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به بیگانگان امیدبستن 
ثمره ای جز شکست ندارد

در صفحه سیاست )2( بخوانید

بازار مسکن در خواب زمستانی فرورفت

سایه رکود بر سر مسکن
صفحه 3

نقد و انتقاد    

له
قا

رم
س یکی از فروع دین اسالم که از فرایض مهم و کلیدی 

کجروی ها  از  جامعه  اصالح  و  سالمت  ضامن  و 
گر در جای خود ایفای  که ا می باشد، نهی از منکر است 
گمارند  که بر این مهم همت  کسانی  کند و باشند  نقش 
کشور پا نمی گیرد، بخش  بسیاری از مفاسد در جامعه و 
می شود  برطرف  ملت  و  مردم  نگرانی های  از   بزرگی 
و حکومت نیز بیشتر می تواند از فرصت ها و سرمایه ملی 

در جهت خدمت به مردم استفاده کند. 
نفس  وجود  با  انسان  کریم،  قرآن  تصریح  بر  بنا 
گاهی  دارد.  قرار  لغزش  معرض  در  همیشه  اماره، 
خود  از  بیش  دیگران  که  هستند  گونه ای  به  لغزش ها 
از  هر  انسان  چنانچه  و  می شوند  آن  متوجه  انسان، 
دیگران  دید  زاویه  از  را  خود  زندگی،  مسیر  در  گاه  چند 
خود  احتمالی  لغز ش های  به  بهتر  کند،  مالحظه 
بهتر باشد،  خویش  سعادت  فکر  به  گر  ا و  می برد   پی 

 می تواند به اصالح بپردازد... 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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دیدار با پدر ورزش اصفهان
صفحه 6

رشد قارچ گونه 
 فروشگاه های 

ک خارجی پوشا
صفحه 3

| اثرات مخرب 
 گوشی های هوشمند

بر کودکان   صفحه 7

اخبار روز

 | 5 تا ۶ میلیون ایرانی 
اصال دندان ندارند   صفحه 7

| فعالیت دو شیفته 15 درصد 
کشور   صفحه 7 از مدارس 

اصفهان  خوشگذرانی سران فتنه 

با وجود آن همه جنایت

شهرکرد  کنارگذاشتن منتقدان

کار درستی نیست

کرمان  9 دی، عبرت تاریخ انقالب 

و درس برای همه

یزد  ضرورت هوشیاری 

درباره توطئه دشمنان

صفحه 2نماز جمعه
رفع محرومیت از مناطق 
کم برخوردار ، در اولویت 

برنامه های مدیریت شهری
                                                                                   صفحه 8

کشور: وزیر 

دولت مصمم به اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور است

 تصادفات در ایران، 7 درصد 
تولید ناخالص ملی را می بلعد

صفحه 2

صفحه 3



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــک  ــا ی ــاب م ــخ انق ــرای تاری ــرف ب ــک ط ــت: 9 دی از ی ــان گف ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــد  ــرون آمدن ــه ســربلند بی ــود ک ــک امتحــان ب ــا ی ــردم م ــرای م ــر ب ــرت و از طــرف دیگ  عب

و یک درس برای همه است.
ــروز در  ــر دی ــور ظه ــدی عرب پ ــام مه ــان، حجت االس ــن از کرم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــئولیت  ــوزه مس ــار ح ــان در چه ــه انس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه کرم ــاز جمع ــای نم خطبه ه
 دارد، اظهــار داشــت: مســئولیت نســبت بــه پــروردگار، نســبت بــه خــود و خویشــتن

نســبت بــه دیگــر انســان ها و نســبت بــه طبیعــت و هســتی از جملــه مســئولیت های انســان 
است.

ــز  ــی کشــور بســیار حائ ــان داشــت: مســئله جمعیت ــت احــوال بی ــه روز ثب ــا اشــاره ب وی ب
اهمیــت اســت و بهانه هایــی ســبب شــده تــا جمعیــت کشــور رشــد جالــب توجهــی نداشــته 
باشــد و ایــن بی توجهــی منجــر بــه کاهــش جمعیــت کشــور، رســیدن جمعیــت جــوان کشــور 

بــه ســن پیــری و نگرانــی از ترکیــب جمعیــت شــده اســت.
ــود  ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــا بای ــت در خانواده ه ــد جمعی ــئله رش ــرد: مس ــد ک ــور تاکی  عرب پ

و همه مسئوالن هم بر این مسئله تاکید فراوان دارند.
ــد حضــرت مســیح، بهتریــن  ــاره تول  امــام جمعــه موقــت کرمــان افــزود: در قــرآن مــا درب
ــع  ــد مســیح و رف ــاره چگونگــی تول ــم درب ــرآن کری ــی از ق ــات مطــرح و آیات ــن آی و زیباتری
تهمــت از حضــرت مریــم آورده شــده و انتظــار ایــن اســت تــا پیــروان حضــرت مســیح مبارزه 

بــا ظالــم و حمایــت از مظلــوم را مــد نظــر داشــته باشــند.
امــام جمعــه موقــت کرمــان ادامــه داد: روز 9 دی یکــی از روزهــای حماســی مــردم کشــور 
اســت. 9 دی از یــک طــرف بــرای تاریــخ انقــاب مــا، یــک عبــرت و از طــرف دیگــر بــرای 
مــردم مــا یــک امتحــان بــود کــه ســربلند بیــرون آمدنــد و یــک درس بــرای همــه اســت.

امــام جمعــه یــزد گفــت: ســربازان اســام از پیــروزی حلــب مراقبــت کننــد؛ چــرا کــه ممکــن 
ــا در مناطــق حاشــیه ای  ــوای آن ه ــد ق ــرای تجدی اســت خــروج تروریســت ها دسیســه ای ب

حلــب باشــد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از یــزد، آیــت هللا محمدرضــا ناصــری ظهــر دیــروز در خطبه هــای 
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد با اشــاره بــه تخلیــه حلــب از نیروهــای تروریســتی اظهار داشــت: 
ــه ثمــر نشســت؛ امــا بایــد مراقــب ایــن پیــروزی  تاش هــای ســربازان اســام در ســوریه ب
 باشــند؛ چــرا کــه دشــمن همــواره مترصــد اســت کــه از نیروهــای مســلمان زهــر چشــم بگیــرد 
و توطئــه کنــد. امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اینکه دشــمنان اســام هــر روز در پــی وارد کردن 
آســیبی بــه ســپاه اســام و مــردم مســلمان ســاکن در مناطــق اشــغالی هســتند، عنــوان کــرد: 
این هــا یــک روز در موصــل بــا بهانه تراشــی و ســنگ اندازی و یــک روز در ترکیــه اقداماتــی بــه 
نفــع تروریســت ها انجــام می دهنــد و رزمنــدگان مــا و کشــورهای مســلمان بایــد دربــاره ایــن 
مســائل آگاه و هوشــیار باشــند. وی بــا اشــاره بــه نــگاه هوشــیارانه و تدبیرهــای رهبــر معظــم 
ــین  ــایان تحس ــاب ش ــر انق ــه رهب ــیع و داهیان ــد وس ــا و دی ــرد: مراقبت ه ــان ک ــاب بی انق
 اســت؛ چــرا کــه ایشــان نخســتین فــردی بودنــد کــه خطــر دشــمن و داعــش را درک و مــردم 
و نیروهــا را بیــدار کردنــد؛ وگرنــه همــه دچار ســردرگمی می شــدند. ناصــری تصریح کــرد: برای 
داشــتن چنیــن رهبــری بایــد شــاکر خداونــد متعــال باشــیم؛ چراکــه ایشــان از هــر فرصتــی 
 بــرای گوشــزد کــردن خطــرات دشــمنان اســتفاده می کننــد و در روز والدت پیامبــر)ص( نیــز

توطئه هــای دشــمن را بــرای مــردم توضیــح دادنــد و فرمودنــد کــه دشــمن می خواهــد بیــن 
مســلمانان تفرقــه ایجــاد کنــد. امــام جمعــه یــزد اظهــار امیــدواری کــرد: کشــورهای مســلمان 

منطقــه بــه خــود بیاینــد و این قــدر دالرهــای نفتــی را بــرای تروریســت ها هزینــه نکننــد.

نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس 
مســلح بــا اشــاره بــه ترســیم 
آرمان هــای کشــور بــه وســیله 
حرکــت  و  خمینــی)ره(  امــام 
ــوی  ــیر از س ــن مس ــت ای در جه
ــت: در  ــری گف ــام معظــم رهب مق
چنیــن شــرایطی هیــچ متجاوزی 
جرئــت تجــاوز بــه کشــور را نــدارد.
وطــن کیمیــای  گــزارش   بــه 
سرلشــکر محمــد باقــری، رئیــس 
ســتاد کل نیروهای مســلح، صبح 

 دیــروز در اولیــن کنگــره 6 هــزار و 500 شــهید مخابــرات
ــریع را از  ــک و س ــجم، چاب ــن، منس ــاط ام ــاد ارتب ایج
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــهدای ح ــی ش ویژگ
ــرات  ــهدای مخاب ــت: ش ــمرد و گف ــدس برش ــاع مق دف
در دفــاع مقــدس، رازدار و امانتــدار و مــورد اعتمــاد 
ــده  ــای پیچی ــه زوای ــا تخصــص ب ــد و ب فرماندهــان بودن
ــنا  ــی آش ــگ الکترونیک ــای جن ــگردها و تاکتیک ه و ش

ــد. بودن
ــا  ــرد: ب ــح ک ــای مســلح تصری ــس ســتاد کل نیروه رئی
کمبــود شــدید تجهیــزات مخابراتــی در دوران دفــاع 

بــه  بودیــم؛  روبــه رو  مقــدس 
طــوری کــه ســیم جنگــی مخابراتی 
را بــرای مــا تحریــم کــرده بودنــد 
تــا چــه برســد بــه ســامانه ای 
تجهیــزات  و  رادار  الکترونیکــی، 

دیگــر مخابراتــی.
رزمنــدگان  کــرد:  تصریــح  وی 
شــجاع و توانمنــد مــا توانســتند با 
ابــداع، ابتــکار و خاقیــت در طــول 
ــژه در  دوران دفــاع مقــدس، به وی
بخــش تجهیــزات مخابراتــی همه 
ــتند  ــه توانس ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ــرف کنن ــتی ها را برط کاس
شــبکه یکپارچــه ســوئیچینگ را در منطقــه عملیاتــی 
ایجــاد کــرده و حتــی فراتــر از ایــن توانســتند در شــرایط 
ــرد  ــه نب ــو را در صحن ــدس رادی ــاع مق ــم دوران دف تحری
برقــرار کننــد کــه ایــن یکــی از  دســتاوردهای مهــم 
رزمنــدگان مــا بــود. رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح 
بــا اشــاره بــه ترســیم آرمان هــای کشــور بــه وســیله امــام 
ــن مســیر از ســوی  ــت ای ــت در جه ــی)ره( و حرک خمین
مقــام معظــم رهبــری گفــت: در چنیــن شــرایطی هیــچ 

ــدارد. تســنیم ــه کشــور را ن ــت تجــاوز ب متجــاوزی جرئ

وزیــر کشــور گفــت: دولــت 
ــرای  ــه اج ــم ب ــام، مصم و نظ
ــعه  ــی و توس ــاد مقاومت اقتص
کشــور هســتند و اســتان ها 
ــد مجــری خواســته ها  می توانن
و برنامه هــای ملــی باشــند.

ــا رحمانـــی فضلـــی  عبدالرضـ
در نشســـت شـــورای اداری 
هرمــزگان کــه بــا محوریــت 
اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد 
اظهــار کــرد: مــا در بعضــی 

از مســائل دارای اشــکاالت اساســی، ســاختاری و در 
ــا  ــررات، ب ــن و مق ــا قوانی ــط ب ــائل مرتب ــی از مس بعض
عقب افتادگــی تاریخــی و ناتوانــی از رقابــت بــا بازارهــای 
بین المللــی مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر تــوان رقابــت 

ــت. ــه اس ــا گرفت ــدات را از م در تولی
ــتن  ــرای داش ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب ــی  فضل رحمان
ــه در  ــرد: چ ــوان ک ــیم، عن ــاکر باش ــری ش ــت رهب نعم
زمــان امــام خمینــی)ره( و چــه در زمــان رهبــری 
ــور  ــت در کش ــات مدیری ــاهد ثب ــه ای، ش ــت هللا خامن آی

بوده ایــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور 
ــدیدی  ــی ش ــرات اجتماع ــا تغیی ب
مواجــه و ایــن تغییــرات منجــر بــه 
 آســیب های جــدی شــده اســت 
اذعــان کــرد: مقــام معظــم رهبــری 
سال هاســت کــه دربــاره تهاجــم 
فرهنگــی هشــدار داده  بودنــد و مــا 
متأســفانه آن گونــه کــه بایــد خــوب 
عمــل نکردیــم و امــروز شــاهد بروز 
ــی  ــیب های اجتماع ــرات و آس تغیی

هســتیم.
ــر  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــزود: مق ــی اف ــی  فضل رحمان
 مــواردی از جملــه ســبک زندگــی تأکیــد داشــتند 
و دارنــد و اکنــون نیــز بــر روی اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد 
دارند؛چــرا کــه راه تدبــر و منطــق بــر ایــن اســت کــه بــه 

این گونــه مــوارد توجــه داشــته باشــیم.
ــور  ــرمایه در کش ــره وری س ــه به ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بســیار پاییــن اســت، بیــان کــرد: دولــت و نظــام 
مصمــم بــه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و توســعه کشــور 
 هســتند و اســتان ها می تواننــد مجــری خواســته ها 

و برنامه های ملی باشــند.

امام جمعه موقت کرمان:

9 دی، عبرت تاریخ انقالب و درس برای همه

امام جمعه یزد تاکید کرد:

ضرورت هوشیاری درباره توطئه دشمنان

سرلشکر باقری در کنگره شهدای فاوا:

هیچ کس جرئت تجاوز به ایران را ندارد

وزیر کشور:

دولت مصمم به اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور است

حتما بخوانید!
هیچ کس جرئت تجاوز به ایران را ندارد شنبه  04  دی ماه   21395
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نقد و انتقاد                                 

ادامه از صفحه یک: 
صــاح فــرد و اصــاح جامعــه در ســایه »شــناختن 
اســت.  عیــوب«  »زدودن  بــرای  تــاش  و  عیــوب« 
گرچــه شــاید بعضــی از عیــوب بــه صــورت ظاهــر از 
 منکــرات نباشــد، امــا ممکــن اســت در نتیجــه بــه منکــر 
بینجامــد. ایــن شــناخت هــم در خــود فــرد و نســبت بــه 
ــبت  ــم نس ــت و ه ــش اس ــای خوی ــه ها و عمل ه اندیش

بــه دیگــران. 
زمینه ســاز ایــن عیب زدایــی نیــز »تذکــر« از ســویی 
و »تنبــه« و »اقــدام« از ســوی دیگــر اســت. رشــد 
انســان در گــرو شــناخت واقعیت هاســت. آدمــی در 
ــای  ــات و نیروه ــرداری از امکان ــناخت، راه بهره ب ــو ش پرت
ــر اصــول  درونــی خــود و جهــان را می آمــوزد، زندگــی را ب
ــد  ــق می آی ــوالت فائ ــر مجه ــد. ب ــتوار می کن ــی اس  منطق
و مشــکات را یکــی پــس از دیگــری از ســر راه برمــی دارد. 
ــی  ــای فراوان ــناخت، راه ه ــد ش ــوالت و رش ــف مجه کش
ــم  ــل مه ــی از عوام ــری«، یک ــاد و انتقادپذی دارد و »انتق
ــام انگشــت  ــر نقطه هــای ابه رشــد شــناخت اســت کــه ب
می گــذارد و ضعف هــا و سســتی ها را نشــان می دهــد 
و نهــی از منکــر بــا رعایــت اصــول آن، همــان نقــدی اســت 

کــه الزمــه رشــد و تعالــی اســت.
در آموزه هــای دینــی، واژه هــای نصیحــت، تذکــر، موعظــه 
اســتماع قــول، اتبــاع احســن، تواصــی بــه حــق، دعــوت 
ــک  ــر ی ــر، ه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر و ام ــه خی ب
ــری  ــاد و انتقادپذی ــگاه انتق ــت و جای ــه ای اهمی ــه گون  ب
ــْر  را بیــان می کننــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: »َفَبشِّ
ِبُعــوَن َأْحَســَنُه«؛  ذیــَن َیْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل َفَیتَّ ِعبــاِد الَّ
فــرا  ســخن گــوش  بــه  مــرا کــه  بنــدگان  »پــس 
ــژده  ــد م ــروی می کنن ــن آن را پی ــگاه بهتری ــد آن می دهن
بــده!« آنکــه گــوش فــرا می دهــد، نقــد و بررســی 
 نیــز می کنــد، تمــام پیامدهــای خــوب و بــد و زیبــا 
و زشــت ســخن را می ســنجد، آنــگاه دســت بــه گزینــش 
 می زنــد؛ بــه هنــگام برگزیــدن نیــز، میــان خوب هــا 
و خوب ترهــا، بــه گونــه ای ارزیابــی می کنــد و در پایــان بــا 
آگاهــی و بررســی همه جانبــه، ســخن نیکوتــر و پیشــنهاد 
 بــه واقــع نزدیک تــر و طــرح و برنامــه خردمندانه تــر 
ــِإنَّ  ــْر َف ــد: »َو َذکِّ ــم می فرمای ــرآن کری ــد. ق را برمی گزین
کـْـری َتْنَفــُع اْلُموْءِمنیــَن«؛ »و پنــد ده! زیــرا کــه پنــد در  الذِّ

ــد.« ــودمند می افت ــان س مومن
ایــن تذکــر، یعنــی نقــد عملکــرد دیگــری و انتقــاد 
ــی و... .  ــخصی، سیاس ــرض ش ــر غ ــه دور از ه ــازنده و ب س
 تذکــر، فراموشــی ها و ناآگاهی هــا را بــه هوشــیاری ها 
و بیداری هــا دگرگــون می کنــد و همــگان را در جامعــه 
در  فرامی خوانــد.  همه ســویه  مراقبــت  و  حضــور  بــه 
ــا ــا و بدکاری ه ــا، کندکاری ه ــه ای، کم کاری ه ــن جامع  چنی

ــود  ــراد خ ــک از اف ــر ی ــورد و ه ــم می خ ــه چش ــر ب  کمت
را موظــف می داننــد کــه بــه دیگــران هشــدار و تذکــر 
دهنــد تــا کارهــا در روال و رونــد واقعــی خــود قــرار 
 گیــرد. وقتــی چنیــن شــد دیگــرآن دریافت هــای کذایــی 
و رشــوه و رانــت و ســایر سوء اســتفاده های اقتصــادی 
و مالــی و سیاســی و ســایر مفاســد وجــود نخواهــد 
 داشــت؛ امــا اگــر مــا هــم بــا کجروی هــا ســاختیم 
ــه رشــوه و ...شــدیم  ــی حاضــر ب ــرای انجــام کار قانون و ب
ذلتــی بــزرگ بــه دنبــال خواهــد داشــت. آیــات و روایــات 
ــان  ــه مومن ــد ک ــت دارن ــی دالل ــن معن ــر ای ــیاری ب  بس
ــه  ــانی ک ــوس و کس ــراد چاپل ــه اف ــد ب ــدان، نبای و باورمن
ــتی ها  ــر سس ــد و ب ــخن می گوین ــا س ــواره از خوبی ه هم
بایــد  اینــان  و  ســرپوش می گذارنــد، میــدان دهنــد 
دوســتانی برگزیننــد کــه در کنــار ســتایش، بــه نقــد 
ــی  ــه خوب ــل آین ــد و مث ــز بپردازن ــان نی ــرد آن ــار و کارک  رفت
و بــدی، شایســتگی ها و کاســتی ها را بــر آنــان بنمایاننــد. 
مســئوالن  و  هســتند  ســقوط دهندگان  تملق گویــان 
ــد؛  ــا بدهن ــا به ــان دور قاب چین ه ــن بادمج ــه ای ــد ب نبای
ــامل  ــردم را ش ــج م ــده و رن ــل ش ــتی ها غاف ــرا از کاس زی
ــت  ــت حکوم ــردم از پش ــت م ــر دس ــد و اگ ــد ش  خواه
و مســئوالن برداشــته شــود، چیــزی باقــی نخواهــد مانــد. 
ــو  ــُن َأُخ ــد: »اْلُموِم ــام می فرمای ــادق علیه الس ــام ص ام
ــُه َو  اْلُموِمــِن َعْیُنــُه َو َدلِیُلــُه الَ َیُخوُنــُه َو الَ َیْظِلُمــُه َو الَ َیُغشُّ

الَ َیِعــُدُه ِعــَدًة َفُیْخِلَفــُه.« 
چشــم  منزلــه  بــه  و  اســت  مومــن  بــرادر   مومــن، 
ســتم  و  خیانــت  او  بــه  هرگــز  اوســت؛  راهنمــای  و 
ــد و هــر وعــده ای  ــب نمی کن ــا او غــش و تقل ــد، ب نمی کن
بــه او دهــد، ســر برنخواهــد تافــت. همچنیــن امــام کاظــم 
علیه الســام می فرمایــد: »... َو َســاَعًة لُِمَعاَشــَرِة الِْْخــَواِن 
ــْم  ــوَن َلکُ ــْم َو ُیْخِلُص ــْم ُعُیوَبکُ ــَن ُیَعرُِّفوَنکُ ِذی ــاِت الَّ َق َو الثِّ
ِفــی اْلَباِطــِن« و بخشــی از زمــان را بــرای رفت وآمــد 
 بــا بــرادران دینــی و مــورد اعتمــادی کــه کاســتی ها 
ــد و در  ــی می کنن ــه شــما معرف و سســتی های شــما را ب
ــازید.«  ــژه س ــد، وی ــاص می ورزن ــما اخ ــرای ش ــن ب باط
ــد  ــه خــود بدانن  شایســته اســت مســئوالن، مــردم را آیین
و از انتقادهــا نهراســند و عصبانــی نشــوند؛ چنانچــه بــاب 
ــه کاری  ــد و ماحظ ــاز نباش ــتی ب ــه درس ــاد ب ــد و انتق نق
شــدت یابــد، آن خواهــد شــد کــه نبایــد و نشــاید. لــذا بــر 
اســاس ایــن روایــت بایــد بــرای آسیب شناســی در ابعــاد 
مختلــف برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری شــود، انتقادپذیــر 
بــود ناقــدان خالــص و مــورد اعتمــاد را پیــدا کرد و بــه آنان 
میــدان داد تــا بــه اصــاح امــور نزدیــک و نزدیک تــر شــد. 
اینکــه منتقــدان را بــا القــاب مختلــف و اتهــام یــا تمســخر 
ــع  ــه نف ــم، ب ــارج کنی ــع از رده خ ــی تطمی ــد و گاه و تهدی
هیــچ کــس نیســت؛ بلکــه بــه خســران ملــی می انجامــد. 
بایــد از انتقــاد نترســید، حتــی نقــد غیــروارد را بایــد ارج 
ــود، نقــد نابجــا را اصــاح کــرد و هرگــز  نهــاد، پاســخگو ب
ــری موجــب نوعــی  ــد. نقدپذی ــادان را بری ــان نق ــد زب نبای
ــت  ــده اس ــای آین ــرای رفتاره ــنجش ب ــار س ــب معی  کس
و باعــث کاهــش وسوســه انســان نســبت بــه انجام بســیار 
ــر  ــه خط ــبت ب ــی نس ــان و آگاه ــک زم ــا در ی ــاد کاره زی
پراکندگــی قــوا می گــردد و اولویت هــای جامعــه را تبییــن 
ــورد  ــط م ــی و غل ــای اضاف ــوال رفتاره ــرا معم ــد؛ زی می کن
ــذا خــوب اســت مســئوالن ســعه  ــد. ل نقــد قــرار می گیرن
صــدر بیشــتری داشــته باشــند، از انتقادهــا اســتقبال کننــد 
اجــازه دهنــد در بوتــه نقــد قــرار گیرنــد تــا از ایــن طریــق 
ــت تر  ــیر درس ــند، راه و مس ــیب ها را بشناس ــا و آس آفت ه

را بیابنــد و بــا اشــتباه کمتــر رونــد امــور را دنبــال کننــد.

شاخص های عزتمندی                                                                                                                                          

       

ــت  ــزت و کرام ــال ع ــه دنب ــه ب ــراد جامع ــک اف تک ت
هســتند؛ چــرا کــه عــزت، رمــز مانــدگاری و نیــاز فطــری 
ــن  بشــری اســت. پــس اگــر باشــند کســانی کــه از ای
مســیر خــارج شــوند و ذلــت را بــر عــزت ترجیــح دهنــد 
ــت.  ــده اس ــدود ش ــور و مس ــا ک ــری آن ه ــرت بش فط
متاســفانه امــروز بعضــی از شــاخص ها و عوامــل عــزت 
ــاور بعضــی  ــاده و سســتی عمــل و ب ــه کاســتی نه رو ب
ــا در  ــه اســت؛ ام ــره انداخت ــه مخاط ــن موضــوع را ب ای
ــباب  ــان، اس ــتر جه ــت عدل گس ــور و حاکمی دوران ظه
ــان  ــدار هســتند، در می ــزت و اقت ــه منشــأ ع ــی ک و علل
ــر  ــود، ه ــا می ش ــامی احی ــه اس ــردم و جامع ــاد م آح
چنــد کم ســو یــا در حــال احتضــار باشــند. لــذا در ســایه 
و کرامت طلبــی  عزتمنــدی  مهدی)عــج(،  حکومــت 
فرهنــگ رایــج و شــایع همــه انســان ها در جوامــع 
مختلــف خواهــد شــد و عــزت مؤمنــان در ســایه اطاعت 
خــدا و عمــل بــه احــکام او بــه دســت خواهــد آمــد کــه 

ــم: ــا می پردازی ــمه ای از آن ه ــه ش ب
1. اطاعت الهی

ــروردگار  ــن پ ــد: »م ــر روز می فرمای ــی ه ــدای تعال خ
عزیــز شــما هســتم؛ پــس هــر کــه خواهــان عــزت در 
ــت  ــز اطاع ــه از ]خــدای[ عزی ــد ک ــان اســت، بای دو جه

ــد...« کن
العــز  طلبــت  »اذا  فرمــود:  )علیه الســام(  علــی  و 

بالطاعــه.« فاطلبــه 
»هــرگاه جویــای عــزت شــدی، آن را بــه وســیله اطاعــت 

]از خــدا[ بجــوی... .«
ــت  ــه اطاع ــی، زمین ــر و بی ایمان ــن کف ــن رفت ــا از بی  ب
ــاد  ــده و آح ــم ش ــی فراه ــتورات اله ــروی از دس و پی
مــردم همگــی موحــد و خداپرســت می شــوند و در 
پرتــو ایمــان و اعتقــاد بــه خداســت کــه عــزت و شــرافت 
بــر جامعــه ســایه می افکنــد؛ چنــان کــه در زمــان ظهــور 

چنیــن خواهــد شــد.
2. تقوای الهی 

ــی فرجــه الشــریف( ــدی )عجــل هللا تعال حضــرت مه
شــما را فرمــان می دهــد کــه: »چیــزی را شــریک 
ــرداری از  ــت او و فرمانب ــر اطاع ــازید و ب ــدا( نس او )خ
پیامبــرش کوشــا باشــید؛ آنچــه را قــرآن زنــده ســاخته 
اســت، زنــده ســازید و آنچــه را قــرآن در پــی نابــودی آن 
اســت، از میــان برداریــد؛ در راه هدایــت مــددکار باشــید 

ــک کار...« ــزکاری، کم ــوا و پرهی و در راه تق
ــام همــام  ــان آن ام ــا اجــرای فرم ــه ب ــی اســت ک بدیه
عــزت  مــردم،  ســوی  از  الهــی  تقــوای  رعایــت   و 
و ســربلندی بــه جامعــه اســامی بازمی گــردد و مکتــب 
 مهــدوی، پیــام آور شــکوه و عــزت حقیقــی اســام 

و مسلمانان می شود.
3. اجتناب از معاصی

یکــی دیگــر از عوامــل عــزت، پرهیــز از گنــاه اســت که در 
دوران ظهــور حضــرت مهــدی )عجــل هللا تعالــی فرجــه 
ــزت  ــه، ع ــت و در نتیج ــد یاف ــق خواه ــریف( تحق  الش
ــد  ــم خواه ــه آن روز حاک ــوی در جامع ــی معن و بالندگ
شــد. انســان وقتــی بــه جایــگاه خــود در عالــم هســتی 
ــه  ــتی بخش هم ــه هس ــدا را ک ــت خ ــرد و عظم ــی بب پ
ــام  ــأن و مق ــد ش ــد، بی تردی ــت، بشناس ــودات اس موج
 واالی خویــش را فــدای شــهرت و گنــاه نمی ســازد 
 و در برابــر عظمــت الهــی نافرمانــی و معصیــت نمی کنــد 
و درنتیجــه، چنیــن افــرادی کــه از معاصــی و گنــاه دوری 
می کننــد، بهره منــد از روحــی متعالــی و عزتــی مانــدگار 

ــد. خواهند ش
4. بی نیازی از مردم

ــتغنا  ــدوی، اس ــدس مه ــام مق ــت نظ ــو حاکمی در پرت
ــایه  ــد و در س ــد ش ــر خواه ــردم فراگی ــازی از م و بی نی
ــان دارای  ــان آن زم ــه مردم ــازی اســت ک ــن بی نی همی

ــد. ــد ش ــع خواهن ــت طب ــزت و مناع ــه ع روحی
5. فراوانی نعمت

ــامی در  ــه اس ــزت جامع ــه ع ــه ب ــوری ک ــه ام از جمل
ــوه ای  ــور جل ــط اســت و در زمــان ظه ــا مرتب عرصــه دنی
ــادی  ــای م ــی نعمت ه ــت، فراوان ــد داش ــکار خواه آش
ــا  ــد ب ــه خداون ــل اینک ــه دلی ــان ب ــون مردم ــت؛ چ اس
فضــل خویــش آن هــا را روزی داده اســت، بی نیــاز 

شــده اند.
6. رعایت انصاف

رعایــت انصــاف میــان مردمــان از دیگــر عوامــل عــزت 
نفــس اســت.

در دوران ســبز زندگــی، یعنــی در دوران ظهــور ولــی عصر 
)عجــل هللا تعالــی فرجــه الشــریف( کــه بشــر حیلــت 
بهــاری خــود را تجربــه خواهــد کــرد، آن حضرت شــرایط 
را بــه گونــه ای فراهــم خواهــد ســاخت کــه مــردم اهــل 

انصــاف و رعایــت حــال همدیگــر باشــند.
ــد؛  ــرار می کن ــی برق ــی و همدل ــردم، مهربان ــان م در می
پــس مردمــان در پرتــو آن، همدیگــر را یــاری می کنند.... 
بــه  بزرگ تــر  ندارنــد؛  برتری طلبــی  یکدیگــر  بــر  و 
کوچک تــر رحــم می کنــد و کوچک تــر بــه بزرگ تــر 

احتــرام می گــذارد.
ســخن را بــا دعــا بــه درگاه الهــی و آرزوی رســیدن بــه 
ــی  ــت جهان ــو حکوم ــتین در پرت ــت راس ــزت و کرام ع
ــد و کرامت خــواه  ــد هــر انســان عزتمن ــه امی ــدوی ک مه

ــم: ــان می بری ــه پای ــت، ب اس
ــم  ــمندی را خواهانی ــت ارزش ــو دول ــا از ت ــدا! م »خداون
ــا آن، اســام و اهلــش را عــزت بخشــی و نفــاق   کــه ب
و اهلــش را خــوار گردانــی و مــا را در آن دولــت، از 
دعوت کننــدگان بــه فرمانبــرداری از خــود قــرار دهــی... .« 
و اینــک مــا بایــد منتظــر حکومــت آن حضــرت باشــیم 
و در شــب تیــره بــه امیــد صبــح روشــن چراغــی 
بیفروزیــم و بــا تأســی بــه فرمایشــات ائمــه معصومیــن 
 عزتمنــد و ســرافراز، مقدمــات عــزت و اقتــدار شــیعیان 
را در سراســر گیتــی رقــم بزنیــم و همان گونــه کــه 
ــه ها  ــتکبار حماس ــر اس ــتادگی در براب ــا ایس ــون ب تاکن
ایــران، غــزه انقــاب اســامی   آفریدیــم، حماســه 
یمــن، ســوریه لیبــی،  تونــس،   فلســطین، مصــر، 

ــام  ــزت ام ــا ع ــم ب ــایه پرچ ــر س ــاءهللا زی ــراق، ان ش ع
ــم. ــه بیافرینی ــی حماس ــر گیت ــر در سراس عص
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دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا در 
یــادواره 450 شــهید اطاعــات اســتان های اصفهــان یــزد و 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: نقــش اطاعــات بــا 
نــگاه بــه آینــده در بعــد دفاعــی، جلوگیــری از جنگ هــای 
ــراق  ــوریه و ع ــگ س ــا در جن ــت؛ م ــده اس ــی آین احتمال
ــر  ــده غافلگی ــای آین ــد در جنگ ه ــدیم و نبای ــر ش غافلگی

شــویم. 
ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی ادامــه داد: ســام 
مقــام معظــم رهبــری را بــه تک تــک خانواده هــای شــهدای 
ایــن ســه اســتان می رســانم و صمیمانــه از برگزارکننــدگان 

ــی  ــروی زمین ــده نی ــژه فرمان ــادواره ارزشــمند، به وی ــن ی ای
یــادواره  ایــن  و کســانی کــه  پاکپــور  ســردار   ســپاه، 
را بــا کارهــای عمیــق فرهنگــی آمــاده کردنــد، تشــکر 

. می کنــم
ــی  ــردم و امنیت ــکات م ــد مش ــه بای ــان اینک ــا بی   وی ب
ــر  ــزود: اگ ــم، اف ــرف کنی ــازی را برط ــای مج ــی فض و حت
ایــن کار را نکنیــم در آینــده بــه مشــکل برمی خوریــم؛ 
ســبب تأســف اســت بــا بــرف، بــرق و گاز چنــد اســتان مــا 
قطــع می شــود و ایــن یعنــی مــا هنــوز از وضعیــت کشــور 

ــم. ــت بحــران نداری ــدرت مدیری ــات درســت و ق اطاع
 آمریکایی ها در هژمونی قدرت به شکست رسیده اند

وی در تحلیــل فضــای بین الملــل گفــت: در مقیــاس 
ــده  ــذار ش ــاوری تأثیرگ ــتاب فن ــرات پرش ــی تغیی بین الملل
و اطاعــات به لحظــه اســت؛ آنچــه در حلــب و تــرور ســفیر 
روســیه می گــذرد، در لحظــه منتقــل می شــود؛ آمریکایی هــا 
در هژمونــی قــدرت بــا شکســت مواجــه شــده و جهــان بــه 
ســوی چنــد قطبــی شــدن حرکــت می کنــد. مشــاور عالــی 
فرمانــده معظــم کل قــوا، بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مــردم 
 و مســئوالن در حــل مشــکات ســه اســتان )یــزد، اصفهــان 

و چهــار محــال و بختیــاری( کنــار هــم باشــند تــا مشــکات 
ایــن ســه اســتان بــا هــم حل شــود و از بــروز هرگونــه تنش 
ــب  ــد مراق ــرد: بای ــح ک ــری شــود، تصری ــی جلوگی و ناآرام
فضــای مجــازی بــود؛ چــرا کــه هــم تهدیــد و هــم فرصــت 
اســت؛ بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب مــا در حــال عبــور از 
یــک پیــچ تاریخــی هســتیم و اگــر تشــخیص بدهیــم بایــد 
بــرای پیشــرفت کشــور بــه قــدرت درون زا متکــی باشــیم؛ 
قــدرت ملــت مــا درون ســاز اســت و از خارجی هــا امیــدی 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــتن ب ــگان امیدبس ــه بیگان ــت؛ ب نیس
ــته  ــده برخاس ــط آین ــه محی ــان اینک ــا بی ــود. وی ب می ش
از ملت هــای اســامی اســت، معتقــد اســت: در دفــاع 
مقــدس اطاعــات درســت کــه از خــط مقــدم بــه قــرارگاه 
ــده را قــادر می ســاخت تصمیــم  و لشــکر می رســید، فرمان
درســت بگیــرد؛ مــا در زمــان جنــگ اشــراف اطاعاتــی بــر 
دشــمن داشــتیم و امــروز نیــز نیازمنــد آن هســتیم؛ نقــش 
اطاعــات بــا نــگاه بــه آینــده در ُبعــد دفاعــی، جلوگیــری از 
 جنگ هــای احتمالــی آینــده اســت؛ مــا در جنــگ ســوریه 
ــده  ــای آین ــد در جنگ ه ــدیم و نبای ــر ش ــراق غافلگی و ع

ــویم. ــر ش غافلگی

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: اگر شــخصی 30 گــرم هروئین 
داشــته باشــد، اعــدام می شــود؛ امــا در فتنــه 88 کــه ســران 
ــیدند  ــهادت رس ــه ش ــر ب ــا نف ــد، ده ه ــم زدن ــه آن را رق  فتن
ــامی  ــت اس ــه عطوف ــال ک ــد و ح ــار را کردن ــری کف و نوک
اقتضــا  کــرده کــه در خانه هایشــان خــوش بگذراننــد، برخــی 

دم از آزادی آن هــا می زننــد.
یوســف  ســید  آیــت هللا  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
طباطبایی نــژاد در خطبــه اول نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر 
اصفهــان در رابطــه بــا بحــث توحیــد اظهــار کــرد: توحیــد در 
ــر از  ــه غی ــه ب ــح داده شــد ک ــل توضی ــه قب ــادت در هفت عب

ــرد. ــادت ک ــد عب ــی را نبای ــد  کس خداون
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین

متاســفانه آمریکایی هــا و اروپایی هــا خــود را پیــرو حضــرت 
مســیح)ع(  می داننــد، در صورتــی کــه بویــی از ایــن پیامبــر 
ــرت  ــاد حض ــاه می ــرد: 5 دی م ــان ک ــد، بی ــزرگ نبرده ان ب
عیســی مســیح اســت کــه ایــن پیامبــر بــدون پــدر متولــد 
ــگفت  ــوع در ش ــن  موض ــان ها از ای ــیاری از انس ــد و بس ش
ــی خــدا بخواهــد کاری انجــام دهــد، آن  ــا وقت هســتند؛ ام

ــد. ــام می ده ــو انج ــن نح ــه بهتری ــدام را ب اق
ــرد:  ــه ک ــه 9 دی اضاف ــه حماس ــاره ب ــا اش ــژاد ب طباطبایی ن
در ایــن روز، شــیطنت بزرگــی انجــام شــد و اهــداف پلیــدی 
بــرای نظــام در ســر داشــتند و بــا یــک برنامــه واهــی گفتنــد 
ــت   ــا  مش ــت؛ ام ــده اس ــب ش ــون رأی تقل ــه در 13 میلی ک

محکمــی از مــردم خوردنــد.
امــام جمعــه شــهر اصفهــان بیــان کــرد: کســی کــه بتوانــد بــا 
ــد حــرف خــود  ــد، بای یــک حرفــی جنایتــی را فروکــش کن
ــه  ــی ب ــا بی توجه ــه در ســال 88 ب ــا ســران فتن ــد؛ ام را بزن
جنایــت خــود ادامــه دادنــد تــا اینکــه 8 دی مــردم اصفهــان 
 و در 9 دی مــاه کل مــردم ایــران، آن حماســه  مانــدگار 

را آفریدند.
وی تاکیــد کــرد: باعــث تعجــب اســت  کــه اگــر شــخصی 30 
گــرم هروئیــن داشــته باشــد، قانــون ایــن اســت کــه آن فــرد 
را اعــدام کننــد؛ امــا در فتنــه 88 کــه ســران فتنــه آن را رقــم 
ــا کشــته شــدند  ــه شــهادت رســیدند ی ــر ب ــا نف ــد، ده ه  زدن

و مــال مــردم  را تخریــب و نوکــری کفار را کردنــد، اما عطوفت 
ــد  ــه در خانه هایشــان بمانن ــرده اســت  ک  اســامی اقتضــا  ک
ــدند  ــه نش ــه توب ــر ب ــوز حاض ــا هن ــد؛ ام ــوش بگذرانن  و خ

و برخی دم از آزادی آن ها می زنند.

رئیــس کمیســیون تلفیــق مجلــس گفــت: در برنامــه ششــم 
ــا ســال  ــد ت ــدی یارانه هــا بای ــم هدفمن توســعه اعــام کردی
9۷ ادامــه پیــدا کنــد و دولــت پیشــنهادش را در ایــن زمینــه 

بــه مجلــس ارائــه کنــد تــا بــرای آن تصمیم گیــری شــود.
ویــژه  برنامــه گفت وگــوی  در  حاجی بابایــی  حمیدرضــا 
ــا وجــود همــه خدمــات  خبــری شــبکه دو ســیما افــزود: ب
ــه  ــرد ک ــان ک ــد اذع ــته بای ــال های گذش ــه در س صورت گرفت
ــد  ــت و بای ــش نیس ــی رضایت بخ ــور خیل ــور کش ــد ام رون

ــرد. ــورت گی ــا ص ــی در روش ه ــری اساس تغیی
ــادی  ــق اقتص ــه رون ــیم ک ــه ای بنوس ــد برنام ــت: بای وی گف
ایجــاد کنــد، مــردم را بــه صحنــه بیــاورد و آن هــا را امیدوار تــر 
کنــد. رئیــس کمیســیون تلفیــق مجلــس بــا بیــان اینکــه کار 
ــار  ــس چه ــه ششــم توســعه در مجل ــر روی الیحــه برنام ب
مــاه طــول کشــیده اســت، افــزود: کمیســیون تلفیــق عــاوه 

بــر برگــزاری کارگاه هایــی بــا صاحب نظــران و نخبــگان، ایــن 
ــر و 30 نفــر از  ــه 20 دانشــگاه برت ــرای بررســی ب برنامــه را ب
مســئوالن بــا تجربــه و پژوهشــگاه های مهــم کشــور ارســال 

کــرد.
از  مخالفــان  ســخن  مهم تریــن  گفــت:  حاجی بابایــی 
ــن  ــم ای ــه شش ــه برنام ــی الیح ــت در بررس ــس و دول مجل
ــارد تومــان  ــن برنامــه 600 هــزار میلی ــد ای ــود کــه می گفتن ب
ــا  ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــش می ده ــت را افزای ــی دول ــار مال ب
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــم ب بررســی هایی کــه انجــام دادی

ــه نیســت. ــه اینگون ک
ــکلی  ــچ مش ــد هی ــه در 34 بن ــد برنام ــزود: از 40 بن وی اف
میــان مجلــس و دولــت وجــود نــدارد و اختافاتــی هــم کــه 
ــا  ــا تشــکیل جلســه مشــترک ب در 6 مــورد مطــرح شــده ب

دولــت بررســی و مرتفــع خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون تلفیــق مجلــس گفــت: در الیحــه برنامــه 
ــا 15 درصــد از ســاختارش  ــرد ت ــت پیشــنهاد ک  ششــم دول
ــن  ــس ضم ــق مجل ــیون تلفی ــد و در کمیس ــش ده را کاه
تصویــب ایــن پیشــنهاد، قیــد »طبــق مقــررات« بــرآن 
افــزوده شــد. حاجی بابایــی افــزود: برنامــه ششــم توســعه 
موضوع محــور اســت و 20 موضــوع بــا 22 اولویــت در آن 

ــرد. ــذف ک ــدام را ح ــچ ک ــوان هی ــه نمی ت ــده ک آم
وی بــا اشــاره بــه وظایــف خطیــر ســازمان صداوســیما گفــت: 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــازمان هایی اس ــه س ــازمان از جمل ــن س ای
اســتقال مالــی دارد و بــر ایــن اســاس در کمیســیون تلفیــق 
ــی  ــه عموم ــد بودج ــم درص ــت ده ــا هف ــم ت ــوب کردی مص
دولــت در اختیــار رســانه ملــی قــرار گیــرد و امیدواریــم ایــن 

پیشــنهاد در صحــن علنــی هــم تصویــب شــود.
ــا  ــدی یارانه ه ــس، هدفمن ــق مجل ــیون تلفی ــس کمیس  رئی
ــر اســاس  را از نقــاط کــور برنامه ریــزی دانســت و افــزود: ب
ــه مــردم پرداخــت  ایــن طــرح، 35 هــزار میلیــارد تومــان ب
مرکــز  بررســی  اســاس  بــر  حالــی کــه  در  می کنیــم؛ 
ــارد  ــزار میلی ــته 69 ه ــال گذش ــس، س ــای مجل پژوهش ه

تومــان از مــردم گرفته ایــم.
ــده  ــال آین ــم س ــی می کنی ــت: پیش بین ــی گف حاجی بابای

درآمــد دولــت یــک صــد هــزار میلیــارد تومــان باشــد.
رئیــس کمیســیون تلفیــق مجلــس افــزود: در برنامــه 
ششــم توســعه اعــام کردیــم هدفمنــدی یارانه هــا بایــد تــا 
ســال 9۷ ادامــه پیــدا کنــد و دولــت پیشــنهادش را در ایــن 
ــری  ــرای آن تصمیم گی ــا ب ــد ت ــه کن ــه مجلــس ارائ ــه ب  زمین

شود. تسنیم

امام جمعه اصفهان عنوان کرد:

خوشگذرانی سران فتنه با وجود آن همه جنایت 

الزام دولت به ادامه هدفمندی یارانه ها تا سال9۷

سرلشکر صفوی در یادواره 450 شهید اطالعات:

 به بیگانگان امیدبستن 
ثمره ای جزشکست ندارد

جانشین مدیر مسئول
محمد حاجیان

نکونــام محمدعلــی  المســلمین  و   حجت االســام 
ــر  ــاری ظه ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد کــه در 
مصــای بــزرگ امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، اظهــار 
ــه  ــا را خف ــه صداه ــم ک ــه می کن ــد توصی ــه ج ــرد: ب ک
نکنیــم، قلم هــا را نشــکنیم و فضــا را بــرای بیــان 

ــم. ــاز بگذاری ــات ب مطالب
وی افــزود: شــرایط بــه گونــه ای شــده اســت کــه 
ــار  ــهر و دی ــت و از ش ــوع آب صحب ــر از موض ــی اگ کس
ــی بنویســد،  ــه مطلب ــا کســی ک ــد ی ــاع می کن ــود دف خ
ــود. ــر ش ــم حاض ــد در محاک ــی رود و بای ــؤال م زیرس

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا 
انتقــاد از اینکــه در حــال حاضــر فضــای بــاز آنگونــه کــه 
در شــأن انقــاب اســامی باشــد، وجــود نــدارد افــزود: 
ــی ــت خارج ــه سیاس ــی علی ــه موضع ــض اینک ــه مح  ب
نصب هــا  و  عــزل  و  چینش هــا  اقتصــادی،  امــور 
گرفتــه شــود، آن هــا را کنــار نگذاریــم؛ ایــن راه درســتی 
تک صدایــی  و  نیســت  امــور  بــه  رســیدگی  بــرای 
معتقــد  آن  بــه  هــم  آقایــان  خــود   می شــود کــه 

هستند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری:

کنارگذاشتن منتقدان، کار درستی نیست

زهرا ماهرواصفهان

یزدشهرکرد حسن اسماعیلیرفیعه برخورداری



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

h.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اقتصاد

ــد  ــی از درآم ــش مهم ــه بخ ــی ک ــوان عامل ــه عن ــکن ب مس
خانوارهــای ایرانــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد، از جایــگاه 
مهمــی برخــوردار اســت. بــازار مســکن پــس از مدت هــا رکــود 
در نیمــه دوم امســال تحرکــی هــر چنــد انــدک را آغــاز کــرد. 
اگــر رشــد درآمــد ایرانی هــا و ســایر هزینه هــای جــاری 
زندگــی آن هــا در نظــر گرفتــه و بــا رشــد ســاالنه نــرخ مســکن 
ــدرت  ــه ق ــرد ک ــوان پی ب ــادگی می ت ــه س ــود، ب ــه ش مقایس
ــه روز در حــال کاهــش اســت.  ــران روزب ــد مســکن در ای خری
بــر اســاس آمارهــای جهانــی وضعیــت ایرانیــان بــرای خانه دار 
شــدن، ناخوشــایند اســت؛ زیــرا در ایــن بررســی ایــران از نظــر 
 تــوان مالــی خریــد خانــه از میــان ۱۲۲ کشــور جهــان، رتبــه ۱۰۷ 

را از آن خود کرده است. 
کاهــش قــدرت خریــد و رشــد مهارنشــدنی هزینه هــای 
ســاخت مســکن در کشــور، باعــث رکــود ســنگین در ایــن بــازار 
شــده کــه افزایــش رشــد اجاره نشــینی را بــه همــراه دارد؛ ایــن 
ــزی  ــک مرک ــار ۲۰ ســاله بان ــه بررســی آم ــی اســت ک در حال
ــش  ــز کاه ــور نی ــینی در کش ــوان اجاره نش ــد ت ــان می ده نش

داشــته اســت.

         وضعیت مسکن در آینده
پیش بینی هــا نشــان دهنده ســیر صعــودی نیــاز بــه مســکن در 
آینــده اســت و در صورتــی کــه رونــد ســاخت و عرضــه مســکن 
بــه همیــن منــوال کنونــی باشــد، ایــن بــازار بــه شــدت دچــار 
ــدید  ــر تش ــاوه ب ــوع ع ــن موض ــود؛ ای ــه می ش ــود عرض کمب
 وجــه ســرمایه ای کاالی مســکن، می توانــد نوعــی بحــران 
ــا  ــی ها ت ــاس بررس ــر اس ــد. ب ــته باش ــال داش ــه دنب ــم ب را ه
ســال ۱۴۰۰ جمعیــت کشــور بــه ۹۲ میلیــون نفــر می رســد کــه 
حــدود ۸۰ میلیــون آن، شهرنشــین هســتند؛ بنابرایــن بایــد بــه 
همیــن تعــداد، مســکن در دســترس باشــد. اگــر بعــد خانــوار 
۳/۶ در نظــر گرفتــه شــود، پــس بایــد ۲۵ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

واحــد مســکونی وجــود داشــته باشــد.
ــون  ــور را ۲۳ میلی ــکن در کش ــی مس ــزان فعل ــا می  برآورده
ــازاد مســکن در  ــن اســت م ــر ای ــن زده و مشــکل دیگ تخمی

ــت.  ــه نیس ــت جامع ــار فرودس ــار اقش اختی
ــه  ــت ک ــد اس ــازان معتق ــن انبوه س ــره انجم ــو هیئت مدی عض
بــه طــور جــدی ســه ســال اســت رکــود اقتصــادی گریبانگیــر 
ــا  ــه نظــر هــم نمی رســد ت حــوزه مســکن در کشــور شــده و ب
ــل  ــت حاص ــن وضعی ــری در ای ــم تغیی ــت یازده ــان دول پای
ــود  ــام ش ــدی اع ــه جدی ــرح و برنام ــه ط ــر اینک ــود؛ مگ  ش

و شــاهد یــک تغییــر اساســی باشــیم تــا ایــن تغییــرات بتواند 
ــی وضعیــت مســکن  ــکان دهــد. پیش بین ــود مســکن را ت رک
ــر راه  ــی و وزی ــت انتخاب ــه دول ــادی ب ــتگی زی ــده بس  در آین

و شهرسازی و برنامه های دولت دارد.
          مشکالت مسکن

ــع  ــژه صنای ــع به وی ــی در صنای ــش مهم ــاختمان نق ــوزه س ح
وابســته دارد و چــون در ســال های اخیــر شــاهد رکــود 
در بخــش مســکن بوده ایــم، درنتیجــه ایــن صنایــع هــم 
ــن  ــی ای ــی از تعطیل ــده و نگران ــود ش ــار رک ــدت دچ ــه ش ب
ــی اســت  ــن در حال ــه اســت. ای ــش یافت ــم افزای ــا ه واحده
ــه روز در  ــم روزب ــکن ه ــازار مس ــته در ب ــای انباش ــه تقاض ک

حــال افزایــش اســت. از عواملــی کــه آینــده بــازار مســکن در 
ــا  ــت تقاض ــته، انباش ــه داش ــام نگ ــه ای از ابه ــور را در هال کش
ــه نیازهــا و تقاضاهــای فعلــی   از یــک ســو و پاســخ نــدادن ب
از ســوی دیگــر اســت. انتقــادی کــه بســیاری از کارشناســان 
ــتگذاری های کان  ــکن در سیاس ــوزه مس ــی ح ــد فراموش دارن
ــن  ــره در ای ــکات روزم ــت مش ــوان گف ــع می ت ــت؛ در واق اس
صنعــت از جملــه گرانــی مســکن و نیازهــای روز باعــث شــده 
سیاســتگذاری های کان کــه نیازهــای ســال آینــده را پوشــش 
می دهــد، بــه فراموشــی ســپرده شــود و ایــن مشــکل 
ــکن را  ــش مس ــده بخ ــال آین ــار س ــا چه ــه ی ــد در س می توان
تبدیــل بــه یکــی از تهدیدهــای مهــم اقتصــادی کشــور کنــد.

بازار مسکن در خواب زمستانی فرورفت

سایه رکود بر سر مسکن

عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی گفــت: ۷ 
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی ســاالنه بــر اثــر تصادفات 
رانندگــی و تاثیــرات مخــرب ناشــی از تصادفــات رانندگــی 

از بیــن مــی رود. 
غامرضــا کاتــب اظهــار کــرد: عوامــل متعــددی در 

افزایــش آمــار تصادفــات جــاده ای در 
کشــور مــا دخیــل اســت. وی ادامــه داد: 
ــر  ــان از نظ ــور جه ــن ۱۹۰ کش ــران در بی ای
ــرار دارد  ــه ۱۸۹ ق ــی در رتب ــوانح رانندگ س
ــت و در  ــف برانگیز اس ــیار تأس ــن بس و ای

ــت.  ــران نیس ــردم ای ــأن م ش
ــا بیــان اینکــه  نماینــده گرمســار و آرادان ب

ــود  ــه خ ــان را ب ــت جه ــد کل جمعی ــک درص ــران ی ای
ــی  ــن در حال ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــاص داده اس اختص
ــان  ــات جه ــم درصــد از کل تصادف ــک و نی ــه ی اســت ک
ــاال  ــه کشــور مــا اختصــاص دارد. کاتــب ایــن حجــم ب ب
از آمــار تصادفــات را تأســف برانگیز دانســت و ادامــه 

 داد: بایــد بــا فرهنگ ســازی و ترویــج فرهنــگ رانندگــی 
ــات  ــزان تصادف ــف از می ــن اقشــار مختل ــی در بی و ایمن
در کشــور بکاهیــم. وی بــه نقــش دســتگاه های نظارتــی 
در ایــن بخــش اشــاره و خاطرنشــان کــرد: دولــت نیــز 
بــا برخــورد بــا راننــدگان پرخطــر می توانــد در حــل ایــن 

معضــل کمــک کنــد. 
ــردم  ــا م ــزوم برخــورد مناســب ب ــر ل وی ب
راهــداران  بــه  خطــاب  و  کــرد   تاکیــد 
و پلیــس راه گفــت: در مواقعــی کــه مــردم 
ــا مشــکلی در جاده هــا مواجــه  ــا خطــر ی ب
می توانــد  شــما  برخــورد  می شــوند، 
ــد؛  ــم بزن ــا رق ــرای آن ه ــی ب ــره خوب خاط
ــد. عضــو  ــغ نکنی ــم دری ــن مه ــی رود از ای ــار م ــذا انتظ ل
هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی بــا تجلیــل 
ــزار  ــداری ۲۰۰ ه ــرد: نگه ــه ک ــداران اضاف ــات راه از خدم
ــت  ــداران اس ــده راه ــر عه ــور ب ــای کش ــر از راه ه  کیلومت

و لذا باید قدردان این هموطنان باشــیم. مهر

ــدن  ــدود ش ــارت از مح ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاور وزی مش
مونتــاژ لــوازم خانگــی در ایــران خبــر داد. محمدرضــا مودودی 
ــا اشــاره بــه اینکــه محدودشــدن مونتــاژ لــوازم خانگــی در  ب
ــر  ــم ب ــرد: تصمی ــار ک ــه، اظه ــرار گرفت ــران در دســتور کار ق ای
ایــن شــده تــا همــان فرآینــدی کــه دربــاره خــودرو رخ داده 

اســت، دربــاره لــوازم خانگــی نیــز انجــام 
شــود و بــه همیــن منظــور مونتــاژ لــوازم 
ــازی  ــت قطعه س ــرار اس ــدود و ق ــی مح خانگ
ــه  ــان اینک ــا بی در داخــل انجــام شــود. وی ب
ــه  ــی ب ــره جنوب ــی، ک ــوازم خانگ ــوص ل درخص
ایــران ورود کــرده، بیــان  بــازار  خوبــی در 
 کــرد: مذاکــرات جــدی توســط وزارت صنعــت

ــا  ــران ب معــدن و تجــارت و نیــز ســازمان توســعه تجــارت ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــم ت ــد داری ــه و قص ــورت پذیرفت ــا ص کره ای ه
پایگاهــی مهــم بــه منظــور تولیــد مشــترک بــه منظــور ادامــه 
همــکاری گام برداریــم. مــودودی ادامــه داد: عــاوه بــر اینکــه 
قصــد داریــم بــه عنــوان کارگاهــی بــه منظــور تولیــد مشــترک 

ــدادی  ــت کم تع ــه دس ــم ک ــوان کرده ای ــم، عن ــت کنی فعالی
ــی  ــوازم خانگ ــه ل ــه ای در عرص ــی حرف ــازان داخل از قطعه س
ــند.  ــره ای باش ــرکت های ک ــی ش ــد جهان ــره تولی ــو زنجی عض
ــی  ــا تمایل ــر کره ای ه ــرد: اگ ــاره ک ــن اش ــودودی همچنی م
ــرکت هایی  ــند، ش ــته باش ــت نداش ــن درخواس ــام ای ــه انج ب
از چیــن، مالــزی و ژاپــن کــه دارای برنــد 
مشــخص و قابــل رقابــت هســتند، تمایــل بــه 
جایگزینــی دارنــد و مــا نیــز قطعــا در صــورت 
عــدم اجــرای درخواســت هایمان بــه ایــن 

ــرد.  ــم ک ــد کمــک خواهی فرآین
معــاون ســازمان توســعه تجــارت افــزود: بایــد 
 بتوانیــم اجرایــی شــدن ایــن دســتورالعمل 
را مدنظــر قــرار دهیــم و در همیــن راســتا مذاکراتــی را انجــام 
ــرکت های  ــد. ش ــش باش ــم نتیجه بخ ــه امیدواری ــم ک داده ای
مــورد اشــاره کــره ای نیــز بــه خوبــی متوجه شــدند کــه واردات 
ــدارد  ــادی ن ــه اقتص ــران توجی ــه ای ــان ب ــی از کاالهایش  بعض

و بهتر اســت که این کاالها در ایران تولید شــوند. ایسنا

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 326 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

تغییر واحد پول ملی به مرور زمان

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــا اشــاره بــه مصوبــه اخیــر 
ــی  ــوص جایگزین ــت درخص دول
واحــد »تومــان« بــا »ریــال« 
ــه  گفــت کــه ایــن جابه جایــی ب
ــام  ــان انج ــول زم ــرور و در ط  م

می شود. 
ــکناس  ــت اس ــرار نیس ــا ق ــرد: فع ــار ک ــا اظه ــی طیب نی عل
ــد  ــک فرآین ــم در ی ــن مه ــازار شــود؛ بلکــه ای ــدی وارد ب جدی
ــای  ــا هزینه ه ــد شــد ت ــی انجــام خواه ــی طوالن ــازه زمان و ب
ــان  ــه داد: جری ــود. وی ادام ــل نش ــور تحمی ــه کش ــادی ب زی
چــاپ اســکناس در ایــن بــازه زمانــی بــه  گونــه ای مدیریــت 
ــد  ــج واح ــه تدری ــی و ب ــیر طبیع ــان س ــه در هم ــود ک می ش

ــال شــود. ــن ری ــان جایگزی توم

افزایش ۲ برابری قیمت آهن
محمــد آزاد، رئیــس اتحادیــه آهــن، فــوالد و فلــزات، دربــاره 
ــوازم در پــی  ــه افزایــش قیمــت بعضــی از ل ــوط ب ــار مرب اخب
ــت:  ــزات گف ــوالدی و ســایر فل ــای ف ــش قیمــت ورق ه افزای
ــدای امســال رشــد  ــوالد از ابت ــی آهــن و ف قیمت هــای جهان
ــا وجــود اینکــه در بهمــن پارســال قیمــت  داشــته اســت و ب
ــروز  ــت، ام ــوده اس ــت ورق ۳۵۰ دالر ب ــن ۲۴۰ دالر و قیم آه
ــه ۴۸۵ دالر  ــری ب ــا رشــدی بیــش از دو براب  قیمــت آهــن ب
و قیمــت ورق فــوالدی نیــز تــا ۵۴۰ دالر افزایــش یافته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه لــزوم واردات ورق فــوالدی و چالش هایــی 
ــته  ــع وابس ــازار صنای ــی در ب ــای منف ــب واکنش ه ــه موج ک
ــه ای  ــاده اولی ــی م ــور کل ــه  ط ــرد: ورق ب ــار ک ــود، اظه می ش
اســت کــه امــروز واردات آن نیــاز صنایــع داخلــی اســت؛ چــرا 
کــه بــه انــدازه مقــداری کــه صنایــع داخلــی بــرای تولیــدات 
ــار آن هــا قــرار نمی گیــرد. ــد، خــوراک در اختی خــود الزم دارن

1000 میلیارد تومان برای اشتغال
ــان اینکــه امســال  ــا بی ــاه اجتماعــی ب ــر تعــاون، کار و رف وزی
تبصــره ای ۱۰۰۰ میلیــارد تومانــی بــه عنــوان اشــتغال در الیحــه 
بودجــه کشــور پیش بینــی شــده اســت، گفــت: ایــن تبصــره 
ــذا  ــود؛ ل ــده ب ــی نش ــته پیش بین ــال های گذش ــه س در بودج
امیدواریــم نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه اجــرای 
ایــن امــر کمــک کننــد. علــی ربیعــی ادامــه داد: اجــرای اعتبار 
ــر ۲۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاورزی ب ــوالت کش ــروش محص ف
ــا مشــارکت بعضــی از بانک هــا در توســعه  ــارد تومــان ب میلی

ــاز می شــود. ــده آغ ــه آین روســتایی از هفت

 رشد قارچ گونه فروشگاه های 

پوشاک خارجی
در حالــی فروشــگاه های زنجیره ای 
ــه صــورت  پوشــاک خارجــی، ب
قارچ گونــه بــه رشــد خــود ادامــه 
اتحادیــه  بــه  کــه  می دهنــد 
پوشــاک اعــام شــده نبایــد بــر 
فعالیــت آن هــا نظارتــی داشــته 

باشد. 
ــدن  ــت، مع ــال، وزارت صنع ــل امس ــه در اوای ــد ک ــر چن  ه
و تجــارت اعــام کــرده بــود برندهــای خارجــی بــرای ادامــه 
فعالیــت در ایــران بایــد بخشــی از تولیــدات خــود را در داخــل 
کشــور انجــام دهنــد، امــا هنــوز اقــدام موثــری بــرای اجــرای 

ایــن دســتورالعمل انجــام نشــده اســت.
توزیع کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  همچنیــن   
ــد در کار  ــا گفته ان ــه م ــه ب ــد ک ــام می کن ــم اع ــاک ه پوش
و  باشــیم  نداشــته  دخالتــی  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
ــره ای  ــگاه های زنجی ــه فروش ــارت اتحادی ــت نظ ــا تح این ه

ــتند. هس

صندوق طال در راه است
مدیــر عامــل کارگــزاری بانــک ملــت گفــت: یکــی از بزرگ ترین 
معضــات ایــران بــرای ســرمایه گذاری خارجی هــا، پوشــش 
ریســک نوســانات نــرخ ارز اســت؛ از ایــن رو، ارز مهم تریــن 
ــرای  ــد ب ــا می توان ــکه ط ــس از س ــه پ ــت ک ــه ای اس مقول
ــده  ــد در آین ــن بای ــود. بنابرای ــاب ش ــار انتخ ــات اختی معام
نزدیــک منتظــر معامــات مشــتقه از جملــه آتــی و اختیــار 

معاملــه ارز در بــورس کاالی ایــران باشــیم. 
راه انــدازی  را  بــورس کاال  عبــاس نیکچــری گام بعــدی 
صندوق هــای طــا عنــوان و اضافــه کــرد: صندوق هــای طــا 
ــد اصلی تریــن  ــار هســتند و می توانن مکمــل معامــات اختی

ــن معامــات باشــند. مشــتری ای

تقاضا برای دالر موقتی است
معــاون صــادرات بانــک مرکــزی می گویــد کــه در ســه مــاه 
پایانــی ســال، بــا ورود ارز صادرکننــدگان غیرنفتــی و افزایش 
عرضــه از ســوی بانــک مرکــزی، بــازار تعدیــل خواهــد شــد. 
 صمــد کریمــی تقاضــای ایجادشــده در بــازار را فصلــی، گــذرا 
بــه  توجــه  بــا  و گفــت:  ارزیابــی کــرد  غیربنیادیــن  و 
تحلیل هــای بانــک مرکــزی، نرخ هــای کنونــی ارزهــای 
عمــده در بــازار مقطعــی و بیشــتر ناشــی از تقاضــای پایــان 

ــت. ــادی اس ــال می س
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ــا  ــی شــهر ســده لنجــان کــه ب میثــم محمــدی در آئیــن افتتــاح ۸ پــروژه فرهنگــی و عمران
حضــور مســئوالن اســتان و شهرســتان برگــزار شــد، گفــت: علی رغــم تمــام مشــکات موجــود 
در زمینه  هــای اقتصــادی، ســعی کردیــم بــه وعده هایــی کــه پیــش  از ایــن بــه مــردم عزیــز 

داده بودیــم، جامــه عمــل بپوشــانیم. 
مهنــدس محمــدی بــا بیــان اینکــه ۸ پــروژه عمرانــی دیگــر در دســت اقــدام ایــن شــهرداری 
ــا بیــش از ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی  ــن پروژه ه ــرد: در حــال حاضــر ای ــد ک اســت تأکی
دارنــد و امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری یــا پیــش از برگــزاری انتخابــات، تمامــی پروژه هــا 

ــرداری برســانیم.  ــه بهره ب را ب
وی بــا اشــاره بــه کاربــری پروژه هایــی کــه عصر دیــروز با حضور مســئوالن اســتانی افتتاح شــد 
تصریــح کــرد: ایــن پروژه هــا بیشــتر جنبــه عمرانــی و زیباســازی شــهری را دارنــد کــه از جملــه 
 آن هــا می تــوان بــه بهره بــرداری از خیابــان آیــت هللا مــدرس، پیاده روســازی معابــر اصلــی شــهر

ــه ای جــام جــم و احــداث آب نمــا و تکمیــل میــدان ســفیر امیــد  ــرداری از پــارک محل بهره ب
اشــاره کــرد. 

شــهردار ســده لنجــان بــا توجــه بــه علــت عــدم تکمیــل روکــش آســفالت خیابــان امــام)ره( 
ــان امــام خمینــی)ره(، یکــی از خیابان هــای اصلــی  شــهر ســده لنجــان تصریــح کــرد: خیاب
شــهر ســده بــوده و ازآنجایی کــه بعضــی از نهادهــای دیگــر نظیــر اداره آب و فاضــاب، شــرکت 
ــد ــاری بپردازن ــه حف ــان ب ــن خیاب ــمت های ای ــی از قس ــد در بعض ــرات درصددن  گاز و مخاب
 بنابرایــن شــهرداری هــم در راســتای مدیریــت یکپارچــه شــهری و نیــز جلوگیــری از تخریــب 

و اصراف بیت المال تنها ۱۵۰۰ متر از این خیابان را روکش آسفالت کرد. 
ــهری  ــعه ش ــت توس ــهرداری در جه ــداف ش ــر اه ــه ای را از دیگ ــای محل ــعه پارک ه وی توس
دانســت و خاطرنشــان کــرد: یکــی از محله هایــی کــه بیشــتر ســاکنان آن هــا مهاجــر هســتند 
ــه  ــود ک ــم ب ــام ج ــه ج ــد، محل ــوردار نبودن ــی برخ ــات چندان ــم از امکان ــن ه ــش از ای و پی
ــه ای  ــرداری از شــبکه آب و فاضــاب و احــداث پــارک محل خوشــبختانه امــروز شــاهد بهره ب

جــام جــم خواهیــم بــود.
ــر داد  ــروژه رســتوران ســنتی شــهر ســده لنجــان خب ــل ۷۰ درصــدی پ ــه از تکمی وی در ادام
ــرار  ــرای مشــارکت بخــش خصوصــی مدنظــر ق ــروژه را ب ــن پ ــرد: ۳۰ درصــد ای ــح ک و تصری
داده ایــم و تاکنــون چندیــن ســرمایه گذار بومــی و غیربومــی بــرای مشــارکت اعــام آمادگــی 

ــت. ــی اس ــرمایه گذار بوم ــا، س ــت م ــوص اولوی ــن خص ــه در ای ــد ک کرده ان
ــت  ــدار اس ــای پای ــال درآمده ــه دنب ــهرداری ب ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــده لنج ــهردار س ش
می آیــد  حســاب  بــه   صنعتــی  شهرســتان  یــک  ســده،  شهرســتان   تصریــح کــرد: 
تأمیــن  اصفهــان  ذوب آهــن  اعتبــارات  محــل  از  شــهرداری  درآمدهــای  از  بخشــی  و 
می شــود و بــه همیــن دلیــل بــه  محــض بــروز مشــکات و رکــود اقتصــادی، شــاهد 
ــر همیــن اســاس ضــروری  ــود؛ ب ــروز بعضــی مشــکات اساســی در شــهرداری خواهیــم ب ب
ــم؛ در همیــن راســتا شــهرداری و شــورای  ــدار بروی ــه ســمت درآمدهــای پای ــا ب اســت ت

 اســامی شــهر تــاش کرده انــد کــه بــا ارائــه بســته های فرصت هــای ســرمایه گذاری
بســترهای الزم را بــه منظــور بســط و توســعه پایــدار در صنعــت گردشــگری شــهر ســده لنجــان 
فراهــم کننــد و در نتیجــه ایــن صنعــت پویــا را در فضاهــای پیچیــده و پرســرعت و تحولگــرای 
امــروز و آینــده بــه منظــور تحقــق و توســعه مؤثــر و کارآمــد اقتصــاد پایــدار و پــاک در راســتای 

ســاختن آینــده ای روشــن و مطلــوب بــرای شــهر ســده لنجــان، یــاری رســانند.
ــای  ــاره درآمده ــت درب ــز اهمی ــم و حائ ــه مه ــم نکت ــا معتقدی ــر م ــوی دیگ ــزود: از س وی اف
اقتصــادی شــهر نبایــد مــورد غفلــت قــرار گیــرد؛ چــرا کــه هرچــه درآمدهــای اقتصــادی شــهر 
پایدارتــر باشــد برنامه ریــزی و آینده نگــری بــرای شــهر بــا ثبــات و کم هزینه تــر خواهــد بــود؛ 
ــگری  ــهری، گردش ــاد ش ــه اقتص ــهرداری ب ــی ش ــای عمران ــرای پروژه ه ــا در اج ــن رو م از ای
شــهری، توســعه فرهنگــی و اجتماعــی شــهری، عمــران شــهری، محیــط زیســت شــهری و.... 

ــته ایم. ــژه ای داش ــه وی توج
وی بــا توجــه بــه فرآینــد جدیــد در برنامــه ششــم درخصــوص متمرکــز کــردن عــوارض ارزش 
 افــزوده در مرکــز اســتان ها تأکیــد کــرد: تغییــر قانــون ارزش  افزوده کــه متأســفانه چندی پیش 
در کمیســیون تلفیــق مجلــس هــم رأی آورد، بــه زیــان شهرســتان لنجــان خواهــد بــود؛ چرا که 
 توزیــع ارزش  افــزوده به  صورت اســتانی بعضــی از امتیازات را از شهرســتان لنجان خواهد گرفت 
و شــهرداری ها برای اینکه بتوانند روی پای خود بایســتند، باید در یک پروســه زمانی ده ســاله 
 بــه مرحلــه ای برســند کــه بتواننــد پروانه ســاخت را به صــورت رایــگان در اختیار مردم قــرار داده 

و عوارض نوسازی را به صورت ماهیانه جایگزین آن کنند.
 محمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالبــات شــهرداری ســده از ذوب آهــن اصفهان خاطرنشــان 
ــات و مبالغــی کــه در طــول ســال های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ در  ــر اســاس مجموعــه مطالب کــرد: ب
دارایــی ثبــت  شــده اســت، شــهر ســده لنجــان بالــغ  بــر ۳۰ میلیــارد ریــال مطالبــه دارد؛ البتــه 
ذوب آهــن اصفهــان ایــن بدهــی را قســط بندی کــرده و بــه  طــور یقیــن قســطی بــودن ایــن 

مطالبــات، کمــک شــایانی در حــال حاضــر بــه مــا نخواهــد کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر حمایــت آحــاد جامعــه از شــهرداری ها متذکــر شــد: بــا چنیــن رونــدی کــه 
پیــش رو داریــم احتمــال دارد کــه بــا ریــزش و تعدیــل نیــرو در شــهرداری ها مواجــه شــویم. 
بــرای مقابلــه بــا چنیــن آســیب هایی ضــروری اســت تــا بــه ســمت درآمدهــای پایــدار برویــم.

ــال  ــان س ــا پای ــهرداری ت ــه ش ــدی بودج ــق ۷۰ درص ــان از تحق ــان در پای ــده لنج ــهردار س ش
خبــر داد و متذکــر شــد: متأســفانه بــا رونــد موجــود بالــغ  بــر ۳۰ درصــد از بودجــه ســال ۹۵ 
شــهرداری ســده لنجــان محقــق نخواهــد شــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا گذشــته بــا رشــد 

چشــمگیری مواجــه شــده اســت.

 در پایــان مهنــدس ســجاد، فرمانــدار شهرســتان لنجــان، گفــت: رمــز موفقیــت بــرای هــر ارگان 
و اداره مدیریت تأمین درآمد و هزینه اســت که شــهردار و شــورای شــهر ســده لنجان با همدلی 
 و همراهــی بــه آن دســت پیــدا کرده انــد و قطعــا اســتفاده از خــرد جمعــی و مشــورت پیــروزی 

را به دنبال خواهد داشت.

 وی افــزود: شهرســتان لنجــان بــا توجــه بــه وجــود صنایــع بــزرگ و کوچــک و جــاری بــودن 
ــودن پیشــینه  زاینــده رود در دل خــود، قــرار داشــتن دریاچه هــای قایقرانــی ذوب آهــن، دارا ب
فرهنگــی غنــی همــراه بــا قومیت هــای مختلــف و ده هــا دلیــل دیگــر، ایــران کوچــک اســت.

     پروژه ها
  بازگشایی مسیر و احداث خیابان مدرس 

به طول 200 متر و عرض 16 متر مربع 
اعتبار هزینه شده ۱۳/۰۰۰ میلیون ریال

شــامل آزادســازی بــه مســاحت حــدود ۲۴۰۰ متــر مربــع و احــداث خیابــان شــامل عملیــات 
خاکبــرداری بــه حجــم ۳۲۰۰ متــر مکعــب، تخریــب و بارگیری و حمــل، خاکریزی حــدود ۲۰۰۰ 
متــر مکعــب ، تهیــه و پخــش آســفالت بــه مســاحت ۵۰۰ متــر مربــع، جدول گــذاری و اصــاح 
 هندســی حــدود ۵۰۰ متــر طــول، پیاده روســازی شــامل خاکبــرداری، خاکریــزی، شــفته آهــک 
ــرق  ــی شــبکه ب ــع، جابه جای ــر مرب ــه مســاحت حــدود ۱۵۰۰ مت  و اجــرای موزائیــک رنگــی ب

و احداث روشنایی، جابه جایی تاسیسات شامل آب، برق، گاز، مخابرات.

  محوطه سازی احداث آبنما و روشنایی میدان امید 
به مساحت حدود 8500 متر مربع 

اعتبار هزینه شده ۸/۰۰۰ میلیون ریال
شــامل عملیــات خاکبــرداری بــه حجــم ۳۲۰۰ متــر مکعــب، خاکریــزی بــه حجــم 
بــه  جدولــکاری  مکعــب،  متــر   ۶۰۰ حجــم  بــه  الشــه کاری  مکعــب   متــر   ۲۵۰۰
 طــول ۲۰۰۰ متــر طــول، اجــرای ۲ عــدد آبنمــا بــه مســاحت حــدود ۶۰۰ متــر مربــع 
و موتورخانــه شــامل آجــر کاری، اجــرای بتن ریــزی، اجــرای ســقف تیرچــه بلــوک تاسیســات 
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــی و مکانیک ــات برق ــا و تاسیس ــی ها، پمپ ه ــامل لوله کش ــه ش  موتورخان

و اجرای سنگ قلوه ۲۶۰۰ متر مکعب.

 محوطه ســازی شــامل اجــرای موزائیــک فــرش رنگــی بــه مســاحت ۲۰۰۰ متــر مربــع 
و اجــرای ســنگفرش بــه مســاحت حــدود ۵۰۰ متــر مربــع، اجــرای فضــای ســبز بــه مســاحت 

حــدود ۵۵۰۰ متــر مربــع.
اجــرای شــبکه بــرق و روشــنایی شــامل بتن ریــزی، آرماتوربنــدی ۹۵۰۰ کیلوگــرم، قالب بنــدی 

آب بنــدی و اجــرای ســنگ تراوتــن لیمویــی بدنــه و ســنگ کریســتال

  روکش آسفالت خیابان امام حدفاصل سه راهی استقالل 
تا چهار راه توحید 

اعتبار هزینه شده ۳/۰۰۰ میلیون ریال 
ــر  ــدود ۱۵۰۰ مت ــول ح ــه ط ــع و ب ــر مرب ــاحت ۲۴۰۰۰ مت ــه مس ــفالت ب ــرای آس ــامل اج  ش

و عرض متوسط ۱۶ متر و به ضخامت حدود ۶ سانتیمتر. 

  اجرای خط کشی خیابان و جابه جایی تاسیسات 
در مسیر پیاده روسازی معابر اصلی سطح شهر

 اعتبار هزینه شده ۲/۰۰۰ میلیون ریال 
شــامل خاکبــرداری، خاکریــزی، شــفته آهــک، اجــرای بلــوک فــرش خیابــان شــهید منتظری 
۱۲۰۰ متــر مربــع - خیابــان توحیــد ۱۵۰۰ متــر مربــع و خیابــان امــام ۸۰۰ متــر مربــع، خیابــان 

آیــت هللا مــدرس ۱۵۰۰ متــر مربــع

  احداث پارک محله جام جم 
اعتبار هزینه شده ۶۰۰ میلیون ریال

بــه مســاحت حــدود ۲۰۰۰ متــر مربــع شــامل محوطه ســازی، جدول گــذاری ۵۰۰ متــر طــول 
پیاده روســازی شــامل خاکبــرداری، خاکریــزی، شــفته آهــک و اجــرای بلــوک فــرش حــدود 
 ۱۰۰۰ متــر مربــع و اجــرای روشــنایی و اجــرای فضــای ســبز و تهیــه و نصــب وســایل بــازی 

و اسباب بازی پلی اتیلن و کف پوش، نصب تجهیزات و مبلمان.

  لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه و آسفالت معابر شهر
اعتبار هزینه شده ۵/۰۰۰ میلیون ریال

ــدود  ــاحت ح ــه مس ــفالت ب ــرای آس ــوکاژ و اج ــرای بل ــزی، اج ــرداری، خاکری ــامل خاکب  ش
ــع ــر مرب ۲۰۰۰۰ مت

  پروژه فاز 1 کانال دفع آب های سطحی خیابان امام علی)ع( 
 اعتبار هزینه شده ۲/۰۰۰ میلیون ریال 

بــه طــول حــدود ۶۰۰ متــر طــول بــه عــرض حــدود ۱ متــر و ارتفــاع متوســط ۱/۲۰ متــر شــامل 
عملیــات خاکبــرداری حــدود ۱۰۰۰ متــر مکعــب، تخریــب جــدول، تخریــب آســفالت، تخریــب 
بــا دســتگاه چکــش هیدرولیکــی ۳۰۰ متــر مکعــب، اجــرای کانــال بتنــی شــامل قالب بنــدی 
ــر مکعــب و ســاخت ۶  ــدی ۱۵۰۰۰ کیلوگــرم، اجــرای بتــن ۴۰۰ مت ــع، آرماتوربن ــر مرب ۲۰۰۰ مت

و نصــب دریچــه بتنــی.

شهردار سده لنجان:

 باید صدور پروانه ساخت رایگان و عوارض نوسازی جایگزین شود
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حتما بخوانید!
احداث مسیر 100 کیلومتری ...

اصفهــان  اســتانداران  بیــن  تفاهم نامــه  امضــای  پــی   در 
 و چهارمحــال و بختیــاری، شــیوه نامه  اجرایی کمیته ســاماندهی

ــع آب بخــش کشــاورزی در حوضــه   ــر توزی نظــارت و کنتــرل ب
آبریــز زاینــده رود بــه تصویــب نهایــی رســید.

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی 
اســتانداری اصفهــان، در راســتای مصوبــات شــورای هماهنگــی 
مدیریــت پیوســته  حوضــه آبریــز زاینــده رود و اســتفاده از 
ظرفیت هــای مردمــی در مدیریــت کنتــرل و نظــارت بــر توزیــع 
ــتانداران  ــور اس ــا حض ــه، ب ــن حوض ــاورزی ای ــش کش آب بخ
ــرکت های آب  ــران ش ــاری، مدی ــال و بختی ــان و چهارمح اصفه
منطقــه ای دو اســتان و نماینــدگان صنــف کشــاورزان دو اســتان 
ــی  ــیوه نامه  اجرای ــب ش ــور تصوی ــه منظ ــی ب ــه  هماهنگ جلس
پیشــنهادی، کمیتــه  ســاماندهی نظــارت و کنتــرل بــر توزیــع آب 
بخــش کشــاورزی در حوضــه  آبریــز زاینــده رود تشــکیل شــد.

    نظارتبربرداشتها
دکتــر زرگرپــور در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه دو تفاهم نامــه 
ــیده  ــا رس ــه امض ــتان ب ــه ای دو اس ــاورزان و آب منطق ــا کش ب

راســتای  در  تفاهم نامــه  دو  ایــن  کــرد:  تصریــح  اســت، 
و همچنیــن ســاماندهی حوضــه   برداشــت ها  بــر  نظــارت 
ــن اقدامــات توســط  ــر ای ــه اگ ــده رود اســت؛ چــرا ک ــز زاین آبری

ــت. ــد داش ــری خواه ــج بهت ــرد، نتای ــورت گی ــاورزان ص کش
ــرات  ــت نقطه نظ ــن اس ــه ممک ــزود: گرچ ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــی  ــن خصــوص وجــود داشــته باشــد، ول اصالحــی هــم در ای
مهــم ایــن اســت کــه کار آغــاز شــود و در طــول اجــرا اصالحــات 

صــورت پذیــرد. 
ــر  ــه مهم ت ــات تفاهم نام ــه از جزئی ــرد: آنچ ــه ک ــور اضاف زرگرپ
ــن دو اســتان  ــه بی ــن کار اســت و تفاهمــی ک اســت نفــس ای
ــد و در  ــر باش ــم و مثمرثم ــد مه ــت می توان ــده اس ــاد ش ایج

ــد. ــا کن ــی را ایف ــیار مهم ــش بس ــا نق ــبرد برنامه ه پیش
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن نشســت با اشــاره 
بــه اینکــه مدیریــت ایــن اســتان بــا دو دغدغــه  عمــده روبــه رو 
اســت، تصریــح کــرد: یکــی از دغدغه هــا ایــن اســت کــه ایــن 
ــازاد آب در باالدســت اســت و از  ــه مصــرف م ــم ب اســتان مته
طــرف دیگــر کشــاورزان ایــن منطقــه نیــز بــا مشــکالتی روبــه رو 

هســتند کــه مدیریــت اســتان را تحــت فشــار قــرار داده اســت.
    نصبکنتورهوشمند

ــوص  ــتان درخص ــن اس ــه ای ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب ــم س قاس
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــر اس ــیار مص ــمند بس ــور هوش ــب کنت نص
ــازاد و غیرمجــاز اهمیــت  ــرل برداشــت های م ــن امــر در کنت ای

زیــادی دارد. 
ــا  ــه امض ــا ب ــب کنتوره ــد و نص ــرارداد خری ــرد: ق ــه ک وی اضاف
رســیده و امیدواریــم ظــرف ۶ مــاه آینــده ایــن کار انجــام شــود 

ــردد.  ــع گ ــازاد قط ــت های م و برداش
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــاری اظه ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــذاری  ــوص واگ ــان درخص ــتاندار اصفه ــه اس ــی ک ــا راهکارهای ب
نظــارت بــر برداشــت ها و ســاماندهی حوضــه  آبریــز زاینــده رود 

بــه کشــاورزان پیش بینــی کــرده شــاهد ســرعت در ســاماندهی 
مســائل حوضــه  آبریــز زاینــده رود باشــیم.

  ســلیمانی در پایــان گفــت: مدیریــت اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــه طــور ویژه و بــا قــدرت از این تفاهم نامــه حمایت 
خواهدکــرد. گفتنــی اســت در ایــن نشســت پــس از جمع بنــدی 
ــت  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــی م ــیوه نامه  اجرای ــنهادات، ش  پیش
و مقــرر شــد نماینــدگان صنف کشــاورزان دو اســتان در راســتای 
نظــارت و پیگیــری بــر نصــب ابزارهــای هوشــمند اندازه گیــری 
در نقــاط مجــاز برداشــت آب، جلوگیــری از برداشــت های مــازاد 
ــاز  ــت های غیرمج ــص برداش ــری از تخصی ــوز، جلوگی ــر مج  ب
ــده رود  ــه زاین ــاماندهی رودخان ــت آب و س ــداوم کیفی ــد م رص

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج اقدام

با امضای استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد

ساماندهی توزیع آب بخش کشاورزی 
زاینده رود

استانداریزد:

طرح های کاهش مصرف آب در استان یزد 

در حال پیگیری است

اســتاندار یــزد بــا بیــان اینکــه آب 
همچنــان مشــکل اصلــی اســتان 
یــزد اســت، گفــت: بــرای مقابلــه 
طرح هــای  بحــران،  ایــن  بــا 
کاهــش مصــرف آب در بخش های 
کشــاورزی، صنعت، شرب و ... در 
حــال پیگیــری اســت. ســیدمحمد میرمحمــدی  اظهار داشــت: 
یکــی از بزرگ تریــن محدودیت هــا در اســتان یــزد، کمبــود آب 
ــکالت  ــی، مش ــالی های پی درپ ــه خشکس ــن اینک ــت؛ ضم اس
ــرده  ــی ک ــی بحران ــر و حت ــد براب ــه را چن ــن زمین ــتان در ای اس
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تأمیــن آب شــرب بــرای مــردم 
اســتان اولویــت نخســت ماســت افــزود: برنامه ریزی هایــی در 
ایــن زمینــه انجــام و عملیــات اجرایــی بعضــی خطــوط انتقــال 
آب نیــز از دو ســال پیــش آغــاز شــده کــه امیدواریــم اجــرای آن 
شــتاب بیشــتری بگیــرد. میرمحمــدی میــزان مصــرف آب در 
تابســتان ها در اســتان یــزد را بســیار زیــاد دانســت و تصریــح 
کــرد: علــت افزایــش مصــرف کولرهــای آبــی اســت؛ امــا تالش 
 شــده در زمینــه مصــرف آب فرهنگ ســازی انجــام شــود 
و بعضــی اقدامــات دیگــر نظیر توقف توســعه ســطح زیرکشــت 

نیز انجام شده است.

برخورد با فروشنده های متخلف شب یلدا

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
ــرای  ــده ب ــدا، ۱۳۴ پرون ــب یل ــی های ش ــال بازرس ــه دنب ب
فروشــنده های متخلــف ایــن شــب در دادگســتری بــاز شــد. 
ــان بازرســی  ــرد: در جری ــار ک ــدی فشــارکی اظه ــواد محم ج
ــی  ــورد بازرس ــزار و ۴۵۲ م ــدا ۲ ه ــب یل ــژه ش ــای وی  تیم ه
 انجــام شــد کــه در نتیجــه آن ۱۳۴ پرونــده تخلــف تشــکیل 
و بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی 
ــی پرونده هــای  اســتان ارســال شــده اســت. وی ارزش ریال
تشکیل شــده را ۱۷۸ میلیــون و ۵۲ هــزار و ۶۳۰ ریــال اعــالم 
و اضافــه کــرد: میــزان تخلفــات نســبت بــه ســال گذشــته ۵۸ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. محمــدی فشــارکی تصریــح کرد: 
ــار اصفهــان  میــزان بازرســی ها از میــدان مرکــزی میــوه و تره ب
تره بــار،  و  میــوه  صنــف  خرده فروشــی های  همچنیــن  و 
شیرینی فروشــی ها، گلفروشــی ها و خــوارو بــار فروشــان 
ــزان ۱۳۲  ــه می ــای مشــابه ســال گذشــته، ب ــه روزه نســبت ب

درصــد افزایــش یافتــه اســت.

اخبار کوتاه

 افتتاح سالن سنجش الکترونیکی 

فنی وحرفه ای مبارکه

رئیــس اداره ســنجش و ارزشــیابی 
مهــارت اســتان اصفهــان از افتتــاح 
ســالن ســنجش الکترونیکی مرکز 
آمــوزش فنی وحرفــه ای شهرســتان 

مبارکه خبر داد. 
ضمــن  دانشــمند،  مســعود 
ــی(  ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ــاره ب اش
درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری 
ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــوان »س ــا عن ــاری ب ــال ج  س
ــت  ــن اداره کل جه ــالب، ای ــم انق ــر معظ ــط رهب ــل« توس و عم
ــتای  ــن در راس ــی و همچنی ــاد مقاومت ــیر اقتص ــت در مس حرک
ــت الکترونیــک، کاهــش هزینه هــا، ایجــاد وحــدت  تحقــق دول
رویــه در برگــزاری آزمــون و اجــرای سیاســت ۱۴ ســند راهبــردی 
مهــارت و فنــاوری ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای کشــور 
ــدازی ســالن ســنجش الکترونیــک شهرســتان  ــه راه ان اقــدام ب
مبارکــه کــرد. وی گفــت: از محاســن و مزایــای مرکــز ســنجش 
الکترونیکــی می تــوان بــه کاهــش هزینــه چــاپ، تکثیــر 
ــریع  ــی تس ــل اجرای ــه عوام ــخنامه ها، حق الزحم ــوال و پاس س
ــی  ــا، صرفه جوی ــت آزمون ه ــش امنی ــون، افزای ــای آزم فرآینده
در هزینه هــای جــاری و همچنیــن ارتقــای تکریــم اربــاب 
رجــوع اشــاره کــرد.  ایرانپــور، رئیــس مرکــز بــرادران شهرســتان 
ــع  ــر مرب ــالن دارای ۶۰ مت ــن س ــزود: ای ــه اف ــه، در ادام مبارک
فضــای کارگاهــی و ۱۱ ایســتگاه کاری اســت کــه امــکان برگــزاری 
ماهیانــه ۸۸۰ نفــر آزمــون کتبــی در چهــار شــیفت را دارد و هزینــه 
ــارات  ــران و از محــل اعتب ــا کمــک خی ــز آن ب ــدازی و تجهی راه ان

شهرســتان تأمیــن شــد.

 تکمیل پارکینگ و خیابان فرشادی 

تا بهمن ماه 

ــداث  ــت: اح ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــا بهمن مــاه تکمیــل می شــود.  ــان فرشــادی ت پارکینــگ و خیاب
ایــرج مظفــر افــزود: خیابــان فرشــادی حدفاصــل خیابان هــای 
اســتانداری تــا بــاغ گلدســته بــه طــول ۳۷۵ متــر و عــرض بیش 
از ۱۷ متــر بــه مــوازات خیابــان آمــادگاه احــداث می شــود. 
ــون ۶۵ درصــد پیشــرفت  ــروژه تاکن ــن پ ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــا بهمن مــاه ســال جــاری تکمیــل می شــود، عنــوان  داشــته و ت
 کــرد: ۲9۰ میلیــارد ریــال بــرای آزادســازی و احــداث پارکینــگ 

و خیابان فرشادی در نظر گرفته شده است.

اخبار کوتاه

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان با اشــاره 
ــهرداری  ــا ش ــه ای ب ــای تفاهم نام ــم و امض ــه تنظی ب
دوچرخه ســواری  توســعه  راســتای  در   اصفهــان 
راســتا گفــت:  ایــن  در  موجــود  موانــع  رفــع  و 

۱۰۰ کیلومتــر  راه انــدازی  و  احــداث 
مســیر مخصــوص دوچرخه ســواری 
مهم تریــن برنامــه ای اســت کــه در 

دســتور کار داریــم. 
محمــد سلطان حســینی در مجمــع 
انتخاباتــی هیئــت دوچرخه ســواری 
کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان 

بــا تالش هایــی کــه  ایــن هیئــت  خوشــبختانه 
ــیون  ــی فدراس ــت در ارزیاب ــال توانس ــت، امس داش
ــت  ــه دس ــور ب ــه دوم را در کش ــواری رتب دوچرخه س
بــا  بتوانــد  هیئــت  امیدواریــم کادر جدیــد  آورد؛ 
برنامه ریــزی مناســب، ایــن رتبــه را ارتقــا دهــد. 

ورزشــکار   ۷۰۰ حــدود  حاضــر  حــال  در  هیئــت 
ــه  ــی ک ــه اقدامات ــا توجــه ب ــه ب ســازمان یافته دارد ک
 از طریــق هیئــت و شــهرداری در شــهر اصفهــان 
ــده ای  ــه، آین و شهرســتان های اســتان صــورت گرفت
درخشــان بــرای ایــن رشــته رقــم بخــورد. 
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه شــهردار 
اصفهــان و مجموعــه شــهرداری نــگاه 
بســیار خوبــی بــه رشــته دوچرخه ســواری 
دارنــد، ادامــه داد: بــر اســاس تفاهم نامه ای 
کــه بــا شــهرداری اصفهــان تنظیــم شــده 
قــرار اســت ۱۰۰ کیلومتــر مســیر در شــهر 
داده  اختصــاص  دوچرخه ســواری  بــه  اصفهــان 
ــی  ــرح عملیات ــن ط ــریع تر ای ــه س ــر هرچ ــود؛ اگ ش
شــود، در آینــده ای نه چنــدان دور تمامــی شــهروندان 
ــا  ــان ب ــای اصفه ــای زیب ــل گذشــته، در خیابان ه مث

ــا ــد. ایمن ــرور می کنن ــور و م ــه عب دوچرخ

احداث مسیر 100 کیلومتری دوچرخه سواری در اصفهان

ــگ  ــای فرهن ــرای ارتق ــالش ب ــتار ت ــان خواس ــتاندار کرم اس
ــد  ــردم بای ــت: م ــد و گف ــان ش ــتان کرم ــری در اس مطالبه گ
از حقــوق شــهروندی آگاه شــوند. علیرضــا رزم حســینی 
افــزود: اســتان کرمــان بــه عنــوان نخســتین اســتان بعــد از 

ــور  ــهروندی در کش ــوق ش ــور حق ــالغ منش  اب
پیشــگام برگــزاری این همایش شــده اســت. 
اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: اولیــن محــور 
حقــوق شــهروندی، تربیــت شــهروندی اســت 
کــه بایــد بــا آمــوزش بــه همــه اقشــار جامعــه 
بــه شــناخت حقــوق شــهروندی پرداخــت تــا 
ــه  ــری را در جامع ــگ مطالبه گ ــم فرهن بتوانی

افزایــش دهیــم و از حقــوق خــود دفــاع کنیــم. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در تعالیــم اســالمی و قــرآن بــر حقــوق شــهروندی 
ــا  ــه م ــده ک ــم آم ــرآن کری ــرد: در ق ــار ک ــده، اظه ــد ش تاکی
سرنوشــت هیــچ قومــی را تغییــر نخواهیــم داد مگــر اینکــه 
خــودش بخواهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه غربی هــا امــروز 

ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــهروندی می زنن ــوق ش ــرف از حق ح
اســتان کرمــان از ســطح عقالنیــت باالیــی در کشــور برخــوردار 
 اســت، افــزود: بــا رهنمودهــای پدرانــه امــام جمعــه محبــوب
اســتان کرمــان نمونــه عقالنیــت سیاســی اســت. رزم حســینی 
ــروز ۳9  ــا ام ــال 9۵ ت ــدای س ــرد: ابت ــوان ک عن
شــخصیت سیاســی ملی در اســتان حضــور 
یافته انــد و آزادانــه در دانشــگاه ها و محافــل 
ــه دعــوای اخالقــی  ــدون هیــچ گون ســخنرانی ب
ــد. وی ادامــه داد:  و سیاســی ســخنرانی کرده ان
هــر مقــام دولتــی کــه بــه اســتان ســفر کــرده 
ــی اســتان کرمــان تمجیــد  ــی و همزبان از همدل
ــه آن غطبــه خــورده اســت؛ ایــن ثمــره خــون شــهدا  کــرده و ب
نجابــت مــردم کرمــان و همراهــی امامان جمعه در اســتان اســت. 
ــتان  ــور در اس ــن منش ــرای ای ــر از اج ــان در آخ ــتاندار کرم اس
کرمــان خبــر داد و گفــت: امیــدوارم کــه رتبه نخســت کشــوری 
را بــا همــکاری تمــام دســتگاه ها و مــردم کســب کنیــم. ایرنــا

در شهر

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1623 فرعی از 4 اصلی بخش چهار گلپایگان
آقایمهدیاصبریفرزندمحمدباقرباستنادیکبرگاستشهادمحلیکههویتوامضاءشهودرسماگواهیشده
مدعیاستکهتمامیششدانگساختمانپالک5/1623درگلپایگانبخشچهارکهدرصفحه508دفتر39امالک
ذیلثبت4398بناممهدیاصبریفرزندمحمدباقرثبتوصادروتسلیمگردیدوبموجبسندرسمی--دفتر
خانه--بهاوانتقالقطعییافتهومعاملهدیگریهمانجامنشدهبهبموجبسندرسمیشماره--مورخ--دفتر

-درقبالمبلغ---ریال–دررهناست.
نحوهگمشدنیاازبینرفتنسند:اسبابکشی

ازبینرفته/مفقودشدهاستچوندرخواستصدورالمثنیسندمالکیتنامبردهرانمودهطبقتبصرهیکاصالحی
ماده120آئیننامهقانونثبتمراتبآگهیمیشودکههرکسمدعیانجاممعامله)غیرازآنچهدراینآگهی
ذکرشده(نسبتبهآنیاوجودسندمالکیتمزبورنزدخودباشدازتاریخانتشاراینآگهیتادهروزبهایناداره
مراجعهواعتراضخودراکتباضمنارائهاصلسندمالکیتوسندمعاملهتسلیمنمایدتامراتبصورتمجلسو

اصلسندبهارائهمستردگردد.
اگرظرفمهلتمقرراعتراضینرسدیادرصورتاعتراضاصلسندارائهنشودالمثنیسندمالکیتمرقومصادر

وبهمتقاضیتسلیمخواهدشد.
تاریخانتشارآگهی:1395/10/04شماره:510/مالفمسئولدفترامالکگرجی

مفاد آراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهمرکزیاصفهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذا
مشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابهشرحزیربهمنظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت

یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.
بهشماره   علی نوروز آقایمسعودحاج رایشماره139560302023001242مورخ1395/09/30 برابر -1 ردیف
از72 نسبتبهیکدهم15سهممشاع ازاصفهانفرزندکاظم شناسنامه50658کدملی1280932201صادره
سهمششدانگیکبابساختمانبهمساحت140/10مترمربع)ونسبتبهیازدهشانزدهم16سهممشاعاز72حبه
سهمششدانگپذیرشثبت(ازپالکشماره2997-اصلیواقعدربخش3ثبتاصفهانکهبصورتعادیازوراث

خریدارینمودهاست.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

تاریخانتشارنوبتاول:95/10/4
تاریخانتشارنوبتدوم:95/10/19

شماره:29877/مالف
امیرحسینصفائی

رئیسمنطقهثبتاسنادوامالکمرکزیاصفهان
مفاد آراء

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهمرکزیاصفهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذا
مشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابهشرحزیربهمنظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت

یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.
شماره به   علی نوروز حاج مسعود آقای 139560302023001240مورخ1395/09/30 شماره رای برابر -1 ردیف
شناسنامه50658کدملی1280932201صادرهازاصفهانفرزندکاظمنسبتبهیکدهم9سهممشاعاز72سهم
ششدانگیکبابساختمانبهمساحت602/90مترمربع)وبهمیزانیازدهشانزدهم22سهممشاعاز72سهم
ششدانگنسبتبهپذیرشثبت(ازپالکشماره2996-اصلیواقعدربخش3ثبتاصفهانکهبصورتعادیاز

وراثخریدارینمودهاست.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

تاریخانتشارنوبتاول:95/10/4
تاریخانتشارنوبتدوم:95/10/19

شماره:29880/مالف
امیرحسینصفائی/رئیسمنطقهثبتاسنادوامالکمرکزیاصفهان

مفاد آراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهمرکزیاصفهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذا
مشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابهشرحزیربهمنظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت

یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.
ردیف1-برابررایشماره139560302023001233مورخ1395/09/25آقایمهدیاحمدیبهشمارهشناسنامه
458کدملی5659135870صادرهازکوهپایهفرزندعبدالهبرششدانگیکبابساختمانبهمساحت113/90متر
مربعمفروزیازپالکشماره1493-اصلیواقعدربخش4ثبتاصفهانکهمقداریازآنرسمیونیزقسمتیازآن

رابصورتعادیخریدارینمودهاست.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

تاریخانتشارنوبتاول:95/10/4
تاریخانتشارنوبتدوم:95/10/19

شماره:29758/مالف
امیرحسینصفائی

رئیسمنطقهثبتاسنادوامالکمرکزیاصفهان
مفاد آراء

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابرآراءصادرههیات/هیاتهایموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهمرکزیاصفهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذا
مشخصاتمتقاضیانوامالکموردتقاضابهشرحزیربهمنظوراطالععمومدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت

یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایند.
بهشماره    ای خواجه غالمحسین آقای رایشماره139560302023001252مورخ1395/09/30 برابر -1 ردیف
شناسنامه19517کدملی4722368546صادرهازکربالفرزندعلینسبتبهچهاردانگمشاعازششدانگیکباب
ساختمانبهمساحت92/23مترمربعمفروزیازپالکشماره3555-اصلیواقعدربخش3ثبتاصفهانکهدر

ازایمالکیتمشاعیاولیهمحرزگردیدهاست.
بهشماره     برزانی مروج مرضیه خانم رایشماره139560302023001253مورخ1395/09/30 برابر ردیف2-
یکباب  ازششدانگ مشاع دانگ دو به نسبت محمد فرزند  اصفهان از 10کدملی1290221995صادره شناسنامه
ساختمانبهمساحت92/23مترمربعمفروزیازپالکشماره3555-اصلیواقعدربخش3ثبتاصفهانکهدر

ازایمالکیتمشاعیاولیهمحرزگردیدهاست.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.

تاریخانتشارنوبتاول:95/10/4
تاریخانتشارنوبتدوم:95/10/19

شماره:29937/مالف
امیرحسینصفائی

رئیسمنطقهثبتاسنادوامالکمرکزیاصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 5 فرعی از 621 اصلی بخش یک گلپایگان

خانمسکینهفاضلزادهفرزندفضلالهباستنادیکبرگاستشهادمحلیکههویتوامضاءشهودرسماگواهیشده
مدعیاستکهتمامیششدانگعمارتپالک621/5درگلپایگانبخشیککهدرصفحه196دفتر37امالکذیل
ثبت6046بنامسکینهفاضلزادهفرزندفضلالهثبتوصادروتسلیمگردیدوبموجبسندرسمی--دفتر
خانه--بهاوانتقالقطعییافتهومعاملهدیگریهمانجامنشدهبهبموجبسندرسمیشماره--مورخ--دفتر

درقبالمبلغ---دررهن--است.
نحوهگمشدنیاازبینرفتنسند:اسبابکشی

ازبینرفته/مفقودشدهاستچوندرخواستصدورالمثنیسندمالکیتنامبردهرانمودهطبقتبصرهیکاصالحی
ماده120آئیننامهقانونثبتمراتبآگهیمیشودکههرکسمدعیانجاممعامله)غیرازآنچهدراینآگهی
ذکرشده(نسبتبهآنیاوجودسندمالکیتمزبورنزدخودباشدازتاریخانتشاراینآگهیتادهروزبهایناداره
مراجعهواعتراضخودراکتباضمنارائهاصلسندمالکیتوسندمعاملهتسلیمنمایدتامراتبصورتمجلسو

اصلسندبهارائهمستردگردد.

اگرظرفمهلتمقرراعتراضینرسدیادرصورتاعتراضاصلسندارائهنشودالمثنیسندمالکیتمرقومصادرو
بهمتقاضیتسلیمخواهدشد.

تاریخانتشارآگهی:1395/10/04شماره:507/مالفمسئولدفترامالکگرجی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظربهاینکهخواهانخانمفاطمهبوجاریانبهوکالتازیاسرحاجیحسینیدادخواستیبهخواستهمطالبهوجه
بهطرفیتخانمفریدهمروتیبهمجتمعشوراهایحلاختالفآرانوبیدگلتقدیمکهپسازارجاعبهشعبه.......
حقوقیشورایحلاختالفبهکالسه3/246/95ثبتوبرایتاریخ95/10/23ساعت10صبحوقترسیدگیتعیین
گردیدهازآنجاکهخواندهفوقالذکرمجهولالمکانبودهلذابهتجویزماده73قانونآئیندادرسیدادگاههای
عمومیوانقالبدرامورمدنیمراتببهنامبردهابالغمیگرددکهدروقتدرجلسهدادرسیحاضرشوندضمنا
نامبردهمیتواندتاقبلازجلسهرسیدگیجهتدریافتنسخهثانیدادخواستوضمائمآنبهدفترشورامراجعه
نمایندانتشاراینآگهیبهمنزلهابالغمحسوبشدهدرصورتعدمحضورشوراتصمیممقتضیاتخاذخواهدنمود.

شماره:5/22/95/585/مالفرئیسشورایحلاختالفشعبهسومحقوقیآرانوبیدگلعباسعلیدهقانی
گواهی  حصروراثت

در ورثه شناسنامه رونوشت و فوت وگواهی  شهادتنامه باستناد بشناسنامهشماره388  وکیلی خانمساجده
خواستیبشماره95/1329تقدیماینشورانمودهچنیناشعارداشتهاستکهشادروانمهردادصفریسهرفروزانی
بشناسنامهشماره2275درتاریخ1395/7/10درگذشتهوورثهویدرهنگامدرگذشتعبارتنداز1-محمدصفری
سهرفروزانیفرزنداحمدشمارهشناسنامه2نسبتبامتوفی:پدر2-ایرانصفریسهرفروزانیفرزند:رجبعلیشماره
شناسنامه36نبتبامتوفی:مادر3-تبسمصفریسهرفروزانیفرزندمهردادشمارهشناسنامه1081152516نسبت
بامتوفی:فرزند4-ساجدهوکیلیفرزندعلیشمارهشناسنامه:388نسبتبامتوفی:همسرپسازتشریفاتقانونی
درخواستمزبوررایکمرتبهآگهیمینمایدتاهرکسیهراعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخ
نشرآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمدارددرغیراینصورتگواهیحصروراثتصادرخواهدشد.دبیرخانهشورای

حلاختالفشعبهاولفالورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظربهاینکهخواهانآقایحمیدرضاصیادیآرانیدادخواستیبهخواستهمطالبهوجهبهطرفیتمحمدرضاصاحبی
بهمجتمعشوراهایحلاختالفآرانوبیدگلتقدیمکهپسازارجاعبهشعبهاولحقوقیشورایحلاختالفبه
کالسه542/95/ش1ثبتوبرایروزچهارشنبهتاریخ95/11/13ساعت17/30وقترسیدگیتعیینگردیدهازآنجا
کهخواندهفوقالذکرمجهولالمکانبودهلذابهتجویزماده73قانونآئیندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدر
امورمدنیمراتببهنامبردهابالغمیگرددکهدروقتدرجلسهدادرسیحاضرشوندضمنانامبردهمیتواندتاقبل
ازجلسهرسیدگیجهتدریافتنسخهثانیدادخواستوضمائمآنبهدفترشورامراجعهنمایندانتشاراینآگهیبه
منزلهابالغمحسوبشدهدرصورتعدمحضورشوراتصمیممقتضیاتخاذخواهدنمود.شماره:13/2/95/576/م

الفرئیسشورایحلاختالفشعبهاولحقوقیآرانوبیدگل
گواهی  حصروراثت

خانمافسانهنصیریبشناسنامهشماره652باستنادشهادتنامهوگواهیفوتورونوشتشناسنامهورثهدرخواستی
عبدالرحیمنصیریمزارعطارمی اشعارداشتهاستکهشادروان نمودهچنین اینشورا بشماره95/1303تقدیم
بشناسنامهشماره8درتاریخ1395/6/13درگذشتهوورثهویدرهنگامدرگذشتعبارتنداز1-حمیدنصیریمزارع
الهنصیریمزارعطارمیفرزند بامتوفیفرزند2-حبیب طارمیفرزندعبدالرحیمشمارهشناسنامه530نسبت
عبدالرحیمشمارهشناسنامه34نسبتبامتوفیفرزند3-مجیدنصیریمزارعطارمیفرزندعبدالرحیمشماره
شناسنامه25نسبتبامتوفیفرزند4-افسانهنصیریمزارعطارمیفرزندعبدالرحیمشمارهشناسنامه652نسبت
بامتوفیفرزند5-منیژهنصیریمزارعطارمیفرزندعبدالرحیمشمارهشناسنامه3نسبتبامتوفیفرزند6-فرزانه
نصیریمزارعطارمیفرزندعبدالرحیمشمارهشناسنامه5نسبتبامتوفیفرزند7-ملیحهنصیریمزارعطارمی
فرزندعبدالرحیمشمارهشناسنامه531نسبتبامتوفیفرزند8-مرضیهنصیریمزارعطارمیفرزندعبدالرحیم
شمارهشناسنامه10نسبتبامتوفیفرزند9-بیگمصادقیگاونانیفرزندعباسشمارهشناسنامه11نسبتبامتوفی
همسرپسازتشریفاتقانونیدرخواستمزبوررایکمرتبهآگهیمینمایدتاهرکسیهراعتراضیداردویاوصیتنامه
ازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمدارددرغیراینصورتگواهیحصروراثتصادر

خواهدشد.دبیرخانهشورایحلاختالفشعبهاولفالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظربهاینکهتحدیدحدودششدانگیکبابخانهپالکشماره14/79واقعدرموسیانبخش9ثبتاصفهانکهطبق
سوابقوپروندهثبتیبهنامروحالهموسیانیفرزنداسدالهدرجریانثبتاستوعملیاتتحدیدحدودقانونیآن
بهعملنیامدهاستاینکبنابهدستورقسمتاخیرماده15قانونثبتوطبقتقاضاینامبردهتحدیدحدودپالک
مرقومدرروزشنبهمورخ95/10/25ساعت9صبحدرمحلشروعوبهعملخواهدآمد،لذابهموجباینآگهی
بهکلیهمجاوریناخطارمیگرددکهدرروزوساعتمقرردراینآگهیدرمحلحضوریابندواعتراضاتمالکینیا

مجاورینمطابقماده20قانونثبتازتاریختنظیمصورتمجلستحدیدیتا30روزپذیرفتهخواهدشد.
تاریخانتشار:95/10/4اکبرپورمقدمرئیسادارهثبتاسنادوامالکفالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت
چونحسینعلیخدادادیبوکالتازطرفحسناعتباریاننسبتبهششدانگباتسلیم2برگاستشهادمحلی
کههویتوامضاشهودرسماگواهیشدهوبهتاییددفتر193اصفهانرسیدهمدعیاستکهسندمالکیتتمامت.
ششدانگپالک15241/2529واقعدربخش5ثبتاصفهانبهشمارهچاپی700679-الف90کهدرصفحه47دفتر
483بهنامنامبردهسابقهداشتهسابقهثبتوصادروتسلیمگردیدهوطبقگواهیدفترامالکمعاملهدیگریانجام
نشدهودررهنووثیقهنمیباشد.بهعلتجابجائیمفقودگردیدهاستوتقاضایصدورسندمالکیتالمثنینموده
استطبقتبصرهیکاصالحیماده120آییننامهقانونثبتمراتبآگهیمیشودکههرکسمدعیانجاممعامله
)غیرازآنچهدراینآگهیذکرشده(نسبتبهآنیاسندمالکیتمزبورنزدخودباشدازتاریخانتشاراینآگهیتاده
روزبهاینادارهمراجعهواعتراضخودراکتباضمناریهاصلسندمالکیتوسندمعاملهتسلیمنماییدتامراتب

صورتمجلسواصلسندبهارایهکنندهمسترددگردد.
اگرظرفمهلتمقرراعتراضینرسدویادرصورتاعتراضاصلسندارایهنگرددالمثنیسندمالکیتمرقومصادروبه

متقاضیتسلیمخواهدشد.شماره:29796/مالفرییسمنطقهثبتاسنادشرقاصفهانهادیزاده
آگهی مزایده اموال منقول

اجرایاحکامشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیفالورجاندرنظردارددرپروندهشماره940059ح2اجراییموضوع
اجرائیهعلیهعلیعلیاکبریانآقایعلیعلیاکبریانکارفرمایشرکتآذرفلزانولهآقایحسینایزدیالیبیدی
درروزچهارشنبهتاریخ95/10/15بهمنظورفروشیکدستگاهجراثقالسقفیکارگاهی5تنتکپلبامستقالت
مستهلکشدهازساعت10الی11صبحجلسهمزایدهدردفتراجرایاحکامدادگاهحقوقیفالورجاناطاق228
برگزارنماید.اموالموضوعمزایدهتوسطکارشناسرسمیدادگستریبهمبلغ230/000/000ریالارزیابیشدهاست
.متقاضیانخریدمیتوانندپنجروزقبلازمزایدهباحضوردرمحلایناجراازموقعیتاموالمطلعشوند.مزایده
ازقیمتارزیابیشدهشروعوبرندهکسیاستکهباالترینقیمتراپیشنهادنمایدضمناکلیههزینههایمزایدهبر
عهدهبرندهخواهدبودوکسانیمیتواننددرجلسهمزایدهشرکتنمایندکهحداقلدهدرصدقیمتارزیابیشدهرا

همراهداشتهباشند.مدیراجرایاحکامشعبهدومدادگاهحقوقیفالورجان
اخطار اجرایی

مشخصاتمحکومعلیه:نام:علیرضانامخانوادگی:گیوهچیاننامپدر:حسینشغل:آزادنشانیمحلاقامت:
مجهولالمکانمشخصاتمحکومله:نام:سجادنامخانوادگی:نصیرینصرآبادیباوکالتفاطمهبوجاریاننامپدر

:محمدشغل:آزادنشانیمحلاقامت:آرانوبیدگل–نصرآبادخ22بهمن–سهراهنیایش
محکومبه:

بهموجبرایشماره95/3تاریخ95/5/4حوزهپنجمشورایحلاختالفشهرستانآرانوبیدگلکهقطعیتیافته
است.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختمبلغچهلمیلیونریالوجهیکفقرهچکبهشماره290871مورخ94/11/20باعهدهبانکمهراقتصادبابت
اصلخواستهومبلغچهارمیلیونریالبابتهزینهدادرسیوکلیهخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکلغایت

اجرایحکمکهرایصادرهغیابیبودودرتاریخ95/5/25ابالغقانونیصورتگرفتهوالصاقشدهاست.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرفمدتدهروز
مفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکهاجرایحکمواستیفاء
محکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،بایدظرفمهلتمزبورصورتجامع
داراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالمنماید.شماره5/22/95/611/مالفدفترشعبه

چهارممجتمعشمارهیکشورایحلاختالفشهرستانآرانوبیدگل
آگهی احضار متهم

درخصوصشکایتمصطفیقاسمیعلیهمحسنجعفریمنشورحیمایزدیبهاتهامکالهبرداریتحتکالسه
951147وقترسیدگیمورخه95/11/16ساعت8صبحتعیینگردیدهاستلذاباتوجهبهمجهولالمکانبودن
متهمدرراستایماده344قانونآئیندادرسیکیفریبموجباینآگهیبهمتهمفوقالذکرابالغمیگرددکهدر
تاریختعیینشدهدرشعبه103دادگاهکیفریدوفالورجانحاضرودربرابراتهاممنتسبهازخوددفاعنمودهیانسبت
بهمعرفیوکیلقانونیاقدامنمایدبدیهیاستدرصورتعدمحضوریاعدممعرفیوکیلاینآگهیبمنزلهابالغ
محسوبودادگاهوفقمقرراتقانونیمبادرتبهاتخاذتصمیمخواهدنمود.شماره:611/مالفمدیردفترشعبه

103دادگاهکیفریدوفالورجان
آگهی احضار متهم

نظربهاینکهدرپروندهکالسه941322متهممرتضیمرادیفرزندحیدرعلیبهاتهامکالهبرداریوجعلموضوع
شکایتبهمنهادیانفرزندمحمدعلیمجهولالمکاناعالمگردیدهاستلذادراجرایماده344قانونآئین
دادرسیکیفریمراتبیکنوبتدریکیازروزنامههایکثیراالنتشاردرجوآگهیوبدینوسیلهبهنامبردهابالغمی
گردددرتاریخ95/11/4ساعت10صبحجهترسیدگیبهاتهامخوددردادگاهانقالبفالورجانحاضروازخوددفاع
نمایددرصورتعدمحضوریاعدمارسالالیحهدفاعیهوعدممعرفیوکیلخودآگهیفوقبهمنزلهابالغمحسوب

ومبادرتبهاتخاذتصمیمخواهدنمود.
شماره:601/مالفرئیسشعبه101دادگاهکیفریدوفالورجان

فرهنگ مطالبه گری باید در جامعه نهادینه شود
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ـــمـــاره 326  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
تجلیل از استادان آواز اصفهان در ...

مســعود احمــدی افــزادی، کــه در ســومین ســال مدیریــت  
ــان  ــر کل صداوســیمای اســتان اصفه ــوان مدی ــه عن خــود ب
بــه ســر می بــرد در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن از 
مهم تریــن برنامه هــا و نقــش ســنگینی کــه رســانه ملــی بــر 
عهــده دارد، ســخن گفــت و بــه ســخنان رهبــر معظــم انقالب 
ــرد و  ــاره ک ــردم اش ــن م ــانه در بی ــن رس ــت ای ــاره اهمی درب
گفــت: حضــرت آیــت هللا خامنــه ای فرمودنــد اگــر یــک نفــر 
ــود و  ــی زده ش ــانه مل ــما از رس ــای ش ــر برنامه ه ــه خاط ب
پــای رســانه های بیگانــه بنشــیند، روز قیامــت مســئول 
خواهیــد بــود. لــذا مــرگ مــا زمانــی خواهــد بــود کــه فــردی 
تلویزیــون را خامــوش کنــد و پــای رســانه دیگــری بنشــیند. 
مدیــر کل صداوســیمای اصفهــان دربــاره نقــص جــدی که در 
زمینــه ارائــه برنامه هــای فرهنگــی وجــود دارد، بــه خبرنــگار 
کیمیــای وطــن گفــت: امــروز بــرای هــر حرکــت فرهنگــی، 
ــط  ــد خ ــت و می بای ــانه ای اس ــت رس ــک پیوس ــه ی ــاز ب نی

بگــذرد. فرهنــگ  تولیــد  خــط  از  رســانه  تولیــد 
 تولید برنامه های فرهنگی موبایلی

وی تجلیــل و تکریــم ازچهره هــای فرهنگــی را نیــز از دیگــر 
ــش  ــت: همای ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــانه مل ــای رس برنامه ه
بین المللــی پیرغالمــان اهــل بیــت)ع( در ســال 96 در 
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد کــه البتــه اســتارت اولیــه ایــن 
کار بــا رونمایــی از پرچــم حضــرت ابــا عبــدهللا الحســین)ع( 

در اربعیــن آغــاز شــد. 
از حمایــت صداوســیمای  البــرز،  مدیــر ســابق شــبکه 
ــی  ــی موبایل ــای فرهنگ ــع برنامه ه ــد و توزی ــان از تولی اصفه
ــای  ــد کاره ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر داد و اف خب
حرفــه ای نیازمنــد وقــت و هزینــه بســیار اســت و در عرصــه 
ــد  ــروز نیازمن ــدارد، ام ــی ن ــرد چندان ــات کارب ــش اطالع تن

ــتیم. ــی هس ــن محتواهای ــد چنی تولی
 کمبود برنامه برای نوجوانان

ــژه  ــیما وی ــازی صداوس ــود برنامه س ــا کمب ــه ب  وی در رابط
قشــر نوجــوان افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه صداوســیما بــرای 
ــان برنامــه داشــت، لکــن قشــر نوجــوان از  کــودکان و جوان
ــا گروه هــای  ــر آن شــدیم ت ــود، ب ــده ب دیــد مــا مغفــول مان
ــانه ای  ــش رس ــتان پوش ــطح اس ــان را در س ــرود نوجوان س

ــی داشــت. ــی در پ ــم کــه نتیجــه بســیار خوب دهی
ــردن  ــل ک ــا دخی ــه ب ــما« در رابط ــبکه »ش ــبق ش ــر اس مدی
بــرای  صداوســیما  برنامه هــای  در  چــادری  خانم هــای 
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب افــزود: نبــود ایــن امــر، 

یکــی از ایــرادات اساســی بــود کــه خــود مــا هــم به ســازمان 
داشــتیم؛ لکــن اخیــرا ایــن ضعــف بســیار کم رنــگ شــده و 
ــم  ــه خواهی ــن زمین ــری در ای ــات بهت در ادامــه شــاهد اتفاق

بــود.
افت شدید بودجه صداوسیما

ــی  ــت شــدید بودجــه رســانه مل ــه اف ــا اشــاره ب ــدی ب احم
ــرده اســت.  ــا مشــکل ک ــرای م ــود، کار را ب ــن کمب گفــت: ای
مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اصفهــان بــا تاکیــد بــر 
ــش  ــی زبان و بی ــبکه فارس ــر ۲۲۵ ش ــال حاض ــه در ح اینک
ــای  ــراز آســمان برنامه ه ــر ف ــواره ای ب ــزار شــبکه ماه از 9 ه
خــود را در دســترس همــگان قــرار می دهنــد، تصریــح کــرد: 
ــتگاه ها  ــط دس ــه توس ــی ک ــع برنامه های ــیاری از مواق در بس
ــار  ــه آم ــرف ارائ ــود، ص ــرا می ش ــف اج ــای مختل  و ارگان ه
و گفت وگــو اســت و هیچگونــه دســتاوردی را بــه دنبــال 
ــریفات  ــار تش ــا گرفت ــا م ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ــدارد؛ ای ن

ــویم. ش
 احمــدی افــزادی در رابطــه بــا علــت اشــتباهات صداوســیما 
ــر  ــه ب ــاد کاری ک ــم زی ــل حج ــه دلی ــی ب ــانه مل ــت: رس گف
عهــده دارد و می بایــد کلیــه جبهه هــا را رصــد کنــد و تمامــی 
هجمه هــا را پاســخگو باشــد، گاهــی دچــار خطــا و اشــتباه 
نیــز می شــود و همــواره الزم اســت ایــن اشــکاالت از 
ــود.  ــزد ش ــی گوش ــورت خصوص ــه ص ــی ب ــای مردم جبهه ه
رســانه ملــی هــم ایــن قــول را بــه عمــوم می دهــد کــه بــرای 

ــالش الزم را انجــام دهــد. ــن مشــکالت ت اصــالح ای

ــم  ــگاه عل ــس دانش ــخو، رئی ــی خوش ــین ایمان - محمدحس
و فرهنــگ دربــاره جلســات برگزارشــده بــرای راه انــدازی 
دانشــگاه اســتاد فرشــچیان بیــان کــرد: طبــق آخریــن خبــری 
ــالغ  ــه اب ــن موضــوع در مرحل ــاره دارم، ای ــن ب ــن در ای ــه م ک
رئیس جمهــور بــه ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

ــت. ــگری اس و گردش
 - برنامــه خندوانــه کــه مدتــی اســت بــدون حضــور جناب خــان

عروســک محبــوب ایــن برنامــه، روی آنتــن »نســیم« مــی رود 
همچنــان در گیــرودار اختــالف ســازندگان و صاحــب عروســک 
اســت و حتــی پادرمیانــی برخــی هنرمنــدان هــم بــه حــل این 

مســئله کمکــی نکرده اســت.
»دور همــی«  تهیه کننــدگان  از  یکــی  رضایــت،  هاشــم   - 
ــک  ــه ی ــه ب ــن مجموع ــمت های ای ــش قس ــش پخ از کاه

ــر داد. ــه خب ــب در هفت ش
ــت:  ــرده« گف ــادق کُ ــران »ص ــم اک ــی در مراس ــر تقوای - ناص
چنــد دهــه اســت کــه فیلم هــای خــوب پرفــروش می شــوند 
ــن  ــت. ای ــه اس ــار رفت ــا کن ــینمای م ــد از س ــای ب و فیلم ه
ســینما را کســی نمی توانــد ســاقط کنــد؛ چــون توانایــی رشــد 

پیــدا کــرده اســت.
ــار  ــق در آث ــت عش ــا محوری ــروژه ای را ب ــی اردالن، پ - داود بن
ــدان نمایشــی  ــا هنرمن ســهروردی و »ســیبک نیشــابوری« ب

ــد. ــرا می کن ــمی اج ــیقی و تجس موس
- حمیــرا ریاضــی دربــاره  حضــور کمرنــگ خــود در ســال های 
ــه  ــد ســال، پیشــنهاداتی داشــتم ک ــن چن ــت: در ای ــر گف اخی
مــورد عالقــه ام نبودنــد و در واقــع خــودم را در آن نقش هــای 
ــی  ــل گوناگون ــوع دالی ــن موض ــدم. ای ــده نمی دی پیشنهادش
دارد کــه یکــی از آن هــا می توانــد کمبــود بودجــه و کــم شــدن 

پیشــنهادات و تولیــد آثــار خــوب باشــد.
ــنواره  ــی وپنجمین جش ــی س ــالم تبلیغات ــش اق ــر بخ - مدی
 فیلــم فجــر بــا اشــاره بــه شــرکت 84 هنرمنــد در ایــن بخــش

ــی  ــه ارزیاب ــب  توج ــن دوره جال ــدان را در ای ــارکت هنرمن مش
کــرد.

 - »میشــله مــورگان«، بازیگــر اســطوره ای ســینمای فرانســه 
ــن  ــنواره ک ــر زن جش ــن بازیگ ــزه بهتری ــده جای ــن برن  و اولی

در 96 سالگی درگذشت.
ــان  ــا بی ــی، ب ــانه مل ــس رس ــکری، رئی ــی علی عس - عبدالعل
ــای  ــت، از برنامه ه ــی نیس ــیما جناح ــرد صداوس ــه رویک اینک
ایــن ســازمان بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده 

خبــر داد.
ــاب »عــکاس مینیمالیســت« تألیــف اســتیو جانســون  - کت
و ترجمــه کریــم متقــی، پوریــا زینــال زاده و افســانه آدیگــوزل 
توســط نشــر کتــاب پــرگار بــه چــاپ رســید. کتــاب »عــکاس 
ــخه در  ــراژ ۲000 نس ــا تی ــه و ب ــت« در ۲۲4 صفح مینیمالیس
تابســتان 139۵ خورشــیدی بــه قیمــت 300 هــزار ریــال 

منتشــر شــده اســت.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد:

ساماندهی بانک جامع اطالعات 

فعاالن قرآنی

کیمیای وطن
پریسا خاکبازان

نماینــده ولــی فقیــه و امــام 
جلســه  در  اصفهــان  جمعــه 
شــورای توســعه قرآنــی، بــر 
لــزوم ســاماندهی بانــک جامــع اطالعــات فعــاالن قرآنــی در 
اســتان تأکیــد کــرد و گفــت: بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــد که 
 مؤسســات قرآنــی بتواننــد بــه صــورت مســتقل امــور خــود 

را اداره کنند و منتظر بودجه های دولتی نباشند. 
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد افــزود: یکــی از 
مهم تریــن فعالیت هــا در حــوزه قــرآن، تکمیــل بانــک 

ــت.  ــی اس ــاالن قرآن ــات فع ــع اطالع جام
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: در حــال حاضــر 
ــی  ــای قرآن ــا فعالیت ه ــط ب ــک از دســتگاه های مرتب ــر ی ه
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــه می دهن ــه ای ارائ ــای جداگان آماره
بســیاری از آن هــا همپوشــانی داشــته باشــد و همیــن امــر 

ــد. ــت دور می کن ــا را از واقعی ــار م آم
 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان افــزود: بــرای اینکــه بتوانیــم 
گام هــای مؤثــر و بلنــدی در زمینــه فعالیت هــای قرآنــی در 
اســتان برداریــم، بایــد شــناخت درســتی از وضعیــت موجود 
داشــته باشــیم و ایــن امــر جــز بــا تکمیــل بانــک اطالعاتــی 

فعــاالن قرآنــی میســر نخواهــد شــد.
ــعه  ــورای توس ــف ش ــی از وظای ــژاد یک ــت هللا طباطبایی ن  آی
ــای  ــم انداز فعالیت ه ــند چش ــن س ــتان را تدوی ــی اس قرآن
ــم  ــر اســاس آن ســند می توانی ــزود: ب ــی دانســت و اف قرآن
ــه  ــر ب ــد نف ــده چن ــال آین ــه در ۵ س ــم ک ــزی کنی برنامه ری
ــداد  ــن تع ــود و از ای ــزوده می ش ــم اف ــرآن کری ــان ق حافظ

ســهم هــر دســتگاه و هــر شهرســتان چقــدر اســت. 
در ادامــه ایــن جلســه، اســتاندار اصفهــان نیــز بــر ضــرورت 
تکمیــل بانــک جامــع اطالعاتــی فعــاالن قرآنــی تأکیــد کــرد 
و گفــت: اگــر ایــن بانــک اطالعاتــی کامــل شــود، بایــد کلیــه 
ــن  ــام در ای ــه ثبت ن ــوط ب ــتان من ــی اس ــای قرآن فعالیت ه
ســامانه و داشــتن کارت یــا کــد شناســایی معتبر از آن شــود. 
رســول زرگرپــور افــزود: هویت بخشــی و سیاســت های 
 تشــویقی می توانــد تکمیــل شــدن ایــن ســامانه اطالعاتــی 

را با سرعت بیشتری به پیش برد.
 گفتنــی اســت در ایــن جلســه حجت االســالم و المســلمین 
دکتــر حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی نیــز بــه عنــوان دبیــر شــورای توســعه فعالیت هــای 
فعالیت هــای  از  گزارشــی  ارائــه  بــه  اســتان  قرآنــی 

صورت گرفتــه در ایــن شــورا پرداخــت.

اخبار کوتاه

ــوی  ــه از س ــت های کارنام ــه از سلسله نشس ــن برنام پنجمی
دفتــر تخصصــی موســیقی بــه تجلیــل از اســتادان آواز 
نصف جهــان، محمــد بطالنــی و هوشــنگ بهشــتی پرداخــت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، پنجمیــن برنامــه از سلسله نشســت های 

ــی  ــل و بررس ــت تحلی ــا محوری ــه ب کارنام
موســیقی  اســتادان  هنــری  کارنامــه 
نصف جهــان از ســوی دفتــر تخصصــی 
موســـیقی ســازمان فرهنگـی تفریحـــی 
شــهرداری اصفهــان بــه تجلیــل از اســتادان 
آواز نصــف  جهــان، محمــد بطالنی و هوشــنگ 

ــت.  ــتی پرداخ بهش
اســتاد بهشــتی متولــد 1۵ اســفند 13۲3 اســت کــه در ایــن 
برنامــه از خاطــرات زندگــی اش ســخن گفــت. بهشــتی 
افــزود: پــدرم بســیار صــدای خوشــی داشــت و مــن 
ــح  ــه صب ــح ب ــردم و صب ــال می ک ــان را دنب ــه ایش همیش
ــردم. وی  ــوش می ک ــان گ ــرآن ایش ــالوت ق ــدای ت ــه ص ب

ادامــه داد: از ســن ۵ ســالگی خــود نیــز قــرآن می خوانــدم. 
ایــن هنرمنــد مطــرح نصــف  جهــان تصریــح کــرد: در ســن 
ــایی  ــن کس ــتاد حس ــا اس ــم و ب ــو رفت ــه رادی ــالگی ب  1۵ س
و اســتاد ســاغری کار کــردم. در همــان روزهــا از برنامــه گل ها 
بــرای دوبــاره خوانــدن آهنــگ »شــب شــده مهتــاب شــده« 
دعــوت شــدم و ایــن آهنــگ را بــا نواختــن 

ــدم.  اســتاد کســایی و اســتاد شــهناز خوان
ــت  ــن نشس ــز در ای ــی نی ــد بطالن ــتاد محم اس
گفــت: از ســن 13 ســالگی نــزد اســتاد حســین 
یــاوری رفتــم و بعــد از دو ســال شــاگردی 
ایشــان، شــبی اســتاد همایــی بــزرگ نــزد او آمد 
ــاوری  ــه اســتاد ی ــن ب ــس از شــنیدن آواز م و پ
گفــت انــگار ایــن جــوان 40 ســال اســت کــه آواز می خوانــد 
ــش از  ــن بی ــه م ــث شــد ک ــن ســخن باع ــه دو ســال؛ ای ن
پیــش تشــویق شــوم و ۲۵ ســال نــزد اســتاد یــاوری تــا دوره 
ــر  ــه دســتگاهی دیگ ــی از دســتگاهی ب ــی و مرکب خوان عال

ــا رفتــن، شــاگردی کــردم. ایمن

تجلیل از استادان آواز اصفهان در هنرسرای خورشید
تهیه کننــده و کارگــردان فیلــم ســینمایی »مشــکل گیتــی« بــا 
تأییــد خبــر توقــف اکــران ایــن فیلــم گفــت: درپــی صــدور 
حکمــی قضایــی، وزارت ارشــاد دســتور توقــف نمایــش ایــن 

فیلــم را بــه ســینماداران ابــالغ کــرده اســت. 
بهــرام کاظمــی، تهیه کننــده و کارگــردان فیلــم »مشــکل 

ــار  ــب اظه ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــی«، ب گیت
کــرد: وزارت ارشــاد بــه دفتــر پخــش فیلــم و 
انجمــن ســینماداران نامــه زده کــه ایــن فیلــم 
ــد. ایــن  را از اکــران ســینماهای کشــور بردارن
ــم  ــن فیل ــای ای ــه بلیت ه ــی اســت ک در حال
ــده  ــه ش ــه فروخت ــنبه و جمع ــرای پنجش ب
و مــردم بلیــت رزرو کرده انــد و برداشــتن 

فیلــم موجــب نارضایتــی مخاطبــان خواهــد شــد. او دربــاره 
ــز  ــت: هیچ چی ــش، گف ــران فیلم ــف اک ــی توق ــان قطع زم
ــه مراجــع  ــه ک ــی نیســت؛ پنجشــنبه و جمع ــل پیش بین قاب
قضایــی در دســترس نیســتند و ناچــار تــا شــنبه بایــد منتظــر 
می مانیــم. ایــن کارگــردان ســینما کــه فیلــم قبلــی اش 

)شــبی در تهــران( را هشــت ســال پیــش از »مشــکل گیتــی« 
ســاخته، دربــاره پیگیــری وضعیــت ایــن فیلــم توضیــح داد: 
ــت  ــئوالن صحب ــا مس ــه و ب ــاد مراجع ــه وزارت ارش ــروز ب دی
کــردم؛ امــا آن هــا می گوینــد حکــم از ســوی دســتگاه 
قضایــی آمــده اســت و مــا نمی توانیــم کاری کنیــم؛ مــا 
ــم.  ــد حکــم را اجــرا کنی ــم و بای ــوه  مجریه ای ق
کارگــردان فیلــم ســینمایی »عــروس فــراری« 
فیلم هــای  تیــزر  پخــش  بــه  اشــاره  بــا 
مختلــف از شــبکه های ماهــواره ای و اینکــه 
توقــف اکــران شــامل حــال آن فیلم هــا نشــده 
اســت، اظهــار کــرد: تیــزر بســیاری از فیلم هــا 
تاکنــون از شــبکه »جــم« پخــش شــده اســت. 
ــی  ــم و حت ــرار نداده ای ــن شــبکه ق ــار ای ــزری در اختی ــا تی م
وقتــی پخــش تیــزر فیلــم از ماهــواره آغــاز شــد، بیانیــه ای در 
اعتــراض بــه ایــن کار دادیــم و گفتیــم تیــزر را از مــا ســرقت 
ــا  ــردم؛ ام ــد، خــود مــن هــم آن را امضــا ک و پخــش کرده ان

ــنا ــد! ایس ــدا نکرده ان ــا پی ــر از م ــواری کوتاه ت ــرا دی ظاه

مدیر کل صداوسیمای اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن عنوان کرد:

 تجلیل و تکریم ازچهره های فرهنگی 
در دستورکار رسانه ملی

 توقف اکران فیلم »مشکل گیتی«

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

آگهی ابالغ
به پیوست یک برگ آگهی ابالغ وقت رسیدگی به نام علی منعمیان ارسال می گردد مقتضی وفق مقررات ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب طی یک نوبت و با هزینه شخص متقاضی در یکی 

از روزنامه های کثیر االنتشار چاپ و یک نسخه از آن جهت درج پرونده به این شورا ارسال شود. 
 . باشد  شده  ....چاپ  رسیدگی  وقت  از  قبل  ماه  یک  بایست  می  مذکور  آگهی  است  ذکر  به  الزم 

شماره:5/22/95/599/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  میرزایی  حسین  مصطفی  خواهان   862/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
30/000/000 لاير  به طرفیت مهدی عیسی پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 95/11/4 
ساعت 3/30  عصر تعیین گردیده است . لذا باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد.شماره: 27055/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای دانیال بنکدار هاشمی دارای شناسنامه شماره 1272342689 به شرح دادخواست به کالسه 4859/95 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید مجید بنکدار هاشمی 
بشناسنامه 644 در تاریخ 95/8/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به زوجه- مادر- دختر و پسر 1- اکرم طالبی - ش ش 1964 – زوجه 2- عزت خرازیهای اصفهانی - ش 
ش 970 – مادر 3- یگانه بنکدار هاشمی - ش ش 1273755121  – فرزند دختر 4- دانیال بنکدار هاشمی 
- ش ش 1272342689 – فرزند پسر  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 : 28911/م الف رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای صادق براتیان دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 4940/95 از این دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نصرت رجبی سبدانی بشناسنامه 439 در تاریخ 
95/8/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- براتعلی براتیان 
- ش ش 9 – پسر  2- حسین براتیان - ش ش 2 – پسر 3- صادق براتیان - ش ش 7 – پسر 4- حسن 
براتیان - ش ش 1 – پسر 5- قدیر براتیان - ش ش 4 – پسر 6- زهرا براتیان - ش ش 482 – دختر و ال 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می  با  غیر  اینک 
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 : 28917/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد نصر اصفهانی دارای شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 4937/95 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم نصر اصفهانی بشناسنامه 877 
در تاریخ 1382/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
خدیجه نصر اصفهانی - ش ش 4 – فرزند دختر 2- محمد نصر اصفهانی - ش ش 45 –فرزند پسر 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 : 28914/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمود رنگ آمیز دارای شناسنامه شماره 74 به شرح دادخواست به کالسه 4861/95 ح 10 از این شورا در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا باغ بادرانی بشناسنامه 448 در تاریخ 
95/8/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک دختر 
و همسر 1- علی رنگ آمیز - ش ش 1818 2- محمد رنگ آمیز - ش ش 48901  3- حسن رنگ آمیز - ش 
ش 933   4- حسین رنگ آمیز - ش ش 1271144646 5- فاطمه رنگ آمیز - ش ش 90818 6- محمود 
رنگ آمیز - ش ش 74     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 : 28913/م الف رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 4943/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1070  زانیانی  ریاحی  آقای مجتبی 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطنت مقبره مقدم بشناسنامه 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/8/23   21398 در 
است به یک پسر و 5 دختر 1- مجتبی ریاحی زانیانی - ش ش 1070 – فرزند پسر 2- صدیقه ریاحی - ش ش 
1034 – فرزند دختر 3- عذرا ریاحی زانیانی - ش ش 285 – فرزند دختر 4- آذر ریاحی زانیانی - ش ش 
809 – فرزند دختر 5- سعیده ریاحی زانیانی - ش ش 1597 – فرزند دختر 6- فریبا ریاحی زانیانی - ش ش 
1907 – 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 : 28920/م الف رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم محبوبه صادقی برزانی دارای شناسنامه شماره 51  به شرح دادخواست به کالسه 4942/95 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عمو مهدی آفارانی  بشناسنامه 
1989  در تاریخ 95/6/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به همسر و 2 پسر و یک دختر 1- محبوبه صادقی برزانی - ش ش 51 – همسر متوفی 2- ریحانه عمو مهدی 
آفارانی  - ملی 1272202054– فرزند دختر 3- امیر عمو مهدی آفارانی  - ملی 1273744322– فرزند پسر 
4- ایمان عمو مهدی آفارانی  - ملی 1275965660 – 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 : 28919/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم گلی سعادت یار دارای شناسنامه شماره .......  به شرح دادخواست به کالسه 4970/95  از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیه براتی کهریز سنگی  بشناسنامه 
1771  در تاریخ 60/10/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک دختر و پدر و مادر 1- رها گل آقا رخ شاه عنایتی – ملی 1274275695  – فرزند دختر 2- گلی سعادت 
یار – ش ش  358– مادر متوفی  3- حجت اله براتی کهریز سنگی  - ش 2 – پدر متوفی  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 : 28864/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان 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 بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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 مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018003493 کالسه پرونده 1393114402018000064 آقای محمد علی احمدی 
فرزند علی  بشماره شناسنامه 33 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  
145875 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 378 فرعی از 516  اصلی واقع در  شمال غرب کمشچه  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/900/الف/م به تاریخ 95/09/28

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

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
اکبر دهقانی فرزند  آقای  برابر رای شماره 139560302018003494 کالسه پرونده 1391114402018003269 
قدمعلی  بشماره شناسنامه 92 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  304.11 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 435 اصلی  واقع در  دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای جمشید رهبران
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/909/الف/م به تاریخ 95/09/29

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

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
هاشمی  حسن  آقای   1392114402018000097 پرونده  کالسه   139560302018003432 شماره  رای  برابر 
کتایونچه فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 1142 صادره از برخوار   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
444.30 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 1078/1 فرعی از 445 اصلی  واقع در  خورزوق  بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباس نرگس خانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/902/الف/م به تاریخ 95/09/28

آگهی حصر وراثت
 1 ح  به کالسه 77/95 ش  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 15  احمدی کتایونچه  آقای حسین 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم احمدی 
کتایونچه بشناسنامه 80 در تاریخ 1395/06/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- عفت نرگس خانی فرزند عباس ش.ش 8 )همسر متوفی( )2( توران ش.ش 20 
)3( مهناز ش.ش 36 )4( ایران ش.ش 7 )5( حسین ش.ش 15)6( اصغر ش.ش 867 )7( اکبر ش.ش 
انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  رحیم   فرزند  احمدی کتایونچه  علی ش.ش 45 همگی  25 )8(  محمد 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/921/م الف به تاریخ 95/10/02
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: سعید فروزان مهر فرزند ولی اله به نشانی دولت آباد خیابان مطهری کوچه ساقط بن بست 
وفا پالک 22  محکوم علیه: سعید محقق فرزند عباس  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 194 به تاریخ 95/06/20 محكوم عليه محکوم است به : پرداخت مبلغ یکصد 
و دوازده میلیون ریال 112000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/03/30 لغایت تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر 
اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می شود و پرداخت نیم 

عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا.
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/888/م الف به تاریخ 95/09/16
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه سید احمد حسینی فرزند سید علی به پرداخت مبلغ 411250000 
ریال در حق اقای مهدی رحیم زاده محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است و محکوم علیه 
یک دستگاه موزائیک زن 4 قالبی ساخت شرکت رحیم زاده به وزن تقریبی 5.5 تن مجهز به میزگردلن و شاسی 
به ابعاد 164*94 سانتیمتر و لوازمات دیگر )که جهت مالحظه مشخصات دستگاه و بازدید از آن به دفتر اجرای 
احکام شعبه دوم دادگاه عمومی برخوار مراجعه فرمایید( را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم 
دادگستری به مبلغ 607348115 ریال ارزیابی کرده است و فعال در تصرف محکوم علیه می باشد لذا جهت 
فروش اشیاء فوق جلسه مزایده در تاریخ 95/11/14 ساعت 10:30 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار 
می شود طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار 
مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی 

المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/920/م الف به تاریخ 95/10/02
آگهی حصر وراثت

خانم رقیه داوری  دولت آبادی  دارای شناسنامه شماره 117 به شرح دادخواست به کالسه 676/95 ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کمالی 
دولت آبادی بشناسنامه  در تاریخ 1395/07/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- رقیه داوری دولت آبادی فرزند قدیر علی ش.ش 117 )همسر متوفی( )2( صالح 
ش.ش 544 )3( مریم ش.ش 1088 )4( سمیه ش.ش 905 )5( صفیه ش.ش 521 )6( زهره ش.ش 
9869 )7( اکرم ش.ش 1802 )8(  اعظم ش.ش 1304 همگی کمالی دولت آبادی فرزند حسن  )فرزندان 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/921/م الف به تاریخ 95/10/02
آگهی حصر وراثت

خانم مریم داوری دارای شناسنامه شماره 819 به شرح دادخواست به کالسه 674/95 ش ح 1 )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی داوری دولت آبادی 
بشناسنامه 729 در تاریخ 1395/04/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- محمد داوری دولت آبادی فرزند عبدالرحیم ش.ش 171 )پدر متوفی( )2( صدیقه داوری 
دولت آبادی فرزند احمد ش.ش 127 )مادر متوفی( )3( مریم داوری  فرزند اسداله  ش.ش 819 )همسر 
متوفی( )4( حکیمه ش.ش 6600205921 )5( امیر علی ش.ش 6600180846 هردو  داوری دولت آبادی 
فرزند مهدی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/922/م الف به تاریخ 95/10/02
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای مصطفی باباخانی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت محسن حیدری به این شورا تسلیم که به 
کالسه 95/450 ثبت و برای روز 95/12/24 و ساعت 16:30 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت 
عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.  / دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/923/م الف به تاریخ 95/10/02



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تکذیب خبر برکناری منصوریان شنبه  04  دی ماه   61395
ـــمـــاره  326 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 بانوان ذوب آهن 

بزرگان والیبال ایران را به زانو درآوردند

ــی  ــاور یقین ــن ب ــر ای ــد ب بی تردی
افزایــش  یافتیــم کــه  دوبــاره 
بانــوان  قـــدرت  و  توانمنـــدی 
ــون  والیبالیســت ذوب آهــن، مدی
فنــی  خـــوب، کادر  مدیریـــت 
ــران  ــد ای ــوان غیرتمن ــن بان ــه یقی ــت. ب ــش و همدلی هاس بادان
ــی شایســتگی  ــه ســاختارهای جســمی و روان ــا توجــه ب ــز ب نی
ویژگــی  مــردان،  بــا  هم تــراز  ورزش  در  کــه  دارنــد  را   آن 
ــل  ــد و خــود را در مســیر تکام ــاور کنن ــای خــود را ب و قابلیت ه
ــئوالن ورزش  ــه مس ــرطی ک ــه ش ــه ب ــد؛ البت ــرار دهن ــال ق و کم
به ویــژه مدیــران باشــگاه های صاحب نــام و دارای تیم هــای 
ورزشــی نیــز در بخــش بانــوان، توجــه خاصــی بــه ایــن عزیــزان 
ــده  ــر عه ــه ب ــی ک ــردان وظایف ــا م ــان ب ــند و همس ــته باش داش
ــناخت  ــا ش ــا ب ــد ت ــرا درآورن ــه اج ــه ب ــن زمین ــد را در ای دارن
درســتی از اســتعدادهای نهفتــه و قــدرت بیکــران بانــوان، آن هــا 
ــه  ــه و در چ ــد چگون ــد و بدانن ــه کار بگیرن ــی ب ــور اصول ــه ط را ب
ــی  ــا کارای ــد ت ــره ببرن ــان به ــود آن ــد از وج ــه ای می توانن زمین
ــز از  ــن نی ــوان ذوب آه ــال بان ــم والیب ــند. تی ــته باش الزم را داش
ــا عملکــردی اصولــی و برخــوردار  جملــه تیم هایــی اســت کــه ب
ــی کادر  ــریف زاده و کارای ــوک ش ــم مل ــی خان ــش مدیریت از دان
فنــی قــوی توانســت توانایــی خــود را بــه منصــه ظهــور بگــذارد. 
ــل  ــه اول مقاب ــان هفت ــای درخش ــس از پیروزی ه ــم پ ــن تی ای
ــد دانشــگاه آزاد تهــران )تیــم اول فصــل گذشــته(   تیــم قدرتمن
و تیــم گاز تهــران )نایب قهرمــان فصــل پیــش( و تیــم شــهرداری 
ــگ  ــابقات لی ــن دوره مس ــه پانزدهمی ــن هفت ــز در چهارمی تبری
ــه مصــاف  ــا( ب ــوان کشــور )جــام شــهدای من ــال بان ــر والیب برت
تیــم قدرتمنــد بانــک ســرمایه رفــت کــه بــرای اولیــن ســال در 
ــه  ــر 1 ب ــازی را 3 ب ــود و ب ــرده ب ــدا ک ــا حضــور پی ــن رقابت ه ای
ســود خــود تمــام کــرد. شــاگردان فریبــا صادقــی در ســت های 
ـــ 18/25 و 25/ 22( پیــروز میــدان  اول، دوم و چهــارم )19/25ـ 
بودنــد؛ ولــی ســومین ســت را کــه از وجــود بازیکنــان کم تجربــه 
ــرد  ــذار ک ــف واگ ــه حری ــد )14/25( ب ــتفاده ش ــر اس  و جوان ت
ــدون باخــت  ــا ب ــدار شــد ت ــن دی ــر 1 ای ــح 3 ب ــت فات  و در نهای
و بــا مجمــوع 9 امتیــاز در صــدر جــدول رده بنــدی رقابت هــا قــرار 
ــا 9  ــز ب ــران نی ــایپای ته ــرمایه و س ــک س ــای بان ــرد. تیم ه بگی
امتیــاز و محاســبه ســت و پوئن هــای بــرده و باختــه در رده دوم 

و ســوم جــای گرفتنــد.

تکذیب خبر برکناری منصوریان

مدیــر عامــل اســتقالل خبــر 
 مذاکــره بــا مربیــان داخلــی 
ــد.  ــب می کن ــی را تکذی و خارج
ســید رضــا افتخــاری در این بــاره 
ــتقالل  ــگاه اس ــایت باش ــه س ب
از  مذاکــره ای  هیــچ  گفــت: 
ــی  ــان داخل ــا مربی ــا ب ــرف م  ط
و خارجــی صــورت نگرفتــه اســت و علیرضــا منصوریــان 
ــد  ــت خواه ــتقالل فعالی ــرمربی اس ــوان س ــه عن ــان ب همچن
ــز اســتقالل همچــون گذشــته  کــرد. امیــدوارم هــواداران عزی
ــد و در ایــن  تیــم محبــوب خــود را مــورد حمایــت قــرار دهن
ــت  ــازی و تقوی ــت آماده س ــگاه در جه ــت باش ــتا مدیری راس
 تیــم بــرای حضــور پرقــدرت در جــام باشــگاه های آســیا 
و لیــگ برتــر از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد. اینجانــب 
ــی  ــای اجرای ــئول در کاره ــراد غیرمس ــم داد اف ــازه نخواه اج
تیــم دخالــت کننــد. امیــدوارم اســتقالل بــا تــالش و همدلــی 
بازیکنــان و کادر فنــی و حمایــت تماشــاگران خــود در ادامــه 
مســابقات لیــگ و مســابقات آســیایی، بتوانــد دل هوادارانش 
را شــاد و نتایــج بــه دســت آمــده در نیــم فصــل اول را جبــران 

کند. 
 بــا ایــن حســاب بــه نظــر می رســد منصوریــان فعــال

ــد؛  ــامان بده ــر و س ــش را س ــرایط تیم ــه ش ــت دارد ک فرص
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه کارش ب ــان ب ــه اگــر افتخــاری همچن البت

ــد. ــه بده ــل اســتقالل ادام عام

فحاشی به دایی سازماندهی شده نبود
سرپرســت تیــم نفــت تهــران دربــاره بــازی بعــدی ایــن تیم با 
تراکتورســازی گفــت: امیــر قلعه نویــی مربــی کاربلــدی اســت؛ 
ــازی نیم فصــل را در  ــا بــرد در ایــن ب ولــی مــا می خواهیــم ب
بــاالی جــدول بــه پایــان برســانیم. محســن خلیلــی دربــاره 
 شــعارهایی کــه علیــه علــی دایــی در ورزشــگاه داده می شــد

اظهــار کــرد: متاســفانه ایــن شــعارها در جایــگاه تماشــاگران 
ــد  ــد. بای ــاق می افت ــهرها اتف ــی ش ــا و در بعض ــی تیم ه بعض
ــا  ــای تیم ه ــا لیدره ــن مســائل فرهنگ ســازی و ب ــاره ای درب
صحبــت شــود. وقتــی وارد ورزشــگاه شــدی، بایــد بــه فکــر 
ــی.  ــودت باش ــم خ ــه تی ــه دادن ب ــرژی و روحی ــویق و ان تش
سرپرســت تیــم فوتبــال نفــت تهــران بــا رد ایــن موضــوع کــه 
ــت:  ــوده، گف ــده ب ــازماندهی ش ــی س ــه دای ــی ها علی فحاش
ــه  ــاد تماشــاگران باعــث می شــود ک ــه زی احساســات و عالق
انــدک تماشــاگرنماها از آن سوءاســتفاده کننــد و آن هــا را بــه 

اشــتباه بیندازنــد تــا چنیــن اتفاقاتــی رخ دهــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

ــران  ــور ورزش کارگ ــت اداره ام جــواد شــیرانی، رئیــس باکفای
اســتان اصفهــان، بــا عیــادت از پیشکســوتان نشــان داده 
ــا ناهنجاری هــای  ــی کــه ورزش کشــورمان ب اســت در روزگاران
نمرده انــد  عاطفه هــا  اســت،  مواجــه  ورزش  در   فرهنگــی 
و می شــود بــا عیــادت، دلجویــی و مهــرورزی بــه ایــن عزیــزان 
ثابــت کــرد کــه خصلت هــای جوانمــردی و اخــالق پهلوانــی در 
وجــود ورزشــیان مــا نهادینــه اســت. لــذا در چنیــن شــرایطی 
ــاز  ــی در ورزش نی ــگ ایران ــه اخــالق و فرهن ــا ب ــه ورزش م ک
دارد، مهــرورزی و دیــدار بــا پیشکســوتان ورزش را نبایــد 
فرامــوش کنیــم کــه حــق بزرگــی بــر گــردن ورزش کشــورمان 
دارنــد. پیشکســوتان، ســرمایه های گرانبهــای ورزش کشــورمان 
ــف  ــان را وق ــن دوران زندگی ش ــه بهتری ــد ک ــمار می آین ــه ش ب
تعلیــم و تربیــت نوبــاوگان و نونهــاالن کرده انــد و جوانــان 
ــیل  ــی گس ــای مل ــه تیم ه ــادی را ب ــته زی ــتعد و شایس مس
ــه  داشــته اند. درآخریــن روز هفتــه گذشــته، جــواد شــیرانی ب
همــراه تنــی چنــد از همــکاران خــود از جملــه مهــدی خراطــی 

مدیــر روابــط عمومــی باشــگاه کارگــران کــه از افــراد بااخــالق 
ــه مســکونی اســتاد نصــرهللا  ــه ورزشــی اســت، در خان جامع
دلــوی حضــور یافــت و در دیــداری بــا پــدر ورزش اصفهــان بــه 
خــوش و بــش پرداخــت و در پایــان بــا اهــدای هدایایــی بــه 
رســم یــادگار از زحمــات و خدمــات ارزشــمند 44 ســاله ایــن 

بزرگمــرد تاریــخ ورزش اصفهــان تقدیــر بــه عمــل آورد.
خاطرات استاد دلوی

در ایــن دیــدار 2 ســاعته، اســتاد دلــوی از گذشــته و ســال های 
دهــه 50 مطالبــی را عنــوان کــرد کــه آگاهــی از آن هــا خالــی 
از لطــف نیســت. وی بــا همــان ســادگی، شــیرین زبانی و 
بذله گویــی همیشــگی خــود اظهــار داشــت بنــده در دوران 
ــا کســب عناویــن مختلــف قهرمانــی در  نوجوانــی و جوانــی ب
ــرورش  ــرداری و پ ــت وزنه ب ــه هیئ ــدام ب ــرورش ان ــته پ رش
انــدام اســتان راه پیــدا کــردم. نصــرهللا دلــوی اســطوره پرورش 
ــه مفاخــر و شــخصیت های  ــران و از جمل ــان و ای ــدام اصفه ان
ــال  ــرد: در س ــان ک ــه خاطرنش ــان، در ادام ــارز ورزش اصفه ب
1330 باشــگاهی در اصفهــان تأســیس شــد بــه نــام باشــگاه 
ــاد مرحــوم محمــد  ــرو و تندرســتی کــه مؤســس آن زنده ی نی

ــدام  ــرورش ان ــه پ ــان ب ــگاه جوان ــن باش ــود. در ای ــی ب  جالی
بــه  توجــه  بــا  نیــز  مــن  و  وزنه بــرداری می پرداختنــد  و 
ــر  ــر نظ ــتم، زی ــی داش ــته ورزش ــن رش ــه ای ــه ب ــه ای ک عالق
زنده یــاد شــادروان حســن براتیــان بــه ایــن ورزش روی 
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــح ک ــوی تصری ــتاد دل آوردم. اس
اتفــاق دوســت عزیــزی بــه نــام مجتبــی کیــوان در مســابقات 
قهرمانــی کشــور شــرکت کــردم کــه نفــر ســوم شــدم. 
بــا روی کارآمــدن مرحــوم حیــدر تاکــی و محمدصــادق 
ــدام رونــق یافــت  ــرداری و پــرورش ان  صیرفیــان ورزش وزنه ب
و یــک مربــی از تهــران بــه اصفهــان آمــد کــه باعــث شــد تــا 
ــم  ــار تی ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــک بیفت ــرداری روی غلط وزنه ب
اصفهــان مقــام ســوم را کســب کنــد. وی اضافــه کــرد: از ســال 
1347 کــه اداره تربیــت بدنــی زیــر پوشــش آمــوزش و پرورش 
ــت  ــس تربی ــی، رئی ــوم خاک ــنهاد مرح ــه پیش ــده ب ــود، بن ب
بدنــی اســتان وقــت، بــه عنــوان رئیــس هیئــت وزنه بــرداری 
و پــرورش انــدام انتخــاب شــدم و بــا همیــاری زنده یــاد 
ــود و پنجــم  ــان ســوم آســیا شــده ب ــه قهرم رضــا اســتکی ک
جهــان و ســرمربی تیــم ملــی هــم بــود، شــروع بــه کارکــردم. 
ــین آذری  ــاد غالمحس ــکاری زنده ی ــک و هم ــا کم ــپس ب س
ــر  ــان کشــور و نف ــی( قهرم ــم مل فضــل هللا دهخــدا )عضــو تی
 هفتــم المپیــک مونتــرال، حســن نصیــری قهرمــان اول جهــان

حســن حکیمیــان نایب قهرمــان بزرگســاالن آســیا و قهرمــان 
ارتش هــای جهــان، عیــن هللا جالیــی قهرمــان ارزنــده ای کــه 5 

کیلــو رکــورد جهــان را در مســابقات قهرمانــی کشــور مازنــدران 
ــیا  ــان آس ــان و نایب قهرم ــی قهرم ــی وال ــید، عل ــا بخش ارتق
گــودرز گنجعلــی عضــو تیــم ملــی و نفــر ســوم آســیا و ســعید 
آذری قهرمــان آســیا و رکــورددار ایــران، قهرمانــان زیــادی را بــه 

ــم. ــی معرفــی کردی تیم هــای مل

رئیس اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان به دیدار نصراهلل دلوی رفت

دیدار با پدر ورزش اصفهان

بــا درگیــری  ســرمربی ماشین ســازان در رابطــه 
ــن را از  ــر دو بازیک ــد ه ــش می گوی ــتاره تیم دو س
ــت  ــرع وق ــا در اس ــتم ت ــار گذاش ــم کن ــه تی مجموع
ــی  ــاد کاظم ــم. فره ــری کن ــا تصمیم گی ــاره آن ه درب
ــت  ــاده اس ــم افت ــه در تی ــی ک ــاق مهم ــت: اتف گف

پیــام  اســت؛  بازیکــن  دو  درگیــری 
ــر  ــر درگی ــا یکدیگ ــا ب ــان و کاخ صادقی
شــدند. مــن هــم فــورا هــر دو بازیکــن 
ــی  ــوال بی انضباط ــتم. اص ــار گذاش را کن
در تیــم مــن جایــی نــدارد و بــه محــض 
اینکــه ببینــم بازیکنــان یــا عواملــی 
باعــث بــه هــم ریختــن جــو تیــم 

ــورا  ــم و ف ــورد می کن ــریع برخ ــی س ــوند خیل می ش
می کنــم.  تصمیم گیــری  آن  دربــاره 

البتــه درگیــری مهمــی نبــود، یــک درگیــری لفظــی 
بیــن ایــن دو بازیکــن بــود و بعــد از ایــن اتفــاق هــم 
هــر دو بازیکــن را کنــار گذاشــتم تــا در اســرع وقــت 

دربــاره آن هــا تصمیم گیــری کنــم. اتفــاق بــه وجــود 
ــراج  ــم از اخ ــه بخواهی ــود ک ــزرگ نب ــدر ب ــده آنق  آم
ــه زودی  ــم؛ ب ــتفاده کنی ــی و ... اس ــه انضباط و کمیت
دربــاره هــر بازیکــن تصمیم گیــری می کنــم تــا 
ــدون  ــم ب ــزد و بتوانی ــم نری ــه ه ــم ب ــه تی مجموع

ــم. ــه دهی ــان ادام ــه کارم ــیه ب حاش
ماشین ســازی  تیــم  افــزود:  وی   
پتانســیل زیــادی بــرای موفقیــت در 
فوتبــال ایــران دارد؛ ایــن تیــم بــا توجــه 
بــه امکانــات، بازیکنــان و هوادارانــی کــه 
ــه  ــر ب ــد نه تنهــا در لیــگ برت دارد می توان
موفقیــت برســد، بلکــه آســیایی شــود؛ 
ــد  ــا بای ــان دارد. م ــه زم ــاز ب ــر نی ــن ام ــرای ای ــا ب ام
تمرینــات تاکتیکــی خودمــان را در تیــم دیکتــه کنیــم 
ــم  ــواداران تی ــت برســیم و ه ــه موفقی ــم ب ــا بتوانی ت
ــه  ــاز ب ــن نی ــم. ای ــحال کنی ــازی را خوش ماشین س

زمــان دارد. ورزش3

کاظمی: به زودی راجع به صادقیان تصمیم گیری می کنم
ــادان گفــت: از  ــال صنعــت نفــت آب ــم فوتب ســرمربی تی
ــا در  ــتیم؛ ام ــر هس ــم آخ ــزو 3، 4 تی ــی ج ــاظ مال لح
 ایــن شــرایط کار کــردن بــا جوانــان،  مدیریــت، بازیکنــان 

و هواداران برایم باعث افتخار است. 
ــای  ــش در هفته ه ــت تیم ــاره اف ــان درب ــادر دست نش ن

ــت  ــارات از صنع ــر انتظ ــت: مگ ــر گف اخی
ــث  ــه بح ــت ک ــزان اس ــه می ــه چ ــت ب نف
تــا  مــا  می کنیــم.  مطــرح  را  افــت 
بــه اینجــا بــد کار نکردیــم، امــا تمــام 
ســعی مان را می کنیــم کــه شــرایطمان 
ــل  ــه در فص ــاره اینک ــود. وی درب ــر ش بهت
ــود صنعــت  ــاده ب ــر اتفــاق افت جــاری کمت

ــود  ــل ش ــم متحم ــر ه ــت س ــت پش ــد باخ ــت چن  نف
و حاال شــاید در این مســائل مشــکالتی مثل داوری و ... 
هــم دخیــل بــوده اســت، تصریــح کــرد: بــه هــر حــال مــا 
ــم.  ــت نکنی ــاره بعضــی از مســائل صحب ــم درب نمی توانی
مــا بــه عملکردمــان قانــع نیســتیم، امــا جایگاهمــان هم 

بــد نیســت. تمــام تالشــمان را می کنیــم تــا بــه جایــگاه 
تک رقمــی برســیم. در فوتبــال بســیاری از مســائل 
ــل  ــه حاص ــا نتیج ــد ت ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
مصدومیت هــا  بدشانســی،  داوری،  اتفاقــات   نشــود. 
و محرومیت هــا هــم در ایــن بیــن دخیــل هســتند؛ امــا 
ــت  ــا اف ــم م ــه تی ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــه  ــن مســابقه ای ک ــرده اســت. در آخری نک
ــم  ــزار کردی ــتان برگ ــوالد خوزس ــل ف مقاب
عملکــرد فنــی عالــی داشــتیم. در نیمه دوم 
 بــازی بــا ســایپا فوق العــاده کار کردیــم 
و در دیــدار مقابــل ذوب آهــن هــم بســیار 
ــه  ــفانه در زمین ــی متاس ــم؛ ول ــی بودی عال
ــم. ســرمربی صنعــت نفــت  ــد کار کردی نتیجــه بســیار ب
ــیاه جامگان  ــل س ــدار مقاب ــد: در دی ــادآور ش ــه ی در ادام
ــم.  ــم گرفتی ــه ه ــبختانه نتیج ــه خوش ــم ک ــوب بودی خ
زیبایی هــای فوتبــال همیــن مســائل اســت. نگــران 

ــارس ــم. ف ــدی نداری ــگاه ب ــتیم و جای ــان نیس وضعیتم

دست نشان: از لحاظ مالی جزو 4،3 تیم آخر هستیم

دادنامه
کالسه پرونده: 950765 شماره دادنامه: 1366-95/8/11 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان – خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشکر 

رایانه خوانده: ایرج جعفری طادی نشانی: مجهول المکان خواسته: پرداخت مبلغ 23/300/000 ریال چک 

شماره 940331 و مبلغ 4/000/000 ریال چک شماره 787737 و مبلغ 3/900/000 ریال چک شماره 787736 

و مبلغ 3/900/000 ریال چک شماره 787735 مبلغ 3/700/000 ریال چک شماره 787738 مبلغ 3/900/000 

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

مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

مطالبه  خواسته  به  طادی  جعفری  ایرج  آقای  طرفیت  به  صادقی  رسول  آقای  دعوی  خصوص  در 

مبلغ............   ریال وجه چک به شماره ی787738 و  787739 و 787738  و 787736 و 787737 

و  787735 و 940331  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 

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

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

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

خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پنجاه هزار و هفتصد و 

پنجاه تومان  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)95/5/10 و 95/2/10 و 94/8/10 و 94/11/10 و 94/5/10 و 94/6/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه 

می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شماره: 29264/ م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950518 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: 

اصفهان – خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشکر رایانه خوانده: نوید واقفی نژاد نشانی: 

مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای نوید واقفی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 

ریال وجه چک به شماره 236527/53 و 236526/16به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال )چهار میلیون ریال ( بابت اصل خواسته و 1/005/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )94/8/11 و 94/11/11( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29265/ م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950745 شماره دادنامه: 1307-95/7/26 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف 

نبوی منش – سمت چپ  راه  از سه  بعد   – آتشگاه   – اصفهان  نشانی:  عباسی  مهدی  اصفهان خواهان: 

کشاورزی عباسی شعبه 2 شرکت عالی همتان سبز وکیل: حسین محمدیان نشانی: اصفهان – خ شیخ 

نشانی:  واحد 18 خوانده: مهرداد صادقی  )ارغوان( طبقه سوم  تجارت  بانک  صدوق شمالی – ساختمان 

مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای مهدی عباسی با وکالت آقای حسین محمدیان به طرفیت آقای مهرداد صادقی به 

خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 444053-95/3/25 به عهده 

بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و 

گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 

و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد 

هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/3/25( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29266/ م الف مریم هاشمی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 875/95 شماره دادنامه: 1426 تاریخ: 95/8/29 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره نشانی: چهارباغ باال – مجتمع باران – 

طبقه 5 – واحد 35 خواندگان: 1- بیژن بابائی نشانی: زینبیه – مهدیه- ک نکیسا – پالک 944 2- امیرعلی 

محمدی رزوه نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا

بیژن  آقایان  طرفیت  به  اقتصاد  مهر  بانک  از  بوکالت  قهساره  صادق  نرگس  خانم  دعوی  خصوص  در 

به  چک  یکفقره  وجه  ریال   70.598.201 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمدی رزوه  امیرعلی  و  بابائی 

به  با توجه  از مطلق خسارت قانونی  انضمام بخشی  به  بانک صادرات  شماره 647826-95/4/9 به عهده 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 

خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 70.598.201ریال بابت اصل خواسته 2.829.960 ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های 

موصوف )95/4/9( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره: 27956/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ به کیومرث کاوه فرزند علی
شعبه:  بایگانی  شماره   9309980359401174 پرونده:  شماره   9510460359400037 درخواست:  شماره 

931246 تاریخ تنظیم: 1395/9/22 آگهی ابالغ به شخص فوق الذکر به اتهام کالهبرداری و جعل سند عادی 

حسب شکایت علی قاسمی زاده از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931246ب15 تحت تعقیب است و 

ابالغ احضاریه به وی به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 

174 قانون آئین دادرسی کیفری جدید مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت می گردد. 

شماره: 29335/م الف بازپرس شعبه 15 دادسرای عمومی وانقالب اصفهان – وحید دادگستر

دادنامه
کالسه پرونده: 950800 شماره دادنامه: 1479مورخ 95/8/19 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: باقرعلی عسکری رنانی آدرس  اصفهان – خیابان  امام خمینی – خ شریف شرقی – 

روبروی بانک ملت – مبل پارسیان وکیل: علی شیرزاده آدرس  اصفهان – سه راه سیمین – طبقه سوم 

داروخانه سالمت خوانده: غالمرضا باقرزاده  آدرس  مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای باقرعلی عسکری رنانی به طرفیت آقای غالمرضا باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 

سی و چهار میلیون ریال وجه چک به شماره 569543 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 

قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 

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

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و نه هزار تومان ریال 

بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )91/7/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 29332/ م الف مریم هاشمی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 657/95 شماره دادنامه: 1463مورخ 95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: آقای عبدالحسین زارع نشانی: خانه اصفهان – بهرام آباد – روبروی مسجد جامع بهرام آباد 

– قرض الحسنه منتظرالمهدی وکیل: آقای ابراهیم زارع نشانی: اصفهان – خ شهیدنیکبخت – کوچه شماره 

3 – بن بست کیهان – پالک 137 – طبقه همکف خوانده: آقای محمد جوشقانی پور نشانی: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای عبدالحسین زارع با وکالت آقای ابراهیم زارع به طرفیت آقای محمد جوشقانی پور به 

خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 64/424850-94/12/10 به عهده بانک 

سینا به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نکرده  و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 

522 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و دو میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر 

در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجع و ظرف 20 روز  

پس از آن  قابل اعتراض  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. با توجه به انصراف وکیل خواهان از 

صدور قرار تأمین خواسته شورا مواجه با اقدامی نمی باشد. 

شماره: 29331/ م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  دادنامه: 1477-95/8/19 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل  پرونده: 950799 شماره  کالسه 

اصفهان خواهان: عباسعلی اسماعیلی نشانی: اصفهان – صمدیه لباف – جنب آتش نشانی – ساختمان میالد 

– واحد سوم وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین – طبقه سوم داروخانه سالمت 

خوانده: علیرضا باقرصاد نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی عباسعلی اسماعیلی به طرفیت علیرضا باقرصاد به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون 

ریال وجه سفته به شماره  خزانه داری کل 0142294 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای 

اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 

دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی 

مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 

519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )95/6/14( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی دراین شورا و ظرف بیست روز پس از 

نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص 

قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه خسارت احتمالی واریز ننموده وفق ماده 115 قرار رد تأمین صادر و اعالم 

می گردد. شماره: 29330/ م الف مریم هاشمی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 526095 شماره دادنامه: 688مورخ 95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: سعید خیراللهی فرزند ایرج نشانی: اصفهان – بازار بزرگ – روبروی پاساژ صدر – فروشگاه 

خیراللهی خوانده: علیرضا سیلیانی فرزند عزت اله نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 60/000/000 

ریال وجه یک فقره چک بانضمام خسارت تأخیر و تأدیه  هزینه دادرسی 2- صدور قرار تأمین خواسته با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای سعید خیراللهی فرزند ایرج به طرفیت آقای علیرضا سیلیانی فرزند عزت اله به 

خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 846/197149 عهده بانک مسکن بانضمام مطلق 

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

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/345/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)95/3/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29329/ م الف قاضی شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه

کالسه پرونده: 950787 شماره دادنامه: 1421مورخ 95/8/26 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف 

خواهان: کمال آقایی نشانی: اصفهان – خیابان  امام خمینی – خ شریف شرقی – روبروی بانک ملت – مبل 

نیاوران وکیل: علی شیرزاده بنشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین – طبقه سوم داروخانه سالمت خوانده: 

محمدرضا شریعت ناصری نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای کمال آقایی با وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای محمدرضا شریعت ناصری 

و   94/11/1 195019مورخ  های  شماره  به  چک  فقره  سه  وجه  ریال   90/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

195022مورخ95/2/15 و 195020مورخ 94/12/1 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

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

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ....... ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای 

موصوف )94/11/1 – 95/2/15 – 94/12/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت 

واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29328/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه

کالسه پرونده: 950786 شماره دادنامه: 1547مورخ 95/9/11 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: مجتبی زارع شرودانی نشانی: اصفهان – خ تاالر – خ هفت تیر – مجتمع مسکونی نیکان 

– واحد 21 وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین – طبقه سوم داروخانه سالمت 

خواندگان: 1- مریم ساعدی2- محمود حبیب الهی هردو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای مجتبی زارع شرودانی با وکالت آقای علی شیرزاده به طرفیت 1- خانم مریم ساعدی 

2- آقای محمود حبیب الهی به خواسته مطالبه مبلغ 75000/000 ریال وجه چک به شماره 9225/615874 

به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 

چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است. 

 لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 

و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت 

مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2105000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سررسید چک موصوف 

)95/5/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29326/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان

سرویس ورزشی
هستی قلندری
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ـــمـــاره 326 ســـــال دوم              ݡسݒ

هوشــمند  همــراه  تلفن هــای  از  کنترل نشــده   اســتفاده 
یــک مســئله اجتماعــی در حــال رشــد اســت کــه در سراســر 
گوشــی های  اســت.  گفت وگــو  و  بحــث  مــورد  جهــان 
آرام  بــرای  وســیله  بهتریــن  بــه  تبلت هــا  و   هوشــمند 
اســت؛  شــده  تبدیــل  نگهداشــتن کــودکان  مشــغول  و 
ــی  ــور مهم ــام ام ــغول انج ــن مش ــه والدی ــی ک ــژه زمان به وی
 هســتند و وقــت کافــی بــرای ســرگرم کــردن فرزنــدان خــود 

ندارند. 
تشــدید  و  شــروع  ربیــع،  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
ــراه هوشــمند در  ــای هم ــودکان از تلفن ه ــداوم ک اســتفاده م
عوامــل خانوادگــی نهفتــه اســت و ایــن مشــکل بــه واســطه 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــز تح ــواده را نی ــش، خان پیامدهای
گاهــی از ایــن وســایل بــه عنــوان ابــزاری بــرای رشــوه دادن 
اســتفاده می شــود. متاســفانه برخــی از والدیــن از ایــن ابــزار 
ــی  ــدت طوالن ــرای م ــود را ب ــودکان خ ــا ک ــد ت ــره می جوین به

ســاکت نگــه دارنــد. 
 اســتفاده بیــش از انــدازه از تلفن هــای همــراه هوشــمند 
و تبلت هــا در حــال حاضــر بــه یــک مشــکل جــدی در میــان 
ــال در  ــا اخت ــث آشــفتگی ی ــه باع ــل شــده ک ــودکان تبدی ک

ــود. ــا می ش ــرد آن ه عملک

    رسانهها
ــدی از رســانه ها  ــواره َاشــکال جدی ــد دهــه گذشــته هم در چن
ــد  ــر دی ــون ب ــی تلویزی ــرات منف ــد. از اث ــن بوده ان جنجال آفری
کــودکان تــا بازی هــای کامپیوتــری و بــروز پرخاشــگری 
ــن  ــا ای ــمند و تبلت ه ــی های هوش ــور گوش ــم ظه ــاال ه و ح
نگرانــی را بــه وجــود آورده اســت کــه ایــن وســایل چــه اثــرات 

ــند. ــته باش ــا داش ــودکان م ــر روی ک ــد ب ــی می توانن منف
    اثراتگوشیهایهوشمندبرکودکان

بســیاری از کارشناســان دربــاره اثــرات گوشــی های هوشــمند و 
تبلت هــا در کــودکان زیــر ۳ ســال اظهــار نگرانــی کرده انــد؛ چــرا 
کــه مغــز کــودکان در حــال رشــد اســت و صفحــات نمایشــی 
اثــرات منفــی بســیاری می توانــد داشــته باشــد. در ســال های 
اولیــه زندگــی، مغــز کــودکان بــا ســرعت در حــال رشــد اســت 
ــه بهتریــن شــکل خــود زمانــی اتفــاق می افتــد  و یادگیــری ب
کــه کــودک بــا محیــط اطــراف خــود پیوســته در تعامــل باشــد. 
ــان  ــا اطرافی ــمی ب ــه چش ــتن رابط ــر و نداش ــودن س ــن ب پایی
می توانــد در رشــد مغــزی کــودکان تاثیــرات زیانبــاری داشــته 
ــل  ــی در تعام ــات نمایش ــت صفح ــه داش ــد توج ــد. بای باش
ــا  ــر و برادره ــن، خواه ــا والدی ــاله ب ــا دو س ــک ی ــودکان ی  ک
و کــودکان دیگــر اختــال ایجــاد می کنــد. پژوهش هــای 

ــتفاده  ــد اس ــان می دهن ــی نش ــز تحقیقات ــده در مراک انجام ش
ــی در  ــی و عاطف ــی، اجتماع ــد زبان ــع رش ــایل مان ــن وس از ای
ــود  ــودک از خ ــناخت ک ــر ش ــن ب ــود. همچنی ــودکان می ش ک
ــا دیگــران تأثیــر می گــذارد. ــاط ب ــی کــردن و نحــوه ارتب همدل

از طرفــی کــودکان نوپــا نیــاز دارنــد فعالیــت فیزیکــی داشــته 
ــا  ــه آن ه ــد. اینک ــط اطــراف خــود را کاوش کنن باشــند و محی
بــدون تحــرک بــه کســب محــرکات از طریــق صفحــات 
نمایشــی بپردازنــد، بــه هیــچ عنــوان توصیــه نمی شــود. 
کــودکان نوپــا از طریــق لمــس آنچــه در اطــراف آن هــا وجــود 
دارد بــه کشــف جهــان می پردازنــد؛ بنابرایــن بــرای رشــد 
شــناختی کــودکان، بررســی مفاهیــم در ســه بعــد بــه مراتــب 
بهتــر از دو بعــد می باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه تلفن هــای 

ــی دارد. ــه م ــا دور نگ ــایر فعالیت ه ــودکان را از س ــمند ک هوش
فرزنــدان مــا نیــاز دارنــد زمــان بیشــتری را بــه بــازی در فضای 
بــاز، خوانــدن کتــاب، پرداختــن بــه ســرگرمی ها و اســتفاده از 
ــد؛ چــرا کــه بازی هــای  قــدرت تخیــل خــود اختصــاص بدهن
اجتماعــی ایــن فرصــت را بــرای کــودکان مهیــا می ســازند تــا 
ــت  ــود را تقوی ــئله خ ــل مس ــای ح ــل و مهارت ه ــدرت تخی ق
 کننــد. مطالعــات نشــان می دهــد گوشــی های هوشــمند 
و تبلت هــا، نه تنهــا تعامــل رودررو را محــدود می کنــد، بــر 
مهارت هــای اجتماعــی کــودکان تأثیــر منفــی می گــذارد و 
درک عواطــف دیگــران را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. در نظــر 
ــرای داشــتن  ــی ب داشــته باشــیم هــوش اجتماعــی و هیجان

ــادی برخــوردار اســت. یــک زندگــی موفــق از اهمیــت زی

اثرات مخرب گوشی های هوشمند بر کودکان

 فراگرفتن آموزش های امدادی 

شرط آمادگی در بحران
ــر  ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــن  ــان مهم تری ــتان اصفه شهرس
بحـــران  در  آمادگـــی   شـــرط 
را فراگرفتــن آموزش هــای الزم 

امدادی دانست. 
اردشــیر محقق در جلســه شــورای 
بحــران  مدیریــت  هماهنگــی 
شهرســتان اصفهــان اظهــار داشــت: هــال احمــر یــک جمعیــت 
 غیرسیاســی اســت و در شــرایط بحرانــی وظیفــه کمک رســانی

ــای  ــه کمک ه ــانی و ارائ ــوادث، امدادرس ــزی در برابرح برنامه ری
اولیــه و همچنیــن جمــع آوری کمک هــای مردمــی را دارد. 

وی افــزود: اگــر نگاهــی بــه کارگــروه امــداد و نجــات در 
جمعیــت هــال احمــر بیندازیــم، پیشــگیری، آمادگــی، مقابلــه 
ــرار  ــر ق ــال احم ــت ه ــت کار جمعی ــدر اولوی ــی در ص و بازتوان
دارد. محقــق خاطرنشــان کــرد: کاس هــا و دوره هــای متعــدد 
ــردم در  ــوم م ــرای عم ــه ب ــای اولی ــداد و کمک ه ــوزش ام آم
ــان برگــزار می شــود و در ادامــه  هــال احمــر شهرســتان اصفه
از بیــن افــراد آموزش دیــده و عاقه منــد تیم هــای امــدادی 
بــه حادثه دیــدگان ســازماندهی می شــوند.  جهــت کمــک 
رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره به 
ــای  ــداد و کمک ه ــی ام ــی و همگان ــای عموم ــه آموزش ه اینک
اولیــه شــامل ســه عنــوان اســت کــه عاقه منــدان می تواننــد بــا 
 توجــه بــه تمایــل خویــش در هریــک از دوره هــا شــرکت کننــد

ــوری،  ــوزش حض ــامل آم ــا ش ــن دوره ه ــرد: عناوی ــح ک تصری
ــوری  ــوزش حض ــت. دوره آم ــوری اس ــوری و غیرحض نیمه حض
ــر در  ــه فراگی ــه دوره ای اطــاق می شــود ک ــه ب ــای اولی کمک ه

ــد. ــور می یاب ــی آن حض ــری و عمل ــای نظ کاس ه

سرطان سینه، شایع ترین سرطان در ایران
درمــان  بهداشــت،  وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات   معــاون 
ــوع  ــایع ترین ن ــینه ش ــرطان س ــت: س ــکی گف ــوزش پزش و آم
ســرطان در ایــران اســت. دکتــر رضــا ملــک زاده بــا بیــان اینکــه 
ایــن بیمــاری از انــواع قابــل درمــان ســرطان اســت، نســبت بــه 
ســن شــروع ســرطان ســینه در ایــران - کــه 18 ســال زودتــر از 
ســن شــیوع ایــن بیمــاری در کشــورهای غرب اســت - هشــدار 
ــینه  ــرطان س ــه س ــان ب ــی از مبتای ــد کم ــت: درص  داد. وی گف
را مــردان تشــکیل می دهنــد؛ امــا 99 درصــد مبتایــان بــه ایــن 
ــل  ــینه قاب ــرطان س ــزود: س ــتند. وی اف ــوان هس ــاری، بان بیم
درمــان و پیشــگیری اســت و اســاس کار هــم تشــخیص ســریع 
ایــن بیمــاری اســت. ملــک زاده، ســبک زندگــی را در بــروز ایــن 
بیمــاری مؤثــر دانســت و گفــت: وزن زیــاد، یــک تهدیــد جــدی 
ــه ســرطان  ــا ب ــرای پیشــگیری از ابت ــوان اســت و ب ــرای بان ب

ســینه، بایــد فرآینــد چاقــی را مهــار و پایــش کــرد.

اخبار کوتاه

شیوع اختالالت روان شناختی
بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
اختــاالت  درخصــوص شــیوع 
ــد  ــت: ۵۰ درص ــناختی گف روان ش
اختــاالت روان شــناختی در زیــر 
1۴ ســالگی و ۷۵ درصــد آن در 
زیــر ۲۴ ســالگی آغــاز می شــود. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی و امور 
وزیــر  معــاون  بندپــی،  محســنی  انوشــیروان   بین الملــل، 
ــی  ــره بین الملل ــور در کنگ ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س و رئی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامت، ب ــی س ــات اجتماع ــعه مطالع توس
 یکــی از مشــکات موجــود در جامعــه اختــاالت روانــی اســت
گفــت: در ایــن راســتا امــروز شــاهد حضــور ۲۰۰ هــزار نفــر دارای 
اختــاالت روانــی مزمــن در کشــور هســتیم. وی بــا اشــاره بــه 
 ابعــاد ســامت مشــتمل بــر جســمی، روانــی، اجتماعــی 
ــکوفایی  ــی، ش ــتگی اجتماع ــرد: همبس ــح ک ــوی، تصری و معن
اجتماعــی، انســجام اجتماعــی، پذیــرش اجتماعــی و مشــارکت 
اجتماعــی از شــاخص های ســامت اجتماعــی بــه شــمار 
اختــاالت  درصــد   ۵۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی  می رونــد. 
روان شــناختی در زیــر 1۴ ســالگی و ۷۵ درصــد آن در زیــر ۲۴ 
ــل  ــه عوام ــه ب ــذا توج ــه داد: ل ــود، ادام ــاز می ش ــالگی آغ س
ــد  ــورد تاکی ــالمندی م ــا دوران س ــد ت ــش از تول ــی پی اجتماع
اســت؛ چــرا کــه ۲۵ درصــد افــراد جامعــه بــه نوعــی بــا 

اختاالت روانی دست به گریبان هستند.

ازدواج سفید یا فرار از مسئولیت
ــت.  ــران اس ــواده در ای ــاد خان ــد نه ــد جدی ــفید، تهدی ازدواج س
شــاید از تهدیــد هــم بایــد پــا را فراتــر گذاشــت؛ کابــوس 
ــش از  ــال پی ــی دو س ــا یک ــر ت ــواده. اگ ــاد خان ــاک نه هولن
ــواده و از مســئوالن حقوقــی می پرســیدید  جامعه شناســان خان
 مهم تریــن آســیبی کــه خانــواده ایرانــی را تهدیــد می کنــد

ــه  ــی ک ــد. موضوع ــام می بردن ــاق ن ــاق از ط ــه اتف ــت، ب چیس
ــن  ــال در بط ــر ح ــه ه ــی، ب ــر دلیل ــه ه ــی و ب ــر کیفیت ــا ه ب
ــن ازدواج  ــش س ــه افزای ــد ک ــد. هرچن ــاق می افت ــواده اتف خان
ــرار  ــدی ق ــل بع ــم در مراح ــه ازدواج ه ــان ب ــی جوان و بی رغبت
می گرفــت؛ امــا دغدغــه حفــظ خانواده هــای تشکیل شــده،  
ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــود. در ازدواج ســفید ب ــر ب ــه مهم ت از هم
ــن  ــت نمی شــود، بنابرای ــدی از دو طــرف ثب ــچ ســندی تعه هی
ــد  ــان دهن ــود پای ــه  خ ــه رابط ــد ب ــراد می توانن ــی اف ــه راحت  ب
و کســی از کســی انتظار و توقعی نداشــته باشــد. ازدواج ســفید 
ــا بســیاری از تعهــدات و باورهــای  زنــگ خطــری اســت کــه ب
دینــی کشــورمان در تضــاد اســت؛ موضوعــی کــه متاســفانه در 
ــتر از  ــناخت بیش ــه ش ــی از جمل ــت. بهانه های ــال رواج اس ح
 طــرف مقابــل، مراســم پــر پیــچ و خــم خواســتگاری تــا ازدواج 
ــی  ــه دلیل ــه و هم ــزاف ازدواج، هم ــای گ ــس از آن هزینه ه و پ

شــده تــا جوانــان بــه ایــن نــوع از ازدواج روی بیاورنــد.

اخبار کوتاه

ــالیانه  ــی س ــره علم ــن کنگ ــی یازدهمی ــر علم دبی
ایــران، معتقــد  انجمــن دندانپزشــکان عمومــی 
اســت کــه در حــدود ۵ تــا ۶ میلیــون نفــر در کشــور 

دچــار بی دندانــی کامــل هســتند.
 دکتــر پارســا رزم پــا در نشســت خبــری یازدهمیــن 

انجمــن  ســالیانه  علمــی  کنگــره 
دندانپزشــکان عمومــی ایــران کــه قــرار 
اســت از ۲1 تــا ۲۴ دی مــاه 9۵ در 
مرکــز همایش هــای بــرج برگــزار شــود 
گفــت: بــرای جایگزینــی بی دندانــی در 
افــراد، نیــاز بــه پروتزهــای متعــارف یــا 

ــت.  ــت هس ــر ایمپلن ــی ب متک
ــت  ــه ایمپلن ــودن هزین ــاد ب ــه زی ــاره ب ــا اش وی ب
ــتفاده  ــه اس ــراد جامع ــه اف ــرای هم ــرد: ب ــد ک تاکی
ــدارد و در  ــود ن ــی وج ــات دندان ــوع خدم ــن ن از ای
همیــن جــا، نقــش بیمه هــا بــرای کمــک بــه 

بیمــاران مشــخص می شــود. درمــان 

 رزم پــا بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ســامت انســان 
ــا نحــوه غــذا خــوردن اســت، گفــت: فــرد  مرتبــط ب
 بی دنــدان امــکان اینکــه غــذای ســالم بخــورد

ندارد. 
ــرفته  ــورهای پیش ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دنیــا نیــز حداکثــر 1۰ درصــد افــراد 
پروتزهــای  از  می تواننــد  بی دنــدان 
ــد ــتفاده کنن ــت اس ــه ایمپلن ــی ب  متک

افــزود: بــا توجــه بــه زیــاد بــودن 
خــاص  جایگزین هــای  هزینه هــا، 
ــرد دارد.  ــراد کارب ــل اف ــن قبی ــرای ای ب
ــرادی  ــه اف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب رزم پ
کــه دچــار پوســیدگی وســیع دندان هــا هســتند 
می بایــد هــر ۶ مــاه بــه دندانپزشــک مراجعــه 
ــتفاده  ــت اس ــه از ایمپلن ــرادی ک ــت: اف ــد، گف کنن
می کننــد، بایــد تــا ۵ ســال، هــر ســال بــرای انجــام 

رادیوگرافــی دندان هــا اقــدام کننــد. خبرفارســی

ــدارس  ــازی م ــازمان نوس ــارت س ــی و نظ ــاون فن مع
کشــور از فعالیــت دوشــیفتی فقــط 1۵ درصــد از 
ــران  ــدارس کشــور در ســایه همــت و مســاعدت خی م

مدرسه ســاز کشــور خبــر داد.
 امــان هللا عباســی در آییــن افتتاح مدرســه شــبانه روزی 

توابــع  از  زنــوز  شــهر  زنــوزی  ســید 
شهرســتان مرنــد بــا اشــاره بــه اقدامــات 
مهــم ایــن ســازمان در ســه ســال گذشــته 
ــدت  ــن م ــبختانه در ای ــرد: خوش ــراز ک اب
و کیفــی  فعالیت هــای کمــی  میــزان 
ایــن ســازمان در امــر مدرسه ســازی رفــع 
ــران ــگام خی ــای بهن ــا تاش ه ــده و ب  ش

فقط 1۵ درصد از مدارس کشور، دوشیفتی هستند. 
ــه درســتی و در  وی افــزود: اگــر خیــران مدرسه ســاز ب
ــاز، وارد عرصــه نمی شــدند، مشــکات  ــورد نی ــان م زم
غیرقابــل حلــی در آمــوزش و پــرورش وجــود داشــت 

ــد.  ــل نمی ش ــگاه ح ــاید هیچ ــه ش ک

ــران در  ــارکت خی ــش مش ــه افزای ــن نتیج وی مهم تری
فضاهــای آموزشــی در کشــور را تحقــق بیــش از پیــش 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــوان ک ــام عن ــت و نظ ــدت مل وح
ــداف ســند تحــول  ــن و اه ــن عناوی بخشــی از مهم تری
بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش گفــت: بــر اســاس 
ســند تحــول بنیادیــن ســرانه فضــای 
آموزشــی در کشــور در حــال حاضــر ۵۰۵ 
ــر  ــه 8 مت ــد ب ــه بای ــت ک ــع اس ــر مرب مت

ــد.  ــش یاب ــع افزای مرب
معــاون فنــی و نظــارت ســازمان نوســازی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب مــدارس کشــور همچنی
لــزوم توجــه بیــش از پیــش بــه معمــاری 
ــد  ــرد: بای ــوان ک ایرانی اســامی در احــداث مــدارس عن
ارتبــاط بیــن فضاهــای موجــود در داخــل مــدارس 
آزمایشــگاه کارگاه،  نمازخانــه،  ورزشــگاه،   همچــون 

 کاس درس و ... نیــز بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار 
گیرد. ایسنا

فعالیت دو شیفته 1۵ درصد از مدارس کشور۵ تا ۶ میلیون ایرانی، اصال دندان ندارند

حتما بخوانید!
شیوع اختالالت روان شناختی
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طبقه – رز –مجتمعگل جانبازان  خیابان – –چهارراهسیمین کشاورز بلوار – اصفهان نشانی: به ابوالقاسم
2–واحد4خواندگان:1-خانمفاطمهصادقیانفرزندمحمدعلی2-آقایحجتسلطانیرنانیفرزندمحمد
همگیبنشانی:اصفهان-خامامخمینی–خشریفشرقی–کویبسیج–کوچهشهیدحسینی–جنبچهارراه
ایثار–منزلشخصیک.پ:8199975311خواستهها:1-مطالبهخسارتتأخیرتأدیه2-مطالبهوجهچک3-
مطالبهخسارتدادرسیگردشکار:دادگاهباتوجهبهمحتویاتپروندهختمرسیدگیاعالموبهشرحزیرمبادرت

بهصدوررأیمینماید.
رأیدادگاه

درخصوصدادخواستبانکانصارباوکالتاحمدرفیعیبطرفیت1-حجتسلطانیرنانی2-فاطمهصادقیان
مبنیبرمطالبهیمبلغ200000000ریالوجهچکبهشماره668090/20-94/3/26بانکملتوخساراتقانونی
کهخواندهاولصادرکنندهچکوخواندهدومظهرنویسآنبهعنوانضامناستباتوجهبهمحتویاتپرونده،
تصویرمصدقچکوگواهیعدمپرداختآنواینکهماندنچکدردستدارندهنشاناشتغالذمهصادرکننده
آناستوخواندهدلیلیبربرائتذمهخودارائهوایرادودفاعینکردهاندادعایخواهانثابتومسلمتشخیص
دادهمیشودومستندًابهماده3قانونصدورچکوماده403قانونتجارتومواد515،502،519،198و
522قانونآئیندادرسیمدنیحکمبهمحکومیتتضامنیخواندگانبهپرداختمبلغ200000000ریالبابت
اصلخواستهومبلغ6000000ریالبابتحقالوکالهوکیلومبلغ7126000ریالبابتهزینهدادرسیوهمچنین
خسارتتأخیرتأدیهازسررسیدتازماناجرایحکمکهدرزماناجراوفقشاخصتغییرقیمتهایساالنهاعالمی
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمحاسبهخواهدشد،درحقخواهانصادرمیگردد.رأیصادرهشدهغیابیو
ظرف20روزپسازابالغقابلواخواهیدراینشعبهوباانقضایمهلتمزبورظرف20روزقابلتجدیدنظرخواهی

دردادگاهتجدیدنظراستاناصفهاناست.
شماره:29223/مالفهادیوطنخواهدادرسشعبههفتمدادگاهعمومیحقوقیاصفهان

ابالغ رای
کالسهپرونده:95-1076شمارهدادنامه:1439-95/8/19مرجعرسیدگی:شعبه45شورایحلاختالفاصفهان
خواهان:جوادبهرامینشانی:اصفهان–سپاهانشهر–خیابانغدیروکیلجمالصلواتیوفرشتهترکیاننشانی:
اصفهان–خیابانچهارباغباال–مجتمعپارک–طبقه3–پ606خوانده:علیرامینشانی:مجهولالمکان
خواسته:مطالبهوجهچکباعنایتبهمحتویاتپروندهواخذنظریهیمشورتیاعضاءشوراختمرسیدگیرااعالم

وبهشرحآتیمبادرتبهصدوررأیمینماید.
رأیقاضیشورا

درخصوصدعویآقایجوادبهرامیباوکالتآقایجمالصلواتیوخانمفرشتهترکیانبهطرفیتآقایعلی
رامیبهخواستهمطالبهمبلغ20/900/000ریالوجهیکفقرهچکبهشماره1527/716309/61بهعهدهبانکملت
بهانضماممطلقخساراتقانونی،باتوجهبهمحتویاتپروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهانوصدور
گواهیعدمپرداختتوسطبانکمحالعلیهکهظهوردراشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجه
آنداردواینکهخواندهعلیرغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضورنیافتهوهیچگونهالیحهودفاعیاتمستند
ومحکمهپسندیدرمقاماعتراضنسبتبهدعویخواهانازخودابرازوارائهننموده،لذادعویخواهانعلیه
خواندهثابتبهنظرمیرسدکهمستندًابهمواد313و314قانونتجارتومواد198و515و519و522قانون
آئیندادرسیمدنیحکمبرمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ20/900/000ریالبابتاصلخواستهو135/750
ریالبابتهزینهدادرسیوهزینهنشرآگهیتامرحلهاجرااحتسابآندراجرایاحکامبهمبلغ120/000ریالو
حقالوکالهوکیلطبقتعرفهقانونیوخسارتتأخیرتأدیهازتاریخسررسیدچکموصوف)95/5/26(تاتاریخ
اجرایحکمدرحقخواهانصادرواعالممینماید.رأیصادرهغیابیوظرفبیستروزپسازابالغقابلواخواهی
درهمینشعبهوظرفبیستروزپسازآنقابلاعتراضدرمحاکممحترمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.

شماره:29351/مالفقاضیشعبه45شورایحلاختالفاصفهان
ابالغ رای

به اصفهانخواهان:رسولصادقی اختالف یازدهمشورایحل پرونده:950517مرجعرسیدگی:شعبه کالسه
نشانی:اصفهان–خکاشانی–روبرویبیمارستانکاشانی–شرکتکاوشکررایانهخوانده:مجیدپژوهشنشانی:
مجهولالمکانشوراباعنایتبهمحتویاتپروندهواخذنظریهمشورتیاعضاءشوراختمرسیدگیرااعالموبه

شرحآتیمبادرتبهصدوررأیمینماید.
رأیشورایحلاختالف

درخصوصدعویآقایرسولصادقیبهطرفیتآقایمجیدپژوهشبهخواستهمطالبهمبلغ18/000/000ریال
به توجه با قانونی انضماممطلقخسارات به بانکملی بهعهده بهشماره884318 ازیکفقرهچک بخشی
دادخواستتقدیمی،تصویرمصدقچکوگواهیعدمپرداختتوسطبانکمحالعلیهکهظهوردراشتغالذمه
خواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجهآنداردواینکهخواندهعلیرغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضور

نداشتهوهیچگونهالیحهودفاعیاتمستندومحکمهپسندیدرمقامدفاعنسبتبهدعویخواهانازخودابرازو
ارائهننمودهاست،لذادعویخواهانعلیهخواندهثابتبهنظرمیرسدکهبهاستنادمواد310و313قانونتجارت
و198و515و519و522قانونآئیندادرسیمدنیحکمبهمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ18/000/000ریال
بخشیازیکفقرهچکبابتاصلخواستهو1/110/000ریالبابتهزینهدادرسیوپرداختمبلغ120/000ریال
بابتنشرآگهیوخسارتتأخیردرتأدیهازتاریخسررسیدچکموصوف)93/9/30(تاتاریخاجرایحکمدرحق
خواهانصادرواعالممینماید.رأیصادرهغیابیوظرفمهلتبیستروزپسازابالغقابلواخواهیدراین
شعبهوپسازاتماممهلتواخواهیظرفبیستروزقابلتجدیدنظردرمحاکمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.

شماره:29267/مالفقاضیشعبه11شورایحلاختالفاصفهان

دادنامه
شمارهدادنامه:9509970369301142تاریختنظیم:1395/8/11شمارهپرونده:9109983757301538شماره
اصفهان–خ22 نشانی: به اصفهان استان بایگانیشعبه:930934تجدیدنظرخواه:شرکتشهرکهایصنعتی
المکان مجهول : نشانی به رضا فرزند ابراهیمی علی آقای تجدیدنظرخوانده: امیرکبیر اداری مجتمع – بهمن
تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهیازدادنامهشماره1837-92/10/30صادرهازدادگاهعمومیبخشمهردشت
گردشکار:دادگاهبابررسیمحتویاتپروندهوانجاممشاورهختمرسیدگیرااعالموبااستعانتازخداوندمتعال

بهشرحذیلمبادرتبهانشاءرأیمینماید.
رأیدادگاه

اعتراضوتجدیدنظرخواهیشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهاننسبتبهدادنامهشماره92/10/30-1837
صادرهازدادگاهعمومیبخشمهردشتبطرفیتعلیابراهیمیوارداستزیراباتوجهبهاطالقبند7قرارداد
فیمابیندرارجاعکلیهاختالفاتراجعبهقراردادبهداوریوالزماالجرابودننظریهداوراندرخصوصموضوع
واینکهباتوجهبهقراردادفیمابینومقرراتماده10قانونمدنینهتعهداتقراردادیتجدیدنظرخواندهقابل
اسقاطمیباشدونهاختیاراتتجدیدنظرخواهدرارجاعامربهداوریونهاختیاراتداوراندراعالمنظریهداوری
وبطورکلیموضوعازشمولفوریتاعمالخیارمورداستناددادگاهبدویخارجمیباشد،لذادادگاهتجدیدنظر
باستنادماده348قانونآئیندادرسیمدنیباصدوررأیبهنقضدادنامهتجدیدنظرخواستهکهبرخالفمراتب
تعهداتقراردادی بلحاظعدم بین ما بهفسخقراردادفی نظریهداوران تأیید یافتهاستوضمن فوقصدور
موضوع ملک قطعه در تجدیدنظرخوانده تصرفات ادامه برای موجبی قرارداد بافسخ اینکه و تجدیدنظرخوانده
قراردادوجودنداردمستندبهمواد308و311قانونمدنیبهخلعیدتجدیدنظرخواندهازقطعهزمینموضوع
دعویاعالمرأیمینماید.اینرأیباستنادماده364قانونآئیندادرسیمدنیظرفبیستروزقابلاعتراض

درایندادگاهمیباشد.
شماره:29247/مالفمستشاردادگاه:فاضلزباندان-رئیسدادگاه:محمدطهماسبیشعبه11دادگاهتجدید

نظراستاناصفهان
ابالغ رای

اختالف حل شورای پنجم شعبه رسیدگی: مرجع 95/8/26– دادنامه:1403 شماره پرونده:950693 کالسه
اصفهانخواهان:حمیدحبیبینشانی:اصفهان–خیابانشاهپورجدید–شهرکنمایشگاهی–فاز2–نمایشگاه
شیخصدوقشمالی– اصفهان–خیابان نشانی: زاده نفیسهعرب رودوکیل:1-حسینمحمدیان2- زنده
المکان نشانی:مجهول نکوئی )ارغوان(–طبقه3–واحد18خوانده:مجیدصبوری بانکتجارت ساختمان
خواسته:مطالبهگردشکار:پسازارجاعپروندهبهاینشعبهوثبتآنبهکالسهفوقوطیتشریفاتقانونیواخذ

نظریهمشورتیاعضاء،قاضیشوراختمرسیدگیرااعالموبهشرحزیرمبادرتبهصدوررأیمینماید.
رأیقاضیشورا

درخصوصدعویآقایحمیدحبیبیفرزندحبیبالهباوکالتآقایحسینمحمدیانوخانمنفیسهعربزاده
بهطرفیتآقایمجیدصبورینکوئیبهخواستهمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ26/650/000ریالموضوع
پرداختدینخواندهتوسطموکلازبابضمانتبانکیبهانضماممطالبهکلیهخساراتدادرسیاعمازهزینه
دادرسیوحقالوکالهوکیلوخسارتتأخیرتأدیهازتاریخپرداختلغایتزمانوصول،باتوجهبهمحتویات
پرونده،کپیمصدقپرینتبانکیواظهاراتوکیلخواهاندرجلسهمورخ95/7/18مبنیبراینکهخواندهاقدام
بهاخذوامیازبانکملتشعبهمشیرالدولهاصفهاننمودهکهبهدلیلعدمپرداختاقساطاینواممبلغاقساط
ازحسابخواهانکهبهعنوانضامناینوامبودهکسرگردیدهومطالبهمبلغ26/650/000ریالبابتکسراقساط
مینمایدوهمچنیناستعالمبعملآمدهازبانکملتشعبهمشیرالدولهاصفهانکهبیانگرکسرمبلغموردخواسته
ازحسابخواهان)ضامن(میباشدوعدمحضورخواندهدرجلسهرسیدگیوعدمارسالالیحهدفاعیهدرمقابل
دعویمطروحه،لذاشورادعویخواهانرابهنظرثابتدانستهوبهاستنادمواد198و519و522قانونآئین
دادرسیمدنیحکمبهمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ26/650/000ریالبابتاصلخواستهوپرداختمبلغ
1/635/000ریالبابتهزینهدادرسیوپرداختحقالوکالهوکیلطبقتعرفهقانونیوپرداختخسارتتأخیر
تأدیهاززمانتقدیمدادخواست95/5/30لغایتزماناجرایحکمدرحقمحکوملهصادرواعالممینماید.

رأیصادرهغیابیوظرفمهلت20روزپسازابالغقابلواخواهیدراینشعبهوپسازاتماممدتواخواهی
ظرفمهلت20روزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.
شماره:29249/مالفقاضیشورایحلاختالفشعبهپنجمحوزهقضائیاصفهان

دادنامه
9209983657300707 پرونده: شماره 1394/5/24 تنظیم: تاریخ 9409970369300583 دادنامه: شماره
شمارهبایگانیشعبه:931204تجدیدنظرخواه:آقایمهدیرسولیانفرزندحسینباوکالتآقایحسنمعزی
فرفرزنداسدالهبهنشانی:کاشان-خزیارتی–ساختمانماهان–ط1–واحد5تجدیدنظرخوانده:آقایمحمد
بدیعیفرزندحسینبهنشانی:مجهولالمکانتجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهیازدادنامهشماره930186-
93/2/14صادرهازشعبه3دادگاهحقوقیکاشانگردشکار:دادگاهبابررسیمحتویاتپروندهوانجاممشاورهختم

رسیدگیرااعالموبااستعانتازخداوندمتعالبهشرحذیلمبادرتبهانشاءرأیمینماید.
رأیدادگاه

شماره دادنامه به نسبت رسولیان مهدی آقای از بوکالت فر معزی حسن آقای تجدیدنظرخواهی و اعتراض
186-93/2/14صادرهازشعبه3دادگاهعمومیحقوقیکاشانبطرفیتمحمدبدیعیوارداستزیرافروشو
ارسالفرشهایموردمعاملهوفاکتورهایفروشموردایرادوتکذیبتجدیدنظرخواندهقرارنگرفتهضمنًاشهود
تجدیدنظرخواهبهمعاملهوفروشوارسالآنازسویتجدیدنظرخواهبرایتجدیدنظرخواندهگواهیدادهاند،لذابا
توجهبهاینکهتجدیدنظرخواندهمنکربدهکارینیستودلیلینیزبرایپرداختبدهیابرازنکردهاستدادگاهدعوی
تجدیدنظرخواهراوارددانستهوضمنصدوررأیبهنقضدادنامهتجدیدنظرخواستهکهبدونتوجهبهمراتبفوق
صدوریافتهاستمستندًابهماده265قانونمدنیومواد515و522قانونآئیندادرسیمدنیبهمحکومیت
تجدیدنظرخواندهبهپرداختمبلغ72/299/560ریالبابتاصلخواستهوخسارتدادرسیآنوخسارتتأخیر
آناززمانتقدیمدادخواستتازماناجرایحکمبراساسشاخصبانکمرکزیدرحقتجدیدنظرخواهاعالم
رأیمینماید.اینرأیمطابقماده364قانونآئیندادرسیمدنیظرفمدتبیستروزازابالغواقعیبه
تجدیدنظرخواندهقابلاعتراضدرایندادگاهمیباشد.شماره:29250/مالفمستشاردادگاه:فاضلزباندان-

رئیسدادگاه:محمدطهماسبیشعبه11دادگاهتجدیدنظراستاناصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصوصپروندهکالسه459/95خواهانمجیدهاشمیاندادخواستیمبنیبر:مطالبهبهطرفیتبهارهغفارپور
تقدیمنمودهاست.وقترسیدگیبرایروز.............مورخه95/11/4ساعت4:30عصرتعیینگردیدهباتوجهبه
مجهولالمکانبودنخواندهحسبتقاضایخواهانمراتبدرجرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاین
شعبهواقعدرخیابانسجاد-اولارباب–روبهرویمدرسهنیلیپور–جنبساختمانصبا–پالک57کدپستی
8165756441شورایحلاختالفاصفهان–شعبهشورایحلاختالفاصفهانمراجعهونسخهثانیدادخواست
وضمائمرااخذنماید.درصورتعدمحضوروقترسیدگیابالغشدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.

شماره:29295/مالفمدیردفترشعبه42مجتمعشمارهیکشورایحلاختالفاصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصوصپروندهکالسه1509/95خواهانمنصوراحمدیباوکالتفرزانهطباطباییفخاردادخواستیمبنی
بر:مطالبهوجهبهطرفیتحسنرضاییتقدیمنمودهاست.وقترسیدگیبرایروز.......مورخ95/11/4ساعت
8صبحتعیینگردیدهباتوجهبهمجهولالمکانبودنخواندهحسبتقاضایخواهانمراتبدرجرایدمنتشرتا
خواندهقبلازوقترسیدگیبهاینشعبهواقعدرخیابانسجاد–اربابروبهرویمدرسهنیلیپورمجتمعشماره
یکاصفهانمراجعهونسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذنماید.درصورتعدمحضوروقترسیدگیابالغ

شدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.
شماره:29254/مالفمدیردفترشعبه45مجتمعشمارهیکشورایحلاختالفاصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوصپروندهکالسه887/95خواهانامیرعباسبخشائیدادخواستیمبنیبر:مطالبهبهطرفیتعلیرضا
غفاریتقدیمنمودهاست.وقترسیدگیبرایروز..........مورخ95/11/4ساعت16:30تعیینگردیدهاست.با
توجهبهمجهولالمکانبودنخواندهحسبتقاضایخواهانبرابرماده73قانونآئیندادرسیمدنیمراتبدر
جرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاینشعبهواقعدراصفهانابتدایخیابانآتشگاهمجتمعشماره2
شورایحلاختالفمراجعهونسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذنمایید.درصورتعدمحضوروقترسیدگی

ابالغشدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.
شماره:28825/مالفمدیردفترشعبه27مجتمعشماره2شورایحلاختالفاصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوصپروندهکالسه95-886خواهانامیرعباسبخشائیدادخواستیمبنیبر:مطالبهبهطرفیتعلیرضا
غفاریواعظمغفاریتقدیمنمودهاست.وقترسیدگیبرایروز..........مورخ95/11/4ساعت16تعیینگردیده
است.باتوجهبهمجهولالمکانبودنخواندهحسبتقاضایخواهانبرابرماده73قانونآئیندادرسیمدنی
مراتبدرجرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاینشعبهواقعدراصفهانابتدایخیابانآتشگاهمجتمع
شماره2شورایحلاختالفمراجعهونسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذنمایید.درصورتعدمحضوروقت

رسیدگیابالغشدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.
شماره:28824/مالفمدیردفترشعبه27مجتمعشماره2شورایحلاختالفاصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوصپروندهکالسه95-627خواهانامیرحسینشهابیبهوکالتآقایحمیدقدرتیدادخواستیمبنی

بر:اثباتمالکیتوالزامبهتنظیمسندرسمیبهطرفیتعباسمیرجانیفرزندمرادعلیتقدیمنمودهاست.
وقترسیدگیبرایروزدوشنبهمورخه95/11/4ساعت4عصرتعیینگردیدهباتوجهبهمجهولالمکانبودن
خواندهحسبتقاضایخواهانمراتبدرجرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاینشعبهواقعدرخیابان
سجاد-اولارباب–روبهرویمدرسهنیلیپور–جنبساختمانصبا–پالک57کدپستی8165756441
شورایحلاختالفاصفهان–شعبهشورایحلاختالفاصفهانمراجعهونسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذ

نماید.درصورتعدمحضوروقترسیدگیابالغشدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.
شماره:28775/مالفمدیردفترشعبه42مجتمعشمارهیکشورایحلاختالفاصفهان

ابالغ رای
کالسهپرونده:950696شمارهدادنامه:1576-95/8/29مرجعرسیدگی:شعبهنهمشورایحلاختالفخواهان:
محمدرضااعتزازیاننشانی:اصفهان–خنظرغربی–سهراهنظر–بنبستمیثم–مجتمعمسکونیپیام–واحد
3خوانده:مهردادیارعلینشانی:مجهولالمکانخواسته:مطالبهمبلغسیوپنجمیلیونریالوجهسهفقرهچک
بانضمامکلیهخساراتباعنایتبهمحتویاتپروندهواخذنظریهمشورتیاعضاءشوراختمرسیدگیرااعالموبه

شرحآتیمبادرتبهصدوررأیمینماید.
رأیقاضیشورایحلاختالف

مبلغ مطالبه خواسته به یارعلی مهرداد  آقای طرفیت به اعتزازیان محمدرضا آقای دعوی خصوص در
و 114347مورخ95/3/30 و 95/1/30 114350مورخ ی شماره به چکهای وجه ریال میلیون پنج و سی
114349مورخ94/12/30بهعهدهبانکسپهبهانضماممطلقخساراتقانونیباتوجهبهمحتویاتپروندهوبقای
اصولمستنداتدریدخواهانوگواهیعدمپرداختتوسطبانکمحالعلیهکهظهوردراشتغالذمهخواندهو
استحقاقخواهاندرمطالبهوجهآنداردواینکهخواندهعلیرغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضورنداشتهو
هیچگونهالیحهودفاعیاتمستندومحکمهپسندیدرمقاماعتراضنسبتبهدعویخواهانازخودابرازوارائه
ننمودهاست،لذادعویخواهانعلیهخواندهثابتبهنظرمیرسدکهبهاستنادمواد310و313قانونتجارت
و198و515و519و522قانونآئیندادرسیمدنیحکمبرمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغسیوپنج
میلیونریالبابتاصلخواستهویکمیلیونوهشتصدودههزارریالبابتهزینهدادرسیوهزینهنشرآگهی
وخسارتتأخیرتأدیهازتاریخسررسیدچکموصوف)سررسیدچکها(تاتاریخاجرایحکمدرحقخواهانصادر
واعالممینماید.رأیصادرهغیابیوظرفمهلتبیستروزپسازابالغقابلواخواهیدراینشعبهمیباشدو
پسازاتماممهلتواخواهیظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.

شماره:29252/مالفقاضیشعبه9شورایحلاختالفاصفهان
آگهی احضار

آقای شکایت حسب 95/141714/140101/310 پروندهکالسه در منصور فرزند ندافی رسول آقای اینکه به نظر
سیدمحمدموسویاصلبهاتهامانتقالمالبرایفرارازدینازطرفایندادیاریتحتتعقیبمیباشدوابالغ
احضاریهنیزبهواسطهمعلومنبودنمحلاقامتممکننگردیده،لذابدینوسیلهدراجرایمادهمدت174قانون
آئیندادرسیکیفریمراتببهنامبردهابالغمیگرددتاظرفمدتیکماهازتاریخانتشارآگهیدرشعبهنهم
دادیاریدادسرایعمومیوانقالباصفهانواقعدراصفهان–خشریعتی–مجتمعقضاییشهیدبهشتیجهت
پاسخگوییبهاتهامخویشحاضرشود.درصورتعدمحضورپسازیکماهازتاریخانتشارآگهیاقدامقانونیبه
عملخواهدآمد.شماره:29253/مالفدادیارشعبهنهمدادسرایعمومیوانقالباصفهان-امیرحسیننقوی

ابالغ رای
کالسهپرونده:950627شمارهدادنامه:1219-85/6/31مرجعرسیدگی:شعبه14شورایحلاختالفاصفهان
خواهان:سعیدخیرالهینشانی:اصفهان–بازاربزرگ–روبرویپاساژصدرخوانده:رشیدطالبینشانی:مجهول
المکانخواسته:مطالبهوجه4فقرهچکباعنایتبهمحتویاتپروندهواخذنظریهمشورتیاعضاءشوراختم

رسیدگیرااعالموبهشرحآتیمبادرتبهصدوررأیمینماید.
رایقاضیشورایحلاختالف

درخصوصدعویآقایسعیدخیرالهیبهطرفیتآقایرشیدطالبیبهخواستهمطالبهمبلغ62/400/000ریال
وجهچکبهشماره520609/12و526017/50و526092/35و526091/49بهعهدهبانکملتبهانضماممطلق
خساراتقانونیباتوجهبهمحتویاتپروندهوبقایاصولمستنداتدریدخواهانوگواهیعدمپرداختتوسط
بانکمحالعلیهکهظهوردراشتغالذمهخواندهواستحقاقخواهاندرمطالبهوجهآنداردواینکهخواندهعلی
رغمابالغقانونیدرجلسهرسیدگیحضورنداشتهوهیچگونهالیحهودفاعیاتمستندومحکمهپسندیدرمقام
اعتراضنسبتبهدعویخواهانازخودابرازوارائهننمودهاست،لذادعویخواهانعلیهخواندهثابتبهنظرمی
رسدکهبهاستنادمواد310و313قانونتجارتو198و515و519و522قانونآئیندادرسیمدنیحکمبر
محکومیتخواندهبهپرداختمبلغشصتودومیلیونوچهارصدهزارریالبابتاصلخواستهودومیلیونو
چهارصدونودوپنجهزارریالبابتهزینهدادرسیوهزینهنشرآگهیوخسارتتأخیرتأدیهازتاریخسررسیدچک
موصوف)94/9/30و93/12/10و94/11/30و94/10/30(تاتاریخاجرایحکمدرحقخواهانصادرواعالممی
نماید.رأیصادرهغیابیوظرفمهلتبیستروزپسازابالغقابلواخواهیدراینشعبهمیباشدوپسازاتمام

مهلتواخواهیظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.
شماره:29259/مالفقاضیشعبه14شورایحلاختالفاصفهان
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حوادثسالمت

 تحمل زیاد زنان در برابر درد 

برای آن ها خطرناک است!

یــک پژوهــش جدیــد نشــان 
می دهــد کــه زنــان بــه دلیــل 
ــا  ــه ب ــرای مقابل تحمــل بیشــتر ب
ــه درک وقــوع  ــادر ب درد، اغلــب ق
حمــات قلبــی نیســتند. ایــن امر 
ســبب نگرانــی کارشناســان شــده 
اســت؛ چــرا کــه بســیاری از حمــات قلبــی در میــان زنــان بــه 
ــان در  ــاد آن هــا تشــخیص داده نمی شــود. زن دلیــل تحمــل زی
انگلیــس 50 درصــد بیــش از مــردان بــه حمــات قلبــی دچــار 
می شــوند کــه در ابتــدا تشــخیص داده نمی شــود. ایــن تحقیــق 
کــه توســط دانشــمندان در نــروژ انجــام شــده، نشــان می دهــد 
کــه اگرچــه بــه طــور کلــی مــردان می تواننــد بیــش از زنــان بــا 
ــر درد خــاص یــک  ــان در براب ــد، امــا تحمــل زن ــه کنن درد مقابل
حملــه قلبــی بیشــتر اســت. ایــن بــه ایــن معناســت کــه آن هــا 
بــه احتمــال زیــاد از حمــات قلبــی پنهــان رنــج می برنــد؛ امــا 
درک نمی کننــد کــه چــه اتفاقــی در حــال وقــوع اســت. محققــان 
ــرا  ــه چ ــوم نیســت ک ــوز معل ــد: هن ــار کردن ــن پژوهــش اظه ای
برخــی از مــردم از حمــات قلبــی بــدون هیــچ نشــانه ای رنــج 
می برنــد. یــک توضیــح احتمالــی بــرای نبــود درد قفســه ســینه 
ــل درد  ــان تحم ــل درد باالســت. محقق ــی، تحم در حمــات قبل
ــا  ــا فروبــردن دســت آن هــا در آب ســرد ب 4849 بزرگســال را ب
دمــای 3 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت دو دقیقــه مــورد بررســی 
قــرار دادنــد. ایــن تیــم همچنیــن از اســکنر ECG  بــرای دیــدن 
اینکــه آیــا یــک بیمــار در گذشــته حملــه قلبــی را تجربــه کــرده 
اســت، اســتفاده کردنــد. آن هــا دریافتنــد کســانی کــه می تواننــد 
ــاد در  ــال زی ــه احتم ــد ب ــل کنن ــی درد را تحم ــدت طوالن ــه م ب
ــد  ــج می برده ان ــی رن ــان قلب گذشــته از حمــات و دردهــای پنه
ــتانه درد  ــن آس ــاط بی ــن ارتب ــده و ای ــخیص داده نش ــه تش  ک

و حمله قلبی خاموش در میان زنان قوی تر است. 
 از آنجایی کــه بیشــتر زنــان از احتمــال بــروز حمــات قلبــی آگاه 
ــدی  ــر آن را ج ــم دیگ ــینه و عائ ــه س ــای قفس ــتند، درده نیس
ــه  ــه حمل ــد ک ــام کردن ــی اع ــراز نگران ــا اب ــا ب ــد. آن ه نمی گیرن
ــات  ــه از مقام ــت ک ــده اس ــکل عم ــک مش ــوش ی ــی خام قلب
ــه  ــن زمین ــا اطاع رســانی بیشــتر در ای ــا ب  خواســته می شــود ت
 زنان را از خطرا.ت احتمالی که در کمین آن هاست، آگاه کنند. ایسنا

 انهدام پهپاد مشکوک 

در آسمان فاطمی تهران
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، یــک پرنــده هوایــی کــه از کارگــر بــه 
ســمت جنــوب تهــران در حــال پــرواز و فیلمبــرداری از مناطــق 
ممنوعــه بــود، از ســوی پدافنــد هوایــی مــورد هــدف قــرار گرفــت 
ــح روز  ــی ســاعت ۱0 صب ــاق در حوال ــن اتف و متاشــی شــد. ای
ــده  ــن پرن ــن ای ــورد هــدف قرارگرفت جمعــه رخ داد و صــدای م
هوایــی در بخش هــای مرکــزی شــهر تهــران شــنیده شــد. پــس 
از بررســی مســئوالن، مشــخص شــد کــه پرنــده هوایــی متعلــق 
بــه یــک گــروه مستندســاز دارای مجــوز فیلمبــرداری بــوده کــه 
بــه صــورت غیرعمــد از محــدوده مجــاز خــارج شــده و بــه ســمت 

منطقــه ممنوعــه پــرواز کرده اســت.

 اختالفات خانوادگی، عامل اصلی 

حادثه تیراندازی در فهرج کرمان
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
دادگســتری اســتان کرمــان، رئیــس دادگاه عمومــی شهرســتان 
فهــرج از قتــل ۱0 نفــر از اهالــی یــک خانــواده و همسایگانشــان 
ــه 4  ــن رابط ــزود: در ای ــر داد و اف ــاد خب ــتای جهان آب در روس
نفــر مجــروح شــدند کــه در بیمارســتان پاســتور بــم بســتری 
هســتند. وی اظهــار کــرد: دســتورات قضایــی الزم بــرای 
ــده  ــن پرون ــه ای ــل صــادر شــده و رســیدگی ب دســتگیری قات
بــا جدیــت در دســتور کار دســتگاه قضایــی اســت. وی گفــت: 
ــی  ــات خانوادگ ــت، اختاف ــن جنای ــی ای ــت اصل ــزه و عل انگی
ــته  ــرش داش ــواده همس ــر و خان ــا همس ــل ب ــه قات ــوده ک ب
اســت. ابــوذر داوریــان افــزود: قاتــل )ش.ن( جوانــی 26 ســاله 
و دارای ســابقه کیفــری اســت و از یــک ســال و نیــم قبــل بــا 
شــخصی بــه نــام )ر.د( ازدواج می کنــد کــه از ابتــدای زندگــی 
مشــترک بــا همســرش اختافــات متعــدد داشــته اســت. وی 
بیــان کــرد: قاتــل حوالــی ســاعت ۱7 تــا ۱8 مــورخ دوم دی مــاه  
بــا مراجعــه بــه درب منــزل پــدر همســرش کــه دخترخالــه وی 
نیــز بــوده، اقــدام بــه تیرانــدازی بــه ســمت درب منــزل و قتــل 
ــه  ــل ســپس ب ــت: قات ــان گف ــد. داوری ــدر همســرش می کن پ
داخــل منــزل مــی رود و تمامــی افــراد داخــل خانــه بــه غیــر 
از همســرش را بــه گلولــه می بنــدد کــه متاســفانه بــا توجــه بــه 
اینکــه تعــدادی از همســایگان نیــز بــرای عیــادت یــک بیمــار 
در داخــل خانــه بوده انــد، آمــار کشــته ها افزایــش یافتــه 
ــفانه ۱0  ــخ، متاس ــه تل ــن حادث ــرد: در ای ــوان ک ــت. وی عن اس
نفــر از جملــه پــدر، مــادر، تعــدادی از فرزنــدان و همســایگان 
خانــواده بــه قتــل می رســند و تعــداد 4 نفــر بــرای درمــان بــه 

ــده اند. ــزام ش ــم اع ــتور ب ــتان پاس بیمارس

ــی  ــس از طراح ــریف پ ــی ش ــگاه صنعت ــگران دانش پژوهش
ــه  ــی ب ــاره فارس ــان اش ــوزش زب ــرای آم ــی ب ــاخت ربات و س
ــش  ــل بخ ــا تکمی ــا ب ــتند ت ــاش هس ــنوا، در ت ــودکان ناش ک
پــردازش تصویــر، ربــات تعاملــی را بــرای ایــن دســته از 
کــودکان ارائــه دهنــد. محمــد زکی پــور، مجــری طــرح و 

ــی  ــگاه صنعت ــک دانش ــد مکانی ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
ــگاه  ــک دانش ــب رباتی ــات قط ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــریف ب ش
ــی  ــای اجتماع ــاخت ربات ه ــی و س ــه طراح ــریف در زمین ش
انســان  اجتماعــی  زندگــی  وارد  ربات هــا  ایــن  گفــت: 
ــای  ــا را در بخش ه ــن ربات ه ــای ای ــا کاربرده ــوند و م می ش

ــم. ــرار داده ای ــه ق ــورد مطالع ــر م ــی بش ــف زندگ مختل
ــاری  ــان رفت ــی در پروســه درم ــای اجتماع وی نقــش ربات ه
کــودکان مبتــا بــه اوتیســم را از جملــه ایــن پروژهــای 
انجام شــده در ایــن دانشــگاه نــام بــرد و یــادآور شــد: کــودکان 
مبتــا بــه اوتیســم در ایجــاد تعامــل بــا محیــط پیرامــون خــود 
ــش  ــه افزای ــادر ب ــات ق ــن رب ــتند و ای ــکاتی هس ــار مش دچ

ــودکان شــده اســت.  ــن دســته از ک تعامــات در ای
ــرطان  ــه س ــا ب ــودکان مبت ــترس در ک ــش اس ــور کاه  زکی پ
را از دیگــر کاربردهــای ربات هــای اجتماعــی نــام بــرد و اضافــه 
کــرد: ایــن ربــات در بیمارســتان ها موجــب کاهــش اضطــراب 

و اســترس در ایــن کــودکان شــده اســت.

ایــن محقــق آمــوزش زبــان بــه کــودکان کمتــر از 5 تــا 6 ســال 
را از دیگــر کاربردهــای ایــن ربــات دانســت و اظهــار کــرد: پروژه 
ربــات »رســا« نیــز در راســتای ربات هــای طراحی شــده، 
بــرای آمــوزش زبــان اشــاره بــه کــودکان ناشــنوا پیاده ســازی 
شــده اســت.  زکی پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه کــودکان ناشــنوا در 
ــوند ــان می ش ــه باغچه ب ــالگی وارد مدرس ــا 7 س ــنین 6 ت  س

ــان اشــاره  ــا زب ــا ســنین 7 ســالگی ب ــن کــودکان ت افــزود: ای
ــه  ــی ب ــودکان، رغبت ــن ک ــادران ای ــه م ــرا ک ــتند؛ چ ــنا نیس آش
ــد  ــان ندارن ــن زب ــا ای ــودکان ناشــنوای خــود ب ــردن ک  آشــنا ک
ــزار ارتباطــی  و ایــن امــر باعــث می شــود کــه ایــن کــودکان اب
را نداشــته باشــند. مجــری طــرح بــا تاکیــد بــر اینکــه »زبــان« 
بــه عنــوان یــک ابــزار ارتباطــی، تاثیــر بســیار زیــادی بــر رشــد 
ــرد:  ــد ک ــنوا دارد، تاکی ــنوا و ناش ــم از ش ــودکان اع ــی ک ذهن
ــی  ــات اجتماع ــاخت »رب ــی و س ــه طراح ــاس ب ــن اس ــر ای ب
آموزش دهنــده بــه کــودکان ناشــنوا« بــه منظــور ترغیــب 
ــش از  ــاره پی ــان اش ــری زب ــرای یادگی ــودکان ب ــن و ک والدی

ســنین 6 تــا 7 ســالگی اقــدام کردیــم. ایــن محقــق بــا اشــاره 
ــای  ــه ربات ه ــبت ب ــده نس ــات ساخته ش ــای رب ــه قابلیت ه ب
ــه خاطرنشــان کــرد:  ــن زمین ــی و خارجــی در ای مشــابه داخل
درجــه آزادی ایــن ربــات بــه گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده کــه 
ــه  ــن آنک ــان اشــاره فارســی اســت؛ ضم ــه اجــرای زب ــادر ب ق
ــت  ــتقل حرک ــورت مس ــه ص ــات ب ــن رب ــتان ای ــام انگش تم

می کننــد. 
ــه آزادی  ــه و 3 درج ــه آزادی در باالتن ــودن 29 درج وی دارا ب
ــادآور  ــات برشــمرد و ی ــن رب ــای ای ــه از دیگــر مزای در پایین تن
ــود دارد  ــابه وج ــای مش ــر در نمونه ه ــی کمت ــن ویژگ ــد: ای ش
و ربات هایــی کــه بــا ایــن ویژگــی ارائــه شــده اند، دارای 

قیمت هــای بیــش از 2.5 میلیــون دالر هســتند.
ــن  ــای ای ــر مزای ــدا را از دیگ ــر و ص ــردازش تصوی ــور پ زکی پ
ــردازش  ــت پ ــات قابلی ــن رب ــرد: ای ــار ک ــوان و اظه ــات عن رب
تصویــر و گفتــار را دارد و از ایــن طریــق قــادر بــه آمــوزش زبــان 

ــه کــودکان ناشنواســت. ایســنا اشــاره ب

 ساخت ربات تعاملی 
برای کودکان ناشنوا

شنبه04دیماه1395 ـــمـــاره326 ســـــالدومݡسݒ
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 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ارائــه ســرویس های پهنــای بانــد ارتباطــی شــرکت های بــزرگ، یکــی از 

ــنایی  ــرای آش ــت. ب ــان اس ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــات ش خدم
بیشــتر بــا ایــن بخــش بــا مهنــدس مســعود داوری، کارشــناس مســئول 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــده ش ــروش عم ــی ف هماهنگ
ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس گفت وگ
       چــه فعالیت هایــی صــورت گرفتــه تــا ایــن سیســتم ها بــه ســهولت 

در اختیــار مــردم قــرار بگیرد؟
شــبکه دیتــا از ســه الیــه اصلــی تشــکیل شــده اســت: ۱- الیه دسترســی 

2- الیــه اچ 3- الیــه هســته.
مهم تریــن الیــه شــبکه، الیــه دسترســی اســت کــه همــان شــبکه 
ــا  ــی ت ــیم های مس ــب س ــهرها در قال ــل ش ــه داخ ــت ک ــی اس مویرگ
ــات  ــون زحم ــی مره ــبکه مویرگ ــن ش ــت. ای ــه اس ــردم رفت ــه م در خان
کارمندانــی اســت کــه تقریبــا در یــک قــرن گذشــته، ایــن شــبکه را بــه 
ــت  ــن ثاب ــبکه، تلف ــن ش ــا ای ــروزه ب ــانده اند. ام ــردم رس ــای م  خانه ه

و دیتا در اختیار بسیاری از مردم قرار دارد. 
ــون  ــد مره ــکیل می ده ــا را تش ــر دیت ــز متفک ــه مغ ــدی ک ــه بع دو الی
ــه  ــن شــبکه مشــغول ب ــه در ای ــی اســت ک ــات کارشناســان مجرب زحم

فعالیــت بــوده و هســتند. کارشناســانی کــه در شــبکه دیتــای اصفهــان 
مشــغول بــه کار هســتند، در ســطح ایــران نمونه انــد. بــه گونــه ای کــه در 
ــد از کارشناســان  ــه مشــکل برخــورد می کنن اســتان های دیگــر وقتــی ب
ــد. از گذشــته های دور  ــرات اســتان اصفهــان بهــره می برن شــرکت مخاب
ــیم بانان دوران  ــرات، از س ــرکت مخاب ــان ش ــه کارشناس ــروز هم ــا ام ت
ــه  ــا متخصصــان فعلــی، همــه و همــه در راســتای خدمــت ب گذشــته ت

ــته اند. ــران گام برداش ــز ای ــردم عزی م
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در چهل ودومیــن برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« شــهرداری اصفهــان، 5 پــروژه 
ــا حضــور شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان  عمرانــی و فرهنگــی ب

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
 فرهنگســرای انتظــار بــا مســاحت 900 متــر مربــع در خیابــان شــهید مفتــح – خیابــان 
ــان آیــت هللا غفــاری، احــداث  ــاز خیاب دارک، احــداث بوســتان و زمیــن ورزشــی روب
ــار 90  ــا اعتب ــری آزادی ب ــان ۱4 مت ــرقی و خیاب ــی ش ــق اصفهان ــای عاش خیابان ه

ــاح شــد. ــال، پروژه هایــی اســت کــه امــروز در منطقــه ۱4 افتت ــارد ری میلی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ۱4 ب ــای منطق ــاح پروژه ه ــیه افتت ــان در حاش ــهردار اصفه ش
ــهری  ــت ش ــای مدیری ــت برنامه ه ــوردار در اولوی ــق کم برخ ــت از مناط ــع محرومی رف
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــارد تومــان امــروز ب ــار 9 میلی ــا اعتب ــروژه ب اســت، گفــت: 5 پ
کــه بــا توجــه بــه نــوع پروژه هــا بیــش از مبالــغ خرج شــده تأثیرگــذار خواهــد بــود.

 مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث زمین هــای ورزشــی روبــاز 
مجموعه هــای فرهنگــی و خیابان ســازی ها نیــز در راســتای رفــع محرومیــت از 
ــان ســبدی  مناطــق انجــام می شــود، افــزود: امــروز در منطقــه ۱4 شــهرداری اصفه
از پروژه هــای فرهنگــی، ورزشــی و عمرانــی در اختیــار شــهروندان ایــن منطقــه قــرار 

ــه اســت.  گرفت
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مناطــق محــروم بــه دلیــل تراکــم جمعیتــی بــاال 
ســرانه های ورزشــی بســیار پاییــن اســت، گفــت: در ایــن راســتا، توســعه زمین هــای 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــهری ق ــت ش ــتور کار مدیری ــاز در دس ــی روب ورزش
جمالی نــژاد از افتتــاح زمین هــای روبــاز ورزشــی کــه خاطــره زمین خاکی هــای 
قدیــم را زنــده می کنــد، در تمــام نقــاط شــهر اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت: در 
ــر  ــا، دیگ ــا توســعه آپارتمان ه ــا ب ــود؛ ام ــاد ب گذشــته، زمین هــای خاکــی بســیار زی
ــن  ــردن ای ــده ک ــدد زن ــا درص ــه م ــت ک ــال نیس ــی فوتب ــای خاک ــری از زمین ه اث

ــتیم.  ــهر هس ــا در ش خاطره ه
وی ادامــه داد: قــول می دهــم اســطوره های فوتبالــی از دل همیــن زمین هــای 
ــای  ــزرگان عرصه ه ــیاری از ب ــه بس ــرا ک ــد؛ چ ــرون بیای ــات بی ــاز مح ــی روب ورزش
ــد.  ــی از دل زمین هــای خاکــی در مناطــق محــروم بوده ان مختلــف ورزشــی فرزندان
شــهردار اصفهــان بیــان داشــت: اگرچــه ایجــاد زمین هــای ورزشــی روبــاز در مناطــق 

ــز در دســتور کار  ــم نی ــن مه ــا ای ــزی و هســته شــهر بســیار ســخت اســت، ام مرک
ــرار دارد. ــت شــهری ق مدیری

    پروژه های مناطق بر اساس نیاز شهروندان
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای 
ــن  ــن محــات و مناطــق شــهرداری، از مهم تری ــوازن بی ــاد ت ــت: ایج ــه ۱4 گف منطق

دغدغه هــای مدیریــت شــهری اســت.
 رضــا امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مناطــق کم برخــوردار منابــع درآمــدی شــهروندان 
ــت: از  ــود، گف ــن می ش ــر تأمی ــز کمت ــهرداری نی ــز ش ــع متمرک ــت و مناب ــر اس کمت
ــزان  ــن می ــه کمتری ــر ب ــال های اخی ــه در س ــه البت ــی ک ــش دولت ــای بخ کمک ه
رســیده اســت و بخشــی از درآمدهــای منابــع متمرکــز مناطــق برخــوردار شــهرداری 

ــه مناطــق محــروم اســتفاده می شــود.  ــرای کمــک ب ــان ب اصفه
تعریــف  نیــاز شــهروندان در مناطــق پروژه هــا  بــر اســاس  تاکیــد کــرد:   وی 
ــر اســاس  ــی آن هــا ب ــه می شــود و پــس از ارزیاب ــه شــورای اســامی شــهر ارائ و ب
قالــب  در  طرح هایــی  منطقــه ای،  پراکندگــی  و  مــردم  نیازهــای  و  خواســتگاه  

می شــوند. اجرایــی  محرومیت زدایــی 
  امینــی در ادامــه یــادآور شــد: ارتقــای ســرانه فضــای ســبز، تکمیــل معابــر 
ــجام  ــاد و انس ــه، اعتم ــالن های مطالع ــراها و س ــهری، فرهنگس ــای ش و تفرجگاه ه

ــد.  ــتر می کن ــت را بیش ــردم و حاکمی م
ــی  ــی در مناطــق کم برخــوردار شــهری را دلیل ــارات محرومیت زدای ــش اعتب وی افزای
بــر افزایــش انگیــزه ســرمایه گذاری شــهروندان دانســت و خاطرنشــان کــرد: در ســال 
آینــده بــر اســاس اقدامــات صورت گرفتــه در ایــن رابطــه و میــزان درآمدهــای قابــل 
وصــول مناطــق برخــوردار، اعتبــار پیشــنهادی بــرای ایــن بخــش از ســوی شــهرداری 

ــان پیشــنهاد می شــود. اصفه
آیین هــای  بــا  افتتــاح پروژه هــا در دوره جدیــد شــهرداری   وی اشــاره کــرد: 
 افتتاحیــه گذشــته تفــاوت دارد؛ بــه طــوری کــه در ایــن دوره نشســت و برخاســت ها 
و جلســات تشــریفاتی نداریــم و بــا حضــور ســرپایی بیــن مــردم، عــاوه بــر افتتــاح 

ــردم  ــوی م ــی از س ــکات محل ــهدا، مش ــواده ش ــردم و خان ــا م ــدار ب ــا و دی  پروژه ه
و معتمــدان آن هــا بــه شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر منتقــل می شــود. 
وی افــزود: بــا افتتــاح 2 خیابــان، یــک فرهنگســرا و 2 مجموعــه ورزشــی در منطقــه 
۱4 شــهر، امیدواریــم ســیر پیشــرفت و توســعه منطقــه محــروم و کم برخــوردار ۱4 و 

ســایر مناطــق محــروم شــهر ادامــه داشــته باشــد. 
ــن  ــوازن بی ــه ایجــاد ت ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــس شــورای اســامی شــهر اصفه رئی
ــت  ــهری اس ــت ش ــای مدیری ــن دغدغه ه ــهرداری از مهم تری ــق ش ــات و مناط مح
ادامــه داد: توزیــع عادالنــه خدمــات اعــم از احــداث خیابــان، فضــای ســبز، پارکینــگ 
فرهنگســرا، ســالن های ورزشــی روبــاز و سرپوشــیده در دســتور کار مدیریــت شــهری 

قــرار گرفتــه اســت. 
امینــی اضافــه کــرد: احــداث مجموعه هــای ورزشــی و فرهنگــی، جــزو وظایــف ذاتــی 
شــهرداری نیســت؛ ولــی طبیعتــا مــردم از نمایندگانشــان در شــورای اســامی شــهر 
ــش ســرانه های ورزشــی و فرهنگــی، ســهم  ــا افزای ــا ب ــد ت و شــهرداری انتظــار دارن
مناطــق محــروم را کــه در دهه هــای گذشــته کمتــر بــه آن هــا توجــه شــده، پرداخــت 

کننــد. 
وی بیــان کــرد: هرچنــد اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان در ســه دوره اخیــر 
ــای  ــه دهه ه ــوط ب ــود مرب ــن کمب ــد و ای ــی داده ان ــت فراوان ــئله اهمی ــن مس ــه ای ب
ــش  ــاهد کاه ــا ش ــا م ــود ت ــت ش ــد مدیری ــئله بای ــن مس ــس ای ــت. پ ــته اس گذش

ــیم.  ــان باش ــه اصفه ــق ۱5 گان ــات مناط ــن مح ــه بی فاصل
ــای  ــن دیداره ــت در ای ــد اس ــت: امی ــان گف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــا  ــد ت ــرح کنن ــان را مط ــا و برنامه هایش ــی دغدغه ه ــه خوب ــهروندان ب ــی، ش مردم

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــای آن ه نیازه
ــک  ــرمایه گذاری و تفکی ــت س ــه ۱4 قابلی ــهرداری منطق ــی ش ــرد: اراض ــد ک وی تاکی
ــرای  ــبی ب ــرایط مناس ــاد ش ــال ایج ــه دنب ــتا ب ــن راس ــته و در همی ــی را داش فیزیک
ــن محــات در  ــا ای ــی هســتیم ت ــط طــرح تفضیل ــکان آن هــا در چارچــوب ضواب مال
آینــده عنــوان محرومیــت را بــه یــدک نکشــند و خودشــان را در مــدار رشــد و توســعه 

شــهری قــرار دهنــد. 
ــی ــه رشــد و توســعه نهای ــا رســیدن ب ــه ت ــن منطق ــم ای ــه طــور حت ــه وی ب ــه گفت  ب

بایــد مــورد حمایــت قــرار بگیــرد کــه در مدیریــت شــهری نیــز ردیــف بودجــه ای تحــت 
عنــوان محرومیت زدایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

   مشارکت مردم و مسئوالن به توسعه شهری سرعت می بخشد
ــردم  ــاعی م ــریک مس ــت: تش ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع  مع

و مسئوالن به عملیات های اجرایی شهر سرعت می بخشد.
ــهرداری  ــه ۱4 ش ــای منطق ــاح پروژه ه ــم افتت ــیه مراس ــم زاده در حاش ــی قاس  عل
اصفهــان اظهــار کــرد: محلــه دارک، یکــی از محــات پرجمعیــت ایــن منطقــه اســت  
ــرای ارتقــای ســرانه فرهنگــی ایــن منطقــه  ــه ب و امــروز فرهنگســرایی در ایــن محل

افتتــاح شــد. 
ــت  ــه عل ــده و ب ــنجی ش ــه نیازس ــن منطق ــی در ای ــای فرهنگ ــه وی پروژه ه ــه گفت ب
ــا  ــن آن ه ــیار پایی ــی بس ــی و ورزش ــرانه فرهنگ ــات و س ــن مح ــاد ای ــت زی  جمعی

کار زیادی دارد. 
معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مشــارکت 
ــاس  ــتر احس ــا بیش ــرداری از آن ه ــداث و بهره ب ــرای اح ــا ب ــن پروژه ه ــردم در ای م
ــی  ــای اجرای ــه عملیات ه ــئوالن ب ــردم و مس ــاعی م ــریک مس ــت: تش ــود، گف می ش
ــور  ــرای حض ــاخت های آن ب ــتا زیرس ــن راس ــه در همی ــد ک ــرعت می بخش ــهر س ش
ــه معاونت هــای  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــردم فراهــم شــده اســت. وی ب هرچــه بیشــتر م
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق ۱5گانــه شــهرداری اصفهــان بــه مناســبت های مختلــف 
برنامه هــای گســترده ای دارنــد، عنــوان کــرد: نمونه هــای آن را در شــب یلــدا و هفتــه 
ــه در  ــر ک ــارک فج ــه مب ــرای ده ــی ب ــای متنوع ــم و برنامه ه ــاهد بودی ــدت ش وح

آینــده نزدیــک پیشــرو داریــم، در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــردم آن  ــد در ســاختار زندگــی م ــی می توان ــه داد: هــر تحــول عمران قاســم زاده ادام
منطقــه تأثیرگــذار باشــد و آداب و رســوم و الگوهــای رفتــاری آنجــا را دچــار تحــول 
کنــد. وی معتقــد اســت: توســعه بایــد همه جانبــه باشــد؛ چــرا کــه فرهنــگ در کنــار 
رفــاه، آســایش و امنیــت رشــد می کنــد. معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
ــراه  ــادی هم ــود اقتص ــا رک ــال ب ــه امس ــم اینک ــرد: علی رغ ــان ک ــان خاطرنش اصفه
ــاش  ــا ت ــرده و ب ــم کاری نک ــان در انجــام پروژه هــای خــود ک ــود شــهرداری اصفه ب
ــد. ــل می کن ــود عم ــدات خ ــه تعه ــان ب ــا همچن ــاح پروژه ه ــود در افتت ــزون خ روزاف

شهردار اصفهان عنوان کرد:

رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار در اولویت برنامه های مدیریت شهری

   


