوب را در نم ــا محب ــود ب ــس خ ــوت ان خل

 هــر کــس بنــا بــر اعتقــادات و باورهــای خــود بــه گونــه ای 
ــی  ــب اله ــن واج ــازد و ای ــرار می س ــاط برق ــاز ارتب ــا نم  ب
ــاز  ــا نم ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــا اینک ــد؛ ام ــه می کن را اقام
ــه  ــر آن را اقام ــه واف ــتیاق و عاق ــا اش ــت و ب ــس گرف ان
ــزاران  ــیاری از نمازگ ــرای بس ــه ب ــت ک ــی اس ــرد، پرسش ک
ــگاه واال  ــا وجــود جای ــرا ب ــده اســت؛ زی ــز بی پاســخ مان نی
و توصیف هــای بلنــدی کــه دربــاره نمــاز در آموزه هــای 
ــه  ــا ب ــه بس ــه چ ــن فریض ــه ای ــده، اقام ــه ش ــی ارائ دین
صــورت تکــراری و کلیشــه ای درآمــده و آنگونــه کــه بایســته 
ــت آن  ــت و اهمی ــه قداس ــت، ب ــام آن اس ــته مق و شایس

توجــه نمی شــود.
امــا حــق نمــاز را چــه کســانی مــی شناســند؟ امــام 
علــی)ع( می فرماینــد: و قــد عــرف حقهــا )الصلــوة( رجــال 
ــاع و ال  ــة مت ــا زین ــن ال تشــغلهم عنه ــن الذی ــن المؤمنی م
قــرة عیــن مــن ولــد و ال مــال یقــول هللا ســبحانه : »رجــال 
ــاة  ــام الص ــر هللا و اق ــن ذک ــع ع ــارة و ال بی ــم تج ال تلهیه

ــوة« ــاء الزک وایت
ــا ــای دنی ــه زینت ه ــناخته اند ک ــان ش ــاز را مؤمن ــق نم  ح

از عبــادت  آنــان را  از فرزنــد و مــال،  نــور چشــمی ها 
پروردگارشــان بازنمــی دارد؛ زیــرا خداونــد ســبحان می گویــد: 
»مردانــی هســتند کــه تجــارت و داد و ســتد آنــان را از یــاد 
ــی دارد.«  ــت زکات بازنم ــاز و پرداخ ــتن نم ــدا و برپاداش خ

)نهج الباغــه، خطبــه 199 )
چــه دردنــاک و تلــخ اســت هنگامــی که خــدا بــا آن عظمت 
ــدار و حضــور ماســت ــه ســوی مــا می آیــد و مشــتاق دی  ب

ــد  ــا می فرمای ــه زیب ــم. چ ــه می گیری ــا از او فاصل ــی م ول
ــَک  ــی َعْن ــی َفُأَولِّ ــَک َتْدُعونِ ــا َربِّ ِإنَّ ــجاد)ع(: »َی ــام س ام
ــُل  ــا َأْقَب ــیَّ َف ُد ِإَل ــَودَّ ــَک َو َتَت ــُض ِإَلْی ــیَّ َفأََتَبغَّ ــُب ِإَل َو َتَتَحبَّ

ــَک...«؛ َل َعَلْی ــوُّ َط ــَی التَّ ــَک کَأَنَّ لِ ِمْن
ــو رو  ــن از ت ــی م ــی، ول ــرا می خوان ــو م ــروردگارم ت  ای پ
ــن  ــی م ــی، ول ــتی می کن ــن دوس ــا م ــو ب ــم و ت می گردان
ــی  ــت می کن ــه مــن محب ــو ب ــم و ت ــو دشــمنی می کن ــا ت  ب

و من نمی پذیرم، گویا من منتی بر تو دارم.
اگــر انســان بــا الطــاف و مراحــم کریمانــه خــدا آشــنا شــود 
و همــه چیــز را از او بدانــد و یقیــن بدانــد کــه او هــر لحظــه 
مراحــم و الطــاف خــود را بــه ســوی انســان روان می ســازد 
و زندگــی انســان را در ســایه مهــر و محبــت خــود هدایــت 

می کنــد، بهتــر حــق نمــاز را ادا خواهــد کــرد.

احکام حکومتی پیامبر)ص( 

برخورد قاطع با متخلف    

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانسرویس سیاست

ــت  ــش رحم ــاب زیبای ــی از الق ــه یک ــام ک ــر)ص( اس پیامب
اســت و رحمــة للعالمیــن نــام گرفتــه اســت، در جــای 
ــد و حتــی از مســئله ای  ــا قاطعیــت برخــورد می کردن خــود ب
ــتند  ــود، نمی گذش ــی ب ــن دین ــاف قوانی ــه برخ ــک ک  کوچ
ــا جامعــه اســامی  و کســی را کــه حقــی از حقــوق مــردم ی
را پایمــال می کــرد، مواخــذه و تنبیــه می نمودنــد؛ آنچــه 
ــم؛ بســیاری از  ــر می بینی ــی کمت ــا در حکومت هــای غیراله م
ــی  ــا ســختگیر هســتند، در حال ــر خطــای رعای حــکام در براب
ــا اغمــاض  ــه خطــای عمــال حکومــت خــود ب کــه نســبت ب

برخــورد می کننــد. 
ــان  ــدرت آنچن ــدوده ق ــه مح ــدار و ورود ب ــه زمام ــی ب نزدیک
مصونیتــی بــرای اشــخاص فراهــم می کنــد کــه اغلــب افــراد 
ــه ایــن جرگــه پوالدیــن  ــه هــر قیمتــی خــود را ب ــد ب حاضرن
ــد. در تمامــی حکومت هــا، همیــن کــه کســی مــورد  وارد کنن
ــا خاطــری  عنایــت ویــژه نظــام قــدرت واقــع شــود، دیگــر ب
ــن  ــد و مطمئ ــت بزن ــی دس ــر عمل ــه ه ــد ب ــوده می توان آس
 باشــد کــه در برابــر جرایــم و جنایاتــی کــه مرتکــب می شــود

مؤاخــذه ســنگینی در انتظــار او نخواهــد بــود؛ آنچــه متاســفانه 
در دوره مــا هــم بــه عیــان دیــده می شــود؛ گرچــه در مــواردی 
ــرد  ــر کارب ــا کمت ــه مصونیت ه ــده ک ــده ش ــبختانه دی خوش
دارد، امــا برخــی همچنــان در پشــت افــراد و گروه هایــی 
قــرار دارنــد کــه بــه راحتــی اقداماتــی غیرقانونــی و ... انجــام 

ــتند!  ــون هس ــان مص ــد و همچن می دهن
بــه  نجومــی کار  حقوق هــای  بحــث  در  هنــوز  چنانچــه 
ســرانجامی کــه بایــد نرســیده و مــردم هنــوز نتیجــه ای 
قابــل قبــول را ندیده انــد و رهبــری معظــم همچنــان از عــدم 
ــرم  ــر اک ــی پیامب ــاق سیاس ــا اخ ــد؛ ام ــیدگی گله مندن رس
ــی  ــن مش ــل ای ــه مقاب ــا نقط ــه دقیق ــه و آل ــی هللا علی صل

ــت. ــاری اس ج
ــا اغمــاض بیشــتری   آن حضــرت در مــوارد اشــتباهات رعای
ــاره خطاهــای عمــال  ــد؛ ولــی خــود را درب ــه خــرج می دادن ب
حکومــت مســئول می دانســتند و آنــان را مــورد مؤاخــذه 

ــد. ــرار می دادن ــدیدتر ق ش
 نمونــه ای از خطــای عمــال حکومــت کــه بــا برخــورد شــدیدی 
از جانــب رســول اکــرم مواجــه شــد، ماجــرای گــروه هشــت 
ــش ــن جح ــدهللا ب ــرکردگی عب ــه س ــه ب ــت ک ــره ای اس  نف

ــی از تحــرکات  ــع آوری اطاعات ــرای جم ــه ب ــه طــور محرمان ب
ــه  ــت ک ــلم اس ــد. مس ــده بودن ــتاده ش ــه فرس ــرکان مک مش
ایــن هشــت نفــر افــراد مــورد اعتمــاد پیامبــر بودنــد کــه بــرای 
ــرا ــن ماج ــدند. در ای ــده ش ــژه برگزی ــی وی ــن مأموریت  چنی

ــی برخــاف دســتور  ــر عمل ــاد پیامب ــورد اعتم فرســتادگان م
ایشــان  بــه  رســول هللا  زیــرا  می دهنــد؛  انجــام   ایشــان 
دســتور جنــگ نــداده بــود؛ بلکــه فقــط قــرار بــود اخبــاری از 

تحــرکات مشــرکان بــرای پیامبــر بــه دســت آورنــد.
 ایــن عمــل، اگرچــه منجــر بــه لــو رفتــن اســرار پیامبــر نــزد 
مشــرکان شــد و بــه طــور طبیعــی، بایــد از ایــن حیــث مــورد 
 عتــاب رســول اکــرم واقــع می شــد، لکــن مــورد برخــورد تنــد 
و علنــی آن حضــرت و نــه صرفا توبیخ و بازخواســتی محرمانه، 
ــعی  ــدا س ــول  خ ــه رس ــح مک ــان فت ــت. در جری ــرار گرف ق
ــر وارد مکــه شــود و قریشــیان از حرکــت   داشــت کــه بی خب
و عملیــات او مطلــع نگردنــد. حاطــب بــن ابــی بلتعــه، یکــی 
از مهاجــران، نامــه ای بــه قریــش نوشــت و جریــان حرکــت 
ــی ســپرد  ــه زن  آن حضــرت را در آن نامــه درج کــرد و آن را ب
 و مــزد زیــادی بــرای آن زن معیــن کــرد کــه نامه را بــه قریش 
 برساند. پس از آنکه خداوند رسولش را از این مطلب آگاه کرد

ــه  ــه راه مک ــر در میان ــر پیامب ــه ام ــب ب ــی طال ــن اب ــی ب عل
ــزد رســول اکــرم آورد. لکــن  ــه ن نامــه را از آن زن گرفــت و ب
رســول هللا بــا چنیــن عمــل خطایــی بــا اغمــاض برخــورد کــرد. 
در ایــن جریــان، عمــل حاطــب بــن ابــی بلتعــه، ُجرمــی بزرگ 
ــات  ــّر عملی ــت س ــه او می خواس ــرا ک ــود؛ چ ــمرده می ش ش
حکومــت در حــال جنــگ را افشــا کنــد؛ اگرچــه با تقدیــر الهی 
ــا شکســت مواجــه شــد. مقایســه برخــورد  ــر او ب ــن تدبی ای
همــراه بــا اغمــاض و تخفیــف پیامبــر بــا حاطــب کــه یکــی 
ــود،  ــدون مســئولیت حکومتــی ب از افــراد عــادی جامعــه و ب
 بــا برخــورد بــدون اغمــاض ایشــان بــا عبــدهللا بــن جحــش 
و یارانــش  کــه عامــل حکومــت بودنــد، بــه روشــنی گویــای 

ایــن اخــاق سیاســی حضــرت اســت. 

خبر سیاسی 

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:خبر سیاسی 

 در برخورد با مفاسد اقتصادی 

نگاه سیاسی نداریم

رئیــس فراکســیون مفاســد اقتصادی مجلس شــورای اســامی 
اظهــار کــرد: چندیــن پرونــده فســاد در ایــن فراکســیون در حــال 
پیگیــری اســت و ایــن کمیســیون بــا هیــچ کســی در برخــورد بــا 
مفاســد شــوخی ندارد.امیــر خجســته خاطرنشــان کــرد:  فســاد 
ــا آن  ــد و ب ــه آن ورود می کن ــیون ب ــد فراکس ــه باش ــا ک ــر ج ه
ــه صــورت  برخــورد خواهــد کــرد. مفاســد را نبایــد سیاســی و ب
ــیون  ــت های فراکس ــذا سیاس ــم. ل ــگاه کنی ــه آن ن ــی ب جناح
ــاح  ــچ جن ــه هی ــت ک ــن اس ــادی ای ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب  مب
ــر  ــزود:  فســاد در ه ــده نشــود. وی اف و گروهــی منافعــش دی
جایی فســاد اســت و متاســفانه ریشــه دوانــده و مــردم  را ناراضی 
ــه  ــد ک ــی می بینن ــتند، وقت ــی  هس ــردم االن عصبان ــرده و م ک
فســاد در همــه جــا وجــود دارد. فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد 
ــی  ــم کارشناس ــد، تی ــری باش ــاد خب ــا از فس ــر ج ــادی ه اقتص
ــردم  ــده م ــد. نماین ــورد می کن ــا آن برخ ــد و ب ــکیل می ده تش
ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــرد: فســاد در  صن ــح ک همــدان تصری
ــاد شــهید و به تازگــی ســازمان  ــک دی، بنی ــک ســرمایه، بان بان
ــه  ــی اســت کــه فراکســیون ب فرودگاه هــای کشــور، از موضوعات
آن ورود کــرده اســت. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد:  فســاد در 
ســازمان فرودگاه هــای کشــور از گذشــته  وجــود داشــته و یکــی 
از مدیــران ارشــد آن نیــز در ارتبــاط بــا آن دســتگیر شــد و مــا در 
برخــورد بــا آن هیچــگاه نــگاه سیاســی نخواهیــم داشــت؛ بلکــه 

دغدغــه  مــا در فراکســیون برخــورد بــا فســاد اســت.ایرنا

 طرح دو فوریتی «همه پرسی 

برای حقوق مدیران» در راه مجلس

ــرح  ــس از ط ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــک عض ی
دوفوریتــی »همه پرســی بــرای حقــوق مدیــران« در مجلــس 

ــر داد.  خب
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده مــردم شاهین شــهر 
ــگاه  ــی باش ــروه سیاس ــس گ ــگار مجل ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــرای  ــی ب ــرح »همه پرس ــت ط ــوان از دو فوری ــگاران ج خبرن
ــه  ــاره ب ــا اش ــر داد. وی ب ــس خب ــران« در مجل ــوق مدی حق
ارائه شــده در  بــا ســایر طرح  هــای  ایــن طــرح  تفــاوت 
ــن  ــی ای ــون اساس ــل 5۹ قان ــت: در اص ــان داش ــس بی مجل
امــکان در اختیــار مجلــس شــورای اســامی اســت کــه 
ــذاری را از  ــدگان قانونگ ــوم نماین ــم دو س ــاس تصمی ــر اس ب
طریــق مــردم انجــام دهــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه مــا 
می  کوشــیم در ایــن طــرح، مــردم قوانیــن را تعییــن و حقــوق 
ــا  ــه ب ــد. وی در ادام ــخص کنن ــئوالن را مش ــتمزد مس و دس
اشــاره بــه روش هــای تعیین شــده در طــرح مذکــور مبنــی بــر 
همه پرســی از مــردم دربــاره حقــوق مدیــران تصریــح کــرد: در 
ــه برگــه رای  ــق ارائ ــا از طری ــم ت ــی کردی ایــن طــرح پیش بین
ــم و آن  ــخص کنی ــران را مش ــوق مدی ــزان حق ــردم، می ــه م ب
رقمــی کــه بیــش از 50 درصــد آرا را بــه خــود اختصــاص داده 
بــا رای جمــع، بــه عنــوان حقــوق مســئوالن در یــک رده خــاص 
ــون تبدیــل کنیــم. ــه قان در نظــر بگیریــم و ایــن موضــوع را ب

ــورای  ــس ش ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
اســامی بــا تشــریح جنایــات آمریــکا در طــول تاریــخ 

ــر  ــکا براب ــت آمری ــت: سیاس ــران گف ــت ای ــه مل علی
ــه اســت.  ــان خصمان ــا همچن ــت م مل

عاءالدیــن بروجــردی بــا بیــان اینکــه ۶0 هــزار 
مستشــار آمریکایــی در رژیــم گذشــته بــر امــور کشــور 
ــا  ــرداد ت ــای 28 م ــرد: کودت ــار ک ــد، اظه ــم بودن حاک
ــان  ــم و اســتبداد آمریکائی ــر، ظل ــت دیگ ــا جنای ده ه
ــان  ــر جوان ــزود: اگ ــت. وی اف ــران اس ــت ای ــر مل ب
ــد  ــخیر کردن ــی را تس ــه جاسوس ــه الن ــا غیرتمندان  م
یــا در ســایر میادیــن جــواب دندان شــکن دادنــد 

ــت.  ــان اس ــات خودش ــم و جنای ــخ ظل پاس
بروجــردی گفــت: امــروز بــه فضــل الهــی تمــام 
ــادالت  ــه در مع ــکا ک ــده و آمری ــوض ش ــادالت ع مع
ــان  ــا دالوری جوان ــت ب ــدرت اس ــک ابرق ــی، ی جهان
ایــن ملــت در خلیــج فــارس و غافلگیــری ناوچــه اش 

ــود. ــی ش ــر م ــا تحقی ــردان م ــط دالورم توس
ــزود:  ــس اف ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
پیــروزی حــزب هللا در هیــچ کــدام از موازیــن نظامــی 
نمی گنجــد و پیــروزی جوانــان بــدون ســاح جنگــی 
ــگفت آور  ــان ش ــرای جه ــان ب ــاح ایم ــا س ــا ب و تنه
ــر دشــمن  ــران براب ــت ای ــزود: مل ــود. بروجــردی اف ب
در جنــگ تحمیلــی بــا ســاح ایمــان بــر صدامــی کــه 
مــورد حمایــت ابرقدرت هــا بــود، بــه پیــروزی رســید.

وی بــا اشــاره بــه تــاش دشــمن و فشــارهای 

اقتصــادی آن هــا علیــه ایــران افــزود: امــروز در 
هزینــه  داریــم؛  مشــکاتی  اقتصــادی  بخــش 
جنــگ  درگیــر  واقــع  در  و  می کنیــم  پرداخــت 
تحمیلــی اقتصــادی هســتیم. بروجــردی افــزود: 
ــه  ــی هم ــگ نظام ــه در جن ــی ک ــد ملت ــدون تردی ب
ــز  ــادی نی ــگ اقتص ــت داد، در جن ــا را شکس قدرت ه

داد. خواهــد  را شکســت  دشــمن 
ــت  ــروز از امنی ــامی ام ــه اس ــرد: جامع ــار ک وی اظه
پایــدار برخــوردار اســت و در حالــی کــه شــرق و غــرب 
و بســیاری از کشــورهای منطقــه ناامــن هســتند 
ایــران اســامی در امنیــت کامــل اســت؛ بــه گونــه ای 
ــت   ــان تروریس ــی و حامی ــان ناامن ــی عام ــه حت ک

ــم متعجــب هســتند. ــا ه ــکا و اروپ ــی آمری یعن
ــدار  ــت پای ــن امنی ــزود: ای ــس اف ــده مجل ــن نماین ای
در کشــور نشــان دهنده اقتــدار و عزتــی اســت کــه بــا 
همــت شــهدا و والیتمــداری ملت حاصل شــده اســت. 
بروجــردی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
ــایر  ــوریه و س ــه س ــار ب ــا فش ــه ب ــمنان در منطق دش
انقــاب  شکســت  بــرای  می خواســتند  کشــورها 
اســامی برنامه ریــزی کننــد؛ امــا طراحــی آن هــا بــه 

ــا ــده اســت. ایرن شکســت انجامی

مجلــس  قضایــی  و  حقوقــی  عضــو کمیســیون 
ــاره  ــوان محاســبات درب ــه دی ــم ک ــع داری ــت: توق گف
ــورد  ــر برخ ــر و قاطعانه ت ــی، جدی ت ــای نجوم فیش ه

ــد. کن
محمدعلــی پورمختــار، عضــو کمیســیون حقوقــی 
ــکاری  ــدم هم ــه ع ــاره ب ــا اش ــس، ب ــی مجل و قضای
ارائــه گــزارش فیش  هــای  دیــوان محاســبات در 
ــت  ــت: دول ــار داش ــا  اظه ــتگاه قض ــه دس ــی ب نجوم
ــی  ــای نجوم ــاره فیش ه ــش درب ــام مواضع ــا اع ب
 آن هــا را قانونــی برشــمرده اســت. وزیــر اقتصــاد 

ــن  ــی از ای ــه نوع ــز ب ــت نی ــخنگوی دول ــابقا س و س
رونــد غیرقانونــی و غیرمشــروع دفــاع کرده انــد.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد در قبــال فیش هــای 
ــر  ــوی دیگ ــزود: از س ــد، اف ــخگو باش ــی پاس نجوم
ــه  ــن قضی ــوان محاســبات در ای ــم کــه دی توقــع داری

جدی تــر و قاطع تــر برخــورد کنــد.
بــه گــزارش اخیــر دیــوان  بــا اشــاره  پورمختــار 
محاســبات دربــاره فیش هــای نجومــی  تصریــح 
ــر  ــی مختص ــرا گزارش ــبات اخی ــوان محاس ــرد: دی  ک

ــاره قرائــت کــرد کــه در آن مشــخص  و کلــی در این ب
ــی جــزو  ــران دولت ــر از مدی ــه 400 نف ــک ب شــد نزدی
ــی  ــن در حال ــتند؛ ای ــی هس ــراِن غیرقانون نجومی بگی
ــران  ــک از مدی ــچ  ی ــت هی ــون دول ــه تاکن ــت ک اس
متخلــف را بــه دســتگاه قضــا معرفــی نکــرده اســت.
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس در 
ادامــه بیــان داشــت: البتــه دیــوان محاســبات اخیــرا 
در ایــن زمینــه در حــال انجــام اقداماتــی اســت کــه 
بــه صــورت مســتند آن را ارائــه کنــد. همچنیــن اعــام 

ــه  ــر ب ــف حاض ــران متخل ــر از مدی ــه 10 نف ــرده ک ک
ــه  ــتند ک ــان نیس ــای نجومی ش ــس دادن حقوق ه پ
بایــد هــم ایــن افــراد و هــم بقیــه بــه قــوه قضائیــه 
ــی  ــر غیرقانون ــک ام ــه ی ــرا ک ــوند؛ چ ــاع داده ش ارج

مرتکــب شــده اند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا تعــدادی از نمایندگان 
ــه  ــدیم ک ــئله ش ــن مس ــری ای ــتار پیگی ــز خواس نی
ــر را  ــر 400 نف ــامی ه ــبات اس ــوان محاس ــس دی رئی
اعــام و گــزارش دقیــق و شــفافی در ایــن خصــوص 

ــه کنــد. ــه دســتگاه قضایــی ارائ ب

تیــم امنیتــی مدنظــر دونالــد ترامــپ متشــکل از ســه 
ــی  ــام گرایان افراط ــران و اس ــه ای ــت ک ــابقی اس ــرال س  ژن

را بزرگ ترین تهدید برای آمریکا می دانند.
بــه گــزارش واشنگتن پســت، دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری 
منتخــب آمریــکا در حــال جمــع آوری یــک تیــم امنیــت ملی 
ــادی  ــه بی اعتم ــای بازنشســته اســت ک متشــکل از ژنرال ه
عمیقــی بــه ایــران داشــته و بــه تهدیــد اســام گرایان 
افراطــی بســیار بیشــتر از ارزیابی هــای دولــت اوبامــا تمرکــز 
ــپ را  ــت ترام ــته  دول ــابق، هس ــرال س ــه ژن ــن س ــد. ای دارن
ــا  ــای اوبام ــا تاش ه ــا ب ــدگاه آن ه ــد و دی تشــکیل می دهن
بــرای متقاعــد کــردن افــکار عمومــی آمریــکا دربــاره جــدی 

بــودن تهدیــد تروریســم بــرای ایــن کشــور – 15 ســال پــس 
از حمــات 11 ســپتامبر- کامــا متفــاوت اســت.

ــکا  ــا سیاســت های آمری ــدگاه ایــن ســه نفــر متفــاوت ب دی
بــرای بــه قــدرت رســیدن میانه روهــا در ایــران و همچنیــن 
ــدات  ــاره تهدی ــده درب ــاالت متح ــی ای ــای اطاعات ارزیابی ه
ــن  ــازه چی ــات ت ــایبری و تهاجم ــات س ــه حم ــوط ب  مرب

و روسیه است. 
ــس  ــز ماتی ــن، جیم ــکل فلی ــام مای ــه ن ــا ب ــن دیدگاه ه  ای
و جــان اف ِکلــی منتهــی می شــود کــه بــه اعتقــاد همــکاران 

قبلــی و کارشناســان مربوطــه دنیــا را هماننــد جنگــی میــان 
ــد. ــر و شــر می بینن خی

ــرای  ــپ ب ــای ترام ــب نامزده ــه ترتی ــه ب ــی ک ــس و کل ماتی
تصــدی پســت وزارت دفــاع و ریاســت امنیــت داخلــی 
ــران  ــاره ای ــی درب ــی افراط ــد، دیدگاه های ــمار می رون ــه ش  ب
ــس  ــته ماتی ــدارهای پیوس ــد. هش ــم دارن ــد تروریس و تهدی
دربــاره تهدیــدات ناشــی از ایــران بــه تنــش  بــا کاخ ســفید 
انجامیــد. وی دولــت اوبامــا را بــه اســتفاده از شــیوه ای 
منفعــل در برابــر آنچــه خــود تهاجــم ایــران می نامیــد، 

متهــم کــرد. فلیــن نیــز در کتــاب اخیــر خــود نوشــته اســت: 
ــی از  ــداد کم ــا تع ــم؛ ام ــرار داری ــی ق ــی جهان ــا در جنگ م
آمریکایی هــا آن را تشــخیص می دهنــد و تعــداد بســیار 
ــد. ــگ دارن ــن جن ــروزی در ای ــرای پی ــده ای ب ــری ای کمت

ــا قابلیــت ایجــاد خطــری  ــی ب وی همــواره اســام را مذهب
بــزرگ معرفــی کــرده اســت و حتــی ســال جــاری میــادی 
در یکــی از پســت های صفحــه توییتــر خــود نوشــت: تــرس 
ــن  ــرال همچنی ــه ژن ــر س ــت. ه ــی اس ــلمانان منطق از مس
نارضایتــی مشــترکی دربــاره 15 ســال جنــگ در ارتــش 
ــران  ــا رهب ــکا ی ــت کامــل از ســوی کشــور آمری ــدون حمای ب

ــد. تســنیم ــن کشــور دارن ــی ای غیرنظام

دیوان محاسبات درباره فیش های نجومی قاطعانه تر برخورد کند

واشنگتن پست: 

ژنرال های ترامپ، ایران را بزرگ ترین تهدید می دانند

بروجردی: 

 سیاست آمریکا علیه ایران 
همچنان خصمانه است

آیت هللا مقتدایی:

انتخابات ۹۶ فعال در جامعه مدرسین 

مسکوت است
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در جریــان اجــرای طرح هــای توســعه، اســتفاده از توانمنــدی 
شــرکت های ســازنده داخلــی بایــد در اولویــت باشــد. 

دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــا اعــام مطلــب بــاال گفــت: در شــرایط کنونــی شــرکت های 
ــا فــوالد مبارکــه   خارجــی متعــددی درخواســت همــکاری ب
ــد  ــم تأکی ــن ه ــش از ای ــه پی ــه ک ــا همانگون ــد؛ ام را دارن
ــا  ــد ت ــه ای باش ــه گون ــان ب ــا ایش ــکاری ب ــد هم ــده، بای ش
چنانچــه توانمنــدی ســاخت هرگونــه تجهیــز یــا احــداث هــر 
خــط تولیــدی در کشــور وجــود داشــته باشــد، لزومــا بایــد 

شــرکت های داخلــی در اولویــت باشــند. 
وی افــزود: در عیــن حــال اگــر نیــاز بــه واردات باشــد، بایــد 
حتمــا انتقــال دانــش فنــی در ایــن فرآینــد انجــام شــود تــا 
هــم فــوالد مبارکــه و هــم شــرکت های ســازنده داخلــی بــه 

لحــاظ فنــی توانمندتــر شــوند.

استفادهازدستورالعملها    
ــری از  ــه در بخــش دیگ ــوالد مبارک ــل شــرکت ف ــر عام مدی
ــان اینکــه اســتفاده از دســتورالعمل ها  ــا بی ســخنان خــود ب
ایمن تریــن و کیفی تریــن راه اجــرای کارهاســت، درخصــوص 
ــن  ــازمان و همچنی ــانی در س ــروی انس ــش نی ــی و نق ایمن
لــزوم اســتفاده حداکثــری از تجــارب کارکنــان باســابقه 
ــت:  ــف، گف ــمت های مختل ــا در قس ــور آن ه ــان حض در زم
بدیهــی اســت کــه اســتفاده از تجربــه در بســیاری از مواقــع 
می توانــد نقــش مؤثــری در بهبــود فرآیندهــا داشــته باشــد؛ 
ــور  ــرای ام ــرای اج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــن حال ــا بهتری ام
ــرات  ــی تعمی ــور کل ــه ط ــاژ و ب ــاژ، دمونت ــه مونت ــوط ب مرب
خطــوط و تجهیــزات، تمامــی کارکنــان با هــر ســابقه ای حتما 
ــر ــزات مدنظ ــی تجهی ــتورالعمل تعمیرات ــه دس ــوع ب ــا رج  ب

کارها را انجام دهند.
    مدیریتیکپارچهفوالدمبارکه

ــتم های  ــی سیس ــزی خارج ــج ممی ــه نتای ــاره ب ــا اش وی ب

ــن  ــج ای ــرد: نتای ــان ک ــه بی ــوالد مبارک ــت یکپارچــه ف مدیری
ــود؛  ــی ش ــت بررس ــه دق ــد ب ــش بای ــر بخ ــزی در ه ممی
در عیــن حــال در نظــر داشــته باشــیم ایــن فرآینــد در 
بایــد  بنابرایــن  نــدارد؛  پایانــی  متعالــی  ســازمان های 
به ویــژه در مباحــث ایمنــی، محیــط زیســت و بــه طــور کلــی 
ــرای  ــرکت را ب ــری ش ــارت بهت ــا نظ ــان ب ــا، همچن کنترل ه
ــگام بازرســی ها  ــازات در هن  دریافــت بهتریــن نتایــج و امتی

و ممیزی ها آماده کنیم. 
بــه عملکــرد شــرکت در هشــت  اشــاره  بــا  ســبحانی 
ــری در  ــور جدی ت ــه ط ــد ب ــرد: بای ــد ک ــته تاکی ــه گذش ماه
برنامه هــای تولیــد، بهبــود کمــی و کیفــی مســتمر را در 
ــد  ــاخص ها را در ح ــن ش ــم؛ همچنی ــرار دهی ــتور کار ق دس
ــه صــورت  ــا بخشــیم و ب ــا ارتق ــی آن ه ــول و واقع ــل قب قاب
ــا  ــه ظرفیت ه ــا ب ــم ت ــزی کنی ــا را برنامه ری ــی تر آن ه  چالش

و اهداف مدنظر دست یابیم. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر بــرای تأمیــن مــواد 
ــور ــل کش ــل داخ ــوالد از مح ــت ف ــاز صنع ــورد نی ــه م  اولی
اقدامــات خوبــی انجــام و بســیاری از مشــکات تولیــد بــه 
ــی  ــه خارج ــواد اولی ــود در م ــای موج ــطه ناخالصی ه واس
ــرایط  ــود ش ــا وج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــده اس ــع ش مرتف
بســیار خــوب فعلــی، بایــد شــرکت را بــا چابک ســازی 
 بیشــتری در مســیر دســتیابی بــه اهــداف خــود یــاری 

کنیم. 
ــه خاطــر  ــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ادامــه داد: ب مدی

ــر  ــود مگ ــق نمی ش ــازمان محق ــداف س ــیم اه ــته باش داش
ــای کاری خــود  ــان در حوزه ه ــک از کارکن ــر ی ــه ه ــی ک زمان
ــر عامــل شــرکت احســاس  ــر و مدی ــا حــد مســئول، مدی ت
مســئولیت کننــد و بــا لحــاظ کــردن تمامــی منافــع و صرفــه 
ــت  ــترین کیفی ــا بیش ــا را ب ــازمان، پروژه ه ــای س و صاح ه
ــرای  ــن در اج ــد؛ همچنی ــرا کنن ــت اج ــن قیم ــا کمتری و ب
پروژه هــا نبایــد بــا قبــول دســتورکارهای متفرقــه در قــرارداد 
ــع  ــا مان بسته شــده اولیــه، راه اجــرای به موقــع پروژه هــا را ب

مواجــه کنیــم.

منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
ــک  ــای ی ــه بارش ه ــرد: در نتیج ــام ک ــان اع اصفه
هفتــه اخیــر، 20 میلیــون متــر مکعــب آب بــه 
ــده رود افــزوده شــد؛ امــا شــرایط  ذخیــره ســد زاین

همچنــان در وضعیــت هشــدار اســت. 
ــن  ــق آخری ــزود: طب ــور اف ــی بصیرپ عل
ــده  ــی آب ذخیره ش ــزان کنون ــار، می آم
ــوان  ــه عن ــده رود ب ــد زاین ــت س در پش
اصلی تریــن ســد و تأمین کننــده آب 
ــر  ــون مت ــان، 164 میلی ــتان اصفه اس
ــا  ــزان ت ــن می ــه ای ــت ک ــب اس مکع
قبــل از بارندگی هــای اخیــر حــدود 

ــود.  ــده ب ــرآورد ش ــب ب ــر مکع ــون مت 144 میلی
ــم  ــش، حج ــن افزای ــود ای ــا وج ــه داد: ب وی ادام
ذخیــره پشــت ســد زاینــده رود نســبت مــدت 
مشــابه ســال قبــل 30 درصــد کمتــر اســت و نشــان 
می دهــد کــه شــرایط بحــران آبــی همچنــان در 

اســتان اصفهــان و اســتان های همجــوار وجــود 
دارد. بصیرپــور بــا بیــان اینکــه طبــق پیش بینی هــا، 
ــر  ــز )مه ــت پایی ــاه نخس ــای دو م ــزان بارش ه می
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــان( نس و آب
ــر  ــن ام ــرد: همی ــه ک ــوده، اضاف ــر ب ــد کمت 70 درص
ذخیره شــده  آب  چشــمگیر  کاهــش 
ــم زده  ــان را رق ــتان اصفه ــدهای اس س
ــب  ــای مناس ــا بارش ه ــم ب و امیدواری
ــن  ــر و همچنی ــد بارش هــای اخی همانن
مصــرف بهینــه، شــرایط بهتــری ایجــاد 

شــود. 
هواشناســی  کل  اداره  اعــام  بنابــر 
در  امســال  بارندگــی  میــزان  اصفهــان،  اســتان 
اســتان اصفهــان از ابتــدای مهــر تــا 18 آذر 43 
ــی  ــش کل ــت. گنجای ــده اس ــزارش ش ــر گ میلیمت
پشــت ســد زاینــده رود حــدود یــک میلیــارد و 250 

میلیــون متــر مکعــب عنــوان شــده اســت.

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه برنامــه افزایــش قیمــت 
ــش  ــا افزای ــت: ب ــی گف ــی و صنعت ــترکان خانگ گاز مش
ســهم گاز در ســبد ســوخت، عمــا نفــت ســفید و ســایر 
فرآورده هــای نفتــی را بایــد در موزه هــا پیــدا کنیــم. 
بین المللــی  حمیدرضــا عراقــی در دومیــن نشســت 

تشــریح  در  معدنــی  صنایــع  و  معــدن 
برنامه هــای جدیــد گازی دولــت گفــت: بــر 
ــاد ــورای اقتص ــد ش ــه جدی ــاس مصوب  اس

اگــر صنایــع کوچــک امــکان تأمیــن منابــع 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــن گاز م ــرای تأمی ــی ب  مال
را نداشــته باشــند، تــا 240 میلیــون تومــان 
بــه آن هــا کمــک خواهیــم کــرد کــه حجــم 

ــت  ــب اس ــر مکع ــزار مت ــا 300 ه ــا ت ــتگاه گاز آن ه  ایس
و بقیــه مبلــغ را نیــز بــه صــورت قســطی بایــد پرداخــت 

کننــد. 
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز بــا اعــام اینکــه بــا توجــه 
 بــه ضــرورت صرفه جویــی جــدی در مصــرف گاز خانگــی

قیمــت گاز در ایــن بخــش کم کــم افزایــش می یابــد 
ــت  ــع، هــدف دول ــا صنای ــاط ب ــا در ارتب ــرد: ام ــح ک تصری
ایــن اســت کــه توســعه قیمتــی زیــادی نداشــته باشــیم 
ــد.  ــته باش ــش نداش ــی افزای ــع خیل ــت گاز صنای و قیم
ــه ســهم گاز در ســبد  ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
انــرژی کشــور در ســال 82 معــادل 40 
درصــد بــود، اظهــار داشــت: در شــرایط 
ــه 72 درصــد رســیده  ــن ســهم ب ــی ای فعل
و فرآورده هــا جــای خــود را بــه گاز داده؛ 
ــفید  ــت س ــد نف ــم بای ــه کم ک ــه طوری ک ب
ــا  ــی را در موزه ه ــای نفت ــایر فرآورده ه و س
پیــدا کنیــم. ایــن مقــام مســئول همچنیــن 
ــص  ــد ناخال ــک درصــدی تولی ــش ی ــه افزای ــا اشــاره ب ب
ــان  ــی بی ــارس جنوب ــاز پ ــر ف ــرداری از ه ــا بهره ب ــی ب مل
کــرد: ســال آینــده یــک میلیــارد متــر مکعــب گاز در روز 
وارد کشــور می شــود و امــکان صــادرات گاز بــه کشــورهای 

ــت. ــم داش ــز خواهی ــایه را نی همس

طبــق گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی، طــرح مســکن اجتماعــی ایــن 
هفتــه نهایــی شــده و بــه هیئــت دولــت ارســال می شــود. بــر اســاس طــرح 
ــامل  ــکونی ش ــد مس ــزار واح ــت 200 ه ــرار اس ــی، ق ــکن اجتماع ــه مس اولی
ودیعــه، اجــاره و آمــار ســاخت مســکن تهیــه شــود کــه بنیــاد مســکن انقــاب 
ــل داده  ــه تحوی ــن جامع ــای پایی ــه دهک ه اســامی مجــری آن اســت و ب
ــار جامعــه اســت.  ــا چه ــک ت ــرای دهک هــای ی ــن اقدامــات ب می شــود. ای
البتــه اولویــت اصلــی وزارتخانــه، اتمــام مســکن مهــر خواهــد بــود کــه هنــوز 

300 هــزار واحــد آن باقــی مانــده اســت. 
حامــد مظاهریــان دربــاره مســکن اجتماعــی اظهــار کــرد: مســکن اجتماعــی 
در واقــع هــر نــوع اقدامــی اســت کــه دولــت بــرای تأمیــن مصــرف مســکن 
اقشــار پایین دســت جامعــه انجــام می دهــد و از اول پیــروزی انقــاب ایــن 
ــوان اجــاره  ــا عن ــب تقســیم زمیــن صــورت گرفــت و بعــد ب موضــوع در قال
بــه شــرط تملیــک و اخیــرا بــه عنــوان مســکن مهــر اجرایــی شــد کــه همــه 
ــز هــدف  ــت یازدهــم نی ــب مســکن اجتماعــی اســت. در دول این هــا در قال
اصلــی ایــن اســت کــه طــرح مســکن مهــر کــه ناتمــام مانــده، تکمیــل شــود؛ 
ــن  ــود. همچنی ــرح ش ــن ط ــل ای ــرف تکمی ــا ص ــه بودجه ه ــر هم ــی اگ حت
هفتــه آینــده موضــوع مســکن اجتماعــی، نهایــی و بــه هیئــت دولــت ارســال 
می شــود. پیــش از ایــن نیــز وزیــر راه و شهرســازی، تحقــق طــرح مســکن 
اجتماعــی را بــه توســعه ای شــدن بانــک مســکن احالــه داده بــود کــه قــرار 

اســت از ســال آینــده هــردو اقــدام بــا یکدیگــر بــه ســرانجام برســد.

در حالــی کــه کمتــر از دو هفتــه بــه شــب یلــدا باقــی مانــده، آجیل فروشــان 
ــل  ــه دلی ــدق ب ــدی و فن ــادام هن ــد ب ــکبار مانن ــی از خش ــد بعض می گوین
نــدادن مجــوز واردات از ســوی وزارت کشــاورزی، بــا افزایــش قیمــت مواجــه 
ــل و خشــکبار در  ــم آجی ــور 22 قل ــا وزارت کشــاورزی از وف شــده اســت؛ ام
ــز  ــر داد و اعــام کــرد کــه برخــی دالالن وانتــی کــه شغلشــان نی کشــور خب
ــد  ــول می خواهن ــن محص ــروش ای ــد و ف ــا خری ــت، ب ــی نیس آجیل فروش
ــن  ــد. رمضــان رویین ت ــب بزنن ــه جی ــک ســال ب ــرای ی ســود یک شــبه ای ب
ــاورزی  ــاد کش ــک وزارت جه ــیری و خش ــای سردس ــر میوه ه ــر کل دفت  مدی
در ایــن بــاره گفــت کــه در کشــور حــدود یــک میلیــون و 185 هــزار تــن انــواع 
محصــوالت خشــکباری تولیــد شــده کــه ســال گذشــته بالــغ بــر 400 هــزار تن 
از آن بــه ارزش 2.2 میلیــارد دالر بــه بیــش از 170 کشــور جهــان صــادر شــد؛ 
بنابرایــن هیــچ کمبــودی بــرای هیــچ یــک از محصــوالت خشــکباری نداریــم. 
ــح کــرد: برخــی کــه شغلشــان فــروش آجیــل و خشــکبار  ــن تصری رویین ت
نیســت، در چنیــن روزهایــی بــا خریــد حجــم زیــادی از آجیــل، خــود را بــرای 
فــروش ایــن محصــول در شــب یلــدا بــا قیمت هــای گــزاف آمــاده می کننــد 

تــا بــا ســودی یک شــبه زندگــی خــود را تــا یــک ســال بگذراننــد. 
بــه گفتــه وی، هــر کیلوگــرم بــادام 35 هــزار تومــان و فنــدق 20 هــزار تومــان 
از باغــداران خریــداری و کیلویــی حــدود 40 هــزار تومــان عرضــه می شــود کــه 
البتــه مغــز محصــوالت خشــکباری ماننــد فنــدق و بــادام، حــدود 50 تــا 60 

هــزار تومــان فروختــه می شــود.

یــک حقوقــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه جنبــه کیفــری چــک بایــد حــذف شــود 
ــه  ــوان تضمیــن صــادر می شــود ب ــه عن گفــت: اگــر قانونگــذار چکــی را کــه ب
ــار چــک برگشــتی کاســته  ــی از آم ــب توجه رســمیت نشناســد، حجــم جال
ــای  ــش صــدور چک ه ــل افزای ــه بررســی عل می شــود. جمشــید نورشــرق ب
برگشــتی و راهکارهــای حقوقــی آن پرداخــت و گفــت: یکــی از علــل چک هــای 
برگشــتی، بی ثباتــی بــازار ایــران اســت. نمی شــود گفــت همــه اشــخاصی کــه 
ــزان  ــرای کاســتن از می ــد. ب ــا برگشــت می خــورد، ســوء نیت دارن چــک آن ه
ــرد  ــل از دادگســتری رجــوع ک ــدم قب ــک ق ــه ی ــد ب ــای برگشــتی، بای چک ه
ــا  ــر داد ت ــه اشــخاص تغیی ــرای دادن دســته چــک ب و ســازوکار بانک هــا را ب
ــه هــر کســی دســته چک ندهنــد و مراحــل صــدور آن ســختگیرانه تر شــود.  ب
نورشــرق بــا انتقــاد از حــذف ســندهای تجــاری ماننــد بــرات در بــازار بــه علــت 
سوء اســتفاده از آن هــا گفــت: اینکــه چــک در جایــگاه اصلــی خــود اســتفاده 
 نمی شــود و گاهــی بــه عنــوان وثیقــه، تضمینــات بانکــی و ... اســتفاده می شــود
ــش  ــدان خواســتار افزای ــن حقوق ــی شــده اســت. ای ــروز شــرایط فعل باعــث ب
ــز در  ــت: ج ــد و گف ــل ش ــای بی مح ــث چک ه ــا در بح ــئولیت بانک ه مس
مــوارد معــدودی، نمی تــوان بانک هــا را مســئول شــناخت؛ امــا نبایــد اینگونــه 
باشــد. بانک هــا هــم بایــد مســئول باشــند؛ زیــرا ایــن مرجــع اســت کــه بــه 
افــراد دســته چک می دهــد و اگــر قانونگــذار بانک هــا را هــم بــه طــور نســبی 
یــا تضامنــی مســئول پرداخــت چک هــا بدانــد، بانک هــا بــه هــر شــخصی کــه 

ــد. ــا محــرز نیســت، دســته چک نمی دهن ــار آن ه اعتب

مسکناجتماعیاینهفتهبههیئتدولتمیرود

از بین رفتن 148 تن ماهی در سرخون
پرویــز منصــوری، مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحــال وبختیــاری گفــت:  148 تــن ماهــی در مســیر و بســتر 

چشــمه و رودخانــه ســرخون شهرســتان اردل بــه دلیــل آلودگــی بــه نفــت خــام از بیــن رفــت.

در قاب تصویر

بیشترچکهایبرگشتیبابتوثیقهوتضمیناستسودهنگفتدالالنآجیل

حتما بخوانید!
3سود هنگفت دالالن آجیل یکشنبه   21  آذرماه  1395

ـــمـــاره 316 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز  گوشی همراه )تومان(

7 iPhone 

plus 7 iPhone

 2.750.000  32GB 7 iPhone

 3.140.000  128GB 7 iPhone

 3.350.000  256GB 7 iPhone

 3,470,000  32GB plus 7 iPhone

4.030.000 
 plus 7 iPhone

 128GB

4.370.000 
 plus 7 iPhone

 256GB

اتمامحجتباظروفیکبارمصرف
بــه زودی اســتفاده از هرگونــه 
ــا  ــار مصــرف ب محصــوالت یک ب
پایــه ترکیبــات هیدروکربوری در 
اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه 

ممنوع خواهد شد. 
ــا  ــه ب ــنهادی ک ــاس پیش ــر اس ب
تأیید مســئوالن اجرایی، بــه زودی 
ــاغ  ــان اب ــد، از زم ــد ش ــمی خواه ــاغ رس ــت اب ــط دول توس
ــار  ــه محصــوالت یک ب ایــن دســتور مهــم، اســتفاده از هرگون
مصــرف بــا پایــه ترکیبــات هیدروکربــوری در کلیه دســتگاه های 
ــد  ــتگاه ها موظفن ــن دس ــد و ای ــد ش ــوع خواه ــی ممن اجرای
ضمــن جایگزینــی محصــوالت مذکــور بــا تولیــدات ســازگار بــا 
محیــط زیســت، هزینــه ایــن جایگزینــی را از محــل مصوبــه 
قبلــی دولــت دربــاره مدیریــت ســبز در ادارات تأمیــن کننــد.

«اسکناسهایتومانی»ازکیمیآید؟
اگــر مصوبــه هیئــت دولــت بــرای تغییــر واحــد پــول ملــی از 
ــدگان مجلــس  ــب نماین ــد و تصوی ــه تأیی ــه تومــان ب ــال ب ری
برســد و پــس از تعییــن ســاز و کار در دســتور کار بانک مرکزی 
قــرار گیــرد، ایــن بانــک از ابتــدای ســال آینــده بــرای چــاپ 
ــر  ــر و ب ــر کمت ــا یک صف ــد ب ــکناس های جدی ــق اس و تزری
مبنــای تومــان اقــدام خواهــد کــرد. در جلســه هفتــه گذشــته 
ــون  ــه »قان ــی الیح ــان بررس ــه در جری ــت، کابین ــت دول هیئ
بانــک مرکــزی« در رابطــه بــا بنــد )ب( مــاده )2( آن تصمیــم 
ــه تومــان گرفــت؛ آن  ــال ب ــه تغییــر واحــد پــول ملــی از ری ب
ــزی در الیحــه پیشــنهادی  ــک مرک ــه بان ــم در شــرایطی ک ه
عنــوان کــرده بــود کــه واحــد پــول ملــی ایــران ریــال اســت. 
بانــک مرکــزی  لوایــح دوقلــو پیشــنهادی  در شــرایطی 
ــر در قوانیــن و ســاختار بانکــی احتمــاال طــی دو  ــرای تغیی ب
ــود  ــی می ش ــت نهای ــت دول ــده در هیئ ــه آین ــه هفت ــا س  ت
و بــه مجلــس مــی رود کــه بایــد مــورد تأییــد نماینــدگان نیــز 
ــال  ــر ری ــه پیشــنهاد تغیی ــا بندهــای آن از جمل ــرد ت ــرار گی ق
ــه ظاهــرا  ــد ک ــرد؛ هــر چن ــرار گی ــان در دســتور کار ق ــه توم ب
ــق  ــوع مواف ــت موض ــا کلی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــن پیشــنهاد ترجیــح  ــر ای ــر را ب اســت، امــا حــذف ســه صف
ــت  ــه سیاس ــی ب ــه ارتباط ــون ک ــن قان ــا ای ــت. ام داده اس
حــذف ســه یــا چهــار صفــر از پــول ملــی نداشــته و بــه گفتــه 
مقامــات بانــک مرکــزی در جهــت حرکــت بــر مبنــای عــرف 
جامعــه بــه شــمار مــی رود، موجــب خواهــد شــد تــا حتــی در 
ــی  ــه مال ــادالت روزان ــال در مب ــه ری ــوارد محــدودی هــم ک  م
و پولــی کاربــرد داشــت، از آن اســتفاده نشــود. بــر ایــن 
چــاپ  حســابداری،  دفاتــر  همچــون  مــواردی  اســاس 
اســکناس، دســته چک یــا ضوابــط نگهــداری حســاب ها 
ــان  ــه توم ــال ب ــه شــده و ری ــی مواج ــا تغییرات ــا ب در بانک ه
تبدیــل می شــود؛ در عیــن حــال کــه در بانکــداری الکترونیــک 

ــد. ــد ش ــال خواه ــرات اعم ــن تغیی ــز ای نی

وضعیتپروازهابهحالتعادیبرگشت
بــه گــزارش شــرکت فرودگاه هــای ایــران، وضعیــت پروازهــا 
ــت  ــادی بازگش ــت ع ــه حال ــور ب ــای کش ــه فرودگاه ه  در هم
ــه روی  ــا ب ــام فرودگاه ه ــدات پیش بینی شــده، تم ــا تمهی و ب

همــه پروازهــا بــاز اســت. 
ــداری شــرایط  ــل ناپای ــه دلی ــن وجــود، ایــن شــرکت ب ــا ای ب
ــل از  ــا قب ــرد ت ــت ک ــان درخواس ــان از هموطن ــوی، همچن ج
ــرواز  ــت پ ــن وضعی ــا، آخری ــمت فرودگاه ه ــه س ــت ب حرک
خــود را از اطاعــات پــرواز فــرودگاه مربوطــه جویــا شــده و بــر 

ــد. ــزی کنن ــاس آن برنامه ری اس

ابهامبیمهشخصثالثدرسال۹۶
ــا  ــت م ــه درخواس ــان اینک ــا بی ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــرخ بیمــه شــخص  ثالــث  از قــوه قضائیــه ایــن اســت کــه ن
ــد  ــرار باش ــم ق ــر ه ــت: اگ ــد، گف ــش نیاب ــال ۹6 افزای در س

ــود.  ــد ب ــی خواه ــیار جزئ ــود، بس ــال ش ــی اعم افزایش
عبدالناصــر همتــی درخصــوص تعییــن نــرخ بیمــه شــخص 
ثالــث در ســال ۹6 گفــت: تغییــر در نــرخ بیمــه شــخص ثالث 
ــه  ــا توج ــی ب ــه دارد؛ ول ــوه قضائی ــه تشــخیص ق بســتگی ب
بــه اینکــه نــرخ تــورم اکنــون خیلــی پاییــن اســت، بــه نظــر 

ــه داشــته باشــیم.  ــن زمین نمی رســد افزایشــی در ای
ــوه  ــا از ق ــت م ــزود: درخواس ــزی اف ــه مرک ــس کل بیم رئی
قضائیــه ایــن اســت کــه نــرخ بیمــه شــخص ثالــث در ســال 
آینــده افزایــش نیابــد و اجــازه داده شــود تــا صنعــت بیمــه 
ــد. وی  ــا کن ــث احی ــخص ثال ــته ش ــود را در رش ــد خ بتوان
تصریــح کــرد: اگــر تصمیــم قــوه  قضائیــه بــر افزایــش نــرخ 
بیمــه شــخص ثالــث باشــد کــه مــورد احتــرام ماســت، طبــق 
قانــون جدیــد بیمــه، نیــازی نیســت کــه مــردم الحاقیــه تهیــه 
نماینــد؛ چــرا کــه صنــدوق خســارت های بدنــی مابه التفــاوت 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــه را پرداخ ــارت های بیم خس

توسعهاقتصادسبزکلیدخورد
از  به کارگیــری  بــا  را  خــود  سیاســت های  نیــرو  وزارت 
ــات کشــورهای پیشــرفته در راســتای ارتقــای توســعه  تجربی

ــت.  ــرده اس ــن ک ــبز تبیی ــاد س اقتص
اقتصــاد ســبز، اقتصــادی اســت کــه در ســایه زندگــی 
ــد ــد می آی ــی پدی ــت اجتماع ــرفته و عدال ــان های پیش  انس
ــت محیطی  ــیب های زیس ــا و آس ــه در آن خطره ــی ک در حال
در کمتریــن میــزان ممکــن اســت. اقتصــاد ســبز یــک 
اقتصــاد یــا توســعه اقتصــادی بــر پایــه توســعه پایــا و آگاهــی 
از اقتصــاد بومــی )ســازگار بــا بــوم( تعریــف شــده کــه برنامــه 
ــژه ای دارد.  ــن موضــوع توجــه وی ــه ای ــز ب ششــم توســعه نی
ــان ها  ــان، انس ــران و جه ــم در ای ــر اقلی ــی تغیی ــبب اصل مس
ــز  ــران نی ــه در ای ــده ک ــن ش ــان تبیی ــای آن و برنامه ریزی ه
ــای  ــا ویژگی ه ــالی ب ــل دوران خشکس ــه قب ــدود دو ده از ح
ــادی  ــش زی ــذا بخ ــده؛ ل ــادث ش ــم ح ــر اقلی ــی از تغیی ناش
از تاالب هــا، دریاچه هــا و رودخانه هــا بــه دلیــل عملکــرد 
منفــی انســانی آســیب دیــده اســت. ایــن برنامه هــا شــامل 
ــی از  ــن ناش ــش کرب ــر، کاه ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه توس
ســوخت نیروگاه هــا، افزایــش راندمــان نیروگاه هــا از 37 بــه 
ــرای  ــا ب ــی نیروگاه ه ــرارت خروج ــتفاده از ح ــد، اس 60 درص
ــد ــرژی در تولی ــت ان ــش هدررف ــیرین و کاه ــد آب ش  تولی

انتقال، توزیع و مصرف خواهد بود.

مدیرعاملشرکتمخابراتاستاناصفهان:

مخابراتاصفهان،شتابدهنده

ایدههایحوزهITوICTاست

سرویس اقتصاد
بهمن توکلی فرد

دومیــن رویــداد کشــوری هم نــت 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
کــه توســط مخابــرات منطقــه 
اصفهــان و بــا همــکاری بنیــاد 
نخبــگان و معاونــت جوانــان اتــاق 
بازرگانــی برگــزار شــده بــود بــا انتخــاب برترین هــا بــه کار خــود 
ــداد  ــن روی ــه ای ــن اختتامی ــایی در آیی ــین کش ــان داد. حس پای
ــتاب دهنده  ــان پیش ش ــرات اصفه ــه مخاب ــه اینک ــاره ب ــا اش  ب
و شــتاب دهنده ایده هــای حــوزه IT و ICT اســت، گفــت: یکــی 
ــرات منطقــه اصفهــان، مشــارکت ویــژه در ایــن  از اهــداف مخاب
گونــه رویدادهاســت. مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا 
تحســین افــراد و تیم هــای شــرکت کننده در ایــن رویــداد گفــت: 
 کار تیمــی و آمــوزش همگانــی مــورد تاکیــد در ایــن برنامه اســت 
ــی  ــه خوب ــداد ب ــن روی ــده ای ــال های آین ــم در س ــا امیدورای و م
برگــزار شــود. کشــایی گفــت: در ایــن 4 روز شــاهد بودیــم 
 کــه ایــن رویــداد فانتــزی نبــوده اســت؛ بلکــه دوســتان 
و گروه هــا بــا ســماجت تمــام کارشــان را ادامــه دادنــد تــا 
نتیجــه بگیرنــد. در ایــن آییــن، کشــانی، مســئول جوانــان 
اتــاق بازرگانــی، نیــز گفــت: کشــورهایی کــه بــه پیشــرفت 
ــروت  ــد و ث ــت کردن ــه IT و ICT خــوب فعالی رســیدند در زمین
خوبــی بــرای کشورشــان بــه ارمغــان آوردنــد؛ لــذا راز پیشــرفت 
ناصــر  ارتباطــات اســت.  و  اطاعــات  فنــاوری  از  اســتفاده 
ــز  ــان، نی ــه اصفه ــرات منطق ــاری مخاب ــاون تج ــایخی، مع مش
ــراد دارای  ــوزش اف ــت، آم ــی هم ن ــدف متعال ــه ه ــت: اگرچ گف
ــت  ــی فعالی ــت، ول ــرح اس ــک ط ــازی ی ــرای پیاده س ــده ب ای
ــتاورد  ــز دس ــان نی ــا هم گروهی ــل ب ــی تعام ــی و چگونگ گروه
 دیگــری از ایــن رویــداد کشــوری اســت. در ادامــه بنی طبــا

ــه  ــا ارائ ــت گروه ه ــی از 4 روز فعالی ــز گزارش ــش نی ــر همای دبی
کــرد و گفــت: 20 گــروه ایده هایشــان مــورد تاییــد قــرار گرفــت 
کــه نهایتــا 3 گــروه دارای رتبــه گردیدنــد. در ایــن رویــداد 
ــم« ــن می بین ــای »م ــد و تیم ه ــگار« اول ش ــیه ن ــم »حاش  تی
و »کشــاورزی هوشــمند« دوم وســوم شــدند کــه تندیــس 

ــد. ــدا گردی ــان اه ــه آن ــت ب هم ن

حضورایراندرنمایشگاهنفتوگاز

ترکمنستان
رئیس بخــش خارجی شــرکت نمایشــگاه های  کیمیای وطن
ــال  ــن س ــران چهارمی ــت: ای ــان گف ــتان اصفه ــی اس بین الملل
ــت و گاز  ــن نمایشــگاه های نف ــی از برتری ــود را در یک حضــور خ
منطقــه و جهــان تجربــه کــرد. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت 
ــا مشــکانی  ــان، رزیت ــی اســتان اصفه نمایشــگاه های بین الملل
و کنفرانــس  نمایشــگاه  بیســت ویکمین  این بــاره گفــت:  در 
ــا 1۹ آذرمــاه  ــی نفــت و گاز ترکمنســتان از تاریــخ 17 ت بین الملل
 ۹5 در عشــق آباد بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای منطقــه 
ــرای  ــان ب ــگاه های اصفه ــرکت نمایش ــد و ش ــا ش ــان برپ و جه
چهارمیــن ســال متوالــی بــه عنــوان منتخــب ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران و نماینــده رســمی netorganization، مدیریــت 
و ســازماندهی غرفه هــای ایــران را بــر عهــده داشــت. وی افــزود: 
ایــن رویــداد بــه دلیــل برگــزاری در کشــور ترکمنســتان بــه عنوان 
ــن  ــگاه ای ــران و جای ــی از اســتراتژیک ترین همســایه های ای یک
کشــور در تعامــات تجــاری فــی مابیــن و همچنیــن نــگاه 
دولتمــردان ایــران بــه ترکمنســتان بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
مناطــق ســرمایه گذاری و چهارمیــن دارنــده ذخایــر گاز طبیعــی 
ــس بخــش خارجــی  ــی اســت. رئی ــت فراوان ــا دارای اهمی دنی
ــد  ــان تأکی ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ش
ــیمیایی  ــدی ش ــرکت های تولی ــال، ش ــگاه امس ــرد: در نمایش ک
 کلــران، تولیــدی بازرگانــی نیاشــیمی، پتروتجــارت هرمــزان 
و نماینــده صنایــع آذرآب مشــارکت دارنــد کــه در ســه روز رقابــت 
نمایشــگاهی، بخشــی از توانمندی هــای کشــور در صنعــت نفــت 
ــا بیــان اینکــه در ایــن  ــد. وی ب ــه جهــان معرفــی کردن و گاز را ب
ــف از  ــورهای مختل ــار کش ــران در کن ــدگان ای ــگاه نماین نمایش
جملــه چیــن، روســیه، قزاقســتان، امــارات متحــده عربــی 
آمریــکا، آلمــان، ژاپــن، ســوئیس، ســوئد، انگلیــس و مالــزی بــه 
ارائــه و معرفــی توانمندی هــای خــود پرداختنــد، ادامــه داد: ایــن 
رویــداد، محلــی بــرای حضــور برترین هــای نفــت و گاز جهــان و 
تعامــات تخصصــی دولتمــردان ایــن کشــور بــا تصمیم گیرندگان 
 اصلــی بخــش خصوصــی و دولتــی دیگــر نقــاط دنیاســت 
و بــدون شــک از فرصــت ایــن نمایشــگاه می تــوان در راســتای 

نیل به اهداف استراتژیک و اقتصادی مدنظر بهره برد.

نقاطنامشخصدربازارایران
ــرس  ــت: ت ــا گف ــاری Sycamore ایتالی ــروه معم ــر گ مدی
ایــران  در  بــرای ســرمایه گذاری  ســرمایه گذاران خارجــی 
بــه دلیــل نقــاط نامشــخص بــازار ایــران اســت. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهان، رانیــرو باتــی در دیدار 
بــا نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: ثبــات 
قوانیــن و تثبیــت برابــری ارزی می توانــد ســرمایه گذاران 

ــد.  ــویق کن ــران تش ــرمایه گذاری در ای ــه س ــی را ب خارج
جــذب  بــرای  ایــران  مناســب  فرصــت  را  برجــام  وی 
ــط  ــراری رواب ــت: برق ــت و گف ــی دانس ــرمایه گذاران خارج س
ــی  ــی، فرصت ــورهای اروپای ــا کش ــران ب ــادی ای ــادی اقتص ع
مناســب بــرای جــذب ســرمایه گذاران خارجــی اســت. 
وی هــدف از ســفر خــود بــه اصفهــان را بررســی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری و امــکان مشــارکت در طراحــی و اجــرای 
پروژه هــای هتل ســازی عنــوان کــرد و گفــت: هلدینــگ 
Sycamore در جــذب ســرمایه گذاران ایتالیایــی بــرای ورود 
ــل  ــته از قبی ــاخت های وابس ــگری و زیرس ــش گردش ــه بخ ب
هتل ســازی در ایــران، به ویــژه اصفهــان تــاش خواهــد کــرد. 
 مصطفــی رناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
 در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان از نظــر معمــاری 
و آثــار تاریخــی جــزو ده شــهر برگزیــده جهــان اســت، افــزود: 
ــگری  ــاخت های گردش ــه زیرس ــاز ب ــتی نی ــهر توریس ــن ش ای
ماننــد هتــل و مراکــز اقامتــی متناســب بــا گردشــگران 
خارجــی دارد و از ایــن رو آمــاده همــکاری بــا ســرمایه گذاران 

خارجــی هســتیم. 
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حتما بخوانید!
40 درصد کودکان اصفهانی کبد چرب دارند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــل ســازمان تاکســیرانی اصفه ــر عام مدی
خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره آخریــن وضعیــت ســاماندهی 
اصفهــان  شــهر  ســطح  آژانس هــای  و  تاکســی تلفنی ها 
ــی  ــه تاکس ــن کرای ــه تعیی ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ــه ای ب
می شــود  انجــام  ســازمان  دو  نظــر  تحــت  آژانس هــا   و 
و متاســفانه ایــن کار باعــث موازی کاری شــده اســت. حســین 
ــک  ــا ی ــا، تنه ــن قیمت ه ــع تعیی ــد مرج ــت: بای ــری گف جعف
ــک  ــرای خــود ی ــی ب ــای تلفن ــه آژانس ه ــاد باشــد. اتحادی نه
ســقف قیمــت دارد کــه بــا قیمت هایــی کــه شــورای شــهر برای 
ــن  ــدارد. ای ــت ن ــرد، مطابق ــر می گی ــا در نظ ــش کرایه ه افزای
موضــوع باعــث ســردرگمی مــردم و ایجاد مشــکالت می شــود. 
ــادی  ــات زی ــاری تخلف ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا گــزارش شــده  ــه م ــدگان آژانــس و تاکســی ب از ســوی رانن
 افــزود: ایــن تخلفــات بیشــتر در زمینــه دریافــت کرایــه زیــاد

ــت.  ــوده اس ــده ب ــب رانن ــای نامناس ــتن آرم و برخورده نداش
البتــه بــا اعــالم وصــول ایــن گزارش هــا تمــام ایــن تخلفــات 
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــورد پیگی ــه م ــدول مربوط ــاس ج ــر اس  ب
و راننــدگان خاطــی جریمــه شــده اند. وی در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه بــرای تعییــن رفتارهــای هدفمنــد و بــا ضابطــه 
کرده ایــد  چــه  تاکســی ها  و  آژانس هــا  راننــدگان   بــرای 
افــزود: برگــزاری دوره هــای آموزشــی 8 ســاعته بــرای رانندگان 
آژانس هایــی کــه از ســازمان تاکســیرانی مجــوز دریافــت 

ــت. ــوده اس ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــد، از جمل کرده ان
    کرایهتاکسیها

وی بــا اشــاره بــه افزایــش 20 درصــدی نــرخ کرایــه تاکســی و 
آژانس هــا در ســال جــاری از ســوی شــورای شــهر و فرمانــداری 
گفــت: 7100 تاکســی از مجمــوع 10300 تاکســی شــهر اصفهــان 

بــه ســامانه هوشــمند تاکســی مجهــز هســتند. 
نــرخ کرایــه تاکســی توســط ســامانه هوشــمند تاکســی 
ــبه  ــان محاس ــافت و زم ــاس مس ــر اس ــان ب ــهر اصفه در ش

 می شــود؛ نــرخ ورودی تاکســی در مســیرها، 590 تومــان 
ــس  ــه پ ــت ک ــان اس ــتی 5400 توم ــی های دربس و در تاکس
از پشــت سرگذاشــتن 2 کیلومتــر، بــه ازای هــر صــد متــر 54 

ــود.  ــه می ش ــان اضاف ــغ 5400 توم ــه مبل ــان ب توم
ــدگان  ــرای رانن ــه ب ــه اینکــه قیمــت کرای ــا اشــاره ب جعفــری ب
آژانس هــا نیــز بــر اســاس کیلومتــر و زمــان توقــف محاســبه 
می شــود، ادامــه داد: ســازمان تاکســیرانی فقــط قیمــت 
ــدگان  ــد و رانن ــن می کن ــهری را تعیی ــل ش ــای داخ آژانس ه
ــل  ــق اداره حم ــان از طری ــهر، قیمت هایش ــارج ش ــس خ آژان
و نقــل پایانه هــا مشــخص می شــود. وی افــزود: مــردم 
ــا شــماره تلفــن 35688001 در میــان  می تواننــد تخلفــات را ب

ــه آن رســیدگی شــود. ــا ب ــد ت بگذارن
     کرایهآژانسها

مدیــر عامــل تاکســیرانی اصفهــان گفــت: نــرخ کرایــه در پــژو 
آردی، پرایــد، پیــکان، مبلــغ ورودی تــا 3 کیلومتــر 5400 تومان 
اســت کــه بــه ازای هــر دقیقــه 215 تومــان محاســبه می شــود 
ــا ورودی 5400  ــژو ب ــمند و پ ــای س ــرخ در خودروه ــن ن و ای
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــان درنظ ــه 240 توم ــر دقیق ــان و ه توم
ــر نظــر  ــان زی ــس در شــهر اصفه ــون 400 آژان ــزود: اکن وی اف
ــه  ــرخ کرای ــه ن ــد. البت ــت می کنن ــیرانی فعالی ــازمان تاکس س
ــر  ــه ازای ه ــروه اول ب ــر درگ ــش از 3 کیلومت ــافت بی در مس
ــش  ــان افزای ــروه دوم 65 توم ــان و در گ ــر 61 توم ــو مت کیل
خواهــد داشــت. همچنیــن نــرخ کرایــه در زمانــی کــه راننــده 

ــرد  ــرار گی ــز ق ــر شــهر نی ــک و شــلوغی معاب ــش در ترافی  آژان
ــی  ــی تمام ــود؛ ول ــبه می ش ــتر محاس ــه بیش ــک هزین ــا ی ب
ــده ای بخواهــد  ایــن مســائل ســبب نمی شــود کــه هیــچ رانن
از مــردم پــول اضافــه بــر ســازمان دریافــت کنــد. مــا بــه جــد 
مخالــف ایــن مســئله هســتیم و بــا راننــدگان خاطــی برخــورد 
می کنیــم. جعفــری تصریــح کــرد: ســامانه هوشــمند تاکســی 
ــا نصــب شــده و  ــرودگاه و ترمینال ه ــر روی تاکســی های ف ب
نصــب آن روی تاکســی تلفنــی و آزانس هــا در حــال پیگیــری 
ــل  ــرکت های حم ــر ش ــه زودت ــه هرچ ــم ک ــت و امیدواری اس
ــان  ــهر اصفه ــه در ش ــرخ کرای ــازی ن ــت یکسان س ــل جه و نق

اقــدام کننــد.

40 درصد کودکان اصفهانی کبد چرب دارند
مطالعــات انجام شــده نشــان 
می دهــد در ســطح آســیا حــدود 
چاقــی  کــودکان  درصــد   40
دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
یک ســوم کــودکان  ایــران  در 
چاقــی  و  اضافــه وزن  دارای 

هستند. 
دکتــر رضــا اطمینانــی، مدیــر درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان و متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی، بــا اعــالم 
ایــن مطلــب می گویــد: چاقــی کــودکان بــه ایــن دلیــل 
مهــم اســت کــه علــت اصلــی بیماری هــای غیرواگیــردار بــه 
ــا  ــروز م ــه ام ــودکان بحــران جامع ــی ک ــی رود. چاق  شــمار م
و زمینه ســاز چاقــی در بزرگســالی اســت. در حقیقــت عوامــل 
از جملــه: اســتفاده  باعــث چاقــی می شــود؛  متعــددی 
ــون، مصــرف  ــاد تلویزی ــراه، تماشــای زی ــاد از گوشــی هم زی
ــا  ــتر خانواده ه ــا بیش ــن روزه ــی. ای ــت فودها و کم تحرک فس
حداکثــر دو فرزنــد دارنــد کــه بــر روی ســالمتی آن هــا 
باورنــد کــه  ایــن  بــر  خانواده هــا  شــده اند.  حســاس تر 
ــر  ــه ه ــت دارد ب ــه را دوس ــر چ ــی ه ــان کودک ــودک در زم ک
ــالی وزن  ــورد و در بزرگس ــد بخ ــد، می توان ــه بخواه ــدازه ک ان
او کنتــرل و ایــده آل خواهــد شــد؛ ایــن بــاور اشــتباه اســت.

«طرح ملی جنگالنه» امسال هم انجام شد
»طــرح جنگالنــه« بــرای احیــای جنگل هــای کشــور در 
سراســر کشــور کلیــد خــورد. ایــن طــرح ابتــدا توســط محمــد 
ثابــت، مســئول خانــه فرهنــگ بوم گــردان در اســتان فــارس 
ــش در  ــال پی ــد س ــاد چن ــن مردم نه ــک انجم ــوان ی ــه عن ب
ــایر  ــور س ــا حض ــم ب ــال 93 کم ک ــد و از س ــرا ش ــیراز اج ش
انجمن هــای زیســت محیطی کشــور رنــگ و شــکل ملــی بــه 

خــود گرفــت. 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــان ب ــز همزم ــان نی ــتان اصفه در اس
ــبز  ــر س ــت کوی ــت جمعی ــا هم ــه« ب ــرح جنگالن ــی، »ط مل
و بــا همــکاری دســتگاه ها و نهادهــای مرتبــط از جملــه: 
ــوردی  ــداری، محیــط زیســت، شــهرداری، هیئــت کوهن  فرمان
و جمــع زیــادی از طبیعت دوســتان شهرســتان در محــل 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان کاش ــارک کوهس پ
ــا حضــور مدیــر کل حفاظــت محیــط   در ایــن مراســم کــه ب
زیســت اســتان اصفهــان، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
کاشــان برگــزار شــد، 1000 نهــال و 500 بــذر در مراتــع کاشــته 
شــد. در ایــن آییــن حمیدرضــا ظهرابــی، مدیــر کل حفاظــت 
 محیــط زیســت اســتان، ضمــن قدردانــی از شــرکت کنندگان 
و حامیــان ایــن برنامــه، ســرعت در برداشــت بی رویــه از 
ــده  ــت را نگران کنن ــط زیس ــب محی ــی و تخری ــع طبیع مناب
دانســت و خواســتار گســترش این گونــه اقدامــات بــرای 

حفاظــت از عرصه هــای محیــط زیســت شــد.

اخبار کوتاه

شهرداراصفهان:

 فاز اول شهرک سالمت 

اسفندماه به بهره برداری می رسد
اصفهــان  شــهردار  گفتــه  بــه 
پــروژه ای  ســالمت،  شــهرک 
ــد در افزایــش  اســت کــه می توان
و  فیزیکـــی  کیفیــت فضـــای 
استانداردســازی فضاهــای درمانــی 
تأثیرگــذار باشــد و بــر اســاس آن 
بــه اهدافــی مثــل کاهــش تعــداد 
مطب هــای موجــود در مرکــز شــهر و همچنیــن کاهــش حجــم 
بــار ترافیکــی در ایــن مناطــق دســت پیــدا کــرد. جمالــی نــژاد 
زمــان آغــاز بــه کار فــاز یک شــهرک ســالمت را اســفندماه ســال 
جــاری اعــالم و تصریــح کــرد: در جلســات مختلــف بیــن 
مجموعــه شــهرداری و مدیــران اجرایــی ایــن پــروژه، تالش هــای 
فراوانــی بــرای برطــرف شــدن مشــکالت و نواقصــی کــه در روند 
تکمیــل پــروژه وجود داشــته، صــورت گرفته اســت و خوشــبختانه 
ــود  ــروژه وج ــل پ ــا تکمی ــه ب ــی در رابط ــکل خاص ــروز مش ام
نــدارد. وی بــا اعــالم اینکــه تــا قبــل از اســفندماه نیــز جلســاتی 
 بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و وزیــر بهداشــت

درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار خواهــد شــد، ادامــه داد: از 
ایــن پــس جلســات معاونت هــای شــهرداری و مجریــان 
پــروژه شــهرک ســالمت هــر دو هفتــه یــک بــار تشــکیل 
می شــود تــا بــه صــورت کامــل مشــکالت و نواقــص موجــود از 
میــان برداشــته شــود. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرک 
ــان را تحــت  ــد کل اصفه ــه می توان ــروژه ای اســت ک ســالمت پ
تأثیــر قــرار دهــد، عنــوان کــرد: ایــن پــروژه در عیــن حــال یــک 
تمــام  بــرای  الگویــی  می توانــد  و  اســت  ملــی  پــروژه 
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ــد. ش ــور باش ــهرهای کش کالنش
درصــدد هســتیم تــا همراه بــا مطب هــا، کلینیک هــا و پاراکلینیک ها 
ــهروندان  ــا ش ــد ت ــدا کنن ــال پی ــالمت انتق ــهرک س ــه ش ــز ب نی
اصفهانــی و هموطنــان سراســر کشــور و بیمــاران خارجــی 

بتوانند از خدمات این شهرک استفاده کنند.

برگزاری جشنواره دانشجویی سخن در یزد
بــه ابتــکار معاونــت فرهنگــی ســازمان جهــاد دانشــگاهی یــزد، 
نخســتین دوره جشــنواره دانشــجویی ســخن در واحدهــای 
دانشــگاه آزاد اســالمی سراســر اســتان و دانشــگاه علــم و 
ــزد برگــزار خواهــد شــد. ایــن جشــنواره در بخش هــای  ــر ی هن
ــر  ــی، اواخ ــخنرانی قرآن ــی و س ــی، اجتماع ــخنرانی فرهنگ س
آذرمــاه و اوایــل دی مــاه ســال جــاری برگــزار می شــود. بخــش 
ــالمی  ــگاه های آزاد اس ــجویان دانش ــص دانش ــخنرانی مخت س
اســتان و بخــش ســخنرانی قرآنــی ویــژه دانشــجویان دانشــگاه 
ــتر  ــات بیش ــب اطالع ــدان کس ــت. عالقه من ــر اس ــم و هن عل

می تواننــد fjdyazd.com مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

 قاســم ســلیمانی دشــتکی، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری
نمایشــگاه  و  هفدهمیــن جشــنواره  اختتامیــه  آییــن  در 
ــاری  ــاوری چهارمحــال و بختی دســتاوردهای پژوهشــی و فن
اظهــار کــرد: پژوهــش و فنــاوری بایــد کاربــردی و بــر اســاس 

نیازهــای همه جانبــه باشــد و همچنیــن 
دانشــگاهی  رشــته های  شــود  ســعی 

ــند.  ــه باش ــاز جامع ــا نی ــب ب متناس
وی افــزود: مبنــای برنامه ریــزی طرح هــای 
توســعه ای اســتان، بایــد پژوهشــی و علمــی 
باشــد تــا مســائل و مشــکالت اســتان 
ســریع تر مرتفــع شــوند. اســتاندار بــا اشــاره 

 بــه لــزوم اجــرای برنامــه آمایــش ســرزمین در اســتان
ــه  ــی، برنام ــان ســال مال ــا پای ــد اســت ت ــرد: امی ــح ک تصری
ــه  ــه ای پای ــه برنام ــه ای ک ــوازن منطق ــش ســرزمین و ت آمای
و اساســی در اســتان اســت، اجرایــی شــود تــا چهارمحــال و 
ــز از اســتان های پیشــرو در توســعه باشــد. وی  ــاری نی بختی

بــا اشــاره بــه مــکان نامناســب فــرودگاه شــهرکرد در مــزارع 
ــرودگاه  ــرد: احــداث ف ــح ک ــرغ شهرســتان شــهرکرد تصری م
ــت محیطی  ــتم زیس ــب سیس ــث تخری ــکان باع ــن م  در ای
اســت.  شــده  ریزگردهــا  منشــأ  و  شــهرکرد  اقلیمــی  و 
ــت  ــی خواس ــز علم ــتکی از مراک ــلیمانی دش س
ــرفت  ــعه و پیش ــای توس ــه و طرح ه ــه برنام ک
ــاری در رده  ــال و بختی ــا چهارمح ــد ت ــه دهن ارائ
ــا  ــرد. وی ب ــرار بگی ــعه یافته ق ــتان های توس اس
ــری  ــالت های خب ــرای رس ــزوم اج ــر ل ــاره ب اش
ــح  ــات تصری ــانه و مطبوع ــاب رس ــط اصح توس
ــرد: رســانه ها موظــف هســتند رســالت خــود  ک
را بــا صحــت و دقــت بســیار انجــام دهنــد. اســتاندار مبنــای 
فعالیــت رســانه ها را نیــز علمــی و پژوهشــی دانســت و گفــت: 
مســئوالن ســعی کننــد آگهــی و اقدامــات اجرایــی دســتگاه 
ــه  ــان مطبوعــات و رســانه ب ــع می ــه منظــور توزی اجرایــی را ب

ــد. ــل دهن ــالمی تحوی ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن

استاندارچهارمحالوبختیاریمطرحکرد:

پژوهش، مبنای برنامه ریزی طرح های توسعه ای
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــت س سرپرس
کرمــان بــه ابــداع طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی از ســوی 
ــده  ــود آورن ــه وج ــرد و آن را ب ــاره ک ــان اش ــتاندار کرم اس
ــی  یــک همدلــی در بیــن همــه مســئوالن در جهــت آبادان

و توســعه اســتان کرمــان دانســت و اظهــار 
اقتصــاد  راســتای  در  پــروژه   58 کــرد: 
مقاومتــی در اســتان کرمــان تعریــف شــده 
کــه بــا وجــود ایــن تعــداد پــروژه، 33 
هــزار میلیــارد و 617 میلیــون تومــان در 
اســتان کرمــان ســرمایه گذاری خواهــد شــد 
و بــرای بیــش از 13 هــزار نفــر شــغل ایجــاد 

ــی  ــت هم اندیش ــینی نژاد در نشس ــدی حس ــود. مه می ش
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  ادارات  روســای 
اســتان کرمــان بــه میزبانــی شهرســتان بــم بــا اشــاره بــه 
نامگــذاری ســال جــاری از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا 
عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« افــزود: تعــداد 

ــوی وزارت  ــی از س ــاد مقاومت ــتای اقتص ــروژه در راس 7 پ
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــالغ شــده و مــد نظــر ق اب
ــد و تعییــن تکلیــف واحدهــای  ــق تولی وی ادامــه داد: رون
 نیمه فعــال و راکــد، ایجــاد تــوازن صنعــت 
و فــوالد، ارتقــای رقابــت واحدهــا بــا افزایــش 
در  واردات  هدفمنــد  مدیریــت  صــادرات، 
افزایــش  تجــاری،  تــراز  حفــظ  راســتای 
ــال  ــی در س ــات غیرنفت ــادارت کاال و خدم ص
تکمیــل طرح هــای صنعتــی بــا پیشــرفت 
بــاالی 60 درصــد، تکمیــل و راه انــدازی 36 
ــت ــر وزارت صنع ــای مدنظ ــه پروژه ه ــی از جمل ــرح مل  ط
ــت ــازمان صنع ــت س ــتند. سرپرس ــارت هس ــدن و تج  مع

معــدن و تجــارت اســتان کرمــان عنــوان کــرد: 3 طــرح از 
36 طــرح ملــی در اســتان کرمــان می باشــد و خوشــبختانه 

دو طــرح از ایــن تعــداد بــه بهره بــرداری رســیده  اســت.

در شهر

دادنامه
ناصری  با وکالت خانم مریم  اقتصاد  بانک مهر  ناحیه  از  ))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه 

ساکن فالورجان – خ طالقانی – طبقه فوقانی – بانک قوامین به طرفیت احمد خسروی اجگردی 

ساکن فالورجان – شهر بهاران – محله اجگرد – منزل عباسعلی خسروی به خواسته مطالبه مبلغ 

23697674 ریال بابت از وجه یک فقره / چک سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح 

دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در 

شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد 

و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه 

خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه 

میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 313-310-309-307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 23697674ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته / چک یا تقدیم دادخواست به 

مبلغ ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت 

تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان 

پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است . 

شماره :670/م الف قاضی شورای حل اختالف سادات - فالورجان

دادنامه
ناصری  با وکالت خانم مریم  اقتصاد  بانک مهر  ناحیه  از  ))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه 

ساکن فالورجان – خ طالقانی – طبقه فوقانی – بانک قوامین به طرفیت مصطفی و ابراهیم رهنما 

ساکن 1- فالورجان – دانشگاه آزاد اسالمی 2- فالورجان خ امام کوچه بابلدشت – منزل شخصی  

به خواسته مطالبه مبلغ 40164277 ریال بابت از وجه یک فقره / چک سند عادی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده 

از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه 

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

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

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

مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313-310-309-307 قانون تجارت خوانده را به 

پرداخت مبلغ 40164277ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

سفته / چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید 

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

احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شورا است . 

شماره :669/م الف قاضی شورای حل اختالف سادات فالورجان 

اخطاراجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حمید 2- قاسم   نام خانوادگی: 1- شمس 2- رهنما  نام پدر: 

1- غالمعلی  شغل : هر دو آزاد نشانی محل اقامت: 1- فالورجان – خ میثم – ک شهید براتعلی کیانی 

– منزل شخصی 2- فالورجان – خ آزادگان – ک امیر کبیر – منزل شخصی  مشخصات محکوم له: 

نام: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی     نام خانوادگی:با وکالت سرکار خانم مریم ناصری  

نشانی محل اقامت:اصفهان - پل آذر – ابتدای خ توحید – بعد از تاالر فرشچیان پ3 محکوم به:

شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی    دوم  حوزه  تاریخ95/4/24   591 شماره  رای  موجب  به 

فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت تضامنی مبلغ 38/500/000 

ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات 

اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

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

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

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

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

شماره671/ م الف محمد حسین حیدری – فالورجان 

دادنامه
شعبه  بایگانی  شماره   9509983620200179: پرونده  شماره  دادنامه:9509973620201194  شماره 

:950181 تاریخ تنظیم : 1395/08/09خواهان : آقای میثم لقب دوست فرزند حسین با وکالت آقای 

مصیب مرشدی آرانی فرزند عباس به نشانی آران و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی 

ساختمان هاشمی خوانده : آقای علیرضا ضابطی طرقی فرزند حسین آقا به نشانی خواسته : مطالبه 

وجه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح 

ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای میثم لقب دوست فرزند حسین 

با وکالت آقای مصیب مرشدی آرانی به طرفیت آقای علیرضا ضابطی فرزند حسین آقا دائر بر مطالبه 

وجه به مبلغ ششصد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و دویست و شصت ریال 

و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با استناد به یک فقره رسید عادی 

به عنوان سند عادی طلب که به امضای خوانده نیز رسیده مدعی است که مبلغ مذکور را از خوانده 

طلب دارد. لیکن خوانده از حضور در جلسه امتناع ورزیده و به نحودیگری   نیز دفاعی به عمل نیاورده 

لذا با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و مستندات ابرازی خواهان که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی مطروحه را وارد دانسته به استناد مواد 198-502-519 و 522 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته 

وبه پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان مطابق تعرفه قانون و به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و هفتصد 

و سی و هفت هزار ریال بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و به 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انتشار آگهی به عنوان قدرمتیقن اطالع وی از مطالبه خواهان 

))95/6/29(( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره:5/22/95/542/ م الف 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

آگهیفقدانسندمالکیت
از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  فرزند حسین  قهجاورستانی  منتظری  فاطمه  اینکه  با  نظر 

یکبابخانه شماره  46/1823 بخش 18 اصفهان  با تسلیم 2برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 173 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت فوق که در 

صفحه 353 دفتر 27 صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک  معامله دیگری انجام نشده و 

در رهن ووثیقه نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده به علت سهل انگاری 

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 آن 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 مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 27692/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهیفقدانسندمالکیت
از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی   فرزند  قهجاورستانی  قوئی   ابر  اینکه حسن  با  نظر 

یکبابخانه شماره 46/1823 بخش 18 اصفهان  با تسلیم 2برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 173 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت فوق که در 

صفحه 353 دفتر 27 صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک  معامله دیگری انجام نشده و 

در رهن ووثیقه نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده به علت سهل انگاری 

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 آن 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 مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 27693/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

اخطاراجرایی
نام  قائمی    – مجارشین  سالمی  خانوادگی:  نام  مجتبی     – نام: صفیه  علیه:  محکوم  مشخصات 

پدر: علی  شغل : آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:زهره    نام 

خانوادگی:جعفری منش  نام پدر : حسین  نشانی محل اقامت:کاشان – خ امیر کبیر – کوچه مبل 

کارگر – نوروز ششم – منزل جعفری محکوم به:به موجب رای شماره 690 تاریخ95/7/11 حوزه سوم  

است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  بیدگل  که  و  آران  شهرستان  اختالف  حل  شورای 

به:متضامنا:پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

صدور چک )95/2/25( لغایت یوم الوصول و خسارات دادرسی – ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه 

ووصول گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 

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

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

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره5/22/95/554/ م الف 

دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: صفیه – مجتبی   نام خانوادگی: سالمی مجارشین – قائمی  نام پدر: 

علی  شغل : هر 2 آزاد نشانی محل اقامت: هر دو به آدرس مجهول المکان مشخصات محکوم له: 

نام:زهره    نام خانوادگی:جعفری منش  نام پدر : حسین  شغل:آزاد نشانی محل اقامت:کاشان – خ 

امیر کبیر – کوچه مبل کارگر – نوروز ششم – منزل جعفری محکوم به:به موجب رای شماره 473 

تاریخ95/7/6 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 309352/25 

مورخ 95/1/21 به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید و هزینه 

دادرسی در حق خانم زهره جعفری منش رای صادره غیابی است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به 

عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

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

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

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

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

شماره5/22/95/553/ م الف 

دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای علیرضا امانی پور احدی از ورثه آقای رستم امانی پور به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت شش  دانگ قطعه زمین 

به شماره 3119 فرعی 40 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه 235 دفتر 

37 امالک ذیل شماره 2797 بنام آقای رستم امانی پور ثبت و سند مالکیت دفترچه ای 597698 

صادر و تسلیم گردیده است همچنین برابر سند 40900 مورخ 75/11/11 تنظیمی دفتر 4 آران و بیدگل 

تمامی مورد ثبت در قبال مبلغ 20825055 ریال در رهن بانک تجارت نوش آباد می باشد  در اثر 

جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده و معامله دیگری صورت نگرفته 

است لذا  طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مذکوریا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

لغایت  ده  روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی  واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور  صادر 

و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

شماره :5/22/95/552/م الف رئیس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509986836101229شماره  پرونده:  9510106836107383شماره  ابالغیه:  شماره 

951397 تاریخ تنظیم: 1395/09/14 خواهان / شاکی سلیمه حسنی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم محمد حسنی  به خواسته طالق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی ( واقع در اصفهان - خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع 

قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 403ارجاع و به کالسه 9509986836101229 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن1395/10/29 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی 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 کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.

شماره: 28405/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی (- نسرین 

ایزددوست 

آگهیابالغدادخواستضمایمووقترسیدگی
به خانم زهرا سادات سید لوحی بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت خانم زهرا سادات میر لوحی 

فرزند سید شهاب بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم که به این دادگاه  ارجاع و به کالسه 950254 

ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 95/10/21 ساعت 8/30 صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون 

خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق .آ.د.م 

یک نوبت آگهی و از خوانده  دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعالم و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله 

قانونی صادر خواهد رای  و  غیابا« رسیدگی  دادگاه  و  در صورت عدم حضور  قانونی محسوب   ابالغ 

 کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهیابالغدادخواستضمایمووقترسیدگی
آقای  بطرفیت  دادخواستی  تعاون  توسعه  بانک  قادری   –علیرضا  موذنی  خدیجه  خانم   / آقای  به 

وجه چک  مطالبه  بخواسته  عبداله   – رمضانعلی  فرزند  آقایی   علیرضا   – موذنی  خدیجه  خانم    /

 95/10/21 مورخ  شنبه  روز سه  برای  و  ثبت  به کالسه 950247  و  ارجاع  دادگاه   این  به  تقدیم که 

گردیده  اعالم  المکان  مجهول  خوانده  چون  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت  صبح    9 ساعت 

خوانده   از  و  آگهی  نوبت  یک  .آ.د.م  ق   73 ماده  به  مستندا  دادگاه  دستور  و  خواهان  تقاضای  به 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  اعالم  را   خود  نشانی  دادگاه  دفتر  به  مراجعه  با  شود   می  دعوت 

ابالغ  منزله  به  آگهی  این  شود  حاضر  رسیدگی  جهت  مقرر  وقت  در   و  دریافت  را  ضمایم  و 

خواهد صادر  قانونی  رای  و  رسیدگی  غیابا«  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  و   محسوب   قانونی 

 کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهیابالغدادخواستضمایمووقترسیدگی
به آقای ایرج جمشیدی و مسلم رضایی   بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت آقای ایرج جمشیدی 

– مسلم رضایی فرزند امیر آقا – علی غش  بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم که به این دادگاه  ارجاع 

و به کالسه 950245 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 95/10/21 ساعت 9/5 صبح  وقت رسیدگی تعیین 

گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 

73 ق .آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده  دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعالم 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به 

 منزله ابالغ قانونی محسوب و  در صورت عدم حضور دادگاه غیابا« رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد 

کرد.

 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

رسیدگی آگهیابالغوقت
اغول  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  عباسپور    علیرضا  خواهان  این که  به  نظر 

گل یانپی  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/699/95 ثبت و برای روز یکشنبه تاریخ 95/11/17 ساعت 

تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت    20

ابالغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 

جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا  شوند   حاضر  دادرسی  جلسه  در   وقت  در  می گردد که 

انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

اتخاذ خواهد  در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی  ابالغ محسوب شده  منزله  به  آگهی   این 

نمود. 

شماره : 5/22/95/561/م الف 

رئیس شورای حل اختالف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهیابالغوقترسیدگیبهخواندهمجهولالمکان
نشانی  صالحی  صادق  خواهان:سید  گلپایگان  حقوقی  سوم  شعبه   87/95 کالسه  پرونده  در 

بهمن   : خوانده  آرامش  2منزل  حسین  کوچه  امام  خ  عصر  ولی  بلوار   – آباد  سعید   – : گلپایگان 

شعبه  این  تسلیم  دادخواستی  خواهان  سند  :انتقال  خواسته  المکان  مجهول   : نشانی  مرادیان 

ساعت  چهارشنبه(  تا  )شنبه  روئیت  از  پس  هفته  یک  تاریخ  برای  رسیدگی  وقت  است که  نموده 

دستور  و  خواهان  خواست  در  به  بنا  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  دلیل  به  ولی  تعیین  صبح   9

کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  بک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  دادگاه 

به دفتر شورا  تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  از  تا خوانده  االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود 

هم  به  ضرر  رسیدگی  وقت  در  یا  و  نماید  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و   مراجعه 

رساند. 

شماره:482/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

سردرگمیمردمدربارهکرایهتاکسیها

چهکسیپاسخگواست:
اتحادیهآژانسهایتلفنییاشورایشهر؟

سرپرستسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکرمانعنوانکرد:

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان
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حتما بخوانید!
ادامه ساخت مجموعه »شهرزاد 2»

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس فرهنگ

بــه مناســبت ســالروز ازدواج پیامبر)ص( و حضــرت خدیجه)س( 
ــوت حضــرت محمــد)ص( نگاهــی  ــه نب اول زن ایمــان آورده ب
امــروز  داشــت.  خواهیــم  ازدواج  مشــکالت  بــه  گــذرا 
ــود  ــان وج ــر راه ازدواج جوان ــر س ــه ب ــائلی ک ــکالت و مس مش
ــک  ــر ی ــر س ــان را ب ــه جوان ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق دارد ب
 دو راهــی قــرار داده اســت؛ یــا بایــد قیــد ازدواج را بزننــد 
ــی  ــای طوالن ــس از تالش ه ــا پ ــد ی ــق بیندازن ــه تعوی  و آن را ب

و مرارت های زیاد به سختی به نتیجه برسند. 
ــاد  ــک نه ــا ی ــر ی ــک نف ــوان ی ــکالت نمی ت ــن مش ــروز ای  در ب
را مقصــر دانســت؛ بلکــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی زیــادی 
ــی را در  ــنت اله ــن س ــا ای ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب دس

ــد. ــرار دهن ــترس ق ــخت و دور از دس ــیر س مس
    موانع و مشکالت

 1- تحصیــل:  امــروزه تحصیــل در مقاطــع بــاال بــه یکــی 
اســت. مشــکلی  تبدیــل شــده  ازدواج جوانــان  موانــع  از 
کــه بــا تفــاوت نــرخ دختــران تحصیلکــرده نســبت بــه 

پســران حادتــر بــه نظــر می رســد. حــال بایــد اندیشــید 
ــر راه  ــر س ــی ب ــه ازدواج مانع ــده ک ــث ش ــئله ای باع ــه مس چ
ادامــه تحصیــل فــرض شــود؛ در حالــی کــه زوج هــای موفــق 
ــواده  ــکیل خان ــار تش ــته اند در کن ــه توانس ــتند ک ــادی هس  زی
و رســیدن بــه آرامــش روحــی و جســمی در کنــار یکدیگــر بــه 
مــدارج بــاالی علمــی دســت پیــدا کننــد. بــا یــک برنامه ریــزی 
ــه  ــوان ب ــده می ت ــر آین ــا همس ــق ب ــن تواف ــب و همچنی مناس
راحتــی در کنــار زندگــی مشــترک بــه تحصیــل نیــز ادامــه داد.
ــان  ــرای ازدواج جوان ــن ب ــودن س ــن ب ــرف پایی ــن: ص  2- س
نمی توانــد مانعــی محســوب شــود. ایــن امــر در صورتــی اســت 
ــه  ــد. از جمل ــوردار باش ــادی برخ ــی زی ــد عقل ــرد از رش ــه ف ک
 نتایــج مثبــت ازدواج در ســنین پایین تــر: انعطاف پذیــری
گذشــت و نشــاط روحــی بیشــتر بــه همــراه توقعــات پایین تــر و 
آســیب پذیری کمتــر خواهــد بــود. اصــوال افزایــش ســن افــراد، 
ــته  ــان گذش ــن بچه دارشدنش ــه از س ــی ک ــوص دختران به خص
اســت و نیــز اکــراه اطرافیــان، بــه عنــوان مانعــی بــرای ازدواج 
آن هــا محســوب می شــود؛ در صورتــی کــه بایــد توجــه داشــت 
ــا  ــه بس ــت و چ ــدآوری اس ــتقل از فرزن ــت« مس ــه »زوجی ک
چنیــن افــرادی بیشــترین آرامــش را در زندگی مشــترک تجربه 
ــار مثبتــی  ــد آث ــد کــرد. در هــر حــال هــر کــدام می توان  خواهن

را دربر داشته باشد؛ گرچه معقولش رعایت تعادل است.
ــه  ــادی را ک ــکالت اقتص ــه مش ــادی: البت ــکالت اقتص  3- مش
ناشــی از نبــود اشــتغال اســت، نمی تــوان نادیــده گرفــت؛ 
ــد  ــد ایــن موضــوع را درک کنن  ایــن مســئوالن هســتند کــه بای

و چــاره ای بیندیشــند و امیــد را بــه زندگــی جوانــان تزریــق کننــد 
کــه ظاهــرا یــا هنــوز آنگونــه کــه بایــد درک موضــوع نشــده یــا... . 
4- ســختگیری والدیــن: بعضــی از والدیــن در مســیر انتخــاب 
و ازدواج فرزندانشــان بــه قــدری ســختگیر و باریک بیــن 
فرزندانشــان  ازدواج  مانــع  بزرگ تریــن  بــه  هســتند کــه 
ــه  ــاد رفت ــر ب ــای ب ــن آرزوه ــی والدی ــوند. گاه ــل می ش تبدی
 خــود را هنــگام ازدواج بــه فرزندانشــان تحمیــل می کننــد 
و بــا بهانه تراشــی و گذاشــتن شــرط و شــروط های ســختگیرانه 
ــالت ــه تحصی ــن ب ــراد گرفت ــاال، ای ــای ب ــن مهریه ه ــل تعیی  مث
قیافــه، محــل زندگــی، گرفتــن عروســی های آنچنانــی، ازدواج 
را از مســیر طبیعــی آن خــارج می کننــد کــه ایــن امــری 
نابخردانــه اســت. خانواده هــا بایــد آســان بگیرنــد تــا ایــن امــر 

ــرد. ــام پذی ــریع تر انج ــم س مه
5- آداب و رســوم غلــط: گرفتــن مراســم ها بــه شــکل تجمالتی، 
ــرداری  ــی و فیلمب ــات و عکاس ــرای تزئین ــزاف ب ــای گ  هزینه ه
ــی  ــت. بعض ــوم اس ــل رس ــن قبی ــی از ای ــای آنچنان و خریده
ــث  ــا باع ــد؛ ام ــی ندارن ــه مال ــنت ها جنب ــن س ــز ای ــات نی اوق
ازدواج  موکــول کــردن  ماننــد  هســتند؛  ازدواج  در  تأخیــر 
ــه  ــاد ب ــر، اعتق ــدان بزرگ ت ــه ازدواج فرزن ــر ب ــد کوچک ت فرزن
ــه شــانس و بخت گشــایی  ــاد ب ــا اعتق ــی ی ــای فامیل ازدواج ه
ــن  ــه وجــود دارد.حــل ای ــر رســوم نابهنجــاری اســت ک از دیگ
ــه  ــی هم ــی و همدل ــی و همگان ــزم مل ــد ع ــکالت نیازمن مش
ــد  ــه بتوانن ــت ک ــواده اس ــت و خان ــی و دول ــای اجتماع نهاده

ــد. ــان برهانن ــر در ازدواج جوان ــران تأخی ــه را از بح جامع

ــد)ص(«  ــم »محم ــران فیل ــاره اک ــدی درب ــد مجی - مجی
ــکنی ها  ــه کارش ــم اینک ــت: علی رغ ــران گف ــارج از ای در خ
دربــاره اکــران ایــن فیلــم در خــارج از کشــور توســط 
ــکان  ــال ام ــه دارد و عم ــلفی ها ادام ــدرو و س ــای تن نیروه
ــا  ــد، ام ــور می کنن ــع ک ــی مواق ــم را در بعض ــش فیل نمای
شــاهد هســتیم فیلــم در بعضــی کشــورها در ســطح 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــیعی ب وس
ــگارد«، نخــل طــالی هشــتمین  ــم ســینمایی »بادی - فیل

ــرد. ــداد را از آن خــود ک ــم بغ جشــنواره فیل
- مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه ســه ســیما دربــاره 
خبــری مبنــی بــر تغییــر تیتــراژ ســریال »مــاه و پلنــگ« 

گفــت کــه چنیــن تغییــری اعــالم نشــده اســت.
- مجموعــه »دور همــی« تــا یــک مــاه آینــده بــه صــورت 
ــن  ــب ها( روی آنت ــنبه و جمعه ش ــه )پنجش دو روز در هفت

خواهــد رفــت.
ــده  ــوکل، نوازن ــل هللا ت ــتاد فض ــت اس ــم نکوداش - مراس
ــا اعطــای رســمی نشــان درجــه  پیشکســوت موســیقی، ب
یــک هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رونمایی از 

ــود. دو مجموعــه موســیقایی ایــن هنرمنــد همــراه ب
بــرای  »خرگیــوش«  ســینمایی  فیلــم  صداگــذاری   -
 حضــور در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر بــه پایــان 

رسید. 
 در »خرگیــوش« بابــک حمیدیــان، ســیامک انصــاری
جــواد عزتــی، پانتــه آ ســیروس، مانیــا علیجانــی بــا حضــور 
 همایــون ارشــادی، امیــد روحانــی، ملیــکا شــریفی نیا

و مینا ساداتی به ایفای نقش می پردازند.
- منیــژه محامــدی، کارگــردان باســابقه تئاتــر ایــران، از روی 
صحنــه بــردن نمایــش »حادثــه در ویشــی« از اول دی مــاه 
در ســالن ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه ایرانشــهر خبــر داد.
- علیرضــا داوودنــژاد دربــاره  آخریــن وضعیــت فیلــم 
جدیــدش »فــراری« و در پاســخ بــه اینکــه آیا در جشــنواره  
ــت:  ــود، گف ــم ب ــش آن خواهی ــاهد نمای ــر ش ــم فج فیل

نمی دانــم.
- احســان خواجه امیــری خواننــده مشــهور ایرانــی بــا 
انتشــار پســتی در صفحــه اینســتاگرام خــود نســبت 
ــار  ــا انتش ــان داد. وی ب ــش نش ــب واکن ــی جال ــه اتفاق ب
شــکل  بــا  جاســوئیچی هایی  ســاخت  از   تصویــری 
و شــمایل خــود نوشــت: »ســالم. چنــد مــاه ایــران نبودیــم 

جاســویچی مونم ســاختن.«
- بهنــام صفــوی، خواننــده پــاپ موســیقی ایــران، کــه چند 
وقتــی اســت در بســتر بیمــاری اســت، بــا انتشــار عکســی 
ــان  ــروی از پای ــار خس ــیروان و زانی ــراه س ــه هم ــود ب از خ

ــر داد. ــود خب ــیمی درمانی خ ش
ــا  ــن« ب ــریع و خش ــه »س ــم از مجموع ــن فیل - جدیدتری
عنــوان »سرنوشــت خشــمگین« از تاریــخ 14 آوریــل ســال 

ــان می شــود. ــالدی راهــی ســینماهای جه ــده می آین

21 آذرماه در کافه نقد اکران می شود

یک روز در بیمارستان سلمانیه

کیمیای وطن

ــک روز در بیمارســتان  مســتند »ی
ســلمانیه« از ســوی کمیته فرهنگ 
رســانه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
در دومیــن برنامــه »کافهنقــد« بــه 
صــورت عمومــی اکــران می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــر کمیت ــان، دبی ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
 فرهنــگ رســانه بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: مســتند چالشــی 
ــوع  ــا موض ــلمانیه« ب ــتان س ــک روز در بیمارس ــنگر »ی و روش
ــن  ــب اولی ــن در قال ــردم بحری ــام م ــطه از قی ــت بی واس روای
ــد. غالمرضــا  ــه نمایــش درمی آی ــان ب ــران عمومــی در اصفه اک
رحیمــی اظهــار داشــت: کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در دومیــن کافه نقــد پاییــزی 
ــتان  ــک روز در بیمارس ــتند »ی ــش مس ــران و نمای ــه اک 95 ب
ــور  ــا حض ــتند ب ــن مس ــزود: ای ــردازد. وی اف ــلمانیه« می پ س
ــر  ــردان اث ــی و کارگ ــدوی«، مستندســاز بین الملل ــن مه »عابدی
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــانه س ــگ رس ــه فرهن ــوی کمیت از س
ــاعت 17 و 30  ــاه س ــنبه 21 آذرم ــان، روز یکش ــهرداری اصفه ش
ــد و بررســی می شــود.  ــزی نق ــه مرک ــه در محــل کتابخان دقیق
ــا موضــوع بررســی  ــا« ب وی ادامــه داد: مســتند »میــراث آلبرت
در زمینــه فــرار مغزهــا نیــز در ســومین برنامــه از نشســت های 
هفتگــی »کافه نقــد« از ســوی کمیتــه فرهنــگ رســانه بــه 
ــدان  ــرد: عالقه من ــان ک ــی خاطرنش ــد. رحیم ــش درمی آی نمای
شــماره  بــا  می تواننــد  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 

ــد. ــل کنن ــاس حاص 32607529 تم

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد:

رتبه بندی رسانه ها در جهت تحقق عدالت
ــا تاکیــد بــر اســتفاده مناســب رســانه ها از  حســین انتظامــی ب
فناوری هــای نویــن ارتباطــی، از حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــن  ــد نرم افزارهــای کارآمــد در ای ــرای طراحــی و تولی اســالمی ب
 عرصــه خبــر داد. معــاون مطبوعاتــی وزیــر ارشــاد بــا اســتقبال 
از تجهیــز رســانه ها بــه ابزارهــای جدیــد اطالع رســانی، بــه طــرح 
ــا  ــری ب ــای خب ــا و پایگاه ه ــا، خبرگزاری ه ــدی روزنامه ه رتبه بن
کمــک اهالــی رســانه و مبتنــی بــر اســتفاده از ایــن ظرفیت هــای 
 نوظهــور اشــاره و تصریــح کــرد: مبنــای ایجــاد نظــام رتبه بنــدی
ــکاران  ــالک هم ــه م ــرا ک ــت؛ چ ــانه ای اس ــت رس ــق عدال تحق
ــه  ــادی از جمل ــوی و م ــف معن ــات مختل ــه خدم ــرای ارائ ــا ب م
ــای  ــه طــرح اشــتراک، آگهی ه ــه مســتقیم، یاران پرداخــت یاران
ــج طرح هــای  ــر اســاس نتای ــا، ب ــی و ســایر برنامه ریزی ه دولت

رتبه بنــدی صــورت می گیــرد.

اخبار کوتاه

تهیه کننــده ســریال های مذهبــی گفــت: بحمــدهللا طــی دهــه 
ــه  ــی و تاریخــی ک ــای قرآن ــه ســریال ها و فیلم ه ــر هم اخی
از ســوی جمهــوری اســالمی ایــران ســاخته شــده اند، 
ــد.  ــرار گرفته ان ــان ق ــل جه ــر مل ــتقبال بی نظی ــورد اس م
ســیداحمد میرعالیــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 

ــه  ــه تهی ســریال حضــرت موســی در مرحل
کتاب فیلــم )آرت بــوک( قــرار دارد و در ایــن 
مرحلــه اســاس کار مجموعــه و مســائل 

جانبــی آن مشــخص می شــود. 
او ادامــه داد: ایــن مجموعــه، نخســتین 
ســریال ایرانــی اســت کــه بــه معنــی واقعی 
آرت بــوک را قبــل از ســاخت تهیــه می کنــد.

ــدی از  ــن بهره من ــا ضم ــد ت ــک می کن ــوک کم ــه آرت ب تهی
ــز در  ــد نی ــه ای تولی ــاختار حرف ــری الزم، س ــت بص جذابی
ــی  ــرآورد واقع ــک ب ــه ی ــیدن ب ــا رس ــود و ب ــاده ش آن پی
مجموعــه  تهیه کننــده  برســیم.  الزم  صرفه جویــی  بــه 
تلویزیونــی حضــرت موســی)ع( در بخــش دیگــری از 

ــه مجموعــه موفــق حضــرت یوســف)ع(  ســخنان خــود ب
تلویزیونــی حضــرت  و گفــت: مجموعــه  اشــاره کــرد 
 یوســف)ع( تأثیــر زیــادی در خــارج از کشــور داشــت 
و در یکــی از کشــورهای همســایه، رئیس جمهــور آن هــا بــه 
مرحــوم سلحشــور گفــت کــه امــروز اگــر اینجــا رأی گیــری 
ــور رأی  ــوان رئیس جمه ــه عن ــما ب ــود، ش ش
می آوریــد. او بــا اشــاره بــه خاطــره دیگــری 
از کشــور مراکــش افــزود: یکــی از هنرمنــدان 
ــن  ــه ای ــه ب ــون ک ــینما و تلویزی ــرح س مط
ــدن  ــوت ش ــود، از خل ــرده ب ــفر ک ــور س کش
خیابان هــا هنــگام پخــش ســریال حضــرت 
یوســف)ع( ســخن می گفــت و ایــن نشــان 
از تأثیــر فرهنگــی تولیــدات قرآنــی در ســطح جهــان اســت. 
او بیــان داشــت: اتفاقــی کــه بــرای ســریال حضــرت 
ــه  ــان ب ــاده اســت، نشــان از توجــه جهانی یوســف)ع( افت
مفاهیــم قرآنــی اســت و مــا بایــد از ایــن فرصت هــا بــرای 

معرفــی فرهنــگ غنــی اســالم بهــره بگیریــم. ایکنــا

سریال های قرآنی و تاریخی مورد استقبال ملل جهان است
ــاخت  ــد س ــه رون ــه ادام ــبت ب ــه نس ــی ک ــی انتقادهای در پ
مجموعــه »شــهرزاد 2« مطــرح شــده اســت، روابــط عمومــی 
ســریال در اطالعیــه ای نســبت بــه ایــن مطالــب موضع گیری 
کــرد. در بخشــی از متــن اطالعیــه آمــده اســت: »بــه دنبــال 
ــته از  ــه گذش ــد هفت ــی چن ــه ط ــی ک ــش ها و ابهامات پرس

جانــب برخــی اربــاب قلــم، فعــاالن مدنــی و 
ــریال  ــه س ــدان ب ــانه و عالقه من ــاب رس اصح
شــهرزاد مطــرح شــده، روابــط عمومــی ایــن 
ســریال توضیــح چنــد نکتــه را وظیفــه خــود 
می دانــد: 1 – اقــدام بــه ســاخت فصــل دوم 
ــتقبال  ــه اس ــت ب ــا عنای ــهرزاد، ب ــریال ش س
میلیونــی عالقه منــدان از ایــن ســریال در 

داخــل و خــارج از کشــور اتخــاذ شــده اســت. 
2 - کلیــه عوامــل هنــری ایــن ســریال نیــز همچــون ســایر 
مــردم، پــس از شــروع فیلمبــرداری فصــل دوم آن از اخبــار 
مربــوط بــه فراخوانــده شــدن تهیه کننــده ســریال بــه مراجــع 
ــق  ــان دقی ــه در جری ــد؛ بی آنک ــی اطــالع حاصــل کردن قضای

موضــوع قــرار گرفتــه باشــند.
 3 - ســوابق و پیشــینه کاری عوامــل هنــری ســریال شــهرزاد 
ــیده  ــش پوش ــر نمای ــه هن ــد ب ــان عالقه من ــب ایرانی ــر اغل ب
ــور در زمــره  ــدان مزب ــد کــه هنرمن ــه نیکــی آگاهن نیســت و ب
ــه  ــراد حرف ــتقل ترین اف ــریف ترین و مس ــنام ترین و ش خوش

ــوند. ــوب می ش ــش محس خوی
4 - نــص صریــح قانــون بــه همــه ما یــادآوری 
ــد مادامــی کــه اتهامــی توســط مراجــع  می کن
ذی صــالح بــه اثبــات نرســیده باشــد، هرگونــه 
پیــش داوری در زمینــه ابهامــات موجــود، فاقــد 
وجاهــت قانونــی و مغایــر بــا اصــول اخالقــی و 
حقــوق شــهروندی اســت. هنرمنــدان ســریال 
 شــهرزاد ضمــن احتــرام بــه همــه اذهــان آزاده و اخالق محــور
ــتقبال  ــل دوم کار، اس ــاخت فص ــرای س ــان ب ــا انگیزه ش  تنه
و همراهــی وســیع مــردم صــادق و صدیقــی اســت کــه 
حامیــان اصلــی ســریال بــوده و ســختی های ایــن مســیر را، 

ــنا ــد. ایس ــرده و می کنن ــوار ک ــا هم ــر آن ه ب
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معصومی به شماره شناسنامه 55839کدملی 1280985372صادره از اصفهان  فرزند سید حسین    

بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 167/87 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 

1325  اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.بدیهی است 

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

 شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/21 

شماره : 26683 / 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. 

شیخ  آمنه کاظمی  خانم   1395/08/27 139560302023001042مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

رضا      سید  فرزند  کرد   ازشهر  4622877805صادره  22کدملی  شناسنامه  شماره  به  شبانی     

و   7160 شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر   76/20 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر 

گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  اصفهان که  ثبت   2 بخش  در  واقع  اصلی   -  7167 

است.

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/21 

شماره : 26639 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

برابر رای شماره 139560302018001936 کالسه پرونده 1391114402018002257 خانم شهناز سعید 

خرزوقی  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 101 صادره از خورزوق   نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  228.74 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 14 و 15 فرعی از 114  اصلی واقع 

در  خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/818/الف/م به تاریخ 95/08/29

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

برابر رای شماره 139560302018003223 کالسه پرونده 1393114402018000160 آقای حجت زینلی 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 2076 صادره از برخوار و میمه   نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  204.09 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در  خورزوق بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم فاطمه حیدری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/822/الف/م به تاریخ 95/09/01

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

1-برابر رای شماره 139560302018003042 کالسه پرونده 1391114402018003042 آقای فریدون 

دانگ  چهار  به  نسبت  آبادان   از  صادره   3195 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  رنجکش  حیدری 

مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  80 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28 

اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای مسیب 

سعیدی خرزوقی

میترا  خانم   1394114402018000230 پرونده  139560302018003294 کالسه  شماره  رای  2-برابر 

کیان راستی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 430 صادره از آبادان  نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  80 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28 اصلی 

مسیب  آقای  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری  اصفهان  ثبت   16 بخش  عصر  ولی  شهرک  در  واقع 

سعیدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 820 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/01

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

سید  آقای   1391114402018001682 پرونده  139460302018007389 کالسه  شماره  رای  1-برابر 

احمد الهی دوست فرزند سید فضل اله بشماره شناسنامه 4362 صادره از اصفهان  نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت  380.78 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک  320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139460302018007390 کالسه پرونده 1391114402018001684 آقای سید رضا 

الهی دوست فرزند سید فضل اله بشماره شناسنامه 2887 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت  380.78 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 816 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/01

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

حمید  آقای   1392114402018000731 پرونده  کالسه   139560302018003421 شماره  رای  برابر 

برخوردار فرزند حسین بشماره شناسنامه 33382 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  111.16 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 296 فرعی از 42  اصلی واقع 

در  خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/06

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/854/الف/م به تاریخ 95/09/15

آگهی احضار متهم 
خداداد  فرزند  صمدی  اسماعیل   -1 متهمین   102 951704 ک  پرونده کالسه  در  اینکه  به  نظر 

منطقه  آب  شرکت  شکایت  موضوع  چاه  مجاز  غیر  حفر  اتهام  به  یداله  فرزند  تقیان  علیرضا   -2

دادرسی  آئین  قانون   344 ماده  اجرای  در  لذا  است  اعالم گردیده  المکان  مجهول  اصفهان  ای  

به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  های کثیر  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 

نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/11/9 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه 

دفاعیه  ارسال الیحه  یا عدم  در صورت عدم حضور  نماید  دفاع  از خود  و  انقالب فالورجان حاضر 

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

شد. 

شماره : 688/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بایگانی  شماره   9509983720100173: پرونده  شماره   9310113720101173: نامه   شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  ابالغی   طیاری  فرزانه  خواهان  تنظیم:95/9/6  تاریخ   950175: شعبه 

عمومی  های  ه  دادگا  تقدیم  زوجه   درخواست  به  طالق  خواسته  به  بخش  شه  احمد  خوانده 

دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  شهرستان گلپایگان 

گردیده  9509983720100173ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  گلپایگان   شهرستان 

خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  گردیده  صادر  داوری  قرار  که 

و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و 

تا خوانده ظرف مدت 7  آگهی می شود  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه 

خود  نشانی کامل  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  روز  

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

گردد. 

شماره:470/م الف منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – 

اعظمی

موانع و مشکالت ازدواج جوانان

ادامه ساخت مجموعه «شهرزاد ۲»



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

محرومم کنید تا همه چیز را بگویم یکشنبه  21  آذر ماه   61395
ـــمـــاره  316 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشگزارش

 طرح بزرگ استعدادیابی 
دختران و پسران نونهال کشور:

تجلی استعدادیابی والیبال در اصفهان

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

اجرای طــرح بزرگ اســتعدادیابی 
نونهــال  پســران  و  دختــران 
کشــور در جشــنواره استعدادیابی 
اســتان اصفهــان تجلــی پیــدا 

کــرد. 
فراگیــری  بــه  پســرعالقه مند  و  دختــر   150 از  بیــش 
ــی  ــال اقص ــای والیب ــتان ها و آکادمی ه ــال از شهرس والیب
ــا ســایر اســتان ها در  ــان ب ــان همزم ــاط اســتان اصفه نق
ــه در  ــاه ک جشــنواره اســتعدادیابی روز پنجشــنبه 18 آذرم
دو بخــش مجــزا در ســالن شــهید صفــوی پــور اصفهــان 

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــزار شــد، م برگ
طــرح بــزرگ اســتعدادیابی نونهــاالن پســر متولدیــن 
فروردیــن تــا اســفند 1383 و نونهــاالن دختــر متولــد 
ــه منظــور  ــا اســفند 1384 اســتان اصفهــان ب فروردیــن ت
ــل  ــتعد و دارای حداق ــران مس ــران و پس ــایی دخت شناس
ــان  ــت وزارت ورزش و جوان ــه هم ــد، ب ــانتیمتر ق 165 س
ــرورش، ادارات کل  ــوزش و پ ــکاری وزارت آم کشــور و هم
اســتان های  والیبــال  هیئت هــای  و  جوانــان  و  ورزش 
سراســر کشــور از ســاعت 8 بامــداد روز پنجشــنبه تــا 
ــرای  ــا 20 ب ــاعت 14 ت ــران و از س ــرای دخت ــاعت 14 ب س

ــد.  ــرا درآم ــورد اج ــه م ــران ب پس
جشــنواره اســتعدادیابی اســتان اصفهــان بــا حضــور علــی 
رحمانیــان نماینــده وزارت ورزش و جوانــان، خانــم فاطمــه 
ــال  ــیون والیب ــوی فدراس ــی از س ــده اعزام ــیدی نماین رش
علیرضــا امینــازاده معــاون ورزشــی، کریمــی رئیــس حــوزه 
ورزش قهرمانــی و خانــم نریــزی مســئول حــوزه ارزیابــی و 
اســتعدادیابی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان در ســالن 
اختصاصــی هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان برگــزار 
ــه  ــار و ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــزرگ ک ــن جشــنواره ب شــد. ای
ــود  ــه اجــرا درآمــده ب ــران ب ــال در ای منظــور توســعه والیب
بــا اســتقبال خــوب دختــران نســبت بــه پســران مواجــه 
گردیــد کــه از نظــر فیزیــک بدنــی در ســطح خوبــی نیــز 
ــن  ــر هرچــه باشــکوه برگزارشــدن ای ــرار داشــتند. در ام ق
ــان  ــتان اصفه ــال اس ــت والیب ــابقه، هیئ ــنواره بی س جش
صادقــی  فریبــا  خانم هــا  و  تمــام گذاشــت  ســنگ 
ــس  ــبافی رئی ــره کرباس ــوان، زه ــور بان ــس در ام نایب رئی
کمیتــه اســتعدادیابی بانــوان، محمدرضا یــاوری رئیس کمیته 
اســتعدادیابی آقایــان، رضــا ایرانــزاد رئیــس کمیتــه داوران 
و اصغــر قلنــدری رئیــس روابــط عمومــی هیئــت والیبــال 

ــادی را متحمــل شــدند. اســتان زحمــات زی

 خداداد عزیزی:

محرومم کنید تا همه چیز را بگویم
پــس از بــازی پیــکان مقابــل 
ــت  ــا شکس ــه ب ــیاه جامگان ک س
بــود  همــراه  مشــهدی  تیــم 
ــوان  ــه عن ــزی کــه ب خــداداد عزی
ــرمربی  ــف س ــی وظای ــر فن  مدی
را نیــز ایفــا می کنــد، در نشســت 
خجالــت  از  حســابی  خبــری 
ــرا  ــم چ ــن نمی دان ــت: م ــزی گف ــداداد عزی ــد. خ داوران درآم
ایــن همــه اشــتباه علیــه تیــم مــن اســت. واقعــا از رفتــار داوران 
و ســوت هایی کــه می زننــد، تعجــب می کنــم. دیــروز داور 
چهــارم می گویــد مــن 7 دقیقــه وقــت تلف شــده گرفتــم؛ ولــی 
ــام  ــت؟ تم ــب نیس ــن عجی ــد؛ ای ــالم می کن ــه اع داور 5 دقیق
خطاهــا را 80 بــه 20 بــه ســود تیــم حریــف می گیرنــد؛ 3 مــورد 
خطــا جلــوی چشــم مــن بــود کــه نگرفــت. بازیکــن حریــف 5 
متــر در آفســاید اســت، امــا کمــک پرچــم نمی زنــد و می گویــد 
ــد  ــنیدم می خواهن ــود! االن ش ــه می ش ــم چ ــتم ببین می خواس
ــه این طــور اســت؛ اصــال خــداداد  ــد! حــاال ک ــرا محــروم کنن  م
ــر اســت؛ آنوقــت  ــی بهت ــد حت ــد. محرومــم کنن را محــروم کنی
می توانــم چیزهایــی بگویــم کــه دوســت دارم. آنوقــت از 
ــون  ــود دارد. االن چ ــال وج ــه در فوتب ــم ک ــادهایی می گوی فس
ســرمربی یــک تیــم هســتم، نمی توانــم ایــن مســائل را بگویــم. 
آنوقــت مــی روم روی ســکو و راحــت بــا مطبوعــات و رســانه ها 
خودشــان  کــه  می زنــم  حرف هایــی  می زنــم.  حــرف 
ــا ایــن حــال یــک ســؤال دارم؛ داوری کــه مقابــل  ــد! ب می دانن
ــه، چــرا محــروم نشــد؟  ــا را نگرفت ــی م ــادان دو پنالت ــت آب نف

چرا اشتباهات داوری سهوی است و اشتباه ما عمدی؟

طالی ایران در جیب آذربایجان
ــو  ــدوی باک ــری تکوان ــد پ ــای گرن ــی در رقابت ه ــالد بیگ می
بــه مــدال طــال رســید. در اولیــن روز رقابت هــای گرنــد پــری 
تکوانــدوی باکــو مســابقات چهــار وزن زنــان و مــردان برگــزار 
ــا  ــه مصــاف رقب ــده در روز اول ب ــا دو نماین ــران ب ــه ای شــد ک

رفــت. 
ــت  ــی زواره در دور نخس ــعود حج ــرم مس در وزن 80- کیلوگ
نتیجــه را بــه نماینــده کــره واگــذار کــرد و وداع زودهنگامــی با 
رقابت هــا داشــت. امــا در ایــن وزن میــالد بیگــی، تکوانــدوکار 
ــه  ــیف ب ــی س ــت عیس ــا شکس ــان ب ــم آذربایج ــی تی ایران
ــا  ــان در روز اول رقابت ه ــور میزب ــا کش ــید ت ــال رس ــان ط نش
یــک طــال بــه نــام خــود ثبــت کنــد. بیگــی در چهــار مبــارزه 
خــود تنهــا 2 امتیــاز بــه رقبــا داد. در وزن اول ایــن رقابت هــا 
ــرد و یــک باخــت حــذف شــد.  ــا یــک ب ــور ب آرمیــن هادی پ
رقابت هــای گرنــد پــری بــا حضــور 118 ورزشــکار از 41 کشــور 

جهــان در شــهر باکــو در حــال برگــزاری اســت.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــرف  ــل ب ــه دلی ــه ب ــپولیس ک ــده و پرس ــای پدی ــدار تیم ه دی
 ســنگین مشــهد از جمعــه بــه شــنبه موکــول شــده بــود 
ــه  ــا ب ــن ثانیه ه ــپولیس در آخری ــروزی پرس ــا پی ــت ب در نهای
پایــان رســید. پرســپولیس بــا ایــن بــرد بــا 29 امتیــاز در صــدر 

جــدول قــرار گرفــت و توانســت بــار دیگــر در کمتــر از 24 
ــرد. ــس بگی ــا پ ــدول را از تراکتوری ه ــدر ج ــاعت، ص س

    نیمه اول
ــده  ــم برگزارکنن ــد دو تی ــث ش ــازی باع ــاعته ب ــق 24 س تعوی
جــدال آخــر هفتــه ســیزدهم لقــب بگیرنــد. پرســپولیس بــازی 
را خــوب آغــاز کــرد و البتــه پدیــده برتــر از آن هــا توانســت در 

ــاورد  ــه دســت بی ــی ب ــه اول دو فرصــت مناســب گلزن 10 دقیق
کــه توســط شــاکری و احمــدی از دســت رفــت. در ادامــه نیــز 
ــن  ــق رامی ــال موف ــر روی ارس ــار دیگ ــت ب ــپولیس توانس پرس

ــد.  ــه گل دســت یاب رضائیــان ب
ــان در ســومین حضــور فیکــس خــود توانســت  ــن رضائی رامی
ــت برســاند و مهــدی طارمــی  ــه ثب ــاس گلــش را ب ســومین پ
را بعــد از دو بــازی بــه گل برســاند. در حالــی کــه سرخپوشــان 
ــد  ــه بع ــک دقیق ــده ی ــد، پدی ــن گل می پرداختن ــه شــادی ای ب
 روی اشــتباه ســاختار دفاعــی اش صاحــب فرصــت شــد 
و بــازی را بــه تســاوی کشــاند. در ادامــه، تــالش دو تیم ثمری نداشــت 
ــا پلن هــای  ــد ت ــه رختکــن رفتن و شــاگردان برانکــو و مهاجــری ب

مدنظــر بــرای پیــروزی در 45 دقیقــه دوم را بررســی کننــد.
    نیمه دوم

پرســپولیس نیمــه دوم را هجومی تــر آغــاز کــرد و فشــار 
بیشــتری را بــر دروازه میزبــان وارد کــرد. رامیــن رضائیــان 
ــه  ــار در دقیق ــود، این ب ــرده ب ــال ک ــاس گل اول را ارس ــه پ ک
46 یــک ضربــه کاشــته بــه ســمت دروازه پدیــده فرســتاد کــه 
مدافــع پدیــده تــوپ را بــه تیــرک دروازه تیــم خــودی زد. پدیده 
ــدارک  ــپولیس ت ــده ای را روی دروازه پرس ــالت پراکن ــم حم ه
دیــد؛ ولــی راه بــه جایــی نبــرد. پرســپولیس هــم توســط علــی 
علیپــور و مهــدی طارمــی، صاحــب یکــی، دو موقعیــت جــدی 
شــد کــه ایــن فرصت هــا بی نتیجــه مانــد. امــا احمــد نوراللهــی 
ــا تاثیــری  ــر خــود و ب ــا ارســال کرن ــازی ب در آخریــن دقایــق ب

کــه علیپــور در میانــه راه داشــت، بــا ضربــه ســر وحیــد امیــری 
ــود  ــازی خ ــری و 3 امتی ــه گل برت ــی ب ــتانه دروازه خال در آس

دســت یافــت.
    تعویض های طالیی

تــازه وارد  بازیکــن   2 علیپــور،  علــی  و  نوراللهــی  احمــد 
پرســپولیس بــا تأثیــر روی گل دوم، نقــش فــوق العــاده خود را 
در کســب 3 امتیــاز حســاس ایــن بــازی نشــان دادنــد. احمــد 
ــن  ــه دوم جانشــین رامی ــه در نیم ــور ک ــی علیپ ــی و عل نورالله
ــالی روی دروازه  ــر ارس ــدند، در کرن ــوف ش ــان و پریمی رضائی
پدیــده در دقیقــه 2+90 تأثیــر مســتقیمی داشــتند تــا تــوپ بــه 
وحیــد امیــری برســد و ایــن بازیکــن فوق العــاده پرســپولیس 
 توانســت بــا تیزهوشــی، یــک گل 3 امتیــازی فوق العــاده 
ــی  ــر جدای ــا خب ــاند. یقین ــر برس ــه ثم ــان ب ــرای قرمزپوش را ب
ــت. ــی نیس ــر خوب ــی ها خب ــرای پرسپولیس ــی ب ــد نورالله احم

    پایان ناکامی های طارمی
مهــدی طارمــی پــس از ناکامــی برابــر پیــکان و ماشین ســازی 
ــد  ــود می دی ــه خ ــی را متوج ــادات فراوان ــی انتق ــر گلزن در ام
کــه ایــن مســئله باعــث بــر هــم خــوردن تمرکــز ایــن مهاجــم 
جنوبــی نیــز شــده بــود. طارمــی کــه بــا انگیــزه زیــادی پــا بــه 
ایــن دیــدار گذاشــته بــود، موفــق شــد در دقیقــه 19 بــا اســتفاده 
ــا  ــان ب ــن رضائی ــف روی ارســال رامی ــان حری ــت مدافع از غفل
ضربــه ســر دروازه شــهاب گــردان را بــاز کنــد و دروازه بــان موفــق 

پدیــده را نــاکام بگــذارد.

پرسپولیس با شکست پدیده صدرنشین شد

بازگشت به صدر

در  شــدن  ســوم  بــا  کــه  می گویــد  خادم الشــریعه 
ــزه را از  ــان جای ــون توم ــری 30 میلی ــد پ ــابقات گرن مس
دســت داده اســت. ملی پــوش شــطرنج ایــران درخصــوص 
رقابت هــای گرنــد پــری زنــان جهــان گفــت: مرحلــه آخــر 

از نظــر کیفــی خیلــی بهتــر از دورهــای قبــل 
بــود. خــودم انتظــار ایــن نتیجــه را نداشــتم 
ــی مــن  ــه پایان ــه رتب کــه ســوم شــوم. البت
می توانســت بهتــر باشــد؛ زیــرا در دو بــازی 

ــادی داشــتم.  ــرد زی شــانس ب
هشــتم  دور  در  افــزود:  خادم الشــریعه 
ــه  ــن ب ــم، ت ــروز باش ــتم پی ــه می توانس ک

ــتم 30  ــروزی می توانس ــک پی ــا ی ــن ب ــاوی دادم و م مس
ــر  ــه دیرت ــم 10 دقیق ــرم. رقیب ــزه بیشــتر بگی ــون جای میلی
ســر میــز حاضــر شــد و مــن می توانســتم پیــروز باشــم؛ 
زیــرا شــطرنج بازان بایــد ســر ســاعت پشــت میــز حاضــر 
ــول  ــا درخواســت داور و مشــکل حریفــم قب شــوند؛ امــا ب

ــم  ــالق برای ــرا اخ ــود؛ زی ــاز ش ــر آغ ــابقه دیرت ــردم مس ک
ــورم.  ــزه را نمی خ ــوس جای ــتری دارد و افس ــت بیش اهمی
ــه  ــه ب ــا توج ــا، ب ــد پری ه ــوع گرن ــه داد: در مجم وی ادام
ــتادم  ــم ایس ــگاه ده ــه اول، در جای ــدنم در مرحل ــر ش آخ
و اگــر در مرحلــه اول نتیجــه بهتــری گرفتــه 

ــری داشــتم. ــی بهت ــگاه خیل ــودم، جای ب
 در مرحلــه اول بی تجربــه بــودم و بــرای 
اولیــن بــار در گرنــد پــری شــرکت می کــردم 
ــه نظــرم نتیجــه  ــه بعــدی ب امــا در دو مرحل
خوبــی گرفتــم. خــادم درخصــوص میزبانــی 
ایرانــی بــرای مســابقات قهرمانــی زنــان 
جهــان گفــت: مســابقات گرنــد پــری تجربــه خوبــی 
ــون  ــی را تاکن ــای بزرگ ــن رقابت ه ــرا چنی ــود؛ زی ــم ب برای
تجربــه نکــرده بــودم. میزبانــی قهرمانــی جهــان هــم 
خیلــی بــه شــطرنج زنــان ایــران کمــک می کنــد و باعــث 

ــد. ــد ش ــران خواه ــطرنج ای ــدن ش شناخته ش

خادم الشریعه:

جایزه 30 میلیونی را از دست دادم
 تیــم ملــی والیبــال ایــران بــه عنــوان قهرمــان آســیا
حریفــان خــود را در رقابت هــای جــام قهرمانــان قاره هــا 
ــت  ــک تورنمن ــا ی ــان قاره ه ــزرگ قهرمان ــام ب ــناخت. ج ش
ــال 1993  ــه در س ــت ک ــی اس ــطح بین الملل ــال در س والیب

 بــرای نخســتین بــار بــه پیشــنهاد ژاپــن 
ــال  ــی والیب ــیون جهان ــت فدراس ــا موافق و ب
رقابت هــا  ایــن  شــد.  برگــزار   )FIVB)
بازی هــای  از  پــس  ســال  یــک  همــواره 
المپیــک در دو گــروه مــردان و زنــان بــه 
ــام  ــه ج ــزار می شــود و ب ــن برگ ــی ژاپ میزبان
ــز  ــاره ای نی ــن ق ــام بی ــک و ج ــی کوچ جهان

ــی  ــک، قهرمان ــس از المپی ــداد پ ــن روی ــروف اســت. ای مع
ــی، پنجمیــن تورنمنــت  ــی و لیــگ جهان ــان، جــام جهان جه
معتبــر والیبــال در جهــان محســوب می شــود کــه بــا 
ــوان  ــه عن ــن ب ــم ژاپ ــان و تی ــاره جه ــان 5 ق ــور قهرمان حض
میزبــان برگــزار می شــود. هفتمیــن دوره مســابقات والیبــال 

ــا 19  ــان از 14 ت ــروه زن ــال 2017 در گ ــا س ــان قاره ه قهرمان
ــان( ــا حضــور تیم هــای ژاپــن )میزب شــهریورماه ســال 96 ب
 چیــن )آســیا(، روســیه )اروپــا(، برزیــل )آمریــکای جنوبــی(
ــیون  ــهمیه فدراس ــی )س ــره جنوب ــیکا( و ک ــکا )نورس آمری
در  همچنیــن  می شــود.  برگــزار  جهانــی( 
 گــروه مــردان تیم هــای ژاپــن )میزبــان(
ایــران )آســیا(، فرانســه )اروپــا(، برزیــل 
)نورســیکا(  آمریــکا  جنوبــی(،  )آمریــکای 
و ایتالیــا )ســهیمه فدراســیون جهانــی( از 
ــاف  ــه مص ــال 96 ب ــهریورماه س ــا 26 ش 21 ت
ــن  ــال ژاپ ــد. فدراســیون والیب یکدیگــر می رون
ســه ســالن »نیپونگایشــی« در شــهر ناگویــا، »تربیــت 
ــو را  ــهر توکی ــن« ش ــرو پولیت ــاکا و »مت ــهر اس ــی« ش بدن
ــالن  ــه س ــه ک ــر گرفت ــا در نظ ــن رقابت ه ــی ای ــرای میزبان ب
نیپونگایشــی گنجایــش 8 هــزار تماشــاگر را دارد. همچنیــن 
ســالن تربیــت بدنــی نیــز بیــش از 8 هــزار نفــر ظرفیــت دارد.
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نام خانوادگی : علی عسگری حسین ابادی   نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد کوچه 

شهید بابایی پ17  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 

غیابی 9009970350900622 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/065/3 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و خسارات تاخیر 

تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. 

و نیم عشر دولتی . 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 به بدهد . 3- مالی 

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

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

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

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

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

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

به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 

از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

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

خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 28402/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر      نام خانوادگی:نریمانی خوراسگانی  نام پدر: اکبر     شغل : آزاد 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهران   نام خانوادگی:ذاکری  نام پدر : 

مظفر  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: خ پروین – ابتدای خ 7 تیر – مجتمع اداری سایروس – طبقه 

2 واحد 5 محکوم به:به موجب رای شماره 588 تاریخ95/6/28 حوزه قضایی )اصفهان (  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و 

هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 600/000 )شصد هزار ریال( بابت هزینه های دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای موصوف 10/000/000 مورخ 94/11/18 و 10/000/000 مورخ 

94/12/11 و4/000/000 مورخ 94/11/20 و4/000/000 مورخ 94/8/28 تا زمان وصول بر اساس آخرین 

شاخص بانک مرکزی در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید. نیم عشر در حق دولت . 

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

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

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره27914/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عبداالمین      نام خانوادگی: برین   نام پدر: فاضل     شغل : آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد   نام خانوادگی:صفرپور  نام پدر : عبدهللا   

شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان – دروازه دولت –خ شیخ بهایی کوچه tbt  پاساژ انقالب –پ 

1 مغازه اول دست راست محکوم به:به موجب رای شماره 42 تاریخ95/1/22 حوزه قضایی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست 

میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید )89/12/25( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر و اعالم می گردد . نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجرای 

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

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

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

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

نماید.

شماره27061/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محبوبه       نام خانوادگی: خاشعی   ورنامخواستی  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود  نام خانوادگی:زارع  نشانی محل اقامت: اصفهان 

فالورجان – الرگان – خ روبروی دهیاری محکوم به:به موجب رای شماره 1206تاریخ95/6/31 حوزه 14 

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

پرداخت مبلغ 45/200/000 ریال بابت وجه چک به شماره های 1-352 608 و2-608949 و 608353-3 

به عهده بانک سپه و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/5/26 

و 91/3/25 و 91/7/26 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون 

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

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

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

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

نماید.

شماره27976/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی     نام خانوادگی: قنبری   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

میدان   – فالورجان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:زارع   نام  نام:محمود   له:  محکوم  مشخصات 

امام – بازار تفنگ سازها مغازه طال فروشی )آقا مصطفی ( پ 24 محکوم به:به موجب رای شماره 

1244تاریخ95/6/31 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ی 681306 

به عهده بانک تجارت و مبلغ هفتاد و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/4/31 لغایت اجرای حکم در 

حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

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

شماره27979/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی      نام خانوادگی: کمالی شرودانی نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود  نام خانوادگی:زارع  نشانی محل اقامت: فالورجان – میدان 

امام – بازار تفنگ سازه ها مغازه طال فروشی )آقا مصطفی ( پ 24 محکوم به:به موجب رای شماره 

1245تاریخ85/6/31 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی  میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ی 236561 به عهده 

بانک صادرات  و مبلغ هشتاد و پنج هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 92/7/10 لغایت اجرای حکم در 

حق محکوم له و نیم عشر حق االجراماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

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

شماره27977/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمید       نام خانوادگی: محمودی عالمی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:عبدالعلی   نام خانوادگی:جعفر زاده با وکالت سرور گیتی فر نام پدر 

: ابوالقاسم  نشانی محل اقامت: اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خ 24 سنگبری یاس محکوم به:

اصفهان که قطعیت  اختالف شهرستان  16تاریخ95/1/7 حوزه 14 شورای حل  رای شماره  به موجب 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک 

845417 عهده  بانک صادرات و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )94/2/15( 

در حق  محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

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

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

شماره27981/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350400879شماره  پرونده:  9510420350400408شماره  اجرائیه:  شماره 

940948تاریخ تنظیم: 1395/09/09 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :زهرا نام خانوادگی : نیک نشان 

نام پدر : علی  نشانی: اصفهان – فلکه طوقچی – 4 راه فاطمیه میدان 25 ابان ک شماره 3 ک شهید 

اصغر امین الرعایا روبروی پ 26 ک.پ 8148958781  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: حسن      

نام خانوادگی : حاجی رضایی  نام پدر : ابراهیم     نشانی: مجهول المکان   محکوم به: بسمه تعالی 

مربوطه 9409970350402099  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال و با احتساب خسارت تاخیر در تادیه بر 

مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست )94/8/25( لغایت 

زمان اجرای حکم محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له و نیز نیم عشر اجرایی در حق صندوق 

دولت ضمنا باتوجه به غیابی بودن دادنامه در اجرای ان مفاد تبصره ماده 306 قانون ایین دادرسی 

مدنی رعایت گردد.  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 به بدهد . 3- مالی 

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

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

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

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

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

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

به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 

از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

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

خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 28002/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ابراهیم       نام خانوادگی: بیران   نام پدر : علی اصغر نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد   نام خانوادگی:موحدیان  نام پدر : عبدالغفار 

شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان میدان الله – فروشگاه رفاه محکوم به:به موجب رای شماره 

304تاریخ95/6/2 حوزه 53 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

و 209/500  بابت اصل خواسته  ریال  100/000/000 یکصد میلیون  به:پرداخت مبلغ  علیه محکوم است 

تومان هزینه دادرسی و 120/000 ریال نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 95/3/29 

به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  .ماده 34  احکام  اجرای  نیم عشر  و  اجرای حکم  لغایت 

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

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

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

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

شماره28006/ م الف دفتر شعبه 53مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:   بایگانی  شماره   9509986794100391 پرونده:   شماره   9510100361707717 ابالغیه:   شماره 

950819 تاریخ تنظیم: 1395/09/02 خواهان/ شاکی زهرا رزاقی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم 

حمید مهدی ششجوانی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اصفهان-   استان  دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید  باال  چهارباغ  اصفهان خ  در  واقع 

رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9509986794100391 به کالسه   و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه 

و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و  آن1395/11/17 

درخواست خواهان / شاکی 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 

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

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

شماره: 27099/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد قدیری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95- 886 خواهان مرتضی خرسندی فر دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت فرید یبلویی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز .......... مورخه 95/10/25 ساعت 

در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   3/30

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

شورای   8165756441 پستی  57 کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه 

ثانی دادخواست و  حل اختالف اصفهان – شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

می شود.

شماره: 27917/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

در رقابت های جام قهرمانان قاره ها

تیم ملی والیبال ایران، حریفان خود را شناخت



7معارف و گردشگری یکشنبه  21 آذرماه   1395
ـــمـــاره 316 ســـــال دوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

پــس از زلزلــه بــم، ارگ بــم، بزرگ تریــن بنــای خشــتی 
ــن  ــه از ای ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــیب دی ــدت آس ــه ش ــان ب جه
ــا  ــان روزه ــد. در هم ــی مان ــی از خــاک باق ارگ تاریخــی، تل
ــی  ــای فرهنگ ــیاری از نهاده ــی و بس ــازمان های بین الملل س

 ایــران قــول دادنــد کــه ایــن بنــا را مرمــت کننــد. از آن زمــان
مــدت زیــادی گذشــته و هــر چنــد بســیار کنــد، ســاخت ارگ 
ــا همیــن روزهــای اخیــر ادامــه داشــت. امــا پرداخــت  بــم ت
ــروژه در  ــن پ ــدک ای ــران ان ــات کارگ ــوق و مطالب ــدن حق نش
چهــار مــاه اخیــر، باعــث شــد ایــن کارگــران بــه ناچار دســت از 
کار بکشــند. مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی ارگ بــم می گویــد: 

۱۲۲ کارگــر در مجموعــه ارگ بــم مشــغول بــه کار هســتند کــه 
بــه دلیــل نپراختــن حقــوق ۴ مــاه، آن هــا از ســه روز پیــش 
ــد.  ــف کرده ان ــم را متوق ــت ارگ ب ــه مرم ــوط ب ــای مرب کاره
افشــین ابراهیمــی می افزایــد: مــا ۱0 تــا ۱۵ کارشــناس داریــم 
کــه آن هــا حقوقشــان را دریافــت کرده انــد امــا هنــوز حقــوق 
کارگــران داده نشــده اســت. مــن ۸ ســال اســت کــه در ارگ 
بــم کار می کنــم و اعتــراض کارگــران بــه دیرکــرد حقــوق بــرای 
دومیــن یــا ســومین بــار انجــام شــده اســت. امــا ایــن دیرکرد 
ــم نیســت. در بســیاری از جاهــای  ــه ارگ ب فقــط مختــص ب

دیگــر هــم می تــوان دیرکــرد حقــوق را مشــاهده کــرد.
    ارگ تاریخی بم

ــش  ــت نق ــال قدم ــش از ۲۵00 س ــا بی ــم ب ــی ب ارگ تاریخ
ــا کــرده  ــخ و فرهنــگ ایران زمیــن ایف ــب توجهــی در تاری جال
ــته  ــه داش ــان نگ ــاوزان در ام ــد متج ــور را از گزن ــا کش  و باره

است. 
داســتان های خیره کننــده ارگ بــم در زمــان تجــاوز آقــا 
محمــد خــان قاجــار و کشــته شــدن لطفعلــی خــان زنــد بــر 
اثــر خیانــت و عجایــب ایــن قلعــه بــزرگ تاریخــی همیشــه در 

ــوده اســت.  اذهــان ایرانیــان ب
ارگ بــم بــر بلنــدای صخــره ای ســترگ، در جنــوب رودخانــه 
ــم  ــت قدی ــوار شهربس ــم و دی ــهر ب ــا دارد و ش ــت رود ج پش
ــت رود  ــه پش ــان رودخان ــه می ــوب ارگ و در فاصل  آن در جن
ــه  ــترود ب ــروزه بس ــه و ام ــکل گرفت ــری ش ــه دیگ و رودخان

ــت. ــده اس ــدل ش ــهری ب ــان ش ــی می خیابان

    پیشینه ارگ بم
ــی  ــای تاریخ ــزرگ از بناه ــه ای ب ــوی از منظوم ــم، عض ارگ ب
ــد؛ شــهر باســتانی دارزیــن  ــان گرفته ان اســت کــه آن را در می
ــاد در اراضــی  ــی در حــدود هــزاره اول پیــش از می ــا قدمت ب
شــمال غربــی بــم امــروزی برپــا بــوده و هنــوز کوشــک های 
ــامی در آن  ــه اس ــرون اولی ــهر دوران ق ــای ش ــان محله ه می
ــی آن  ــوزه غرب ــی در ح ــه کوچک ــا قری ــد و تنه ــا مانده ان برپ
آبــاد اســت؛ قلعــه دختــر در شــمال رودخانــه پشــت رود و در 
جنــوب آن بنــای چارطــاق و ســاختمان کوشــک و پیــر علمدار 
و همچنیــن در مشــرق و نزدیکــی ارگ، بنــای تاریخی مســجد 
ــد.  ــا بوده ان ــای ارگ برپ ــون فض ــر پیرام ــول ب ــرت رس حض
ــن  ــا ای ــا ســالیابی نشــده، ب ــن بناه ــه پیشــینه ای ــد ک هرچن
حــال قدمــت آن هــا، از قــرون اولیــه دوران اســامی تــا دوره 
 ایلخانــی قابــل تخمیــن بــه نظــر می رســد. در متــون تاریخــی 
پیدایــش ارگ بــم را بــه بهمــن بــن اســفندیار نســبت داده انــد 
و او را اردشــیر درازدســت از شــاهان دوران هخامنشــی قلمداد 
کرده انــد. در ســیمای بعضــی از برش هــای ارگ نیــز الیه هــای 
ســاختمانی بیشــماری نمایــان اســت کــه گویــای ســاخت و 
ســازهایی مکــرر در ارگ و تأییــدی بــر درســتی تخمین قدمت 
متــون تاریخــی اســت. متاســفانه ارگ تاریخــی بم، نخســتین 
نقطــه تاقــی معمــاری و شهرنشــینی ایــران، ۵ دی مــاه ســال 
۱۳۸۲ بــر اثــر زلزلــه ای مهیــب بــه تلــی از خــاک تبدیــل شــد. 
ــم از  ــه، بیــش از ۸0 درصــد ارگ تاریخــی ب ــر ایــن زلزل ــر اث ب

بیــن رفــت.

غم بم، سنگین تر شد

ثبت 14700 موقوفه در استان اصفهان
مدیــر کل اوقــاف و امــور اوقــاف 
و خیریــه اســتان اصفهــان گفت: 
در  موقوفــه   ۱۴700 اســتان  در 
ــه  ــات ب ــع موقوف ــامانه جام س
ــداد  ــن تع ــه ای ــیده ک ــت رس ثب
موقوفــه دارای ۴۴ هــزار رقبــه 
هســتند. بــه گــزارش روابــط 
ــان ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق  عموم
مراســم  در  صادقــی  رضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
ــف  ــه واق ــعر هم ــتانی »ش ــوان اس ــومین فراخ ــه س اختتامی
ــرح  ــان ط ــل از مربی ــم تجلی ــراه مراس ــه هم ــه ب ــیم« ک باش
دهاقــان  شــهرضا،  شهرســتان های  قــرآن کریــم   حفــظ 
و مبارکــه برگــزار شــد، عنــوان کــرد: در اســتان، ۱۴700 موقوفــه 
در ســامانه جامــع موقوفــات بــه ثبــت رســیده کــه ایــن تعــداد 
ــرد: از  ــار ک ــتند. وی اظه ــه هس ــزار رقب ــه دارای ۴۴ ه موقوف
مجمــوع موقوفــات اســتان اصفهــان 7 هــزار موقوفــه منفعتــی 
و 7700 موقوفــه انتفاعــی اســت. موقوفات منفعتــی موقوفاتی 
ــرای ادای نیــات واقــف  هســتند کــه از منبــع درآمــد آن هــا ب
هزینــه می شــود و موقوفــات انتفاعــی هماننــد وقــف مســجد، 
حســینیه، دارالقــرآن و مــدارس علمیــه هســتند. صادقــی در 
ادامــه افــزود: بــه دنبــال درخواســت اســتاندار اصفهــان مبنــی 
بــر تعییــن تعــداد مســاجد اســتان اصفهــان، کارشناســان اداره 
اوقــاف در اســتان اعــام کردنــد کــه در اســتان اصفهــان ۵۳۳۵ 
بــاب مســجد وجــود دارد کــه ایــن تعداد مســجد نشــان دهنده 
ــی  ــک دین ــه ادای مناس ــتان ب ــردم اس ــادات م ــزان اعتق  می
ــوان پایگاه هــای  ــه عن ــه ایجــاد مســاجد ب و اهتمــام آن هــا ب

دینی در محله های مختلف است.

 زمینه ترویج فرهنگ قرآنی باید 

در جامعه فراهم شود
ــا  ــرو ب ــی وزرات نی ــورای فرهنگ ــس ش ــر و رئی ــاون وزی مع
اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از ارشــادها و هدایت هــای قرآنــی 
ــت:  ــد، گف ــم می کن ــه را فراه ــکات جامع ــع مش ــه رف زمین
ــد در  ــی بای ــگ قرآن ــش فرهن ــش از پی ــج بی ــه تروی زمین
جامعــه فراهــم شــود. علی اکبــر مهاجــری اظهــار کــرد: زمانــی 
کــه انســان چیــزی ارزشــمندی دارد، از آن حفاظــت بیشــتری 
قــرآن کریــم  خاطرنشــان کــرد:  وی  می دهــد.  انجــام 
ارزشــمندترین چیــزی اســت کــه خداونــد در ایــن عالــم خلق 
ــودش  ــده خ ــه عه ــد ب ــم خداون ــت از آن را ه ــرده و حفاظ ک
ــای  ــا و رتبه ه ــه جایگاه ه ــتیابی ب ــت. وی دس ــرار داده اس ق
برتــر در زمینه هــای قرآنــی را از ارزش باالیــی برخــوردار 
ــت بســیاری در  ــن مســئله اهمی ــظ ای دانســت و گفــت: حف
جامعــه دارد. مهاجــری تصریــح کــرد: در قــرآن کریــم همــه 

ــت.  ــت انسان هاس ــرای هدای ــدس ب ــات مق آی

معارف

سفر به زندان اسکندر
یــزد  ضیائیــه  مدرســه 
»زنــدان  بــه  معــروف 
اســکندر« کــه در خیابــان 
امــام، در محلــه فهــادان و در 
مجــاورت بقعــه دوازده امــام 
قــرار دارد، از آثــار »موالنــا 
ضیاءالدیــن حســین رضی« 
ــه در  ــزدی« اســت ک ــی ی ــن عل پســر »شــرف الدی
ســال 6۳۱ ق. آن را بنیــان نهــاد و بنــای آن در ســال 

70۵ ق. توسط پسرانش به اتمام رسید.
 شبســتان مدرســه دارای محــراب بــوده و در اطــراف 

مدرســه رواق هایــی ســاخته شــده اســت.
ــا قطــر حــدود ۲  ــاط ایــن مدرســه چاهــی ب  در حی
ــا  ــی ســرداب مانند ب ــه فضای ــه ب ــر وجــود دارد ک مت

ــود. ــی می ش ــر منته ــدود ۵ مت ــق ح عم
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــی قدیم ــرداب حوض ــف س  ک
از جملــه آثــار بــه جــای مانــده از بنــای اولیــه 

اســت.  ســاختمان 
معمــاری مدرســه  ضیائیــه را می تــوان از خصوصیــات 
ــه  ــا هیچ گون عصــر مغولــی قلمــداد کــرد. در ایــن بن
ــا  ــورد و تنه ــه چشــم نمی خ ــات کاشــیکاری ب تزئین
ــه  ــوده ک ــام ب ــت خ ــده آن خش ــای مان ــر ج ــار ب آث

ایــن بنــا را تاکنــون بــر پــا نــگاه داشــته اســت. 
گنبــد ایــن بنــا کــه از پــای تــا ســر از خشــت خــام 
ــری  ــش گچب ــات و آرای ــده، دارای تزئین ــاخته ش س
ــه  ــوده ک ــوردی ب ــی و الج ــگ طای ــا آبرن ــی ب نقاش
ــچ  ــر روی گ ــمت هایی از آن ب ــر قس ــال حاض در ح

ــی اســت. ســفید باق
 انــدازه طــول هــر یــک از اضــاع چهــار دیــوار گنبــد 
۸/۸ متــر، ارتفــاع بقعــه ۱۸ متــر و فاصلــه  دهنــه  آن 

۹/۵ متــر اســت.
ــد  ــوار داخــل گنب ــار دی  متاســفانه از کتیبه هــای چه

اثــر چندانــی باقــی نمانــده اســت. 
ــه  ــت ک ــرح اس ــی مط ــا روایت های ــن بن ــاره ای درب
ــکندر  ــه اس ــان حمل ــه زم ــاخت آن را ب ــت س قدم
مقدونــی بــه ایــران نســبت می دهــد کــه از ایــن بنــا 
بــه عنــوان زنــدان اســتفاده می گردیــده کــه بعدهــا 
ــورد  ــه م ــوان مدرس ــه عن ــری داده و ب ــر کارب تغیی

ــه اســت.  ــرار گرفت اســتفاده ق
در تاریــخ جدیــد یــزد، ذکــر شــده کــه اطــراف ایــن 
رفیــع  بادگیرهــای  و  عالــی  مدرســه، خانه هــای 

ــد. ــاخته ش ــی س ــدان رض ــط خان توس
بلنــد و دو منــاره    مدرســه  ضیائیــه دارای درگاه 
ــود  ــه( ب ــت مدرس ــجر )پش ــه مش ــع و باغچ  مرتف
ــه روی آن ســاخته  ــه و حمــام روب ــه و کتابخان و زاوی

شــده بــود.

گشت وگذار

ــاره  ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
بــه اینکــه اصفهــان بــه قطــب تولیــد گل و گیــاه و ماهیــان 
ــازار گل  ــد ب ــل جدی ــت: مح ــود، گف ــل می ش ــی تبدی  زینت
ــره وری بیشــتر  ــا به ــده ب ــان ســال آین ــاه شــهر اصفه و گی
راه انــدازی می شــود. احمدرضــا مصــور بــا اشــاره بــه 

گل  نمایشــگاه  بیست وســومین   برپایــی 
و گیــاه، مشــاغل خانگــی و ماهیــان زینتــی 
ــه همــت ســازمان  گفــت: ایــن نمایشــگاه ب
میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
ــازار گل  ــرداران ب ــان و بهره ب شــهرداری اصفه

ــزار شــده اســت.  ــاه برگ و گی
ــح کــرد: رویکــرد بیست وســومین  وی تصری

نمایشــگاه گل و گیــاه، مشــاغل خانگــی و ماهیــان زینتــی 
فرهنگســازی بــرای نونهــاالن و کــودکان بــوده اســت؛ 
زیــرا معتقدیــم اگــر بتوانیــم دوســتی بــا گیاهــان، گل هــا 
ــکات  ــده مش ــم در آین ــودکان بیاموزی ــه ک ــان را ب و درخت
کمتــری بــه لحــاظ نگهــداری از گل هــا و گیاهــان خواهیــم 

داشــت. 
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان تاکیــد 
ــدون  ــد ب ــدگان می توانن ــن نمایشــگاه تولیدکنن ــرد: در ای ک
ــه مــردم عرضــه کننــد و ایــن  واســطه تولیــدات خــود را ب
ــد.  ــترش می یاب ــه روز گس ــه روزب ــت ک ــی اس ــه عطف نقط
ــازمان  ــت س ــا هم ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
میادیــن شــهرداری اصفهــان، محــل جدیــد 
بــازار گل و گیــاه شــهر اصفهــان ســال آینــده 
ــود.  ــدازی می ش ــتر راه ان ــره وری بیش ــا به ب
بــر ایــن اســاس بــازار اصفهــان از یــک 
 قطــب شــهری بــه قطــب کشــوری گل 
و گیــاه و ماهیــان زینتــی تبدیــل می گــردد. 
مصــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــازار گل و گیــاه در 
خیابــان همدانیــان واقــع شــده اســت، اظهــار کــرد: محــل 
ــازار در کمربنــدی شــرق اصفهــان در قطعــه  جدیــد ایــن ب
زمینــی کــه ۸ برابــر مســاحت بــازار گل و گیــاه همدانیــان 

اســت، خواهــد بــود. ایمنــا

ســردار امیــر رحمت اللهــی، فرمانــده یــگان حفاظــت 
ســازمان میــراث فرهنگــی، در دومیــن کارگاه آموزشــی 
یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری بــا بیــان اینکــه کارکنانــی از ۹0 ســایت 
اماکــن تاریخــی ثبــت جهانــی کشــور در ایــن کارگاه حضــور 

یافته انــد، گفــت: آمــوزش کارکنــان در یــگان 
حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی اهمیــت 
یــگان  ایــن  در  چــرا کــه  دارد؛  ویــژه ای 
ــا مســائل فرهنگــی و اجتماعــی  ــان ب کارکن

ــتند. ــه رو هس ــددی روب متع
 وی تاکیــد کــرد: هم اکنــون حــدود ۳۲ 
ــور  ــده در کش ــی ثبت ش ــکان تاریخ ــزار م ه

وجــود دارد کــه یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی 
 در اماکــن مهــم تاریخــی کــه دارای رده حفاظتــی هســتند
ــه  ــز ب ــار نی ــی آث ــته و در باق ــل داش ــی کام ــور فیزیک حض

ــد.  ــت می پردازن ــه مراقب ــتی ب ــورت گش ص
ســردار رحمت اللهــی افــزود: یکــی از اهــداف اصلــی 

ــا  ــور م ــت و کش ــگری اس ــت گردش ــعه صنع ــت، توس دول
ــه از ظرفیت هــا و جاذبه هــای بســیاری برخــوردار اســت  ک
ــه موفقیت هــای بزرگــی در ایــن حــوزه دســت  ــد ب می توان

پیــدا کنــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت گردشــگری تأثیــر بســیاری 
بــر توســعه فرهنگــی و اقتصــادی و همچنین 
دارد بــه کشــور  ارز  ورود  و   اشــتغال زایی 
تاکیــد کرد: شــرط اساســی توســعه پایــدار در 
صنعــت گردشــگری، امنیــت اســت و حتــی 
ــت  ــاس امنی ــی احس ــن بزه دیدگ کوچک تری
را مختــل می کنــد. وی بــا اشــاره بــه مصوبــه 
ــار  ــلح اظه ــای مس ــترک نیروه ــتاد مش س
ــی  ــف اساس ــه وظای ــه از جمل ــن مصوب ــه ای ــر پای ــرد: ب ک
یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی تأمیــن امنیــت 
ــگان، انجــام  ــن ی ــاع خارجــی در حــوزه اســتحفاظی ای اتب
ــا  وظایــف انتظامــی در ایــن حــوزه و همــکاری دوســویه ب

ــراث ــت. می ــر دستگاه هاس ــی و دیگ ــروی انتظام نی

حضور پلیس میراث فرهنگی در ۳۲ هزار مکان تاریخیاصفهان به قطب تولید گل و گیاه کشور تبدیل می شود

حتما بخوانید!
اصفهان به قطب تولید گل و گیاه ...

آگهی ابالغ
شماره اباغیه:  ۹۵۱0۱00۳۵۳00۲۹6۵ شماره پرونده:  ۹۵0۹۹۸0۳6۵۵00۳۵۵ شماره بایگانی شعبه:  

۹۵0۳۳۲ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۸/۲۹ شاکی آقای الیاس میرزایی بر علیه متهم آقای محمد دولت 

و عالم دولت مبنی بر توهین به اشخاص عادی و تهدید و مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو 

و مشارکت در ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱0۴ جزایی سابق(- مجتمع شهید 

راه پلیس-  بیمارستان شریعتی و چهار  بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل 

مجتمع قضایی شهید بهشتی   ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳6۵۵00۳۵۵ ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن۱۳۹۵/۱0/۲۹ و ساعت ۱0:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین 

و به تجویز ماده ۳۴۴  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. در غیر 

اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد کرد. 

شماره: ۲7۱0۹/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۴ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱0۴ جزایی سابق(- زهره عرفان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه:  ۹۵۱0۱00۳۵۳00۲۹۹۸ شماره پرونده:  ۹۵0۹۹۸0۳۵۸۴006۴۳ شماره بایگانی شعبه:  

۹۵07۹6 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/0۲ شاکی فقیر احمد محمدی فرزند خیر احمد  بر علیه متهم 

مهدی رنجبر فرزند اصغر مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )۱0۴ جزایی سابق(- مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد 

فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس- مجتمع قضایی شهید بهشتی   ارجاع و به کاسه  

۹۵0۹۹۸0۳۵۸۴006۴۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۱0/۲۹ و ساعت 0۹:00 تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده ۳۴۴  قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردند. در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد کرد. 

شماره: ۲7۱۱0/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۴ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱0۴ جزایی سابق(- زهره عرفان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین میرزائی دارای شناسنامه شماره ۹67 به شرح دادخواست به کاسه ۴6۴۹/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعظم میرزایی 

بشناسنامه ۹67 در تاریخ ۹۵/۸/۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

پدر  فرزند ۱- حسین میرزائی - ش ۹67-  و ۳  مادر و همسر  و  پدر  به  مرحوم منحصر است 

متوفی –۲- کبری ساری قودنجانکی - ش ۳۵۴- مادر متوفی –۳- محمد توکلی طرقی - ش  

۲67۴- همسر متوفی ۴- محمد رضا استاد شریف - ش ملی ۱۲7۴77۲۱6۸ – فرزند پسر–۵- 

یوسف استاد شریف - ش ملی ۱۲7۵۳۹۱0۱۱ – فرزند پسر–6- شقایق استاد شریف - ش ملی 

۱۲7۳۱۵۵۲۵۴ – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

 شد. 

شماره : ۲7۵۴۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه:  ۹۵۱0۱00۳۵۳۲0۵۱67 شماره پرونده:  ۹۵0۹۹۸0۳6۳۲00۵۹6 شماره بایگانی شعبه:  

۹۵07۱0 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/0۳ نظر به اینکه خانم سمیه بهمنی جونقانی فرزند علی شکایتی 

علیه ایرج گلشاه فرزند قلی دایر بر تهدید- صدمه بدنی عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱06 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان - خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس- ساختمان 

شماره ۲ دادگستری اصفهان  ارجاع و به کاسه و شماره بایگانی   ۹۵07۱0 ک ۱06 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۱0/۲۹ و ساعت ۹ صبح  تعیین گردیده، آگهی می شود تا متهم پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

 جهت  رسیدگی حاضر گردند. در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد

 آمد. 

شماره: ۲7۱0۸/م الف منشی  شعبه ۱06 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸0۳60۲0۱۱۲۴ پرونده:   شماره   ۹۵۱0۱00۳۵۴60۴۲7۲ اباغنامه:   شماره 

شعبه:  ۹۵۱0۲۳ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/0۳ خواهان/ شاکی مریم اصغر زاده به طرفیت خوانده/ 

متهم مهین جابر انصاری فرزند لطفعلی به خواسته فروش مال غیر و فروش مال غیر به مبلغ 

جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تومان   ۱۱۲۳۳۳۳۳۳

اصفهان خ  در  واقع  )۱۲0 جزایی سابق(   اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۱۲0 به شعبه  رسیدگی 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-  طبقه ۳ اتاق شماره 

۳۵۳  ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳60۲0۱۱۲۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 

ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع 

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۲7۱0۱/م الف 

مدیر دفتر  شعبه ۲0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲0 جزایی سابق( – نجفعلی مرادی 

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵۱۲00۱۳6 شماره  اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵۱۲۱066۸ شماره  شماره 

عظیمی  سیروس  اقای  از  وکالت  به  صادقی  سجاد  آقای   ۱۳۹۵/0۹/۱۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۱7۲

نسبت به دادنامه شماره ۹۵0۹۹70۳۵۱۲00۹7۲ در پرونده کاسه ۹۵0۱7۲ ح ۱۲ شعبه ۱۲ حقوقی 

به طرفیت اقای سعید مجید تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است با توجه به اینکه تجدید نظر 

خواه تجدید نظر خوانده فوق را مجهول المکان اعام نموده مراتب حسب درخواست نامبرده و در 

اجرای م 7۵ ق ا د م یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق 

دعوت می گردد هر گونه پاسخی نسبت به  تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد ظرف مهلت ده 

روز از تاریخ انتشار کتبا به این شعبه اعام نماید واال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده 

با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد. 

شماره: ۲۸۳۹۴/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵۱۲00۱۳۴ شماره  اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵۱۲۱066۹ شماره  شماره 

۹۵0۱70 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/۱۵ آقای سجاد صادقی به وکالت از اقای سینا عظیمی نسبت به 

دادنامه شماره ۹۵0۹۹70۳۵۱۲00۹7۹ به طرفیت اقای سعید مجید در پرونده کاسه ۹۵0۱70 ح 

۱۲ شعبه حقوقی تقاضای تجدید نظر نموده است و با توجه به اینکه تجدید نظر خوانده را مجهول 

المکان اعام نموده مراتب حسب درخواست وکیل و در اجرای م 7۳ ق ا د م یک نوبت در یکی از 

جراید کثیر االنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق دعوت می گردد در اجرای م ۳۲6 ق ا د م هر 

گونه پاسخی نسبت به  تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتبا 

به این شعبه اعام واال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت به دادگاه 

تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد. 

شماره: ۲۸۳۹۳/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵۱۲00۱۳۸ شماره  ۹۵۱0۱00۳۵۱۲۱0670 شماره  اباغیه:  شماره 

۹۵0۱7۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/۱۵ آقای سجاد صادقی به وکالت از اقای سیروس عظیمی نسبت 

به دادنامه شماره ۹۵0۹۹70۳۵۱۲00۹6۹ در پرونده کاسه ۹۵0۱7۴ ح ۱۲ شعبه ۱۲ حقوقی تقاضای 

تجدید نظر به طرفیت خانم منیر رضایت را نموده است و با توجه به اینکه تجدید نظر خوانده فوق 

را مجهول المکان اعام نموده مراتب حسب درخواست وکیل و در اجرای م 7۵ ق ا د م یک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق دعوت می گردد در اجرای م ۳۲6 

ق ا د م هر گونه پاسخی نسبت به  تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد ظرف مهلت ده روز از 

تاریخ انتشار به این دادگاه اعام نماید واال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین 

کیفیت به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد. 

شماره: ۲۸۳۹۲/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  هندی   پیر  زاده  ابراهیم  خانوادگی:  نام  خسرو     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی  خانوادگی:ملکیان   نام  نام:مصطفی     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

آسیا  بیمه  بهشت  ساختمان   – رودکی  و  ارتش  حدفاصل   – وحید  خ   – اصفهان  اقامت:  محل 

اختاف شهرستان  تاریخ۹۵/6/۸ حوزه ۲۴  شورای حل  رای شماره ۵۹۸  به:به موجب  محکوم 

میلیون  شش  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 

بیست  مبلغ  و  حکم  اجرای  لغایت   ۹۵/۳/۳0 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  انضمام خسارات  به  ریال 

و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و همچنین نیم عشر اجرا 

اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ دولت.ماده  صندوق  حق  در 

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

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

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

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

 نماید.

شماره۲70۴0/ م الف دفتر شعبه ۲۴ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام خانوادگی: ۱- سلیمی ۲- سنگری    نام: ۱- سامان ۲- شهریار     مشخصات محکوم علیه: 

ش  پارکینگ   ۱ ب  محله   – فوالدشهر   – اصفهان   -۲ المکان  مجهول   -۱ اقامت:  محل  نشانی 

صدرپ 60۴ مشخصات محکوم له: نام:محمد     نام خانوادگی:شیرزاده طاقانکی با وکالت علی 

شیرزاده نشانی محل اقامت: اصفهان – نبش سه راه سیمین ط سوم داروخانه سامت  محکوم 

به:به موجب رای شماره ۱7۴6 تاریخ۹۴/۱0/۳0 حوزه ۱۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

 : تضامنی  نحو  به  به:محکومیت خوانده گان  است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  که قطعیت 

پرداخت سی و هفت میلیون ریال وجه چک شماره ی ۲۱۸70۹ -۹۴/۳/۵ بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۱۸0000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و 

خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/۳/۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید. و هزینه نیم عشر حق االجرا ء رای صادره در خصوص خوانده 

ردیف اول غیابی و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری/ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره۲70۳۹/ م الف دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهرداد     نام خانوادگی: شیرخانی    نام پدر : غامحسین نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:شرکت حافظ قطعات به مدیریت عاملی     

نام خانوادگی:محسن بیگیان با وکالت مجید بهرامی نشانی محل اقامت: شهر کرد چهارراه فصیحی 

تاریخ۹۵/۴/۳۴    760 رای شماره  موجب  به:به  دوم محکوم  طبقه  مجتمع خدمات حقوقی کوثر 

حوزه 6  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ ۱00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۱/67۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

قانونی  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  و حق  لزوم  اجرا در صورت  زمان  در  آگهی  نشر  پرداخت هزینه 

از تاریخ سر رسید چک ها )۲۹۲۱۴۲ مورخ ۸۲/۱۱/۱۵  بمبلغ ۳0/000/000 ریال و  و تاخیر تادیه 

 ۳0/000/000 بمبلغ  ریال و ۲۹۲۱۴۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۵   ۱0/000/000 بمبلغ   ۸۱/۱۱/۱ 6۴۳7۴۸ مورخ 

ریال و ۲۹۲۱۴۴ مورخ ۸۴/۱۱/۱۵ بمبلغ ۳0/000/000 ریال ( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم 

له.  ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 

قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید

.شماره۲7۹۴۴/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹۵۱0۱00۳۵۲۲06۳۳۱شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵۲۲00۸۲۹شماره بایگانی شعبه: 

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/۱۳ خواهان / شاکی نسرین زاهدی نیسیانی  دادخواستی به   ۹۵0۸۵۱

طرفیت خوانده / متهم علی اکبر موفق  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته 

و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۵6 ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵۲۲00۸۲۹ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/0۳ و ساعت 0۹:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

شماره: ۲7۹۵۲/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-7۲۹ خواهان حسین حاجی عبدالرحمانی  دادخواستی مبنی بر 

...... مورخ ۹۵/۱۱/۳  مطالبه   به طرفیت آرزو پوالدیان تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

ساعت ۴ عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای 

خواهان ، مستندا به ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب 

ساختمان صبا – پاک ۵7- کد پستی ۸۱6۵7۵6۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱۵ 

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

اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۲70۵6 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵۱۲00۱۳۹ شماره  اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵۱۲۱067۲ شماره  شماره 

۹۵0۱7۵ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۹/۱۵ آقای سجاد صادقی به وکالت از خانم ویدا عظیمی نسبت به 

دادنامه شماره ۹۵0۹۹70۳۵۱۲00۹70 در پرونده کاسه ۹۵0۱7۵ ح ۱۲ شعبه ۱۲ حقوقی به طرفیت 

خانم منیر رضایت تقاضای تجدید نظر خواهی نموده که با توجه به اینکه تجدید نظر خوانده فوق 

را مجهول المکان اعام نموده مراتب حسب درخواست وکیل و در اجرای م 7۳ ق ا د م یک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق دعوت می گردد هر گونه پاسخی 

نسبت به  تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد کتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار به این 

شعبه اعام واال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید 

نظر اصفهان ارسال خواهد شد.

 شماره: ۲۸۳۹۱/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر
بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸0۳۵۱۲00۱۳۵ پرونده:  شماره   ۹۵۱0۱00۳۵۱۲۱067۳ اباغیه:  شماره 

ویدا  خانم  از  وکالت  به  صادقی  سجاد  آقای   ۱۳۹۵/0۹/۱۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۱7۱ شعبه: 

 ۱۲ ح   ۹۵0۱7۱ کاسه  پرونده  در   ۹۵0۹۹70۳۵۱۲00۹7۳ شماره  دادنامه  به  نسبت  عظیمی 

با  و  است  نموده  مجید  سعید  آقای  طرفیت  به  خواهی  نظر  تجدید  تقاضای  حقوقی   ۱۲ شعبه 

درخواست  مراتب حسب  نموده  اعام  المکان  مجهول  را  فوق  خوانده  نظر  تجدید  اینکه  به  توجه 

تجدید  از  و  درج  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  م  د  ا  ق   7۳ م  اجرای  در  و  وکیل 

تجدید  خواهی  نظر  تجدید  به   نسبت  پاسخی  گونه  هر  گردد  می  دعوت  فوق  خوانده  نظر 

مضی  از  پس  واال  اعام  شعبه  این  به  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مهلت  ظرف  دارد کتبا  خواه  نظر 

خواهد  ارسال  اصفهان  نظر  تجدید  دادگاه  به  همین کیفیت  با  پرونده  پاسخ  عدم  و  فوق   مهلت 

شد. 

شماره: ۲۸۳۹0/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۴0۹۹۸0۳۵0600۹۹۱ پرونده:  شماره   ۹۵۱0۱00۳۵060۹۴0۹ اباغیه:  شماره 

به طرفیت خوانده سید  دادخواستی  زهرا سلطانی  ۱۳۹۵/0۹/۱۳ خواهان  تنظیم:  تاریخ   ۹۴۱۱0۸

محمد علی باقری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲0 ارجاع و به کاسه   

۹۴0۹۹۸0۳۵0600۹۹۱ ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده است به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 

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

آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود رونوشت نظریه کارشناسی را دریافت و چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت هفت 

روز پس از نشر به این شعبه اعام نمایند .

شماره: ۲7۹۱۹/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

َی َعنُه َعَقَر. ساُن َسُبٌع ِإن ُخّلِ َالّلِ

زبان، درنده اى است كه اگر رها شود، گاز می گيرد.

نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 478، ح 60

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نيمه ابری

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

0   ْC

3-   ْC

02   ْC

3   ْC

15  ْC

11   ْC

16   ْC

15   ْC

حوادثسالمت 

این غذاهای کشنده را نخورید! 

   گوشت آبدار و نپخته
احتمــاال اگــر اســتیک آبــدار نــوش جــان کــرده 
ــا گوشــت  ــا پســندیده اید؛ ام باشــید، مــزه آن را حتم
آبــدار، یعنــی گوشــتی کــه کامــا پختــه نشــده باشــد 
  E.Coli ــری ــا باکت ــمومیت ب ــب مس ــد موج می توان

ــود. ــر ش ــای دیگ ــیاری از باکتری ه ــالمونا و بس س
ــت  ــل عفون ــایع ترین عام ــیا کای، ش ــری اشرش باکت
درصــد   ۹۰ حــدود  کــه  اســت  ادراری  دســتگاه 
بــه خــود  را  ادراری در زنــان جــوان  عفونت هــای 

می دهــد. اختصــاص 
ــای ۷۱ درجــه ســانتیگراد  ــن گوشــت را در دم  بنابرای
 یــا ۱۶۰ درجــه فارنهایــت کامــا بپزیــد و مصــرف

کنید.
قصابی هــای  از  را  مصرفی تــان  همچنیــن گوشــت 

ــد. ــه کنی ــان تهی ــورد اعتمادت م
    شــیر خام و آب میوه های شرکتی

گاوهــا بســیار مســتعد بیمــاری هســتند و شــیر 
میکــروب  و  بیمــاری  دچــار  ســرعت  بــه   آن هــا 

می شود.
 بنابرایــن روش پاســتوریزه کــردن بــرای پــاک کــردن 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ بیماری ه
امــا متاســفانه ایــن روش هیــچ تضمینــی بــرای 
ــه  ــالمونا ک ــاری س ــدارد و بیم ــیر ن ــودن ش ــاک ب پ
در ســال های اخیــر شــایع شــده، ناشــی از شــیر 

پاســتوریزه اســت.
ــری  ــود باکت ــر وج ــی ب ــی مبن ــن گزارش های همچنی
وجــود آب میوه هــای شــرکتی  بعضــی  در   E.Coli 
 دارد.بنابرایــن شــیر را از فروشــندگان محلــی و مــورد 
ــان  ــازه را خودت ــی و ت ــای طبیع ــاد و آب میوه ه اعتم

در منــزل تهیــه کنیــد.

مزاحمتی که به جنایت منجر شد
ــته  ــال گذش ــر س ــه ۱۶ مه ــاعت ۱2 و 45 دقیق س
درگیــری خیابانــی میــان چنــد جــوان بــه کانتــری 
خزانــه گــزارش شــد. مامــوران بــا حضــور در آنجــا 
مشــاهده کردنــد جوانــی بــا ضربه هــای چاقــو 

زخمــی شــده اســت. 
جــوان زخمــی بــه بیمارســتان منتقــل و بــا تحقیــق 
ــش  ــارب پی ــد ض ــوم ش ــرا معل ــاهدان ماج از ش
از ایــن مزاحــم دختــر جوانــی شــده و پســر 
 زخمــی در هواخواهــی از دختــر بــا او درگیــر شــده 

بود.
ســاعاتی پــس از ایــن حادثــه، پســر زخمــی 
در بیمارســتان فــوت کــرد. دختــری کــه پســر 
جــوان بــه هواخواهــی از او بــه قتــل رســیده بــود، 
ــه افســر  ــده شــد و ب ــی فراخوان ــس آگاه ــه پلی ب
ــت  ــل جنای ــا عام ــش ب ــی پی ــت: مدت ــق گف تحقی
ــان  ــد از قطــع رابطــه، او همچن دوســت شــدم؛ بع
برایــم ایجــاد مزاحمــت می کــرد. ماجــرا را بــه 
ــد،  ــه ام ازدواج کن ــا خال ــود ب ــرار ب ــه ق ــردی ک م
ــد.  ــرف بزن ــم ح ــوان مزاح ــا ج ــا وی ب ــم ت گفت

گمــان نمی کــردم آن هــا بــا هــم دعــوا کننــد 
ــه  ــد. در ادام ــل برس ــه قت ــه ام ب ــتگار خال و خواس
ــتگیر  ــرار دس ــد روز ف ــد از چن ــل بع ــه قت ــم ب مته

ــد. ش
 او بــا انتقــال بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران 
بــه درگیــری منجــر بــه قتــل اعتــراف کــرد و پــس 

از بازســازی صحنــه قتــل، روانــه زنــدان شــد.
ــا گذشــت بیــش از یــک ســال  ــه قتــل ب  متهــم ب
ــن  ــرای آخری ــش ب ــد روز پی ــت، چن ــن جنای از ای
دفــاع از زنــدان بــه دادســرای جنایــی تهــران 

ــد.  ــل ش منتق
جــوان زندانــی بــه نســرین مــرادی دادیــار شــعبه 
ــن در  ــت: م ــران، گف ــی ته ــرای جنای ــم دادس پنج
ــان آن درگیــری فقــط می خواســتم از خــودم  جری
ــه  ــه ب ــه ناخواســته مــرد جــوان را ک ــم ک ــاع کن دف
هواخواهــی از دوســت دختــر ســابقم پرداختــه 

ــود، کشــتم و پشــیمانم.  ب
بــا ثبت آخریــن اظهارات عامل جنایــت، او به زندان 
انتقــال یافــت و پرونــده اش بــه اتهــام مباشــرت در 
قتــل عمــد بــه زودی بــا صــدور جلــب بــه دادرســی 
ــران ارســال خواهــد  ــه دادگاه کیفــری اســتان ته  ب

شد.

بدتریــن تــرس بــرای کــودکان زمانــی اســت کــه 
اســاس زندگــی خانوادگــی دچــار تزلــزل می شــود.

ــدار  ــت و پای ــش یکنواخ ــم و بی ــگ ک ــه آهن ــا ب بچه ه
ــد  ــگام بحــران احســاس می کنن ــد و هن زندگــی دلگرم ان
دنیایشــان در حــال از هــم پاشــیده شــدن اســت. بســیار 
ــدر و مــادر زندگــی  ــی پ ــا وحشــت از جدای از کــودکان ب
می کننــد؛ خــواه ایــن تــرس واقعــی باشــد یــا خیالــی... 
شــنیدن شــکایت یکــی از والدیــن از دیگــری ایــن ترس 
را افزایــش می دهــد و اضطــراب ایجــاد می کنــد. آنچــه 
ــدن  ــا مان ــه، تنه ــاق نهفت ــودک از ط ــرس ک ــایه ت در س

اوســت. 
ــا  ــی از والده ــر یک ــه اگ ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــودک ب ک

خانــه را تــرک کنــد، آنــان او را نیــز بــه حــال خــود رهــا 
ــد ســاخت.  خواهن

وقتــی کــه طــاق رخ می دهــد، کــودکان احســاس 
می کننــد قــدرت تســلط بــر دنیایشــان را از دســت 

داده انــد. 
ــگام  ــران هن ــه همس ــکاتی ک ــن مش ــی از بزرگ تری یک
ــن  ــد، ای ــده آن برآین ــتی از عه ــه درس ــد ب ــی بای جدای
اســت کــه بکوشــند هــر انــدازه هــم از یکدیگــر رنجیــده، 
ــه  ــد ک ــار کنن ــه ای رفت ــه گون ــد، ب ــا متنفرن خشــمگین ی

ــد.  ــری ببین ــیب کمت ــان آس کودکش
کــودکان بــه گونــه ای اجتناب ناپذیــر در میانــه ماجــرا قرار 
دارنــد؛ بنابرایــن بــه عهــده پــدر و مــادر اســت کــه وقتــی 

پــای بچه هــا بــه میــان می آیــد، آتش بــس اعــام 
کننــد. البتــه گفتــن ایــن حــرف آســان تر از عمــل کــردن 
بــه آن اســت؛ به ویــژه زمانــی کــه پــدر و مــادر عصبانــی 
هســتند و بــا یکدیگــر مشــاجره می کننــد؛ ولــی دقیقــا 
در همیــن زمــان اســت کــه فرزنــد شــما بــه بیشــترین 
اطمینــان خاطــر نیــاز دارد کــه بدانــد صــرف نظــر از هــر 
 آنچــه روی می دهــد هــر دوی شــما بــاز هــم پــدر 
و مــادر او خواهیــد بــود و هــر دو بــا هــم از وی مراقبــت 

خواهیــد کــرد. 
ــی آگاه  ــه خوب ــواده ب ــران در خان ــود بح ــودکان از وج ک
بــه وجودآورنــده  از مشــکات  اگــر  می شــوند،حتی 

ــد. ــر در نیاورن ــل س ــور کام ــه ط ــران ب بح

بدترین ترس برای کودکان
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رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه قــم، شــعبه اصفهــان 
در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن در رابطــه بــا 
برگــزاری کنگــره نکوداشــت آیــت هللا العظمــی مظاهــری در 
شــهر اصفهــان بــه پــاس خدمــات ایشــان بــه جامعــه علمــی 
و مذهبــی گفــت: تکریــم و بزرگداشــت بــزرگان علــم و دیــن 
ــردن  ــه لحــاظ مطــرح ک ــه ب ــه و ارزش اســت؛ ن ــک وظیف ی
ــازی در  ــوان و الگوس ــل ج ــناخت نس ــرای ش ــه ب ــرد، بلک ف
ــرای  ــد ب جامعــه، معرفــی ایــن شــخصیت ها بســیار می توان

مــردم ارزشــمند و اثرگــذار باشــد. 
ــود از  ــه خ ــی ک ــد قطب ــلمین محم ــام و المس حجت االس
ــی  ــت هللا العظم ــول آی ــه و اص ــارج فق ــاگردان درس خ ش
مظاهــری دریــک دهــه گذشــته بوده اســت بــه این نکتــه نیز 
ــای  ــیاری در حوزه ه ــخصیت های بس ــه ش ــت ک ــاره داش اش
علمیــه حضــور داشــته و دارنــد کــه مایــه بــرکات زیــادی برای 
 جامعــه هســتند. خصیصــه مهمی کــه دفتر تبلیغات اســامی 
ــه  ــت ک ــر آن داش ــامی را ب ــاد اس ــگ  و ارش و وزرات فرهن
بــه صــورت مشــترک بــه برگــزاری کنگــره آیــت هللا العظمــی 
مظاهــری اقــدام کنــد، ارائــه خدمــات 2۱ ســاله ایشــان بــه 
حــوزه علمیــه اصفهــان و همچنیــن جامعیــت علمــی ایشــان 
ــم، اخــاق و  ــخ تفســیر، عل ــه، اصــول تاری در زمینه هــای فق
...  بــوده اســت. وی تصریــح کــرد: تــرک حــوزه علمیــه قــم و 
آمــدن بــه حــوزه علمیــه اصفهــان، ایثــار واالیــی بود که توســط 
 آیــت هللا مظاهــری انجــام شــد و بــه برکــت حضــور ایشــان
حــوزه علمیــه اصفهــان در زمینه هــای معرفتــی و علمــی رونق 

زیــادی گرفــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه آیــت هللا مظاهــری 
 در منظومــه مرجعیــت عــاوه بــر اشــراف بــاالی علمــی
در زمینه هــای اجتماعــی نیــز اشــراف زیــادی دارنــد و 
بعــد از ایــن ســال ها هنــوز ارتبــاط خــود را بــا مــردم 
ــت  ــاز جماع ــان در نم ــور ایش ــزود: حض ــد، اف ــظ کرده ان  حف
و جلســات ســخنرانی، نمونــه ای از اقدامــات تبلیغــی ایشــان 
ــق دو  ــا تلفی ــین و ب ــاده و دلنش ــورت س ــه ص ــه ب ــت ک اس
ســنت مردمــداری و عالــم علمــی بــه منصــه ظهــور رســیده 

اســت. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــلمین قطب ــام و المس حجت االس
چهــره ســاده و مردمــی آیــت هللا مظاهــری را می تــوان 
 از مراجعــات بســیاری کــه توســط گروه هــای مردمــی 
ــاهد  ــت: ش ــت، گف ــود دریاف ــان می ش ــه ایش ــئوالن ب و مس
هســتیم کــه گروه هــای زیــادی ماهانــه بــه ایشــان مراجعــه 
کــرده و از رهنمودهایشــان بهره منــد می شــوند.عضو شــورای 
مظاهــری  آیــت هللا  بزرگداشــت  کنگــره  سیاســتگذاری 
ــام  ــرت ام ــاگردان حض ــه ش ــان از جمل ــت: ایش ــان داش بی
ــد  ــت هللا بروجــردی بوده ان ــاد و آی ــق دام ــی)ره(، محق  خمین
و توانســته اند بــا قابلیت هــای ممتــاز خویــش، یــک مــدرس 
ــه  ــول 2۰ ســالی ک ــرد: در ط ــد ک ــه شــوند. وی تاکی عالی رتب
ــان  ــه اصفه آیــت هللا العظمــی مظاهــری، زعیــم حــوزه علمی
ــرده  ــدا ک ــی پی ــق خاص ــم و نس ــش نظ ــن بخ ــد، ای  بوده ان
و تمامــی برنامه هــا بــه صــورت نظام منــد بــا اســتقرار مرکــز 

مدیریــت حــوزه علمیــه در حــال انجــام اســت. 
وی بیــان داشــت: اکنــون شــاهد هســتیم کــه فرآینــد 
ــت  ــد اس ــکل نظام من ــه ش ــه ب ــای علمی ــی در حوزه ه آموزش

و بــا راه انــدازی دفتــر امــور فضــا، از اســتادان خبــره 
اســتفاده و رونــق زیــادی بــه بحث هــای علمــی در حوزه هــا 
بخشــیده شــده اســت. حجت االســام قطبــی بــا اشــاره بــه 
ــق بحث هــای علمــی در مــدارس علمیــه خواهــران نیــز   رون
بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه آیــت هللا  العظمــی 
مظاهــری بــه حوزه هــای علمیــه خواهــران نیــز عنایــت ویــژه 
ــم ــس از شــهر ق ــان پ ــه در اصفه ــه ای ک ــه گون  داشــته اند؛ ب
4 حــوزه )ســطح دکتــرا( در رشــته های تفســیر و فقــه بــرای 

خواهــران راه انــدازی شــده اســت. 
ــران دارای  ــه خواه ــوزه علمی ــر ح ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــان دهنده  ــی ها نش ــت و بررس ــار اس ــه و چه ــطح دو، س س
ــان، یکــی از  ــه خواهــران اصفه ــه حــوزه علمی ــن اســت ک ای

موفق تریــن حوزه هــا در ســطح کشــور اســت. 
ــدارس  ــن م ــان از بزرگ تری ــه اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
علمیــه خواهــران در کشــور بهره منــد اســت، افــزود: اســتان 
اصفهــان دارای ۶2 مدرســه علمیــه خواهــران اســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه در تهــران فقــط ۶۰ مدرســه علمیــه خواهران 
 وجــود دارد. رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه اصفهــان

ــه  ــادی ب ــق زی تصریــح کــرد: حضــور آیــت هللا مظاهــری رون
ــان داده ــرادران اســتان اصفه ــه خواهــران و ب ــدارس علمی  م

ــز  ــن مرک ــاوره و همچنی ــز مش ــدازی مرک ــا راه ان ــان ب و ایش
تحقیقــات رایانــه ای حــوزه توانســته اند گام هــای اساســی در 
 راســتای پژوهــش علمــی و دینــی در ســطح فضــای مجــازی
ــری  ــه مظاه ــی، آیت اللل ــه قطب ــه گفت ــد. ب ــه بردارن و جامع
بــا دارا بــودن توانایــی بــاال در ســطح علمــی، فقهــی، معنــوی 
ــان  ــه اصفه ــوزه علمی ــراغ ح ــی، چ ــی و ارتباط ــد تبلیغ  و بع

را پــر فــروغ کردنــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر سیاســی 
آیــت هللا مظاهــری ارتبــاط نزدیکــی بــا مقــام معظــم رهبــری 
دارنــد و در مــراودات خــود هــر کــس را کــه به ایشــان مراجعه 
می کنــد، مــورد حمایــت قــرار می دهنــد افــزود: ایشــان 
ــگاه  ــی ن ــوند؛ ول ــی نمی ش ــائل حزب ــر مس ــگاه درگی هیچ
پدرانــه بــه مســائل دارنــد. در حوزه هــای فرهنگــی، اقتصــادی 
ــئوالن  ــی از مس ــای مختلف ــر روز گروه ه ــز ه ــی نی و اجتماع
ــق  ــای عمی ــورد رهنموده ــه م ــند  ک ــان می رس ــت ایش  خدم

و دقیق ایشان قرار می گیرند.

رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن:

با حضور آیت هللا مظاهری، فرآیند آموزشی در حوزه های علمیه نظام مند شد

در کنفرانس بین المللی حفاری بدون ترانشه در اصفهان اعالم شد:

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان با آخرین تکنولوژی روز دنیا

ــه  ــن افتتاحی ــان در آیی ــه فاضــاب در اصفه ــوط لول ــاره بهســازی شــبکه خط ــان درب ــس از کشــور آلم ــر هان دکت
اولیــن کنفرانــس و نمایشــگاه بین المللــی حفــاری بــدون ترانشــه گفــت: بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه درخصــوص 
شــبکه فرســوده فاضــاب شــهر اصفهــان داریــم، قــرار شــد ایــن شــبکه قدیمــی بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی 
ــادی صــورت گرفــت. وی گفــت: بازســازی و بازرســی  ــن مســئله مطالعــات زی ــاره ای ــه درب ــم شــود ک ــا ترمی دنی
شــبکه فاضــاب اصفهــان بــا بهر گیــری از تکنولــوژی کشــور آلمــان انجــام می شــود و در مرحلــه اول، 3۰۰ 
کیلومتــر خطــوط اصلــی و نیمه اصلــی شست وشــو، بازرســی و بازســازی می شــود. در ابتــدا برداشــت مختصــات 
منهول هــا، عملیــات فلومتــری و تله متــری، شست وشــو، انســداد و انحــراف جریــان، ویدئومتــری بــا اســتفاده از 
دوربیــن CCTV، بازســازی نقــاط معیــوب شــبکه و منهــول بــا اســتفاده از تکنیک هــای بــدون ترانشــه، عملیــات 
ــر هانــس  ــرد. دکت ــاز( در دســتور کار قــرار می گی ــات لوله گــذاری )ترانشــه ب لوله گــذاری )ترانشــه بســته( و عملی

اعــام کــرد: داشــتن اطاعــات مکانــی و توصیفــی و ترازیابــی منهول هــا، یکــی از ضروریــات عملیــات شست وشــو 
CCTV و ترمیــم شــبکه فاضــاب اســت کــه در پــروژه بازرســی و ترمیــم شــبکه فاضــاب کانشــهر اصفهــان، ایــن 
عملیــات در قالــب GIS و قابــل اســتفاده در نرم افــزار نجمــا صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن در آییــن افتتاحیــه 
 ایــن همایــش، مجتبــی قبادیــان، مشــاور عالــی مدیــر عامــل آبفــای اســتان اصفهــان، گفــت: هــدف از بازســازی 
ــش  ــه دان ــن اســت ک ــا، ای ــوژی روز دنی ــن تکنول ــا اســتفاده از آخری ــان ب و اصــاح شــبکه فاضــاب شــهر اصفه
 اصــاح شــبکه فاضــاب بــه روش نویــن در کشــور بومــی شــود؛ بــه طــوری کــه پــس از بومــی شــدن ایــن دانــش 
اطاعــات الزم در ایــن زمینــه در اختیــار فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب در کشــور قــرار گیــرد. وی گفــت: در حــال 
حاضــر عملیــات نقشــه برداری ایــن پــروژه بــه اتمــام رســیده و تجزیــه و تحلیــل داده هــا در دســتور کار قــرار گرفتــه 
و در آینــده نزدیــک عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه بــا دانــش فنــی روز دنیــا انجــام می شــود کــه مطمئنــا ایــن امــر 
کاهــش هزینه هــای بســیاری را بــه دنبــال دارد. ایــن درحالــی اســت کــه در ایــن همایــش، توســعه و بازســازی 
ــی  ــرات اجتماع ــی اث ــن، بررس ــای نوی ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ــی ب ــازه های زیرزمین ــی و س ــریان های حیات ش
ــازه های  ــه و س ــوط لول ــازی خط ــداث و بازس ــن در اح ــح نوی ــهری، مصال ــداول ش ــای مت ــادی حفاری ه و اقتص
وابســته و تکنولــوژی نویــن در احــداث، بازســازی و تعمیــر خطــوط لولــه و حفــظ محیــط زیســت و توســعه پایــدار 
ــط و معیارهــای طراحــی شــریان ها در تکنولوژی هــای  ــدون ترانشــه و ضواب ــاری ب ــا اســتفاده از روش هــای حف ب

نویــن حفــاری بــدون ترانشــه مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار می گیــرد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

اجرای شبکه فاضالب در شهرهای دستگرد، خورزوق و دولت آباد با وجود تنگناهای مالی
ــدار  ــتان، فرمان ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام ــور مدی ــا حض ــاد ب ــوار و دولت آب ــای برخ ــر آبف ــه مدی ــع و معارف تودی
ــر  ــای منطقــه صنعتــی شهرســتان برخــوار برگــزار شــد. مدی ــاد شــهید و رئیــس هیئــت امن شــهردار، رئیــس بنی
عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در جلســه تودیــع و معارفــه مدیــر آبفــای برخــوار کــه بــا حضــور مقامــات 
شهرســتان برگــزار شــد، بــه اهمیــت خدمات رســانی هرچــه بهتــر و ســریع تر بــه مشــترکان پرداخــت و گفــت: بــه 
منظــور خدمات رســانی بهتــر بــه مــردم ایــن شهرســتان، اجــرای شــبکه فاضــاب دســتگرد، خــورزوق و دولت آبــاد 
بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در دســتور کار قــرار گرفــت. مهنــدس هاشــم امینــی گفــت: بــه رغــم تنگناهــای 
مالــی تــاش می شــود خدمــات شــرکت آبفــا در سراســر اســتان توســعه یابــد و بدیــن منظــور از تمــام ظرفیت هــا 
اســتفاده می شــود؛ بــه طــوری کــه مقــرر شــد در شــهرهای دســتگرد، خــورزوق و دولت آبــاد بــا اســتفاده از مــاده 
واحــده تبصــره 3، شــبکه فاضــاب در آن هــا اجــرا گــردد. وی بــه اهمیــت اســتفاده از پســاب اشــاره کــرد و اعــام 
 داشــت: کمبــود منابــع آبــی، حقیقتــی غیرقابــل انــکار اســت. بنابرایــن مســئوالن ایــن شهرســتان بــرای آبادانــی 
و برخــورداری از فضــای ســبز، چــاره ای جــز اســتفاده از پســاب ندارنــد؛ چــرا کــه منابــع آبــی بســیار محــدود اســت. 
مدیــر عامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــر مدیریــت مصــرف آب تأکیــد کــرد و بیــان 
داشــت: بــرای داشــتن آب شــرب پایــدار، بایــد مصــرف آب مدیریــت شــود؛ در غیــر ایــن صــورت متقاضیــان آب 
نمی تواننــد در تمــام ســاعات شــبانه روز، آب مــورد نیازشــان را در اختیــار داشــته باشــند. مهنــدس امینــی در ایــن 
 جلســه از احمدرضــا مهرجــو، مدیــر جدیــد آبفــای برخــوار، خواســت کــه بــا تکریــم اربــاب رجــوع بیــش از قبــل 
و بــا به کارگیــری نیروهــای متخصــص و متعهــد درصــدد ارائــه خدمــات مطلوب تــر بــه مــردم در ایــن شهرســتان 
باشــد. در پایــان ایــن جلســه از زحمــات علــی قیصــری، تقدیــر و احمدرضــا مهرجــو بــه عنــوان مدیــر جدیــد آبفــای 

منطقــه برخــوار معرفــی شــد.
در آیین تودیع و معارفه مدیر آبفای خور و بیابانک مطرح شد:

کاهش هدررفت آب از 29 به 16/9 درصد
ــدار  ــا حضــور نماینــده مــردم شهرســتان خــور و بیابانــک، فرمان  تودیــع و معارفــه مدیــر آبفــای خــور و بیابانــک ب
و برخــی از مســئوالن آبفــای اســتان اصفهــان برگــزار شــد. در آییــن تودیــع و معارفــه مدیــر آبفــای خــور و بیابانــک 
فرمانــدار ایــن شهرســتان از مرتضــی یــادگاری، مدیــر آبفــای خــور کــه در ســال های گذشــته بــه رغــم چالش هــای 
ــال  ــه از س ــرا ک ــرد؛ چ ــی ک ــد، قدردان ــن کن ــی تأمی ــه خوب ــه را ب ــن منطق ــردم ای ــرب م ــت آب ش ــی، توانس کم آب
ــن  ــروزی خواســت جایگزی ــه اســت و از محمدجــواد فی ــی صــورت گرفت ــه خوب ــه آب ب ــع عادالن ــون، توزی ۹۱ تاکن
شایســته ای باشــد. همچنیــن در ایــن مراســم، معــاون منابــع انســانی و بهبــود مدیریــت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــه  ــتر ب ــر و بیش ــانی بهت ــور خدمات رس ــه منظ ــت: ب ــت و گف ــی پرداخ ــهر فرخ ــیرین کن ش ــدازی آب ش ــه راه ان ب
مــردم کویرنشــین شــهر خــور و بیابانــک در ســال جــاری آب شــیرین کن شــهر فرخــی بــا روش BOO بــا حضــور 
ــزان هدررفــت آب در شــهر خــور  ــرداری رســید. محمدرضــا ســجادی فر گفــت: در ســال ۹۱ می ــه بهره ب اســتاندار ب
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــیده اس ــد رس ــه ۱۶/۹ درص ــم ب ــن رق ــون ای ــه هم اکن ــوده ک ــد ب ــدود 2۹ درص ــک ح و بیابان
اســت کــه میــزان هدررفــت آب در شــهر جنــدق در ســال ۹۱ حــدود ۶۱ درصــد بــوده و در ســال جــاری ایــن رقــم 
ــک اشــاره کــرد و  ــه اصــاح و توســعه شــبکه آب در شهرســتان خــور و بیابان ــه ۱۷ درصــد رســیده اســت. وی ب ب

ــور و  ــتان خ ــبکه آب در شهرس ــعه ش ــاح و توس ــر اص ــر، 3۷ کیلومت ــال اخی ــی چندس ــاخت: ط ــان س خاطرنش
بیابانــک انجــام گرفــت کــه ایــن امــر کاهــش حــوادث را بــه همــراه داشــت؛ بــه طــوری کــه در ســال ۹۱ میــزان 
ــع در  ــات اصــاح و شــبکه توزی ــا انجــام عملی ــا ب ــود؛ ام ــوع حــوادث شــبکه آب، 84۹ مــورد گــزارش شــده ب وق
گذشــته تنهــا 8۹ مــورد حادثــه بــه وقــوع پیوســت. محمدرضــا ســجادی فر راه انــدازی و توســعه ســامانه تله متــری 
ــامانه  ــر س ــال های اخی ــی س ــرد: ط ــوان ک ــت و عن ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ ــک بس ــور و بیابان ــتان خ را در شهرس
ــه  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــون توم ــر 4۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــک ب ــور و بیابان ــرل خ ــری و تله کنت تله مت
طــی ایــن فرآینــد کلیــه تأسیســات آبرســانی، چاه هــا، مخــازن و منابــع آبــی مســتمر کنتــرل می شــوند. ایــن امــر 
تأثیــر بســیاری در توزیــع عادالنــه آب در ایــن شهرســتان داشــت. همچنیــن طــی چهارســال گذشــته نزدیــک بــه 3 
 میلیــارد تومــان از منابــع عمرانــی و ۷ میلیــارد تومــان از اعتبــارات جــاری بــرای طرح هــای توســعه ای آبفــا خــور 
و بیابانــک تخصیــص یافــت. در پایــان از زحمــات مرتضــی یــادگاری، قدردانــی و محمدجــواد فیــروزی بــه عنــوان 

مدیــر آبفــای شهرســتان خــور و بیابانــک معرفــی شــد.


