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عاقبت اختالف 

له
قا

رم
س مشکالت  دلیل  به  اخیر  ماه های  و  روزها  در 

در  زیادی  نگرانی های  شد،  آشکار  که  پنهانی 
آمد  وجود  به  مسئوالن  و  مردم  مختلف  سطوح 

ریشه  چشم برهم زدنی  در  اندرکاران  دست  باید  که 
آن را می خشکاندند؛ اما با اینکه این مطالبه از سوی 
ح و به دغدغه ای همگانی  مردم و رهبری نظام مطر
تعابیر  با  زیرا  نرسید؛  جایی  به  ظاهرا  شد،   تبدیل 
و  شد  پرداخته  آن  به  غیراصولی  مختلف  مواضع  و 

همچنان هنوز که هنوز  است، به جایی نرسیده.
که مثل موریانه  که یکی از انواع فساد   همه معتقدند 
پایه های نظام را می خورد و سست می کند، فساد مالی 
و اقتصادی است. با این مطلب مخالفتی نیست؛ اما 
به نظر می رسد در تعریف آن اختالف شدید است؛ چون 
گروهی، شخصی  گاهی منافع حزبی،  آنجا متاسفانه 
حقوق های  جا  یک  لذا  است؛  تاثیرگذار   ... و  فامیلی 
نجومی مردود است و باید با آن برخورد شود و یک جا 

اصال این مبالغ، نجومی یا غیرقانونی نیست! ...
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رفتــار  بــر  مجلــس  نظــارت  هیئــت  عضــو 
ــکایت  ــه ش ــاره ب ــا اش ــس ب ــدگان مجل نماین
در  دهــم  مجلــس  نماینــدگان  از  متعــدد 
ــکایت  ــای ش ــت: پرونده ه ــور گف ــت مذک هیئ
ــم  ــس نه ــم از مجل ــس ده ــدگان مجل از نماین

بیشــتر اســت.
حجت االســام و المســلمین علیرضــا ســلیمی 

نماینــده محــات در مجلــس شــورای اســامی 
ــر  ــس ب ــارت مجل ــت نظ ــه هیئ ــان اینک ــا بی ب
رفتــار نماینــدگان جلســات منظــم هفتگــی دارد، 
گفــت: ایــن جلســات سه شــنبه هــر هفتــه 
ــای  ــدگان و پرونده ه ــکایت از نماین ــزار و ش برگ

ــود. ــی می ش ــا بررس آن ه
پرونده هــای  حجــم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مطرح شــده در ایــن هیئــت تصریــح کــرد: 
پرونده هــای زیــادی در چهــار مــاه گذشــته 
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــده ک ــرح ش ــت مط در هیئ
ــان در  ــی همچن ــده و بعض ــف ش ــن تکلی تعیی

دســت بررســی اســت.
رفتــار  بــر  مجلــس  نظــارت  هیئــت  عضــو 
نماینــدگان مجلــس افــزود: حجــم پرونده هــای 
ــه  ــم، ب ــس ده ــت در مجل ــده در هیئ مطرح ش
ــت. ــتر اس ــی بیش ــم خیل ــس نه ــبت مجل نس

افزایــش  دالیــل  درخصــوص  ســلیمی 
ــل آن  ــت: دالی ــور گف ــت مذک ــا در هیئ پرونده ه
ــا  ــه از آن ه ــی ک ــد از شــاکیان و نمایندگان را بای

افــکار پرســید.  می شــود،  شــکایت 

بررســی  رئیــس مجلــس شــورای اســامی در زمــان 
مــاده ای از الیحــه برنامــه ششــم مربــوط بــه حــل مشــکل 
بازنشســتگان صنــدوق فــوالد گفــت: دلــم می خواهــد 
ــن  ــدر ای ــون آنق ــود؛ چ ــل ش ــوالد ح ــدوق ف ــکل صن مش
پیرمردهــا ) تجمــع کننــدگان صنــدوق بازنشســتگی فــوالد( 

آدم خجالــت می کشــد. جلــوی مجلــس می آینــد، 
 نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی دیــروز )چهارشــنبه( 
مجلــس و در هنــگام بررســی بنــدی از مــاده 13 مربــوط بــه 
حــل مشــکل بازنشســتگان صنــدوق فــوالد بــه بحث هــای 
ــزوم  ــر ل ــن بحــث ب ــه همگــی در ای ــد ک متعــددی پرداختن

حــل مشــکل ایــن صنــدوق بــا ارائــه پیشــنهادات مختلفــی 
تاکیــد می کردنــد. در ایــن بیــن رئیــس مجلــس پیشــنهاد 
رفــع ابهــام و اصاحیــه ای در بنــد ارجاعــی کمیســیون تلفیــق 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــاس آن صن ــر اس ــا ب ــرد ت ــرح ک را مط
ــا  ــد ت ــال یاب ــه وزارت کار انتق ــت ب ــظ موقعی ــا حف ــوالد ب ف
نگرانــی نماینــدگان مبنــی بــر اینکــه بــا ایــن انتقــال ماهیــت 
ــوم شــود، از بیــن  صنــدوق و وضعیــت بازنشســتگان نامعل
رود. در خــال ایــن بحث هــا رئیــس مجلــس در واکنــش 
ــدوق  ــع مشــکل صن ــرای رف ــدگان ب ــه نماین ــاش هم ــه ت ب
ــت:   ــرد و گف ــه آرامــش ک ــوت ب ــا را دع بازنشســتگان، آن ه
دلــم می خواهــد مشــکل صنــدوق فــوالد حــل شــود؛ چــون 
آنقــدر پیرمردهــا جلــوی مجلــس آمده انــد کــه آدم خجالــت 
ــنهاد  ــه پیش ــش ب ــن در واکن ــی همچنی ــد. الریجان می کش
ــتگان  ــدوق بازنشس ــال صن ــال انتق ــه دنب ــه ب ــور ک قاضی پ
ــود  ــوری ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــوالد ب ــان ف کارکن
گفــت: صنــدوق بازنشســتگی کشــوری »مفلــس فــی 
ــع  ــن مناب ــا تامی ــه ب ــم ک ــد کاری کنی امــان هللا« اســت؛ بای

مشــکات ایــن صنــدوق رفــع شــود. ایســنا

متأســفانه  مــکارم شــیرازی گفــت:  العظمــی  آیــت هللا 
ــه  ــد و مســائل ب نهادهــای کشــوری، جــدا جــدا کار می کنن
ــه  ــی ک ــای نجوم ــل موضــوع حقوق ه ــی نمی رســد؛ مث جای
اطاعاتــی  دســتگاه های  می کنــد،  جداگانــه کار  دولــت 
مشــاهده  لــذا  ...؛  و  جداگانــه  دادگســتری  جداگانــه، 
می کنیــم مســئله ای کــه وجــدان جامعــه را جریحــه دار 

کــرده اســت، بــه جایــی نمی رســد.
ــروز در درس  ــح دی ــیرازی صب ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
ــکات  ــی از مش ــم، یک ــم ق ــجد اعظ ــه در مس ــارج فق خ
جامعــه را پراکنــده کاری عنــوان کردنــد و گفتنــد: متأســفانه 
نهادهــای کشــوری، جــدا جــدا کار کــرده و مســائل بــه جایی 
ــت  ــه دول ــی ک ــای نجوم ــل موضــوع حقوق ه نمی رســد؛ مث
ــه،  ــی جداگان ــتگاه های اطاعات ــد؛ دس ــه کار می کن جداگان
می کنیــم  مشــاهده  لــذا  ...؛  و  جداگانــه  دادگســتری 
مســئله ای کــه وجــدان جامعــه را جریحــه دار کــرده، هنــوز به 
جایــی نرســیده اســت؛ امــا اگــر نماینــده ای از هــر دســتگاه 
دور هــم نشســته و تصمیــم بگیرنــد، مســئله تمــام خواهــد 

شــد.

ــی  ــتفاده های مال ــئله سوء اس ــتند: مس ــار داش ــان اظه ایش
کان و قاچــاق نیــز نمونــه دیگــری از ایــن مشــکات موجود 
ــت، دســتگاه  ــی، دول ــده نهادهــای اطاعات ــه نماین اســت ک
ــن  ــف ای ــینند و تکلی ــه بنش ــک جلس ــد در ی ــا و ... بای قض

موضــوع را مشــخص کننــد.
ایــن مرجــع تقلیــد ابــراز داشــتند: بررســی مشــکات فضای 
ــز از دیگــر معضــات امــروز جامعــه اســت کــه  مجــازی نی
ــا همــکاری و تعامــل دســتگاه های مربوطــه مرتفــع  بایــد ب

شــود. دانا

رئیــس هیئــت کشــورمان در جلســه امــروز کمیســیون مشــترک 
برجــام، بــا تکذیــب خبــر وال اســتریت ژورنــال گفــت: ایــران قــادر 

ــد. ــود مــواد بیشــتری غنی ســازی کن خواهــد ب
ســید عبــاس عراقچــی، رئیــس هیئــت کشــورمان در جلســه دیروز 
کمیســیون مشــترک برجــام بــا تکذیــب خبــر وال اســتریت ژورنال 
ــرح  ــا »ط ــود ب ــه خ ــان جلس ــترک در پای ــیون مش ــت: کمیس گف
ایــران« بــرای پاک ســازی رســوبات از تاسیســات غنی ســازی 

نظنــز موافقــت کــرد.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن طــرح، کلیــه رســوبات مــواد غنی شــده 
کــه از لوله هــا بیــرون آورده می شــوند از شــمول ٣٠٠ کیلــو ذخایــر 
مــواد غنی شــده ایــران خــارج شــده و بدیــن ترتیــب ایــران قــادر 

خواهــد بــود مــواد بیشــتری را غنی ســازی کنــد.
ــه  ــترک ک ــیون مش ــه کمیس ــن مصوب ــرد: ای ــه ک ــی اضاف عراقچ
توســط متخصصــان  مذاکــرات کارشناســی  ماه هــا  محصــول 
ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان اســت، پــس از ترجمــه در ســایت 

ــد. ــد ش ــه درج خواه ــور خارج وزارت ام

ــاد  ــرای ایج ــه ب ــان ک ــی منافق ــبکه های اصل ــی از سرش یک
اغتشــاش در مراســم تشــییع آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی 

وارد کشــور شــده بــود در اصفهــان دســتگیر شــد.
خبرگــزاری  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ــل  ــی از عوام ــته یک ــی روز گذش ــای امنیت ــارس، نیروه ف
و سرشــبکه های اصلــی منافقــان را در اصفهــان بــه دام 

انداختنــد.
ــن  ــی ای ــن گــزارش، یکــی از ماموریت هــای اصل ــر ای ــا ب بن
ــاش در  ــنج و اغتش ــاد تش ــت ایج ــازماندهی جه ــرد س ف
جریــان تشــییع پیکــر آیــت هللا  هاشــمی در تهــران بــوده کــه 

در اطــراف ســی و ســه پــل دســتگیر شــده اســت.
طبــق اطاعــات رســیده، ایــن فــرد پیــش از ورود بــه کشــور 
در تــور اطاعاتــی دســتگاه های امنیتــی کشــور قــرار داشــته 
و از او ویدئوهــای متعــددی جهــت ارســال بــه شــبکه 
ماهــواره ای وابســته بــه گــروه تروریســتی منافقــان نیــز بــه 

دســت آمــده اســت. 

افزایش پرونده های شکایت از نمایندگان مجلس 

الریجانی: 

مشکالت بازنشستگان صنعت فوالد باید حل شود

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی: 

حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده است

عراقچی ضمن تکذیب خبر وال استریت ژورنال:

 ایران قادر خواهد بود 

مواد بیشتری غنی سازی کند

با اقدام نیروهای امنیتی صورت گرفت:

دستگیری یکی از سرشبکه های اصلی 

منافقان در اصفهان 

حتما بخوانید!
مشکالت بازنشستگان صنعت فوالد... پنجشنبه  23  دی ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
یــک جــا بایــد بــا چنگ زننــدگان بــه بیت المــال 
برخــورد کــرد و جــای دیگــر گفتــه می شــود ... . 
ــا موضــوع ســخن  ایــن دوگانگی هــا پیــش مــی رود ت
ــد  ــی می رس ــه جای ــود و ب ــه می ش ــئوالن عالی رتب مس
ــه گــردن  ــی می خواهــد کوتاهی هــا را ب کــه هــر جریان

ــم.  ــه دیدی ــود ک ــن می ش ــدازد و ای ــری بین دیگ
 هــر جــا کســی حقــوق مــردم را نادیــده بگیــرد 
و دســتش را در کیســه بیت المــال کنــد و حقــوق 
مــردم را بــه دلیلــی از خــود بدانــد، بایــد ایــن دســت 
ــچ  ــد و هی ــس باش ــر ک ــت ه ــود؛ دس ــع ش ــورا قط ف
مســئولی نبایــد در مقابــل آن کوتــاه بیایــد یــا در 
مقــام دفــاع برآیــد. مســئوالن مراقــب باشــند فریــب 
ــد ــرده  و خورده ان ــال ب ــه از بیت الم ــی را ک ــراد ناپاک  اف

نخورند.
 کســی چندیــن هــزار میلیــارد بــرده و معلــوم نیســت 
ــا آن چــه کــرده اســت؛ امــروز هــم جــواب درســتی  ب
ــان  ــه ج ــئوالن ب ــود مس ــث می ش ــد و او باع نمی ده
ــاب  ــه و انق ــش جامع ــان آرام ــه ج ــه ب ــه ک ــم ن ه
بیفتنــد؛ آیــا ایــن خســارتی بــزرگ و غیرقابــل تحمــل 

نیســت؟ 
ــت  ــن نصیح ــئوالن چنی ــه مس ــی)ره( ب ــام خمین ام
محیــط  یــک  در  آقایــان  می فرماینــد:  توصیــه  و 
ــد.  ــان کنن ــش بی ــا آرام ــد ب ــه دارن ــائلی را ک آرام مس
ــد  ــد، در ســلیقه ها دارن ــا دارن ــه در دیده ــی ک اختافات
این هــا را بــا یــک آرامــش خاطــر بیــان و حــل و فصــل 
ــا  ــه در آنج ــم ک ــور ه ــائل کش ــه مس ــع ب ــد و راج کنن
می آیــد، بــاز هــم بــا یــک محیــط آرام. در محیــط آرام 
اســت کــه عقل هــا می تواننــد کار بکننــد. آن روزی کــه 

ــار مــی رود... . ــل کن ــد، عق ــوی کار آم غضــب ت
واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر بــه عقــل مراجعــه شــود 
و عقــل سیاســی کامــل باشــد و گروه گرایــی و دســته 
ــل  ــرود، در مقاب ــار ب ــا کن ــی و دنیاطلبی ه و فامیل گرای
چپاولگــران بایــد حــرف مســئوالن یکــی باشــد و هــر 
کــدام دیگــری را تاییــد و تکمیــل کننــد؛ مگــر منفعتــی 

غیــر از منفعــت ملــی در کار باشــد کــه خــدا نکنــد. 
ــو و جــار و جنجــال  ــا هیاه ــر ب ــد: اگ ــام می فرماین ام
بخواهیــد یــک مســئله را حــل بکنیــد و هــر کســی در 
نظــر داشــته باشــد کــه طــرف مقابــل خــودش را مثــل 
ــوه  ــی رود و ق ــار م ــا کن ــد، عقل ه ــمن بکوب ــک دش ی
ــود ــار نش ــر مه ــت اگ ــن قوه هاس ــه بدتری ــه ک  غضبی

ــل  ــه ح ــر اینک ــاوه ب ــائل را ع ــد و مس در کار می افت
. می کننــد...  مشــکل تر  نمی کننــد، 

دعواهــای مــا دعوایــی نیســت کــه بــرای خــدا باشــد. 
ایــن را همــه از گوشــتان بیــرون کنیــد! همه تــان 
ــا  ــم کــه دعــوای م ــرون کنی ــا، از گوشــمان بی همــه م
بــرای خداســت؛ مــا بــرای مصالــح اســام دعــوا 
می کنیــم. خیــر! مســئله ایــن حرف هــا نیســت. مــن 
ــما  ــن و ش ــود م ــوای خ ــازی داد! دع ــود ب را نمی ش
و همــه کســانی کــه دعــوا می کننــد، همــه بــرای 

ــت! ــان اس خودش
 بــه حســب وجــدان، ایــن مردمــی کــه شــماها را روی 
 کار آورده انــد، ایــن مــردم زاغه نشــین کــه شــماها 
ــد  ــا را بکنی ــه آن ه ــانده اند، ماحظ ــند نش را روی مس
و ایــن جمهــوری را تضعیفــش نکنیــد. بترســید از 
 آن روزی کــه مــردم بفهمنــد در باطــن شــما چیســت

ــه  ــک انفجــار حاصــل بشــود. از آن روز بترســید ک و ی
ممکــن اســت یکــی از »ایــام هللا« - خــدای نخواســته - 
ــن نیســت  ــه ای ــر قضی ــدا بشــود و آن روز دیگ ــاز پی ب
کــه برگردیــم بــه ۲۲ بهمــن. قضیــه ]ایــن [ اســت کــه 

ــرداد 13۶۰( ــد! )۶ خ ــا را می خوانن ــه م ــه هم فاتح
خوشــبختانه رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار 
بــا مــردم قــم در 19 دی فرمودنــد ایــن موضــوع حــل 
می شــود. )مــن کاری بــه بگومگوهــای اخیــر رؤســای 
ــه  ــت و ب ــی نیس ــوع مهم ــرا موض ــدارم؛ زی ــوه ن دو ق
ــام می شــود؛ اگرچــه دشــمن  ــی تم ــوه  اله حــول و ق

ــت.( ــی آن هاس ــال بزرگ نمای ــه  دنب ب

درس مهم زندگی                               

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانسرویس سیاست

بــه روایــت ابــن شــهر آشــوب 1٣ ربیع الثانــی، ســالروز 
شــهادت حضــرت فاطمــه ســام هللا علیهاســت. گرچــه 
روایت هــای دیگــر بیشــتر مــورد وثــوق دانســته شــده 
امــا ضمــن تســلیت بــا اســتفاده از ایــن فرصــت 
بــه یکــی از درس هــای آن بانــوی بــزرگ اســام 

می پردازیــم.
قناعت، سادگی و شکرگزاری

یــک زن مســلمان در پرتــو تعالیــم قــرآن و اهــل بیــت 
ــتی  ــادگی و ساده زیس ــواره زّی س ــام، هم علیهم الس
ــت  ــام هم ــد و تم ــرار می ده ــود ق ــن خ را نصب العی
ــه  ــدان صالــح و حرکــت ب ــرای تربیــت فرزن خــود را ب
ســوی کمــال بــه کار می گیــرد؛ چــرا کــه دلدادگــی بــه 
دنیــا و مظاهــر فریبنــده آن مانــع رشــد، ترقــی معنــوی 

و کمــال انســانی اســت.
ــام  ــل از تم ــوه ای کام ــرا علیهاالســام جل حضــرت زه
ــود  ــات خ ــول حی ــک زن در ط ــه ی ــی اســت ک کماالت
ــط  ــه فق ــی ک ــود؛ زن ــل ش ــه آن نائ ــت ب ــن اس ممک
ــی شــاهانه  ــی و زندگ ــال تشــریفات، دنیاگرای ــه دنب  ب
ــد  ــد، نمی توان ــی باش ــای آنچنان ــرافی و لباس ه و اش
بــه اهــداف واالی زندگــی پــاک معنــوی دســت یابــد 
 و فرزندانــی شایســته تربیــت کنــد. بــه همیــن جهــت
ــزرگ  ــر ب ــه دخت ــا اینک ــام ب ــرا علیهاالس ــرت زه حض
ــت  ــت از موقعی ــود و می توانس ــام ب ــان اس ــر جه رهب

ــرد.  ــن نک ــد، چنی ــادی کن ــرداری م ــود بهره ب خ
ســلمان فارســی می گویــد: روزی حضــرت فاطمــه 
ــر  ــر س ــاده ب ــادری س ــه چ ــدم ک ــام را دی علیهاالس
ــران  ــا! دخت ــا تعجــب عرضــه داشــتم: عجب داشــت. ب
پادشــاهان ایــران و قیصــر روم بــر کرســی های طایــی 
می نشــینند و پارچه هــای زربافــت و اشــرافی بــه تــن 
ــه  ــی هللا علی ــدا صل ــول خ ــر رس ــا دخت ــد؛ ام  می کنن
و آلــه کــه شــکوهش از همــه آن هــا بیشــتر اســت، نــه 
ــه لباس هــای  ــر ســر دارد و ن چادرهــای گران قیمــت ب

فاخــر و زیبــا بــه تــن! 
ــْلَماُن اِنَّ  ــا َس ــود: َی ــام فرم ــرا علیهاالس ــرت زه حض
ــٍر؛ ای  ــْوٍم آِخ ــیَّ لَِی ــاَب َو اْلکََراِس َی ــا الثِّ ــَر َلَن ــَه َذخَّ اللَّ
]زینتــی[  لباس هــای  ]بــزرگ[  خداونــد  ســلمان! 
و تخت هــای ]طایــی[ را بــرای مــا در روز قیامــت 
ذخیــره کــرده اســت.حضرت فاطمــه علیهاالســام 
آنــگاه بــه محضــر رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه 
آمــد و عــرض کــرد: »یــا رســول هللا! ســلمان از لبــاس 
ســاده مــن تعجــب کــرد. قســم بــه خدایــی که تــو را به 
رســالت در راه حــق برانگیخــت، مــن و همســرم علــی 
ــود  ــه خ ــاده را پیش ــی س ــواره زندگ ــام هم علیه الس
کرده ایــم. فــرش خانــه مــا پوســت گوســفندی اســت 
ــورد و  ــف می خ ــر روی آن عل ــترمان ب ــا ش ــه روزه ک
شــب ها بــر روی آن می خوابیــم و بالــش مــا چرمــی 
اســت کــه از لیــف خرمــا پــر شــده اســت.«همچنین 
ــزل  ــه وارد من ــه و آل ــی هللا علی روزی رســول خــدا صل
را  دختــرش  و  شــد  علیهاالســام  زهــرا  حضــرت 
 مشــاهده کــرد در حالــی کــه روی زمیــن نشســته 
بــا یــک دســت فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه، شــیر 
می دهــد و بــا دســت دیگــر بــا آســیاب دســتی 
ــد. از دیــدن زندگــی ســاده، امــا  گندم هــا را آرد می کن
گــرم و پرعاطفــه حضــرت فاطمــه علیهاالســام اشــک 
در چشــمان رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه حلقــه 
ــاَوِة  ــا ِبَح ــَراَرَة الدنی ــی َم ِل ــاْه َتَعجَّ ــا ِبْنَت زد و فرمــود: َی
اْلِخــَرِة؛ دختــرم! مشــکات دنیــا را بــه یــاد شــیرینی 
]و حــاوت زندگــی در[ جهــان آخــرت بــر خــود همــوار 
ــام  ــه علیهاالس ــرت فاطم ــن! حض ــل ک ــاز و تحم س
ــِه َعَلــی  ــِه اْلَحْمــُد لِلَّ نیــز عرضــه داشــت: َیــا َرُســوَل اللَّ
ــدا!  ــول خ ــِه؛ ای رس ــی آالَِئ ــِه َعَل ــکُْر لِلَّ ــِه َو الشُّ َنْعَماِئ
حمــد و ســپاس خداونــد را در مقابــل ایــن همــه 
ــتی  ــت.البته ساده زیس ــا داده اس ــه م ــه ب ــی ک نعمت
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــلمان ب ــوی مس ــک بان ی
ــه  ــد؛ بلک ــی کن ــاس زندگ ــد لب ــوده و ب ــده و آل ژولی

ــزی باشــد. ــی و تمی ــا پاک ــوأم ب ــد ت ســادگی او بای

خبر سیاسی 
اخبار سیاسی 

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 

ضابطه مند می شود
رئیــس کمیتــه اطاع رســانی ســتاد انتخابــات کشــور 
ــد  ــانه نباش ــع رس ــون جام ــه قان ــی ک ــا زمان ــد: ت می گوی
ــه نظــر می رســد؛گرچه  ــرل فضــای مجــازی ســخت ب کنت
ایــن فضــا دارای فوایــدی اســت و می توانــد بــه مشــارکت 
ــی  ــی نگران ــا از طرف ــد، ام ــک کن ــات کم ــردم در انتخاب م

وجــود دارد.
جلســات ســتاد انتخابــات کشــور در حــال برگــزاری اســت 
و هــر کــدام از اعضــا برنامــه کاری خــود را دنبــال می کننــد 
ــن دوره  ــکوه دوازدهمی ــالم و پرش ــزاری س ــه برگ ــا زمین ت
ــات  ــن دوره انتخاب ــوری و پنجمی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــا مشــارکت حداکثــری 
ــان  ــید رمض ــاس س ــن اس ــر همی ــد. ب ــم آی ــردم فراه م
ــه اطاع رســانی  شــجاعی کیاســری، عضــو و رئیــس کمیت
ســتاد انتخابــات کشــور، از برنامه هــای ایــن کمیتــه گفــت.

او از صحبــت بــا صداوســیما در موضــوع برنامه هــای 
ــزود:  ــت و اف ــوری 9۶ ســخن گف ــات ریاســت جمه انتخاب
مــوارد  از  کاندیداهــا  ســفر  دوره گذشــته، گــزارش  در 
بــرای  بــود؛ چــون میــزان و معیــاری  چالش برانگیــز 
ســنجش حضــور جمعیــت و انتخــاب بخشــی از ســخنرانی 
ــاب  ــیما انتخ ــمت ها را صداوس ــن قس ــت. ای ــود نداش وج
ــد؛ مــا ایــن همــه حــرف  می کــرد و نامزدهــا نیــز می گفتن
ــاب  ــا انتخ ــای م ــمت از صحبت ه ــن قس ــرا ای ــم، چ زدی

شــد.
همچنیــن شــجاعی کیاســری ضابطه منــد کــردن بیلبوردهــا 
تبلیغــات  هنــگام  شــهرداری،  تبلیغاتــی  تابلوهــای  و 
انتخابــات ریاســت جمهــوری را از دیگــر دســتورکارهای 
کمیتــه اطاع رســانی ســتاد انتخابــات خوانــد و اظهــار کــرد: 
بــا ایــن کار احتمــال زد و بنــد شــهرداران بعضــی مناطــق بــا 

ــن ــود. خبرآنای ــی می ش ــا منتف ــی کاندیداه برخ

تعطیالت دو هفته ای مجلس
ــی مجلــس  ــه ای جلســات علن ــل برگــزاری ۶ هفت ــه دلی ب
ــدت ۲  ــه م ــدگان ب ــم، نماین ــه شش ــی برنام ــرای بررس ب
هفتــه بــرای سرکشــی بــه حوزه هــای انتخابیــه خــود 

می رونــد.
ــس  ــت در مجل ــردم جیرف ــده م ــور، نماین ــی کمالی پ یحی
مجلــس  هفتــه ای   ۲ تعطیــات  از  اســامی،  شــورای 
خبــر داد و گفــت: مجلــس از روز شــنبه ۲5 دی بــه 
 مــدت ۲ هفتــه تــا یکشــنبه 1۰ بهمــن تعطیــل اســت 

و نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود می روند.
وی دربــاره علــت تعطیــات ۲ هفتــه ای مجلــس گفــت: بــه 
دلیــل اینکــه نماینــدگان طــی ۶ هفتــه گذشــته و در بیــش 
از 4۰ جلســه برنامــه ششــم توســعه کل کشــور را بررســی 
کردنــد، بــه مــدت ۲ هفتــه مجلــس تعطیــل اســت. تســنیم

وصیت نامه آیت هللا  هاشمی رفسنجانی 

توسط خانواده ایشان گشوده شد
 وصیت نامــه مرحــوم  هاشــمی رفســنجانی کــه در 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــان در مجم ــر ایش دفت
ــوده  ــان گش ــواده ایش ــط خان ــد، توس ــداری می ش نگه

شــد.
ــر  ــه پس ــنجانی در وصیت نام ــمی رفس ــوم  هاش  مرح
ــی  ــوان وص ــه عن ــمی را ب ــن  هاش ــود محس ــد خ ارش
خــود تعییــن کــرده و وصایــای شــرعی خــود را مکتــوب 

ــد. نمــوده بودن
 محســن  هاشــمی گفــت: وصیت نامــه ایشــان مربــوط 
ــود  ــرار ب ــه ق ــل ک ــد ســال قب ــه ســال 79 اســت. چن ب
ــن  ــه م ــتند و ب ــه نوش ــک وصیت نام ــوند، ی ــو ش آنژی
دادنــد و مــن را وصــی کردنــد؛ وصیت نامــه جدیــدی از 

ــزاری دانشــجو ــم. خبرگ ــدا نکرده ای ــوز پی ایشــان هن

مقامــات اطاعاتی-امنیتــی آمریــکا می گوینــد 3۰ 
ــعه  ــاخت و توس ــال س ــران در ح ــه ای ــور از جمل کش
تجهیــزات مرتبــط بــا حمــات ســایبری هســتند 
ــورد  ــور را م ــن کش ــاخت های ای ــد زیرس ــه می توان ک

ــد. ــرار دهن ــه ق حمل
در گــزارش تهیه شــده بــرای کمیتــه نیروهــای مســلح 
ــات  ــس اطاع ــر آژان ــر، مدی ــز ِکَلِپ ســنا توســط جیم
ملــی آمریــکا/DIRNSA، بــا همــکاری مارســل لتــر 
ــک  ــرال مای ــاع و آدمی ــات وزارت دف ــس اطاع رئی
 CYBERCOM/ ــایبری ــد س ــده واح ــرز، فرمان راج
آمــده اســت روســیه در رأس ایــن کشورهاســت کــه با 
پیشــرفته ترین تســلیحات ســایبری، اســتانداردهای 
جنــگ ســنتی را دور زده اســت و ســعی کــرده امنیــت 

ملــی آمریــکا را بــه خطــر بینــدازد.
در ایــن گــزارش خطــاب بــه ســنا آمــده اســت: 
ــرژی  ــد ان ــی مانن ــاخت های حیات ــت از زیرس حفاظ
 بخش هــای مالــی و بانکــی، تولیــد و کارخانه هــا

ــه  ــتی ب ــتم های بهداش ــات، سیس ــل، ارتباط حمل ونق
یــک چالــش امنیــت ملــی بــه  طــور فزاینــده تبدیــل  
ــایبری  ــگ س ــه در جن ــی ک ــت و از آنجای ــده اس ش
ــود، کشــورهایی  ــده جنــگ خواهــد ب ــده برن حمله کنن

ماننــد روســیه بــا افزایــش قــدرت تهاجمــی ســایبری 
ــکا  ــه آمری ــی را ب ــات هولناک ــد ضرب ــود، می توانن خ

ــد. وارد کنن
ایــن ماقــات و گــزارش پــس از آنچــه ســناتور جــان 
 مک کیــن، رئیــس کمیتــه نیروهــای مســلح، آن 
را حملــه بی ســابقه بــه دموکراســی )حمــات هکــری 
ــه  ــه البت ــکا ک ــات آمری ــت در انتخاب ــیه و دخال روس

ــتور کار  ــد، در دس ــد( خوان ــی ش ــپ نف ــط ترام توس
ــرار گرفــت. ق

در ایــن گــزارش آمــده اســت: روســیه، بازیگــر کاملــی 
در صحنــه ســایبری شــده و از تاکتیک هــای ســایبری 
بســیار پیچیــده بــرای انجــام حمــات خــود اســتفاده 
می کنــد. همچنیــن از چیــن یــاد شــده کــه بیشــتر بــه 
دنبــال جاسوســی از طریــق فضــای ســایبری اســت تا 

علیــه هــر گونــه دســت درازی بــه نظــام سیاســی ایــن 
کشــور مقابلــه کنــد؛ هرچنــد اخیــرا حمــات ســایبری 

چیــن بــه آمریــکا کمتــر شــده اســت. 
در ایــن گــزارش آمــده اســت: پکــن هــر گونــه 
 تهدیــد علیــه ثبــات داخلــی و مشــروعیت خــود 
را نمی پذیــرد و اســتراتژی ســایبری خــود را بــر ایــن 
ــی  ــد جاسوس ــت؛ هرچن ــرده اس ــف ک ــاس تعری اس
آمریکایــی  کمپانی هــای  از  اطاعــات  ســرقت   و 
فضــای  در  خــود  اولیــه  سیاســت های  جــزو  را 

اســت. حفــظ کــرده  همچنــان  ســایبری 
بــه عقیــده ایــن مقامــات ایــران نیــز در ایــن فهرســت 
در شــمار کشــورهایی اســت کــه روی اســتراتژی 
جاسوســی ســایبری، پروپاگانــدا و حملــه تمرکــز 
کــرده اســت؛ امــا کــره شــمالی خــود را بــرای 
حمــات ســایبری مخــرب بــرای حمایــت از اهــداف 
سیاســی خــود در ســطح بین الملــل آمــاده می کنــد.

ــرفت های  ــه پیش ــد ک ــد می کنن ــات تأکی ــن مقام ای
فناورانــه 5 ســال آینــده، ریســک های جدیــد ســایبری 
ــایبری  ــات س ــای حم ــد و فض ــش می دهن  را افزای
و فضــای ســنتی جنــگ بــه تقاطــع حســاس تاریخی 

خــود نزدیــک می شــوند.

ــن  ــده: ای ــام آم ــترک برج ــیون مش ــه کمیس  در بیانی
ــر  ــکا مبنــی ب کمیســیون تضمین هــای ارائه شــده آمری
اینکــه تمدیــد قانــون ایســا، تاثیــری بــر فرآینــد رفــع 
می شــود  بهره منــد  آن  از  ایــران   تحریم هایــی کــه 

را ندارد، مورد توجه قرار داد.
 سه شنبه شــب کمیســیون مشــترک برجــام بــرای 
ــکا در  ــران از بدعهــدی آمری ــه شــکایت ای رســیدگی ب
ــزار شــد.  ــن برگ ــورگ وی ــل کوب اجــرای برجــام در هت
ــی  ــه مطبوعات ــت، بیانی ــن نشس ــزاری ای ــی برگ در پ
ــن  ــل ای ــن کام ــد. مت ــادر ش ــیون ص ــوی کمیس از س
بیانیــه بدیــن شــرح اســت: در آســتانه اولیــن ســالگرد 
اجــرای برجــام، نشســت کمیســیون مشــترک برنامــه 
جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( در تاریــخ 1۰ ژانویــه 

ریاســت کمیســیون  شــد.  برگــزار  ویــن  در   ۲۰1۷
مشــترک متشــکل از گــروه 1+5، اتحادیــه اروپــا 
ــی  ــده عال ــی، نماین ــم موگرین ــرف خان ــران از ط و ای
اتحادیــه اروپایــی توســط خانــم هلگا اشــمیت، رئیس 
امــور خارجــی اتحادیــه، صــورت پذیرفــت و جلســه در 
ســطح معاونــان و مدیــران سیاســی کشــورهای عضــو 
برجــام بــود. کمیســیون مشــترک مشــخصا بــه منظور 
بررســی نگرانی هــای مطرح شــده از ســوی ایــران 
ــاب آقــای ظریــف  طــی نامــه مــورخ 1۶ دســامبر جن

خانــم  بــه  خطــاب  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 

ــوان  ــه عن ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــده عال ــی نماین موگرین
ــده کمیســیون مشــترک، تشــکیل شــد.  هماهنگ کنن
طبــق درخواســت ایــران، قبــل از نشســت کمیســیون 
مشــترک، یــک نشســت گــروه کاری رفــع تحریم هــا 

ــد.  ــکیل گردی ــی تش ــطح کارشناس ــز در س نی
کلیــه طرف هــای برجــام دوبــاره بــر تعهــد قاطــع 
خــود بــه تــداوم اجــرای کامــل و موثــر برجــام تصریــح 
ــاره  ــد دوب ــن تاکی ــترک ضم ــیون مش ــد. کمیس کردن
بــر اهمیــت تعهــدات مرتبــط بــا رفــع تحریم هــا 
وفــق برجــام، به ویــژه در ارتبــاط بــا قانــون ایســا 

تضمین هــای ارائه شــده توســط ایــاالت متحــده را 
مبنــی بــر اینکــه تمدیــد قانــون تحریم هــای ایــران بــه 
ــی  ــد رفــع تحریم های ــر فرآین ــوان تاثیــری ب هیــچ عن
ــد می شــود  ــا بهره من ــق برجــام از آن ه ــران طب ــه ای ک
بــرای  را  محدودیتــی  روی  هیــچ  بــه  و  نداشــته 
ــا  ــی ب ــراودات بازرگان ــام م ــث انج ــرکت ها از حی ش
ــرار داد.  ــه ق ــورد توج ــرد، م ــد ک ــاد نخواه ــران ایج ای
ــای  ــدات طرف ه ــن تعه کمیســیون مشــترک همچنی
برجــام مبنــی بــر رفــع تحریم هــا بــه صــورت مســتمر 
ــد  ــاره مــورد تاکی ــد ۲1 برجــام را دوب ــق بن ــژه طب به وی
قــرار داد. از فرصــت برگــزاری ایــن جلســه کمیســیون 
ــرای بررســی بعضــی موضوعــات هســته ای برجــام  ب

ــز اســتفاده شــد. نی

مراســم ترحیم رفیــق دیرین و همســنگر دوران مبــارزات و همکار 
 نزدیــک دوران جمهــوری اســامی، حضــرت حجت االســام 
و المســلمین  هاشــمی رفســنجانی)رحمةهللا علیه(، رئیس فقید 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، از ســوی رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی در حســینیه  امــام خمینــی)ره( بــا حضــور 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای برگــزار شــد.
بســتگان  و  خانــواده  اعضــای  کــه  مراســم  ایــن  در 
حجت االســام و المســلمین  هاشــمی رفســنجانی، رؤســای 
قــوای ســه گانه، مســئوالن کشــوری و لشــکری و قشــرهای 

ــان، آیاتــی از کام هللا  مختلــف مــردم حضــور داشــتند، قاری
مجیــد را تــاوت کردنــد و ذاکــران اهــل  بیــت)ع( بــه 

مداحــی پرداختنــد.
ــخنانی ــی در س ــدی کرمان ــت هللا موح ــم، آی ــن مراس  در ای

ایمــان بــه خــدا و ایســتادگی در راه حــق را مهم تریــن 
ــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  ویژگــِی رئیــس فقی
دانســت و افــزود: ملــت قدرشــناس ایــران هرگــز مبــارزات 
آن یــار دیریــن امــام و رهبــری در مقابــل طاغوت هــای 
ــن  ــه  اســتکبار و همچنی ــوی و جبه ــم پهل ــی رژی ــان یعن زم

ــد  ــی مانن ــع مختلف ــئولیت های او در مقاط ــات و مس خدم
ریاســت  اســامی،  شــورای  مجلــس  مقــدس،  دفــاع 
ــاد  ــام را از ی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوری و مجم جمه
ــظ  ــم حف ــت مه ــه مصلح ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــد ب نخواهن
انســجام ملــی و حساســیت آن یــار صمیمــی انقــاب 
ــامی  ــام اس ــزود: در نظ ــام اف ــح نظ ــت از مصال ــر حفاظ ب
فصل الخطــاب، مقــام معظــم رهبــری اســت و ایشــان نیــز 
ــد  ــی بای ــل، همگ ــام عم ــه در مق ــد داشــت ک ــواره تأکی هم

ــیم. ــری باش ــع رهب ــرو و مطی ره

بیانیه نشست وین

کمیسیون مشترک برجام، تضمین های ارائه شده آمریکا را مورد توجه قرار داد

با حضور رهبر انقالب برگزار شد:

مراسم ترحیم حجت االسالم و المسلمین  هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام خمینی

مقامات اطالعاتی-امنیتی آمریکا:

ایران درحال  توسعه توانایی حمالت سایبری خود است
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بــه ماه هــای پایانــی ســال رســیده ایم؛ زمانــی کــه در 
آن معمــوال حداقــل دســتمزد ســال آینــده مشــخص 
ــه  ــا در گزارشــی ب می شــود. همیــن موضــوع باعــث شــد ت
چشــم اندازهای پیــش روی آینــده شــغلی کارگــران در 
ســال 96 نگاهــی داشــته باشــیم. بــر اســاس گــزارش بانــک 
ــره شــهری در  ــوار 4 نف ــه یــک خان ــه ماهیان مرکــزی، هزین
ســال 94، 2میلیــون و 938 هــزار تومــان بوده،کــه ایــن رقــم 
ــش داشــته  ــش از 7 درصــد افزای ــه ســال 93 بی نســبت ب
ــه ترتیــب 35  ــوار ب اســت. از کل هزینه هــای ناخالــص خان
درصــد بــه مســکن، آب، بــرق، گاز و ســایر ســوخت ها، 
ــد  ــامیدنی ها، 10.2 درص ــا و آش ــه خوراکی ه ــد ب 23.6 درص
بــه حمــل و نقــل، 8.3 درصــد بــه کاالهــا و خدمــات متفرقــه 
5.8 درصــد بــه بهداشــت و درمــان، 4.5 درصــد بــه پوشــاک 
ــورد  ــات م ــاث و خدم ــوازم، اث ــه ل ــد ب ــش، 4.1 درص و کف
ــروه  ــک از دو گ ــر ی ــه ه ــد ب ــه، 2.1 درص ــتفاده در خان اس
ارتباطــات و رســتوران و هتــل، 2.0 درصــد بــه تفریــح و 
ــه  ــل و 0.3 درصــد ب ــه تحصی ــی، 1.9 درصــد ب ــور فرهنگ ام

ــت.  ــته اس ــاص داش ــات اختص دخانی
اگــر بخواهیــم مطابــق مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی محاســبه 
کنیــم، 35 درصــد حقــوق یــک کارگــر ســهم مســکن، 
آب، بــرق، گاز و ســایر ســوخت ها و 23.6 درصــد ســهم 
ــی  ــه معن ــن مســئله ب ــا و آشامیدنی هاســت و ای خوراکی ه

ایــن اســت کــه عمــده حقــوق کارگــران صــرف هزینــه 
مســکن و خــوراک می شــود.

    حقوق 1 میلیونی و خرج 3 میلیونی
بــا فــرض اینکــه هزینــه ماهانــه یــک خانــوار 4 نفره در ســال 
95 هــم همــان 2 میلیــون و 900 هــزار تومــان ســال گذشــته 

ــی در  ــای مصرف ــکن و انرژی ه ــاره مس ــه اج ــد، هزین باش
مســکن در هــر مــاه بیــش از یــک میلیــون تومــان می شــود 
کــه از حداقــل دریافتــی بخــش زیــادی از کارگــران بیشــتر 
اســت و البتــه بخــش عمــده ایــن هزینــه مربــوط بــه هزینــه 

اجــاره و رهــن مســکن اســت. 

    کالنشهرها
ــر از  ــی کمت ــدرت اجاره بهای ــه ن ــان ب ــد اصفه در شــهری مانن
ــه  ــه اضاف ــغ ب ــن مبل ــود. ای ــدا می ش ــان پی ــزار توم 300 ه
 هزینــه حــدود 700 هــزار تومانــی خــوراک و پوشــاک 
و قبض هــای انــرژی ســر جمــع کل حقــوق کارگــران را 

دربرمی گیــرد. 
ایــن رقــم در شــهری ماننــد تهــران حتــی از ایــن هــم بیشــتر 
اســت؛ امــا اگــر بخواهیــم میانگیــن کالنشــهرها را بــه عنــوان 
محل هایــی کــه بیشــترین جمعیــت کارگــری را در دل 
ــا  ــن رقم ه ــه همی ــم، ب ــر بگیری ــد در نظ ــای داده ان ــود ج خ

می رســیم.
    نرخ تورم و دستمزد

متاســفانه ســال ها نــرخ تــورم بــا نــرخ دســتمزد همخوانــی 
نداشــت و همیــن موضــوع باعــث بــه وجــود آمــدن شــکاف 
عمیقــی میــان دســتمزد و تــورم شــد و حــاال هیــچ دولتــی 

هــم حاضــر نیســت ایــن شــکاف را پــر کنــد. 
ــد حمــل و نقــل ــی مانن ــوم نیســت کارگــران هزینه های  معل

بهداشــت و درمــان و تحصیــل را بایــد از چــه طریقــی تامیــن 
کننــد و تــازه در ایــن وضعیــت رئیــس کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( اعــالم می کنــد کــه مــا در کشــور از کــف فقــر 

ــده ایم.  ــق رد ش مطل
آقــای فتــاح اگــر حقــوق 1 میلیــون تومانــی و هزینــه 
ــر  ــی فق ــه چــه وضعیت ــر نیســت، ب ــی فق ــون تومان 3 میلی

ینــد؟ می گو

جیب کارگران

دخلی که با خرج نمی خواند

علیرضــا احمدیــزدی، مقام مســئول از تدوین دســتورالعمل 
و اجــرای دو تعرفــه جدیــد فــروش بــرق بــه مشــترکان 
ــات  ــت: جزئی ــر داد و گف ــال 96 خب ــتان س ــرای تابس ب
دســتورالعمل ایــن دو تعرفــه جدیــد برقــی بــه زودی 

اعــالم می شــود. 
علیرضــا احمدیــزدی در جمــع مدیــران 
صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه افزایــش 
بــا  مشــترکان  همــکاری  درصــدی   20
ــتان  ــار در تابس ــش پیک ب ــای کاه پروژه ه
ــال  ــتان امس ــرای تابس ــت: ب ــال گف  امس
و بــا توجــه بــه کمبــود تولیــد بــرق، توانیــر 
ــارکت  ــا مش ــک را ب ــش پی ــرح کاه 15 ط

شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق در کشــور اجرایــی کــرد. 
ــزان مشــارکت  ــا اعــالم اینکــه می ــام مســئول ب ــن مق ای
ــرف  ــت مص ــای مدیری ــرای طرح ه ــرای اج ــترکان ب مش
بــرق در ســاعات پیــک تابســتانی امســال نســبت 
ــت،  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــدود 20 درص ــال ح ــه پارس ب

ــرف  ــش مص ــال جه ــه احتم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
بــرق بــرای تابســتان 96، اجــرای دو طــرح جدیــد بــرای 
ــده  ــی ش ــرق پیش بین ــرف ب ــار مص ــک ب ــت پی مدیری
اســت. احمدیــزدی یــادآور شــد: از ایــن رو بــا توجــه بــه 
تنــوع مباحــث پاســخگویی بــار، 2 طــرح جدیــد شــامل 
جلــب همــکاری مشــترکان بــا اســتفاده از 
تعرفــه واقعــی )TOU( و اســتفاده از تعرفه 
بحرانــی )CPP( بــرای پیــک مصــرف بــرق 

ــی خواهــد شــد.  تابســتان 96 عملیات
بــرق  معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف 
ــه در حــال حاضــر در  ــان اینک ــا بی ــر ب توانی
حــال تدویــن دســتورالعمل های ایــن 2 
ــه همــراه ســایر  طــرح هســتیم کــه پــس از تصویــب، ب
مــورد   96 تابســتان  در  پیک بــار  طرح هــای کاهــش 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس
ــم  ــات آن ه ــتورالعمل، جزئی ــن دس ــل دوره تدوی تکمی

ــنا ــد. ایس ــد ش ــالم خواه اع

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز در اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــدود  ــل ح ــه قب ــبت ب ــت نس ــد گوش ــدرت خری ــه ق اینک
ــو  ــر کیل ــرخ ه ــت: ن ــه اســت، گف 60 درصــد کاهــش یافت
ــان  ــزار توم ــته 3 ه ــاه گذش ــه م ــبت ب ــز نس ــت قرم گوش

ــت.  ــده اس ــر ش گران ت
ــر  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــا انص رض
ســاله در فصــل زمســتان شــاهد افزایــش 
نــرخ گوشــت قرمــز هســتیم، اظهــار داشــت: 
ــل زاد و  ــن فص ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ولــد دام هــا انجــام می شــود تــا بــزرگ 
ــرای کشــتار بهتریــن زمــان  شــدن آن هــا، ب

ــت.  ــار اس ــل به ــا فص ــفندماه ی اس
وی بــه شــیوع تــب برفکــی در بیــن دام ها از ســال گذشــته 
 تــا اوایــل امســال اشــاره کــرد و افــزود: خشکســالی 
ــه  ــه ب ــا توج ــوز دام ب ــدون مج ــوز و ب ــا مج ــادرات ب ص
افزایــش نــرخ دالر موجــب گرانــی گوشــت قرمــز در ایــن 

ــت.  ــده اس ــان ش ــه از زم بره

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز در اصفهــان همچنیــن بیان 
داشــت: حتــی بعضــی از اخبــار رســانه ها مبنــی بــر گرانــی 
گوشــت قرمــز در پایتخــت ســبب افزایــش نــرخ گوشــت 

در دیگــر شــهرها می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 3 هــزار تومانــی قیمــت گوشــت 
قرمــز نســبت بــه یــک مــاه گذشــته گفــت: 
بــه دنبــال افزایــش 5 درصــدی نــرخ گوشــت 
قرمــز، هم اکنــون قیمــت هــر کیلــو گوشــت 
گوســفند درجــه یــک بــا اســتخوان 36 هــزار 

تومــان اســت.
ــت  ــو گوش ــر کیل ــرد: ه ــه ک ــاری اضاف  انص
گوســاله مخلــوط 32 هــزار تومــان، گوشــت 
ران  و  تومــان  راســته و سردســت گوســاله 34 هــزار 
ــو  ــر کیل ــن ه ــت؛ همچنی ــان اس ــزار توم ــاله 35 ه گوس
ــدون کوهــان 38 هــزار تومــان و  گوشــت شــتر مخلــوط ب
ــه  ــان فروخت ــان در اصفه ــزار توم ــدود 44 ه ــترمرغ ح  ش

می شود. ایمنا

ــا وارد کــردن بخشــی  ــان اینکــه عــده ای ب ــا بی ــاد ب معــاون وزیرجه
ــام  ــه تم ــد ک ــازار، طــوری وانمــود کردن ــه ب ــخ زده ب از پرتقال هــای ی
تولیــد شــمال آســیب دیــده و  قابــل اســتفاده نیســت، گفــت: مــا 
ــی  ــم. محمدعل ــد نداری ــب عی ــال ش ــن پرتق ــرای تأمی ــکلی ب مش
طهماســبی بــا بیــان اینکــه در زمینــه بیمــه، اســتمهال وام و پرداخــت 
ــی انجــام شــده،  ــات خوب ــدران اقدام ــداران مازن ــه باغ تســهیالت ب
افــزود: دولــت بــرای حــدود 100 هــزار تــن مرکباتــی کــه در شــمال 
ــان  ــای درخت ــدند و پ ــی ش ــار یخزدگ ــرما دچ ــر س ــر اث ــور ب کش
ریختنــد، در قالــب حــوادث غیرمترقبــه، خســارت پرداختــه اســت. 
معــاون امــور باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرد:  ــه ک ــی شــدند، اضاف ــد تضمین بعضــی محصــوالت شــامل خری
ــه  ــال درج ــوع پرتق ــرای 3 ن ــی ب ــد تضمین ــتا، خری ــن راس در همی
 یــک، دو و ســه ابــالغ و در گیــالن گــرگان و مازنــدران اجرایــی 

شد.
ــد و ذخیره ســازی  ــاره خری ــه پرسشــی درب طهماســبی در پاســخ ب
پرتقــال شــب عیــد نیــز بــا بیــان اینکــه پرتقــال شــب عیــد 
کشــور از دو نــوار شــمالی و جنوبــی تأمیــن می شــود، ادامــه 
ــا 40 درصــد  داد: امســال تولیــد مرکبــات شــمال کشــور بیــن 30 ت
ــی  ــوق صادرات ــان مش ــارد توم ــت 100 میلی ــت و دول ــش داش افزای
وی  داد.  اختصــاص  محصــوالت  ایــن  مــازاد  صــادرات  بــرای 
ــان  ــه هم ــا ب ــرمازدگی تنه ــه س ــم ک ــاد داری ــا اعتق ــرد: م ــد ک تاکی
ــات  ــد مرکب ــی تولی ــه باق ــد خســارت زده و ب ــازاد تولی 30 درصــد م
آســیبی نرســیده اســت. وی افــزود: مرکبــات شــمال در حــال 
ــی  ــت باالی ــتند و کیفی ــوردار هس ــی برخ ــت خوب ــر از وضعی  حاض

دارند. مهر

طــی 9 ماهــه نخســت امســال بالــغ 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــون و 118 ه ــر 81 میلی ب
ــی و  ــف نفت ــوالت مختل ــا و محص کااله
ــه ارزش 27 میلیــارد و 713  غیرنفتــی ب
میلیــون و 123 هــزار و 675 دالر بــه 
ــادر  ــف ص ــور مختل ــش از 345 کش بی

ــت. ــده اس ش
در حالــی کــه در همیــن بــازه زمانــی 
ــف  ــوالت مختل ــا و محص ــواع کااله ــن ان ــزار ت ــون و 507 ه 9 میلی
بــه ارزش 12 میلیــارد و 281 میلیــون و 918 هــزار و 645 دالر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــد و ای ــت ش ــت واردات ثب در فهرس
ــه بیــش از 15  ــران در 9 ماهــه نخســت امســال ب ــی ای ــراز بازرگان ت
ــا  ــزار و 30 دالر رســیده اســت؛ ام ــون و 205 ه ــارد و 431 میلی میلی
ــف  ــوالت مختل ــه واردات محص ــت ک ــوان گف ــر می ت ــوی دیگ از س
 طــی نــه ماهــه نخســت امســال گران تــر و صــادرات ارزان تــر شــده 

است.
ــت  ــاب نف ــدون احتس ــی )ب ــای غیرنفت ــی کااله ــراز بازرگان ــه ت  البت
و تجــارت چمدانــی( طــی 9 ماهــه امســال تقریبــا بــه صفــر رســیده 
ــه  ــدد ب ــن ع ــته همی ــال گذش ــه س ــه در 9 ماه ــی ک ــت؛ در حال اس
ــود؛ چــرا کــه مقایســه ایــن  حــدود منفــی 2 میلیــون دالر رســیده ب
ــزان صــادرات  ــی می ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــد ک ــا نشــان می ده آماره
قطعــی کاالهــای غیرنفتــی کشــور بــه بیــش از 91 هــزار و 262 تــن 
ــی اســت  ــن در حال ــون و 593 دالر رســیده و ای ــه ارزش 31 میلی ب
کــه میــزان واردات کشــور در ایــن مــدت بــه 24 هــزار و 867 تــن بــه 

ارزش 31 میلیــون و 538 هــزار دالر رســیده اســت. ایســنا

بانــک جهانــی در گــزارش دورنمــای اقتصــاد جهانــی 2017، نــرخ 
ــر  ــت تأثی ــران را تح ــرای ای ــی ب ــورد پیش بین ــادی م ــد اقتص رش
ــش  ــت و رشــد ســرمایه گذاری خارجــی افزای ــد نف ــش تولی افزای

داد.
ــای  ــزارش دورنم ــانی گ ــن به روزرس ــی در جدیدتری ــک جهان بان
اقتصــاد جهانــی، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی ایــران در 
ــزارش  ــه گ ــبت ب ــه نس ــرد ک ــرآورد ک ــد ب ــال 2016 را 4.6 درص س
قبلــی ایــن بانــک در ژوئــن، 0.2 درصــد افزایــش داشــت. بانــک 
جهانــی همچنیــن نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران را در ســال جــاری 
ــزارش  ــه گ ــبت ب ــه نس ــرد ک ــی ک ــد پیش بین ــالدی 5.2 درص می
قبلــی ایــن وام دهنــده جهانــی 0.3 درصــد افزایــش داشــت. نــرخ 
ــال 2018 و 4.5  ــد در س ــز 4.8 درص ــور نی ــادی کش ــد اقتص رش
ــه  درصــد در ســال 2019 پیش بینــی شــد. رشــد منطقــه خاورمیان
و آفریقــای شــمالی در ســال گذشــته 2.7 درصــد از ســوی بانــک 
جهانــی بــرآورد شــد کــه کمتــر از 3.2 درصــد در ســال 2015 بــود. 
طبــق پیش بینــی بانــک جهانــی، رشــد اقتصــادی در خاورمیانــه و 
شــمال آفریقــا پــس از اینکــه قیمــت نفــت در ســال 2016 بــه کــف 
رســید، تــا ســال 2018 تســریع خواهــد شــد؛ اما به اســتثنای رشــد 
قــوی کــه بــرای ایــران پیش بینــی می شــود، بهبــود اقتصادهــای 
صادرکننــده نفــت اندکــی کندتــر از پیش بینــی قبلــی بانــک 
ــای  ــده برنامه ه ــه منعکس کنن ــود ک ــد ب ــن خواه ــی در ژوئ جهان
فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای  اعضــای  مالــی   تحکیــم 
و محدودیت هــای ظرفیــت تولیــد نفــت اســت. رشــد کشــورهای 
ــی  ــر پیش بین ــی قوی ت ــزارش قبل ــه گ ــت نســبت ب ــده نف واردکنن

ــا ــود. ایرن می ش

بهبود دورنمای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷واردات گران تر و صادرات ارزان تر شدمیوه شب عید تأمین است

حتما بخوانید!
3خودروهای مدل ۹۵ در سراشیبی ... پنجشنبه   23  دی ماه  13۹۵

ـــمـــاره 342 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 خودروهای مدل ۹۵ 

در سراشیبی افت قیمت
رونــد کاهــش قیمــت خودروهای 
ــازار خــودرو آغــاز  مــدل 95 در ب
شــده اســت. هــر ســاله بــا 
نزدیــک شــدن بــه روزهــای 
ــازان  ــال، خودروسـ ــی س پایانـ
محصــوالت خــود را بــا مــدل 
ــد.  ــد عرضــه می کنن ســال جدی
ــی  ــازان داخل ــاده و خودروس ــاق افت ــن اتف ــز ای ــال نی امس
ــده )96(  ــال آین ــدل س ــا م ــود را ب ــوالت خ ــی محص بعض
ــث  ــدل 96 باع ــای م ــاز عرضــه خودروه ــد. آغ عرضــه کرده ان
شــده تــا اســتقبال خریــداران از خودروهــای مــدل 95 
کاهــش یابــد و در نتیجــه بــه دلیــل کاهــش تقاضــا، قیمــت 
ایــن محصــوالت کاهــش یابــد. در ایــن رابطــه فعــاالن بــازار 
ــی  ــزار تومان ــا 300 ه ــن 200 ت ــش میانگی ــه کاه ــودرو ب خ
خودروهــای مــدل 95 ای کــه مــدل 96 آن هــا وارد بــازار شــده 

اشاره می کنند. 
ــش  ــد کاه ــه رون ــد ک ــودرو معتقدن ــازار خ ــاالن ب ــه فع البت
قیمــت خودروهــای مــدل 95 همچنــان ادامــه خواهــد 
داشــت و تــا پایــان ســال جــاری قیمــت ایــن خودروهــا بــه 
طــور میانگیــن یــک میلیــون تومــان کاهــش خواهــد یافــت.

افزایش قیمت برنج هندی
قیمت هــای برنــج باســماتی بــه دلیــل تقاضــا از ســوی ایــران 
کــه اخیــرا بــه ممنوعیــت پنــج ماهــه واردات ایــن غلــه از هند 

پایــان داده اســت، رو بــه افزایــش اســت. 
پایــگاه خبــری اکونومیــک تایمــز هنــد نوشــت: ایــران 
ــد در  ــماتی هن ــج باس ــدگان برن ــن واردکنن ــی از بزرگ تری یک
ــن  ــاد در ای ــروش زی ــای ف ــوده و دورنم ــر ب ــال های اخی س
ــزان 200  ــه می ــدی را ب ــال مان ــازار کارن کشــور، قیمت هــا در ب
ــماتی  ــج باس ــرای برن ــرم ب ــر 100 کیلوگ ــه در ه ــا 300 روپی ت
ــه  ــال 2016 – 2015 ب ــد در س ــت. هن ــش داده اس 1121 افزای
 میــزان 4.05 میلیــون تــن برنــج صــادر کــرد کــه از ایــن رقــم

ــاری  ــران صــادر شــد. در ســال ج ــه ای ــن ب ــون ت ــک میلی ی
صنعــت برنــج باســماتی هنــد انتظــار دارد صــادرات بــه 3.8 
میلیــون تــن کاهــش پیــدا کنــد کــه بــه دلیــل صــادرات کمتــر 
ــرکت  ــی ش ــر مال ــو، مدی ــه آنگش ــه گفت ــت. ب ــران اس ــه ای ب
آدانــی ویلمــار، قیمت هــای برنــج باســماتی رو بــه افزایــش 
اســت؛ زیــرا ایــران بــا واردات از هنــد موافقــت کــرده اســت. 
ــا  ــود؛ ام ــر ش ــمی منتش ــه رس ــک اطالعی ــی رود ی ــار م انتظ
صادرکننــدگان و شــرکت ها درخواســت هایی از ایــران دریافــت 
می کننــد و حتــی بعضــی شــروع بــه امضــای قــرارداد 

کرده انــد.

 احتمال تجمیع میزان 

مالیات ها و عوارض دخانیات
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت بــر دخانیــات کشــور از 
ــی  ــوارض محصــوالت دخان ــع مالیات هــا و ع احتمــال تجمی
وارداتــی و تولیــد داخــل از 14 عنــوان بــه 2 تــا 3 مــورد خبــر 

داد. 
ــوارض  ــا و ع ــواع مالیات ه ــالم ان ــا اع ــزی ب ــر رم علی اصغ
 پرداختــی محصــوالت دخانــی وارداتــی و تولیــد داخــل
ــورد  ــه حــدود 14 م ــا ک ــزان پرداختی ه ــن می ــرد: ای ــار ک اظه
اســت، بــاال بــوده و امیدواریــم بــا تجمیــع ایــن مالیات هــا و 
عــوارض از 14 عنــوان بــه دو تــا ســه مــورد درخصــوص میــزان 

آن نیــز کار کارشناســی و بررســی بیشــتر صــورت گیــرد. 
ــور  ــات کش ــر دخانی ــارت ب ــزی و نظ ــز برنامه ری ــس مرک رئی
ــی مشــمول  ــی واردات ــه داد: ســیگار و محصــوالت دخان ادام
ــدات داخــل مشــمول  ــا 150 درصــد و محصــوالت تولی 120 ت
حــدود 60 درصــد عــوارض و مالیات هــای مختلــف هســتند؛ 
ــراری  ــت از برق ــر حاکمی ــداف مدنظ ــم اه ــن امیدواری بنابرای
ــر  ــه در غی ــوارض محقــق شــود؛ چــرا ک ــن مالیات هــا و ع ای
ایــن صــورت احتمــال تحقــق نیافتــن اهــداف و رقــم خــوردن 

نتیجــه معکــوس را در پــی خواهــد داشــت.

بدهی های خارجی دولت
ــزان  ــزی، می ــک مرک ــزارش بان ــن گ ــاس جدیدتری ــر اس ب
بدهی هــای خارجــی دولــت بــه 8 هــزار و یــک میلیــون 
ــه ســهم بدهی هــای بلندمــدت از آن، 5 هــزار   دالر رســیده ک

و 232 میلیون دالر است.
ــت از  ــزی حکای ــک مرک ــای منتشرشــده از ســوی بان  آماره
ایــن دارد کــه بدهی هــای خارجــی )تعهــدات بالفعــل( کشــور 
ــیده  ــون دالر رس ــک میلی ــزار و ی ــه 8 ه ــاه ب ــان آبان م در پای
کــه بــر ایــن اســاس، ســهم بدهی هــای کوتاه مــدت 2 
ــدت  ــای میان م ــهم بدهی ه ــون دالر و س ــزار و 769 میلی  ه

و بلندمدت نیز 5 هزار و 232 میلیون دالر است. 
در ایــن میــان، متوســط ماهانــه نــرخ فــروش دالر در بازارهای 
بیــن بانکــی و آزاد در آبان مــاه نیــز اعــالم شــده کــه بــر ایــن 
اســاس، نــرخ بــازار بیــن بانکــی 3 هــزار و 186.4 تومــان و در 

بــازار آزاد، 3 هــزار و 642.2 تومــان بــوده اســت.

رکورد جدید نقدینگی ثبت شد
ــم  ــان را ه ــارد توم ــزار میلی ــرز 1160 ه ــی م ــم نقدینگ حج
پشــت ســر گذاشــت. تازه تریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی 
از ترازنامــه شــبکه بانکــی منتشــر کــرده از رشــد 14.3 
ــه  ــال در مقایس ــاه امس ــان آبان م ــی در پای ــدی نقدینگ درص
ــه  طــوری کــه  ــا اســفندماه ســال گذشــته خبــر می دهــد؛ ب ب
میــزان نقدینگــی از حــدود 1017 هــزار میلیــارد تومــان در پایان 
ســال قبــل بــه 1162 هــزار میلیــارد در انتهــای 9 ماهــه امســال 

رســیده اســت. 
حجــم نقدینگــی در حالــی رونــد فزاینــده را طــی می کنــد کــه 
 نســبت بــه آبان مــاه ســال گذشــته تــا 28 درصــد رشــد دارد 
و در قیــاس بــا رقــم 907 هــزار میلیــاردی ایــن دوره تــا 
ــن در  ــش دارد. ای ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ــش از 250 ه بی
ــزار  ــدود 1137 ه ــاه ح ــی در مهرم ــه نقدینگ ــت ک ــی اس حال
میلیــارد تومــان اعــالم شــده بــود کــه تــا 11.9 درصــد نســبت 
بــه شــهریورماه رشــد داشــت. در عیــن حــال کــه رونــد رشــد 
نقدینگــی در مهرمــاه ســال 1395 در مقایســه بــا همیــن مــاه 
ــا 28.3 درصــد افزایــش داشــته اســت. در ســال گذشــته ت

اصفهان اوایل بهمن بارانی می شود
پیــش بینـــی  اداره  رئیــــس 
هواشناســی اســتان اصفهــان 
می کنیــم  پیش بینــی  گفــت: 
کــه در زمســتان امســال بــارش 
ــا  ــیم؛ ام ــته باش ــبی داش مناس
ــای  ــزان بارش هـ ــون میـ تاکنـ
تجمعــی ســال قبــل نســبت بــه 

سال جاری بیشتر بوده است. 
آب  وضعیــت  آخریــن  درخصــوص  خدابخــش   حســن 
و هوایــی اســتان اظهــار کــرد: کمــاکان شــرایط بــرای پایــداری 
هــوا تــا پایــان هفتــه مهیاســت و بــا توجــه بــه ســکون هــوا 
بــر غلظــت آالینده هــا افــزوده خواهــد شــد. البتــه روز جمعــه 
ــر  ــش اب ــاد و افزای ــه وزش ب ــدار ک ــی ناپای ــور موج ــا عب  ب

را به همراه دارد، از آالیندگی هوا کاسته می شود. 
وی درخصــوص پیش بینــی بارش هــا در زمســتان ســال 
جــاری و میــزان محقــق شــدن آن افــزود: پیش بینــی کــرده 
بودیــم کــه بارش هــا در زمســتان ســال جــاری بیشــتر از حــد 
معمــول و معمــول خواهــد بــود کــه ایــن موضــوع در ابتــدای 
دی مــاه ســال جــاری محقــق شــد؛ امــا از اواســط دی مــاه 
ــارش مناســبی  ــز ب ــان دی نی ــا پای ــر شــد و ت ــا کمت بارش ه

نخواهیــم داشــت. 
رئیــس اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان ادامــه 
ــارش  ــل بهمــن ب ــی می شــود اواخــر دی و اوای داد: پیش بین
مناســبی در اســتان اصفهــان اتفــاق بیفتــد و بارش هــا از ایــن 
ــرف خواهــد  ــه شــکل ب ــی ب ــژه در مناطــق غرب ــه بعــد به وی ب
ــی ســال  ــای تجمع ــرد: بارش ه ــح ک ــود. خدابخــش تصری ب
ــر اســت؛ چــرا  ــه ســال گذشــته در کل کمت جــاری نســبت ب
ــزی مناســبی داشــتیم.  ــای پایی ــه ســال گذشــته بارش ه ک
در  مناســبی  بــارش  پیش بینــی می کنیــم کــه  امســال 
ــای  ــزان بارش ه ــون می ــا تاکن ــیم؛ ام ــته باش ــتان داش زمس
تجمعــی ســال قبــل نســبت بــه ســال جــاری بیشــتر بــوده 

اســت.

 پیشرفت 6۰ درصدی پروژه ریلی 

بافق- زرین شهر
ــروژه  ــداث پ ــه اح ــاره ب ــا اش ــان ب ــن اصفه ــر کل راه آه مدی
ــوان  ــا ت ــهر ب ــن بافق-میبد-زرین ش ــط دوم راه آه ــی خ مل
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــور گف ــن در کش ــوری 30 ت ــار مح ــل ب حم
ــان 5  ــت همزم ــدی و فعالی ــی 60 درص ــرفت فیزیک ــا پیش ب
پیمانــکار در دســت اجراســت. حســن ماســوری بــا اشــاره بــه 
رونــد پیشــرفت پروژه هــای بــزرگ اداره کل راه آهــن اصفهــان 
اظهــار داشــت: احــداث پــروژه ملــی خــط دوم راه آهــن بافق-

میبد-زرین شــهر بــه طــول 480 کیلومتــر بــه عنوان نخســتین 
خــط بــا تــوان حمــل بــار محــوری بــه میــزان 30 تــن کشــور 
ــزی و دو  در دســت اجراســت کــه تمامــی پل هــای بتنی-فل
منظــوره ایــن پــروژه نیــز بــا ظرفیــت حمــل بــار محــوری 30 
ــه 11  ــیر ب ــن مس ــزود: کل ای ــود. وی اف ــاخته می ش ــن س ت
قطعــه تقســیم شــده کــه 4 قطعــه آن در محــدوده اداره کل 
راه آهــن یــزد و 7 قطعــه دیگــر از ایســتگاه عقــدا تــا ایســتگاه 
ــی  ــر در محــدوده جغرافیای ــه طــول 270 کیلومت زرین شــهر ب
ــا هزینــه ای بالــغ  اداره کل راه آهــن اصفهــان واقــع اســت و ب
ــد  ــی 60 درص ــرفت فیزیک ــا پیش ــال ب ــارد ری ــر 5700 میلی  ب
توســط پنــج پیمانــکار بــا جدیــت در دســت اجــرا قــرار دارد. 
ــروژه  ــش از 30 پ ــرای بی ــان از اج ــن اصفه ــر کل راه آه مدی
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــطح اس ــی در س ــی و زیربنای فن
ــه عملیــات شــبه بازســازی بــالک  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون عن
ــر  ــول 23 کیلومت ــه ط ــز ب ــتان نطن ــگان در شهرس ابیازان-زن
ــا  ــازان ب ــالک اســپیدان- ابی ــال، ب ــارد ری ــار 161 میلی ــا اعتب ب
ــوط  ــازی خط ــبه بازس ــروژه ش ــال، پ ــارد ری ــه 190 میلی هزین
ــا  ــر ب ــه طــول 19/5 کیلومت ــالک ورتون-سیســتان ب ــی ب ریل
ــرای  ــده رود ب ــل زاین ــت پ ــان و تقوی ــارد توم ــار 14 میلی اعتب
ــا  ــن ب ــرد. وی همچنی ــن اشــاره ک ــار محــوری 25 ت حمــل ب
 اشــاره بــه بقیــه اقدامــات انجام شــده در بخــش ایســتگاهی

بیــان داشــت: عملیــات بهســازی ایســتگاه مســافری راه آهــن 
اصفهــان بــا حجــم 16470 متــر مربــع بــا هزینــه 35 میلیــارد 

ریــال بــه اتمــام رســیده اســت.

 روند موجود ارز 

صادرات و تولید ملی را تقویت نمی کند
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  تجــارت  کمیســیون  رئیــس 
ــدون  ــوک های ب ــذاری ارز و ش ــود قیمتگ ــد موج ــت: رون گف
ــد.  ــت نمی کن ــی را تقوی ــد مل ــادرات و تولی ــی، ص پیش بین
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مســعود 
گلشــیرازی در جلســه هیئت رئیســه کمیســیون تجــارت اتــاق 
بازرگانی اصفهان، شــوک های ناشــی از قیمــت ارز در معامالت 
تجــاری را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت: صادرکننــده ای کــه 
ــه  ــه دســت مــی آورد، ب ــه زحمــت ب ــی را ب ــازار صادرات یــک ب
دلیــل شــوک های قیمــت ارز بــه راحتــی از دســت می دهــد. 
ــه ای و  ــورت برنام ــه ص ــت ارز ب ــر قیم ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ماهانــه بــه درصــد مشــخص افزایــش پیــدا می کــرد، فعــاالن 
اقتصــادی برنامه ریــزی دقیقــی بــرای فعالیــت خــود انجــام 
می دادنــد. گلشــیرازی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
خواســتار بررســی دقیــق نحــوه محاســبه نــرخ بهــره در 
تســهیالت بانکــی شــد و گفــت: مجلــس شــورای اســالمی 
می توانــد در شفاف ســازی نــرخ بهــره بانکــی اثرگــذار باشــد. 
وی تصریــح کــرد: فعــاالن اقتصــادی بــه ظاهــر تســهیالت بــا 
نــرخ 24 درصــد از بانک هــا دریافــت می کننــد؛ ولــی وقتــی 
ــرخ اعمال شــده 32  ــه صــورت دقیــق محاســبه می شــود ن ب
درصــد اســت. متاســفانه ایــن نــوع محاســبه نــرخ بهــره در 
تســهیالت مســکن نیــز مشــاهده می شــود کــه بــه ظاهــر 16 
درصــد و در اصــل 30 درصــد اســت. همچنیــن ســید ناصــر 
موســوی الرگانــی رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان در 
ــارات رئیــس  ــه اظه ــا اشــاره ب مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــش  ــت: افزای ــرخ ارز گف ــش ن ــاره افزای ــزی درب ــک مرک بان
ــش  ــل افزای ــد عام ــیاحتی نمی توان ــی و س ــفرهای زیارت س
چندصدتومانــی نــرخ ارز باشــد. وی افزایــش نــرخ ارز در 
ــه   ــی هفت ــرخ ارز ط ــش ن ــل افزای ــی از عوام ــه را یک بودج
جــاری برشــمرد و گفــت: دولــت 300 تومــان ارز را در بودجــه 
ــدا  ــری پی ــز تس ــازار نی ــه ب ــش ب ــن افزای ــش داده و ای  افزای

می کند.
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حتما بخوانید!
تولید 3 هزار تن گز در بلداجی

ــان از پلمــب  ــز اســتان کرم ــاب مرک ــی و انق دادســتان عموم
ــز  ــن، دو مرک ــپ بنزی ــی.ان.جی«، دو پم ــگاه »س ــار جای چه
فاقــد آسانســور اســتاندارد و چهــار دســتگاه واقــع در شــهربازی 
کرمــان در راســتای اجــرای طرح استانداردســازی و پیشــگیری 
ــریح  ــاالری در تش ــدا س ــر داد. دادخ ــی خب ــوانح اجتماع از س
ایــن خبــر اظهــار کــرد: در راســتای وظیفــه مدعی العمــوم بــرای 
 تأمیــن امنیــت عمومــی جامعــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
و کاهــش حــوادث و ســوانح اجتماعــی، کارگــروه عملیاتــی در 

ایــن خصــوص در دادســرای کرمــان تشــکیل شــده اســت. 
 وی ادامــه داد: ایــن کارگــروه بــه ریاســت یــک مقــام قضائــی 
آتش نشــانی  اســتاندارد،  اداره  کارشناســان  حضــور  بــا  و 
 و نیــروی انتظامــی تشــکیل شــده کــه مراکــز عمومــی 
و خدمــات شــهری را مــورد بازدیــد ســرزده و کارشناســی قــرار 

می دهنــد.
    رفع دغدغه های مردم

ــع  ــت رف ــرح در جه ــن ط ــرد: ای ــوان ک ــان عن ــتان کرم دادس
دغدغه هــای مــردم و کاهــش حــوادث و ســوانح مراکــز ایجــاد 
خطــر از جملــه پمــپ بنزین هــا و مراکــز »ســی.ان.جی« 
ــده  ــدازی ش ــی راه ان ــز عموم ــورهای مراک ــهربازی، آسانس ش
ــورد  ــروه م ــوی کارگ ــی از س ــورت نوبت ــه ص ــا ب ــن مکان ه و ای

بازدیــد قــرار می گیرنــد. ایــن مقــام ارشــد قضائــی خاطرنشــان 
کــرد: تاکنــون چندیــن مرکــز غیراســتاندارد و خطرســاز از جمله 
چهــار جایــگاه »ســی.ان.جی«، چهار دســتگاه شــهربازی، دو پمپ 
بنزیــن و دو مرکــز فاقــد آسانســور اســتاندارد پلمــب شــده تــا 
بــرای رفــع نواقــص و استانداردســازی اقــدام کننــد. دادســتان 
ــا توجــه بــه دغدغــه ایــن دادســتانی جهــت  کرمــان افــزود: ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــا کانون ــه ی ــر نقط ــت شــهروندان ه ــن امنی تأمی

ــل  ــکان ایجــاد خطــر داشــته باشــد، پلمــب و تعطی ــردم ام م
خواهــد شــد و ایــن طــرح تــا زمــان استانداردســازی مراکــز عمومی 

عرضــه خدمــات شــهری بــا قاطعیــت ادامــه خواهــد یافــت.
    راه اندازی طرح »دیده بان پیشگیری«

همچنیــن محمدباقــر اســامی، معــاون اجتماعی و پیشــگیری 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــتان کرم ــتری کل اس ــرم دادگس ــوع ج از وق
هســته های ســتاد مردمــی پیشــگیری از وقــوع جــرم تحــت 

عنــوان »دیده بــان پیشــگیری« در کرمــان راه انــدازی شــده اند. 
ــت  ــن معاون ــرم، ای ــگیری از ج ــتای پیش ــزود: در راس وی اف
ــری از  ــه بهره گی ــگیرانه  ای را از جمل ــدد پیش ــای متع برنامه ه
ــان پیشــگیری«  ــوان »دیده ب ــی تحــت عن ــای مردم ظرفیت ه
بــا حضــور آحــاد مــردم در دســتور کار قــرار داده اســت.

ــان  ــدازی هســته های مردمــی »دیده ب اســامی هــدف از راه ان
 پیشــگیری« را در ســه محــور پیشــگیری از وقــوع جــرم 
اصــاح جامعــه و تأمیــن امنیــت دانســت و تاکیــد کــرد: تأمین 
ــا مســئول ســاختن غیرمســتقیم مــردم در موضــوع  امنیــت ب
پیشــگیری از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت و نقــش مــردم 

ــل اســت. ــه بی بدی ــن زمین در ای
ــم  ــام معظ ــخنان مق ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــام قضائ ــن مق  ای
رهبــری )مــد ظلــه العالــی( مبنــی بــر نقــش مهــم مــردم در 
پیشــگیری گفــت: پیشــگیری مردمــی بــه مجموعــه اقدامــات 
و فعالیت هــای ســازنده در حوزه هــای مختلــف توســط مــردم 

ــه دارد.  ــری در جامع ــه نقــش موث ــد ک گوین
موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  خاطرنشــان کــرد:   وی 
و تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب )مدظــل العالــی( توجــه بــه 
ایــن امــر در دســتور کار جــدی معاونــت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان کرمــان قــرار گرفتــه اســت.

دادستان مرکز استان کرمان خبر داد:

پلمب 12 مرکز غیراستاندارد و خطرساز در کرمان

تولید 3 هزار تن گز در بلداجی
ــه گزســازان شــهر  رئیــس اتحادی
ــه  بلداجــی گفــت: گــز بلداجــی ب
دلیــل طعــم، مرغوبیــت و کیفیــت 
از معروف تریــن گزهــا در ایــران 
ــان  ــران ترکی ــد. مه ــناخته ش ش
گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 3 
کارگاه هــای  در  تــن گــز  هــزار 
تولیــدی شــهر بلداجــی تولیــد شــده اســت. وی گــز بلداجــی را از 
ــز  ــت: گ ــت و گف ــران دانس ــدی ای ــای تولی ــن گزه معروف تری
ــه کشــورهای حــوزه  ــت ب ــت و مرغوبی ــل کیفی ــه دلی بلداجــی ب
خلیــج فــارس، آســیای میانــه، افغانســتان، پاکســتان و عــراق 
نیــز صــادر می شــود. ترکیــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر بلداجــی 
مشــهور بــه پایتخــت گــز ایــران اســت، تصریــح کــرد: 4 نــوع گــز 
ــای  ــی در کارگاه ه ــز بادام ــته ای و مغ ــز پس ــه ای، مغ آردی، لقم
گزســازی ایــن شــهر تولیــد می شــود. وی از فعالیــت 100 کارگاه 
ــن  ــت ای ــت: فعالی ــر داد و گف ــی خب ــهر بلداج ــازی در ش گزس

کارگاه ها زمینه اشتغال 4 هزار نفر را فراهم کرده است. 

 افتتاح فاز دوم بازار بین المللی 

گل و گیاه سپاهان درچه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

مدیــر عامل شــرکت کارگشــای گل و گیــاه زنــده رود اصفهان در 
نشســت خبــری بــه مناســبت افتتــاح فــاز دوم بــازار گل و گیاه 
ســپاهان درچــه گفــت: ســطح زیــر کشــت گلخانــه در کشــور 
ــان  ــب اســت و اســتان اصفه ــر مکع ــون مت ــش از 10 میلی بی
 حــدود 2 میلیــون متــر مکعــب یعنــی 20 درصــد ســطح کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. محمدعلــی امینــی افــزود: 
ــه ای  ــد گلخان ــش از 250 واح ــان بی ــتان اصفه ــطح اس در س
وجــود دارد کــه بیشــترین گل هــای فصلــی، آپارتمانــی و 
میلیــون گلــدان گل   10 وی گفــت:  اســت.  شــاخه بریده 
ــهر  ــن ش ــد. ای ــد ش ــهر تولی ــتان خمینی ش ــب بو در شهرس ش
ــد گل شــب بو در کشــور اســت کــه  ــز تولی ــن مراک از بزرگ تری
ــز صــادر می شــود.  ــارج از کشــور نی ــه خ ــش ب ــی گل های حت
امینــی گفــت: ایــن مجموعــه 24 هــزار متــر مربــع اســت کــه 
15 هــزار متــر مربــع زیربنــا دارد و ســالن های فصلــی آن 32 
ــای  ــع، گل ه ــر مرب ــزار مت ــی 32 ه ــع، آپارتمان ــر مرب ــزار مت ه
ــزات  ــزار و تجهی ــع و ســالن اب ــر مرب ــزار مت شــاخه بریده 3 ه
ــع و ســالن خدمــات رفاهــی نیــز 500 متــر  2 هــزار متــر مرب
مربــع اســت. وی خواهــان توجــه بیشــتر مســئوالن وحمایــت 
آنــان از ایــن مجموعــه شــد و گفــت 250 نفــر در ایــن گلخانــه 
مشــغول بــه کار هســتند کــه درصددیــم فرصــت شــغلی را بــه 

ــم. ــر افزایــش دهی 350 نف

اخبار کوتاه

 در همایش آفتاب مهربانی موسسه شجره طیبه عنوان شد:

 مشکالت جامعه با اندیشه ملی 

حل می شود

کیمیای وطن
بهمن توکلی فرد

همایــش بــزرگ آفتــاب مهربانــی 
از ســوی موسســه خیریــه شــجره 
حضــور  بــا  و  اصفهــان  طیبــه 
تــاالر  در  از حامیــان  نفــر   1200
ــد. در  ــزار ش ــان برگ ــر اصفه کوث
ــدگان  ــی از نماین ــتاندار و جمع ــاون اس ــه مع ــش ک ــن همای ای
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی و شــورای اســامی شــهر 
و شــهردار اصفهــان و مســئوالن اســتانی حضور داشــتند حســین 
سیســتانی، رئیــس هیئت مدیــره موسســه طیبــه ویــژه نخبــگان 
علمــی، گفــت: علــم و اندیشــه و دانــش در همــه جوامــع مطــرح 
و رو بــه تکامــل اســت و اســام نیــز توجــه ویــژه ای بــه آن دارد؛ 
بــه طــوری کــه اگــر نخبــگان و اندیشــه های ملــی پویــای آنــان 

ــود.  ــل می ش ــه ح ــائل جامع ــکات و مس ــوند، مش ــارور ش ب
ــگان آن  ــه ای نخب ــه اینکــه 2 درصــد هــر جامع ــا اشــاره ب وی ب
جامعــه هســتند، گفــت: آنــان بــا اندیشــه جامعــه را بــه پیــش 
می برنــد و باعــث تحــول آن می شــوند. سیســتانی افــزود: 
ــه  ــه ب ــتند ک ــانی هس ــتاها کس ــهر و روس ــار ش ــه و کن در گوش
علــت نبــود مدیریــت و بضاعــت مالــی، توانایــی شــکوفا شــدن 
ــه  ــن موسس ــیس ای ــدف از تأس ــت و ه ــان نیس استعدادهایش
ــک  ــا کم ــه ب ــت ک ــروه اس ــن گ ــاب ای ــی و انتخ ــه ارزیاب خیری
خیــران بتوانیــم فرصــت رشــد و بالندگــی آنــان را فراهــم کنیــم. 
همچنیــن انصــاری مهــر، رئیــس اتــاق فکــر و معــاون آموزشــی 
ــان  ــت آموزشــی یاورخواه ــه وضعی ــا اشــاره ب ــن موسســه، ب ای
گفــت: 250 یاورخــواه دانشــجو و 350 دانش آمــوز زیــر پوشــش 
ــده برنامــه جــذب 1000 یاورخــواه  ــرای آین موسســه هســتند و ب
ــی  ــای آمورش ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــت: یک ــم. وی گف را داری
ــت  ــه ســمت کیفی ــت ب ــد از کمی ــه بای ــن اســت ک موسســه ای
ــوب  ــی مطل ــجم خروج ــزی منس ــا برنامه ری ــم و ب ــت کنی  حرک

و با کیفیت داشته باشیم. 
عامــل  مدیــر  یزدان پنــاه،  محمدرضــا  همایــش  ایــن  در 
ــن موسســه از ســال 83  ــت: ای ــز گف ــه نی ــه شــجره طیب خیری
ــان  ــتعدادهای درخش ــه اس ــک ب ــروری و کم ــدف نخبه پ ــا ه ب
بــا  اکنــون  و  شــکل گرفــت  بی بضاعــت  خانواده هــای  در 
ایجــاد 11 شــعبه در شهرســتان های نجف آبــاد، خمینی شــهر 
ــادگان  ــان، چ ــه، لنج ــان مبارک ــهرضا، فاورج ــهر، ش شاهین ش
فریــدن، فریدون شــهر و پیربکــران در راســتای تحقــق ایــن 
ــر اســت  ــه ذک ــی برداشــته اســت. الزم ب ــای مثبت هــدف گام ه
ــعید  ــی و س ــر آذر و اکلیل ــده دکت ــر عه ــه ب ــن برنام ــرای ای اج
ــن  ــود از ای ــای خ ــا کمک ه ــز ب ــران نی ــه خی ــود ک ــدری ب حی

ــد. ــتیبانی کردن ــه پش موسس

اخبار کوتاه

موتــوری  عامــل ســازمان خدمــات  بــه گفتــه مدیــر 
شــهرداری اصفهــان 50 نفــر از نیروهــای ســازمان بــه 
ــت  ــماند از باالدس ــل پس ــودرو حم ــتگاه خ ــراه 5 دس هم
رودخانــه در حــال جمــع آوری زبالــه و آماده ســازی بســتر 
ــا  ــور ب ــا صب ــتند. حمیدرض ــرای ورود آب هس ــه ب رودخان

ــه زاینــده رود  ــه بازگشــایی رودخان اشــاره ب
و لــزوم توجــه بــه پاک ســازی بســتر ایــن 
ــار  ــه آن اظه ــه پیــش از ورود آب ب رودخان
کــرد:  نیروهــای ســازمان خدمــات موتوری 
گذشــته  روز   4 از  اصفهــان  شــهرداری 
ــتر  ــت بس ــغول نظاف ــوان مش ــام ت ــا تم ب

رودخانــه زاینــده رود شــده اند. 
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر 50 نفــر از نیروهــای ســازمان 
خدمــات موتــوری بــا اســتفاده از 5 دســتگاه حمــل 
ــه  پســماند در نزدیکــی پل هــای شــهر از باالدســت رودخان
ــرای  ــه و آماده ســازی بســتر آن ب در حــال جمــع آوری زبال
ورود آب هســتند. مدیــر عامــل ســازمان خدمــات موتــوری 

شــهرداری اصفهــان از آمــاده کــردن یــک دســتگاه جرثقیــل 
ایــن ســازمان خبــر داد و گفــت: هنــگام بــاز شــدن رودخانه 
ــا  ــط ب ــرده و فق ــدا ک ــادی پی ــت وزن زی ــای درخ کنده ه
جرثقیــل می تــوان آن هــا را از آب بیــرون کشــید. وی ادامــه 
داد: عمــده فعالیت هــای ســازمان خدمــات موتــوری پیــش 
از بازگشــت آب بــه بســتر رودخانــه زاینــده رود 
ــش  ــه پی ــرا ک ــت؛ چ ــایی اس ــگام بازگش و هن
ــتر آن  ــی در بس ــای فراوان ــایی زباله ه از بازگش
ــرای داشــتن  ــل ب ــن دلی ــه همی وجــود دارد؛ ب
ــن  ــای ای ــه فعالیت ه ــدون زبال ــه ای ب رودخان
ــور  ــد. صب ــتری می یاب ــت بیش ــازمان اهمی س
خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس تجربــه چندیــن 
ســاله ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــه باالدســت بســتر رودخان ــوط ب ــده پســماندها مرب عم
اســت؛ در همیــن راســتا نیروهــای ایــن ســازمان تــا 3 روز 
ــاده  ــه صــورت فوق الع ــز ب ــه نی ــس از بازگشــایی رودخان پ

مشــغول فعالیــت خواهنــد بــود. ایمنــا

پاک سازی کامل بستر زاینده روِد در آستانه بازگشایی
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان  مدی
یــزد از آبرســانی بــه 115 روســتای اســتان یــزد بــا 

ــر داد.  ــر خب ــزار نف ــر ۷1 ه ــغ ب ــی بال جمعیت
محمــد فاتحــی در چهاردهمیــن نشســت ســتاد راهبــری 
و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی اســتان یــزد اظهــار 

ــزار روســتا در  ــه 2 ه داشــت: آبرســانی ب
ــرای  ــا اج ــده و ب ــاز ش ــور آغ ــطح کش س
ــه  ــد ادام ــن رون ــف ای ــای مختل پروژه ه
دارد و در یــزد نیــز 115 روســتا بــا ۷1 هــزار 
نفــر جمعیــت از نعمــت آب بهره منــد 

می شــوند. 
کــه  پروژه هایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ایــن راســتا در اســتان یــزد در حــال اجراســت  در 
ــد  ــدی دارن ــرفت 54 درص ــا پیش ــن پروژه ه ــزود: ای اف
و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال عمرانــی ۹5 
ــن از  ــی همچنی ــد. فاتح ــرار گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــن  ــرای تأمی ــع آبرســانی روســتایی ب احــداث 14 مجتم

ــان  ــر داد و بی ــزد خب آب شــرب روستانشــینان اســتان ی
کــرد: تکمیــل و بهره بــرداری از تصفیه خانــه اســامیه 
در راســتای اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی در 
دســت پیگیــری اســت. فاتحــی از دیگــر پروژه هــای 
آبفــار اســتان یــزد را واگــذاری پــروژه احــداث و تکمیــل 
اعــام کــرد   تاسیســات شــرب ســاغند 
ــرفت 10  ــا پیش ــز ب ــرح نی ــن ط ــزود: ای و اف
ــرداری  ــال ۹۶ بهره ب ــان س ــا پای ــدی ت درص

خواهــد شــد. 
و فاضــاب روســتایی  مدیــر عامــل آب 
ــزد، اصــاح الگــوی مصــرف آب شــرب و  ی
کاهــش واحدهــای بــا مصــرف بیــش از 20 
متــر مکعــب را از جملــه برنامه هــای اجرایــی در راســتای 
ــار داشــت: 400  ــد و اظه ــی خوان ــق اقتصــاد مقاومت تحق
میلیــون ریــال بــرای اصــاح الگــوی مصــرف بــرای 855 
مشــترک هزینــه شــده کــه 20 درصــد پیشــرفت کیفــی در 

اجــرای ایــن پــروژه بــوده اســت. ایســنا

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  به مساحت1۹1 مترمربع شماره پاک 14 فرعی مجزا  یکبابخانه   چون تحدید حدود ششدانگ  

شماره1و۶و10و قسمتی از مشاعات از پاک 1۶0۶اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگلکه  بموجب  رأی شماره4۶28و4۶2۹-13۹5/10/1۶ هیأت قانون تعین تکلیف  در تصرف خانم 

زهرا شیپوری آرانی فرزندحسین و خانم فاطمه سویدی آرانی  فرزند عباس  )به ترتیب نسبت به 

2دانگ مشاع و 4 دانگ مشاع (  احراز ودر جریان رسیدگی  می باشد  وعملیات تحدید حدود قانونی 

آن تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبردگان 

، تحدید حدود اختصاصی پاک  مرقوم در تاریخ دو  شنبه 13۹5/11/18 در ساعت 8 صبح  در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد  و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول 

خواهد شد.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:  ۹5/10/25  

رییس اداره  ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل - عباس عباس زادگان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک 

محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  فرزندحسین  آرانی  شیپوری  زهرا  :خانم  هیأت  شماره4۶28و13۹5/10/1۶-4۶2۹  رأی   )1

شناسنامه 1۷۷ و خانم فاطمه سویدی آرانی  فرزند عباس  شماره شناسنامه 8  )به ترتیب نسبت 

به 2دانگ مشاع و 4 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۹1 مترمربع شماره پاک 14 

فرعی مجزا از شماره1و۶و10و قسمتی از مشاعات از پاک 1606اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. در ازاء مالکیت مشاعی  

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/11/۹

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
13/2/۹5/۶۶۷/م الف

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

مشخصات محکوم له: نام:بهرام    نام خانوادگی: جالی با وکالت سید حمید رضا حسینی نشانی 

محل اقامت: اصفهان- چهار راه توحید-طبقه دوم بانک ملت واحد۷محکوم به:به موجب رای شماره 

یافته است. تاریخ ۹4/۹/23 حوزه ۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت     1۶15

مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  مبلغ چهل  به:پرداخت  است  علیه محکوم  محکوم 

یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/۶/۹ در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 

34 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: 31۶۹4/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود        نام خانوادگی: عشوری  نام پدر: صفرعلی نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسینعلی    نام خانوادگی: معینی نام پدر:رضا 

رای  موجب  به:به  پروین(محکوم  میخک-پ33۹)خیابان  ماصدرا-بلوار  بلوار  اقامت:  محل  نشانی 

یافته  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  51  شورای حل  ۹5/۷/1 حوزه  تاریخ  شماره 433   

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 132/400/000 ریال معادل سیزده میلیون و دویست 

32/500/000 مورخ  مبلغ  به  به شماره های ۹3۷8۹۷/15  بابت چهار فقره چک  تومان  و چهل هزار 

 32/500/000 مبلغ  به  40/000/000 مورخ ۹4/11/22 و ۹3۷8۹8/53  مبلغ  به  ۹4/۹/30 و ۹3۷۹22 

مورخ ۹4/10/30 و 1۷۶۷۶۹ به مبلغ 2۷/400/000 به تاریخ ۹4/۹/2۷ و 2/۹4۶/000ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید آن و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام.ماده 

34 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: 31۶۹2/ م الف دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: صمد        نام خانوادگی: قجاوند  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مجتبی    نام خانوادگی: احمدی قهریزجانی  نشانی محل اقامت: اصفهان- 

خیابان باهنر-کوچه بوستان 14-کوچه وفا پاک 115محکوم به:به موجب رای شماره ۹5۷   تاریخ 

۹5/5/31 حوزه ۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و نهصد و نود و پنج هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹4/11/5 تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 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: 31۶۷3/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه 
طوسی  شیخ  اصفهان،  نشانی:  زفره  قادری  مهدی  خواهان   ۹5/8/2۶ مورخ   850  : دادنامه  شماره 

شرقی ، کوچه نواب میاد ۹ درب سوم ، سمت راست خوانده : مهدی ضرغامی نسب مجهول المکان 

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

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف(در خصوص دعوی آقای مهدی قادری 

زفره به طرفیت آقای مهدی ضرغامی نسب به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به 

توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  استان  بانک  به عهده  شماره 45۶۹۶۹ مورخ ۹4/11/13 

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

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

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

دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 و 51۹ و 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و 3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی روزنامه و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف )۹4/11/13( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 

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

شماره 30۷۶8 / م الف – قاضی شعبه 2۹ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   13۹5/08/04 تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹۷0350۶0131۷  : دادنامه  شماره 

۹40۹۹80350۶00۹۶۹ شماره بایگانی شعبه:۹41085 پرونده کاسه : ۹40۹۹80350۶00۹۶۹ شعبه ۶ 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷0350۶0131۷ خواهان : بانک 

ملت )شرکت سهامی عام( به مدیریت آقای علی رستگار با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض اله 

به نشانی اصفهان، خیابان فروغی، روبروی بانک صادرات، ابتدای کوچه 23، دفتر وکالت خواندگان: 

1. آقای محسن ساالر فرد فرزند حسین 2. آقای محسن صمدانی فرزند ابوالقاسم 3. آقای رسول 

فخرنیان فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه خسارت )قراردادی(دادگاه 

پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند قادر متعال و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت 

فرزند  فرد  فرزند حسن 2- محسن ساالر  فخرنیان  رسول   -1 آقایان  بطرفیت  آرش شیرانی  آقای 

قرارداد  طبق  تادیه  تأخیر  مطالبه خسارات  بخواسته  ابوالقاسم  فرزند  حسین 3- محسن صمدانی 

روزانه 254/541 ریال با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادنامه شماره 13۹5/03/24-530 

صادره از همین دادگاه و محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیون 

ریال بعنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی و اینکه در خصوص خسارات قراردادی اتخاذ تصمیم 

نشده و از توجه به مفاد قرارداد شماره 41-۹12352۹15-13۹1/12/10 و اینکه خواندگان با وصف اباغ 

اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان ایراد دفاعی ننموده اند 

فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندًا به ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیات بانکی 

و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها 

مصوب 138۶/4/5 و ماده 10 و 230 قانون مدنی و ماده 1۹8 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 

متضامنا بپرداخت خسارات قراردادی روزانه مبلغ دویست و پنجاه و چهار هزار و پانصد و چهل و یک 

ریال از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 13۹4/10/1 لغایت تاریخ اجرای حکم که توسط اجرای احکام 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. 

شماره 30۷۷1/ م الف – رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : ۹51010۶83۶۹0۶۷5۶ شماره پرونده : ۹50۹۹8۶83۶۹0010۷ شماره بایگانی شعبه: 

۹50112 تاریخ تنظیم : 13۹5/10/4 خواهان / شاکی صفورا سی منی دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم حامدعلی صالحی به خواسته طاق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۹ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

مجتمع  میر،  پل  و  باال  چهارباغ  فاصل  حد  میر(،  )خ  میرفندرسکی  خ  اصفهان،  در  واقع  قدوسی( 

اتاق 102 ارجاع و به کاسه ۹50۹۹8۶83۶۹0010۷ ثبت گردیده به   ،1 قضایی شهید قدوسی ، طبقه 

علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت معرفی داور حاضر  گردد. 

شماره 30۷۷4/ م الف – مدیر دفتر دادگاه حقوقی. شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه: ۹50۹۹۷0350501410 تاریخ تنظیم: 13۹5/0۹/20 شماره پرونده : ۹50۹۹80350500554 

شماره بایگانی شعبه : ۹50۶4۷ پرونده کاسه ۹50۹۹80350500554 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

زارع الرگانی  آقای محمود   : نهایی شماره ۹50۹۹۷0350501410 خواهان  شهرستان اصفهان تصمیم 

خ  )بوستان(  الرگان،  فاورجان،  فاورجان،  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی  به  عبدالرسول  فرزند 

روبروی دهیاری، محله لب شط کد پستی 84۶4111154 خوانده : آقای غامرضا امیرطاهری فرزند 

مراد حاصل به نشانی مجهول المکان خواسته¬ها: 1. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 

3. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام 

به شرح زیر مبادرت به رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دعوی خواهان محمود زارع الرگانی 

فرزند عبدالرسول به طرفیت خوانده غامرضا امیرطاهری به خواسته مطالبه مبلغ ۹30/000/000 ریال به 

استناد یک فقره چک به شماره 2244143۷20- 13۹5/۶/4 عهده بانک توسعه تعاون و گواهی های 

عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 

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

وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 

فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندًا به مواد 1۹8، 515 و 51۹ قانون آئین دادرسی مدنی 

و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ ۹30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 31/028/000 بابت هزینه دادرسی 

و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. / ک

شماره 30۷۷۶/ م الف – دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – رضا ترنج مهرگان 

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه : ۹510100350510130 شماره پرونده : ۹50۹۹80350500202 شماره بایگانی شعبه : 

۹50208 تاریخ تنظیم : 13۹5/10/0۷ بموجب درخواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره ۹50208 

ح 5 شعبه 5 حقوقی اصفهان و شماره دادنامه مربوطه ۹50۹۹۷0350500۹01 محکوم علیه ایران آقا 

جانی فرزند محمد علی محکوم است به پرداخت 330/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 10/010/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 13۹5/03/03 

لغایت زمان وصول در حق محکوم له افسانه اسدی اورگانی و پرداخت حق االجرا در حق صندوق 

اجرا محکوم می باشد. 

شماره 30۷۷۷ / م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – داوود طبرزدی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹5/10/01  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹۷0350501483  : دادنامه  شماره 

۹50۹۹80350500333 شماره بایگانی شعبه : ۹5038۷ پرونده کاسه ۹50۹۹80350500333 شعبه 

نهایی شماره ۹50۹۹۷0350501483 خواهان:  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم   5

آقای اشکان دهقانی فرزند منصور به نشانی اصفهان، رباط سوم ، فلکه نگین، فیروزه 2، پاک 152، 

واحد 2 کد ملی 22۹۹0۶4011 همراه 0۹1۷111۹583 خوانده : آقای حسن باقریان سرارودی به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 3. مطالبه 

وجه سفته گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح زیر مبادرت 

به رأی مینماید. )رأی دادگاه(در خصوص دادخواست آقای  اشکان دهقانی فرزند منصور بطرفیت 

آقای حسن باقریان به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه شش فقره سفته به انضمام 

خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 

و نظر به اینکه وجود سفته ها در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته، خوانده حاضر نشده 

ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر  و دلیل بر پرداخت بدهی خود به دادگاه 

صحت تلقی و مستندًا به مواد 1۹8، 51۹، 520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواند 

به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۹/5۹0/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 

تأخیر تادیه از مورخ 13۹5/4/15 لغایت زمان اجرا در حق صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. / ک

شماره 30۷۷8 / م الف – رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹5/10/0۶  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹۷03545015۹۷  : دادنامه  شماره 

۹40۹۹88۶۶8000584 شماره بایگانی شعبه : ۹5105۷ شاکی : آقای جواد صفری فرزند احمد به 

نشانی شهرستان دلیجان کیلومتر 1 جاده محات شهرک اصناف انتهای خ کوشش دفتر شرکت برق 

عایق متهم : آقای حمیدرضا عرفانی به نشانی مجهول المکان اتهام: افتراء دادگاه با توجه به محتویان 

پرونده ختم رسیدگی اعام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص 

اتهام آقای حمیدرضا عرفانی فرزند علی اکبر )فاقد مشخصات دیگر( دایر بر افترا رباخواری موضوع 

شکایت آقای جواد صفری با توجه به شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی – ماحظه پیامکهای 

ارسالی از تلفن متهم به تلفن شاکی که خارج نویسی شده و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی 

به  را  متهم  اسامی مصوب 13۷5  مجازات  قانون  ماده ۶۹۷  به  و مستندًا  است  بزهکاریش محرز 

تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد. /

شماره 30۷80 / م الف – رئیس شعبه 11۹ دادگاه کیفری دو اصفهان – بانیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۶۹/۹5 خواهان مهدی ابزر دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

برای روز چهارشنبه  مورخ ۹5/11/20 ساعت ۹/30   نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  ادیبی سده  علی 

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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 

راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 53 

شورای حل اختاف اصفهان 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: 28۷۶۷/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1422/۹5 خواهان مرتضی رجائی دادخواستی مبنی بر: الزام به انجام تعهد 

به طرفیت شرکت اصفهان بهرو آسان بر به مدیریت آقای عرب زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز .............  مورخ ۹5/11/24 ساعت 8/30 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 – پاک 5۷ کد پستی 81۶5۷5۶441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 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: 2882۶/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

۱۱۵ روستای استان یزد آبرسانی می شود
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حتما بخوانید!
برگزاری کارگاه آواز محمد معتمدی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فهرســت نهایــی 33 فیلــم حاضــر در بخــش مســابقه 
ــوان  ــاال می ت ــد و ح ــام ش ــر اع ــم فج ــنواره فیل جش
بــا خیــال راحــت لیســت پرکارتریــن بازیگــران فیلــم 
جشــنواره را مــرور کــرد. در لیســت 33 فیلمــی 
ــا 5 فیلــم می درخشــد کــه  ــام بازیگــری ب امســال، ن

ــرای بســیاری عجیــب باشــد. شــاید ب
    حمیدرضا آذرنگ )5 فیلم(

ــران  ــینمای ای ــرد س ــر م ــن بازیگ ــگ موفق تری  آذرن
ــوب  ــر محس ــم فج ــنواره فیل ــی و پنجمین جش در س

می شــود. 
ــم  ــا 5 فیل ــگ ب ــار، آذرن ــی آث ــام نهای ــش از اع پی
ــر از او  ــت و باالت ــرار داش ــوردداران ق ــه دوم رک در رتب
ســیامک صفــری بــا 7 فیلــم ایســتاده بــود؛ امــا بــه 
ــم  ــم از 5 فیل ــه 4 فیل ــت اولی ــام فهرس ــض اع مح
آذرنــگ مــورد تأییــد هیئــت داوران قــرار گرفــت. 
تنهــا دو روز بعــد و در حالــی کــه وی بــا همــان چهــار 
فیلــم هــم در صــدر پرکارتریــن بازیگــران فجــر قــرار 
داشــت، طــی جلســه هیئــت داوران فیلــم »آباجــان« 
هاتــف علیمردانــی هــم بــه بخــش ســودای ســیمرغ 
ــورد  ــگ، رک ــر صدرنشــینی آذرن ــاوه ب ــا ع پیوســت ت

ــم بخــورد. ــرای او رق دیگــری هــم ب
 وی جــزو معــدود بازیگرانــی اســت کــه تمامــی 

آثــارش از بخــش متقاضیــان حضــور در جشــنواره بــه 
ــد. ــیمرغ راه یافته ان ــودای س ــش س بخ

 امســال وی بــا فیلم هــای آباجــان، دعوتنامــه، قاتــل 
ــد ــک روز بع ــت و ی ــواب و بیس ــی، آذر، رگ خ  اهل

برای کسب ســیمرغ رقابت می کند.
    پریناز ایزدیار )3 فیلم(

 ایزدیــار موفق تریــن بازیگــر زن ســینمای ایــران 
ــوب  ــر محس ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش در س

می شــود. 
ــر در  ــار حاض ــامی آث ــی اس ــام نهای ــش از اع وی پی
ــود  ــم متقاضــی حضــور ب ــا 3 فیل ســودای ســیمرغ ب
 و پــس از آن هــر 3 فیلــم بــه بخــش نهایــی راه 

یافتند. 
ایزدیــار امســال کار ســختی را در پیــش دارد تــا بتوانــد 
ســیمرغ ســال گذشــته را تکــرار کنــد. امســال ایزدیــار 
در فیلم هــای »ویایی هــا« ســاخته منیــر قیــدی 
 »تابســتان داغ« بــه کارگردانــی ابراهیــم ایــرج زاد 
و »یــک روز بخصــوص« همایــون اســعدیان بــه 

ایفــای نقــش پرداختــه اســت.

    شقایق فراهانی )3 فیلم(
در  آثــار شــرکت کننده  اســامی  اعــام  از  پیــش   
بخــش نهایــی ســودای ســیمرغ، شــقایق فراهانــی بــا 
7 فیلــم بــه پرکارتریــن بازیگــر زن ســینمای ایــران در 
جشــنواره مبــدل شــد؛ امــا پــس از اعــام آرا هیئــت 
داوران، 4 فیلــم بــا بــازی او از بخــش اصلــی حــذف 
شــد و او فقــط بــا 3 فیلــم بــه جشــنواره راه پیــدا کرد. 
فراهانــی امســال بــا 3 فیلــم »چراغ هــای ناتمــام« از 
مصطفــی ســلطانی، »پشــت دیــوار ســکوت« ســاخته 
مســعود جعفــری جوزانــی و »انــزوا« بــه کارگردانــی 
مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی بــه رقابــت بــا ســایر 

ــردازد. ــران می پ بازیگ
ــوالد  ــیدی و پ ــن س ــری، هوم ــیامک صف     س

ــم( ــی )3 فیل کیمیای
 هومــن ســیدی، ســیامک صفــری و پــوالد کیمیایــی 
ــه طــور مشــترک در 3  ــگ ب پــس از حمیدرضــا آذرن
ــگاه دوم  ــد و جای ــش پرداختن ــای نق ــه ایف ــم ب فیل
پرکارتریــن بازیگــران مــرد جشــنواره را در اختیــار 

ــد. دارن

ــو  ــک کیل ــینمایی »ی ــم س ــردان فیل ــان، کارگ ــم طوف  - رحی
و بیســت و یــک گــرم«، از آغــاز بــازی ســعید آقاخانــی 
ــت  ــو و بیس ــک کیل ــر داد. »ی ــینمایی خب ــم س ــن فیل  در ای
و یــک گــرم«، اثــری اجتماعــی اســت و اولیــن ســاخته بلنــد 

ســینمایی رحیــم طوفــان بــه شــمار مــی رود.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی، ب ــد ایران ــم کشــکولی نیا، هنرمن - مری
داوران چهل ویکمیــن جشــنواره انیمیشــن »انســی« فرانســه 

انتخــاب شــد.
ــی  ــان در مطلب ــانه های لبن ــی از رس ــا« یک ــه »البن - روزنام
بــه فیلــم ســینمایی »امپراتــور جهنــم« ســاخته پرویــز 
شــیخ طادی و تهیه کنندگــی محمــد خزاعــی پرداختــه اســت. 
ایــن فیلــم در بخــش خــارج از مســابقه ســی وپنجمین 

ــت. ــده اس ــه ش ــر پذیرفت ــم فج ــنواره فیل جش
- »فــؤاد صفاریان پــور«، کارگــردان مجموعــه عروســکی 
بــه گــروه  جدیــد  عروســک  دو  »شکرســتان«، گفــت: 
ــر  ــه همس ــر ک ــت؛ کبوت ــده اس ــه ش ــک هایمان اضاف عروس
ــم  ــورش را دیدی ــن حض ــدا اولی ــب یل ــت و ش ــاه اس پادش
ــل  ــوز مقاب ــا هن ــی دارد؛ ام ــری جنوب ــه کاراکت ــرد ک و جهانگ

ــت. ــه اس ــن نرفت دوربی
- آکادمــی هنرهــای ســینمایی و تلویزیونــی بریتانیــا )بفتــا( 
ــفانه  ــرد. متاس ــام ک ــال 2017 را اع ــای س ــامی نامزده اس
فیلــم »فروشــنده« اصغــر فرهــادی نتوانســت در میــان 
ــد و در  ــدا کن ــی پی فیلم هــای بخــش غیرانگلیســی زبان جای
نهایــت فیلم هــای »دیپــان« ســاخته ژاک اودیــار، »خولیتــا« 
ســاخته پــدرو آلمــادوار، »موســتانگ« ســاخته دنیــز غمــزه 
ــی  ــس، »تون ــلو نم ــاخته الس ــائول« س ــر ش ــوون، »پس ارگ
ــاب  ــش انتخ ــن بخ ــرای ای ــارن آده ب ــاخته م ــان« س اردم

شــدند.
- فیلــم ســینمایی »النتــوری« ســاخته رضــا درمیشــیان در 
ســی ودومین حضــور جهانــی خــود در نهمیــن جشــنواره 
 فیلــم منــار صوفیــه بلغارســتان بــه نمایــش درخواهــد 

آمد.
ــم از مجموعــه فیلم هــای  ــم »لوگــن« جدیدتریــن فیل - فیل
»مــردان ایکــس«، اولیــن نمایــش جهانــی خــود را در بخــش 

غیررقابتــی جشــنواره برلیــن 2017 تجربــه خواهــد کــرد.
- بــا توجــه بــه آســیب دیدگی بیتــا ســحرخیز، بازیگــر 
ســریال »شــکوه یــک زندگــی«، تصویربــرداری ایــن مجموعه 

ــود. ــف می ش ــد روز متوق چن
- عــاوه بــر بخــش »مســابقه بین الملــل« و »مســابقه 
جوانــان«، »مســابقه مــرور تئاتــر ایــران« نیــز به ســی وپنجمین 

ــزود شــد. ــر فجــر اف ــی تئات جشــنواره بین الملل
- مجموعــه داســتان کوتــاه »فرشــتگان بــال ندارنــد« نوشــته 

ژیــا تقــی زاده جمعــه 24 دی رونمایــی می شــود.
- یــک روز پیــش از تولــد ۶۸ ســالگی »هاروکــی موراکامــی« 
اعــام شــد کتــاب جدیــد ایــن نویســنده سرشــناس ژاپنی در 

ــه کتابفروشــی ها می شــود. ــه روان روز 24 فوری

راهیابی »همچنان می چکد« به جشنواره 

فیلم paura اسپانیا
فیلــم کوتــاه »همچنــان می چکد« 
باطنــی الهــام   بــه کارگردانــی 

فیلمســاز اصفهانــی بــه جشــنواره 
بین المللــی فیلــم paura اســپانیا 

راه  یافت. 
دقیقــه ای  ســه  کوتــاه  فیلــم 
»همچنــان می چکــد« فیلمــی 
تجربــی اســت کــه بــه شــکل انتزاعــی بــه رابطــه بیــن درد و 

می پــردازد.  درمــان 
گفتنــی اســت ایــن فیلــم پیــش از ایــن در نمایشــگاه 
ویدئــوآرت visual container ایتالیــا، جشــن تصویــر ســال 
ــم  ــک و جشــنواره فیل ــران، جشــنواره Allucinema مکزی ای
ونــژو چیــن حضــور داشــته و در نمایشــگاه هنرهای تجســمی 
»صلــح روی کاغــذ« در تهــران و آبــادان شــرکت کــرده اســت.

»رؤیای رهایی« در نگارخانه نگاه نو
ــوان  ــا عن ــی« ب ــا دهقان ــی »مین ــار نقاش ــگاهی از آث نمایش
ــود.  ــزار می ش ــو برگ ــگاه ن ــه ن ــی« در نگارخان ــای رهای »رؤی
ــن  ــه در ای ــادر مهذب نیاســت ک ــه ن ــی هنرآموخت ــا دهقان مین
ــا تکنیــک رنــگ و روغــن را در معــرض  ــاری ب نمایشــگاه، آث

ــد.  ــرار می ده ــد ق بازدی
ــاه  ــه 24 دی م ــی« جمع ــای رهای ــی »رؤی ــگاه نقاش نمایش
ــرای بازدیــد از  ــد و عاقمنــدان ب ســاعت 1۶ گشــایش می یاب
ایــن نمایشــگاه می تواننــد همــه روزه تــا 29 دی مــاه ســاعت 
1۶ تــا 20 بــه نگارخانــه نــگاه نــو واقــع در آبشــار ســوم، خیابان 

مســرور، کــوی شــماره 3 مراجعــه کننــد.

آثار محمود حشمتی نژاد بررسی می شود
نشســت بررســی نقاشــی اصفهــان بــا تحلیــل آثــار محمــود 

ــود. ــزار می ش ــمتی نژاد برگ حش
ــه  ــان در ادام ــری اســتان اصفه ــه تجســمی حــوزه هن  خان
نقاشــی  بررســی  نمایشــگاه های  مجموعــه  برگــزاری 
اصفهــان، بــه نمایــش و بررســی آثــار محمــود حشــمتی نژاد 

می پــردازد. 
ــه نقاشــی  ــود را در زمین ــت خ ــود حشــمتی نژاد فعالی محم
ــپس در  ــرد و س ــاز ک ــی آغ ــورت تجرب ــه ص ــی و ب از کودک
مقطــع کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه آزاد تهــران مرکــزی 

دانش آموختــه شــد. 
نشســت بررســی آثــار محمــود حشــمتی نژاد پنجشــنبه 23 
دی مــاه ســاعت 17 تــا 19 در ســینما ســوره برگــزار می شــود. 
ــه  ــد ب ــن نشســت می توانن ــرای شــرکت در ای ــدان ب عاقمن
ســینما ســوره واقــع در خیابــان آمــادگاه، مجتمــع فرهنگــی 

هنــری ســوره مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ــان  ــی، همزم ــیقی ایران ــده موس ــدی، خوانن ــد معتم محم
ــرای  ــا ب ــا« کشــور ایتالی ــا شــرکت در فســتیوال »اریچت ب
عاقه منــدان موســیقی ایرانــی، کارگاه آواز برگــزار می کنــد. 
ــر برنامه هــای محمــد معتمــدی، در  محمــد خرمــی، مدی
تشــریح جزئیــات ســفر ایــن خواننــده موســیقی ایرانــی به 

ایتالیــا توضیــح داد: محمــد معتمــدی که از 
چنــدی پیــش بــرای شــرکت در فســتیوال 
ــزاری  ــازم رم شــده، در طــول برگ ــا ع اریچت
ــی  ــداد موســیقایی کارگاه آواز ایران ــن روی ای
را بــرای مخاطبــان و عاقه منــدان موســیقی 
ایرانــی برگــزار می کنــد کــه خوشــبختانه 
ثبت نــام ایــن کارگاه هــا بــا اســتقبال مخاطبان 

مواجــه شــده اســت. 
ــان  ــا بی ــن کارگاه ه ــزاری ای ــه اهــداف برگ ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه هــا معرفــی فرهنــگ 
ــدان  ــدان و عاقه من ــه هنرمن ــور ب ــیقایی کش ــل موس اصی
آواز  تکنیک هــای  اغلــب  زیــرا  کشورهاســت؛  دیگــر 

ــتند  ــرد هس ــری منحصربه ف ــر، عناص ــد تحری ــی مانن ایران
کــه یادگیــری آن بــرای هنرمنــدان ســایر کشــورها از 

جذابیت هــای هنــری ویــژه ای برخــوردار اســت. 
خرمــی افــزود: البتــه محمــد معتمــدی پیــش از ایــن نیــز 
ــزار  ــوی برگ ــدان فرانس ــرای هنرمن ــی را ب کارگاه آواز ایران
ــتقبال  ــا اس ــم ب ــا ه ــن کارگاه ه ــرده و ای ک

ــود. مواجــه شــده ب
 بــه هــر ترتیــب کارگاه آموزشــی محمــد 
بــا  دی مــاه   2۶ یکشــنبه  روز  معتمــدی 
برخــی  و  ایتالیایــی  هنرمنــدان  حضــور 
می شــود.  برگــزار  رم  ســاکن  ایرانیــان  از 
معتمــدی  محمــد  برنامه هــای  مدیــر 
دربــاره جزئیــات کنســرت ایــن خواننــده در فســتیوال 
»اریچتــا« نیــز توضیــح داد: در ایــن فســتیوال هنرمنــدان 
آلمــان  فرانســه،  ایتالیــا،  کشــورهای  از   و گروه هایــی 
ــد  ــه محم ــد ک ــور دارن ــتان حض ــان و بلغارس ــد، یون نیوزلن
معتمــدی روز 24 دی مــاه کنســرت خــود را اجــرا می کنــد.

برگزاری کارگاه آواز محمد معتمدی در ایتالیا
مائــده طهماســبی دربــاره حضــور خــود در تلویزیــون 
ــه خوشــحال  ــرد ک ــان ک ــک ســریال کمــدی بی ــا ی ب
 اســت دوبــاره بــه نقش هــای کمــدی بازگشــته 
تلویزیــون  در  حــوزه  ایــن  در  ســال ها  از  بعــد  و 

می کنــد. فعالیــت 
مائــده طهماســبی با اشــاره بــه حضورش 
ــا  ــن روزه ــه ای در ســریال »پنچــری« ک
ــرای  ــژاد ب ــرزو نیک ن ــی ب ــه کارگردان ب
 شــبکه ســه ســیما تولیــد می شــود 
گفــت: خیلــی خوشــحالم کــه بعــد 
از مدت هــا یــک کار طنــز را شــروع 

 . می کنــم
وی ادامــه داد: آخریــن کار مــن ســال ها پیــش 
ســریال »نــون و ریحــون« بــود و حــاال خیلــی 
خوشــحال هســتم کــه بــا گــروه حرفــه ای و طنازانــه 
ــرایط  ــن کار را در ش ــا ای ــم. م ــری« کار می کن »پنچ
ــه  ــان هــم ب ــا پای ــدوارم ت ــم و امی ــاز کردی ــی آغ خوب

ــم. ــش روی ــی پی خوب
ــریال  ــن س ــود در ای ــش خ ــاره نق ــر درب ــن بازیگ  ای
ــفته  ــش آش ــریال نق ــن س ــن در ای ــح داد: م توضی
ــت.  ــن اس ــر م ــم خواه ــعادت ه ــم س را دارم و مری
ــا  ــن 2 خواهــر و فامیل ه ــن ســریال را ای ــات ای اتفاق
ــک  ــا ی ــد. م ــم می زنن ــان رق و آشنایانش
خواهــر دیگــر هــم داریــم کــه فــوت کرده 
اســت؛ امــا پســرش بخــش دیگــری از 

ــرد.  ــش می ب ــه را پی قص
بازیگــر ســریال »پرده نشــین« دربــاره 
بــازی در حــوزه کمــدی یــادآور شــد: 
بیشــترین فعالیــت مــن و همســرم 
فرهــاد آئیــش در تئاتــر در حــوزه کمــدی بــوده اســت؛ 
کمدی هــای اجتماعــی کــه اتفاقــا فکــر می کنــم 
ــازی در درام  ــازی در آن هــا بســیار ســخت اســت. ب ب
خیلــی راحت تــر اســت و کمــدی نیــاز بــه تبحــر زیــاد 

ــر دارد. بازیگ

آگهی مفقودی
کارت بازرگانی به نام آقای سید حشمت اله طهماسبی به شماره ملی 4۶۸9493529 و 
شماره کارت بازرگانی 140055747۸5 به تاریخ انقضا 1395/12/۶ به شرکت آوید مروارید 

جی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای منصور خادم خراسانی فرزند علی  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت دو دانگ از ششدانگ پاک 19۶34 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

در صفحه 442 دفتر 511 و به شماره ثبت 102599 و به شماره چاپی  مسلسل 130۸۶۸ الف 91 ثبت 

و بنام نامبرده صادر شده و بموجب اسناد شماره 94۶40 مورخه 92/9/1۸ و 94۶41 مورخه 92/9/1۸ 

دفتر ۶0 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه ولی عصر قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده بعلت 

جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 

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

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

اعتراضی  اگر ظرف مهلت مقرر  ارایه کننده مستردد گردد.  به  تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 

شماره : 32457/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون فرزانه وهمن فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 109 اصفهان رسیده مدعی است 

از ششدانگ قطعه پاک 15190/2۸251 واقع در بخش 5 ثبت  که سند مالکیت سه دانگ مشاع 

اصفهان به شماره چاپی 9400۸017 الف که در صفحه 191 دفتر 2۸1 بنامش ثبت و سند صادر شده 

وطبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده بعلت سهل انگاری سند مالکیت مفقود شده و 

درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 

سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : 32499/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

رای اصالحی
شماره رای اصاحی: 9509973۶53901291 تاریخ تنظیم:1395/09/23 شماره بایگانی شعبه: 950051 

دادگاه   101 شعبه   94099۸3۶54901133 پرونده کاسه   94099۸3۶54901133 ها:  پرونده  شماره 

 9509973۶53901291 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی  فاورجان)101  شهرستان  دو  کیفری 

شکات: 1- خانم زهرا صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا به نشانی اصفهان- فاورجان- قهدریجان 

اصفهان-  نشانی  به  غامرضا  فرزند  قهدریجانی  صفرزاده  عباسعلی  آقای   -2 طالقانی ک کوثر  خ 

فاورجان- قهدریجان خ شریعتی ک ش محمد حسن مهدی زاده 3- آقای اسماعیل صفرزاده فرزند 

بهایی ک جنب کارواش  بلوار طالقانی خ شیخ  به نشانی اصفهان- فاورجان- قهدریجان  غامرضا 

4- خانم فاطمه صفرزاده قهدریجانی فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان- فاورجان- قهدریجان خ امام 

ک ش هادیان بن سوم 5- آقای ابراهیم صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا به نشانی قهدریجان 

خ هاشمی بن جوانمردی ۶- آقای محمد صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا به نشانی فاورجان- 

قهدریجان خ هاشمی ک مهدیزاده متهم:  آقای محب جالی فرزند محمد به نشانی قهدریجان خ 

اتهام: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی دادگاه با عنایت  مطهری روبروی طباخی 

به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص دادنامه شماره 9509973۶53901127 مورخه 1395/۸/2۶ 

اتباع  از  از آن است که متهم پرونده محب جالی  اینکه محتویات پرونده حاکی  به  این شعبه نظر 

افغانستان بوده و متواری می باشد و در هیچیک از جلسات دادگاه شرکت ننموده است و سهوا در 

ایین دادرسی کیفری  به ماده 3۸1 قانون  لذا مستندا  ذیل رای صادره حضوری شمرده شده است 

مصوب 1392 ذیل رای مذکور به این شرح تصحیح می گردد که رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک 

از ارا جداگانه ممنوع است.

محمد نورانی- دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان

دادنامه
شماره دادنامه:9509973۶53901127 تاریخ تنظیم:1395/۸/2۶ شماره پرونده:94099۸3۶54901133 

شماره بایگانی شعبه:950051 شکات: 1- آقای عباسعلی صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا به نشانی 

اسماعیل  آقای   -2 زاده  مهدی  محمد حسن  خ شریعتی ک ش  قهدریجان  فاورجان-  اصفهان- 

صفرزاده فرزند غامرضا به نشانی اصفهان- فاورجان- قهدریجان بلوار طالقانی خ شیخ بهایی ک 

فاورجان-  اصفهان-  نشانی  به  فرزند غامرضا  قهدریجانی  زهرا صفرزاده  خانم  جنب کارواش 3- 

نشانی  به  غامرضا  فرزند  قهدریجانی  صفرزاده  ابراهیم  آقای   -4 طالقانی ک کوثر  خ  قهدریجان 

قهدریجان خ هاشمی بن جوانمردی 5- خانم فاطمه صفرزاده قهدریجانی فرزند رجبعلی به نشانی 

اصفهان- فاورجان- قهدریجان خ امام ک ش هادیان بن سوم ۶- آقای محمد صفرزاده قهدریجانی 

فرزند غامرضا به نشانی فاورجان- قهدریجان خ هاشمی ک مهدیزاده متهم:  آقای محب جالی 

فرزند محمد به نشانی قهدریجان خ مطهری روبروی طباخی اتهام: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی 

در امر رانندگی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص اتهام آقای محب جالی 

فرزند محمد دائر بر قتل غیر عمدی مرحوم غامرضا صفر زاده قهدریجانی به جهت بی احتیاطی و 

بی مباالتی در امر رانندگی با وصف تقصیر پنجاه درصد موضوع شکایت ورثه مرحوم مذکور اعام می 

نماید. متهم در مورخ 1394/5/25 در ماه حرام حسب کروکی و اظهار نظر افسر فنی تصادفات با بی 

احتیاطی در امر رانندگی موجب صدمه و آسیب منجر به فوت متوفی می گردد و گواهی پزشکی قانونی 

و اقاریر و اظهارات صریح متهم و سایر محتویات پرونده از جمله محتوای قرار جلب به دادرسی و کیفر 

خواست دادسرای عمومی و انقاب فاورجان و نیز اظهارات و اقاریر در این دادگاه در مجموع حکایت 

از صحت انتساب بزه به متهم دارد.لذا دادگاه مستندا به مواد 550-549-492-4۸۸-4۶2-44۸-

555-5۶9-709-710 قانون مجازات اسامی متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی بزه به پرداخت 

پنجاه درصد از یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بعاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان در جهت 

تغلیظ مربوط به ماه حرام در حق اولیات دم متوفی که عبارتند از: فاطمه، زهرا، ابراهیم، اسماعیل، 

محمد و عباسعلی همگی صفرزاده محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه دو سال قمری از زمان وقوع 

جنایت می باشد همچنین متهم یاد شده را از حیث جنبه عمومی بزه با استناد به مواد 3۸-37-

۶4-714 قانون مجازات اسامی)کتاب تعزیرات( و نیز رعایت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از 

درامدهای دولت به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید 

همچنین در اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسامی متهم یاد 

شده به مدت یکسال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ممنوع و گواهینامه نامبرده در این مدت ابطال 

می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان خواهد بود الزم به توضیح است که متهم از اتباع افغانستان می باشد و متواری گردیده است.

دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو فاورجان- میثم جمالی

آگهی احضار متهم
بایگانی  :93099۸3۶54۸0112۸شماره  پرونده  شماره   9510113۶55701409: نامه  شماره   

متهم  پرونده کاسه 94057۸ ب2 ف  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:1395/09/24  تاریخ  شعبه:941439 

ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت غامرضا فتحی   اتهام  به  فرزند مصطفی   رفیعی  جعفر 

مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 

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

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

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

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

شماره:7۶1/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
بایگانی  :92099۸3۶54۸01312شماره  پرونده  شماره   9510113۶55701401: نامه  شماره   

شعبه:9402۶9 تاریخ تنظیم:1395/09/24 نظر به اینکه در پرونده کاسه 9402۶9 ب2 ف متهم پیام 

حیدر محمدی فرزند اسداله  به اتهام تغییر کاربری اراضی موضوع شکایت جهاد کشاورزی  مجهول 

از  در یکی  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آئین  قانون  ماده 174  لذا دراجرای   المکان میباشند 

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

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره   94099۸3۶557004۸2: پرونده  شماره   9510113۶55701447: نامه  شماره   

متهم  ف  ب2   940۶94 پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:1395/09/30  تاریخ  شعبه:940۶94 

توهین موضوع  و  تهدید  و  و جرح عمدی  ایراد ضرب  اتهام  به    ...... فرزند  و مهدی کریمی   علی 

آئین  قانون  ماده 174  دراجرای   لذا  میباشند  المکان  مجهول  احمد   فرزند  یعقوبی  اصغر  شکایت 

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

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

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

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

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:775/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 3254 فرعی از 30 اصلی بخش چهار گلپایگان
آقای علیرضا یاوری فرزند محمد باقر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی یکهزار و چهارصد و نه سهم و یک دهم سهم مشاع از 24۸000 

سهم ششدانگ زمین مزروعی پاک 30/3254 در گلپایگان بخش چهار که  در صفحه 372 دفتر ۶۸ 

اماک ذیل ثبت 10132  بنام علیرضا یاوری فرزند محمد باقر  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  

سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب 

سند رسمی شماره - - مورخ - دفتر - در قبال مبلغ - - ریال  در رهن است. نحوه گم شدن یا از 

بین رفتن سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند 

مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین 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 تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/10/23 مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک B)1,2(/3166  اصلی بخش یک گلپایگان
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما  آقای مصطفی صافی فرزند علی  

گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ ساختمان پاک B)1،2(/31۶۶  در گلپایگان بخش 

یک که  در صفحه 292 دفتر ۸9 اماک ذیل ثبت 1۶۸95  بنام مصطفی صافی فرزند علی  ثبت و 

صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله 

دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 39053 مورخ 1373/12/0۶ دفتر 1 در قبال 

مبلغ 59۶43750 ریال  در رهن بانک مسکن است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین 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 تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/10/23 شماره: 554/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام دادگستری  در نظر دارد در پرونده شماره 11۶7/95 موضوع علیه شرکت سهامی تکافو      

و له سعید عابدی فرزند علی     در تاریخ 95/11/4 به منظور فروش یکدستگاه جرثقیل سقفی 3 

تنی تک پل  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 

229 برگزار نماید اموال موضوع مزایده برابر نظر  کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ90/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده  است . داوطلبین  خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرا از 

موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه 

مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

مدیر  اجرای  احکام دادگستری فاورجان

گواهی  حصروراثت
آقای محمد رضا ایزدی گارماسه بشناسنامه شماره 33 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

نموده چنین اشعار داشته است که  این شورا  تقدیم  شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/1450 

تاریخ 1395/1/1۶در گذشته و ورثه وی  شادروان فاطمه توکلی گارماسه بشناسنامه شماره 413 در 

در هنگام در گذشت عبارتند از 1- مظاهر ایزدی گارماسه فرزند غامعلی شماره شناسنامه 31 نسبت 

با متوفی فرزند 2- ابوالقاسم ایزدی گارماسه فرزند غامعلی شماره شناسنامه 29 نسبت با متوفی 

فرزند  متوفی  با  نسبت   1۶ شناسنامه  شماره  غامعلی  فرزند  ایزدی گارماسه  قدیرعلی   -3 فرزند 

4- صفرعلی ایزدی گارماسه فرزند غامعلی شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفی فرزند 5- مرتضی 

ایزدی  محمدرضا   -۶ فرزند  متوفی  با  نسبت   71 شناسنامه  غامعلی شماره  فرزند  ایزدی گارماسه 

ایزدی گارماسه  علیرضا  فرزند 7-  متوفی  با  نسبت  فرزند غامعلی شماره شناسنامه 33  گارماسه 

فرزند غامعلی شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی فرزند ۸- زهرا ایزدی گارماسه فرزند غامعلی 

شماره شناسنامه 47 نسبت با متوفی فرزند پس از تشریفات قانونی در 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

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی شعبه 11 در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 9500۶2ح/11 له آقای محسن 

عشقی و علیه آقایان و خانمها 1-ابراهیم عشقی پور 2-اسماعیل 3- نوروز علی 4-فرامرز 5-خسرو 

ملک  فروش  دستور  بخواسته  قهدریجانی  عشقی  شهرت  همگی  فاطمه   -۸ 7-حسن  ۶-مرتضی 

مشاع جلسه مزایده ای در روز پنج شنبه 95/11/7 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان 

از دادگستری مجتمع اجرای احکام- طبقه 3 برگزار نماید.مشخصات و مورد مزایده  نیکبخت-بعد 

یکباب آپارتمان مسکونی به پاک ثبتی 301۶/44 بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان- قبل از سه راه 

سیمین- رو به روی پمپ بنزین- کوچه بابک- کوی شهید مطهری -بعد از کوچه فرح انگیز- پاک 

۶4- با کد پستی 57۶91-۸17۶9 در یک ساختمان سه طبقه می باشد که دارای ۶1/۸7 متر مربع 

درزیر زمین ساختمان فوق می باشد)1/۶0-( و دارای یک اتاق خواب و سالن با پوشش کف موزائیک 

و سقف تیرآهن دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و انشعابات آب و گاز بصورت مشترک و برق 

جداگانه می باشد و نیاز به بازسازی دارد که با نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت و موقعیت مکانی 

و قدمت و انشعابات توسط هیات کارشناسی به مبلغ ۶50/000/000 ریال ارزیابی و نظریه مصون از 

اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه 

به آدرس فوق ضمن بازدید از محل به تودیع 10 درصد از قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 

باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود.

شماره:292۶3/م الف دادورز شعبه 11 اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه خانم مریم پاکروان بطرفیت عباس مسعود مرغ ملکی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم که 

به  شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی ارجاع به کاسه 1455/95 ثبت و برای روز یکشنبه  مورخ  

95/12/1 ساعت ۸/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده  مجهول المکان معرفی نموده است 

به تقاضای خواهان و دستور شورا به استناد ماده73   ق .آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه 

شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم برا ی وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی 

حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود. 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی ۸07/93 اجرائی  موضوع علیه غامرضا 

فروش  منظور  به   95/11/5 تاریخ  در  زاده       بهرام کاظم  له  و  اسماعیل       فرزند  عسکریان 

طبقه  دو  در  اعیان  و  عرصه  متر  دارای 224  منزل مسکونی  باب  یک  دانگ   ۶ حبه   72 از  حبه   21

20۶/5 متر مربع  ملکی خانم زهرا عسکریان  واقع در زازران-بلوار امام- کوی شهید مجید مرادیان 

باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز می  باشد/نمی  ثبتی به شماره می  پاک 31  که دارای سابقه 

باشد و متعلق / نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی  

به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  ملک   نماید  برگزار   224 اطاق  فاورجان  

مبلغ411/157/370ریال)به حروف چهارصد و یازده میلیون و یکصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و 

هفتاد ریال( ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 

این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

 می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند.

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان

گزارش کیمیای وطن از پرکارترین بازیگران جشنواره فیلم فجر

خودنمایی آذرنگ

خوشحالی مائده طهماسبی از بازگشت به نقش کمدی
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هفتــه یازدهــم لیــگ دســته 
یــک والیبــال کشــور روز گذشــته 
برگــزار شــد و صعــود چهــار تیــم 
)شــهرداری جــوان ارومیــه در 
ــم  ــرش محتش ــک و ف ــروه ی گ
ــان در  ــارز کرم ــان و الســتیک ب ــد اصفه ــد پدافن کاشــان، رع
گــروه دوم( بــه مرحلــه پلــی آف ایــن رقابت هــا قطعــی شــد.

رده بندی تا پایان هفته یازدهم
گروه اول:

1- شهرداری جوان ارومیه 11 برد و 31 امتیاز
2- سپهر الکتریک قزوین 8 برد و 22 امتیاز

3- اتحاد جوان همدان 7 برد و 23 امتیاز
4- مقاومت فرمانداری مهاباد 7 برد و 21 امتیاز

5- کاله جوان 5 برد و 11 امتیاز
6- عقاب سبالن 3 برد و 10 امتیاز
7- عقاب تهران 3 برد و 9 امتیاز

8- کریمه قم بدون برد و 2 امتیاز
گروه دوم:

1- فرش محتشم کاشان 9 برد و 26 امتیاز
2- رعد پدافند اصفهان 8 برد و 22 امتیاز
3- الستیک بارز کرمان 8 برد و 21 امتیاز

4- شــهرداری بجنــورد 5 بــرد و 16 امتیــاز )ایــن تیــم از 
رقابت هــا حــذف شــده اســت(

5- نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان 5 برد و 16 امتیاز
6- ملوان تهران 3 برد و 10 امتیاز

7- گل گهر سیرجان 2 برد و 8 امتیاز
8- بختیاری ورامین بدون برد و 1 امتیاز

اولین برد فیروز کریمی در آبادان
مربــی تــازه وارد نفتی هــای آبــادان در اولیــن حضــور خــود 
ــادان  ــت آب ــه را شکســت. نف ــم در خان ــن تی ــردن ای طلســم نب
 در حالــی کــه دقیقــه 58 بــازی بــا گل امرایــی از حریــف خــود

صبــای قــم در خانــه عقــب افتــاده بــود، بــا دبــل حکیــم نصاری 
ــن  ــا در اولی ــد. نفتی ه ــف خــود را شکســت ده توانســت حری
حضــور فیــروز کریمــی در حالــی توانســتند بــا جــذب 3 امتیــاز 
ــه 19  ــل دوم ب ــروع نیم فص ــود را در ش ــازات خ ــوع امتی مجم
ــن  ــب ای ــی کس ــل اصل ــاری عام ــش نص ــه درخش ــانند ک برس
ــا یــک شــوت از راه  پیــروزی بــود. نصــاری دقیقــه 72 ابتــدا ب
دور دروازه صبــا را بــاز کــرد؛ امــا درخشــش او بــه اینجــا ختــم 
ــود  ــن گل خ ــت دومی ــه 92 توانس ــن دقیق ــن بازیک ــد و ای  نش

و نفــت آبادان را وارد دروازه صادقی کند.

 حضور خلیل زاده در پرسپولیس 

غیرممکن است
 سرپرســت تیــم فوتبال ســپاهان 
ــه  ــم ب ــن تی ــع ای ــتن مداف پیوس
پرســپولیس را غیرممکن دانســت 
االن  تــا  پرســپولیس  و گفــت: 
درخواســتی بــرای جذب خلیــل زاده 
نــداده؛ البتــه اگــر هــم درخواســتی 
ــت.  ــی اس ــان منف ــد، جوابم باش
مهــدی اخــوان در رابطــه بــا بحــث پرسپولیســی شــدن شــجاع 
ــا  ــت: م ــده، گف ــرح ش ــاره مط ــا دوب ــن روزه ــه ای ــل زاده ک خلی
ــم و پرسپولیســی شــدن  ــاط زده ای ــن ارتب ــان را در ای حرف هایم

خلیل زاده غیرممکن است.
 وی افــزود: البتــه هنــوز پرســپولیس هیــچ درخواســتی در ایــن 
 ارتبــاط نــداده اســت، امــا اگــر هــم درخواســتی وجود می داشــت

ــود. خلیــل زاده بازیکــن ســپاهان  ــاز هــم جــواب مــا منفــی ب ب
ــد.  ــد مان ــم خواه ــن تی ــل در ای ــان فص ــا پای ــا ت ــت و قطع اس
سرپرســت تیــم فوتبــال ســپاهان تصریــح کــرد: البته خلیــل زاده 
ــال  ــت و فع ــدوم اس ــو مص ــه زان ــا از ناحی ــی م ــازی تدارکات در ب
مراحــل درمــان خــود را طــی می کنــد. اخــوان درخصــوص 
بازگشــت علــی کریمــی بــه ســپاهان خاطرنشــان کــرد: باشــگاه 
ــگاه ها در  ــان باش ــات الزم می ــت و مکاتب ــره اس ــال مذاک در ح

ــیده ایم. ــه ای نرس ــه نتیج ــوز ب ــی هن ــت؛ ول ــام اس ــال انج ح

 پریدر، نایب رئیس بانوان 

فدراسیون شطرنج شد
شــادی پریــدر در پــی پیشــنهاد فدراســیون شــطرنج و موافقــت 
معاونــت امــور بانــوان وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان 
نایب رئیــس بانــوان فدراســیون شــطرنج منصــوب شــد. پیــش 
از ایــن مونــا ماهینــی از ملی پوشــان ســابق و فنــی ایــن ســمت 
را بــر عهــده داشــت کــه بــه علــت عــدم امــکان حضــور در محــل 
فدراســیون و بــا توجــه بــه نزدیکــی رقابت هــای شــطرنج 
قهرمانــی بانــوان جهــان از فدراســیون درخواســت کــرده بــود تــا 
فــردی دیگــر را بــرای جانشــینی وی در این پســت انتخــاب کند. 
ــغ  ــای بی دری ــی از تالش ه ــن قدردان ــطرنج ضم ــیون ش فدراس
ــی و  ــاوره های فن ــان از مش ــی همچن ــم ماهین ــه خان و خالصان
ــرداد  ــتا مه ــن راس ــرد و در همی ــره می ب ــان به ــوزانه ایش دلس
پهلــوان زاده، رئیــس فدراســیون شــطرنج، در حکمــی وی را بــه 
عنــوان مشــاور امــور بانــوان فدراســیون شــطرنج منصــوب کــرد. 
گفتنــی اســت شــادی پریــدر نخســتین اســتاد بــزرگ بانــوان 
ــق در  ــه ســابقه ســال ها حضــور موف ــران اســت ک شــطرنج ای
تیــم ملــی شــطرنج بــا کســب چندیــن مــدال طــال، نقــره و برنز 
ــی  ــم مل ــری در تی ــن مربیگ ــف و همچنی ــای مختل در رقابت ه
ــن  ــش از ای ــنی را دارد. وی پی ــای س ــران رده ه ــطرنج دخت ش

مســئولیت کمیتــه آمــوزش فدراســیون را داشــت.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــزاری  ــا برگ ــران ب ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــانزدهم لی ــه ش هفت
7 دیــدار در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه، اولیــن هفتــه 
ــه همیــن  نیم فصــل دوم را پشــت ســر خواهــد گذاشــت. ب
بهانــه در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه ایــن 7 

ــازی. ب
    پیکان – گسترش فوالد

ــگ  ــای لی ــل اول رقابت ه ــکان در نیم فص ــال پی ــم فوتب تی
ــاز  ــا 25 امتی ــر از انتظــار ظاهــر شــد و توانســت ب ــر فرات برت
ــم  ــان تی ــی میزب ــا در حال ــرد. آن ه ــرار بگی ــارم ق در رده چه
اواســط  از  حریفشــان  هســتند کــه  فــوالد  گســترش 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــد را ط ــه رش ــدی رو ب ــل اول رون نیم فص
دیــدار رفــت دو تیــم بــا تســاوی بــدون گل بــه پایــان رســید.

    استقالل خوزستان – تراکتورسازی
شــاگردان پورموســوی در حالــی میزبــان تیــم تراکتورســازی 
ــورت  ــی ص ــم پرداختی های ــن تی ــرا در ای ــه اخی ــتند ک هس
ــرار  ــری ق ــرایط بهت ــی در ش ــاظ روحی روان ــه لح ــه و ب گرفت
دارنــد. هرچنــد کــه آن هــا شــباهتی بــه تیــم فصــل گذشــته 
ــش  ــد نمای ــه بتوانن ــی رود ک ــار م ــی انتظ ــد، ول ــود ندارن خ

ــد. ــه دهن ــی ارائ ــر تراکتورســازی رده دوم ــدی براب قدرتمن
    نفت تهران – استقالل

نیم فصــل  شــروع  از  قبــل  اســتقالل  و  نفــت  تیــم  دو 
ــه  ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــی ب ــام حذف ــوب ج در چارچ

شــاگردان علــی دایــی در نهایــت موفــق بــه حــذف اســتقالل 
شــدند. آن دیــدار بــا حواشــی زیــادی همــراه بــود کــه قطعــا 

ــت.  ــد داش ــر خواه ــم تأثی ــازی ه ــن ب روی ای
محمــد دانشــگر بازیکــن نفــت تهــران و علــی دایــی 
ــه  ــدار محــروم هســتند و ب ــن دی ــم در ای ــن تی ســرمربی ای
نظــر می رســد رحمتــی بــاز هــم نیمکت نشــین خواهــد 

ــود. ب
    ماشین سازی تبریز – فوالد خوزستان

ــدی  ــه رش ــد رو ب ــل رون ــط نیم فص ــه از اواس ــوالد ک ــم ف تی
ــم  ــاز از تی ــب 3 امتی ــا کس ــت ب ــدوار اس ــرده، امی ــی ک را ط
قعرنشــین فوتبــال ایــران حتــی تــا رده ســوم جــدول هــم 

ــد.  صعــود کن

ســعید مهــری، بازیکــن تیــم ماشین ســازی، تنهــا محــروم 
ــر 1  ــا برتــری 2 ب ــازی اســت. دیــدار رفــت دو تیــم ب ایــن ب

ــود. ــان رســیده ب ــه پای ــم ماشین ســازی ب تی
    پدیده – سپاهان

تیــم فوتبــال پدیــده بــا قــرار گرفتــن در رده دوازدهــم جــدول 
ــاز  ــب 3 امتی ــه کس ــدی ب ــاز ج ــر نی ــگ برت ــای لی رقابت ه
بــازی بــا ســپاهان دارد. از آن طــرف تیــم ســپاهان امیــدوار 
ــا پیــروزی برابــر پدیــده عــالوه بــر اینکــه خــودش  اســت ب
ــز بلنــدی  ــاالی جــدول قــرار می دهــد، خی را بیــن 5 تیــم ب

بــرای رقابــت جهــت قهرمانــی هــم بــردارد.
    ذوب آهن – سیاه جامگان

تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا قــرار گرفتــن در رده ســوم 
داده  نشــان  اول  نیم فصــل  در  برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
ــی در  ــک مدع ــوان ی ــه عن ــد ســال های گذشــته ب ــه مانن ک
رقابت هــای لیــگ برتــر حاضــر اســت. روی کاغــذ، آن هــا کار 

ــد. ــیاه جامگان ندارن ــر س ــختی براب ــی س خیل
    پرسپولیس – سایپا

ــر  ــگ برت ــای لی ــانزدهم رقابت ه ــه ش ــدار هفت ــن دی  آخری
را دو تیــم پرســپولیس و ســایپا برگــزار می کننــد. بــه لحــاظ 
کلــی شــانس پیــروزی پرســپولیس در ایــن دیــدار خیلــی 
ــا  ــی دســت و پ ــا ســایپا حریف بیشــتر از ســایپا اســت؛ ام
بســته نخواهــد بــود. دیــدار رفــت دو تیــم بــا برتــری 1 بــر 0 

تیــم پرســپولیس بــه پایــان رســید.

نگاهی به هفته شانزدهم لیگ برتر

تنور لیگ برتر دوباره گرم شد

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــتی فرنگ ــی کش ــم مل ــت تی سرپرس
طبــق قانــون، ســوریان و نــوروزی شانســی بــرای حضــور 
ــرات  ــوت از نف ــت: دع ــد، گف ــی ندارن ــابقات جهان در مس
ــاره  ــان درب ــد دلیری ــود. محم ــکانی ب ــر اش ــی نظ المپیک
جدیــد  اردوی  بــه  المپیکــی  فرنگــی کاران  از  دعــوت 

ــل  ــچ دخ ــن هی ــرد: م ــار ک ــی اظه ــم مل  تی
و  نداشــتم  موضــوع  ایــن  در  تصرفــی  و 
ســرمربی تیــم ملــی تصمیــم گرفــت در 
ــوت  ــتی گیران دع ــن کش ــع از ای ــن مقط ای
کننــد. ایــن کشــتی گیران همگــی از نفــرات 
 پرافتخــار کشــتی فرنگــی ایــران بودنــد 
و حضورشــان در اردوی تیــم ملــی می توانــد 

بــه جوانــان انگیــزه بدهــد. سرپرســت تیــم ملــی کشــتی 
فرنگــی افــزود: بــه اعتقــاد من نفــرات المپیکــی در صورتی 
کــه در اردوی تیــم ملــی حاضــر شــوند، می تواننــد در جــام 
ــور  ــرای حض ــا ب ــد؛ ام ــک کنن ــی کم ــم مل ــه تی ــی ب جهان
ــن قصــدی  ــا چنی ــه آن ه ــد اســت ک ــی بعی در جــام تخت

ــی  ــد انتخاب ــاس فرآین ــر اس ــن ب ــند. همچنی ــته باش داش
تیــم ملــی کشــتی گیرانی می تواننــد در مرحلــه نهایــی 
ــد؛   انتخابــی شــرکت کننــد کــه در المپیــک مــدال گرفته ان
بــا توجــه بــه ایــن اوصــاف بعیــد می دانــم نفراتــی ماننــد 
ــوند.  ــر ش ــی حاض ــم مل ــوروزی در اردوی تی ــوریان و ن س
ــا بیــان اینکــه ســوریان و نــوروزی بــر  وی ب
اســاس قانــون انتخابــی تیــم ملــی شانســی 
ــد ــی ندارن ــرای حضــور در مســابقات جهان  ب
ــتی گیر  ــن دو کش ــه ای ــی ک ــت: از آنجای گف
ــند  ــدال برس ــه م ــک ب ــتند در المپی نتوانس
ــی  ــه نهای ــور در مرحل ــرای حض ــی ب شانس
انتخابــی تیــم ملــی ندارنــد. قــرار هــم نبــوده 
در ایــن بــاره شــورای فنــی اســتثنایی قائــل شــود؛ چــرا کــه 
اگــر ایــن کار صــورت پذیــرد، همــان آش و همــان کاســه 
خواهــد شــد. دلیریــان تصریــح کــرد: در صورتــی کــه ایــن 
کشــتی گیران بــه اردوی تیــم ملــی بیاینــد ممکــن اســت 

بتواننــد در جــام جهانــی بــه تیــم کمــک کننــد.

سوریان و نوروزی شانسی ندارند
ــدو  ــیون تکوان ــه داوران فدراس ــد کمیت ــس جدی رئی
گفــت: قوانیــن جدیــد داوری از ابتــدای ســال 2017 
اجرایــی شــده و مــا نیــز برنامه هــای خــود را بــرای 
اجــرای ایــن قوانیــن تدویــن کرده ایــم. حافــظ 
مهــدوی افــزود: قوانیــن جدیــد بــه صــورت مکتــوب 

بــرای آگاهــی همــه داوران تدویــن 
ــه؛  ــرار گرفت ــان ق ــار آن ــده و در اختی ش
ولــی بــه صــورت رســمی یــک روز 
پیــش از آغــاز رقابت هــای انتخابــی 
ــردان  ــش م ــر دو بخ ــی در ه ــم مل  تی
و زنــان، داوران ایــن رقابت هــا را در 
 یــک کالس هماهنگــی بــا قوانین آشــنا 

ــه از  ــن اینک ــم. ضم ــریح می کنی ــات را تش و جزئی
ــژه رقابت هــای  ــه مســابقات به وی ــن پــس در کلی ای

ــد اجــرا می شــود.  ــن جدی ــز قوانی ــگ نی لی
»هوگو«هــای  دربــاره  داوران  کمیتــه  رئیــس 
الکترونیکــی هــم گفــت: مکاتبــه الزم بــا شــرکت های 

ــه و  ــورت گرفت ــه K&P و Daedoص ــراح از جمل ط
ــه  ــا ب ــن هوگوه ــده ای ــا 15 روز آین ــم ت ــر می کن فک
ــوزش  ــل آم ــم در مراح ــا بتوانی ــد ت ــا برس ــت م دس
ــش  ــر بیشــتری کار را پی ــت نظ ــا دق ــی ب و هماهنگ

ــم.  ببری
داور المپیکــی تکوانــدو ایــران دربــاره 
ــن  ــرات ایجادشــده گفــت: مهم تری تغیی
ــه  ــه از 1 ب ــاز تن ــش امتی ــرات افزای تغیی
ــه 20 ــاز از 12 ب ــکاف امتی ــش ش  2، افزای

ــی  ــد طالی ــه ای ران ــک دقیق ــش ی کاه
ــل  ــار کام ــن اخط ــی گرفت ــد طالی )در ران
)کامجــون( باعــث باخــت خواهــد شــد( 
حــذف نیم اخطــار و افزایــش تعــداد اخطارهــا بــرای 

ــت.  ــار اس ــه 10 اخط ــدن از 5 ب ــده اعالم ش بازن
وی افــزود: معتقــدم داوران مــا از شایســته ترین 
داوران تکوانــدو در دنیــا هســتند و بایــد حضــور 
ــی داشــته باشــند. ــن بین الملل ــری در میادی پررنگ ت

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نصرت اله ریاضت  دارای شناسنامه شماره 24 متولد 1340   به شرح دادخواست به کالسه 95 

/ 937 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

علی ریاضت   بشناسنامه 15 مورخ 1309/8/5  در تاریخ1395/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر- چهار  دختر -  یک همسر 

دائمی که به شرح ذیل می باشد: 1- امراله ریاضت فرزند علی به ش ش 6 متولد 1337 صادره از 

گلپایگان 2- نصراله ریاضت فرزند علی به ش ش 24 متولد 1340 صادره از گلپایگان 3- سعید 

ریاضت فرزند علی به ش ش 6 متولد 1347 صادره از گلپایگان 4- رضا ریاضت فرزند علی به ش 

ش 1210252198 متولد 1387 صادره از گلپایگان 5- زهرا ریاضت فرزند علی به ش ش 3 متولد 

1335 صادره از گلپایگان 6- فاطمه ریاضت فرزند علی به ش ش 2 متولد 1344 صادره از گلپایگان 

7- مریم ریاضت فرزند علی به ش ش 6 متولد 1351 صادره از گلپایگان 8- اعظم ریاضت فرزند 

علی به ش ش 679 متولد 1353 صادره از گلپایگان 9- شهین جاپلغی فرزند نقی به ش ش 5 

متولد 1347 صادره از الیگودرز 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 : 537/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا مرئوسی    دارای شناسنامه شماره 1250489474 به شرح دادخواست به کالسه 202 

از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه حسینیان   

بشناسنامه 4143 در تاریخ95/4/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- خانم اکرم زحمتکش نوش آبادی فرزند رضا به  ش ش  37 به عنوان 

آبادی فرزند رضا به  ش ش  122 به عنوان فرزند  فرزند دختر 2- خانم مریم زحمتکش نوش 

دختر 3- خانم اعظم زحمتکش نوش آبادی فرزند رضا به  ش ش  31 به عنوان فرزند دختر 4- 

خانم زهره زحمتکش نوش آبادی فرزند رضا به  ش ش  50 به عنوان فرزند دختر 5- خانم فضه 

زحمتکش نوش آبادی فرزند رضا به  ش ش  1183 به عنوان فرزند دختر 6- خانم زهرا زحمتکش 

نوش آبادی فرزند رضا به  ش ش  5 به عنوان فرزند دختر 7- آقای مهدی زحمتکش نوش آبادی 

فرزند رضا به  ش ش  76 به عنوان فرزند پسر 8- آقای محمد زحمتکش نوش آبادی فرزند رضا به  

ش ش  115 به عنوان فرزند پسر مرحوم دارای شش فرزند دختر و دو فرزند پسر می باشد. 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 : 13/2/95/671/ م الف 

رئیس شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  آران و بیدگل

آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی -حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 

کالسه اجرایی 568/94ج 13 له محمد رضا امینی وبا وکالت محمد تقی امینی علیه حسین چوپان 

به نشانی اصفهان – شاهپور جدید – انتهای خیابان امیر کبیر – گاراژzf یا تعمیرگاه جعفری داخل 

گاراژ-  لنت کوبی حسین چوبی مبنی بر مطالبه مبلغ 245/799/863 ریال بابت اصل خواسته و 

هزینه های دادرسی واجرایی و مبلغ 12/089/993 ریال حق االجرای دولتی در روز پنجشنبه تاریخ 

بیمه  جنب   – نیکبخت  خیابان   – اصفهان   – اجرا  این  محل  در  صبح   9 تا   8 ساعت  از   95/11/7

به  ثبتی  پارسیان – ساختمان اجرای احکام – طبقه سوم فروش ششدانگ سرقفلی فاقد پالک 

نشانی محکوم علیه فوق الذکر که اکنون در تصرف حسین چوپانی می باشد با وصف کارشناسی 

زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید.لذا طالبین خرید می توانند پنج روز قبل 

از جلسه مزایده به نشانی موصوف از آن بازدید و با تودیع نقدی 10% قیمت پایه به حساب سپرده 

دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.اوصاف ملک بر اساس 

نظریه کارشناسی مغازه فوق با مساحت  عرصه و اعیانی حدود 15 متر مربع و با اسکلت دیوارهای 

آجری و سقف تیرآهن و طاق ضربی – دیوارها و سقف اندود گچ پرداختی – کف موزاییک – درب 

پروفیل فلزی می باشد و باتوجه به استعالم از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به شماره 

آقای حسین چوپانی  برای خوانده  مغازه  این  از  مالکیتی  هیچ  مورخ 94/10/24   103/94/14064

ثبت و مشاهده نگردیده است با توجه به موقعیت محل قدمت ساخت و قیمت متعارف روز ودر نظر 

گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه این ملک تجاری وبا داشتن عرصه و اعیان حدود 15 متر مربع و 

ارزش کل سرقفی ششدانگ آن بالغ بر 220/000/000 تعیین و اعالم می گردد

اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره:29313/م الف

برگ دادخواست به شورا
مشخصات طرفین: خواهان : شرکت ادمان صنعت جی به مدیریت سید مسیح سنبلستان   محل 

اقامت:شهرک صنعتی اشترجان – خ پنجم – پ 217خوانده : مجید محمدی محل اقامت : مجهول 

المکان تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

نه میلیون ریال بابت اضافه دریافتی بارنامه شماره 192025-94/15 بدوا تقاضای تامین خواسته از 

اموال موکل دالئل و منضمات دادخواست:کپی مصدق بارنامه مذکور ممضی به امضا خوانده فیش 

واریزی به حساب خوانده معروض می دارد خوانده محترم در تاریخ 95/2/21اقدام به حمل مفتول 

فوالدی از مبداء بندر عباس به محل کارخانه ادمان صنعت جی نموده است که بابت آن مبلغ سی و دو 

میلیون و دویست و هجده هزار و هشتصد ریال) R 32/218/800( دریافت داشته است در حالیکه 

مبلغ کرایه حمل بار ایشان R 32/218/800( بوده است، بنابراین مبلغ نهصد هزارتومان اضافه دریافت 

نموده که در ظهر بارنامه اقرار به دریافت اضافه مبلغ و تعهد به باز پرداخت آن به حساب کارمند شرکت 

نموده است لیکن متاسفانه تاکنون از پرداخت و انجام تعهدات خود کوتاهی نموده است فلذا از آن 

مقام محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات  

دادرسی و بدوا تقاضای تامین خواسته از اموال ایشان مورد استدعا است

ادمان صنعت جی – سهامی خاص 

دادنامه 
شماره ابالغنامه : 9510106836707760 شماره پرونده 9509986836700226 شماره بایگانی شعبه 

: 950254 تاریخ تنظیم : 1395/09/30 خواهان لیال صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده مهرداد 

کالنتری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

 ، میر  پل  و  باال  فاصل چهارباغ  ، حد  میر(  میرفندرسکی )خ  اصفهان، خ  در  واقع  شهید قدوسی( 

مجتمع قضایی شهید قدوسی ، طبقه 2، اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9509986836700226 ثبت 

گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

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

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

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

معرفی داور واجد الشرایط خود که متأهل، باالی سی سال سن و از بستگان نزدیک آشنا به مسائل 

اجتماعی و خانوادگی باشد، حاضر گردد. 

شماره 30781 / م الف – متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی( – حسین شفیعی حسن آبادی

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509976836701643 تاریخ تنظیم : 1395/09/16 شماره بایگانی شعبه : 950541 

شماره پرونده ها: 9509986836700476 پرونده کالسه : 9509986836700476 شعبه 7 دادگاه 

نهایی شماره 9509976836701643  خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم 

خواهان: خانم بهجت اتحادی ابری فرزند اکبر به نشانی اصفهان، خانه اصفهان، چهارراه نیروی هوایی 

خ ارغوان کوچه یاس کوی ماه گل بن بست تاک پالک 3 طبقه 3 کد پستی : 8196663715 همراه 

: 09137967742 خوانده : آقای جلیل عصارزادگان فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان خواسته 

ها : 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2. مطالبه نفقه 3. مطالبه خسارت دادرسی )رأی دادگاه( 

در خصوص دعوی خانم بهجت اتحادی ابری فرزند اکبر به طرفیت آقای جلیل عصارزادگان فرزند 

مهدی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1393/4/19 لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه و 

مطالبه خسارات دادرسی بدوًا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی )معافیت از پرداخت هزینه دادرسی( 

با عنایت به جامع محتویات پرونده استشهادیه محلی و اوضاع و احوال خاص خواهان و اینکه دارای 

شغل و درآمد نمی باشد و با توجه به اینکه خوانده حضور نیافته و دفاعی در خصوص تمکن مالی 

خواهان به عمل نیاورده است به نظر ادعای خواهان مقرون به واقع است بنابراین دعوی خواهان 

وارد و ثابت بوده و با نظر موافق قاضی مشاور مستندًا به مواد 505- 506-511 قانون آیین دادرسی 

مدنی و ماده 5 قانون حمایت خانواده حکم به اعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه 

بیان داشته  نفقه، خواهان  اعالم می گردد و در خصوص اصل خواسته و مطالبه  دادرسی صادر و 

به وی پرداخت  ای  نفقه  تاکنون  تاریخ 1393/4/19  از  باشد که  دائم و شرعی خوانده می  همسر 

به جامع  با عنایت  نفقه دارد دادگاه  بر پرداخت  را  الزام خوانده  و  نکرده است درخواست رسیدگی 

ازدواج  ثبت  رسمی  دفتر   1393/4/19  –  17159 ازدواج شماره  سند  رونوشت  و  پرونده  محتویات 

شماره 186 اصفهان و رونوشت شناسنامه خواهان رابطه زوجیت بین آنان به سبب عقد نکاح دایم 

نفقه زن  دائم  باشد و درعقد  برقرار می  تکالیف زوجین در مقابل همدیگر  و  محرز است و حقوق 

بعهده شوهر می باشد و با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و اینکه خوانده حضور نیافته 

بانظر موافق قاضی  بنابراین  اقامه نکرده است  ارایه و  نفقه  برائت ذمه خود و پرداخت  بر  و دلیلی 

مشاوره با لحاظ نظر کارشناس رسمی دادگستری که مطابق با اوضاع و احوال است و اعتراضی هم 

به آن نشده است مستندًا به مواد 1104-1106-1107-1111 قانون مدنی و ماد 198-515-519 قانون 

تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  بابت  ریال   100/070/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین 

 2/508/000 نیز پرداخت مبلغ  بعنوان اصل خواسته و  تاریخ صدور رای دادگاه  لغایت   1393/4/19

اینکه  به  توجه  با  و  می گردد  محکوم  خواهان  حق  در  و کارشناسی  دادرسی  خسارات  بابت  ریال 

خواهان از اعسار و معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی استفاده نموده و محکوم له واقع و از 

اعسار خارج شده حین اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد و در 

خصوص مطالبه نفقه از زمان صدور حکم تا زمان اجرای حکم با توجه به اینکه پرداخت نفقه آینده 

فرع بر تمکین می باشد که وضعیت مشخص نمی باشد بنابراین با نظر موافق قاضی مشاور حکم 

به رد دعوی صادر و اعالم می گردد این رأی غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

 واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. 

شماره 30782 / م الف – رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده اصفهان – علی اسماعیلی 

دادنامه 
شماره دادنامه 9509976836601861 تاریخ تنظیم : 1395/10/02 شماره بایگانی شعبه : 950313 

دادگاه   6 شعبه   9509986836600250 کالسه  پرونده   9509986836600250 ها:  پرونده  شماره 

ناهید  : خانم  نهایی شماره خواهان  تصمیم  ) مجتمع شهید قدوسی(  اصفهان  خانواده شهرستان 

جمالی قهدریجانی فرزند حسنعلی به نشانی اصفهان، اتوبان ذوب آهن، دستگرد خیار جنب پمپ 

آقای   : 8177933941 همراه 09131114197 خوانده  پستی  فروشی کد  میوه  فوقانی  طبقه  بنزین 

پرویز نظری فرزند علیداد به نشانی مجهول المکان خواسته : طالق به درخواست زوجه )رأی دادگاه(

در خصوص دعوی خانم ناهید جمالی قهدریجانی فرزند حسنعلی بطرفیت شوهرش آقای پرویز 

نظری فرزند علی داد که مجهول المکان اعالم شده و وقت دادرسی از طریق نشر آگهی به وی ابالغ 

شده، بخواسته طالق با استیذان اعمال وکالت بلحاظ تحقق بند 1 و 8 از شرط ضمن العقد نکاح، 

ناشی از ترک انفاق و نیز ترک زندگی توسط زوج دادگاه با توجه به مفاد سند رسمی نکاحیه شماره 

ترتیب 5295 مورخ 77/06/27 دفتر ثبت 137 ازدواج اصفهان وجود علقه زوجیت دائمی بین طرفین 

را محرز می داند نظر به آنکه شرایط ضمن عقد به امضاء و توافق زوجین رسیده و ادعای ترک زندگی 

توسط زوج براساس استشهادیه تقدیمی و اوضاع و احوالی که به سبب آن حاکم بر زندگی زوجه 

گردیده از جمله اعتیاد مستمر زوج و فقدان شغل و درآمد و عدم تهیه مقدمات ضروری زندگی برای 

همسر و سه فرزند مشترک صغیر ، سبب احراز صحت ادعای خواهان شده از طرفی خوانده در جلسه 

دادرسی حضور نیافته و به لحاظ مجهول المکان اعالم شدن و عدم امکان دسترسی به وی انجام 

مصالحه و داوری نیز مقدور نشده و عماًل زوجه در عسر و حرج نیز قرار گرفته است لذا دادگاه بنا به 

مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایی و نیز مالحظه مجموع محتویات پرونده تحقق بنده    از 

قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و مستندًا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی 

و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دعوی خواهان مبنی بر استیذان اعمال وکالت 

در طالق را ثابت دانسته و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با 

بذل کلیه صداق خود به شوهرش و قبول بذل وکالتًا از طرف وی خود را با طالق خلعی مطلقه نماید 

و اسناد مربوطه به ثبت طالق را امضاء نماید عده این طالق از تاریخ وقوع آن سه طهر بوده و رعایت 

شرایط صحت اجرای صیغه طالق بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم شش 

ماه پس از قطعیت دادنامه است. حضانت سه فرزند مشترک به نام های محدثه متولد 81/7/24 

و امیر حسین متولد 86/11/2 و سینا متولد 89/10/29 با خواهان بوده و چون پدر حضور ندارد و 

خواهان نیز فعال درخواستی مبنی بر مطالبه نفقه فرزندان ندارد دادگاه با تکلیفی در این خصوص 

مواجه نیست. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 

شماره 30785/م الف – رئیس شعبه 6 دادگاه اصفهان – محمود شعربافزاده 

دادنامه 
 : شعبه  بایگانی  شماره   1395/10/05  : تنظیم  تاریخ   9509976836601875  : دادنامه  شماره 

: 9509986836600646 شعبه  پرونده کالسه  ها: 9509986836600646  پرونده  950779 شماره 

6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره خواهان : خانم 

به نشانی اصفهان، خ عسگریه، بن بست فروتن ، پ 24 ک.پ  باقریان فرزند علی جان  نرگس 

8199753831 ک. ملی 1292810041 تلفن 09131947414 خوانده : آقای محمد وطنی شهرستانی 

فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته : طالق به درخواست زوجه )رأی دادگاه( در خصوص 

علی  فرزند  شهرستانی  وطنی  محمد  آقای  بطرفیت  جان  علی  فرزند  باقریان  نرگس  خانم  دعوی 

بخواسته طالق با استیذان اعمال وکالت بلحاظ تحقق بند 1 و 8 از شرط ضمن العقد نکاح، ناشی از 

عدم پرداخت نفقه ترک زندگی دادگاه با توجه به مفاد سند رسمی نکاحیه شماره ترتیب 1319 مورخ 

84/8/24 دفتر ثبت 105 ازدواج اصفهان وجود علقه زوجیت دائمی بین طرفین را محرز می داند نظر 

به آنکه تالش و مساعی دادگاه جهت انصراف خواهان از طالق موثر واقع نگردیده است و براساس 

اظهارات خواهان در  انفاق و دعوی مطالبه مهریه و  اتهام ترک  به  دادنامه محکومیت کیفری زوج 

جلسه دادرسی و اوضاع احوال حاکم بر آنان به نظر دادگاه ترک زندگی مشترک از حدود یک سال 

قبل محرز است خوانده که از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول المکان اعالم شده دعوت گردیده در 

جلسه دادرسی حضور نیافته است و کلیه شرط ضمن عقد به توافق و امضای زوجین رسیده است 

هر چند زوجه طرح دعوی نفقه ننموده و لذا تحقق بند یک یعنی الزام زوج به انفاق محقق نگردیده 

است لکن دادگاه بنا به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایی و نیز مالحظه مجموع محتویات 

پرونده تحقق حداقل بند 8 از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و مستندًا به مواد 

234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دعوی خواهان 

مبنی بر استیذان اعمال وکالت در طالق را ثابت دانسته و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر 

رسمی ثبت طالق را امضاء نماید عده این طالق از تاریخ وقوع آن سه طهره بوده و رعایت شرایط 

صحت اجرای صیغه طالق بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم شش ماه 

پس از قطعیت دادنامه است. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. ضمنًا جهت اجرای صیغه نیاز 

به معاینه عدم بارداری زوجه نیست رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان است./

شماره 30786 / م الف – رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان – محمود شعربافزاده

دادنامه 
بایگانی شعبه  پرونده 9409980350100532 شماره  : 9409970350101763 شماره  دادنامه  شماره 

فتح  لطفی  آرزو  خانم  وکالت  با  قوامین  بانک   : خواهان   1394/10/17  : تنظیم  تاریخ   940630  :

نازنین گودرزی  به نشانی فالورجان، ساختمان زاینده رود خواندگان: خانم  اله  آبادی فرزند سیف 

به نشانی مجهول المکان آقای ولی اله صبوری به نشانی شهرستان اصفهان، شیخ طوسی شرقی 

ک نواب صفوی بن بست سوم سمت چپ پ.2 37 آقای جواد چوپانی به نشانی مجهول المکان 

اعالم ختم دادرسی بشرح  با  و  به محتویات پرونده  با عنایت  : مطالبه وجه چک دادگاه  خواسته 

ذل انشا رأی می نماید. )رأی دادگاه(در خصوص دعوی بانک قوامین با وکالت خانم آرزو لطفی 

خواسته  به  چوپانی  جواد  و  صبوری  اله  ولی  آقایان  و  نازنین گودرزی  خانم  بطرفیت  آبادی  فتح 

مطالبه وجه به مبلغ 330/000/00 ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 

پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد فرو اقساطی که داللت بر پرداخت 

تسهیالت بانکی داشته و با توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر 

اصالت مستندات  و  ننموده  اقامه  ذمه  برائت  بر  مبنی  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  نگردیده 

ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خوهان 

قانون   15 ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین   194  ،198  ،519 مواد  به  مستندًا  تشخیص  ثابت  و  وارد  را 

بر  حکم   1386 مصوب  بانکی  تسهیالت  اعطاء  تسهیل  قانون   7 ماده  و  ربا  بدون  بانکی  عملیات 

خسارت  بانضمام  خواسته  اصل  بابت   330/000/000 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت 

ریال  ازای هر سه هزار  به  ریال  روزانه سه  روز شمار  بصورت  بین  ما  قرارداد فی  تأدیه طبق  تأخیر 

از تاریخ 94/4/16 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق 

ابالغ قابل واخواهی  از  خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

 در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان 

می باشد.

شماره : 30805 / م الف – دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان – داود مومن زاده 

آگهی ابالغ به آقای محسن عشقی خوزانی 
شماره درخواست : 9510460365300050 شماره پرونده 9509980365301531 شماره بایگانی شعبه 

: 951554 تاریخ تنظیم : 1395/10/12 نظر به اینکه آقای محسن عشقی خوزانی فرزند مصطفی به 

اتهام معامله به قصد فرار از پرداخت دین، حسب شکایت محمد نصر اصفهانی فرزند محمود از طرف 

این دادسرا در پرونده کالسه 951459د34 تحت تعقیق است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 

محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی 

از طرف دادگستری پرداخت می گردد./

شماره 31671 / م الف – دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – جواد مصلحی 

قضاوت همه مسابقات تکواندو با قوانین جدید
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معمــاران کاشــانی در طــول تاریــخ همــواره جــزو 
رو  از همیــن  و  بوده انــد  ایــران  بهتریــن معمــاران 
معمــاری شــهر کاشــان در تمــام ایــران منحصربه فــرد 

ــت.  اس
مجموعــه خانــه عباســیان، یکــی از برجســته ترین آثــار 
معمــاری و یکــی از نامزدهــای دریافــت جایــزه بهترین 
بناهــای مســکونی ایــران اســت کــه در شــهر تاریخــی 
کاشــان واقــع شــده اســت. آنچــه ایــن بنــا را از دیگــر 
خانه هــای کاشــان متمایــز می کنــد، معمــاری خــاص 

آن اســت.
    خانه عباسیان

ــا در مــدت ۲۰ ســال ســاخته  ــن بن ــه می شــود ای گفت
ــر  ــزار مت ــدود 5 ه ــه ح ــن مجموع ــعت ای ــده. وس ش
مربــع و زیربنــای آن حــدود 7 هــزار متــر مربــع اســت. 
 ایــن مجموعــه دارای 5 طبقــه و شــامل 5 حیــاط 
و گــودال باغچــه اســت کــه پــس از فــوت مالــک اولیــه 
بــه مــرور از هــم تفکیــک و بــه صــورت 5 بــاب خانــه 
ــر ۴  ــال های اخی ــا در س ــد؛ ام ــم درآم ــتقل از ه مس
بــاب از 5 بــاب خانــه خریــداری و بازســازی شــد. از ۴ 
بــاب خانــه خریداری شــده، ۲ واحــد آن هــا بــه صــورت 
طــرح معمــول معمــاری بافــت قدیــم کاشــان، یعنــی 
گــودال باغچــه و یکــی از آن هــا بــه صــورت دو طبقــه بــا 

 حیــاط مســقف و چهارمــی کــه در اصــل باغچــه بــوده
به صورت حیاط سنتی است.

 خانه هــای عباســیان بــه لحــاظ معمــاری، دارای 
طرحــی بســیار قــوی و غنــی و از نظــر تزئینــات گچبری 
و نقاشــی و کاربــری تزئینــات معمــاری اســامی نظیــر 
قطاربنــدی  کاربنــدی،  یزدی بنــدی،  رســمی بندی، 
مقرنــس و مشــبک در اوج زیبایــی و ظرافــت اســت. 

ــت.  ــه« اس ــا »گودال باغچ ــاری بن ــی معم ــبک اصل س
در ایــن ســبک معمــاری، بنــا پایین تــر از ســطح کوچــه 

احــداث می شــود و اصطاحــًا گــود اســت.
    وجه تسمیه خانه عباسیان کاشان

وجــه تســمیه بنــا نیــز در نــوع خــود شــنیدنی اســت؛ 
ــب  ــرگ صاح ــس از م ــد پ ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
اولیــه بنــا، مجموعــه بــه 5 قســمت تفکیــک و بــه وراث 

ــود  ــهم خ ــی س ــس از مدت ــز پ ــد. وراث نی ــذار ش  واگ
را به افراد مختلف فروختند. 

حیاط هــای  از  یکــی  پیــش  ســال  صــد  حــدود 
ــه یکــی از تجــار فــرش  ــی( ب مجموعــه )حیــاط بیرون
ــزار  ــغ ه ــه مبل ــیان ب ــای عباس ــم آق ــه اس ــان ب کاش
ــه ای  تومــان فروختــه شــد. خبــر فروختــه شــدن خان
ــد  ــهر پیچی ــود در کل ش ــان خ ــت در زم ــن قیم ــا ای  ب
ــس، کل  ــد. از آن پ ــل گردی ــل محاف ــا نق ــا مدت ه و ت
ایــن مجموعــه بــه خانــه عباســیان معــروف و مشــهور 
ــت  ــط هیئ ــال ۱۳7۴ توس ــه در س ــن مجموع ــد. ای ش
ــا  ــان و ب ــی کاش ــت تاریخ ــت باف ــا و مرم ــای احی امن
ــداری  ــادن خری ــع و مع ــی وزارت صنای ــاعدت مال مس
ــماره ۲۰۲۰ در  ــه ش ــال ۱۳77 ب ــد و در س ــت ش و مرم
فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید و بخشــی از 
آن بــه بنیــاد ســهراب ســپهری نقــاش و شــاعر نامــدار 

معاصــر تعلــق گرفتــه اســت. 
اکنــون این عمــارت تحت پوشــش ســازمان رفاهی تفریحی 
شــهرداری کاشــان قــرار گرفتــه اســت. بــه دلیــل 
ــه  ــن خان ــه ای ــی ک ــم انداز خوب ــا و چش ــاری زیب معم
ــافر ری  ــد مس ــریال هایی همانن ــال س ــه ح ــا ب دارد ت
ــان و … در  ــه ای در تاریکــی، جابربن حی ماصــدرا، خان
ــیان  ــه عباس ــه خان ــت. مجموع ــده اس ــاخته ش آن س
کاشــان در خیابــان علــوی در کــوی ســلطان امیراحمــد 

واقــع شــده اســت.

سفر به خانه عباسیان کاشان

تلفیق هنر و مهندسی

تولید نرم افزار تفسیر ساده قرآن
مدیــر اجرایــی مؤسســه فرهنگی 
ــن  ــول امی ــرت رس ــرآن و عت ق
ــاده  ــیر س ــزار تفس ــت: نرم اف گف
ــد  ــه تولی ــن مؤسس ــرآن در ای  ق
و رونمایــی شــده اســت. محمــد 
الهی دوســت اظهــار کــرد: نرم افــزار 
ــرآن  ــاده ق ــیر س ــد تفس اندروی
ــه  ــت موسس ــه  هم ــی ب ــه طباطبای ــیر عام ــه از تفس برگرفت
رســول امیــن تدویــن و تولیــد شــده اســت. وی افــزود: ایــن 
نرم افــزار بــر روی تمامــی گوشــی های هوشــمند نصــب 
ــی  ــش از ۲۰۰ گوش ــر روی بی ــر ب ــای اخی ــود و در روزه می ش

تلفن همراه نصب شده است. 
ــول  ــرت رس ــرآن و عت ــی ق ــه فرهنگ ــی موسس ــر اجرای مدی
ــزار توســط موسســه  ــن نرم اف ــوای ای ــرد: محت ــان ک ــن بی امی
صبــح صــادق اصفهــان تهیــه شــده اســت. الهی دوســت 
ادامــه داد: ایــن موسســه در حــال حاضــر فعالیت هایــی نظیــر 
کاس هــای تجویــد، قرائــت و تفســیر را ویــژه گروه هــای 

ــا ــد. ایکن ــزار می کن ــاالن برگ ــان و بزرگس ــنی نوجوان س

 راهیابی قاری چهارمحال و بختیاری 

به مسابقات عراق
مدیــر موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت نســیم وحــی 
ــال و  ــتان چهارمح ــان اس ــی از قاری ــی یک ــهرکرد از راهیاب ش
ــور  ــات در کش ــات عالی ــاوت عتب ــابقات ت ــه مس ــاری ب بختی
ــار  ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــعود داوری ب ــر داد. مس ــراق خب ع
کــرد: آقــای محمدهــادی طــادی در مســابقات کشــوری 
»شــوق تــاوت« برگزیــده شــد و بــه مســابقات تــاوت 
ــان  ــا بی ــدا کــرد. وی ب ــات در کشــور عــراق راه پی ــات عالی عتب
اینکــه مســابقات شــوق تــاوت از ۲۳ تــا ۲۶ آذرمــاه بــا 
ــره کیــش برگــزار شــد،  ــدگان ۱۸ اســتان در جزی حضــور نماین
تصریــح کــرد: آقایــان دانیــال کبیــری و محمدحســین اکبــری، 
ــه  ــد کــه ب دیگــر شــرکت کنندگان موسســه نســیم وحــی بودن
ــیدند. داوری  ــابقات رس ــن دوره از مس ــی ای ــه نیمه نهای مرحل
ــه اینکــه موسســه قرآنــی نســیم وحــی شــهرکرد  ــا اشــاره ب ب
در ۹ آذر ســال ۱۳۹۳ ثبــت گردیــده اســت، یــادآور شــد: نســیم 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی و قرآن ــه فرهنگ ــهرکرد، مؤسس ــی ش وح
چهارچــوب مباحــث قــرآن و عتــرت در جهــت ارتقــای ســطح 
ــتر  ــا بیش ــن فعالیت ه ــد. ای ــاش می کن ــه ت ــگ جامع فرهن
ــا  در مباحــث قرآنــی اســت و در شــاخه های آشــنایی اولیــه ب
 قــرآن شــامل آمــوزش روخوانــی و روانخوانــی، تجویــد، صــوت 
و لحــن قــرآن کریــم و حفــظ و الیــه دوم آمــوزش قرآن شــامل 
ــکل ترین  ــه مش ــت ک ــیر اس ــات و تفس ــم آی ــه و مفاهی  ترجم
ــر در  ــت تدب ــد. در نهای ــرآن می باش ــش ق ــن بخ و پیچیده تری
قــرآن را داریــم کــه بــه جمع بنــدی آیــات کل ســوره می پــردازد.

اخبار کوتاه

 ایران، مقصدی امن 

برای گردشگران تمام کشورهاست
معاون رئیـس جمـــهوری در دیدار 
تهــران  در  فرانســه  ســفیر  بــا 
گفــت: ایــران، مقصــدی امــن 
تمامــــی  بـــرای گردشــــگران 
کشورهاســت و برگــزاری تورهــای 
ــگری  ــای گردش ــی جاذبه ه معرف
ایــران بــرای تورگردانــان و رســانه های 
ــرای  ــا را ب ــور م ــی کش ــای واقع ــد فض ــه می توان ــور فرانس کش

گردشگران و مردم فرانسه تشریح کند. 
دکتــر زهــرا احمدی پــور، معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس 
ــگری در  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــا فرانســوا ســنمو، ســفیر فرانســه در تهــران، گفــت: در  ــدار ب دی
ــه  ــران ب ــاره ای ــزی درب ــای غیرصلح آمی ــر پیام ه ــای اخی دهه ه
ــر  ــده نشــدن تصوی ــه دی ــه ب ــره شــده ک ــا مخاب کشــورهای دنی
واقعــی کشــور مــا انجامیــده؛ رســالت ســازمان میــراث فرهنگــی 
ایــن اســت کــه تصویــر مناســب و واقعــی ایــران را بــه جهانیــان 
ــی  ــل فرهنگ ــه تعام ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب ــد. احمدی پ ــه کن ارائ
بیــن کشــورها، باعــث ایجــاد روابــط مبتنــی بــر احتــرام و صلــح 
می شــود، گفــت: دکتــر روحانــی، رئیس جمهــوری اســامی 
ــی  ــا منطق ــاط کام ــتای ارتب ــرد در راس ــن رویک ــا ای ــران، ب ای
همــراه بــا اعتــدال و صلــح بــا ســایر کشــورها حرکــت می کنــد.

در مســیر دســتیابی بــه ایــن هــدف، رئیس جمهــوری بــه 
ــه فرانســه ســفر و پیــام صلــح   کشــورهای مختلــف از جملــه ب

و دوســتی را منتقل کردند.

کشف دست کند قدیمی در موغان فریدن
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
فریــدن از کشــف دســت کند قدیمــی ۴ طبقــه در روســتای 
ــت:  ــلیمی گف ــود س ــر داد. محم ــتان خب ــن شهرس ــان ای موغ
ــه پــس  ــه ۳۰۰ ســال می رســد ک ــه باســتانی ب ــن تپ قدمــت ای
موغــان  روســتای  در  باستان شناســان  و کاوش  بررســی  از 
ــر فــراز یــک تپــه باســتانی کشــف شــده اســت. وی  فریــدن ب
ــت،  ــت کند دارای ۹ ورودی اس ــن دس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اذعــان داشــت: از ایــن تعــداد ورودی، فقــط ۴ ورودی بــاز 
شــده و در تــاش هســتیم تــا ورودی پنجــم را نیــز بازگشــایی 
کنیــم. وی دربــاره کاربــرد دســت کندها گفــت: در گذشــته ایــن 
ــن  ــی و همچنی ــای طبیع ــا بای ــه ب ــرای مقابل ــت کندها ب دس

ــت.  ــوده اس ــده ب ــات درن ــه حیوان ــمنان و حمل ــوم دش هج
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت اقلیمــی شهرســتان 
ــود  ــت، وج ــرد اس ــیار س ــتان بس ــل زمس ــه در فص ــدن ک فری
ــت کندها و  ــکان دس ــان مال ــظ ج ــرای حف ــت کندها ب ــن دس ای
ــان در ۲۰  ــوده اســت. روســتای موغ ــا ضــروری ب احشــام آن ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدن ق ــتان فری ــز شهرس ــری مرک کیلومت

اخبار کوتاه

معــاون گردشــگری اداره  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــود  ــه کمب ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــگری اس ــتی و گردش دس
هتــل در یــزد گفــت: ایــن اســتان بــه  طــور قطــع در ســال 
آینــده بــا مشــکل اســکان مســافران مواجــه خواهــد بــود؛ 
ــی  ــود همخوان ــای موج ــا فضاه ــرای رزرو ب ــا ب ــرا تقاض زی

ــه  ــی در جلس ــی فاطم ــید مصطف ــدارد. س ن
ــوروز  ــافران ن ــات مس ــی خدم ــتاد اجرای س
ــزاری بخشــی  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــزد ب ۹۶ در ی
بین المللــی  کنوانســیون  برنامه هــای  از 
ــار  ــزد اظه ــگری در ی ــور گردش ــان ت راهنمای
داشــت: ایــن برنامــه بــرای اســتان یــزد 
بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا معتقــدم 

هــر یــک از راهنمایــان تــور یــا اعضــای انجمن هــای 
گردشــگری کشــورها کــه در ایــن کنوانســیون شــرکت کــرده 
و بــه یــزد ســفر می کننــد، ســفیران حــوزه گردشــگری ایــن 
ــکاری  ــزوم هم ــر ل ــد ب ــا تأکی ــود. وی ب ــد ب اســتان خواهن
ــب  ــرایط مناس ــم آوردن ش ــرای فراه ــتگاه ها ب ــه دس هم

بــرای میزبانــی از شــرکت کنندگان در ایــن کنوانســیون بیــان 
ــا  ــته اند؛ ام ــی داش ــای خوب ــهرداری ها همکاری ه ــرد: ش ک
ــرای  ــای ســازنده تر ب ــات بیشــتر و هماهنگی ه ــد اقدام بای
ــهرداری ها  ــی و ش ــراث فرهنگ ــن می ــهر بی ــازی ش آماده س
انجــام شــود. فاطمــی بــر لــزوم ســاماندهی ســرویس های 
بهداشــتی در مناطــق خاصــی از ســطح شــهر 
یــزد، تعبیــه ســطل زبالــه، زیباســازی محیط 
شــهری، خط کشــی معابــر و ... تاکیــد کــرد 
ــه  ــد ب ــهر نبای ــای ش ــره و نم ــزود: چه و اف
گونــه ای باشــد کــه صحنه هایــی ناخوشــایند 
ــه  ــران ب ــگری ای ــهر گردش ــن ش از مهم تری
ــگری اداره   ــاون گردش ــذارد. مع ــش بگ نمای
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــد  ــا میب ــرآن ت ــهری از دروازه ق ــر ش ــه داد: منظ ــزد ادام  ی
و پــس از آن مســیر اصفهــان بــه نحــوی بــه  هــم ریختــه 
ــرای  ــت ب ــرار اس ــهرداری ها ق ــکاری ش ــا هم ــه ب ــود ک ب

ــرد. ــورت گی ــی ص ــیر اقدامات ــن مس ــاماندهی ای س

رئیــس جامعــه هتلــداران ایــران مصوبــه مســتثنی شــدن 
تاسیســات گردشــگری از شــمول قانــون صنفــی را بهتریــن 
ــت  ــا دخال ــی م ــت: نگران ــس دانســت و گف ــه مجل مصوب
تشکل هاســت.  ایجــاد  در  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــاالن  ــن فع ــر در بی ــک عم ــت: ی ــزه زاده گف ــید حم جمش

بخــش خصوصــی یــک نگرانــی وجــود 
ــگاه  ــوع ن ــل ن ــه دلی ــم ب ــه آن ه ــت ک داش
وزارت صنایــع بــر ســر نحــوه ایجاد تشــکل های 
ــدن  ــت و مع ــود. وزارت صنع ــگری ب گردش
مدعــی بــود کــه مراکــز گردشــگری مشــمول 
ــه  ــب اتحادی ــد در قال ــتند و بای ــف هس صن

ــد.  مجــوز بگیرن
ــی  ــکل های غیردولت ــاالن و تش ــه داد: فع ــزه زاده ادام حم
نیــز مدعــی بودنــد کــه مشــمول نظــام صنفــی نمی شــوند. 
متولیــان گردشــگری هــم نظرشــان بــر آن بــود کــه چــون 
گردشــگری  تاسیســات  دارد،  وجــود  توســعه  قانــون 
ــاف  ــن اخت ــد. ای ــد ش ــی نخواهن ــام صنف ــمول نظ مش

همیشــه وجــود داشــت و بــه هــر حــال زور ســازمان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــا نمی رســد؛ ب ــه آن ه ــراث فرهنگــی ب می
ــی از  ــزود: برخ ــود. وی اف ــف ب ــی باتکلی ــش خصوص بخ
ــدند  ــور ش ــک مجب ــتان های کوچ ــی در اس ــداران حت هتل
ــد و در  ــت بگیرن ــوز فعالی ــی مج ــای چلوکباب از اتحادیه ه
ــود  ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــرایط تنه ــن ش ای
کــه متضــرر می شــد. ایــن مشــکات در 
ــتان های  ــتر از اس ــک بیش ــتان های کوچ اس
بــزرگ بــود. مــا همیشــه بــه دنبــال آن 
بودیــم کــه ایــن فعالیــت شــفاف شــود کــه 
خوشــبختانه مصوبــه مجلــس در برنامــه 
ــن  ــاده ۱۱۳ ای ــد ب م ــب بن ــم و در قال شش
دغدغــه را بــرای همیشــه پایــان داد و بــه صراحــت اعــام 

ــتند.  ــی نیس ــام صنف ــمول نظ ــات مش ــه تاسیس ــرد ک ک
وی همچنیــن دربــاره اســتفاده از اســتانداردهای فرانســوی 
ــه  ــوز در مرحل ــرح هن ــن ط ــت: ای ــران گف ــای ای در هتل ه

بررســی قــرار دارد.

استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلسسال آینده یزد با مشکل اسکان مسافران مواجه خواهد بود

حتما بخوانید!
ایران، مقصدی امن برای گردشگران...

دادنامه 
 : بایگانی شعبه  : ۹۱۰۹۹۸۰۳5۰۱۰۱۲۸۰ شماره  پرونده  : ۹۲۰۹۹7۰۳5۰۱۰۰5۱5 شماره  شماره دادنامه 

به نشانی  آقای آرش شیرانی  با وکالت  بانک ملت   : : ۱۳۹۲/۴/۲7 خواهان  تنظیم  تاریخ   ۹۱۱۲۹۸

استان اصفهان، شهرستان اصفهان، اصفهان، خیابان فروغی، روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه ۲۳ 

)کوچه بهمن( خواندگان: ۱. آقای سعید ایرانپور به نشانی مجهول المکان ۲. شرکت نجات شایان به 

نشانی مجهول المکان ۳.آقای مهدی مومنی به نشانی خ سپهساالر ک شهید رضوانی بن بست شیوا 

پ ۱ ۴. آقای امیررضا مومنی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب گردشکار : دادگاه با 

بررسی محتویات ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید. )رأی دادگاه(آقای آرش شیرانی به وکالت از بانک ملت به طرفیت آقایان مهدی و 

به  یداله و شرکت نجات شایان دادخواستی  پور فرزند  ایران  نوراله و سعید  امیررضا مؤمنی فرزند 

خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۲/7۱۹/۹۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد بانکی 

تقدیم و مدعی است. به موجب قرارداد شماره ۸۶/۰۰۸/5 مورخ ۸۶/۸/۳۰ خوانده ردیف اول در قالب 

قرارداد فروش اقساطی اقدام به اخذ تسهیات نموده و متعهد شده مبلغ مندرج در قرارداد را به صورت 

اقساط پرداخت نماید. سایر خواندگان با امضاء قرارداد تعهد نامه به صورت تضامنی پرداخت بدهی 

خوانده اعم از اصل بدهی و سود و خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات مربوطه را براساس قرارداد 

بانکی تضمین و تعهده نموده اند . با توجه به اینکه خوانده ردیف اول از ایفاء تعهدات خود امتناع نموده 

و وی و ضامنین علی رغم مطالبه بانک در سررسید مقرر از پرداخت مبلغ اصل و سود و خسارت ناشی 

از تأخیر تأدیه که جمعًا به میزان خواسته بوده خودداری بوده خودداری می نموده تقاضای محکومیت 

شمار  روز  تعهد  انجام  تأخیر  خسارت  ضمنًا  استدعاست.  مورد  تقدیمی  دادخواست  وفق  خواندگان 

۲۹/۹۳۱ ریال می باشد. خواندگان علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و 

ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند فلذا خواسته ثابت مستندًا به مواد ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹ و 

5۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ، ۲۳۰ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون 

تجارت، تبصره الحاقی به ماده ۱5 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 

یکصد و ده میلیون و هفتصد و نوزده هزار و نهصد ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر در پرداخت 

دین از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول روزانه بیست و نه هزار و نهصد و سی و یک ریال و کلیه 

خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 

غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ه

شماره ۳۰۸۰۶ / م الف – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- محمدرضا راجی

دادنامه 
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۳۰۹۹۸۰۳5۰۱۰۰5۴ پرونده  شماره   ۹۴۰۹۹7۰۳5۰۱۰۰۰7۴  : دادنامه  شماره 

و کاظم  آقای یوسف   : : ۱۳۹۴/۰۱/۲5 خواهان  تنظیم  تاریخ   ۱۳۹۴/۰۱/۲5 : تنظیم  تاریخ   ۹۳۰۶۲۰

شیرین زاد با وکالت آقای هومان فرهنگ دره شوری فرزند زکی به نشانی اصفهان، چهارباغ عباسی، 

جنب سینما چهارباغ ، پاساژ میهن طبقه سوم خوانده : آقای محمد صادق نیازی به نشانی مجهول 

المکان خواسته ها :۱. مطالبه خسارات دادرسی ۲. استرداد سند )مالی( ۳. استرداد مال )منقول( 

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می 

نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دعوی آقایان یوسف و کاظم هر دو به شهرت شیرین زاد با وکالت 

الشه  استرداد  خواسته  به  نیازی  صادق  محمد  آقای  طرفیت  به  شوری  دره  فرهنگ  هومان  آقای 

سند جرثقیل ۱۰۰ تن گراو و قطعات آن شامل جیب ، )سردکل( قاب و ۱۲ حلقه الستیک به شرح 

دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و توجهًا به 

دادنامه شماره ۹۳۹-۹۲/7/۲۹ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان که داللت بر 

فسخ قرارداد فی مابین دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف  اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر 

نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی خواهان و ادعای خواهان مصون از تعرض مانده 

لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به مواد ۱۹۴-۱۹۸-5۱۹ قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد موارد فوق الذکر و پرداخت کلیه خسارات دادرسی طبق 

قابل  اباغ  از  روز پس   ۲۰ دارد رأی صادره غیابی و ظرف  اعام می  و  تعرفه در حق خواهان صادر 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی است. /ص 

شماره ۳۰۸۰7 / م الف – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – داود مومن زاده 

دادنامه 
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹۸۰۳5۰۱۰۰5۳۱ پرونده  شماره   ۹۴۰۹۹7۰۳5۰۱۰۱۸۰۰ دادنامه  شماره 

۹۴۰۶۲۹ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ خواهان: بانک قوامین با وکالت خانم آرزو لطفی فتح آبادی 

فرزند سیف اله به نشانی فاورجان ساختمان زاینده رود خواندگان: آقای عبدالحسین فرخ نژاد به 

نشانی شهرستان اصفهان، ملک شهر، خ ملت ، مجتمع سما، واحد ۱.۲ آقای تورج رئیسی به نشانی 

مجهول المکان آقای براتعلی گودرزی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رأی می نماید.)رأی دادگاه( در 

خصوص دعوی بانک قوامین با وکالت خانم آرزو لطفی فتح آبادی بطرفیت آقایان براتعلی گودرزی، 

تورج رئیسی و عبدالحسین فرخ نژاد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲55/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح 

دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 

اینکه  به  توجه  با  و  داشته  بانکی  تسهیات  پرداخت  بر  داللت  اقساطی که  فروش  قرارداد  مصدق 

خواندگان با وصف اباغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیا ورده و دلیلی مبنی 

بر برائت ذمه اقامه ننموده و اصالت مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده است لذا 

با عنایت به مرابت فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 5۱۹، ۱۹۸، ۱۹۴ 

آیین دادرسی مدنی و ماده ۱5 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیات 

بانکی مصوب ۱۳۸۶ حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ ۲55/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه طبق قرارداد فی ما بین بصورت روز شمار روزانه سه ریال 

به ازای هر سه هزار ریال از تاریخ ۹۴/۴/۱۶ لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی 

وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

مرکز استان می باشد. 

شماره ۳۰۸۰۸/ م الف – دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان – داود مومن زاده 

دادنامه 
پرونده:  شماره   ۱۳۹5/۱۰/۰۲  : تنظیم  تاریخ   ۹5۰۹۹7۰۳5۳۸۰۱۴۸  : دادنامه  شماره 

۹5۰۹۹۸۰۳5۳۸۰۰۰۶7 شماره بایگانی شعبه : ۹5۰۸۰۸ پرونده کاسه ۹5۰۹۹۸۰۳5۳۸۰۰۰۶7 شعبه 

۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹7۰۳5۳۸۰۱۴۸۰ 

خواهان : آقای حسن رفیعی فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی 

آقای سید عبداله هاشمی   : غربی، کوچه شهید علی مالکی، بن بست رحمانی، پاک ۸۴ خوانده 

فرزند سید یوسف مجهول المکان خواسته :  اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار : دادگاه با بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. )رأی دادگاه(

در خصوص دعوی آقای حسن رفیعی فرزند رحمت اله به طرفیت آقای سید عبداله هاشمی فرزند 

سید یوسف به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط دیه با این توضیح که خواهان حسب محتویات 

پرونده مدعی گردیده است که به موجب دادنامه ۹۴۰۹۹7۰۳7۸۰۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ صادره از 

شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در مقام رسیدگی تجدیدنظر خواهی خوانده نسبت به 

دادنامه ۹۳۰۱۱7۰ مورخ ۹۳/7/۳۰ صادره از سوی این شعبه اصدار یافته است به پرداخت دیه در حق 

خوانده محکوم گردیده و از آنجایی که قادر به پرداخت دیه به صورت یکجا و نقد نمی باشد تقاضای 

صدور حکم اعسار و تقسیط آن را نموده دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با بررسی محتویات پرونده و 

تحقیقات انجام شده و اظهارات شهود در جلسه دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و به استناد 

مواد ۶ و ۸ و ۹ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ ضمن پذیرش اعسار 

خواهان از پرداخت یکجای محکوم به مقرر می دارد که سه درصد دیات تعیین شده به صورت نقد و 

مابقی ماهیانه نیم درصد دیه کامل تا تسویه کامل پرداخت شود. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 

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

شماره ۳۰۸۱۱/ م الف – رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – سجاد پناهی

دادنامه 
شماره کاسه پرونده ۹۸۲/۹5 شماره دادنامه ۱5۲۴ مورخ ۹5/۸/۲۹ مرجع رسیدگی شعبه ۴5 شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان: علی بیگی مرچگانی نشانی زینبه شمالی، نرسیده به خ باطون ، فرش 

فروشی محمد خوانده : اکبر جعفر زاده نشانی مجهول المکان خواسته ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 

کلیه خسارات و تأخیر تأدیه 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 علی بیگی مرچگانی به طرفیت آقای اکبر جعفرزاده به خواسته مطالبه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۱5۳۳/۲۹۹۸۰۳/5۱ به عهده ی بانک ملت به انضمام مطلق 

خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صادر گواهی 

های عدم پرداخت توسط بانک محل علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه ی 

دفاعیت مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و 

۱۹۸، 5۱5، 5۱۹ و 5۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته و ۴۰5/۰۰۰ ریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سر رسید چک 

های موصوف )هشت میلیون ریال ۹۴/۸/۱5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید . رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف ۲۰ روز پس 

از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۰۸۱۴/ م الف – قاضی شعبه ۴5 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده اصلی : ۱7۴/۹5 شماره دادنامه ۸۳۴ مورخ ۹5/۸/۲۹ مرجع رسیدگی کننده : شعبه 

۴۲ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : بانک ملت استان اصفهان به نشانی خ شیخ صدوق شمالی 

وکیل خواهان : انسیه نبی زاده به نشانی چهارراه ملک ، خ هشت بهشت غربی ، مجتمع الماس، 

به نشانی  فائقه عطایی ۳- پری گودینی  اسپادان کاریز ۲-  : ۱- شرکت  واحد ۳ خوانده  طبقه ۲، 

هرسه مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار به تاریخ ۹5/۸/۱۸ شعبه ۴۲ با عنایت به محتویات 

پرونده کاسه ۱7۴/۹5 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورا( در خصوص دعوی بانک 

ملت استان اصفهان با وکالت انسیه نبی زاده به طرفیت ۱- شرکت اسپادان کاریز ۲- فائقه عطایی ۳- 

پری گودینی به خواسته مطالبه وجه ۲۴/۰5۴/5۰7 ریال بابت وام شماره ۰۹۲۱۹۳۶۸۳/5۲5 مورخه 

۱۳۹۲/۹/۲5 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تأخیر تادیه ، با عنایت به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ ۹5/۸/۸ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 

هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه 

ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 5۲۲-5۱۹-5۱5-۱۹۸ 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۴/۰5۴/5۰7 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۲۰/۸۱۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )۹5/۲/۲۰( لغایت زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز 

از تاریخ اباغ واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.   

شماره ۳۰۸۹۰ / م الف – قاضی شعبه ۴۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده اصلی : ۱75/۹5 شماره دادنامه ۸۴۹ مورخ ۹5/۸/۲۹ مرجع رسیدگی کننده : شعبه 

نشانی خ شیخ صدوق  به   ، اصفهان  استان  بانک ملت   : اصفهان خواهان  اختاف  ۴۲ شورای حل 

مجتمع  غربی،  بهشت  خ هشت  ملک،  چهارراه  نشانی  به  زاده  نبی  انسیه   : خواهان  وکیل  شمالی 

به نشانی هر  : ۱- مینا مانیان سودانی ۲- شهین عرب جمالی  الماس، طبقه ۲، واحد ۳ خوانده 

دو مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار : به تاریخ ۹5/۸/۱۸ شعبه ۴۲ با عنایت به محتویات 

پرونده کاسه ۱75/۹5 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورا( در خصوص دعوی بانک 

ملت استان اصفهان به وکالت انسیه نبی زاده به طرفیت ۱- مینا مانیان سودانی ۲- شهین عرب 

جمالی به خواسته مطالبه وجه ۱۴۸/75۸/۳۸۴ وام شماره ۹۳۹۱۲۶۱7/۰۸ مورخه ۱۳۹۳/7/۸ ریال 

به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه ، با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 

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

دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی ۹5/۸/۸ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 

و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده، شورا 

آئین  قانون   5۲۲-5۱۹-5۱5-۱۹۸ مواد  به  مستندًا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوی 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۴۸/75۸/۳۸۴ ریال بابت 

از تاریخ تقدیم  اصل خواسته و مبلغ ۲/7۹۱/۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

دادخواست )۱۳۹5/۲/۲۰( لغایت زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 

۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ، ظرف ۲۰ روز قابل 

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

شماره ۳۰۸۸۹/ م الف – قاضی شعبه ۴۲ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
: شعبه ۴۲ شورای  ۱۳۹5/۱۰/۱۱ مرجع رسیدگی کننده  شماره ۹5-۶۱۸ شماره دادنامه ۱۰۲۴ مورخ 

حل اختاف اصفهان خواهان : نعمت اله صادقی به نشانی اصفهان، میدان مرکزی ، میوه تربار تاالر 

۱۰ غرفه ۱۲ خوانده : محمد علی اصفهانی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه یک فقره چک 

بانک ملت به شماره ۱۴۸۳/7۱۸77۹/۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲5 جمعًا به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردشکار 

: به تاریخ ۹5/۸/۲۴ شعبه ۴۲ با عنایت به محتویات پرونده کاسه ۹5-۶۱۸ و اخذ نظریه مشورتی 

اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نماید. )رأی شورا( در خصوص دعوی نعمت اله صادقی به طرفیت محمدعلی اصفهانی به 

بانک ملت  مورخ ۱۳۹۴/۳/۲5  بشماره ۱۴۸۳/7۱۸77۹/۴۳  فقره چک  خواسته مطالبه وجه یک 

شعبه آباده جمعًا به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تأخیر تادیه ، 

با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 

ذمه خویش ارائه ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۱۹۸-

5۱5-5۱۹-5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۱5/۰۰۰ ریال به انضمام نشر آگهی بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹5/۸/۲۴( لغایت زمان وصول براساس آخرین شاخص 

بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 

مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکمه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره ۳۱۶۶7/ م الف – قاضی شعبه ۴۲ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده ۹5۰۸۱۰ شماره دادنامه ۱۴۲۱ مورخ ۹5/۸/۱۲ مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : الهام آذربایجانی نشانی : اصفهان، خ ماصدرا، کوچه ۶، روبروی مجتمع 

غذا و دارو ، ساختمان واحد ۶ وکیل پروانه پردار نشانی : دروازه شیراز، خ نیکبخت ، مجتمع ماکان ، 

5 طبقه واحد 5۳ خوانده : صمد حسن زاده مجدی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 

۶5/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی خانم 

با وکالت خانم پروانه پردار به طرفیت آقای صمد حسن زاده مجدی به خواسته  آذربایجانی  الهام 

و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی.  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال   ۶5/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه 

دادخواست تقدیمی و اظهارات ولیکن خواهان در جلسه رسیدگی و وصول جوابیه استعام از بانک 

مربوطه و عدم حضور خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه ای 

به شعبه لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندًا به مواد ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۲۲ 

قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶5 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و 

پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه و خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹5/۶/۱7( لغایت اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۱۶7۴ / م الف – قاضی شورای حل اختاف 7 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده ۹5۰75۶ شماره دادنامه ۱۶۳۹-۹5۰ مورخ ۹5/۹/۳۰ قاضی شعبه ۹ شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ به مدیریت عاملی 

و حق امضاء آقای محمد حسین حسین زاده وکیل ۱- حسین محمدیان ۲- افسانه غالبی به آدرس 

اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه ۳، واحد ۱۸ خوانده : علی 

زارعی ایچی ، مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادر به صدور رأی می نماید : )رأی شورای حل اختاف( در خصوص 

د عوی آقای بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۴۴۰ به مدیریت عاملی و 

حق امضاء آقای محمد حسین حسین زاده و با وکالت ۱- حسین محمدیان ۲- افسانه غالبی به 

طرفیت آقای علی زارعی ایچی به خواسته مطالبه مبلغ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشی از یک فقره وجه 

چک به شماره ۹۳۲۳۲۶ به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی به دادخواست تقدیمی 

، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظرکه به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 

قانون تجارت و ۱۹۸ و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

مبلغ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۱۱5/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹5/۳/۱۶( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شماره ۳۱۶75 / م الف – قاضی شعبه ۹ شورای حل اختاف اصفهان



پنجشنبه  23  دی ماه  1395

پیامبر صلی اهلل علیه و آله: 

ُکْم ِاَلی اهللِ  َاْحَسُنُکْم َاْخالقا. َاَحّبُ

محبوب ترین شما نزد خدا، خوش اخالق ترین شماست.

مجمع البیان، ج 1۰، ص ۸۷

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ـــمـــاره 342 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان بــه همــراه جمعــی از کارشناســان و کارکنــان اداره بهزیســتی 
ــط  ــر رواب ــا مدی ــدار ب ــرکت و دی ــن ش ــد ای ــوط تولی ــد از خط ــن بازدی ــد و ضم ــه آمدن ــوالد مبارک ــه ف ــان ب لنج
ــتر  ــه بیش ــر چ ــل ه ــای تعام ــه، راهکاره ــوالد مبارک ــه ای ف ــل منطق ــعه و تکام ــد توس ــس واح ــی و رئی عموم
ــرار  ــر ق ــادل نظ ــی و تب ــورد بررس ــه م ــه جامع ــتر ب ــات بیش ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــتی را ب ــا بهزیس ــت ب  صنع

دادند.
پیوند ناگسستنی صنعت با جامعه

ــط عمومــی فــوالد مبارکــه، در جمــع مســئوالن اداره بهزیســتی شهرســتان  ــر رواب ــدی، مدی محمــد ناظمــی هرن
لنجــان بــا تأکیــد بــر پیونــد ناگسســتنی صنعــت بــا جامعــه تصریــح کــرد: بــا حرکــت چــرخ صنعــت بــه یقیــن 
ــاز  ــت ب ــه ای از حرک ــر جامع ــرخ در ه ــن چ ــر ای ــس اگ ــد و برعک ــق می گیرن ــه رون ــای جامع ــی بخش ه تمام

ــود. ــد ب ــی خواه ــر و آســیب های اجتماع ــد آن فق ایســتد، پیام
 وی بــا بیــان اینکــه هــر یــک از بخش هــای جامعــه وظایــف مشــخصی دارنــد، گفــت: در بخــش صنعــت نیــز 
ــا  ــد ت ــوب اداره کنن نخســتین مأموریــت ایــن اســت کــه صنعــت و دســت اندرکاران آن اول خــود را در حــد مطل
ــی مشــارکت  ــای اجتماع ــان آن در فعالیت ه ــت و کارکن ــدی صنع ــه نباشــند و در گام بع ــر دوش جامع ــاری ب ب

می یابنــد.
مأموریت ملی

 مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه افــزود: از آنجایــی کــه برنامه هــای بهزیســتی بــه ماننــد یــک مأموریــت ملــی 
اســت، بنابرایــن فــوالد مبارکــه در حــد برنامه هایــی کــه در چارچــوب آن دیــده شــده، در ادامــه همکاری هــای خــود 
ــتری  ــل بیش ــتی تعام ــا بهزیس ــی ب ــئولیت های اجتماع ــاوره و مس ــش مش ــود در بخ ــان خ ــور کارشناس ــا حض و ب

برقــرار خواهــد کــرد. 
وی در خاتمــه ســخنان خــود اظهــار امیــدواری کــرد کــه همــکاری فــوالد مبارکــه و بهزیســتی مرکــز لنجــان، منشــأ 

ــه جامعــه شــود. ــری ب ــه خدمــات ارزنده ت ارائ
فوالد مبارکه نگاه مثبتی به مسئولیت های اجتماعی دارد

در جریــان ایــن دیــدار محمدحســین صادقــی، رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان، نیــز هــدف از ایــن بازدیــد 
ــت  ــا حمای ــدان ب ــژه نیازمن ــه و به وی ــه جامع ــتر ب ــه بیش ــر چ ــات ه ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــه راهکارهای ــیدن ب را رس
صنعــت خوانــد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه فــوالد مبارکــه نــگاه مثبتــی بــه مســئولیت های اجتماعــی دارد، بــا ایــن 
رویکــرد در ســطح منطقــه، اســتان و کشــور در ایــن دیــدار بنــا را بــر آن گذاشــتیم تــا بــا برقــراری تعامــل بیشــتر بــا 
فــوالد مبارکــه هــر گونــه یــاری ایــن شــرکت را بــه نوعــی هدفمنــد و در چارچــوب اســتراتژی پایــدار تعریــف کنیــم. 
ــد  ــود، خواه ــی ش ــزی و عملیات ــد برنامه ری ــد و نظام من ــه هدفمن ــکاری چنانچ ــن هم ــن ای ــه یقی ــزود: ب وی اف

ــد. ــرف کن ــان برط ــوزه لنج ــت کم در ح ــی را دس ــات اجتماع ــکات و معض ــی از مش ــت بخش توانس
تعامالت دوسویه

ــا مرکــز بهزیســتی  ــوالد مبارکــه همــواره ب ــب کــه ف ــن مطل ــا ذکــر ای  رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان ب
لنجــان و به ویــژه مرکــز توانبخشــی شــهید مدنــی زرین شــهر تعامــات خوبــی داشــته، تصریــح کــرد: ایــن تعامــات 
می توانــد دوســویه باشــد؛ بــه نحــوی کــه مرکــز بهزیســتی لنجــان نیــز ایــن ظرفیــت را دارد کــه در حوزه هــای انجــام 
غربالگــری مشــاوره ژنتیــک بــرای خانــواده کارکنــان، انجــام غربالگــری شــنوایی و بینایــی بــرای کــودکان، برگــزاری 
ــد ــای نیازمن ــه خانواده ه ــددکاری ب ــات م ــام خدم ــاد، انج ــا و اعتی ــگیری از معلولیت ه ــی پیش ــای آموزش  دوره ه
ــر ۱۴ ســال  ــف زی ــی خفی ــول ذهن ــدان معل ــه فرزن ــی و پرورشــی ب ــی، تربیت ــات مهارت ــه خدم ــاد، ارائ ــان اعتی  درم

و ســایر موارد با فوالد مبارکه همکاری داشــته باشــد.
تعامل هر چه بیشتر صنعت و بهزیستی

وی با اشــاره به خدماتی که صنایع می توانند به مراکز بهزیســتی داشــته باشــند، گفت: همانگونه فوالد مبارکه پیش از 
ایــن نیــز منشــأ اثــر بــوده اســت، امــا به طــور کلی ایــن خدمــات می توانــد در حوزه اشــتغال جامعــه هــدف، حوزه های 
 ممکــن، درمــان، تحصیــل، ازدواج و تهیــه لــوازم ضــروری نیازمنــدان و تأمیــن لوازم کمک توانبخشــی و ســایر خدمات 

باشد. 
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــد ب ــت و بهزیســتی می توان ــه بیشــتر صنع ــر چ ــل ه ــه تعام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب صادق
هدفمنــدی کــه در بهزیســتی وجــود دارد، از وارد آمــدن بســیاری از آســیب های اجتماعــی اول جلوگیــری و ســپس 

بــرای درمــان آن مــوارد کــه حــادث شــده راهــکار ارائــه کنــد، بیــان کــرد: بایــد بــه ســمت و ســویی حرکــت کــرد 
 کــه بــا آگاه ســازی و آمــوزش اقشــار مختلــف جامعــه، میــزان معلــوالن و بــه طــور کلــی ناهنجــاری اجتماعــی 
را بــه حداقــل ممکــن برســانیم کــه در صــورت چنیــن رخــدادی، همــه مــردم و در ادامــه صنعــت نیــز بهره منــد 
می  شــوند؛ چراکــه میــزان تولــد و گســترش افــراد معلــول در جامعــه بــه کمتریــن میــزان خواهــد رســید. در نظــر 
داشــته باشــیم صنعــت و جامعــه هــر دو در یــک کشــتی هســتند؛ اگــر آســیبی بــه هــر یــک برســد، قطعــا همــه 

آســیب خواهنــد دیــد.
فقر، معلولیت و آسیب های اجتماعی

وی از فقــر، معلولیــت و آســیب های اجتماعــی بــه عنــوان ســه معضــل اصلــی جوامــع یــاد و تاکیــد کــرد: اگــر 
همــه کســانی کــه دغدغــه خدمــت بــه جامعــه و کشــور را دارنــد، دســت در دســت یکدیگــر بدهنــد، مســلما کمتــر 

شــاهد وجــود افــراد معلــول در جامعــه خواهیــم بــود و بــه جایــی می رســیم کــه جامعــه اصــاح می شــود.
ــا آگاه ســازی و پیشــگیری    رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان تصریــح کــرد: در نظــر داشــته باشــیم ب
ــه لحــاظ اجتماعــی بلکــه از نظــر اقتصــادی و کاهــش  ــا ب و پیش بینــی از وجــود چنیــن ناهنجاری هایــی نه تنه

ــم. ــه کشــور کرده ای ــز خدمــت بزرگــی ب هزینه هــا نی

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تاکید کرد:
پیوند ناگسستنی صنعت با جامعه

اصفهان در سوگ یار دیرین امام و رهبری سیاه پوش شد


