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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، ســازمان 
ــرا و  ــتای اج ــد در راس ــف کردن ــی را مکل ــرژی اتم ان
ــی اباغــی برنامــه ششــم  پیشــبرد سیاســت های کل
توســعه و اقتصــاد مقاومتــی بــا رعایــت اصــول 
پدافنــد غیرعامــل بــرای تدویــن طــرح ملــی مقابلــه 
تاسیســات  و  نیروگاه هــا  اضطــراری  شــرایط  بــا 

ــد. ــدام کن ــته ای اق هس
ــروز مجلــس  ــی دی ــدگان در ادامــه جلســه علن نماین
شــورای اســامی مــواد 50 و 51 الیحــه برنامــه ششــم 

توســعه را بررســی و تصویــب کردنــد. 
بــر اســاس ایــن مصوبــه مجلــس، در راســتای اجــرا 
برنامــه  اباغــی  سیاســت های کلــی  پیشــبرد   و 
و اقتصــاد مقاومتــی، ســازمان انــرژی اتمــی مکلــف 
ــرای  ــل ب ــد غیرعام ــول پدافن ــت اص ــا رعای ــت ب اس
ــراری  ــرایط اضط ــا ش ــه ب ــی مقابل ــرح مل ــن ط تدوی
نیروگاه هــا و تأسیســات هســته ای بــا همــکاری 
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــازمان، وزارت دف ــن س ای
مســلح، وزارت کشــور، وزارت امــور خارجــه و ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل و ســایر دســتگاه های ذی ربــط 
اقــدام کنــد و آن را بــه تصویــب شــواری عالــی 

ــاند.  ــی برس ــت مل امنی
ــد:  ــرر ش ــز مق ــه نی ــن الیح ــاده 51 ای ــره م در تبص
مکلــف هســتند  اجرایــی ذی ربــط  دســتگاه های 

 بــرای اجــرای آن متناســب بــا شــرایط داخلــی 
و خارجــی نیروگاه هــا بــا راهبــری و نظــارت ســازمان 
انــرژی اتمــی ایــران و ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــه 

تناســب وظیفــه اقــدام کننــد.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی همچنیــن 
مــاده مصــوب کردنــد کــه درخصــوص  ایــن  در 
روســتاهای هلیلــه و بنــدرگاه مجــاور نیــروگاه اتمــی 
بوشــهر بــر اســاس ضوابطــی کــه توســط وزارت کشــور 
و ســازمان انــرژی اتمــی و ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــا ــود. ایرن ــف ش ــن تکلی ــردد، تعیی ــن می گ تدوی

ــه  ــا اشــاره ب ــری ب ــام معظــم رهب ــی مق مشــاور عال
رونــد افزایشــی ضریــب نفــوذ شــبکه های اجتماعــی 
در کشــورمان گفــت: یکــی از بزرگ تریــن تهدیدهایــی 
کــه بنیــان خانــواده را نابــود می کنــد، اســتفاده نابجــا 

و غیراصولــی از فضــای مجــازی اســت.
ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار 
ــی  ــوا، ط ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده ــاور عال و مش
ــی  ــنواره ورزش ــه جش ــم اختتامی ــخنانی در مراس س
خانــواده و فرزنــدان خواهــر ســپاه پاســداران در 
تشــریح بعضــی تهدیدهــا و فرصت هــای پیــش روی 
خانواده هــای ایرانــی، گفــت: یکــی از بزرگ تریــن 
ــد  ــود می کن ــواده را ناب ــان خان ــه بنی ــی ک تهدیدهای
اســتفاده نابجــا و غیراصولــی از فضــای مجــازی 
اســت؛ زیــرا افــراد، به ویــژه جوانــان در برابــر انبوهــی 
از از اطاعــات فضــای مجــازی، خصوصــا شــبکه های 
ــن  ــرار گرفت ــه در دســترس ق ــا توجــه ب اجتماعــی، ب
ــا اطاعــات درســت و نادرســت، قــدرت  ــه ب و مواجه
تحلیــل و تشــخیص درســت و غلــط را از دســت 
ــد  ــش از ح ــتفاده بی ــر اس ــوی دیگ ــد؛ از س می دهن
ــطح  ــش س ــه کاه ــر ب ــی منج ــبکه های اجتماع از ش
ارتباطــات عاطفــی و تعامــات کامــی افــراد خانــواده 
ــواده  ــراد خان ــفانه اف ــود و متاس ــر می ش ــا یکدیگ ب
ــی  ــداف اساس ــتای اه ــاش در راس ــتیابی و ت از دس

ــد. ــب می مانن ــود عق ــی خ زندگ
سرلشــکر صفــوی بــا اشــاره بــه خطــر از بیــن رفتــن 
حریــم خصوصــی در ارتباطــات فضــای مجــازی 
بــه حریــم خصوصــی، مهم تریــن  نفــوذ  گفــت: 
خطــری اســت کــه تهدیدکننــده اغلــب کاربــران 

اســت.  اجتماعــی  شــبکه های 
برخــی افــراد، به ویــژه جوانــان موجــب تســهیل 
ــه  ــیطانی ب ــداف ش ــا اه ــیاد ب ــراد ش ــی اف دسترس
ــوع  ــن موض ــوند و ای ــود می ش ــی خ ــم خصوص حری
ــن  ــه خصوصی تری ــت ک ــرع اس ــل و ش ــه دور از عق ب
ــی  ــد و ارزیاب اطاعــات زندگــی افــراد در معــرض دی

ــرد. ــرار گی ــران ق دیگ
صفــوی بــا اشــاره بــه آمارهــای طــاق در چنــد ســاله 
اول ازدواج جوانــان و ارتبــاط بعضــی از ایــن طاق هــا 
ــفانه  ــت: متاس ــازی گف ــبکه های مج ــرات ش ــا تاثی ب
عبــور از خطــوط قرمــز شــرعی و اخاقــی در ارتباطــات 
طــی  اجتماعــی  شــبکه های  در  زنــان  و  مــردان 
فرآیندهــای نامحســوس و پیش رونــده در طــول 
ــواده  ــراد خان ــزرگ در اف ــات ب ــث انحراف ــان، باع زم
می شــود  متاهــل  خانواده هــای  بیــن  در   حتــی 
بــاالی  حجــم  در  آن  تاثیــرات  و  نمونه هــا  کــه 
 طاق هــا در ســنین اول ازدواج بیــن جوانــان مشــهود 

است. فارس

رئیــس پلیــس کشــور بــا اشــاره بــه 9 دی مــاه گفــت: 
ــان  ــان هم ــه همچن ــران فتن ــد س ــر می رس ــه نظ ب

ــد. ــه ای نکرده ان ــه توب ــرا ک ــد؛ چ ــداف را دارن اه
ســردار حســین اشــتری در هجدهمیــن مجمــع 
پیشــگیری از وقــوع جــرم نیروهــای مســلح اســتان 
تهــران کــه صبــح دیــروز در ســتاد مرکــز ناجــا برگــزار 
شــد، گفــت: 9 دی، حماســه عظیــم مــردم کشــور مــا 
ــر  ــا را درگی ــور م ــران کش ــاه  فتنه گ ــت م ــود و هش ب
منازعــات خارجــی و داخلــی کــرده بودنــد؛ البتــه 
ــود  ــداف خ ــان اه ــان هم ــد همچن ــر می رس ــه نظ  ب
را دارنــد؛ چــرا کــه ســران فتنــه توبــه ای نکرده انــد کــه 
مــا بگوییــم تمــام شــد. امــا 9 دی مــاه هــر چــه بــود 
تجدیــد میثــاق بــا رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی بــود 

و مــا ایــن روز را گرامــی می داریــم.
ــت موضــوع پیشــگیری از  ــان اینکــه اهمی ــا بی وی ب
ــر کســی پوشــیده نیســت، گفــت:  ــم ب ــکاب جرائ ارت
مــا در ســال های اخیــر هــر چــه اقدامــات پیشــگیرانه 

را افزایــش دادیــم، جرائــم کاهــش پیــدا کــرد.
ســردار اشــتری ادامــه داد: بعضــی از جرایــم بــه دلیل 
جهــل افــراد رخ می دهــد و برخــی نمی داننــد انجــام 
ــازی  ــا آگاه س ــن م ــت؛ بنابرای ــرم اس ــل ج ــک عم  ی
انجــام  به ویــژه ســربازان  و  میــان کارکنــان  در  را 

ــود. ــد ب ــر خواه ــه موث ــم ک دادی

ــا  ــاط را ب ــترین ارتب ــا بیش ــه ناج ــان اینک ــا بی وی ب
مــردم دارد، افــزود: ســاالنه حــدود 28 میلیــون 
ــا در  ــم؛ مث ــه می دهی ــه شــهروندان ارائ خدمــت را ب
ــه صــادر  ــون گذرنام ــه حــدود 4 میلی بخــش گذرنام

می شــود.
فرمانــده ناجــا ادامــه داد: روزانــه حــدود 30 میلیــون 
ــق 110، 197  ــف از طری ــیوه های مختل ــه ش ــاس ب  تم
ــه  ــات ب ــزار خدم ــا ه ــرار و صده ــس برق ــا پلی و ... ب

ــنا ــود. ایس ــه می ش ــردم ارائ م

ــی1۶7  ــس از بررس ــود مجل ــل ن ــیون اص ــس کمیس رئی
ــوان  ــران توســط دی ــده فیش هــای حقــوق مدی هــزار پرون
محاســبات و احــراز تخلــف 397 مدیــر نجومی بگیــر خبــر 
داد و گفــت:  کمیســیون منتظــر ارائــه گــزارش جامــع دیــوان 
ــای  ــی و وام ه ــای نجوم ــوص فیش ه ــبات درخص محاس

کان اســت.
متخلفــان  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  محمــدی  داوود 
ــیون  ــت:  کمیس ــار داش ــی اظه ــوق نجوم ــای حق فیش ه
ــان ورود نکــرده اســت؛  ــن متخلف ــداد ای ــه تع اصــل 900 ب
ولــی بــر اســاس گــزارش دیــوان محاســبات، از 1۶7 هــزار 
مــورد فیشــی کــه بررســی شــده، 397 مــورد تخلــف 
ــوه  ــه ق ــی ب ــداد برخ ــن تع ــت. از ای ــده اس ــاهده ش مش
قضائیــه احضــار شــدند و پرونــده آن هــا در حــال بررســی 

ــت. اس
 وی بــا بیــان اینکــه دیــوان محاســبات نیــز پرونــده برخــی 
را در همیــن ارتبــاط بــرای اســترداد میــزان تخلــف بررســی 
کــرده، در واکنــش بــه ایــن مســئله کــه آیــا تنهــا اســترداد 
مبالــغ کافــی اســت، گفــت: بــر اســاس فرمایشــات مقــام 
ــا آن هــا کــه خــاف قانــون  معظــم رهبــری، قطعــا بایــد ب
ــرد و مجــازات و از ســمت های  ــد، برخــورد ک ــل کرده ان عم

خــود عــزل شــوند.
 رئیــس کمیســیون اصــل نــود در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه برخــی مدیــران کــه از ســمت خــود عــزل شــده اند در 

جــای دیگــری بــه کار گرفتــه شــده انــد، تصریــح کــرد: این 
 افــراد در ادارات دولتــی نمی تواننــد مشــغول بــه کار شــوند 
و  قطعــا در بخــش خصوصــی در حــال فعالیــت هســتند. 
البتــه موضــوع اینکــه حکــم انفصــال از خدمــت چند ســال 

باشــد، بســتگی بــه تصمیــم مرجــع قضایــی دارد.
 محمــدی بــا بیــان اینکــه از دیــوان محاســبات در خواســت 
ــای  ــوص فیش ه ــی ها را در خص ــن بررس ــم آخری کرده ای
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــه کن ــیون ارائ ــه کمیس ــی ب حقوق
مهم تریــن موضــوع ایــن اســت کــه بایــد بــا افــراد 
 متخلــف برخــورد قاطــع داشــت تــا هــم مــردم قانــع شــوند 
و ناراحتــی ایجادشــده از ایــن موضــوع حــل شــود و هــم 
ــه جــزای کارشــان برســند. ــه بیت المــال ب دســت اندازان ب

ــوان  ــاره ایــن موضــوع کــه دی  ایــن نماینــده مجلــس درب
محاســبات اعــام کــرده کــه 10 نفــر از نجومی بگیرهــا 
ــزارش  ــت:  در گ ــتند، گف ــغ نیس ــترداد مبال ــه اس ــر ب حاض
ــم  ــت کرده ای ــبات درخواس ــوان محاس ــه از دی ــی ک جامع
ایــن نکتــه و تعــداد دقیــق تخلفــات، تعــداد برخوردشــده 
ــه  ــی هم ــور کل ــه ط ــده و ب ــای استردادش ــزان پول ه می
اطاعــات در ایــن خصــوص، اشــاره شــده و در حــال حاضر 
منتظــر ایــن گــزارش هســتیم. همچنیــن دربــاره وام هــای 
کانــی کــه بــه نــام قرض الحســنه بــه برخــی افــراد 
ــم در  ــت کرده ای ــوان درخواس ــز، از دی ــده نی ــت ش پرداخ

ــد. ــح ده ــزارش توضی ــن گ ای

مجلس، دولت را مکلف کرد: 

تدوینطرحملیمقابلهباشرایطاضطراریتاسیساتهستهای

انتقادسرلشکرصفویازاستفادهغیراصولیازفضایمجازی

فرمانده ناجا: 

سرانفتنهتوبهنکردهاند

رئیس کمیسیون اصل نود:

تخلف۳۹۷مدیرنجومیبگیرمحرزشد

حتما بخوانید!
سران فتنه توبه  نکرده اند یکشنبه  12  دی ماه   21395

ـــمـــاره  333  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

ستمستیزی،رمزماندگاری
ادامه از صفحه یک: 

و مــا کنــا مهلکــی القــری اال و اهلهــا ظالمــون. و مــا جوامــع 
را بی آنکــه مردمــش ســتمگر باشــند، نابــود نمی ســازیم.  
ــت.  ــتمگری اس ــقوط، س ــل س ــی از عوام ــص، 59( یک )قص
ایــن فقــط بــه معنــای ضــرب و شــتم نیســت؛ بلکــه هرگونــه 
ســتمی می توانــد زمینــه ســقوط را فراهــم کنــد. ســتم 
ــی  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــتم فرهنگ ــی، س ــادی و مال  اقتص
و ... نیــز از عوامــل شکســت و ســقوط خواهــد بــود. هرگونــه 
فســادی کــه دیــده نشــود و چشــم بــه روی آن بســته شــود 
ــس  ــت  و بالعک ــرده اس ــازی ک ــقوط را زمینه س ــه ای از س پل
دولتــی کــه در فســاد حســاس و بــا فســادکنندگان بــه طــور 
ــد:  ــرآن می فرمای ــت. ق ــدگار اس ــد، مان ــورد می کن ــم برخ اع

ــون. و  ــا مصلح ــری اال و اهله ــک الق ــک لیهل ــا کان رب و م
پــروردگار تــو )هرگــز( بــر آن نبــوده اســت کــه جوامعــی را کــه 
مردمــش اصاحگــر هســتند، بــه ســتم هــاک کنــد. )هــود 
ــروی  ــتند و کج ــاح هس ــان اص ــه در جری ــی ک  117(. گروه
ــت  ــد و در جه ــه ســرعت اصــاح می کنن و اشــتباه خــود را ب
ــی  ــذا حت ــد. ل ــد ش ــاک نخواهن ــتند، ه ــور هس ــاح ام اص
ــا  ــران و ب ــی و جب ــد عذرخواه ــد، بای ــتباهی رخ ده ــر اش اگ
ســرعت امــور را راســت و اصــاح کــرد. مشــخص اســت کــه 
ــداد اســت  ــار و هــاک جوامــع ســتم و بی ــی ادب عامــل اصل
ــود  ــل ش ــت عم ــه عدال ــه در آن ب ــه ای ک ــت و جامع  و دول
و اصاحگــری بــر روابــط آن حاکــم باشــد، از ســر ســتم، رو به 
 هاکــت نمــی رود. انحــراف از موازیــن حــق، تجــاوز از مرزهــا 
و حــدود الهــی و انســانی و قــرار دادن امور در غیــر جایگاهش 
از مهم تریــن عوامــل ادبــار دولت هــا و هاکــت جوامــع 
ــیبی  ــت را در سراش ــه و دول ــی، جامع ــم اجتماع ــت. ظل اس
فروپاشــی قــرار می دهــد. تقســیم جامعــه بــه طبقــات حاکــم 
و محکــوم، اربــاب و بنــده و ســامان دادن قوانیــن و نظامــی 
ــد  ــات قدرتمن ــاص و طبق ــای خ ــع گروه ه ــظ مناف ــه حاف ک
ــع  ــازد و جوام ــد می س ــرعت فاس ــا س ــا را ب ــت، دولت ه اس
ــرار  ــرافیت و ق ــدن اش ــم ش ــاند. حاک ــی می کش ــه تباه را ب
گرفتــن ثروتمنــدان در رأس قــدرت اجتماعــی، ســبب حاکــم 
و شهوت پرســتی می شــود  روحیــه خوشــگذرانی   شــدن 
و همیــن مهم تریــن عامــل تباهــی دولــت و حکومــت اســت. 
بیــداد و ســتمگری  فســاد و تباهــی جامعه هــا، و رواج 
ثــروت در دســتان گروهــی  محصــول تمرکــز قــدرت و 
ــان اســت. قــرآن کریــم حاکــم  خــاص و تمامیت خواهــی آن
ــان ثــروت و ســرمایه را مایــه هاکــت جوامــع  شــدن صاحب
معرفــی می کنــد: و اذا اردنــا ان نهلــک قریــه امرنــا مترفیهــا 
ــون  ــرا. چ ــا تدمی ــول فدمرن ــا الق ــا فحــق علیه ففســقوا فیه
ــود  ــه ای( را هــاک و ناب ــردم ســرزمینی )جامع ــم م بخواهی
ــران  ــن )توانگ ــرای مترفی ــود را ب ــر خ ــت اوام ــم، نخس کنی
ــر  ــان )از س ــس آن ــم؛ پ ــان می داری ــا بی ــدان( آنج و ثروتمن
توانگــری و شــادخواری( نافرمانــی و فســق می کننــد؛ در 
نتیجــه وعــده عــذاب در حــق آنــان تحقــق می یابــد؛ پــس آن 
ــم.  ــه ســختی در هــم می کوبی ســرزمین )و مردمانــش( را ب
ــا  ــی دولت ه ــل تباه ــن عوام ــن مهم تری  )اســراء، 16(. بنابرای

و هاکت جوامع، ظلم اقتصادی و اجتماعی است.

عواملانسجامخانواده)2(
ــن  ــان ها و تامی ــت انس ــام، تربی ــن اس ــى دی ــدف اساس ه
ــى  ــل زندگ ــودی و مراح ــاد وج ــام ابع ــر در تم ــعادت بش س
ــن  ــراى ای ــر اســام، ب ــژه پیامب ــى، به وی ــران اله اســت. پیامب
ــت  ســعى  ــن راه نهای ــوث شــده و در ای ــدس مبع ــدف مق ه
خــود را مبــذول داشــته و در انجــام ایــن ماموریــت،  بــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــرى بش ــق فط ــا و عائ ــا، ویژگى ه نیازه
اصــل مســلم توجــه فــراوان داشــته اســت. خداونــد متعــال 
بــراى تربیــت افــراد بشــر، کانــون پــر مهــر خانــواده را بهتریــن 
محیــط تربیتــى انســان قــرار داده اســت. بــه همیــن جهــت 
ــل  ــش اه ــگ حیات بخ ــام و فرهن ــى اس ــتورات تربیت دس
بیــت، دقیقــا در راســتاى پــرورش فطــرى انســان ها، تدویــن 
ــه  ــم دســتوراتی ب ــن مه ــه ای ــرای رســیدن ب شــده اســت. ب
از طریــق  انســجام خانواده هــا  و  ترقــی  عنــوان عوامــل 
قــرآن کریــم و ائمــه دیــن بــه مــا رســیده کــه توجــه بــه آن 
ــه  ــی ب ــرده و بی توجه ــه ک ــات بیم ــا را از آف ــل خانواده ه عوام
آن ســقوط و فروپاشــی خانواده هــا را در پــی دارد. اینــک 
ــواده  ــل انســجام و اســتحکام خان ــه بررســى بعضــی عوام ب
در پرتــو قــرآن  کریــم و ســیره و ســخنان اهــل بیــت 

مى  پردازیــم. 
ایجــاد فضــای عاطفــی و ارتباطــات کامــی: نقــش ســازنده 
ــواده  ــراد خان ــن اف ــوگ بی ــو و دیال ــی و گفت وگ ــاط کام  ارتب
را هیــچ صاحــب رأیــی نمی توانــد انــکار کنــد. این گونــه 
ــه  ــل ب ــه در ذی ــددی دارد ک ــواع و اقســام متع ــز ان ــاط نی ارتب

ــود: ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه برخ
     گفت وگوهای محبت آمیز

یکــى از راه هــاى اســتحکام بنیــان خانــواده، توجــه بــه ارتبــاط 
ــات  ــرى از کلم ــى و بهره  گی ــخنان عاطف ــت. س ــى اس کام
ــب  ــز، مخاط ــته و محبت  آمی ــاى شایس ــین و خطاب ه دلنش
را جــذب مى کنــد؛ خواســته یــا ناخواســته از گوینــده راضــى 
ــه او  ــبت  ب ــت نس ــاس محب ــى احس ــش نوع ــده و در دل ش
ایجــاد مى شــود. اگــر در خانــواده اى، مــرد یــا زنــی بــا عبــارات 
زیبــا و دلپذیــر همســرش را صــدا کنــد، عــاوه بــر اینکــه بــه 
فرزنــدان چگونــه ســخن گفتــن را مى آمــوزد در قلــب او 
ــد:  ــان مى فرمای ــر مؤمن ــژه اى خواهــد یافــت. امی ــگاه وی جای
ــا  ــواب«. زیب ــل الج ــمعوا جمی ــاب تس ــی الخط ــوا ف »أجمل
ســخن بگوییــد تــا ســخن زیبــا بشــنوید. خطاب هــاى 
ــدان  ــر، فرزن ــوازش و همس ــا، روح را ن ــز و دلرب  ماطفت  آمی
و دیگــر افــراد خانــواده را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
ــا آخــر  ــز ت ــا هســتند کــه هرگ ــدر زیب ــارات، آنق بعضــى از عب
عمــر فرامــوش نمــى  شــوند. رســول گرامــى اســام بــا توجــه 
بــه ایــن نکتــه فرمودنــد: »قــول الّرجــل للمــراة إّنــى احّبــِک 
الیذهــب مــن قلبهــا ابــدا«. مــردى کــه بــه زنــش بگویــد مــن 
تــو را دوســت دارم، تاثیــر ایــن ســخن هرگــز از دل زن بیــرون 
ــان خویــش  ــد زب نمــى  رود. اساســا مــرد و زن مســلمان بای
ــا از  ــان فطرت ــرا انس ــد؛ زی ــادت دهن ــک ع ــخن نی ــه س را ب
عبارت هــاى جــذاب و پرمهــر اســتقبال می کنــد و نســبت  بــه 
انســان هاى نیکوســخن در دل احســاس محبــت مى نمایــد.

     سالم کردن
ــا  ــداى رس ــا ص ــردن ب ــام ک ــام، س ــاى اس ــق آموزش ه طب
ــت  ــب تقوی ــذاب، موج ــى و ج ــى عاطف ــا آهنگ ــح و ب و واض
ــد  ــواده خواه ــراد خان ــایر اف ــوهر و س ــن زن و ش ــط بی رواب
ــرد ــن می ب ــا را از بی ــى، کینه ه ــى عاطف ــا لحن  شــد. ســام ب
روحیــه را تقویــت و دل هــا را بــه هــم نزدیــک مى کنــد. امــام 
صــادق علیه الســام فرمــود: »یســلم الرجــل اذا دخــل علــی 
ــه  ــد ب ــود، بای ــه وارد مى ش ــه خان ــوهر ب ــى ش ــه«؛ وقت اهل

ــد. ــژه همســرش( ســام کن ــواده )به وی اعضــاى خان
     صدا کردن با بهترین نام

ــه بیشــتر دوســت دارد، در  ــى ک ــا نام ــردن همســر ب صــدا ک
ایجــاد انــس و الفــت در میــان زوجیــن تاثیــر بســزایى 
ــد  ــه فرموده ان ــى اســام توصی ــر گرام ــد داشــت. پیامب خواه
کــه بــراى افزایــش مهــر و صفــا در میــان مســلمانان، همدیگر 
را بــا نــام زیبــا و محترمانــه صــدا بزننــد: »ثــاث یصفیــن ود 
المــرء الخیــه المســلم یلقــاه بالبشــر اذا لقیــه و یوســع لــه 
ــماء  ــب االس ــوه باح ــه و یدع ــس الی ــس اذا جل ــى المجل ف
ــت  ــا و صمیمی ــت ، صف ــتى و محب ــز دوس ــه چی ــه«؛ س  الی
را در میــان دو مســلمان تقویــت مى کنــد؛ هنــگام ماقــات بــا 
خوشــرویى و چهــره اى گشــاده برخــورد کنــد؛ اگــر مى خواهــد 
در کنــار او بنشــیند برایــش جــا بــاز کنــد؛ بــه بهتریــن نامــى 

کــه دوســت دارد، او را صــدا بزنــد.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

مأموریت الریجانی به دیوان محاسبات: 

چگونگیهزینهکرددولتبرایدرآمد

منابعهدفمندییارانههابررسیشود
ــبات  ــوان محاس ــه دی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
بــرای درآمــد  دســتور داد چگونگــی هزینه کــرد دولــت 
منابــع هدفمنــدی یارانه هــا را بررســی کنــد و بــه نماینــدگان 
مجلــس گــزارش دهــد. محمدباقــر نوبخــت، رئیس ســازمان 
ــروز  ــح دی ــی صب ــت علن ــور، در نشس ــه کش ــه و بودج برنام
ــنهاد  ــی پیش ــان بررس ــامی و در جری ــورای اس ــس ش مجل
ــک  ــاد بان ــر ایج ــی ب ــه، مبن ــده طرقب ــان، نماین ــد دهق محم
جامــع اطاعاتــی و اختصــاص یارانــه بــه افــراد تحــت 
ــه امــداد در  پوشــش نهادهایــی همچــون بهزیســتی و کمیت
برنامــه ششــم توســعه اظهــار داشــت: ایــن پیشــنهاد دارای 
ــر وزارت تعــاون، کار  دو بخــش اســت؛ در بخــش نخســت ب
ــا پایــان ســال 9۶  و رفــاه اجتماعــی تکلیــف می شــود کــه ت
پایــگاه اطاعاتــی ایجــاد کنــد تــا هویــت و تــوان اقتصــادی 
ــنامه ای از  ــدام شناس ــن اق ــا ای ــود و ب ــخص ش ــراد مش اف
تمامــی افــراد تشــکیل می شــود و در بخــش دوم پیشــنهاد 
ــوان  ــن ت ــگاه تعیی ــاد پای ــه ایج ــه ب ــا توج ــان، ب ــای دهق آق
ــی  ــای حمایت ــش نهاده ــت پوش ــراد تح ــه اف ــادی، ب اقتص
کــه نیازمنــد دریافــت یارانــه هســتند، یارانــه نقــدی پرداخــت 
ــراد  ــه اف ــدی ب ــه نق ــاص یاران ــزود: اختص ــود. وی اف می ش
کم بضاعــت در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
اســت. اختصــاص یارانــه نقــدی بــه افــراد نیازمنــد، اجــرای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی را تســریع کــرده و بــه 
ایجــاد اشــتغال، تولیــد و فعالیت هــای تولیــدی کمــک 
می کنــد و قطعــا یارانــه افــرادی کــه نیازمنــد هســتند، قطــع 

نمی شــود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــر همیــن اســاس 
یــادآور شــد: امــروز در مجلــس دو حــرف متفــاوت بــه 
نماینــدگان ارائــه شــد؛ لــذا از آقــای الریجانــی، رئیــس 
مجلــس و دیــوان محاســبات، درخواســت می کنــم کــه 
ــدی  ــد هدفمن ــان درآم ــارد توم ــزار میلی ــه شــود از 80 ه گفت
ــه  ــوان یاران ــه عن ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــه 40 ه ــا ک یارانه ه
بــه خانوارهــا پرداخــت می شــود، مابقــی چــه   نقــدی 

می شود؟ 
ــان  ــارد توم ــه 40 هــزار میلی ــر اینک ــی ب ــی مبن ــروز اظهارات ام
ــر  ــح دادم ب ــده توضی ــه بن ــد ک ــرح ش ــود، مط ــه می ش چ
اســاس مجوزهــای قانونــی هماننــد آنچــه بایــد بــرای غیــر 
ــس  ــس مجل ــذا از رئی ــود؛ ل ــع می ش ــود، توزی ــت ش پرداخ
ــوان  ــد »دی ــس مانن ــی مجل ــاد نظارت ــه از نه ــا دارم ک تقاض
اعــداد  انــرژی«  تخصصــی  و »کمیســیون  محاســبات« 
و ارقامــی را کــه می توانــد مبنــای شــکل گیری اذهــان 
 عمومــی شــود بررســی کنــد و گــزارش آن را بــه مجلــس ارائه 
دهد.ســپس علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی در پاســخ بــه ایــن اظهــارات نوبخــت گفت: امــروز دو 
لیســت داده شــده کــه بــه دیــوان محاســبات ارائــه می شــود 
 تــا ایــن اعــداد و ارقــام را بررســی کنــد و بــه مجلــس گــزارش 

دهد. فارس

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
خبر داد:

دستگیرییکیازمتهمانتخلفاقتصادی

درفرودگاههایکشور
خجســته گفــت: یکــی از متخلفــان پرونــده تخلف اقتصــادی در 

فرودگاه هــای کشــور دســتگیر شــد. 
مفاســد  بــا  مبــارزه  فراکســیون  رئیــس  امیــر خجســته، 
ــای  ــه پرونده ه ــد رســیدگی ب ــاره رون ــس ، درب اقتصــادی مجل
ــرک و  ــرداری در گم ــادی و کاهب ــادهای اقتص ــه فس ــوط ب مرب
فرودگاه هــای کشــور اظهــار کــرد: پرونــده مربــوط بــه تخلفــات 
اقتصــادی صــورت گرفتــه در فــرودگاه و گمــرک کشــور در 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــادی ب ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــیون مب فراکس

ــت.  ــده اس ــی ش بررس
وی افــزود: در حــال حاضــر ایــن پرونــده بــرای بررســی بیشــتر 
بــه دســتگاه های نظارتــی ارســال شــده اســت. خجســته 
ــی  ــه و اطاعات ــات صورت گرفت ــق تحقیق ــرد: طب ــان ک خاطرنش
فرودگاه هــای  مســئوالن  از  یکــی  کرده ایــم  کســب  کــه 
اســتان های کشــور کــه در بحــث تبانــی بــا پیمانــکاران همــکاری 
ــی  ــال بررس ــده وی در ح ــد پرون ــده و رون ــتگیر ش ــته دس  داش
است.خجســته همچنیــن دربــاره ادعاهــای مطرح شــده پیرامون 
ــده یــک ســریال  نمایــش خانگــی تصریــح  پولشــویی تهیه کنن
ــا  ــارزه ب ــز در فراکســیون مب ــده نی ــن تهیه کنن کــرد: تخلفــات ای
مفاســد مجلــس بررســی شــده و مــواردی مربــوط به پولشــویی 
وی بــه اثبــات رســیده کــه مجلــس بــرای بررســی بیشــتر، ایــن 
ــاع   ــه ارج ــوه قضائی ــی و ق ــتگاه های نظارت ــه دس ــوع را ب موض
داده اســت.وی تأکیــد کــرد: طبــق آمــاری کــه در اختیــار مــا قرار 
دارد مشــخص شــده اســت برخــی از تهیه کننــدگان ســینما نیــز 
 بــا گرفتــن وام هــای میلیــاردی و انجــام کارهایــی خــاف قانــون

برنامه های خود را طراحی و اجرا می کنند. میزان

ــی شــدند  ــکا مدع ــی و پیشــین آمری ــات کنون مقام
کــه حــدود 10 میلیــارد دالر از ســرمایه ای کــه ایــران 
ــی  ــه آن دسترس ــت ب ــق موق ــول تواف ــان حص از زم
پیــدا کــرد، بــه صــورت پــول نقــد و طــا بــوده اســت.

ــه  ــته روزنام ــه نوش ــن، ب ــای وط ــزارش  کیمی ــه گ ب
ــه  ــال 2013 ب ــران از س ــت ای ــت، دول واشنگتن پس
دلیــل رفــع تحریم هــا در پــی حصــول یــک توافــق 
ــد  ــورت نق ــه ص ــروه 1+5 ب ــا گ ــت ب ــته ای موق هس

ــدا  ــی پی ــارد دالر دسترس ــدود 10 میلی ــه ح ــا ب و ط
کــرده کــه بخشــی از آن بابــت آزاد شــدن درآمدهــای 
ــای  ــه در بانک ه ــوده ک ــران ب ــی مسدودشــده ای نفت
ــده  ــل ش ــران منتق ــه ته ــته و ب ــرار داش ــی ق خارج

اســت.
ــبات  ــی، محاس ــه آمریکای ــن روزنام ــته ای ــه نوش ب
ــس از  ــران پ ــای ای ــوع عایدی ه ــه مجم ــوط ب مرب
رفــع تحریم هــا تــا بــه امــروز، شــامل پرداخت هــای 
 اعام شــده از جملــه 1.4 میلیــارد دالر بــه تهــران 
ــن  ــش از ای ــه پی ــود ک ــواردی می ش ــاوه م ــه ع و ب

اعــام نشــده اســت.
ــر ســر برنامــه  ایــران و گــروه 1+5 در ژوئــن 2015 ب
جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( بــه توافــق دســت 
ــته ای  ــه هس ــت برنام ــب محدودی ــه موج ــد ک یافتن
ــه  ــده علی ــای وضع ش ــع تحریم ه ــران در ازای رف ای
ایــن کشــور شــده اســت؛ ایــن توافــق در ژانویــه 201۶ 

اجرایــی شــد.
ایــن توافــق بــه ایــران اجــازه می دهــد تــا بــا 
آمریــکا  ســوی  از  وضع شــده  تحریم هــای  لغــو 
ــرمایه  ــارد  دالر از س ــش از 100 میلی ــه بی ــا ب و اروپ
مسدودشــده اش دسترســی پیــدا کنــد کــه حــدود 10 
میلیــارد از آن بــه صــورت نقــدی و  طــا بــه دســت 
تهــران رســیده اســت؛ چــرا کــه امــکان دســتیابی بــه 
ــود  ــل وج ــه دلی ــنتی ب ــای س ــق بانک ه آن از طری
بعضــی محدودیت هــا امکان پذیــر نبــوده اســت.

ــارد  ــن 10 میلی ــه نوشــت: ای واشنگتن پســت در ادام
دالر پــول نقــد و طــا از طریــق کشــورهایی ثابــت در 

ــن  ــران منتقــل شــده و ای ــه ای ــا ب ــه و اروپ خاورمیان
فرآینــد بــا آزادســازی درآمدهــای نفتی مسدودشــده 
 ایــران در  بانک هــای بین المللــی توســط ژاپــن 
 کــره جنوبــی و هنــد بــه دســتور دولــت آمریــکا آغــاز 
و ســپس ایــن عایدی هــا بــه پــول نقــد و طــا 

ــد. ــل ش تبدی
ســاختن  ممکــن  بــرای  ســفید  همچنیــن کاخ 
بــه  ماهیانــه  دالری  میلیــون   700 پرداخت هــای 
ایــران، چندیــن معافیــت اجرایــی صــادر کــرده کــه 
بــه کشــورهای مدنظــر اجــازه آزاد کــردن درآمدهــای 
مــی داد.  را  ایــران  نفــت  فــروش  از  حاصــل 
بــدون ایــن معافیت هــا، ایــن کشــورها ناقــض 
ــد. ــمار می آمدن ــه ش ــکا ب ــه آمری ــای ثانوی تحریم ه
ــد ــن گفته ان ــر ای ــاوه ب ــی ع ــات آمریکای ــن مقام  ای

نگــه  بانک هــای خارجــی  کــه ســایر مبالــغ در 
ــون  ــر از 20 میلی ــای کمت ــدند و پول ه ــته می ش داش
دالر از طریــق بانک هــای کوچــک ایرانــی کــه تحریــم 
نشــده اند یــا موسســات مالــی کــه انتقال هایــی 
 مثــل حواله هــای خانوادگــی را انجــام می دهنــد

به ایران انتقال یافتند.
ــه دو  ــران ب ــی، ای ــات آمریکای ــای مقام ــر ادع ــا ب بن
دلیــل نیازمنــد انتقــال ایــن پول هــای در قالــب 
 طــا و نقــد بــوده اســت: دسترســی ســریع بــه پــول 
ــران  ــه ته ــول ب ــال پ ــواری های انتق ــز از دش و پرهی
ــون  ــه 700میلی ــرای پرداخــت ماهیان ــر راهــی ب و اگ
 دالر بــه ایــران در طــول مذاکــرات  پیــدا نمی شــدح

صول توافق نهایی ممکن  نبود. ایسنا

ــرای  ــگام ب ــات زودهن ــوص تبلیغ ــی درخص  کدخدای
انتخابــات و تاثیــر آن بــر تاییــد صاحیــت افــراد گفت: 
اگــر تبلیغــات زودهنــگام باشــد، شــورای نگهبــان این 
مســئله را در تاییــد صاحیت هــا مدنظــر قــرار خواهــد 

داد.  
ــات  ــون انتخاب ــی قان ــه اصاح ــوص الیح وی درخص
ــت  ــئوالن دول ــی مس ــوص برخ ــن خص ــت: در ای گف
اعــام کردنــد نمی تواننــد الیحــه مربوطــه را بــه دلیــل 
درگیــری الیحــه ششــم برنامــه توســعه و بودجــه بــه 
مجلــس برســانند؛ امــا مجلــس اعــام کــرد شــاید در 
ــی  ــت های کل ــوان سیاس ــه عن ــه ب ــرح آنچ ــب ط قال
ــرف  ــا برط ــت، ب ــده اس ــات آم ــون انتخاب ــاح قان اص
ــا در  ــد ت ــه دهن ــرادات موجــود ارائ ــردن بعضــی ای ک

ــات پیــش رو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. انتخاب
ــوالی  ــه س ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش  س
ــرای  ــد ب ــز می توانن ــان نی ــا زن ــه آی ــر اینک ــی ب مبن
ــت:  ــوند، گف ــزد ش ــوری نام ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــه  ــوز ب ــان هن بحــث رجــل سیاســی در شــورای نگهب

ــت. ــیده اس ــه نرس نتیج
 کدخدایــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی 
ــدل  ــد م ــان نمی خواه ــورای نگهب ــا ش ــه آی ــر اینک ب
شــفافی را بــرای تعییــن صاحیــت افــراد ارائــه 
ــت:  ــرد، گف ــرار گی ــری ق ــه کمت ــورد هجم ــا م ــد ت ده
ــا توجــه بــه سیاســت های اباغــی مقــام  مــا هنــوز ب
 معظــم رهبــری بحــث شــاخص های رجــل سیاســی
ــودن را در دســت بررســی  ــر ب ــر و مدب ــی، مدی مذهب

داریــم؛ پــس از مشــخص شــدن ایــن معیــار نتیجــه 
اعــام خواهــد شــد.

 آنچــه از اهمیــت ویــژه ای در بررســی صاحیــت 
و  عملکــرد  بــه  مربــوط  اســت،  برخــوردار  افــراد 

اقدامــات خــود فــرد اســت.
ــوالی  ــه س ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش  س
ــنی اژه ای ــخنان محس ــق س ــه مطاب ــر اینک ــی ب  منب
قــوه قضائیــه،  هاشــمی رفســنجانی،  ســخنگوی 
در آســتانه انتخابــات 88 مســئله ابهــام و تقلــب 
ــما در  ــر ش ــت؛ نظ ــرده اس ــرح ک ــات را مط در انتخاب
ــه  ــت: از پاســخ دادن ب ــن خصــوص چیســت، گف ای
ــخصی  ــون ش ــم؛ چ ــری می کن ــوال کناره گی ــن س ای

ــتم. ــی نیس سیاس

سخنگوی شورای نگهبان:

تبلیغاتزودهنگامدرتاییدصالحیتافرادمدنظرقرارخواهدگرفت

مقامات آمریکایی مدعی شدند: 

انتقال 10 میلیارد دالر از عایدی های ایران 
به صورت پول نقد و طال
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ــا  ــی پ ــول لبن ــک محص ــا، ی ــی دالر و ط ــای سرکش در روزه
ــوان یکــی محصــوالت  ــه عن ــره ب ــی گذاشــت. ک در جــاده گران
ــه رو  ــدی روب ــی 25 درص ــش قیمت ــا افزای ــی ب ــرف لبن پرمص
از  ســازمان حمایــت  تهدیدهــای  همــه  علی رغــم  و  شــد 

مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دربــاره بازگشــت قیمــت کــره 
ــد،  ــا ارزان نش ــول نه تنه ــن محص ــی، ای ــل از گران ــرخ قب ــه ن ب
بلکــه گران تــر هــم شــد. امــا چــرا کــره کــه در میــان کاالهــای 
گــروه یــک قــرار دارد، ناگهــان اینگونــه گــران شــد و چــه کســی 
یــا کســانی در ایــن وضعیــت در حــال گرفتــن کــره از آب 
هســتند؟ در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه دالیــل 

ــره. ــر ک ــای اخی گرانی ه
    افزایش تعرفه

ــدگان  ــت از تولیدکنن ــتای حمای ــت در راس ــال دول ــل امس اوای
داخلــی، تعرفــه واردات کــره را از 4 درصــد بــه 20 درصــد 
افزایــش داد. امــا انــگار ایــن افزایــش تعرفــه نه تنهــا قیمــت را 
کاهــش نــداده، بلکــه بهانــه ای شــده بــرای گــران شــدن ایــن 

ــی. ــای ایران ــدار خانواده ه ــول پرطرف محص
    گرانی جهانی؟

بــه گفتــه برخــی کارشناســان، قیمــت جهانــی کــره در یــک مــاه 
اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل هــم ایــن 

موضــوع بهانــه ای شــده بــرای افزایــش قیمــت.
    افزایش هزینه ها؟

ــش  ــی را افزای ــل گران ــره دلی ــده ک ــدگان عم ــی تولیدکنن بعض
ــد کــه هزینه هــا  ــوان می کنن ــد و عن هزینه هــای جــاری می دانن
ــه  ــت؛ درنتیج ــه اس ــش یافت ــل افزای ــای قب ــبت ماه ه ــه نس ب
آن هــا محصــول گران تــری بــه دســت می آورنــد کــه مجبورنــد 
گران تــر هــم بفروشــند. البتــه ایــن ادعــا در حالــی کــه قیمــت 
انــرژی و ســایر مــوارد دســت کم از اوایــل پاییــز افزایــش 
نداشــته، عجیــب بــه نظــر می رســد. هزینــه دســتمزد هــم کــه 
ــر  ــه نظ ــد ب ــری نداشــته و بعی ــچ تغیی ــدای امســال هی از ابت
ــران  ــه کارگ ــتری ب ــول بیش ــرم پ ــه داران محت ــد کارخان می رس

خــود پرداخــت کــرده باشــند.
    ردپای دالر و صادرات

یکــی از گزینه هایــی کــه بســیاری از کارشناســان بــر آن تاکیــد 

دارنــد، ردپــای صــادرات اســت.
رغبــت  کــره،  جهانــی  قیمــت  افزایــش  بــا  همزمــان   
تولیدکننــدگان داخلــی بــه صــادرات بیشــتر شــد و درســت در 
همیــن زمــان دالر بــا افزایشــی عجیــب و غریــب از 3500 تومان 
بــه 4000 تومــان رســید و ایــن موضــوع بــر میــل تولیدکننــدگان 
بــه صــادرات بیشــتر افــزود و کار بــه جایــی رســید کــه دیگــر 

ــد.  ــی ندارن ــروش داخل ــه ف ــی ب ــت چندان رغب
همیــن موضــوع باعــث شــده تــا ایــن تولیدکننــدگان کــه ملــزم 
ــا  ــل را ب ــد داخ ــره تولی ــتند، ک ــی هس ــازار داخل ــن ب ــه تأمی ب
افزایشــی 25 درصــدی بــه فــروش برســانند و همچون همیشــه 
ایــن مــردم هســتند کــه نقــش ســنگ زیریــن آســیاب را دارنــد 

و ناگزیــر بایــد ایــن وضعیــت را تحمــل کننــد.
    حمایت کجاست؟

متاســفانه هماننــد همیشــه ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان تنهــا ســازمانی عریــض و طویــل اســت کــه جز 

شــعار دادن کار خــاص دیگــری انجــام نمی دهــد. 
در کنــار ایــن حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان نیــز هــرگاه انجام 
ــدگان در  ــن تولیدکنن می شــود نتیجــه ای جــز سوءاســتفاده ای

بــر نداشــته اســت.
 اگــر حمایــت دولــت در افزایــش تعرفــه واردات چنیــن 
ــد  ــش نیاب ــا افزای ــن تعرفه ه ــه ای ــر ک نتیجــه ای دارد، چــه بهت
تــا دســت کم تولیدکننــدگان همچنــان محتــاج مــردم باشــند. 
ــن  ــرای ای ــاره ای ب ــده ســرانجام چ ــای آین ــم در روزه امیدواری

ــود. ــیده ش ــت اندیش وضعی

گزارش کیمیای وطن از گرانی کره در بازار

چه کسی از آب کره می گیرد؟

امــکان اخــذ پروانــه کســب بــرای آن دســته از متقاضیانــی 
ــاد  ــامانه نم ــد، در س ــت آن را دارن ــه دریاف ــل ب ــه تمای ک
ــک ســال  ــی ی ــی میســر شــد. در حال ــاد الکترونیک  اعتم
ــی صــدور  ــی چگونگ ــه اجرای ــب »آیین نام ــم از تصوی و نی
و تمدیــد پروانــه کســب و نحــوه نظــارت بــر افــراد صنفــی 

ــوز  ــه هن ــذرد ک ــازی« می گ ــای مج در فض
ســاز و کارهــای اجرایــی ایــن آیین نامــه 
فراهــم نشــده و بســیاری از فروشــگاه های 
ــب  ــه کس ــتن پروان ــدون داش ــی ب اینترنت
ناظــر  یــک  وجــود  بــدون  درنتیجــه  و 

مشــخص بــه فعالیــت می پردازنــد. 
ــت  ــوز ثاب ــا مج ــته تنه ــال گذش ــد س در چن

ــوده  ــاد ب ــاد اعتم ــی، نم ــاز فروشــگاه های اینترنت ــورد نی  م
و بــه غیــر از آن بارهــا مســئول صــدور پروانــه کســب تغییــر 
کــرده اســت. امــا ســرانجام روز چهارشــنبه مرکــز توســعه 
تجــارت الکترونیکــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــاند  ــاع می رس ــه اط ــرد: »ب ــام ک ــری اع ــال خب ــا ارس ب

پــس از پیگیری هــای صورت گرفتــه توســط مرکــز توســعه 
تجــارت الکترونیکــی، امــکان اخــذ پروانــه کســب بــرای آن 
دســته از متقاضیانــی کــه تمایــل بــه دریافــت آن را دارنــد 

در ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی میســر شــد.«
 البتــه بــا مراجعــه بــه صفحــه درخواســت پروانــه کســب 
ــه  ــا جمل ــان ب ــایت enamad.ir، همچن س
قانــون   87 مــاده  اجرایــی  »آیین نامــه 
نظــام صنفــی توســط وزیــر محتــرم صنعــت 
ــده  ــاغ گردی ــب و اب  معــدن و تجــارت تصوی
اعــام  متعاقبــا  آن  اجرایــی  فرآینــد  و 
خواهــد شــد«، مواجــه می شــوید و بــه نظــر 
ــر  ــده منتظ ــای آین ــد در روزه ــد بای می رس

ــیم.  ــامانه باش ــن س ــدن ای ــی ش عملیات
ــت  ــت دریاف ــازی جه ــگاه های مج ــت فروش ــی اس گفتن
ــازی  ــگاه مج ــایت فروش ــدا س ــد ابت ــب بای ــه کس  پروان
مرکــز  چک لیســت های  مطابــق  متقاضــی  توســط  را 

توســعه تجــارت الکترونیکــی راه انــدازی کننــد.

ــرد  ــف ک ــا را مکل ــزی در بخشــنامه ای بانک ه ــک  مرک بان
ــا،  ــاد قرارداده ــتری از مف ــل مش ــی کام ــدف آگاه ــا ه ب
پــس از انعقــاد و امضــای آن، نســخه ای را کــه دارای 
ارزش قانونــی یکســان بــا ســایر نســخ اســت، بــه 

ــد.  ــتری بدهن مش
بــه موجــب مفــاد تبصــره ذیــل مــاده 
ــود مســتمر محیــط کســب  ــون بهب 23 قان
و کار، مصــوب 1390/11/16 بــا موضــوع 
عقــود  فرم هــای  یکنواخت ســازی 
ــت  ــای یکنواخ ــی و فرم ه ــهیات بانک تس
ــود و  ــای تســهیاتی برخــی از عق قرارداده
ســایر بخشــنامه ها، مقــرر شــده اســت 

قراردادهــای جدیــد صرفــا بــر اســاس نمونــه قراردادهــای 
ــود.  ــد ش ــم و منعق ــوب تنظی مص

بــه همیــن منظــور بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 
 مکلــف شــدند بــا هــدف آگاهــی کامــل مشــتری، ضامــن 
ــدات  ــده، تمهی ــای منعق ــاد قرارداده ــذار از مف و وثیقه گ

الزم را اتخــاذ و پــس از انعقــاد و امضــای قــرارداد، 
ــا  ــان ب ــی یکس ــه دارای ارزش قانون ــخه ای از آن را ک نس
ــار اشــخاص  ســایر نســخ اســت، حســب مــورد در اختی

ــد.  ــرار دهن ــده ق ذکرش
ــن  ــده در ای ــل آم ــه عم ــدات ب ــم تاکی ــفانه علی رغ متاس
ــت  ــی از آن اس ــی ها حاک ــوص، بررس خص
کــه در بعضــی از بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری ایــن مهــم بــه نحــو شایســته 
ــرح  ــاد مص ــه و مف ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
در بخشــنامه های مــورد اشــاره بــه طــور 
کامــل رعایــت نمی شــود. از ایــن رو الزم 
ــه  ــب ب ــاغ مرات ــن اب ــا ضم ــت بانک ه اس
تمامــی واحدهــای ذی ربــط و اهتمــام الزم در نظــارت بــر 
حســن اجــرای مــوارد اباغــی، اطاعــات الزم درخصــوص 
چگونگــی انجــام محاســبات مربــوط بــه اقســاط، تســویه 
ــار  ــز در اختی ــی را نی ــزام دریافت ــه الت ــهیات و وج تس

ــد. ــرار دهن ــتریان ق مش

بــه  بــا اشــاره  ایــران  اتــاق اصنــاف  رئیــس 
جزئیــات بســته حمایتــی اصنــاف گفــت: در 
پرداخــت ایــن تســهیات صنــف پوشــاک، کیــف 
ــع چــاپ و بســته بندی در  کفــش، چــوب و صنای

ــد. ــرار دارن ــت ق اولوی
ــته  ــات بس ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فاضل  عل
خــروج از رکــود اصنــاف گفــت: طــرح ایــن بســته 
ــت  ــه دول ــه و ب ــاف تهی ــوی اصن ــی از س حمایت
ــا 45 روز  ــه ت ــدوارم ک ــت و امی ــده اس ــه ش ارائ
 آینــده جــواب مثبــت بگیریــم و ایــن کار بــه اجــرا 

برسد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مرحلــه اول تســهیات 
بــه 100 هــزار بنــگاه اختصــاص می یابــد افــزود: در 
ــش ــف، کف ــاک، کی ــا پوش ــت ب ــرح اولوی ــن ط  ای

چــوب و صنایــع چــاپ و بســته بندی اســت؛ البتــه 
ــاف  ــایر اصن ــه س ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ای
مشــمول نخواهنــد شــد؛ بلکــه ایــن 5 صنــف در 

اولویــت هســتند. 
ــه 10  ــام اینک ــا اع ــران ب ــاف ای ــاق اصن رئیــس ات
ــاف  ــرای اصن ــهیات ب ــان تس ــارد توم ــزار میلی ه
هــزار   100 بــه  دســت کم  شــده کــه  تعریــف 
بنــگاه پرداخــت می شــود، اظهــار داشــت: در 
ــین آالت  ــازی ماش ــازی و نوس ــه بهس ــن مرحل  ای
ــت اســت  ــدی اولوی ــای تولی ــزات کارگاه ه  و تجهی

و ایــن تســهیات نبایــد بــرای تأمیــن مــواد اولیــه 
یــا ســایر مــوارد هزینــه شــود. 

 فاضلــی بــا بیــان اینکه بســته بــه نوع ماشــین آالت
و نــوع فعالیــت، بیــن 100 تــا 150 میلیــون تومــان 
می یابــد تخصیــص  صنفــی  بنــگاه  هــر   بــه 

افــزود: مــدت بازپرداخــت ایــن تســهیات 4 
ــت. ــد اس ــود 16 درص ــرخ س ــا ن ــاله و ب س

ــن  ــروز چنی ــه ام ــا ب ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
و کوچــک  بنگاه هــای صنفــی  بــه  تســهیاتی 
ــت  ــرد دول ــن رویک ــود و ای ــه ب ــاص نیافت اختص
ــروز  ــه ام ــا ب ــار داشــت: ت ــر دارد، اظه جــای تقدی
ــزرگ  ــع ب ــه صنای ــط ب ــوده، فق ــهیاتی ب ــر تس ه
ــر  ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام ــه اس ــاص یافت اختص
ــه بنگاه هــای صنفــی  ــد ب  دولــت پذیرفتــه کــه بای

و کوچک هم توجه کند.
ــب  ــه منتظــر تصوی ــه بی صبران ــان اینک ــا بی  وی ب
بســته اصنــاف در دولــت هســتیم، گفــت: ســقف 
نیــاز هــر صنــف تعییــن  بــر  بنــا  تســهیات 
می شــود و نمی تــوان بــرای همــه اتحادیه هــا 

ــرد.  ــن ک ــد تعیی ــم واح ــک رق ی
ــر می گــردد  ــه اتحادیه هــا ب ــه بدن ــف ب ــن تعاری ای
کــه بایــد در زمــان تصویــب ایــن طــرح، مشــخص 
ــا چــه میزانــی تســهیات  شــود کــه هــر صنــف ت

نیــاز دارد.

رشــد اقتصــادی کشــور در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری 7.4 
درصــدی ثبــت شــده، بــا نــرخ بیــکاری 12.8 درصــدی کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل 1.8 درصــد رشــد داشــته، همخوانــی نــدارد. 
علیرضــا حائــری، کارشــناس مســائل اقتصــادی، می گویــد: بــا اعــام 
رشــد اقتصــادی غیرمنتظــره 7.4 درصــدی، انتظــار همگان بــر کاهش 
نــرخ بیــکاری بــود؛ زیــرا کــه رشــد اقتصــادی آن هــم بــا نــرخ بیــش 
 از 7 درصــد، مبیــن افزایــش تولیــدات کشــور و نیازمنــد کار و تــاش 
و در نتیجــه اشــتغال بیشــتر در کشــور اســت و اصــوال ایــن دو 
ــن  ــد؛ لیک ــر دارن ــا یکدیگ ــاداری ب ــاط مســتقیم و معن شــاخصه ارتب
بــا اعــام افزایــش نــرخ بیــکاری در ســال جــاری، گمانه زنــی 
ــی ایــن دو شــاخصه اقتصــادی در  درخصــوص علــت عــدم همخوان

ــت.  ــه اس ــاال گرفت ــور ب کش
اینکــه علی رغــم رشــد اقتصــادی 7.4 درصــدی در کشــور، همزمــان 
ــی از  ــد ناش ــتیم، می توان ــم هس ــکاری ه ــرخ بی ــش ن ــاهد افزای ش
دو علــت عمــده باشــد؛ نخســت اینکــه آمارهــای اعامــی مخــدوش 
باشــد. علــت دوم اینکــه مطابــق نظــر اغلــب کارشناســان اقتصــادی 
ــان شــد ــرخ رشــد اقتصــادی کشــور بی  کشــور کــه پــس از اعــام ن

رشــد اقتصــادی 7.4 درصــدی عمدتــا در بخش هــای غیرمولــد 
ــر روی افزایــش اشــتغال  ــه کــه نتوانســته ب اقتصــاد صــورت پذیرفت
ــای  ــن بخش ه ــرخ رشــد ای ــت داشــته باشــد و ن ــر مثب کشــور تأثی
ــت؛  ــن اس ــان پایی ــط همچن ــک و متوس ــع کوچ ــر صنای ــد نظی مول
ــده  ــذا عم ــذارد و ل ــه می گ ــر صح ــن نظ ــر ای ــز ب ــازار نی ــت ب وضعی
 رشــد اقتصــادی کشــور در بخش هــای تولیــد و فــروش نفــت 
و گاز و میعانــات گازی و اصــوال فــروش مــواد اولیــه صــورت پذیرفتــه 

. ست ا

ــه خــروج پاالیشــگاه  ــه بعضــی از بدعهدی هــای دولتمــردان نســبت ب عضــو شــورای شــهر اصفهــان ب
اصفهــان از شــعاع 50 کیلومتــری شــهر اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون بــرای جابه جایــی ایــن صنعــت 

اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر، عباس 
 حاج رســولی ها پیــش از ظهــر دیــروز در یکصــد 
شــورای  علنــی  جلســه  یکمیــن  و  شــصت  و 
اســامی شــهر، آلودگــی هــوا را یکــی از معضــات 
مهــم کانشــهرها، به ویــژه تهــران و اصفهــان اعــام 
کــرد و اظهــار داشــت: ایــن پدیــده ســامتی انســان 

ــد. ــد می کن ــت را تهدی ــط زیس و محی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر جاذبه هــای توریســتی 
بــه  بــود،  اختیــار ســایر کشــورها  اصفهــان در 
ــی  ــق آن درآمدزای ــدازه کل بودجــه کشــور از طری ان
می کردنــد، گفــت: البتــه بایــد توجــه کــرد کــه اگــر 
ــه آلودگــی باشــد  شــهر اصفهــان عــاری از هــر گون

ــود. ــر میســر خواهــد ب ــن ام ای
حاج رســولی ها افزایــش کیفیــت ســوخت تولیــدی 
را بــرای خودروهــا، یکــی از اقدامــات مثبــت بــرای 
ــرد  ــام ک ــوا اع ــای موجــود در ه  کاهــش آالینده ه
و بیــان داشــت: ایــن امــر در افزایــش کیفیــت هــوا 

تأثیــر جالــب توجهــی داشــته اســت.
 عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان توســعه معابــر شــهری و توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
را نیــز از دیگــر اقدامــات مثبــت صورت گرفتــه در راســتای کاهــش آالینده هــای موجــود در هوا دانســت و 

ابــراز داشــت: در ایــن راســتا بایــد یــادآور شــوم که مســئوالن نیــز بایــد در زمینه احیــای دائمــی رودخانه 
 زاینــده رود و احیــای تــاالب گاوخونــی توجــه بیشــتری داشــته باشــند تــا از ورود ریزگردهــا بــه اصفهــان 
جلوگیــری اصفهــان  شــرق  از  به ویــژه   و 

 شود.
بدعهدی هــای  از  بعضــی  بــه  ادامــه  در  وی 
ــه خــارج کــردن پاالیشــگاه  دولتی هــا نســبت ب
ایــن  کیلومتــری   50 شــعاع  از  اصفهــان 
شــهر اشــاره کــرد و افــزود: ایــن در حالــی 
ایــن  جابه جایــی  بــرای  نه تنهــا  اســت کــه 
اســت،  نگرفتــه  صــورت  اقدامــی  صنعــت 
ــعه ای در  ــرح توس ــرا ط ــنیده ایم اخی ــه ش بلک
 پاالیشــگاه دوبــاره اقداماتــی در دســت بررســی

 است.
 عضــو کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقــی 
ــان  و گردشــگری شــورای اســامی شــهر اصفه
تصریــح کــرد: اخیــرا ایــن پاالیشــگاه قرار اســت 
بــا همــکاری کــره جنوبــی بــه توســعه ایــن مرکز 
ــردم  ــق م ــی در ح ــم بزرگ ــن ظل ــردازد و ای بپ

اســت.
ــط  ــت از محی ــازمان حفاظ ــولی ها از س حاج رس
زیســت، اســتاندار اصفهــان و نماینــدگان مــردم 
ــوع  ــه موض ــیدگی ب ــتار رس ــان، خواس ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــامی و ش ــورای اس ــس ش در مجل

ــن اقــدام شــد. ــا ای ــه ب توســعه پاالیشــگاه و مقابل

جزئیات بسته خروج از رکود اصناف

عضو کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان:رشد اقتصاد با نرخ بیکاری همخوانی ندارد

جلوگیری از توسعه پاالیشگاه اصفهان الزامی است

حتما بخوانید!
3بانک ها مکلف به ارائه قرارداد... یکشنبه   12  دی ماه  1395

ـــمـــاره 333 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 جزئیات جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی 

برند مشهور لوازم خانگی
بعضــی  پیــش  چنــدی 
ــه انتشــار  ــدام ب رســانه ها اق
ــه  ــر جریم ــی ب ــاری مبن اخب
ــک  ــی ی ــارد تومان 3000 میلی
ــوازم  ــد مشــهور کــره ای ل برن
گمــرک  توســط  خانگــی 
کردنــد. بــر اســاس ایــن 
ــای  ــی از برنده ــه یک ــود ک ــده ب ــا ش ــا، ادع گزارش ه
ــات  ــل تخلف ــه دلی ــره ای ب ــی ک ــوازم خانگ ــهور ل مش
ــارد تومــان  ــغ 3000 میلی گمرکــی از ســوی گمــرک مبل
ــی از  ــور حاک ــای مذک ــت. گزارش ه ــده اس ــه ش جریم
ــن  ــل همی ــه دلی ــهور ب ــد مش ــن برن ــه ای ــود ک ــن ب ای
ــدگان داخلــی مطــرح  ــی کــه از ســوی تولیدکنن تخلفات
ــا تاکیــد  می شــد، جریمــه شــده، امــا گمــرک ایــران ب
ــوع  ــن موض ــدن ای ــانه ای ش ــی در رس ــه نقش ــر اینک ب
نداشــته اســت، اعــام کــرده کــه رأی صادرشــده بــرای 
ایــن پرونــده هنــوز قطعــی نیســت و نمایندگــی برنــد 
ــد.  ــراض کن ــه رأی صادرشــده اعت ــد ب مربوطــه می توان
از ســوی دیگــر گمــرک ایــران بــا بیــان اینکــه نظــارت 
ــد  ــک برن ــه ی ــا منحصــر ب ــات تنه ــوع تخلف ــن ن ــر ای ب
ــد  ــال رص ــه در ح ــدار داده ک ــود، هش ــاص نمی ش خ
ــر  ــای مشــهور دیگ ــی واردات بعضــی برنده الکترونیک
ــتور کار  ــابهی در دس ــای مش ــت و پرونده ه ــم هس ه
دفاتــر نظارتــی گمــرک قــرار دارد. گفتــه می شــود 
ترخیــص  برنــد مشــهور در حیــن  ایــن  صاحبــان 
کاالهــای خــود را بــه شــکل صحیــح بــه گمــرکات اظهار 
ــه طــور کامــل  ــه آن را ب ــوط ب و حقــوق و عــوارض مرب
پرداخــت می کردنــد؛ بنابرایــن در زمــان انجام تشــریفات 
ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــه تخلف ــی هیچ گون گمرک
بنابرایــن موضــوع، تخلــف ایــن برنــد مشــهور بــه یــک 
ــد انجــام تشــریفات گمرکــی  ــی در رون اصــل بین الملل
ــرک در  ــی گم ــه از ســوی ســازمان جهان ــردد ک برمی گ
اصــول و قواعــد سیســتم بین المللــی طبقه بنــدی 
کاالیــی گنجانــده شــده و بــه قاعــده 2 الــف معــروف 

است. 
بــر اســاس ایــن قاعــده صاحــب کاال، اجــزا و قطعــات 
تفکیــک هــر جــز و هرقطعــه  بــه  را  کاالی خــود 
در هــر گمــرک درســت اظهــار و حقــوق و عــوارض 
ــا  ــد؛ ام ــت می کن ــا را پرداخ ــه آن ه ــوط ب ــی مرب گمرک
ــون  ــه هم اکن ــات ک ــد اطاع ــا رص ــد ب ــرک می توان گم
ــری  ــوع را پیگی ــده، موض ــمند ش ــی و هوش الکترونیک
ــد  ــات تولی ــده، عملی ــه واردکنن ــی ک ــرده و در صورت ک
ــل  ــه در داخ ــات منفصل ــان روی قطع ــان زم را در هم
ــاژ اجــزا  ــه مونت کشــور انجــام ندهــد و صرفــا اقــدام ب
ــی  ــد تمام ــرک می توان ــد، گم ــی کن ــات واردات و قطع
کاالهایــش را مشــمول قاعــده 2 الــف کــرده و حقــوق 

ــد. ــت کن ــل را دریاف ــی کاالی کام ــوارض گمرک و ع

 افزایش اعتبارات یارانه ها 

در بودجه سال 96
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
اینکــه تنهــا 10 درصــد بودجــه ســالیانه بــه پروژه هــای 
عمرانــی اختصــاص می یابــد، گفــت: بــا وجــود مصوبــه 
مجلــس مبنــی بــر حــذف بعضــی از دهک هــای 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــت 48 ه ــر، دول یارانه بگی
داده  اختصــاص   96 بودجــه  در  یارانه هــا  پرداخــت 
اســت. ابوالفضــل ابوترابــی بــا اشــاره به اختصــاص 48 
هــزار میلیــارد تومــان از ســوی دولــت بــرای پرداخــت 
یارانه هــا در بودجــه 96 گفــت: بــر ایــن اســاس دولــت 
ــا  ــدارد. وی ب ــد را ن ــای پردرآم ــذف دهک ه ــد ح قص
ــر اینکــه افزایــش بودجــه پیشــنهادی دولــت  تاکیــد ب
ــارد  ــه 48 هــزار میلی ــرای پرداخــت یارانه هــا از 43 ب ب
ــس  ــا در مجل ــت: م ــون اســت، گف ــان خــاف قان توم
دهــک   3 دســت کم  دولــت   مصــوب کردیــم کــه 
ــه  ــه ارائ ــاری ک ــق آم ــت طب ــا دول ــد؛ ام را کاهــش ده
 داده تعــداد کمــی یعنــی حــدود 3 میلیــون نفــر 

را حذف کرده است.

خودپردازهای غیربانکی در راه است
 امیرحســین فتاحــی، کارشــناس بانکــداری الکترونیــک

از بررســی طــرح نســل جدیــد خودپردازهــا بــا نظــارت 
ــن  ــاس ای ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــزی خب ــک مرک بان
طــرح، خودپردازهــای غیربانکــی فعــال می شــوند. 
ــه  ــد ب ــدل جدی ــن م ــزود: ای ــی اف ــین فتاح امیرحس
دنبــال ارائــه خدمــات هوشــمند اســت تــا شــرکت های 
غیربانکــی، بتواننــد ســرویس هایی را کــه در بانــک 
بــه  داد:  ادامــه  ارائــه کنــد. وی  انجــام می شــود، 
عنــوان نمونــه اجــرای شــبکه مســتقل خودپــرداز 
ــه  ــه از طرح هــا در ایــن زمین جــدا از بانــک، یــک نمون
ــت  ــده اس ــدل شناخته ش ــک م ــا ی ــه در دنی ــت ک  اس
ــا، ســرویس دهی ــارِت خودپردازه ــم نظ ــا می توانی  و م

حمل و نقل پول و ... را در این بخش دنبال کنیم. 
ــارت  ــت نظ ــوارد تح ــن م ــق ای ــر تحق ــال حاض در ح
بانــک مرکــزی در دســتور کار اســت. ایــن طــرح 
خدمــات  نوعــی  بــه  کــه  کنــد  می توانــد کمــک 
 حرفه ای تــر بانکــی خــارج از شــبکه بانکــی کشــور

ــه  ــه ارائ ــن عرص ــال در ای ــرکت های فع ــیله ش ــه وس ب
شــود و ایــن موضــوع کمــک می کنــد بانک هــا از 
ــور خــارج شــوند  حــوزه اجــرای صــرف بســیاری از ام
ــت  ــوان گف ــه می ت ــود ک ــی خ ــه کار اصل ــد ب ــا بتوانن ت
مدیریــت داده هــای بــاارزش بانکــی اســت، بپردازنــد. 
البتــه در ایــن زمینــه بــا بانــک ملــی در مدیریــت 
مناســب داده هــا همکاری هایــی انجــام شــده تــا 
ــد در تشــخیص ســرویس های مناســب تر  ــک بتوان بان
ــری داشــته باشــد.  ــات دقیق ت ــرای مشــتریان اقدام ب
وی ادامــه داد: بــه طــور قطــع، همــه بایــد تــاش کننــد 
بــه ایــن ســمت برونــد؛ ولــی بــه نظــر می رســد فاصلــه 
بانکــداری در ایــران بــا نظام هــای نویــن پرداخــت 

ــاد اســت. اندکــی زی

بانک ها مکلف به ارائه قرارداد به مشتری شدندکسب و کارهای اینترنتی پروانه کسب می گیرند

با سالم و تشکر از شما
ــرای  ــا همــه مریض هــا را ب ــه تقریب یــک متخصــص ری
ــت  ــرده و باب ــت ک ــاری هدای ــاق کن ــه ات ــه ب ــت ری تس
یــک فــوت، مبلــغ 50 هــزار تومــن می گیــرد. دکتــر بــا 
دســتگاه 5 میلیونــی روزی تــا 3 میلیــون تومــان پــول 
ــال  ــت کم 5 س ــت دس ــت در صنع ــی آورد؛ آن وق در م

ــردد ... ــتگاه برگ ــول دس ــه پ ــد ک ــول می کش ط

ــتان ها  ــردم در بیمارس ــکالت م ــه مش ــی ب کاش نگاه
قدرت نمایــی  محــل  بــه  بیمارســتان ها  می شــد. 
پزشــکان، پرســتاران و کارمنــدان آن تبدیــل شــده 
ــورد  ــالمی در برخ ــالق اس ــدن اخ ــت نش ــت. رعای اس
ــه بیمــار و تحــت فشــار  ــا بیمــار، رســیدگی نکــردن ب ب
ــاد  ــض، هزینه هــای زی ــه همــراه مری ــرار دادن روحی ق
ــدات  ــه تعه ــبت ب ــکان نس ــی پزش ــی بعض و بی تفاوت
ــگار  ــه ان ــت ک ــواردی اس ــود از م ــی خ ــی و قانون اخالق

ــت. ــا نیس ــر آنه ــی ب ــچ نظارت هی

با سالم
ــی در  ــرای صرفه جوی ــذ و ب ــکالت کاغ ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــخ  ــار نس ــوی انتش ــاد جل ــذ، کاش وزارت ارش ــرف کاغ مص
اینــکار  بــا  می گرفــت.  را  کنکــور  کتاب هــای  جدیــد 
کتاب هــای کنکــور ســال بــه ســال دســت بــه دســت شــده 
و از هــدر رفــت پــول خانواده هــا جلوگیــری می شــد. البتــه 

ــوند. ــت می ش ــذ ناراح ــار کاغ ــی تج کم

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....233

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0913....736

0913....533

#هموطن_سالم

آگهی ابالغ اتهام

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

آقای تقی رستگارفر، فرزند: حیدر با کد ملی: 1229678174، با توجه به اینکه پرونده اتهامی شما در هیأت بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال رسیدگی می باشد و به دلیل عدم مراجعه 
و حضور شما جهت اباغ اتهام، به منظور آگاهی از مفاد اتهام به شماره 570 مورخ 95/09/07، این آگهی برای یک 

نوبت در این روزنامه درج می گردد.
اتهام شماره 570 مورخ 95/09/07 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری  به اطالع می رساند: به موجب اباغ 
کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتشار آگهی اباغ رأی جنابعالی در روزنامه کیمیای وطن مورخ 
95/02/30 و عدم مراجعه شما از تاریخ مذکور به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد لذا دارای 
غیبت غیر موجه به صورت متوالی می باشید که با بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منطبق است لذا 
مقتضی است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی دفاعیه کتبی خود را به )انضمام مستندات مربوطه، 
یک قطعه عکس جدید پرسنلی، آخر ین حکم کارگزینی( به هیات مذکور به آدرس تهران - خیابان آزادی - خیابان 
بهبودی -ابتدای نیایش غربی -کوچه ژاندارمری جنوبی - پاک 4 - ساختمان شماره 5 وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی - طبقه دوم - دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. بدیهی است در غیر 

اینصورت هیات غیابا به تخلف مذکور رسیدگی و حسب قوانین و مقررات به اصدار رأی اقدام می نماید.

12881 م الف
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حتما بخوانید!
کشف پیاده رو در چهارباغ عباسی اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــان  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق  مدی

اســتان  ایــن  موقوفه هــای  از  درصــد   60 گفــت: 
ــای  ــی از رقبه ه ــه بعض ــت ک ــی اس ــای زراع زمین ه
اســتان بــر اثــر خشکســالی به ویــژه در شــرق اصفهان 

فاقــد درآمــد اســت و مســتاجران نمی تواننــد حتــی 
ــد. حجت االســام  ــف را پرداخــت کنن مال االجــاره وق
و المســلمین رضــا صادقــی از وجــود بیــش از 5 هــزار 
بــاب مســجد فعــال و غیرفعــال در اســتان خبــر داد 
ــود  ــان وج ــتان اصفه ــینیه در اس ــزود: 950 حس  و اف

دارد.
ــود 23  ــی از وج ــلمین صادق ــام و المس حجت االس
ــزود: بعضــی از  ــر داد و اف ــه در اســتان خب ــزار رقب ه
ایــن رقبه هــا درآمــدزا و بعضــی قابلیــت درآمدزایــی 
جامعــه  نیازهــای  راســتای  در  بایــد  وقــف  دارد. 
 اســامی نیــت شــود و بتوانــد مشــکات را حــل 
ــگ نشــده  ــد. وقــف در جامعــه مــا کم رن و فصــل کن
و بــا کمــی دقــت، آثــار و بــرکات آن قابــل مشــاهده 

اســت.
۱۰ پروژه مشارکتی در بخش مسکونی و تجاری

ــتان  ــاف اس ــادی اداره اوق ــره وری و اقتص ــاون به مع
ــاری  ــه در ســال ج ــه اینک ــا اشــاره ب ــز ب ــان نی اصفه
ــروژه مشــارکتی در بخــش مســکونی و تجــاری  ۱0 پ
ــی  ــال اجرای ــارد ری ــر ۱۱3 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
خواهــد شــد، گفــت: ایــن پروژه هــا در راســتای 
ــت  ــعه ظرفی ــرای توس ــژه ب ــات، به وی ــای موقوف احی
گردشــگری مذهبــی در دســتور کار قــرار گرفتــه 

ــت. اس

ــن  ــون در ای ــزود: تاکن ــماعیل پور اف ــین اس امیرحس
بخــش نیــز بــرای اجــرای 6 پــروژه بــا ســرمایه گذاران 

ــم. ــا کرده ای ــه امض ــی تفاهم نام ــش خصوص بخ
ــگری  ــوزه گردش ــای ح ــه پروژه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا اعتبــاری بالــغ بــر 62 میلیــارد ریــال بهره بــرداری  ب
خواهنــد شــد، اضافــه کــرد: توســعه و بازســازی 
حمام هــای  کاروانســراها،  همچــون،  موقوفاتــی 
تاریخــی، آب انبارهــا و شــکارگاه عباســی در نطنــز 
اجــرا خواهــد شــد؛ ایــن امــر عــاوه بــر اینکــه باعــث 
ایجــاد اشــتغال ده هــا نفــر شــده، زمینــه حفــظ عیــن 

ــت. ــاخته اس ــم س ــه را فراه موقوف
 اســماعیل پور بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری 
جهــت  عمرانــی  پــروژه  مربــع  متــر  هــزار   ۴5
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــه ب ــاع متبرک ــران بق ــعه و عم توس
زیرســاخت های مناســب در راســتای جــذب گردشــگران 
مذهبــی و همچنیــن آماده ســازی بقــاع متبرکــه 
ــی  ــای مذهب ــم ها و برنامه ه ــزاری مراس ــت برگ جه
در جــوار بقــاع متبرکــه تعریــف و اجــرا شــده، ادامــه 
داد: ایــن پروژه هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2۸0 میلیــارد 
ریــال انجــام شــده اند؛ از ایــن مقــدار اعتبــار 220 
ــق جــذب کمک هــای مردمــی  ــال از طری ــارد ری میلی
و 60 میلیــارد ریــال نیــز از محــل جمــع آوری نــذورات 

ــت. ــده اس ــه ش ــا هزین ــن پروژه ه ــی در ای مردم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

 زمین های موقوفه ای زراعی دراصفهان 
به علت خشکسالی دچار مشکل هستند

وجود 3 هزار و 980 بیمار خاص و سرطانی 

در چهارمحال و بختیاری
سیاســی  معاونــت  سرپرســت 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
حــال حاضــر 3 هــزار و 9۸0 بیمــار 
ایــن  در  ســرطانی  و  خــاص 

استان وجود دارد. 
گــودرز امیــری در کمیتــه بیمــاران 
ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــاص چهارمح خ
حاضــر 3 هــزار و 9۸0 بیمــار خــاص و ســرطانی در ایــن اســتان 
وجــود دارد، تأکیــد کــرد: از ایــن تعــداد ۱ هــزار و ۷۸0 نفــر بیمــار 

خــاص و 2 هــزار و 200 نفــر بیمــار ســرطانی هســتند. 
 وی افــزود: بــه منظور ارتقای خدمات رســانی به وضعیــت درمانی 
و معیشــتی بیمــاران خــاص و ســرطانی چهارمحــال و بختیــاری 
ــکاری دســتگاه های  ــا هم ــوم پزشــکی شــهرکرد ب دانشــگاه عل
اجرایــی و حمایتــی مربوطــه بایــد در ســریع ترین زمــان ممکــن 
ــدام  ــران اق ــور خی ــا حض ــی ب ــش علم ــزاری همای ــرای برگ ب
 کنــد. امیــری بیمــاران خــاص را شــامل چهــار گــروه هموفیلــی
ــون  ــرد: اکن ــح ک ــام و تصری ــزی و ام اس اع ــمی، دیالی تاالس
ــه صــورت رایــگان  خدمــات و داروهــای ایرانــی ایــن بیمــاران ب

ــود. ــه می ش ــن و ارائ تأمی

کشف پیاده رو در چهارباغ عباسی اصفهان
کشــف »کرت بنــدی« پیــاده رو از دوره صفــوی در چهاربــاغ 
و کتاب هــای  ســفرنامه ها  بــر  منطبــق  اصفهــان،  عباســی 
بــا کرســی چینی الشــه ســنگی و دورچیــن  تاریخــی کــه 
ــِد حاصــل از  ــراه اســت، بخشــی از کشــفیات جدی آجــری هم
ــعید  ــت. س ــه اس ــن منطق ــی در ای ــی های باستان شناس بررس
شــهباز، سرپرســت هیئــت گمانه زنــی، شناســایی و احیــای 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــان، ب ــی اصفه ــاغ عباس ــرش چهارب کف ف
ــان  ــِی اصفه ــی و اصل ــای تاریخ ــی از خیابان ه ــاغ را یک چهارب
دانســت کــه بیــن دروازه دولــت و سی وســه پــل قــرار دارد و بــه 
دو بخــِش چهاربــاِغ بــاال و چهاربــاغ عباســی تقســیم می شــود. 
ــده در  ــای کشف ش ــه یافته ه ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن باستان ش ای
ــاد آجــری  ــای کف فرشــی در ابع ــت: بقای ــاغ عباســی گف چهارب
ــکل  ــه ش ــه ب ــه ک ــه دوره قاجاری ــوط ب ــانتیمتر مرب 25*20 س
 منظــم در کنــار یکدیگــر بــا مــات شــفته آهکــی قــرار گرفته انــد
کشــف شــد. شــهباز افــزود: کرت بنــدی دوره صفــوی، پیــاده روی 
ــن  ــن آجــری مزی ــا کرســه چینی الشــه ســنگی و دورچی ــه ب ک
اســت نیــز کشــف شــده کــه در توصیــف آن می تــوان بــر 
نوشــته های کتــب تاریخــی و اســناد موجــود ســفرنامه های 
ــود از شــبکه   ــن وج ــا ای ــزود: ب ــرد. او اف ــن کاوش اســتناد ک ای
ــه  ــد ک ــدا نش ــزی پی ــفرنامه ها، چی ــده در س ــای ذکرش آب نم
ــم. ــدا کنی ــه آن هــا دســت پی ــا ب ــه  حفاری ه ــم در ادام امیدواری

اخبار کوتاه

 شیوه های کاربردی مدیریت مصرف برق 

در تابستان امسال کارساز شد
از آنجــا کــه یکــی از رســالت های 
ــه  ــی، نهادین ــط عموم ــر رواب دفت
کــردن زیرســاخت های فرهنگــی 
و اجتماعــی اســت، ایــن نهاد در 
ــرق  ــرف ب ــت مص ــه مدیری زمین
ــی اساســی   در ســال 95 گام های
برداشــته اســت. مدیــر مدیریت 
مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان گفــت: در طــرح تعدیل 
روشــنایی اصنــاف و واحدهــای تجــاری بیــش از یــک هــزار 
ــپ پرمصــرف توســط  ــف اســتفاده از الم ــزارش تخل ــورد گ م
امــور اجرایــی اعــام شــد و بــا همــکاری بــه میــزان 3 
مــگاوات رســید. محمدمهــدی عســکری ادامــه داد: در طــرح 
ــارف  ــایر مص ــدی اداری و س ــترکان دیمان ــار مش ــت ب مدیری
ــتاد  ــه س ــا و ب ــکاری امض ــه هم ــورد توافقنام ــداد ۱50 م تع
ــق  ــکاری محق ــزان هم ــز می ــرح نی ــن ط ــد. در ای ــاع ش ارج

شده به میزان 3 مگاوات رسید.
 عســکری گفــت: در ایــن مســیر تشــکیل ســه گــروه 
مــروج و بازدیــد از بیــش از ۷00 واحــد صنعتــی در محــدوده 
شــهرک های ســگزی، محمودآبــاد و جــی، انعقــاد بیــش 
از ۴00 تفاهمنامــه همــکاری برگــزاری ســمینار علمــی بــا 
حضــور نماینــدگان بیــش از ۷0 واحــد صنعتــی، تشــریح 
مدیریــت  فنــی  مباحــث  بــه همــراه معرفــی  طرح هــا 
انــرژی توســط نماینــده ســابا، جلــب همــکاری اولیــه 
بیــش از 30 مشــترک و انعقــاد ۸ قــرارداد تولیــد بــرق 
ــترکان  ــور مش ــزل ژنرات ــط دی ــن توس ــورت خودتأمی ــه ص ب
برگــزاری ســمینار دربــاره اســتفاده از LED بــه صــورت فنــی 
ــی  ــد صنعت ــش از ۷0 واح ــرژی بی ــدگان ان ــور نماین ــا حض ب
ــه  ــکیل دبیرخان ــان، تش ــرای ایش ــور ب ــب کنت ــزرگ و نص ب
 طــرح »ذخیــره عملیاتــی صنایــع« در محــل خانــه فرهنــگ 
ــر  ــمول از دیگ ــای مش ــام واحده ــا تم ــتقیم ب ــاط مس و ارتب

ــت. ــوده اس ــتا ب ــن راس ــات در ای اقدام
ــت:  ــرق گف ــت مصــرف ب ــر مدیری ــی دفت  کارشــناس فرهنگ
ــه  ــای صورت گرفت ــا هماهنگی ه ــروژه ای ب ــد پ ــال جدی در س
ــن  ــه اولی ــورد ک ــد خ ــد و کلی ــزی ش ــه برنامه ری در 60 مدرس
جلســه آموزشــی آن در آبــان مــاه در خانــه فرهنــگ مدیریــت 
ــا حضــور ۴0 نفــر از رابطــان مــدارس برگــزار  ــرق ب مصــرف ب
شــد. آرزو افتخــاری اظهــار داشــت: در ایــن پــروژه کــه هــم 
ــا  ــتند، آموزش ه ــل هس ــوزان دخی ــم دانش آم ــادران و ه م
طــی کاس هــای مجــزا هــم بــرای مــادران و هم فرزندانشــان 

ــود.  ــه می ش ارائ
وی تاکیــد کــرد: بــه منظــور ترغیــب و ایجــاد انگیــزه بیشــتر 
ــار  ــرژی در اختی ــار ان ــدارس، کارت همی ــگان م دانش آموخت
برنامه هــای  نزدیــک  آینــده  در  و  می گیــرد  قــرار  آن هــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــن اف ــرای ای ــی ب مختلف
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ــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان از عقــد  ــر کل بنی مدی
تفاهم نامــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا یــک 
ــر داد.  ــیدی خب ــن خورش ــاژ آبگرمک ــد و مونت ــرکت تولی ش
علیرضــا قربانیــان گفــت: در راســتای ایــن تفاهم نامــه 
در  آبگرمکــن خورشــیدی  ۱00 دســتگاه  اســتان،  ســهم 

ســطح روســتاهای اســتان اســت کــه ایــن 
کار در جهــت ترویــج فرهنــگ کاهــش 
ــتفاده  ــیلی و اس ــای فس ــرف انرژی ه مص
ــتایی  ــق روس ــاک در مناط ــای پ از انرژی ه

می گیــرد.  صــورت 
داخلــی  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  وی 
ــاک  ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــزات اس  تجهی

را از دیگــر اهــداف ایــن تفاهــم نامــه دانســت و درخصــوص 
هزینــه ایــن آبگرمکن هــا افــزود: قیمــت اولیــه فــروش هــر 
دســتگاه آبگرمکــن، ۱5 میلیــون ریــال اســت کــه بــا حمایت 
مالــی بنیــاد مســکن از شــرکت نامبــرده، قیمــت هــر 
دســتگاه ۱2 میلیــون ریــال توافــق شــد. قربانیــان تعهــدات 

ــایی  ــه را شناس ــن تفاهم نام ــرای ای ــکن در اج ــاد مس بنی
روســتاهای مســتعد جهــت ترویــج آبگرمکــن و اعــام 
ــن  ــتفاده از آبگرمک ــان اس ــایی متقاضی ــرکت، شناس ــه ش ب
ــی  ــتان ها، معرف ــکن شهرس ــاد مس ــط بنی ــیدی توس خورش
متقاضیــان واجــد شــرایط بــه بانک هــای عامــل جهــت اخــذ 
ــی  ــور کارشناس ــام ام ــی انج ــهیات، ارزیاب تس
ــرل  ــدازی آبگرمکــن، کنت ــی و نصــب و راه ان فن
اقدامــات شــرکت در قالــب برنامــه زمان بنــدی 
ــارت  ــای نصب شــده و نظ ــد از آبگرمکن ه بازدی

بــر عملکــرد شــرکت عنــوان کــرد. 
ــن آبگرمکن هــا  وی درخصــوص مزیت هــای ای
اضافــه کــرد: ۷0 درصــد صرفه جویــی  نیــز 
ــه  ــرم در کلی ــن آبگ ــرژی گاز ســاختمان، تأمی در مصــرف ان
مناطــق اســتان و همــه فصــول ســال و در طــول شــبانه روز 
حتــی در روزهــای ابــری، همچنیــن داشــتن باالتریــن 
ــرژی در طــول  ــت ان ــن اف ــرژی و کمتری ــان جــذب ان راندم

شــبانه روز از مهم تریــن ایــن ویژگی هاســت.

نصب 100 آبگرمکن خورشیدی در روستاهای استان یزد
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
اینکــه نام هــای مذهبــی در صــدر نام هــای انتخابــی 
 بــرای نــوزادان قــرار دارد، گفــت: فاطمــه و امیرعلــی

پرکابردترین نام ها در استان کرمان است. 
ــرا  ــرا، زه ــه زه ــه، فاطم ــن فاطم ــین زین الصالحی حس

ترتیــب  بــه  را  رقیــه  و  زهــرا  نازنیــن 
پنــج نــام پرکاربــرد در 9 مــاه نخســت 
ــرد  ــر ک ــران ذک ــرای دخت ــاری ب ــال ج  س
ــی، ابوالفضــل ــن امیرعل ــزود: همچنی  و اف

امیرحســین و علی محمــد در صــدر نام هــای 
ــم  ــار داری ــرار دارد. انتظ ــان ق ــتان کرم اس
ــاس  ــمند را پ ــای ارزش ــن نام ه ــردم ای م

داشــته و بداننــد ایــن نام هــا هیــچ گاه قدیمــی نخواهنــد 
شــد. 

لحــاظ  بــه  را  اســتان کرمــان  رتبــه  زین الصالحیــن 
ــوان کــرد و افــزود: کرمــان  جمعیتــی در کشــور، نهــم عن
یکــی از اســتان های پرجمعیــت کشــور بــه شــمار مــی رود 

و بــه لحــاظ گســتردگی جغرافیایــی، رتبــه نخســت کشــور 
ــت. را داراس

  وی نــرخ رشــد جمیعــت اســتان کرمــان و کشــور 
کــرد:  تصریــح  و  ذکــر   ۱/۴ و   ۱.6 ترتیــب  بــه  را 
شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان از رشــد جمعیتــی 
ــت در  ــد جمعی ــرخ رش ــتند. ن ــودار هس برخ
مناطــق جنوبــی از جملــه رودبــار جنــوب 
ریــگان، فهــرج و قلعــه گنــج بیــش از 2 
اســت و از نظــر جمیعیــت رشــد باالیــی 
دارنــد؛ امــا مناطقــی کــه کمتــر از 2 هســتند 
بــه ســمت بحــران حرکــت می کننــد کــه در 
ایــن مناطــق بایــد فرهنگ ســازی الزم بــرای 

ــرد.  ــورت گی ــت ص ــش جمعی افزای
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
اهمیــت افزایــش جمعیــت تاکیــد کــرد: ایــن امــر ســبب 
می شــود کــه جامعــه ای پویــا و خــاق بــا نیــروی انســانی 

ــی داشــته باشــیم. سرشــار از نیــروی جوان

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  نیمه تمام پاک شماره ۱5/25۸0 واقع در 

فاورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقایان محمد رضا کافی و مهر 

علی کافی فاورجانی فرزندان علی بترتیب نسبت به دو و نیم دانگ مشاع و سه و نیم دانگ مشاع 

از ششدانگ  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 

روز یکشنبه مورخ 95/۱۱/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/۱0/۱2 شماره : اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

به صدور  به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  نوبت  اطاع عموم در دو 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای 

شماره ۱3956030202300۱235مورخ ۱395/09/25خانم زهرا رضائی خیر آبادی به شماره شناسنامه 

6۴کدملی ۱0923529۱0صادره ازنجف آباد  فرزند عباس   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

۴3/56 متر مربع مفروزی از پاک شماره 32۷۷- اصلی واقع در بخش ۱ ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱0/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱0/2۷ 

شماره : 30۷۱۱ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون سعید سامتیان فرزند سید مرتضی  نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 

برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۱03 اصفهان رسیده 

مدعی است که سند مالکیت تمامت ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه پاک ۱5۱90/۸633 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 2/6669۴۷ که در صفحه 53 دفتر 69 خروجی سابقه ثبت 

و سند صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند رهنی شماره ۸20۸-9۱/۱2/20 دفتر 26۱ شش دانگ 

نزد تعاونی اعتبار صالحین رهن است و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده به علت 

سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است  وتقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده است 

طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 30۷2۱/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم مرضیه پرده چی فرزند سید حسین و سعید سامتیان فرزند مرتضی   نسبت به چهار 

دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود به رسما 

گواهی شده و به تایید دفتر ۱03 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ۴/5 دانگ مشاع 

از ششدانگ قطعه پاک ۱5۱90/۸633 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 296625که در 

صفحه ۴۴۸ دفتر ۷0 خروجی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند رهنی شماره 

۸20۸-9۱/۱2/20 دفتر 26۱ شش دانگ نزد تعاونی اعتبار صالحین رهن است و طبق سند 6۱30-

9۱/5/2۱ دفتر 2۴6 اصفهان سه دانگ از پاک فوق به نامبرده انتقال شده و ۱/5 دانگ باقیمانده 

بنام سعید سامتیان رهن می باشد و  طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده به علت 

سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است  وتقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده است 

طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 30۷22/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی قدیریان آرانی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد علی 

الهی – محسن عسگری  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 

شعبه 2 حقوقی شورای حل اختاف به کاسه ۴۱۷/95 ثبت و برای تاریخ 95/۱2/۱ ساعت ۱9/25 

وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در 

وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 

اباغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  دفتر شورا مراجعه  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/635/م الف مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف آران و بیدگل  

اخطار اجرایی
قمی   -2 برزکی  قمی   -۱ خانوادگی:  نام  مهدی     -2 اکبر  علی   -۱ نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

برزکی  نام پدر: ۱- غامعلی 2- فرزند غامعلی  شغل : ۱- آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

محمد  و  خاره  حمزه  سید  وکالت  با  نژاد  خانوادگی:آقازاده  نام  نام:جواد    له:  محکوم  مشخصات 

فخر آبادی  نام پدر : حسن  شغل : آزاد   نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – میدان امام حسین 

)ع( – ابتدای خ زینبیه – مجتمع پاسارگاد طبقه سوم واحد ۱2محکوم به:به موجب رای شماره 230 

تاریخ9۴/3/26 حوزه 2  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 939۷536 

مورخ 92/۸/30 عهده پست بانک آران و بیدگل به عنوان اصل خواسته )به صورت تضامنی( و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق آقای جواد 

آقا زاده نژاد  هزینه اجرا و نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

اعام نماید.

شماره5/22/95/636/ م الف دفتر شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره   ۸۸099۸365۴9000۷۷: پرونده  شماره   95۱0۱۱3655۷0۱33۱: نامه  شماره   

شعبه:9۴0۸3۷تاریخ تنظیم:۱395/09/۱3 نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۴0۸3۷ ب2 ف متهم جعفر 

افرنگ فرزند.....  به اتهام انتقال منافع ملک غیر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول موضوع 

اصفهان   انقاب  و  عمومی  دادسرای  و گزارش   خلیلی  اقای شاهپور  و  خورگانی  لیا  خانم  شکایت 

مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ 

این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل 

خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:۷۱6/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
بایگانی  :95099۸3655۷00503شماره  پرونده  شماره   95۱0۱۱3655۷0۱329: نامه  شماره   

شعبه:95059۸تاریخ تنظیم:۱395/09/۱3 نظر به اینکه در پرونده کاسه 95059۸ ب2 ف متهم پیام 

نامشروع موضوع شکایت سعید  از طریق  اتهام تحصیل مال  به  فرزند علی شیر   بابادی  خسروی 

صفیان بلداجی فرزند صادق  مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 

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

اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  

دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 

شماره:۷۱۷/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/۸/23  در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 

با  رسیدگی   ختم  اعام   ضمن  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  و  است  نظر  تحت   2۸۱/95 کاسه 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.  رای قاضی شورادر خصوص 

دعوی آقای روح اله  صالحی راد     فرزند حبیب اله    به طرفیت آقایان ۱- مصطفی مصطفایی 

کاکاوندی 2- ناصر جمال آبادی  به ترتیب فرزندان: ۱- نوراله 2- علی  به خواسته مطالبه وجه 2 فقره 

چک جمعا به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به شماره های 535۸65 مورخ 9۴/2/29 و 535۸6۴ 

مورخ 9۴/۱/29 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و به طور 

مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 

التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی 

بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص 

داده و به استناد مواد ۱9۸-502-5۱9و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 3۱0-3۱۱-3۱3 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 

مبلغ مارالذکر   به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 

تا زمان صدور پرداخت  از تاریخ سر رسید چک  بانک مرکزی جمهوری اسامی  بر اساس شاخص 

آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

این شهرستان می باشد.

 شماره : 5/22/95/63۱/ م الف قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل 

اجرائیه
شعبه  بایگانی  9۴099۸3653300۸06شماره  پرونده:  شماره   95۱0۴236533003۱0 اجرائیه:  شماره 

 : نام خانوادگی  :عباس   نام   ۱ ردیف  له  تنظیم: ۱395/09/30 مشخصات محکوم  9۴0۸2۸تاریخ   :

شفیعی قهدریجانی نام پدر: شعبان     نشانی: شهرستان فاورجان قهدریجان خ ش رجایی کوی 

باغ نو ساحل  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: یونس   نام خانوادگی : ابراهیمی    نشانی: 

گلدشت خ ش منتظری خ فیضی ک فاح 2- نام : مهران نام خانوادگی: منصوری نام پدر: صفدر 

نشانی : شهر کرد – خ فردوسی حد فاصل چهار راه فردوسی وفلکه فردوسی روبروی بانک تجارت 

پوشاک عالیجناب  3- نام : اصغر نام خانوادگی : بابا احمدی نام پدر: محمد نشانی : مجهول المکان 

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

95099۷365330059۴ محکوم علیها محکومند به : به پرداخت تضامنی خواسته مبلغ ۷5/000/000 

ریال وجه چک شماره 66۱325-۱39۴/۴/20 و 2/۸۱0/000 ریال از باب تسبیب بابت مجموع خسارات 

دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه ان بر اساس 

پرداخت  و  له  در حق محکوم  باشد  احکام می  اجرای  عهده  بر  بانک مرکزی  از سوی  اعامی  نرخ 

نیم عشر در حق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

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

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

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

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

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

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

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

۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال 

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

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

می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – علی 

صادقیان 

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 9۴099۸362020۱0۷3شماره  اجرائیه: 95۱0۴23620200325 شماره  شماره 

 : نام خانوادگی  :محمد    نام   ۱ ردیف  له  تنظیم: ۱395/0۸/2۴ مشخصات محکوم  تاریخ   9۴۱09۴

حیدرزاده آرانی نام پدر: نعمت اله     نشانی: آران و بیدگل – بلوار خلیج فارس – میدان استاندارد – 

بلوار اقتصاد – بلوار جانبازان – شرکت فرش بهریس یادگار  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: 

علی محمد     نام خانوادگی : رزاقی آرانی نام پدر: حسین   نشانی: آران و بیدگل – خ ولی عصر 

عج ا... – کوچه شهید دستفروش  2- نام : کوروش نام خانوادگی : کوکنانی قره بلطاقی نام پدر : 

له /محکوم علیه  قانونی محکوم  یا قائم مقام  نماینده  المکان مشخصات  : مجهول  محمود نشانی 

نام : مصیب  نام خانوادگی : مرشدی آرانی نام پدر : عباس  نشانی : اصفهان – آران و بیدگل م 

سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

محمد حیدر زاده آرانی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 

95۱0093620202۷6۷ و شماره دادنامه مربوطه 95099۷3620200556 محکوم علیهم محکوم اند به 

صورت تضامنی به پرداخت مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 26۴0۷23 عهده بانک توسعه 

تعاون به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 

به مبلغ 2/۴60/000 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 2/9۴۴/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر 

اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک )9۴/۴/5( تا زمان پرداخت 

آن در حق محکوم له . رای صادره غیابی است. هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم میباشد./ محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱39۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱39۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(

 شماره: 5/22/95/63۸/ م الف  

متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱2۴9 خواهان صدیقه کریمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت  به 

............. مورخه 95/۱۱/۱2  طرفیت معصومه زارعان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  ساعت 9:00 تعیین گردیده 

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 – پاک 5۷ کد پستی ۸۱65۷56۴۴۱ 

مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30۱۷۷/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پاک شماره ۴06/393مجزی شده از 2۷3 فرعی 

واقع در فاورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جواد قاسمی فاورجانی  

فرزند یداله   در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 

روز دو شنبه مورخ 95/۱۱/۴ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/۱0/۱2 شماره : اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

فاطمه و امیرعلی، پرکابردترین نام ها در کرمان
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حتما بخوانید!
»میکل آنژ گویا« به کتابفروشی ها آمد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

در حالــی کــه بــه نیمــه راه دی مــاه نزدیــک می شــویم 
فــروش خــوب ســینمای ایــران همچنــان ادامــه دارد. 
درام  فیلم هــای  مــاه  ایــن  پرفروش هــای  جــدول   در 
و کمــدی حضــور پررنگــی دارنــد و صــدر جــدول را در اختیــار 
گرفته انــد؛ امــا صدرنشــین بالمنــازع دی مــاه، فیلمــی اســت 

محصــول هنــد و ایــران.

    سالم بمبئی
ــارد  ــرز 8 میلی ــران م ــد و ای ــترک هن ــول مش ــن محص اولی
تومــان را هــم رد کــرد. ســالم بمبئــی ســاخته قربــان 
محمدپــور بــا حضــور ســتاره هایی همچــون محمدرضــا 
ــوودی  ــتاره بالی ــرزا، س ــا می ــادری و دی ــن به ــزار، بنیامی گل
ــا در  ــا اقبــال خوبــی روبــه رو شــود و ب ــا اینجــا توانســته ب ت
دســت داشــتن تعــداد زیــادی ســینما بــه فروشــی حــدود 8 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــان دس ــون توم ــارد و 105 میلی میلی
ــتان  ــت و داس ــقانه اس ــی عاش ــی«، ملودرام ــالم بمبئ »س
آشــنایی یــک دختــر هنــدی و یــک پســر ایرانــی را روایــت 
ــر  ــد کــه هــر دو دانشــجوی پزشــکی هســتند و درگی می کن

ــوند. ــده ای می ش ــات پیچی اتفاق
    آس و پاس

فیلــم کمــدی »آس وپــاس« بــه کارگردانــی آرش معیریــان 
ــارد  ــش از 3 میلی ــی بی ــه فروش ــته ب ــا توانس ــا اینج ــز ت نی

ــد.  تومــان دســت پیــدا کن
ســحر قریشــی، لیــال بلــوکات، مهــران غفوریــان، محمدرضــا 
شــریفی نیا، محمدرضــا هدایتــی، بهــاره رهنمــا، حســام 
نواب صفــوی، میثــم رســتگاری، شــهرام تیموریــان و ســامیار 
ــد.  ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــم ب ــن فیل ــدی در ای محم
ــرز  ــت: م ــده اس ــاس« آم ــتان »آس و پ ــه داس در خالص
کم رنگــی بیــن واقعیــت و خیــال اســت. حســن آس وپــاس 
ــدر مرحومــش از ملــک ســلمان  ــب پ در مســیر وصــول طل
کالهبــردار، در فضایــی فانتــزی تبدیــل بــه شــخصی رؤیایــی 
ــه   ــلمان او را از ادام ــک س ــر مل ــه دخت ــق ب ــود. عش می ش

ــی دارد و... . ــش بازم ماموریت
    یتیم خانه ایران

جایــگاه ســوم پرفروش هــا در حــال حاضــر در اختیــار 
ســاخته  ایــران«  »یتیم خانــه   سیاســی اجتماعی  فیلــم 
ابوالقاســم طالبــی بــا فــروش یــک میلیــارد و 281 میلیــون 
ــا  ــال 12۹5 ت ــم در س ــن فیل ــتان ای ــت. داس ــی اس تومان

1300 می گــذرد؛ زمانــی کــه بــر اثــر جهالــت احمدشــاه 
ــی از  ــا، نیم ــت انگلیس ه ــی از خیان ــی ناش ــار و قحط قاج
مــردم ایــران جــان باختنــد. علیــرام نورایــی، جعفــر دهقــان، 
ــو  ــه، آه ــان طرف ــی، برای ــرخ نعمت ــی، ف ــن صادق قطب الدی
خردمنــد، بهــار محمدپــور و علــی شــادمان در ایــن فیلــم بــه 

ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ایف
    نفس

ــران  ــازی مه ــا ب ــار ب ــس آبی ــاخته نرگ ــس« س ــم »نف فیل
 احمــدی، پانتــه آ پناهی هــا، گالره عباســی، ســیامک صفــری
شــبنم مقدمــی و ســیده ســاره نورموســوی بــه فــروش یــک 

میلیــارد و 20۹ میلیــون تومانــی رســیده اســت.
    الک قرمز

ــا  ــه کارگردانــی ســید جمــال ســیدحاتمی ب »الک قرمــز« ب
ــام تشــکر  ــه آ پناهی هــا و بهن ــه، پانت ــازی پردیــس احمدی ب
نیــز بــه مجمــوع فــروش ۷۹0 میلیــون تومــان رســیده 
ــه  ــار هفت ــس از چه ــر پ ــال حاض ــم در ح ــن فیل ــت. ای اس
اکــران در 1۶ ســینمای تهــران و 1۹ ســینمای دیگــر شــهرها 

ــت. ــش اس ــال نمای در ح
    مشکل گیتی

»مشــکل گیتــی« بــه کارگردانــی بهــرام کاظمــی تاکنــون بــه 
مجمــوع فــروش ۶۷0 میلیــون تومــان رســیده اســت. 

ــه  ــکالتی مواج ــا مش ــران ب ــدای اک ــم درابت ــن فیل ــه ای البت
ــران خــود را از  ــق شــد اک ــد روز موف ــس از چن ــا پ شــد، ام

ــرد. ســر بگی

میناســکانیان، عصــر  رافائــل  توســط  پیانــو  رســیتال   -
ــود.  ــرا می ش ــید اج ــرای خورش ــاه در هنرس ــه 1۷ دی م جمع
عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن اجــرا می تواننــد بــا تهیــه  
بلیــت از ســایت navayemehr.com جمعــه 1۷ مهرمــاه 
ــان  ــع در خیاب ــه هنرســرای خورشــید واق رأس ســاعت 1۶ ب
ــه  ــه ۷ مراجع ــهرداری منطق ــب ش ــاب، جن ــوی آفت کاوه، ک

ــد. کنن
- نمایــش »نامه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه« بــه کارگردانــی 
ــک شــب نمایش هــای  ــروش ی ــورد ف ــرادی، رک ــرث م کیوم
ــاز  ــلی، طن ــه توس ــز را زد. هانی ــاخانه پالی ــده در تماش اجراش
طباطبایــی و پانتــه آ پناهی هــا، بازیگــران ایــن نمایــش 
هســتند کــه از 2۶ آذر بــه روی صحنــه رفتــه و در همــان هفتــه 

ــی شــد. اول دو اجرای
- اســامی 5۷ قصه گــوی برگزیــده راه یافتــه بــه مرحلــه 
از  بین المللــی قصه گویــی  نوزدهمیــن جشــنواره  پایانــی 

ــد. ــالم ش ــنواره اع ــه جش ــوی دبیرخان س
- همزمــان بــا آغــاز فــروش بلیت هــای جشــنواره موســیقی 
فجــر، جــدول اجراهــای ایــن دوره از جشــنواره منتشــر شــد.

- بــا پایــان یافتــن تدویــن »گیلــدا«، ســاخته جدیــد 
ــم  ــه فیل ــخه اولی ــدار، نس ــد بنک ــدی و امی ــوان علی محم کی
ــاز افشــار ــل داده شــد. مهن ــر جشــنواره فجــر تحوی ــه دفت  ب

ــم  ــفیعی ج ــا ش ــگاه، رض ــا پ ــدی، حمیدرض ــیاوش مفی س
ــی ــی اسماعیل کاش ــی، مرتض ــرخ نعمت ــر، ف  هادی حجازی ف
حامــد کمیلــی، ســعید چنگیزیــان و هنرمنــد خردســال 
ــم ســینمایی هســتند. ــن فیل ــران ای ــزی، بازیگ ــار عزی مهدی
- »بــاراک اوبامــا« در روزهــای پایانــی ریاســت جمهوری 
ــرات  ــاب خاط ــک کت ــتن ی ــدد نوش ــرده درص ــالم ک ــود اع خ

ــت. ــد اس جدی
ــگالدش  ــم »داکا« در کشــور بن ــن جشــنواره فیل - پانزدهمی
کــه از تاریــخ 12 تــا 20 ژانویــه 201۷ (23 دی تــا اول بهمــن( 
ــد و یــک روز«  ــم »اب ــان نمایــش فیل برگــزار می شــود، میزب
ــای  ــابقه فیلم ه ــش »مس ــتایی در بخ ــعید روس ــاخته س س

آســیا« خواهــد بــود.
- عــادل بــزدوده، خالــق عروســک هایی چــون »زی زی 
ــه  ــکی ک ــه عروس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــل«، ب ــو« و »مخم گول
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــردم اس ــه م ــق ب ــود متعل ــوب می ش محب
ســازنده عروســکی کــه در میــان مــردم محبــوب شــده اســت 
ــه لحــاظ وجدانــی  نبایــد آن را از مــردم بگیــرد و ایــن امــر ب

کاری غیرحرفــه ای اســت.
ــده«  ــازه »خلوتک ــرداد« نوشــته ژان راســین، چــاپ ت - »مه
 و »نکراســوف« نوشــته ژان پــل ســارتر و »ابــن رشــد« 
ــاب  ــازار کت ــی در ب ــر به تازگ ــا قمی ــته یوحن ــدی« نوش و »کن

عرضــه شــده اند.
ــرش  ــدی، در توئیت ــای کم ــر نقش ه ــین، بازیگ ــی ش - چارل
ــود  ــر می ش ــش منتش ــر مرگ ــه خب ــدی ک ــر بع ــرد نف آرزو ک
ــد. ــکا باش ــب آمری ــوری منتخ ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال

همدلی در جهت رشد هنر اصفهان

کیمیای وطن
ــه نمایشــگاه »رود  ــن اختتامی  آیی
ــل از اســتاد  ــا تجلی ــر« ب ــده هن زن

ــزار شــد.  ــر میخــک برگ اکب
در ایــن مراســم کــه روز پنجشــنبه 
شــهردار  حضــور  بــا  دی مــاه   ۹
و  مدیــران  مســئوالن،  اصفهــان، 
هنرمنــدان شــهر در مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، اســتاد اکبــر میخــک از 
هنرمنــدان پیشکســوت اصفهــان بــه ایــراد ســخنانی پرداخــت. 
ــردی  ــوده، ف ــن ارزشــمند ب ــرای م ــه ب ــار داشــت: آن ک وی اظه
اســت کــه اشــتیاق هنــر را در مــن بــه وجــود آورد. وی ادامــه داد: 
ــا ابتــکار   اســتاد مفضلــی، کســی بــود کــه در نهایــت خلــوص ب
و نــوآوری خــود دورادور بــه مــن سرمشــق مــی داد و مــن آن هــا 
ــد  ــن هنرمن ــن می کــردم. ای را روی شیشــه های منزلمــان تمری
ــاب دارای  ــا لع ــواری در کار ب ــی دی ــط و نقاش ــه خ ــه در زمین ک
ــد  ــدان بای ــر اینکــه هنرمن ــد ب ــا تاکی ــر اســت، ب ــی کم نظی مهارت
ــر پاســخ  ــج و رشــد هن ــه دعــوت مســئوالن درخصــوص تروی ب
مثبــت دهنــد، عنــوان کــرد: شــهردار اصفهــان بــا نیــت و همتــی 
چشــمگیر و جالــب توجــه در زمینــه ایجــاد فرصتــی بــرای 
رشــد و تعالــی هنــر و هنرمنــدان گام برداشــته و مــن معتقــدم 
ــت  ــی در جه ــر همدل ــی ب ــوت ایشــان مبن ــد دع ــدان بای هنرمن
رشــد هنــر در ایــن شــهر را ارج بنهنــد و بــا مســئوالن همــکاری 

بیشــتری داشــته باشــند.

 آثار چاپ دستی »فرگشت« 

در گالری متن امروز
نمایشــگاهی از آثــار چــاپ دســتی در گالــری متــن امــروز برگزار 
می شــود. نمایشــگاه »فرگشــت« رضــا بانگیــز جمعــه 10 دی مــاه 
گشــایش یافــت. عالقه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 
ــه جــز روزهــای سه شــنبه ســاعت  ــاه ب ــا 2۷ دی م ــد ت می توانن
ــان آبشــار اول  ــه گالــری متــن امــروز واقــع در خیاب ــا 20 ب 1۶ ت
 بعــد از بن بســت آرش، پــالک 25 مراجعــه کننــد. رضــا بانگیــز

ــا و دارای مــدرک درجــه  دانش آموختــه دانشــکده هنرهــای زیب
یــک هنــری معــادل دکتراســت. اخــذ بــورس مطالعــات هنــری 
انگلیــس، بــورس مطالعــات هنــری پاریــس، بــورس مطالعــات 

هنــری اروپــا در کارنامــه فعالیــت بانگیــز دیــده می شــوند. 
شــرکت در تمــام نمایشــگاه های دوســاالنه نقاشــی از دیگــر 
فعالیت هــای وی بــه حســاب می آینــد. همچنیــن داشــتن جوایــز 
و تقدیرنامه هــا و بیــش از ســی ســال آمــوزش هنــر زمینه هــای 
گوناگــون فعالیــت وی را نشــان می دهنــد. رضــا بانگیــز بــه 
ــر  ــکده هن ــی در دانش ــی و نقاش ــر، طراح ــدرس هن ــوان م  عن
و معمــاری و دیگــر دانشــگاه های کشــور همچــون دانشــگاه آزاد 

اســالمی و دانشــگاه الزهــرا ســابقه تدریــس دارد.

اخبار کوتاه

ــد  ــران جدی ــور بازیگ ــم« از حض ــهرک جی ــده »ش تهیه کنن
بــه عنــوان مهمــان در هــر قســمت از ایــن ســریال شــبکه 

ســه ســخن گفــت. 
ــد  ــش روی تولی ــد پی ــه رون ــاره ب ــا اش ــب خیز ب ــد ش فری
ــان  ــل همچن ــرد: عوام ــان ک ــم« بی ــهرک جی ــریال »ش س

مشــغول ضبــط ایــن ســریال بــه کارگردانــی 
ــان از  ــه همزم ــتند ک ــب خیز هس ــی ش عل
شــبکه ســه پخــش می شــود و تاکنــون 
50 قســمت از ۷0 قســمت آن آمــاده شــده 

اســت. 
وی ادامــه داد: در ایــن ســریال در هــر 
ــه کار اضافــه  ــی ب قســمت، بازیگــران مهمان

می شــوند کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه هومــن 
تقی پــور آتــش  شــفیعی،  ابراهیــم   حاجی عبداللهــی، 

حمید کاشانی و... اشاره کرد. 
ــای  ــه بازخورده ــا اشــاره ب ــم« ب ــده »شــهرک جی تهیه کنن
ــد و آن را  ــردم کار را دوســت دارن ــرد: م ــار ک ــر اظه ــن اث ای

دنبــال می کننــد؛ به ویــژه کــه ریتــم ســریال خــوب اســت 
ــرد. ــر نمی ب ــده را س ــه بینن و حوصل

 وی دربــاره متــن ایــن ســریال و بازنویســی های آن بیــان 
کــرد: فیلمنامــه ایــن اثــر چندبــار بازنویســی شــد و حتــی 
بازنویســی هایی ســر صحنــه داشــتیم و بــه اقتضــای 
 فضایــی کــه بــه وجــود می آمــد نکاتــی 
را تغییــر دادیــم. بــا این حــال کار طنــز خیلی 
ســخت تر از ملــودرام اســت و درآوردن متــن 
ــب خیز  ــود را دارد. ش ــواری های خ ــم دش ه
اضافــه کــرد: فضــای کاری مــا بایــد شــاداب 
باشــد تــا تأثیــر خــود را روی بیننــده بگــذارد 
و آرش قــادری یکــی از مشــاورهای مــا بــوده 
ــندگان  ــت نویس ــز سرپرس ــازار« نی ــه در »خنده ب ــت ک اس
ــا اشــاره بــه متــن ســریال عنــوان کــرد: متــن  بــود. وی ب
فیلمنامــه تــا قســمت ۶0 بــه نــگارش درآمــده و همان طــور 
ــم در طــول کار انجــام  ــه شــد بازنویســی هایی ه ــه گفت ک

می شــود.

حضور بازیگران جدید در «شهرک جیم»
ــارا ای. ســامرویل  ــژ« نوشــته بارب ــکل آن ــی »می ــاب صوت کت
بــا ترجمــه شــیوا مقانلــو توســط موسســه آوانامــه راهــی بــازار 

نشــر شــد. 
 ایــن کتــاب صوتــی بــا همــکاری موسســه انتشــاراتی ققنوس 
و موسســه آوانامــه دانش گســتر منتشــر شــده اســت. ایــن 

کتــاب چنــدی پیــش توســط نشــر ققنــوس 
مجموعــه  عناویــن  از  یکــی  قالــب  در  و 
شــده  چــاپ  مانــدگار«  »شــخصیت های 

ــت.  اس
کتاب هــای مکتــوب مجموعــه »شــخصیت های 
مانــدگار« بــا صــدای ایــن گوینــدگان بــه صــورت 

کتــاب صوتــی درمی آینــد: 
آرمــان ســلطان زاده، میــالد میرزایــی، علــی دنیــوی ســاروی 
ــاالر  ــعاری، س ــا اش ــی، پوی ــاز مرکبات ــی، فرن ــی قربان مرتض

 . و...  حســین پور 
میــکل آنــژ، یکــی از هنرمنــدان رنسانســی اســت. رنســانس 
جنبشــی فرهنگــی بــود کــه اوایــل ســده چهاردهــم در 

ــی  ــه معن ــن ب ــش از واژه ای التی ــد و نام ــروع ش ــا ش ایتالی
 »تولــد دوبــاره« اقتبــاس شــده اســت. طــی ایــن دوران
 توجــه بــه هنــر و ادبیــات، علــوم و اکتشــافات جهانــی 
و پیشــرفت در اروپــا جــان گرفــت. مــردم بــا واکنــش علیــه 
 فرهنــگ کلیســایی قــرون وســطا، ارزش هــای تازه تــری 
را در جهــان انســانی پیــدا کردنــد. حــدود 
 قــرن هفدهــم کــه رنســانس بــه پایــان رســید
تصــور مــردم از جهــان، کامــال تغییــر پیــدا 
ــان  ــمه ها را چن ــژ مجس ــکل آن ــود. می ــرده ب ک
ــه نظــر  زیبــا می تراشــید کــه ســنگ ها زنــده ب
می رســیدند. او چندیــن عمــارت و میــدان 
ــی  ــا طراح ــش ایتالی ــم در زادگاه ــی ه عموم
کــرد و دیوارهایــی ســاخت؛ امــا شــهرت اصلــی اش را مدیــون 
مجســمه ســوگ مریــم و مجســمه معــروف داوود اســت کــه 
ــای  ــاب گوی ــده اند. کت ــاخته ش ــم س ــری عظی ــنگ مرم از س
 »میــکل آنــژ« به تازگــی در یــک لــوح فشــرده دی وی دی

تولید شده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه  پالک شماره 2 فرعی از ۷۶40 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام فضل اله سلیمانی فرزند ولی اله  در جریان ثبت است و رای شماره 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  از طرف   ۹5/۶/1۶ 13۹5۶030202۷00۷54۶مورخ 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/11/10 روز شنبه   ساعت ۹ صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹5/10/12 

شماره :30525/ م الف هادی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه :۹50۹۹۷03۶8۷01412 تاریخ تنظیم:13۹5/08/02 شماره پرونده:۹40۹۹83۷20100۶44 

شماره بایگانی شعبه:۹50140 تجدید نظر خواه : آقای علی حجتی فرد فرزند محمد صادق به نشانی 

آقای محمد  با وکالت  العابدین  زین  فرزند  نظر خوانده: خانم سهیال گرامی  زندان گلپایگان تجدید 

حسین نباتی فرزند درویش حسین به نشانی گلپایگان بلوار سلمان فارسی روبروی مجتمع پارسیان 

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه 1۶۷1-2۶/11/۹4 ش 1 دادگاه حقوقی گلپایگان گردشکار : دادگاه 

با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

دادگاه تجدید نظر خواهی خانم سهیالگرامی فرزند زین العابدین با وکالت آقای محمد حسین نباتی 

بطرفیت آقای علی حجتی فرد فرزند محمد صادق از دادنامه شماره ۹400001۶۷1 مورخ 13۹4/11/2۶ 

صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان متضمن حکم به رد دعوی طالق وارد می 

باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعالم سابقه کیفری تجدید نظر خوانده که حکایت از 

اتهام وی به انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول می نماید و وی سابقه محکومیت کیفری 

دیگری نیز داشته است و دلیل و مدرکی که اثبات نماید نفقه زوجه و فرزند مشترک پرداخت گردیده 

است از ناحیه زوج ارائه نگردیده است و آنچه پرداخت گردیده است بابت اقساط مهر زوجه بوده است 

و از طرفی چون زوج در تعهدنامه مورخ 13۹3/۶/4 که بعد از رضایت نامه رسمی شماره ۷3880۷ 

مورخ 13۹2/۷/28 تنظیم گردیده است متعهد گردیده است همسر دوم خانم مهدیه دادرس را در 

اسرع وقت طالق بدهد ونسبت به انتقال جهیزیه همسر اول از بندر انزلی به گلپایگان نیز اقدام نماد و 

ادامه زندگی در استان اصفهان می باشد و کل بدیهای خویش را پرداخت نماید لکن نسبت به  موارد 

مذکور خصوصا پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک اقدام نکرده است از نظر دادگاه او وضعیتی را 

در زندگی مشترک حاصل نموده که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته است و عرفا 

تحمل آن برای زوجه مشکل می باشد در نتیجه عسر و حرج زوجه منطبق با ذیل تبصره الحاقی به 

ماده 1130 قانون مدنی ثابت و محرز است علیهذا دادگاه با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی 

مدنی و مواد2۶، 2۹،32،33 قانون حمایت خانواده حکم به اجبار زوج به طالق زوجه صادر و اعالم 

می نماید نوع طالق در حکم بائن و قضایی است در مورد حضانت فرزندان مشترک و نفقه آنها  و مهر 

جهیزیه زوجه رای جداگانه صادر گردیده است و در مورد سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه در این 

پرونده ادعایی ندارد سر دفتر خانه طالق بعنوان نماینده دادگاه تعیین می گردد تا در صورت امتناع 

زوج از حضور و دفتر خانه طالق نسبت به ثبت و اجرای طالق با رعایت موازین شرعی اقدام نماید 

و مکلف است قبل از ثبت زوجه را جهت انجام تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی نماید رای 

دادگاه ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد و از تاریخ ابالغ 

سه ماه اعتبار دارد./ط 

شماره :530/م الف

 رئیس دادگاه :مهدی حجتی مستشار دادگاه :سید اصغر موسوی شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان 

دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه فاطمه کیانی  فرزند عباس  ساکن فالورجان خ 

عماریاسرکوی شهید علیرضا قاسمی   به طرفیت مهدی مومنی فرزند صفر ساکن شاهین شهر فلکه 

جماران خ کشاورزی نیم فرعی ۷  به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه یک فقره 

چک به شماره 333403 مورخ ۹5/2/25 بانک صادرات   عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به 

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

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

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

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

میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 1۹8 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 313-310-311-30۹-30۷ قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته / چک به انضمام  هزینه 

دادرسی اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 

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

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

رئیس شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فالورجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹5۶030200۷004۷۷5 هیات دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره صنعت معدن تجارت شهرستان فالورجان  

الواسطه  درفالورجان  مع  واقع  اصلی  مربع پالک 15  متر  به مساحت 23۷/3۶  باب خانه  در یک 

خریداری از کلیه ماکین رسمی پالک مذکور  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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  سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/10/2۷ 

شماره :80۶/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا شاه حیدری   دارای شناسنامه شماره 15متولد 1325  به شرح دادخواست به کالسه ۹5 

/ ۹20 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 

اشراقی بشناسنامه 24۶۷ مورخ 1302/۷/1 در تاریخ13۹5/۹/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – دو دختر که به شرح ذیل می باشد:1- 

رضا شاه حیدری فرزند حسین به ش ش 15 متولد 1325 صادره از گلپایگان 2- عذرا شاه حیدری 

فرزند حسین به ش ش 5 متولد 1321 صادره از گلپایگان 3- ربابه شاه حیدری فرزند حسین به ش 

ش 351 متولد 1334 صادره از گلپایگان و الغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 525/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی متهم مجهول المکان 
بایگانی  شماره   ۹40۹۹83۷22۶00424: پرونده  شماره   ۹510103۷20800853: ابالغنامه  شماره 

علی  متهم  اله  حشمت  فرزند  طبرزدی  ابراهیم  شاکی  تنظیم:13۹5/0۹/24  تاریخ  شعبه:۹502۷5 

اصغر ابوالقاسمی فرزند حسن موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی شکایتی به طرفیت متهم 

تحت عنوان اتهامی فرق تقدیم دادگاه گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری 

دو گلپایگان و به کالسه ۹502۷5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ ۹5/11/25 ساعت 10 صبح 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون 

آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد/ 

شماره :515/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان گلپایگان – اکرم خرمی

دادنامه
شعبه:۹30045  بایگانی  شماره  تنظیم:13۹4/11/2۶  دادنامه:۹40۹۹۷3۶5330203۶تاریخ  شماره 

دادگاه  اول  شعبه   ۹30۹۹83۶53300018 پرونده کالسه   ۹30۹۹83۶53300018: ها  پرونده  شماره 

 ۹40۹۹۷3۶5330203۶ شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان  شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی 

خواهان : آقای خزعل حسنی فرزند راجبعلی با وکالت خانم ملیحه کتانی فرزند مصطفی به نشانی 

بهشتی ط  الغدیر خ شهید  بلوار  ابتدای ورودی شهر  ابریشم  اصفهان – فالورجان – فالورجان شهر 

مجهول  نشانی  به  اصغر  فرزند  ابریشمی  باغ  سعیدی  مجید  آقای   : خوانده  امالک  مشاور  فوقانی 

المکان خواسته : مطالبه طلب دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خزعل 

حسنی فرزند راجبعلی با وکالت خانم ملیحه کتانی به طرفیت مجید سعیدی باغ ابریشمی فرزند 

اصغر مبنی بر مطالبه نود میلیون ریال بابت کار و ثمن یک دستگاه کمپرسور به شماره سریال 32۹۶2 

با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیامده و 

با توجه به استماع اظهارات و گواهی شهود و ایتان سوگند خواهان لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون 

به صحت تشخیص و مستندا به ماده 1۹8 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت نود میلیون ریال بابت خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر شده غیابی 

و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز 

نیز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان – امید حفیظی 

دادنامه
شماره دادنامه:۹50۹۹۷3۶533010۶8تاریخ تنظیم:13۹5/0۹/01 شماره بایگانی شعبه:۹30045 شماره 

پرونده ها :۹30۹۹83۶53300018 خواهان : آقای خزعل حسنی فرزند راجبعلی با وکالت خانم ملیحه 

کتانی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان – فالورجان شهر ابریشم ابتدای ورودی شهر بلوار الغدیر خ 

شهید بهشتی ط فوقانی مشاور امالک خوانده : آقای مجید سعیدی باغ ابریشمی فرزند اصغر به 

نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای تصحیحی با اختیار حاصل از ماده 30۹ قانون 

ایین دادرسی مدنی مصوب 13۷8 و به لحاظ سهو قلم رخ داده در تنظیم و نوشتن را ، بدینوسیله و به 

شرح ذیل دادنامه غیابی شماره 203۶-۹4-13۹4/11/2۶ صادره از سوی این دادگاه در پرونده کالسه 

بایگانی 45-۹3- تصحیح می گردد عبارت }و هم چنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مطالبه یعنی 

13۹2/12/2۹ )تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت زمان وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 

سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام خواهد بود{ و سطر سیزدهم و بعد از عبارت }طبق تعرفه{ 

اضافه گردد تسلیم کپی یا رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. 

امید حفیظی – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان 

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: ۹40۹۹8035110035۷شماره  اجرائیه: ۹5104203511003۷3 شماره  شماره 

۹403۹0تاریخ تنظیم: 13۹5/0۹/1۷ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :جواد   نام خانوادگی : آرزومند 

نام پدر: یداله     نشانی: اصفهان – اتوبان چمران – جنب کوی میثم – نبش کوچه 42- فروشگاه 

کاالی ساختمانی آرزومند به کدپستی 81۹3۷83415  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: حسین    

نام خانوادگی : ستاری نام پدر: محمد رضا   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام 

قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : صفورا  نام خانوادگی : شیخان  نام پدر : غالمرضا نشانی : 

اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال جنب قرض الحسنه آل یاسین طبقه دوم  نوع 

رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم جواد آرزومند  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

دادنامه مربوطه ۹40۹۹۷0351101۷8۶  به شماره ۹4100۹035110324۶ شماره  اجرای حکم مربوطه 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

و  نهصد  و  میلیون  مبلغ سه  پرداخت  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و هفتاد هزار  میلیون  مبلغ چهار 

دوازده هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمم خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر ارجایی در حق صندوق دولت .   محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹4)  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4) 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

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

محکومیت مالی 13۹4). ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4) 

شماره: 3011۷/ م الف  

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

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی مرجان منتظری 
آقای محمد تقی صفاری با وکالت تینا صادقی پور فرزند عباس دادخواستی بطرفیت آقای مرجان 

منتظری نجف آبادی فرزند محمد بخواسته مطالبه چک که به این دادگاه ارجاع و به کالسه ۹41002 

ثبت و برای روز سه شنبه مورخ ۹5/11/12 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده 

مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده ۷3 ق. آ.د.م یک 

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

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

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

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5-4۷0خواهان عباس گرامی با وکالت محمد علی جنترانی  دادخواستی 

مبنی بر:جلب ثالث   به طرفیت 1- بیژن شهبازی 2- مجتبی نجفی 3- محمد حسین شهبازیان 

مورخه ۹5/11/13   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  نوشادی   اسماعیل   -4

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  صبح    ۹ ساعت 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور  مجتمع شماره یک  اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 3084۶/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:338/۹5 شماره دادنامه: 4۶1 تاریخ:۹5/۹/2۹ مرجع رسیدگی: شعبه 3۷ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: آقای رسول حق شناس فرزند: علی نشانی: اصفهان-اتوبان فرودگاه- بعد 

آقای جواد فاتحی فرزند: غالمرضا  المهدی(- جنب گاوداری خوانده:  نوربخش)خ  از حصه- کانال 

به شماره  پیکان  بانک کشاورزی شعبه  1 فقره چک عهده  المکان خواسته: مطالبه  نشانی: مجهول 

1۷8505 به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

۹3/12/5 الی یوم االداء با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص 

دعوی آقای رسول حق شناس فرزند علی به طرفیت آقای جواد فاتحی فرزند: غالمرضا به خواسته 

مطالبه 1 فقره چک عهده بانک کشاورزی شعبه پیکان به شماره 1۷8505 به مبلغ 200/000/000 ریال 

به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/12/5 الی یوم االداء، 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 

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  رغم 

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

علیه خوانده را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 و 51۹ و 

522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ 5/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 35/000ریال بابت الصاق تمبر و 

مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹3/12/5) 

تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در خق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

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

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

گزارشکیمیایوطنازاکراندیماه

معجونایرانوهنددرصدرپرفروشها

«میکل آنژ گویا» به کتابفروشی ها آمد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سه سال رها شدم یکشنبه  12  دی ماه   61395
ـــمـــاره  333 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 چرا بداخالقی ها 

در والیبال لیگ کشور تمامی ندارد؟

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

متاســفانه اعتراض بــه داورای های 
ــاری  ــی بیم ــد نوع ــال مانن والیب
 واگیــردار، در میــان بازیکنــان 
ــک  ــته ی ــگ دس ــان لی و مربی
نیــز شــیوع پیــدا کــرده و بــه 
شــدت همه گیــر شــده اســت. ایــن اپیدمــی از ســوی بــزرگان 
ــرای  ــبی ب ــوی مناس ــد الگ ــه بای ــر ک ــگ برت ــی و لی ــم مل تی
 جوان ترهــا باشــند، بــه جوان ترهــای لیــگ دســته یــک 
ــی  ــه مقصــر اصل ــرده اســت! البت ــا ســرایت ک و ســایر تیم ه
ــاب داوران  ــه در انتخ ــتند ک ــگ هس ــازمان لی ــئوالن س مس
ــاق ــاهد بداخ ــد ش ــی بای ــا ک ــوند. ت ــتباه می ش ــب اش  مرتک
ــیم؟  ــی باش ــای فیزیک ــه رأی داوران و درگیری ه ــراض ب اعت
رفتارهــای  از  اساســی  راه حــل  یافتــن  بــا  زمانــی  چــه 
غیرفرهنگــی و غیرورزشــی کســانی کــه بایــد الگــوی اخــاق 
ــا  ــود؟ ب ــته می ش ــال کاس ــگ والیب ــند، در لی در ورزش باش
وضعــی کــه در امــر برگــزاری مســابقات بــه وجودآمــده، بایــد 
فاتحــه ایــن والیبــال را خوانــد! چــرا بــازی بــه ایــن قشــنگی 
ــد  ــام ش ــی انج ــک باالی ــا تکنی ــه ب ــا و دلپذیرک ــیار زیب و بس
ــی تلــخ و تاســف برانگیز همــراه شــود؟ حیــف  ــا پایان ــد ب بای
نبــود بــازی قشــنگ دو تیــم هــم اســتانی )فــرش محتشــم 
ــن حــرکات  ــا ای ــان( ب ــی اصفه ــد هوای ــد پدافن کاشــان و رع
ــازی کــه در  ــرود؟! داوری ایــن ب غیــر ورزشــی زیــر ســوال ب
ــزار  ــان برگ ــی اصفه ــگاه تخت ــهریور ورزش ــده ش ــالن هف س
ــر  ــی و علی اصغ ــت، داور بین الملل ــد سرمس ــا احم ــد، ب ش
ــه دو  ــی ک ــود. در ســت ســوم در حال ــی، ب ــور داور مل ثابتی پ
تیــم بــا امتیــاز 23 برابــر بودنــد تیــم پدافنــد بــا کارت قرمــز 
جریمــه شــد و یــک امتیــاز بســیار حســاس را نصیــب تیــم 
ــدید  ــراض ش ــر اعت ــن ام ــرد؛ ای ــان ک ــم کاش ــرش محتش ف
ــت  ــراه داش ــه هم ــد را ب ــم پدافن ــان تی ــی و بازیکن کادر فن
و در نهایــت ســت ســوم هــم بــا نتیجــه 25 ــــ 23 بــه ســود 
تیــم فــرش محتشــم کاشــان تمــام شــد تــا فاتــح 3 بــر 0 ایــن 
بــازی حســاس شــود. جــا دارد متولــی فدراســیون والیبــال 
و رئیــس ســازمان لیــگ بــا توجــه بــه گــزارش آقــای شــهباز 
ــازی، کســانی را کــه عامــل  ــن ب ــده و ناظــر ای صــدری، نماین
بــروز حــوادث و ایــن اتفاقــات ناخوشــایند و شــرم آور شــدند 
شناســایی و تحــت پیگــرد قانونــی قــرار دهنــد. بــه هــر حــال 
ــع نیروهــای انتظامــی مســتقر در ســالن  ــه به موق ــا مداخل ب
و عوامــل اجرایــی مســابقه و وســاطت به موقــع فــرزاد 
 مابهرامــی، پاســور باتجربــه و اصفهانــی تیــم فــرش محتشــم
ــه  ــری ب ــن جلوگی ــن طرفی ــورد بی ــدن زدوخ ــه دار ش از دامن
عمــل آمــد. امــا فرهنــگ بداخاقــی در ورزش و اعتــراض بــه 

ــان خواهــد رســید؟ ــه پای ــال کــی ب داوران والیب

 زندگی در ایران را دوست دارم
ــوان  ــه عن ــه ب ــروز ک اوســیانو داک
دســتیار کارلــوس کــی روش در 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران فعالیت 
در  حاضــر  حــال  در  می کنــد، 
لیســبون بــه ســر می بــرد و از 

تعطیاتش استفاده می کند.
ــپورتینگ  ــین اس ــان پیش  کاپیت
ــه رســانه اســپورتال  ــال ب ــال پرتغ ــی فوتب ــم مل لیســبون و تی
گفــت: مشــکلی در ایــران نــدارم و دلیلــی بــرای دوســت 
نداشــتن آن نیــز نــدارم. در واقــع زندگــی ام را در ایــران دوســت 
دارم. حقیقــت ایــن اســت کــه از نظــر اســتعداد فــردی، فوتبــال 
ایــران از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت، ولــی ایــن کیفیــت 
ــا  ــم تنه ــئله ه ــن مس ــکوفایی دارد. ای ــرورش و ش ــه پ ــاز ب نی
ــرآورده شــود.  ــات و سیســتم های خــوب ب ــا امکان ــد ب می توان
ایــران جاذبه هــای خوبــی دارد و فرهنگــی چندیــن هــزار ســاله 
ــد  ــران بروی ــه ای را یــدک می کشــد. خیلــی مهــم اســت کــه ب
ــعی  ــه س ــد. همیش ــگاه کنی ــید را ن ــت جمش ــا تخ ــیراز ی و ش
 کــردم در مدت زمــان کمــی کــه بــرای اســتراحت در ایــران دارم
بیشــتر جاهــا را ببینــم. هنــوز خیلــی جاهــا باقــی مانــده اســت 

کــه بایــد بــروم و تماشــا کنــم.

احسان حدادی:

سه سال رها شدم
پرتابگــر دیســک ایــران گفــت: متاســفانه در ایــران هــر کســی 
ــه  ــم س ــن ه ــد. م ــش می کنن ــرد، رهای ــدال می گی ــه م ک
ــاژور  ــا ماس ــدم و ب ــا ش ــدن ره ــک لن ــس از المپی ــال پ س
تمریــن می کــردم. احســان حــدادی در پاســخ بــه ایــن 
ــه روزهــای  ــاز هــم ب ســؤال کــه چقــدر امیــدوار اســت کــه ب
خــوب خــود بازگــردد، گفــت: اگــر قــرار بــود مســابقه ندهــم 
و هــدف نداشــتم 20 روز پــس از المپیــک عمــل نمی کــردم 
و ایــن درد و ســختی را بــه جــان نمی خریــدم. هــدف 
بلندمــدت دارم؛ هدفــم بازی هــای آســیایی اســت. مــن 
ــود دارم  ــه خ ــا را در کارنام ــن بازی ه ــای ای ــدال ط ــه م س
ــن ورزشــکار  ــدال، اولی ــن م ــا کســب چهارمی و می خواهــم ب
ــت آورده  ــه دس ــدال را ب ــار م ــن چه ــه ای ــوم ک ــیایی ش آس
ــد در اوج  ــه 16 ســال بای ــرا  ک اســت. کار ســختی اســت؛ چ
ــی جهــان ســال 2019 و المپیــک  باشــی. رقابت هــای قهرمان

ــت.  ــن اس ــدت م ــد اف بلندم ــو اه 2020 توکی
ــیا  ــی آس ــامی، قهرمان ــورهای اس ــای کش ــابقات بازی ه  مس
و قهرمانــی جهــان لنــدن، رقابت هایــی اســت کــه می خواهــم 

از آن هــا بــرای رســیدن بــه پیشــرفت اســتفاده کنم. 
ــا حکــم شــاقی  ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای حــدادی در پاســخ ب
ــن  ــار جــواب ای ــک ب ــت: ی ــرای او صــادر شــده اســت، گف ب

ــودم. ــا نب ــن االن اینج ــود م ــزی ب ــر چی ــؤال را دادم. اگ س
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ــه  ــورتر از همیش ــه و پرش ــپاهان یکپارچ ــوادار س ــزار ه 38 ه
ــی  ــاگردان ویس ــا ش ــد؛ ام ــویق کردن ــان را تش ــم محبوبش تی
ــان  ــتند وکاپیت ــده را ندانس ــت آم ــه دس ــای ب ــدر موقعیت ه ق
ــب  ــا تعص ــاش و ب ــدار پرت ــن دی ــه در ای ــم ک ــی ه حاج صف
ــا  ــه پنالتــی را هــدر داد ت ــود، ضرب زیــاد چهــره برتــر میــدان ب

نقشــه علــی دایــی عملــی شــود؛ نقشــه ای کــه بــرای تخریــب 
روحیــه پنالتــی زن ســپاهان طراحــی شــده بــود! هــر چنــد کــه 
در ادامــه )اســطوره فوتبــال کشــورمان( ســرمربی عصبــی تیــم 
نفــت، اخــاق ورزشــی را در برابــر دیــدگان تماشــاگران حاضــر 
در ورزشــگاه و میلیون هــا بیننــده تلویزیونــی، خدشــه دار کــرد و 
بــا دریافــت کارت قرمــز از بــازی اخــراج شــد و هدایــت تیمش 
ــته اش  ــه خواس ــا ب ــت داد، ام ــم از دس ــال را ه ــازی فین در ب

رســید.
    عملکرد سپاهان

ــازی ــتم 4 ـ 3 ـ 3 ب ــا سیس ــازی ب ــن ب ــه در ای ــپاهان ک  س
ــا  ــن ب ــع از جناحی ــه شــدن دو مداف ــا اضاف ــرده و ب ــاز ک را آغ
ــود، برخــاف جهــت  ــازی پرداختــه ب ــه اداره ب پنــج هافبــک ب
 بــازی نتوانســت بــه نتیجــه مطلــوب دســت پیــدا کنــد 
ــه  ــم ک ــی را ه ــه گل ــردارد؛ البت ــش رو ب ــت را از پی ــم نف و تی
ــود کــه در  از نقطــه پنالتــی دریافــت کــرد، کولیبالــی مقصــر ب
برگشــت تعلــل کــرد و در واقــع بــه خاطــر قامــت بلنــد و کنــدی 
ــا  ــا گذاشــت ت ــی تنه ــا امین ــر را ب ــد و آل کثی حرکــت جــا مان
دروازه بــان جــوان ســپاهان مجبــور شــود بــا خطــا ایــن بازیکن 
ــه جــان بخــرد. حاج صفــی کــه  ــد و پنالتــی را ب را متوقــف کن
در زدن ضربــات ایســتگاهی و ارســال از نقطــه کرنــر و پنالتــی 
تبحــر خاصــی دارد، در ایــن بــازی بســیار حســاس در مقابــل 
ــی همیشــگی را از  ــدرت کارای ــی ق ــی دای ــب روحــی عل تخری
ــی از  ــد غام ــراج توحی ــد از اخ ــی بع ــود. حت ــت داده ب دس
دقیقــه 78 هــم نتوانســت یارانــش را در گلزنــی کمــک کنــد.

    اتفاقات ناخوشایند
روی هــم رفتــه بــازی دو تیــم نفــت تهــران و ســپاهان از نظــر 
هیجــان در ســطح باالیــی بــود؛ ولــی از نظــر فنــی می توانســت 
بهتــر باشــد. اتفاقــات ناخوشــایند در ایــن بــازی اصــا در شــأن 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــود و کس ــورمان نب ــال و ورزش کش فوتب
ــرای  ــد ب ــرح شــده و بای ــا مط ــران در دنی ــال ای اســطوره فوتب

جوانــان کشــور الگــوی اخــاق باشــد، تمرکــز و تعــادل فکــری 
ــازی آرام  ــود و هرگــز در طــول ایــن ب  خــود را از دســت داده ب
ــه چــه قیمتــی؟! اگــر  ــازی ب ــرد در یــک ب ــرار نداشــت! ب و ق
قــرار باشــد بــا هــر تصمیــم داوری، مربیــان طــراز اول فوتبــال 
ــرکات  ــگری و ح ــا پرخاش ــر، ب ــی دیگ ــته ورزش ــر رش ــا ه ی
 ناشایســت بــه رأی داوران اعتــراض کننــد و جــّو ناســالم 
و نــاآرام را در ورزشــگاه حاکــم نماینــد، آینــدگان چــه برداشــتی 
خواهنــد کــرد؟ زمانــی کــه یــک مربــی در کنــار زمیــن کنترلش 
ــر از  ــا نف ــه میلیون ه ــه اینک ــم ب ــا عل ــد و ب ــت می ده را ازدس
ــارج  ــران و خ ــر ای ــی در سرتاس ــای تلویزیون ــق گیرنده ه طری
ــت  ــت عصبانی ــا نهای ــتند، ب ــا هس ــر بازی ه ــور نظاره گ  از کش
ــی  ــروز درگیری های ــرل خــود باعــث ب ــا ازدســت دادن کنت و ب
 در بیــن بازیکنــان می شــود و داور را مجبــور بــه جریمــه 
 و اخــراج می کنــد، چــه بایــد کــرد؟! قبــول داریــم کــه مربیگری
 حرفــه ای بســیار ســخت اســت و مربــی فشــار زیــادی 
را بایــد متحمــل شــود، امــا دلیــل نمی شــود کــه اخــاق 
ورزشــی را زیــر پــا بگــذارد و هــر طــور کــه دلــش می خواهــد 
ــه  ــی، عبدال ــی دای ــاف عل ــازی برخ ــن ب ــد. در ای ــار کن رفت
ویســی، ســرمربی جــوان و متیــن ســپاهان، در کمــال آرامــش 
ــی پــس از اعــام  ــرد؛ حت ــت ک ــش را هدای ــت بازیکنان و متان
ــاهده  ــا مش ــرد. ب ــت ک ــش دریاف ــه تیم ــی ک ــی وگ ل پنالت
این گونــه حــرکات آن هــم از ســوی اســطوره های ورزش بایــد 

ــم«؟ ــدام روســپیدی طمــع بهشــت داری ــا ک گفــت »ب

درمرحله نیمه نهایی جام حذفی:

سپاهان بازی را باخت، نفت اخالق را

ــمتی  ــج قس ــار نتای ــرای اولین ب ــارک ب ــکی ایفم ــز پزش مرک
ــی خــود درخصــوص شــیوع مصــرف  ــات تحقیقات از مطالع
ســیگار و قلیــان در بیــن بازیکنــان لیــگ برتــر را منتشــر کرد.
 در ایــن مطالعــه تحقیقاتــی پیــش از شــروع فصــل جــاری 
لیــگ برتــر، از تمامــی بازیکنــان در ارتبــاط بــا مصــرف 

ســیگار و قلیــان نظرســنجی بــه عمــل آمــده 
کــه طــی آن همــه بازیکنــان بــه ایــن ســؤال 
پاســخ دادنــد: بــه نظــر شــما چنــد درصــد از 

ــند؟  ــیگار می کش ــر س ــگ برت ــان لی بازیکن
ــد  ــام کردن ــان اع ــد از بازیکن ــا 25 درص تنه
نمی کشــد  ســیگار  بازیکنــی  هیــچ   کــه 
ــد  ــه 75 درص ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب و ای

ــری  ــگ برت ــان لی ــه بازیکن ــتند ک ــاد داش ــده اعتق باقی مان
 ســیگار می کشــند، امــا میــزان شــیوع اســتفاده از آن 
ــه  ــاری ب ــای آم ــا ارزیابی ه ــد. ب ــزارش کردن ــاوت گ را متف
نظــر می رســد میــزان شــیوع مصــرف ســیگار بــا توجــه بــه 
اظهارنظــر خــود بازیکنــان، بــه طــور واقعــی حــدود 20 درصــد 

اســت. 
از  آمــد کــه  دســت  بــه  زمانــی  جالب تــر  پاســخ های 
ــا ســیگار می کشــی؟  ــه آی ــان پرســیده شــد ک خــود بازیکن
99.5 درصــد بازیکنــان اعــام کردنــد خیــر! خودشــان 
ــرف  ــاره مص ــاری درب ــاوت آم ــن تف ــند. ای ــیگار نمی کش س
ــد.  ــرار ش ــابه تک ــیوه مش ــا ش ــم ب ــان ه قلی
تنهــا 11 درصــد بازیکنــان اعتقــاد داشــتند 
نمی کشــد  قلیــان  کــس  هیــچ   کــه 
و 89 درصــد آن هــا معتقــد بودنــد کــه بازیکنان 

لیــگ برتــری قلیــان مصــرف می کننــد. 
بــا آنالیــز آمــاری میــزان شــیوع مصــرف قلیان 
در میــان بازیکنــان نتیجــه ای حــدود 50 درصد 
بــه دســت آمــد و به طــور مشــابهی 88 درصد بازیکنــان اعام 
ــیگار  ــند! س ــان نمی کش ــان قلی ــر، خودش ــه خی ــد ک  کردن
و قلیــان بــا اثــر مســتقیم بــر عملکــرد ریــوی و قلبی عروقــی 
در کوتاه مــدت باعــث افــت مشــخص عملکــرد قلبی عروقــی 

و ریــوی و تــوان هــوازی بازیکــن می شــوند.

آمار تکان دهنده درباره بازیکن های دودی لیگ برتر
ــش  ــران و مراک ــدار ای ــزاری دی ــا از برگ ــه فیف ــی ک در حال
خبــر داده، فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور آفریقایــی نیــز 
ــان  ــی متشــکل از بازیکن ــم مل ــدار تی ــزاری دی ــر از برگ خب
ــا بورکینافاســو داده اســت.  حاضــر در لیــگ ایــن کشــور ب
ــزاری اردو  ــرای برگ ــران، 13 دی ب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی

ــک  ــدود ی ــا ح ــود ت ــارات می ش ــی ام راه
ــاغل در  ــان ش ــور بازیکن ــا حض ــه ای ب هفت
لیــگ برتــر، برنامه هــای خــود را پیــش 

ــرد.  بب
پیــش از ایــن رســانه های خارجــی خبــر از 
برگــزاری دیــدار تدارکاتــی ایــران و مراکــش 
در روز 17 دی مــاه در ورزشــگاه العیــن داده 

ــی  ــیون جهان ــایت فدراس ــته س ــی روز گذش ــد و حت بودن
ــرد.  ــام ک ــم اع ــازی را ه ــن ب ــق ای ــاعت دقی ــال س فوتب
ــه برگــزاری اردو بعضــی  ــده ب ــد روز مان ــه چن امــا در فاصل
ــا  ــی ب ــم مل ــی تی ــدار تدارکات ــو دی ــر از لغ ــانه ها خب از رس
ــال  ــیون فوتب ــایت فدراس ــه س ــرا ک ــد؛ چ ــش داده ان مراک

مراکــش از انجــام دیــدار تدارکاتــی میــان بازیکنــان شــاغل 
ــی بورکینافاســو  ــم مل ــا تی ــن کشــور ب ــال ای در لیــگ فوتب
ــا توجــه  ــم ب ــی ه ــر داده و رســانه های ایران در 15 دی خب
 بــه ایــن موضــوع لغــو دیــدار تدارکاتــی ایــران و مراکــش 

را محتمل دانستند.
 بــا ایــن حــال بــا قطعــی شــدن اردوی تیــم 
ــم  ــراوان تی ــال ف ــه احتم ــی، ب ــی در دب مل
ــاعت  ــاری از س ــه ج ــه هفت ــی روز جمع مل
17 و 30 دقیقــه بــه مصــاف تیــم ملــی 
مراکــش مــی رود. تیــم ملــی مراکــش 
ــه  ــت ک ــر اس ــن لژیون ــکل از 23 بازیک متش
همــه آن هــا در لیگ هــای معتبــر دنیــا بــازی 
ــگ  ــم در لی ــن تی ــان ای ــدام از بازیکن ــچ ک ــد و هی می کنن
ــد. در واقــع تیــم  ــدان نمی رون ــه می باشــگاهی مراکــش ب
ملــی متشــکل از لیــگ ایــن کشــور بــا بورکینافاســو بــازی 
ــم  ــران و تی ــدار ای ــوان دی ــوز هــم نمی ت خواهــد کــرد و هن

ــت. ــده دانس ــش را لغوش ــی مراک مل

دادنامه
کاسه پرونده:337/95 شماره دادنامه: 459 تاریخ:95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: آقای رسول حق شناس فرزند: علی نشانی: اصفهان-اتوبان فرودگاه- بعد از 

حصه- کانال نوربخش)خ المهدی(- جنب گاوداری خوانده: آقای جواد فاتحی فرزند: غامرضا نشانی: 

المکان خواسته: مطالبه 2 فقره چک عهده بانک کشاورزی و صادرات به شماره 178511 و  مجهول 

740997  به مبلغ 158/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

94/2/10 الی یوم االداء با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند علی به طرفیت آقای جواد فاتحی فرزند: غامرضا 

-94/2/10-178511 شماره  به  صادرات  و  بانک کشاورزی  عهده  چک  فقره   2 مطالبه  خواسته  به 

50/000/000ریال و 740997 -93/12/14-108/000/000ریال  جمعا به مبلغ 158/000/000 ریال به انضمام 

کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک الی یوم االداء ، با توجه به محتویات 

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

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

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 را 

ثابت تشخیص داده و 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 158/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

4/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر 

یک ازچک های موصوف  تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای 

احکام می باشد در خق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

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

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:335/95 شماره دادنامه: 460 تاریخ:95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: آقای رسول حق شناس فرزند: علی نشانی: اصفهان-اتوبان فرودگاه- بعد از 

حصه- کانال نوربخش)خ المهدی(- جنب گاوداری خوانده: آقای علیرضا هارونی برد شاهی فرزند: 

ایرانیان به شماره  جهانگیر نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 1 فقره چک عهده بانک حکمت 

588077 به مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

95/2/25 الی یوم االداء با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص 

دعوی آقای رسول حق شناس فرزند علی به طرفیت آقای علیرضا هارونی برد شاهی فرزند: جهانگیر 

به خواسته مطالبه 1 فقره چک عهده بانک حکمت ایرانیان به شماره 588077 به مبلغ 160/000/000 ریال 

به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/25 الی یوم االداء ، 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 

اباغ 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 

را ثابت تشخیص داده و 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 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 4/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 35/000ریال بابت الصاق تمبر و مبلغ 120/000 ریال 

بابت نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/25( تا تاریخ اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در خق خواهان صادر و 

اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:334/95 شماره دادنامه: 462 تاریخ:95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: آقای رسول حق شناس فرزند: علی نشانی: اصفهان-اتوبان فرودگاه- بعد 

علی  فرزند:  یوسفی  مجید  آقای  خوانده:1-  جنب گاوداری  المهدی(-  نوربخش)خ  از حصه- کانال 

2- آقای جواد امیری فرزند: ماشااله 3- آقای علی یوسفی نشانی:  همگی مجهول المکان خواسته: 

مطالبه 2 فقره چک عهده بانک سپه به شماره 275545 و 275530 به مبلغ 200/000/000 ریال به 

انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/15 الی یوم االداء با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند 

علی به طرفیت 1- آقای مجید یوسفی فرزند: علی 2- آقای جواد امیری فرزند: ماشااله 3- آقای 

علی یوسفی به خواسته مطالبه 2 فقره چک عهده بانک سپه به شماره 275545 و 275530 به مبلغ 

200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/15 الی یوم 

االداء ، 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 ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف 

دوم و سوم به عنوان ضامن پرداخت و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 

علی رغم اباغ 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 به صورت تضامنی را ثابت تشخیص داده که به استناد مواد 310 و 313 و 249  قانون تجارت 

و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 

به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/15( تا تاریخ اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در خق خواهان صادر و 

اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:336/95 شماره دادنامه: 463 تاریخ:95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: آقای رسول حق شناس فرزند: علی نشانی: اصفهان-اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نوربخش)خ المهدی(- جنب گاوداری خوانده: آقای حجت اله فاتحی پیکانی  فرزند: 

محمد حسین نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 3 فقره چک به شماره 022150 و 459933 

و 459940 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ 94/5/6 الی یوم االداء با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

اختاف  حل  شورای  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی 

پیکانی   فاتحی  اله  آقای حجت  طرفیت  به  علی  فرزند  رسول حق شناس  آقای  دعوی  در خصوص 

 70/000/000-94/5/6-  022150 شماره  به  چک  فقره   3 مطالبه  خواسته  به  حسین  محمد  فرزند: 

مبلغ  به  جمعا  459940-94/3/10-70/000/000ریال  و  459933-94/1/30-60/000/000ریال  و  ریال 

200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/6 الی یوم 

االداء ، 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 اباغ 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 را ثابت تشخیص داده و 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 200/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 5/920/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 55/000ریال بابت الصاق تمبر 

و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکها موصوف 

- تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در خق 

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

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

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:339/95 شماره دادنامه: 446 تاریخ:95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل 

فرودگاه-  اصفهان-اتوبان  نشانی:  غامرضا  فرزند:  علیرضا کریمیان  آقای  خواهان:  اصفهان  اختاف 

قهجاورستان- بلوار غدیر- غدیر 20- پاک 7 خوانده: آقای اصغر موسائی فرزند: حسینعلی نشانی: 

مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 1 فقره چک به میزان بیست و شش میلیون ریال به انضمام 

اجرای  الی  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  با خسارت  خواسته  تامین  قرار  با  قانونی  کلیه خسارات 

حکم با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای علیرضا 

کریمیان فرزند: غامرضا به طرفیت آقای اصغر موسائی فرزند: حسینعلی به خواسته مطالبه وجه 1 

فقره چک به شماره 1492/260195/51  عهده بانک ملت شعبه برآن شمالی به میزان بیست و شش 

اجرای  الی  تاریخ سر رسید  از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  انضمام کلیه خسارات  به  ریال  میلیون 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  به محتویات پرونده و  با توجه   ، حکم 

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

اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی)نشر آگهی( 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 را ثابت تشخیص داده و 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 

26/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت 

نشر آگهی و  مبلغ 35/000 ریال بابت الصاق تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/5/15(  تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می 

باشد در خق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  بابک خان احمدی دارانی دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 950922  خواهان آقای 

مطالبه به طرفیت سعید جعفری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 95/11/12 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای  باعنایت به  مجهول   . ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 

از وقت  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آیین  قانون  برابر ماده 73   ، خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 29325/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 706/95 خواهان حسین بستگانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک 

به طرفیت رضا رفیعی طالخونچه  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 95/11/12 

ساعت 16  عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  اول خیابان  

ارباب- مجتمع شماره 1  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 29311/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980351000683 پرونده:  شماره   9510100351009300 اباغیه:  شماره 

950834 تاریخ تنظیم: 1395/10/05 خواهان/ شاکی محمد حسین نیلی پور دادخواستی به طرفیت 

خوانده/ متهم محمد طا کار و محمد آبدار اصفهانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام 

به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 

212 ارجاع و به کاسه  9509980351000683 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/19 و ساعت 

09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد طا کار فرزند حسین و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده محمد طا کار 

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

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

شماره: 30791/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه
اباغیه:  آگهی  شماره   9500056 پرونده:  بایگانی  شماره  پرونده:139504002128000042/1  شماره 

139503802128000004 تاریخ صدور: 1395/08/17 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 8 شهر گلپایگان 

استان اصفهان آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 139504002128000042/1 بدینوسیله به آقای علیرضا تدین 

مورخ   139505102128000425 گزارش  برابر  139504002128000042/1 که  پرونده کاسه  بدهکار  فرد 

95/07/08 شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند رهنی 26212 مورخ 91/09/23 بین شما و 

بانک مسکن شعبه مرکزی مبلغ 211301136 ریال بابت اصل طلب و 14193656 ریال بابت خسارت 

تاخیر تادیه و مبلغ 105650 ریال خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 95/04/30 به بعد و مبلغ 10560000 ریال 

بابت حق التحریر و حق بیمه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 

اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 

طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 

که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ و منتشر می گردد 

ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

شماره:516/ م الف سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان مهدی صادقی وصفی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 753/95 خواهان آقای امیر حسین متقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت منیژه علیرضایی- محمد استکی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 

95/11/13 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

شیخ صدوق چهار راه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 30882/م الف مسئول دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980351101056شماره  پرونده:  شماره   9510420351100352 اجرائیه:  شماره 

941164تاریخ تنظیم: 1395/08/20 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :علی نام خانوادگی : آقاجانی 

کوپائی  نام پدر: محمد علی    نشانی: اصفهان – میدان مرکزی میوه و تره  بار – تاالر 8 غرفه 14  

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: جعفر    نام خانوادگی : محبتی  نام پدر: علی    نشانی: مجهول 

المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090351103212 

و شماره دادنامه مربوطه 9509970351100641 محکوم علیه محکوم است به الزام به تنظیم سند رسمی 

اجاره نسبت به یک و نیم دانگ از شش دانگ غرفه شماره 14 تاالر 8 میدان میوه مرکزی میوه و تره 

بار به نفع خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و شصت و نه هزار ریال به عنوان 

هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1500000 ریال بعنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق 

دولت.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 

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

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 

طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 

یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

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

مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

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

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

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

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 30116/ م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
از   5211/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به    51611 شماره  شناسنامه  دارای  سرشوق  حاجیه  خانم 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن سرشوق 

بشناسنامه 40144  در تاریخ 1390/11/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند دختر 1- حاجیه سرشوق - ش ش 51611  دختر 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 : 30766/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

برگزاری بازی ایران و مراکش قوت گرفت
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

پــس از کــوچ بــزرگ ارامنــه دشــت آرارات بــه اصفهــان، ایــن 
ــا  ــان ت ــد. اصفه ــی ش ــرات بنیادین ــتخوش تغیی ــهر دس ش
پیــش از حضــور ارامنــه از ســمت جنــوب تنهــا تــا رودخانــه 

زاینــده رود گســترش یافتــه بــود؛ امــا بــا ســاکن شــدن ارامنه 
در جنــوب رودخانــه، شــهر اصفهــان تــا حاشــیه ارتفاعــات کوه 
صفــه گســترش یافــت و بــه شــکل کنونــی خــود درآمد. شــاه 
عبــاس بــه منظــور رونــق تجــارت خارجــی اختیاراتــی خــاص 
ــان در مــدت  ــل آن ــرد و در مقاب ــا اعطــا ک ــان جلف ــه بازرگان ب

ــه  ــد. ب ــترش دادن ــران را گس ــی ای ــارت خارج ــی تج کوتاه
علــت امتیــازات خاصــی کــه شــاه عبــاس بــه اهالــی جلفــا 
اعطــا کــرده بــود، آن هــا عمــا اداره امــور ارمنیــان ایــن منطقــه 
را در دســت داشــتند و کل منطقــه ارمنی نشــین جنــوب 
اصفهــان را بــه یــاد موطــن آبــا و اجــدادی خــود، جلفــای نــو 

نــام نهــاده بودنــد. 
خــود منطقــه جلفــای نــو نیــز محله هــای مختلفــی داشــت 
 کــه اهالــی هــر محلــه آن را بــه نــام شــهر خــود نامگــذاری 
و بــا کســب اجــازه از شــاه عبــاس اقــدام بــه بنــای کلیســای 
ــا  ــود ت ــات موج ــر اطاع ــا ب ــد. بن ــرده بودن ــود ک ــاص خ خ
پیــش از پایــان قــرن هفدهــم میــادی در خــود شــهر 
اصفهــان، 6 کلیســا و در منطقــه جلفــای نــو 24 کلیســا وجــود 
داشــت کــه در حــال حاضــر از کل ایــن تعــداد تنهــا 13 کلیســا 

در منطقــه جلفــا باقــی مانــده اســت.
    کلیسای آمناپرکیج )وانک(

ــه قــول امروزی هــا وانــک، یکــی  ــا ب کلیســای آمناپرکیــج ی
ــال  ــر س ــه ه ــت ک ــه اس ــاهای خاورمیان ــن کلیس از زیباتری
پذیــرای گردشــگران بســیاری از سراســر جهــان اســت. 
اگرچه در ســاخت این کلیســا از کلیســای ســنت اســتپانوس 
ــل  ــه دلی ــا ب ــده، ام ــه ش ــام گرفت ــان اله ــای آذربایج در جلف
ــا بســیاری از  ــرد آن ب ــژه و طراحــی منحصربه ف معمــاری وی
ــوی  ــادی دارد. در دوران صف ــاوت بنی ــان تف ــاهای جه کلیس
بــه دلیــل اینکــه وجــود کلیســاها باعــث تحریــک احساســات 
مذهبــی مــردم اصفهــان نشــود و همچنیــن در دســت 

ــا  ــح مــورد اســتفاده در ارمنســتان، کلیســاها ب ــودن مصال نب
ــاری  ــه معم ــبیه ب ــیار ش ــه بس ــده ک ــاخته ش ــی س گنبدهای
مســاجد اصفهــان اســت. البتــه برعکــس مســاجد روی 
ایــن گنبدهــا هیــچ نــوع کاشــی کاری ای نیســت و در عــوض 
ــوف  ــی معط ــی های داخل ــه نقاش ــان ب ــوان طراح ــام ت تم
شــده اســت. ایــن شــیوه از تزئیــن دیوارهــای داخلــی 
کلیســا تأثیــری عمیــق بــر معمــاری کلیســاهای ارمنــی پــس 
ــچ  ــان در هی ــا آن زم ــت. ت ــادی گذاش ــم می ــرن هفده از ق
یــک از کلیســاهای ارمنــی دیوارهــا بــه ایــن وســعت نقاشــی 
ــود  ــان ب ــان چن ــازی ارمنی ــنت کلیساس ــدند و کا س نمی ش
ــد  ــن می کردن ــاری تزئی ــا حج ــی را ب ــای خارج ــه دیواره ک
و تــا جایــی کــه امــکان داشــت دیوارهــای داخلــی را ســاده 
ــاهای  ــتند. کلیس ــی می گذاش ــی باق ــه تزئین ــدون هرگون و ب
اصفهــان در مقایســه بــا کلیســاهای هــم دوره  خــود در 
ــور بیشــتری  ارمنســتان پنجره هایــی بزرگ تــر داشــتند کــه ن
از آن هــا بــه داخــل می تابیــد. علــت اصلــی اســتفاده از ایــن 
ــواری  ــان شــدن نقاشــی های دی ــر نمای ــوع پنجره هــا را بهت ن
ــا  ــراف ب ــای اط ــک و دیواره ــای وان ــته اند. درون کلیس دانس
تزئینــات نقاشــی رنــگ و روغــن و آب طــا بــه ســبک ایرانی 
ــده  ــن ش ــیح)ع( مزی ــرت مس ــی حض ــری از زندگ و تصاوی
 اســت کــه متأثــر از نقاشــی ایتالیایــی اســت و بنــای عظیــم 
و بــرج ســاعت آن از فاصلــه دور مشــخص اســت. در ایــن بنــا 
 بــه جــز ســاختمان اصلــی کلیســا یــک مــوزه، یــک کتابخانــه

چند ساختمان اداری و چاپخانه قرار دارد. 

به بهانه آغاز سال نو میالدی

 کلیسای وانک 
شاهکار معماری ارمنیان ایران

 فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی 

باید با سایر نهادها متفاوت باشد
جهـــاد  فرهنگـــی  معـــاون 
ــال  ــد چهارمح ــگاهی واح  دانش
و بختیــاری بــا بیان اینکــه مقام 
ــاد  ــاره جه ــری درب ــم رهب معظ
کــه  فرمودنــد  دانشــگاهی 
»جهــاد دانشــگاهی بایــد در حوزه 
قرآنــی حــرف برتــر را بزنــد« 
افــزود: فعالیت هــای قرآنــی جهــاد بایــد متفــاوت بــا ســایر 
نهادهــا باشــد. ســیروس رضایــی اظهــار کــرد: یکــی از 
ــود  ــی کمب ــی و قرآن ــه فرهنگ ــکات در عرص ــن مش مهم تری
اعتبــار اســت؛ زیــرا برنامه هــا و ایده هــای خوبــی وجــود دارد؛ 
ــا را  ــن طرح ه ــوان ای ــار نمی ت ــود اعتب ــل کمب ــه دلی ــی ب ول
عملــی کــرد. وی افــزود: بایــد بــا اجــرای برنامه هــای جــذاب 
ــران در  ــی ایــن بخــش را گســترش داد و مدی در حــوزه قرآن
ــه ایــن موضــوع داشــته  دانشــگاه ها بایــد توجــه بیشــتری ب

باشند و برنامه های جذاب تری تدوین کنند. 
ــاد واحــد  ــی جه ــت فعالیت هــای قرآن وی درخصــوص وضعی
ــت  ــوان و ظرفی ــا در حــد ت ــاری گفــت: م چهارمحــال و بختی
خــود گام برمی داریــم و تــا بــه امــروز توانســته ایم دانشــجویان 
ــد همــکاری  ــادی را جــذب کنیــم؛ امــا در هــر حــال نیازمن زی
مدیــران و مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه ها هســتیم تــا بتوانیــم 

برنامه هــا را بــه نحــو احســن اجــرا کنیــم.

 برگزاری جشنواره داستان کوتاه قرآنی 

در کرمان
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
نخســتین جشــنواره داســتان کوتــاه قرآنــی، همزمــان بــا هفتــه 
ــزار می شــود.  ــان برگ ــا 16 بهمــن در کرم ــرت از 1۰ ت ــرآن و عت ق
محمدرضــا علیــزاده افــزود: نخســتین جشــنواره داســتان کوتــاه 
ــوزه  ــامی و ح ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره فرهن ــه هم ــی ب قرآن
ــت  ــن مهل ــد و آخری ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــتان کرم ــری اس هن
ارســال آثــار 2۰ دی مــاه اســت. وی بیــان کــرد: هــدف از برگــزاری 
ــن جشــنواره برداشــتن گامــی در راســتای نشــر و گســترش  ای
تعالیــم کام وحــی و عتــرت پیامبــر اکــرم)ص( اســت. علیــزاده 
ادامــه داد: مضامیــن و معــارف دینــی و قرآنــی، ســبک زندگــی 
اســامی، اقتصــاد مقاومتــی، فرهنــگ ایثــار و شــهادت، مفاهیــم 
و موضوعــات قــرآن و عتــرت، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ســیره زندگــی رســول اکــرم)ص( و ائمــه اطهــار)ع(، والیتمداری 
 و مهدویــت، حجــاب و عفــاف، وحــدت مذاهــب اســامی 
و شــخصیت های قرآنــی از موضوعــات جشــنواره داســتان کوتــاه 
ــه نخســتین جشــنواره داســتان  ــار ارســالی ب ــی اســت. آث قرآن
 کوتــاه قرآنــی اســتان کرمــان بایــد دســت کم دارای هــزار 

و درنهایت 35۰۰ کلمه باشد.

معارف

آسیاب آبی ریگاره
در  ریــگاره  آبــی  آســیاب 
محمدیــه شــهر نائیــن بــه 
ــاهکارهای  ــی از ش ــوان یک عن
معمــاری و هنــری شهرســتان 
می شــود  نائیــن محســوب 
 و بیــش از 2۰۰۰ ســال قدمــت 

دارد. 
ایــن اثــر تاریخــی توســط اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــکاری  ــا هم ــن، ب ــتان نائی ــگری شهرس ــتی و گردش دس
کارشناســان و مــردم محلــه محمدیــه نائیــن کشــف و از 

ــان شــد.  دل خــاک نمای
ایــن آســیاب بــا تکنیــک و روش کنــد و با وســعت بســیار 
زیــاد بــه طــول دســت کم ۹۰ متــر و عمــق 25 متــر در دل 

خــاک حفــر و ایجــاد گردیده اســت. 
ــه  ــی ب ــرز عجیب ــه ط ــن آســیاب ب ــزرگ ای ســنگ های ب
وســیله آب قنــات بســیار قدیمــی کیخســرو در عمــق 1۸ 
ــت  ــیاب هدای ــوره آس ــرف تن ــه ط ــن ب ــری در زیرزمی مت
ــیاب  ــای آس ــرروی چرخ ه ــاد ب ــار زی ــا فش ــده و ب می ش
می ریختــه و آن را بــه حرکــت درمــی آورده اســت. ورودی 
ــری ایجــاد شــده و در  ــی آســیاب در عمــق ســه مت اصل
ــول 6۰  ــه ط ــزرگ ب ــی ب ــور از داالن ــس از عب ــن پ زیرزمی
ــی و محــل  ــز اصل ــه مرک ــد ب ــا شــیب بســیار تن ــرو ب مت

ــیم. ــیاب می رس ــی آس اصل
ــا  ــر و ب ــا 4 مت ــر ت ــر 2 مت ــاع متغی ــا ارتف ــن داالن ب  ای
ــده  ــر ش ــی حف ــورت عجیب ــه ص ــد و ب ــیار تن ــیب بس ش
 25 عمــق  در  آســیاب  اصلــی  محوطــه  در  اســت. 
ــل  ــا، مح ــه اتاق ه ــدد از جمل ــای متع ــه فضاه ــری ب مت
آســیاب  ســنگ های  گرفتــن  قــرار  محــل   اســطبل، 
ــن قســمت ســکوهائی  ــم. در ای ــوره برخــورد می کنی و تن
تعبیــه  آرد  و  گنــدم  کیســه های  قــراردادن  جهــت 
 شــده و بــه وســیله احشــام از جملــه اســب و االغ 

و حتی شتر، بارها و گندم ها حمل می شده است. 
بــر اســاس گفته هــای ســالخوردگان محــل، ایــن آســیاب 
در زمــان کیخســرو )بیــش از 2۰۰۰ ســال قدمــت( ســاخته 
شــده اســت؛ چنانکــه چندیــن ضرب المثــل بســیار 

قدیمــی بــه ایــن آســیاب منســوب اســت.
ــم  ــیاب عل ــن آس ــداث ای ــاد و اح ــرای ایج ــا ب   مطمئن
و تجربــه بســیار زیــاد و صبــر و تحمــل، ایمــان و پشــتکار 
متعــددی  مطالعــات  چنانکــه  بــوده؛  نیــاز  فراوانــی 
 درخصــوص، فاصلــه ورودی و قنــات، شــیب زمیــن
انتخــاب محــل، اســتحکام خــاک و قــدرت آب درآن 
ــی  ــا علم ــق کام ــی دقی ــا طراح ــده و ب ــام ش ــان انج زم

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــداث و ایج ــیاب اح ــن آس ای
شهرســتان نائیــن بــا بیــش از یک هــزار و 2۰۰ اثــر 
قــرار  اصفهــان  شــرق  کیلومتــری   14۰ در   تاریخــی 

دارد.

گشت وگذار

جشــنواره صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی بــه فهرســت 
بــرای  امســال  و  شــد  اضافــه  فجــر  جشــنواره های 
نخســتین بار برگــزار می شــود. مدیــر کل توســعه و ترویــج 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  ــع دســتی ســازمان می صنای
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــنواره صنای ــتین جش ــاره نخس درب

ــم  ــی می کنی ــت: پیش بین ــر گف ــنتی فج س
اثــر در نخســتین جشــنواره صنایــع   15۰
ارائــه  و هنرهــای ســنتی فجــر  دســتی 
شــود؛ البتــه ممکــن اســت تعــداد ایــن 
ــی  ــود. عل ــر ش ــا کمت ــتر ی ــی بیش ــار کم آث
ــن  ــه ای ــه داد: مصوب ــیزری ادام ــی ش حاج
جشــنواره بــه  صــورت بین المللــی از شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی ابــاغ شــد و چــون زمــان کافــی 
بــرای اعــام فراخــوان نداشــتیم، ممکــن اســت نخســتین 
ــه  صــورت  جشــنواره صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی ب
ملــی برگــزار شــود؛ امــا بــرای ســال های آینــده، بــه طبــع 
کمیتــه و ســتاد جشــنواره تشــکیل خواهــد شــد و بــه  طــور 

ــزی  ــن کار برنامه ری ــرای ای ــال، ب ــول س ــخص در ط مش
خواهیــم کــرد. او دربــاره برگــزاری ایــن جشــنواره توضیــح 
ــرای  ــه می شــوند، ب ــن جشــنواره ارائ ــه در ای ــاری ک داد: آث
مــا بســیار مهــم هســتند؛ بــه همیــن دلیــل در نخســتین 
ــی  ــان مل ــه نش ــاری را ک ــر و آث ــار فاخ ــنواره، آث دوره جش
ــاب  ــش انتخ ــرای نمای ــد، ب ــت دارن و اصال
 خواهیــم کــرد. البتــه بــه  دلیــل تنــوع 
چــون  دســتی،  صنایــع  گســتردگی  و 
ــیم،  ــار را نشناس ــی آث ــت بعض ــن اس ممک
از اســتان ها درخواســت کردیــم کــه آثــار 
ــا پــس از  ــد ت ــی کنن هنرمندانشــان را معرف
ــش در  ــرای نمای ــب را ب ــار منتخ داوری، آث

نخســتین جشــنواره ارائــه دهیــم. 
وی گفــت: بــرای مــا اســتفاده از آثــار فاخــری کــه نشــان 
رونــد معرفــی تاثیرگــذار هســتند و در  دارنــد،   ملــی 
ترویــج و تکامــل ایــن هنــر - صنعــت نــوآوری و خاقیــت 

ــت دارد. ــته اند، اهمی داش

مدیــر کل نظــارت و ارزیابــی خدمــات گردشــگری از 
ابــاغ دســتورالعمل »مقــررات انضباطــی و اجرایــی دفاتر 
ــای  ــری از برخورده ــرای جلوگی ــافرتی« ب ــات مس خدم

ــر داد.  ــف خب ــروز تخل ــگام ب ســلیقه ای هن
حــوزه  در  ســلیقه ای  برخوردهــای  تیمــوری،  ولــی 

»یــک  بــا  مســافرتی  دفاتــر خدمــات 
ــی  ــم در بعض ــه  حاک ــف« را روی ــوع تخل ن
گفــت:  و  دانســت  کشــور  اســتان های 
نبــودن قوانیــن و آیین نامه هــا  شــفاف 
ســبب بــروز برخوردهــای ســلیقه ای در 
مواجهــه بــا یــک نــوع تخلــف شــده بــود. 
در حالــی حکــم یــک اســتان بــرای تخلفــی 

ــتان  ــان اس ــه در هم ــود ک ــر ب ــار و تذک ــخص، اخط مش
ــرای تخلــف مشــابه، مجــوز تعلیــق  ــا اســتانی دیگــر ب ی

! می شــد
  وی افــزود: در آیین نامــه انضباطــی، نــوع تخلفــات 
و متعاقــب آن برخــورد متناســب، طبقه بندی و مشــخص 

 شــده اســت و مجــری )اداره هــای میــراث فرهنگــی 
از  پیشــگیری  منظــور  بــه  اســتان ها(  و گردشــگری 
ــگری ــی گردش ــش خصوص ــاالن بخ ــوق فع ــع حق  تضیی
بــه رعایــت آن و پرهیــز از رفتارهــای ســلیقه ای »ملــزم« 
ــه  ــاغ آیین نام ــاره اب ــن درب ــوری همچنی ــده اند. تیم ش
ــال  ــط س ــه اواس ــگری ک ــان گردش راهنمای
گذشــته بــرای تصویــب بــه هیئــت دولــت 
ــه  ــن آیین نام ــح داد: ای ــد، توضی ــه ش ارائ
ــق  ــه طب ــد ک ــاح ش ــال اص ــس از 4۰ س پ
مــاده ۷ آن بایــد دســتورالعمل اجرایی برای 
آن نوشــته می شــد. ایــن دســتورالعمل کــه 
شــامل جزئیاتــی دربــاره  چگونگــی نظــارت 
ــا  ــدی فعالیت ه ــا، طبقه بن ــان، آموزش ه ــر کار راهنمای  ب
و چگونگــی تهیــه ســرفصل های آموزشــی اســت، پــس از 
حــدود هفــت مــاه کار، آمــاده و در دوران ریاســت مســعود 
ســلطانی فر، حکــم ابــاغ آن امضــا شــده و اکنــون 

قابلیــت اجرایــی دارد.

ابالغ دستورالعمل «مقررات انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی»صنایع دستی به جشنواره های فجر اضافه شد

حتما بخوانید!
آسیاب آبی ریگاره

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹51۰42۰361۷۰۰35۸ شماره پرونده: ۹4۰۹۹۸۰361۷۰۰۸۸2شماره بایگانی شعبه : ۹4۰۹۰3 تاریخ 

تنظیم: 13۹5/۰۹/۰6 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک سینا به مدیریت آقای خلیل هللا مطهری  نام خانوادگی 

: - نام پدر: -    نشانی: اصفهان – خ شمس آبادی- نرسیده به بیمارستان عیسی بن مریم-سرپرستی بانک سینا 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: احمد    نام خانوادگی : میرلوحی   نشانی: مجهول المکان 

2- نام: مهدی    نام خانوادگی : میرلوحی   نشانی: مجهول المکان 3- نام: مصطفی    نام خانوادگی : رجائی   

نشانی: اصفهان- خ آپادانا دوم- ک محمد اکبری سادات- پ 4۹  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : آرزو نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی نام پدر : سیف اله  نشانی : استان اصفهان – شهرستان 

فاورجان- فاورجان- خ بیسیم- ساختمان زاینده رود  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک سینا به 

مدیریت آقای خلیل هللا مطهری  محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹51۰۰۹۰361۷۰2۷1۰ 

و شماره دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹۷۰361۷۰2123 محکوم علیهم محکوم اند به اجرای حکم وفق دادنامه ذیل اجرائیه 

و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت// محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده 

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

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

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 

به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 

او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 

شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال 

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

ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

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

یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

به  بانک سینا  از  به وکالت  آبادی  آرزو لطفی فتح  محکومیت مالی 13۹4( رای دادگاه در خصوص دعوی خانم 

طرفیت آقای مصطفی رجائی و آقای مهدی میرلوحی و آقای احمد میرلوحی به خواسته مطالبه مبلغ 5۷/5۰۰/۰۰۰ 

ریال به استناد ۷ فقره سفته به شماره های 56۹۰36-۷6/3/11 الی 56۹۰3۸-۷6/3/11 و ۷4/1۰/11-2۸1332 

و 344۸۸۹-۷4/1۰/11 و 1۹144۹-۷4/1۰/11 و واخواست نامه های صادره به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت 

به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در 

قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلدا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 1۹۸، 515، 

51۹، 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخت مبلغ 5۷/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/۸۹5/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی شامل هزینه 

های دادرسی، نشر آگهی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین 

خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ واخواست هر یک از سفته ها)۹3/11/3۰( 

لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

 قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد/.

 شماره:3۰122/ م الف مهدی حاجیلو- رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجرائیه
تاریخ   ۹41111  : شعبه  بایگانی  ۹4۰۹۹۸۰361۷۰1۰12شماره  پرونده:  شماره  اجرائیه: ۹51۰42۰361۷۰۰3۸5  شماره 

تنظیم: 13۹5/۰۹/21 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: اصفهان – میدان 

بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 

ردیف 1- نام: امین    نام خانوادگی : امانی سیوکی نام پدر: کهزاد   نشانی: مجهول المکان 2- نام: علی    نام 

خانوادگی : مختاری نام پدر: علی عسگر      نشانی: مجهول المکان 3- نام: علی رضا    نام خانوادگی : کریمی 

نام پدر: نجف علی      نشانی: مجهول المکان 4- نام: محمد رضا    نام خانوادگی : چراغی  نام پدر: محمد علی      

نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : زهرا نام خانوادگی : 

نایب صادقی نام پدر : هادی نشانی : اصفهان – فلکه فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه 

سوم واحد 11  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری  محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 

شماره ۹51۰۰۹۰361۷۰2۸4۰ و شماره دادنامه مربوطه ۹5۰۹۹۷۰361۷۰۰1۸2 محکوم علیهم محکوم اند به اجرای 

حکم وفق دادنامه ذیل اجرائیه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت// محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

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

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

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

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

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 

زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 

محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه 

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

اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری 

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

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

محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹4( رای دادگاه در خصوص دعوی خانم زهرا نایب صادقی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن 

االئمه به طرفیت آقای محمد رضا چراغی  و آقای علی مختاری و آقای امین امانی سیوکی و آقای علی رضا کریمی 

به خواسته مطالبه مبلغ 1۷1/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد 1 فقره چک به شماره 3۹۹۷3۰ با سر رسید ۹3/6/12 و گواهینامه 

عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 

تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به 

اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده 

اند فلدا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 1۹۸، 515، 51۹، 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 31۰ و 24۹و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 

حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1۷1/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/۰۰4/۰۰۰ ریال 

به عنوان خسارت دادرسی شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله 

بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید  

لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

 قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد/. 

شماره:2۹356/ م الف مهدی حاجیلو- رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجرائیه
تاریخ   ۹41231 : بایگانی شعبه  پرونده: ۹4۰۹۹۸۰35۰۹۰11۰3شماره  اجرائیه: ۹51۰42۰35۰۹۰۰521 شماره  شماره 

تنظیم: 13۹5/۰۹/3۰ مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام :فریبا  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی نام 

پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

نام خانوادگی : کاظمی خوزانی  نام :فاطمه   بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566 2- 

نام پدر: حسین    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566  3- نام :علیرضا  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی 

نام پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566 4- نام :عصمت  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی 

نام پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566  5- نام :ابوالفضل  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی 

نام پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566  6- نام :زهرا  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی نام 

پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566  ۷- نام :احترام  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی 

نام پدر: صادق    نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر- خمینی شهر- خ کهندژ- خ 16 متری- کوی 

بهار- پاک 35-ک.پ: ۸416615331 ت.ت: ۰۹133124566    مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مظفر    نام 

خانوادگی : اسدی نام پدر: عباس   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /

محکوم علیه نام : بهروز نام خانوادگی : خدابخش نام پدر : مرتضی نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی 

شهر- خمینی شهر – خیابان شریعتی جنوبی روبروی بانک ملت ساختمان) کابینت رضایی( طبقه اول نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم فریبا یزدانی خوزانی، فاطمه کاظمی خوزانی، علیرضا یزدانی خوزانی، عصمت یزدانی 

خوزانی، ابوالفضل یزدانی خوزانی، زهرا یزدانی خوزانی، احترام یزدانی خوزانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 

خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی ۹5۰۹۹۷۰35۰۹۰۰321 محکوم علیه محکوم است به قانون 

آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 3۷۸/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/۰۸1/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق 

خواهانها به نسبت سهم االرث و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه چکها در بانک )دی ماه سال 13۹4( وفق 

آخرین شاخص اعامی بانک مرکزی در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی.محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

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

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

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

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

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- 

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

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

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

شماره: 3۰1۰6/ م الف  مدیر دفترشعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری    

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹51۰42۰3513۰۰314 شماره پرونده: ۹4۰۹۹۸۰3513۰1355شماره بایگانی شعبه : ۹413۹1تاریخ 

تنظیم: 13۹5/۰۷/1۰ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :احمد  نام خانوادگی : نیاوند   نام پدر: علی     نشانی: اصفهان 

– فلکه آل محمد – بلوار ایمان مجتمع توحید 4 طبقه همکف –ک پ 1۸۸۷۹۸6۷۸4 – همراه ۰۹132253۷2۸   

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سعید     نام خانوادگی : نوشاد   نام پدر: اسداله     نشانی: اصفهان خ رباط 

پارک گل محمدی خ مروارید 3 پاک ۷1 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : 

محسن  نام خانوادگی : پیام آرا  نام پدر : مرتضی  نشانی : اصفهان – اصفهان خانه اصفهان ایستگاه نگهبانی ابتدای 

خیابان شهید خلیف سلطانی )گاز( روبروی کوچه انصار نبش کوچه 21  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

به شماره ۹51۰۰۹۰3513۰23۹۰  تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه  به: بسمه  نیاوند  محکوم  احمد 

و شماره دادنامه مربوطه ۹5۰۹۹۷۰3513۰۰2۹4محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و 

هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نه میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان ضمنا 

حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باشد )حکم غیابی (    محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

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

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

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

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

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- 

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

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

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 

شماره: 3۰11۰/ م الف  مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی     

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹51۰426۸36۸۰۰154 شماره پرونده: ۹5۰۹۹۸6۸36۸۰۰256شماره بایگانی شعبه : ۹5۰2۹۰تاریخ 

تنظیم: 13۹5/۰۹/24 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :ایمان  نام خانوادگی : سعدونی    نام پدر: دعیر     نشانی: 

اصفهان – خ کاوه – شهرک کاوه -  کوی بنفشه 3-پ 1۹4 با کدپستی ۸1۹6۹53۷۹1 و تلفن همراه ۰۹1626۸۹۷1۸   

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: داود    نام خانوادگی : همت یار   نام پدر: محمود   نشانی: مجهول المکان  

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹51۰۰۹6۸36۸۰۰5۸۷ و شماره دادنامه 

مربوطه ۹5۰۹۹۷6۸36۸۰122۰محکوم علیه محکوم است به پرداخت 11۰ عدد سکه تمام بهار آزادی 2۰ مثقال طای 

ساخته شده 1۸ عیار و مبلغ 515۷۹۸۷۸6 ریال بابت بهای طاقه شال و آینه شمعدان و سفر حج تمتع و سایر 

رقمات قباله که به نرخ روز محاسبه شده بابت اصل خواسته و 44۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 

له . مابقی هزینه دادرسی مبلغ 5۸2۹265۷ ریال هنگام اجرای دادنامه و از محل محکوم به از محکوم له اخذ 

خواهد شد. ضمنا مبلغ ۸6/۷6۰/۹3۹ ریال حق االجرای دولتی می باشد که بر عهده محکوم علیه است .     محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام 

مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 

میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 

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

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

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

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 

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

شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

 شماره: 3۰۷۸۷/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۸ دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان 

اجرائیه
: ۹3145۹تاریخ  شعبه  بایگانی  پرونده: ۹3۰۹۹۸۰35۰1۰12۷3شماره  اجرائیه: ۹51۰42۰35۰1۰۰3۹۸شماره  شماره 

تنظیم: 13۹5/1۰/۰6 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای حمید نوری   نشانی: 

اصفهان – خ توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

امیر    نام خانوادگی : انصاری اردلی نام پدر: غامعلی    نشانی: فلکه ارتش – خ وحید – ک شهید مطهری – پ 4۰ 

2- نام : مریم نام خانوادگی : نامداری گل سفیدی نام پدر: ایرج نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : نیلوفر  نام خانوادگی : قاضی نوری  نام پدر : خسرو  نشانی : اصفهان – 

چهارراه توحید – ط دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد ۷ – موسسه حقوقی جم  نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای حمید نوری  نام : سپیده نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی  نام 

پدر : عبد الحسین  نشانی : اصفهان – خیابان توحید میانی باالی بانک ملت موسسه حقوقی جم  نوع رابطه : وکیل 

محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای حمید نوری محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره ۹41۰۰۹۰35۰1۰2۹۸۰ و شماره دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹۷۰35۰1۰15۸۷ محکوم علیهما 

متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 125/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 

نرخ تورم از تاریخ ۹3/4/21 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 3/۸1۰/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۹۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر در 

حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 6/25۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی است(  

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

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

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

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

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 

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

شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

 شماره: 3۰۸۰4/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی 



یکشنبه  12  دی ماه  1395

امام حسین ؟ع؟ می فرمایند:

نیا.
ُ

ال یأَمن یوَم القیاَمِة إاّل َمن خاَف اهلل ِفی الّد

کسی در قیامت در امان نیست؛ مگر کسی که در دنیا ترس 

از خدا در دل داشت.

)مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 69)

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

نیمه ابری

آفتابی

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

4   ْC

2   ْC

3   ْC

5   ْC

20  ْC

15   ْC

22   ْC

22   ْC

رحمت خدا - حكمت خدا

ــه  ــت ك ــودكا�� اس ــگاه ك ــا آرام اينج

فاصلــه رحمــت خــدا و حكمــت 

ــوده اســت  ــاه ب خــدا برايشــان كوت

و صبحــى كــه بــا خنــده مادرانشــان 

وع شــده بــا گريــه پدرانشــان  ��

بهارشــان  رســيده،  پايــان  بــه 

شــده.  زمســتان  زد��  پلــک  بــا 

ــرت،  ــوی آخ ــت بس ــ� اس ــا پ دني

دريابيــم.  را  لحظه هايمــان 

/تسنيم

حوادثسالمت 

آب نارگیل، یک نوشیدنی طبیعی ورزشی؟
در ســال های اخیــر شــاهد ایــن 
هســتیم کــه آب نارگیــل بــه 
نوشــابه  جدیدتریــن  عنــوان 
ســالم مــورد اســتفاده قــرار 
ــاد  ــر اعتق ــا ب ــت. بن ــه اس گرفت
ایــن   ،nature's Gatorade
نوشــیدنی گرمســیری، نه تنهــا 
ــد  ــت می دهن ــه ســامتی خــود اهمی ــه ب ــرادی ک ــن اف در بی
بلکــه در میــان عاقه منــدان بــه تناســب انــدام نیــز محبــوب 
ــز  ــازار نی ــروف ب ــزرگ و مع ــای ب ــیاری از برنده ــت. بس اس
طعم هایــی ماننــد شــکات، آنانــاس و میوه هــای گرمســیری 

مثل نارگیل را ترجیح می دهند. 
بیشــتر ورزشــکاران بــرای ریــکاوری و هیدراتاســیون، بــه 
ــو  ــا شــیر کاکائ ــول از آب، نوشــابه های ورزشــی ی ــور معم ط
اســتفاده می کننــد کــه به تازگــی آب نارگیــل نیــز بــه همیــن 
ــاز کــرده  منظــور جــای خــود را در میــان ایــن نوشــیدنی ها ب
ــاده اســت کــه آب نارگیــل  ــی افت اســت؛ ایــن اتفــاق در حال
بــه مراتــب قیمــت بیشــتری را در مقایســه بــا ســایرین دارد.
آب نارگیــل از آبــی کــه درون پوســته نارگیــل نــارس ســاخته 
ــرای  ــی ب ــل قبول ــه قاب ــن توجی ــه می شــود کــه ای شــده، تهی
قیمــت زیــاد آن اســت. هــر واحــد از ایــن نوشــیدنی، شــامل 
مقادیــر بســیار زیــادی پتاســیم حــدود 670 میلی گــرم در هــر 
310 گــرم می باشــد کــه در مقایســه بــا ســایر نوشــیدنی های 
ورزشــی بــه مقــدار جالــب توجهــی بیشــتر اســت، امــا ســدیم 
ــن  ــدگان ای ــرم دارد. مصرف کنن ــدود 160 میلی گ ــری ح کمت
نوشــابه، در صورتــی کــه از آن دســته  افــرادی باشــند کــه بــه 
ــا  ــت ب ــن اس ــد، ممک ــه ورزش نمی کنن ــم و روزان ــور منظ ط
مشــکاتی از قبیــل عــدم کنتــرل وزن مواجــه شــوند؛ زیــرا هر 
واحــد ایــن نوشــیدنی حــدود 60 کالــری را شــامل می شــود 

ــه ســرعت جــذب شــود.  ــد ب کــه می توان
ســایر  بــا  مقایســه  در  نارگیــل  آب  ایــن،  وجــود  بــا  
دارد  کمتــری  شــکر  و  کالــری  ورزشــی،   نوشــیدنی های 

و می تواند گزینه مناســب تری باشد. 
بــه طــور کلــی ایــن نوشــیدنی پــس از فعالیت هــای روزانــه 
می توانــد گزینــه مناســبی باشــد؛ چــون طعــم مایمــی 
ــه، آب  ــر هزین ــا از نظ ــت. ام ــاداب کننده اس ــیار ش دارد و بس
ــری اســت.  ــه صرفه ت ــرون ب ــه مق تصفیه شــده مســلما گزین
ــل و ســایر  ــن آب نارگی ــد بی ــه می خواهی ــی ک ــن زمان بنابرای
ــید  ــته باش ــبی  داش ــاب مناس ــی انتخ ــیدنی های ورزش نوش
هــر دو مســئله قیمــت و مدت زمانــی را کــه ورزش می کنیــد  

در نظــر بگیریــد.

تنبیه با خط کش داغ
ــش  ــر روی آت ــردن خط کــش ب ــا داغ ک ــم چاروســایی ب معل
اول  دانش آمــوز کاس  دســت  مدرســه،  نفتــی   بخــاری 
ابتدایــی  اول  دانش آمــوز کاس  اکرمــی،  را ســوزاند.نیما 
ســاکن روســتای شــوتاور کــه پــدرش کارگــر اســت، در 
ــق هایم  ــتن مش ــد نوش ــل ب ــه دلی ــت: ب ــوص گف ــن خص  ای
و ندانســتن یــک کلمــه، معلــم مــرا تنبیــه کــرد. وی بــا بیــان 
اینکــه معلــم تمــام دانش آمــوزان را کتــک زده و تنبیــه کــرده 
ــک زد  ــی هایم را کت ــام همکاس ــان تم ــزود: معلمم ــود، اف  ب
ــد  ــک زد و بع ــدا کت ــید، ابت ــه رس ــن ک ــه م ــت ب ــد نوب و بع
ــی آن  ــاری نفت ــر روی بخ ــی ب ــش آهن ــتن خط ک ــا گذاش  ب
را بــر روی دســتم گذاشــت و می گفــت نبایــد خط کــش 
ــه  ــر روی دســتم نگ ــه ب ــا 4 دقیق ــدت 3 ت ــا م ــرداری. ت را ب
ــاس  ــه او التم ــه ب ــر چ ــت: ه ــوز گف ــن دانش آم ــتم. ای داش
کــردم کــه خط کــش را بــردارم، نگذاشــت و هم اکنــون 
جســمی  برداشــتن  توانایــی  و  اســت  ســوخته   دســتم 
ــوان  ــوص عن ــن خص ــم در ای ــی ه ــا اکرم ــادر نیم را ندارم.م
کــرد: همیشــه فرزنــدم بــه خانــه کــه می آمــد می گفــت کــه 
ــه  ــا اینک ــد ت ــک می زن ــوزان را کت ــم در مدرســه دانش آم معل
یکــی از روزهایــی کــه از مدرســه آمــد بــا دســت ســوخته وارد 
ــا  ــم ب ــم، گفــت معل ــی از او ســوال کردی ــه وقت ــه شــد ک خان
 خط کــش او را ســوزانده اســت. وی اضافــه کــرد: از آمــوزش 
ــورد  ــنگدل برخ ــم س ــن معل ــا ای ــم ب ــرورش می خواهی و پ
ــر  ــوتاور در 7کیلومت ــتای ش ــت روس ــی اس ــدی کند.گفتن ج

ــارس ــرار دارد. ف ــی ق ــه رئیس ــهر قلع ش

پلمب دوآرایشگاه زنانه در فومن
ســرهنگ محســن جعفــرزاده گفــت: در پــی دریافــت گــزارش 
مردمــی مبنــی بــر انتشــار عکس هــای خصوصــی شــهروندان 
ــژه مــورد  ــه طــور وی ــه، موضــوع ب ــق دو آرایشــگاه زنان از طری
رســیدگی قــرار گرفــت. وی افــزود: مامــوران پلیــس امنیــت 
ــان  ــا اقدامــات پلیســی از صحــت موضــوع اطمین عمومــی ب
 یافتــه و دو واحدصنفــی را در ایــن خصــوص شناســایی 
ــگاه  ــن دو آرایش ــه داد: ای ــرزاده ادام ــد. جعف ــب کردن و پلم
ــازی  ــای مج ــود را در فض ــتریان خ ــای مش ــه عکس ه زنان
منتشــر می کردنــد و مامــوران ســه متهــم را در ایــن خصــوص 

ــد.  شناســایی و دســتگیر کردن
ــت  ــظ امنی ــرای حف ــس ب ــت: پلی ــرزاده گف ــرهنگ جعف  س
و آرامــش شــهروندان و گردشــگران از هیــچ تاشــی کوتاهــی 
نخواهــد کــرد و در ایــن راســتا، اصنــاف بایــد پشــتیبان امنیت 

اجتماعــی و روانــی باشــند. 

مــردی خســیس تمــام دارایــی اش را فروخــت و طــا 
ــه اش  ــاط خان ــی در حی ــا را در گودال ــد. او طاه خری
ــر  ــی زد و زی ــر م ــا س ــه آن ه ــر روز ب ــرد، ه ــان ک  پنه
ــن کار یکــی از  ــر روزه ای ــرار ه ــرد. تک و روشــان می ک

همســایگانش را مشــکوک کــرد. 
رفــت  بــه گــودال  مخفیانــه  روز  یــک   همســایه، 

و طاها را برداشت.
روز بعــد مــرد خســیس بــه گــودال ســر زد؛ امــا 
طاهایــش را نیافــت. شــروع بــه شــیون و زاری کــرد 

ــی زد.  ــش م ــر و صورت ــه س ــدام ب و م
ــاده  ــی افت ــه اتفاق ــید: چ ــد و پرس ــذری او را دی رهگ

ــت؟ اس
مرد حکایت طاها را بازگو کرد. 

ــدارد. ســنگی در  ــی ن ــه ناراحت ــن ک ــت: ای ــذر گف رهگ
گــودال بگــذار و فکــر کــن کــه شــمش طاســت؛ تــو 
کــه از آن اســتفاده نمی کنــی، ســنگ و طــا چــه 

ــت دارد؟ ــی برای فرق
ــه در  ــت؛ بلک ــتن آن نیس ــزی در داش ــر چی ارزش ه

ــت. ــتفاده از آن اس اس
ــت  ــی داده اس ــما برکت ــی ش ــه زندگ ــد ب ــر خداون  اگ
ــران  ــر دیگ ــه فک ــس ب ــد، پ ــبی داری ــرایط مناس و ش

ــز باشــید. نی
بخشــش مــال همچــون هــرس کــردن درخــت اســت؛ 
پــول بــا بخشــش زیادتــر و زیادتــر می شــود. دارایــی 
ــما آن  ــی ش ــت؛ دارای ــان نیس ــاب بانکی ت ــما، حس ش
مقــدار از ثــروت و داشــته هایی اســت کــه بــرای 

ــد. ــردش درمی آوری ــه گ ــران ب ــاندن دیگ ــاری رس ی
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در  زمســتانی  ســرد  روز  یــک 
دل کوه هــای برفــی و طبیعــت 
ــا  ــدن ب ــه ش ــدنی، مواج مهارنش
دامــن  و  زیبــا  مــدرن،  هتلــی 
صخره هــا  پهنــه  بــر   گســترده 
 و ســنگ های ســخت و کوهساران

جلــوه ای بی بدیــل را در چشــم 
تصویــر  بــه  بیننــده ای  هــر 

 . می کشــد
کنــدوان، نامــی اســت کــه بــا 
گردشــگری آذربایجــان شــرقی 
 به ویــژه در روزهــای خــوش آب 
و هــوای ســال گــره خــورده اســت؛ بــدون شــک بازدیــد از تنهــا روســتای 
ــه  ــتان، تجرب ــان در زمس ــره ای جه ــل صخ ــن هت ــا و زیباتری ــده دنی ــره ای زن  صخ

و رؤیایی تکرارنشدنی است.
ــی غنــی و سرشــار از زندگــی و عناصــر ســامت بخش، معمــاری  وجــود آب معدن
لبنیــات  و  مطبــوع  هــوای  و  آب  و خــرم،  دره  هــای سرســبز   منحصربه فــرد، 
و عســل مرغــوب کوهســتان، عامــل جــذب تعــداد زیــادی از عاقه منــدان و 
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه ایــن روســتا در فصــول مختلــف ســال می شــود؛ 
ــد  ــی بازدی ــتای تاریخ ــن روس ــگر از ای ــزار گردش ــاالنه ٣٠٠ ه ــه س ــوی ک ــه نح ب

می کننــد.
ــوان  ــه عن ــدوان ب ــل صخــره ای کن هت
 یکــی از ســه هتــل صخــره ای جهــان 
ــری  ــا در 60 کیلومت ــن آن ه و زیباتری
تاریخــی  روســتای  در  و  تبریــز 
ــی  ــت؛ هتل ــده اس ــع ش ــدوان واق کن
بــا  آن  اتاق هــای  کــه  صخــره ای 
دســت انســان و جــدال تیشــه در دل 
ــهند و  ــه س ــخت دامن ــنگ های س س
صخره هــای کله قندی شــکلی کنــده 
در  اص طــاح   ع ل م  ــی   از  شــده کــه  
ک ر ان ــه  ی  ــاد  ب  ــا  ع ن ــو ان   آن هــا 
و نمونــه ای منحصربه فــرد در نــوع 
جهــان  تمــام  هتل هــای  بوتیــک 

می شــود. محســوب 
و  ســ ق ف  صخــره ای  بــا  اللــه کنــدوان  ســ ن گ  ی   ات  اق هــا ی   ه ت ــل   دی و ار هــا ی  
م ــدرن    م  ع م  ــار ی   خ ص وص ی  ــات   ت رک ی ب  ــی   از  ب  ــا  ک ل ه  ق ن ــد ی   آن   شــکل 
پیشــرفته رف  ا ه  ــی   ت  ع ب ی ــه   ام ک  ان  ــات   و  زیبــا  ن ورپ رد از ی  هــای   ه م چ ــون  
ب  ی  م  ان ن ــد  م ح ی ط ــی   کرانــه،  هــر  دل  در  اختصاصــی  جکوزی هــای  ماننــد 
ف ر ا ه ــم   ســ  ه ن د  د ام ن ه  هــا ی   در  طب ی  ع ــت   گ ردشــ گ ر ان   ب ــر ا ی   ر ا 

. م  ی  ک ن ــد
ــوه  ــی در دل ک ــن و رؤیای ــی ام ــه اقامت تجرب
ــر  ــر و هن ــت بش ــه رام دس ــی ک و صخره های
ــه ای  ــده اند وسوس ــه وی ش ــاری خاقان معم
ــار آن  ــه راحتــی از کن ــوان ب اســت کــه نمــی ت
ــه ایــن حــس بی تکــرار را  گذشــت و تمایــل ب

ــت. ــده گرف نادی
چشــم اندازهای زیبــا و فضــای آرامش بخــش 
و بی نظیــر ایــن هتــل، تجربــه ای بی تکــرار 
و خاطــره ای محوناشــدنی را در ذهــن هــر 

ــد.   ــت می کن ــده ثب بینن
آذرمــاه پایانــی  روزهــای  در  هتــل   ایــن 

تــا  بــود  زمســتانی  جشــنواره ای  میزبــان 

ــر  ــل بی نظی ــن هت ــده ای ــاب و خیره کنن ــای ن ــری از ظرفیت ه ــرای بهره گی ــتری ب  بس
را در تمام فصول فراهم کند.

پیامبــر عظیم الشــأن  باســعادت میــاد  روزهــای  بــا  ایــن جشــنواره همزمــان 
اســام)ص( و هفتــه وحــدت بــا حضــور مدیــران شــرکت توســعه گردشــگری ایــران 
و جمعــی از مدیــران و مســئوالن اســتان آذربایجــان شــرقی و نیــز تعــدادی از 
ــا شــعار »زمســتان  چهره هــای تلویزیونــی صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران، ب
کنــدوان، رؤیــای بی تکــرار« در هتــل بین المللــی صخــره ای اللــه کنــدوان برگــزار شــد.
ــدوان ــتان کن ــنواره »زمس ــران در جش ــگری ای ــعه گردش ــرکت توس ــل ش ــر عام  مدی

رؤیــای بی تکــرار«، گفــت: ایــن روســتای صخــره ای امتیــازی انحصــاری بــرای 
ــره  ــاهد گ ــوان در آن ش ــرا می ت ــود؛ زی ــوب می ش ــران محس ــگری ای ــت گردش صنع
ــه  ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــود و بای ــت انســان ب ــر و هم ــا هن ــی ب ــه ای طبیع خــوردن جاذب
ــه حــوزه گردشــگری  ــد ب ــرد عاقمن ــر ف ــه ه ــی اســت ک ــه جاذبه های ــدوان از جمل کن

ــد. ــار آن را ببین ــک ب ــت کم ی ــود دس ــر خ ــول عم ــد در ط ــا بای حتم

ــگری در  ــژه گردش ــگاه وی ــت و جای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــینی ب ــین حس ــر غامحس دکت
ــا در گذشــته  ــد اقتصــاد گردشــگری کشــور م ــار داشــت: هــر چن اقتصــاد امــروز اظه
ــا توجــه بــه مســائل و مشــکات بــه وجــود  بیشــتر جنبــه اســتحبابی داشــت، امــا ب
ــه تک محصــول نفــت، اکنــون ظرفیت هــای  آمــده در نتیجــه اتــکای اقتصــاد کشــور ب
ــا  ــه ت صنعــت گردشــگری و درآمدهــای حاصــل از آن مــورد توجــه جــدی قــرار گرفت
ــذب ۲0  ــری، ج ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــم انداز اباغ ــند چش ــه در س ــی ک جای

ــت. ــده اس ــذاری ش ــگر هدف گ ــون گردش میلی
وی بــه نقــش گردشــگری در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ظرفیت هــای متعــدد ایــن 
صنعــت اشــاره و تصریــح کــرد: حــوزه گردشــگری در دل خــود و بــه طــور طبیعــی حائــز 
ــی  ــای تاریخ ــه جاذبه ه ــه ب ــا توج ــرا ب ــت؛ زی ــی اس ــاد مقاومت ــاخص های اقتص  ش
و طبیعــی هماننــد روســتای تاریخــی کنــدوان و زیباتریــن و شــگفت انگیزترین هتــل 
صخــره ای جهــان، بــدون نیــاز بــه صــرف زمــان و هزینــه یــا انجــام ســرمایه گذاری های 
 جدیــد، اقتصــاد گردشــگری نــه بــه صــورت بالقــوه، بلکــه بــه صــورت کامــا بالفعــل

نقــش  و می توانــد  درون زاســت 
ــه اهــداف  بســزایی در دســتیابی ب

ــد. ــا کن ــی ایف ــاد مقاومت اقتص
غامحســین حســینی در آئیــن 
»زمســتان  جشــنواره  گشــایش 
کنــدوان، رؤیــای بی تکــرار« بــا 
ــگری در  ــه گردش ــه اینک ــاره ب اش
عنــوان  بــه  ســال های گذشــته 
فانتــزی مطــرح  اقتصــاد  یــک 
ــای  ــه داد: ظرفیت ه ــد، ادام می ش
ــاد  ــوزه اقتص ــادی در ح ــیار زی بس
ــود دارد  ــور وج ــگری در کش گردش

ــد. ــه توســعه ایــن بخــش توجــه دارن و در زمــان حاضــر همــه مســئوالن نظــام ب
ــه  ــگران ورودی ب ــزان گردش ــد می ــم انداز 1404 بای ــند چش ــرد: در س ــام ک وی اع

ــون گردشــگر برســانیم. ــه ۲0 میلی کشــور را ب
 مدیــر عامــل شــرکت توســعه گردشــگری ایــران اضافــه کــرد: در اقتصــاد 
ــن  ــی از ای ــی، یک ــه درون زای ــده ک ــده ش ــیاری دی ــاخص های بس ــی ش مقاومت

شاخص هاســت.
حســینی بــا اشــاره بــه ماهیــت درون زایــی گردشــگری افــزود: در اقتصــاد درون زا 

نیــازی بــه انتقــال فنــاوری از کشــورهای دیگــر نداریــم.
ــه خــودی خــود  ــر اینکــه هیــچ اقتصــادی همچــون گردشــگری ب ــا تاکیــد ب وی ب

در  داد:  ادامــه  نیســت،  درون زا 
ــیار  ــای بس ــر کاره ــال های اخی س
ارزنــده ای در زمینــه رونــق صنعــت 
گردشــگری انجــام شــده اســت و 
ــق  ــزی دقی ــا برنامه ری ــوان ب می ت
ــا و  ــف، بضاعت ه ــی مضاع و همت
ــگری  ــراوان گردش ــای ف ظرفیت ه
کشــورمان را همچــون شــهرموزه 
اماکــن  از  مملــو  اصفهــان کــه 
و  باســتانی  آثــار  و  تاریخــی 
و  بی نظیــر  فرهنگــی  میــراث 
ــته تر  ــت شایس ــرد اس منحصربه ف

ــرد. ــی ک ــان معرف ــه جه ب
بــه  کــه  جشــنواره  ایــن  در 

ــاه 95 و  ــورخ ۲6 آذرم ــه م ــران در روز جمع ــگری ای ــعه گرش ــرکت توس ــت ش هم
ــر  ــینی مدی ــین حس ــر غامحس ــد دکت ــزار ش ــز برگ ــهرداری تبری ــارکت ش ــا مش ب
ــان اســتاندار آذربایجــان شــرقی ــران معاون  عامــل شــرکت توســعه گردشــگری ای

اســتان  کل  مدیــران  و  مجلــس  نماینــدگان  تبریــز  شــهرداری  مســئوالن 
حضــور  اســکو(  شهرســتان  توابــع  )از  کنــدوان  روســتای  در  منطقــه   و 

داشتند.
کشــوری  برجســته  هنرمنــدان  حضــور 
)چهــره  کربایــی زاده  امیــر  همچــون 
کمــدی(  اســتندآپ  و  طنــز  شــاخص 
مطــرح  )خواننــده  بیگدلــی   فریــدون 
و مشــهور موســیقی پــاپ( و علــی فانــی 
)خواننــده جــوان و متمایــز آئینی مذهبــی 
برنامه هــای  اجــرای  همــراه  بــه  کشــور( 
فضــای  دل  در  آنــان  جــذاب  و  متنــوع 
صمیمــی و گــرم ســالن صخــره ای هتــل 
دیگــر  از  کنــدوان،  اللــه  بین المللــی 
 بخش هــای جشــنواره »زمســتان کنــدوان

رؤیای بی تکرار« بود.

شگفت انگیزترین هتل خاورمیانه
کندوان، رؤیای بی تکرار « جشنواره » زمستان 
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