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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

برخــی  امــروزه  گفــت:  شــهرکرد  جمعــه  خطیــب 
تجمالتــی،  زندگی هــای  خــود  بــرای  مــردم  از 
رفــاه  آســایش  وســایل  و  لبــاس  و  خــوراک   انــواع 
را فراهــم کرده انــد کــه این هــا بــا اقتصــاد مقاومتــی ســازگاری 
ــالم  ــهرکرد، حجت االس ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ندارد.ب
ــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه  و المســلمین محمدعلــی نکون
ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه اهمیــت پرداخــت زکات اظهار داشــت: 
مؤمنــان و زکات دهنــدگان بداننــد کــه بــا پرداخــت زکات، 
ــد. پرداخــت  ــم را انجــام می دهن ــه، دو کار مه خمــس و صدق
زکات ســبب می شــود تــا انســان پــاک و طاهــر و بــه نوعــی بــه 
ســوی خــدا بازگــردد و دوم اینکــه مؤمــن بدانــد اگــر صدقــه یــا 
 زکات بــه فقیــری پرداخــت می کنــد دســت خــدا او را می گیــرد 
جمعــه  می گیرد.خطیــب  نظــر  در  او  بــرای  اجــری  و 

ــان  ــا بی ــه دنی ــوا ب ــل تق ــدگاه اه ــه دی ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ش
ــد  ــد، مانن ــا دارن ــه دنی ــوا ب ــل تق ــه اه ــی ک ــا نگاه ــرد: آی ک
ــه  ــا ب ــه دنی ــای خــدا ب ــگاه اولی ــن اســت؛ ن ــای دی ــگاه اولی ن
گونــه ای بــود کــه دنیــا را محــل کار و تــالش می دیدنــد و 
ــرای خودشــان  ــان جــو از آن ب ــدازه یــک قــرص ن ــه ان ــا ب تنه
بهــره  می گرفتنــد و ایــن نــگاه و زندگــی ســبک زندگــی 
ــی از  ــروزه برخ ــرد: ام ــان ک ــت.نکونام خاطرنش ــالمی اس اس
 مــردم بــرای خــود زندگی هــای تجمالتــی، انــواع خــوراک 
فراهــم کرده انــد  را  رفــاه  آســایش  وســایل  و  لبــاس  و 
نــدارد.  ســازگاری  مقاومتــی  اقتصــاد  بــا  این هــا  کــه 
خدایــی  والیــی،  ســبک  بــه  بایــد  نیــز   مســئوالن 
و دینــی بــه مــردم خدمــت کننــد.وی بــا بیــان اینکــه 
ســیاه  خــاک  بــه  را  داشــتن کشــور  بیــرون  بــه  نــگاه 
ــج  ــرای تروی ــان ب ــه داد: رضــا شــاه در آن زم می کشــاند، ادام
ــه  ــاب ب ــدون حج ــود را ب ــواده خ ــه خان ــی در جامع بدحجاب
ــج  ــه تروی ــگ در جامع ــن فرهن ــا ای ــتاد ت ــنواره ای فرس  جش
ــه  ــا می شــود ک ــی برپ ــو و لعب ــای له ــز برنامه ه ــروز نی یابد.ام
اثــرات مخــرب دارد و دشــمن دارد فضــا را بــرای ادامــه کارهــای 
ــام  ــه مق ــن زمین ــن در ای ــد؛ بنابرای ــا ده می کن ــاه آم ــا ش رض

معظــم رهبــری بارهــا هشــدار جــدی داده انــد.

ــه اینکــه بی حجابــی  ــا اشــاره ب امــام جمعــه موقــت کرمــان ب
بــه اهــرم و ابــزاری بــرای بر انــدازی نظــام تبدیــل شــده اســت، 
گفــت: مســتکبران هــر کشــوری را کــه می خواهنــد از اهــداف 
خــود خــارج کننــد، بی حجابــی و بد حجابــی را در آن رواج 

می دهنــد.
حجت االســالم  کرمــان،  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نمــاز جمعــه  در خطبه هــای  دیــروز  قاســمی زاده  محمــد 
ــوم  ــه ش ــالروز توطئ ــه 17 دی س ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر کرم ش
ــدر،  ــان قل ــط رضاخ ــاب توس ــذف حج ــا ح ــاب ی ــف حج کش
تصریــح کــرد: اینکــه بد حجابــی و بی حجابــی در جامعــه 
ــه دشــمنان اســالم اســت   اســالمی رواج داشــته باشــد، توطئ

و مردم نباید ابزار دست آن ها شوند.
سیاســت  امــروز  دشــمن  اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی زاده 
ایــن مــورد اجرایــی کــرده و بی حجابــی بــه  خــود را در 
تبدیــل شــده  عالــم  مســتکبران  دســت  در  اهــرم  یــک 
ــداف  ــد از اه ــه می خواهن ــوری را ک ــر کش ــزود: ه ــت، اف اس
رواج آنجــا  در  را  بی حجابــی  بحــث  خــارج کننــد،   خــود 

 می دهند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــاب اســالمی از ضروریــات دیــن 
مبیــن اســالم اســت، یــادآور شــد: ضــروری یعنــی اینکــه هــر 
کــه منکــر آن شــود، بــه تعبیــری از دیــن خــارج شــده و مثــل 
نمــاز اســت کــه انســان مســلمان باشــد، امــا بگویــد کــه نمــاز 

خوانــدن را قبــول نــدارم.
ــی  ــار ســوء بی حجاب ــان آث ــا بی امــام جمعــه موقــت کرمــان ب
ــر کشــور گفــت: اولیــن اثــر ســوء ایــن پدیــده  و بد حجابــی ب
شــوم، سســت کــردن بنیــاد خانــواده ای اســت کــه قــرار اســت 
فرزنــدان مــا در آنجــا بــه عنــوان یــک کانــون گــرم رشــد کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بی حجابــی کار و تــالش و همچنیــن 
می کنــد تضعیــف  نیــز  را  کشــور  در   علم آمــوزی 

افــزود: دشــمن درصــدد اســت بــا ترویــج بی حجابــی در 
ــاند. ــودی بکش ــمت ناب ــه س ــالمی را ب ــام اس ــور، نظ کش

خطیب جمعه شهرکرد:

زندگی های تجمالتی با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد

امام جمعه موقت کرمان هشدار داد:

بی حجابی، ابزار براندازی نظام 

حتما بخوانید!
شنبه  18  دی ماه   21395 دشمن به دنبال بدبین کردن مردم...

ـــمـــاره  338  ســـــال دوم           ݡسݒ
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تفکر و اقدام                                        

ادامه از صفحه یک: 
ــد  ــار و فوای ــز آث ــالم نی ــن علیهم الس ــات معصومی  در روای
ــه  ــت ک ــده اس ــرح ش ــه مط ــر و اندیش ــراى تفک ــى ب مهم
ــط  ــا فق ــد و م ــال نمى گنج ــن مق ــا در ای ــه آن ه ــان هم بی
بــه بررســى ایــن موضــوع در کلمــات گهربــار امــام حســن 

مى پردازیــم. علیه الســالم  عســکرى 
 در مثلــی گفته انــد:  تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد/ عیــب 
و هنــرش نهفتــه باشــد. بدیهــی اســت یکــى از نشــانه هاى 
 اندیشــمندان، شــیوه ســخن گفتــن آنــان اســت. نوشــته ها

ســخنان و واژه هــای ایشــان بــه خوبــى میــزان عقــل و رشــد 
آنــان را بیــان مــى دارد. 

در این باره امام حسن عسکرى علیه السالم فرمود:
»قلب االحمق فى فمه وفم الحکیم فى قلبه.«

ــد  ــان خردمن ــت و ده ــان اوس ــرد در ده ــان نابخ  دل انس
فرزانــه، در دل او.

 بدیــن معنــا کــه انســان اندیشــمند، اول دربــاره ســخن فکر 
مى کنــد، نفــع و زیــان و همــه آثــار و جوانــب آن را بررســى 
مى کنــد و آنــگاه بــه ســخن گفتــن اقــدام مى نمایــد. ولــى 
 انســان بى خــرد و کم اندیــش، نخست ســخن مى گویــد 

و بعد درباره پیامدهای آن به اندیشــه مى پردازد. 
ــان  ــد و کم اندیش ــا مى کن ــر خط ــمند کمت ــه، اندیش درنتیج
یــا کج اندیشــان کمتــر بــه راه صــواب مى رونــد. لــذا انســان 

متفکــر و عاقــل را از ســخن گفتنــش می تــوان شــناخت.
ــر  ــار اندیشــه ب ــام حســن عســکرى علیه الســالم در کن ام

ــد.  ــد فرموده ان ــته تاکی ــار شایس ــل و رفت عم
آن حضــرت بــر اوصــاف عملــى و رفتــارى کــه دربــاره رابطــه 
انســان بــا خالقــش، جامعــه اش، خانــواده اش و بــا خودش 
مطــرح اســت، انگشــت نهــاده اســت کــه ایــن مســئله بــه 
خوبــى اهمیــت »عمل گرایــى « را در کنــار »اندیشــه گرایى « 

ــد.  ــان مى ده نش
 دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه بــر اثــر اندیشــه، روح 
ــت ــو آن نورانی ــود و در پرت ــن مى ش ــانى روش ــل انس  و عق

حــق و باطــل و درســت و نادرســت را از یکدیگــر تشــخیص 
 مى دهــد؛ در حالــى کــه بى خــردان در ظلمــت جهــل بــه  ســر 

مى برند. 
ــالم  ــکرى علیه الس ــن عس ــام حس ــت، ام ــن جه ــه همی ب

انســان ها را بــه تفکــر دعــوت می فرماینــد:
»علیکــم بالفکــر فانــه حیــاة قلــب البصیــر و مفاتیــح ابواب 

لحکمة.« ا
ــه حقیقــت، تفکــر  ــه اندیشــیدن! پــس ب ــاد ب ــر شــما ب  ب
ــاى  ــاى درب ه ــى دل آگاه و کلیده ــات و زندگ موجــب حی

حکمــت اســت. 
چنانچــه از نظــر امــام عســکری)ع( خداونــد بــا خردمنــدان 

ــد:  ــخن می گوی س
»انما خاطب هللا العاقل.«

 فقط خداوند خردمند را مورد خطاب قرار داده است.
 ایــن جملــه کوتــاه و رســا، بســیار پرمحتــوا و عمیــق اســت 
و حکایــت از آن دارد کــه ســخن خــدا و خطــاب او بــا 
کســانى اســت کــه هــم داراى فکــر و قــدرت تفکرنــد و هــم 

ــد. ــتفاده مى کنن ــر اس ــه و تدب ــروى اندیش از نی
لــذا امــام)ع( کســانى را کــه عبــادت را منحصــر بــه انجــام 
ــن روزه هــاى  ــدن نمازهــاى مســتحبى و گرفت ــاز و خوان نم
واجــب و مســتحب مى داننــد، بــدون آنکــه در رمــز و راز آن 
اندیشــه یــا در زمــان و اوضــاع آن تعقــل کننــد، مــورد ســوال 

ــد: ــرار داده، می فرماین ق
ــادة  ــا العب ــوة وانم ــام والصل ــرة الصی ــادة کث ــت العب »لیس

ــر هللا.« ــى ام ــر ف ــرة التفک کث
 عبــادت بــه بســیارى نمــاز و روزه نیســت؛ همانــا عبــادت 

تفکــر بســیار در امــر خداونــد اســت.
  کســانی کــه درســت نیندیشــند و بــدون فکــر کارهایشــان 
ــد؛  ــان نمی گیرن ــبی از کارش ــه مناس ــد، نتیج ــال کنن را دنب
چــرا کــه عالــم آخــرت تجســم وســیع و گســترده اى از عالم 
دنیاســت و همــه حقایــق ایــن جهــان در آنجــا بــه صــورت 
ــل  ــا عق ــه ب ــی ک ــذا آن های متناســبى مجســم مى شــود. ل
ــدن  ــان در دی ــم جانش ــا چش ــد و ب ــه نکردن ــود اندیش خ
ــا  ــت نابین ــد، در روز قیام ــرج ندادن ــه خ ــت  ب ــق دق حقای

محشــور مى شــوند. 
امــام حســن عســکرى علیه الســالم ایــن حقیقــت را بــراى 
چنیــن  نامــه اى  طــى  نیشــابورى  اسحاق بن اســماعیل 

ــد: ــان مى کن بی
»اى اســحاق! خداونــد بــر تــو و امثــال تــو از آن هایــى کــه 
ــو داراى  ــون ت ــد و همچ ــرار گرفتن ــى ق ــت اله ــورد رحم م
بصیــرت خــدادادى هســتند، نعمــت  خویــش را تمــام کــرده 
اســت... . پــس بــه یقیــن بــدان اى اســحاق کــه هــر کــس 
ــراه  ــا و گم ــم نابین ــرون رود، در آخــرت ه ــا بی ــا نابین از دنی
خواهــد بــود. اى اســحاق! چشــم ها نابینــا نمى شــوند؛ 
بلکــه دل هایــى کــه در ســینه ها هســتند، نابینــا مى شــوند. 
ــت.  ــش اس ــن خوی ــاب متق ــد در کت ــخن خداون ــن س  ای
آنجــا کــه از زبــان انســان ستم پیشــه بیــان مى کنــد: 
»پــروردگارا چــرا مــرا نابینــا محشــور کــردی بــا اینکــه داراى 

ــودم؟  چشــم ب
ــات  ــه آی ــه ک ــد: همان گون ــواب( مى فرمای ــد در ج )خداون
مــا بــراى تــو آمــد و تــو آن هــا را فرامــوش کــردى، امــروز 

نیــز تــو فرامــوش خواهــى شــد.« 
ایــن اقــدام یعنــی پیونــد عمــل بــا تفکــر و اول اندیشــیدن 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــن، ب ــخن گفت ــردن و س ــل ک ــد عم و بع
ــم اســت. انســان  ــف مه ــر و تکلی ــد، مهم ت مســئولیت دارن
دارای جایــگاه سیاســی در حاکمیــت، بســیار بایــد مراقــب 
ســخن و رفتــار و حتــی نگاهــش باشــد. از نگاهــش بایــد 
تفکــر نشــان داده شــود؛ چــرا کــه یــک ســخن بــدون فکــر 
ــان  ــزد و زی ــم ری ــه ه ــران و ب ــه ای را نگ ــد جامع می توان

ــه ملتــی وارد کنــد. غیرقابــل تصــور و محاســبه ای ب
 مدیــران و صاحبــان نفــوذ مراقــب باشــند! ایــن همــه مردم 
ــری  ــد. بی فک ــی و... نیندازن ــد و نگران ــک و تردی ــه ش را ب
بــس اســت! در کــدام منطــق و طبــق کــدام عقــل برخــی 
ــه هــم  ــه بیــان مســائلی هســتند کــه جامعــه را ب مجــاز ب

ــد؟  ــرار می ده ــدف ق ــی را ه ــدت مل ــزد و وح می ری
جنجال هــای  از  دور  بــه  را  اختالفــات  بایــد  مســئوالن 
ــای  ــق تریبون ه ــه از طری ــه اینک ــد؛ ن ــل کنن ــی ح سیاس
ــکالت  ــه مش ــه البت ــد ک ــخ کنن ــردم را تل ــار کام م در اختی
اقتصــادی، بیــکاری، تورم هــای روزانــه و ده هــا مــورد 
 دیگــر کام هــا را تلــخ کــرده اســت و ایــن کار آن هــا کام هــا 

را تلخ تر می کند و... .
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ــا در زندگــى خــود دچــار خطاهــا   هــر زن و شــوهرى طبع
و لغزش هایــى مى شــوند؛ چــرا کــه انســان جایزالخطاســت 
ــوان مصــون از اشــتباه  ــه جــز معصومــان کســى را نمى ت و ب

و لغــزش دانســت. 
ــوا  ــد: »َوْلَیْعُف ــم مى فرمای ــرآن کری ــت ق ــن جه ــه همی ب
ــوٌر  ــُه َغُف ــْم َواللَّ ــُه َلکُ ــَر اللَّ ــوَن َأن َیْغِف ــوا َأال ُتِحبُّ َوْلَیْصَفُح
رَِّحیــٌم.« آنــان شایســته اســت عفــو کننــد و از لغزش هــاى 
دیگــران چشــم بپوشــند. آیــا دوســت نمى داریــد کــه 
ــده  ــدا آمرزن ــه خ ــد. البت ــو کن ــما را عف ــز ش ــد نی  خداون

و مهربان است. 
یکــى از علــل مهــم اختالفــات خانوادگــى نداشــتن تحمــل 
و کم صبــرى زن و شــوهر نســبت بــه یکدیگــر اســت. ایــن 
بگومگوهــا معمــوال در ابتــدای زندگــى بیشــتر اســت و هــر 
قــدر کــه زن و مــرد بیشــتر همدیگــر را مى شناســند و درک 
 مى کننــد و عفــو و چشم پوشــی بــه خــرج مى دهنــد
بــه تدریــج نزاع هــا فروکــش می کنــد و جــاى خــود را بــه 

مهــر و صفــا و گذشــت مى دهــد. 
امــام صــادق فرمــود: »مــن کــّف غضبــه عــن الّنــاس کــّف 
هللا عنــه عــذاب یــوم القیامــة«؛ هــر کســی کــه خشــمگین 
 شــود و بــا وجــود فوران شــعله غضب و توانائى بــر اعمال آن

خشــم خــود را بــر مــردم فروبــرد، خداونــد در روز قیامــت 
عــذاب خــود را از او برخواهــد داشــت.

آرى، بهتریــن و زیباتریــن روش در تقویــت بنیــان خانــواده 
توســل بــه عفــو و گذشــت و بردبــارى در مقابــل خطاهــاى 
اعضــاى خانــواده، به ویــژه زن و شــوهر نســبت بــه یکدیگــر 

 . ست ا
رســول خــدا فرمــود: »عفــو و گذشــت را از عــادات روزمــره 
خــود قــرار دهیــد؛ زیــرا کــه عفــو موجب عــزت و ســربلندى 
ــما  ــد ش ــا خداون ــد ت ــو کنی ــس عف ــت. پ ــده اى اس ــر بن  ه

را عزیز و بلندمرتبه گرداند.« 
ــر  ــاى یکدیگ ــا از خطاه ــلمان، نه تنه ــردان مس ــان و م زن
ــبت  ــد نس ــاى تن ــروئى و نگاه ه ــه از ترش ــد، بلک می گذرن

ــد.  ــاب مى ورزن ــر اجتن ــه همدیگ ب
ــه  ــن اســت ک ــر شــوهرش ای ــود: »حــق زن ب ــر فرم پیامب
ــا  ــا او ب او را گرســنه نگــذارد، بدنــش را بپوشــاند و هرگــز ب
ــد.« ــه برخــورد نکن ــره اى گرفت بدخلقــى و ترشــروئى و چه

ــه  ــر مصالح ــوهر اگ ــان زن و ش ــترک می ــی مش  در زندگ
و مــدارا حکمفرمــا نباشــد، بــدون تردیــد نظــام خانــواده از 
هــم گســیخته خواهــد شــد. هــر فــردی عــادات و رفتارهای 
ــکار و اندیشــه های زن  ــن ســلیقه و اف ــژه دارد و همچنی  وی
ــر  ــد. اگ ــاوت باش ــم متف ــا ه ــت ب ــن اس ــوهر ممک و ش
یکــی از زوجیــن بــر اســاس غــرور و خودخواهــی بخواهــد 
دیگــری  بــر  را  خــود  فــردی  اندیشــه های  و  ســلیقه 
ــود.  ــد ب ــی نخواه ــه جای ــن راه ب ــه یقی ــد، ب ــل کن تحمی
اختــالف والدیــن بــا فرزنــدان نیــز همیــن گونــه اســت کــه 
ــا  ــاوت و اندیشــه های گوناگــون را ب ــادات متف ــوان ع نمی ت
ــن شــیوه ها  ــال ای ــی و امث ــه جدای ــد ب ــار و تهدی زور و اجب

ــت.  ــان برداش از می
بــرای ارتبــاط بیشــتر و تعمیــق روابــط زن و شــوهر بهتریــن 
ــازش  ــح و س ــد صل ــنهاد می کن ــرآن پیش ــه ق ــیوه ای ک  ش

و مداراست. 
قــرآن در ایــن زمینــه می فرمایــد: »َوِإِن اْمــَرَأٌة َخاَفــْت 
ِمــن َبْعِلَهــا ُنُشــوًزا َأْو ِإْعَراًضــا َفــاَل ُجَنــْاَح َعَلْیِهَمــا َأن ُیْصِلَحــا 
ــحَّ  ــُس الشُّ ــَرِت اأَلنُف ــٌر َوُأْحِض ــُح َخْی ْل ــا َوالصُّ ــا ُصْلًح َبْیَنُهَم
ُقــوْا َفــِإنَّ الّلــَه کَاَن ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبیــرًا.« َوِإن ُتْحِســُنوْا َوَتتَّ

اگــر زنــی از ناســازگاری و رویگردانــی شــوهرش بیــم 
داشــته باشــد، مانعــی نــدارد کــه بــا هــم صلــح و ســازش 
کننــد. زن یــا مــرد بــا چشم پوشــی از پــاره ای حقــوق خــود 
ــن  ــد کــه مصالحــه و مــدارا، بهتری ــا همســرش مــدارا کن ب
راه زندگــی اســت. نفس هــای خودخــواه طبــق غریــزه 
حــب ذات در ایــن گونــه مــوارد از صلــح و صرف نظــر 
ــی  ــه نیک ــر ب ــد. اگ ــل می ورزن ــود، بخ ــوق خ ــردن از حق ک
 و پرهیــزکاری روی آوریــد )و بــه خاطــر خــدا صلــح 
ــت  ــما آگاه اس ــال ش ــه اعم ــد ب ــد( خداون ــازش کنی  و س
ــد کــه چــه بهره هــای ســودمندی در انتظــار شــما  و می دان

ــت.  ــان اس و خانواده ت
خطــای  ماننــد  خانوادگــی  مســائل  در  آمــدن  کوتــاه 
 همســر و فرزنــدان یــا حســاس نشــدن در مقابــل عــادات 
ــا  ــواده، ســعادت دنی ــوزون اعضــای خان  و ســلیقه های نام
و آخــرت و عــزت و ســربلندی در پــی دارد و بنیــان خانــواده 
ــف  ــد در توصی ــی دارد. خداون ــاز م ــتی ب ــزل و سس را از تزل
انســان های مومــن می فرمایــد: آنــان خشــم خــود را 
ــند  ــم می پوش ــردم چش ــای م ــر لغزش ه ــد و ب فرومی برن

ــوکاران را دوســت دارد . ــد نیک و خداون
ــواده؛  ــود بعضــی عوامــل اســتحکام و انســجام خان ایــن ب
ــاز جنســی، نیاز هــای  ــل نی ــد عوامــل دیگــری از قبی هرچن
جایــگاه  داشــتن  فرزنــد  داشــتن  روحــی،  و  عاطفــی 
ــع  ــی از جوام ــادی در بعض ــل م ــه، عوام ــب در جامع مناس
خانــواده«  اســتحکام  »عوامــل  جملــه  از  نیــز  را  و... 
ــل تشــکیل  ــا »عوام ــر می رســد ب ــه نظ ــه ب برشــمرده اند ک

ــت. ــه اس ــواده« درآمیخت خان
        عوامل گسست و فروپاشی خانواده

بــه دســتورات دینــی و عوامــل بیان شــده  بــا توجــه 
ــردن آن  ــت نک ــک رعای ــواده، بی ش ــتحکام خان ــرای اس ب
ــی و از  ــرای فروپاش ــت ب ــی اس ــدام عامل ــتورات هرک دس

ــواده.  ــدس خان ــاد مق ــتگی نه ــم گسس ه
ناگفتــه نمانــد میــزان ابتــال بــه ایــن عوامــل در جوامــع بــر 
ــن و آموزه هــای آن ــه دی ــان ب ــدی آن ــزان پایبن  اســاس می
متفــاوت اســت. امــا بــه هــر حــال در صــورت وجــود، باعــث 
ــد  ــا خواه ــدس خانواده ه ــون مق ــی کان ــالل و فروپاش انح

ــد: ــه ازآن جمله ان شــد ک
1- نداشتن شناخت و آگاهی از اصول زندگی مشترک 

2- سست شدن باورهای مذهبی 
3- دروغ و فریبکاری

4- بی توجهی به نیازهای همسر و فرزندان  
5- دخالت های ناروای اطرافیان 

6- مسائل اقتصادی و مالی
7- بی بندوباری 

8- چشم و هم چشمی 
9- انتقام گیری و بهانه جویی  

10- سلطه گری 
11- تجمل گرایی یامدگرایی

مشــاور فرهنگــی و رســانه ای فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی گفــت: دشــمن قصــد دارد مــردم را 
ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــرمایه اصل ــه س ک
ــای  ــه گــزارش کیمی ــد. ب ــه حاکمیــت بدبیــن کن هســتند، ب
ــجو،  ــزاری دانش ــی خبرگ ــروه سیاس ــل از گ ــه نق ــن ب وط
همایــش  در  پنجشــنبه  عصــر  مقدم فــر  حمیدرضــا 

بســیج  فرماندهــان  و  مســئوالن  بصیرتــی  و  فرهنگــی 
افــزود: نظــام و  حمل ونقــل هوایــی کشــور در مشــهد 
انقــالب اســالمی امــروز از اقتــدار فوق العــاده برخــوردار 
ــگ  ــر جن ــه اســتراتژی دشــمن ب ــان اینک ــا بی اســت. وی ب
ــز  ــت متمرک ــه حاکمی ــردم ب ــردن م ــن ک ــادی و بدبی اقتص
اســت اظهــار کــرد: دشــمن بــه دنبــال آن اســت کــه 

ــد  ــاد گردن ــام بی اعتم ــه نظ ــردم ب ــا م ــود ت ــاد ش ــاد زی  فس
و جنــگ اقتصــادی بــه خیابان هــا کشــیده شــود. وی گفــت: 
ــده  ــه پدی ــوذ ک ــا اســتفاده از روش نف دشــمن قصــد دارد ب

ــد  ــذا بای ــد؛ ل ــق کن ــدی نیســت، اهــداف خــود را محق جدی
مراقــب نفــوذ بــود. مقدم فــر افــزود: نفــوذ دشــمن از دهــه 
 60 در نقــاط حســاس کشــور ماننــد اطالعــات، ســپاه، ارتــش 
و حــزب جمهــوری اســالمی وجــود داشــته اســت؛ بــه 
 طــوری کــه نفــوذ افــرادی ماننــد کشــمیری و کالهــی 
 را داشــته ایم یــا حوادثــی ماننــد قتل هــای زنجیــره ای 
را شــاهد بوده ایــم. وی بــا اشــاره بــه انتخابات آینده ریاســت 
ــات کســی   جمهــوری گفــت: قــرار نیســت بســیج در انتخاب
را حمایــت یــا معرفــی کنــد؛ امــا بایــد کاری کنــد کــه 
ــد  ــیجیان بای ــزود: بس ــر اف ــد. مقدم ف ــتباه نکنن ــردم اش م
و  بصیرت افزایــی کننــد  خــود  محــل کار  و  جامعــه  در 
 بــه افزایــش آگاهــی مــردم بپردازنــد تــا بــه نااهــالن

 رای ندهند.

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: رضــا شــاه بــا کشــف حجــاب 
مقدمــات اســالم زدایی در کشــور را فراهــم کــرد. بــه گــزارش 
ــژاد در  ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س ــن، آی ــای وط کیمی
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ســالروز کشــف حجــاب توســط رضــا شــاه در 17 دی 1314 
خاطرنشــان کــرد: او بــا ایــن کار مقدمــات اســالم زدایی 
ــرک در  ــا آتات ــات ب در کشــور را فراهــم کــرد و پــس از مالق
ــه قــول خــودش  ــا ب ــه ترکیــه تصمیــم گرفــت ت ســفرش ب

ایــران را بــه دروازه تمــدن برســاند.
وی اضافــه کــرد: اولیــن بــار در جشــن فارغ التحصیلــی 

دانشــگاه دختــران، همســر و دختــران رضــا شــاه بی حجــاب 
ــت بخشــی  ــا قرائ ــان ب ــد. امــام  جمعــه اصفه حضــور یافتن
ــم ــرای وطن ــت ب ــام مأموری ــا ن ــاب محمدرضــا شــاه ب  از کت
یــادآور شــد: او در ایــن کتــاب گفتــه اســت کــه ایــن اقــدام 
بــا تدبیــر پــدرم و شــجاعت مــادر و خواهرانــم اتفــاق افتــاد 
تــا برابــر رســوم کهنــه کــه مــورد حمایــت عامــه مــردم بــود 
 بایســتند. وی ابــراز داشــت: هــر وقــت صحبــت از حجــاب 
و کنســرت و بی دینــی می شــود، بی بی ســی حرف هــای 

مــا را بــه شــیوه های مختلــف بیــان می کنــد و روزنامه هــای 
ــد؛ امــا ملــت  زنجیــره ای پیــرو انگلیــس هــم نقــل می کنن
بایــد بداننــد ایــن مســائل از چــه اهمیتــی برخــوردار اســت 
ــا  ــان ب ــه اصفه ــد. امام جمع ــی می کن ــه دشــمن را عصبان ک
اشــاره بــه هــدف دشــمن بــرای بــه انحــراف کشــاندن جامعه 
ــی  ــه خوب ــمن ب ــرد: دش ــد ک ــاری تأکی ــیر بی بندوب در مس
می دانــد کــه اگــر زن را بــه فســاد کشــاند، می توانــد جامعــه 
ســمت اصــالح خواهــد رفــت.را نیــز فاســد کنــد و اگــر زن اصــالح شــد، جامعــه نیــز بــه 

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه اینکه 
ارتبــاط بــا آمریــکا راه حــل مشــکالت کشــور نیســت گفــت: 
ــد  ــازه بدهن ــه اج ــت ک ــن اس ــا ای ــت م ــات و موفقی راه نج
ارزش هــای انقــالب و اعتمادبه نفــس وارد اقتصــاد تجــارت و 
صنعــت بشــود. محســن رضایــی پنجشنبه شــب در همایــش 
سیاســی فرماندهــان و مســئوالن ســپاه امیرالمؤمنیــن)ع( 
اســتان ایــالم گفــت: مــا در جاهایــی پیــروز شــدیم کــه بــا 
ــی  ــا در جاهای ــت؛ ام ــوده اس ــراه ب ــالب هم ــای انق ارزش ه
ــت خورده ایم.  ــم، شکس ــالب را راه ندادی ــای انق ــه ارزش ه ک
ــا و  ــک لیبرال ه ــا کم ــه ب ــی ک ــرد: دولت های ــوان ک وی عن

تکنوکرات هــا اقتصــاد را مدیریــت کرده انــد، ارزش هــای 
ــب  ــد و موج ــر نگرفته ان ــس را در نظ ــالب و اعتمادبه نف انق

ــده اند. ــردم ش ــادن م ــب افت عق
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 10 ســال اســت کــه رهبــر بزرگوار 
ــذاری  ــادی نامگ ــوان اقتص ــام و عن ــه ن ــال ها را ب ــعار س ش
می کننــد، گفــت: امــا در ســال اقــدام و عمــل، بیــکاری از 10 
درصــد بــه 1۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی ادامــه داد: 
ــاط  ــا ارتب ــدن ب ــل ش ــه ح ــکالت را ب ــل مش ــد ح می خواهن

بــا آمریــکا گــره بزننــد؛ امــا نتیجــه ده هــا بــار مذاکــره وزرای 
ــد؟  ــه ش ــا چ ــا آمریکایی ه ــته ای ب ــئله هس ــه در مس خارج
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اضافــه کــرد: آن هــا 
 بــه تعهــدات خــود حتــی آن هایــی کــه روی کاغــذ آمــده بــود

وفــا نکردنــد. ایــن راه مــا نیســت؛ چــرا کــه چهــار بــار از اول 
ــم.  ــم و نتیجــه نگرفتی ــا حــرف زدی ــا آمریکایی ه ــالب ب انق
وی افــزود: اگــر ایــن راه مــا را موفــق می کــرد، بایــد در زمــان 
ــا  ــا آمریکایی ه ــوی ب ــان پهل ــا انگلیســی ها و در زم قاجــار ب

ــت  ــن اس ــا ای ــت م ــات و موفقی ــدیم. راه نج ــق می ش موف
کــه اجــازه بدهنــد ارزش هــای انقــالب و اعتمادبه نفــس وارد 
اقتصــاد، تجــارت و صنعــت بشــود. رضایــی اظهــار داشــت: 
ســربازان مــا در ســاحل مدیترانــه می جنگنــد، در حالی کــه 
در پشــت جبهــه مــردم مــا از بیــکاری و مشــکالت اقتصادی 
زیــر فشــار هســتند؛ می خواهــم بگویــم کــه پاســداران 
انقــالب نمی تواننــد بــه گرفتاری هــای مــردم بی توجــه 
اســتان ها  بــه محرومیت زدایــی  توجــه ســپاه  باشــند. 
ــتاها  ــه روس ــا هم ــن پول ه ــا ای ــر ب ــا مگ ــت؛ ام ــوب اس خ

ــر ــود؟ مه ــاد می ش آب

امــام جمعــه موقــت تهــران گفــت: قــوه قضائیــه کــه 
ــای  ــه پرونده ه ــد ب ــت، بای ــه اس ــورد حمل ــدیدا م ش

ــه  ــردازد و ب ــت بیشــتری بپ ــا ســرعت و دق فســاد ب
آن هــا رســیدگی و دربــاره آن هــا قاطعانــه حکــم صادر 
کند.آیــت هللا ســید احمــد خاتمــی، امــام جمعــه 
موقــت تهــران در بخشــی از ســخنان خــود در خطبــه 
ــران گفــت: دعــوای  ــه نمــاز جمعــه ته دوم ایــن هفت

ــه مصلحــت انقــالب نیســت و  رســانه ای مســئوالن ب
ــران  ــاد در ای ــد فس ــمنان بگوین ــود دش ــث می ش باع
سیســتماتیک شــده اســت.وی افــزود: قــوه قضائیــه 
کــه شــدیدا مــورد حملــه اســت بایــد بــه پرونده هــای 
ــه  ــردازد و ب ــت بیشــتری بپ ــا ســرعت و دق فســاد ب

آن هــا رســیدگی و دربــاره آن هــا قاطعانــه حکــم صادر 
کند.خاتمــی تاکیــد کــرد: بــرای قــوه قضائیــه مطــرح 
نباشــد کــه فســاد مربــوط بــه ایــن دولــت اســت یــا 
ــوه  ــردم از ق ــر. م ــای قبل ت ــا دولت ه ــل ی ــت قب دول

ــارس ــد. ف ــت می خواهن ــه عدال قضائی

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــر  ــد غی ــزارش ســازمان پدافن ــر اســاس گ مجلــس گفــت: ب
ــایبری  ــالت س ــورد حم ــه م ــورت روزان ــه ص ــران ب ــل، ای عام
قــرار می گیــرد و ایــن مقاومــت جمهــوری اســالمی در برابــر 
ــورها  ــن کش ــات ای ــت مقام ــب عصبانی ــالت، موج ــن حم ای
ــه  ــش ب ــوی حســینی در واکن شــده اســت. سیدحســین نق
ــران  ــالش ای ــاره ت ــس درب ــی انگلی ــای امنیت ــای نهاده ادع
بــرای حمــالت ســایبری بــه ایــن کشــور گفــت: ایــن ادعاهــا 
ــای  ــات انگلیســی و قدرت ه ــی از ســوی مقام ــی فرافکن نوع

ــه  ــس ب ــر خارجــه انگلی ــه وزی ــی ک ــرا زمان ــی اســت؛ زی غرب
خاورمیانــه آمــده و اظهــارات مداخله جویانــه ای را مطــرح 
ــوری  ــه جمه ــه ادعاهــا را علی ــد این گون ــد، دیگــر نبای مــی کن
ــس  ــن در مجل ــردم ورامی ــده م ــد. نماین اســالمی مطــرح کن
به ویــژه کشــور  غربی هــا،  داد:  ادامــه  اســالمی  شــورای 
انگلیــس، ســردمدار حمــالت ســایبری بــه کشــورهای دیگــر 

ــش  ــد نق ــی مانن ــرح اتهامات ــا ط ــه ب ــال چگون ــتند؛ ح هس
ــرار از اقداماتشــان  ــال ف ــه دنب ــالت ســایبری ب ــران در حم ای
ــایبری  ــدرت س ــر ق ــزود: اگ ــتند.وی اف ــه هس ــن عرص در ای
ایــران آنقــدر زیــاد اســت کــه بــه سیســتم های کشــور 
ــه اقتــدار و قــدرت  ــد، آن هــا بایــد ب ــه مــی  زن انگلیــس ضرب
ــن اســت  ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام ــان کنن ــوری اســالمی اذع جمه

ــا از  ــام حوزه ه ــان در تم ــور خودم ــتم و کش ــا از سیس ــه م ک
ــه داد:  ــاع می کنیم.نقــوی حســینی ادام ــه ســایبری دف جمل
بــر اســاس گــزارش ســازمان پدافنــد غیــر عامــل، ایــران بــه 
صــورت روزانــه مــورد حمــالت ســایبری قــرار می گیــرد و ایــن 
مقاومــت جمهــوری اســالمی در برابــر ایــن حمــالت، موجــب 
عصبانیــت مقامــات ایــن کشــورها شــده اســت. نهــاد متولــی 
ــه رایانه هــای دســتگاه های  جلوگیــری از حمــالت ســایبری ب
دولتــی انگلیــس، روز دوشــنبه ایــران را بــه تــالش بــرای هک 

ــت ــه مل ــرد. خان ــم ک ــور مته ــن کش ــای ای رایانه ه

ــکا  ــه آمری ــتن ب ــک جس ــت: تمس ــزد گف ــه ی ــام جمع ام
ذلــت  موجــب  شــرقی ها  و  غربی هــا  و  انگلیــس  و 
آیــت هللا  وطــن،  می شــود.به گــزارش کیمیــای  انســان 
نمــاز  هفتــه  ایــن  درخطبه هــای  ناصــری  محمدرضــا 
ــت  ــاه و معصی ــان، گن ــرد: گاه انس ــح ک ــزد تصری ــه ی جمع
امــا  بکشــاند؛  ذلــت  بــه  را  خــودش  کــه  می کنــد 
او  مــی رود کــه  ســمت کارهایــی  بــه  اوقــات   گاهــی 
ــکا  ــه آمری ــتن ب ــک جس ــل تمس ــاند؛ مث ــت بکش ــه ذل را ب
ذلــت  و شــرقی ها کــه ســبب  غربی هــا  و  انگلیــس  و 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــود.امام جمع ــان می ش انس
امــام خمینــی)ره( تاکیــد می کردنــد کــه مــا بــه هیــچ 
برویــم ذلت هایــی  چنیــن  بــار  زیــر  نبایــد   عنــوان 
انجــام دهیــم  بایــد  مــا  کارهایــی کــه  در  االن   گفــت: 
و آمریکایی هــا بــه مــا می خواهنــد در ایــن کارهــا بــه چشــم 

حقــارت نــگاه کننــد، بایــد هوشــیار باشــیم و عــزت و کرامــت 
خودمــان را حفــظ کنیــم.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
آمریــکا در طــول ســال های پــس از انقــالب تــالش زیــادی 
بــرای نابــودی انقــالب کــرده، بیــان کــرد: یــک راه ایــن اســت 

ــا رهــا کــردن دیــن و حیثیــت  کــه آزادگــی را رهــا کنیــم و ب
ــون  ــم و همچ ــا بروی ــمت آمریکایی ه ــه س ــتقاللمان ب و اس
ــا آیــا  ــه بنــده زرخریــد آن هــا تبدیــل شــویم ت ســعودی ها ب
مــورد حمایــت آن هــا قــرار گیریــم یــا اینکــه بــاز بــه دنبــال 

زمیــن زدن مــا باشــند.
ــه  ــخه ای ک ــن رویکردنس ــر ای ــرد: در براب ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــر ای ــه  در براب ــت ک ــن اس ــد ای ــال می ده ــد متع خداون
ــان را  ــی خودت ــات دشــمنان سســت نشــوید و ناراحت اقدام

ــنیم ــد. تس ــان ندهی نش

ــه ای روز  ــت هللا خامن ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف دفت
ــع  پنجشــنبه اعــالم کــرد: خانواده هــای هفــت شــهید مداف
حــرم از تــکاوران شــجاع ارتــش، ایــن هفتــه بــا رهبــر معظم 
انقــالب دیــدار کردنــد. این شــهدای گرانقــدر در دفــاع از حرم 
ــیده  اند.  ــهادت رس ــه ش ــوریه ب ــب)س( در س ــرت زین حض

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار بــا تجلیــل از 
مقــام واالی شــهدا گفتنــد: ایــن شــهدا نه  تنهــا بــرای ارتــش 
ــرت  ــتند. حض ــار هس ــه  افتخ ــت مای ــه  مل ــرای هم ــه ب بلک
ــی از  ــرم برخ ــران محت ــد: همس ــه  ای فرمودن ــت هللا خامن آی
ایــن شــهدا در تشــییع جنــازه  همسرانشــان مطالبــی گفتنــد 

ــادی  ــان  های م ــا انس ــول م ــم معم ــطح فه ــوق س ــه ف ک
ــوی بدخواهــان  ــد: اگــر جل اســت. ایشــان در ادامــه افزودن
ــکا و صهیونیســم  و فتنه  گــران کــه دســتمایه  دشــمنی آمری
هســتند، در آنجــا گرفتــه نمی  شــد، بایــد در تهــران و فــارس 
ــد.و خراســان و اصفهــان جلــوی آن هــا را می  گرفتیــم. این هــا  ــر کردن ــمن را زمین  گی دش

امام جمعه اصفهان:

کشف حجاب رضاخانی، مقدمه اسالم زدایی در کشور

محسن رضایی: 

ارتباط با آمریکا، راه حل مشکالت کشور نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به اتهام زنی »روباه پیر«:

انگلیس، سردمدار حمله سایبری به کشورهاست

امام جمعه یزد:

تمسک جستن به آمریکا، مایه ذلت است

رهبر معظم انقالب: 

اگر جلوی فتنه گران در سوریه گرفته نمی شد، باید در تهران جلوی آن ها را می گرفتیم

شهدای مدافع حرم مایه  افتخار همه  ملت هستند

مشاور فرمانده سپاه پاسداران:

  دشمن به دنبال بدبین کردن مردم 
به حاکمیت است

آیت هللا خاتمی:

 دعوای رسانه ای مسئوالن 

به مصلحت انقالب نیست



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

ــادی  ــکلی غیرع ــه ش ــت ب ــت گوش ــر قیم ــاه اخی ــک م در ی
ــرز  ــا م ــه قیمــت گوشــت ت ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــش یاف افزای
50 هــزار تومــان هــم رســید. ایــن افزایــش قیمــت اعتــراض 
مــردم را در پــی داشــت و طبــق معمــول ســازمان حمایــت 
ــر گرانفروشــی  ــط نظاره گ ــز فق ــدگان نی ــوق مصرف کنن از حق
ــه  ــی ب ــت دولت ــه گوش ــا عرض ــاال ب ــود؛ ح ــت ب دالالن گوش

قیمــت 31 هــزار و 500 تومــان، بــه نظــر می رســد گرانفروشــی 
گوشــت بــه روزهــای پایانــی خــود رســیده اســت. امــا چــرا 
ــا ایــن حــد گــران شــد.  ــاه ناگهــان ت ــی کوت گوشــت در مدت
ــت  ــی گوش ــان گرانفروش ــای پنه ــه زوای ــزارش ب ــن گ در ای

ــم پرداخــت. خواهی
    قاچاق

یکــی از راه هــای پرســود تولیدکننــدگان گوشــت، به ویــژه 
ــه کشــورهای همســایه  گوشــت گوســفند، فــروش دام هــا ب

ــارت  ــت تج ــاق گوش ــفانه قاچ ــت. متاس ــراق اس ــژه ع به وی
ــم  ــرخ دالر پرســودتر ه ــش ن ــا افزای ــه ب پرســودی اســت ک
ــادی از  ــش زی ــود بخ ــبب می ش ــر س ــن ام ــود. همی می ش
ــی عرضــه شــود، ســر  ــازار داخل ــد در ب ــه بای  گوشــت هایی ک
ــن موضــوع  ــاورد. ای از ســفره های کشــورهای همســایه دربی
ــوا  ــل آب و ه ــه دلی ــه ب ــور ک ــی کش ــق غرب ــژه در مناط به وی
و تغذیــه، دام هــای باکیفیتــی دارد، بیشــتر دیــده می شــود.

    داللی
در کشــور مــا هــرگاه صحبــت از گرانفروشــی محصولــی 
ــی از  ــت، یک ــی اس ــه محصول ــه چ ــارغ از اینک ــود، ف می ش
ــی  ــن دالل ــت. ای ــی اس ــک دالل ــدون ش ــده آن ب ــل عم دالی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــی دارد؛ ب ــز رواج فراوان ــت نی ــوزه گوش در ح
ــی  ــه کیلوی ــی ک ــاورزی دام ــاد کش ــئوالن جه ــه مس ــه گفت ب
حــدود 11 هــزار تومــان از دامــدار خریــده می شــود، در 
ــه  ــه صــورت گوشــت کیلویــی 40 هــزار تومــان روان نهایــت ب
ــای  ــه قصابی ه ــد ک ــه ش ــا گفت ــی باره ــود. حت ــازار می ش ب
ــفانه  ــد. متاس ــرا دارن ــن ماج ــی در ای ــش پررنگ ــزرگ نق ب
ــرای حــذف دالالن از  ــکاری ب ــچ راه ــم هی ــول ه ــق معم طب
ــار  ــردم در انتظ ــان م ــران کشــف نشــده و همچن اقتصــاد ای
ــه  ــرای همیش ــطه ها ب ــن واس ــت ای ــه دس ــتند ک روزی هس

ــود. ــاه ش کوت
    خشکسالی

بخــش زیــادی از تولیدکننــدگان خــرد گوشــت در کشــور بــه 
دلیــل ســال ها خشکســالی از چرخــه تولیــد حــذف شــده اند 

و ایــن حــذف اجبــاری، نتیجــه ای جــز تولیــد کمتــر و قیمــت 
ــران دچــار  ــا بیــش از 80 درصــد کل ای ــدارد. تقریب بیشــتر ن
ــدت  ــه ش ــوع ب ــن موض ــت و همی ــدید اس ــالی ش خشکس
تولیــد دام و محصــوالت دامــی را تحــت تأثیــر خود قــرار داده 
ــداری  ــر دام ــا ب ــالی نه تنه ــرب خشکس ــرات مخ ــت. اث اس
بلکــه بــر جای جــای زندگــی مــا، اثــرات نامطلوبــی گذاشــته 
و ایــن موضــوع بــر اهمیــت حفــظ و نگهــداری از منابــع آبــی 

می افزایــد.
    سرنوشت گوشت

بــه گفتــه رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام وزارت جهــاد 
کشــاورزی عرضــه گوشــت قرمــز تــازه گوســفندی هم اکنــون 
در دو منطقــه ماصــدرا و تهرانپــارس پایتخــت آغاز شــده و به 
تدریــج در فروشــگاه های زنجیــره ای و مراکــز اصلــی عرضــه 
ــز  ــور نی ــتان های کش ــر اس ــران و دیگ ــز در ته ــت قرم گوش
گســترش پیــدا می کنــد و قطعــا بــر بــازار گوشــت قرمــز اثــر 
ــاد کشــاورزی  مثبتــی خواهــد گذاشــت؛ چــرا کــه وزارت جه
 دیگــر نمی توانــد زیــان مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
را تحمــل کنــد. گرچــه علــت افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز 
مســئله اساســی مــورد اختــاف بیــن وزارتخانه هــای جهــاد 
ــن برخــی  ــدن و تجــارت و همچنی ــت، مع کشــاورزی، صنع
تشــکل های بخــش خصوصــی در حــوزه کشــاورزی و بازرگانــی 
ــازار  ــد ب ــرح می توان ــن ط ــرای ای ــد اج ــد دی ــا بای ــت، ام اس
ــاهد  ــاره ش ــه دوب ــا اینک ــد ی ــادل کن ــز را متع ــت قرم گوش

ــود. افزایــش قیمــت ایــن محصــول خواهیــم ب

کیمیای وطن بررسی کرد:

پایانی بر گرانفروشی گوشت

ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــر، عض ــا فوالدگ حمیدرض
ــا تاکیــد بــر اینکــه نمایندگی هــای خــودرو بایــد  مجلــس، ب
بــرای شکســته شــدن حبــاب بــازار خــودرو، قیمت هــا را بــه 
صــورت صریــح و شــفاف در ســایت خــود قــرار دهنــد، گفــت: 

تفــاوت قیمتــی بیــن کارخانــه و نمایندگی هــا 
ســبب ایجــاد ســوداگری در بــازار خــودرو 
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب می شــود. حمیدرضــا فوالدگ
گرانــی خودروهــای تولیــد داخلــی در روزهای 
ــع و  ــیون صنای ــت: کمیس ــار داش ــر اظه اخی
ــازوان  معــادن مجلــس بــه عنــوان یکــی از ب
نظارتــی مجلــس، قیمتگــذاری و نظــارت بــر 

اجــرای درســت فــروش بــر اســاس قیمت هــای کارخانه هــا 
ــرف  ــت از مص ــازمان حمای ــت و س ــارت وزارت صنع ــا نظ ب
کننــده را کنتــرل می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه تفــاوت قیمتی 
ــوداگری در  ــاد س ــبب ایج ــا س ــه و نمایندگی ه ــن کارخان بی
ــت  ــد قیم ــا بای ــزود: نمایندگی ه ــود، اف ــودرو می ش ــازار خ ب

خودروهــا را بــه صــورت صریــح و شــفاف در ســایت و پایــگاه 
اطاع رســانی خــود قــرار دهنــد تــا حبــاب ایجادشــده در بــازار 
خــودرو شکســته شــود. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
بــا اشــاره بــه اینکــه گرانــی خــودرو بــه بهانــه افزایــش قیمت 
دالر هیــچ توجیهــی نــدارد، ادامــه داد: قیمــت 
ــا  ــه و تقاض ــق عرض ــد از طری ــا بای ــودرو ی  خ
و بــا اجــرای درســت اصــل 44 و ایجــاد 
فضــای رقابتــی در حــوزه صنعــت خــودرو اجرا 
شــود یــا اگــر مقــرر شــده کــه نظــارت دولــت بــر 
ــر  ــد قیمت هــا ب ــن بخــش حاکــم شــود، بای ای
اســاس فرمول هــای شــورای رقابــت یــا ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــده تعییــن شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
افزایــش قیمــت خــودرو بــر اســاس روال مشــخص و 
ــد:  ــادآور ش ــود، ی ــخص می ش ــت مش ــورای رقاب ــول ش فرم
خودروســازان موظفنــد از رونــد قیمتگــذاری خــودرو تبعیــت 

کننــد. ایمنــا

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۶00 میلیــارد 
تومــان تســهیات بــه واحدهــای بحــران زده در اســتان 
ــان  ــار، اســتان اصفه ــر اســاس آم پرداخــت شــده، گفــت: ب
 از نظــر مبلــغ تســهیات اعطایــی، رتبــه نخســت کشــور 

را دارد و از نظــر تعــداد در جایــگاه دوم اســت 
ــن زمــان ممکــن همــه  ــد در کوتاه تری کــه بای
ــوند.  ــف ش ــن تکلی ــوب تعیی ــای مص واحده
ــور در بیســت وچهارمین جلســه  رســول زرگرپ
ــد اســتان ــع تولی ــع موان  ســتاد تســهیل و رف
اظهــار داشــت: در مجمــوع 4 هــزار و ۶5۶ 
ــامانه  ــهیات در س ــت تس ــرای دریاف ــد ب واح

ــزار و ۶70  ــداد ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــام کرده ان ــاب ثبت ن بهین ی
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــول زرگرپ ــده اند. رس ــوب ش ــد مص واح
ــت:  ــرارداد شــده، گف ــد ق ــا 81۹ واحــد عق ــن لحظــه ب ــا ای ت
تاکنــون ۶00 میلیــارد تومــان تســهیات بــه واحدهــا پرداخــت 
ــن  ــتان ای ــت اس ــده آل مدیری ــزود: ای ــت. وی اف ــده اس ش

ــان  ــن زم ــوب در کوتاه تری ــای مص ــه واحده ــه هم ــت ک اس
ممکــن، تســهیات خــود را دریافــت کننــد و بایــد در جلســه 
ــور  ــر ام ــا حضــور وزی ــه ب ــی اســتان ک ــی اقتصــاد مقاومت آت
ــا  ــن واحده ــه ای ــود، هم ــزار می ش ــی برگ ــادی و دارای اقتص
تعییــن تکلیــف شــده باشــند. زرگرپــور اظهــار 
ــان  ــتان اصفه ــار، اس ــاس آم ــر اس ــت: ب داش
ــه اول  ــی، رتب ــهیات اعطای ــغ تس ــر مبل از نظ
ــگاه  ــداد در جای ــر تع ــته و از نظ ــور را داش کش
دوم قــرار دارد؛ ولــی بایــد توجــه داشــت 
دیگــر  از  اصفهــان  اســتان  کــه مشــکات 
اســتان ها بیشــتر اســت و انتظــار مــی رود 
ــرای رفــع مشــکات واحدهــای  کــه تاش هــای بیشــتری ب
تولیــدی و صنعتــی صــورت گیــرد. اســتانداراصفهان افــزود: بــا 
ــه  ــا پرداخــت کامــل تســهیات ب برآوردهــای صورت گرفتــه ب
ــت  ــر تثبی ــزار و 80۶ نف ــتغال 44 ه ــدی، اش ــای تولی واحده
ــاد  ــد ایج ــتغال جدی ــر اش ــزار و 4۹0 نف ــرای 1۶ ه ــده و ب ش

 کارت هــای بانکــی و اعتبــاری در اختیــار مشــتریان عمدتــا دارای تاریــخ انقضاســت 
و پــس از مدتــی مشــتری بایــد بــرای تمدیــد آن بــا پرداخــت کارمــزد اقــدام کنــد؛ 
ــوق  ــع حق ــت آن را تضیی ــازمان حمای ــا س ــن روزه ــه ای ــا ک ــر دنی ــی در سراس ــد معمول رون

می دانــد.  مصرف کننــده 
ــورد  ــده و آن را م ــد ش ــوع گله من ــن موض ــدگان از ای ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــرا س اخی

ــرار داده اســت. ــاد ق انتق
 نوابــی، رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بــا طــرح ایــن ســؤال 
کــه چــرا کارت هــای بانکــی بایــد تاریــخ اعتبــار داشــته باشــند و پــس از اتمــام آن مــردم بــه 
عنــوان مصرف کننــده هزینــه ای را بــرای تمدیــد آن بپردازنــد، گفتــه اســت کــه در ایــن حالــت 
ــم انجــام  ــه ای را ه ــول اضاف ــد و پرداخــت پ ــر کن ــرم پ ــرود، ف ــک ب ــه بان ــد ب مشــتری بای
دهــد کــه ایــن موضــوع از نظــر ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان تضییــع 
حقــوق مصرف کننــده اســت. دربــاره اینکــه چــرا بایــد کارت هــای بانکــی دارای تاریــخ اعتبــار 
 باشــند، بایــد یــادآور شــد کــه بــا هــدف مدیریــت مناســب ریســک ابزارهــای پرداخــت کارتــی 
و افزایــش ضریــب ایمنــی، کارت هــای بانکــی و اعتبــاری صــادره در جهــان دارای تاریــخ انقضا 
هســتند و پــس از پایــان ایــن زمــان، دیگــر قابلیــت اســتفاده ندارنــد. بنابرایــن بایــد بــا اتمــام 

ــای  ــا روی کارت ه ــخ انقض ــن درج تاری ــد. همچنی ــد کنن ــا آن را تمدی ــا، بانک ه ــخ انقض تاری
بانکــی بــه عنــوان یــک ویژگــی امنیتــی اســت و در زمــان هرگونــه عملیــات اینترنتــی، اعــم از 
خریــد یــا انتقــال وجــه، بایــد ایــن تاریــخ وارد شــود. ایــن در حالــی اســت کــه درج نکــردن 
ــد  ــه می کن ــری مواج ــارت های جبران ناپذی ــا خس ــا را ب ــتریان بانک ه ــا، مش ــخ انقض  تاری

و ریســک عملیات کارتی بانکی را بســیار باال می برد.

ــتفاده  ــتای اس ــران در راس ــرک ای ــات گم ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــورای فن ش
حداکثــری از ظرفیــت و تــوان ســامانه جامــع امــور گمرکــی و کاهــش مدت زمــان 
افزایــش  را  گمرکــی  امــور  اختیــارات کارشناســی  ایســتایی کاال  و   توقــف 

داد. 
ــی  ــد نهای ــور گمرکــی، مســئولیت تأیی ــم کارشناســان ام ــن تصمی ــر اســاس ای ب
اظهارنامه هــا را نیــز عهــده دار شــدند؛ لــذا از ایــن پــس نیــازی بــه تأییــد رئیــس 

ســرویس ارزیابــی در ســامانه جامــع گمرکــی نیســت. 

گمــرک ایــران اجــرای ســامانه جامــع گمرکــی را بــا محوریــت فنــاوری اطاعــات 
و ارتباطــات و بــا هــدف کوتــاه کــردن فرآینــد تشــریفات گمرکــی ترخیــص کاال کــه 
ــود و تســهیل تجــارت خارجــی اســت  ــن عامــل در بهب ــن و تأثیرگذارتری مهم تری

از ســال 13۹۲ آغــاز کــرد. 
ایــن ســامانه کــه نمــاد کلــی از تحقــق شــعار ســازمان جهانــی گمــرک در ســال 
۲01۶ مبنــی بــر »گمــرک دیجیتــال، حرکــت بــه ســمت جلــو« اســت، هم اکنــون 

در گمــرکات کشــور پیاده ســازی شــده اســت.

ــت از کاهــش قیمــت 5  ــای اساســی حکای ــرات قیمــت کااله ــزی از تغیی ــک مرک ــزارش بان گ
گــروه کاالیــی و ثبــات نــرخ 3 گــروه دیگــر دارد. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر می رســد افزایــش 
نــرخ دالر بــر بــازار بی تأثیــر بــوده اســت. جدیدتریــن گــزارش بانــک مرکــزی حکایــت از آن دارد 
 کــه در هفتــه منتهــی بــه 10 دی مــاه ســال جــاری، قیمــت 3 گــروه کاالیــی لبنیــات، حبوبــات 
و گوشــت قرمــز افزایــش، 5 گــروه کاالیــی تخم مــرغ، میوه هــای تــازه، ســبزی های تــازه 
ــت  ــی ثاب ــج، چــای و روغــن نبات ــد و شــکر کاهــش و 3 گــروه کاالیــی برن گوشــت مــرغ و قن

ــوده اســت.  ب
در هفتــه مــورد گــزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاســتوریزه نســبت بـــه هفتـــه قبـــل معـــادل 
ــت. قیمــت ســایر  ــش یاف ــای شــیر پاســتوریزه ۲.3 درصــد افزای ــی به ــد کاهــش، ول 8 درصـ

 اقــام ایــن گــروه بـــدون تغییـــر بـــود. بهـــای تخم مــرغ معــادل 1.۲ درصــد کاهــش داشــت 
و شــانه ای ۹۶000 تــا 110000 ریــال فــروش می رفــت. در ایــن هفتــه در گــروه برنــج قیمــت برنــج 
غیرتایلنــدی ثابــت بـــود. بهـــای بـــرنج داخلـــه درجـــه یـــک معـــادل 0.۲ درصــد افزایــش، ولی 
قیمــت برنــج داخلــه درجــه دو 1.۲ درصــد کاهــش یافــت. در گــروه حبوبــات بهــای لوبیــا چیتـــی 
و لوبیــا ســفید بــدون تغییــر بــود. قیمــت لوبیــا چشــم بلبلی معــادل 0.۲ درصــد کاهــش ولــی 
بهــای ســایر اقــام ایــن گـــروه بـــین 0.1 درصــد تــا 1.1 درصــد افزایــش داشــت.  در میادیــن زیــر 
نظــر شــهرداری نیــز انگــور و لوبیا ســبز عرضه کمـــی داشـــت؛ ولـــی ســـایر اقــام میوه و ســبزی 
 تــازه کــه تعــدادی از آن هــا از نظــر کیفــی در مقایســه بــا ســایر میوه فروشــی ها متفــاوت بودنــد

به نرخ مصوب ســازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شــد.

ــاری  ــای آبی ــی از طرح ه ــدود نیم ــرای ح ــاورزی از اج ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــه دلیــل تخصیــص دیرهنــگام بودجــه آن خبــر داد  نویــن در اراضــی کشــاورزی ب
ــش  ــال تســت و آزمای ــی در ح ــک شــرکت چین ــا ی ــرارداد ب ــق ق ــت: از طری و گف
آبیــاری کیــت بــرای برنــج در راســتای کاهــش مصــرف آب در تولیــد ایــن محصــول 
هســتیم. علیمــراد اکبــری در حاشــیه مراســم افتتاحیــه اولیــن نمایشــگاه 
بین المللــی ماشــین آالت، ادوات کشــاورزی، سیســتم های آبیــاری و صنایــع 
ــص  ــرد: اگرچــه تخصی ــار ک ــران اظه ــی نمایشــگاه های ته وابســته در محــل دائم
بودجــه سیســتم های نویــن آبیــاری دیرهنــگام انجــام شــد، امــا تاکنــون 
ــه  ــا را ب ــن طرح ه ــی ای ــه عموم ــان از بودج ــارد توم ــد ۲30 میلی ــدود 80 درص ح

ــده  ــع ش ــتان ها توزی ــطح اس ــم و در س ــت کرده ای ــه دریاف ــناد خزان ــورت اس ص
اســت. در ســال جــاری، حــدود 43 هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی مجهــز بــه 
سیســتم های نویــن آبیــاری شــده اند و در ۶7 هــزار هکتــار دیگــر نیــز ایــن طــرح 
ــر اســاس برنامه هــای پیش بینی شــده ــان اینکــه ب ــا بی  در حــال اجراســت. وی ب

اجــرای سیســتم های نویــن آبیــاری در ۲00 هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــرای 
امســال در دســتور کار قــرار گرفتــه، افــزود: در برنامــه ششــم بــا تصویــب مجلــس 
شــورای اســامی مقــرر شــده تــا ســاالنه ۶00 هــزار هکتــار توســعه روش هــای نویــن 
ــژه  ــاری، ســطوح آبگیــر و آبندان هــا اجرایــی شــود کــه نشــان دهنده توجــه وی آبی

دولــت بــه مدیریــت منابــع آبــی اســت.

چرا کارت های بانکی تاریخ انقضا دارند؟

گمرک ایران به ترخیص کاال شتاب تازه ای بخشید

بی اعتنایی بازار کاالهای اساسی به افزایش نرخ ارز

اجرای تنها نیمی از طرح های آبیاری نوین کشاورزی

حتما بخوانید!
3سوداگری در بازار خودرو شنبه   18  دی ماه  1395

ـــمـــاره 338 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 افزایش بیش از دو برابری 

واردات طال از ترکیه
بازرگانــی  شــورای  کل  دبیــر 
مشــترک ایــران و ترکیــه آخریــن 
وارداتــی  و  آمارهــای صادراتــی 
بیــن ایــران و ترکیــه را ارائــه کــرد 
توجــه  جالــب  افزایــش  از  و 
ــاه  ــه در 10 م ــا از ترکی واردات ط
نخســت ســال ۲01۶ خبــر داد. 
ســید جــال ابراهیمــی گفــت: واردات ایــران از ترکیــه در 10 ماهــه 
ــارد و ۶88  ــت و گاز، 3 میلی ــاب نف ــا احتس ــال ۲01۶ ب اول س
ــه مــدت مشــابه ســال  ــوده اســت کــه نســبت ب میلیــون دالر ب
قبــل ۲۹.۶ میلیــون دالر کاهــش داشــته اســت. وی ادامــه داد: 
ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات ترکیــه بــه ایــران در 10 ماهــه 
 اول ســال ۲01۶، 4 میلیــارد و 31۶ میلیــون دالر بــوده اســت 
و 44.۶ درصــد افزایــش را در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــراز  ــه ت ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــد. ای ــان می ده ــل نش قب
ــور  ــن کش ــان از ای ــبت وارداتم ــه نس ــه ترکی ــران ب ــی ای صادرات
ــران  ــی مشــترک ای ــر کل شــورای بازرگان ــدارد. دبی ــی ن  همخوان
و ترکیــه تصریــح کــرد: بیشــترین افزایــش صــادرات ترکیــه بــه 
ــاه  ــه در 10 م ــوده ک ــا ب ــادرات ط ــاص، ص ــور خ ــه ط ــران ب ای
ــون دالر  ــارد و ۶۹5 میلی ــه یــک میلی ــک ب گذشــته رقمــی نزدی

افزایش صادرات طای ترکیه به ایران بوده است. 
در 10 مــاه نخســت ســال ۲015 صــادرات طــای ترکیــه بــه ایــران 
رقمــی معــادل 7۲۶ میلیــون دالر بــوده؛ امــا در 10 مــاه اول ســال 
ــارد و ۶۹5 میلیــون دالر رســیده  ــه یــک میلی ۲01۶، ایــن رقــم ب

اســت.

ظرفیت انتقال گاز ایران افزایش یافت
مدیــر عامــل شــرکت انتقــال گاز از اجــرای یــک طــرح ضربتــی 
افزایــش ظرفیــت انتقــال گاز در تاسیســات تقویــت فشــار 
از ترکمنســتان  توقــف واردات گاز  از  شــمال کشــور، پــس 
ــر آرایــش  ــات تغیی ــی در تشــریح جزئی ــر داد. ســعید توکل خب
ــران پــس از توقــف واردات  ــه انتقــال گاز ای شــبکه خطــوط لول
ــبکه  ــار در ش ــرات فش ــون تغیی ــت: هم اکن ــتان گف  گاز ترکمنس
گاز شــمال کشــور، به ویــژه اســتان مازنــدران، متــوازن بــا 
میــزان مصــرف و ســطح فشــار ورودی شــهرها در مقایســه بــا 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت مطلوب ــوده و از وضعی ــال ب پارس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح ضربتــی، راندمان 
توربوکمپرســورهای تاسیســات تقویــت فشــار گاز رامســر از 1۶.1 
بــه 4۲.1 افزایــش یافــت، تاکیــد کــرد: عــاوه بــر ایــن، ظرفیــت 
انتقــال گاز در شــمال کشــور حــدود ۲ میلیــون متــر مکعــب در 
روز افزایــش یافتــه اســت. وی خاطرنشــان کــرد: افــت فشــار 
گاز از 4 بــار بــه حــدود 0.4 بــار کاهــش و فشــار ورودی واحدهــا 

در نتیجــه ایــن عملیــات افزایــش یافتــه اســت.

 اصفهان، قطب صادرات 

تجهیزات پزشکی کشور
مدیــر کل اداره تجهیزات پزشــکی 
کشــور گفــت: 50 درصد شــرکت های 
فعــال در زمینــه صــادرات تجهیزات 
ــرار  ــان ق ــور در اصفه ــکی کش پزش
ــانه  ــد رس ــزارش واح ــه گ ــد. ب دارن
شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، محمــود بیگلر در 
افتتاحیه دوازدهمین نمایشــگاه تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی و 
ــه کیفــی  ــا اشــاره ب ــث( ب ــان هل ــان )اصفه آزمایشــگاهی اصفه
بــودن محصــوالت ایــن اســتان و توانمنــدی شــرکت های 
ــدات  ــر ارزش تولی ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــده اظه تولیدکنن
داخلــی تجهیــزات پزشــکی کشــور، بالــغ بــر 750 میلیــون دالر 
اســت کــه بــا ایــن حجــم تولیــد، بایــد در زمینــه صــادرات بســیار 
فعال تــر از ایــن عمــل می شــد. وی بــه ســیر صعــودی افزایــش 
تولیــدات ایــن حــوزه طــی چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد و گفت: 
چنانچــه بــا همیــن روند، بــه فعالیــت ادامــه دهیــم و برنامه ریزی 
خوبــی داشــته باشــیم، می توانیــم شــرکای خارجــی را جــذب بازار 
ایــران و بــازار رقابــت را از واردات خالــی کنیــم. بیگلــر تأکیــد کــرد: 
البتــه در حــال حاضــر نیــز بخــش عمــده ای از نیــاز کشــور بــه 
وســیله شــرکت های داخلــی تأمیــن می شــود. وی یکــی از 
دالیــل اصلــی برپایــی ایــن نمایشــگاه ها را کمــک بــه حــل نقــاط 
ضعــف صادراتــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: چنانچــه در ایــن 
نمایشــگاه ها نتــوان مراوده هــای بین المللــی داشــت، نمی توانیــم 

ادعا کنیم که به هدف خود رسیده ایم.

 اقتصاد مقاومتی 

تنها راه درمان اقتصاد ایران
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اقتصــاد مقاومتــی را تنها راه 
درمــان اقتصــاد بیمــار ایــران دانســته و گفــت: وضعیــت اقتصــاد 
ــدارد؛  ــته ن ــای گذش ــی و دولت ه ــت فعل ــه دول ــی ب ــران ربط ای
ــه  ــد از انقــاب ب ــل و بع ــا ورود نفــت قب ــران ب ــرا اقتصــاد ای زی
ــف  ــای مختل ــوآوری در بخش ه ــه ن ــت ک ــکل گرف ــه ای ش گون
کمتــر و اتــکا بــه نفــت بیشــتر شــد. محمــود واعظــی بــا اشــاره 
بــه تأثیرپذیــری اقتصــاد ایــران از نوســانات قیمــت نفــت 
ــن اســت  ــی ای ــر اقتصــاد مقاومت ــم ب ــرد: روح حاک ــح ک تصری
کــه مــا بتوانیــم در داخــل کشــور اقتصــادی را ایجــاد کنیــم کــه 
ــه توســعه اقتصــادی  ــا مؤلف ــوان تنه ــه عن ــه نفــت، ب وابســته ب
ــان،  ــن اقتصاددان ــازی در بی ــن فرهنگ س ــد ای ــذا بای ــد؛ ل نباش
ــران  ــه اقتصــاد ای ــه شــود ک ــان نهادین ــدگان و کارآفرین تولیدکنن
بــدون نفــت نیــز می توانــد بــه راه خــودش ادامــه دهــد. واعظــی 
ــاد   ــاورزی و اقتص ــت، کش ــش صنع ــاخص ها در بخ ــای ش ارتق
ــار  ــرد: آم ــه ک ــت و اضاف ــادی دانس ــق اقتص ــش رون را نویدبخ

ــت. ــق اس ــمت رون ــه س ــت ب ــان دهنده حرک نش

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:

سوداگری در بازار خودرو

استاندار اصفهان خبر داد:

رتبه نخست اصفهان در اعطای تسهیالت به واحدهای بحران زده

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان

بدینوسیله از کلیه کارفرمایان واجد شرایط کارگاههای مشمول قانونکار جمهوری اسامی ایران مستقر در فاورجان که تمایل 
دارند در اجرای ماده 1۶4 قانونکار و آئین نامه مصوب 1387/۹/۲ مقام محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داوطلب 
عضویت به عنوان نمایندگان کارفرما در هیات حل اختاف شوند درخواست می گردد مدارک ذیل را از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت 15 روز به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاورجان واقع در فاورجان بلوار کارگر اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اتاق 10۲ تحویل و یا با پست سفارشی ارسال نمایند. بدیهی است مدارک ارسالی ناقص و یا خارج از فرجه تعیین 

شده فاقد اعتبار می باشند.
شرایط داوطلبی:

1. تابعیت جمهوری اسامی ایران 
2. حداقل سن 30 سال 

3. تاهل
4. دارا بودن مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانونکار

5. آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
6. شمول قانونکار جمهوری اسامی ایران

- نمایندگان کارفرما که فاقد مدرک کارشناسی باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره 
)چهار سال( عضویت در مراجع حل اختاف می توانند داوطلب عضویت در هیات اختاف شوند.

توانند  نامه می  آئین  کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانونکار مستقر در هر منطقه به شرط احراز شرایط مندرج در   -
داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختاف همان منطقه گردند.

- در مورد اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره )با معرفی مدیر عامل یا مدیر مسئول(
به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختاف پذیرفته می شود.

نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانونکار هستند  یا  - موسسات دولتی موسسات 
چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانونکار استفاده می نمایند، می توانند یک نفر داوطلب 
از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانونکار همان دستگاه صرفا با معرفی مدیر عامل یا باالترین مقام دستگاه معرفی 

نمایند. )با ارائه مدارک مستند(.
- در مورد کارفرمایان حقیقی با رعایت مفاد ماده )۶( آئین نامه، شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در 
هیات حل اختاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد صرفا یک نفر به ترتیب 
بر اساس مدرک تحصیلی - سابقه عضویت در مراجع حل اختاف با سن تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می شود.

مدارک مورد نیاز:
* درخواست کتبی )آدرس محل اشتغال، سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست نوشته شود.(

 * فتوکپی مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی - فتوکپی مدارک حاکی از آشنایی با مقررات قانونکار 
و حداقل چهار سال سابقه کار تحت شمول قانونکار 

* معرفی نامه کتبی از باالترین مقام کارگاه و ارائه تصویر مدارک مستند از پروانه تاسیس یا مجوز فعالیت کارگاه اعم از 
حقیقی یا حقوقی

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان ۱۴۶۳۱ م الف
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حتما بخوانید!
بازسازی تخت های بیمارستانی کشور ...

وزیــر راه و شهرســازی بــا حضــور در اســتان یــزد، 89 
ــاح  ــتان را افتت ــن اس ــی ای ــای بزرگراه ــر از طرح ه کیلومت
کــرد. »عبــاس آخونــدی«، وزیــر راه و شهرســازی، در جریان 
ســفر خــود بــه اســتان یــزد از طرح هــای راهســازی اســتان 
ــد از  ــس از بازدی ــرد. وی پ ــد ک ــت بازدی ــتان تف در شهرس
مجموعــه تاریخــی صــدری نمیــر تفــت بــا حضــور در منطقــه 
اســامیه ایــن شهرســتان، 44 کیلومتــر از محــور بزرگراهــی 
ــرد.  ــاح ک ــزد افتت ــتان ی ــورمق را در اس ــوه و س ــت- ابرک تف
آخونــدی همچنیــن بــا حضــور شهرســتان اردکان، 45 

ــرد. ــاح ک ــان را افتت ــرح اردکان- چوپان ــر از ط کیلومت
    محور اردکان ـ چوپانان

  وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه افتتــاح محــور 
ــارد  ــیر ۱4 میلی ــن مس ــرای ای ــت: ب ــان گف اردکان ـ چوپان
تومــان هزینــه شــده اســت. عبــاس آخونــدی اظهار داشــت: 
ــی  ــدور بزرگراه ــای کری ــن بخش ه ــه از مهم تری ــن قطع ای

جنــوب بــه شــمال کشــور اســت. 

وی عنــوان کــرد: اگرچــه در زمینــه راهســازی در بحــث 
ــیار  ــای بس ــا کاره ــود دارد، ام ــی وج ــه ای ضعف های بودج
ــروز  ــه، ام ــورت گرفت ــت ص ــا هم ــده و ب ــام ش ــی انج خوب

ــتیم.  ــروژه هس ــن پ ــی از ای ــاح بخش ــاهد افتت ش

فرمانــدار اردکان نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه ۲4 
هــزار کیلومتــر از مســاحت اســتان یــزد معــادل ۳۱ درصــد 
وســعت اســتان مربــوط بــه شهرســتان اردکان اســت، اظهــار 
داشــت: راه هــای مواصاتــی، نقــش بســیار مهمــی در ایــن 

شهرســتان دارنــد. 
هــادی مقیمــی دربــاره افتتــاح 45 کیلومتــر از پــروژه 
بزرگراهــی در اردکان ـ چوپانــان بیــان کــرد: ایــن محــور بــه 
عنــوان قســمتی از راه شــریانی اردکان ـ چوپانــان ـ جنــدق 
ــوب شــرقی  ــی، جن ـ معلمــان ـ دامغــان اســتان های جنوب
و مرکــزی کشــور را از کوتاه تریــن مســیر بــه شــمال کشــور 
ــک  ــمتی از ی ــوان قس ــه عن ــده ب ــد و در آین ــل می کن متص
 کریــدور شــمال ـ جنــوب تــوان ترانزیــت جالــب توجــه کاال 

و مسافر را خواهد داشت.
 مقیمــی خاطرنشــان کــرد: ایــن مســیر در ادامــه از طریــق 
ــهد  ــران ـ مش ــراه ته ــه بزرگ ــان ب ــان ـ دامغ ــدق ـ معلم جن

متصــل می شــود. 
ــفر  ــان س ــش زم ــه کاه ــروژه ب ــن پ ــای ای ــی از مزای  مقیم
ــاعت ــر در س ــه ۱۱۰ کیلومت ــرح از 8۰ ب ــرعت ط ــش س  افزای

کاهــش مصــرف ســوخت، افزایــش ایمنــی، کاهــش 
تصادفــات و ... اشــاره کــرد.

 پیشرفت 60 درصدی طرح دو خطه بندرعباس- اصفهان
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتقــای 
ظرفیــت حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای کشــور، از پیشــرفت 

بیــش از 6۰ درصــدی طــرح دو خطــه بندرعبــاس- اصفهــان 
ــر داد.  خب

ــزد  ــتان ی ــه اس ــود ب ــفر خ ــان س ــدی در پای ــاس آخون عب
ــه  ــاره دســتاوردهای ســفر خــود ب ــگاران درب در جمــع خبرن
اســتان اظهــار کــرد: طــرح تفــت بــه ســمت ســورمق یــک 
کریــدور جنــوب غربــی بــه ســمت شــمال شــرقی اســت کــه 
ــن  ــود و خوشــبختانه بخــش عمــده ای از ای ــر ب ۱9۲ کیلومت

طــرح زیــر بــار اســت. 
ــه  ــم در منطق ــر ه ــود 44 کیلومت ــن وج ــا ای ــزود: ب وی اف
علی آبــاد کــه شــاید تنهــا منطقــه برفگیــر و سردســیر اســتان 
ــن ســه  ــود و خوشــبختانه در ای ــزد باشــد، اجــرا نشــده ب ی

ســاله ایــن پــروژه اجــرا شــد. 
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: در حــوزه راه آهــن هــم دو 
طــرح بســیار مهــم داشــتیم کــه یکــی طــرح بافــق به ســمت 
ــوردار اســت؛  ــت بســیاری برخ ــه از اهمی ــان اســت ک اصفه
ــه  ــق را دو خط ــمت باف ــه س ــاس ب ــا از بندرعب ــه م ــرا ک چ
داریــم ولــی از بافــق بــه ســمت اصفهــان کــه یــک گلــوگاه 
 بســیار بــزرگ در حــوزه راه آهــن ماســت، راه آهــن تک خطــه 

بود. 
ــور هــم  ــزود: در ســفر پیشــین رئیس جمه ــان اف وی در پای
ــه  ــود ک ــه ش ــیر دو خط ــن مس ــه ای ــم ک ــزی کردی برنامه ری
شــکر خــدا عملیــات آغــاز شــد و امــروز بیــش از 6۰ درصــد 

ایــن طــرح پیشــرفت دارد.

وزیر راه و شهرسازی در یزد خبر داد:

پیشرفت 60 درصدی طرح دو خطه 
بندرعباس - اصفهان

تکمیل ساماندهی بوستان گلشن
شــهرداری   7 منطقــه  مدیــر 
ســاماندهی  گفــت:  اصفهــان 
بوســتان گلشــن بــا اعتبــار 45۰ 
میلیــون ریــال تکمیــل شــده 

است. 
اظهــار  شــاطوری  علی اصغــر 
ــرای  ــرد: احــداث بوســتان ها ب ک
ــتور کار  ــهروندان در دس ــاط ش ــبز و نش ــای س ــای فض ارتق

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق ش
ــن در  ــتان گلش ــاماندهی بوس ــتا س ــن راس ــزود: در ای وی اف
خیابــان فاطــوری بــه مســاحت 5۰۰ متــر مربــع و بــا هزینــه 
45۰ میلیــون ریــال انجــام شــد. مدیــر منطقــه 7 شــهرداری 
ــای منطقــه ادامــه  ــه دیگــر پروژه ه ــاره ب ــا اش اصفهــان ب
داد: یــک میلیــارد تومــان بــرای پیاده روســازی و ایجــاد 
ــت.  ــده اس ــص داده ش ــه تخصی ــژه دوچرخ ــیر وی ــور مس عب
ــه  ــه ب ــردد دوچرخ ــژه ت ــیر وی ــرد: مس ــه ک ــاطوری اضاف ش
منظــور تأمیــن ایمنــی دوچرخه ســواران از پــل چمــران تــا پــل 

شــاهمرادی ایجــاد شــد.

 مراکز مشاوره، اولین راهبرد 

پیشگیری از طالق است
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی 
ــرد  ــن راهب ــت: اولی ــان گف ــامی اصفه ــات اس ــر تبلیغ دفت

ــز مشــاوره اســت.  پیشــگیری از طــاق مرک
حجت االســام و المســلمین فــرج هللا هدایت نیــا در نشســت 
راهبردهــای حقوقــی پیشــگیری از طــاق اظهــار داشــت: در 
ــک دهــم در ســال  ــه طــاق از ی ــا نســبت ازدواج ب کشــور م
84 بــه 4.۲ در ســال 94 رســیده اســت. وی بیــان داشــت: در 
مقابــل هــر 4.۲ ازدواج، یــک طــاق بــه ثبــت رســیده اســت 
کــه در ســال 94 بیشــترین طاق هــا مربــوط بــه ازدواج هایــی 
اســت کــه کمتــر از یکســال از زندگــی مشــترک آن هــا گذشــته 
اســت. عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
ــت:  ــان داش ــان بی ــامی اصفه ــات اس ــر تبلیغ ــامی دفت اس
ــل  ــی از عوام ــل اصل ــه عام ــی، س ــی و نافرمان ــی، ناتوان نادان
ــوغ  ــدان بل ــی فق ــود از نادان ــت: مقص ــت. وی گف ــاق اس ط
ــد  ــواد باش ــرد باس ــت ف ــن اس ــن ممک ــت. بنابرای ــی اس  عقل

ولی به بلوغ عقلی نرسیده باشد. 
حجت االســام هدایت نیــا بیــان داشــت: ناتوانــی بــه دو 
ــی  ــی مال ــی تقســیم می شــود؛ ناتوان ــی و غیرمال دســته مال
ــامل  ــی ش ــی غیرمال ــت و ناتوان ــه اس ــت نفق ــز از پرداخ عج
ــون  ــواردی همچ ــد م ــه می توان ــت ک ــی اس ــایی جنس نارس
ــی  ــیب های روان ــی و آس ــراض جنس ــوب و ام ــال، عی اخت
انحرافــات  وســواس،  و  افســردگی  اضطــراب،  شــامل 

ــود. ــامل ش ــار و ... را ش ــاد، قم ــامل اعتی ــی ش اجتماع

اخبار کوتاه

 استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

 کاهش مصرف آب 

در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــرای کاهــش  زمینــه  گفــت: 
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح اس
قاســم  اســت.  شــده  فراهــم 
ســلیمانی دشــتکی اظهار داشــت: 
تاش هــای بســیاری بــرای کاهش 
مصــرف آب و مبــارزه بــا خشکســالی در ایــن اســتان طــی ســه 
ســال گذشــته انجــام شــده اســت. وی عنــوان کــرد: خشکســالی 
در ایــن اســتان جــدی اســت و کمبــود آب، مشــکات بســیاری 
ــوان  ــرای اســتان ایجــاد کــرده اســت. ســلیمانی دشــتکی عن ب
اســتان ایــن  دشــت های  از  بســیاری  هم اکنــون   کــرد: 
ممنوعــه بحرانــی اعــام شــده؛ ایــن دشــت ها بــا کمبــود شــدید 
منابــع آب زیرزمینــی روبــرو هســتند. وی تاکیــد کــرد: طــی ســه 
ــز  ــرای تجهی ــیاری ب ــای بس ــت، تاش ه ــت دول ــال فعالی س
ــده  ــاش ش ــام و ت ــن انج ــاری نوی ــه آبی ــاورزی ب ــی کش اراض
کشــت گیاهــان بــا نیــاز آبــی کــم در ایــن اســتان مــورد توجــه 
ــای  ــرای پروژه ه ــا اج ــرد: ب ــوان ک ــرد. وی عن ــرار گی ــتر ق بیش
آبخیــزداری و آبخــوان داری، نصــب کنتــور بــر روی چاه هــای آب 
ــرای  ــزی ب ــر و برنامه ری ــم آب ب ــان ک ــت گیاه ــاورزی، کش کش
ــاش  ــی ت ــای صنعت ــاب در واحده ــاب فاض ــتفاده از پس اس
زیــادی بــرای کاهــش مصــرف آب، افزایــش بهــره وری و ارتقــای 

بازدهی در تولید این استان صورت گرفته است.

 پرداخت تسهیالت 

برای مقاوم سازی ساختمان های زرند
اســتاندار کرمــان از 9۰ میلیــارد تومــان اعتبــارات تخصیص یافتــه 
ــهیات  ــن تس ــرد: ای ــراز ک ــر داد و اب ــد خب ــتان زرن ــه شهرس ب
ارزان قیمــت بــرای مقاوم ســازی ســاختمان های شهرســتان 
زرنــد اختصــاص یافتــه اســت. علیرضــا رزم حســینی در جلســه 
ســتاد بحــران اســتان کرمــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از مدیــران 
ــع پیشــگیری های  ــه موق ــان ب ــت: اســتان کرم دامپزشــکی گف
الزم را بــرای مقابلــه بــا آنفلوآنــزای پرنــدگان انجــام داده  اســت؛ 
بــه طــوری کــه در اســتان کرمــان مــواردی از آنفلوآنــزای پرنــدگان 
ــد اشــاره کــرد و افــزود:  ــه زرن ــه زلزل مشــاهده نکرده ایــم. وی ب
خوشــبختانه بــه دنبــال بازدیــد دکتــر نوبخــت در زمــان زلزلــه از 
ــن شهرســتان تخصیــص  ــرای ای ــی ب ــد، اعتبارات شهرســتان زرن
ــینی  ــد. رزم حس ــاغ گردیده ان ــارات اب ــون اعتب ــه اکن ــد ک دادن
ــا  ــوند ت ــراب ش ــد خ ــی بای ــاختمان های قدیم ــرد: س ــد ک تاکی
ــه  ــوط ب ــن تســهیات من ــد؛ ای ــاره مشــکاتی را ایجــاد نکنن دوب

ــت. ــی اس ــاختمان های قدیم ــب س تخری

اخبار کوتاه

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان  کیمیای وطن

ــان گفــت: در ســال گذشــته 57 برنامــه دانش آمــوزی  اصفه
در دهــه فجــر بــا هــدف تعمیــق باورهــای انقــاب اســامی در 
مــدارس در دســتور کار ســتاد دهــه فجــر فرهنگیــان قــرار داده 

شــد و امســال نیــز ایــن برنامه هــا بایــد بــا 
قدرت بیشتری اجرا شود. 

 محمدحســن قائدیهــا در کمیتــه فرهنگیــان 
اظهــار  اصفهــان  اســتان  دانش آمــوزی  و 
کــرد: حفــظ انقــاب اســامی، جــزو وظایــف 
اصلــی همــه دستگاه هاســت و آمــوزش 
و پــرورش نیــز بــه عنــوان بزرگ تریــن 

ــان  ــتر نوجوان ــه بس ــور ک ــذار کش ــی و تاثیرگ ــتگاه اجرای دس
و جوانــان را در اختیــار دارد، می توانــد اقــدام بــه اجــرای 

برنامه هــای تاثیرگــذاری کنــد. 
وی بــا اشــاره بــه محــور برنامه های آمــوزش و پرورش اســتان 
ــد  ــوزی بای ــه تشــکل های دانش آم ــرد: هم ــان ک ــان بی اصفه

ــد.  ــاش کنن ــا ت ــی برنامه ه ــویی و هم افزای ــت همس در جه
ــا  ــد ماک ه ــم، بای ــام می دهی ــا انج ــه م ــی ک ــور کارهای  مح

و چارچوب خاصی داشته باشد. 
ــه آن  ــد ب ــه بای ــم ک ــات مه ــرد: یکــی از موضوع ــار ک وی اظه
توجــه کــرد، آشــنایی دانش آمــوزان بــا ارکان 
انقــاب و تبییــن مبانــی آن اســت. قائدیهــا 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــای آم ــه داد: برنامه ه ادام
 مناســبت دهــه فجــر نه تنهــا بایــد مبتکرانــه
ــد در جهــت  ــری باشــند، بلکــه بای جــذاب و هن
بومی ســازی آن هــا تــاش کنیــم؛ چــرا کــه هــم 
اکنــون اقــوام بــا فرهنگ هــای مختلــف در کنــار 

ــد.  ــی می کنن ــر زندگ یکدیگ
 قائدیهــا تاکیــد کــرد: تعمیــق گفتمان هــای دانش آمــوزی
برنامه هــای مختلــف  اجــرای  و  هم افزایــی و همســویی 
برگــزاری مســابقات دانش آمــوزی و تجلیــل از پیشکســوتان 

ــد. ــرار بگیرن ــد در دســتور کار ق ــی بای ــی، همگ فرهنگ

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

تدوین و اجرای 57 برنامه دانش آموزی در دهه فجر

در شهر

اخطار اجرائی
محکوم علیه :رضا نامداری بیرگانی فرزند غامرضا وکریم بغانی فرزند غضبان به آدرس شاهین شهر 

خ عطار فرعی 6غربی پاک 78 مجهول المکان محکوم له : نگین محمودی فرزند محمد با وکالت 

الهه زندیه به آدرس شاهین شهرخ عطار فرعی ۳غربی پاک 44 واحد ۱6به موجب رای غیابی شماره 

45۰به تاریخ 95/6/۲4 حوزه 9 شورای حل اختاف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 

به انتقال سند ۲ دانگ از 6 دانگ کامیون کشنده به شماره انتظامی ایران ۱4- 588ع65وپرداخت 

مبلغ ۳5۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه هزینه عملیات اجرایی نیز به عهده 

محکوم علیه هاست.

حبیب اسامیان قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف شاهین شهر م الف - 5۰6

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، 

تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، 

تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام 

خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

امالک بخش 3آران وبیدگل
شماره های فرعی  از پالک3 اصلی واقع درمعین ابا د

 2969 فرعی - خانم صدیقه سادات پردل ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱87.۰5 مترمربع 
۲96۲ فرعی- آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲۲۱.6 مترمربع

2965 فرعی مجزا از شماره ۱5۱ فرعی آقای محمد صباغی بیدگلی ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به 
مساحت ۱65.58 مترمربع 

95/۱۱/۱۰

2961 فرعی مجزا از شماره۱5۱ فرعی -آقای جواد صباغی  ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 
4۲6.۲7 مترمربع

2960 فرعی مجزا از شماره ۱5۱ فرعی -آقای حسنعلی صباغی  بیدگلی  ، ششدانگ  یکباب ساختمان  
به مساحت۳9۳.5 مترمربع 

2959 فرعی مجزا از شماره ۱5۱ فرعی -آقای نعمت اله صباغی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۲۰۱.4۲ مترمربع

2958 فرعی مجزا از شماره ۱5۱ فرعی -آقای نعمت اله صباغی بیدگلی  ، ششدانگ  یکباب ساختمان  
به مساحت۱79.9۲ مترمربع

95/۱۱/۱۱

2963فرعی آقای غالمحسین خانی بیدگلی و خانم معصومه صالحی بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۱۱5 مترمربع 

۲957 فرعی مجزا از شماره ۱5۱ فرعی -آقای محمد صباغی بیدگلی  و خانم زهرا اسکندرپور بیدگلی  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت۲۰5.65 مترمربع 

2964 فرعی -آقای محمد ساجدی فر  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱44.۳6 مترمربع 
 ، معصومه مزرعتی نوش آبادی )بالمناصفه(  سیدجواد سیاری بیدگلی و خانم  ۲968 فرعی -آقای 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱9۱.۲5 مترمربع 

۲97۰ فرعی -خانم طیبه  معظمی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 5۰۰ مترمربع 

95/۱۱/۱۲

شماره های فرعی از پالکهای اصلی واقع دراماکن آران وبیدگل 
8 فرعی مجزا از شماره ۱ و ۲ و ۳ فرعی از پاک 63 اصلی و 6 فرعی از 6۱ اصلی و قسمتی از مشاعات 

تابعه -خانم فاطمه برجیسی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱9۳ مترمربع

۲۰7 فرعی مجزا از شماره ۳ فرعی از پاک 112 اصلی -خانم سکینه علی حاجی آرانی  ، ششدانگ  

و  مشاعات  از  وقسمتی  فرعی  شماره۳  از  مجزا  10فرعی  مترمربع  مساحت۱۱7.۳7  به  یکبابخانه 

پاک5۳۱ اصلی  از 5۳۱اصلی -آقای غالمرضا نصر آبادی بیدگلی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۱۲۳.۰6 مترمربع 

95/۱۱/۱۳

196 فرعی مجزا از شماره  ۱9 فرعی از پاک 972 اصلی -آقای حسین جان حرمتی و خانم زهرا 
راوندی بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲۰6.9 مترمربع 

بافنده  حسین  -آقای  838اصلی  پاک  از  فرعی  ۱و۲و۳و4و8و۱۰و۱۱و۱۳  شماره  از  مجزا  فرعی   14
بیدگلی و خانم زهرا سنبلی بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱8۱.۲5 مترمربع 

مساحت  به  مغازه   یکباب  ، ششدانگ   آرانی  سیدی  طاهره  -خانم  اصلی   1106 پاک  از  فرعی   4

۳۱.5مترمربع

9 فرعی مجزا از شماره۱ الی 8 فرعی و مشاعات  از پاک 1202 اصلی -آقای سید محمد جدی آرانی  

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 7۳4.8 مترمربع 

95/۱۱/۱4

19فرعی مجزا از شماره۱۰و۱۲وقسمتی از مشاعات  از پاک 1432 اصلی -آقای عباس ملکیان آرانی  و 
خانم عطیه خادم حضرتی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۳8.۱ مترمربع 

10 فرعی مجزا از شماره۲و۳و وقسمتی از مشاعات از پاک 1685اصلی واقع دراماکن -آقای مهدی 
کاظمی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۲۱.۳4 مترمربع 

 13 فرعی مجزا از شماره۱۱ و۱۲ وقسمتی از مشاعات از پاک۱69۳ اصلی-   آقای محمد فخرالدینی 

آرانی  فرزندحسن  شماره شناسنامه۳۳۱9 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 8۲.79 مترمربع 
3 فرعی مجزا از شماره ۲ فرعی از پاک 1832 اصلی و۱8۳۲ اصلی و۲۰فرعی از ۱8۳۱ اصلی  -آقای 
به مساحت ۳56.5  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  امینی مهر  و خانم صدیقه خرمی  محمد 

مترمربع 

2 فرعی از پاک1893اصلی و۱864 اصلی واقع -آقای علی اصغر فخری آرانی و خانم فاطمه کفاش 
آرانی  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۰6.55 مترمربع 

95/۱۱/۱6

1926اصلی -آقای محمد صاتی نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اشرف صالتی  نسبت 
به ۲دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱86 مترمربع 

8فرعی مجزا از شماره5 فرعی از پاک۱984 اصلی و۱984 اصلی-   آقای علی خوشه چرخ و خانم 
رقیه سیفی زاده آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰9.85مترمربع 

78 فرعی مجزا از شماره7 وقسمتی از مشاعات از پاک۲۰8۱ اصلی آقای امیر حسین رزاقی زاده آرانی  
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۰۰.75 مترمربع 

93 فرعی مجزا از شماره    4 فرعی از پاک 2257اصلی -آقای ابوالفضل شیر آبادی آرانی ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۱۳5 مترمربع 

۱9 فرعی مجزا از شماره ۱و۲وقسمتی از مشاعات  از پاک۱7۰8 اصلی -آقای حسین عابدی  آرانی ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱48 مترمربع

95/۱۱/۱7

شماره های فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد 
 967 فرعی - اداره اوقاف  و امور خیریه شهرستان آران وبیدگل شناسه ۱4۰۰۳5۰۳۲68  - بعنوان 

تولیت بروقف موقوفه معبدی باقیمانده قطعه زمین 6 قفیزی در پشت قدمگاه آران 

74۳4 فرعی از ۱۲45 فرعی – آقای فخراله صیادی آرانی و خانم صدیقه  احمد آبادی آرانی بالمناصفه 

-  ششدانگ یکبابخانه  بمسا حت ۲۳4.۳ متر مربع

 7444 فرعی از ۱۲45 فرعی –آقای ذبیح اله صیادی آرانی  فرزند عبدالحسین  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۱۲8.۰5 متر مربع

95/۱۱/۱8

بمساحت  یکبابخانه   –ششدانگ  آرانی  صیادی   حمیدرضا  آقای   – فرعی   ۱۲45 از  745۰فرعی    

95.55 متر مربع 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ   آرانی   ریحانه نصیر پور  از شماره ۱۲۲9 فرعی -خانم  8446 فرعی مجزا 

مساحت ۱۲6.9۲ مترمربع 

847۳ فرعی مجزا از شماره۱۱89 فرعی -آقای عباس عبداله آبادی آرانی  و خانم فاطمه رزمی منش 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۳.5مترمربع 

95/۱۱/۱9

8474فرعی مجزا از شماره۱۱89 فرعی خانم  اشرف شیروانی زاده آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 4۱6.۲ مترمربع 

8475 فرعی مجزا از شماره55۲ فرعی -خانم طیبه پور غام جعفر آبادی، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت۱۰6.5 مترمربع 

8476 فرعی مجزا از شماره۱۱89فرعی -شهرداری آران و بیدگل شناسه ۱4۰۰۰۲77۳۳۰با نمایندگی 

آقای ابوالفضل غامرضا زاده آرانی ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲57.4 مترمربع 

848۳ فرعی مجزا از شماره487و488و۲745 فرعی -آقای علی محمد افروز  و خانم معصومه دادگر 

آرانی  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱94مترمربع 
95/۱۱/۲۰

شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد
2823فرعی -خانم فاطمه بلندی آرانی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱75 مترمربع 

ششدانگ    ، )بالمناصفه(  افشان  بذر  آرزو  خانم  و  آرانی  ستوده  سالمی  امیر  قای  –آ  2824فرعی 
یکبابخانه به مساحت۱78.6 مترمربع 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  وفا  زینب  و خانم   اکبر قندیانی   علی  2825فرعی -آقای 

مساحت ۱5۲ مترمربع

ششدانگ    ، )بالمناصفه(  ساجدین   السادات  زینب  خانم  و  شایقی  عباس  آقای   - فرعی   2826
یکبابخانه به مساحت۱47.۲5 مترمربع  

از   قسمتی  ۱5۳9ششدانگ  شناسنامه  شماره  فرزندرضا  آرانی  خلیفه  محسن  -آقای  فرعی   ۲8۲7

یکبابخانه به مساحت ۳8 مترمربع 

۲8۲8 فرعی -خانم زهرا چهارسوقی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت44 مترمربع 

۲8۲9 فرعی -آقای غالمرضا مرشدی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱47مترمربع 

95/۱۱/۲۱

2830فرعی مجزا از شماره۳5 فرعی -آقای روح اله بصره آرانی  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 
۲۰6.5۱ مترمربع 

2833 فرعی مجزا از شماره۲6 فرعی - خانم فاطمه بافری آرانی  فرزندحسین  شماره شناسنامه 
6۱9۰۱۱77۲4 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۱۳ مترمربع 

2834 فرعی -خانم اقدس ستاری  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲7۲.۲ مترمربع 
2839فرعی -آقای مسلم داداشی آرانی  ، ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت۲۳.5 مترمربع 
2840فرعی خانم الهام خدامیان آرانی  و آقای محمد سرکار آرانی  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت۱48.8 مترمربع 

95/۱۱/۲۳

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت
اله موسای آرانی و خانم رضوان قائمی منفرد   ماشا  از شماره۲۳5 فرعی -آقای  فرعی مجزا   1786

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۱۰.75 مترمربع 

1793 فرعی مجزا از شماره ۲۳5فرعی -آقای عزیز اله عباسی آرانی  و خانم طاهره  امینییان ارانی 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع 

۱795فرعی مجزا از شماره۲۳5 فرعی - آقای مسلم معیلی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

58 مترمربع 

آرانی   کریمی  اصغر  آقای  و  آرانی  کریمی  عباس  -آقای  فرعی  شماره۲۳5  از  مجزا  فرعی   1796
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت۲۲.6 مترمربع 

95/۱۱/۲4

1794 فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی -آقای مهدی مهلکی آرانی ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله  
به مساحت۱4۰.۱5 مترمربع 

۱797 فرعی مجزا از شماره ۲۳5فرعی - آقای عباس مهلکی آرانی ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله 

به مساحت ۱۳8.9۱ مترمربع 

1800 فرعی مجزا از شماره۲۳5 فرعی - آقای علی سعد آبادی  نسبت به چهاردانگ ونیم مشاع  و 
زهره سعد آبادی نسبت به یکدانگ ونیم مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 465.5  خانم 

مترمربع 

حضرتی    خادم  فهیمه  خانم  و  حضرتی  خادم  محمد  -آقای  ۲۳5فرعی  شماره  از  مجزا  فرعی   ۱8۰۱

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱6۰.8 مترمربع 

به  یکبابخانه  ششدانگ   منش،  سعادت  فاطمه  -خانم  فرعی  شماره۲۳5  از  مجزا  فرعی   1804
مساحت۱۳4.۰8 مترمربع 

95/۱۱/۲5

شماره های فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد
آرانی    کویری  شمسی  نژادوخانم  محمدصمیمی  آقای   - فرعی  شماره۳4۰  از  مجزا  فرعی   ۱۱۰7

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲7۲.85 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2704اصلی واقع در مزرعه  دستجرد بیدگل
251 فرعی – هادی حمید پناه و شهرداری آران وبیدگل  بالمناصفه -ششدانگ قطعه زمین  معروف 

به باغ خرابه  80 قفیزی 
95/11/26

امالک بخش 4آران وبیدگل
شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع درعلی آباد 

77 فرعی -اداره اوقاف  و امور خیریه شهرستان آران وبیدگل شناسه ۱4۰۰۳5۰۳۲68  بعنوان تولیت 

بروقف – ششدانگ حمام مشتمل برمردانه وزنانه بمساحت ۳۳6.89 متر مربع

95/۱۱/۲7

شماره های فرعی از پالک 41 اصلی واقع درنوش آباد
آبادی  نوش  مجدی  مهین  خانم  و  فر  احسانی  عباس  -آقای  فرعی  شماره4۱  از  مجزا  فرعی   854

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱6۱.7 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش  آباد
۳849 فرعی شماره پاک۱966و۱967و۲54۱ فرعی آقای عباس پهلوانی نوش آبادی و خانم فاطمه 

شکری مشگانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 9۱.75 مترمربع   

95/11/28
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/10/18 

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل  عباس عباس زادگان
دادنامه

شعبه:94۲869  بایگانی  شماره  تنظیم:۱۳95/۰7/۰5  تاریخ  دادنامه:95۰997۳654۰۰۱588  شماره 

شماره پرونده ها:94۰998۳6549۰۰56۲ شاکی : خانم سمن گل موسوی فرزند محمد قلی به نشانی 

 : متهمین  موسوی  حجت  منزل  باقری  مغازه  جنب  فردوسی  مطهری کوی  خ  سودرجان  کلیشاد 

المکان خانم  مژگان زائر سلیمانی فرزند  به نشانی : مجهول  ابوطالب پاک نظر فرزند بهروز  آقای 

عبدالحسین به نشانی اصفهان شاهین شهر گلدیس خ سلمان منزل بام گستر بلوک ۱ ورودی دوم 

واحد ۲ اتهام ها: ۱. توهین به اشخاص عادی ۲. افتراء دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام ۱- خانم 

مژگان زائر سلیمانی فرزند عبدالحسین دائر بر توهین ، افتراء از طریق ارسال پیامک نسبت به شاکیه 

خانم سمن گل موسوی فرزند محمد قلی ۲- اقای ابوطالب پاک نظر فرزند بهروز دائر بر توهین  از 

طریق ارسال پیامک نسبت به شاکیه مذکور با توجه به شکایت شاکیه متن پیامک های ارسال شده 

استعام به عمل  امده ، اقرار صریح متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور متهم 

در جلسه دادگاه و اینکه متهم ردیف دوم در هیچکدام از جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی 

حاضر نگردیده و دفاعی ننموده است بزه منتسب به ایشان محرز است و دادگاه با استناد به مواد 

6۰8و697 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال 

جزای نقدی بابت توهین و سی ضربه شاق بابت افترا به شاکیه و متهم ردیف دوم را به تحمل بیست 

ضربه شاق بابت توهین به شاکیه محکوم می نماید در خصوص اتهام متهمین مژگان ، مهدی ، حسن 

همگی زائر سلیمانی و فردی به نام سامان و ابوطالب پاک نظر دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی )موضوع 

قرار عدم صاحیت ( پرونده مفتوح به رسیدگی می باشد ارای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

 شماره:77۳/م الف رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان – غامحسین ابراهیمی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی صادق زاده پائین دروازه  فرزند حسن  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد 

که سند مالکیت ششدانگ خانه بشماره پاک ۱5۱9۰/6۲۰۰ اصلی بشماره ثبت 5۰4۰9  واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که در صفحه ۱۳4 دفتر 77 خروجی بنام نامبرده سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی 

مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ 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 وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این 

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

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 

یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. 

شماره : ۳۰9۰5/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی احضار متهم
بایگانی  :9۱۰998۳6548۰۰۲۰۳شماره  پرونده  شماره   95۱۰۱۱۳6557۰۱4۰5: نامه  شماره   

شعبه:94۰7۲۳تاریخ تنظیم:۱۳95/9/۲4 

تحصیل  اتهام  به   ...... فرزند  صفاتی  ناصر  متهم  ف  94۰7۲۳ ب۲  پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 

میباشند  المکان  مجهول  ریاخونی    نجفی  محمد شفیع  موضوع شکایت  نامشروع   طریق  از  مال 

روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱74 ماده  دراجرای   لذا 

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

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

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

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

شد. 

شماره:764/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس فرهنگی

بیمارســتان ۱۲۰ تختخوابــی فــوق تخصصــی آیــت هللا یثربــی 
کاشــان بــا حضــور دکتــر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی 

ــان و آمــوزش پزشــکی  ــر بهداشــت، درم وزی
افتتــاح شــد. ایــن بیمارســتان بــا مســاحتی 
ــا زیربنــای  بیــش از ۱۳ هــزار متــر مربــع و ب
ــع در اراضــی  ــر مرب ــزار و 4۰۰ مت حــدود ۱۱ ه
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان توســط 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــران کاشــان ب موسســه عم
بــر 4۰ میلیــارد تومــان احــداث و توســط 

ــر 4۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب موسســه محــب ســامت کاشــان ب
میلیــارد تومــان تجهیــز شــد. وزیــر بهداشــت در ایــن مراســم 
گفــت: بازســازی همــه تخت هــای فرســوده بیمارســتانی 
کشــور بــه 5۰ ســال زمــان نیــاز دارد. ســید حســن قاضــی زاده 
ــزرگ  ــرای انجــام رســالت های ب ــد ب ــه داد: بای هاشــمی ادام

از کمــک مــردم نیــز اســتفاده کنیــم؛ چــرا کــه در حــال 
تعلقــات  از ســرمایه،  بهره منــدی  مــا  نجــات  راه   حاضــر 
و تعهــدات مــردم اســت. بــر پایــه ایــن گــزارش، بخــش هــای 
ایــن بیمارســتان شــامل بخــش هــای درمانــی، پاراکلینیکــی 
و درمانــگاه تخصصــی و فــوق تخصصــی اســت 
ــوژی  ــامل آنکول ــی ش ــای درمان ــش ه ــه بخ ک
)رادیوتراپــی، براکــی تراپــی و شــیمی درمانــی(، 
ــژه،  ــز، اورژانــس، مراقبــت هــای وی همــو دیالی
ــی  ــل م ــاق عم ــان و ات ــردان و زن ــتری م بس
باشــد. شــایان ذکــر اســت، بخــش هــای 
پاراکلینیکــی شــامل آزمایشــگاه، ســنگ شــکن، 
تصویــر بــرداری و داروخانــه و ســایر بخــش هــای بیمارســتانی 
اســت. همچنیــن ایــن بیمارســتان دارای ۱۱ درمانگاه تخصصی 
و فــوق تخصصــی شــامل داخلــی، ریــه، قلــب، جراحــی هــای 
ــی،  ــق و بین ــوش و حل ــدی، گ ــوژی، ارتوپ ــان، ارول ــم، زن چش

مغــز و اعصــاب، کلیــه، پاســتیک و عمومــی اســت.

وزیر بهداشت:

بازسازی تخت های بیمارستانی کشور به 5۰ سال زمان نیاز دارد
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حتما بخوانید!
دختر آرتور میلر، اصغر فرهادی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

ــوزه  ــی باغ م ــه از کلنگ زن ــش از دو ده ــت بی ــا گذش ب
ــچ  ــوز در پی ــروژه هن ــن پ ــان، ای ــدس اصفه ــاع مق  دف

ــد  ــی می کن ــه ط ــت اضاف ــال ها وق ــا و س ــم روزه و خ
ــنگ  ــک س ــی ی ــای قطره چکان ــا اعتبار ه ــاید ب ــا ش ت
ــد  ــت چن ــس از گذش ــاید پ ــود و ش ــل ش ــش کام بنای
رشــادت های  از  قدردانــی  بــرای  جایگاهــی  دهــه 
حماســه آفرین در دفــاع مقــدس ســاخته و مهیــا شــود. 
ــا حضــور اداره کل  ــود کــه توافقنامــه ای ب در ســال ۷۵ ب
ــن، اداره کل  ــن زمی ــت تأمی ــازی جه ــکن و شهرس مس
ــت  ــدس جه ــاع مق ــای دف ــار و نشــر ارزش ه ــظ آث حف
تأمیــن محتــوا و دولــت در زمینــه ساخت وســاز منعقــد 
ــی  ــع غرب ــی در ضل ــروژه فرهنگ ــن پ ــگ ای ــد و کلن ش
ــاغ غدیــر و در کنــار بزرگــراه شــهید بابایــی در زمینــی  ب
 بــه مســاحت ۲۲ هــزار متــر مربــع بــه زمیــن زده شــد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود گذشــت نزدیــک بــه 
ــرداری از  ــرای بهره ب ــی جــدی ب ــوز اقدام ــه هن ســه ده

ایــن پــروژه انجــام نشــده اســت. 
ملــی  مســئوالن  تصمیمــات  تاکنــون،  زمــان  آن   از 
و اســتانی بــرای مــوزه بــزرگ دفــاع مقــدس فقــط در 

ــه  ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــی مان ــذ باق ــعار روی کاغ ــد ش ح
علی رغــم قول هــای مســاعد هــر یــک از مســئوالن 
ــن  ــرداری از ای ــاهد بهره ب ــوز ش ــهری هن ــتانی و ش اس

ــتیم. ــروژه نیس پ
    مدیریــت شــهری بــه تکمیــل مــوزه دفــاع مقدس 

ــک کند کم
مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ــن  ــای وط ــا کیمی ــو ب ــز در گفت وگ ــان نی ــتان اصفه اس
بــا اشــاره بــه اینکــه در توافقنامــه ذکرشــده دولــت 
ــاز  ــورد نی ــارات م ــن ۴۰ درصــد از اعتب ــه تأمی موظــف ب
ــون  ــی تاکن ــود، ول ــروژه ب ــن پ ــرداری از ای ــرای بهره ب ب
فقــط ۱۰ درصــد از تعهــدات دولــت محقــق شــده 
ــروژه  ــن پ ــال ۷۶ ای ــا س ــال ۷۵ ت ــت: از س ــت، گف اس
ــر  ــا تغیی ــا ب ــود؛ ام ــرو ب ــا پیشــرفت ۲۰ درصــدی روب ب
ــاوه  ــه ع ــد ک ــل ش ــروژه تعطی ــن پ ــال ای ــت 8 س دول
ــی  ــنجی و آسیب شناس ــی نیازس ــار کاف ــود اعتب ــر نب ب
ــوم  ــه عم ــه ب ــرای ارائ ــده ب ــوای آماده ش ــوزه محت در ح
ــد  ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــز م ــردم نی م
ــری جــدی انجــام شــود؛  ــوا بازنگ ــه محت در نحــوه ارائ
ــه کار  ــاز ب ــار آغ ــن ب ــرای دومی ــز ب ــا در ســال 8۴ نی ام
ــدی  ــری ج ــون بازنگ ــته تاکن ــال گذش ــرد و از دو س ک
درخصــوص تولیــد محتــوای مناســب در کنــار المان هــا 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــده م ــر گرفته ش ــترهای در نظ و پوس
ــاره  ــا اش ــیروانیان ب ــی ش ــردار مجتب ــت. س ــه اس گرفت

ــروژه  ــاز اول پ ــرای ف ــی ب ــارد تومان ــار ۱۲ میلی ــه اعتب ب
ــش ۶۰  ــان و افزای ــدس اصفه ــاع مق ــزرگ دف ــوزه ب م
درصــدی فضــای فیزیکــی مــوزه بــزرگ دفــاع مقــدس 
ــروژه ۱۰  ــن پ ــرداری از ای ــرای بهره ب ــون ب ــد: تاکن می گوی
میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــت امنای ــه صــورت هیئ ــدس ب ــاع مق ــای دف موزه ه
اداره می شــوند و محــل تأمیــن اعتبــارات ایــن موزه هــا 
نیــز اســتانی اســت، تصریــح کــرد: شــهرداری اصفهــان 
ــارد  ــک میلی ــال ی ــر س ــته، ه ــال گذش ــه س ــز از س نی
ــاص  ــان اختص ــدس اصفه ــاع مق ــوزه دف ــه م ــان ب توم
ــوزه  ــن باغ م ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام داده اس
ــی از مبلمــان شــهری اســت، شــهرداری بیــش از  جزئ

ــد. ــدا کن ــروژه ورود پی ــن پ ــرای ای ــش در اج پی
    به یاد شهدا

 بایــد بدانیــم بــرای پاسداشــت رشــادت های ســرداران 
شــهید و و بنــام خطــه شــهیدپرور اصفهــان و همچنیــن 
شــهدای مدافــع حــرم کــه هــر روز بــر تــارک ایــن شــهر 
 می درخشــند، ضــرورت دارد کــه مســئوالن شــهری 
یــادآور  طرح هایــی کــه  تکمیــل  بــرای  اســتانی  و 
حماســه آفرینی های ســربازان اســام و انقــاب اســت 
بایــد بیــش از پیــش تــاش و همــت کــرده و روایتکــده 
دفــاع مقــدس را هــر چــه ســریع تر در اصفهــان تکمیــل 
ــا ازآن بهره منــد  کننــد و در اختیــار مــردم قــرار دهنــد ت

شــوند.

ــه  ــرد ک ــام ک ــیما اع ــی س ــور نمایش ــز ام ــام مرک - قائم مق
ــه  ــور ب ــان عبدی پ ــی احس ــه کارگردان ــک« ب ــریال »صورت س
عنــوان مجموعــه نــوروز ۹۶ شــبکه ســه انتخــاب شــده اســت.
- هاتــف علیمردانــی، کارگــردان ســینما، گفــت: اگــر اختیــار با 
ــن  ــه در ای ــه هیچ وج ــی« را ب ــم »هفت ماهگ ــود، فیل ــن ب م
ــام  ــال ها تم ــن س ــفانه در ای ــردم. متأس ــران نمی ک ــان اک زم
هفــت فیلمــی کــه ســاخته ام در بدتریــن زمــان ممکــن اکــران 
ــن  ــرای م ــاق ب ــن اتف ــه ای ــرا همیش ــم چ ــده و نمی دان ش

می افتــد.
- محمدعلــی کیانــی با بیــان اینکه نســخه ای از »#هشــتگ« 
را تحویــل دفتــر ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر نــداده 
ــای  ــر از فیلم ه ــم فج ــنواره فیل ــه جش ــرد ک ــار ک ــت، اظه اس

ــد. کمــدی اســتقبال نمی کن
ــه  ــد اســت در هم ــا، معتق ــری آری ــر گال ــال، مدی ــا اقب - آری
جــای دنیــا خریــد و فــروش آثــار هنــری از طریــق گالری هــا 
گــردش مالــی خیلــی خوبــی نــدارد و ایــن حرفــه بیشــتر از 

ــد. ــود می آی ــر پرس ــه نظ ــرون ب بی
- محمــد مهاجــران، کارگــردان »شــب های روشــن، روزهــای 
تاریــک«، گفــت: در ایــن اثــر، ۷ قصــه متفــاوت از دهــه ۴۰ تــا 

دهــه ۹۰ روایــت می شــود.
- ارکســتر ســمفونیک تهــران و پائولــو اولمــی، رهبــر ارکســتر 
جوانــان اروپــا، در اولیــن همــکاری مشــترک خــود کنســرتی 
ــزار  ــر برگ ــیقی فج ــنواره موس ــزاری جش ــوب برگ را در چارچ

می کننــد.
- ســومین کارگاه تخصصــی جشــنواره بین المللــی تئاتــر 
ــا حضــور مــدرس یونانــی روز چهارشــنبه ۲۲ دی مــاه  فجــر ب

برگــزار می شــود.
ــرده ای از  ــر فش ــران«، روایتگ ــه آواز ای ــرج، نابغ ــاب »ای - کت
زندگــی هنــری و آثــار ایــرج )حســین خواجه امیری( منتشــر 
ــا و در  ــا، مصاحبه ه ــامل معرفی ه ــاب ش ــن کت ــود. ای می ش

نهایــت تحلیــل آوازهــای ایــرج اســت.
ــی در  ــت درست نویس ــاره رعای ــم، درب ــوری، مترج ــر ن - اصغ
کتاب هــا و رســانه ها می گویــد: وضعیــت درست نویســی 
ــاظ  ــی از لح ــت؛ درست نویس ــی اس ــل بررس ــر قاب از دو منظ
ــفانه  ــم الخط؛ متاس ــاظ رس ــی از لح ــتوری و درست نویس دس
ــن نویســندگان، ناشــران  ــن دو بخــش بی ــدام از ای  در هیچ ک

و روزنامه هــا اتفاق آرا وجود ندارد.
- مســعود اطیابــی، ســخنگوی شــورای عالــی تهیه کننــدگان 
ــرای  ــه ای ب ــر تصویــب مصوب ــی ب ــی مبن ــد کــرد خبرهای تاکی
ــدارد  ــران صحــت ن ــم خارجــی در ســینماهای ته ــران فیل اک
ــران  ــی در ای ــن طرح ــرای چنی ــاخت های اج ــوز زیرس و هن

فراهــم نیســت.
- الهــام نامــی، بازیگــر »چراغ هــای ناتمــام«، می گویــد 
ــرده  ــازی ک ــم ب ــن فیل ــنی در ای ــف س ــع مختل ــه مقط  در س
و هنگامــی کــه گریــم دوران پیــری خــود را دیــده، شــگفت زده 

شــده اســت.

 تاالر هنر اصفهان 

میزبان «هفت خوان رستم»
نمایــش اپــرا تئاتــر »هفــت خــوان 
ــا ۲3 دی مــاه در محــل  رســتم« ت
تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحی 
اجــرا  بــه  اصفهــان  شــهرداری 
روابــط  بــه گــزارش  درمی آیــد. 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان، اپــرا تئاتــر 
ــیا  ــی عرش ــندگی و کارگردان ــه نویس ــتم« ب ــوان رس ــت خ »هف
شــفیعیون در ســالن تــاالر هنــر اصفهــان روی صحنــه مــی رود. 
قصــه نمایــش هفــت خــوان رســتم اســت کــه بــا شــیوه اجرایی 
خــاص و ســبک شــعرخوانی صحیــح بــا رعایــت کامــل قواعــد 
ادبــی اجــرا می شــود. هاشــم شــمس، مصطفــی بهشــتی، رضــا 
کریمــی، مصطفــی نجفــی و تعــدادی جــوان تــازه وارد بــه عرصه  
ــن  ــد. ای ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــش ب ــن نمای ــر در ای هن
 نمایــش حــدود ۴۰ بازیگــر دارد کــه بــه همــراه گــروه کُــر 
ــی  ــا کرم ــازی محمدرض ــا آهنگس ــده ب ــیقی زن ــرای موس و اج
روی صحنــه مــی رود. همچنیــن عوامــل پشــت صحنــه در جمع 
بــه 8۰ نفــر می رســند. نمایــش اپــرا تئاتــر »هفــت خــوان رســتم« 
ــر  ــاالر هن ــل ت ــه در مح ــاعت ۱۹ و 3۰ دقیق ــاه از س ــا ۲3 دی م ت
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه اجــرا درمی آیــد. 
عاقمنــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و رزرو بلیــت می توانند 
بــا شــماره تلفــن 3۵۶۶۰88۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه آدرس تــاالر 

هنر اصفهان واقع در میدان الله مراجعه کنند.

رضا عطاران بازیگر »هزارپا« شد
پــس از صــدور مجــوز ســاخت فیلــم »هزارپــا«، رضــا عطــاران 
بــه عنــوان اولیــن بازیگــر ایــن فیلــم ســینمایی معرفــی شــد. 
ابوالحســن داوودی قــرار اســت ۱۵ ســال پــس از کمــدی موفق 
»نــان، عشــق و موتــور ۱۰۰۰« بــا فیلمنامــه ای کــه نــگارش آن را 
ــده  ــر عه ــی ب ــان جزین ــدی و پیم ــی زن ــرادران، مصطف ــر ب امی
دارنــد، بازگشــت دوبــاره ای بــه ســاخت فیلم هــای طنــز داشــته 
ــام  ــن داوودی از اع ــر ابوالحس ــه پیش ت ــی ک ــد. در حال باش
ــزاری  ــود، خبرگ ــرده ب ــودداری ک ــا« خ ــران »هزارپ ــام بازیگ ن
فــارس امــروز از توافــق داوودی بــا رضــا عطــاران بــرای بــازی 
در ایــن فیلــم ســینمایی خبــر داد. پیــش از ایــن، تنهــا از پیمان 
جزینــی بــه عنــوان نویســنده فیلمنامــه »هــزار پــا« نــام بــرده 
ــه  ــم، ب ــن فیل ــده ای ــان، تهیه کنن ــا رخش ــا رض ــود؛ ام ــده ب ش
ــه  ــدی ب ــرادران و مصطفــی زن ــر ب ــر داد کــه امی آی ســینما خب
ــد ابوالحســن  ــم جدی ــه فیل ــگارش فیلمنام ــی ن ــراه جزین هم
داوودی را بــر عهــده داشــتند. کارگــردان »رخ دیوانــه« درباره فیلمنامه 
 »هزارپــا« گفتــه بــود کــه داســتان ایــن فیلــم در اواخــر دهه شــصت 
و اوایــل دهــه هفتــاد روایــت می شــود و بــا بیانــی طنــز بــه اتفاقاتی 

کــه در آن زمــان در کشــور رخ داد، می پــردازد.

اخبار کوتاه

ــد  ــی نق ــن مل ــزه انجم ــت جای ــا دریاف ــادی ب ــر فره اصغ
ــور  ــر آرت ــر، دخت ــکا میل ــزه را از دســت رب ــن جای ــکا، ای آمری
ــه  ــزه ب ــگام اهــدای جای ــر هن ــکا میل ــر دریافــت کــرد. رب میل
ــش  ــادی در فیلم های ــر فره ــت: اصغ ــاره او گف ــادی درب فره
ــق  ــا تعلی ــره ب ــرا روزم ــای ظاه ــه لحظه ه ــد ک کاری می کن

بســیار ارائــه شــوند. مــن واقعــا فکــر می کنــم 
ــت ــق اس ــی تعلی ــتاد واقع ــا اس ــه او نه تنه  ک
ــی  ــن احســاس همدل بلکــه اســتاد برانگیخت
در مخاطــب نیــز هســت. نمایشــنامه »مــرگ 
یــک فروشــنده« پس زمینــه ای اســت در 
ــردی  ــاره م ــن نمایشــنامه درب ــم. ای ــن فیل ای
می کنــد  تغییــر  جامعــه اش  کــه   اســت 

و دربــاره فشــاری اســت کــه جامعــه وارد می کنــد تــا 
ــز فیلمــی اســت  ــر دهــد. »فروشــنده« نی ــن مــرد را تغیی ای
ــر انســان ها  ــر کاراکت ــه ب ــر جامع ــه راســتی تأثی ــه شــما ب ک
را می بینیــد و اینکــه چگونــه آدم هــا توســط زمانه شــان 
بلعیــده می شــوند. مــن ایــن کیفیــت را در کارهــای فرهــادی 

 بســیار ســتایش می کنــم و بســیار مفتخــرم کــه ایــن جایــزه 
را بــه وی تقدیــم می کنــم. اصغــر فرهــادی پــس از دریافــت 
جایــزه خــود از ربــکا میلــر گفــت: ایــن افتخــار بزرگــی اســت 
کــه بــرای ســومین بــار از انجمــن ملــی نقــد آمریــکا جایــزه 
 دریافــت می کنــم. وقتــی طــرح ایــن فیلمنامــه را می نوشــتم 
ــی  ــخصیت های اصل ــه ش ــدم ک ــه ش و متوج
ــودم  ــتند، از خ ــر هس ــر تئات ــم بازیگ ــن فیل ای
ــازی در کــدام  پرســیدم کــه آن هــا مشــغول ب
نمایشــنامه هســتند؛ از ایــن رو شــروع بــه 
نمایشــنامه ها  از  بســیاری  تعــداد  خوانــدن 
کــردم؛ ایرانــی و غیرایرانــی و یــک روز بــه 
رســیدم  میلــر  آرتــور  فروشــنده«  »مــرگ 
ــا آن  ــت و قب ــن اس ــور م ــی در کش ــنامه محبوب ــه نمایش  ک
را خوانــده بــودم. ایــن شــبیه یــک هدیــه بــرای مــن از آرتــور 
ــن  ــتان م ــن داس ــیاری بی ــتراک بس ــاط اش ــود. نق ــر ب  میل
و نمایشــنامه مــرگ یــک فروشــنده وجــود داشــت. احتــرام 
خــودم را بــه آرتــور میلــر ابــراز می کنــم و از ربــکا سپاســگزارم.

دختر آرتور میلر، اصغر فرهادی را استاد تعلیق نامید
ــه  ــوز جامع ــه هن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــش ب ــخنگوی ارت س
رشــادت های  زمینــه  در  دقیقــی  اطــاع  فیلمســازی 
نیروهــای ارتــش در 8 ســال دفــاع مقــدس نــدارد، اعــام 
کــرد در صــورت مراجعــه فیلمســازان اطاعــات در اختیــار 

آن هــا قــرار می گیــرد.
 امیــر ســرتیپ دوم ســتاد شــاهین تقی خانی 
ــوری  ــش جمه ــکاری ارت ــه هم ــاره ب ــا اش ب
اســامی ایــران بــا ســینمای ایــران در 
ــش در  ــش ارت ــه نق ــم در زمین ــد فیل تولی
 هشــت ســال دفــاع مقــدس گفــت: کار 
در حــوزه دفــاع مقــدس و تولیــد فیلــم 
جنگــی بســیار ســخت اســت و بایــد قبــول 

ــوزه  ــدگان در ح ــان و تهیه کنن ــیاری از کارگردان ــم بس کنی
ــاع  ــه حــوزه دف ــه ب ــه ای ک ــا همــه عشــق و عاق ســینما ب
ــد؛  ــدا نمی کنن ــش ورود پی ــن بخ ــه ای ــد، ب ــدس دارن مق
ــد.  ــخت می دانن ــیار س ــه را بس ــن زمین ــد در ای ــرا تولی زی
ایــن کــم کاری در حــوزه تولیــد فیلم هــای دفــاع مقــدس 

بــه دلیــل همــکاری نکــردن نیروهــای مســلح نیســت؛ بلکه 
ــه اســت.  ــن زمین ــد در ای ــی آن دشــواری تولی ــل اصل دلی

ــاز  ــورد نی ــزات م ــی از تجهی ــه بخش ــرد: البت ــان ک وی بی
انحصــار  در  جنگــی  آثــار  تولیــد  بــرای  ســینماگران 
نیروی هــای مســلح و ارتــش قــرار دارد کــه واگــذاری 
ــه  ــزات ب ــرار دادن تجهی ــار ق ــا در اختی آن ی

ســینماگران ســاز و کار خــود را دارد.
ــا  ــکاری ب ــه هم ــلح در زمین ــای مس  نیروه
نداشــته اند  کــم کاری  هیــچ   ســینماگران 
ــه  ــد ب ــزان عاقمن ــه عزی ــتیاق مجموع و اش
ــا  ــرای م ــی ب ــه نوع ــد ب ــوزه می توان ــن ح ای

ــد.  ــزه کن ــاد انگی ایج
ســخنگوی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران توضیــح داد: 
ــم  ــک فیل ــد ی ــارکت در تولی ــت از مش ــه صحب ــی ک زمان
ــارکت  ــای مش ــه معن ــط ب ــارکت فق ــن مش ــود، ای می ش
مالــی نیســت؛ زیــرا بخشــی از همــکاری مــا در زمینــه در 

ــر ــت. مه ــات اس ــتن امکان ــار گذاش اختی

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲3۶۵3۴۰۰۱8۷ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹83۶۵3۴۰۰۴۴۲شماره بایگانی شعبه 

 : نام خانوادگی  :عباس    نام   ۱ له ردیف  ۱3۹۵/۰۹/۰۱ مشخصات محکوم  تنظیم:  : ۹۴۰۴۵۲تاریخ 

حدادی   اصلی ک شهیدان  خ  طاد  فاورجان  نشانی: شهرستان  امراله      پدر:  نام  طادی  حدادی 

مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: نیلوفر   نام خانوادگی : ایرانپور نام پدر : حسن    نشانی: 

مجهول المکان ۲- نام : سید زهرا نام خانوادگی : کامران نشانی : مجهول المکان محکوم به: بموجب 

دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹۷3۶۵3۴۰۱۲۹۱محکوم علیهم بعنوان ورثه مرحوم حسن ایرانپور فرزند مهدی 

به کدملی ۱8۱۶۶۵۱۹۷۴ محکوم اند به : انتقال سند مالکیت یک دستگاه پیکان مدل ۷۹ به رنگ 

سفید روغنی به شماره شاسی in ۷۹۴۷۰۰۲۲ و شماره موتور ۱۱۱۲۷۹۶۵۶۰3  محکوم علیه مکلف 

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

به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا  مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

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 ۱3۹۴(  

.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 ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(

فاورجان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر   

–محمدی     

آگهی احضار متهم
بایگانی  :۹۴۰۹۹83۶۵۵۷۰۰38۷شماره  پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱3۶۵۵۷۰۱۴۰۷: نامه  شماره   

متهم  ف  ب۲   ۹۴۰۵۷8 پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:۱3۹۵/۰۹/۲۴  شعبه:۹۴۰۵۷8تاریخ 

هادیان    عباسعلی  در حریق عمدی  موضوع شکایت  اتهام مشارکت  به   ...... فرزند  مرادی   نصراله 

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

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

گواهی  حصروراثت
آقای محسن شفیعی افجدی  بشناسنامه شماره ۵ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

داشته است که  اشعار  نموده چنین  این شورا  بشماره ۹۵/۱3۹3تقدیم  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان عزت توکلی افجدی        بشناسنامه شماره ۲در تاریخ ۱3۹۵/8/۱8 در گذشته و ورثه وی در 

هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محسن شفیعی افجدی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۵ نسبت با 

متوفی فرزند ۲- مجید شفیعی افجدی فرزند نعمت شماره شناسنامه 8۱۲ نسبت با متوفی فرزند 

3- احمد شفیعی افجدی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۱۹۶۱ نسبت با متوفی فرزند ۴- محمد 

علی شفیعی افجدی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه  ۵ نسبت با متوفی فرزند  ۵- حمید شفیعی 

از تشریفات قانونی در  با متوفی فرزند   پس  اله شماره شنامه 8۲۶ نسبت  افجدی فرزند نعمت 

خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم یاوری  دارای شناسنامه شماره ۱8متولد ۱3۵۵   به شرح دادخواست به کاسه ۹۵ / ۹۲۶ 

ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 

ریاضتی  بشناسنامه ۲۲8مورخ ۱3۵3/۲/8 در تاریخ۱3۹۵/8/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو  دختر -  همسر دائمی که به شرح ذیل می 

از گلپایگان  بهاره ریاضتی فرزند حسن به ش ش ۹-۰۱۵۹۴۴-۱۲۱ متولد ۱3۷8 صادره  باشد: ۱- 

۲- زهرا ریاضتی فرزند حسن به ش ش ۹-۰۲۱3۷۲-۱۲۱ متولد ۱383 صادره از گلپایگان 3- مریم 

انجام  با  اینک  گلپایگان والغیر   از  به ش ش ۱8 متولد ۱3۵۵ صادره  العابدین  یاوری فرزند زین 

ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک   تشریفات مقدماتی درخواست 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۵۲8/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس پور اکبری   دارای شناسنامه شماره ۱3۵متولد ۱3۴۲  به شرح دادخواست به کاسه 

۹۵ / ۹۲۱ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

خدیجه سیاه تیری   بشناسنامه ۱۶3مورخ ۱3۰۷/۷/۲ در تاریخ۱3۹۵/۲/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر چهار دختر که به شرح ذیل می 

باشد: ۱- غامعلی پور اکبری فرزند حسین به ش ش ۱۴۱ متولد ۱33۷ صادره از گلپایگان ۲-محمد 

رضا پور اکبری فرزند حسین به ش ش ۴۶۴ متولد ۱33۹ صادره از گلپایگان 3- عباس پور اکبری 

فرزند حسین به ش ش ۱3۵ متولد ۱3۴۲ صادره از گلپایگان ۴- فاطمه پور اکبری فرزند حسین 

به ش ش ۵۴8 متولد ۱3۲۲ صادره از گلپایگان ۵- اعظم پور اکبری فرزند حسین به ش ش ۴۹3 

متولد ۱3۲8 صادره از گلپایگان ۶- مهری پور اکبری فرزند حسین به ش ش ۴۵ متولد ۱33۱ صادره 

از گلپایگان ۷- فرشته پور اکبری فرزند حسین به ش ش ۱۰8 متولد ۱3۴۶ صادره از گلپایگان والغیر   

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 : ۵۲۷/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قربانعلی حجتی مقدم     دارای شناسنامه شماره ۱8۵ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰33/۹۵ 

/ ش ۱ از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 

تقی حجتی مقدم    بشناسنامه ۲۴۲3 در تاریخ۹۵/۹/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- حسین حجتی مقدم به ش ش 3۲۷ ۲- قربانعلی 

حجتی مقدم به ش ش ۱8۵ 3- عزیزاله حجتی مقدم به ش ش ۵۵ ۴- حسن حجتی مقدم به 

ش ش ۱۵۵ همگی پسران آن مرحوم ۵- مهین حجتی مقدم به ش ش ۴3۴ دخترآن مرحوم 

والغیر  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 دادگاه  

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۵۹/ م الف 

رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

دادنامه 
کاس پرونده ۹۵-38۰ شماره دادنامه ۱۰۱۲ مورخ ۹۵/۹/۲۱ مرجع رسیدگی : شعبه 3۵ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : محمدرضا کریمی نشانی : خ بزرگمهر، خ ۲۲ بهمن ، خ حمزه جنوبی، کوچه 

شهید کاهان، ساختمان ترمه، طبقه دوم خوانده : علی مشفقی خوارسگانی نشانی : مجهول المکان 

خواسته : مطالبه مبلغ ۶۷/۹۴۲/۰۰۰ ریال بابت اقساط کسر شده گردشکار : پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضای قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:)رای قاضی شورا(در خصوص 

 ۶۷/۹۴۲/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  خوراسگانی  مشفقی  علی  بطرفیت  کریمی  محمدرضا  دعوی 

ریال بابت اقساط کسر شده از حقوق بمنظور ضمانت وام. از توجه اظهارت خواهان و بررسی اوراق 

ومحتویات پرونده و اینکه خوانده پرونده علیرغم اباغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حضور نیافته و 

الیحه ی دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است و با عنایت به گزارش گردش حساب بانک انصار موجود 

در پرونده مبنی بر کسر معوق از ضامن، شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص وا ستنادًا 

به ماده ۱۹8 قانون آیین داوری مدنی-خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۶۷/۹۴۲/۰۰۰ ریال بابت 

اصل دین و هزینه داوری بمبلغ ۲/۴۹8/۵۵۰ ریال بانضام کلیه خسارات تأخیر و تأدیه در حق خواهان 

می نماید. رأی صادره غیابی و پس از مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 

شماره : 3۰۹۵۱/ م الف قاضی شورای حل اختاف 3۵ حوزه قضایی اصفهان – مرادی

دادنامه 
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۶8۲۵3۰۱3۵۶ تاریخ تنظیم : ۱3۹۵/۰۹/۲۴ شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۱۷۶ 

دادگاه   3۱ شعبه   ۹۵۰۹۹8۶8۲۵3۰۰۱۲3 ۹۵۰۹۹8۶8۲۵3۰۰۱۲3پرونده کاسه   : ها  پرونده  شماره 

 -۱ ها:  خواهان   ۹۵۰۹۹۷۶8۲۵3۰۱3۵۶ شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 

آقای محمدرضایی فرزند علی محمد ۲. آقای مهردادرضائی فرزند علی محمد با وکالت آقای محمد 

مجتمع  )بهار(   ۱3 نبش کوچه  میانی  توحید  خیابان  اصفهان  نشانی  به  غامرضا  فرزند  محمودیان 

آریانا  طبقه سوم واحد۱۴خواندگان : ۱. خانم بتول آقا بابا گلی فرزند اسداله ۲. آقای حسین آقابابا 

گلی فرزند اسداله 3. آقای اکبر آقا بابا گلی فرزند اسداله ۴. خانم عصمت آقا بابا گلی فرزند اسداله 

۵. آقای رضا آقابابا گلی فرزند اسداله همگی به نشانی مجهول المکان ۶. آقای بهنام تقی زادگان 

فرزند عباسعلی ۷. آقای محمد حسین تقی زادگان فرزند عباسعلی 8. خانم محبوبه بانکی فرزند 

محمد صادق همگی به نشانی مجهول المکان ۹. آقای محمد آقاباباگلی فرزند مرتضی ۱۰. خانم زهرا 

المکان ۱۲. آقای اصغر  به نشانی مجهول  آقاباباگلی فرزند مرتضی ۱۱. خانم سکینه سیفی همگی 

آقابابا گلی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان ۱3.آقای حمید کاهدوزان فرزند حسن به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها : ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. دستور موقت 3. تسلیط ید )وضع ید بر 

مال غیر منقول / ملک( ۴. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول( گردشکار : دادگاه با توجه 

به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( 

در این پرونده آقایان مهرداد و محمد رضایی فرزندان علی محمد با  وکالت آقای محمد محمودیان 

دعوایی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره در مورد دو باب مغازه به پاک های ثبتی 

۴۲۶۴/۴ و ۴۲۶۴/۱ واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان و تسلیط ید و وضع ید استیجاری بر مغازه های 

مذکور و مطالبه خسارات دادرسی و بدوًا دستور موقت بر منع تخریب و واگذاری دو مغازه بر طرفیت 

آقایان و خانم ها محبوبه بانکی فرزند محمد صادق و حمید کاهدوزان فرزند حسن و بهنام و محمد 

حسین تقی زادگان فرزندان عباسعلی و سکینه سیفی و حمید وحسین و رضا و اکبر و بتول و عصمت 

و محمد و اصغر و زهرا شهرت همگی آقا باباگلی تقدیم نموده اند خواهان دردادخواست تقدیمی ابراز 

داشته خوانده ردیف اول به موجب اجاره نامه رسمی 8۵۶۶-۱3۴۷/۱۱/8 ششدانگ دو باب مغازه 

به شماره پاک های ۴۲۶۴/۴ و ۴۲۶۴/۱ بخش ۲ ثبت اصفهان را با قید اینکه از قبل درید مستاجر 

بوده رسمًا به مورث خواندگان ردیف 3 الی ۷ برای مدت سه سال اجاره داده و پس از فوت مستاجر 

و بعضی از وراث وی چون حسین آقا بابگلی خوانده ردیف سوم متصرف و مالک سرقفلی بوده و 

به موجب سند عادی مورخ ۷۴/۶/۱۲ کل سرقفلی شش دانگ مغازه های مذکور را به آقایان حمید 

کاهدوزان و مهرداد رضایی فروخته و خوانده ردیف سوم تعهد نموده که رضایت مالک را جلب نماید 

و به همین منظور دو فقره از چک های مورد معامله را به مالک تحویل داده ونامبرده به موجب اجاره 

نامه ی رسمی شماره 8۹۰۰۵-۷۴/8/۱۶ مورد اجاره را به مدت سه سال به نامبردگان اجاره می دهد 

سپس خوانده ردیف دو م به موجب سند عادی مورخ ۷۶/۵/۱۵ سه دانگ سهم خود را از سرقفلی را 

به خواهان محمد رضایی انتقال می دهد و در تاریخ ۷۶/۷/۱۹ به موجب سند رسمی شماره ۹۴۶۷8 

دفتر ۷۶ اصفهان مالک )خوانده ردیف اول( مورد اجاره را برای مدت سه سال به خواهانها اجاره می 

بها مدت اجاره  افزایش اجاره  به موجب قراردادهای مورخ 8۲/۱۲/۲3 و 8۵/۱۲/۲۵ ضمن  دهد و 

تمدید می شود اما مالک با کتمان مستندات فوق مربوط به قبل از سال ۱3۷۶ و با استناد به اجاره 

نامه مورخ ۷۶/۷/۱۹ موفق به اخذ دستور تخلیه فوری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 

۷۶ از شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان می شود. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظربه اینکه 

مستندات پیوست دادخواست مصون از ایراد و تعرض خواندگان مانده و داللت بر صحت ادعاهای 

اختاف  نهم شورای حل  پرونده کاسه ۱۶۴/8۹ شعبه  به محتویات  توجه  با  و  نماید  خواهانها می 

اصفهان که حسب آن خواهان با ارائه اجاره نامه رسمی شماره ۹۴۶۷-۷۶/۷/۱۹ موفق به اخذ دستور 

تخلیه و اجرای آن شده و پیگیری و اعتراض های مکرر مستاجر موجب اصاح دستور واعاده وضع 

به حال سابق نشده در حالی که دستور تخلیه صادره بدون در نظر گرفتن حق قانونی مستاجرین و 

برخاف ضوابط صادر شده و اصواًل به لحاظ وجود حق سرقفلی خارج از صاحیت ذاتی شوراهای حل 

اختاف بوده است و با توجه به پاسخ استعام واصله از اداره ثبت اسناد و اماک مالکین رسمی پاک 

۴۲۶۴/۱۰ در حال حاضر خواندگان بهنام تقی زادگان و محمد حسین تقی زادان هستند و مالک رسمی 

پاک ۴۲۶۴/۴ آقای مسعود بانکی می باشد و نظر به انیکه تصرف مستاجر از آثار قانونی قرارداد اجاره 

می باشد و مورد اجاره به صورت غیر قانونی از ید مستاجر خارج شده و دستور صادره در شورای حل 

اختاف تکلیفی برای این دادگاه ایجاد نمی کند لذا دعوی خواهان در مورد پاک ۴۲۶۴/۱ ثابت است 

و دادگاه با استناد به مواد ۱۰ و ۴۷۶ قانون مدنی و مواد ۷ و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

۱3۵۶ حکم به الزام خواندگان بهنام و محمد حسین تقی زادگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم 

اجاره نامه رسمی در مورد پاک مزبور براساس و مبنای شرایط مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 

۹۴۶۷8-۱3۷۶/۷/۱۹ و حکم به محکومیت خواندگان به وضع ید استیجاری خواهان ها بر پاک 

موصوف و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد و هفده هزار و پانصد و 

شصت ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید و در مورد پاک ثبتی ۴۲۶۴/۴ و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت سایر خواندگان با 

توجه به مالکین پاک ثبتی اخیر الذکر طرف دعوی قرار نگرفته اند و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی 

اجاره متوجه سایر خواندگان نیست با استناد به مواد 8۴ و 8۹ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد 

اول قرار عدم استماع دعوی و در مورد دوم قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد و در مورد درخواست 

صدور دستور موقت با توجه به اینکه خواهانها خسارت احتمالی تودیع ننموده اند قرار رد درخواست 

صادر می گردد این رأی غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان و در مورد 

خوانده حسین آقا باباگلی حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی است. / ک

 3۰۷۷۹/م الف رئیس شعبه 3۱ دادگاه حقوقی اصفهان – حجت اله طاهری 

دادنامه 
 : کاسه پرونده : ۹۵-۱۱۵۷ شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴3۰۲۱۵۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱ مرجع رسیدگی 

شعبه ۱3 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: آقا ی محمد نجیمی نشانی : اصفهان ، بازار بزرگ 

اکبر   .۲ لوئیان  اجل  بتول  خانم   .۱  : خواندگان  نجیمی  محمد  فروشگاه  ذوالفقار  مسجد  روبروی 

آقاعابدی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۲ فقره چک بانضام 

مطلق خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه نشر آگهی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

)رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی آقای محمد نجیمی به طرفیت آقایان/ خانم  ها ۱. خانم بتول 

اجل لوئیان ۲. آقای اکبر آقاعابدی به خواسته مطالبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود میلیون ریال( وجه دو 

فقره چک به شماره های ۷۵3۰۹۱ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ و ۷۵3۰۹۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۰ به عهده ی بانک سپه 

به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای ا صول مستندات درید خواهان و 

صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده 

اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 

۲۴۹، 3۱3 و 3۱۴ قانون تجارت و ۱۹8، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون ا.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 

بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود میلیون ریال( بابت اصل خواسته 3/۱۰۵/۰۰۰ 

ریال و هزینه های نشر آگهی با احتساب اجرای احکام بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه 

از تاریخ سررسید چک های موصوف ۷۵3۰۹۱ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ و به شماره ۷۵3۰۹۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۰ 

لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

3۰۹۴۴ / م الف قاضی شعبه ۱3 شورای حل اختاف اصفهان - اقبالی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد      نام خانوادگی: شاهسواری  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:زهرا    نام خانوادگی:هنری فرد به وکالت فاطمه مظاهری  نشانی 

محل اقامت: اصفهان – سه راه سیمین – مجتمع آرش –ط چهارم واحد ۴۰۲ محکوم به:به موجب 

رای شماره ۶۲3  تاریخ۹۵/۶/۲۹ حوزه ۲۶  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  میلیون  دویست  مبلغ  به:پرداخت  است  علیه محکوم  است.محکوم 

پرداخت 3/۹۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی وپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال بابت حق الوکاله 

وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها )۶۰/۰۰۰/۰۰۰-۹۴/3/۱۰-8۷۴۷۹۵ 

ریال و 8۷۴8۰۰-۹۴/۴/۲8 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 8۷۴۷۹۶ -۹۴/3/۱۷ -۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( لغایت زمان 

وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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.

شماره:3۱۷3۰/ م الف دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زمانی    ترکان  رجبعلی  پرونده کاسه ۹۵-۹38 خواهان  در خصوص 

مبلغ 3۷/33۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک   به طرفیت شاهرخ بهادری بیرگانی   تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ ۹۵/۱۱/۲3 ساعت ۵/3۰ عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 

به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

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

خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷- کد پستی 8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ 

شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱۵ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

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

شماره : ۲8۷۵۰ / م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان

طرحی که خود موزه شد

 روایتکده دفاع مقدس اصفهان 
به بودجه نیاز دارد

سینماگران اطالعات دقیقی از نقش ارتش در دفاع مقدس ندارند



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 بازگشت مهاجم ناراضی به تمرین استقالل
ــئوالن  ــا مس ــه ب ــی ک کاوه رضای
باشــگاه اســتقالل بــه مشــکل 
ــن روز  ــت، در تمری ــورده اس برخ
جمعــه حاضــر شــد. کاوه رضایــی 
کــه ابتــدای فصــل بــه اســتقالل 
آمــده، ایــن روزهــا بــه دلیــل 
اختــالف مالــی بــا مســئوالن 
اســتقالل و همچنیــن اجــازه نــدادن ورود مدیــر برنامه هایــش 
ــورده  ــکل برخ ــه مش ــم ب ــن تی ــئوالن ای ــا مس ــگاه، ب ــه باش ب
اســت. رضایــی در تمرینــات چنــد روز گذشــته حضــور نداشــت 
و فقــط یــک جلســه بــا آبی هــا تمریــن کــرد. ایــن موضــوع تــا 
ــره  ــو هیئت مدی ــی عض ــن زمان ــه حس ــت ک ــش رف ــی پی جای
باشــگاه اســتقالل تاکیــد کــرد مانــدن بازیکنــی مثــل رضایــی در 
اســتقالل صــالح نیســت. بــا ایــن حــال کاوه رضایــی در تمریــن 
روز جمعــه اســتقالل حضــور یافــت. هنــوز وضعیــت مانــدن یــا 
جدایــی او از اســتقالل مشــخص نیســت. همچنیــن اســتیون 
ــای  ــق روال روزه ــم طب ــی بدنســازی اســتقالل، ه ــز، مرب جون
 گذشــته بــه دلیــل اختــالف بــا مســئوالن باشــگاه، تیــم

را تمرین نمی دهد و فقط تماشاگر عملکرد بازیکنان است.

 در فوتبال فساد هست 

اما سازمان یافته نیست
رئیــس فدراســیون بــا بیــان اینکــه دیدگاه هــای مختلفــی 
ــال  ــت: در فوتب ــود دارد، گف ــته وج ــن رش ــاد در ای ــاره فس درب
ــاج پــس  ــدی ت ــا ســازمان یافته نیســت. مه فســاد هســت، ام
پیشــگیری  راهکارهــای  هم اندیشــی  نشســت  برگــزاری   از 
و مبــارزه بــا فســاد در فوتبــال گفــت: دربــاره فســاد در فوتبــال دو 
ــال در  ــه اص ــد ک ــروه اول می گفتن ــد؛ گ ــت می کردن ــروه صحب گ
فوتبــال فســادی وجــود نــدارد کــه در نشســت امــروز پذیرفتنــد 
کــه در فوتبــال فســادهایی اســت و گــروه دیگــر می گفتنــد کــه 
ــن جلســه مشــخص شــد  ــه در ای ــال فاســد اســت ک  کل فوتب
کــه اینگونــه نیســت. وی افــزود: البتــه حــرف مــا ایــن اســت که 
هــر کســی مدرکــی دارد، آن را ارائــه دهــد. قــرار بــر ایــن شــد هــر 
کســی هــر مــدرک مســتدلی دارد، ارائــه دهــد. تــاج خاطرنشــان 
 کــرد: در نشســت امــروز نماینــدگان دســتگاه های نظارتــی 
و مســئوالن حراســت وزارت ورزش و جوانــان هــم حضــور 
داشــتند و اعــالم آمادگــی کردنــد کــه در ایــن زمینــه همکاری های 
ــرود. رئیــس  ــش ب ــی پی ــه خوب ــوارد ب ــه و م الزم صــورت گرفت
ــت الزم  ــد امنی ــم بای ــتگاه ها ه ــت: دس ــال گف ــیون فوتب فدراس
را ایجــاد کننــد کــه افــراد از حــرف زدن ترســی نداشــته باشــند. 
ــی  ــر کس ــه اگ ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــت کاف ــد امنی بای
خواســت حــرف بزنــد، بعــد از حرف هایــش نگــران نباشــد. قــرار 
ــال  ــه ای در خصــوص فســاد در فوتب ــر بحــث مجرمان اســت اگ

ــه دادگاه ارجــاع داده شــود. ــا ب وجــود داشــت، حتم

  پیروزی ذوب آهن و سپاهان 

در لیگ برتر هندبال زنان
هفتــه نهــم رقابت هــای لیــگ 
ــا  ــران ب ــوان ای ــال بان ــر هندب برت
برتــری هــر دو تیــم اصفهانــی بــه 
پایــان رســید. هفتــه نهم مســابقات 
لیگ برتــر هندبــال بانوان کشــور روز 
ــزاری  ــا برگ ــاه ب ــه ۱۷ دی م جمع
ســه دیــدار در شــهرهای اصفهــان 
و البــرز پیگیــری شــد. در ایــن هفتــه هــر دو نماینــده اصفهانــی 
حاضــر در لیــگ، میزبــان رقبــای خــود بودنــد. تیــم ذوب آهــن 
اصفهــان در حســاس ترین مســابقه هفتــه در حالــی برابــر 
ــا  ــا ب ــدار را تنه ــن دی ــه ای ــت ک ــرار گرف ــم ق ــان ق ــدف پوی ه
ــم  ــاند. تی ــان رس ــه پای ــود ب ــود خ ــه س ــک گل ب ــالف ی اخت
ســپاهان اصفهــان نیــز دیــروز، میزبــان شــهرداری بــم بــود کــه 
ســپاهانی ها در ایــن دیــدار بــا نتیجــه 25 بــر 23 حریــف خــود 
ــم  ــم تی ــن مســابقه ه ــد. در ســومین و آخری را شکســت دادن
تاسیســات دریایــی تهــران مدافــع عنــوان قهرمانــی تیــم هیئــت 
البــرز را شکســت داد. در ایــن هفتــه تیــم شــهید چمــران 
داشــت.  اســتراحت  قرعــه  لیــگ  صدرنشــین  الرســتان، 
الرســتانی ها بــا وجــود قرعــه اســتراحت بــاز هــم بــا ۱۴ امتیــاز 
تیــم  حفــظ کردنــد.  خــود  بــرای  را  صدرنشــینی  عنــوان 
 تاسیســات دریایــی و ذوب آهــن اصفهــان هــر دو بــا ۱2 امتیــاز 

و تفاضل گل دوم و سوم هستند.

 آیین نامه مقررات اردویی 

راهگشای وزنه برداری
پــس از المپیــک ریــو، مهم تریــن مســئله ای کــه دربــاره 
نظــر ســجاد  اختــالف  حــل  داشــت،  وجــود  وزنه بــرداری 
انوشــیروانی و کیانــوش رســتمی بــود؛ چــرا کــه ســرمربی تیــم 
ــتمی  ــردن رس ــن ک ــا تمری ــاره تنه ــر درب ــرد دیگ ــالم ک ــی اع مل
ــد. پــس از آن همــه منتظــر واکنــش فدراســیون  ــاه نمی آی کوت
ــه ایــن مســئله چــه تصمیمــی  ــان دادن ب ــرای پای ــد کــه ب بودن
خواهــد گرفــت. تنهــا خبــری کــه بــه گــوش رســید ایــن بــود کــه 
در شــورای عالــی فنــی مقرراتــی در حــال تدوین اســت کــه تمام 
ملی پوشــان بایــد آن را بــه صــورت قــرارداد امضــا و از آن تبعیــت 
کننــد. در نهایــت نیــز فدراســیون اعــالم کــرد آیین نامــه مقــررات 
اردوی تیم هــای ملــی در جلســه شــورای عالــی بررســی و تصویــب 
ــا  ــر آی ــه مهم ت ــد و از هم ــالم نکردن ــات آن را اع ــد؛ اماجزئی ش
وضــع ایــن مقــررات می توانــد بــه اختــالف نظــر بیــن کیانــوش 

رســتمی و ســجاد انوشــیروانی پایــان دهــد یــا خیــر؟ 
محمــد زهتــاب، رئیــس شــورای عالــی فنــی، در پاســخ بــه ایــن 
ــالف نظــر  ــد اخت ــررات می توان ــن مق ــه گذاشــتن ای پرســش ک
رســتمی بــا ســرمربی تیــم ملــی را حــل کنــد، تصریــح کــرد: باید 

مدیریــت کــرد تــا ایــن مســئله حــل و فصــل شــود.

 تبعــات اتفاقاتــی کــه بیــن ســرمربی تیــم ملــی 
ــرای  ــرایط را ب ــپولیس رخ داده، ش ــرمربی پرس و س
ایــن  و  ســخت کــرده  صدرنشــین  سرخپوشــان 
احتمــال وجــود دارد کــه ایــن امــر قهرمانــی ســرخ ها 
نیم فصــل  در  پرســپولیس  بینــدازد.  خطــر  بــه  را 

ــروع  ــیا ش ــان آس ــگ قهرمان ــه لی ــی ک اول و در حال
نشــده بــود، در لیــگ خــوش درخشــید؛ امــا بــا ایــن 
ــن  ــت. ای ــی نداش ــه و تنهای ــدارت قاطعان ــود ص وج
ــد  ــود می بین ــوش خ ــت گ ــازی را پش ــم تراکتورس  تی
ــن  ــرای ای ــدی ب ــم تهدی ــه ه ــن اوج گرفت و ذوب آه

تیــم محســوب می شــود و البتــه کــه لیــگ قهرمانــان 
آســیا و بازی هــای تیــم ملــی هــم فشــار دوچندانــی 

بــر پرســپولیس خواهــد داشــت.
    آرزوی بازیکنان پرسپولیس

ــن  ــش روی ای ــی پی ــورت کل ــه ص ــکالت ب ــن مش ای
ــه  ــاال مشــکلی ب ــرار داشــت و ح ــی ق باشــگاه مردم
نــام چشــم های نگــران، عصبــی و دلخــور را هــم 

ــرد.  ــه ک ــا اضاف ــه آن ه ــد ب بای
ــواداران  ــی ه ــرای برخ ــرا ب ــن ماج ــم ای ــاید هض ش
ــرای  ــه ب ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ســخت باشــد؛ ام
بازیکــن، تیــم ملــی و حضــور در جــام جهانــی 
ــن نشــان افتخــار اســت و واحــد  ــن و باالتری مهم تری
جــام  از  بازیکــن  یــک  افتخــارات  اندازه گیــری 
ــن  ــت بازیک ــاال هف ــود. ح ــمارش می ش ــی ش جهان
ــتند  ــار هس ــت فش ــه تح ــن زمین ــپولیس در ای  پرس
ــه  ــرار گرفت ــغ ق ــه تی ــر لب ــن آرزوی آن هــا ب و مهم تری
ــرایط  ــه ش ــا ب ــدن آن ه ــرای برگردان ــو ب ــت. برانک اس
ــل، کار  ــن معض ــدن ای ــل نش ــورت ح ــابقه در ص مس
ــه  ــد از هم ــت بتوان ــد اس ــختی دارد و بعی ــیار س بس
انگیزه هــای آن هــا در صــورت لجاجــت کــی روش 
ــه کــی روش  ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای اســتفاده کن
بــا وجــود داشــتن لژیونرهــا و البتــه بازیکنــان دیگــر 

باشــگاه ها، شــرایط انــدک راحت تــری دارد.

   پنجره زمستانی بسته می شود؟
ایــن، امــا همــه داســتان نیســت؛ داســتان های 
دیگــری هــم در راه اســت؛ بــه عنــوان مثــال می تــوان 
بــه خریدهــای نیم فصــل اشــاره کرد کــه دم دســت ترینش 

همیــن ســروش رفیعــی اســت. 
حــاال ســروش وقتــی ایــن مــوارد را دیــده اســت بــه 
ــالف  ــد. او اخت ــپولیس نمی آی ــه پرس ــی ب ــن راحت ای
ــد  ــی را می بین ــم مل ــپولیس و تی ــی پرس ــن مرب  بی
و نمی توانــد آن را انــکار کنــد. در واقــع ایــن کار 

دارد.  بزرگــی  ریســک 
البتــه مــا نمی دانیــم ســروش رفیعــی در نهایــت چــه 
تصمیمــی می گیــرد؛ امــا ایــن را می دانیــم کــه ایــن 
اتفــاق خریدهــای جدیــد پرســپولیس را تحــت تأثیــر 

ــد. ــرار می ده ق
    خطر تراکتور برای قرمزها

پرســپولیس حتــی پیــش از ورود بــه ایــن چالش هــا 
ــه  ــاه و البت ــی عالیش ــت؛ جدای ــکالتی داش ــم مش ه
نورالهــی، چالــش بــزرگ و شــوک عصبــی بــود؛ 
به ویــژه آنکــه ایــن دو بازیکــن بــه تراکتورســازی 
تیــم  و قوی تریــن  بزرگ تریــن  یعنــی  پیوســتند؛ 
نیم فصــل اول پــس از پرســپولیس. حــاال، هــم 
ــا  ــم پرســپولیس ت ــر شــده و ه تراکتورســازی قوی ت

ایــن لحظــه ضعیف تــر.

رؤیای برانکو و شاگردانش بر لبه تیغ

ــه  ــران گفــت: صــدور حکــم ســریع علی ســرمربی نفــت ته
مــن تازگــی نــدارد. علــی دایــی دربــاره رأی صــادره کمیتــه 
ــات  ــه ای در تصمیم ــدت روی ــچ وح ــت: هی ــی گف انضباط
ــار  ــه کن ــتند ک ــانی هس ــم. کس ــی نمی بین ــه انضباط کمیت

ــه  ــا ب ــده اند، ام ــه ش ــه یق ــت ب ــن دس زمی
رغــم گذشــت چنــد هفتــه هنــوز حکــم 
ــان در  ــت. همچن ــده اس ــادر نش ــی ص نهای
ــده  حــال بررســی هســتند و می گوینــد پرون
ــن را در  ــاره م ــا رأی درب ــت؛ ام ــوح اس مفت
ــد  ــادر می کنن ــن ص ــان ممک ــریع ترین زم س
بی آنکــه حــق دفــاع بــرای مــن قائــل باشــند. 

دایــی ادامــه داد: مــن هــم بــه انــدازه خــودم ســواد حقوقــی 
ــن  ــم. ای ــا دوســتان حقوقــی هــم مشــورت می کن دارم و ب
ــه  ــی پذیرفت ــه انضباط ــار و آرای کمیت ــض در رفت ــه تناق هم
نیســت؛ مثــال رأی دو جلســه محرومیــت و ده میلیــون 
ــراض  ــل اعت ــه قاب ــد جریم ــد می گوین ــد؛ بع ــه داده ان جریم

ــن دو  ــوع ای ــان، مجم ــی! آقای ــت قطع ــت و محرومی اس
مجــازات می شــود یــک رأی. در همــه قوانیــن از زمــان 
ــل  ــالن رأی قاب ــد ف ــا االن می گوین ــوروش ت ــی و ک حموراب
ــا نیســت. نمی گوینــد مجــازات قابــل  تجدیدنظــر هســت ی
تجدیدنظــر اســت. وقتــی یــک بخــش یــک 
رأی قابــل تجدیدنظــر باشــد، بقیــه بخش هــا 
ــی  ــن را حت ــل تجدیدنظــر اســت. ای هــم قاب
ــی در  ــری قبل ــن دادرســی کیف ــون آیی در قان
مــاده 23۴ و قانــون فعلــی در مــاده ۴2۹ هــم 
ــد و امــری کامــال واضــح اســت.  ذکــر کرده ان
نمی دانــم چــرا اینجــا می خواهنــد قانــون 
ــد.  ــر دهن ــد و آن را تغیی ــؤال ببرن ــر س ــم زی ــت را ه مملک
ــکام  ــی اح ــا بعض ــد: ب ــادآور ش ــران ی ــت ته ــرمربی نف س
ــمار در  ــی فحش ش ــتگاه درآمدزای ــی دس ــی به تازگ ــه نوع ب
فدراســیون نصــب شــده کــه بــر اســاس آن درآمدزایی هــای 

ــرد. ورزش3 ــکل می گی ــی ش ــب توجه جال

علی دایی:

صدور حکم سریع علیه من تازگی ندارد
ملی پــوش تیــم بســکتبال پتروشــیمی در گفت وگــو بــا 
ــل  ــرد: نس ــار ک ــکتبال اظه ــی بس ــیون جهان ــایت فدراس س
اوشــین  پابرجاســت.  هنــوز  ایــران  بســکتبال  طالیــی 
ســاهاکیان، ســتاره تیــم ملــی و پتروشــیمی می گویــد: 

امســال لیــگ بــا کیفیت تــری داریــم. بازیکنــان 
خارجــی بهتــری وارد ایــران شــده اند کــه 
ــود. در  ــکتبال می ش ــد بس ــث رش ــا باع قطع
 کنــار پتروشــیمی تیم هــای نفــت آبــادان 
و شــهرداری اراک هــم شــرایط بســیار خوبــی 
ــا باعــث می شــود ســطح  ــه این ه ــد. هم دارن
ــاال بــرود و ایــن کیفیــت باعــث  لیــگ برتــر ب

ــی  ــم مل ــر در تی ــرای حضــوری بهت ــان ب ــا بازیکن می شــود ت
آمــاده شــوند. او دربــاره نســل طالیــی بســکتبال ایــران گفــت: 
ــکتبال  ــه بس ــم ک ــد کن ــد تاکی ــدم و بای ــخصه معتق ــه ش ب
ــران  ــکتبال ای ــی بس ــل طالی ــوان نس ــا عن ــه ب ــی ک بازیکنان
ــحالم  ــیار خوش ــت. بس ــوز پابرجاس ــوند، هن ــناخته می ش ش

کــه عضــوی از ایــن نســل هســتم و در کنــار جوان ترهــا 
نیــز حضــور دارم. بــه نظــرم اکنــون مســئولیت ســنگین تری 
ــد ایــن  ــه گذشــته در تیــم ملــی دارم؛ چــرا کــه بای نســبت ب
فضــا را بــرای جوان هــا ایجــاد کنــم کــه کار گروهــی در 
بــرای  را  راه  مــا  درک کننــد.  را  بســکتبال 
 رشــد بیشــتر جوان ترهــا همــوار می کنیــم 
و همیشــه هدفمــان ایــن بــوده کــه تیــم ملــی 
ــا ایــن حــال می دانیــم  ــران موفــق شــود. ب ای
ــت  ــه دس ــاد ب ــالش زی ــا ت ــت ب ــه موفقی ک
می آیــد. او دربــاره تیــم پتروشــیمی هــم 
ــد  ــم. همانن ــی داری ــیار خوب ــم بس ــت: تی گف
ســال های گذشــته پتروشــیمی بازیکنانــی دارد کــه بــه مربــی 
در انجــام بســکتبالی متفــاوت کمــک می کننــد. ایــن شــرایط 
باعــث شــده تــا مــا صدرنشــین و البتــه از وضعیتمــان راضــی 
باشــیم. مــا بــه ســختی تمریــن می کنیــم و تالشــمان بســیار 

ــاد اســت. ایســنا زی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۴0۹۹8036۱۷0۱205شماره  پرونده:  ۹5۱0۴2036۱۷00۴23شماره  اجرائیه:  شماره 

۹۴۱3۱۹ تاریخ تنظیم: ۱3۹5/۱0/۱2 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :محمد  نام خانوادگی : برزگری  

نائینی نام پدر: احمد    نشانی: اصفهان – خ کاه – ایستگاه قهوه خانه –کوچه 32 – بن بست توحید –پ 

330 – کدپستی 8۱38۷۹8۷۱6 – کدملی 0۴۹۱55۴۴۱۹-همراه 0۹۱32۷0۷۴5۴  مشخصات محکوم 

علیهم ردیف ۱- نام: علیرضا     نام خانوادگی : امانی نام پدر: حسین  نشانی: مجهول المکان 2- نام 

: بهزاد نام خانوادگی: سرائیان نام پدر: سعید نشانی : مجهول المکان محکوم به: بموجب در خواست 

 ۹50۹۹۷036۱۷0۱088 مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5۱00۹036۱۷030۹6 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 

محکوم علیه محکوم است به اجرای حکم وفق دادنامه ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت .//  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 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 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم 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 ۱3۹۴( 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 

۱3۹۴(. 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 ۱3۹۴( رای دادگاه دعوی آقای محمد برزگری نائینی به طرفیت آقای 

بهزاد سرائیان وآقای علیرضا امانی به خواسته مطالبه ۱2638۷000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و 

تاخیر تادیه که به استناد قرارداد عادی مورخ 85/۱0/۱ و اظهارنامه های شماره 20۷۷۱ الی 20۷۷8 مورخ 

۹3/۱2/28و نظریه کارشناسی مطرح گردیده دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات 

ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف 

ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به  دعوی خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین 

دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۹8 و 522 و 5۱5 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مجموعا مبلغ ۱2638۷000 ریال بابت اصل خواسته 

و همچنین مبلغ 50۷66۱0 ریال به عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 

تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۴/۱۱/۱۷( لغایت هنگام پرداخت 

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

در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره :3۱۷۴۴/م الف رییس شعبه بیست و هشتم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – مهدی حاجیلو

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۴0۹۹8035۱50۱3۱۹شماره  پرونده:  ۹5۱0۴2035۱500323شماره  اجرائیه:  شماره 

۹۴۱۴5۷تاریخ تنظیم: ۱3۹5/0۷/28 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :مجتبی   نام خانوادگی : ملکی 

نام پدر: محمد  نشانی: اصفهان – خ کاوه – خ اشراق – بازرگانی آقای ملکی کدپستی 8۱66۷35۱3۱ 

مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: محمود     نام خانوادگی : ریاحی    نشانی: مجهول المکان 

2- کیانوش نام خانوادگی : باقری کاکش نام پدر علی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : عباس  نام خانوادگی : نریمانی زمان آبادی  نام پدر : 

علی اکبر  نشانی : اصفهان – خیابان نیکبخت کوچه شهید مجتبی صادقی اولین آخر بن بست روبروی 

درب پارکینگ دادگستری طبقه سوم واحد شش نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مجتبی ملکی  

دادنامه ۹50۹۹۷035۱5005۷2  به  اجرای حکم  مربوطه  بموجب در خواست  تعالی  به: بسمه  محکوم 

محکوم علیهما متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ :۱- 280/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )۹۴/۱2/۱0( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی 

بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 3- 860/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی ۴- ۹/328/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی 5- ۷/۹20/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 6- نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد./  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 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 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم 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 ۱3۹۴( 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 ۱3۹۴(. 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 ۱3۹۴( 

شماره: 3۱۷52/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد      نام خانوادگی: شاه سواری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

نشانی محل  فاطمه مظاهری   وکالت  به  فرد  نام خانوادگی:هنری  نام:زهرا     له:  مشخصات محکوم 

اقامت: اصفهان – سه راه سیمین – مجتمع آرش –ط ۴. واحد ۴02 محکوم به:به موجب رای شماره 622  

تاریخ۹5/6/۱۹ حوزه 26  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/۹۴0/000 ریال 

به عنوان خسارت دادرسی وپرداخت مبلغ 000/000/ 5 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/۱2/20 و ۹3/۱2/25  لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

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

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

شماره:3۱۷۴8/ م الف دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹8035۱500۷۹6شماره  پرونده:  ۹5۱0۱0035۱50۹۷62شماره  ابالغنامه:  شماره 

به طرفیت  دادخواستی  فر   / شاکی محمد علی کمالی  تنظیم: ۱3۹5/۱0/۱3 خواهان  تاریخ   ۹50۹5۹

تنظیم سند خودرو  به  الزام  به خواسته  بلوچیان   پور  الهام  و  آفارانی  / متهم علیرضا عباسیان  خوانده 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی   اعسار  و 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 

شماره 3۴8 ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8035۱500۷۹6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۱۱/23 

و ساعت ۱۱:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان 

/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

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

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

 – اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۱5 دادگاه حقوقی شعبه  الف منشی  شماره: 3۱۷3۴/م 

محسن یزدخواستی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹8035۱500۴2۹شماره  پرونده:  ۹5۱0۱0035۱50۹۷60شماره  ابالغنامه:  شماره 

به طرفیت  العابدین   دادخواستی  تنظیم: ۱3۹5/۱0/۱3 خواهان / شاکی وحید زین  تاریخ   ۹50536

خوانده / متهم مهدی سعیدی و ابوالفضل قیصری   به خواسته جلب ثالث و اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۴8 ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8035۱500۴2۹ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۱۱/23 و ساعت ۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

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

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

شماره: 3۱۷33/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزدخواستی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  نفقه    بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دار  فالح  پرونده کالسه ۹5-5۷8 خواهان سمانه  در خصوص 

طرفیت صالح حکاک  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/۱۱/23 ساعت 

۱6/00 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه 

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 8۱65۷56۴۴۱ شورای حل اختالف اصفهان – 

شعبه  شورای حل اختالف 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: 3۱6۷0/م الف مدیر 

دفتر شعبه ۱۹ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹6۱/۹5خواهان شهریار صالحی    دادخواستی مبنی بر:انتقال سند  به طرفیت 

عباس مردان  محمد آبادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ ۹5/۱۱/23ساعت 

۱5/30تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 3۱632/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱666/۹5 خواهان حمیدرضا خیرالهی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به 

طرفیت عباسعلی خسروی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ ۹5/۱۱/2۴ساعت 

۹تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 3۱65۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹83۷22600۴۷۴شماره  پرونده:  ۹5۱0۱03۷20۷03۱50شماره  ابالغیه:  شماره 

چنگیز  متهم  علیه  شکایتی  شریعت  محسن  سید  آقای  شاکی   ۱3۹5/08/۱۷ تنظیم:  ۹5۱۴6۴تاریخ 

محمدی  به خواسته خیانت در امانت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان   نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه۱0۱  دادگاه کیفری دو شهر  گلپایگان)جزایی سابق (  واقع در گلپایگان ارجاع 

و به کالسه  ۹50۹۹83۷22600۴۷۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱3۹5/۱0/۱8 و ساعت ۱0:30تعیین 

المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین  شده است. به علت مجهول 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار 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: 5۴۷/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۴0۹۹83822۱00۱36 پرونده:  شماره   ۹5۱0۱00352۹0665۱ ابالغیه:  شماره 

۹5۱2۷۱  تاریخ تنظیم: ۱3۹5/۱0/۱3 شاکی خانم معصومه زبیدی شکایتی علیه متهم مهدی رنجکش 

خراسانی با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)۱03 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 33۷ ارجاع و به کالسه  ۹۴0۹۹83822۱00۱36 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۱۱/۱۹ و ساعت ۱0:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و به 

تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

اصفهان )۱03 جزایی  دو شهر  دادگاه کیفری  دادگاه کیفری شعبه ۱03  الف منشی  شماره: 3۱۷3۹/م 

سابق(- مهدی نصر اصفهانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  رسول صادقی  خواهان  ۹5۱252 ش۱۱    پرونده کالسه  در خصوص 

طرفیت رمضان حیدریان حیدر  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/۱۱/۱۹ ساعت 

۱0/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 

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

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۱636/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5۱25۱ ش۱۱   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

فاطمه پریشانی- نادر قلی امیری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/۱۱/۱۹ 

ساعت ۱0 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف 

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

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۱63۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون وراث مرحوم حسین فروغی ابری فرزند احمد مالک ششدانگ پالک ۱3۱8۴ واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند 

مالکیت ششدانگ پالک مزبور که در صفحه 338 دفتر 30 خروجی ذیل ثبت 228۴ بنام نامبرده ثبت 

انتقال شماره 2۱25۹ مورخه 35/۹/۱8 دفترخانه 25  و سند صادر و تسلیم گردیده است و طی سند 

اصفهان مقدار شش- دهم از آن به خانم رقیه بیگم صالحی انتقال که بنامش در صفحه 356 دفتر اول 

محلی ثبت و سند صادر گردیده است و اعالم نموده اند  بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور 

سند المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی 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 وجود 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 

مسترد 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 : 3200۱/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر: مطالبه  پرونده کالسه ۹5۱2۱6   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی  در خصوص 

...........  مورخ ۹5/۱۱/20 ساعت ۱0 صبح  مسعود ترک زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۱638/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5۱222   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

عباس نوروزی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/۱۱/20 ساعت ۹/30 صبح 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۱63۹/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اوشین ساهاکیان:

نسل طالیی بسکتبال هنوز پابرجاست
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 شــرایط جدیــد صــدور گواهینامــه رانندگــی پایــه ســوم 
ــده  ــا ســختگیری های بیشــتر، از مــاه آین و موتورســیکلت ب
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــاق در حال ــن اتف ــی می شــود. ای اجرای
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی و رانندگ ــار راهنمای ــاس آم ــر اس  ب
در 9 ماهــه اول امســال، فقــط در شــهر اصفهــان، 140 نفــر در 
حــوادث رانندگــی کشــته و 1655 نفــر هــم زخمــی شــده اند. 

بیــش از 55 درصــد کشــته ها را موتورســواران تشــکیل 
می دهنــد.

    موتورسیکلت
بــه گفتــه ســرهنگ رضــا رضایــی، رئیس پلیــس راهور اســتان 
اصفهــان، در آییــن نامــه جدید بــرای موتورسیکلت ســوارانی که 
به تازگــی گواهینامــه دریافــت می کننــد، محدودیت هــای 
ــه عنــوان مثــال ایــن افــراد  جدیــد در نظــر گرفتــه شــده؛ ب
حــق ندارنــد از موتــور بیــش از 125 سی ســی اســتفاده کننــد 
و از 10 شــب تــا 5 صبــح هــم حــق رانندگــی ندارنــد؛ ضمــن 
 اینکــه فقــط می تواننــد در درون شــهر رفت وآمــد کننــد 
و حداکثــر تــا 25 کیلومتــر خــارج از شــهر مجــاز بــه رانندگــی 
ــه  ــرای کســانی ک ــا ب ــن محدودیت ه ــن ای هســتند. همچنی
منجــر بــه تصادفــات فوتــی یــا جرحی شــوند یــا نمــره منفی 

بــاال دریافــت کننــد نیــز اعمــال می شــود.
    گواهینامه پایه سوم

بــر اســاس دســتورالعمل جدیــد ابالغــی از وزیــر کشــور برای 
کســانی کــه گواهینامــه پایــه ســوم دارنــد، محدودیت هایــی 
در آیین نامــه جدیــد پیش بینــی شــده اســت. بــر ایــن 
اســاس، ایــن محدودیت هــا شــامل ممنوعیــت رانندگــی تــا 

ــد فــردی کــه گواهینامــه  ــه تنهایــی اســت و بای ســه مــاه ب
دارد در کنــار کســی باشــد کــه به تازگــی گواهینامــه دریافــت 
ــح  ــا 5 صب ــراد از ســاعت 12 شــب ت ــن اف ــرده اســت. ای ک
ــراد در  ــن اف ــه ای ــه ســوم اینک ــد و نکت ــی ندارن حــق رانندگ
مســیرهای خــارج از شــهر نمی تواننــد رانندگــی کننــد؛ مگــر 
در بزرگراه هــای بیــن شــهری آن هــم حداکثــر در مســیری 

25 کیلومتــری. 
راننــدگان تــازه کار بایــد یــک لوگــوی راننــده تــازه گواهینامــه  
گرفتــه را کــه مثلثــی زردرنــگ اســت، روی خــودروی خــود 
نصــب کننــد تــا دیگــر راننــدگان مراعــات حــال ایــن راننــده 
نــو گواهینامــه را بکننــد و اگــر راننــدگان تــازه کار در تصادفــات 
ــک  ــه مــدت ی ــه آن هــا ب مقصــر شــناخته شــوند، گواهینام
مــاه ضبــط می شــود؛ پــس از آن راننــده بایــد 40 ســاعت بــه 
صــورت عملــی و تئــوری آموزش هــای رانندگــی را طــی کنــد 

تــا بــار دیگــر برایــش گواهینامــه صــادر شــود.
    کشور ما و دیگران

ــات جــاده ای  ــان در تصادف ــران یکــی از 8 کشــور اول جه ای
ــات  ــر در تصادف ــزار نف ــش از 16 ه ــال 94 بی ــت. در س اس

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
 نگاهــی بــه ایــن آمــار و ســختگیری های اعمال شــده 
بــه  رســیدن  خواهــان  مــا  اگــر  می دهــد کــه  نشــان 
ــد بیــش از  ــه هســتیم، بای ــن زمین ــوب در ای آمارهــای مطل
ــم.  ــختگیری کنی ــی س ــت رانندگ ــه وضعی ــبت ب ــا نس این ه
ــر آن تاکیــد دارد.  ایــن موضوعــی اســت کــه پلیــس هــم ب

متاســفانه بــا وجــود تمــام ســختگیری های آیین نامــه 
جدیــد، کشــور مــا از نظــر صــدور گواهینامــه در مقایســه بــا 
بســیاری کشــورهای جهــان وضعیــت آســانی دارد. در کنــار 
ایــن رونــد گرفتــن گواهینامــه در ایــران در مقایســه بــا دیگــر 
ــای  ــوب نیســت. آموزش ه ــوان مطل ــچ عن ــه هی کشــورها ب
ــن  ــرعت پایی ــا س ــی ب ــه رانندگ ــا ب ــران تنه ــی در ای رانندگ
ــیاری  ــه در بس ــی ک ــود؛ در حال ــه می ش ــهرها خالص در ش
از کشــورها آزمون هایــی ماننــد رانندگــی در شــب یــا در 
ــزو  ــرف ج ــاران و ب ــودرو در ب ــرل خ ــاال، کنت ــرعت های ب س

ــت.  ــان اس ــوزش و امتح ــاری آم ــوارد اجب م
زحمــات  و  قوانیــن  ایــن  همــه  وجــود  بــا  متاســفانه 
همچنــان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  شــبانه روزی 
راننــدگان ایــران یکــی از بی توجه تریــن راننــدگان جهــان بــه 
قوانیــن هســتند و گــواه ایــن مطلــب هــم آمــار تأمل برانگیــز 
ــا  ــر م ــی اگ ــرهنگ رضای ــه س ــه گفت ــت. ب ــات اس تصادف
ــه  ــار هم ــد در کن ــتیم، بای ــوب هس ــی مطل ــان رانندگ خواه
ســختگیری ها و آموزش هــای نویــن، فرهنــگ رانندگــی 
ــه فرزندانمــان  ــن را از ســنین کودکــی ب ــه قوانی ــرام ب و احت
آمــوزش دهیــم تــا در جامعــه نهادینــه شــود. رئیــس پلیس 
ــی برســیم  ــه جای ــد ب ــد بای ــان می گوی ــور اســتان اصفه راه

ــند.  ــان باش ــس خودش ــردم پلی ــه م ک
ــا محــال، روزی  ــن روزه ــن آرزوی ای ــم ای ــز امیدواری ــا نی م
ــی از  ــن را جزئ ــه قوانی ــرام ب ــردم احت ــود و م ــرآورده ش ب

ــد. ــان بدانن ــره خودش ــی روزم زندگ

کیمیای وطن بررسی کرد:

پازل گواهینامه و چالش های رانندگی

 رکورد ثبت نام «کارت اهدای عضو» 

شکسته شد
از  در طــول ۳6 ســاعت پــس 
بــا  خندوانــه  برنامــه  پخــش 
موضــوع اهــدای عضــو، بیــش از 
40 هــزار نفــر بــرای دریافــت کارت 
اهــدای عضــو اقــدام کردنــد. دکتر 
کتایــون نجفــی زاده، مدیــر عامــل 
انجمــن اهــدای عضــو ایــران،  
سه شنبه شــب هفتــه گذشــته در برنامــه خندوانــه حاضــر شــد و 
ــا فرآینــد مــرگ مغــزی آشــنا کــرد. در ایــن برنامــه  مــردم را ب
ــام  ــرای ثبت ن ــامانه ehda.center ب ــی س ــا معرف ــان ب همزم
ــه،  ــری برنام ــوان، مج ــد ج ــوی رامب ــو از س ــدای عض کارت اه
بیــش از 5000 نفــر بــه صــورت آنالیــن و همزمــان بــه بازدیــد از 
پرداختنــد  ایرانیــان  عضــو  اهــدای  انجمــن   ســایت 
ــه  ــو ب ــدای عض ــام کارت اه ــار ثبت ن ــاعت آم ــس از ۳6 س و پ
بیــش از 40 هــزار نفــر رســید؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از 
 ehda.center آن، روزانــه فقــط 500 تــا 1000 نفر متقاضی در ســامانه
ــن  ــد و ای ــدام می کردن ــو اق ــدای عض ــت کارت اه ــرای دریاف ب
ــری درخواســت کارت اهــدای  آمــار حکایــت از افزایــش 80 براب
ــد  ــدام خداپســندانه دارد. بای ــن اق ــورد ای عضــو و شکســتن رک
ــا  توجــه کــرد کــه باالتریــن آمــار ثبت نــام کارت اهــدای عضــو ب
15000 ثبت نــام در یــک روز بــه زمــان اهــدای عضــو عســل 

بدیعی، بازیگر شاخص سینما و تلویزیون ایران، بازمی گردد.

 مددجویان باید ماهانه 

۴۰۰ هزار تومان مستمری دریافت کنند
رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اجــرای 
طــرح حمایــت از 6 میلیــون نیازمنــد گفــت: مســتمری 
مددجویــان تحــت پوشــش دســتگاه های حمایتــی بایــد بــه 

ــان برســد.  ــزان 400 هــزار توم می
میــزان  افزایــش  بــر  تاکیــد  بــا  خــدادادی  ســلمان 
مســتمری مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و 
ســازمان بهزیســتی گفــت: برخــی از افــراد بــه عنــوان قشــر 
آســیب پذیر و در معــرض آســیب های اجتماعــی تحــت 
ــد کــه مســتمری  ــرار دارن پوشــش ســازمان های حمایتــی ق
ــن ســازمان ها پاســخگوی  ــی پرداخت شــده از ســوی ای فعل
نیــاز آن هــا نیســت و بایــد مبالــغ فعلــی افزایــش پیــدا کنــد؛ 
ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــم بن ــراد ه ــی اف ــه برخ ــد ک ــر چن ه
دالیــل شــخصی تحــت پوشــش ســازمان های حمایتــی 
ــان  ــا بی ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ــتند. ای نیس
ــان  ــتمری مددجوی ــش مس ــرای افزای ــد ب ــت بای ــه دول اینک
انجــام  را  الزم  برنامه ریزی هــای  حمایتــی  دســتگاه های 
دهــد، افــزود: متاســفانه در حــال حاضــر منابــع بــه درســتی 

میــان نیازمنــدان توزیــع نمی شــود.

اخبار کوتاه

بهبود وضعیت اشتغال زنان
معــاون رئیس جمهــور در امــور 
زنــان و خانــواده گفــت: بهبــود 
وضعیــت اشــتغال زنــان در گروی 
عــزم همگانــی و اراده ملی اســت. 
شــهیندخت مــوالوردی در میزگــرد 
در  و کار  رونــق کســب  گــروه 
نخســتین  برگــزاری  راســتای 
همایــش بهینــه کاوی تجربیــات موفــق زنــان در حوزه هــای 
اقتصــادی و کارآفرینــی افــزود: مرجــع ملــی زنــان در کشــور مــا 
اســت  رئیس جمهــور  نظــر  تحــت  ســطح،  عالی تریــن   در 
ــن پیشــرفت  و مأموریــت ایــن مراجــع کــه مکانیزم هــای نهادی
 زنــان هــم نامیــده می شــوند، جلــب توجــه، حساســیت آفرینی

جلــب مشــارکت حداکثــری و مدیریــت ظرفیت هــا و هماهنگــی 
ــان  ــوزه زن ــائل ح ــا و مس ــع چالش ه ــرای رف ــی ب ــن بخش  بی
و خانــواده اســت. مــوالوردی همچنیــن گفــت: بهبــود و ارتقــای 
 وضعیــت اقتصــادی و اشــتغال زنــان تــا حــدود نســبتا زیــادی 
در گــروی عــزم همگانــی و اراده ای ملــی اســت. همچنیــن زهــرا 
ــخنگوی  ــادی و س ــیون اقتص ــو کمیس ــه، عض ــعیدی مبارک س
فراکســیون زنــان مجلــس، گفــت: بــا توجه بــه مشــکالت عدیده 
در حوزه هــای اقتصــادی و اشــتغال و کارآفرینــی زنــان و از 
ــد  ــه شــدن فقــر، می طلب طرفــی مســئله حســاس و مهــم زنان

کــه به ایــن موضوع با توجه ویژه پرداخته شــود.

 بررسی الیحه «منع حیوان آزاری» 

در کمیسیون لوایح
ــازمان  ــی س ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــری، مع ــاد دبی فره
حفاظــت محیــط زیســت، از ارســال الیحــه »منع حیــوان آزاری« 
ــه  ــن موضــوع جنب ــت: چــون ای ــر داد و گف ــس خب ــه مجل ب
حقوقــی و قضائــی دارد، قــوه قضائیــه هــم بایــد درخصــوص 
ــار  ــح یــک ب ــده در کمیســیون لوای ــه آین آن نظــر دهــد. هفت
ــی  ــت قضائ ــا از جه ــود ت ــی می ش ــه بررس ــن الیح ــر ای دیگ
ــه  ــق باشــد؛ ســپس آن را ب ــا منطب ــن م ــا قوانی ــری ب و کیف
ــه  ــدگان مجلــس ب ــم نماین مجلــس می فرســتیم و امیدواری
ــرای  ــه وی ب ــه گفت ــد. ب ــن موضــوع پاســخ مناســب دهن ای
ــی  ــت اجرای ــر ضمان ــالوه ب ــوان آزاری ع ــث حی ــش بح کاه
ــازی  ــوزش و فرهنگ س ــه آم ــد ب ــده، بای ــری محدودکنن کیف
ــای  ــص بیماری ه ــی، متخص ــی امین ــود. عل ــه ش ــم توج ه
اعصــاب و روان، در رابطــه بــا اینکــه آیــا حیــوان آزاری جرمــی 
ــرد ــه از بیماری هــای اعصــاب و روان نشــأت می گی  اســت ک

از  مغــزی  ســلول های  رونــد شکل ســازی  داد:  توضیــح 
ــی  ــی زندگ ــرد در محل ــر ف ــرد و اگ ــکل می گی ــی ش کوچک
ــی  ــلول های عصب ــت، س ــاد اس ــونت در آن زی ــه خش ــد ک کن
 در کنتــرل خشــونت ضعیــف می شــوند و حاصــل رشــد 

و تکامــل مغزی به طور نامتناســب اتفاق می افتد.

اخبار کوتاه

 معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس 
سرویس اجتماعی

نفیسه قانیان

ســازمان غــذا و دارو گفــت: بخــش 
عمــده ای از موفقیــت طــرح تحــول ســالمت، مدیــون 

تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی است. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از واحــد رســانه 

بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 
اســتان اصفهــان، رســول دینارونــد در 
بیســت و چهارمین همایــش مســئوالن 
ــور در  ــر کش ــکی سراس ــزات پزش تجهی
دانشــگاه اصفهــان کــه همزمــان بــا 
بین المللــی  نمایشــگاه  دوازدهمیــن 
و  دندانپزشــکی  پزشــکی،  تجهیــزات 

آزمایشــگاهی اصفهــان برگــزار شــد، افــزود: زمانــی کــه 
آمــار و ارقــام ایــن طــرح را بررســی می کنیــم، ایــن 

موفقیت هــا بیشــتر بــه چشــم می آیــد. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ســال گذشــته

دسترســی مــردم بــه لــوازم پزشــکی به ویــژه در 

حــوزه بســتری، بهتــر و راحت تــر شــده و هزینه هــای 
ســنگین و دردســر بیمــاران و مراجعــان را کاهش داده 
ــزات  ــوازم و تجهی ــی ل ــت: بعض ــار داش ــت، اظه اس
حســاس تر  داروهــا،  حســاس ترین  از   پزشــکی، 

و همچنین حیاتی تر هســتند. 
بــر  نظــارت  امــر  واگــذاری  بــه  وی 
علــوم  دانشــگاه های  بــه  تجهیــزات 
کــرد  اشــاره  اســتان ها   پزشــکی 
ــر 400  ــال حاض ــت: در ح ــان داش و بی
ــکی در  ــزات پزش ــدی تجهی ــد تولی واح
اینکــه  بنابرایــن  دارد؛  وجــود  کشــور 
نظارت هــا بــه صــورت متمرکــز و در 
اداره کل تجهیــزات پزشــکی کشــور انجــام شــود، بــه 
ــذاری  ــن رو واگ ــت. از ای ــی نیس ــه منطق ــچ وج هی
الزم  بســیار  اقدامــی  دانشــگاه ها  بــه   نظارت هــا 
و ضــروری بــود کــه ایــن اقــدام از دانشــگاه های 

ــت. ــده اس ــاز ش ــب آغ قط

رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران ســوخته اعــالم کــرد: در 
ــوختگی  ــوزی و س ــی آتش س ــط جهان ــر متوس ــران 8 براب ای
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــواد فاطم ــر محمدج ــد. دکت ــاق می افت اتف
ــوزی های  ــاره آتش س ــری درب ــر روز خب ــا ه ــران تقریب در ای
جــدی منتشــر می شــود. مهم تریــن کاری کــه در ایــران بایــد 

ــت.  ــوختگی اس ــگیری از س ــام داد، پیش انج
ــت  ــا تخ ــازیم ی ــتان بس ــدر بیمارس ــر چق ه
ــه از ســوختگی  ــی ک ــا زمان داشــته باشــیم، ت
پیشــگیری نکنیــم، تاثیــری نــدارد. مهــم ایــن 
ــوزند؛  ــردم بس ــم م ــازه ندهی ــه اج ــت ک اس
چــون در ایــن صــورت عــوارض زیــادی بــرای 
انجمــن  ایجــاد می شــود. رئیــس  آن هــا 

حمایــت از بیمــاران ســوخته در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
ــوختگی از  ــگیری از س ــرای پیش ــات الزم ب ــری اقدام یادگی
ــه  ــد در فصــل ســرما ب ــان کــرد: مــردم بای ســوی مــردم، بی
پیشــگیری از ســوختن توجــه کننــد؛ اگــر چنــد دقیقــه بــرای 
ــایل  ــتفاده از وس ــای اس ــل روش ه ــی مث ــری اقدامات یادگی

ــق و...  ــای حری ــول اطف ــتفاده از کپس ــق، اس ــای حری اطف
 وقــت بگذارنــد، می تواننــد زندگــی خــود و خانواده شــان 
را نجــات دهنــد. فاطمــی در ادامــه بــه برنامه هــای حمایتــی 
 انجمــن حمایــت از بیمــاران ســوخته نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: انجمــن حمایــت از بیمــاران ســوخته، هزینــه 
ــد پانســمان  ــاران بی بضاعــت مانن ــان بیم درم
کاردرمانــی، تهیــه لبــاس ســوختگی و ... را از 
ــردازد.  ــتان ها می پ ــددکاری بیمارس ــق م طری
ــز  ــی نی ــای روان ــاره حمایت ه ــن درب همچنی
کالس هــای مهــارت زندگــی را بــه صــورت 
ــانی  ــزود: کس ــد. وی اف ــزار می کن ــگان برگ رای
کــه دچــار ســوختگی شــده اند و تمایــل دارنــد 
در ایــن دوره هــا شــرکت کننــد، می تواننــد بــا انجمــن تمــاس 
ــالوه  ــد شــوند. ع ــگان از آن بهره من ــه صــورت رای ــد و ب بگیرن
بــر ایــن، کلینیــک مشــاوره روانشناســی در بیمارســتان شــهید 
ــدازی شــده  ــا راه ان ــرای آن ه ــگان ب ــه صــورت رای ــری ب  مطه

و بیمــاران را ویزیــت می کنند. خبرفارســی

در ایران 8 برابر متوسط جهانی «سوختگی» اتفاق می افتدواگذاری نظارت بر تجهیزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی

حتما بخوانید!
رکورد ثبت نام »کارت اهدای عضو«  ...

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 108۳/95   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت برزو پاینده 
اورگانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/20 ساعت 17/45 تعیین گردیده است . باعنایت 
به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۳1642/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951217   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت مهدی حسین زاده و 
مسعود فهامی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/20 ساعت 10/۳0 صبح تعیین گردیده است 
. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۳1641/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951218   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت ابراهیم رجائیان- 
داود جوهری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/20 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است . 
باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۳1640/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100۳51009۳9۳ شماره پرونده: 9509980۳51000705 شماره بایگانی شعبه: 950862  تاریخ تنظیم: 
1۳95/10/08 خواهان/ شاکی یوسف دهقانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  محمد تقی رباط میلی و عباس 
آتش فر و قدیر علی کاظمی و مرتضی کاظمی زهرانی و محمد نبی و سید فرشید هاشمیان دهکردی  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند خودرو 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 کالسه  9509980۳51000705 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/20 و ساعت 10:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
سید فرشید هاشمیان دهکردی  فرزند سید محمد و مرتضی کاظمی زهرانی فرزند رضا و محمد نبی فرزند ابراهیم و 
قدیر علی رباط میلی فرزند قنبر علی و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
سید فرشید هاشمیان دهکردی  فرزند سید محمد و مرتضی کاظمی زهرانی فرزند رضا و محمد نبی فرزند ابراهیم و 
قدیر علی رباط میلی فرزند قنبر علی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۳1729/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1567/95 خواهان شرکت بیمه رازی به مدیریت یونس مظلومی و ریاست هیات مدیره 
بهمن یزدخواستی با وکالت ثمین سالم دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت مسلم کریمی  تقدیم نموده و 
وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 95/11/20 ساعت 8 صبح 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 خیابان 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 1۳ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۳1719/م الف مدیر دفتر شعبه 1۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100۳51009479 شماره پرونده: 9409980۳51000898 شماره بایگانی شعبه: 94100۳  تاریخ تنظیم: 
1۳95/10/11 خواهان/ شاکی سید حسین میر لوحی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  عادل مرادی به خواسته 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
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 کالسه  
9409980۳51000898 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/2۳ و ساعت 8:00تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

شماره: ۳1724/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100۳5100946۳ شماره پرونده: 9509980۳5100061۳ شماره بایگانی شعبه: 950757  تاریخ تنظیم: 
1۳95/10/11 خواهان/ شاکی سید هاشم روزی طلب دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  زهره فاضل و فرزانه منتظر 
لطف الهی و کامران روحانی و حسین فاضل و سید فرید میرباقری و الهه منتظر لطف الهی و سید علیرضا شاه چراء و 
صدیقه منتظر لطف الهی و ناصر شاه چراغی سوریجانی و زهرا فاضلی و زهره بنده کریم و سید محمد شاه چراء و لیال 
سادات شاه چراء و کتایون روحانی و کاترین روحانی و محمد مهدی منتظر لطف الهی و کورش روحانی و سید جالل 
حسینی و راحله سادات شاه چراء و محبوبه منتظر لطف الهی و مرتضی اسحاقیان ریزی و مرتضی فاضل و نفیسه 
منتظر لطف الهی و محمود شاه چراغی سوریجانی و طیبه محمدی راد و کیواندخت روحانی و دل آرام روحانی و مجید 
جعفری و نسرین منتظر لطف الهی   به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول و ابطال سند رسمی)موضوع سند 
ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تفکیک ملک و دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تادیه 
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 کالسه  9509980۳5100061۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/11/2۳ و ساعت 
10:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان سید فرید میرباقری و مجید جعفری و حسین فاضل 
و کوروش روحانی و کامران روحانی و کتایون روحانی و کاترین روحانی و کیواندخت روحانی و دل آرام روحانی و زهره 
بنده کریم و راحله السادات شاه چراء و لیال سادات شاه چراء و سید علیرضا شاه چراء و سید محمد شاه چراء و زهرا 
فاضلی  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان خواندگان سید فرید 
میرباقری و مجید جعفری و حسین فاضل و کوروش روحانی و کامران روحانی و کتایون روحانی و کاترین روحانی 
و کیواندخت روحانی و دل آرام روحانی و زهره بنده کریم و راحله السادات شاه چراء و لیال سادات شاه چراء و سید 
علیرضا شاه چراء و سید محمد شاه چراءو  زهرا فاضلی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۳1722/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  اصداری   94/11/8-9409970۳50201776 شماره  دادنامه  راستای  در 
اصفهان مبنی بر فروش ملک مشاع 72 از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 51 اصلی از بخش 4 اصفهان واقع در 
اصفهان-خیابان استانداری-روبروی بلوار هشت بهشت –نبش کوی نادری به مساحت 9۳/20 متر مربع که طبق نظریه 
کارشناسی به مبلغ 12/549/600/000 ریال ارزیابی گردیده است.علیهذا به خواندگان مالکین مشاع خدیجه سید سجادی 
فرزند زین العابدین، محترم آقاجانی فرزند حیدر علی ابالغ می گردد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مهلت ۳ روز در راستای 
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در صورت اعتراض به نظریه هیات کارشناسی به اجرای احکام شعبه 2 حقوقی 

اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت)مجتمع اجرای احکام حقوقی اصفهان( مراجعه نمایند.
شماره:۳1745/م الف اجرای احکام حقوقی شعبه ۳ اصفهان-روح ا... باغبان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی پهلوانی ابری دارای شناسنامه شماره 275  به شرح دادخواست به کالسه 1082/95 از این دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین پهلوانی ابری بشناسنامه 10۳6  در تاریخ 82/9/21   
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند پسر- 2 فرزند دختر و 
1 همسر 1- علیرضا پهلوان ابری - ش ش 1297  -فرزند پسر 2- احمد رضا پهلوان ابری - ش ش 12965  فرزند 
پسر ۳- محمد رضا پهلوان ابری - ش ش 10748-  فرزند پسر 4- رسول پهلوان ابری - ش ش 1۳6۳1  فرزند 
پسر 5- حمید پهلوان ابری - ش ش 79۳  فرزند پسر 6- مهدی پهلوان ابری - ش ش 275  فرزند پسر 7- طیبه 
پهلوان ابری - ش ش 666  فرزند دختر 8- سمیه پهلوان ابری - ش ش 877  فرزند دختر  9- فاطمه دهقانی 
یفراآنی - ش ش 7  همسر 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 : ۳0754/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن زاغیان دارای شناسنامه شماره 581  به شرح دادخواست به کالسه 5۳25/95 از این دادگاه در خواست 
تاریخ 95/2/2    در  بشناسنامه 2199۳   زاغیان  داده که شادروان مهدی  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند پسر- 1 فرزند دختر و 
1 همسر 1- حسن زاغیان - ش ش 417  -فرزند پسر 2- رسول زاغیان - ش ش ۳5640  فرزند پسر ۳- منصور 
زاغیان - ش ش 2۳1-  فرزند پسر 4- محمد زاغیان - ش ش 4۳241  فرزند پسر 5- عباس زاغیان - ش ش 
4۳242  فرزند پسر 6- محسن زاغیان - ش ش 581  فرزند پسر 7- زهرا زاغیان - ش ش 44905  فرزند دختر 
8- عزت باقری تل واژگانی - ش ش 420  همسر 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 : ۳075۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای شهربانو نجفی دارای شناسنامه شماره 585  به شرح دادخواست به کالسه 5۳17/95 از این دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام وریان بشناسنامه 87  در تاریخ 95/5/6   اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- 4 فرزند دختر و 1 همسر 
1- رضا وریان - ش ش ۳6۳  -فرزند پسر 2- علی وریان - ش ش 104  فرزند پسر ۳- رویا وریان - ش ش ۳55-  
فرزند دختر 4- فروزنده وریان - ش ش 667  فرزند دختر 5- الله وریان - ش ش 922  فرزند دختر 6- رزیتا وریان 
- ش ش 1۳71  فرزند دختر 7- شهربانو نجفی - ش ش 585  همسر 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 : ۳0752/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم کوکب کاظمی مهیاری دارای شناسنامه شماره 15  به شرح دادخواست به کالسه 52۳0/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر اله وکیلی جزی بشناسنامه 1۳96  در تاریخ 
95/8/21   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 فرزند پسر- 2 فرزند 
دختر و 1 همسر-مادر 1- خاور کاظمی - ش ش 977  -مادر متوفی 2- کوکب کاظمی مهیاری - ش ش 15-  همسر 
متوفی ۳- فاطمه اله وکیلی جزی - ش ش 49916-  فرزند دختر 4- لیال اله وکیلی جزی - ش ش 0021797196  
فرزند دختر 5- رسول اله وکیلی جزی - ش ش ۳900  فرزند پسر 6- بهروز اله وکیلی جزی - ش ش 1270148974  
فرزند پسر 7- احمد رضا اله وکیلی جزی - ش ش 2451۳  فرزند پسر 8- محمود اله وکیلی جزی - ش ش 71848  
فرزند پسر  9- محمدرضا اله وکیلی جزی - ش ش 190۳  فرزند پسر  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 : ۳0756/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
آزاد  نشانی محل  نام پدر: قربانعلی شغل:  نام خانوادگی: خوشبخت  نام: جمال         مشخصات محکوم علیه: 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:زهرا    نام خانوادگی: هنری فرد با وکالت خانم فاطمه مظاهری 
راه سیمین- مجتمع آرش- طبقه چهارم-واحد  اصفهان-سه  اقامت:  نشانی محل  دار  پدر:مجتبی شغل: خانه  نام 
402محکوم به:به موجب رای شماره 95-477   تاریخ 95/5/26 حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و 
مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/25 تا زمان اجرای حکم 

به انضمام نیم عشر حق االجرا.
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره: ۳1749/ م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید حمید        نام خانوادگی: نعمتی نام پدر: سید اسماعیل شغل: آزاد  نشانی 
فاطمه  خانم  وکالت  با  فرد  هنری  خانوادگی:  نام  نام:زهرا     له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول  اقامت:  محل 
تجاری کوثر-طبقه  باال-مجتمع  باغ  چهار  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  دار  خانه  پدر:مجتبی شغل:  نام  مظاهری 
هفتم-واحد908محکوم به:به موجب رای شماره 95-47۳   تاریخ 95/5/26 حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت وجه چک 
مورد دعوی و مبلغ یک میلیون و چهار صد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی وخسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 94/7/15 تا زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره: ۳17۳1/ م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951۳79 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی 
و مسعود مهردادی با وکالت جواد قاسمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت 1-مهدی مردانی گرم 
دره 2-مصطفی فیض دولت آبادی ۳-فرزاد رضوانی 4-مهدی رضوانی جزی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 
...........  مورخ 95/11/2۳ ساعت 9/۳0 صبح 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 خیابان سجاد- اول 
خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه 6 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 28821/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای رضا آقا بابائی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 705/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله آقا بابائی مرغی  بشناسنامه 1 در تاریخ 
1۳94/11/05  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صغرا معینی 

کربکندی فرزند عرب علی ش.ش ۳ ) همسر متوفی ( )2( اکبر آقا بابائی مرغی ش.ش 2 )مادر متوفی(  )۳( رضا  
ش.ش 4 )4( بهرام ش.ش ۳ )5( سکینه ش.ش  5۳5 همگی آقابابائی مرغی فرزند یداله )فرزندان متوفی( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/944/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
آگهی حصر وراثت

آقای یونس حیدری کتایونچه دارای شناسنامه شماره 880 به شرح دادخواست به کالسه 719/95 ش ح 1 )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عرفان حیدری کتایونچه بشناسنامه 
6600281200 در تاریخ 1۳94/02/07  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- یونس حیدری کتایونچه فرزند عبدالرحیم ش.ش 880 ) پدر متوفی( )2( منصوره سکندر پور فرزند غالمرضا  
ش.ش 1295 )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/948/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
آگهی حصر وراثت

 1 به کالسه 717/95 ش ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۳97۳  عباس محمدی خرزوقی   آقای 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید محمدی خرزوقی 
بشناسنامه ۳6 در تاریخ 1۳95/04/۳1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- عباس محمدی خرزوقی فرزند جعفر ش.ش ۳97۳ ) پدر متوفی( )2( زینب اکبری راد فرزند اسماعیل  
ش.ش 189 )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/945/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
آگهی حصر وراثت

آقای محسن سعیدی دارای شناسنامه شماره 21682 به شرح دادخواست به کالسه 708/95 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول سعیدی  بشناسنامه 407۳ 
در تاریخ 1۳94/07/07  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- افسانه 
براتی دومکانی فرزند نادر ش.ش 46600899۳2 ) همسر متوفی ( )2( عفت بابایی فرزند محمد  ش.ش ۳717 
)مادر متوفی(  )۳( فاطمه  ش.ش 1204 )4( محمدرضا ش.ش 12712۳57۳0 )5( محسن ش.ش  21682 همگی 
سعیدی فرزند عبدالرسول )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/946/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
آگهی حصر وراثت

آقای اکبر معینی دارای شناسنامه شماره 1898 به شرح دادخواست به کالسه 715/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن معینی کربکندی  بشناسنامه 172 در 
تاریخ 1۳95/10/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محترم 
معینی کربکندی فرزند حسین ش.ش 15 ) همسر متوفی ( )2( زهرا  ش.ش ۳6  )۳( صدیقه  ش.ش 44 )4( 
عزت ش.ش 66 )5( اکبر ش.ش  1898 )6( محمد ش.ش 10 )7( مهدی ش.ش 9908  همگی معینی کربکندی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس  با  اینک  فرزند حسن )فرزندان متوفی( 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/946/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
آگهی حصر وراثت

آقای علی شریفی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 5۳90 به شرح دادخواست به کالسه 707/95 ش ح 1 )وراثت( 
آبادی   حبیب  یداله شریفی  داده که شادروان  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 
بشناسنامه 1779 در تاریخ 1۳81/02/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- صفیه شریفی حبیب آبادی فرزند محمد علی ش.ش 4099 ) همسر متوفی ( )2( فاطمه شریفی ش.ش 
47  )۳( سکینه  ش.ش 1۳7 )4( زهرا ش.ش 2 )5( بتول ش.ش  65 )6( حسن ش.ش 6087 )7( محمد 
حسین ش.ش ۳6 )8( علی ش.ش 5۳90  همگی شریفی حبیب آبادی فرزند یداله )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/947/م الف به تاریخ  1۳95/10/16
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حوادثخواندنی

انتقادپذیری
دختــر 17 ســاله ای از تهــران 
بــه نــام زینــب نامــه ای بــه 
رهبــری  معظــم  مقــام 
می نویســد و در آن مــی آورد: 
در  مــردی  قــدس،  »روز 
شــما   خطبه هــای  میــان 
بلنــد شــد، مثــل اینکــه 
نامــه ای داشــت؛ ولــی شــما چقــدر تلــخ او را در انظــار 

هزاران نفر شکستید.« 
ــرای روشــن شــدن ذهــن  ــری ب ــام معظــم رهب مق
آن نوجــوان، چنیــن می نویســد: »دختــر عزیــزم! از 
 تذکــر شــما خرســند و متشــکرم و امیــدوارم خداونــد 
 همــه مــا را ببخشــد و از خطاهای کوچــک و بزرگ ما 
ــاب  ــن در ب ــذرد. م ــتند - درگ ــم نیس ــم ه ــه ک - ک
آنچــه شــما یــادآوری کرده ایــد، هیــچ دفاعــی 
نمی کنــم. گاهــی گوینــده از تلخــی لحــن خــود 
ــوارد  ــن م ــود؛ در ای ــنونده آگاه نمی ش ــدر ش ــه ق ب
همــه بایــد از خداونــد متعــال بخواهنــد کــه گوینــده 
ــه  ــود ب ــن ش ــر ممک ــد و اگ ــاح کن ــه و اص را متوج
ــال  ــد متع ــق شــما را از خداون ــد. توفی ــر دهن او تذک

می نمایــم.«  مســئلت 
)مهندس مقدم از اعضای بیت تهران( 
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بهلول و مرد شیاد
 آورده انــد کــه بهلــول ســکه طائــی در دســت داشــت 
ــود  ــازی می کــرد. شــیادی چــون شــنیده ب ــا آن ب و ب
ــن  ــر ای ــد و گفــت: اگ ــو آم ــه اســت، جل ــول دیوان بهل
ــه  ــکه ب ــوض ده س ــی، در ع ــن بده ــه م ــکه را ب س

ــم. ــو می ده ــه ت ــگ، ب ــن رن همی
 بهلــول چــون ســکه های او را دیــد دانســت کــه 
از مــس هســتند و ارزشــی ندارنــد. بــه آن مــرد 
اگــر  می کنــم؛  قبــول  شــرط  یــک  بــه  گفــت: 
 ســه مرتبــه بــا صــدای بلنــد ماننــد االغ عرعــر 

کنی!
ــا  ــه ب ــو ک ــت:  ت ــه او گف ــول ب ــرد. بهل ــول ک شــیاد قب
ــه در دســت مــن  ــدی ســکه ای ک ــت فهمی ــن خری ای
ــکه های  ــه س ــم ک ــن نمی فهم ــت، م ــت از طاس اس

ــو از مــس اســت؟ ت
ــه  ــا ب ــنید پ ــول را ش ــون کام بهل ــیاد چ ــرد ش  آن م

ــت. ــرار گذاش ف

بچه ربایی برای تنبیه والدین
ــط  ــه فق ــود ک ــی ب ــال و تنهای ــده زن میانس ــن پرون ــم ای مته
ــن کار زد. زن میانســال از  ــه ای ــی دســت ب ــرار از تنهای ــرای ف ب
ــی اش رخ داده  ــه در زندگ ــی ک ــیده و اتفاقات ــه کش ــه ای ک نقش

بــود، می گویــد.
البتــه  کودک ربایــی؛  بازداشــت شــدی؟  بــه چــه جرمــی 
ــه  ــخیص داد کاری ک ــم تش ــت داد و دادگاه ه ــاکی ام رضای ش
کــرده ام بــه جــز نیــت خیــر چیــز دیگــری بــه همــراه نداشــته 
اســت؛ امــا بــا ایــن حــال کاری کــه انجــام دادم آنقــدر اشــتباه 
ــاورم. ــا دربی ــم از دل آن ه ــم چطــوری می توان ــه نمی دان ــود ک ب

ــه  ــدا ب ــتم و خ ــی هس ــی؟ زن تنهای ــح می ده ــرا را توضی ماج
ــرش  ــش عم ــال ها پی ــم س ــرم ه ــداد. همس ــدی ن ــن فرزن  م
را بــه شــما داد. تنهــا مانــدم و اینکــه در دوران پیــری بخواهــم 
ــال  ــد س ــه چن ــا اینک ــود. ت ــو ب ــم تاب ــم، برای ــی کن ــا زندگ تنه
ــتند  ــه کار داش ــاز ب ــه نی ــدم ک ــنا ش ــواده ای آش ــا خان ــش ب  پی
و مــن هــم نیــاز بــه یــک ســرایدار. آن هــا در خانــه ام مشــغول 
بــه کار شــدند. دو کــودک داشــتند کــه کم کــم جــای فرزنــدان 

نداشــته ام را گرفتنــد.
چــه شــد تصمیــم گرفتــی آن هــا را بــدزدی؟ ربودنــی در کار نبود؛ 
ــازی  ــان از لجب ــه خانواده ش ــم ک ــتم کاری کن ــط می خواس فق

دســت بردارنــد.
لجبــازی؟ چــه لجبــازی ای؟ آن هــا باهــم بحثشــان شــده بــود 
و تصمیــم گرفتــه بودنــد از پیــش مــن برونــد و بــه شهرســتان 
خودشــان برگردنــد. اختــاف زوج جــوان مــرا بــه دردســر 
ــن باشــند؛  ــزد م ــا دلشــان می خواســت ن ــود. آن ه ــه ب انداخت
امــا لــج و لجبــاری باعــث شــده بــود پایشــان را در یــک 
ــان  ــم بچه هایش ــن ه ــد. م ــه برون ــد ک ــد و بخواهن ــش کنن  کف
را برداشــتم و بــا خــودم بــه شــهر دیگــری بــردم. قصــدم فقــط 
ــا دور  ــن و بچه ه ــد روز از م ــود و می خواســتم چن مســافرت ب
ــد. خوشــبختانه نقشــه ام  ــد درســت فکــر کنن ــا بتوانن باشــند ت
گرفــت و آن هــا از تصمیمــی کــه گرفتــه بودنــد، منصــرف شــدند.
بــا بچه هــا چــه کــردی؟ هیچــی، پــس از چنــد روز خوشــگذرانی 
و تفریــح بــه شــهرمان برگشــتیم. آن هــا حتــی روحشــان هــم 
از ایــن ماجــرا بــا خبــر نشــد. خانــواده آن هــا هــم کــه بــه نیــت 
 خیــر مــن پــی بــرده بودنــد و از طرفــی متوجــه لجبــازی 
و اشــتباه خــود شــدند، از شکایتشــان صرف نظــر کردنــد. حــاال 
هــم بــه خانــه ام برگشــته اند و زندگــی خوبــی را بــا هــم داریــم.

پشــیمانی؟ مــن آدم بــا آبرویــی هســتم و هیــچ وقــت قصــد 
ربــودن بچه هــا را نداشــتم. آن هــا مثــل بچه هــای خــودم 
ــم اشــتباه باعــث شــد دســت  ــا یــک لحظــه تصمی ــد، ام بودن
بــه آن کار بزنــم. اشــتباه مــن هــم کــم از اشــتباه آن ها نداشــت. 

ضمیمــه تپــش جــام جــم
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ســرویس 2020 ارائه دهنــده اینترنــت پرســرعت بــه مشــترکان اصفهانــی 
ــادی  ــا مهندس ه ــات ب ــن خدم ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب اس
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــاس 2020 ش ــز تم ــئول مرک ــارزاده، مس عط
ــن  ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب اصفه

گفت وگوســت.
    عملکرد پشتیبانی 2020

عملکــرد پشــتیبانی 2020 را نمی تــوان بــا یــک دیــد ســنجید و بایــد از 
آیتم هــا و روش هــای مختلفــی اســتفاده کــرد؛ بــه طــور مثــال احتــرام 
ــدن  ــده ش ــت دی ــترک، درس ــکل مش ــردن مش ــل ک ــترک، ح ــه مش ب
ــکل  ــع مش ــام رف ــان انج ــترک، زم ــوی مش ــده از س ــوع مطرح ش موض
ــنجیدن  ــرای س ــه ب ــت ک ــائلی اس ــا مس ــه این ه ــترکان و ... هم مش

ــاز اســت.  ــرد پشــتیبانی 2020 نی عملک
قطعــا عملکــرد مــا صددرصــد کامــل نیســت؛ امــا همــه ســعی مــا ایــن 

اســت کــه بتوانیــم بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــیم.
    نارضایتی از پشتیبانی 2020

ــی  ــئوالن 2020 راض ــرد مس ــی از عملک ــر دلیل ــه ه ــه ب ــترکانی ک مش
نیســتند، می تواننــد بــا شــماره 5000 تمــاس بگیرنــد و مشــکات 
خــود را مطــرح کننــد یــا بــا مراجعــه حضــوری بــه بازرســی مخابــرات 

ــد. ــان بگذارن ــا در می ــکاران م ــا هم ــود را ب ــکات خ مش

هارم( سم�ت �چ
ها�ن )�ق

ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب �و�یس 2020 �ش

»کــودکان مــا آن گونــه می شــوند کــه مــا هســتیم، نــه 
ــه نشــان  ــه کــه دلمــان می خواهــد«؛ ایــن جمل آن گون
ــه  ــر ک ــنین کمت ــژه در س ــودکان، به وی ــه ک ــد ک می ده
ــر دیدنی هــای  ــزان ب ــد، چــه می ــی تحلیلگــر ندارن ذهن
خویــش تکیــه دارنــد و بــه چــه مقــدار آنچــه را می بینند 
ثبــت و ضبــط می کننــد. ایــن روزهــا در جامعــه  کنونــی 
و بــا افزایــش ســطح آگاهــی و روان شــناختی جامعــه 
ــی  ــت روح ــه امنی ــد ک ــا می دانن ــدر و مادره ــب پ  اغل
ــده در شــخصیت  ــودک نقشــی تعیین کنن ــی ک و عاطف

و رشــد او دارد.
ــرام و عشــقی  ــا هــم، گرمــی و احت ــن ب ــاط والدی  ارتب
کــه بــر ایــن روابــط حکمفرماســت، اصلی تریــن محــور 

ــی کــودک اســت. ــده  ســامت روان تأمین کنن
ــود تفاهــم و دعواهــای شــبانه روزی  ــه نب ــم ک  می دانی
افســرده  را گوشــه گیر،  میــزان کــودکان  چــه   بــه 
از آن هــا  را  اعتمادبه نفــس  و  و پرخاشــگر می کنــد 
ــط تشــنج آمیز گاه از طــاق  ــن رواب ــر ای ــرد؛ تأثی می گی

ــرام  ــط عاشــقانه و احت ــوض، رواب بیشــتر اســت. در ع
 بیــن والدیــن چقــدر می توانــد کــودک را مهربــان 

و قدرشناس بار آورد.
    نقش پدر در تربیت فرزند

 کــودک در مســیر رشــد از افــراد بســیاری اثــر می پذیــرد 
ــرار  ــا و شــنیده های بســیاری ق ــر دیده ه و تحــت تأثی
ــتند  ــراف او هس ــه در اط ــی ک ــه آن های ــرد. هم  می گی
 و بــه نحــوی بــر او اثرگذارنــد، مــدل و الگــوی کــودک  

می شوند.
  پــدر از همــه  آن ها مهم تــر و مؤثرتر اســت و این اهمیت 

و تأثیر تا سنین نوجوانی همچنان ادامه دارد.
رفتــار پــدر بــرای فرزنــد خردســال همــه چیــز اســت؛ 
درس اســت، اخــاق اســت، تربیــت اســت، ســازندگی 
یــا ویرانگــری اســت. طفــل در ســنین خردســالی همــه 
 چیــز را از او کســب می کنــد. محبــت، شــفقت، وفاداری
ــع ــهامت، ادب و تواض ــادت، ش ــا، رش ــوص و صف  خل

 عــزت نفــس، ســجایای اخاقــی، درســتکاری، پشــتکار
سربلندی شرافت و صداقت را از او فرامی گیرد. 

ایــن امــر از نظــر روان شناســان تربیتــی گســترش دارد 
کــه برخــی از آن هــا رفتــار فرزنــدان را بازتابــی از رفتــار 
ــود  ــودک خ ــو اول ک ــد ت ــته اند و گفته ان ــدران دانس پ
ــا بگویــم تــو کــه هســتی. نحــوه  را بــه مــن بنمــای، ت
اســتدالل پــدر به کارگیــری وســایل و ابــزار، کینه تــوزی 

و خودخواهــی او… همــه بــر کــودک تأثیــر دارد. 
بــر ایــن اســاس پــدران در برابــر رفتــار شــخصی خــود 
مســئول هســتند؛ هر آنچــه را می یابنــد به فرزنــدان یاد 
 و افــکار و رفتــار او را بــر ایــن اســاس جهــت می دهنــد 
 و موجبــات رشــد یــا ســقوط شــخصیت فرزنــدان 

را فراهم می آورند.
  بــا ایــن حجــم و عمقــی کــه رفتــار پــدر بــر کــودک دارد
می تــوان بــه تأثیــر رفتــار پــدر بــا مــادر بــر روح و روان 
ــد ــرام می آفرین ــدر احت ــرام پ ــرد. احت ــی ب ــد پ  فرزن

عشــق او اعتمادبه نفــس، قدردانــی اش قدردانــی و … . 
کــودکان آیینــه  تمام نمــای رفتــار مــا هســتند.

    نقش مادر در تربیت فرزند
ــوند ادای  ــا می ش ــه تنه ــه در خان ــی ک ــودکان هنگام ک
زندگانــی پــدر و مــادر را درمی آورنــد و ایــن خــود 
ــر  ــه شــده اگ ــی گفت ــه ای تماشــایی اســت. حت صحن
درون  ارتبــاط  و ضعــف  قــوت  نقــاط  می خواهیــد 
خانــواده ای خــود را ببینیــد، بــه بــازی  و نقاشــی 

ــد.  ــه کنی ــان توج کودکانت
ــا رفتــار خــود، امانــت  ــد ب در ایــن میــان مــادر می توان
ــتی  ــی، حق دوس ــد، حق جوی ــه عه ــای ب ــت، وف صداق

و… را در کــودک احیــا کنــد یــا آن هــا را بمیرانــد. 
ــرای هدایــت فطــری طفــل  ــد زمینــه را ب مــادر می توان
فراهــم ســازد یــا موجــب انحرافــش از راه راســت 
ــر بســیاری  ــادران تأثی ــز م ــی نی ــه عاطف شــود. در جنب
ــرس باشــد ــادری دچــار ت ــر م ــد. اگ ــودکان دارن ــر ک  ب

نمی تواند کودک شجاع بپروراند.

نقش ارتباط والدین در تربیت کودک

ــوز کاس  ــور 500 دانش آم ــا حض ــتین واژه، آب« ب ــنواره »نخس ــتمین جش هش
ــزار شــد.  ــردوس زاده و حجــت برگ ــی از مــدارس فاطمــه زهــرا، اندیشــه، ف اول

ــن  ــی در ای ــعف مثال زدن ــور و ش ــا ش ــن ب ــی نائی ــران کاس اول ــران و پس دخت
ــور  ــام رحمان پ ــه پره ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــی کردن ــدان همراه ــا هنرمن ــنواره ب جش
ــا  ــروز م ــه ام ــت دارم ک ــم را دوس ــم معل ــی خان ــت: خیل ــت گف ــتان حج  از دبس
بــرای داشــتن آب،  را بــه جشــن آب آورد. مــن امــروز یــاد گرفتــم کــه 
ــرود  ــا هــدر ن ــم ت ــاز نگذاری ــد آب را ب  خیلی هــا زحمــت می کشــند؛ پــس مــا بای
 و بــرای همیشــه آب داشــته باشــیم و آب انبارهایمــان همیشــه آب داشــته 
باشــند. سیدحســین عطریان فــر از دبســتان فــردوس زاده گفــت: امــروز بــه مــن 
و دوســتانم خیلــی خــوش گذشــت. خیلــی خندیدیــم و یــاد گرفتیــم کــه بهتریــن 
ــور  ــع ن ــون در آن موق ــت؛ چ ــر اس ــح و بعدازظه ــا، صب ــه گل ه ــع آب دادن ب موق
خورشــید کمتــر اســت، پــس آب دیرتــر بخــار می شــود و از ایــن بــه بعــد مــن بــه 

ــه گلدان هــا آب بدهــد. ــم می گویــم کــه هــر روز صبــح و عصــر ب مامان
مصرف بهینه آب

  نســرین خامســی نائینــی، مدیــر دبســتان فاطمــه زهــرا، گفــت: معلمــان 
و مربیــان پیوســته بــه نــکات آموزشــی جهــت مصــرف بهینــه آب اشــاره می کننــد 
ــد  ــا بای ــه اســت؛ ام ــرار گرفت ــن خصــوص در دســتور کار ق ــی در ای و آموزش های
گفــت بــه لحــاظ اینکــه نائیــن در منطقــه کویــری قــرار دارد، مــردم ایــن منطقــه 
ــی محــدودی برخــوردار  ــع آب ــد و چــون از مناب ــی درک کرده ان ــه خوب ــی را ب بی آب
ــد.  ــد و  درســت مصــرف می کنن ــه خــودی خــود آب را هــدر نمی دهن هســتند، ب
امــا بــا ایــن وجــود مــا بــه نــکات آموزشــی در زمینــه مصــرف بهینــه آب اشــاره 
ــرا  ــه زه ــتان فاطم ــم کاس اول دبس ــان، معل ــم مدنی ــه مری ــم. در ادام می کنی
ــد آب را درســت  ــاد بگیرن ــرای اینکــه دانش آمــوزان ی گفــت: در ســال گذشــته ب

مصــرف کننــد، همایــش »ایســت، آب نیســت« را برگــزار کردیــم کــه اجــرای ایــن 
ــان دانش آمــوزان داشــت.  ــه آب می ــر بســزایی در مصــرف بهین همایــش تأثی

امســال هــم بــا برگــزاری جشــنواره »نخســتین واژه، آب« مطمئنــا دانش آمــوزان 
بیــش از پیــش بــا فرهنــگ مصــرف بهینــه آب آشــنا می شــوند. در واقــع برگــزاری 
ــع  ــر واق ــه آب مؤث ــر در فرهنگ ســازی مصــرف بهین ــش و جشــنواره ها بهت همای

می شــود.
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

 در ادامــه ایــن برنامــه حســین آقابابایــی، مدیــر آمــوزش و پــرورش نائیــن، گفــت: 
آمــوزش و پــرورش در ســنوات گذشــته برنامه هایــی در قالــب دیوارنویســی 
مقاله نویســی، نقاشــی و شــعر در مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــه منظــور 
ــه صــورت  ــه آب انجــام داده اســت؛ امــا هیــچ گاه ب فرهنگ ســازی مصــرف بهین
ــکان  ــک م ــی را در ی ــوز کاس اول ــه 500 دانش آم ــورت ک ــن ص ــز و بدی متمرک
گــرد هــم آوریــم و جشــنواره ای بــا برنامه هایــی شــاد و آموزنــده داشــته  باشــیم 

ــوده اســت.  نب
اگــر هــم جشــنواره ای یــا همایشــی برگــزار شــد، تعــداد محــدودی دانش آمــوز در 
آن شــرکت کردنــد؛ ولــی امــروز جشــنواره »نخســتین واژه، آب« بــا حضــور بیــش 
 از 500 دانش آمــوز کاس اولــی برگــزار شــد. همچنیــن ایــن برنامــه بســیار شــاد 
و متنــوع بــود کــه بــا اســتفاده از هنرمنــدان در قالــب برنامه های نمایش توانســتند 
ــوزان ــه دانش آم ــه آب ب ــرف بهین ــاره مص ــی را درب ــیار خوب ــی بس ــکات آموزش  ن

بیاموزند.

 ایــن در حالــی اســت کــه شهرســتان نائیــن چنــد ســالی اســت کــه بــه جهــت 
ــه رو  ــی روب ــع آب ــا محدودیــت شــدید مناب ــرار دارد، ب ــری ق اینکــه در منطقــه کوی
اســت؛ پــس هــر قطــره آب در ایــن منطقــه کیمیاســت و کویرنشــینان قــدر آن را 

ــد. ــی می دانن ــه خوب ب
جشنواره »نخستین واژه، آب«

 در ادامــه ایــن اظهــارات حســن میــری، مدیــر آبفــای شهرســتان نائیــن، 
گفــت: آبفــای نائیــن همــه ســاله بــا همــکاری اداره ارشــاد و فرهنــگ اســامی 
جشــنواره و همایش هــای مختلفــی درخصــوص مصــرف بهینــه آب بــرای اقشــار 
 مختلــف جامعــه برگــزار می کنــد کــه در ســال جــاری بــا تعامــل بــا اداره آمــوزش 
و پــرورش برگــزاری جشــنواره »نخســتین واژه، آب« در دســتور کار قــرار گرفــت؛ 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــتین واژه، آب« ب ــنواره »نخس ــه جش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ممکــن بــرای دانش آمــوزان کاس اولــی برگــزار شــد کــه از برگزارکننــدگان ایــن 
جشــنواره قدردانــی می شــود. همچنیــن آبفــای نائیــن بــا همــکاری ائمــه جمعــه 
برنامه هــای آموزشــی مختلفــی بــرای مــردم در نظــر گرفتــه اســت. ملــزم کــردن 
ــن  ــات در ای ــر اقدام ــرف آب از دیگ ــده مص ــزات کاهن ــدارس و ادارات از تجهی م

زمینــه بــوده اســت.

در هشتمین گام «نخستین واژه، آب» مطرح شد:

 کویرنشینان قدر آب را به خوبی می دانند


