
??
ز ?

س ا
عک

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 آمریکایی ها تا توانستند 
کردند سنگ اندازی 

کیمیای وطــن، عبــاس عراقچی  گزارش   به 
کنفرانس خبری به مناسبت یک سالگی  در 

گفت: از منظر سیاسـت داخلـی  اجرای برجام 
کدام برجام را... هر 

کیمیای وطن بررسی کرد:

 دامی به نام 
بازی های آنالین

صفحه 7

با تصویب مجلس:

| زنان می توانند با ۲۰ سال 
سابقه خدمت بازنشسته شوند  

صفحه 2

گزارش می دهد: کیمیای وطن 

| افسار دالر در دست باد  
صفحه 3

  استخدام ساالنه 6 هزار نیرو 
در نیروی انتظامی   صفحه 2

  تعطیلی مدارس، مشکل آلودگی 
را حل نمی کند   صفحه 7

 مصرف انرژی ایران، چند برابر 
جهان است   صفحه 3

  نشست زمین
 اصفهان را تهدید می کند   صفحه 4

ویژه های امروز

روزنامه کثیراالنتشار   ||  دوشنبه 27 دی ماه 1395  ||  17 ربیع الثانی 1438   ||  16 ژانویه 2017   ||   شماره 345   ||   سال دوم   ||    قیمت: 700 تومانEskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 اخبار روز

بزرگ ترین بدهکار بانکی دستگیر شد
در صفحه سیاست )2( بخوانید

ایران ۳۰ سال دیگر
بدون جنگل
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 ارزش های فرهنگی

له
قا

رم
س

عبارت  فرهنـگ،  گفتـه اند:  فرهنگ  تعریـف  در 
نگرش ها  بینـش ها،  دانـش ها،  مجمــوعه   از 
واقع  در  است.  ملت  یک  ارزش هاى  و  منش ها 

فرهنگ هر جامعه نیز به عنوان پدیده اى بى همتا به 
تدریج در حیات جامعه شکل می گیرد و قوام می یابد.

هویــت دهنـده  که  دارد  ویــژگـــی هایى  فرهـنگ،  ایـن 
مصونیت آور، پویا، پایا و تاثیرپذیر است؛  اما یک ویژگی 

مهم فرهنگ، فطری بودن آن است.
وقتی ما در جامعه اسالمی از ارزش های اسالم سخن 
به میان می آوریم، باید متوجه باشیم و دقیقا بدانیم از 
کدام ارزش ها  چه چیز حمایت می کنیم و برای برپایى 

کاری می کنیم.  تا پای جان فدا
قرآن  از  که  دینی  ارزش های  راه  در  ما  قطع  طور   به 
گرفته و ارزش دینی محسوب می شود  و سنت نشات 
جان می دهیم و جان را فدای این فرهنگ می کنیم؛ 

زیرا این فرهنگ و ارزش فرهنگی، خدامحور است...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کشتی فرنگی گزینه های پیش روی نام آوران 

خداحافظی یا بازگشت؟
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــای  ــزارش کیمی ــه گ ب
عبــــاس  وطــــن، 
عراقچــی در کنفرانس 
ــه مناســبت  خبــری ب
یــک ســالگی اجــرای 
برجــام گفــت: از منظر 
سیاســـت داخلـــی 
ــام را  ــدام برج ــر ک ه
بــر اســاس منافــع 
ــد کــه از نظــر مــا خــوب  جناحــی خــود بررســی می کنن

اســت. 
مذاکره کننــده ارشــد ایــران در ادامــه افــزود: تمــام 
تصاویــر علیــه ایــران و اینکــه ایــران را بــه عنــوان کشــوری 
کــه دنبــال ســاح هســته ای اســت، معرفــی می کردنــد، 
ــر  ــاهد تصوی ــته ش ــال گذش ــده و در یکس ــته ش شکس

ــران هســتیم. ــدی از ای جدی
معــاون وزیــر خارجــه اضافــه کــرد: االن شــورای امنیــت 
برنامــه هســته ای ایــران را بــه عنــوان برنامــه ای مشــروع 

ــد. ــه جهــان معرفــی می کن ب
ــرد:  ــان ک ــته ای خاطرنش ــده هس ــم مذاکره کنن ــو تی عض
برنامــه هســته ای ایــران االن یــک برنامه مشــروع اســت 

و بــه مســیر خــود بــا قــوت ادامــه می دهــد. کار مــا روی 
ماشــین های پیشــرفته دارد انجــام می شــود. تحقیــق و 

توســعه در حــال انجــام اســت.
 وی افــزود: مــا بــه غنی ســازی صنعتــی خواهیــم رســید 
و همکاری هــای صلح آمیــز هســته ای بــا دیگــر کشــورها 
ــه  ــل برنام ــه در مقاب ــی ک ــت. فضای ــام اس ــال انج در ح
ــا  ــه ب ــل مقایس ــده قاب ــاز ش ــا ب ــز م ــته ای صلح آمی هس

گذشــته نیســت.
ــز گفــت: مــا در طــول یکســال  ــاره تحریم هــا نی وی درب
سیاســت های  تعلل هــا،  بدعهدی هــا،  بــا  گذشــته 
ــی  ــکا و بعض ــوی آمری ــز از س ــری و خصومت آمی تاخی

ــم. ــه بودی ــام مواج ــورها در برج کش
وی تاکیــد کــرد کــه در طــول مذاکــرات بــا ایــن ترفندهــا 
آمریکایی هــا  مذاکــرات  از  بعــد  می کردیــم.  مقابلــه 
ــرب و دور  ــای مخ ــاد فض ــرای ایج ــان ب و هم پیمانانش
ــن  ــا ای ــا ب ــا م ــد؛ ام ــاش کردن ــردن ســرمایه گذاران ت ک

ــم. ــه کردی ــا مقابل بدعهدی ه
توانســتند  تــا  غربی هــا  و  آمریکایی هــا  وی گفــت: 
ایــن  بــا تک تــک  مــا  ولــی  ســنگ اندازی کردنــد؛ 
ــع  ــم موان ــم و ســعی کردی ــه کردی ســنگ اندازی ها مقابل

ــارس ــم. ف ــرف کنی را برط

پلیـــس  رئیــــس 
بیــن المـــلل ناجـا از 
دسـتگیری و استرداد 
ــی از عوامل اصلی  یک
پرونــده فســاد نفتــی 
بــه کشــور خبــر داد و 
ــور  ــرد مذک ــت: ف گف
در یکی از کشــورهای 
آمریــکای مرکـــزی 
ردیابــی، دســتگیر و بــه مقامــات قضائــی کشــور تحویــل 

داده شــد.
ــگاه خبــری  ــه نقــل از پای ــه گــزارش کیمیــای وطــن ب ب
شناســایی  از  رضوانــی  مســعود  ســردار   پلیــس، 
ــزرگ  ــده ب ــی پرون ــل اصل ــی از عوام ــتگیری یک و دس
فســاد نفتــی خبــر داد و گفــت: پیــرو اعام و درخواســت 
مقامــات قضائــی از پلیــس بین الملــل درخصــوص 
ردیابــی و اســترداد یکــی از عوامــل اصلــی پرونــده بزرگ 
فســاد نفتــی، موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار 

گرفــت.
وی افــزود: پیــرو پیگیری هــا و اقدامــات صورت گرفتــه 
ــی  ــزی( ردیاب ــیا )مال ــرق آس ــرد در ش ــن ف ــدا ای در ابت

شناســایی و دســتگیر شــد؛ امــا متأســفانه بــا تبانی هــای 
ــرار کــرد. ــار ف ــه دوب صورت گرفت

رئیــس پلیــس بین الملــل ادامــه داد: در ادامــه فرآینــد 
ــکای  ــورهای آمری ــی از کش ــور در یک ــرد مذک ــی، ف ردیاب
مرکــزی ردیابــی و شناســایی و بــا همــکاری پلیــس این 

کشــور دســتگیر شــد.
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش ــام انتظام ــن مق ای
تعامــات پلیســی توانســتیم متهــم را بــه داخــل کشــور 
ــم.  ــل دهی ــی تحوی ــات قضائ ــه مقام ــم و ب بازگرداندی
ــی  ــل اصل ــه از عوام ــرد ک ــن ف ــته ای ــحرگاه روز گذش س
پرونــده فســاد نفتــی بــود، بــه مقامــات قضائــی تحویــل 

ــد. داده ش
مجرمــان  بین الملــل  پلیــس  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
متــواری را رهــا نخواهــد کــرد، بیــان کــرد: ایــن پلیــس 
مجرمــان و متهمــان فــراری را بــا پیگیری هــای مجدانــه 
بــه کشــور بازمی گردانــد و بــه مقامــات قضائــی تحویــل 

می دهــد.
ــی  ــه یک ــن ب ــا همچنی ــل ناج ــس بین المل ــس پلی رئی
دیگــر از عملیات هــای ایــن پلیــس طــی هفتــه گذشــته 
ــک مجــرم  ــز ی ــه گذشــته نی ــت: هفت ــرد و گف اشــاره ک
میلیــاردی از کشــور آذربایجــان بــه کشــور اســترداد شــد.

عراقچی:

 آمریکایی ها تا توانستند سنگ اندازی کردند

رئیس پلیس بین الملل ناجا خبر داد:

استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی به کشور

حتما بخوانید!
افزایش بدهی دولت به ۷۰۰ هزار... دوشنبه  2۷  دی ماه   21395
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 ارزش های فرهنگی                                      

ادامه از صفحه یک: 
ــن ارزش  ــوان اولی ــه عن ــام ب ــى اس ــگ مذهب ــه در فرهن آنچ
ــه در  ــورد توجــه اســت، یكتاپرســتى و خدامحــورى اســت ك م
ــه  ــد ک ــه بع ــى دارد. نکت ــگ و سیاســت جلوه های ــت فرهن عینی
ارزشــی مهــم اســت ایــن اســت کــه در فرهنــگ اســامی همــه 
ــى  ــگ مذهب ــتند. در فرهن ــاوی هس ــون مس ــر قان ــراد در براب اف
اســام قانــون الهــى مطــرح اســت و فــرد و جامعــه، هــر كــدام 
ــون و اســتیفاى  ــراى اجــراى درســت قان ــه ب ــد ك ــى دارن حقوق
 دقیــق حقــوق، ســنجش عدالــت مطــرح اســت و افــراد 
ــده  ــم خوان ــا ظال ــار، عــادل ی ــن معی ــر اســاس ای و حاكمــان ب
مى شــوند. در حكومــت امــام علــى علیه الســام ایــن فرهنــگ 
ــت. در  ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م ــاخصه هاى دیگ ــش از ش بی
فرهنــگ اســامی ارزش انســان ها بــه داشــتن تقــوا ) ان 
ــادی  ــت جه ــرات/ 13( و حرک ــم حج ــدهللا اتقیك ــم عن  اكرمك
و مجاهــدت در راه خــدا )فضــل هللا المجاهدیــن علــى القاعدیــن 
ــل  ــش )ه ــم و دان ــه عل ــه ب ــاء/95( و توج ــا نس ــرا عظیم اج
یســتوى الذیــن یعلمــون والذیــن ال یعلمــون زمــر/ 9( اســت؛ 
این هــا ارزش هایــى اســت كــه بــراى افــراد شایســتگى درســت 
ــود.  ــرح می ش ــاالری مط ــه شایسته س ــت ک ــد. اینجاس مى كن
بــرای خدمــت بــه مــردم و مســئولیت، کســی شایســته اســت 
کــه ایــن ارزش هــا را پــاس دارد و در رفتــار و گفتــار و کــردارش 
ــا  ــد ی ــته باش ــروت داش ــه ث ــه اینک ــود؛ ن ــده ش ــان دی ــه عی ب
وابســته بــه جریــان قــدرت باشــد؛ ایــن شایسته ســاالری 
ــد در  ــرد بای ــام، ف ــى اس ــگ مذهب ــت. در فرهن ــامی نیس اس
ــئول  ــم مس ــم راع و کلک ــئولیت )کلک ــود مس ــال خ ــر اعم براب
ــذا  ــد؛ ل ــته باش ــردم داش ــا م ــه ب ــار منصفان ــه( و رفت ــن رعیت ع
ــه مالــک  امــام علــی علیه الســام در فرمــان حكومتــى خــود ب
اشــتر، هشــدار مى دهــد كــه تــو و خانــدان و نزدیكانــت، همگــى 
موظــف هســتید كــه بــا مــردم بــا انصــاف رفتــار كنیــد... ؛ یعنــی 

ــوع! ــن، ممن ــی گرفت آقازادگــی و ژســت ارباب
در فرهنــگ اســام، عدالــت در راس ارزش هــای حاکمیــت 
 اســت. بایــد عدالــت پــاس داشــته و بــا هــر گونــه ظلــم 

و ســتم مقابله و مبارزه شود. 
ــه  ــار ارزش ک ــه چه ــه ب ــه 31 نهج الباغ ــان در نام ــوالی متقی م
ــامی  ــگ اس ــا فرهن ــه ب ــک جامع ــا در ی ــن ارزش ه از مهم تری

محســوب مى شــوند، توصیــه مى فرماینــد:
1- امر به معروف و نهى از منكر

2- تحمــل ســختى ها و مشــكات در راه حــق و در مســیر جهــاد 
ــبیل هللا فى س

3- یارى مستمندان 
4- قرض الحسنه

رهنمــون  مســتقیم  راه  بــه  را  جامعــه  ارزش،  چهــار   ایــن 
و فصــل  به راحتــی حــل  را  اســامی  و مشــکات جامعــه 
می کنــد. ایــن روزهــا مشــاهده می کنیــم انــواع مختلــف 
ــد؛  ــان ها را آزار می ده ــه و انس ــه را گرفت ــان جامع ــان گریب گناه
مثــل  مختلفــی  حریم شــکنی های  و  اخاقــی  گناهــان  از 
ــس  ــا جن ــط ب ــا رواب ــاب ت ــل حج ــل حداق ــه اص ــی ب بی توجه
مثــل  مراســم شــادی  در  به ویــژه  در خانواده هــا؛  مخالــف 
ــی مثــل  ــز گناهان ــم و... و نی ــا حتــی مراســم خت عروســی ها ت
دروغ، تهمــت، کم فروشــی، گرانفروشــی و ربــا و ربــا و ربــا 
کــه خانمان ســوز اســت؛ بایــد بــرای ریشــه کنی این هــا از 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بهــره جســت. از طرفــی بایــد 
ــری  ــر بی تدبی ــر اث ــه ب ــی ک ــی و گرانی های ــقت زندگ ــرای مش  ب
ــا  ــورد ب ــت در برخ ــف و قاطعی ــارت، ضع ــود نظ ــی، نب بی برنامگ
ــده ــاد ش ــض ایج ــاد و تبعی ــر و فس ــتفاده کنندگان، فق  سوء اس

چاره جویــی شــود و مــردم را از ایــن مفاســد نجــات داد. 
ــل  ــن شــرایط ســخت را تحم ــه ای ــود ک ــردم ب ــدردان م ــد ق بای
ــر  ــه خاط ــتند و ب ــراه هس ــاب هم ــا انق ــان ب ــد، همچن می کنن
اســام مجاهــدت می کننــد؛ لــذا رســیدگی بــه امــور مســتمندان 
ــد دســت  ــن بای ــردم و متمکنی ــه هــم م ــات اســت ک از ضروری
ــت  ــم دول ــد و ه ــی کنن ــه فقرزدای ــرده و از جامع ــب ک  در جی
و مســئوالن بایــد فکــری وســیع داشــته باشــند تــا ایــن نقیصــه 
ــک  ــز ی ــی نی ــای بانک ــل رب ــل معض ــود. ح ــرف ش ــم برط مه
ضــرورت اســت؛ لــذا بایــد فرهنــگ قرض الحســنه کــه فرهنگــی 

ــی اســت، جایگزیــن آن شــود. قرآن

فروپاشی خانواده )6(

سلطه
 از عواملــى كــه رابطــه زوجيــن را سســت مى کنــد، تســلط 
و زورگويــى زن بــر شــوهر اســت كــه تــاش مى كنــد 
خواســته خــود را بــه وى تحميــل، در تمــام روابــط خــود بــا 
اســتبداد و خودرايــى برخــورد و او را از فاميل و خويشــانش 

دور کنــد.
همین طــور اســت تــاش مــرد در تســلط بــر همســر کــه در 
 همــه مــوارد بــر ســخن و مطلــب خــود پافشــاری می کنــد 
و زن بایــد فرمانبــر بــوده و حــق نــدارد اظهارنظــری داشــته 
ــه  ــده و كين ــوارد عق ــيارى م ــزه در بس ــن انگي ــد. اي باش
ــه  ــود ك ــبب مى ش ــال دارد و س ــه دنب ــا زن  را ب ــوهر ی ش
ــه  ــا زن  حاكــم شــود؛ ب ــر روح مــرد ی حالــت دوگانگــى ب
ويــژه آنجــا كــه شــوهر یــا زن  نســبت بــه قــوم و خويــش 

ــا محبــت باشــد. خــود، بســيار عاطفــى و ب
ــان  ــر زن ــردان ب ــلطه م ــوع س ــویی دو ن ــط زناش   در رواب
و ســلطه زنــان بر مــردان وجود دارد. ســلطه مــردان بر زنان 
»مردســاالری« اســت و توجیــه آن از ایــن قــرار اســت کــه 
 از آنجایــی کــه زن از نظــر فیزیکــی از مــرد ضعیف تــر اســت 

لذا به حمایت مرد احتیاج دارد.
ــان خــود هســتند، در نظــر  ــه تحــت ســلطه زن ــی ک مردان
 عــده ای »مــردان خــوب و خانواده دوســت« نــام گرفته انــد 
و در نظــر عــده ای دیگــر بــه »زن ذلیــل« مشــهورند و ایــن 
ــرد ممکــن اســت  ــه اینکــه ف ــا اســتناد ب ــوع ســلطه را ب ن
ــاد  ــش ی ــد و فیل ــش بجنب ــر و گوش ــا س ــود ی ــررو ش پ
هندوســتان کنــد، توجیــه می کننــد؛ درواقــع ایــن زنــان بــا 

ــد. ــع می کنن ــود را قان ــات خ ــن توجیه ای
ــودن  ــف ب ــه »ضعی ــا توســل ب ــان ب ــر زن ــردان ب ســلطه م
ذاتــی زنــان« در ابعــاد مختلــف و ســلطه زنــان بــر مــردان 
بــا توســل بــه »شــرور بــودن ذاتــی مــردان« در زمینه هــای 
ــر  ــردان اگ ــم م ــه زع ــی ب ــود؛ یعن ــه می ش ــف توجی مختل
ــل  ــه دلی ــد، آن هــا ب ــه حــال خودشــان رهــا کنن ــان را ب زن
ــود  ــم خ ــت گلی ــد توانس ــد نخواهن ــه دارن ــی ک ضعف های
ــردان  ــر م ــان اگ ــده زن ــه عقی ــند و ب ــرون بکش را از آب بی
بــه حــال خــود گذاشــته شــوند، آن هــا بــه دلیــل شــرارت 
ذاتی شــان باالخــره بــه فســاد و تباهــی کشــیده می شــوند؛ 
ــوش  ــد فرام ــه نبای ــت. البت ــرل الزم اس ــی کنت ــس نوع پ
کــرد کــه ســلطه زنــان نیــز ماننــد مردســاالری نــه در قالــب 
انسان دوســتی عرضــه  لبــاس  در  بلکــه  تســلط گرایی، 
ــه خیرخواهــی  ــا نوعــی توســل ب می شــود و ایــن رابطــه ب

ــود. ــه می ش توجی
در بیــن همســران رابطــه ســلطه در روزهــای اول معاشــرت 
وجــود نــدارد؛ بلکــه رابطــه در طــول تعامــل روزمــره شــکل 
می گیــرد و طرفیــن بــه لحــاظ شــخصیتی و شــرایط 
ایفــا  را  ســلطه پذیر  و  ســلطه جو  نقــش  محیطــی، 
می کننــد و تکــرار و تــداوم ایــن رفتارهــا بــه صــورت الگــوی 

رابطــه آن هــا شــکل می گیــرد و تثبیــت می شــود.
ــر ــه همس ــا ب ــزارش فعالیت ه ــه گ ــار، ارائ ــتن اختی  نداش

محــدود شــدن رابطــه شــوهر بــا خانــواده همســر )منــزوی 
ــت  ــرد، دخال ــای م ــر فعالیت ه ــارت ب ــرد(، نظ ــردن م ک
 در امــور شــخصی مــرد و محــدود کــردن ســرگرمی ها

ــه  ــم ب مدیریــت مســافرت، تعییــن محــل زندگــی، تصمی
ــارات  ــدم مهاجــرت، محــدود شــدن اختی ــا ع مهاجــرت ی
ــر  ــه همس ــی ب ــا، بی احترام ــا بچه ه ــاف زن ب ــی، ائت  مال
و تــرس، همــه از نشــانه های بــارز رابطــه ســلطه در 

خانــواده اســت.
اگــر زن صــاح بدانــد بــا خانــواده شــوهر رفت وآمــد 
می کنــد و اگــر نــه، رفت وآمــدی در کار نیســت. زن معمــوال 
میــزان روابــط و معاشــرت بــا فامیل هــا را کنتــرل می کنــد 
ــل  ــه دلی ــانش ب ــا خویش ــرد ب ــاط م ــوارد ارتب ــن م و در ای

ــود. ــع می ش ــرش قط ــت همس دخال
از ویژگــی رابطــه ســلطه جویی و ســلطه پذیری، مخفــی 
کــردن آن از دیــد اطرافیــان اســت؛ چــون می داننــد تحقیــر 
ــایندی  ــت خوش ــه حال ــر در جامع ــوی همس ــدن از س ش

ــد. ــاب می کنن ــردن آن اجتن ــا ک ــذا از برم ــدارد و ل ن
ــا او را  ــد ی ــرون می کن ــه بی ــرد را از خان ــواردی زن م در م
 کتــک می زنــد؛ منظــور دعواهــای معمولــی زندگــی نیســت

بلکــه نــوع خشــونتی اســت کــه ناخواســته و جهــت کنتــرل 
همســر اعمــال می شــود؛ امــا در گذشــته شــاید تنهــا مــورد 
ــود.  ــان ب ــه زن ــونت علی ــان خش ــی هم ــونت خانوادگ خش
طبــق تحقیقــات مشــخص شــده خشــونت زنــان بیشــتر 
لفظــی و بــه صــورت آزارهــای روحــی و روانــی اســت کــه 
معمــوال بــه صــورت داد و بیــداد و توهیــن بــروز می کنــد.

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

بزرگ ترین بدهکار بانکی دستگیر شد
ــع آگاه  ــک منب ــجو، ی ــزاری دانش ــزارش خبرگ ــه گ ب
اعــام کــرد: در ادامــه برخــورد دســتگاه قضا با مفاســد 
ــا  ــه ب ــی ک ــکاران کان بانک ــی از بده ــادی، یک اقتص
تطمیــع و پرداخــت رشــوه توانســته بــود بیــش از ۲۰۰۰ 
ــان تســهیات را از شــبکه بانکــی تحــت  ــارد توم میلی
عنــوان طــرح توســعه تولیــد دریافــت کنــد، دســتگیر 
شــد. ایــن ابربدهــکار بانکــی بــا تشــکیل یــک شــبکه 
ــد و در  ــن تســهیات را خــارج از محــل تولی ارتشــا ای
ــازی  ــل برج س ــادی از قبی ــای اقتص ــایر فعالیت ه س
هزینــه کــرده اســت. اخــال در نظــام اقتصــادی خرید 
ــای اســتراتژیک، یکــی از  ــروش بی ضابطــه کااله و ف

ــم  اســت. جرائ

طبق مصوبه مجلس

 دولت مکلف به حمایت 

از ازدواج و اشتغال جوانان شد
ــه  ــه هزین ــف ب ــت مکل ــس، دول ــه مجل ــق مصوب طب
ــاده ۸۸ در  ــاده ۱۰۹ و م ــای م ــم از درآمده ــک پنج ی

ــد.  ــان ش ــتغال جوان ــت ازدواج و اش جه
ــروز  ــح دی ــت صب ــی نوب ــت علن ــدگان در نشس نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش ــاه( مجل ــنبه، ۲6 دی م )یکش
در جریــان بررســی مــواد ارجاعــی الیحــه برنامــه 
ششــم توســعه کل کشــور بــا ۱5۱ رأی موافــق، ۱6 رأی 
مخالــف و ۱۰ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۱۲ نماینــده 
ــت  ــاده ۱۲4 موافق ــی م ــا الحاق ــه ب ــر در جلس حاض

ــد.  کردن
بــر اســاس مــاده الحاقــی ۱۲4، دولــت مکلــف اســت 
ــد  ــاده ۱۰۹ و درآم ــل از م ــد حاص ــم درآم ــک پنج ی
حاصــل از مــاده ۸۸ ایــن قانــون را بــرای ازدواج و 
اشــتغال جوانــان مطابــق بودجــه ســنواتی پیش بینــی 

ــد. ــه کن و هزین

با تصویب مجلس

زنان می توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت 

بازنشسته شوند
مجلــس در مصوبــه ای دســتگاه ها و شــرکت های 
ــت  ــا درخواس ــرد ب ــف ک ــی را موظ ــی و غیردولت دولت
بازنشســتگی بانــوان شــاغل بــا ۲۰ ســال ســابقه 

ــد.  ــت کنن ــت موافق خدم
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از فــارس، نماینــدگان 
ــر  ــی عص ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش مجل
دیــروز )یکشــنبه( پارلمــان و در جریــان بررســی 
الحاقــات پیشــنهادی بــه الیحــه برنامه ششــم مصوب 
کردنــد: دســتگاه ها، ســازمان ها و شــرکت های دولتــی 
ــم  ــتگی اع ــای بازنشس ــع صندوق ه ــی تاب و غیردولت
از کشــوری یــا تأمیــن اجتماعــی موظــف  هســتند بــا 
درخواســت بازنشســتگی بانــوان شــاغل کــه دارای 
ــدون  ــت هســتند، ب دســت کم ۲۰ ســال ســابقه خدم
ــن  ــه موجــب ای ــد. ب ــت کنن ــت ســنی موافق محدودی
ــاس  ــر اس ــا ب ــوق آن ه ــبه حق ــزان محاس ــه می مصوب
تعــداد ســال های کارکــرد و پرداخــت حــق بیمه شــان 

ــود. ــد ب خواه
ایــن پیشــنهاد کــه از ســوی پروانــه سلحشــوری 
ــا  ــد ب ــرح ش ــس مط ــان مجل ــیون زن ــس فراکس رئی
ــع  ــف و ۲ رأی ممتن ــق،  ۲۲ رأی مخال ۱۳۹ رأی مواف
ــب رســید. ــه تصوی ــده حاضــر ب از مجمــوع ۱۹5 نماین

ــاده  ــب م ــا تصوی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
۱۲۳ الیحــه برنامــه توســعه کشــور، عــاوه بــر درنظرگرفتــن 
ــا قاچــاق کاال و ارز، مجــوز  ــر ب ــارزه موث ــرای مب تمهیداتــی ب
اســتخدام ســاالنه 6 هــزار نیــروی جدیــد را هــم بــه نیــروی 

انتظامــی دادنــد.
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــن، نماین ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اســامی در جلســه علنــی دیــروز و در ادامــه بررســی 
الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور )مــواد اصاح شــده در 
کمیســیون تلفیــق(، مــاده ۱۲۳ ایــن الیحــه را بــا اصاحــات 
دوبــاره تصویــب کردنــد؛ نماینــدگان در ایــن مــاده عــاوه بــر 
 درنظرگرفتــن تمهیداتــی بــرای مبــارزه موثــر بــا قاچــاق کاال 
و ارز، مجــوز اســتخدام ســاالنه 6 هــزار نیــروی جدیــد را هــم 

بــه نیــروی انتظامــی دادند.
ــون الحــاق ســه تبصــره  ــر اســاس ایــن مــاده »مفــاد قان ب
ــه بنــد )۱۲( مــاده )4( قانــون تشــکیل نیــروی انتظامــی  ب
ــون  ــک میلی ــه شــهرهای بیــش از ی )مصــوب ۷۹/۲/۱۸( ب

ــد. ــری می یاب ــر تس نف
ــه  ــا قاچــاق کاال ب ــر ب ــارزه موث ــرل و مب ــه منظــور کنت ب- ب
ــبت  ــود نس ــازه داده می ش ــرک اج ــی و گم ــروی انتظام نی
ــرل  ــامانه های کنت ــانی س ــدازی و به روزرس ــب، راه ان ــه نص ب
ــی ــادی گمرک ــس ری( در مب ــری )ایک ــی و کانتین  خودروی

ورودی و خروجــی مرزهــا و ایســتگاه های بازرســی و کنترلــی 
ناجــا از طریــق اشــخاص و موسســات حقیقــی و حقوقــی 

غیردولتــی اقــدام کنــد. 
ــورد  ــب م ــامانه ها حس ــن س ــرداری از ای ــت و بهره ب مدیری
ــور  ــه  منظ ــت. ب ــرک اس ــی و گم ــروی انتظام ــار نی در اختی
نگهــداری  راه انــدازی،  بــه  مربــوط  هزینه هــای   تأمیــن 
ــری  ــی کانتین ــی خودروی ــامانه های کنترل ــانی س و به روزرس
ــار  ــان ب ــه آن صاحب ــوط ب ــزات مرب ــس ری( و تجهی )ایک
یــا خــودرو مکلــف هســتند بــه هنــگام کنتــرل و صرفــا در 
ــه  ــت تعرف ــه پرداخ ــبت ب ــی نس ــادی ورودی و خروج مب
ــه  ــه همــه ســاله ب ــن تعرف ــزان ای ــد. می ــدام کنن ــوط اق مرب

پیشــنهاد مشــترک نیــروی انتظامــی و وزارت امــور اقتصادی 
ــد. ــران می رس ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــی ب و دارای

تجــاری  اداری،  مجتمع هــای  و  شــهرک ها  کلیــه  ج- 
مســکونی و صنعتــی و همچنیــن مراکــز عمومــی را مکلــف 
نماینــد پیوســت های حفاظتــی- انتظامــی الزم را بــرای 
ارتقــای امنیــت و ایمنــی ایــن اماکــن و پیشــگیری از 
ســرقت برابــر اســتانداردهای اعامــی نیــروی انتظامــی 
رعایــت کننــد. تبصــره- آئین نامــه نحــوه اجــرای ایــن 
ــا همــکاری نیــروی انتظامــی و  ــد توســط وزارت کشــور ب بن
ــب  ــه تصوی ــود و ب ــه می ش ــتان ها تهی ــی اس ــورای عال ش

ــد. ــی رس ــران م ــت وزی هیئ
ــد  ــا تائی ــود ب ــازه داده می ش ــی اج ــروی انتظام ــه نی د- ب
ــازی  ــور متناسب س ــه منظ ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیروه س
اســتعداد نیــروی انتظامــی بــا نیازهــای امنیتــی- انتظامــی 
ــاخص 5  ــا ش ــتعداد ب ــن اس ــه ای ــش فاصل ــور و کاه کش
ــرای  ــول اج ــت، در ط ــر جمعی ــزار نف ــه ازای ه ــرو ب ــر نی نف
برنامــه ســاالنه 6 هــزار نفــر پایــور اســتخدام و بــه موجــودی 
خــود اضافــه کنــد.« ایــن مــاده بــا ۱45 رای موافــق، ۱۹ رای 
ــر  ــده حاض ــوع ۲۰۸ نماین ــع از مجم ــف و 4 رای ممتن  مخال

در صحن مجلس به تصویب رسید. مهر

از  ایــران  اســامی  جمهــوری  گفــت:  رئیس جمهــور 
گســترش و تحکیــم روابــط بــا آلبانــی اســتقبال می کنــد. 
وطــن، حجت االســام حســن  بــه گــزارش کیمیــای 
روحانــی، رئیس جمهــوری اســامی ایــران، دیــروز یکشــنبه 
در دیــدار بــا »دیتمیــر بوشــاتی« بــا قدردانــی از ابــراز 
ــال  ــبت ارتح ــه مناس ــی ب ــت آلبان ــت و مل ــلیت دول تس
ــت هللا  ــت: آی ــار داش ــنجانی، اظه ــمی  رفس ــت هللا هاش آی
هاشــمی  رفســنجانی بــه عنــوان شــخصیتی نام آشــنا بــرای 
مــردم منطقــه و جهــان پیوســته بــه دنبــال صلــح و ثبــات 
ــود. ــی ب ــاه  مــردم در سراســر گیت ــی و توســعه و رف جهان

ــور  ــترده دو کش ــای گس ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه  وی ب
ــبی  ــت مناس ــابرجام فرص ــت: دوره پس ــرد و گف ــاره ک  اش
ــا   ــران – تیران ــای ته ــق همکاری ه ــرای توســعه و تعمی را ب
ــم  ــاری فراه ــادی و تج ــژه اقتص ــا، به وی ــه حوزه ه در هم
کــرده اســت کــه بایــد بخش هــای خصوصــی دو کشــور از 

ایــن فرصــت  بــه خوبــی اســتفاده کننــد.
 رئیس جمهــور تقویــت همکاری هــای فرهنگــی و از جملــه 
ــد  ــز دانشــگاهی و علمــی دو کشــور را ضــروری خوان مراک
ــه  ــی در هم ــران و آلبان ــط ای ــم رواب ــرد: تحکی ــد ک و تاکی

ــت. ــور اس ــع دو کش ــه نف ــا، ب حوزه ه

ــا  ــی ب ــارزه همگان ــرورت مب ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب  روحان
داشــت:  اظهــار  تروریســم  و  افراط گرایــی  خشــونت، 
ــف  ــی از وظای ــت و یک ــی اس ــی جهان ــم، معضل تروریس
بــزرگ مــا، مبــارزه بــا خشــونت و به ویــژه تروریســم اســت.

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه  جمهــوری اســامی ایــران همــواره 
خواهــان تقویــت پایه هــای صلــح و ثبــات در منطقــه 
بالــکان بــوده و پیوســته در ایــن مســیر گام برداشــته 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی دارد در عرص ــران آمادگ ــت: ته ــت گف  اس
 تروریســم با کشـــورهای مختلـــف از جمله آلبانی همکاری 

کند. تسنیم

جانشــین رئیــس ســازمان اطاعــات ســپاه گفــت: فضاســازی 
بعضــی رســانه های ضــد انقــاب و وابســته بــه ســرویس های 
ــه علیــه ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران  جاسوســی بیگان
ــوذی  ــر نف ــا عناص ــازمان ب ــن س ــع ای ــه قاط ــی از مقابل  ناش
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــادی اس ــد اقتص ــی مفاس ــای اصل و حلقه ه
ــس  ــین رئی ــات، جانش ــین نج ــردار حس ــن، س ــای وط کیمی
ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران، در حاشــیه بازدیــد از 
ــم  ــا جرائ ــه ب ــز مقابل ــی مرک ــای اطاعات ــگاه توانمندی ه نمایش
ســازمان یافته اقتصــادی ســازمان اطاعــات ســپاه دربــاره 
ــن ســازمان  ــه ای ــاب علی ــد و ضدانق فضاســازی عناصــر معان
ــه  ــی ک ــای جاسوس ــا جریان ه ــه ب ــه مقابل ــا ک ــت: از آنج گف

قصــد نفــوذ در ارکان قــدرت نظــام جمهــوری اســامی را دارنــد 
ــال ایجــاد  ــه دنب ــا گروهک هــای تروریســتی کــه ب و برخــورد ب
ــازمان  ــی س ــای اصل ــتند، از اولویت ه ــور هس ــی در کش ناامن
ــا  ــه ب ــر صورت گرفت ــای اخی ــت، برخورده ــپاه اس ــات س اطاع
شــبکه های فســاد اقتصــادی و بعضــی عناصــر جاسوســی در 
حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی موجــب بــه خطــر افتــادن و تقای 
ــا  ــط ب ــانه های مرتب ــازی رس ــان و فضاس ــدان و جاسوس مفس
آن هــا علیــه ایــن ســازمان شــده اســت. وی همچنیــن ادامــه 

داد: مشــی ســازمان ایــن اســت کــه بــدون کوچک تریــن 
توجــه و تاثیرپذیــری از جوســازی ها هــر جــا کــه حقــوق 
ــد، در  ــاب اقتضــا کن ــت کشــور و پاســداری از انق ــت، امنی مل
هماهنگــی کامــل بــا دســتگاه قضایــی بــه وظیفــه انقابــی خود 
ــادی  ــت اقتص ــرفت و امنی ــل پیش ــل مخ ــا عوام ــورد ب  در برخ
ــتای  ــه در راس ــزود: البت ــات اف ــد. نج ــل کن ــی عم و اجتماع
صیانــت از کارآمــدی دســتگاه های نظــام برنامــه ایــن ســازمان 
ــوذ و  ــگیری از نف ــئوالن و پیش ــه مس ــگام ب ــانی بهن اطاع رس

ــپاه  ــات س ــازمان اطاع ــس س ــین رئی ــت. جانش ــاد اس فس
دربــاره انتشــار شــایعاتی درخصــوص دخالــت بعضــی از اعضای 
ایــن ســازمان در مفاســد اقتصــادی و دســتگیری آن هــا، ایــن 
ــته  ــانه های وابس ــی رس ــازی بعض ــذب و دروغ س ــوع را ک موض
بــه دشــمن دانســت و افــزود: دروغ پــردازی چنــد رســانه 
ــر، تاشــی از ســوی عناصــر  ــد روز اخی معلوم الحــال طــی چن
ــد  ــری از رون ــرای جلوگی ــده ب ــان دستگیرش ــا متهم ــط ب مرتب
رســیدگی قضایــی اســت. وی در ادامــه اعــام کــرد: در روزهــای 
ــزرگ  ــا باندهــای متخلــف و ب ــار مهمــی از برخــورد ب ــی اخب آت
ــرویس های  ــا س ــط ب ــوذی مرتب ــبکه های نف ــادی و ش اقتص

ــه اطــاع مــردم خواهــد رســید. مشــرق ــه ب بیگان

  دســتیار ویــژه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: 
ــوان  ــام، ت ــل برج ــرف مقاب ــدی ط ــورت بدعه ــران در ص ای
ــزارش  ــه گ ــام را دارد. ب ــل از برج ــرایط قب ــه ش ــت ب بازگش
ــان شــامگاه شــنبه در حاشــیه  ــای وطــن، اصغــر زارع کیمی
بازدیــد از دســتاوردهای صنعــت هســته ای کشــور در مجتمــع 
ــا  ــو ب ــز در گفت وگ غنی ســازی شــهید احمــدی روشــن نطن
ــدی  ــام و بدعه ــالگی برج ــک س ــوص ی ــگاران درخص خبرن
کشــورهای مقابــل اظهــار کــرد: اگــر نظــام بــه ایــن نتیجــه 
ــم  ــام بازگردی ــش از برج ــرایط پی ــه ش ــد ب ــه بای ــد ک  برس

پیش  بینی  های الزم در این زمینه انجام  شــده اســت.

ــیدن  ــت رس ــی باب ــای نگران ــچ ج ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
بــه شــرایط پیــش از برجــام بــرای جمهــوری اســامی 
ــوان بازگشــت  ــران ت ــرد: ای ــح ک ــدارد، تصری ــران وجــود ن ای
ــس  ــژه رئی ــتیار وی ــام را دارد. دس ــل از برج ــرایط قب ــه ش ب
ســازمان انــرژی اتمــی کشــور، ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
ــور  ــزت کش ــدار و ع ــس، اقت ــاد اعتمادبه  نف ــامی را نم اس
دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن اقتــدار تــا رســیدن بــه قله 
 هــای علــم و دانــش در ایــن حــوزه ادامــه خواهــد داشــت.

ــری  ــور مج ــی کش ــرژی اتم ــازمان ان ــرد: س ــح ک وی تصری
ــه  ــام در زمین ــم نظ ــر تصمی ــت و ه ــام اس ــات نظ تصمیم

صنعــت هســته ای را اجرایــی می  کنــد. وی بــه تحقــق 
ــرژی  ــمندان ان ــوی دانش ــدی از س ــازی ۲۰ درص ــی  س غن
ــار  ــاره و اظه ــته اش ــای گذش ــال  ه ــورمان در س ــی کش اتم
ــف  ــای مختل ــن بخش  ه ــد بی ــف پیون ــه  لط ــروز ب ــرد: ام ک
صنعــت هســته  ای کشــورمان بــا دانشــگاه ها، می توانیــم بــه 
هــر میــزان غنی  ســازی مــورد انتظــار برســیم و آن را محقــق 
کنیــم. زارعــان در ادامــه گفــت: امــروز دانــش هســته ای بــه  
 عنــوان یــک انــرژی مــادر در کشــور مــا بومی ســازی شــده 
و دیگــر صنایــع در کشــور نیــز بایــد خــود را بــا اســتانداردهای 
ــس  ــد رئی ــتیار ارش ــد. دس ــگ کنن ــی هماهن ــت اتم صنع

ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: 
ــه  ــن از آب  ســنگین تولیــدی مجتمــع اراک ب ــون ۷۰ ت تاکن
آمریــکا و روســیه فروختــه شــده اســت. زارعــان عنــوان کرد: 
بهــای فــروش ایــن میــزان آب  ســنگین پیــش از ارســال آن 
از آمریــکا اخــذ شــده اســت. وی گفــت: میــزان آب  ســنگین 
ــن کشــور  ــه روســیه بخشــی از نیازهــای ای فروخته شــده ب
در ســال ۲۰۱۷ را تامیــن می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
مجتمــع آب  ســنگین اراک ظرفیــت تولیــد ســاالنه ۲۰ تــن از 
ایــن محصــول را دارد، گفــت: امــروز بســیاری از کشــورهای 

ــا ــز مشــتری آب  ســنگین اراک هســتند. ایرن ــی نی اروپای

 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: بدهــی  دولــت 
و شــرکت های دولتــی بــه 6۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
افزایــش یافتــه و درآمــد حامل هــای انــرژی ۳۱ هــزار 

ــی  ــای وطــن، عل ــه گــزارش کیمی ــارد تومــان اســت. ب میلی
طیب نیــا، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، در نشســت 
ــت:  ــار داش ــران اظه ــی ای ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین هیئ
ــت ۱5۰ هــزار  ــت بدهی هــای دول ــان روی کار آمــدن دول زم
ــگام مطــرح کــردن آن پشــیمان  ــود و هن ــارد تومــان ب میلی
شــدم و بعــد از آن نیــز ســوال در ذهــن ایجــاد شــد کــه آیــا 
ــا  ــت ی ــب اس ــه مناس ــت در جامع ــای دول ــن بدهی ه گفت
خیــر؛ زیــرا این هــا آثــار و نتایجــی دارد. وزیــر اقتصــاد گفــت: 

ــت  ــی نداش ــا اهمیت ــت بدهی ه ــت وضعی ــرای دول ــا ب  اص
و دفتــری بــرای ایــن موضــوع ایجــاد نشــده بــود؛ بعــدا دفتر 
مدیریــت بدهی هــا درســت کردیــم. وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی گفــت: االن 6۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بدهــی 
داد:  ادامــه  وی  اســت.  دولتــی  شــرکت های  و  دولــت 
ســاالنه ۲۰ تــا ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان طــرح عمرانــی اجــرا 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرا 4۲ ه ــم چ ــا نمی دان ــود؛ ام می ش
درآمــد حامل هــای  پرداخــت می شــود.  نقــدی  یارانــه 

انــرژی ۳۱ هــزار میلیــارد تومــان اســت و مابه التفــاوت 
آن در بودجــه اعمــال می شــود؛ اگــر صــرف طرح هــای 
ــا  ــود و می توانســتیم ۱۰ ت ــر ب ــی می شــد، اوضــاع بهت عمران
ــم  ــف بدهی ــه اقشــار ضعی ــان آن را ب ــارد توم ۱5 هــزار میلی
ــا و  ــهیات بانک ه ــوان تس ــش ت ــرای افزای ــی را ب و بخش
صــادرات قــرار دهیــم تــا پــول اهــرم کارهــا شــود. طیب نیــا 
افــزود: ۱5 تــا ۱6 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــارات عمرانــی از 

ــزاری دانشــجو ــن شــده اســت. خبرگ ــق اوراق تامی طری

در دیدار با وزیر خارجه آلبانی 

روحانی: تهران آماده همکاری با کشورهای مختلف برای مبارزه با تروریسم است

جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه:

  اخبار مهمی از برخورد با باندهای بزرگ در راه است 

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران در صورت بدعهدی طرف مقابل، توان بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

افزایش بدهی دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 

با تصویب ماده ای از الیحه برنامه ششم تعیین شد

 استخدام ساالنه 6 هزار نیرو 
در نیروی انتظامی



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

علی رغــم همــه وعــده وعیدهایــی کــه از حــدود 
ــت دالر  ــش قیم ــا کاه ــه ب ــش در رابط ــاه پی ــک م ی
ــزار  ــرز 4000 ه ــان دالر روی م ــده، همچن ــوان ش عن
ــا حــدود 3  ــدم زدن اســت. تقریب ــان در حــال ق توم
هفتــه پیــش، رئیــس کل بانــک مرکــزی عنــوان کــرد 
گرانــی دالر موقتــی اســت و دالر بــه مــرز 3600 تومــان 
بازخواهــد گشــت. پــس از آن حــدود دو هفتــه قبــل 
بــرای  را  بخشــنامه ای  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــا همــه ایــن  ــازار ارز صــادر کــرد؛ امــا ب ســاماندهی ب
اتفاقــات، دالر همچنــان ســر ناســازگاری دارد و خیــال 
پاییــن آمــدن نــدارد. اینکــه چــرا علی رغــم همــه ایــن 
بخشــنامه ها و گمانه زنی هــا قیمــت دالر شکســته 
نمی شــود دالیــل مختلفــی دارد کــه در ایــن گــزارش 

ــد. ــد ش ــه خواه ــی از آن پرداخت ــه بخش های ب
    بانکها

بــر اســاس نظــر کارشناســان، بــازار همــواره از تهدیــد 
و دســتور روگــردان اســت و بــازار ارز هــم از ایــن 
قاعــده مســتثنی نیســت. بــازار ارز تمــام و کمــال در 
اختیــار صرافــان اســت و بانک هــا هــم یــا نتوانســتند 
یــا نخواســتند کــه بــازار ارز را کنتــرل کننــد و بــه نظــر 

هــم نمی رســد کــه بــه ایــن زودی هــا بتواننــد جــای 
ــازار  ــه در ب ــازی ک ــن ب ــس ای ــد. پ ــا را بگیرن صراف ه
ــدارد.  ــی ن ــا تمام ــن راحتی ه ــه ای ــده، ب ــاز ش ارز آغ
ــه یــک واقعیــت  ــرخ دالر، ب ــه ن حــال افزایــش روزان
ــه  اقتصــادی تبدیــل شــده و دالر همچنــان خــود را ب

ــد.  ــک می کن ــی نزدی ــزار تومان ــرخ 4 ه ن
ــه  ــم ب ــزی ه ــک مرک ــه خــود بان ــان البت ــن می در ای
عنــوان سیاســتگذار پولــی و ارزی کشــور، تالش هــای 
ــران  ــی معامله گ ــرده و حت ــه ک ــن رابط ــادی در ای  زی
و ســوداگران را هــم تهدیــد بــه وصــول مالیــات 
کــرده اســت؛ امــا شــاید مالیاتــی کــه دولــت از ایــن 
ــه  ــل ســودی ک ــد، در مقاب ــب می کن ــران طل معامله گ
در بــازار ارز بــه دســت می آورنــد، قابــل چشم پوشــی 

باشــد.
    یکسانسازینرخارز

شــاید اگــر تــا به حــال دولــت سیاســت یکسان ســازی 
ــه اینجــا نمی رســید.  نــرخ ارز را انجــام مــی داد، کار ب
همــان روزهایــی کــه قیمــت ارز مبادلــه ای و آزاد 
آنقــدر بــه هــم نزدیــک شــده بــود کــه همــه احتمــال 
ــای  ــت یازدهــم، پ ــردا، دول ــه امــروز و ف ــد ک می دادن
 بخشــنامه یکسان ســازی نــرخ ارز را امضــا کنــد 

و مهــر تائید بر آن بزند، اما این طور نشــد. 

اکنــون فاصلــه میــان ارز مبادلــه ای و ارز آزاد در بــازار 
ــن  ــرای ای ــال اج ــه عم ــده ک ــاد ش ــدازه ای زی ــه ان ب
سیاســت کامــل اقتصــادی را حداقــل بــرای چندیــن 
ــی  ــت و برخ ــق انداخ ــه تعوی ــر، ب ــاه دیگ ــد م و چن
ــت  ــرای سیاس ــه اج ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــم البت ه
ــد  ــم ق ــت یازده ــر دول ــه عم ــر ب یکسان ســازی، دیگ

نمی دهــد.
    مهاردالر

بــه نظــر می رســد افســار دالر از دســت دولــت خــارج 
 شــده و فعــال ایــن افســار در اختیــار بــاد اســت 
باشــد  میلــش  کجــا کــه  هــر  بــه  را  آن  بــاد  و 

 . ند می کشــا
بــه گفتــه کارشناســان اگــر دولــت بــه دنبــال کنتــرل 
ــی بســیاری  ــای زیربنای ــد کاره ــت ارز اســت بای  قیم
را انجــام بدهــد؛ زیــرا بــا وضعیــت فعلــی همانگونــه 
ــازار  ــم، ب ــادی شــاهد آن بوده ای ــه در ســالیان متم ک
ــرج  ــرج و م ــار ه ــانی دچ ــن نوس ــا کوچک تری ارز ب
می شــود وایــن نــه بــرای دولــت یازدهــم، بلکــه 
آینــده مشکل ســاز اســت   بــرای هــر دولتــی در 
ــرای آن اندیشــیده نشــود  و اگــر چــاره ای اساســی ب
ــد  ــی خواه ــاد باق ــار ب ــار دالر در اختی ــان افس همچن

ــد. مان

کیمیایوطنگزارشمیدهد:

افساردالردردستباد

خــودروی جدیــد پــژو 207 صنــدوق دار و دنــا پــالس بــرای 
خبرنــگاران رســانه های جمعــی کشــور رونمایــی و معرفــی 

 . شد
پــژو 207 جديــد صنــدوق دار نيمــه اول شــهريورماه ســال 
ــوه آن  ــد انب ــی تولی ــود؛ ول ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــده ب آین

ــاز خواهــد شــد.   اواخــر اســفند امســال آغ
دنــده ای  صنــدوق دار   207 پــژو  قیمــت 
ــتر از  ــان بیش ــون توم ــا 4 میلی ــدود 3 ت ح

ــود.   ــد ب ــپ 5 خواه ــژو 206 تی ــت پ قیم
تولیــد 207 صنــدوق دار با گیربکــس اتوماتیک 

نیــز در دســتور کار اســت. 
دنــا پالس، شــاهد تغییــرات بســیار و موثری 

ــگ  ــا 4 ایرب ــن خــودرو ب ــه ای ــه طــوری ک ــوده اســت؛ ب ب
 و همچنیــن ســانروف in-built، دوربیــن دیــد عقــب 
و جایگزینــی سیســتم چندرســانه ای جدیــد قــرار اســت در 

ســال جــاری بــه بــازار عرضــه شــود.
 ایران خــودرو تغییــرات دیگــری همچــون المپ هــای 

ــه  ــون را ک ــک نئ ــای کوچ ــد در روز، چراغ ه ال.ای.دی دی
در خودروهــای روز دنیــا اســتفاده می شــود، بــه دناپــالس 

افــزوده اســت. 
فیــس لیفــت دنــا در مــدت 14 مــاه و بــا هزینــه ای بیــش 
ــران  ــعه ای ــی و توس ــز طراح ــان در مرک ــارد توم از 50 میلی

خــودرو صــورت گرفتــه اســت. 
ــی  ــی و بیرون ــی داخل ــت طراح ــی اس گفتن
 دناپــالس در خطــوط روی گلگیــر و درهــا

ــه مــدل قبلــی ایــن  چراغ هــا و ... نســبت ب
ــر شــده اســت.  ــر و زیبات خــودرو متفاوت ت

ــر  ــازار اواخ ــه ب ــد ب ــای جدي ــان ورود دن زم
ــای  ــت دن ــود. قيم ــد ب ــاری خواه ــال ج س
جديــد نســبت بــه دنــای معمولــی، حــدود 3 تــا 5 
ــا 47 میلیــون( افزايــش خواهــد داشــت  ميليــون )تقریب
ــور توربوشــارژ  ــا موت ــا ب  و همچنیــن در فازهــای بعــدی دن
ــازار  ــه ب ــد و ب ــک تولي ــس اتوماتي ــا گيربك ــن ب و همچني

اقتصادآنالیــن عرضــه می شــود. 

ــت:  ــران گف ــرژی ای ــره وری ان ــازمان به ــل س ــر عام مدی
ــرژی  آمارهــا نشــان می دهــد ســرانه متوســط مصــرف ان
ــر متوســط مصــرف  ــران در بخــش کشــاورزی 3.3 براب ای
تجــاری  )عمومــی،  ســاختمان  بخــش  در  و  انــرژی 
مســکونی و صنعــت( نیــز 1.۹ برابــر متوســط مصــرف 

ــت.  ــان اس ــرژی در جه ان
ســید حســین ســجادی بــا اشــاره بــه 
بحــران انــرژی در تابســتان ســال 13۹6 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  کــرد:  اظهــار 
خاموشــی در فصــل تابســتان اقدامــات 
ــه  ــر گرفت ــرق در نظ ــت ب ــددی در صنع متع
شــده و در حــال حاضــر نیــز در حــال 

پیگیــری اســت. 
وی بــا اشــاره بــه بعضــی از اقدامــات صورت گرفتــه در ایــن 
ــای  ــع المپ ه ــد و توزی ــت تولی ــه داد: ممنوعی ــه ادام زمین
رشــته ای بــاالی 40 وات، یکــی از اقداماتــی بــوده کــه طــی 
ایــن مــدت بــه طــور جــدی از ســوی مــا و بانــک صنعــت 

و معــدن مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت. 
ــران  ــرژی ای ــره وری ان ــر عامــل ســازمان به ــه مدی ــه گفت ب
قــرار شــده تــا بانــک مذکــور تســهیالت الزم را بــرای تغییــر 
ــد  ــته ای بده ــای رش ــدگان المپ ه ــه تولیدکنن ــری ب  کارب
و یارانــه ســود تســهیالت نیــز از طــرف ســازمان بهــره وری 

انــرژی داده شــود.
 ســجادی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام 
ــرف  ــک مص ــگاوات در پی ــد 2000 م می توان
ــدات  ــرد: تمهی ــح ک ــد، تصری ــذار باش تاثیرگ
الزم بــرای اجرایــی شــدن کامــل ایــن طــرح 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــال 13۹6 در نظ ــا س ت
ــه  ــاهد نتیج ــده ش ــال آین ــم در س امیدواری
ــون  ــاده 12 قان ــه م ــاره ب ــا اش ــیم. وی ب ــوب آن باش خ
ــون  ــن قان ــتناد ای ــه اس ــرد: ب ــان ک ــد بی ــع تولی ــع موان رف
طرح هایــی را تنظیــم و بــرای بررســی بــه شــورای اقتصــاد 
ــن  ــب ای ــد اســت پــس از تصوی ــه امی ــم ک ارســال کرده ای

ــنا ــرد. ایس ــری ک ــا را پیگی ــوان آن ه ــا بت طرح ه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 345 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قائممقاموزیرنیروخبرداد:

پیش بینی سال سخت آبی در تابستان 96
ــت:  ــرو گف ــر نی ــام وزی قائم مق
ــن  ــر تأمی ــختی از نظ ــال س س
ــش  ــور در پی ــی کش آب مصرف
بــا  امیدواریــم  کــه  داریــم 
ــه  ــی ک ــای دقیق برنامه ریزی ه
از ماه هــای قبــل داشــتیم و بــا 
همــکاری مــردم در مصــرف 
بهینــه آب، بتوانیــم بهــار و تابســتان ســال ۹6 را در تأمیــن 

آب شرب بدون مشکل سپری کنیم. 
ــت:  ــار داش ــرو، اظه ــر نی ــام وزی ــودی، قائم مق ــتار محم س
ــور ــر کش ــارش در سراس ــت ب ــتگاه های ثب ــتر ایس  در بیش

ــط  ــته و متوس ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــزان بارش ه می
بعضــی  در  بــوده کــه  همــراه  بــا کاهــش  درازمــدت 
کالنشــهرها، ایــن میــزان کاهــش بیــش از 50 درصــد بــوده 

ــت.  اس
 این مقام مســئول از کالنشــهرهای شــیراز، اصفهان، بندرعباس

از  نمونــه ای  عنــوان  بــه  همــدان  و  مشــهد  تهــران، 
کالنشــهرهای درگیــر تنــش آبــی در ســال پیــش رو نــام برد 
ــای  ــی برنامه ریزی ه ــر تمام ــالوه ب ــرو ع ــت: وزارت نی و گف
 مدونــی کــه در زمینــه ایجــاد ظرفیت هــای ســازه ای داشــته

و پروژه هایــی کــه در جهــت افزایــش ظرفیــت بهره بــرداری 
ــز  ــه اجــرا رســانده، برنامه ریزی هایــی را نی ــی ب ــع آب از مناب

در جهــت مدیریــت مصــرف دارد. 
وی افــزود: جیره بندی آب در دســتور کار وزارت نیرو نیســت 
ــا  ــدید بارش ه ــش ش ــود کاه ــا وج ــم ب ــاد داری ــا اعتق  و م
ــای ســطحی  ــع آب ه ــت  مناب ــع آن کاهــش ظرفی ــه تب و ب
ــت  ــا مدیری ــم ب ــال ۹6، می توانی ــن آب در س ــرای تأمی ب
ــدون قطعــی آب ســپری  ــه مصــرف، تابســتان ۹6 را ب بهین

کنیــم.
جریمــه  برنامــه  ارســال  بــه  اشــاره  بــا  محمــودی   
مشــترکان پرمصــرف آب بــه هیئــت دولــت گفــت: جریمــه 
ــال  ــه دنب ــوز در دســت بررســی اســت و ب ــا هن پرمصرف ه
ــم  ــت، بتوانی ــب در دول ــن هســتیم کــه در صــورت تصوی ای
ــه  ــاد ب ــی زی ــارف خیل ــرای مص ــرف آب را ب ــه مص هزین

صــورت هزینــه تمام شــده تأمیــن آب بگیریــم.

خداحافظی با وام ۱۸ درصد
ارائــه  از  بانک هــا  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــا  ــی از آن ه ــد و بعض ــودداری می کنن ــرد خ ــهیالت خ تس
بخــش تســهیالت خــود را تعطیــل کرده انــد. از ســوی 
دیگــر، معــدود بانک هایــی کــه هنــوز وام می دهنــد، فتیلــه 
ــیده اند.  ــن کش ــد را پایی ــرخ 18 درص ــا ن ــت وام ب پرداخ
 در حالــی کــه طبــق مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار
بانک هــا نبایــد ســود تســهیالت خــود را بیــش از 18 
ــرخ 25  ــا ن ــا وام را ب ــن بانک ه ــد، ای ــن کنن ــد تعیی درص

درصــد بــه مــردم پرداخــت می کننــد. 
دکتــر احمــد حاتمــی یــزد، کارشــناس بانکــی، در ایــن بــاره 
می گویــد: بســیاری از پــول بانک هــا در بخــش مطالبــات 
معــوق جــا خــوش کــرده و باعــث شــده تــا تــوان بانک هــا 

بــرای اعطــای تســهیالت کاهــش یابــد. 
 وی افــزود: سیســتم بانکــی در حــال حاضــر قفــل شــده 
و منابــع در گــردش نیســت کــه بانک هــا بتواننــد بــا دســت 

بازتــری بــه متقاضیــان تســهیالت ارائــه کنند.
 ایــن کارشــناس بانکــی ادامــه داد: بانــک مرکــزی در ایــن 
 شــرایط اقدامــی نمی کنــد و نمی توانــد منابــع جدیــد 
و جایگزیــن در اختیــار بانک هــا قــرار دهــد؛ بــه ایــن دلیــل 
ــی  ــار تورم ــد و آث ــد می کن ــدت رش ــه ش ــی ب ــه نقدینگ ک

زیــادی در کشــور خواهــد داشــت. 
وی بــا ارائــه راهــکاری در ایــن بخــش گفــت: بایــد ماننــد 
ــه  ــر سیاســت غلب کشــورهای پیشــرفته، اقتصــاد کشــور ب
کنــد. در کشــورهای پیشــرفته بخش هــای اقتصــادی 
ــی  ــه اساس ــر چ ــور ب ــه کش ــه برنام ــد ک ــن می کنن تعیی
پیــش بــرود. حاتمــی یــزد اضافــه کــرد: فســادهای 
سیاســی بــه بــروز فســادهای اقتصــادی منجــر شــده و تــا 
زمانــی کــه ایــن فســادها از بخش هــای مختلــف برچیــده 
ــای الزم در اقتصــاد هســتیم.  نشــود، شــاهد ناکارآمدی ه

ــام جم ج

۱۰ سال جنجال برای ۵۰۰ هزار تومان!
پــس از مدت هــا ســکوت باالخــره جزئیــات صورتحســاب 
ســهام عدالــت اعــالم می شــود. صورتحســاب مشــموالن 
ــا اواخــر بهمــن  ــرار اســت ت ــت ق در ســامانه ســهام عدال
یــا اوایــل اســفند ســال جــاری بــه مشــموالن ارائــه شــود. 
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی گفتــه  مشــاور 
ــود  ــل س ــمول از مح ــر مش ــی ه ــزان پرداخت ــت: می اس
دریافتــی طــی 10 ســال مشــخص می شــود کــه بــر 
اســاس پیش بینی هــا ایــن رقــم حــدود 510 تــا 515 

ــت.  ــان اس ــزار توم ه
ــورای  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــازی ب ــازمان خصوصی س س
اصــل 44 قانــون اساســی کــه دو مــاه قبــل بــه تصویــب 
ــی  ــرای تمام ــال ۹5 ب ــان س ــا پای ــد ت ــف ش ــید موظ رس

ــد.  ــد کن ــاب تولی ــت صورتحس ــهام عدال ــموالن س مش
میرعلی اشــرف عبــدا... پوری حســینی، رئیــس کل ســازمان 
ــان  ــت: زم ــه  اس ــاره گفت ــن ب ــز در ای ــازی، نی خصوصی س
 آزادســازی ســهام عدالــت در ســال ۹6 خواهــد بــود

ــا پایــان ســال تنهــا صورتحســاب و جزئیــات مربــوط  و ت
ــی  ــل دسترس ــت قاب ــهام عدال ــامانه س ــهام در س ــه س ب

اســت.

لغو واگذاری مخابرات
ســازمان خصوصی ســازی بــا انتشــار اطالعیــه ای از تســویه 
ــرات  ــرکت مخاب ــی ش ــهام کنترل ــدار س ــای خری بدهی ه
ایــران و انصــراف ایــن ســازمان از فســخ قــرارداد منعقــده 
ــالم  ــه ای اع ــار اطالعی ــا انتش ــازمان ب ــن س ــر داد. ای خب
ــی  ــه آگاه ــازمان ب ــن س ــی ای ــه قبل ــرو اطالعی ــرد: پی ک
می رســاند نظــر بــه اینکــه خریــدار ســهام کنترلــی شــرکت 
مخابــرات ایــران در مهلــت تعیین شــده اقــدام بــه تســویه 
بدهی هــای معــوق خــود کــرد، لــذا ایــن ســازمان از 
تصمیــم فســخ قــرارداد منعقــده بــا خریــدار منصــرف شــد.

رئیساتاقبازرگانیاصفهان:

 مسئوالن باید به وعده های خود 

جامه عمل بپوشانند
ــهل آبادی  ــاب س ــید عبدالوه س
رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان از 
تشــکیل دبیرخانــه مشــترک 
ــاف  ــی، اصن ــاق بازرگان ــه ات  س
بازرگانــی  اتــاق  در  تعــاون  و 
ــکیل  ــوع تش ــان در موض اصفه
شــرکت ســرمایه گذاری اســتان 
ــا هــدف  ــن شــرکت ســرمایه گذاری ب ــت: ای ــر داد و گف خب
تأمیــن مالــی پروژه هــای توســعه اســتان و بنگاه هــای 

اقتصادی تشکیل می شود. 
در  مســئوالن  وعده هــای  شــدن  عملــی  خواســتار  وی 
بخش هــای مالیــات و تســهیالت بانکــی بــه فعــاالن 
ــه صنعــت، معــدن و تجــارت  اقتصــادی شــد و گفــت: خان
ایــران و اتــاق بازرگانــی اصفهــان راهکارهــای حــل مســائل 
ــئوالن  ــه مس ــفاف ب ــورت ش ــه ص ــادی را ب ــاالن اقتص فع
ــه  ــنهاداتی را ب ــته پیش ــوارد توانس ــتر م ــه داده و در بیش ارائ
ــر محســوس  ــی در عرصــه اجــرا تغیی ــب برســاند؛ ول تصوی
مشــاهده نمی شــود و مشــکالت همچنــان دامنگیــر فعــاالن 

ــت.  ــادی اس اقتص
ــاد  ــتاد اقتص ــه س ــگاه ب ــر ن ــتار تغیی ــادی خواس ــهل آب س
شــد  اســتان ها  و  کشــور  کالن  ســطح  در   مقاومتــی 
و گفــت: ارائــه گــزارش ســازمان های دولتــی نمی توانــد 
اقتصــاد مقاومتــی را در اقتصــاد کشــور نهادینــه کنــد؛ بلکــه 
بایــد مســائل و مشــکالت را بــه صــورت عملیاتــی برطــرف 
ســاخت. وی تاکیــد کــرد: اقتصــاد مقاومتــی، یعنــی تقویــت 
 واحدهــای تولیــدی و تمرکــز بــر درون زا بــودن اقتصــاد 
و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بایــد واحدهــای تولیــدی را 

ــد. ــت کن تقوی

تخفیف ۱۰ تا 3۰ درصدی محصوالت 

بازار گیاهان دارویی
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: محصــوالت مــواد غذایی 
ســالم طبیعــی و ارگانیــک، معجون هــا و فرآورده هــای 
طبیعــی بــا تخفیــف 10 تــا 30 درصــدی بــه شــهروندان ارائــه 

می شــود. 
ــان  ــی گیاه ــازار تخصص ــرد: ب ــار ک ــاورزراد اظه ــر کش اصغ
ــازار گیاهــان دارویــی  دارویــی بــه عنــوان تخصصی تریــن ب
ــرکت های  ــردآوری ش ــدف گ ــا ه ــال 1388 ب ــور در س کش
ــای  ــی و فرآورده ه ــان داروی ــه گیاه ــدی در زمین ــال تولی فع
زمینــه عمــده  در  تمرکــز  ایجــاد   طبیعــی و همچنیــن 

و خرده فروشی تأسیس شد. 
وی افــزود: 30 شــرکت شــامل کارخانه هــا، نمایندگی هــای 
فــروش اســتانی و شــرکت های تولیــدی از سراســر کشــور 
محصــوالت مــواد غذایــی ســالم، طبیعــی و ارگانیــک 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــود را ب ــای خ ــا و فرآورده ه  معجون ه
و بــا تخفیف هــای 10 تــا 30 درصــدی بــه شــهروندان عرضــه 

ــد. می کنن
ــامل  ــازار ش ــن ب ــوالت ای ــرد: محص ــالم ک ــاورزراد اع  کش
دمنوش هــای  ادویه جــات،  دارویــی خشــک،  گیاهــان 
انــواع  گیاهــی، عرقیــات، بذرهــا روغن هــای گیاهــی، 
ــی  ــالم، طبیع ــی س ــواد غذای ــای آن، م ــل و فرآورده ه  عس

و ارگانیک، معجون ها و فرآورده های گیاهی اســت.

اصفهان 4 درجه سردتر می شود
رئیــس اداره پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهــان گفــت: طــی 24 ســاعت آینــده، دمــای هــوا 
ــانتیگراد  ــه س ــا 4 درج ــتان 2 ت ــاط اس ــتر نق در بیش

کاهــش خواهــد داشــت. 
ــل نقشــه های  ــه تحلی ــا اشــاره ب حســن خدابخــش ب
هواشناســی اســتان اصفهــان طــی دو روز آینــده اظهــار 
ــوج  ــور م ــر عب ــه ها بیانگ ــن نقش ــی ای ــت: بررس داش

نســبتا ضعیــف از ســطح اســتان اســت.

امنیت شغلی و الیحه اصالح قانون کار
ــه مــدل  ــی کار گفــت: تهی عضــو کارگــری شــورای عال
امنیــت شــغلی  اجــرای بخشــنامه  بــرای  جدیــد 
نیــروی کار بــدون رعایــت ســه جانبه گرایی نشــان 
ــاق  ــود الح ــا وج ــه جانبه گرایی ب ــض س ــد نق می ده

بــه مقاوله نامــه 144 ادامــه دارد. 
علــی خدایــی در واکنــش بــه تهیــه مــدل جدیــد وزارت 
ــت:  ــغلی گف ــت ش ــنامه امنی ــرای بخش ــرای اج کار ب
مســئوالن وزارت کار ایــن بخشــنامه را مرتبــط بــا قانون 
کار می داننــد و تهیــه مــدل جدیــد بــرای اجــرای ایــن 
بخشــنامه را نیــز منــوط بــه اصالح مــوادی از قانــون کار 
ــن  ــچ ارتباطــی بی ــه هی ــی ک ــد؛ در حال ــوان می کنن عن
بخشــنامه امنیــت شــغلی و الیحــه اصــالح قانــون کار 

وجــود نــدارد. 
عضــو کارگــری شــورای عالــی کار بــا اشــاره بــه تضــاد 
الیحــه اصــالح قانــون کار بــا بخشــنامه امنیــت شــغلی 
ــاد  ــدام وزارت کار در تض ــه و اق ــن دو برنام ــت: ای گف
ــواد  ــام م ــه تم ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــا یکدیگرن ــکار ب آش
بخشــنامه امنیــت شــغلی در الیحــه اصــالح قانــون کار 

نقــض شــده اســت.
مســئوالن  دیگــر  طــرف  از  کــرد:  اظهــار  خدایــی 
بــرای  جدیــدی  مــدل  می کننــد  اعــالم  وزارت کار 
ــا امنیــت  ــوام ب اجــرای »بخشــنامه امنیــت شــغلی ت
شــده؛  آمــاده  بــرای کارفرمایــان«  ســرمایه گذاری 
امــا گویــا ایــن مــدل هــم بــدون رعایــت اصــل 
ــران  ــاق ای ــا الح ــه ب ــده ک ــه ش ــه جانبه گرایی تهی س
ــر اجــرای ســه جانبه گرایی  ــه ب ــه 144 ک ــه مقاوله نام ب

تاکیــد دارد، مغایــر اســت. 
عضــو هیئت رئیســه کانــون عالــی شــوراهای اســالمی 
کار ایــران بــا تاکیــد بــر تــداوم انتقــاد گروه هــای 
ــر  ــزود: ه ــون کار اف ــالح قان ــه اص ــه الیح ــری ب کارگ
ــه  ــوط ب ــون کار من ــالح قان ــرای اص ــره ب ــه مذاک گون

ــت. ــه اس ــت الیح بازگش

مصرف انرژی ایران چند برابر جهان استرونمایی از 2۰7 صندوق دار و دنا پالس

ــور  ــال مح ــرای اتص ــیراز ب ــان- ش ــه 7 آزادراه اصفه ــی قطع ــات اجرای عملی
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــاز شــد. ب ــن آزادراه آغ ــه ای شــیراز- ســپیدان- یاســوج ب
عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل 
کشــور، صبــح دیــروز عملیــات اجرایــی قطعــه 7 آزادراه اصفهــان- شــیراز بــه 
طــول 13 کیلومتــر آغــاز شــد کــه بــا تکمیــل شــدن ایــن قطعــه، انتهــای آزادراه 
ــاط ــن ارتب ــه جــاده شــیراز- ســپیدان- یاســوج متصــل می شــود. در همی  ب

مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل، ایــن 
آزادراه  انتهــای  و گفــت:   دانســت  آزادراه  تکمیل کننــده مســیر  را   قطعــه 
اصفهــان- شــیراز در قطعــه 6 بــه یــک جــاده اصلــی دوطرفــه می رســید کــه 
بــا احــداث ایــن قطعــه از آزادراه، مســیر موجــود بــه صــورت چهــار بانــده بــا 
ــاال در دســترس مســافران قــرار می گیــرد.  مشــخصات آزادراهــی و ایمنــی ب
وی افــزود: بــر اســاس برنامــه قــرار اســت کــه در طرح هــای توســعه 
ــاده  ــه آم ــهر ک ــیراز- بوش ــه آزادراه ش ــیراز ب ــان- ش ــی، آزادراه اصفه آزادراه
ســرمایه گذاری اســت، متصــل شــود. مدیــر عامــل شــرکت ســاخت، توســعه 
و پیشــرفت ایــن پــروژه را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: هــم اکنــون حدفاصل 
ایزدخواســت تــا ســده بــا پیشــرفت فیزیکــی 3۹ درصــدی و محــدوده ســده 
تــا تنــگ خیــاره بــا پیشــرفت 4۹ درصــدی در حــال احــداث اســت و بــا فعــال 
بــودن 2 هــزار و 48 نفــر و بیــش از هــزار دســتگاه ماشــین آالت در 178 جبهــه 
کاری، رونــد اجــرای ایــن پــروژه تســریع شــده اســت. وی تکمیــل ایــن آزادراه 

را موجــب کاهــش 134 کیلومتــری مســیر شــیراز تــا اصفهــان دانســت.

 بــا اجــرای راهکارهــای کاهــش مصــرف انــرژی گرمایشــی در بخــش ســاختمان
ــد. بخــش  ــن بخــش حــدود 35 درصــد کاهــش می یاب ــرژی در ای مصــرف ان
خانگــی بــا متوســط مصــرف 41 میلیــارد و 387 میلیــون متــر مکعــب در طــی 
ــرف  ــترین مص ــه بیش ــور ک ــرژی کل کش ــرف ان ــد از کل مص ــال، 41 درص ۹ س
ــن  ــر همی ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــود، ب ــامل می ش ــی را ش گاز طبیع
ــرژی گرمایشــی  ــا اجــرای تعــدادی از راهکارهــای کاهــش مصــرف ان اســاس ب
در بخــش ســاختمان ها از جملــه عایــق کاری ســامانه تاسیســات و لوله هــا 
عایــق کاری جــداره خارجــی ســاختمان و نصــب پنجره هــای دوجــداره اســتاندارد 
 عــالوه بــر ایجــاد فضــای مناســب بــرای زندگــی ســاکنان و افزایــش ســطح رفــاه

ــب  ــد. نص ــش می یاب ــد کاه ــدود 35 درص ــش ح ــن بخ ــرژی در ای ــرف ان مص
 UPVC پنجره هــای دوجــداره بــا قاب هــای فلــزی عایق شــده، چوبــی یــا
اســتاندارد باعــث بــه حداقــل رســاندن نفــوذ هــوا از بیــرون بــه داخــل ســاختمان 
ــر اینکــه عایــق  و جلوگیــری از اتــالف انــرژی می شــود. ایــن پنجره هــا عــالوه ب
صوتــی خوبــی هســتند، باعــث کاهــش اتــالف انــرژی تــا 70 درصــد، کاهــش بــار 
ــرق( در فصــل  ــار برودتــی )ب حرارتــی )گاز( در زمســتان و همچنیــن کاهــش ب
ــی نیــز  ــار و کاهــش آلودگی هــای صوت تابســتان و جلوگیــری از ورود گــرد و غب
ــاختمان  ــتن س ــرم نگهداش ــی در گ ــیار مهم ــش بس ــق کاری، نق ــوند. عای می ش
ــک  ــه کم ــه ب ــوری ک ــه ط ــتان دارد؛ ب ــی آن در تابس ــتان و خنک ــل زمس در فص
ــه  ــتان 5 درج ــاختمان را در زمس ــک س ــی ی ــای داخل ــوان دم ــق کاری می ت عای

ــت.  ــه داش ــر نگ ــه خنک ت ــا 10 درج ــتان ت ــر و در تابس گرم ت

ــد  ــت: اجــرای طــرح تولی ــاد کشــاورزی گف ــی وزارت جه ــور باغبان ــاون ام مع
ــی طهماســبی در  ــه ای در کشــور مصــوب شــد. محمــد عل محصــوالت گلخان
دیــدار بــا اســتاندار خراسان شــمالی، بــا اشــاره بــه اینکــه ســه طــرح اقتصــاد 
مقاومتــی وجــود دارد کــه دو مــورد از آن تصویــب شــده اســت، افــزود: یکــی 
از ایــن طرح هــا محصــوالت گل خانــه ای اســت کــه بــه دلیــل نیــاز کشــور بــه 
آب و بــرای صرفــه جویــی و تعدیــل مصــرف آب در کشــور ایــن طــرح ایجــاد 
ایجــاد شــده اســت. وی ادامــه داد: ایــن طــرح قــرار اســت در 43 هــزار هکتــار 
ــوده اســت و تاکنــون  ــرای ســال ۹5 ب انجــام شــود کــه هــزار و 500 هکتــار ب
انعقــاد قــرارداد هــزار هکتارانجــام شــده و در حــال اجــرا اســت. طهماســبی 
ــه داد: کشــت  ــرد و ادام ــالم ک ــال گل محمــدی اع ــر را کاشــت نه طــرح دیگ
گل محمــدی در 28 هــزار کیلومتــر مربــع اراضــی شــیب دار خراســان شــمالی 
ــر  ــا 400 میلیمت ــد انجــام شــود کــه در اســدلی ب ــا بارندگــی خــوب می توان ب
بارندگــی می تــوان 10 هــزار هکتــار گل محمــدی کاشــت. وی بیــان کــرد: ایــن 
باغــات در شــهر کاشــان و در مســاحت ۹3 هــزار هکتــار و در یــزد بــا مســاحت 
۹4 هــزار هکتــار و درشــرایط دیــم می توانــد راه انــدازی شــود. معــاون معــاون 
امــور باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: طــرح گیاهــان دارویــی ســومین 
طــرح در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه امیدواریــم بــه زودی تصویــب 
شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از برجــام موفــق بــه ورود برخــی ســموم 
از کشــورها شــدیم، ادامــه داد: پیــش از برجــام شــرکت های معتبــر ســموم را 

ــه ناچــار از چیــن ســموم وارد می شــد. ــد کــه ب ــران نمی دانن ــه ای ب

آغاز عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه اصفهان- شیراز

زعفران 3۰۰ هزار تومان ارزان شد
ــن  ــادرات ای ــد و ص ــار تولی ــه آم ــرک در ارائ ــاد و گم ــر وزارت جه ــاد از تأخی ــن انتق ــران، ضم ــی زعف ــورای مل ــو ش ــینی، عض ــی حس عل

محصــول، از کاهــش حــدود 3۰۰ هــزار تومانــی قیمــت هــر کیلوگــرم طــای ســرخ در ۲ هفتــه اخیــر خبــر داد.

در قاب تصویر

طرح تولید محصوالت گلخانه ای تصویب شدچگونه هزینه قبض برق را 3۵ درصد کاهش دهیم؟

قیمت انواع میز تلویزیونی در بازار )تومان(

Jutty Gold میز تلویزیون
10140 Z مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
13060 BG مدل

570,000

Jutty Gold میز تلویزیون
14020 BMG مدل

330,000

Jutty Gold میز تلویزیون
7160 BG مدل

520,000

Jutty Gold میز تلویزیون
9440 EMPERIA مدل

560,000

Jutty Gold میز تلویزیون
10260 BS مدل

570,000

Jutty Gold میز تلویزیون
GRANIT 12080 مدل

680,000

520,000
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حتما بخوانید!
ایجاد تشکل مردم نهاد برای مبارزه ...

لطــف هللا ضیایــی، کارشــناس حــوزه آب، گفــت: هــر شــهر 
 و آبــادی کــه بــه مرحلــه نشســت برســد، جــز تخلیــه 
ــش  ــش روی ــری پی ــکار دیگ ــدن راه ــام ش ــه اع و متروک

ــت.  نیس
ــی  ــرد: نشســت دشــت ها در ط ــار ک ــی اظه لطــف هللا ضیای
ــه در سراســر کشــور  ــی اســت ک ــا، معضل ــه آبخوان ه تخلی
یــک خطــر جــدی محســوب شــده و در اســتان های 
ــمنان  ــان و س ــان، خراس ــان، کرم ــدان، اصفه ــارس، هم  ف

این خطر به شکل حادی خود را نشان داده است. 
وی افــزود: وقتــی ســفره آب هــای زیرزمینــی تخلیــه 
می شــود، فضاهــای خالــی ایجادشــده در میــان بافت هــای 
زیریــن خــاک بــا فشــار الیه هــای باالیــی منجــر بــه 
نشســت می شــود. در هــر منطقــه ای کــه نشســت رخ دهــد 
ــدارد؛  ــا آن وجــود ن ــه ب ــرای مقابل ــچ راه حــل ســازه ای ب هی
ــی  ــود و تدریج ــام نمی ش ــاره انج ــه یک ب ــت ب ــون نشس  چ

و نامتقارن رخ می دهد.
    نشست در چند صدمتری تخت جمشید

ــارت  ــه خس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوزه آب ب ــناس ح ــن کارش ای
فرونشســت مناطــق مســکونی، بناهــای تاریخــی، راه هــای 
ــی و جــاده ای فرودگاه هــا و تمــام تاسیســات   ارتباطــی ریل
تاکیــد کــرد: هم اکنــون در اســتان  را تهدیــد می کنــد، 
فــارس خطــر نشســت بــه چندصــد متــری تخــت جمشــید 

ــت.  ــیده اس رس
ــه شــکل های مختلــف  ــان اینکــه نشســت ب ــا بی ــی ب ضیای
ــه ــورت فروچال ــه ص ــت ب ــه داد: نشس ــد، ادام  رخ می ده

یــا  سراســری  نشســت  وســیع،  منطقــه ای  نشســت 
ایجــاد می شــود  در طــول خــاک  بــزرگ   شــکاف های 
و علــت آن بــه طــور کلــی بــه دلیــل برداشــت های بی رویــه 
 و مــازاد بــر ظرفیــت اکولوژیــک از آب هــای زیرزمینــی 

و آبخوان های سطح کشور است. 
ــه  ــزان تخلی ــده رود می ــه زاین ــه در حوض ــان اینک ــا بی وی ب
ــر مکعــب در ســال  ــون مت ــه 400 میلی ــا ســاالنه ب آبخوان ه
ــا  ــه آبخوان ه ــل تخلی ــی از دالی ــزود: یک ــت، اف ــیده اس رس
ــه  ــن رودخان ــده رود اســت؛ ای ــه زاین خشــک شــدن رودخان
نقــش تعادل بخشــی دارد و در ســال های اخیــر بــا خشــک 
ــده  ــذف ش ــوان ح ــی از آبخ ــش تغذیه کنندگ ــدن آن نق ش
اســت. ایــن موضــوع خطــرات جــدی را بــرای حوضــه 

ــال دارد. ــه دنب ــان ب ــده رود و شــهر تاریخــی اصفه زاین
ــی در  ــای زیرزمین ــفره های آب ه ــه س ــه تخلی     ادام

ــان اصفه
ایــن کارشــناس حــوزه آب تصریــح کــرد: آثــار و نشــانه های 
فرونشســت اصفهــان در دشــت مهیــار واضــح اســت. 
ــن  ــز شــاهد فرونشســت زمی ــه نی ــن در شــهر دامن همچنی
هســتیم تــا جایــی کــه ســتاد بحــران اســتانداری دســت بــه 

کار شــده  اســت؛ 320 منــزل مســکونی در ایــن منطقــه در 
معــرض تخریــب هســتند و دســتور تخلیــه بعضــی منــازل 

صــادر شــده اســت. 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــادی ک ــهر و آب ــر ش ــه داد: ه ــی ادام ضیای
ــدن  ــام ش ــه اع ــه و متروک ــز تخلی ــد، ج ــت برس فرونشس
راهــکار دیگــری پیــش رویــش نیســت. تنهــا راهــکار 
پیشــگیرانه از نشســت، کاهش تخلیه ســفره ها و تعادل بخشــی 
عمده تریــن  زاینــده رود  حوضــه  در  آبخوان هاســت کــه 
ــکی  ــا خش ــا ب ــد؛ ام ــا کن ــد ایف ــه می توان ــش را رودخان نق
ــه  ــان ادام ــکل همچن ــده و مش ــذف ش ــش ح ــن نق  آن ای

دارد. 

وی تاکیــد کــرد: دربــاره شــهر اصفهــان شــواهدی هســت کــه 
ــای  ــل ترک ه ــود؛ مث ــبت داده می ش ــت نس ــه فرونشس ب
ــی را ســازمان نقشــه برداری  ــا قضــاوت نهای ــا؛ ام روی پل ه
ــار  ــد اظه ــداوم می توانن ــد م ــا رص ــور ب ــور و وزارت کش کش
کننــد و بایــد ایــن رصــد مــداوم ادامــه پیــدا کنــد و ترازیابــی 

صــورت گیــرد.
ــا  ــزن ی ــر مخ ــه داد: کس ــوزه آب ادام ــناس ح ــن کارش  ای
تخلیــه ســفره های آب هــای زیرزمینــی در اصفهــان بــه 
ــه  ــی تخلی ــه کل ــق ب ــی مناط ــه دارد و در بعض ــدت ادام ش
ــد  ــن رون ــا ای ــه دارد و ب ــی ادام ــای زیرزمین ــا و آب ه چاه ه

ــود. ــود می ش ــه و ناب ــم تخلی ــا ه ــه چاه ه بقی

 لطف اهلل ضیایی، کارشناس حوزه آب، هشدار داد:

نشست زمین، اصفهان را تهدید می کند

 جهش صادرات استان کرمان 

با محصوالت دانش بنیان
سرپرســـت ســـازمان صنعــت

معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــک  ــال ها، ی ــس از س ــت: پ گف
محصــول دانش بنیــان در 9 ماهــه 
ســال جــاری بیــش از 200 میلیون 
دالر ارزش صــادرات اســتان کرمــان 
را از آن خــود کــرده و نشــان می دهد 
کــه ســرمایه گذاری بــر روی محصــوالت صنعتــی و دانش بنیــان 
ــه ارمغــان  ــرای کرمــان ب ــد یــک جهــش صادراتــی را ب می توان
آورد. مهــدی حســینی نژاد در حاشــیه بازدیــد از واحدهــای 
مســتقر در شــهرک صنعتــی شــماره یــک کرمــان بــا تاکیــد بــر 
ــازار  ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــوالت تولی ــادرات محص ــترش ص گس
صــادرات  بــرای  مناســبی  فرصــت  همســایه  کشــورهای 
ــا  ــوالت م ــا محص ــی ب ــتاندارد نزدیک ــت و اس ــوالت اس  محص
دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته بعضــی 
ــا  ــا را ب ــا، واحده ــب توجــه قیمت ه نوســانات و افزایــش جال
مشــکل دچــار کــرده بــود، افــزود: اکنــون نوســانات بســیار کــم 
شــده و ثباتــی را شــاهد هســتیم و اگــر برنامه ریــزی بلندمــدت 
 انجــام دهیــم، در زمینــه اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت واحدهــا

رونــق تولیــد و اشــتغال، گام هــای خوبــی خواهیــم برداشــت. 
حســینی نژاد تصریــح کــرد: مــا آمادگــی داریــم بــه واحدهــا در 

زمینه برندسازی و رونق صادرات همکاری داشته باشیم.

رشد 18/6 درصدی اعتبارات هزینه ای 

استان یزد
دبیــر شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان یــزد از رشــد 
ــه  ــه بودج ــتان در الیح ــه ای اس ــارات هزین ــدی اعتب 18.6 درص
ــا اشــاره بــه رســیدن ایــن اعتبــار بــه  ســال آینــده خبــر داد و ب
ــر  ــن منظ ــتان را از ای ــگاه اس ــال، جای ــارد ری ــدود 1900 میلی ح
در رده 22 کشــور خوانــد. حمیدرضــا نصیــری زاده در حاشــیه 
ــه  ــزی و توســعه اســتان ک هشــتمین جلســه شــورای برنامه ری
ــگاران  ــا خبرن ــه ریاســت اســتاندار برگــزار شــد، در گفت وگــو ب ب
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــت و تصری ــورا پرداخ ــات ش ــه مصوب ــه ارائ ب
نشســت شــیوه نامه مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان یــزد 
ــه نظــرات  بررســی و مقــرر شــد شــیوه نامه اصاحــی پــس از ارائ
ــود. وی  ــه ش ــزی ارائ ــورای برنامه ری ــه ش ــاره ب ــورا دوب ــای ش اعض
ــاری  ــگاه اعتب ــن نشســت، جای افــزود: در بخــش دیگــری از ای
درآمــدی اســتان در الیحــه بودجــه 96 بررســی و میــزان افزایش 
ــام  ــا اع ــک از بخش ه ــر کدامی ــتان در ه ــه اس ــارات و رتب اعتب
شــد. نصیــری زاده درخصــوص اعتبــارات عمرانــی اســتانی نیــز 
ــتان  ــرای اس ــی ب ــارات عمران ــال اعتب ــارد ری ــت: 1405 میلی گف
ــم رشــد 14.7 درصــدی، اســتان  ــه علی رغ ــی شــده ک پیش بین

در رده 26 قــرار دارد.

اخبار کوتاه

 تکمیل 1۲ هزار واحد مسکن مهر 

در چهارمحال و بختیاری
ــتاندار  ــی اســ ــاون عمرانــ معــ
چهارمحــال و بختیــاری از تکمیــل 
ــر در  ــکن مه ــد مس ــزار واح 12 ه
چهارمحــال و بختیــاری طــی ســه 
ــودرز  ــر داد. گ ــته خب ــال گذش س
ایــن  داشــت:  اظهــار  امیــری 
بــا  مهــر  مســکن  واحدهــای 
تــاش مســئوالن اســتان و همــت پیمانــکاران تکمیــل شــده اند 
و بــه متقاضیــان واگــذار شــدند. وی عنــوان کــرد: تاش هــای 
بســیاری بــرای توســعه زیرســاخت های مســکن مهــر در 
شــهرهای ایــن اســتان انجــام شــده اســت. معــاون عمرانــی 
ــر  ــرد: مســکن مه ــوان ک ــاری عن اســتاندار چهارمحــال و بختی
شــهر بروجــن و شــهرکرد، بزرگ تریــن ســکونتگاه های مســکن 
مهــر ایــن اســتان بــه شــمار می رونــد کــه تاش هــای بســیاری 
ــرای توســعه زیرســاخت های ایــن مناطــق شــده اســت. وی  ب
بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه جاده هــای ایــن اســتان از 
مهم تریــن اقدامــات دولــت در ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود، 
ادامــه داد: بزرگــراه چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضــر بــه 

350 کیلومتر رسیده است.

برگزاری مانور سرریز مخزن و اطفای حریق 

در مرکز شهید ملک
  مانــور ســرریز مخــزن T5 و اطفــای 

کیمیای وطن
وحید وطنخواهان

ــال  ــز انتق ــام در مرک ــت خ ــق نف حری
ــان  ــی کارکن ــور تمام ــا حض ــک ب ــک باغ مل ــهید مل ــت ش نف
برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خطــوط لوله 
ــز  ــس مرک ــان، رئی ــه اصفه ــت ایران-منطق ــرات نف و مخاب
انتقــال نفــت شــماره 3 مــارون - اصفهــان درخصــوص 
ــا هــدف آمادگــی  ــور ب ــن مان ــور گفــت: ای ــن مان برگــزاری ای
ذهنــی کارکنــان در روبــرو شــدن بــا خطــرات احتمالــی 
ســریزمخازن برگــزار شــد. ســید نعمــت رضــوی افــزود: مانــور 
فــوق، دومیــن مانــور اجرایــی در ســال جــاری در ایــن مرکــز 
بــه شــمار می آیــد کــه طبــق ســناریوی از پیــش تعیین شــده 
ــانی  ــی، آتش نش ــی، ایمن ــای عملیات ــکاری نیروه ــا هم  و ب
و حراســت انجــام شــد. وی در رابطــه بــا ســناریوی اجراشــده 
بیــان داشــت: یکــی از نیروهــای عملیاتــی در حیــن بازدیــد از 
محوطــه، متوجــه ســرریز مخــزن شــده و در پــی آن در 
کوتاه تریــن زمــان اتــاق کنتــرل از طریــق بی ســیم اطاع رســانی 
آلودگــی آغــاز  اقدامــات الزم جهــت کنتــرل  می کنــد و 
می شــود. رضــوی ادامــه داد: رئیــس مرکــز فرماندهــی 
عملیــات را بــر عهــده گرفتــه و بــا صــدور دســتورهای الزم بــه 
کارکنــان در جهــت کنتــرل وضعیــت اقــدام کــرد کــه در ایــن 

مانور 3 هزار لیتر آب و 10 لیتر فوم استفاده شده است.

اخبار کوتاه

 فرمانــدار شهرســتان اردســتان اظهــار 
اردستان

حمید فرخی

ــد  ــتان بای ــی از ادارات شهرس ــرد: یک ک
زمینــه ایجــاد تشــکل مردم نهــاد در زمینــه مبــارزه بــا مــواد 

مخدر را فعال کند. 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــه ش ــور در جلس ــا غی علیرض

اردســتان  فرمانــداری  در  مخــدر  مــواد 
مردم نهــاد  تشــکل  ایجــاد  بــا  گفــت: 
ــادان پرخطــر  ــا معت ــارزه ب درخصــوص مب
ایــن  در  بهبودیافتــه  افــراد  از  می تــوان 

ــرد.  ــتفاده ک ــز اس ــه نی زمین
ــا  ــارزه ب ــه مب ــا در زمین ــزود: نگاه ه وی اف
ــد و در  ــر باش ــد عمیق ت ــدر بای ــواد مخ م

ــن  ــد؛ بنابرای ــواب نمی ده ــی ج ــارزه ایذای ــه مب ــن زمین ای
بایــد برخوردهــا اجتماعــی و تمــام برخوردهــا مردم پســند 

باشــد. 
ــن  ــه بیشــتر در ای ــان اینکــه بخشــی از جامع ــا بی ــور ب غی
زمینــه مــورد توجــه اســت، تصریــح کــرد: احســاس نگرانی 

در بعضــی از اقشــار همچــون دانش آمــوزان و دانشــجویان 
ــای مســئوالن اســت. از دغدغه ه

ــدر  ــواد مخ ــه م ــه دامن ــان اینک ــا بی ــتان ب ــدار اردس فرمان
خیلــی وســیع شــده، تصریــح کــرد: دیگــر نمی تــوان 
گفــت خانــواده و جامعــه کنونــی از آلــوده شــدن ایــن مــواد 

مصــون هســتند. 
رئیــس جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر شهرســتان بــا بیــان اینکــه کلیــه 
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب ــوارد در زمین م
حــال پیگیــری اســت، تصریــح کــرد: وضعیــت 
کلــی توســط دســتگاه های عضــو از ایــن 
آســیب حتمــا تهیــه شــود تــا در آینــده بیشــتر 

مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
غیــور تصریــح کــرد: جمعیــت شهرســتان رو بــه کهنســالی 
جوانــان  روی  بایــد  اســت؛  نگران کننــده  ایــن،  و  دارد 
موجــود ســرمایه گذاری انجــام شــود تــا بــه ســمت مــواد 

ــد. مخــدر نرون

ایجاد تشکل مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است
دانشــگاه  برنامه ریــزی  و  جغرافیــا  پژوهشــکده  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه بحــران آب، یکــی از مســائل مهــم  اصفهــان ب
کشــور اســت کــه برخــی فکــر می کننــد بــا انتقــال آن از یــک 
ــه  ــن بحــران مقابل ــا ای ــوان ب ــه حوضــه دیگــر می ت حوضــه ب
کــرد، گفــت: بهره بــرداری نادرســت از منابــع آب اســتان 

ــش  ــه مســائل آمای ــی ب ــان و بی توجه اصفه
ــن  ــت ای ــاد محدودی ــبب ایج ــرزمین، س س
ــا  ــاری ب ــین مخت ــت. حس ــده اس ــع ش منب
بیــان اینکــه امــروز بیشــتر مشــکات بــا 
ــاط دارد  ــی ارتب  مســائل محیطــی و جغرافیای
ــه  ــع در یــک منطق ــار کــرد: تجمــع صنای اظه
آلودگــی هــوا، بی عدالتــی جغرافیایــی و... 

بــا مطالعــات علــم جغرافیــا ارتبــاط دارد. همچنیــن امکانــات 
نیــز بــه شــکل عادالنــه در کشــور پراکنــده نیســت کــه حاصــل 
آن، بی عدالتــی جغرافیایــی اســت؛ بــه عنــوان نمونــه مســئله 
گــرد و غبــار بــا سدســازی و خشــکی تاالب هــا مرتبــط اســت؛ 
زیــرا بــا سدســازی، تاالب هــا خشــک و در نتیجــه گــردو غبــار 

آن هــا وارد کشــور می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمایــش 
ســرزمین بــه معنــی اســتفاده از پتانســیل های واقعــی همــه 
ــش  ــرد: آمای ــح ک ــت، تصری ــور اس ــی کش ــای جغرافیای فض
پتانســیل های  بــه  عدالت محــور  نــگاه  یــک  ســرزمین 
ــه دارای  ــان ک ــهر اصفه ــه ش ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــور اس کش
آثــار ارزشــمند تاریخــی و فرهنگــی اســت، بایــد 
بیشــتر بــر گردشــگری تمرکــز کنــد؛ امــا هنــوز 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب رویکرده
ــع  ــر روی صنای ــه، ب ــن منطق ــران آب در ای بح
ســنگین و آب بــر ســرمایه گذاری می شــود. وی 
ــه ایجــاد شــهرها و شــهرک های  ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــائل جغرافیای ــه مس ــه ب ــدون توج ــد ب جدی
ــات  ــن اقدام ــت: ای ــود، گف ــوب می ش ــل محس ــک معض ی
کمتــر بــا لحــاظ کــردن منابــع آب و فاضــاب انجــام می شــود 
و در بســیاری از مــوارد ایــن فاضاب هــا ســبب آلودگــی 
ــه الزم  ــر می شــود ک ــی مناطــق دیگ ســفره آب هــای زیرزمین
اســت در ایــن خصــوص مطالعــات همه جانبــه انجــام شــود.

در شهر

آگهی حصر وراثت
آقای رسول اسدی دستجردی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کاسه 718/95 ش ح 1 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول کوزه دانی 

ردانی  بشناسنامه 3 در تاریخ 1394/03/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- رسول اسدی دستجردی فرزند محمود ش.ش 5 ) همسر متوفی ( )2( جواد 

کوزه دانی ردانی فرزند حسین ش.ش 6 )پدر متوفی(  )3( صدیقه دهقان پور امینه فرزند رحیم  ش.ش 

81 )مادر متوفی( )4( محمد اسدی دستجردی ش.ش 6600042141 )5( علیرضا اسدی دستجردی 

ش.ش  1219 )6( مینا اسدی دستجردی ش.ش 24372 همگی فرزند رسول )فرزندان متوفی( اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/960/م الف به تاریخ  1395/10/25

آگهی حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   31 شماره  شناسنامه  دارای  خرزوقی  طاهری  قاسمعلی  آقای 

داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   711/95

دائمی  اقامتگاه    1391/01/29 تاریخ  در   74 بشناسنامه  خرزوقی   نوروزی  فرخ  شادروان  که 

خرزوقی  طاهری  توروز  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 

ش.ش  طاهری   مریم   )3(  22011 ش.ش  مرضیه    )2( متوفی(  )همسر   25 ش.ش  قاسم  فرزند 

حمید   )7(  31 ش.ش  قاسمعلی   )6(  37 ش.ش   عباسعلی   )5(  4809 ش.ش  حسن   )4(  694

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  نوروز  فرزند  خرزوقی  طاهری  همگی   1 ش.ش  طاهری 

نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/956/م الف به تاریخ  1395/10/22

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: آقای علیرضا خالقی فرزند اسمعیل به نشانی دولت آباد جاده دولت 

آباد کیلومتر 7 سنگبری احسان مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: مهدی محمدی فرزند علی اکبر 

به نشانی مجهول المکان

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

فقره   6 وجه  بابت  ریال   66000000 مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  9509983751400694 محکوم 

چک به شماره 651458 مورخه 89/07/20- 651456 مورخه 86/05/20- 651459 مورخه 89/08/20- 

651454 مورخه 89/03/20- 651457 مورخه 89/06/20- 651455 مورخه 89/04/20 و پرداخت مبلغ 

595000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم 

در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3300000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت  .محکوم علیه 

محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون 

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

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

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

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

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

از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 

بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه 

از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 

34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال 

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

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 

شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 

روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

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

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/937/م الف به تاریخ 95/10/25

دادنامه
شاکی : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی جنب منازل سازمانی 

متهم  :آقای علی محمدی به نشانی دولت آباد با راهنمایی نماینده حقوقی اداره جها کشاورزی برخوار 

آقای فخاری  اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

رای دادگاه

در خصوص شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار علیه آقای علی محمدی مبنی بر تغییر 

کاربری غیر مجاز به میزان 25 متر مربع به نحو ساخت اتاق از اراضی زراعی واقع در مزرعه ظهیر آباد پ 

308 دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و 

انقاب شهرستان برخوار شکایت اداره شاکی و تحقیقات انجام شده توسط مامورین مربوطه و اعام قیمت 

زمین مذکور پس از تغییر کاربری توسط کمیسیون ارزیابی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هر گونه دفاع 

موثر بزهکاری نامبرده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1 و 2 و 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی 

زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 با اصاحیه 1385/08/01 و رعایت بند )ت( ماده 37 و بند )ث( ماده 

38 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 متهم موصوف را به پرداخت دومیلیون و سیصد هزار ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده وضع به حالت سابق محکوم می نماید . رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/962/م الف به تاریخ  95/10/25

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : شاپور اسماعیلی فرزند زادعلی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 4 واقع 

در خورزوق شهرستان برخوار وقت حضور 1395/12/10 ساعت 04:00 علت حضور : در خصوص دعوی آقای 

مجتبی شیرمردی به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/962/م الف به تاریخ 95/10/25

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
شاکی : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای امیر صابری  به 

خواسته تغییر کاربری غیر مجاز تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق ( واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه 

پرونده 9509983752400687- 950976 ج /101  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/15 و 

ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/961/م الف به تاریخ 95/10/25

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 2 فرعی از 3423 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای حسین تدین فرزند محمد  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی ششدانگ ساختمان  پاک 3423/2 در گلپایگان بخش یک در صفحات 187 

دفتر 83 اماک ذیل ثبت 15680 بنام حسین تدین فرزند محمد  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 : 1395/10/27 شماره : 573/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9309983722300144شماره  پرونده:  9510103720703728شماره  اباغنامه:  شماره 

950568تاریخ تنظیم: 1395/09/29 شاکی محمد جمالی به قیومیت از فرزند خویش ابوالفضل جمالی 

شکایتی به طرفیت متهم به نام رضا اشراقی دایر بر ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی که 

موجب مرض جسمی و... غیر قابل عاج شود تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گلپایگان   نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان)جزایی سابق(  واقع در گلپایگان ارجاع و به 

کاسه  9309983722300144ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/11/27 و ساعت 09:00تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

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

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

خود  در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 558/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق(- وحید زمانی

دادنامه 
روبروی  الرگان خ  عبدالرسول  ساکن  فرزند  زارع  از محمود  دعوی مطروحه  ))رای شورا((در خصوص 

به  حسینه     اشترجان  ساکن  کریم   فرزند  کرمی  رضا  حمید  طرفیت  به  شخصی  منزل  دهیاری 

خواسته مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون  ریال بابت وجه دو فقره سفته /  چک سند شماره های  

984439مورخ 93/10/5 و 984438 مورخ 93/9/5 بانک کشاورزی  عادی و مطالبه خسارت تاخیر 

از جریان  اباغ اخطاریه و اطاع خوانده  با  تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که 

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

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

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

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

و مواد 313-310-311-309-307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به مبلغ .... ریال لغایت اجرای 

حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ 

مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است . شماره :852/م الف رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختاف فاورجان

))آگهی مزایده اموال غیر منقول((
اجرای احکام کیفری  دادسرای فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 951667 موضوع علیه غامرضا 

زارعی      و له غامرضا زارعی آغچه بدی واقع در آغچه بدی که دارای سابقه ثبتی به شماره 32/395  می 

باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد   در تاریخ 95/11/11 

از ساعت 10 الی 11 صبح در جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام کیفری   اتاق شماره 50 برگزار نماید ملک  

موضوع مزایده از طریق کارشناس رسمی / خبره محلی  به مبلغ  1/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  

.طالبین  خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام کیفری از موقعیت ملک 

مطلع  گردند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 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 را همراه داشته باشند. 

شماره: 759/ م الف دادیار اجرای  احکام کیفری دادسرای  فاورجان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  نشانی محل  باقری  خانوادگی:  نام  مهرداد       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:زهره    نام خانوادگی:الماسی  نام پدر : فیض هللا شغل : خانه دار    نشانی محل 

اقامت: اصفهان خ پروین خ شیخ طوسی شرقی کوچه حافظ بن محمد محکوم به:به موجب رای شماره 

201 تاریخ95/2/26 حوزه قضائی   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون 

و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 94/12/22 لغایت اجرای حکم و هزینه نشر آگهی برابر تعرفه در 

حق خواهان محکوم و اعام می گردد نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت/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.

شماره32252/ م الف دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید مجتبی میراجاق      دارای شناسنامه شماره1856  به شرح دادخواست به کاسه 5520/95 

داده که شادروان شهربانو رضائی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این  از 

جوچی       بشناسنامه 314 در تاریخ95/9/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر و 1 فرزند دختر 1- سید مجتبی میر اجاق ش ش 1856 فرزند 

پسر 2- اکرم السادات میر اجاق ش ش 1994 فرزند دختر متوفی والغیر     اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 31769/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیشاه شیر بندی       دارای شناسنامه شماره1159   به شرح دادخواست به کاسه 5506/95 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شیر بندی        

بشناسنامه 4190580015 در تاریخ95/4/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به پدر – و مادر 1- علیشاه شیر بندی ش ش 1159 پدر 2- نرگس مهکی ش ش 

982 مادر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

 شماره : 31770/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد ودادی        دارای شناسنامه شماره574  به شرح دادخواست به کاسه 95-5514از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیژن ودادی بشناسنامه 

221 در تاریخ95/8/23اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 2 فرزند پسر – و 1 فرزند دختر 1- محمد ودادی ش ش 574 فرزند پسر 2- مهدی ودادی ش ش 

2602 فرزند پسر 3- منا ودادی ش ش 2563 فرزند دختر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31774/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  سیما خجسته         دارای شناسنامه شماره1696   به شرح دادخواست به کاسه 5382/95 

احمد سیدیان  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 

هاشمی  بشناسنامه 11822 در تاریخ95/9/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

هاشمی  سیدیان  سروش   -1 همسر   1 و  پسر  فرزند   1 دختر-  فرزند   1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

خجسته  سیما   -3 دختر  7378فرزند  هاشمی ش ش  سیدیان  سارا   -2 پسر  7235فرزند  ش ش 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    متوفی  همسر   1696 ش  ش 

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

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

شد. 

شماره : 31792/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید فضیله دارای شناسنامه شماره659    به شرح دادخواست به کاسه 5429/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه یزدانی باغملکی   بشناسنامه 

856 در تاریخ95/4/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

2 فرزند پسر – و 1 فرزند دختر 1- سعید فضیله ش ش 4333 فرزند پسر 2- حمید فضیله ش ش 659 

فرزند پسر 3- زهرا فضیله ش ش 1516 فرزند دختر متوفی والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

 شد. 

شماره : 31785/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم تیغ ساز زاده  دارای شناسنامه شماره3990    به شرح دادخواست به کاسه 5440/95 از 

تیغ ساز  داده که شادروان مصطفی  نموده و چنین توضیح  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 

الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  تاریخ95/9/19اقامتگاه  در   562 بشناسنامه  زاده    

تیغ ساززاده ش ش  محمد   -1 1 همسر  و  دختر  فرزند   1- پسر  فرزند   1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

آبادی  عاشق  شفیعی  رقیه   -3 دختر  فرزند   3990 ش  ش  ساززاده   تیغ  مریم   -2 پسر  فرزند   1161

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    متوفی  همسر   2866 ش  ش 

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

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

 شد. شماره : 31776/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

هنوز در اصفهان بر روی صنایع آب بر سرمایه گذاری می شود
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حتما بخوانید!
یازدهمین جشنواره شعر فجر فراخوان داد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر نه تنهــا شــاهد حضــور 
پررنــگ کارگردانــان زن اســت، بلکــه فیلم هــای بســیاری در 
ــه  ــی قص ــل اصل ــوان عام ــه عن ــان زن را ب ــن دوره قهرمان ای

در خــود دارنــد. 
ــای زن  ــم کارگردان ه ــه ه ــم را ک ــه 5 فیل ــن بهان ــه همی ب
ــی  ــا نگاه ــم ت ــاب کردی ــه، انتخ ــه ای زنان ــم قص ــد و ه دارن

ــر. ــم فج ــای فیل ــه زنانه ه ــیم ب ــته باش ــاه داش کوت
    فصل نرگس

فصــل نرگــس نه تنهــا فیلمــی زن محــور اســت، بلکــه 
کارگــردان آن هــم زن اســت. 

ایــن فیلــم دربــاره زنانــی اســت کــه در شــرایط و موقعیت های 
خاصــی قــرار می گیرنــد و امیدوارانــه در پــی حــل موضوعــات 
 زندگــی هســـتند؛ زنانـــی کــه حـــس انســـان بــودن را 

می پرورانند. 
در »فصــل نرگــس« بازیگرانــی چــون پژمــان بازغــی، ریمــا 
رامین فــر، یکتــا ناصــر، شایســته ایرانــی، امیــر آقایــی، ســام 
ــور  ــی حض ــح میرزاآقای ــی و صال ــا هدایت ــوری، محمدرض ن
دارنــد. ایــن فیلــم، دومیــن ســاخته نــگار آذربایجانی اســت.

    مادری
»مــادری« بــه کارگردانــی رقیــه توکلــی، اولیــن اثر ســینمایی 

پــروژه  اولیــن  بــرای  نیــز  اســت. وی  ایــن کارگــردان 
ســینمایی خــود زنــان را بــه عنــوان محــور اصلــی داســتان 
انتخــاب کــرده اســت. در ایــن فیلــم بازیگرانــی چــون نازنین 
بیاتــی، هانیــه توســلی، ملیســا ذاکــری، مریــم بوبانــی، آنــا 

ــد. زارع، ســجاد اســماعیلی و هومــن ســیدی حضــور دارن
    زیر سقف دودی

 »زیــر ســقف دودی« بــه کارگردانــی پــوران درخشــنده
روابــط و زندگــی زوج هــای جــوان و طــاق عاطفــی را کــه در 
جامعــه امــروز بــه عنــوان یــک معضــل شــناخته شــده، بــه 
ــه  ــکاتی ک ــه در آن زن و مش ــی ک ــد. فیلم ــر می کش تصوی
بــا آن دســت بــه گریبــان اســت بــه تصویــر کشــیده شــده. 
فرهــاد اصانــی، مریــا زارعــی، بهنــوش طباطبایی، هوشــنگ 
ــا متخصــص ــان، فریب ــی، هــادی مرزب ــم بوبان ــی، مری  توکل

ــن  ــه روش ــان، نفیس ــول نجفی ــت، رس ــهرام حقیقت دوس ش
ــرد  ــوی و فرشــید زارعی ف ــان، حســام نواب صف ــا حاجی آزیت
ابوالفضــل میــری و اللــه مرزبــان در ایــن فیلــم بــه عنــوان 

بازیگــر حضــور دارنــد.
    اسرافیل

ــاره  ــی درب ــده، درام ــدا پناهن ــی آی ــه کارگردان ــرافیل« ب »اس
چالش هــا و نیازهــای عاطفــی و روابــط انســانی اســت کــه 
ــد.  ــان در دســت دارن ــط را زن ــن رواب ــک ســر ای بی شــک ی
در ایــن فیلــم هدیــه تهرانــی نیــز حضــور دارد کــه معمــوال در 

فیلم هایــی بــازی می کنــد کــه زن نقــش مهــم و تاثیرگــذاری 
در دنیــای اطــراف خــود دارد. 

ــدی  ــی، ه ــا زارع ــی، مریـ ــان بازغ ــی، پژمـ ــه تهران هدیـ
ــا رحیمــی ســام، ســهیا رضــوی، علــی  زین العابدیــن، پوری
ــاه  ــیدایی فر، فریم ــی ش ــرزاده، عل ــودابه جعف ــی، س عمران
حســینی پور و یوســف بختیــاری در ایــن فیلــم حضــور 

ــد. دارن
    ویالیی ها

ــت.  ــدی اس ــر قی ــینمایی منی ــر س ــن اث ــا«، اولی »ویایی ه
ایــن کارگــردان تصمیــم گرفتــه اولیــن اثــر ســینمایی خــود 

ــن  ــوی دوربی ــی جل ــگ تحمیل ــان در جن ــوع زن ــا موض را ب
ــد و عوامــل  ــان نقــش موثــری دارن ببــرد. در ایــن فیلــم زن
ــر یــک  ــد کــه ایــن اث ــر ســینمایی معتقدن مختلــف ایــن اث

ــه اســت.  ــم زنان فیل
ــاز  ــی، پرین ــاز طباطبای ــون طن ــی چ ــم بازیگران ــن فیل در ای
ــمی  ــا قاس ــادمان، ثری ــی ش ــار، عل ــا افش ــار، آناهیت ایزدی
ــتی  ــا داوری، هس ــد، علیرض ــی ایمان ون ــر، امیرعل ــر اب صاب
فرطوســی، ســوگل و ســوگند بارانــی، آویــن منصــوری، گیتــی 
قاســمی، فریمــاه کهنمویــی، مهدخــت موالیــی، فاطمــه 
ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــی ب ــه بیگ ــی و معصوم بابای

- بــه نقــل از روابــط عمومــی جشــنواره فیلــم فجــر، امســال 
پوســتر ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر بــا محوریــت 
زنده یــاد »علــی حاتمــی«، کارگــردان فقیــد ســینمای 
ــا  ــمی ب ــی مراس ــت ط ــرار اس ــده و ق ــی ش ــران، طراح ای
حضــور اهالــی رســانه و مدیــران جشــنواره از ایــن پوســتر 

ــی شــود. رونمای
- در حالــی کــه حمیدرضــا نوربخــش، رئیــس ســی ودومین 
ــا  ــنواره ب ــاز جش ــش از آغ ــر، پی ــیقی فج ــنواره موس جش
ــژه از همــکاری ســتاد  ــری وی برگــزاری یــک نشســت خب
ــه  ــام( ب ــور )ح ــرت آناین کش ــامانه کنس ــا س ــنواره ب جش
مدیریــت حامــد عنقــا بــرای پوشــش آنایــن کنســرت های 
جشــنواره خبــر داده بــود، امــا در تازه تریــن جدولــی کــه بــه 
ــری از کنســرت های  ــن مناســبت منتشــر شــده، خب همی

بخــش پــاپ و تلفیقــی جشــنواره نیســت.
در  فیلــم »خانــه ای  قربانــی، کارگــردان  - حمیدرضــا 
ــت  ــش ظرفی ــه فیلم ــد دارد ک ــم«، تاکی ــان چهل ویک خیاب
روایــت قصــه ای پــر اشــک و آه را داشــته، امــا از آن گــذر 
کــرده اســت. همچنیــن می گویــد: خیلــی بی انصافــی 
اســت کــه مجبوریــم ایــن فیلــم را تنهــا 14 روز مانــده بــه 

ــم. ــران کنی ــم فجــر اک جشــنواره  فیل
- علــی اوســیوند دربــاره شــرایط و کیفیــت آثــار نمایشــی 
تلویزیــون در ســال های اخیــر بــه بیــان توضیحاتــی 
ــن موضــوع بودجــه ای اســت  ــت ای ــت: عل پرداخــت و گف
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــرار داده اس ــه ق ــیما را در مضیق ــه صداوس ک
هــر حــال بایــد هــر چــه زودتــر بــه ایــن فاجعــه رســیدگی 

شــود.
- فیلمنامــه ســریال »بــوی بــاران« بــه تهیه کنندگــی 
ــک در  ــد در شــبکه ی ــرای تولی محمدرضــا تخت کشــیان ب

ــت. ــگارش اس ــال ن ح
ــا  ــا ب ــن روزه ــتاران« ای ــریال »پرس ــد س ــط و تولی - ضب
کارگردانــی شــهرام شاه حســینی در لوکیشــن هایی خــارج 
از بیمارســتان نــور افشــار انجــام می شــود. مجموعــه 
تلویزیونــی »پرســتاران«، محصــول گــروه فیلــم و ســریال 
 شــبکه یــک سیماســت کــه در 5۲ قســمت 4۰ دقیقــه ای 
و بــا مشــارکت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ســاخته می شــود.
- ســه داســتان از کتــاب »ادبیــات مکتب خانــه ای ایــران« 

بــه  صــورت صوتــی منتشــر می شــود.
- فیلــم »تونــی اردمــن«، جایــزه فیپرشــی بهتریــن فیلــم 
ــت  ــپرینگز دریاف ــم اس ــم پال ــنواره فیل ــی را در جش خارج

کــرد.
- دختــری بــه نــام »دالیــا مــاری آرانــا« از ایالــت 
ــال  ــار س ــا چه ــه تنه ــود اینک ــا وج ــکا،  ب ــای آمری جورجی
ســن دارد، بیــش از هــزار کتــاب مطالعــه کــرده و بــه 
همیــن دلیــل او را شایســته دریافــت عنــوان »کتابخانــه دار 
یــک روزه« در بزرگ تریــن کتابخانــه جهــان دانســتند.

 پرداخت بیمه  بیکاری 

به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه
ادامــه   در  مجلــس  نماینــدگان 
برنامــه ششــم  الیحــه  بررســی 
توســعه، مــاده ای را مصــوب کردنــد 
ــر اســاس آن دولــت مکلــف  کــه ب
ــه  ــکاری ب ــه بیـ ــه پرداخــت بیمـ ب
ــر و رســانه  اصحــاب فرهنــگ و هن

می شود. 
در نشســت علنــی صبــح دیــروز نماینــدگان و بــه موجــب 
تصویــب بنــد الحاقــی مــاده 1۰7 الیحــه برنامــه ششــم توســعه 
مقــرر شــد کــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه ای کــه شــغل 
ــکاری  ــه بی ــش بیم ــت پوش ــد، تح ــت می دهن ــود را از دس خ
قــرار بگیرنــد و بــر ایــن اســاس دولــت بایــد در چارچــوب لوایــح 
ــدوق  ــار صن ــاری را در اختی ــای اعتب ــنواتی، کمک ه ــه  س بودج
بیمــه بیــکاری قــرار دهــد. ایــن الیحــه بــا 141 رأی موافــق، 36 
ــده حاضــر  ــع از مجمــوع ۲۰9 نماین رأی مخالــف و 4 رأی ممتن
در صحــن علنــی، تصویــب شــد. تصویــب ایــن مــاده در حالــی 
صــورت گرفــت کــه تعــدادی از نماینــدگان اعتــراض داشــتند کــه 
چنیــن مــاده ای در کمیســیون تلفیــق بررســی و تصویــب نشــده 
ــدگان  ــه نماین ــز ب ــی، رئیــس مجلــس، نی ــی الریجان اســت. عل
معتــرض شــد کــه فیلــم جلســه کمیســیون تلفیــق دیــده و ایــن 

مــاده در کمیســیون بررســی شــده اســت.

»پایه خنده« در اصفهان
بــا  شــهروندی  ویژه برنامــه  بزرگ تریــن  کیمیای وطن
عنــوان »پایــه خنــده« بــا حضــور ســتاره های اســتندآپ کمــدی 
کشــور در تــاالر نگیــن سپاهان شــهر برگــزار می شــود. بــه 
ــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  گــزارش رواب
 اصفهــان، رضــا شــفیعی جــم، مهــران غفوریــان، الیــکا عبدالرزاقــی

هومــن حاجی عبدالهی، ســروش جمشــیدی و امیر کربایــی زاده از 
جملــه کمدین هــای کشــوری هســتند کــه در ایــن برنامــه اجــرا 
ــای  ــظ فض ــی، حف ــک، ایمن ــهروندی، ترافی ــاق ش ــد. اخ دارن
ســبز، صلــه رحــم و... از جملــه موضوعــات شــهروندی اســت کــه 
در ایــن برنامــه در قالــب اجــرای طنــز بــه شــهروندان آمــوزش 
داده می شــود. برنامــه »پایــه خنــده« از ســوی کمیتــه فرهنــگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
برنامه ریــزی شــده کــه تــا 15 بهمــن روزهــای پنجشــنبه و جمعه 
برگــزار خواهــد شــد. ایــن برنامــه هــر هفتــه با اجــرای اســتندآپ 
یــک میهمــان ویــژه و کمدین هــای اصفهانــی برگزیــده جشــنواره 
ــان شــهروندان اســت کــه عاقمنــدان  »ایســتاده خنــده«، میزب
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 3446736۰ 
ــت  ــه بلی ــرای تهی ــهروندان ب ــوم ش ــد. عم ــل کنن ــاس حاص  تم
و شــرکت در ایــن برنامــه می تواننــد بــه ســایت اینترنتــی نــوای 
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اخبار کوتاه

یازدهمیــن جشــنواره شــعر فجــر ضمــن رونمایی از پوســتر 
ــر  ــز منتش ــود را نی ــار خ ــت آث ــوان دریاف ــن دوره، فراخ ای
ــار منتشرشــده ســه بخــش شــعر  ــی کــه آث کــرد. در حال
بزرگســال، شــعر کــودک و نوجــوان و دربــاره شــعر در ســال 
ــی  ــن جشــنواره بین الملل ــه یازدهمی ــق دبیرخان 94 از طری

شــعر فجــر دریافــت می شــود و مــورد 
ــه  ــرد، دبیرخان ــرار می گی بررســی و داوری ق
ایــن جشــنواره بــا انتشــار فراخوانــی از 
پدیدآورنــدگان و ناشــران خواســت آثــار 
ارشــاد  وزارت  مجــوز  دارای   منتشرشــده 
ــه  ــن دبیرخان ــار ای ــن در اختی ــا 15 بهم را ت
قــرار دهنــد. گفتنــی اســت آثــار بایــد 

تألیفــی و بــه زبــان فارســی باشــد، مجموعــه شــعر بایــد 
ــه صــورت مســتقل منتشــر شــده باشــد، مجموعه هــای  ب
ــاری کــه در  ــار داوری نمی شــوند، آث ــده آث مشــترک و گزی
ــری  ــط ناش ــا توس ــر ی ــی دیگ ــا عنوان ــل ب ــال های قب س
دیگــر بــه چــاپ رســیده یــا بــه صــورت گزیــده آثــار قبلــی 

باشــد، داوری نمی شــود، دبیرخانــه تنهــا دربــاره آثــار 
ــئولیت دارد. ــزه، مس ــه جای ــه دبیرخان ــیده ب رس

ــخ 15  ــه، تاری ــه دبیرخان ــر ب ــال اث ــت ارس ــن مهل  آخری
بهمــن 95 اســت. شــاعران و پژوهشــگران می تواننــد 
ــال  ــانی ارس ــن نش ــه ای ــود را ب ــار خ ــخه از آث ــک نس ی
کننــد: تهــران، خیابــان کریم خــان  زنــد، 
خیابــان ســنایی، کوچــه شــهید اعرابــی )5(، 
ــتانی  ــات داس ــعر و ادبی ــاد ش ــاک 6، بنی پ
ایرانیــان دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره 
عاقمنــدان،  فجــر.  شــعر  بین المللــی 
ــات  ــب اطاع ــرای کس ــان ب ــران و مؤلف ناش
ــمی  ــایِت رسـ ــه وب سـ ــد ب ــتر می توانن بیش
ــانی  ــه نش ــان ب ــتانی ایرانی ــات داس ــعر و ادبی ــاد ش  بنی
ادبیــات  یــا کانــال   http://www.adabiatirani.com
ــا  ــد ی ــه کنن ــانی @adabiatirani مراجع ــه نش ــی ب ایران
ــن: ۰۲1-۸۸3۰۰۸۲4  ــد. تلف ــاس بگیرن ــه تم ــا دبیرخان ب
Info@adabiatirani.com رایانامــه:   )3۰4 )داخلــی 

یازدهمین جشنواره شعر فجر فراخوان داد
ــان  ــاف می ــر اخت ــر اث ــه ب ــی ک ــوب تلویزیون عروســک محب
صاحــب اثــر و تهیه کننــده از برنامــه »خندوانــه« کنــار 
گذاشــته شــد، ســر از تبلیغــات اتوبوس هــای شــهری درآورده 
ــه  ــار در »کوچ ــن ب ــان« اولی ــک »جناب خ ــت. از عروس اس
مرواریــد« اثــری ویــژه کــودکان در شــبکه نمایــش خانگــی 

اســتفاده شــد و پــس از آن بــرای کمــک 
ــه«  ــه »خندوان ــه برنام ــوان ب ــد ج ــه رامب ب
ــمندی  ــر هوش ــه ب ــا تکی ــان ب ــد. جناب خ آم
محمــد بحرانــی صداپیشــه ایــن عروســک به 
ــه موفقیــت رســاند و  ــه قل ســرعت خــود را ب
ــم  ــه را ه ــه خندوان ــری دوم برنام ــم س پرچ
بــاال بــرد؛ تــا جایــی کــه بســیاری آن را رقیبــی 

جــدی بــرای خــود رامبــد جــوان در ایــن برنامه می دانســتند؛ 
ــب  ــاالرزهی صاح ــعید س ــان س ــارم ناگه ــری چه ــا در س ام
ــه واکنــش  ایــن عروســک بــه حضــورش در برنامــه خندوان
ــن  ــت. همی ــاال گرف ــا ب ــی دعواه ــد از مدت ــان داد و بع نش
پرونــده  و  حضــور  تــا  شــد  منجــر  نیــز  کشــمکش ها 

جناب خــان در برنامــه »خندوانــه« بســته شــود. ایــن غیبــت، 
۲ آفــت بــرای هــر دو طــرف ماجــرا بــه وجــود آورد؛ آفــت اول 
متعلــق بــه ســازندگان »خندوانــه« بــود کــه در ســری چهــارم 
ــته اند  ــوز نتوانس ــورده و هن ــگ خ ــه دی ــه ت ــان ب کف گیرش
ــد. از آن  ــی کنن ــی را طراح ــب توجه ــرح جال ــا ط ــابقه ی مس
ــز در برنامــه کامــا  طــرف خــأ جناب خــان نی
بــه چشــم می آیــد و در نهایــت نتیجــه کار 
برنامــه ای بی رمــق شــده کــه دیگــر مثــل 
ســابق نمی توانــد مخاطبــان را پــای تلویزیــون 
بنشــاند؛ آفــت دیگــر نیــز گریبانگیــر عروســک 
ایــن  اســت.  شــده  جناب خــان  محبــوب 
ــداران بســیاری دارد، حــاال  عروســک کــه طرف
حاالهــا پتانســیل محبــوب مانــدن را داشــت کــه بــه واســطه 
ــا آن  ــح داده ت ــاف نظــر، ســعید ســاالرزهی ترجی ــن اخت ای
ــا  ــن روزه ــان بکشــاند و ای ــف خیاب ــه ک ــادو ب ــه ج را از جعب
ــال  ــش در ح ــی معروف ــک آفتاب ــان عین ــا هم ــان ب جناب خ

ــت! ــهری اس ــای ش ــوینده روی اتوبوس ه ــواد ش ــغ م تبلی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  95۰99۸۰351۰۰۰496شماره  پرونده:  951۰4۲۰351۰۰۰343شماره  اجرائیه:  شماره 

95۰6۲5تاریخ تنظیم: 1395/۰7/۲6 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد رضا  نام خانوادگی : خدامی  

نام پدر: مرتضی     نشانی: اصفهان – خ عطار نیشابوری – ش دقاقیان – ک ش قربانی پ1۰  مشخصات 

محکوم علیه ردیف 1- نام: علی     نام خانوادگی : نوروزی )کار فرمای سپاهان تریلر (   نشانی: اصفهان 

– شاهپور جدید – خ پرتو – گاراژ اصفهان صنعت کد خدائی آقای نوروزی همراه ۰916۸345۰1۰ محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای رای 3/۲3۸ مورخ 95/۰4/1۲ هیات حل اختاف اداره تعاون 

کار و امور اجتماعی اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲41/۲۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت 

حق بیمه از تاریخ 93/1/19 تا مورخ 94/4/31 وفق مقررات تامین اجتماعی در حق محکوم له و اخراج 

کارگر در تاریخ 95/5/1 و پرداخت یک میلیون ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت/.  محکوم علیه 

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

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

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

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

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

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

از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 

له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 

هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال 

پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 3۲۲۲5/ م الف

مدیر دفتر شعبه 1۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  محسن فرهادیان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای غامحسین مسعودی   دارای شناسنامه شماره96  به شرح دادخواست به کاسه 53۸1/95 از این 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جواد مسعودی     دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 

بشناسنامه ۰44۰۰53951 در تاریخ94/11/۲۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به مادر – پدر 1- طاهره کریمی خوزانی ش ش 4۰۸ مادر ۲- غامحسین مسعودی 

ش ش 96 پدر متوفی و الغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

شماره : 3177۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به  شماره763   شناسنامه  دارای  الیادرانی     عبدالرحیم کدخدائی  آقای 

5399/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 

کدخدائی الیادرانی     بشناسنامه 6۲۸ در تاریخ94/1۰/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر – و 1 فرزند دختر 1- عبدالرحیم کدخدائی الیادرانی 

مریم کدخدائی   -3 پسر  فرزند   1۸6 الیادرانی ش ش  مهدی کدخدائی   -۲ پسر  763فرزند  ش ش 

الیادرانی ش ش 1717 فرزند دختر متوفی و الغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

 شماره : 3179۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی محمدی دنبه     دارای شناسنامه شماره67۰9  به شرح دادخواست به کاسه 55۲3/95 

داده که شادروان سعید محمدی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این  از 

حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  تاریخ94/1۲/5اقامتگاه  در   ۲۰667 بشناسنامه  دنبه     

دنبه  1- مهدی محمدی  1 همسر  و  فرزند دختر   1  – پسر  فرزند   1 به  است  آن مرحوم منحصر  الفوت 

دیر  پیر  عذرا   -3 دختر  فرزند   17۲7۸ ش  ش  دنبه  محمدی  مهدیه   -۲ پسر  فرزند   67۰9 ش  ش 

مزبوررا در  انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  رودبارکی ش ش ۸ همسر متوفی والغیر    

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

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

شد. 

شماره : 31775/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر حسین امینی زاده      دارای شناسنامه شماره3954 به شرح دادخواست به کاسه 5396/95 

زاده       امینی  نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  از 

مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  تاریخ95/9/۲۰اقامتگاه  در  بشناسنامه 65 

منحصر است به 3 فرزند پسر -1 فرزند دختر –و 1 همسر –و 1 مادر 1- جواد امینی زاده ش ش 137۸1 

فرزند پسر ۲- محمد امینی زاده ش ش 1۰3۰ فرزند پسر 3- امیر حسین امینی زاده ش ش 3954 

فرزند پسر 4- مریم امینی زاده ش ش 134۲ فرزند دختر 5- فاطمه  امینی ش ش 36 همسر متوفی 

6- بتول عابدینی ش ش 1۸65 مادر متوفی والغیر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 317۸9/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰99۸۰351۰۰۰446شماره  پرونده:  شماره   951۰4۲۰351۰۰۰4۲7 اجرائیه:  شماره 

ثبت  شماره  به  قوامین  :بانک  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/۰9/17 تنظیم:  94۰5۰3تاریخ 

397957   نشانی: اصفهان – خ سجاد حدفاصل 4 راه آپادانا و 4 راه سپهساالر بانک قوامین و کد پستی 

۸166794361 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: فریدون     نام خانوادگی : حقیقت دار   نشانی: 

مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : سید محمد نام 

خانوادگی : حسینی  نام پدر : سید ولی  نشانی : اصفهان – خ سجاد – حدفاصل 4 راه آپادانا و 4 راه 

سپهساالر بانک قوامین و کدپستی ۸166794361  نوع رابطه : نماینده حقوقی  محکوم له / محکوم لهم 

بانک قوامین به شماره ثبت 397957 محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره 951۰۰9۰351۰۰33۲1 و شماره دادنامه مربوطه 94۰997۰351۰۰1۸6۰محکوم علیه محکوم است 

به پرداخت مبلغ -/۲77۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ -/۸45۰۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۰1/ 1394/۰4 لغایت زمان پرداخت 

مدنی  اجرای  توسط  ایران  مرکزی  نک  با  از سوی  اعامی   تورم  نرخ شاخص  اساس  بر  اصل خواسته 

محاسبه می گردد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا اجرای احکام 

مکلف به رعایت تبصره ۲ ماده 3۰6 ق ا د م می باشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 

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

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

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

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

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

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

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه 

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

اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ 

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

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

درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه 

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

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

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

 شماره: 3۲۲۲6/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- امیر ۲- نسترن      نام خانوادگی: 1- آقایان ۲- جهان میرزا  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی:صفری  نشانی محل اقامت: 

خانه اصفهان – خ گلخانه – ک میخک فرعی 4 مجتمع آریا – زنگ 4محکوم به:به موجب رای شماره 

66۸ تاریخ95/6/۲9 حوزه ۲5  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت 

خودرو پژو ۲۰6 به شماره انتظامی 334 ل 66 ایران 43 )334 ل 66 ایران 43( به نام خواهان صادر و 

در خصوص خوانده ردیف دوم حکم به محکومیت وی به پرداخت  هزینه نقل و انتقال خودرو موصوف 

صادر می گردد و پرداخت نیم عشر اجرائی.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.

شماره3۲۲16/ م الف دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی نظریه کارشناسی 
نام و نام خانوادگی : احمد فرهادیان نشانی : مجهول المکان محل حضور شعبه 4 شورای حل اختاف 

نظریه  رویت  جهت  حضور  علت  اداری  ساعت  رویت  از  پس  هفته  یک  حضور  وقت  ارباب  خ  در  واقع 

کارشناسی به شعبه مراجعه تا چنان چه اعتراضی دارید کتبا اعام نمایید. 

شماره:3۲۲13/م الف دفتر شعبه چهار مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید حسن       نام خانوادگی: هاشمی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی:کریمی  نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه ملک شهر 

– ابتدای خ آزادی شرکت ماهان طرح سپنتا محکوم به:به موجب رای شماره 1۲66 تاریخ95/۸/4 حوزه 

1۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار ریال وجه چک شماره 16۲9۰419-93/11/3۰ پست بانک – بابت اصل 

خواسته و مبلغ 315۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف )93/11/3۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه نیم 

عشر حق االجراء.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.

شماره3۲191/ م الف دفتر شعبه 1۲ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حامد ۲- نقی        نام خانوادگی: 1- روزبهانی ۲- عبدالوند    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی:کریمی  نشانی محل 

اقامت: خ سجاد – خ ش کیانی  فروشگاه کیمیا محکوم به:به موجب رای شماره 1۲4۰ تاریخ95/7/۲9 

است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۸ حوزه 

به:متضامنا به پرداخت مبلغ 145/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ) چهارده میلیون و پانصد هزار تومان ( بابت اصل 

چک به ش 134۰۲۰ مورخ 95/4/1۰ و هزینه نشر آگهی 1۲۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک فوق تا تاریخ اجرای حکم نیم عشر حق االجرا ء و هزینه دادرسی 3/715/۰۰۰ ریال .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.

شماره3۲19۰/ م الف دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
ب   95۰۲3۰ شماره  پرونده  در   -  -۲ محمد   -1 فرزند  مادیه  پیوند  مریم   -۲ پور  راشد  الهام   -1 خانم 

16 این شعبه به اتهام هر ۲ مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 

در  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  شود.  می  اباغ  شما  به  دادرسی کیفری  آئین  قانون   174 ماده 

نظر اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  اینصورت پس  غیر  در   این شعبه حاضر شوید. 

 می شود. 

شماره:3۲۲56/م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان 

آگهی احضار متهم 
خانم معصومه امینی  فرزند جال در پرونده شماره 95۰۲95 ب 16 این شعبه به اتهام  کاهبرداری تحت 

تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. 

ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. 

شماره:3۲۲54/م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

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

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

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

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 13956۰3۰۲۰۲3۰۰1۲35مورخ 

1395/۰9/۲5خانم زهرا رضائی خیر آبادی به شماره شناسنامه 64کدملی 1۰9۲35۲91۰صادره ازنجف آباد  

از پاک شماره  به مساحت 43/56 متر مربع مفروزی  بر ششدانگ یکباب ساختمان  فرزند عباس   

3۲77- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/1۰/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۰/۲7 

شماره : 3۰711 / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه خسارت  بهرامی دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 146۲/95 خواهان مجتبی 

 9 ساعت   95/11/3۰ مورخ    ......... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  محمدی   میاد  طرفیت 

صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

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

 ۸165756441 پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   13 شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای 

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

شد.

شماره: 3۲۲4۰/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 7۲3/95 ش ح 41   خواهان علی شفیعی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

برای روز شنبه  مورخ 95/11/3۰ ساعت  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  اکبر میر معصومی   به طرفیت 

15/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 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: 316۲6/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  فر  آرام  احمد  پرونده کاسه ۸97/95   خواهان  در خصوص 

...........  مورخ 95/11/3۰  برای روز  1-جواد گماشته ۲-ابراهیم قنبری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

ساعت 16/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- 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: 316۸9/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9511۲۰   خواهان پروانه شیروی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت سید 

حمید رضا حجازی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/3۰ ساعت 11 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع 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: 3۲۲39/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

پنج زن، پنج فیلم

زنانه های فیلم فجر

سرنوشت تلخ »جناب خان« پس از جدایی از »خندوانه«



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 در فوتبال پیشکسوتان
پیشکسوتان شهرداری اصفهان سوم شد

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــوتان  ــال پیشکسـ ــم فوتبــ تیــ
شـــهرداری اصفهـــان در بیـــن 
تیم هــای کالنشــهرهای کشــور 
ــت آورد.  ــه دس ــوم را ب ــام س مق
ســومین دوره مســابقات فوتبــال 
پیشکســوتان شــهرداری کالنشــهرهای کشــور بــه میزبانــی 
ــد  ــزار ش ــت برگ ــار چی چس ــه، در دی ــهرداری ارومی ــوب ش  خ
و در نهایــت تیم هــای تبریــز، قــم و اصفهــان ســکوهای اول تــا 

ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
ــر  ــری اصغ ــا مربیگ ــان ب ــهرداری اصفه ــوتان ش ــم پیشکس تی
ــر در دو  ــم، پیش ت ــن تی ــم ای ــی دلســوز و فهی قاســم زاده، مرب
دوره گذشــته رتبــه دوم و ســوم را احــراز کــرده بــود. تیــم فوتبال 
ــاس  ــان عب ــکل ازآقای ــان متش ــهرداری اصفه ــوتان ش پیشکس
ــی  ــم بهرام ــدی، رحی ــدی محم ــی، مه ــفندیار کیان ــی، اس  بمان
رضــا قدرتــی، محســن رضایــی، خســرو بیگــی، حســین رمضانی 
ــی، محمــد دمارکــش و امیرحســین کیخســروی  ســعید حقان
ــر  ــری اصغ ــه مربیگ ــن دوره ب ــی در ای ــی قهرمان ــی، مدع کیان
ــه  ــول در مرحل ــل قب ــای قاب ــه بازی ه ــم ارائ ــم زاده علی رغ قاس
ــال  ــه فین ــز شــد و از رســیدن ب ــم تبری ــوب تی ــی، مغل نیمه نهای
 بازمانــد. سرپرســت تیــم اصفهــان مهــدی کشــاورز بــود 
ــن  ــالق ای ــی. کاپ اخ ــان اردکان ــم ایم ــراه تی ــکیار هم و پزش
ــه تیــم شــیراز رســید و تیــم مشــهد مقــدس  دوره رقابت هــا ب
بــه عنــوان فنی تریــن تیــم شــناخته شــد. قاســم زاده در 
ــان  ــت، بی ــن داش ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــه ب ــی ک گفت وگوی
کــرد: در تشــکیل و اعــزام تیــم فوتبــال پیشکســوتان شــهرداری 
اصفهــان آقایــان آذربایجانــی، کیانــی، ذاکــری زاده و علــی 
قاســمی، رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری بــا تمــام امکانــات 
ــه  ــد ک ــغ نورزیدن ــی دری ــوع کمک ــر ن ــکاری داشــتند و از ه هم
جــا دارد از ایــن عزیــزان کــه حامــی راســتین ورزش شــهرداری 

ــم. ــگزاری کن ــی و سپاس ــتند، قدردان ــان هس اصفه

توافق ۵۰۰ هزار دالری استقالل با جبارف
ــاله  ــم س ــک و نی ــق ی ــتقالل از تواف ــگاه اس ــل باش ــر عام مدی
ــیدرضا  ــر داد. س ــتان خب ــال ازبکس ــه فوتب ــا تجرب ــتاره ب ــا س ب
افتخــاری، مدیــر عامــل باشــگاه اســتقالل، پــس از پایــان 
ــاعت  ــدود ۵ س ــس از ح ــت: پ ــارف گف ــرور جب ــا س ــه ب جلس
ــل  ــک فص ــدت ی ــه م ــکاری ب ــرای هم ــارف ب ــا جب ــره، ب  مذاک
ــغ توافــق هــم ۵۰۰  ــه توافــق رســیدیم. وی افــزود: مبل و نیــم ب
ــال  ــل امس ــرای نیم فص ــزار دالر ب ــه ۱۵۰ ه ــت ک ــزار دالر اس  ه
و ۳۵۰ هــزار دالر هــم بــرای فصــل آینــده خواهــد بــود. وی ادامــه 

داد: گزینه هایــی نیــز در قــرارداد ایشــان قــرار گرفتــه اســت. 

  توفان دو دقیقه ای قوچان نژاد 

در لیگ هلند
ســتاره  دو گل  بــا  هیرنفیــن 
ایرانــی تیمــش بــه اولیــن بــرد 
ــم  ــل تی ــود مقاب ــال ۲۰۱۷ خ س
تیــم  رســید.  هــاگ  دن 
در  و  شنبه شــب  هیرنفیــن 
اولیــن هفتــه دور برگشــت لیگ 
دن  تیــم  مصــاف  بــه  هلنــد 
هــاگ رفــت. نیمــه اول ایــن بــازی بــا تســاوی ۰-۰ بــه پایــان 
رســیده بــود؛ در نیمــه دوم گوچــی، ســتاره تیمــش شــد. رضــا 
توســط  ریبانــد شــده  تــوپ  دقیقــه ۶۳  در  قوچان نــژاد 
ــه گل اول  ــان ب ــه آس ــک ضرب ــا ی ــن را ب ــان هیرنفی دروازه ب
ــتاره  ــش س ــاِن درخش ــن پای ــا ای ــرد؛ ام ــل ک ــش تبدی تیم
ــا از پشــت  ــراری زیب ــا ف ــد ب ــه بع ــک دقیق ــود و ی ــی نب ایران
ــه  ــان ایــن تیــم تــک ب ــا دروازه ب مدافعــان تیــم دن هــاگ ب
تــک شــد و بــا یــک بغــل پــای حرفــه ای، گل دوم تیمــش را 
ــرده  ــل ک ــرای تیمــش دب ــه ب ــن بازیکــن در ۲ دقیق ــا ای زد ت
ــه  ــرای هیرنفیــن ب ــز ب باشــد. در دقیقــه ۸۱ یــک پنالتــی نی
ــا در گل  ــتاد، ام ــوپ ایس ــت ت ــن پش ــه الرس ــد ک ــت آم دس
کــردن آن ناموفــق بــود. قوچان نــژاد بــا ایــن دو گل در جــدول 
ــه شــد و البتــه دو پــاس گل نیــز  ــد ۹ گل ــان لیــگ هلن گلزن

تاکنون به همبازیان خود داده است.

 مبارزه با فساد 

باید در اولویت فدراسیون ها باشد
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: مبــارزه بــا فســاد و پیشــگیری 
از آن بایــد از برنامه هــای جــدی حراســت باشــد. دکتــر 
مســعود ســلطانی فر گفــت: آرامــش و ثبــات بــرای فعالیــت 
ماموریت هــای  از  جــوان  و  ورزش  جامعــه  و  همــکاران 
ــه  ــان ادام ــر ورزش و جوان ــز حراســت اســت. وزی ــم مرک مه
ــت  ــب اس ــاد پرمخاط ــک نه ــان، ی داد: وزارت ورزش و جوان
و تقریبــا تمــام اقشــار جامعــه بــا موضوعــات ورزش و 
ــد. او گفــت: اصــل و اســاس فعالیــت  ــان ســروکار دارن جوان
مــا بــرای حفــظ نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت و 
منافــع و مصالــح کشــور بــر همــه چیــز مقــدم اســت. وزیــر 
ــن  ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــاد را ب ــا فس ــارزه ب ورزش مب
 برنامه هــای خــود در وزارت ورزش و جوانــان ذکــر کــرد 
و گفــت: در موضــوع مبــارزه بــا فســاد بســیار جــدی و مصمــم 
ــه ــه وزارتخان ــدارم. در مجموع ــارف ن ــی تع ــا کس ــتم و ب  هس

اســتان ها و فدراســیون ها مبــارزه بــا فســاد بایــد در اولویــت 
باشــد. ســلطانی فر افــزود: بــرای موضــوع مقابلــه بــا فســاد از 
تمــام دســتگاه های ذی ربــط مــدد خواهیــم گرفت و پیشــگیری 
و مقابلــه و مبــارزه بــا فســاد را از ماموریت هــای اصلــی 

ــم.  ــت می دانی حراس

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

دور جدیــد تمرینــات تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــه 
مربیگــری علــی اشــکانی آغــاز شــده اســت. نکتــه مهــم 
ــناس  ــای سرش ــوت از چهره ه ــات، دع ــن دور از تمرین ای
کشــتی فرنگــی در المپیــک بــه اردو اســت. کشــتی گیرانی 
ــیده  ــان رس ــه پای ــان ب ــیاری دورانش ــاور بس ــه ب ــه ب  ک
ــی  ــم مل ــی تی ــب نهای ــور در ترکی ــرای حض ــی ب و شانس

ــد.  ندارن
ــتی  ــان کش ــال سرشناس ــم عم ــن تصمی ــا ای ــکانی ب اش
ایــران را بــر ســر دوراهــی خداحافظــی یــا بازگشــت 
ــد آینــده کشــتی  قــرار داده اســت؛ تصمیمــی کــه می توان
ــده مربیگــری اشــکانی را  ــن آین ــران و همچنی فرنگــی ای

ــد. ــخص کن ــر مش بهت
    حمید سوریان

المپیــک  و  جهــان  طــالی   ۷ بــا  ســوریان  حمیــد 
پرافتخارتریــن کشــتی گیر ایــران بــه حســاب می آیــد کــه 
خبــر خداحافظــی اش از دنیــای قهرمانــی پــس از ناکامــی 
ــن  ــا ای ــد وی ت ــر چن ــد. ه ــر ش ــو منتش ــک ری در المپی
لحظــه بــه صــورت رســمی از دنیــای کشــتی خداحافظــی 
نکــرده، امــا بعیــد بــه نظــر می رســد قصــدی بــرای ادامــه 

ــد. ــته باش ــه ای داش ــای حرف ــت در دنی فعالی

    امید نوروزی
ــوروزی  ــد ن ــو امی ــک ری ــران در المپی دیگــر فرنگــی کار ای
ــه واســطه  ــا ب ــن روزه ــه ای ــرم اســت ک در وزن ۶۶ کیلوگ
گــرد و خــاک در جریــان مجمــع هیئــت کشــتی فــارس 
و پیگیــری بــرای اســتعفای عــرب پــس از ۳۰ ســال 
ریاســت بــر ایــن هیئــت، بــار دیگــر خبرســاز شــده اســت. 
ــک  ــده ی ــادات، زیبن ــان انتق ــات او در بی ــد ادبی ــر چن ه

ــوده اســت.  ــک نب ــان المپی قهرم
لنــدن   ۲۰۱۲ المپیــک  طــالی  مــدال  کــه   نــوروزی 
و همچنیــن طــال و نقــره جهــان را در کارنامــه خــود 
ــک  ــه در المپی ــود ک ــران ب ــی کاران ای ــر فرنگ دارد، از دیگ
ــی زود از دور  ــت و خیل ــدی داش ــیار ب ــرد بس ــو عملک ری
رقابت هــا کنــار رفــت. نــوروزی نیــز پــس از بازگشــت بــه 
ایــران و اســتعفای محمــد بنــا از ســرمربیگری ایــران، در 
مصاحبه هــای خــود از تصمیمــش بــرای ادامــه تحصیــل 
در مقطــع دکتــرا پــس از قبولــی در آزمــون خبــر داد؛ امــا 
 تاکیــد کــرد کمــاکان بــه فکــر حضــور در تیــم ملــی اســت 

و قصد دارد تا المپیک بعدی نیز کشتی بگیرد.
    سعید عبد ولی

یکــی از ۲ برنــزی کشــتی فرنگــی ایــران در المپیــک ریــو 
ــا حــدودی مــزد زحماتــش  ــود کــه باالخــره توانســت ت  ب

 را بگیــرد و مــدال المپیــک را نیــز بــه ویتریــن افتخاراتش 
ــی  ــفندیاری فر، مرب ــرزاد اس ــه مه ــه گفت ــد. ب ــه کن اضاف
خوزســتانی تیــم ملــی، عبــد ولــی بــرای حضــور در 
ــتار  ــرده و خواس ــی ک ــالم آمادگ ــی اع ــم مل ــات تی تمرین
حضــور در اردوی تیــم ملــی شــده اســت. اتفاقــا عبــد ولی 
از جملــه معــدود مهره هــای المپیکــی اســت کــه کمــاکان 
می توانــد عصــای دســت علــی اشــکانی در روزهــای 
ســخت باشــد و بــا تجربــه خــود بــه تیــم دگرگــون شــده 

کشــتی فرنگــی ایــران کمــک کنــد.
    قاسم رضایی

ــی کاران  ــن فرنگ ــی از بهتری ــق یک ــه ح ــی ب ــم رضای قاس

ــه  ــه ب ــه بی توج ــوده ک ــر ب ــال های اخی ــی س ــران ط ای
ــود  ــات خ ــر روی تمرین ــرده ب ــعی ک ــی س ــی حواش بعض

ــد.  ــز کن تمرک
ــود کــه توانســت  رضایــی دیگــر مــدال آور ایــران در ریــو ب
پــس از طــالی المپیــک لنــدن، این بــار بــا کســب مــدال 
برنــز بــر ســکوی ســوم ایــن رقابت هــا قــرار گیــرد تــا بــه 
ــی کار  ــن فرنگ ــمند، پرافتخارتری ــدال ارزش ــن م ــف ای لط

ــرد.  ــب بگی ــک لق ــای المپی ــران در رقابت ه ای
ــختی های وزن  ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــه اس ــی گفت رضای
کــم کــردن و اینکــه وزنــم بیشــتر شــده، تصمیــم دارم در 

ــروم. ــدان ب ــه می ــاز در ســنگین وزن ب صــورت نی

گزینه های پیش روی نام آوران کشتی فرنگی

خداحافظی یا بازگشت؟

بهــداد ســلیمی اعــالم کــرد پیگیــر سوء اســتفاده رســانه 
آلمانــی از عکســش هســت. او در این بــاره گفــت: 
نمی دانســتم آن عکــس بــرای تبلیــغ مــاده مخــدر 
ــری خواهــم کــرد.  ــن موضــوع را پیگی اســت. حتمــا ای
بهــداد ســلیمی دربــاره اینکــه آیا قصد شــکایت از رســانه 

ــغ  ــرای تبلی ــس او ب ــه از عک ــی را ک آلمان
یــک نــوع مــاده مخــدر سوء اســتفاده 
کــرده، دارد یــا خیــر، گفــت: شــکایت از آن 
رســانه را بایــد کمیتــه ملی المپیــک انجام 
بــا  را  نامه نگاری هــا  دهــد. فدراســیون 
کمیتــه ملــی المپیــک انجــام می دهــد تــا 
کمیتــه ملــی المپیــک بــه عنــوان مرجــع 

ورزش ایــران از آن رســانه آلمانــی اعــالم شــکایت کنــد. 
او افــزود: نمی دانــم کــه چــرا آن رســانه آلمانــی از 
عکــس مــن سوءاســتفاده کــرده اســت. مــن هــم پیگیر 
قضیــه هســتم. ســلیمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
واکنشــش پــس از دیــدن آن عکــس چــه بــود، تصریــح 

ــاده  ــردم. اول اصــال نمی دانســتم آن م ــرد: تعجــب ک ک
ــردم در  ــر می ک ــت و فک ــزی اس ــه چی ــگ چ ــبز رن س
ــده(.  ــا خن ــت )ب ــبز اس ــای س ــت از فض ــت حمای جه
پــس از آن متوجــه شــدم کــه آن یــک نــوع مــاده مخدر 
اســت؛ از ایــن رو، قضیــه را پیگیــری خواهــم کــرد. 
ــاره توافقــش  قهرمــان المپیــک لنــدن درب
بــا تیــم ذوب آهــن بــرای حضــور در لیــگ 
ــن  ــگاه ذوب آه ــا باش ــرد: ب ــان ک ــر بی برت
قــرارداد امضــا کــردم و قــرار اســت در 
هفتــه آخــر و فینــال بــرای ایــن تیــم وزنــه 
ــود  ــرای آمادگــی خــودم ب ــم. بیشــتر ب بزن
و می خواســتم در مســابقه ای شــرکت کنــم. 
او دربــاره اینکــه گفتــه می شــود زانویــش متــورم شــده 
ــوارض  ــزو ع ــت؛ ج ــی نیس ــز خاص ــت: چی ــت، گف اس
بعــد از عمــل اســت و اتفــاق خاصــی رخ نــداده اســت. 
تمریناتــم هــم خــوب اســت و کــم کــم شــدت تمریناتــم 

ــنا ــود. ایس ــتر می ش بیش

واکنش بهداد سلیمی به سوء استفاده از عکسش
 مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران می گویــد درگیــری 
ــم  ــن تی ــع ای ــه نف ــده ب ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک و کشمکش
نیســت و هــر دو طــرف درگیــر در ایــن ماجــرا ضــرر 
می کننــد. کریــم انصاری فــرد کــه به تازگــی بــه تیــم 
المپیاکــوس یونــان پیوســته، می گویــد: تیــم ملــی بــدون 

ــی یــک گل خــورده در  ــدون حت باخــت و ب
ــی  ــن تضمین ــا ای ــت؛ ام ــدول اس ــدر ج ص
ــام  ــه ج ــا ب ــی حتم ــم مل ــه تی ــت ک نیس
جهانــی صعــود کنــد. خدایــی ناکــرده یــک 
را کامــال  شــرایط  می توانــد  بــد  نتیجــه 
عــوض کنــد. فاصلــه امتیــازی بــا تیم هــای 
ــوری  ــد ط ــن بای ــت؛ بنابرای ــم اس ــر ک دیگ

عمــل کنیــم کــه وضعیتمــان تثبیــت شــود. بســیاری 
اوقــات در این طــور مســابقات روز آخــر کار بــه تفاضــل گل 
می کشــد؛ بنابرایــن وقتــی نداریــم کــه از دســت بدهیــم. 
موضــوع تیــم ملــی نه تنهــا در ایــران، بلکــه در همــه جــای 
ــه همیــن  دنیــا از حساســیت زیــادی برخــوردار اســت و ب

تیم هــای  ایــن  اروپایــی،  لیگ هــای  در  دلیــل حتــی 
باشــگاهی هســتند کــه خودشــان را بــا برنامه هایــی 
کــه فدراســیون فوتبــال بــرای تیــم ملــی داده، هماهنــگ 
می کننــد. او دربــاره راه حــل ایــن ماجــرا گفــت: فکــر 
می کنــم بزرگ ترهــای ورزش از جملــه وزیــر محتــرم 
 و پیشکســوتان بایــد پــا پیــش بگذارنــد 
ــی هــم  ــد. االن دعوای و آرامشــی حاکــم کنن
کــه بــه وجــود آمــده، دعــوای شــخصی 
نیســت. اینطــور نیســت کــه مثــال ســرمربی 
تیــم ملــی بــرای قــرارداد یــا حقوقــش 
مشــکلی داشــته باشــد. او بــرای تیــم ملــی 
خــوب می خواهــد و اگــر اردویــی برگــزار 
ــه  ــد. تیــم ملــی ب می شــود، کســی در اردو تفریــح نمی کن
اردو مــی رود کــه آمــاده شــود. االن کــی روش تنهاســت؛ اما 
ــم  ــرای تی ــد ب ــزی می خواه ــر چی ــه او اگ ــم ک ــد بدانی بای
ــم  ــه گفت ــور ک ــودش. همان ط ــرای خ ــه ب ــت، ن ــی اس مل

ــر شــود. ورزش۳ ــه خی ــم ب ــن مشــکل خت ــدوارم ای امی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲۷۳   خواهان جواد ترابی دادخواستی مبنی بر: انتقال سند خودرو به 

طرفیت ۱-علی کدخدایی ۲-ابراهیم حبیب نژاد عربی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  

مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- 

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶۲۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲44   خواهان فرشته بهارلوئی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

بهروز دیلمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۹/۳۰ صبح 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

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

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶4۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹4۹/۹۵   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت  عبدالحمید کیانی بکیانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

۱۷/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

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

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

شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶4۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲4۵   خواهان حمید خوانساری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

رامین هاشم زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ صبح 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

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

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶4۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹4۸/۹۵   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت رضا 

درگزنی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷ تعیین گردیده است . 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 

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

صدوق شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

 شد.

شماره: ۳۱۶۳۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹4۷/۹۵   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

ابوالفتح محمد زمانی استکی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت 

۱۶/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

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

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

شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶۳4/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۰۲۰   خواهان مریم طحان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت صادق 

بهرامی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان، مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال - 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شماره: ۳۰۸۶۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۰۰4   خواهان محمد رفیع فرزند صفرعلی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

چک به طرفیت حسن قیصری حسن آبادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  صبح   ۹ ساعت   ۹۵/۱۱/۳۰

تقاضای خواهان، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- 

خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال - مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۹4۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۷۹ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۰۰۹۶4۲ ابالغنامه:  شماره 

۹۵۰۷۱۶  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ خواهان جان محمد صحرا پیما سامقانی دادخواستی به طرفیت 

خواندگان شهرداری اصفهان، عباس زارع سورانی، اقدس زارع، فاطمه زارع، عصمت مهاجرانی، زهرا 

به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه  الزام  به خواسته  شجاعی، محسن فنایی و مرضیه فنایی 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۱۲ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۷۹ ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

عباس زارع سورانی، اقدس زارع، فاطمه زارع، عصمت مهاجرانی، زهرا شجاعی، محسن فنایی و مرضیه 

فنایی  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

تا خواندگان عباس زارع سورانی، اقدس زارع، فاطمه زارع، عصمت مهاجرانی، زهرا شجاعی، محسن 

فنایی و مرضیه فنایی  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

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

شماره: ۳۲۲۲۳/م الف شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۸۵۷ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۰۹۹۰۳ ابالغیه:  شماره 

جهانبخش  مریم  وکالت  با  عسگری  احسان  شاکی  خواهان/   ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تنظیم:  تاریخ    ۹۵۰۹۸۶

تادیه و  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  به طرفیت خوانده/ متهم احسان جوانمردی  دادخواستی 

تامین خواسته و مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

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

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۸۵۷ به کالسه   و  ارجاع   ۱۰۵ شماره  اتاق  یک 

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

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

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

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

شماره: ۳۰۱۰۱/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- ناصر جاللی عاشق آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۱۷۳   خواهان علیرضا اسکندری دادخواستی مبنی بر: مطالبه )نسخه 

ثانی ضمیمه می باشد( به طرفیت سیف اله اسدالهی دهقی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

...........  مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۹ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی- مجتمع  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل 

نماید. در  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

شماره: ۳۰۱۷۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۷۷ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۰۰۹۶۰۳ ابالغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  اصفهان  شهرداری  شاکی  خواهان/   ۱۳۹۵/۱۰/۱4 تنظیم:  تاریخ    ۹۵۰۷۱4

به  محمدعلی  فرزندان  زاده  لباف  همگی  مهدی   ، زهره  رضا،  محمدجواد،  عزت،  مهین،  خواندگان 

خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

خ شهید   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱۰ به شعبه 

به کالسه   و  ارجاع   ۲۱۲ شماره  اتاق   ۲ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 

۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۷۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ و ساعت ۸ تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهین، عزت، محمدجواد، رضا، زهره ، مهدی همگی لباف زاده 

فرزندان محمدعلی و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

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

شماره: ۳۲۲۳۰/م الف شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۰۹۲۰ شماره  شماره درخواست: ۹۵۱۰4۶۰۳۵۰۹۰۰۱۳4 شماره 

۹۵۱۰۶۱  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ در خصوص دعوی خواهان موسسه عسگریه بطرفیت خواندگان 

لیال شریفی و دیگران به خواسته مطالبه وجه دادخواستی را به شعبه ۹ حقوقی اصفهان تقدیم کرده 

است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰/۳۰ دارای وقت رسیدگی می باشد به 

علت مجهول المکان بودن خواندگان و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی 

دادگاه با تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار 

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

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

 گردد.

شماره: ۳۰۷۷۳/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا محسنی اژیه

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم ۱-حمید حسین زاده زارع ۲-زینب مقدم فرزند۱ –قربان علی ۲-جاسم در پرونده شماره 

این  به  دارید.  قرار  تعقیب  در کالهبرداری تحت  اتهام هردو مشارکت  به  این شعبه   ۱۶ ۹۵۰۸۷۶ ب 

وسیله بر اساس ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 

و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۱۶۶۱/ م الف بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه ۵۵۰۸/۹۵  دادخواست  به شرح    ۱۶۲۶ دارای شناسنامه شماره  نوروزی  شاه  مهدی  آقای 

براتعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/۷/۱ تاریخ  در    ۱4۱۱۸ بشناسنامه  نوروزی  شاه 

شاه  مهدی   -۱ ۱همسر  و  دختر  فرزند   ۵ پسر-  فرزند   4 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

نوروزی- ش ش ۱۶۲۶- فرزند پسر  ۲- اصغر شاه نوروزی- ش ش ۶۱۲- فرزند پسر  ۳- اکبر 

پسر  فرزند   -۱۹۷۷ ش  ش  نوروزی-  شاه  حمید   -4 پسر  فرزند   -۱۵۳۰ ش  ش  نوروزی-  شاه 

۵- زهرا شاه نوروزی- ش ش ۲۵۱- فرزند دختر ۶- نرگس شاه نوروزی- ش ش ۱۰۳۲- فرزند 

ش  ش  نوروزی-  شاه  زهره   -۸ دختر  فرزند   -۱۷۷۹ ش  ش  نوروزی-  شاه  صدیقه   -۷ دختر 

۱۷۰۹- فرزند دختر ۹- بتول شاه نوروزی- ش ش ۲۰۲4- فرزند دختر ۱۰-فاطمه مسائلی - ش 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر  و  متوفی  همسر   -۲۱۹۱۸ ش 

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

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

 شد. 

شماره : ۳۱۷۶۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا نکوئی زاده دارای شناسنامه شماره ۳  به شرح دادخواست به کالسه ۵44۸/۹۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نکوئی زاده بشناسنامه 

4۱  در تاریخ ۹۵/۵/۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۳ فرزند پسر- ۳ فرزند دختر  ۱- مرتضی نکوئی زاده - ش ش ۸۳- فرزند پسر  ۲- رضا 

نکوئی زاده - ش ش ۳- فرزند پسر  ۳- حسن گلشنی مهر- ش ش ۲- فرزند پسر 4- زهرا بلندی 

فروشانی- ش ش ۳- فرزند دختر ۵- نرگس نصر اصفهانی- ش ش ۲- فرزند دختر ۶- فاطمه 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  بلندی فروشانی- ش ش ۲- فرزند دختر متوفی و الغیر  صغرا 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۱۷۶۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۵۱۲۵۷   آبادی  زارعی شمس  مرتضی  آقای 

۵۵۰۹/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 

اکبری مورنانی بشناسنامه ۶  در تاریخ ۸۶/۱/۲۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱ فرزند پسر- ۸ فرزند دختر  ۱- فاطمه  زارعی شمس آبادی - ش 

ش ۶۰۷- فرزند دختر  ۲- لیال  زارعی شمس آبادی - ش ش ۵۱۲۵۸- فرزند دختر ۳- سکینه  

زارعی شمس آبادی - ش ش ۶۰۹- فرزند دختر 4- مریم  زارعی شمس آبادی - ش ش ۱۳۵۶- 

فرزند دختر ۵- مرضیه  زارعی شمس آبادی - ش ش ۱۳۵۵- فرزند دختر ۶- زهرا  زارعی شمس 

آبادی - ش ش ۹۶۶- فرزند دختر ۷- بتول  زارعی شمس آبادی - ش ش ۸۹4- فرزند دختر 

۸- فاطمه  زارعی شمس آبادی - ش ش ۲۷- فرزند دختر ۹- مرتضی  زارعی شمس آبادی - ش 

ش ۵۱۲۵۷- فرزند پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شماره : ۳۱۷۸4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده : ۹۵-4۰ به شماره دادنامه : ۱۹۹ مورخ ۹۵/۵/۲۰ مرجع رسیدگی : شعبه 4۹ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : مریم اعظمی نشانی : اصفهان، خ ملک شمالی، ک نواب ، مجتمع نواب، 

واحد ۱ وکیل : اصیل خوانده : غالمرضا فهیمه یی نشانی مجهول المکان وکیل: اصیل خواسته : مطالبه 

به  با عنایت   : به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۹۲۹44۰/۵4 مورخ ۹۵/۹/۲۰ گردشکار  وجه چک 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورای ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست 

مریم اعظمی به طرفیت غالمرضا فهیمه یی خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک 

با توجه  به شماره ۱4۵4/۹۲۹44۰/۵4 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 

به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانون وقت و انتظار 

کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 

نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 

هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۵، 

ریال   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  تجارت حکم  قانون   ۲4۹ ،۳۰۷ ،۳۰۹ ،۳۱۰

)یکصد میلیون ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱/۹۸۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی 

به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید ۹۵/۹/۲۰ لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق 

نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳۰۸۵۹ / م الف – قاضی شعبه 4۹ شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه ۵4۵۳/۹۵  به شرح دادخواست  آزاده شفیعی دارای شناسنامه شماره 44۱   خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی شفیعی اشکاوند 

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۹4/۸/۱۵    بشناسنامه ۱4  در 

مرحوم منحصر است به ۱ فرزند پسر- ۲ فرزند دختر و ۱همسر  ۱- افسانه قبادیان - ش ش ۱۰۵۲- 

همسر  ۲- فاطمه شفیعی اشکاوندی - ش ش ۹۰۰۹۰- فرزند دختر ۳- آزاده شفیعی - ش ش 

44۱- فرزند دختر 4- مهدی شفیعی اشکاوندی - ش ش ۹۰۰۹۱ - فرزند پسر متوفی و الغیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۱۷۷۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

درگیری و کشمکش به نفع تیم ملی نیست
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بازی هــای آنالیــن در ایــران طرفــداران بســیاری دارنــد.
ــان  ــان و نوجوان ــا را جوان ــه بازی ه ــت اینگون ــتری ثاب مش
ــد ســال  ــا چن ــد. ت ــا 25 ســال تشــکیل می دهن ــن 13 ت بی
پیــش بیشــتر ایــن نــوع بازی هــا خارجــی بــود؛ حتمــا شــما 
هــم تــب بــازی کلــش آف کلنــز را یادتــان هســت؛ تبــی کــه 
ــا وجــود همــه خطــرات و آســیب های  ــی امــروز هــم ب حت
ــد ســالی اســت  ــا چن ــه دارد؛ ام ــان ادام ــازی همچن ــن ب ای
ــی  ــای ایران ــه بازی ه ــود را ب ــای خ ــا ج ــن بازی ه ــه ای ک
داده انــد؛ بازی هایــی کــه اگرچــه از نظــر محتوایــی مشــکلی 
نــدارد، امــا ماننــد همــه بازی هــای آنالیــن خطراتــی دارد کــه 

بســیاری از آن غافــل هســتند.
    کالهبرداران

ــی اســت  ــا، جای ــن بازی ه مشــکل اساســی بســیاری از ای
ــای  ــد عامل ه ــه خری ــور ب ــرفت مجب ــرای پیش ــما ب ــه ش ک
توســعه دهنده هســتید. ایــن عامل هــا بســته بــه نــوع بــازی 
ممکــن اســت المــاس، ســتاره، ســکه یــا چیزهــای متفاوتی 
باشــد کــه همگــی کارکــرد یکســانی دارنــد؛ یعنی با اســتفاده 
از آن هــا شــما در بــازی زودتــر پیشــرفت می کنیــد. ایــن راه 
البتــه راهــی اســت بــرای کســب درآمــد توســط ســازندگان 
ــان باشــد، خواه ناخــواه  ــول در می ــای پ ــازی؛ امــا هرجــا پ ب

ــرداران  ــود. کالهب ــدا می ش ــم پی ــرداران ه ــه کالهب ــر و کل س
ــه  ــد ک ــویق می کنن ــران را تش ــوال کارب ــا معم ــن بازی ه در ای
ــاال  ــا اکانت هــای ســطح ب ــازی را ی ــل توســعه دهنده ب  عوام
 بــا قیمتــی کــم از آن هــا بخرنــد و اینجاســت کــه کاربرانی که 
طمــع پیشــرفت دارنــد، در دام ایــن افــراد گرفتــار می شــوند.
ــم نمی شــود ــن جــا هــم خت ــه همی ــه گاهــی ماجــرا ب  البت

و کالهبــرداران حرفه ای تــر بــا هــک کــردن اطالعــات گوشــی 
ــفانه  ــد. متاس ــم می کنن ــاذی ه ــا اخ ــران از آن ه ــن کارب ای
ــم نیســت  ــرداران ، ک ــن کالهب ــه در دام ای ــرادی ک ــداد اف تع
و معمــوال یــا بــه دلیــل کــم بــودن مبلــغ از دســت رفتــه یــا 
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــر می کنن ــکایت صرف نظ ــرو از ش ــظ آب حف
کــه اگــر از هــر کــدام از افــرادی کــه ایــن بازی هــا را 
ــن  ــار در دام ای ــت کم یک ب ــید، دس ــد بپرس ــال می کنن دنب

کالهبــرداران گرفتــار شــده اند.
    دالالن

دومیــن مشــکل ایــن بازی هــا، دالالن بــازی هســتند. دالالن 
همانگونــه کــه از نامشــان پیداســت بــا ســاختن اکانت هــای 
ــاالی  ــه ســطح های ب ــت ب ــف و صــرف ســاعت ها وق مختل
بــازی می رســند و پــس از آن بــا فــروش اکانــت یــا عوامــل 

ــد.  ــد می کنن ــب درآم ــعه دهنده کس توس
اگرچــه کار ایــن افــراد بــه هیــچ عنــوان جــرم نیســت، امــا 
ــه دلیــل ماهیــت کارشــان باعــث می شــوند هــم بازی هــا  ب

ــای پول هــای کالن  از روال مرســوم خــود خــارج شــوند و پ
بــه آن وارد شــود، هــم پــای کالهبــرداران را بــه ایــن بازی هــا 

ــد. ــاز می کنن ب
    حرف آخر

متاســفانه بازی هــای آنالیــن علی رغــم همــه نظارت هــا 
ــرداران و دالالن اســت و هــر  ــان محــل جــوالن کالهب همچن
ــن فضاهــا می شــوند. شــاید  ــراد بیشــتری طعمــه ای روز اف
ــد اندکــی  فرهنگ ســازی و نظــارت بیشــتر خانواده هــا بتوان
ــل از  ــر اســت قب ــا بهت ــد؛ ام ــری کن ــخ جلوگی ــات تل از اتفاق

تولیــد ایــن بازی هــا، شــرایط بــه گونــه ای فراهــم شــود کــه 
امــکان کالهبــرداری بــه صفــر برســد. شــاید اگــر ســازندگان 
بــازی راه هــای دیگــری را بــرای کســب درآمــد انتخــاب کننــد 
ــد، شــرایط ایــن  ــی را بزنن و قیــد عوامــل توســعه دهنده پول

ــد.  ــر کن ــی تغیی ــه کل بازی هــا هــم ب
ــن  ــن بازی هــا ای ــدگان ای ــه دنبال کنن ــا ب ــه م ــا توصی در انته
اســت کــه پیــش از شــروع هــر بــازی از ســازندگان و شــرایط 
ــا  ــی ب ــر پرداخت ــش از ه ــد و پی ــدا کنن ــل پی آن اطــالع کام
خانــواده و دیگــر افــراد آگاه در ایــن زمینــه مشــورت کننــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

دامی به نام بازی های آنالین

ایران ۳۰ سال دیگر، بدون جنگل
از  هکتـــار  هـــزار   ۴۰ روزانـــه 
جنگل هــای شــمال از نظــر کمــی 
و کیفــی تخریب مـی شـــود. این 
آمــاری اســت کــه رئیــس یــک 
مجموعــه تحقیقاتــی در حــوزه 
منابــع طبیعــی ارائــه داده اســت. 
البتــه آمارهــا دربــاره تخریــب 

جنگل به مراتب حتی از این هم بدتر و سیاه تر است. 
علی محمــد شــاعری، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
از تخریــب و بهره بــرداری  انتقــاد  بــا  شــورای اســالمی، 
ــده  ــث ش ــوع باع ــن موض ــد: ای ــا می گوی ــه از جنگل ه بی روی
ــر  ــیار پایین ت ــا بس ــه دنی ــبت ب ــور نس ــگل در کش ــرانه جن س
ــور از 1۸  ــای کش ــاحت جنگل ه ــه مس ــوری ک ــه ط ــد؛ ب باش
ــدا کــرده اســت  ــار کاهــش پی ــون هکت ــه 1۴ میلی ــون ب میلی
جنگل هــای کشــور  از  باقی مانــده  هکتــار  میلیــون   1۴ و 
وضعیــت مناســب و مطلوبــی ندارنــد. ایــن آمارهــا را در کنــار 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــک پیش بین ی
ــی  ــد: پیش بین ــران می گوی ــی ای ــن جنگلبان ــس انجم  رئی
می کنیــم در 3۰ ســال آینــده در شــمال کشــور هیــچ جنگلــی 

نبینیــد. 
انجمــن  رئیــس  و  دانشــگاه  اســتاد  هــادی کیادلیــری 
ــودی کامــل جنگل هــای  ــه ناب ــا اشــاره ب ــران، ب ــی ای جنگلبان
ــن موضــوع  ــد: ای ــده می گوی ــا 3۰ ســال آین شــمال کشــور ت
را بــه لحــاظ بصــری هــم می شــود دیــد. شــاهد ایــن مدعــا 

ــت. ــان اس ــته جمعی درخت ــر دس ــرگ و می ــم م ه

برخورد قاطع ناجا با هر نوع لغزش پلیس
ــای  ــی در فض ــار کلیپ ــی انتش ــا در پ ــخنگوی ناج ــر س دفت
ــوران،  ــی از مام ــز یک ــار نفرت انگی ــوص رفت ــازی درخص مج
در اطالعیــه ای از برخــورد قاطــع پلیــس بــا هــر نــوع لغــزش 
رفتــاری درون ســازمانی خبــر داد. در اطالعیــه دفتر ســخنگوی 
ناجــا تاکیــد شــده اســت: نیــروی انتظامــی مراقبــت از نحــوه 
و شــیوه برخــورد کارکنــان خویــش را در شــمار یکــی از 
ــه  ــت. چ ــای داده اس ــود ج ــی خ ــف اساس ــف و وظای تکالی
ایــن نیــرو متولــی انجــام ماموریت هایــی اســت کــه همــگان 
ــد.  ــرار می دهن ــی ق ــای حمایت ــمار ماموریت ه ــا را در ش آن ه
 بــرای ایــن منظــور پلیــس همــواره از ســاز و کارهــای نظارتــی 
ــوع  ــر ن ــوع ه ــا از وق ــرد ت ــره می گی ــژه ای به ــی وی و مراقبت
لغــزش رفتــاری و خطــای انضباطــی و ســازمانی جلوگیــری 
کنــد یــا در صــورت وقــوع بالفاصلــه بــه مداخلــه مؤثــر در آن 
ــت:  ــده اس ــه آم ــن اطالعی ــری از ای ــش دیگ ــردازد. در بخ بپ
نیــز  را  مردمــی  نظارت هــای  انتظامــی همــواره  نیــروی 
پراهمیــت تلقــی و بــرای ایــن منظــور ســامانه 1۹۷ را ایجــاد 
ــق ــئول از آن طری ــهروندان مس ــک ش ــا یکای ــت ت ــرده اس  ک

پلیس را در جریان نظرات خویش قرار دهند.

اخبار کوتاه

مدارس شاهد افزایش می یابد
معــاون فرهنگــی بنیــاد شــهید از 
ــانی  ــه خدمت رس ــی درارائ بازبین
ــری  ــه ایثارگ ــه جامع ــی ب آموزش
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــر داد و گف خب
ــع  ــهدای مداف ــدن ش ــزوده ش اف
 حــرم و منــا بــه جمعیــت ایثارگری
مــدارس شــاهد افزایــش می یابــد. 
ارائــه  درخصــوص  مؤذنــی  حســن  ســید  حجت االســالم 
خانواده هــای  و  ایثارگــری  بــه جمعیــت جدیــد  خدمــات 
شــهدای جدیــد گفــت: شــهدای مدافــع حــرم همچــون ســایر 
شــهدا تحــت پوشــش حمایتــی بنیــاد شــهید قــرار می گیرنــد. 
وی درخصــوص ارائــه خدمــات آموزشــی بــه فرزنــدان شــهدای 
ــام در  ــه ثبت ن ــاز ب ــان نی ــر فرزندانش ــت: اگ ــرم گف ــع ح مداف
مــدارس شــاهد داشــته باشــند، ایــن ثبت نام هــا بــدون هیــچ 
ــان در  ــت از آن ــه حمای ــاز ب ــر نی ــود و اگ ــام می ش ــی انج تعلل
ــم.  ــغ نمی کنی ــا دری ــن حمایت ه ــا از ای ــد، قطع ــگاه باش دانش
مؤذنــی تصریــح کــرد: شــهریه فرزنــدان ایــن شــهدا در 
 دانشــگاه های شــهریه پرداز کامــال رایــگان پرداخــت شــده 
و در دانشــگاه های غیرشــهریه ای نیــز حمایت هــای فرهنگــی از 
ــا  ــکاری ب ــی از هم ــود. مؤذن ــام می ش ــجویان انج ــن دانش ای
ــر داد  ــرورش خب ــوزش و پ  ســتاد شــاهد مســتقر در وزارت آم
و افــزود: بــا ســتاد شــاهدی کــه در آمــوزش و پــرورش مســتقر 
اســت، همــکاری خوبــی داشــتیم و ســعی کردیــم کالس هــای 
دبســتان و راهنمایــی در ایــن مــدارس از 2۸ تــا 3۰ نفــر تجــاوز 

نکند .

پمپاژ مالی به رگ های درمان
ــا افزایــش ۸3 درصــدی بودجــه ســازمان بیمــه ســالمت  ب
وزارت بهداشــت می توانــد در ســال 13۹۶ بــه دریافــت بدهــی 
بــاالی خــود از ایــن ســازمان امیــدوار باشــد و سیاســت های 
خــود در طــرح تحــول نظــام ســالمت را پیــش ببرد. ســازمان 
ــته 1۰  ــه 13۹۶ توانس ــه بودج ــران در الیح ــالمت ای ــه س بیم
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه خــود اختصــاص دهــد کــه 
ــا 5 هــزار  ــر ب ــم در الیحــه بودجــه ســال 13۹5 براب ــن رق  ای
رشــدی  عــدد،  دو  ایــن  بــود.  تومــان  میلیــارد   ۴۶۰ و 
چشــمگیر در بودجــه بیمــه ســالمت را نشــان می دهــد 
کــه بدهــی ســنگینی بــه مراکــز تشــخیصی و درمانــی 
زیــادی  بخــش  می شــود  باعــث  بودجــه  ایــن  و  دارد 
ترتیــب  هــر  بــه  بگیــرد.  نشــانه  را  بدهی هــا  ایــن  از 
بودجــه ایــن ســازمان در ســال آتــی نســبت بــه ســال 
ــه  ــرد ک ــد ک ــه خواه ــدی را تجرب ــدی ۸3 درص ــاری، رش ج
 نشــان دهنده توجــه ویــژه دولــت و ســازمان مدیریــت 
ــازمان  ــرای س ــده ب ــکالت پیش آم ــه مش ــزی ب و برنامه ری
بیمــه ســالمت ایــران درنتیجــه اجــرای طــرح تحول ســالمت 

توســط وزارت بهداشــت اســت.

اخبار کوتاه

معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: زنــان 
کــودکان، ســالمندان و حتــی مــردان نیــز می تواننــد 
ــا  ــاور ب ــدای مش ــن ص ــه تلف ــی را ب ــونت های خانگ خش
ــز  ــن مرک ــان ای ــد و از کارشناس ــالع دهن ــماره 1۴۸۰ اط ش

ــد.  ــک بگیرن کم
ــد افــزود: عــالوه  حبیــب هللا مســعودی فری
ــاوره  ــز مش ــی، مراک ــامانه تلفن ــن س ــر ای ب
حضــوری تحــت پوشــش بهزیســتی در 
ــردم  ــه م ــد ک ــت دارن ــور فعالی ــر کش سراس
خانگــی  خشــونت های  از  رهایــی  بــرای 
ــان  ــارب کارشناس ــاوره و تج ــک مش ــه کم ب
ــه  ــا مراجع ــه آن ه ــد ب ــص، می توانن متخص

ــد.  کنن
 1۴۸۰ مشــاوره  صــدای  خــط  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــی  ــه قربان ــت ک ــرادی اس ــی اف ــاوره و راهنمای ــرای مش ب
ــرار  ــرض آن ق ــا در مع ــده اند ی ــی ش ــونت های خانگ خش
دارنــد. وی یــادآور شــد: هم اکنــون زنــان بــه علــت 

احســاس مســئولیت بیشــتر، بیشــترین تماس گیرنــدگان 
ــد.  ــع مشــاور را تشــکیل می دهن ــات جام ــز خدم ــا مراک ب
معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور تاکیــد کــرد: 
ــه هــر حــال موضــوع مهمــی اســت  موضــوع خشــونت ب
از خشــونت  پیشــگیری  بــرای  بهزیســتی   و ســازمان 
و همچنیــن در مداخلــه بهنــگام در خشــونت 
خانگــی، کارهــای  خشــونت های  به ویــژه 

ــت.  ــام داده اس ــادی انج زی
ــال  ــور مث ــه ط ــزود: ب ــد اف ــعودی فری مس
اکنــون بــرای خانــواده در بحــث پیشــگیری 
زندگــی  مهارت هــای  آموزش هــای  هــم 
ــد از  ــادی می توان ــد زی ــا ح ــه ت ــم ک را داری
خشــونت ها پیشــگیری کنــد. مشــاوره ها و راهنمایــی 
تلفنــی، یکــی از الزامــات اورژانــس اجتماعــی اســت؛ چــرا 
ــل  ــه دلی ــا ب ــی ی ــردم در شــرایط بحران ــه بســیاری از م ک
ــد  ــح می دهن ــگ مشــاوره، ترجی ــا ان ــان ی ــرس از اطرافی ت

ــا ــد. ایرن ــی مطــرح کنن ــق تلفن مشــکالت خــود را از طری

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا انتقــاد 
از تعطیلــی مــدارس بــرای کاســتن از آلودگــی هــوا گفــت: 
ــم ــده داری ــدون و کارشناسی ش ــه ای م ــه برنام ــاز ب ــا نی  م

ــا اشــاره  ــدی الشــکی ب ــی. قاســم احم ــه راه حــل مقطع ن
ــزود:  ــران و کالنشــهرهای کشــور اف ــوا در ته ــی ه ــه آلودگ ب

متاســفانه آلودگــی هــوا، اســتان های متعــددی 
را درگیر کرده و مســائل و مشــکالت بســیاری را 
بــه همــراه آورده؛ ایــن روزهــا هــوای اصفهــان، 
بســیار  تبریــز  و  اراک  قزویــن،  البــرز، 
جنوبــی  مناطــق  مــردم  و  اســت  آلــوده 
کشــور نیــز از ریزگردهــا رنــج می برنــد. 
ــو  ــود دارد.  عض ــای خ ــه ج ــم ک ــران ه ته

ــی  ــه آلودگ ــاره ب ــا اش ــس ب ــان مجل ــیون فرهنگی فراکس
ــم  ــد کرده ای ــا تاکی ــا و باره ــت: باره ــهرها گف ــوای کالنش ه
ــه پاســخگو نیســت.  ــن زمین ــات ســطحی در ای ــه اقدام ک
تعطیلــی مــدارس اصــال راه حــل مناســبی نیســت کــه 
متاســفانه امــروزه بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن راهکارهــا 

از ســوی دولــت مطــرح و عملیاتــی می شــود. 
احمــدی بــا بیــان اینکــه طرح هــای ارائه شــده بــرای 
برون رفــت از آلودگــی اصــال کارشناســی نیســت، ادامــه 
ــاز کار مــدارس  ــر فصــل آغ ــن روزهــا برخــی از تغیی داد: ای
صحبــت می کننــد. بایــد تاکیــد کنــم ایــن معضــل بــا تغییــر 

ــود.  ــت نمی ش ــم درس ــل ه فص
اینکــه مــاه مهــر، کالس نداشــته باشــیم 
نیســت.  مــردم  بــرای  مناســبی  پاســخ 
ایــن  بــرای  اصولــی  تصمیمــات  بایــد 
حــوزه گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــه حضــور همــه  ــاز ب برون رفــت از آلودگــی نی
اســت، گفــت:  هــم  کنــار  در  دســتگاه ها 
ــدام  ــر اق ــن ام ــرای ای ــت ب ــا جدی ــه دســتگاه ها ب ــر هم اگ
نکننــد، اوضــاع در ســال های آینــده از ایــن هــم بحرانی تــر 
می شــود. مجلــس، دولــت، شــهرداری، مــردم و همــه 
 دســتگاه های متولــی بایــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد 

و برنامه مدونی در این حوزه مطرح شــود. خانه ملت

تعطیلی مدارس، مشکل آلودگی را حل نمی کندخشونت های خانگی را به 148۰ اطالع دهید

حتما بخوانید!
تعطیلی مدارس، مشکل آلودگی ...

دادنامه
کالسه پرونده : ۴2-۹5 شماره دادنامه :1۹۸ مورخ ۹5/5/2۰ مرجع رسیدگی : شعبه ۴۹ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : مریم اعظمی نشانی : اصفهان، خ ملک شمالی، ک نواب، مجتمع نواب، 

واحد 1 ، وکیل : اصیل خوانده : غالمرضا فهمیه یی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک 

به مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۹2۹۴3۹ مورخ ۹5/۸/12 گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست مریم اعظمی 

به طرفیت غالمرضا فهمیه یی بخواسته مطالبه مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره سفته / چک به 

با توجه به  شماره 1۴5۴/۹2۹۴3۹/13 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 

دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانون وقت و انتظار کافی 

در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 

و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند. 

علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹۸، 51۹، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 

315، 31۰، 3۰۹، 3۰۷، 2۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال )دویست میلیون ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/۴۸۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت 

دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید ۹5/۸/12 لغایت زمان وصول و ابصال آن 

طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی عمومی اصفهان می باشد. 

شماره 3۰۸۶۰ / م الف – قاضی شعبه ۴۹ شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجید جواهری منش دارای شناسنامه شماره 53۶3۶  به شرح دادخواست به کالسه 5۴55/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت خانم بت 

الفوت  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  شکن بشناسنامه ۷  در تاریخ ۹5/۹/۶   

جواهری  حمیدرضا   -1 دختری   نوه  دختر-هرسه  1نوه  پسر-  نوه   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

منش - ش ش 2۴2۰- نوه پسر  2- مجید جواهری منش - ش ش 53۶3۶  - نوه پسر  3- 

لیلی جواهری منش - ش ش 1۷۷۰- نوه دختر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31۷۷۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح    ........ شماره  شناسنامه  دارای  پیکانی  خدایاری  الدین  آقای جالل 

5۴32/۹5 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

خدایاری پیکانی بشناسنامه 12۷5۷2۸۸۷1  در تاریخ ۹3/2/3۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

به مادر- پدر  1-اکرم قنبری - ش ش 3۷۷۷-  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 

مادر  2- جالل الدین خدایاری پیکانی - ش ش 3۷  - پدر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31۷۸۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 53۶۷/۹5  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 1۶۶۹   آقای یوسف محمودی 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یونس محمودی 

بشناسنامه 115۰۰5111۶  در تاریخ ۹5/۹/2۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به یک همسر-مادر- پدر  1-تابنده قاسمی - ش ش 115۰2355۷۸- همسر  

2- کوثر محمدی - ش ش 1۶1۹  - مادر 3- یوسف محمودی –ش ش 1۶۶۹- پدر متوفی و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31۷۸1/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا خلیلی دارای شناسنامه شماره ۹۹3  به شرح دادخواست به کالسه 53۷1/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرحناز خلیلی لنجی بشناسنامه 

1۴۰5  در تاریخ ۹۴/5/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به دو دختر و یک همسر  1-فریبا خلیلی لنجی - ش ش ۹۹3- فرزند  2- ریحانه خلیلی 

لنجی - ش ش 3۹۰  - فرزند 3- حبیب خلیلی لنجی –ش ش ۶3- زوج و الغیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 31۷۸2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نجمه بادپا دارای شناسنامه شماره ۴۸  به شرح دادخواست به کالسه 5۴2۶/۹5 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی لطیفی گنجه بشناسنامه ۸  

در تاریخ ۹5/۸/1۸   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1 فرزند دختر و یک همسر و مادر  1-دیانا لطیفی گنجه - ش ش 12۷۷1۹۶۸۷۷- فرزند دختر  

2- نجمه بادپا - ش ش ۴۸  - همسر متوفی 3- بیگم جان کریمی –ش ش 1- مادر متوفی و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31۷۸۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی قندی جلوانی دارای شناسنامه شماره 555۶1  به شرح دادخواست به کالسه 5۴۸1/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرا... قندی 

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۷۴/11/1۶ تاریخ  در    ۶3 بشناسنامه  جلوانی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر- ۶ فرزند دختر  1- مرتضی قندی جلوانی - ش 

ش 555۶1- فرزند پسر  2- رسول قندی جلوانی - ش ش 555۶2- فرزند پسر 3- حسین قندی 

جلوانی - ش ش ۴- فرزند پسر ۴- عصمت قندی جلوانی - ش ش 5- فرزند دختر 5- فاطمه 

قندی جلوانی - ش ش 555۶3- فرزند دختر ۶- فروغ قندی جلوانی - ش ش ......- فرزند دختر 

۷- شهناز قندی جلوانی - ش ش 5- فرزند دختر ۸- پروانه خانم قندی جلوانی - ش ش 5- فرزند 

دختر ۹- فخری قندی جلوانی - ش ش 3- فرزند دختر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 31۷۸۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  صادق   پدر:  نام  سحری  خانوادگی:  نام  عارف         نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد    نام خانوادگی: کیانیان نام پدر:اصغر نشانی 

محل اقامت: اصفهان- خ رباط- خ هدایت-پالک35محکوم به:به موجب رای شماره ۸۷۷   تاریخ 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    35 حوزه   ۹5/۷/2۶

به شماره  فقره چک  یک  وجه  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  پرداخت  به:به  است  محکوم 

۰۹۶52۷ عهده بانک تجارت و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۷/11 تا سررسید چک اجرای 

حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ چهل و سه هزار 

و پانصد تومان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشر اجرائیه.ماده 3۴ قانون 

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

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

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

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

صریحا اعالم نماید.

شماره: 3221۴/ م الف دفتر شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
آبادی  1-صفری حسن  خانوادگی:  نام  2-مریم         اله  1-قدرت  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت: هردو نفر مجهول  اله  نشانی محل  اکبر 2- قدرت  نام پدر: 1-علی  آبادی  2-صفری حسن 

المکان مشخصات محکوم له: نام:بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقی قهساره    نام خانوادگی: 

به:به موجب  باران ط5 واحد35 محکوم  باال- ساختمان  باغ  اقامت: اصفهان- چهار  - نشانی محل 

رای شماره 12۰۰   تاریخ ۹5/۷/12 حوزه ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۷۰/۶۸5/1۷5 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته 

1/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2۴۰/۰۰۰ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 

طبق هزینه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک)۹5/2/1۹( لغایت زمان اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

نماید.

شماره: 322۴3/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ح   5۴۹1/۹5 به کالسه  دادخواست  شرح  به    2 شماره  شناسنامه  دارای  الدانی  ترک  حسین  آقای 

1۰ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ترک 

الدانی بشناسنامه 25  در تاریخ ۹5/3/1۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۴ فرزند پسر و ۴فرزند دختر و یک عیال دائمی که به شرح ذیل می 

باشد  1- محمود ترک الدانی - ش ش 5- پسر متوفی 2- حسین ترک الدانی - ش ش 2- پسر 

متوفی 3- رضا ترک الدانی - ش ش 35- پسر متوفی ۴- صادق ترک الدانی - ش ش 13- پسر 

متوفی 5- فاطمه ترک الدانی - ش ش 1۰21- دختر متوفی ۶- زهرا ترک الدانی - ش ش 12۰3- 

دختر متوفی ۷- مریم ترک الدانی - ش ش 1۷- دختر متوفی ۸- طاهره ترک الدانی - ش ش 

213۴- دختر متوفی ۹- نصرت نصیری فرزند حسین - ش ش 1۴3- همسر متوفی و الغیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

صادر خواهد شد.

 شماره : 31۷۸3/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غالمرضا        نام خانوادگی: پالهنگ نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:علیرضا    نام خانوادگی: قربانی با وکالت رضا دانشور نشانی محل اقامت: 

اصفهان- خ کاوه-خ نگارستان۰خ ورزشگاه کوچه نوید پالک سوم محکوم به:به موجب رای شماره ۷2۹   

است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  2۶  شورای حل  تاریخ ۹5/۷/2۸ حوزه 

علیه محکوم است به:حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند قطعی یک دستگاه خودروی سواری 

سمند به شماره انتظامی 13-1۸5131 و پرداخت مبلغ 1/۴۸5/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

مبلغ پانصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 

3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

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

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

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

ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 322۰۷/ م الف دفتر شعبه 2۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرشاد        نام خانوادگی: قائدی دهسوری نام پدر: حسین  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا    نام خانوادگی: بهمنی حیدرآبادی 

نام پدر:حسینعلی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان جی- سه راه شهید رجایی مجتمع 

مروارید واحد 1۰محکوم به:به موجب رای شماره ۷13   تاریخ 2۷/ ۹5/۴ حوزه ۴5  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3/1۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹3/۴/21 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

شماره: 322۰3/ م الف دفتر شعبه ۴5 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:۹3۰۹۹۸۰3۶15۰۰۸11  شماره  ابالغنامه:۹51۰1۰۶۸3۷۰۰۷513  شماره 

نام  نام: احمدرضا 2-  ابالغ شونده حقیقی:1-  تنظیم:13۹5/1۰/1۶ مشخصات  تاریخ  شعبه:۹51۶25 

پیوست  به  پیوست:  مدارک  المکان  مجهول  نشانی:   -۴ محمدعلی  پدر:  نام   -3 خانوادگی:مسیبی 

اجرائیه ای شماره ۹51۰۴2۶۸3۷۰۰۰11۹ جهت ابالغ ارسال می گردد..

شماره:3223۷/ م الف شعبه 1۰ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: منصور        نام خانوادگی: ذوالفقاری سیچانی نام پدر: غالمحسین  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:شهرزاد نام خانوادگی: شصت فوالدی 

نام پدر:عبدالعلی نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان باغ دریاچه- کوچه مهرگان مجتمع پامچال 

واحدB5محکوم به:به موجب رای شماره 12۶۷   تاریخ 2۹/ ۹5/۷ حوزه ششم  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۹5/۰۰۰/۰۰۰ریال 

بابت اصل خواسته و 2/2۰2/5۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 

چک )۸۹/۶/2( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای 

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

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

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

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

نماید.

شماره: 322۰۹/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده ۹5۰۷۸2 شماره دادنامه : 15۹3 مورخ ۹5/۸/2۹ مرجع رسیدگی شعبه ۹ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : رضا استادپور به نشانی اصفهان، چهارباغ عباسی ، ابتدای شیخ بهایی روبه 

رو مجتمع تجاری گاندی فروشگاه ماهان وکیل حسین محمدیان و سارا تاج الدین نشانی اصفهان، 

بهادران  فریبا   : خوانده   1۸ واحد   3 طبقه   ، )ارغوان(  تجارت  بانک  ساختمان  شمالی،  شیخ صدوق 

نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با   : مطالبه گردشکار   : خواسته  المکان  مجهول  نشانی   ،

آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  شورا ضمن  محترم  اعضای  مشورتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست رضا استادپور به طرفیت 

 1۶2۴۰۷ های  شماره  به  چک  فقره   3 وجه  ریال   2۷/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  بهادران  فریبا 

مورخ ۹5/3/25 ، 1۶2۴۰۸ مورخ ۹5/۴/25 ، ۹۴5۷5۶ مورخ ۹5/۴/2۷  عهده بانک 1 – پاسارگاد 

2- ملی 3- ملی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با  توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 

اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 

ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و 

از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن  نیز حکایت 

 2۴۹ ،  313 ،31۰  ، و مواد 315  دادرسی مدنی  آئین  قانون  استناد مواد 1۹۸، 51۹، 522  به  دعوی 

یال عنوان اصل خواست و  به پرداخت مبلغ 2۷/5۰۰/۰۰۰  به محکومیت خوانده  قانوت تجارت حکم 

پرداخت 1/۸25/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکل طبق تعرفه به پرداخت خسارات 

تأخیر و تأدیه از تاریخ فوق لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی وظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

 شعبه خواهد بود و بیست روز پس از آن قابل تجدی نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره 31۶۷۷ / م الف – قاضی شعبه ۹ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه  پرونده:۹5۰۹۹۸3۶5۴۴۰۰235 شماره  ابالغنامه:۹51۰1۰3۶5۴۴۰1۰۷3 شماره  شماره  

:۹5۰2۴۶ تاریخ تنظیم:13۹5/1۰/1۹ خواهان حمید رضا خرمی فرزند نبی اله و احترام محمودی فرزند 

ناصر و زهرا رشیدی فرزند یداله و زهرا رشیدی فرزند ابراهیم با وکالت آرمان کمانی دادخواستی به 

و  تنفیذ  اعالم  به خواسته  فرزند رضا  امینی  و عباس  طرفیت خوانده رسول فخرنیان فرزند حسین 

ابطال قولنامه 15۶۰2 مورخ ۹2/2/15 و اعالم تنفیذ و ابطال قولنامه 15۶15 مورخ ۹2/2/5 و جبران 

نامه خسارات دادرسیاعم از حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان 

واقع  فالورجان  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان دادگستری – طبقه اول – اتاق 125 ارجاع و به کالسه 

۹5۰2۴۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ ۹5/12/۰2 و ساعت 1۰ صبح تعیین شده است. 

آیین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  ودر  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت   به 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

حاضر گردند. 

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فالورجان – حسین شمس
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حوادثخواندنی

پشتیبانی از ناهی از منکر
ــرادر اینجانــب در  ســال 1372، ب
یــزد از میادیــن شــهر   یکــی 
کــرده  مشــاهده  را   منکــری 
و مرتکبــان خــاف را نهی از منکر 
ــه  ــکار ب ــان خاف ــد. جوان می کن
می زننــد.  راکتــک  او  شــدت 
ایشــان راهی بیمارســتان می شــود 

و ضاربان هم فرار می کنند.
ــه واکنشــی نشــان نمی دهنــد.   مســئوالن شــهر نیــز هیچ گون
شــاید دو روز از ایــن قضیــه می گذشــت کــه ناگهــان عــده ای 
ــه  ــد و هم ــتان آمدن ــه بیمارس ــات ب ــرای ماق ــئوالن ب از مس
ــا  ــد. بعده ــان کردن ــردن ضارب ــدا ک ــرف پی ــود را ص ــت خ هم
ــه  ــرادرم در روزنام ــوردن ب ــک خ ــان کت ــدیم جری ــه ش متوج
ــری  ــام معظــم رهب ــود و مق ــوری اســامی درج شــده ب جمه
هنــگام مطالعــه روزنامه هــا بــه ایــن خبــر کــه می رســند، دور 
ــریع  ــه س ــد ک ــئوالن می خواهن ــند و از مس ــط می کش آن خ
پیگیــر شــوند. در نتیجــه ضاربــان دســتگیر می شــوند و ایــن 
ــت از ارزش هــای  ــی در حمای ــک راهپیمای ــدام زمینه ســاز ی اق
اســامی در شــهر یــزد می شــود. حجت االســام و المســلمین 
آقــای علــی ابوترابــی، عضــو هیئــت علمــی مؤسســه آموزشــی 

و پژوهشــی امــام خمینــی رحمــة هللا

 100 کارتن خواب معتاد 

در اصفهان شناسایی و پذیرش شدند
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــور در جلســه شــورای مب رســول زرگرپ
اســتان گفــت: 100 کارتن خــواب معتــاد در اصفهــان شناســایی 
50 نفــر از ایــن عــده در گرمخانــه پذیــرش و 50 نفــر هــم بــه 
مرکــز مــاده 16 اســتان ارجــاع داده شــدند. در مرکــز نگهــداری 
و کاهــش آســیب موضــوع مــاده 16 قانــون مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، معتــادان فاقــد گواهــی درمــان و معتــادان متجاهــر 
 )کســی کــه عمــل خــود را بــه صــورت آشــکار انجــام دهــد(

به مدت یک تا سه ماه نگهداری می شوند. 
زرگرپــور بــا اشــاره بــه میــزان مــرگ و میــر ناشــی از 
مســمومیت حــاد مــواد مخــدر گفــت: ســهم زنــان در 
اعتیــاد و مــرگ ناشــی از آن 10 درصــد اســت و طبــق 
بــه  مکلــف  بیمارســتان ها  بهداشــت،  وزارت  بخشــنامه 
ــان  ــد درم ــا رون ــتند ت ــاردار هس ــاد ب ــان معت ــایی زن شناس
ــود. ــام ش ــتی انج ــه بهزیس ــان ب ــا و معرفی ش ــوزادان آن ه ن

ــان  ــان، کرم ــتان های اصفه ــران اس ــه خی ــان اینک ــا بی  وی ب
و کردســتان، اقدامــات خوبــی در زمینــه مبــارزه با مــواد مخدر 
و پرداخــت هزینه هــای درمــان آن هــا انجــام داده انــد گفــت: 
ــی از  ــات خوب ــز اقدام ــر نی ــادان متجاه ــع آوری معت در جم
ســوی ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت. زرگرپــور بــا اشــاره 
ــاره کمپ هــای  ــه گــزارش مدیــر کل بهزیســتی اســتان در ب ب
ــا حــدود  تــرک اعتیــاد گفــت: در 9 مــاه امســال، 90 کمــپ ب
18 هــزار نفــر مراجعــه در اســتان فعالیــت داشتند.اســتاندار 
ــواد  ــن م ــدود 33 ُت ــدت ح ــن م ــزود: در همی ــان اف اصفه
مخــدر در اســتان کشــف شــد. بــر اســاس آمــار اعام شــده از 
ســوی شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان در 

ایــن اســتان حــدود 96 هــزار معتــاد وجــود دارد.

اعدام قاتل 23 ساله در کرمان 
ــنبه در  ــروز یکش ــح دی ــمس الدین ر«صب ــاص »ش ــم قص حک
ــه اجــرا  ــی ســاعت 7 و 45 دقیق ــان حوال ــدان شــهاب کرم زن
شــد. ایــن فــرد کــه حــدود ســه ســال قبــل در یــک درگیــری 
ــود  ــل رســانده ب ــه قت ــی« را ب ــم زینل ــداد »عظی ــان مق در خیاب
صبــح یکشــنبه در محوطــه زنــدان کرمــان قصــاص شــد. 
ــای دم در  ــی اولی ــل نارضایت ــه دلی ــاله ب ــمس الدین 23 س ش

ــد. ــان داده ش ــی اش پای ــه زندگ ــاص و ب ــان قص ــور آن حض
شــد کــه  اجــرا  حالــی  در  جــوان  ایــن  قصــاص  حکــم 
تاش هــای زیــادی از ســوی خانــواده اش و همچنیــن بعضــی 
ــرای کســب رضایــت اولیــا صــورت گرفــت  مــردم و رســانه ها ب

کــه بی نتیجــه مانــد.

ــای  ــواع و مدل ه ــان ان ــای خانه م ــا در کابینت ه ــتر م  بیش
ــرد  ــم کارب ــه نمی دانی ــم ک ــی داری ــه و تابه های ــف قابلم مختل
ــگاه نخســت  ــرای چیســت. اگرچــه شــاید در ن ــدام ب ــر ک ه
ــوه  ــدان مهــم جل ــرای بســیاری از مــردم چن ــن موضــوع ب ای
نکنــد، امــا بــا کمــی تحقیــق و مطالعــه مطالــب مربــوط بــه 
ســامت و بهداشــت و….، متوجــه خواهیــم شــد کــه انتخــاب 
ــرای پخــت غــذا بســیار مهــم اســت؛ چــرا  ظــرف مناســب ب
کــه طبــخ غــذا در بعضــی از ظــروف ممکــن اســت صدمــات 
ــروز  ــد و موجــب ب ــواده بزن ــه اعضــای خان ــری ب جبران ناپذی

ــود. ــا ش ــی بیماری ه بعض
مســعود فیروزکوهــی، از متخصصــان تغذیــه، دربــاره ســامت 
مــارک  از  مهم تــر  می گویــد:  تابه هــا  و  قابلمه هــا  انــواع 
قابلمــه و تابه هــای آشــپزخانه، اســت نــوع مــوادی اســت کــه 
در ســاخت آن هــا بــه کار رفتــه و همچنیــن میــزان ضخامــت و 
انــدازه ایــن ظــروف اســت. میــزان رســانا بــودن هــر ظرفــی در 
برابــر حــرارت بــا یکدیگــر فــرق می کنــد و بســتگی بــه نــوع 

مــواد ســازنده آن هــا دارد. بنابرایــن انتخــاب ایــن ظــروف بهتر 
اســت نســبت بــه نــوع غذا و پخــت و پــزی کــه می خواهیم در 
 آن هــا انجــام دهیــم، صــورت گیــرد. ظروفــی کــه بــرای پخــت 
 و پــز اســتفاده می کنیــم، می تواننــد طعــم و مــزه غــذا 
را تغییــر دهنــد و ایــن تغییــر مــزه بســتگی بــه مقــدار مــاده ای 
دارد کــه از ظــروف پخــت و پــز بــه داخــل مــواد غذایــی نفــود 

ــد. می کن
مســعود فیروزکوهــی ادامــه می دهــد: هــر ظرفــی کــه 
بــرای پخــت و پــز اســتفاده می کنیــم، مقــداری از فلــز 
ــن  ــه در آن در حــال پخت ــی ک ــواد غذای ــه داخــل م خــود را ب
ــاال  ــای ب ــه حرارت ه ــژه در درج ــد و به وی ــت، وارد می کن اس
ــرف  ــز از ظ ــوذ فل ــزان نف ــود. می ــتر می ش ــدار بیش ــن مق ای
 پخــت و پــز بــه داخــل مــواد غذایــی، بســتگی بــه نــوع غــذا 

)اسیدی – قلیایی( دارد. 

 تمــام مــواد اعــم از فلــز و ... بــر اثــر حــرارت، اتم هــا 
و مولکول هــای خــود را از دســت می دهنــد؛ به ویــژه اگــر 
ــن  ــد، ای ــرار گیرن ــی ق ــا قلیای ــیدی ی ــول اس ــک محل در ی

می شــوند. ســریع تر  واکنش هــا 
فیروزکوهــی بــه ظــروف آلومینیومــی اشــاره می کنــد و می گوید: 
ــی  ــای آلومینیوم ــز، قابلمه ه ــت و پ ــروف پخ ــن ظ رایج تری
هســتند کــه قــدرت انتقــال حــرارت را بــه خوبــی دارنــد. ایــن 
قابلمه هــا بــه راحتــی تمیــز و شســته می شــوند و گــران هــم 
نیســتند؛ امــا اشــکاالتی هــم دارنــد؛ یکــی از ایــن اشــکاالت 
ــاد ظــروف  ــه آن اشــاره کــرد، تاثیــر زی ــوان ب عمــده کــه می ت
آلومینیومــی بــر مــواد غذایــی در حــال پختــن در آن اســت؛ 
ــه درون  ظــروف آلومینیومــی بیشــتر مولکول هــای خــود را ب
غذایــی کــه در آن در حــال پختــن اســت، وارد می کنــد و اگــر 
ایــن غــذا مــواد اســیدی داشــته باشــد، میــزان آلومینیومــی 

ــن ظــروف باعــث  ــذا می شــود، بیشــتر اســت. ای ــه وارد غ ک
ــرکه  ــرش، س ــی، لیموت ــه گوجه فرنگ ــی ک ــگ غذای ــر رن  تغیی

و زرده تخم مرغ در آن ها وجود دارد، می شود. 
ــوم  ــر اینکــه وجــود آلومینی ــی ب ــی وجــود دارد مبن تئوری های
در غــذا می توانــد عامــل کمک کننــده ای در بــروز بیمــاری 
ــت  ــوری اس ــد تئ ــوز در ح ــن هن ــه ای ــد و البت ــر باش  آلزایم

و ثابت نشده است.
ــه  ــه و تاب ــد: قابلم ــز می گوی ــی نی ــروف مس ــاره ظ وی درب
مســی نیــز ظــروف خوبــی بــرای پخــت و پــز هســتند؛ 
ــت  ــرارت اس ــرای ح ــی ب ــی خوب ــانای خیل ــس رس ــرا م  زی
و در نتیجــه مــواد غذایــی کــه در یــک قابلمــه مســی در حــال 
 پختــن هســتند، بــه طــور مســاوی و یکســان حــرارت دیــده 
و می پزنــد در نتیجــه کیفیــت غــذای پخته شــده بهتــر اســت. 
ــرای پخــت   نیــازی نیســت هنگامــی کــه از ظــروف مســی ب

و پــز اســتفاده می کنیــم، حــرارت بســیار زیــادی بــه آن 
بدهیــم. حــرارت کــم تــا متوســط بــرای پختــن مــواد غذایــی 
ــروف  ــه ظ ــه ب ــی را ک ــزان حرارت ــن می ــت. بنابرای ــی اس کاف
ــد. ظــروف مســی  ــد رعایــت کنی حیــن پختــن غــذا می دهی

ــد. ــاز ندارن ــاال نی ــی ب حــرارت خیل
 از طرفــی تمــاس مســتقیم مــواد غذایــی بــا مــس چنــدان 
مطلــوب نیســت؛ زیــرا ممکــن اســت باعــث تغییــر انســجام 
ــاب  ــه لع ــی ک ــروف مس ــن رو ظ ــود؛ از ای ــی ش ــواد غذای م
ــز  ــرای پخــت و پ داده می شــوند، ظــروف بســیار مناســبی ب
هســتند. هــر زمــان کــه بــر اثــر اســتفاده زیــاد یــا شست وشــو 
ــش  ــاره آن را روک ــوان دوب ــرود، می ت ــن ب ــاب از بی ــن لع ای

ــاب داد. لع
ــه  ــل از اینک ــی را قب ــروف مس ــز ظ ــد: هرگ ــد می کن وی تاکی
مــواد غذایــی داخــل آن بریزیــم، بــر روی حــرارت قــرار 
ــع روی آن  ــش قل ــن پوش ــن رفت ــث از بی ــرا باع ــم؛ زی ندهی

می شــود و بــه آن صدمــه می زنــد.

ابتال به سرطان با ظروف تفلون
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ــر  ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکات م ــه مش ــیدگی ب رس
ارتبــاط اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس 

ــت  ــش اینترن ــان، در بخ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــروش ش ف
ــدند. ــه ش ــن برنام ــترکان در ای ــؤال مش ــخگوی س ــرعت پاس پرس

ــا قطــع  ــت م ــم و اینترن ــن خــود را عــوض کردی ــا خــط تلف     م
ــد  ــت جدی ــن خــط اینترن ــرای گرفت ــد ب ــرات می گوی شــد. حــاال مخاب
ــه ای  ــه هزین ــت ک ــن اس ــا ای ــؤال م ــد. س ــام کنی ــاره ثبت ن ــد دوب بای
ــه  ــم، چ ــت کرده ای ــت پرداخ ــط اینترن ــن خ ــرای گرفت ــا ب ــه قب  ک

می شود؟
ــی  ــی مدت ــه طوالن ــرات پروس ــرکت مخاب ــردان ش ــل برگ ــروژه کاب پ
و  آن پیش بینی هــای الزم صــورت می گیــرد  از  قبــل  اســت کــه 

اطاع رســانی آن نیــز بــه صــورت گســترده انجــام می شــود. 
ایــن مشــترک می توانــد بــا مراجعــه بــه مرکــز دریافت کننــده 
اینترنــت نســبت بــه عــودت مبلــغ اینترنــت خــود اقــدام کنــد؛ ضمــن 
اینکــه مخابــرات پــس از کابــل برگــردان بــه مــدت یــک مــاه اینترنــت 
رایــگان بــه مشــترکان خــود هدیــه می دهــد و ایــن مشــترکان 
 می تواننــد بعــد از ایــن یــک مــاه، یکــی از طرح هــای مخابــرات 

را انتخاب و اســتفاده کنند.

ــت کــرده ام؛ امــا      حــدود دو مــاه اســت کــه درخواســت اینترن
ــاط قطــع  ــن ارتب ــام ای ــل ثبت ن ــل از تکمی ــی قب ــام تلفن زمــان ثبت ن

ــرا؟ ــود؛ چ می ش
مــا درگاه هــای مختلفــی بــرای ثبت نــام داریــم؛ یکــی از ایــن 
 2020.tce.ir درگاه هــا شــماره 2020 اســت. دومیــن راه درگاه اینترنتــی 

است.
ــه اینترنــت   امــا اگــر امکان ســنجی مــا نشــان دهــد کــه امــکان ارائ
پرســرعت در آن منطقــه ممکــن نیســت، مشــترکان بایــد صبــر کننــد 
ــه  ــه کســانی ک ــن باشــند ک ــی فراهــم شــود و مطمئ ــات فن ــا امکان ت

ــد. ــرار دارن ــذاری ق ــت واگ ــد در اولوی ــام کرده ان ثبت ن

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

 آیــت هللا اکبــر  هاشــمی رفســنجانی روز یکشــنبه 19 دی 1395 دعــوت حــق 
ــای  ــام فعالیت ه ــار تم ــی شــتافت. ایشــان در کن ــار باق ــه دی ــت و ب ــک گف را لبی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــادی داش ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــش پررنگ ــی، نق سیاس
ــای  ــا حمایت ه ــه ب ــی ک ــی از پروژه های ــد. یک ــازندگی« نامیدن ــردار س او را »س
ــوالد  ــروژه ف ــت، پ ــعه یاف ــد و توس ــاخته ش ــازندگی س ــردار س ــن س ــغ ای بی دری
مبارکــه بــود. بــرای درک بهتــر نقــش ایشــان در ایــن پــروژه بــا مهنــدس عرفانیــان 
مجــری طــرح احــداث فــوالد مبارکــه، بــه گفت وگــو پرداختیــم. آنچــه می خوانیــد 

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص
احداث پروژه فوالد مبارکه

ــه، درگذشــت حضــرت  ــوالد مبارک ــان، مجــری طــرح احــداث ف ــدس عرفانی مهن
ــور  ــران کش ــژه صنعتگ ــردم و به وی ــوم م ــه عم ــنجانی را ب ــمی رفس ــت هللا  هاش آی
تســلیت گفــت و خاطرنشــان کــرد: آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در صــدر افــرادی 
ــه در همــه عرصه هــای انقــاب نقــش برجســته و تأثیرگــذاری داشــت.  ــد ک بودن
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــروژه ف ــداث پ ــرای اح ــور ب ــوالد کش ــت ف ــه صنع ــاالن عرص فع
دنبــال کســی بودنــد کــه بــه دنبــال انجــام حرکت هــای بنیادیــن در اقتصــاد کشــور 
ــای  هاشــمی رفســنجانی نمی توانســت  ــر از آق باشــد.در آن زمــان هیچ کســی بهت
ــی)ره(  ــه حضــرت امــام خمین ــی ب ــه ایشــان از طرف ــد؛ چــرا ک ــا کمــک کن ــه م ب
نزدیــک بودنــد و در عیــن حــال در مجلــس شــورای اســامی از نفــوذ و توانمنــدی 

باالیــی برخــوردار بودنــد.
توسعه اقتصاد و صنعت کشور

وی ادامــه داد: آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در طــول دوران کاری قبــل و بعــد از 
انقــاب، از جملــه باهوش تریــن و خردمندتریــن مدیــران دســتگاه اجرایــی کشــور 
ــه  ــکار و خاقیــت ایشــان در توســعه اقتصــاد و صنعــت کشــور، نمون ــد و ابت بودن
ــه  ــوزی های پدران ــا دلس ــان ب ــد. ایش ــوب می ش ــعه محس ــرای توس ــی ب مطلوب
ــه  ــا ب ــت و تنه ــیاری را در اوج مظلومی ــات بس ــع اتهام ــیاری از مواق ــود در بس خ

دلیــل افــکار و اهــداف بلنــد خــود تحمــل کردنــد.
شروع عملیات ساخت فوالد مبارکه

ــرای  ــه نحــوه اتخــاذ تصمیــم ب مجــری طــرح احــداث فــوالد مبارکــه در ادامــه ب
راه انــدازی شــرکت فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد و گفــت: شــروع عملیــات ســاخت 
ــا  ــه م ــون ب ــن قان ــه ای ــاز شــد ک ــاده واحــده ای آغ ــب م ــا تصوی ــه ب ــوالد مبارک ف
اجــازه نمــی داد کــه خــارج از چارچــوب مــاده واحــده موجــود، اقــدام بــه ســاخت 

فــوالد مبارکــه یــا کارخانه هایــی نظیــر آن کنیــم و اجــرای پروژه هــای همچــون 
فــوالد مبارکــه بــا قوانیــن آن روز مغایــر بــود. آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی بــا تغییــر 
ــود  ــم نب ــن علی رغ ــر ای ــاوه ب ــد؛ ع ــت کردن ــروژه حمای ــن پ ــرای ای ــون، از اج آن قان
ــارات  ــص اعتب ــا تخصی ــروژه ب ــن پ ــروژه، کار ای ــن پ ــرای ای ــب ب ــای مناس بودجه ه
ــروژه  ــن پ ــای احــداث ای ــا، بن ــاز فعالیت ه ــج ســال اول آغ ــاز شــد. در پن ــی آغ اندک
ــد.  ــام ش ــنجانی انج ــمی رفس ــت هللا  هاش ــت آی ــا حمای ــا ب ــاخت های آن تنه و زیرس
در اواخــر دوران ریاســت جمهــوری ایشــان، مجلــس وقــت از بنــده خواســت کــه بــا 
حضــور در مجلــس، کلیــات برنامه هــای پــروژه فــوالد مبارکــه را تبییــن کنیــم. ایــن 
ــن گذاشــته  ــر ای ــا ب ــدگان راهبردهــای گفته شــده را شــنیدند و بن ــاد؛ نماین اتفــاق افت
ــه  ــد همه جانب ــا تأیی ــت آرا و ب ــا اکثری ــه ب ــوالد مبارک ــاخت ف ــات س ــه عملی ــد ک ش

آیــت هللا  هاشــمی اجــرا شــود.

بودجه ساخت فوالد مبارکه
عرفانیــان افــزود: در دوران ریاســت جمهــوری آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی، بودجــه 
ســاخت فــوالد مبارکــه از 40 میلیــارد تومــان بــه 70 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت 
و پــس از آن آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی اعــام داشــتند بــه شــرطی کــه کارخانــه 
فــوالد مبارکــه تــا ســال 1372 راه انــدازی شــود، ســاالنه 20 میلیــارد تومــان بــه فــوالد 
ــا ســالی 2  ــن، تنه ــا پیــش از ای ــه ت ــود ک ــی ب ــن در حال ــه پرداخــت شــود؛ ای مبارک
ــبب  ــر س ــن ام ــد. همی ــاص داده می ش ــه اختص ــوالد مبارک ــه ف ــان ب ــارد توم میلی
انتقــال دانــش فنــی، ادامــه و اتمــام عملیــات ایــن پــروژه شــد و درنهایــت 18 هــزار 
نفــر در قالــب 200 شــرکت پیمانــکاری در ایــن طــرح مشــغول بــه کار شــدند. در آن 
ــی  ــده ای حت ــرد و ع ــکل بگی ــه ش ــوالد مبارک ــه ف ــرد ک ــاور نمی ک ــس ب ــان هیچ ک زم
ــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــتند کــه ســاخت فــوالد مبارکــه ریختــن پــول بیت المــال  ب

در چــاه اســت.
تغییر وضعیت صنعت کشور

مجــری طــرح احــداث فــوالد مبارکــه گفــت: زمانــی کــه آیــت هللا  هاشــمی 
رفســنجانی شــخصا بــه فــوالد مبارکــه آمدنــد، بــر لــزوم راه انــدازی ایــن مجتمــع 
ــد  ــام کردن ــه اع ــوالد مبارک ــرداری ف ــان بهره ب ــد و در ســال 72 در زم ــد کردن تأکی
امــروز بــا افتتــاح ایــن شــرکت متوجــه شــدیم کــه در کشــور ایــران توانایی هایــی 
وجــود دارد کــه گاه ممکــن اســت از نــگاه رئیــس  جمهــور نیــز پنهــان مانــده باشــد. 
ــر  ــم تحــت تأثی ــرم می توان ــروز در دفت ــه مــن ام ــن حــال ایشــان گفــت ک در عی
فــوالد مبارکــه، تغییــر وضعیــت صنعــت کشــور را ببینــم کــه ایــن همــان انتقــال 

ــاوری بــه وجــود آمــده اســت. دانــش و خودب
تأثیر آیت هللا  هاشمی رفسنجانی در شکل گیری فوالد مبارکه

وی تأثیــر آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در شــکل گیری فــوالد مبارکــه را انکارناپذیــر 
ــژه  ــگاه وی ــل ن ــه دلی ــه ب ــوالد مبارک ــتاوردهای ف ــی دس ــت: تمام ــت و گف دانس
ــروژه حاصــل شــد  ــن پ ــر ای ــم هدایتگ ــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در رأس تی آی
و نــگاه ایشــان بــه مــا اجــازه مــی داد کــه چنیــن کارهایــی را انجــام دهیــم. ایــن 
ــه  ــان ب ــزرگ اجــرای بســیاری از پروژه هــای اقتصــادی کشــور را در آن زم مــرد ب
معنــای واقعــی کلمــه مــادری کــرد؛ یعنــی حاضــر می شــد بــه هــر طریــق ممکــن 
و بــا اســتراتژی خــاص بــرای کســب افتخــاری دیگــر بــرای کشــور بــا طرف هــای 
ــه  ــوالد مبارک ــروژه ف ــا پ ــان دقیق ــد و ایش ــو کن ــره و گفت وگ ــود مذاک ــل خ  مقاب

را مادری کرد.
اگر آقای هاشمی رفسنجانی نبود، پروژه فوالد مبارکه هم نبود

مهنــدس عرفانیــان تصریــح کــرد: الزم اســت مــن در اینجــا بــه ایــن نکتــه اعتــراف 
کنــم کــه اگــر آقــای  هاشــمی رفســنجانی نبــود، پــروژه فــوالد مبارکــه هــم نبــود؛ 
چــرا کــه اگــر هــر قــدر مــا در حــوزه اجــرا نیــز قــوی باشــیم، امــا در مقــام حمایــت 
و پشــتیبانی فــردی نیــاز بــود تــا بــا قــدرت مافــوق اجرایــی خــود از ایــن طــرح 

حمایــت کنــد کــه ایشــان بــه خوبــی ایــن کار را انجــام دادنــد. 
وی در پایــان، فقــدان ایشــان را صدمــه ای جبران ناپذیــر بــرای صنعــت و آبادانــی 
ــه  ــوالد مبارک ــزرگ ف ــع ب ــرد: مجتم ــدواری ک ــار امی ــت و اظه ــران دانس ــور ای کش
اصفهــان کــه بــا حمایــت آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی بــه ثمــر رســید، همچنــان 

ــه کار خــود ادامــه می دهــد. ــا قــوت و قــدرت ب ب

مجری طرح پروژه فوالد مبارکه مطرح کرد:

نقش سازنده آیت هللا  هاشمی رفسنجانی در راه اندازی فوالد مبارکه


