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کارآمدی ناالیقی و نا

له
قا

رم
س در شماره قبل از انحصارطلبی به عنوان یکی از 

کوتاه مطالبی  آسیب های مدیریتی نام برده و 
گماشتن مدیران  بیان شد. در ادامه بحث به 

کارآمد اشاره می کنیم.  نا الیق و نا
گاهی و ناالیقی درست در مقابل شایسته ساالری  ناآ
گاهی نسبت  گر کسی از تعهد، توانایی، علم و آ است. ا
به کاری برخوردار نباشد و مسئولیتی را بپذیرد، به خود 

کرده است. و جامعه خود خیانت 
گر  ا که  ح است  نکته مطر این  اسالمی  فرهنگ  در   
که داری پیدا  کسی توانمندتر از خودت در مدیریتی 
کار مردم  شد، وظیفه، تحویل مدیریت به اوست تا 
زمان  و  هزینه  کمترین  با  و  برسد  انجام  به  درست 

مردم به نتیجه الزم برسند. 
ناکارآمد می فرماید: انسان های   حضرت علی)ع(  درباره 
»فاّن المتکاره مغیبه خیٌر من مشهده و قعوده اغنی 

من نهوضه ...

در صفحه )8( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

کیمیای وطن:اخبار روز گفت وگوی اختصاصی با  امام جمعه اصفهان در 

 شبکه های مجازی
یک پروژه نفوذ به خانواده هاست

امام جمعه اصفهان، دست تنهای ستاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر را برای جلوگیری از ترویج منکرات بی صدا 

که همه دستگاه ها باید برای ... کید دارد  می داند و تا

فالگیری تلگرامی، کالهبرداری مدرن
در صفحه )7( بخوانید
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
شــورای اســامی از شفاف ســازی حقــوق و درآمدهــای 
به ویــژه مدیــران ســخن بــه میــان آورد و عنــوان 
ــده  ــون دی ــن قان ــعه ای ــم توس ــه شش ــرد: در برنام ک
شــده اســت؛ زیــرا کــه فضاســازی جامعــه بــه 

می دهــد  نشــان  شــده کــه  گونــه ای 
مدیــران مــا فاســد هســتند؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه کمتــر از یــک درصــد از 
ــد  ــرف عمــل می کنن ــران خــارج از ع  مدی
و بــا ایــن قانــون مشــخص خواهــد شــد 

ــا پاک دســت هســتند. ــران م ــه مدی ک
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدمهــدی 
زاهــدی دیــروز ســوم بهمن مــاه در جلســه 
شــورای اداری شهرســتان کرمــان گفــت: 
پــس از حادثــه پاســکو دیگــر در ســاخت 
ــهرداری ها  ــت و ش ــه نیس ــامح پذیرفت ــازها تس  و س
 و ســایر دســتگاه های مربوطــه مســئولیت ســنگینی 

را در این زمینه بر عهده دارند.
ــه ششــم توســعه ــات برنام ــه مصوب ــا اشــاره ب  وی ب

اظهــار کــرد: در برنامــه ششــم توســعه مصــوب شــد 
ــا شــود؛  کــه 15 درصــد بافــت فرســوده شــهرها احی
ــن  ــم؛ همچنی ــن نداری ــز ای ــاره ای ج ــه چ ــن آنک ضم
برنامــه  ایــن  در  شــهرداری ها  بــه  ویــژه  توجــه 
ــود  ــع می ش ــز توزی ــه در مرک ــی ک ــته ایم و منابع داش

ــد. ــد ش ــت خواه ــهرها پرداخ ــل ش ــون در داخ اکن
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
ــران  ــث ایثارگ ــه بح ــژه ب ــگاه وی ــامی ن ــورای اس ش
ــد غیرعامــل، اقتصــاد  زیرســاخت های دفاعــی، پدافن
زیرســاخت های  و  ســامت  بیمــه  دانش بنیــان، 
آموزشــی را از دیگــر مصوبــات برنامــه ششــم توســعه 

ــمرد. برش
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا ادامــه وضعیــت 

ــن  ــدان دور ممک ــده ای نه چن ــا در آین ــی، بانک ه کنون
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــکل کنن ــار مش ــور را دچ ــت کش اس
اصــاح سیســتم بانکــی در اولویــت برنامه هــای 
ــوص  ــن خص ــری در ای ــر تدبی ــتند و اگ ــور هس کش
اندیشــیده نشــود، کشــور را در آینــده ای نه چنــدان 

ــرد. ــد ک ــران خواه ــار بح دور دچ
زاهــدی از شفاف ســازی حقــوق و درآمدهــای به ویــژه 
ــرد: در  ــوان ک ــان آورد و عن ــه می ــخن ب ــران س مدی
برنامــه ششــم توســعه ایــن قانــون را دیده ایــم؛ 
شــایان ذکــر اســت کــه فضاســازی بــه گونــه ای شــده 
ــک  ــر از ی ــا کمت ــا فاســد هســتند؛ ام ــران م ــه مدی ک
درصــد از مدیــران خــارج از عــرف عمــل می کننــد. بــا 
ایــن قانــون مشــخص خواهــد شــد کــه مدیــران مــا 

پاک دســت هســتند. ایســنا

حتما بخوانید!
برجام، سند حقانیت ماست دوشنبه  04  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  351  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

آسیب های مدیریت )2(
ناالیقی و نا کارآمدی                                     

ادامه از صفحه یک: 
سســت عنصران ناراضــی، نبودشــان بهتــر از حضورشــان و بیــکاری 
آنــان از اقدامشــان مفیدتــر اســت.« واگــذاری امــور بــه افــرادی 
 کــه سســت عنصر و ترســو هســتند، کســانی کــه تــوان تصمیــم 
و پیشــروی در امــور ندارنــد و نیــز افــرادی کــه به گونــه ای 
رضایــت از شــرایط ندارنــد و فکــر دیگــری در ســر دارنــد، درســت 
نیســت؛ ایــن افــراد بــرای مدیریــت ناالیــق هســتند. نگوییــم کــه 

ــد!  ــی نکنن ــا مانع تراش ــم ت ــر کنی ــراد را مدی ــه اف این گون
ــد  ــر شــدند، کاری می کنن ــر مدی ــه اگ ــان کســانی هســتند ک این
ــد و در واقــع جامعــه  ــدا کن کــه نارضایتــی جامعــه افزایــش پی
را بــا خــود همــراه می کننــد تــا بــه مقصــد مدنظرشــان برســند 
و ایــن از آســیب های ســنگین مدیریتــی اســت کــه بــه تعبیــر 
ــان  ــون اقدامش ــند؛ چ ــکار باش ــا بی ــت این ه ــر اس ــوال، بهت م
 زیــان آور اســت. بــا توجــه بــه گســتره دامنــه دار مدیریــت 
و مســئولیت، نبایــد کارهــا بــه کســانی ســپرده شــود کــه 
ــن رســالت  ــار ســنگین ای ــد ب ــد و نتوانن ــه نکنن  احســاس وظیف

را تا پایان بر دوش بکشــند.
ــتر  ــک اش ــه مال ــود ب ــه خ ــزکاران)ع( در عهدنام ــوالی پرهی م
دربــاره انتخــاب مدیــران الیــق این گونــه توصیــه می کننــد: 
ــره  ــم الیقه ــًا من ــورک رأس ــن ام ــرٍ م ــرأس کّل ام ــل ل »و اجع
کبیرهــا و الیتشــّتت علیــه کثیرهــا«؛ »بــرای هــر یــک از کارهــا 
 رئیــس و مدیــری انتخــاب کــن، مســئولی کــه کارهــای بــزرگ او 
ــته  ــان و خس ــا وی را پریش ــادی کاره ــازد و زی ــوب نس را مغل
ــن  ــد.« شایسته ســاالری در فرهنــگ سیاســی امــروز، همی نکن
ــه کســی بایــد مدیریــت  فرمایــش علــی علیه الســام اســت. ب
داده شــود کــه از کارهــای بــزرگ نترســد، از قدرت هــای بــزرگ 
ــا دل  ــال دنی ــال و من ــدان نترســد، م ــد، از ثروتمن  وحشــت نکن
و پــای او را نلغزانــد و بتوانــد خــود را وقــف مــردم کــرده و 
ــدن او  ــد و دوی ــاش کن ــردم ت ــور م ــرای اصــاح ام شــبانه روز ب
ــه اینکــه احســاس خســتگی نمایــد. چنیــن  را شــاداب کنــد؛ ن
 فــردی می توانــد جامعــه را شــاداب و امیــدوار بــه پیــش ببــرد 
و در صحنــه حفــظ کنــد؛ وگرنــه بــا شــعار کاری از پیــش نمی رود 

بــه عمــل کار برآیــد بــه ســخن گفتن نیســت.
در بخــش دیگــر ســفارش مــوال علــی)ع( بــه مالک اشــتر چنین 
آمــده اســت: »ثــم انظــر فــی امــور عمالــک فاســتعملهم اختبــارا 
والتولهــم محابــاه و اثــره و توفــی منهــم اهــل التجربــه والحیــاء 
مــن اهــل البیوتــات الصالحــه والقــدم فــی االســام فانهــم اکرم 
اخاقــًا و اصــح اعراضــا و اقــل فــی المطامــع اشــرافا و ابلــغ فــی 
عواقــب االمــور نظــرا«؛ ســپس در امــور کارگزارانــت بنگــر آن هــا 
ــه کارگیــر )واحــدی تحــت عنــوان گزینــش داشــته  را آزمــوده ب
ــت  ــور گزینش ــد( و مح ــی کن ــا را بررس ــا صاحیت ه ــد ت باش
ــی از  ــرا ایــن دو کانون ــو نباشــد؛ زی میــل و گرایــش شــخصی ت
شــعبه های جــور و خیانــت اســت و از میــان آن هــا افــرادی کــه 
باتجربه تــر و پاک تــر و پیشــگام تر در اســام هســتند، برگزیــن؛ 
ــن  ــر و همچنی ــواده آن هــا پاک ت ــر وخان ــرا اخــاق آن هــا بهت زی

ــد.« ــور بیناترن ــب ام ــنجش عواق ــر و در س کم طمع ت
ــن(.  ــکار گرفت ــوده ب ــت )آزم ــش اس ــت در گزین ــه اول دق نکت
نکتــه دوم اینکــه در گزینــش مدیــران میــل و گرایــش شــخصی 
خــود را اعمــال نکــردن )فامیــل و اقــوام و گروه هــای سیاســی 
همــراه و بانــد و ...( کــه ایــن خیانــت اســت؛ یعنــی اگــر 
ــود  ــته نب ــی شایس ــردی، ول ــر ک ــخصت را مدی ــن ش نزدیک تری
ــره  ــه و باالخ ــه تجرب ــه ب ــوم توج ــه س ــرده ای! نکت ــت ک خیان
همــه اینهــا بایــد بــه پاک دســتی و پاکــی عمــل در همــه ابعــاد 
بینجامــد. البتــه اســتفاده از افــراد انقابــی، یعنــی افراد پیشــگام 

ــم اســام. ــه احــکام و مفاهی ــت از اســام و عمــل ب در حمای
ــه یکــی از کارگــزاران خویــش  همچنیــن حضــرت در ســخنی ب
فرمودنــد: »التقبلــن فــی اســتعمال عمالــک و امرائــک شــفاعه 
ــه  ــت ک ــری کارمندان ــه«؛ »در به کارگی ــه واالمان اال شــفاعه الکفال
بایــد زیــر نظــر تــو کار کننــد، واســطه و شــفاعتی را نپذیــر؛ مگــر 
شــفاعت »کفایــت« و امانــت« را .« کفایــت و امانتــداری، یعنــی 

شایسته ســاالری.
امــام علیه الســام خــود در گزینش هــا پیوســته بــه ایــن اصــل 
ــه اســتانداری مصــر  ــک اشــتر را ب ــی مال ــت داشــت. وقت عنای
ــد:  ــد می کنن ــتگی های او تاکی ــر شایس ــد ب ــوب می فرماین منص
»امــا بعــد فقــد بعثــت الیکــم عبــدا مــن عبــادهللا الینــام ایــام 
الخــوف والینــکل عــن االعــداء ســاعات الروع اشــد علــی الفجار 
مــن حریــق النــار و هــو مالــک بن الحــارث اخــو مذحــج...«؛ اما 
بعــد یکــی از بنــدگان خداونــد را بــه ســوی شــما فرســتادم کــه 
بــه هنــگام خــوف، خــواب بــه چشــم راه نمی دهــد، در ســاعات 
تــرس و وحشــت از دشــمن هــراس نــدارد، نســبت بــه بــدکاران 
ــد حــارث از  ــک، فرزن از شــعله آتــش ســوزنده تر اســت. او مال

قبیلــه مذحــج اســت.«
بنابرایــن شایســتگی، کاردانی و تعهــد و در یک کام شایسته ســاالری 
برخاســته از دیــن، یکــی از لــوازم اساســی در مدیریــت در عرصــه 
اســت  اجتماعــی  و  اقتصــادی، سیاســی  اداری،   فرهنگــی، 

و مدیــران ما باید این چنین باشــند.

درس هایی از فاطمه)س(
ایثار، تالش و خیرخواهی                     
جامعــه اســامی نیازمنــد انســان هایی اســت کــه ایثارگونــه 
بــه کار و تــاش بپردازنــد و خیرخــواه دیگــران باشــند. در 
چنیــن جامعــه ای زن و مــردش بایــد از تمامــی فرصت هــا 
بــرای خدمــت بــه خــود خانــواده خــود و جامعــه اســتفاده 
ــاز  ــرع مج ــه ش ــی را ک ــای ممکن ــی ابزاره ــد و تمام کن
ــز  ــان نی ــا ایم ــک زن ب ــال ی ــرد؛ ح ــه کار گی ــته، ب دانس
همــواره در راه احیــای ارزش هــای الهــی و پیشــرفت 
ــرا  ــد و حضــرت زه ــاش می کن ــواده اش ت ــه و خان جامع
علیهاالســام نمونــه بــارزی از بانــوان پرتــاش و نمونــه در 
ــای  ــر تاش ه ــاوه ب ــخ اســت. آن حضــرت ع ــول تاری ط
معنــوی در عرصه هــای عبــادت و تقــوا دربــاره خانــواده و 

ــت. ــار اس ــی تمام عی ــز الگوی ــش نی فرزندان
  کار شــبانه روزی بــرای تعالــی و اســتحکام خانــواده

ــم  ــوزش عل ــته، آم ــدان شایس ــرورش فرزن ــت و پ تربی
بــرای تشــنگان دانــش، ایــراد خطابــه و روشــنگری مــردم 
در صحنــه اجتمــاع و در یــک کام، حرکــت بــا تمــام 
ــارز آن  ــای ب ــال از ویژگی ه ــد و کم ــوی رش ــه س ــود ب وج

ــم اســت. ــزرگ دو عال ــوان ب ــوی بان بان
 حضــرت زهــرا علیهاالســام در گزارشــی کــه دربــاره 
ــدا  ــول خ ــرای رس ــواده  ب ــه و خان ــش هایش در خان کوش
صلــی هللا علیــه و آلــه بیــان می کنــد، چنیــن می فرمایــد: 
ــی ُاْصِبــَح َو َاُبــو اْلَحَســِن  »َلْیَلِتــی َجِمیعــًا ُاِدیــُر الرََّحــی َحتَّ
َیْحِمــُل َحَســنًا َو ُحَســْینا«؛ شــب تــا صبــح بــه آرد کــردن 
گنــدم مشــغول بــودم؛ ابوالحســن، ]فرزندانــم[ حســن و 

ــرد. ــداری می ک ــام را نگه ــین علیهماالس حس
ــم  ــخص اول عال ــر ش ــه، دخت ــن فاطم ــم ای ــت کنی  دق
اســام اســت؛ کســی کــه می توانــد کنیــز و خدمتــکار و ... 
داشــته باشــد، امــا خــود امــور زندگــی را انجــام می دهــد 
و دســت و دلــش بــه کار زندگــی گــرم اســت و کار و 

ــد. ــادت می دان ــاش را عب ت
ــه  ــس ک ــن ب ــزرگ همی ــوی ب ــن بان ــی ای  در خیرخواه
ــا  ــران دع ــایگان و دیگ ــه همس ــازش اول ب ــوت نم در قن
می کنــد و بعــد بــه وابســتگان خــود یــا افطــاری روزه اش 
ــز  ــد و نی ــر می ده ــه فقی ــم ب ــر ه ــت س ــه روز پش را س
ــاش  ــزد و ت ــدرش اشــک می ری ــت پ ــی ام ــرای گمراه ب
ــه  ــد و از مهلک ــان کن ــه انحرافش ــان را متوج ــد آن می کن

ــد. ــان ده نجاتش
ــه)ع( و حــس نوع دوســتی  ــادت حضــرت فاطم ــاره عب درب
و خیرخواهــی بنــدگان خــدا از حضــرت امــام حســن 
مجتبــی علیه الســام در دوران خردســالی اش نقــل شــده 
ــر  ــته ناظ ــی، پیوس ــب های متوال ــن ش ــوده م ــه فرم ک
ــودم.  ــه)ع( ب ــادرم فاطم ــده داری م ــب زن ــادت و ش عب
ــا در حــال  ــام اســت ی ــا در حــال قی می دیــدم او را کــه ی
ــا در حــال ســجده و از نمــاز کــه فــارغ می شــود  رکــوع ی
 در محــراب عبــادت بــه مناجــات و دعــا می پــردازد 

و همه اش درباره مردم دعای خیر می کند.
ــت  ــه فرزندان ــا را ک ــادرم پرســیدم: چــرا نخســت م  از م

ــودی؟  ــا نفرم ــتیم، دع هس
جــواب داد: یــا بنــی الجــار ثــم الــدار. فرزنــدم اول 
ــت  ــار اس ــع درس ایث ــن درواق ــه. ای ــد خان ــایه، بع همس
کــه حضــرت فاطمــه ســام هللا علیهــا بــه مســلمانان داده 

ــت. اس
 فــرد مســلمان بایــد همیشــه رعایــت خیرخواهــی دیگران 
را نمایــد، نــه اینکــه همیشــه بــه فکــر خیــر شــخصی خــود 
و عشــیره خویــش بــوده و از غــم و درد دیگــران بی خبــر و 
بــه رفــع نیــاز مســتمندان و مســتضعفان بی توجــه باشــد.

خبر کوتاه

خبر سیاسی 

 آیت هللا نوری همدانی: 

حوزه در برابر منکرات به میدان بیاید

ــکات  ــه مش ــاره ب ــا اش ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــتاد ح اس
موجــود در جامعــه عنــوان کــرد: فقــر و گرانــی در 
جامعــه کمرشــکن اســت و صــدای حــوزه بایــد بــرای 
بیــان ایــن مشــکات بلنــد شــود؛ همچنیــن مشــکات 
زیــادی در بخــش بانکــی وجــود دارد و مــا بارهــا 
گفته ایــم کــه دریافــت دیرکــرد حــرام اســت؛ امــا 
ــر  ــوزه در براب ــت ح ــد و الزم اس ــوش نمی کن ــی گ کس
ــده باشــد ــد و حــوزه اگــر زن ــدان بیای ــه می  منکــرات ب

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــاب بمان ــر انق ــد در براب ــی نمی توان کس
ــت. ــوده اس ــوزه ب ــاب، ح ــتگاه انق خاس

وی در پایــان یــادآور شــد: انقــاب بــر ســه پایــه اســام 
 مــردم و والیــت فقیــه بنــا نهــاده شــده و بقیــه مســائل

زیرمجموعــه ایــن ارکان هســتند و بایــد حــوزه بــه تبییــن 
ایــن موضوعــات بپــردازد.

 امــروز دشــمن تــوان خــود را بــر ایــن گذاشــته کــه بــا 
ــدرت  ــع ق ــه منب ــت را ک ــد و روحانی ــه کن اســام مقابل
اســام و انقــاب اســت، در مرکــز تهاجمــات قــرار داده 

اســت. رسا

پورمحمدی:

برجام، سند حقانیت ماست

ــت  ــند حقانی ــام، س ــت: برج ــتری گف ــر دادگس  وزی
ماســت؛ هرچنــد کــه طــرف مقابــل پیمان شــکن بــوده 
و بــه آن پایبنــد نباشــد؛ ولــی بــا قــدرت حــق خــود را 

خواهیــم گرفــت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن،  حجت االســام و المســلمین 
مصطفــی پورمحمــدی، وزیــر دادگســتری، در پانزدهمین 
وزارتــی  حوزه هــای  مدیــران کل  شــورای  جلســه 
ــان  ــن بی ــزار شــد، ضم ــه در وزارت دادگســتری برگ ک
ــرای  ــی ب ــتاورد بزرگ ــام، دس ــه برج ــب ک ــن مطل ای
ــن  ــام بهتری ــک برج ــدون ش ــت: ب ــت، گف ــور اس کش
ــور  ــه ط ــان را ب ــه حقم ــم ک ــود؛ نمی گویی ــتاورد ب دس
کامــل گرفته ایــم یــا اینکــه مســیری اســت کــه بــدون 
ــوان آن را پیمــود و کســی ســنگ  اندازی  دغدغــه می ت
ــن کاری  ــت، بهتری ــن موقعی ــا در ای ــرد؛ ام ــد ک نخواه
ــم  ــی ه ــه کس ــود؛ ب ــام ش ــت انج ــه می توانس ــود ک ب
ــد. ــه حقــوق ملــت مــا تجــاوز کن اجــازه نمی دهیــم ب

پورمحمــدی یــادآور شــد: برجــام ســند حقانیــت 
ماســت. ایــن دســتاورد خیلــی بزرگــی اســت؛ حتــی 
ــد؛ مگــر  ــد و پیمان شــکنی کن ــکا عمــل نکن اگــر آمری

ــت؟  ــکن اس ــط پیمان ش ــا فق ــا م ــکا ب آمری
ــیه  ــن، روس ــا چی ــد؛ ب ــکنی می کن ــه پیمان ش ــا هم ب
اروپــا هــم پیمان شــکنی می کنــد؛ امــا مــا در  و 
ــندش.  ــم س ــن ه ــت ای ــا ماس ــق ب ــم ح ــا گفتی دنی
حــاال آمریــکا چــون زور و پــول دارد، می خواهــد زیــر 
برجــام بزنــد؛ آیــا از ارزش کار مــا و دســتاورد مــا کــم 

ــا شــده؟ آن

تهــران  از  گزارشــی  در  آمریکایــی  خبــری  شــبکه 
ــدان  ــهر چن ــن ش ــی ای ــرای اهال ــران ب ــت: در ته نوش
ــکا  ــور آمری ــی رئیس جمه ــه کس ــد چ ــی نمی کن فرق
باشــد؛ از نــگاه آن هــا هــر کــه در قــدرت باشــد، همــان 

ــت. ــد داش ــران خواه ــال ای ــم انداز را در قب چش
ــا  ــه ب ــری »ســی ان ان« روز جمع ــگار شــبکه خب خبرن
حضــور در تهــران، پایتخــت ایــران، بــه بررســی دیــدگاه 
اهالــی پایتخــت بــه روی کار آمــدن »دونالــد ترامــپ« 

ــت. ــکا پرداخ ــور آمری رئیس جمه
ایــن خبرنــگار در آغــاز گــزارش خــود نوشــت: در 
ــوان  ــه عن ــف ب ــاده تحلی ــپ آم ــد ترام ــه دونال حالی ک
ــنگتن  ــکا در واش ــور آمری ــن رئیس جمه چهل وپنجمی
ــر در  ــل دورت ــزار مای ــش از 6 ه ــد، بی ــی می ش دی س
ــاز  ــول نم ــم معم ــهر در مراس ــن ش ــردم ای ــران م ته

ــد. ــده بودن ــع ش ــم جم ــه دور ه جمع
ــه   ــی عاق ــن اهال ــن ای ــی ان ان در بی ــته س ــه نوش ب
ــدارد؛  ــده کل قــوای آمریــکا وجــود ن ــه فرمان ــاوری ب ب
ــکا در  ــت های آمری ــه سیاس ــا ب ــوض آن ه ــه در ع بلک
ــاد  ــن کشــور در ســوریه انتق ــش ای ــران و نق ــال ای قب

می کردنــد.
ــی در  ــوان ایران ــک ج ــزارش، ی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
حالــی  کــه چفیــه شــبیه بــه آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر 
انقــاب، را بــر گــردن داشــت، گفــت: »آمریــکا از آغــاز 
سیاســت های خصمانــه ای در قبــال ایــران داشــته 
ــور  ــی رئیس جمه ــه کس ــد چ ــی نمی کن ــت. فرق اس

آمریــکا باشــد. هــر کــه در قــدرت باشــد، همــان 
ــت.« ــد داش ــران خواه ــال ای ــم انداز را در قب چش

خبرنگار ســی ان ان نوشــت: در نمایشــگاه ها و تاسیســات 
ورزشــی مرکــز تهــران، شــعارهای معمــول »مــرگ بــر 
آمریــکا« و »مــرگ بــر اســرائیل« مشــاهده می شــود؛ 
ــی در اذهــان بســیاری از حاضــران  ــا موضــوع اصل ام
ــا  ــران ب ــن ای ــی بی ــق اتم ــده، تواف ــه آین ــاز جمع نم

آمریــکا و دیگــر کشــورها بــود.
 ایــن در حالــی اســت کــه ترامــپ توافــق ایــران 
را »بــد« نامیــده و خواهــان مذاکــره دربــاره آن اســت. 
ــده را رد کــرده  ــران نیــز ایــن ای ــد کــه دولــت ای  هرچن
و »حســن روحانــی«، رئیس جمهــور تاکیــد کــرده کــه 
ــا آن   ــو ی ــق را لغ ــرایط تواف ــد ش ــس نمی توان هیچ ک

را تغییــر دهــد.
ــه ای از  ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــبکه ب ــن ش ــگار ای خبرن
ــران  ــی حاض ــد: برخ ــه می نویس ــرد دوجانب ــط س رواب
نمــاز جمعــه تهــران بــر ایــن باورنــد کــه ترامــپ بلــوف 

می زنــد.
یــک شــهروند تهرانــی شــاغل در بانــک مرکــزی 
ــای  ــکا حرف ه ــد آمری ــور جدی ــد: »رئیس جمه می گوی
ــری  ــا را پیگی ــه آن ه ــم ک ــا مطمئن ــیاری زده، ام بس

نمی کنــد.«
از دیــدگاه ایــن رســانه آمریکایــی، مــردم ایــران نگــران 
ــود  ــور خ ــاره کش ــپ درب ــدی ترام ــد و ج ــخنان تن س

هســتند.

تهرانــی کــه جمعــه  از شــهروندان  دیگــر  برخــی 
بعدازظهــر در کافــه ای در جنــب دانشــگاه تهــران 
مشــغول نوشــیدن چــای هســتند بــا انتقــاد شــدید از 

می نامنــد. »دیوانــه«  را  او  ترامــپ، 
یــک مــرد جــوان در ایــن زمینــه می گویــد: »بــه نظــر 
ــم او  ــر می کن ــت. فک ــه اس ــرد دیوان ــن م ــد ای می رس

دیوانــه اســت.«
البتــه برخــی دیگــر نیــز عنــوان می کننــد کــه شــرایط 
در حــال بهبــود بــوده، امــا اینــک تغییــر کــرده اســت. 
ــا روی  ــژه ب ــد: »به وی یــک دانشــجوی تهرانــی می گوی
کار آمــدن روحانــی وضعیــت واقعــا بهبــود یافــت؛ امــا 
ــر  ــود بدت ــت موج ــپ وضعی ــا ترام ــم ب ــس می کن ح
ــر  ــز بدت ــاره نی ــد دوب ــت می توان ــن وضعی ــود. ای ش

شــود.«
گزارشــگر ســی ان ان ســپس بــه ســراغ یــک فیزیکدان 

ســاکن تهــران رفت.

ایــن شــهروند تهرانــی بــا بیــان اینکــه امیــدوار اســت 
هــم  روزی کنــار  تهــران  و  واشــنگتن  دولت هــای 
دادم رأی  روحانــی  بــه  »مــن  می گویــد:   باشــند، 
زیــرا خواهــان توافــق اتمــی بــودم. مــا نیــاز بــه 
 تفاهــم و دیپلماســی بیشــتر و کشــمکش کمتــر 

داریم.«
ــپ  ــی ترام ــخنان قبل ــتمداران س ــران و سیاس  تحلیلگ
ــر  ــه صب ــد ک ــد و می گوین ــی می دانن ــتر لفاظ را بیش
ــا عمکــرد ترامــپ در کاخ ســفید را نظاره گــر  ــد ت کردن

باشــند.
محمــد مرنــدی، اســتاد مطالعــات آمریــکا در دانشــگاه 
تهــران، گفــت: »آن هــا چنــدان جــدی صحبــت نمی کنند. 
ــن  ــد، ممک ــدی باش ــران ج ــق ای ــپ در تواف ــر ترام اگ
اســت پشــت پــرده اتفاقاتــی رخ دهــد. امــا اگــر فکــر 
ــد  ــکا می ده ــه آمری ــازی ب ــران امتی ــه ای ــد ک می کن

محاســبات اشــتباهی کــرده اســت.« فــارس

ــوان  ــق نظــر دی ســخنگوی دســتگاه قضــا گفــت: طب
عالــی، حکــم اعــدام دو متهــم نقــض شــد. همچنیــن 
ــده دو  ــاغ و پرون ــی اب ــه خــود زنجان حکــم اعــدام ب

ــه شــعبه هم عــرض ارســال شــد. ــم ب مته
غامحســین محســنی اژه ای در صد وهفتمیــن نشســت 
خبــری خــود بــا خبرنــگاران ضمــن عــرض تســلیت 
بــه مناســبت حادثــه پاســکو گفــت: امیدواریــم ایــن 
ــه  ــن حادث ــابه ای ــائل مش ــرای مس ــی ب ــه عبرت حادث

باشــد.
ــی  ــده زنجان ــت پرون ــن وضعی وی درخصــوص آخری
ــدام دو  ــم اع ــی، حک ــوان عال ــر دی ــق نظ ــت: طب گف
ــه خــود زنجانــی  متهــم نقــض شــد. حکــم اعــدام ب
ابــاغ و پرونــده دو متهــم بــه شــعبه هم عــرض 

ــد. ــال ش ارس
ایــن  در  جدیــد  بازجویی هــای  از  اژه ای  محســنی 
ــده خبــر داد و افــزود: از دو متهــم دوم و ســوم  پرون

بازجویــی شــده و دســت بازپــرس بــرای بازجویــی از 
ــاز اســت. ــی ب زنجان

ســخنگوی قــوه قضائیــه درخصــوص پرونــده ریخته گران 
تاکیــد کــرد: ایــن پرونــده 16۰ جلــد و ۴5 متهــم دارد 

و در شــعبه 15 دادگاه انقــاب اســت.
ــی  ــر 5 قاض ــه اخی ــرد: در دو هفت ــان ک وی خاطرنش
ــر از آن هــا هــم  ــد و ۴ نف ــرار گرفتن ــب ق تحــت تعقی
گرفتنــد. مهــربازداشــت شــدند و 3 وکیــل هــم تحــت تعقیــب قــرار 

ــم  ــه اعضــای تی ــی نوشــت ک ــگاه ســالون در مطلب پای
سیاســت خارجــی دونالــد ترامــپ از افــرادی تشــکیل 
شــده کــه رویکــردی مخالــف در قبــال ایــران دارنــد؛ بــا 
ایــن وجــود ایــن سیاســت ها در صــورت عملــی شــدن 

می تواننــد موجــب منــزوی شــدن آمریــکا شــوند.
ــپ  ــد ترام ــت: دونال ــی نوش ــالون در مطلب ــگاه س پای
ــه خــود انتخــاب  ــوان اعضــای کابین ــه عن کســانی را ب
ــته اند  ــران را داش ــا ای ــمنی ب ــینه دش ــه پیش ــرده ک  ک
ــاذ  ــران اتخ ــاره ای ــپ درب ــم ترام ــه تی ــتی ک و سیاس
ــت  ــادن امنی ــر افت ــه خط ــب ب ــد موج ــرده، می توان ک

ــود. ــان ش جه
ایــن پایــگاه در ادامــه نوشــت: جیمــز ماتیــس و مایــک 
ــد  ــران را دارن ــا ای ــه ب ــرد خصمان ــابقه رویک ــن س  فلی
و آنچــه ایــن دو نفــر را خشــمگین می کنــد، ایــن 
ــه  ــیا در مقایس ــرب آس ــران در غ ــدرت ای ــه ق ــت ک اس
تــا 2۰۰3   2۰۰1 از ســال های  پیــش  و  بــا گذشــته 
افزایــش یافتــه اســت؛ زیــرا دو دشــمن ایــران در 

منطقــه، طالبــان و بعــث در افغانســتان و عــراق از بیــن 
رفته انــد.

ــکا در  ــت: آمری ــزارش نوش ــن گ ــه ای ــالون در ادام س
ــورهای  ــل و کش ــازمان مل ــد س ــق ش ــال 2۰۰6 موف س
اروپایــی را متقاعــد کنــد تــا بــر ســر برنامــه هســته ای 
ــا  ــد؛ ام ــع کن ــران وض ــه ای ــی علی ــران، تحریم های ای
ــدن  ایــن اقــدام مقامــات آمریکایــی نیــز در عقــب ران
ــال 2۰15  ــرانجام در س ــد و س ــع نش ــر واق ــران مؤث ای
بــا امضــای توافــق هســته ای، تحریم هــای ایــران لغــو 

شــدند.
ــی  ــزود: از طرف ــه اف ــی در ادام ــگاه آمریکای ــن پای ای
دیگــر عربســتان بــه دالیــل سیاســی از هرگونــه تهدیــد 
ــران و چــه از  در منطقــه واهمــه دارد؛ چــه از ســوی ای

ــه. ســوی ترکی
مبــارزات  دوران  در  ترامــپ  ســالون،  نوشــته  بــه 

انتخاباتــی خــود، بارهــا وعــده داده کــه توافق هســته ای 
ــی اســت  ــن در حال ــاره خواهــد کــرد؛ ای ــران را پ ــا ای ب
کــه کشــورهای غربــی بــر ســر ســرنگونی دولــت لیبــی 
ــیه  ــه روس ــم علی ــال تحری ــز اعم ــال 2۰11 و نی در س
صدمــات زیــادی دیدنــد و بــه نظــر می رســد کــه 
ــط اقتصــادی  ــار دیگــر از منافــع رواب حاضــر نباشــند ب

ــرژی دســت بکشــند. ــع ان ــر ســر مناب ــران ب ــا ای ب
ســالون ادامــه داد: از طــرف دیگــر چیــن و روســیه نیــز 
ــای  ــرش تحریم ه ــه پذی ــه حاضــر ب ــد ک ــام کرده ان اع
ضــد ایرانــی نیســتند و آمریــکا نیــز توافــق هســته ای 
را بــه ایــن دلیــل امضــا کــرده کــه از طــرف کشــورهای 

غربــی تحــت فشــار بــوده اســت.
ــکا  ــات آمری ــد: مقام ــی می نویس ــگاه تحلیل ــن پای ای
بــه ایــن نتیجــه رســیده و اذعــان کرده انــد کــه ایجــاد 
صلــح و حــل و فصــل بحــران در ســوریه و عــراق بــدون 

ــر نیســت. ــران امکان پذی کمــک ای
ــای  ــه گزینه ه ــده ک ــن آم ــزارش چنی ــن گ ــان ای در پای
ــران  ــه ای ــرای اعمــال فشــار علی پیــش روی ترامــپ ب
ــیه  ــا روس ــد ب ــوان در آن واح ــتند و نمی ت ــاد نیس زی
ــن  ــا چی ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــتانه داش ــط دوس  رواب
و ایــران دشــمنی کــرد و ایــن نشــانی از وجــود تناقــض 

در سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ اســت. میــزان

علی اکبــر صالحــی، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ــرای غنی ســازی  ــی ب ــی، آمادگ ــرژی اتم ســازمان ان
صــد هــزار ســو در یکســال و نیــم را نمونــه ای از 
بازگشــت هســته ای بــه دوره پیــش از برجــام در 
صــورت نقــض ایــن توافــق از جانــب آمریکا دانســت.

علی اکبــر صالحــی در پاســخ بــه مواضــع ضــد برجــام 
مقامــات دولــت ترامــپ افــزود: اکنــون نمی خواهــم 
ــد  ــم. بای ــن خصــوص قضــاوت کن پیشــاپیش در ای
صبــر کنیــم ببینیــم دولــت جدیــد آمریــکا در عمــل 

چــه تصمیماتــی اتخــاذ خواهــد کــرد.
وی گفــت: تاکنــون صرفــا بــا حــرف و حدیــث 
مواجــه بوده ایــم. مــا مبنــای واکنــش خودمــان را بــر 
این گونــه اظهــارت نمی گذاریــم؛ بلکــه مبنــای واکنــش 
مــا، اقدامــات و تصمیمــات واقعــی اســت؛ امیــدوارم 

ــد. چنیــن روزی پیــش نیای
افــزود: همان طــور کــه مقــام معظــم  صالحــی 

رهبــری فرمودنــد مــا آغازکننــده نقــض برجــام 
نخواهیــم بــود ؛ایــن مطلــب مهمــی اســت؛ موضــوع 
دیگــری کــه ایشــان فرمودنــد ایــن اســت کــه 
ــی در  ــن آمادگ ــد، ای ــض کنن ــان برجــام را نق ــر آن اگ
ــال  ــک س ــه در ی ــود دارد ک ــته ای وج ــت هس  صنع
و نیــم بتوانیــم بــه ظرفیــت غنی ســازی 1۰۰ هــزار ســو 

برسیم.
معــاون رئیس جمهــور گفــت: البتــه ایــن فقــط 
ــل از  ــرایط قب ــه ش ــت ب ــکان بازگش ــه ای از ام نمون
برجــام اســت؛ در حالــی کــه تــوان مــا خیلــی بیشــتر 

ــت. ــته ای اس ــق هس ــل از تواف از قب

وی افــزود: قبــل از برجــام ظرفیــت غنی ســازی مــا 
2۰ هــزار ســو بــود کــه 1۰ هــزار ســوی آن فقــط نصــب 
ــود و کار نمی کــرد؛ بنابرایــن پل هــای پشــت  شــده ب

ســرمان برقــرار اســت.
صالحــی تاکیــد کــرد: اگــر روزی نظــام اراده کنــد کــه 
بــه شــرایط قبــل از برجــام بازگردیــم، همان طــور کــه 
آقــای ظریــف اعــام کــرد آنــان شــگفت زده خواهنــد 
ــش  ــی پی ــن موضوع ــم چنی ــه امیدواری ــد؛ البت ش

نیایــد.
رئیــس ســازمان نیــروی انــرژی اتمــی گفــت: 
 مــا می خواهیــم برجــام باقــی بمانــد؛ زیــرا آن 
را متضمــن منافــع ملــی، منطقــه ای و جامعــه جهانی 
می دانیــم و نمی خواهیــم شــاهد اتفاقــی باشــیم 

کــه وادار بــه واکنــش شــویم. فــارس

محسنی اژه ای:

حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابالغ شد

پایگاه آمریکایی سالون:

کشورهای 1+5 حاضر به تحریم های ضد ایرانی نیستند

صالحی:

اگر به شرایط قبل از برجام برگردیم، طرف مقابل شگفت زده خواهد شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کمتر از یک درصد از مدیران کشور، خارج از عرف عمل می کنند

سیانان:

بیشترتهرانیها،روسایجمهورآمریکارا
مثلهموضدایرانمیدانند
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس اقتصاد

روزهــای خریــداران  ایــن  واکنــش  اولیــن  ســردرگمی، 
ســردرگمی  ایــن  البتــه  اســت.  همــراه  گوشــی 
 چنــدان هــم بــد نیســت؛ زیــرا تنــوع در بــازار گوشــی 
و حضــور همــه برندهــای مطــرح جهــان بــا کیفیــت مناســب، 
ــا  ــن ب ــذارد و ای ــاز می گ ــد ب ــرای خری ــداران را ب دســت خری
ســردرگمی بــازار خــودرو کــه بــازاری انحصــاری و بی کیفیــت 
اســت، بســیار تفــاوت دارد. بــر اســاس گزارش هــای میدانــی 
گوشــی های  هوشــمند،  گوشــی های  محبوب تریــن  مــا 
ــا  ــه ب ــروف هســتند؛ گوشــی هایی ک ــان رده برندهــای مع می
ــاال بیشــترین ســهم  ــی ب ــه قیمــت متوســط و کارای توجــه ب
فــروش بــازار را بــه خــود اختصــاص داده انــد و تقریبــا نیمــی 
ــار ایــن تلفن هــای هوشــمند  ــازار در اختی از ســهم فــروش ب
محبــوب اســت. در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت به 

ــل. ــازار موبای ــی های ب ــن گوش پرفروش تری
Huawei P9 | 9 هواوی پی    

ارزش خرید: *****
قیمت حدودی: یک میلیون و پانصد هزار تومان

هــواوی پــی 9 بــه دلیــل کیفیــت و قیمــت مناســب توانســته 
ــن  ــد. دوربی ــازار باش ــی های ب ــن گوش ــی از محبوب تری یک
باکیفیــت و پردازنــده  دوگانــه الیــکا، صفحــه  نمایــش 

ــتند. ــی هس ــن گوش ــی ای ــای اصل ــد از ویژگی ه قدرتمن
ــاد  ــات زی ــی، امکان ــر عال ــا تصاوی ــه ب ــن دوگان ــا: دوربی مزای

ــاال ــردازش ب ــرعت پ ــری، س ــط کارب راب
 FHD ــوح ــر OIS، وض ــه لرزش گی ــز ب ــدم تجهی ــب: ع معای

ــده گرافیکــی متوســط صفحــه  نمایــش، پردازن
Galaxy S7 | 7 سامسونگ گلکسی اس    

ارزش خرید: *****
قیمــت حــدودی: یــک میلیــون و هشــتصد و پنجــاه هــزار 

تومــان
ــیار  ــت بس ــه قیم ــاال ب ــونگ ح ــر سامس ــم دار کوچک ت پرچ
مناســبی رســیده و بــا طراحــی بســیار خــوب، دوربیــن عالی، 

بدنــه ضــدآب و قــدرت پردازشــی عالــی گزینــه فوق العــاده ای 
محســوب می شــود. خریــد ایــن گوشــی نســبت بــه نســخه 
آج یــا گوشــی های ســری A 2017 سامســونگ ارزش بســیار 

بیشــتری دارد.
مزایــا: بدنــه ضــدآب، دوربیــن فوق العــاده، صفحــه  نمایــش 

AMOLED، ســرعت بــاال، کیفیــت ســاخت عالــی
معایب: دوربین سلفی با وضوح متوسط

iPhone SE | آیفون اس ای    
ارزش خرید: ****

ــا دو میلیــون  قیمــت حــدودی: یــک میلیــون و هشــتصد ت
ــا 64 گیگابایتــی( تومــان )16 ی

ــای  ــن مزای ــل iOS، مهم تری ــتم  عام ــک و سیس ــاد کوچ ابع
ایــن گوشــی هســتند و نمی توانیــد در بازار، گوشــی هوشــمندی 
را بــا چنیــن ابعــاد کوچــک و قــدرت زیــاد پیــدا کنیــد. ایــن 
گوشــی حــاال ارزان تریــن آیفونــی اســت کــه عرضــه می شــود 
و می توانیــد آن را در نســخه 16 یــا 64 گیگابایتــی تهیــه 

کنیــد.
ــی  ــن اصل ــی، دوربی ــد، ســرعت عال ــده قدرتمن ــا: پردازن مزای

10 iOS – ــک ــاد کوچ ــت، ابع باکیفی
معایــب: عــدم مقاومــت در برابــر آب، نبــود درگاه کارت 

حافظــه، دوربیــن ســلفی ضعیــف، قیمــت بــاال
LG G5 | 5 ال جی جی    

ارزش خرید: ***
قیمت حدودی: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

پرچــم دار ســال 2016 ال جــی یــک گوشــی نوآورانــه محســوب 
می شــود. دوربیــن دوگانــه وایــد ایــن گوشــی شــما را قــادر 
بــه ثبــت تصاویــری متفــاوت کــرده و بــا ســاختار مــاژوالر آن 
ــی  ــا امکانات ــد ی ــری را عــوض کنی ــی بات ــه راحت ــد ب می توانی
مثــل مــاژول دوربیــن یــا بهبــود صــدا را بــه آن اضافــه کنیــد.

مزایــا: دوربیــن دوگانــه بــا لنــز وایــد، ســاختار مــاژوالر 
پردازنــده عالــی، فرســتنده مــادون قرمــز

معایــب: خوانایــی متوســط زیــر نــور خورشــید، عــدم 
مقاومــت در برابــر آب و گردوغبــار، دوام شــارژ متوســط

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از پرفروش ترین گوشی های هوشمند

میان رده ها، محبوب بازار موبایل

مدیــر عامــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف ســوخت بــا بیــان 
اینکــه وزارت نفــت وظیفــه خــود می دانــد کــه کلیــه اقدامــات 
ــدد ــه کار ببن ــوخت ب ــرف س ــی مص ــرای صرفه جوی  الزم را ب
ــتگاه  ــزار دس ــازی 6۵ ه ــا نوس ــد ب ــن فرآین ــاز ای ــت: آغ  گف
و از نــاوگان جــاده ای اجرایــی شــده و امیدواریــم بــا رســیدن 

ــع الزم ایــن برنامــه در آینــده نیــز ادامــه  مناب
یابــد. 

ــوخت  ــرف س ــرد: مص ــار ک ــی اظه ــی وکیل عل
بــا  مــا  و  اســت  زیــاد  بســیار  ایــران  در 
اســتانداردهای جهانــی فاصلــه زیــادی داریــم.

اتفــاق  ایــن  علــل  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــا جایــی  ــرژی اســت ت ــودن قیمــت ان پایین ب

ــرژی پرداخــت  ــه ان ــارد دالر یاران ــا ســاالنه ده  هــا میلی ــه م ک
 . می کنیــم

وی بــا بیــان اینکــه سیاســت وزارت نفــت بــرای ایجــاد 
تغییــر بــر ایــن رونــد در چنــد محــور مختلــف تعریــف 
ــن  ــا جایگزی ــن محوره ــی از ای ــرد: یک ــوان ک ــود، عن می ش

ــع اســت. کشــور  ــه جــای ســوخت مای کــردن گاز طبیعــی ب
ــی دارد  ــی شــرایط بســیار مطلوب ــد گاز طبیع ــا از نظــر تولی م
ــای  ــوزه فعالیت ه ــن ح ــه در ای ــم ک ــاش کنی ــد ت ــا بای و م
جــدی صــورت دهیــم. وکیلــی ادامــه داد: در ایــن راســتا مــا 
بــه اتوبوس هایــی کــه در رفت وآمــد شــهری گازســوز بــه 
حســاب می آینــد تــا حــدود 47 درصــد از 
هزینــه خریــد کل اتوبــوس را تســهیات ارائــه 
می کنیــم و در تاکســی ها نیــز اگــر محــور 
ــهیات 4000 دالری  ــد، تس ــوز باش ــا گازس آن ه
ــه  ــوم هزین ــه یک س ــک ب ــی نزدی ــی رقم یعن

ــد.  ــد ش ــت خواه ــی پرداخ ــد تاکس خری
مدیــر عامــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف 
ســوخت خاطرنشــان کــرد: در کنــار این هــا بحــث حمایــت از 
نوســازی نــاوگان جــاده ای نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه 
ــا  ــی از آن ت ــود و بخش ــل داده می ش ــا تحوی ــی از آن ه بخش
پایــان ســال اجرایــی خواهــد شــد و امیدواریــم همیــن رونــد 

ــد. ایســنا ــداوم پیــدا کن در ســال های آینــده نیــز ت

ــه اقتصــاد  ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــعه  ــد و توس ــیر رش ــت در مس ــت درس ــا سیاس ــور ب کش
قــرار می گیــرد، گفــت: تــورم دی مــاه 6.9 درصــد بــه ثبــت 

رســید کــه نشــان ثبــات تــورم در کشــور اســت. 
اســحاق جهانگیــری در مراســم اعطــای نشــان امین الضرب 

ــد و  ــبت ص ــه مناس ــه ب ــان ک ــه کارآفرین ب
ــزار  ــران برگ ــاق ته ــالگی ات ــه س ــی و س س
ــوان  ــه عن ــی ب ــاق بازرگان ــت: ات ــد، گف ش
یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن نهادهــای 
ــری  ــش کم نظی ــون نق ــران تاکن ــی ای مدن
ــت یازدهــم افتخــار  داشــته اســت. در دول
ــی  ــش خصوص ــه از بخ ــوده ک ــن ب ــا ای م

ــار  ــادق در کن ــن و ص ــاوران امی ــوان مش ــه عن ــواره ب هم
خــود اســتفاده کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه افــرادی را کــه 
نشــان امین الضــرب را دریافــت کردنــد تقریبــا از نزدیــک 
می شناســم، افــزود: اقتصــاد ایــران راهــی جــز ایــن 
ــی اقتصــاد  ــدان دار اصل ــه بخــش خصوصــی می ــدارد ک ن

باشــد و اگــر ایــن مســیر را خــوب فراهــم کنیــم، بخــش 
ــام  ــی انج ــات بزرگ ــود اقدام ــد ب ــادر خواه ــی ق خصوص
ــا اشــاره بــه اینکــه در  دهــد. معــاون اول رئیس جمهــور ب
ابتــدای ســال رهبــر اعــام کــرد کــه امســال ســال اقتصــاد 
مقاومتــی و اقــدام و عمــل اســت، گفــت: ایــن یــک پیــام 
ــه در مســئولیت  ــد از اینک ــم داشــت؛ بع مه
جدیــد قــرار گرفتیــم بــا شــرایط اقتصــادی 
ــدازی چــرخ  ــران متوجــه شــدم کــه راه ان ای
ــه  ــری ب ــت. جهانگی ــت اس ــاد پرزحم اقتص
 تحریم هــا و ســوءمدیریت ها اشــاره کــرد 
و گفــت: ایــن مشــکات انگیــزه را از فعــاالن 
ــود و اقتصــاد کشــور در  ــه ب اقتصــادی گرفت

دوران ســختی قــرار داشــت.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه در ده مــاه 
ــر کشــورها صــادر  ــه دیگ ــران ب ــن کاال از ای امســال 102 ت
شــده اســت، گفــت: اقتصــاد کشــور بــا سیاســت درســت 

ــر ــرد. مه ــرار می گی ــعه ق ــد و توس ــیر رش در مس

حتما بخوانید!
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اقتصـــاد

برای حمایت از پالسکو

 پوشاک ایرانی بخرید
مدیــر عامــل ســازمان تأمیــن 
ــا  اجتماعــی از مــردم خواســت ب
توجــه بــه ضــرر و زیانــی کــه 
در  پوشــاک  فعــاالن  متوجــه 
ســاختمان پاســکو شــده اســت 
ــاک  ــط پوش ــد فق ــب عی ــا ش ت
ــی  ــد. تق ــداری کنن ــی خری ایران
ــد  ــی در بع ــن اجتماع ــار داشــت: ســازمان تأمی نوربخــش اظه
ــه صــورت بســیج درآورده  ــی بیمارســتان ها را ب ــدادی، تمام ام
تــا تمامــی هزینه هــا را بــه صــورت 100 درصــد رایــگان پوشــش 
ــکام  ــه اح ــک هفت ــه ی ــه در فاصل ــن حادث ــهدای ای ــد. ش دهن
ــد  ــچ تشــریفاتی را پشــت ســر می گذارن ــدون هی مســتمری ب
 کــه از همیــن مــاه پرداخــت می شــود. در بحــث بیمــه بیــکاری
کارگــران تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــه اداره کار و شــعبه 
26 ســازمان تأمیــن اجتماعــی مراجعــه کــرده، تشــکیل پرونــده 
دهنــد و بیمــه بیــکاری خــود دریافــت کننــد. نوربخــش تاکیــد 
کــرد: ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان نهــادی حمایتــی بــا 
توجــه بــه وســعت حادثــه و خســارت ناشــی از آن کــه بیــش از 
1۵00 میلیــارد تومــان بــوده و در کنــار آن ضــرر و زیــان بــه کســبه 
و فعــاالن ایــن حــوزه، از تمامــی هموطنــان می خواهــد تــا شــب 

عید فقط پوشاک ایرانی تهیه کنند. آخرین خبر

 بانک ها فعال نمی توانند 
تسهیالت جدید بدهند

رئیــس کانــون بانک هــای خصوصــی بــا بیــان اینکــه پرداخــت 
تســهیات در شــبکه بانکــی محــدود شــده، گفــت: یکــی از علــل 
ایــن پدیــده نزدیــک شــدن بــه ماه هــای پایانــی ســال اســت؛ اما 
علــت اصلــی، کمبــود نقدینگــی بانک هاســت. کــورش پرویزیــان 
در واکنــش بــه توقــف یــا کاهــش شــدید پرداخــت تســهیات در 
ــه  ــبیه ب ــا ش ــع بانک ه ــون وض ــت: هم اکن ــار داش ــا اظه بانک ه
ــه پرداخــت  ــد. البت ــا هــم ندارن ــادی ب ــاوت زی هــم اســت و تف
ــرا  ــه اســت؛ زی ــه کاهــش یافت ــف نشــده، بلک تســهیات متوق
ــد تســهیات  ــه ای نیســت کــه بتوانن ــه گون نقدینگــی بانک هــا ب
جدیــد پرداخــت کننــد. ممکــن اســت تــا پایــان ســال مصوبــات 
 اعطــای تســهیات ماه هــای مهــر، آبــان و آذر باقــی مانــده باشــد 

و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند.
 پرویزیــان در پاســخ بــه ایــن نکتــه کــه برخــی فعــاالن بانکــی 
می گوینــد دریافــت اعتبــار در بــازار بیــن بانکــی بــرای دوره 
زمانــی بیــش از یــک شــب نــرخ ســود را افزایــش می دهــد و 
حتــی بــه 2۵ درصــد هــم می رســد، گفــت:  دریافــت اعتبــار بیــن 
ــن بانکــی نیســت؛  ــازار بی ــر ب ــک شــب دیگ ــش از ی بانکــی بی
ــک در  ــک بان ــپرده گذاری ی ــا س ــهیات ی ــت تس ــه پرداخ بلک

بانــک دیگــر اســت. فــارس

استاد دانشگاه اصفهان:
سونامی بیکاری در راه است

کیمیای وطن
م.طاهریان

دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد 
ــدی  ــل جدی ــت: نس ــان گف اصفه
از کارآفرینــان را نیــاز داریــم تــا 
ــد  ــی را درک کنن ــائل اجتماع مس
و بــرای پیشــبرد اقتصــاد جامعــه 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــرح بدهن ط
اصفهــان، عبدالحســین ساســان در کمیســیون مســئولیت های 
اجتماعــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ســالن اجتماعــات افزود: 
کارآفریــن اجتماعــی کســانی هســتند کــه پیش بینــی می کننــد 
بــه زودی مــوج بــزرگ بیــکاری بــه خاطــر هــوش مصنوعــی و 
پیشــرفت های دیگــر پیــش می آیــد؛ بــا معضــل بیــکاری چــه 
کنیــم؟ وقتــی ماهی هــای بــزرگ ماهی هــای کوچــک را خوردنــد، 
ــا  ــم؟ وی ب ــل چــه کنی ــا شــرکت های ورشکســته و نیمه تعطی ب
اشــاره بــه اینکــه تــا 2 ســال آینــده ســونامی بیــکاری بــه  شــدت 
ــده  ــوری، رانن ــد اپرات ــاغلی مانن ــت: مش ــد گف ــش می یاب افزای
ــت و  ــد رف ــن خواه ــی از بی ــوش مصنوع ــار باه ــی، قط تاکس
شــاهد حرکــت خــودرو بــدون راننــده خواهیــم شــد. اگرچــه در 
ــور  ــه اپرات ــا جــای خــود را ب حــال حاضــر هــم تلفن هــای گوی
ــه  زور  ــود. ب ــذف می ش ــل ح ــور کام ــده اپرات ــی در آین داده، ول
ــین  ــل ماش ــر در مقاب ــه کارگ ــرا ک ــت؛ چ ــر گرف ــوان کارگ نمی ت
کمتــر کار می کنــد و نمی تــوان رقابــت ایجــاد کــرد و بایــد بــرای 
اشــتغال فکــری اندیشــید. ساســان خاطرنشــان کــرد: جهــان 
امــروز بــا پدیــده تــازه ای در کارآفرینــی روبه روســت و بــا همــه 
اهمیتــی کــه بــه کارآفریــن می دهیــم و بــه آن نیــاز داریــم، بــه 

ــم. ــاز داری ــد از آن هــا هــم نی ــک نســل جدی ی

توزیع سکه طالی تقلبی
ــر  ــا و جواه ــندگان ط ــدگان و فروش ــه تولیدکنن ــس اتحادی رئی
ــه  ــر داد ک ــازار خب ــودن بعضــی ســکه های طــا در ب ــی ب از تقلب
فاقــد هولوگــرام در بســته بندی هســتند و جعل کننــدگان توزیــع 
ــدادی از  ــه اینکــه تع ــا اشــاره ب ــد. محمــد کشــتی آرای ب کرده ان
ــام  ــکه ها را انج ــته بندی س ــه بس ــتند ک ــوز هس ــا دارای مج واحده
ــب  ــا نص ــد ب ــا بای ــته بندی حتم ــرد: بس ــان ک ــد، خاطرنش دهن
هولوگــرام اتحادیــه همــراه باشــد و ســکه هایی کــه فاقــد 
ــود.  ــد ب ــد نخواهن ــورد تأیی ــرام در بســته بندی هســتند، م هولوگ
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی ســکه جعلــی بــدون 
ــرد: ســکه های دارای  ــار ک ــع شــده، اظه ــازار توزی ــرام در ب هولوگ
ــوع هســتند: دارای بســته بندی، بــدون بســته بندی.  ــار دو ن اعتب
اگــر بــا بســته بندی همــراه باشــند، حتمــا بایــد هولوگــرام 
ــا  ــت، الزام ــته بندی نداش ــکه ای بس ــر س ــند و اگ ــته باش داش
ســکه اصلــی و مــورد تأییــد نیســت و حتمــا بایــد بــه واحدهــای 

ــع ــرد. ربی ــه ک ــروش مراجع ــد و ف ــرای خری دارای مجــوز ب

حرکت به سوی میدان داری بخش خصوصی در اقتصادارائه تسهیالت به ناوگان حمل ونقل گازسوز

ــران از بعضــی  ــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو ته ــه صن رئیــس اتحادی
تخلفــات شــرکت های بــزرگ واردکننــده خــودرو از جملــه دو شــرکت خــاص خبــر 
ــدن  ــت، مع ــر وزارت صنع ــات اخی ــا تصمیم ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــعید موتمن  داد. س
و تجــارت، واردات خــودرو محــدود و منحصــر بــه شــرکت های نمایندگــی مســتقیم 
خودروســازان خارجــی شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت ها اگرچــه از 
خودروســازان خارجــی نمایندگــی دارنــد، امــا تجربــه ســال های اخیــر نشــان داده 
کــه رفتــار درســتی بــا مصرف کننــدگان ندارنــد، خاطرنشــان کــرد: بــه عنــوان مثــال 
ــازمان  ــددی در س ــای متع ــودرو دارای پرونده ه ــده خ ــزرگ واردکنن ــرکت ب دو ش

تعزیــرات بــه دلیــل نقــض حقــوق مصرف کننــدگان هســتند. 
رئیــس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو تهــران ادامــه داد: 
ــده خــودرو  ــزرگ واردکنن ــک شــرکت ب ــرد ی ــه عملک ــوط ب ــا مرب ــی از پرونده ه یک
ــرکت  ــن ش ــان ای ــود. در آن زم ــران ارزی ب ــل از بح ــا 1۳91 و قب ــال 1۳90 ی در س
ــه قیمــت 117 میلیــون تومــان بــه مشــتریان  یــک خــودروی وارداتــی کــره ای را ب
ــه  ــودرو ب ــل خ ــرخ ارز از تحوی ــش ن ــال افزای ــه دنب ــس از آن ب ــا پ ــت؛ ام فروخ
خریــداران خــودداری کــرده و از آن هــا خواســت 70 میلیــون تومــان دیگــر پرداخــت 
ــه  ــان ب ــون توم ــدود 1۸7 میلی ــت ح ــا قیم ــودرو را ب ــن خ ــت ای ــد و در نهای کنن

ــل داد. ــتریان تحوی مش
 وی افــزود: ایــن اتفــاق در حالــی روی داد کــه بررســی های صورت گرفتــه نشــان 
داد خودروهــای کــره ای مربوطــه تــا تیــر مــاه آن ســال وارد ایــران شــده بودنــد و 
طبیعتــا افزایــش نــرخ ارز تاثیــری روی قیمــت ایــن خودروهــا نداشــت؛ زیــرا قبــل 

از رشــد نــرخ ارز وارد شــده بودنــد. موتمنــی بــا بیــان اینکــه یــک شــرکت بــزرگ 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــول مشــتریان را دریاف ــز در دوره ای پ ــده خــودرو نی ــر واردکنن دیگ
جــای واردات، بــا پــول مشــتریان ایــن خودروهــا را از بــازار داخلــی تأمیــن می کــرد 
و تحویــل مــی داد، تصریــح کــرد:  ایــن شــرکت ها در تعزیــرات پرونده هــای 
مختلفــی بــه دلیــل تخلفــات صورت گرفتــه از جملــه تأخیــر در تحویــل خودروهــای 
فروخته شــده دارنــد. وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه مفــاد قراردادهــای فــروش 
شــرکت های نمایندگــی مســتقیم خودروســازان خارجــی در ایــران یــک طرفــه و بــه 

ضــرر مشــتریان اســت و باعــث متضــرر شــدن آن هــا می شــود. ایســنا

ــه  ــوزی بیم ــای آتش س ــت بیمه ه ــی و سرپرس ــئولیت، مهندس ــای مس ــر بیمه ه مدی
رازی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه بیمــه بــه عنــوان کاالی لوکــس نــگاه شــود، می گویــد 
قیمــت بیمه هــای آتش ســوزی آنقــدر زیــاد نیســت کــه مالــکان ســاختمان ها 
ــه پاســکو  ــه حادث ــا اشــاره ب ــردی ب ــد باباک ــد. محم ــد آن را بپردازن ــد نمی توانن بگوین
و اینکــه بیمــه رازی در اطــراف یــا داخــل ایــن ســاختمان بیمه نامــه ای نداشــته 
ــن  ــت تر ای ــود و درس ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــوزی بای ــه آتش س ــرد: بیم ــار ک ــت، اظه اس
ــر از  ــه مهم ت ــند؛ البت ــته باش ــه را داش ــن بیمه نام ــاختمان ها ای ــام س ــه تم ــت ک اس
ایــن موضــوع ایــن اســت کــه کلیــه اماکــن بایــد از سیســتم اطفــای حریــق بهره منــد 
باشــند تــا در صــورت بــروز حادثــه زیان هــا بــه حداقــل برســد. وی ادامــه داد: در حــال 
ــر  ــه تعمی ــاز ب ــه آسانسورهایشــان نی حاضــر ســاختمان های قدیمــی ای وجــود دارد ک

ــد نوســازی و بازنگــری  ــای حریقشــان بای ــن سیســتم اطف و نوســازی دارد و همچنی
ــوارد باشــند.  ــن م ــر ای ــه فک ــد ب ــان آن ســاختمان ها بای شــود؛ ذی نفع

ــه  ــوزی بیم ــای آتش س ــت بیمه ه ــی و سرپرس ــئولیت، مهندس ــای مس ــر بیمه ه مدی
رازی بــا بیــان اینکــه مــردم بایــد بــه بیمــه بــه عنــوان یــک کاالی ضــروری نــگاه کننــد، 
ــگ  ــد فرهن ــعی می کنن ــر س ــه نظ ــه از هم ــرکت های بیم ــر ش ــال حاض ــت: در ح گف
بیمــه را گســترش دهنــد و در ایــن مــورد تبلیغــات داشــته باشــند؛ ولــی علی رغــم ایــن 
 موضــوع مــردم نیــز خــود بایــد بــه اهمیــت و ضــرورت بیمــه نــگاه ویــژه داشــته باشــند 
ــای  ــر واحده ــه االن اگ ــرا ک ــد؛ چ ــگاه نکنن ــس ن ــک کاالی لوک ــوان ی ــه عن ــه آن ب و ب
بابــت  از  دســت کم  آن هــا  مالــکان  داشــتند،  آتش ســوزی  بیمه نامــه  پاســکو 

خســارت های مالــی خیالشــان راحــت بــود. اقتصــاد آنایــن
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ــان اینکــه هماهنگــی  ــا بی ــدار شهرســتان برخــوار در جلســه  شــورای اداری ب فرمان
ــات  ــت: جلس ــود، گف ــام می ش ــورای اداری انج ــی در ش ــی و فرابخش ــن بخش بی
ــه  ــن توجــه ب ــت شهرســتان ضم ــی در مدیری ــور اجرای ــز ام شــورای اداری و تمرک
ــن  ــیاری دارد؛ همچنی ــت بس ــا، اهمی ــش ه ــایر بخ ــا س ــی ب ــل و هم افزای تعام
ــری  ــردم، پیگی ــهروندی م ــوق ش ــت حق ــدی، رعای ــه قانــون و قانونمن ــه ب توج
ــگاه اداری، اجتماعــی  ــرای ارتقــای جای ــات شــهروندان و تــاش ب  نیازهــا و مطالب
ــود  ــای موج ــابقه و ظرفیت ه ــه س ــه ب ــا توج ــتان ب ــی شهرس ــخصیت عموم و ش

ــد اســت.  ــورد تاکی م
ــت:  ــتان گف ــای شهرس ــا و فرصت ه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــری ب ــفندیار تاجمی اس
شهرســتان برخــوار از نظــر نزدیکــی بــه اســتان اصفهــان دومیــن شهرســتان 
محســوب می شــود. در مناطــق صنعتــی برخــوار 7۳۵ واحــد تولیــد صنعتــی 
فعــال موجــود اســت. بیــش از هــزار و ۵00 هنرمنــد در ۳0 حــوزه صنایــع دســتی 
ــور در  ــکاری کش ــه قلم ــد پارچ ــش از 70 درص ــن بی ــد. همچنی ــت می کنن فعالی

ایــن شهرســتان تولیــد می شــود. فرمانــدار برخــوار بــا اشــاره بــه اینکــه 70 درصــد 
ــران  ــد مدی ــزود: ۸0 درص ــتند، اف ــی هس ــتان غیربوم ــدان شهرس ــران و کارمن مدی
ــا  ــف جاده ه ــوا، ضع ــی ه ــری، آلودگ ــتند. مهاجرپذی ــاکن نیس ــتان س  در شهرس
ــه کمبودهــای شهرســتان  ــری اراضــی از جمل ــر کارب و شــریان های ارتباطــی، تغیی
ــداد 26  ــن در حــوزه تشــکیات اداری شهرســتان، تع محســوب می شــود. همچنی

اداره و ارگان در اماکــن اســتیجاری مســتقر هســتند.

فعالیت 735 واحد تولیدی در برخوار
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حتما بخوانید!
سه شنبه، اصفهان زنده می شود

 

برنامه هــای دهــه فجــر امســال بــا هــدف نــوآوری 
ــر سیاســت های نظــام اســامی  ــی ب ــذاری و مبتن تأثیرگ
بــه همــراه امیــد و نشــاط اســت. رئیــس شــورای 
در نشســت  اصفهــان  اســامی  تبلیغــات  هماهنگــی 
خبــری ســتاد دهــه فجــر کــه بــه میزبانــی حــوزه علمیــه 
اصفهــان و بــا حضــور کمیته هــای مربوطــه برگــزار شــد بــا 
اشــاره بــه اینکــه تبییــن دســتاوردهای انقــاب اســامی 
در عرصــه علمــی، اقتصــادی، فرهنگــی و آموزشــی از 
ــعی در  ــمن س ــه دش ــرا ک ــت، چ ــروز اس ــات ام ضروری
تضعیــف ایــن دســتاوردها دارد، گفــت: انقــاب اســامی 
ماحصــل مقاومــت و ایســتادگی همــه آحــاد مــردم 
اســت. ایــن ملــت بــا جانفشــانی و ایثــار خــود توانســتند 
ــه  ــان ب ــای آن ــان و فتنه ه ــه مســتکبران جه ــر هم در براب
پیــروزی دســت یابنــد. جعفــر عســکری بــا بیــان اینکــه 
ــود  ــاه کار خ ــه از 6 دی م ــا 24 کمیت ــر ب ــه فج ــتاد ده  س
ــامی  ــاب اس ــر انق ــه فج ــزود: در ده ــرد، اف ــاز ک را آغ
حــدود  1600 برنامــه در شهرســتان ها و 400 برنامــه در 

ــد.  ــد ش ــرا خواه ــان اج ــتان اصفه ــز اس مرک
ــزار  ــه در 2 ه ــادی برنام ــداد زی ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
مســجد و 5 هــزار و 500 واحــد آموزشــی اســتان برگــزار 
ــد  ــار کــرد: برنامه هــای دهــه فجــر بای خواهــد شــد، اظه
عمومــی، فراگیــر و خاقانــه برگــزار شــود تــا روحیــه امیــد 
و نشــاط را در مــردم جامعــه افزایــش دهــد. وی گفــت: 
امــروز شــاهدیم کــه دشــمنان بــا گســتاخی دســتاوردهای 
ــعی  ــد و س ــؤال بردن ــر س ــامی را زی ــاب اس ــزرگ انق ب
کردنــد ایــن دســتاوردها را در ذهــن نســل جــوان تضعیف 
ــدی  ــردن روح ناامی ــق ک ــال تزری ــمن در ح ــد. دش  کنن
ــاب  ــتاوردهای انق ــن دس ــا تبیی ــه ب ــت ک ــه اس در جامع

ــود. ــی می ش ــه خنث ــن توطئ ــامی، ای اس
نمایشگاهعبرتها 

اطاعــات  اداره کل  توســط  نمایشــگاهی  افــزود:  وی 
اصفهــان تحــت عنــوان »مــوزه عبرت هــا« در دهــه 
ــالروز  ــا س ــان ب ــن همزم ــود. همچنی ــا می ش ــر برپ فج
ــا  ــد ب ــد عه ــن، مراســم تجدی ــه میه ــام راحــل ب ورود ام
آرمان هــای امــام در گلســتان شــهدا ســاعت 9 صبــح بــا 
ــزار می شــود.  ــدی برگ ســخنرانی حجت االســام پورمحم

فجــر  دهــه  ســتاد  برنامه هــای  مهم تریــن  بــه  وی 
ــاوال شــادی  ــی کارن ــزود: برپای ــرد و اف  اســتان اشــاره ک
و حرکــت تاکســی ها از میــدان انقــاب بــه ســمت 
گلســتان شــهدا در روز 12 فروردیــن بــه مناســبت ســالروز 
ــگ  ــه کشــور، نواختــن زن ورود تاریخــی حضــرت امــام ب
ــطح  ــای س ــدی خیابان ه ــانی و آذین بن ــاب، نورافش انق
شــهرها، دیــدار بــا خانــواده گرامــی شــهدا، برگــزاری 
یادواره هــای شــهدا، غبارروبــی و عطرافشــانی گلــزار 
ــن  ــی روز 22 دوم بهم ــان و راهپیمای ــزام مبّلغ ــهدا، اع ش
بــه عنــوان عیــد انقــاب و رفرانــدوم در دهــه فجــر انجــام 
می شــود. رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
اســتان اصفهــان بــه برنامه هــای هفتــه اســتقبال از دهــه 
فجــر اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری یــادواره شــهید ســردار 
صفــوی و مهندســان دفــاع مقــدس، برپایــی مــوزه عبرت 
ایــران و تجلیــل از خیریه هــای فعــال در حــوزه ســامت 
ــه فجــر  ــه اســتقبال از ده ــن برنامه هــای هفت از مهم تری

اســت.
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ــتان  ــر اس ــه فج ــتاد ده ــانی س ــه اطاع رس ــر کمیت دبی

اصفهــان نیــز در گزارشــی توضیــح داد: بــه مناســبت 
گرامیداشــت دهــه فجــر، حــدود 10 هــزار دقیقــه برنامــه 
در قالــب 3 هــزار دقیقــه برنامــه در رادیــو، 4 هــزار دقیقــه 
در ســیما و 3 هــزار دقیقــه در تأمیــن و پخــش بــا محــور 
پیشکســوتان  بــا حضــور   برنامه هــای گفت وگومحــور 
ــه خواهــد شــد. ســید مهــدی  و خانواده هــای شــهدا ارائ
ــاب  ــوع انق ــا موض ــتند ب ــه مس ــه داد: تهی ــی ادام  تائب
و رهبــر کبیــر انقــاب اســامی و پخــش فیلم هــای 
ســینمایی در زمینــه انقــاب از جملــه برنامه هــای کمیتــه 
اطاع رســانی ســتاد دهــه فجــر اســتان اصفهــان اســت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

دستاوردهای انقالب اسالمی نیاز به تبیین دارد

 ورود موج جدید بارشی 

به چهارمحال و بختیاری
توســعه و پیش بینــی  معــاون 
هواشناســی چهارمحال و بختیاری 
ــه  ــد بارشــی ب از ورود مــوج جدی

آسمان استان خبر داد.
 مهــرداد قطــره بــا اشــاره بــه ورود 
مــوج جدیــد بارشــی بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری از دیــروز 
ــگ  ــردگان و کوهرن ــق ل ــا در مناط ــده بارش ه ــرد: عم ــار ک اظه
ــه  ــا ب ــاط اســتان، بارش ه ــرای ســایر نق ــی شــده و ب پیش بین
صــورت پراکنــده خواهــد بــود. وی افــزود: دمــای هــوای اســتان 
از روز دوشــنبه تــا چهارشــنبه بــه میــزان 6 تــا 8 درجــه کاهــش 
می یابــد و همچنیــن بــرای روز دوشــنبه در بعضــی نقــاط 

ــی شــده اســت.  ــده مــه پیش بین اســتان پدی
قطــره گفــت: طــی 24 ســاعت آینــده مرکــز اســتان نیمه ابــری 
ــارش پراکنــده و طــی ۷2 ســاعت آینــده  در بعضــی ســاعات ب
قســمتی تــا نیمه ابــری همــراه بــا وزش بــاد پیش بینــی شــده 
ــای اســتان  ــه متوســط بارش ه ــه اینک ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ــوده،  ــر ب ــون 250 میلیمت ــاه ســال جــاری تاکن ــدای مهرم از ابت
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــا نس ــط بارش ه ــرد: متوس ــح ک تصری
ســال گذشــته 11 درصــد کاهــش و نســبت بــه میانگیــن 
ــن  ــه اســت. قطــره همچنی بلندمــدت 14 درصــد کاهــش یافت
میــزان ارتفــاع بــرف در شهرســتان کوهرنــگ را تنها 15 ســانتیمتر 
ــان  ــن زم ــته در ای ــال گذش ــرد: در س ــان ک ــوان و خاطرنش عن

ــوده اســت. مهــر ــرف 85 ســانتیمتر ب ارتفــاع ب

اصفهان سردتر می شود
میتــرا ســیدان، کارشــناس مســئول پیش بینــی هــوای اســتان 
اصفهــان، گفــت: بــا فعــال شــدن یــک ســامانه ناپایــدار هــوای 
ــود. وی گفــت: در  ــاک خواهــد ب ــده پ ــد روز آین ــان در چن اصفه
جنــوب اســتان، بــارش بــرف و بــاران در پیــش اســت کــه بــارش 
بــرف بیشــتر از بــارش بــاران خواهــد بــود. ســیدان عنــوان کــرد: 
ــا  ــان بارش ه ــان، همچن ــتان اصفه ــوب اس ــنبه جن در روز سه ش
ــب  ــن روز بی نصی ــز در ای ــتان نی ــرق اس ــا ش ــی دارد؛ ام را در پ
نخواهــد مانــد و شــرق و شــمال شــرق همــراه بــا بــارش بــرف 

خواهــد بــود. 
ــان خاطرنشــان  ــه دمــای هــوای اســتان اصفه ــا اشــاره ب وی ب
ــد.  ــم ش ــه خواهی ــوا مواج ــای ه ــش دم ــا کاه ــردا ب ــرد: از ف ک
ــر  ــر صف ــه زی ــا 5 درج ــنبه ت ــح روز سه ش ــوا در صب ــای ه دم
و صبــح روز چهارشــنبه تــا 6 درجــه زیــر صفــر پیش بینــی 
اســتان  می شــود. کارشــناس مســئول پیش بینــی هــوای 
ــز در  ــده نی ــد روز آین ــت: در چن ــان داش ــان اذع ــان در پای اصفه
ــاد  ــا وزش ب ــبتا ب ــوب نس ــرق و جن ــمال ش ــرب ش ــق غ مناط
شــدیدتر، امــا در شهرســتان اصفهــان بــا شــدت کمتــری مواجــه 

ــارس ــد. ف ــم ش خواهی

اخبار کوتاه

سه شنبه، اصفهان زنده می شود
ــرداری  ــاون حفاظــت و بهره ب مع
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
از  یکشـــنبه  روز  آب،   گفــت: 
ــده رود  ــد زاینـ ــای سـ دریچه هـ
آب  جریــان  و  شــد  گشــوده 
اوایــل صبــح سه شــنبه بــه شــهر 

اصفهان می رسد. 
علــی بصیرپــور اظهــار داشــت: ســاعت 6 صبــح روز 3 بهمن ماه 
دریچه هــای ســد زاینــده رود گشــوده شــد. وی افــزود: پــس 
از توافــق بــا نظــام صنفــی کشــاورزی و هماهنگی هــای 
صورت گرفتــه بــا کمیتــه پنــج نفــره، رهاســازی آب بــه مــدت 

22 روز بــرای کشــت کشــاورزی انجــام شــد. 
وی ادامــه داد: امســال بــه دلیــل بحــران آب، آب بــرای کشــت 
پاییــزه کشــاورزان بــا تأخیــر بــاز شــد و ایــن در حالــی بــود کــه 
ــت  ــرای کش ــاز و آب ب ــده رود ب ــد زاین ــاه س ــال آبان م ــر س ه

محصــوالت کشــاورزان شــرق اصفهــان بــاز می شــد.
 بصیرپــور ادامــه داد: بــاز کــردن آب ســد زاینــده رود و جــاری 
ــه بارش هــا در فصــل  ــه بســتگی ب شــدن آب در ایــن رودخان
پاییــز داشــت و بــه دلیــل اینکــه امســال بارش هــا بســیار کــم 

بــود، آب بــا تأخیــر چنــد ماهــه بــاز شــد. مهــر

 مدیریت مصرف 

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
اداره  مدیــر  حدادی پــور،  شــاپور 
بــرق گلپایــگان در همایــش ائمــه 
ــار  ــگان، اظه ــاجد گلپای ــای مس ــت امن ــات و هیئ جماع
اقتصــاد  ارکان  از  یکــی  مصــرف،  مدیریــت  داشــت: 
ــرق  ــرای تولیــد ب مقاومتــی اســت؛ چــون در نیروگاه هــا ب
ــت  ــه دس ــا ب ــود ت ــادی می ش ــای زی ــی، هزینه ه مصرف

برســد. مصرف کننــده 
 وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت کشــور یــک درصــد جمعیــت 
جهــان اســت، ولیکــن مصــرف بــرق در کشــور 2 درصــد کل 
انــرژی جهــان اســت، افــزود: مصــرف انــرژی در کشــور 5 

درصــد متوســط جهانی اســت. 
ــد  ــش از 3۷ درص ــت: بی ــگان گف ــرق گلپای ــر اداره ب مدی
ــران مصــرف  ــه در ای ــل خاورمیان ــن و گازوئی مصــرف بنزی

می شــود. 
 وی گفــت: در ایــران ســرانه مصــرف بــرق خانگــی 3 برابــر 
و ســرانه گاز خانگــی 4 برابــر متوســط اســتاندارد جهانــی 
اســت. حدادی پــور اظهــار داشــت: متوســط بــرق مصرفــی 
 جهــان 3.۷ دهــم اســت و پــس از چیــن و کــره جنوبــی 

ایران بیشترین مصرف کننده برق جهان است.
ــش  ــرفته افزای ــورهای پیش ــت: در کش ــان داش  وی اذع
ــران  ــا در ای ــت؛ ام ــت اس ــش صنع ــرق در بخ ــرف ب مص

ــت. ــی اس ــرق، خانگ ــرف ب ــترین مص بیش

اخبار کوتاه

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان خواســتار توجــه 
ویــژه بــه ایمنــی ســاختمان ها شــد و گفــت: بــه 
ــداکار در  ــانان ف ــماری از آتش نش ــیدن ش ــهادت رس ش

ــرد.  ــدار ک ــران را داغ ــت ای ــکو مل ــه پاس حادث
آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در آییــن 
تجلیــل از خدمــات عوامــل اجرایــی نماز 
ــت  ــلیت درگذش ــا تس ــان ب ــه کرم جمع
فــداکار  آتش نشــانان  از  شــماری 
ســاختمان  آتش ســوزی  حادثــه  در 
پاســکو تهــران اظهــار کــرد: ایــن افــراد 
ــق  ــه خل ــت ب ــود را در راه خدم ــان خ ج

خــدا از دســت دادنــد و بــه مقــام رفیــع شــهادت نائــل 
ــد.  آمدن

ــت  ــز مل ــه غم انگی ــن حادث ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 ایــران را عــزادار کــرد، افــزود: ایــن ضایعــه را بــه مــردم 
و خانواده هــای شــهدای آتش نشــان تســلیت می گویــم. 

 آیــت هللا جعفــری رعایــت اصــول ایمنــی در ســاختمان 
ــه  ــاس گفت ــر اس ــت: ب ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی را م
رئیــس شــورای شــهر تهــران بارهــا درخصــوص ایمــن 
نبــودن ایــن ســاختمان هشــدارهایی داده شــده بــود کــه 
ــدارها  ــن هش ــه ای ــی ب ــفانه بی توجه متاس
ایــن حادثــه  آمــدن  بــه وجــود  باعــث 

شــد.  تأســف بار 
ــاره  ــا اش ــه ب ــان در ادام ــه کرم ــام جمع ام
بــه لــزوم ترویــج فرهنــگ نمــاز در جامعــه 
تصریــح کــرد: برگــزاری آییــن نمــاز جمعــه 
خدمتــی بــزرگ بــه شــمار مــی رود کــه 

ــراه دارد.  ــه هم ــرت را ب ــا و آخ ــواب دنی ث
وی بــه تشــریح اهمیــت نمــاز پرداخــت و اظهــار کــرد: 
پیامبــر بزرگــوار اســام)ص( می فرمایــد »محبوب تریــن 
انســان ها نــزد خداونــد کســانی هســتند کــه نفــع 

ــی ــر فارس ــانند.« خب ــدا می رس ــق خ ــه خل ــتری ب بیش

نمایندهولیفقیهدراستانکرمان:

رعایت اصول ایمنی در ساختمان ها جدی گرفته شود
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد از جملــه موارد بســیار 
مهــم و ضــروری در حــوزه ســامت را ارتقــای ســطح ســواد 
ــت  ــش در نشس ــا تاب ــت. محمدرض ــه دانس ــامت جامع س
مشــترک مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد بــا متولیــان 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــامت اس ــر س ام
ــدگار  ــات مان ــرح تحــول ســامت از اقدام ط
دولــت اســت، اظهــار داشــت: امــا ایــن طــرح 
مشــکاتی نیــز دارد کــه از آن جملــه می تــوان 
ــرای اجــرای طــرح  ــدار ب ــار پای ــود اعتب ــه نب ب
ــع  ــر اینکــه مناب ــا تاکیــد ب اشــاره کــرد. وی ب
اعتبــاری بــه منظــور پایــدار بــودن طــرح 

بایــد در نظــر گرفتــه شــود و ایــن امــر نیــاز بــه برنامه ریــزی 
ــد  ــوان کــرد: از ایــن رو طــرح جامــع ســامت نیازمن دارد، عن
ــوان  ــزود: نمی ت ــش اف ــا تاب ــت. رض ــاح اس ــری و اص بازنگ
ــداوم  ــا ت ــت، ام ــده گرف ــول را نادی ــرح تح ــتاوردهای ط دس
طــرح، نیازمنــد بازنگــری و اصــاح بــرای تأمیــن منابــع مالــی 

ــس در بخــش  ــردم اردکان در مجل ــده م ــدار اســت. نماین پای
 دیگــری از ایــن نشســت بــا ابــراز نگرانــی از شــیوع ســرطان ها 
و بیماری هــای غیرواگیــر در اســتان یــزد اظهــار داشــت: بــرای 
ــا عوامــل خطــر و پیشــگیری  مهــار ایــن بیمــاری، آشــنایی ب
از بــروز بیمــاری ضــروری و نیازمنــد اقــدام 
فــوری اســت. وی بیــان کــرد: اســتان یــزد نمــاد 
 فرهنــگ و تمــدن کشــور اســت و جهــاد علمــی 
ــردم  ــه ســامت م ــه مقول ــی و توجــه ب و اجرای
متولیــان  دســت اندرکاران  اولویــت  در  بایــد 

ــرد.  ــرار گی ــتان ق ــن اس ــامت ای س
ــای ســواد ســامت  ــرد: ارتق ــح ک ــش تصری تاب
مــردم، آمــوزش تخصصــی، اقدامــات پیشــگیرانه، اســتفاده از 
ظرفیــت رســانه ها بــرای اطاع رســانی درســت، تغییــر ســبک 
 زندگــی و تغذیــه ســالم از مهم تریــن راهکارهــای مهــار ســرطان

ــی  ــای قلب ــر بیماری ه ــایع نظی ــاک و ش ــای خطرن  بیماری ه
و عروقی، فشــارخون، دیابت و ... است. ایسنا

در شهر

رئیسمجمعنمایندگاناستانیزدمطرحکرد:

لزوم ارتقای سواد سالمت جامعه

اخطاراجرایی
المکان مجهول اقامت: محل نشانی خراسانی خانوادگی: نام     جعفر نام: علیه: محکوم مشخصات
مشخصاتمحکومله:نام:حمیدرضانامخانوادگی:طاهرینشانیمحلاقامت:اصفهان-شاهپورجدید-

برشکارییاوری
محکومبه:

بهموجبرایشماره9509976796301418تاریخ95/7/27حوزه33شورایحلاختالفشهرستان
اصفهانکهقطعیتیافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختمبلغ165/000/000لايربابتاصلخواستهومبلغ2/535/000لايربابتهزینهدادرسیوهزینهنشر
آگهیطبقتعرفهقانونیوخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکهای95/3/11و95/3/1لغایتزمان

اجرایحکمدرحقمحکوملهوپرداختنیمعشراجرایی.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33051/مالفدفترشعبه33مجتمعشمارهیکشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
پدر: نام نثاری 2-جان 1-بوشهری خانوادگی: نام  2-ایمان 1-سرور نام: علیه: محکوم مشخصات
نام  المکانمشخصاتمحکومله:نام:زهرا 1-غالمرضا2-گودرزنشانیمحلاقامت:هردونفرمجهول
خانوادگی:حسینینامپدر:سیدحسننشانیمحلاقامت:اصفهان-خاحمداباد-خگلزارشمالیکوچه

شهیداحمدی)26(پالک8
محکومبه:

بهموجبرایشماره1271تاریخ95/7/29حوزه6شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیتیافته
است.محکومعلیهمحکوماستبه:

حضوردردفترخانهوانتقالرسمیسندخودروهاچبکپرایدبهشمارهانتظامی744ل89ایران53به
ناممحکوملهونیمعشردولتی.

ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33039/مالفدفترشعبه6مجتمعشمارهیکشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
المکان مجهول اقامت: محل نشانی یوسفی خانوادگی: نام     جواد نام: علیه: محکوم مشخصات
اصفهان-خولی اقامت: نشانیمحل آقاعلیان نامخانوادگی:   نام:عبدالرسول له: مشخصاتمحکوم

عصر-موادغذاییدوامی
محکومبه:

بهموجبرایشماره729-95/7/13تاریخ95/12/13حوزه29شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکه
قطعیتیافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختوجهیکفقرهچکبهشماره371288مورخ88/12/23بهمبلغ30/000/000میلیونلايربابت
اصلخواستهوپرداختخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکتازماناجرایحکمبراساسشاخص
اعالمیازناحیهبانکمرکزیوپرداخت955/000لايرهزینهدادرسیوهزینهنشرآگهیوپرداختنیم

عشرحقاالجرا.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33032/مالفدفترشعبه29مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
مشخصاتمحکومعلیه:نام:باقرنامخانوادگی:رفیعینشانیمحلاقامت:مجهولالمکانمشخصات

محکومله:نام:اصغرنامخانوادگی:کریمینشانیمحلاقامت:زینبیه-دارک-کویطالب-پ22

محکومبه:
بهموجبرایشماره653تاریخ95/6/20حوزه24شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیت

یافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:
پرداختمبلغهفدهمیلیونلايربابتاصلخواستهوپرداختخسارتتاخیروتادیهازتاریخسررسیدچک
ها978511مورخ92/10/20و978516مورخ92/11/20درحقخواهانوپرداختیکمیلیونوسیصدو

چهلوپنجهزارلايردرحقخواهانوهمچنیننیمعشراجرادرحقصندوقدولت.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33020/مالفدفترشعبه24مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
مشخصاتمحکومعلیه:نام:حسننامخانوادگی:عابدینشانیمحلاقامت:مجهولالمکانمشخصات

محکومله:نام:اصغرنامخانوادگی:کریمینشانیمحلاقامت:زینبیه-دارک-کویطالب-پ22
محکومبه:

بهموجبرایشماره682تاریخ95/6/31حوزه24شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیت
یافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

تاریخ از تادیه تاخیر پرداختخسارت و بابتاصلخواسته پرداختمبلغیکصدوشصتمیلیونلاير
سررسیدچکهایشماره889471مورخ94/8/15و889472مورخ94/8/20و889473مورخ
94/8/25و889474مورخ94/8/30تازماناجرایحکموپرداختچهارمیلیونوپانصدوشصتو

پنجهزارلايردرحقخواهانوپرداختنیمعشرحقاالجرا.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33017/مالفدفترشعبه24مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
المکان اقامت:مجهول نشانیمحل نامخانوادگی:محمدی     نام:مرتضی علیه: مشخصاتمحکوم
زینبیه-دارک-کوی اقامت: محل نشانی کریمی خانوادگی: نام   نام:اصغر له: محکوم مشخصات

طالب-پ22
محکومبه:

بهموجبرایشماره633تاریخ95/6/16حوزه24شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیت
یافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختمبلغشصتوسهمیلیونلايربابتاصلخواستهوهزینههاینشرآگهیوپرداختخسارت
تاخیروتادیهازتاریخسررسیدچکها158978مورخ89/5/23و590243مورخ89/10/15و438451
مورخ89/9/15وپرداختدومیلیونوپانصدوپانزدههزارلايردرحقخواهانوهمچنیننیمعشراجرا

درحقصندوقدولت.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:33019/مالفدفترشعبه24مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

آگهیابالغبهآقایسیدرضاحسینیسفتجانی
نظربهاینکهآقایسیدرضاحسینیسفتجانیفرزندسیدمحمدبهاتهامتهدیدوتوهینوتخریبحسب
شکایتآقایمحمدرضانصراصفهانیفرزندحسینازطرفاینبازپرسیدرپروندهکالسه951498ب23
تحتتعیباستوابالغاحضاریهبواسطهمعلومنبودنمحلاقامتویممکننگردیده،بدینوسیلهدر
اجرایماده174قانوناییندادرسیکیفریمراتببهنامبردهابالغتاظرفیکماهازتاریخانتشارآگهی
به پاسخگویی اصفهان،جهت آتشگاه خیابان در واقع اصفهان عمومی دادسرای بازپرسی درشعبه23
اتهامخویشحاضرشود.درصورتعدمحضورپسازیکماهازتاریخانتشارآگهیاقدامقانونیمعمول

خواهدگردید.
شماره:33002/مالف–بازپرسشعبه23دادسرایعمومیاصفهان–عبدالکریمشاهرخ

آگهیابالغبهآقایمنصورعشوریون
نظربهاینکهآقایمنصورعشوریونفرزندقاسمعلیبهاتهامتوهینوتهدیدوسرقتحسبخانممریم
عشوریونفرزندقاسمعلیازطرفاینبازپرسیدرپروندهکالسه:95/5697/100299/46ک18تحتتعیب
استوابالغاحضاریهبواسطهمعلومنبودنمحلاقامتویممکننگردیده،بدینوسیلهدراجرایماده
174قانوناییندادرسیکیفریمراتببهنامبردهابالغتاظرفیکماهازتاریخانتشارآگهیدرشعبه
23بازپرسیدادسرایعمومیاصفهانواقعدرخیابانآتشگاهاصفهان،جهتپاسخگوییبهاتهامخویش
حاضرشود.درصورتعدمحضورپسازیکماهازتاریخانتشارآگهیاقدامقانونیمعمولخواهدگردید.

شماره:32999/مالف–بازپرسشعبه23دادسرایعمومیاصفهان–عبدالکریمشاهرخ
آگهیابالغوقترسیدگی

درخصوصپروندهکالسه937/95خواهانمحمودزارعدادخواستیمبنیبر:مطالبهبهطرفیت1-یدا...
تیموری2-مهدیصالحیتقدیمنمودهووقترسیدگیبرایروزسهشنبهمورخ95/11/26ساعت4
تعیینگردیدهاست.باعنایتبهمجهولالمکانبودنخواندهحسبتقاضایخواهانبرابرماده73
قانونآئیندادرسیمدنی،مراتبدرجرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاینشعبهواقعدر
اصفهان-ابتدایخیابانشیخصدوقشمالیچهارراهوکال-مجتمعشورایحلاختالفاصفهانمراجعهو
نسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذنماید.درصورتعدمحضوردروقترسیدگیابالغشدهتلقیو
تصمیممقتضیاتخاذخواهدشد.شماره:30884/مالفمدیردفترشعبه25مجتمعشمارهدوشورای

حلاختالفاصفهان
ابالغیه

شمارهابالغنامه:9510100350109503شمارهپرونده:9309980350100368شمارهبایگانیشعبه:930427
تاریختنظیم:1395/10/25مشخصاتابالغشوندهحقیقی:1-نام:مهناز2-نامخانوادگی:مشتاقیان3-
نامپدر:-4-نشانی:مجهولالمکانمهلتحضورازتاریخابالغ:7روز-محلحضور:اصفهانخچهارباغ
باال–خشهیدنیکبخت–ساختماندادگستریکلاستاناصفهان-طبقه3اتاقشماره333درخصوص
دعویبانکملتبهمدیریتآقایمحمدرضاساروخانیبهطرفیتشمادرمهلتمقررفوقجهتمالحظه
نظریهکارشناسواظهارهرمطلبینفیایااثباتادراینشعبهحاضرشوید..شماره:32993/مالفمنشی

دادگاهحقوقیشعبه1دادگاهعمومیحقوقیشهرستاناصفهان-فرزانهسلیمانی
اخطاراجرایی

مشخصاتمحکومعلیه:نام:مجتبینامخانوادگی:هنردوستنامپدر:نوروزعلینشانیمحلاقامت:
مجهولالمکانمشخصاتمحکومله:نام:حسننامخانوادگی:مظفرینشانیمحلاقامت:فلکهارتش-

پاساژجهانآرا،طبقههمکف-طالینگار
محکومبه:

بهموجبرایشماره1362تاریخ95/8/9حوزهش11شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیت
یافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختمبلغ40/000/000لايربابتاصلخواستهمطالبهچکبهشماره408224مورخ94/4/20بانک
ملیایرانومبلغ1/105/000لايربابتهزینهدادرسیومبلغ120/000لايرهزینهنشرآگهیوخساراتتاخیر
درتادیهازتاریخسررسیدچکموصوف)94/4/20(تاتاریخاجرایحکمدرحقخواهانصادرونیمعشر

حقاالجرایاحکاماعالممیگردد.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکند
کهاجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیه
نداند،بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحا
اعالمنماید.شماره:32985/مالفدفترشعبه11مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
مشخصاتمحکومعلیه:نام:مجیدنامخانوادگی:رضائینشانیمحلاقامت:مجهولالمکانمشخصات
محکومله:نام:عبدالرسولنامخانوادگی:آقاعلیاننشانیمحلاقامت:خولیعصر-مغازهموادغذایی

دوامی
محکومبه:

بهموجبرایشماره728-95/7/13تاریخ95/7/13حوزه29شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکه

قطعیتیافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:
پرداختمبلغیکفقرهچکبهشماره467242بهتاریخ94/11/15بهمبلغ25/000/000لايربابتاصل
خواستهوپرداختخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکتازماناجرایحکمبراساسشاخصاعالمی
ازناحیهبانکمرکزیوپرداخت1/580/000لايرهزینهدادرسیونشرآگهیوپرداختنیمعشرحقاالجرا.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:32962/مالفدفترشعبه29مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

اخطاراجرایی
مشخصاتمحکومعلیه:نام:مجتبینامخانوادگی:فتاحیسدهنامپدر:رمضاننشانیمحلاقامت:
نامخانوادگی:مظفرینامپدر:عباسنشانیمحل مجهولالمکانمشخصاتمحکومله:نام:حسن

اقامت:فلکهارتش-پاساژجهانآرا،طبقههمکف-طالینگار
محکومبه:

بهموجبرایشماره1329تاریخ95/7/29حوزهش11شورایحلاختالفشهرستاناصفهانکهقطعیت
یافتهاست.محکومعلیهمحکوماستبه:

پرداختمبلغ45/000/000لايربابتاصلخواستهمطالبهوجهچکبهشماره357013مورخ94/5/31
برعهدهبانکرفاهکارگرانو1/230/000لايربابتهزینهدادرسیومبلغ120/000لايرهزینهنشرآگهیو
خساراتتاخیردرتادیهازتاریخسررسیدچکموصوف)94/5/31(تاتاریخاجرایحکمدرحقمحکومله

صادرونیمعشرحقاالجرایاحکاماعالممیگردد.
ماده34قانوناجرایاحکام:همینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغشد،محکومعلیهمکلفاستظرف
مدتدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفیکندکه
اجرایحکمواستیفاءمحکومبهازآنمیسرباشدودرصورتیکهخودراقادربهاجرایمفاداجرائیهنداند،
بایدظرفمهلتمزبورصورتجامعداراییخودرابهقسمتاجراتسلیمکندواگرمالیندارد،صریحااعالم
نماید.شماره:32983/مالفدفترشعبه11مجتمعشمارهدوشورایحلاختالفشهرستاناصفهان

آگهیابالغبهآقایحسینبینقی
نظربهاینکهآقایحسینبینقیفرزندمحمودبهاتهامخیانتدرامانتحسبشکایتآقایمحسناسدی
فرزند-ازطرفاینبازپرسیدرپروندهکالسه95/5733ک27تحتتعیباستوابالغاحضاریهبواسطه
معلومنبودنمحلاقامتویممکننگردیده،بدینوسیلهدراجرایماده174قانوناییندادرسیکیفری
مراتببهنامبردهابالغتاظرفیکماهازتاریخانتشارآگهیدرشعبه23بازپرسیدادسرایعمومیاصفهان
واقعدرخیابانآتشگاهاصفهان،جهتپاسخگوییبهاتهامخویشحاضرشود.درصورتعدمحضورپساز

یکماهازتاریخانتشارآگهیاقدامقانونیمعمولخواهدگردید.
شماره:33000/مالف–بازپرسشعبه23دادسرایعمومیاصفهان–عبدالکریمشاهرخ

رونوشتآگهیحصروراثت
خانمعزتشوشتریدارایشناسنامهشماره3بهشرحدادخواستبهکالسه5709/95ازایندادگاهدر
خواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانسیدحسینامینالرعایابشناسنامه
8893درتاریخ95/2/2اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراست
به1-عزتشوشتریحسنآبادی3مادروالغیراینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررا
دریکنوبتپیدرپیماهییکمرتبهآگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردیاوصیتنامهازمتوفینزداو
باشدازتاریخنشرنخستینآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.شماره:

33116/مالفرئیسشعبهدهمشورایحلاختالفاستاناصفهان
رونوشتآگهیحصروراثت

خانمعفتزارعیدارایشناسنامهشماره67011بهشرحدادخواستبهکالسه5618/95ازایندادگاهدر
خواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانبیگمزارعیبشناسنامه750درتاریخ
89/8/27اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراستبه1-عفت
زارعیشش67011نسبتفرزندوالغیراینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبت
پیدرپیماهییکمرتبهآگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردیاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخ
نشرنخستینآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.شماره:33115/مالف

رئیسشعبهدهمشورایحلاختالفاستاناصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن م.فصاحت

گلپایگان
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حتما بخوانید!
فصل دوم »لیسانسه ها« کلید می خورد

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانیسرویس هنری

ــدازه  ــه ان ــر اســت. شــهری کــه شــاید ب اصفهــان، مهــد هن
ــوان  ــد دارد و بان ــی هنرمن ــه تنهای ــورها ب ــیاری از کش بس
جایــگاه ویــژه ای در هنــر ایــن شــهر دارنــد. بــه همیــن بهانــه 
تصمیــم گرفتیــم بــا ســیاره انگاشــته، یکــی از قدیمی تریــن 
بــه گفت وگــو  اصفهــان،  تلویزیــون  و  تئاتــر  بازیگــران 

ــینیم. بنش
 ســیاره انگاشــته متولــد 1326 اهــل تبریــز اســت؛ امــا در 
ــام پــری  ــا ن ــه شــکوفایی رســیده اســت. او را ب اصفهــان ب
کربالئــی می شناســید و ایــن نــام داســتان جالبــی دارد کــه 

بهتــر اســت آن را از زبــان خانــم کربالیــی بشــنویم.
ــری  ــه »پ ــته« ب ــیاره انگاش ــما از »س ــام ش ــرا ن    چ

ــرد؟ ــر ک ــی« تغیی کربالئ
ــاد  ــباهت زی ــل ش ــه دلی ــتم ب ــال داش ــه س ــه س ــی ک زمان
ــری  ــه پ ــادرش ک ــام م ــا ن ــرا ب ــدرم م ــم، پ ــادر بزرگ ــه م ب
ــد.  ــر روی مــن مان ــود صــدا مــی زد و دیگــر ایــن اســم ب ب
 در ســن 15 ســالگی بــه تئاتــر ســپاهان آمــدم و کارم 
ــردم  ــروع ک ــپاهان ش ــر س ــه ای در تئات ــورت حرف ــه ص را ب
ــی ازدواج  ــای کربالئ ــام آق ــه ن ــدان ب ــی از هنرمن ــا یک و ب
کــردم؛ چــون همــه مــن را بــا نــام ایشــان خانــم کربالئــی 
معــروف  کربالئــی  پــری  بــه  مــن  می زدنــد،  صــدا 

ــاب  ــری انتخ ــت هن ــرای فعالی ــام را ب ــن ن ــدم و همی  ش
کردم.

   خانــم کربالئــی، مــا شــنیده ایم زمانــی تئاتــر اصفهــان 
چنــان پررونــق بــوده کــه بــازار ســیاه بــرای فــروش بلیــت 

در شــهر وجــود داشــته؟
بلــه، همین طــور اســت؛ ایــن ماجــرا حقیقــت دارد. از 
ــوده  ــروف ب ــان مع ــز اصفه ــان و طن ــر اصفه ــته تئات گذش
ــی  ــر وقت ــهرهای دیگ ــی ش ــان و حت ــردم اصفه ــت. م اس
مــن را در خیابــان می بیننــد از مــن ســراغ تئاتــر اصفهــان را 

می گیرنــد. و مــن واقعــا متأثــر می شــوم. 
ــام  ــای ارح ــل آق ــدی مث ــراد هنرمن ــا اف ــن ب ــته م در گذش
صــدر و آقــای فرهمنــد وآقــای حســن اکلیلــی تئاتــر اجــرا 
بــازار ســیاه  بلیت هایــش  فــروش  بــرای  و  می کــردم 
وجــود داشــت. شــاید یــک خانــواده، تئاتــر مــا را 5 مرتبــه 
ــد؛  ــذت می بردن ــد و ل ــاعت می خندیدن ــد و 3 س می دیدن
ــا  ــر بلیت ه ــک تئات ــرای ی ــتر ب ــر بیش ــال حاض ــی در ح ول
بــه صــورت دعوتــی ارائــه می شــود، صرفــا بــرای پــر شــدن 
ــه  ــری ک ــه چــرا تئات ــن جــای تأســف دارد ک ســالن ها و ای
ــه  ــا ب ــود ت ــته می ش ــت گذاش ــش وق ــاه برای ــدودا 3 م ح

ــود. ــتقبال می ش ــه از آن اس ــد، این گون ــرا درآی اج
ــود  ــم وج ــتانه ه ــتانه و تابس ــالن های زمس ــا س    گوی

داشــته اســت؟

 ســال ها قبــل مــا بــرای اجــرا، ســالن های زمســتانه 
نبــود؛  محدودیتــی  هیچ گونــه  و  داشــتیم  تابســتانه  و 
حتــی 3 ســانس یــا 4 ســانس اجــرا داشــتیم؛ ولــی 
ســالن  محدودیــت  مــا  مشــکل  اساســی ترین   حــاال 
اســت. وقتــی مــا یــک ســالن مخصــوص تئاتــر در اصفهــان 
ــر  ــه تئات ــن را داشــته باشــیم ک ــار ای ــه انتظ ــم، چگون نداری

اصفهــان رونــق داشــته باشــد؟
 چــرا بایــد بــه جــای ســالن تئاتــر از ســالن ســینما بــرای 
بــرای اجــرای تئاتــر اســتفاده کــرد و فقــط یــک ســانس بــه 

اجــرای تئاتــر تعلــق بگیــرد.

   از نظر شما راه حل این مسئله چیست؟
اصفهــان  شــهر  در  مــا  کــه  کنــم  عــرض  خدمتتــان 
ــا ســالن  ــم، ام ــق داری ــم، کارگردان هــای الی نویســنده داری
و شــهرداری  نداریــم  تئاتــر  اجــرای  بــرای  مخصــوص 
اصفهــان بایــد کمــک کنــد، اســتانداری شــهر اصفهــان 
ــد و همــه دســت  ــد کمــک کن ــد، ارشــاد بای ــاری کن ــد ی بای
ــد  ــده بمان ــان زن ــر اصفه ــا تئات ــم ت ــم بدهی ــت ه ــه دس  ب
و ایــن آرزوی قلبــی مــن و همــه هنرمنــدان اصفهــان 
رونــق گذشــته  هــم  بــاز  اصفهــان  تئاتــر   اســت کــه 

را داشته باشد.

ــاره  ــینما، درب ــده س ــردان و تهیه کنن ــکرپور، کارگ - عس
فیلــم »خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« گفــت: 
موضوعــی کــه فیلــم »خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« 
ــز  ــه تمای ــوده و وج ــذاب ب ــیار ج ــه، بس ــه آن پرداخت ب
ــر در  ــال های اخی ــای س ــر فیلم ه ــا دیگ ــم ب ــن فیل ای

ــم اســت. ــن فیل ــوع ســاختار ای ن
- شــرایط انتخــاب و خریــد کتاب هــای گویــا از ســوی 
وزارت  خریــد کتــاب  و  انتخــاب  هیئــت  دبیرخانــه 

ــد.  ــالم ش ــالمی اع ــاد اس ــگ و ارش فرهن
بــر ایــن اســاس از تمامــی مؤسســات ناشــر ایــن 
ــان  ــه محصوالتش ــی ک ــد در صورت ــوت ش ــا دع کتاب ه
فرهنــگ  وزارت  از  توزیــع  و  تولیــد  رســمی   مجــوز 
و ارشــاد اســالمی داشــته باشــد، یــک نســخه از آن هــا 
را بــه دبیرخانــه ایــن هیئــت )ســاختمان مرکــزی 
وزارتخانــه، طبقــه دوم اتــاق 23۷، تلفــن 3۸513۰4۹( 
تحویــل دهنــد تــا در جلســات کارشناســی بــرای خریــد 

بررســی شــود.
- گــروه »رســتاک« کــه در ســی ودومین جشــنواره 
موســیقی فجــر جایــزه بخــش لبــاس را از ســوی 
کارگــروه مــد و لبــاس معاونــت هنــری دریافــت کــرد 
در لباس هایــش از طرح هــای آثــار باســتانی مثــل 
جــام مفرغــی لرســتان مربــوط بــه هــزاره چهــارم قبــل 
ــوی  ــتان و لوگ ــش خوزس ــر چغامی ــر ُمه ــالد، اث از می

ــت. ــه اس ــام گرفت ــتاک اله رس
- محمــد رحمانیــان کــه ایــن روزهــا بــا نمایــش 
ــاره ســلفی« در جشــنواره  ــاه درب »بیســت نمایــش کوت
ــر  ــت: خوشــبختانه در تئات ــر فجــر حضــور دارد، گف تئات
ــرا  ــش اج ــف نمای ــای مختل ــه از طیف ه ــم ک می بینی
ــر  ــن دو، ســه ســال اخی ــد و خوشــبختانه در ای می کنن
ــارت دارد  ــیابی و نظ ــورای ارزش ــه ش ــدم ک ــه ش متوج
ممیزی هــا را کــم و کمتــر می کنــد کــه ایــن اتفــاق 
ــه ادامــه  ــان ایــن روی ــی اســت و امیــدوارم همچن خوب

ــد. ــته باش داش
- کریســتن اســتوارت، ســتاره مجموعــه فیلم هــای 
ــه تحقیقــی  ــا نوشــتن یــک مقال »گــرگ و میــش«، ب
توضیــح داد کــه چگونــه از روش »انتقــال ســبک 
ــی اش  ــه کارگردان ــی« در ســاخت نخســتین تجرب عصب

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
- »نیــل گیمــن«، نویســنده مشــهور آثــار علمی تخیلــی 
ــر اســاس کتــاب  اعــالم کــرد ســریال تلویزیونــی کــه ب
مشــترک او بــا »تــری پراچــت« در دســت ســاخت بــود 

تــا ســال آینــده میــالدی آمــاده پخــش اســت.
- کتــاب »شــما کــه غریبــه نیســتید« هوشــنگ مــرادی 
ــه  ــه خیری ــا ترجم ــو ب ــال ن ــاز س ــش از آغ ــی پی کرمان
دمــاک قاســم و مجیــد شــمس الدین بــه صــورت 

ــود. ــازار می ش ــی ب ــه راه ــری دوزبان اث

فرصتی برای داستان نویسان جوان

کیمیای وطن

 نشســت »آنــگاه داســتان«، فرصتــی 
را برای داســتانخوانی داستان نویســان 
ــکاالت  ــع اش ــن رف ــوان و همچنی ج
داســتان های نوشته شــده فراهــم 

می کنــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــتان  ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه ــه مرک ــان، حوضخان اصفه
ــا  ــن روزه ــان، ای ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
ــا برگــزاری نشســت هایی نظیــر »آنــگاه  در تــالش اســت کــه ب
داســتان«، زمینــه ارتقــای کیفــی فعالیــت داستان نویســان 
نصــف  جهــان را فراهــم کند. دفتر تخصصی ادبیــات و زبان ســازمان 
ــر دو  ــا ه ــالش دارد ت ــان ت ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــان  ــردن داستان نویس ــع ک ــم جم ــرد ه ــا گ ــار، ب ــه یک ب هفت
جــوان و نوجــوان، آن هــا را بــا معایــب و مشــکالت مختلفشــان 
آشــنا کنــد. ســعیده ســیاحیان، مدیــر اجرایــی برنامــه »آنــگاه 
 داســتان«، بــه برگــزاری جلســات هفتگــی برنامــه اشــاره کــرد 
ــرای  ــی را ب ــدن و بازنویس ــت خوان ــه فرص ــن برنام ــت: ای و گف
تعــداد زیــادی از نویســندگان فراهــم کــرده؛ عــالوه بــر اینکــه بــا 
جلســات ادامــه دار آن می تــوان بــه قــوی شــدن داستان نویســی 

در ایــن افــراد امیــد داشــت.

در برابر انسان ها مسئول هستیم
ابــراز تأســف از حادثــه ســاختمان  بــا  پــوران درخشــنده 
پالســکو گفــت: ای کاش همــه و به ویــژه مســئوالن کمــی 
ــه  ــان هایی ک ــر انس ــه در براب ــد ک ــر کنن ــوع فک ــن موض ــه ای ب
این گونــه از دســت می دهیــم، مســئولیم. پــوران درخشــنده کــه 
ســال ها قبــل در فیلــم »پرنــده کوچــک خوشــبختی«، کاراکتــر 
آتش نشــانی را بــه تصویــر کشــید، بیــان کــرد: از فاجعــه رخ داده 
در ســاختمان پالســکو و تصاویــر دردنــاک و غم انگیــزی کــه هــر 
ــد  ــم بای ــتم و نمی دان ــف هس ــیار متأس ــم، بس ــه می بینی لحظ
چــه گفــت. او گفــت:  زمانــی کــه »پرنــده کوچــک خوشــبختی« 
ــک  ــه ی ــود ک ــم ب ــانی در فیل ــش آتش نش ــاختم، نق را می س
حادثــه هولنــاک را بــا حضــور خــود بــه آرامــش تبدیــل می کــرد 
و می دیدیــم بچــه ای کــه مــادرش را در اســتخر از دســت داده و 
حــال همــان اتفــاق بــرای معلمــش هــم تکــرار شــده بــا آمــدن 
آتش نشــان چگونــه فریــاد می زنــد و معلمــش را نجــات 
می دهــد. این هــا آدم هایــی هســتند کــه جانشــان را کــف 
دســت می گذارنــد و بــرای خدمــت بــه مــردم کار می کننــد. وی 
ــتند  ــته ای هس ــان های ازجان گذش ــان ها، انس ــت: آتش نش گف
کــه بایــد بــه آن هــا بســیار توجــه شــود؛ چــون شغلشــان عــادی 
ــد  ــد بای ــام می دهن ــردم انج ــه م ــه ب ــی ک ــا خدمت ــت و ب نیس
دســتان آن هــا را بوســید. االن بســیار دردنــاک اســت کــه ایــن 
افــراد شــجاع کــه بــه دلیــل مهــار آتشــی بــه یــک ســاختمان 

ــن آواری مواجــه شــدند. ایســنا ــا چنی ــد، ب رفته ان

اخبار کوتاه

تصویربــرداری فصــل دوم »لیسانســه ها« بــه کارگردانــی 
در  جــودی  رضــا  تهیه کنندگــی  بــه  و  ســروش صحــت 
ــدا  ــورد. آی ــد می خ ــب کلی ــه حبی ــرزداران و خان ــن م لوکیش
نامجــو در نقــش شــادی در فصــل جدیــد ســریال بــه 
گــروه اضافــه می شــود و بــا قصــه ای فانتــزی جلــوی 

دوربیــن صحــت خواهــد رفــت. تصویربــرداری 
در 2۸  »لیسانســه ها«  ســریال  اول  فصــل 
ــرب  ــی در غ ــن های مختلف ــمت در لوکیش قس
و جنــوب تهــران از جملــه میــدان قزویــن 
 میردامــاد، پردیــس زندگــی، معیــن مــال 
ــعادت آباد  ــران، س ــرب ته ــگاهی در غ آموزش
ــر ــد، تهرانس ــالل آل احم ــقایق، ج ــارک ش  پ

بیمارســتان فرهیختــگان، بیمارســتان طالقانــی، ســیمون 
بولیــوار و … انجــام می شــد؛ از دیــروز گــروه کار را بــرای 
فصــل جدیــد در لوکیشــن اصلــی )مــرزداران( آغــاز کــرده و با 
چنــد لوکیشــن اصلــی دیگــر تــا 6۰ قســمت ادامــه می دهــد. 
تدویــن ســریال »لیسانســه ها« نیــز همزمــان توســط مهــدی 

جــودی در حــال انجــام اســت.
 ســروش صحــت در ایــن مجموعــه طنــز بــه نقــد و بررســی 
ــه  ــان پرداخت ــژه در احــواالت جوان ــی به وی معضــالت اجتماع
بــا محوریــت  نیــز  و قــرار اســت در فصــل دوم قصــه 
شــخصیت ها و اتفاقــات اطــراف زندگــی آن هــا پیگیــری 
ــده:  شــود. در خالصــه ســریال لیسانســه ها آم
ــه  ــی ب ــی مناســبی دارد، ول حبیــب وضــع مال
ــی  ــط اجتماع ــراری رواب ــف در برق ــت ضع عل
انتخــاب کنــد.  نتوانســته همســری  هنــوز 
ولــی  اســت،  ازدواج  آســتانه  در  مســعود 
مشــکالت زیــادی او را از آغــاز زندگی مشــترک 
دور می کنــد. مازیــار فرزنــد خانــواده ای پرتنــش 
و گرفتــار اســت و فکــر مهاجــرت در ســر دارد. حبیــب و مازیار 
و مســعود، ســه رفیــق لیسانســه هســتند. امیرحســین 
رســتمی، هوتــن شــکیبا، امیــر کاظمــی، متیــن ســتوده، رؤیــا 
میرعلمــی، کاظــم ســیاحی، ســیاوش چراغی پــور و عــزت هللا 

ــر ــتند. مه ــه ها هس ــران لیسانس ــرآوران، بازیگ مه

فصل دوم »لیسانسه ها« کلید می خورد
خریــد بلیت هــای جشــنواره بــرای ثبت نام کننــدگان در 
ــه صــورت حضــوری در پردیــس  ســامانه پیش فــروش، ب
ــنواره  ــر جش ــد. دبی ــد ش ــام خواه ــت انج ــینمایی مل س
ــروش  ــرای پیش ف ــم فجــر از مشــکالت ایجادشــده ب فیل
ــای  ــد بلیت ه ــه خری ــرد ک ــالم ک ــی و اع ــت عذرخواه بلی

جشــنواره بــرای ثبت نام کننــدگان در ســامانه 
در  حضــوری  صــورت  بــه  پیش فــروش 
ــد  ــام خواه ــت انج ــینمایی مل ــس س پردی
ــاره نوشــت:  شــد. محمــد حیــدری در این ب
»متأسفـــانه علـی رغـــم پیش بینی هــای 
قبلــی بــرای ایجــاد ســـامانه جدیــِد خریــد 
ــل  ــه دلی ــن ســامانه ب ــت، ای ــی بلیـ اینترنت

ازدحــام بیــش از انتظــار مخاطبــان از اوایــل ســاعِت مقــرر 
ــد شــد.  ــد خری ــدی رون ــی و کن ــار مشــکل فن دچ

اتفــاق  ایــن   بــه عنــوان دبیــر جشــنواره، مســئولیت 
ــود را از  ــی خ ــب عذرخواه ــرم و مرات ــده می گی ــر عه را ب
ــن  ــت و همچنی ــالف وق ــت ات ــی باب ــتان گرام سینمادوس

ناراحتی هــای ایجادشــده در پــی ایــن موضــوع اعــالم 
مــی دارم. بدیــن وســیله اعــالم می شــود طــی دو روز 
ــای جشــنواره در ســامانه ســینوگرام  ــروش بلیت ه پیش ف
ــا  ــدند و ب ــام ش ــه ثبت ن ــق ب ــر موف ــزار نف ــش از 15 ه بی
ــان  ــت زم ــاس اولوی ــر اس ــده ب ــدات درنظرگرفته ش تمهی
ثبت نــام، بــه صــورت گروهــی از طریـــق 
پیامــک بــه ایــن افــراد اطالع رســانی خواهــد 
ــاه  ــا ۷ بهمن م ــای 5 ت ــی روزه ــا ط ــد ت ش
بــا حضــور در پردیــس ســینمایی ملــت 
ــا  ــد. ب ــه کنن ــود را تهی ــر خ ــای مدنظ بلیت ه
توجــه بــه شــرایط پیش آمــده، ظرفیــت 
فــروش بلیت هــای مردمــی افزایــش یافتــه 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار مخاطب و در اختی
بدیهــی اســت افــرادی هــم کــه طــی ایــن دو روز از طریــق 
ــده اند  ــت ش ــه بلی ــه تهی ــق ب ــروش موف ــامانه پیش ف س
بلیت هــای خریداری شــده بــه آدرس آن هــا ارســال خواهــد 

شــد.« خبرآنالیــن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 974/95  خواهان موسی رئیسی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت تقی 
عبدالهی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/4 ساعت  3/30 تعیین گردیده است . 
باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 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: 31633/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1006/95 خواهان مهناز عالیی دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال سند)جلسه 
استماع شهادت شهود می باشد( به طرفیت اعظم سلیمی نبی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  
مورخ 95/12/4 ساعت  4 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 20 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: 31625/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه:  پرونده: 9509986836701404 شماره  ابالغنامه: 9510106836708446 شماره  شماره 
951570  تاریخ تنظیم: 1395/10/18 خواهان مریم حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده شهرزاد عباسی 
باغبادرانی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در 
اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - 
طبقه 2 - اتاق 205 ارجاع و به کالسه  9509986836701404 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1395/12/04 
و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید 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 گردد.شماره: 32971/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( – حسین شفیعی حسن آبادی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  شماره   9509986836701365 پرونده:  شماره   9510106836708691 ابالغنامه:  شماره 
951525  تاریخ تنظیم: 1395/10/25 خواهان افروز هادی علی جانوند با وکالت مهران حیدری دنارتی 
دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  قلعه  احمدی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 205 ارجاع و به کالسه  9509986836701365 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1395/12/04 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 گردد.شماره: 32972/م الف متصدی امور 
شفیعی  حسین   – قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   7 شعبه  دادگاه  دفتری 

حسن آبادی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  بر: مطالبه چک  اعتزازیان دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کالسه 951248 خواهان حمیدرضا 
طرفیت جعفر بایگان و مسعود درینی و مجید درینی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 
95/12/4 ساعت  8/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 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: 28802/م 

الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 904/95  خواهان امیر نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 
زهرا منوچهریان تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 95/12/4 ساعت 10/30  تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 53 
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: 30844/م الف مدیر 

دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951249 خواهان حمیدرضا اعتزازیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه حواله به 
طرفیت داود سلیمانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/4 ساعت  8 صبح تعیین 
گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
13 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: 28800/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اله جعفری دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ  در خصوص پرونده کالسه 1068/95 خواهان آقای فتح 
130/000/000 ریال موضوع 4 فقره چک به طرفیت آقای هادی وحدتی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
روز .....  مورخ 95/12/4 ساعت  5/5 عصر 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 خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 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: 32205/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

فوالدی  رسول  آقای  وکالت  با  جعفری  اله  فتح  آقای  خواهان   1069/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
غریبیان   بهروز  آقای  طرفیت  به  فقره چک  یک  موضوع   11/340/000 مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/4 ساعت  6 عصر 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 خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب 
– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه 18 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: 32206/م الف مدیر 

دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر: مطالبه مبلغ  در خصوص پرونده کالسه 1062/95 خواهان آقای مجید مهر علیان دادخواستی مبنی 
51/100/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای شمسی علی زاده بهرامی دل  تقدیم نموده و 
وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/4 ساعت  4/5 عصر 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 خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
– شعبه 18 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: 32219/م الف مدیر دفتر شعبه 18 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350710379 شماره پرونده: 9209980350700231 شماره بایگانی شعبه: 920263  
تاریخ تنظیم: 1395/10/04 خواهان احمد بقایی و جواد بقایی دادخواستی به طرفیت خواندگان مصطفی 
کیانی و محمد علی حق شناس آذر منابادی و محمود حق شناس و احمد علی حق شناس و علیرضا حق 
تقدیم دادگاه های عمومی  اموال  المثل  اجرت  و مطالبه  ید  به خواسته خلع  نافذ  و محمدعلی  شناس 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  9209980350700231 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/05 
و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید 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.ضمنا به نامبردگان ابالغ می گردد می توانند مطلعین خود را در محل 
الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر  نمائید.شماره: 31737/م  حاضر 

علی هاشم پور
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951315   خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
جواد شاه محمدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 95/12/5 ساعت 8/30 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 آتشگاه- مجتمع شماره 2 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: 33819/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951314   خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
محسن کاکایی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 95/12/5 ساعت 9 تعیین گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است 
دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-

ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 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: 33816/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  احمدی  خانوادگی:  نام  خیام      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم له: نام:حمیدرضا   نام خانوادگی:ارزانی با وکالت خانم قاسمی نشانی محل اقامت: 

اصفهان- خ شهید بهشتی خ مسجد لبنان بن بست 24 پ288 
محکوم به:

به موجب رای شماره 1074 تاریخ 95/6/31 حوزه 8  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 171/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/583/500ریال بابت خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به ش 617484/58 مورخ 92/6/31 و 617480/12 مورخ 

92/4/10 و نیم عشر حق االجرا.
ماده 34 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: 33096/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: اسماعیل     نام خانوادگی: مسعودی نام پدر: عبداله شغل:آزاد نشانی محل 
با وکالت  نام خانوادگی:سعیدی کوپایی  نام:احمد رضا    له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 
فرخنده سعیدی کوپایی نام پدر:عبدالمجید شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان- خ بزرگمهر خ شیخ 

صفی بعد از چهار راه سوم سمت چپ پالک 203 طبقه 4
محکوم به:

به موجب رای شماره 1373 تاریخ 95/7/26 حوزه 14  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

یکصد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت وجه چک به شماره 443135/44 و 
443136/61 و 590718 و 590709 و 590707 و 443134/38 و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست 
و هفتاد و پنج تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/22-

94/12/25-95/2/30-94/11/1-94/11/5-94/11/25 در تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر 
حق االجرا.

ماده 34 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: 33094/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  بهارزاده  خانوادگی:  نام  سعید      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
امام  خ  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  پور  یراقی  خانوادگی:  نام  نام:غالمعلی    له:  محکوم  مشخصات 

خمینی-روبروی گز سکه-فروشگاه یدکی مرسدس بنز 
محکوم به:

به موجب رای شماره 1135 تاریخ 95/7/12 حوزه 5  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته به دو فقره فاکتور به شماره 
های 0181 و 0065 و مبلغ 1/850/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/5/6 لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی.
ماده 34 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: 33024/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  حقیقی  خانوادگی:  نام  وحید      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
امام  خ  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  میرزایی  خانوادگی:  نام  نام:محمود    له:  محکوم  مشخصات 

خمینی-خ مشیرالدوله-فروشگاه دانگ فنگ مرکزی
محکوم به:

به موجب رای شماره 1324 تاریخ 95/8/11 حوزه 8  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 17/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/287/500ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000ریال 
هزینه نشر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/14 و نیم عشر حق 

االجرا.
ماده 34 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: 33087/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

پری کربالیی در گفت وگو با کیمیای وطن:

آرزوی من، رونق تئاتر است

خرید بلیت های فیلم فجر حضوری شد
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  والیبال بانوان کارگر کشور در مبارکه 
برگزار می شود 

تداوم میزبانی امور ورزش کارگران اصفهان

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

اداره  خــوب  میزبانــی  پــی  در 
اســتان  ورزش کارگــران  امــور 
مســابقات  از  اصفهــان 
ورزش  مختلــف  رشــته های 
کارگــران کشــور، شــاهد میزبانــی ایــن اداره از مســابقات 
والیبــال بانــوان کشــور هســتیم کــه بــه مناســبت گرامیداشــت 
دهــه مبــارک فجــر در ســالن توحیــد مجموعــه ورزشــی صفائیه 
ــابقات  ــن دوره از مس ــت. در ای ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه ب مبارک
تهــران،  بوشــهر،  اســتان های  بانــوان  والیبــال  تیم هــای 
ــان،  ــن، کرم ــارس، قزوی ــاری خوزســتان، ف چهارمحــال و بختی
ــان شــرکت  ــدان و اصفه ــد، لرســتان، هم ــه و بویراحم کهگیلوی
دارنــد کــه در ســه گــروه ســه تیمــی و یــک گــروه دو تیمــی بــا 
قزویــن،  تیم هــای   A گــروه  در  می کننــد.  دیــدار  هــم 
چهارمحــال و بختیــاری و لرســتان  در گــروه B تیم هــای 
 C ــروه ــتان، در گ ــد  و خوزس ــر احم ــه و بوی ــان، کهگیلوی اصفه
تیم هــای تهــران و همــدان و در گــروه D تیم هــای کرمــان، 
دیــدار  اولیــن  دارنــد.  قــرار  بوشــهر  و   فــارس 
را تیم هــای قزویــن و چهارمحــال و بختیــاری از ســاعت 11 و 30 
دقیقــه روز یکشــنبه 03 بهمن مــاه برگــزار کردنــد کــه بــا نتیجــه 
2 بــر 1 بــه ســود تیــم چهارمحــال و بختیــاری بــه پایــان رســید. 
خانــم  عهــده  بــر  مســابقات  ایــن  فنــی  سرپرســتی 

اکرم بن یمین است.

سریع ترین مرد ایران 

در راه آلمان و فرانسه
حســن تفتیــان کمتــر از 10 روز دیگــر مســابقات اروپایــی خــود 
ــی  ــده ایران ــن دون ــه اولی ــا او ب ــد ت ــاز می کن ــش را آغ و تمرینات
تبدیــل شــود کــه رکــورد دویــدن 100 متــر زیــر 10 ثانیــه را ثبــت 
ــان  ــلدورف آلم ــهر دوس ــه ش ــدا ب ــان در ابت ــرد. تفتی ــد ک خواه
ــا در  ــی رود و در مســابقات داخــل ســالن حاضــر می شــود ت م
مــاده 60 متــر بــه دعــوت مســابقات بــا ســایر دونده هــا بــدود. 
ــابقات  ــا در مس ــود ت ــه می ش ــی فرانس ــان راه ــد از آن تفتی بع
ــا  ــد ت ــد ش ــی خواه ــس ماندن ــد؛ در پاری ــرکت کن ــس ش پاری
تمرینــات خــود را زیــر نظــر مربــی فرانســوی اش در کمــپ همان 
کشــور پیگیــری کنــد. تمــام ایــن تالش هــا و ســرمایه گذاری ها 
بــرای یــک اتفــاق جــاودان در دوومیدانــی ایــران اســت؛ 
ــا دو  ــان ت ــر. تفتی ــه در دو 100 مت ــر 10 ثانی ــورد زی ــت رک شکس
ــات خواهــد  ــدار خــود را مالق ــد و نام ــی جدی ــده مرب ــه آین هفت

ــرد. ورزش3 ــدا خواهــد ک ــه پی ــا او ادام ــش ب ــرد و تمرینات ک

قلیان، عامل مثبت شدن 

دوپینگ ملی پوش فوتسال
از  بعــد  فوتســال  ملی پــوش 
مثبــت شــدن دوپینگــش در 
دفــاع از خــود گفتــه ایــن مــاده 
ــه  ــان او ریخت ــته در قلی ناخواس
ــا  ــر غالمرض ــت. دکت ــده اس ش
نــوروزی، دبیــر کل ســتاد ملــی 
مبــارزه بــا دوپینــگ روز )شــنبه( 
ــک فوتسالیســت  ــگ ی ــه دوپین ــت اعــالم شــدن نمون از مثب
ملی پــوش خبــر داد. مــاده ممنوعــه ای کــه توســط ایــن 
بازیکــن مصــرف شــده، در نمونــه A وجــود داشــته و در حــال 
حاضــر وی از فعالیــت در لیــگ برتــر محــروم شــده تــا پاســخ 

آزمایش های نمونه B نیز مشخص شود. 
ایــن ملی پــوش فوتســال بعــد از اعــالم مثبت شــدن دوپینگــش 
دفــاع جالبــی از خــود کــرده اســت. او در ابتــدا مصــرف هــر 
ــازی  ــل از ب ــه قب ــرده و گفت ــه ای را رد ک ــاده ممنوع ــه م گون
ــش  ــت در قلیان ــن اس ــاده ممک ــن م ــیده و ای ــان کش قلی
ریختــه شــده باشــد. دلیلــی کــه می توانــد عــذر بدتــر از گنــاه 
بــوده و حتــی ممکــن اســت مجــازات و عواقــب ســخت تری 
را بــرای ایــن ملی پــوش بــه همــراه داشــته باشــد. در صورتــی 
کــه ایــن مــاده ممنوعــه در نمونــه B نیــز وجــود داشــته باشــد 
ــه  ــن ب ــط بازیک ــرف آن توس ــود مص ــات ش ــن اثب و همچنی
ــوده، محرومیــت 4 ســاله در انتظــار ایــن  ــه ب صــورت آگاهان

ــت. ورزش3 ــال اس ــوش فوتس ملی پ

 دختران والیبال 

در راه رسیدن به آرزوی جهانی
ــود را  ــات خ ــن تمرین ــران آخری ــوان ای ــال بان ــی والیب ــم مل تی
ــرای حضــور در رقابت هــای انتخابــی قهرمانــی جهــان انجــام  ب
داد تــا امــروز دوشــنبه بــا ســفر بــه مالدیــو بتوانــد بــرای اولیــن 
بــار ایــن ســهمیه را کســب کنــد. مایــدا چچیــچ ســرمربی تیــم 
ــی گفــت:  ــات تیــم مل ــوان در حاشــیه تمرین ــال بان ــی والیب مل
هیــچ وقــت بــه ســطح فنــی یــک تورنمنــت یــا حریفــان ایــران 
کــه در آن تورنمنــت حضــور دارنــد، فکــر نمی کنــم؛ فقــط بــه تیم 
ایــران و روش هــای افزایــش توانایــی بازیکنــان فکــر می کنــم تا 
بــا آمادگــی بیشــتری در رقابت هــای پیــش رو شــرکت کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه نکتــه مثبــت بازیکنــان ایــران انگیــزه بســیار 
ــی  ــم مل ــی دو تی ــن اســت، گفــت: بیشــتر کادر فن ــرای تمری ب
ــت  ــه هش ــتند و روزان ــترک هس ــان مش ــاالن و نوجوان بزرگس
ســاعت بــا بازیکنــان تمریــن می کننــد. البتــه بــرای نوجوانــان 
از دو مربــی دیگــر هــم کمــک می گیریــم. مایــدا تاکیــد کــرد: 
در مســابقات قهرمانــی نونهــاالن کشــور کــه بــا حضــور 80 تیــم 
در رامســر برگــزار شــد، 50 بازیکــن انتخــاب کــردم کــه یــک مــاه 

دیگــر تمرینــات ایــن تیــم آغــاز می شــود.مهر

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزشی

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــم لی ــه هجده ــای هفت ــن بازی ه آخری
کشــور امــروز بــه پایــان می رســد و در دیدارهــای حســاس 
ــد  ــتانی ها خواهن ــاف خوزس ــه مص ــگ ب ــای لی اصفهانی ه
رفــت. قرمزهــای صدرنشــین هــم بــرای تثبیت صدرنشــینی 
بایــد گســترش فــوالد تبریــز را از پیــش روی خــود بردارنــد. 
ــن بازی هــای  ــه آخری در ادامــه نگاهــی خواهیــم داشــت ب

هفتــه هجدهــم لیــگ برتــر جــام خلیــج فــارس.
نبرد میانه جدولی در اهواز و مشهد

ــهد  ــواز و مش ــدار در اه ــنبه، دو دی ــای دوش ــر بازی ه آغازگ
ــدار  ــل دی ــه قب ــه هفت ــران ک ــت ته ــپاهان و نف ــت؛ س اس
حساســی بــا هــم داشــتند، ایــن هفته بــه مصــاف حریفانی 
ــد. اســتقالل خوزســتان در  از خوزســتان و خراســان می رون
خانــه بــا ســپاهان دیــدار کــرده و پدیــده در مشــهد از نفــت 
ــگ  ــی در لی ــروع خوب ــت ش ــد. نف ــی می کن ــران پذیرای ته
امســال داشــت، ولــی رفته رفتــه جایــگاه خــود را در بــاالی 
ــه؛  ــای گرفت ــم ج ــون در رده نه ــت داد و اکن ــدول از دس ج
ــی  ــر شــاگردان عل ــری ب ــا برت ــل ب ــه قب ــا ســپاهان هفت ام
ــر جــدول راه یافــت و امیــدوار  ــه جمــع 4 تیــم برت دایــی ب
ــم  ــن تی ــگاه ای  اســت در صــورت شکســت ذوب آهــن، جای
را در رده ســوم تصاحــب کنــد. اســتقالل خوزســتان و پدیــده 

ــتند ــنبه هس ــی دوش ــازی ابتدای ــان دو ب ــه میزبان ــم ک  ه
ــرار  ــدول ق ــم ج ــم و دوازده ــای ده ــب در رده ه ــه ترتی ب

نــد. گرفته ا
سایپا - سیاه جامگان

از ســاعت 15، ســایپا و ســیاه جامگان بــه دیــدار هــم 
و  می شــود  برگــزار  تهــران  در  دیــدار  ایــن  می رونــد. 
شــاگردان حســین فرکــی امیدوارنــد بــا برتــری بــر حریــف 
ــد.  ــای جــدول بیشــتر کنن ــا انته مشــهدی فاصله شــان را ب
هرچنــد ســیاه جامگان هــم فقــط یــک پلــه باالتــر از ســایپا 
قــرار گرفتــه و خطــر باخــت بــه نارنجی پوشــان را کامــال درک 

می کنــد.
ذوب آهن - فوالد

در ادامــه بازی هــا و از ســاعت 15 و 30 دقیقــه در اصفهــان 
دیــدار حســاس ذوب آهــن و فــوالد آغــاز می شــود. فــوالدی 
کــه در هفته هــای اخیــر بــا پیروزی هــای ارزشــمند و 
ــه  ــود، هفت ــیده ب ــی رس ــای باالی ــه رده ه ــا ب ــای زیب بازی ه
ــا شــوک  ــه پرســپولیس باخــت ت ــر 0 ب ــه 3 ب ــل در خان قب
ــان  ــا بازیکن ــد آی ــد دی ــه ایــن تیــم وارد شــود. بای بزرگــی ب
ایــن تیــم اهــوازی توانســته اند از بــار روانــی شکســت هفتــه 
قبــل بیــرون بیاینــد یــا خیــر؟ از ســوی دیگــر، ذوب آهــن 
ــد  ــالش می کن ــه شــدت ت ــدی ب ــم ســوم جــدول رده بن تی
ــن کار  ــرای ای ــرد و ب جــای تراکتورســازی را در رده دوم بگی

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــم کن ــی رح ــچ حریف ــه هی ــد ب نمی توان
ســبک بــازی ذوب آهــن و فــوالد و حساســیت ایــن دیــدار 
ــم بســیار  ــروز دو تی ــازی ام ــه ب می شــود انتظــار داشــت ک

ــد. ــا و جــذاب از کار درآی زیب
پرسپولیس - گسترش

ــر  ــگ برت ــم لی ــه هجده ــای هفت ــش دیداره ــا پایان بخ ام
ــش  ــهری رقیب ــا همش ــین ب ــپولیس صدرنش ــاف پرس مص
ــل  ــل قب ــپولیس فص ــت. پرس ــوالد اس ــترش ف ــی گس یعن
در حالــی کــه بــا اســتقالل خوزســتان در کــورس قهرمانــی 
بــود، در اواخــر فصــل در تبریــز بــه مصــاف گســترش فــوالد 
ــد.  ــر 2 شکســت ده ــم را 4 ب ــن تی ــق شــد ای ــت و موف رف

پرســپولیس امســال بــه مراتــب نســبت بــه تیــم فصــل قبل 
ــی  ــورس قهرمان ــاز هــم در ک ــر اســت و ب ــر و باکیفیت ت بهت
قــرار دارد؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد سرخ پوشــان بــا 
ــس  ــر - از جن ــوب دیگ ــروزی خ ــک پی ــب ی ــدف کس ه
برتــری بــر فــوالد در هفتــه قبــل – در ورزشــگاه آزادی 
ــراز  ــاگردان ف ــا ش ــر ام ــرف دیگ ــد. از ط ــدان برون ــه می ب
ــری  ــا برت ــد و ب ــرار دارن ــدول ق ــم ج ــد در رده هفت کمالون
ــر پرســپولیس و در صــورت ناکامــی ســپاهان، اســتقالل   ب
و پیــکان در کســب 3 امتیــاز ایــن هفتــه، می تواننــد بــه رده 
چهــارم جــدول صعــود کننــد و ایــن مســئله انگیــزه زیــادی 

بــه ایــن تیــم خواهــد داد.

نگاهی به هفته هجدهم لیگ برتر

نبرد تمام اصفهانی برای جایگاه سوم

مــن  گفــت:  فوتبــال  فدراســیون  هیئت رئیســه  عضــو 
می خواهــم بپرســم از ایــن داســتانی کــه آقــای برانکــو 
ــده  ــد؟ بن ــا ش ــال م ــد فوتب ــزی عای ــه چی ــرد، چ ــاز ک آغ
ــای کــی روش  ــار آق ــن ب ــا ای ــول دارم، ام ــای برانکــو را قب آق
شــروع کننده نبــود و ســرمربی پرســپولیس ایــن موضــوع را 

ــد؟  ــه ش ــل آن چ ــرد. حاص ــاز ک آغ
اعصــاب یــک کشــور بــه هــم ریخــت و کلــی 
جاروجنجــال ایجــاد شــد. محمــود اســالمیان 
دربــاره کشــمکش های اخیــر میــان کارلــوس 
ــت: االن  ــچ گف ــو ایوانکووی ــی روش و برانک ک
واقعــا شــرایط حساســی داریــم. بحــث صعود 
ــم اســت. هیچ کــس و  ــی مه ــه جــام جهان ب

ــد.  ــاد کن ــکل ایج ــت مش ــد بی جه ــی نبای ــچ جایگاه در هی
مســلما دردســرآفرینی بــه نفــع فوتبــال مــا نیســت. قبــل از 
ایــن داســتان ها، تیــم فوتبــال پرســپولیس در صــدر جــدول 
لیــگ برتــر قــرار داشــت و تیــم ملــی نیــز در رنکینــگ آســیا 
ــگ و  ــه جن ــم ک ــد کاری کنی ــت را دارد. نبای ــگاه نخس جای

دعواهــا بــه فوتبــال ملــی و باشــگاهی مان آســیب بزنــد. مــا 
 بایــد بــا صحبــت کــردن و همچنیــن مدیریــت ماجــرا بحــث 
را جمــع کنیــم. وی دربــاره رفتارهــای اخیــر کارلــوس 
ــای  ــی داشــته، گفــت: آق ــی را در پ ــه انتقادهای کــی روش ک
کارلــوس کــی روش، مربــی بزرگــی اســت. همــه مــا می دانیــم 
کــه ایشــان ســال ها دســتیار آلکــس فرگوســن 
بــوده اســت. ایشــان تیــم ملــی فوتبــال 
 ایــران را احیــا کــرده و 4، 5 ســال اســت کــه 
در رنکینــگ آســیا رتبــه نخســت را داریــم؛ این 
در حالــی بــه وجــود آمــده کــه از نظــر هزینه هــا 
کشــور مــا یک دهــم و حتــی یک بیســتم 
ــی و کشــورهای شــرق آســیا  کشــورهای عرب
ــی  ــرده اســت. از نظــر مدیریت ــه ک ــی هزین ــره جنوب ــل ک مث

ــد.  ــزرگ شــرایط خــاص خودشــان را دارن آدم هــای ب
ــاب  ــی روش را انتخ ــل ک ــزرگ مث ــک آدم ب ــما ی ــی ش وقت
می کنیــد، بایــد شــرایط او را در نظــر بگیریــد و رعایــت 

حالــش را بکنیــد. کاپ

برانکو با حرف هایش، اعصاب یک کشور را به هم ریخت
ــال  ــی فوتب فاطمــه اردســتانی، ملی پــوش اســبق تیــم مل
گفــت: بانــوان در حــال حاضــر کســانی وجــود دارنــد کــه 
 نمی تواننــد موفقیــت بانــوان ایرانــی را شــاهد باشــند 
 و بــه همیــن دلیــل ســعی می کننــد بــا انتشــار اخبــار دروغ 
و جعلــی، فضــا را علیــه فوتبــال بانــوان کنند. آن هایــی که از 

فوتبــال بانــوان اطــالع دارنــد به هیــچ عنوان 
ایــن اخبــار را بــاور ندارنــد، امــا کســانی کــه 
ــه  اطالعــی نداشــته و همچنیــن عالقــه ای ب
ــد  ــز ندارن ــوان نی ــی بان ــم مل ــرفت تی پیش
ــه شــایعاتی این چنینــی می زننــد.  دســت ب
هــر  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  اردســتانی 
بزرگســاالن  ملــی  تیــم  کــه  زمــان 

حــرف  ایــن  می کنــد،  فعالیــت  بــه   شــروع 
ــختی ها  ــتانی از س ــود. اردس ــاز می ش ــز آغ ــا نی و حدیث ه
و خاطــرات خــوب در زمــان عضویــت در تیــم ملــی گفــت: 
ــود را  ــن دوران خ ــودم، بهتری ــی ب ــم مل ــه در تی ــی ک زمان
 ســپری می کــردم. مربیــان خوبــی همچــون مظفــر 

 و ایراندوســت داشــتم کــه از مربیــان بــزرگ مــن هســتند 
و جــا دارد از آن هــا تشــکر کنــم؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت 
کــه در ایــران بــرای بانــوان اهمیتــی قائــل نیســتند. بانــوان 
ــد و  فوتبالیســت شــرایط ســختی را پشــت ســر می گذارن
ــا در اردو  ــه م ــی ک ــی زمان ــا حاضــر هســتند؛ حت در اردوه
ــم و در  ــت نمی کردی ــی دریاف ــم، حقوق بودی
هــر اعــزام 100 دالر بــه مــا می دادنــد کــه مــا 
آن را صــرف خریــد ســوغاتی می کردیــم 
پــدران خــود  از  نیــز  ایــن  بــر  عــالوه  و 
پــول توجیبــی می گرفتیــم. مگــر زمانــی 
کــه بانــوان فوتبالیســت قهرمــان آســیا 
ــد؟  ــاداش دادن ــدر پ ــا چق ــه آن ه ــدند ب ش
ــا  ــردان ت ــال م ــم فوتب ــه تی ــی ک ــکه! در حال ــط دو س فق
ــود  ــروه خ ــی از گ ــام جهان ــده در ج ــق نش ــال موف ــه ح ب
ــد ــا رخ ده ــرای آن ه ــاق ب ــن اتف ــر ای ــد و اگ ــود کن  صع
قطعــا بــه آن هــا جوایــز میلیــاردی تعلــق خواهــد گرفــت.

ایسنا

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800476 شماره پرونده: 9409980350801236

نام :محمد     1 بایگانی شعبه : 941397تاریخ تنظیم: 1395/10/25 مشخصات محکوم له ردیف  شماره 
نام خانوادگی : حیدری   نام پدر: زال      نشانی: تهران – خ جمهوری – نرسیده به پل حافظ پاساژ 
توکل طبقه اول شماره 1-123 ایندکس الکتریک و کد پستی 1139815455  مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: محمد رضا     نام خانوادگی : علیخانپور  نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090350804243 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
9509970350800549 حکم به محکومیت محکوم له به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 4435000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4680000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها 
لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی میباشد هزینه اجرا 
مبلغ 7/000/000 ریال تعیین می گردد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 33050/ م الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسین جمالی
مفاد آراء

و  اراضی  و  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
اصفهان  ثبتی منطقه مرکزی  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
امالک مورد  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  متقاضیان محرز گردیده  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا 
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 امالک 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 139560302023001240مورخ 1395/09/30 آقای مسعود حاج نوروز علی   به 
شماره شناسنامه 50658کدملی 1280932201صادره از اصفهان  فرزندکاظم   نسبت به یک دهم 9 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 602/90 متر مربع )و به میزان یازده شانزدهم 
22 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ نسبت به پذیرش ثبت ( از پالک شماره 2996- اصلی واقع در بخش 

3 ثبت اصفهان که بصورت عادی از وراث خریداری نموده است.
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/4 
شماره : 29880 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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 بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 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 امالک 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 139560302023001242مورخ 1395/09/30 آقای مسعود حاج نوروز علی   به 
شماره شناسنامه 50658کدملی 1280932201صادره از اصفهان  فرزندکاظم   نسبت به یک دهم 15 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140/10 متر مربع )و نسبت به  یازده شانزدهم 
16 سهم مشاع از 72 حبه سهم ششدانگ پذیرش ثبت ( از پالک شماره 2997- اصلی واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که بصورت عادی از وراث خریداری نموده است.
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/4 
شماره : 29877 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی پالک شماره 19/939 واقع در 
کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی به نام آقای حسینعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند یداله   در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/11/4 

شماره : 908/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مجید علی خاصی  دارای شناسنامه شماره 957 به شرح دادخواست به کالسه 5713/95از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا علی خاصی 
حبیب آبادی  بشناسنامه 884  در تاریخ 95/9/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجید علی خاصی 957 فرزند 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 : 33117/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
دادنامه 

کالسه پرونده 348/95 مرجع رسیدگی : شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : امیرسلیمی 
دستجردی فرزند شاهپور نشانی : اصفهان، خ ارباب، مجتمع کسری، طبقه 4 ، خوانده : بهروز شاه مرادی 
فرزند قربانعلی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به 
شماره های 778220 مورخ 95/2/15 و 778219 مورخ 94/12/15 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید
)رأی قاضی شورا( 

در خصوص دعوی آقای امیر سلیمی دستجردی به طرفیت آقای بهروز شاه مرادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 66/000/000 ریال وجه چک به شماره های 778220 مورخ 95/2/15 و 778219 مورخ 94/12/15 
به عهده ی بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 ، 515، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 66/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/525/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق هزینه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 95/2/15 و  نشر آگهی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 

94/12/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره : 33028 / م الف – قاضی شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده 950761ش 11 مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان: مجید خرمی نشانی 
خوانده:  رضا  خانگی  لوازم   ، مخابرات  روبروی   ، امام خمینی   ، فرودگاه، حصه جنوبی  اتوبان  اصفهان، 
محمود حبیب الهی خوراسگانی نشانی : مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
)رأی شورای حل اختالف( در خصوص دعوی آقای مجید خرمی به طرفیت آقای محمود حبیب الهی 
خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 یال وجه چک به شماره 842483 مورخ 95/3/30 به 
عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی با  توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد موئاد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 3/170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/3/30( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره : 33025/ م الف /قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نوید  و  اسماعیل کساییان  آقای  خواندگان  طرفیت  به  داوری  اصغر  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
نجات بخش و حسین ابدالی و سید مهدی ابطحی و حسین معصوم زاده و عباس استکی با موضوع 
خلع ید و قلع و قمع که وقت رسیدگی 96/01/27 ساعت :10:30 مشخص شده که به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان تا پس از متوجه شدن از آگهی نسبت به دریافت نسخه دوم اقدام و در جلسه دادگاه 

حاضر شوند 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/967/م الف به تاریخ 95/10/27
دادنامه

شاکی : آقای داوود طاهر احمدی فرزند علی به نشانی شاهین شهر مخابرات نیم فرعی بین 4 و 5 غربی 
پالک 19  متهم  :آقای فرهاد کریمی سفید دشتی فرزند اسماعیل به نشانی شهرک صنعتی دولت اباد خ 

بوعلی سینا سنگ آنتیک اتهام : کالهبرداری 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای فرهاد کریمی سفید دشتی فرزند اسماعیل دائر کالهبرداری به مبلغ سیصدوسی 
میلیون ریال موضوع شکایت آقای داود طاهر احمدی فرزند علی دادگاه با بررسی مجموع محتویات 
پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی 
و مودای شهادت شهود و قراردادهای ارائه شده که به موجب آن متهم متعهد به تحویل سنگ به شاکی 
شده و قراردادها مهمور به مهر نیز گردیده است و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع مؤثر بزه انتسابی را 
محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 
متهم موصوف را عالوه بر رد مال اخذ شده به شاکی به پرداخت معادل مال مذکور بعنوان جزای نقدی 
در حق صندوق دولت و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم نموده و اعالم می دارد و در خصوص 
اتهام متهم دائر بر کالهبرداری به میزان مازاد بر مبلغ فوق الذکر تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال با توجه به اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ 95/10/08 که بیان داشته است کل چکهای تحویل 
شده به متهم وصول نشده است ارکان بزه محقق نمی باشد و با الهام از اصل برائت و استناد به اصل 37 
قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای بر برائت متهم صادر و اعالم می 
داردرای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/973/م الف به تاریخ  95/11/02
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: بهرام عنایتی به نشانی خورزوق خ شهید پارسی جنب مسجد ابوالفضل محکوم 

علیهم : ابوالفضل محمدی به نشانی مجهول المکان
محکوم به : به موجب رای  شماره 496 به تاریخ 95/08/25 شعبه 6 شورای حل اختالف برخوار  محکوم 
علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه خودرو ی سواری پراید به 
شماره انتظامی 53-788 ی 66 به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ 345000 ریال بابت هزینه دادرسی 

در حق خواهان، رای صادره غیابی می باشد هزینه اجراء به عهده محکوم علیه می باشد.
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 

اعالم نماید.  دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/975/م الف به تاریخ 95/11/02

دادنامه
کالسه پرونده : 95/174 شماره دادنامه : 438 به تاریخ 95/10/07 مرجع رسیدگی شعبه دوم حقوقی 
پالسکو کوچه  پاساژ  بازار  اصفهان  آدرس  به  احمدی  امیرحسین   : خواهان  برخوار  اختالف  حل  شورای 
یخچال طبقه اول واحد 23 وکال : 1- محمود آقایی 2- مریم مهرافزا به آدرس اصفهان خیابان نیکبخت 
روبروی دادگستری مجتمع مدیران طبقه 4 واحد 401 خوانده: جواد ربیعی به نشانی مجهول المکان 

به خواسته: مطالبه
دادنامه

 194330000 بخواسته مطالبه مبلغ  ربیعی  بطرفیت جواد  احمدی  امیرحسین  آقای  در خصوص دعوی 
ریال وجه 4 فقره فاکتور خرید با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته 
در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و مالحظه  مصدق فاکتورهای خرید 
در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواندگان  این که  و  آن  پرداخت  عدم  و گواهی  دعوی  مستند 
شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 
1291 و 1301 قانون مدنی و  198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
194330000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2600000 ریال بابت هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/07/03 تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

قاضی شعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/974/م الف به تاریخ 02 /95/11

دادنامه
کالسه پرونده : 95/175 شماره دادنامه : 438 به تاریخ 95/10/07 مرجع رسیدگی شعبه دوم حقوقی 
پالسکو کوچه  پاساژ  بازار  اصفهان  آدرس  به  احمدی  امیرحسین   : خواهان  برخوار  اختالف  حل  شورای 
یخچال طبقه اول واحد 23 وکال : 1- محمود آقایی 2- مریم مهرافزا به آدرس اصفهان خیابان نیکبخت 
روبروی دادگستری مجتمع مدیران طبقه 4 واحد 401 خوانده: جواد ربیعی به نشانی مجهول المکان 

به خواسته : مطالبه
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه
در خصوص دعوی آقای امیرحسین احمدی بطرفیت جواد ربیعی بخواسته مطالبه مبلغ 36000000 ریال 
وجه چک شماره 197398-95/01/15 نزد بانک ملی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و مالحظه  مصدق 
فاکتورهای خرید مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و 
انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون 
تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و  198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 36000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 580000 ریال بابت هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/07/03 تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

قاضی شعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/976/م الف به تاریخ 02 /95/11

واکنش شماره 10 تیم ملی فوتبال دختران به شایعات
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هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــدرن  ــای م ــن دارد و محصــول دنی ــری، ریشــه ای که فالگی
ــری  ــال و فالگی ــدع ف ــا را مب ــان، کولی ه ــت. کارشناس نیس
بــه  متعــدد  ســفرهای  دلیــل  بــه  می داننــد. کولی هــا 
ــا  ــادات، باوره ــا ع ــی ب ــان، آشــنایی خوب ــار جه  گوشــه و کن
و رفتارهــای اجتماعــی مــردم داشــتند و از همیــن رمــوز برای 
ــد.  ــد اســتفاده می کردن ــردم و کســب درآم ســرگرم کردن م
ــار موســیقی، نمایــش و هنرهــای دســتی، فالگیــری  در کن
ــوده  ــا ب ــد کولی ه ــب درآم ــم کس ــای مه ــی از راه ه ــم یک ه
کــه تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارد. امــا فالگیــری هــم ماننــد 
همــه هنرهــای کولی هــا، کم کــم در جوامــع مختلــف ظهــور 
ــی  ــرای ســرگرمی و در مواقع ــرد و شــیوه ای شــد ب ــدا ک پی
کالهبــرداری و سوء اســتفاده. البتــه فالگیــری از قافلــه 
ــال  ــیوه های کام ــه ش ــروزه ب ــاد و ام ــب نیفت ــم عق مدرنیس
ــی از  ــی، یک ــال تلگرام ــت. ف ــت اس ــال فعالی ــدرن در ح م
جدیدتریــن شــیوه های فالگیــری و البتــه کالهبــرداری 

ــل مالحظــه ای داشــته اســت. اســت کــه رشــد قاب
فالگیری تلگرامی

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از روش فالگیــران تلگرامــی 
بــه ســراغ یکــی از ایــن افــراد رفتیــم. در اولیــن قــدم 
شــخص فالگیــر شماره حســابی را فرســتاد کــه بایــد مبلــغ 

10 هــزار تومــان بــه آن واریــز می شــد. پــس از واریــز مبلــغ 
در قــدم بعــدی بایــد مشــخصات کلــی شــامل نــام، نــام پدر 
ســن، رنــگ پوســت و چشــم، قــد و وزن بــه عــالوه کلیاتــی 
از مشــکل بــه ایــن شــخص ارســال می شــد. پــس از ارســال 
ایــن مشــخصات کــه البتــه کامــال ســاختگی بــود، پــس از 
24 ســاعت، متنــی ارســال می شــد کــه در آن کلیاتــی ماننــد 
ــداده و اینکــه کســی  ــا دل وجــود یــک بدخــواه در زندگــی ی
مانــع ایــن وصــال اســت و بســیاری حرف هــای کلیشــه ای 
ــر  ــرف فالگی ــس از آن از ط ــد. پ ــال ش ــال ارس ــب ف در قال
ــق دعانویســی  ــن مشــکالت را از طری ــه ای پیشــنهاد شــد ک
ــه ای حــدود  ــات هزین ــن خدم ــه ای ــم؛ البت ــره حــل کنی خب
200 هــزار تومــان داشــت. درســت در همــان زمــان بــا 
 یــک شــماره دیگــر بــا ایــن شــخص تمــاس گرفتیــم 
ــا  ــز دقیق ــار دوم نی ــه ب ــب اینک ــم؛ جال ــی کردی و روال را ط
ــه رو  ــی روب ــنهاد دعانویس ــه ای و پیش ــخ های کلیش ــا پاس ب

شــدیم.
خطرات فالگیری

ــن  ــوه کار ای ــردرآوردن از نح ــرای س ــط ب ــا فق ــد م ــر چن ه
فالگیــران دنیــای مــدرن بــه ســراغ آن هــا رفتــه بودیــم، امــا 
ــراد  ــن اف ــراد هســتند کــه ناخواســته طعمــه ای بســیاری اف
ــن  می شــوند و ممکــن اســت اتفاقــات تلخــی را هــم در ای
زمینــه تجربــه کننــد؛ زیــرا دادن اطالعــات بــه فــردی غریبــه 

ــد.  ــته باش ــی داش ــرات فراوان ــد خط می توان
ــاز هــم  ــاره پلیــس ب متاســفانه علی رغــم هشــدارهای چندب
افــراد بــدون توجــه بــه همــه خطــرات بــه ســراغ فالگیرهــا 
می رونــد و راه چــاره مشــکالت خــود را از آن هــا می جوینــد. 
ایــن رونــد، به ویــژه در میــان دختــران جــوان رواج فراوانــی 
ــا  ــه تنه ــد ک ــا می کنن ــران ادع ــن دخت ــه بیشــتر ای دارد. البت
بــرای ســرگرمی بــه ســراغ فالگیرهــا می رونــد؛ امــا واقعیــت 
ــد  ــری مانن ــه فالگی ــردن ب ــدا ک ــاد پی ــه اعتی ــت ک ــن اس ای
ــه کار از کار  ــود ک ــان می ش ــی عی ــا وقت ــیاری از اعتیاده بس

گذشــته اســت.
معضلی فارغ از طبقه اجتماعی

ــان  ــتر در می ــری بیش ــان، فالگی ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ب

قشــر ثروتمنــد و دعانویســی بیشــتر در میــان قشــر ضعیــف 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــد ک ــن نشــان   می ده ــه رواج دارد و ای جامع
ــی  ــت؛ حت ــه نیس ــی از جامع ــر خاص ــژه قش ــات وی خراف
ــر بیــش از اقشــار  ــان دانشــجویان دخت ــری می رواج فالگی
ــی  ــم نقش ــالت ه ــی تحصی ــی حت ــن یعن ــت؛ ای ــر اس دیگ
ــات  ــوی خراف ــه س ــت ب ــراد از حرک ــن اف ــتن ای در بازداش
نــدارد. در پایــان تنهــا توصیــه مــا ایــن اســت کــه بــه 
ــی  ــرا زندگ ــد؛ زی ــراد را نخوری ــن اف ــب ای ــوان فری ــچ عن هی
ــود  ــاخته می ش ــتکار س ــالش و پش ــت، ت ــاس حرک ــر اس  ب
و تنهــا خداونــد اســت کــه از آینــده آگاه اســت. همــواره ایــن 
َمَثــل قدیمــی را بــه یــاد داشــته باشــید کــه از شــما حرکــت 

و از خــدا برکــت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

فالگیری تلگرامی، کالهبرداری مدرن

 بیمه ها، مهم ترین بخش 

راهنماهای بالینی کشور
رئیــس کمیســیون بهداشــت 
گفــت:  مجلــس  درمــان  و 
بیمه هــا در کنــار وزارت بهداشــت 
ــای  ــش راهنماه ــن بخ مهم تری
بالینی هســتند. علــی نوبخت در 
نشســت شــورای راهبــری تدوین 
ــح  ــه صب ــی ک ــای بالین راهنماه
ــای  ــت: راهنماه ــد، گف ــزار ش ــت برگ ــروز در وزارت بهداش دی
ــه در راســتای طــرح  ــی اســت ک ــک مســئله علم ــی، ی بالین
ــا  ــی زمینه ه ــا در بعض ــه بیمه ه ــیدیم ک ــن رس ــه ای ــول ب تح
دروازه بــان نداشــته اند و راهنمــای بالینــی ایــن قضیــه را حــل 
بالینــی  راهنماهــای  بیــان کــرد:  و فصــل می کنــد. وی 
ــوان  ــا می ت ــن راهنماه ــا ای ــد و ب ــی می خواه ــت اجرای ضمان
گفــت طــرح تحــول حــرف زیــادی بــرای گفتــن دارد. رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس اظهــار داشــت: 
ــار هســتند  ــی مخت ــا راهنماهــای بالین  واحدهــای بیمــه ای ب
و بــا ورود ایــن راهنمــای بالینــی بــا ارتقــای کیفیــت خدمــات 

در محاکم انتظامی مستندات قابل قبولی داریم. 
وی ضمــن تشــکر از کارشناســان وزارت بهداشــت در تدویــن 
خواســتار توســعه زیرســاخت ها و اجرایــی شــدن راهنماهــای 
بالینــی از ســوی متولیــان شــد. نوبخــت بــا بیــان اینکــه از 2 
ســال پیــش گروهــی بــه وزارت بهداشــت و بیمه هــا معرفــی 
شــدند کــه ایــن موضــوع نویدبخــش ســالمت اســت، افــزود: 
ورود راهنماهــای بالینــی بــا پشــتوانه محاکــم انتظامــی 

راهگشــای مشــکالت ســالمت اســت.  باشــگاه خبرنــگاران

تکلیف متولی پیش دبستانی ها مشخص شد
ــتگاهی  ــر دس ــت: ه ــی گف ــدارس غیردولت ــازمان م ــس س رئی
از  بایــد  باشــد،  داشــته  پیش دبســتانی  می خواهــد  کــه 
ــرد  ــه گ ــد. مرضی ــت کن ــرورش مجــوز دریاف ــوزش و پ وزارت آم
ــا  ــت: ب ــت پیش دبســتانی ها گف ــف مدیری ــن تکلی ــاره تعیی درب
دائمــی شــدن قانــون مــدارس غیردولتــی تکلیــف ســاماندهی 
پیش دبســتانی ها نیــز روشــن شــد. وی بیــان کــرد: متاســفانه هر 
ــه آمــوزش پیش دبســتانی  ــد ب ــی و عالقمن کســی خــود را متول
می دانــد؛ در حالــی کــه پیش دبســتانی یــک دوره آموزشــی 
ــت آن  ــه مدیری ــت ک ــن اس ــد ای ــه نیازمن ــت ک ــاری اس غیراجب
ســاماندهی شــود. گــرد بیــان کــرد: اکنــون بــر اســاس قانــون، 
هــر دســتگاهی کــه می خواهــد پیش دبســتانی داشــته باشــد، 
ــد. وی  ــت کن ــوز دریاف ــرورش مج ــوزش و پ ــد از وزارت آم بای
ــراد را وارد  ــن ای ــز ای ــی  نی ــال برخ ــن ح ــرد: در عی ــح ک تصری
ــه  می داننــد کــه آموزش هــای پیش دبســتانی در دیگــر مراکــز ب
ــن موضــوع  ــه ای ــد ک ــا آســیب می زن ــوزان م ــوزش دانش آم آم
ــون مــدارس غیردولتــی ســاماندهی  ــا دائمــی شــدن قان ــز ب نی

خواهــد شــد. ایســنا

معارف

آتش نشانان، شهیِد ایثارگر هستند
محمــــد مهـــدی تنـدگــویـــان 
نایب رئیــس کمیســیون معماری 
ــد  ــران و فرزن شــورای شــهر ته
شــهید محمدجــواد تندگویان از 
ــن »آتش نشــانان  ــدازی کمپی راه ان
شــهیِد ایثارگــر هســتند«، خبــر 
کــه  و گفــت: همان طــور  داد 
ــاده »4«  ــره »1« م ــتناد تبص ــه اس ــتید ب ــتحضر هس مس
اصالحــی قانــون اساســنامه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــون  ــاده »1« قان ــف« م ــد »ال ــره بن ــوب 1۳۸۷ و تبص مص
1۳۹1 مصــوب  ایثارگــران  بــه  خدمات رســانی   جامــع 

 آیین نامــه تعییــن و احــراز مصادیــق عملــی شــهید در 
 حکــم شــهید و ســایر مصادیــق ایثارگــری )مفقوداالثــر 
ــرده  ــب ک ــر تصوی ــرح زی ــه ش ــیر( را ب ــاز، آزاده و اس  جانب

است: 
ــی  ــر در معان ــات زی ــه اصطالح ــن آیین نام ــاده 1 ـ در ای م

مشــروح بــه کار می رونــد:
  1ـ  شــهید: کســی کــه جــان خــود را در راه تکوین، شــکوفایی

دفــاع و حفــظ دســتاوردهای انقــالب اســالمی و کیــان 
ــی  ــت ارض ــتقالل و تمامی ــران و اس ــالمی ای ــوری اس جمه
کشــور، مقابلــه بــا تهدیــدات و تجــاوز دشــمن و عوامــل ضــد 

ــد. ــا می کن ــرده ی ــار ک ــرار نث ــالب و اش انق
 2. در حکــم شــهید: کســی کــه از نظــر مأموریــت، وظایــف 
و اهــداف تعیین شــده هماننــد شــهید اســت، ولــی از 
ــا محــل شــهادت متفــاوت اســت. لحــاظ شــرایط وقــوع ی
حــال ســؤال اینجاســت! چــه تفاوتــی مابیــن شــهدای دوران 
انقــالب اســالمی و پــس از آن، هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــداران  ــپاه پاس ــی و س ــروی انتظام ــهدای نی ــن ش همچنی
 در مأموریت هــای گوناگــون ملــی و همچنیــن قهرمانــان 
و شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای آتش نشــانی کــه از جــان 
خــود بــرای حفــظ و حراســت از مــال، جــان و انفــاس مردم 

عزیــز کشــورمان می گذرنــد، وجــود دارد؟ 
چــرا ایــن شــهدا کــه مظلومانــه و گاهــی بــا کمتریــن 
امکانــات بی درنــگ بــه دل آتــش و دود زده و بــرای نجــات 
حتــی یــک نفــر چشــم بــر عافیــت خــود می بندنــد، بایــد در 

جرگــه شــهدای خدمــت شــمرده شــوند؟ 
ایــن نامــه، جمعــی از  مــا بــه عنــوان امضاکننــدگان 
ــای  ــران، اعض ــریف ای ــت ش ــران و مل ــای ایثارگ خانواده ه
خانــواده رســانه، هنــر و نیروهــای انقالبــی و انتظامــی 
کشــور از شــما درخواســت داریــم در اســرع وقــت بــه 
ایــن موضــوع رســیدگی کنیــد و بــا امضــای اکثریــت 
نماینــدگان محتــرم، تغییــر قانونــی و دیــدگاه ملــی را رقــم 
آدرس  بــه  می تواننــد  عالقه منــدان  افــزود:  وی   بزنیــد. 
نامــه  ایــن  و  مراجعــه کــرده   Martyrsfirefighters@ 
ــه فکــر شــهید ایثارگــر  ــا دســت اندرکاران ب ــد ت را امضــا کنن

ــنا ــد. ایس ــکو بیفتن ــانان پالس ــدن آتش نش خوان

خبر

دکتــر شــکوه دیباجــی، جامعه شــناس، بــر اســاس نتایــج 
تحقیقــات خــود می گویــد: مصــرف ســیگار در بیــن زنــان 
ــر  ــد بیانگ ــار نمی توان ــت و آم ــی اس ــی پنهان ــع الگوی تاب
ــود  ــا وج ــد. ب ــدگان زن باش ــی مصرف کنن ــت واقع جمعی

ایــن، مصــرف ســیگار در زنــان ۳ برابــر شــده 
اســت؛ امــا بــرای مــردان رشــد کمــی داشــته 
ــیگار در  ــرف س ــی مص ــور کل ــه ط ــت. ب اس
بــه  اســت؛  زنانه شــدن  در حــال  جهــان 
طــوری کــه در کشــورهای آلمــان و اســکاتلند 
درصــد زنــان ســیگاری بیــش از مــردان 
اســت. وزارت بهداشــت در متنــی بــا عنــوان 

»نقــش زنــان در کنتــرل دخانیــات« بــه اســتناد گــزارش 
ــان حــدود 20 درصــد  ــی نوشــته اســت: زن ســازمان جهان
از یــک میلیــارد و 400 میلیــون فــرد ســیگاری در سراســر 
ــار  ــن آم ــال ای ــن ح ــد و در عی ــان را تشــکیل می دهن جه
ــف نشــان  ــار 1۵1 کشــور مختل ــش اســت. آم ــه افزای رو ب

ــران نوجــوان ســیگار  ــه حــدود ۷ درصــد دخت ــد ک می ده
مصــرف می کننــد؛ در حالــی کــه میــزان پســران نوجــوان 
ــای  ــت. یافته ه ــد اس ــورها 12 درص ــن کش ــیگاری در ای س
کنونــی از مطالعــه جهانــی وضعیــت اســتعمال دخانیــات 
ــوان  ــه عن ــاله، ب ــا 1۵ س ــان 1۳ ت در نوجوان
ــن  ــه بی ــه صورت گرفت ــترده ترین مطالع گس
ــه  ــت ک ــان داده اس ــان، نش ــان جه نوجوان
ــران  ــا، دخت ــورهای دنی ــیاری از کش در بس
نوجــوان بــه انــدازه پســران نوجــوان ســیگار 
می کشــند. ایــن موضــوع شــاخصی اســت 
از افزایــش اســتعمال دخانیــات میــان زنان 

ــه خــود خواهــد رســید.  ــه قل ــان کــه در قــرن 21 ب جه
پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت کــه بــا توجــه بــه شــیوع 
ــان در ســال 200۵  ــات در زن 12 درصــدی اســتعمال دخانی
تــا 202۵، حــدود 20 درصــد از جمعیــت زنــان جهــان 

ــن ــود. خبرآنالی ــد ب ســیگاری خواهن

ــات شــهری شــورای اســالمی  ــس کمیســیون خدم رئی
برنامه هــای  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  یــزد  شــهر 
تدوین شــده در راســتای ارائــه خدمــات نــوروزی توســط 
شــهرداری های مناطــق در اولویــت اجرایــی اســت، گفــت: 
ــای  ــزد در روزه ــهری ی ــر ش ــازی منظ ــور زیباس ــه منظ ب

ــی  ــوروز،  بهســازی پیاده روهــا و دیوارچین ن
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس

ســپنتا نیک نــام در جلســه علنــی شــورای 
ــام  ــا حضــور تم ــه ب ــزد ک اســالمی شــهر ی
شــد،   برگــزار  شــهر  شــورای  اعضــای 
ــروری  ــزد را ض ــوروزی ی ــتاد ن ــکیل س تش
ــتاد  ــدازی س ــرد: راه ان ــان ک ــت و بی دانس

ــتای  ــر در راس ــات مؤث ــه اقدام ــوروزی از جمل ــهیل ن تس
ــوروزی  ــه مســافران ن ــد ب ــر و هدفمن ــه خدمــات بهت ارائ

ــت.  اس
ــات  ــیون خدم ــده کمیس ــات انجام ش ــاره اقدام وی درب
شــهری شــورای اســالمی شــهر یــزد در راســتای تدویــن 

برنامه هــای راهبــردی شــهرداری در روزهــای نــوروز گفــت: 
جلســه ای بــا حضــور شــهرداران مناطــق یــزد بــا موضــوع 

زیباســازی و منظــر شــهری برگــزار شــده اســت.
 رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای اســالمی 
ــهری  ــی ش ــالت خدمات ــکالت و معض ــی مش ــزد بررس  ی
را از دیگــر اقدامــات جــدی ایــن کمیســیون 
بــرای نــوروز دانســت و بیــان کرد: بهســازی 
ــف  ــق مختل ــی مناط ــا،  دیوارچین  پیاده روه
و نظافــت زمین هــای خالــی ســطح شــهر 

از جملــه اقدامــات در دســتور کار اســت.
 نیک نـــام در پایــان اجـــرای طرح هــای 
توســط  منظـــر شـــهری  و  زیباســـازی 
شــهرداری های مناطــق را اولویــت جــدی شــهرداری 
 یــزد در بحــث اســتقبال از مســافران نــوروزی عنــوان کــرد 
و افــزود: خوشــبختانه در بحــث تأمیــن بودجــه الزم بــرای 
اجــرای برنامه هــای تدوین شــده در قالــب خدمــات 

ــدارد. خبرفارســی ــوروزی، مشــکلی وجــود ن ن

شهر یزد برای نوروز زیباتر می شودزنانه شدن مصرف سیگار

حتما بخوانید!
زنانه شدن مصرف سیگار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   9 بخش  جولرستان  در  واقع  شماره 9/338  پالک  بابخانه   یک  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  با  نظر 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003976-1395/8/19 در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای مهدی خدری  فرزند هیبت اله  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/12/1 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/11/4 شماره : 922/م الف مجتبی 

شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 394/2 واقع در دشتچی )میان رشید(  بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اشرف نادری باغ ابریشمی فرزند عباس   در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/11/4 اکبر پور 

مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان احمد خدا ترس    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت صفر بک ملکی   به 
مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی شورای حل اختالف به 
کالسه 399/95 ثبت و برای تاریخ 95/12/8 ساعت 19/40 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره 

: 5/22/95/689/م الف مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف آران و بیدگل 
گواهی  حصروراثت

باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت  آقای حسنعلی جمالی قهدریجانی  بشناسنامه شماره 306 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/1459تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
ابوذر جمالی قهدریجانی        بشناسنامه شماره 925در تاریخ 1383/12/21در گذشته و ورثه وی در هنگام در 
گذشت عبارتند از 1- حسنعلی جمالی قهدریجانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 306 نسبت با متوفی پدر 
2- زهرا جمالی قهدریجانی فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 34 نسبت با متوفی مادر 3- هاجر جمالی 
قهدریجانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 271 نسبت با متوفی خواهر  پس از تشریفات قانونی در خواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. دبیرخانه 

شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423620200407 شماره پرونده: 9509983620200306
نام  :هاله  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/10/30 تنظیم:  950310تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
خانوادگی:هشترودی نام پدر:احد  نشانی: تهران – خیابان دکتر شریعتی – خیابان قبا – کوچه خوشک –
پالک6  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علی آقا       نام خانوادگی : رفیعی  نام پدر : عباس آقا نشانی: 
- مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : میرزا قلی  نام خانوادگی : امانی  نام 
پدر :رضا قلی  نشانی : تهران – خ حضرت ولی عصر عج ا... خ شهید فالحی – کوی شیر کوه –پالک 31- طبقه 
اول  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم  هاله هشترودی   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620203415 و شماره دادنامه مربوطه 9509973620201122 محکوم 
علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی یک سهم و یک سوم سهم مشاع از یکهزار و پانصد سهم به استثنای 
ثمن اعیانی از قنات مزرعه حسین آباد موضوع پالک شماره  6 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل و نیز پرداخت هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 325000 ریال در حق محکوم له . ضمنا رای صادره 
غیابی است. هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه میباشد/.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( شماره: 5/22/95/698/ م الف  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده آرانی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/942 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1395/8/20-7004000 شماره  رای  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  که 
اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محسن صادقی فرزند قاسم   در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1395/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/11/4 شماره : 918/م الف مجتبی شادمان 

معاون واحد ثبتی فالورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/940 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم نسرین کشاورزیان کلیشادی فرزند حسین علی    در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/11/24 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/11/4 شماره : 907/م الف اکبر پور 

مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351100384 شماره پرونده: 9409980351100892
:محمد رضا   نام   1 ردیف  له  تنظیم: 1395/09/17 مشخصات محکوم  : 940979تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
نام خانوادگی : فرید  نام پدر: یداله     نشانی: اصفهان – خیابان مشتاق سوم – خیابان بازارچه – کوچه 
علیخانی – پالک 147  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: محمد رضا     نام خانوادگی : یوسفیان نام 
پدر: رضا    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : 
مسعود  نام خانوادگی :شریفی  نام پدر : داود  نشانی : اصفهان – چهارراه توحید طبقه فوقانی بانک ملت 
ساختمان بهسامان واحد 4 – همراه 09132701648  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم محمد رضا 
فرید  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351100523 محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ پنج میلیون ودویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار 

میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک مورخ 94/7/5  لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 
8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 32986/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید مرتضی هاشمی 
آگهی مزایده اموال غیر منقول

ایرانیت  اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950316 موضوع علیه شرکت 
ابراهیم میر لوحی      در تاریخ 95/11/18 به منظور فروش 13/5 حبه از 72 حبه یک  اصفهان  و له سید 
ایرانیت احداث گردیده و مساحت تحت  از عرصه کارخانه  بر روی قسمتی  اداری قدیمی ساز که  ساختمان 
اشغال این ساختمان در حدود 950 متر عرصه و راه ورودی از طریق خیابان ورودی داخل کارخانه که روی 
آن ساختمان با اسکلت فلزی و سقف آهن احداث شده و دارای 800 متر اعیان و اشتراکات آب و برق وگاز 
با کارخانه می باشد.  ملکی شرکت ایرانیت  واقع در شهر ابریشم -  کارخانه ایرانیت که دارای سابقه ثبتی به 
شماره – نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 926/386/149 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 
برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود 
و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. شماره :828/ م الف دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی95/665 موضوع علیه 1- مدینه سروری 
2- یاسمین بیدگلی با قیومت یوسفعلی محمدی  و له لیال احمدی  در تاریخ 95/11/14 به منظور فروش چهار 
دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در شهر فالورجان – شهر ابریشم – خ شهید نعمتی – 
کوچه شهید حیدری به مساحت عرصه 133 متر مربع و اعیانی حدود 92 متر مربع در یک طبقه با قدمت 
حدود 20 سال با متعلقات و انشعابات – آب و برق وگاز   ملکی خانم  یاسمین بیدگلی  واقع در شهر ابریشم 
-  به آدرس فوق  که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر 
نمی باشد   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 229 برگزار 
نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1013666660 ریال ارزیابی شده است 
. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 
های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350200207 شماره پرونده: 9409983730400135

شماره بایگانی شعبه : 940695تاریخ تنظیم: 1395/06/16 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه     نشانی: اصفهان خ جی مقابل خ تاالر   مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: شهرام      نام 
خانوادگی :زرافشانی  نام پدر: رمضانعلی    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له /محکوم علیه نام : مجتبی   نام خانوادگی :حقیقی نجف آبادی   نام پدر : محمد علی   نشانی : 
نجف آباد – خیابان امام کوی ارشاد پالک 15 طبقه دوم   نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابی 
9509970350200036 محکوم علیه به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/760/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 60 درصد حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 92/11/1 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا به مبلغ 6000/000 
ریال در حق صندوق دولت حکوم است.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 

32976/ م الف  مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان – ناصر براتی 
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 95190 دادیاری 2 فالورجان   متهم بهرام وکیلی سهر و فیروزانی فرزند احمد   به 
اتهام ترک انفاق فرزند مشترک موضوع شکایت مریم کرمانشاهی فرزند مجهول المکان  اعالم گردیده است 
لذا دراجرای  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج 
و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 1395/12/4ساعت 10 صبح  جهت رسیدگی به اتهام 
خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم  
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ  محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. حسین قدرتی – دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: ابراهیم     نام خانوادگی: ذاکری اسفریزی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
نیکبخت  خ  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  میرزایی  خانوادگی:  نام  نام:محمود    له:  محکوم  مشخصات 

ساختمان ماکان 5 ط5واحد 57
محکوم به:

به موجب رای شماره 1335 تاریخ 95/8/11 حوزه 8  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 11/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/235/000ریال خسارت  دادرسی  و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرسید چک 

به ش 225270 مورخ 93/10/25 و 281360 مورخ 93/10/25  و نیم عشر حق االجرا.
ماده 34 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: 33086/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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حوادث

زلزله، فریدون شهر اصفهان را لرزاند
مدیــر کل بحــران و حــوادث غیرمترقبــه اســتان اصفهــان گفــت: 
ــهر در  ــی فریدون ش ــاه، حوال ــنبه 3 بهمن م ــروز یکش ــح دی صب

اســتان اصفهــان لرزیــد. 
ــار  ــهر اظه ــه فریدون ش ــوص زلزل ــه فروش درخص ــور شیش منص
کــرد: دیــروز صبــح ســاعت 10 و 17 دقیقــه، زلزلــه 4.5 ریشــتری 

ــد.  ــوب فریدون شــهر را لرزان جن
ــه خســارتی نداشــته  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ایــن زلزل
ــزام  ــه اع ــل زلزل ــه مح ــی ب ــرای ارزیاب ــی ب ــای عملیات و تیم ه

شــدند. ایســنا

پیکر 3 آتش نشان شهید در حادثه پالسکو 

به پزشکی قانونی تحویل داده شد 
ــد  ــون چن ــه ایــن ســوال کــه تاکن احمــد شــجاعی در پاســخ ب
پیکــر از آتش نشــانان مدفــون زیــر آوار ســاختمان پالســکو بــه 
پزشــکی قانونــی تحویــل داده شــده، اظهــار کــرد: تاکنــون ســه 
پیکــر بــه پزشــکی قانونــی تحویــل داده شــده کــه یــک پیکــر 
ــوختگی  ــتان س ــده در بیمارس ــان فوت ش ــه آتش نش ــوط ب مرب
شــهید مطهــری و دو پیکــر نیــز مربــوط به آتش نشــانانی اســت 
ــس ســازمان پزشــکی  ــد. رئی ــار شــده بودن ــر آوار گرفت ــه زی ک
ــت پیکرهــای  ــا هوی ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــی در پاســخ ب قانون
خارج شــده از زیــر آوار مشــخص شــده یــا خیــر، افــزود: 
هویــت پیکــر آتش نشــانان خارج شــده از زیــر آوار تقریبــا قابــل 
شناســایی اســت؛ بــا ایــن حــال بایــد تمــام مراحــل مربــوط بــه 

تشــخیص هویــت را انجــام دهیــم.
شــجاعی ادامــه داد: هم اکنــون پزشــکان پزشــکی قانونــی 
ــت  ــخیص هوی ــل تش ــام مراح ــغول انج ــران مش ــتان ته  اس
و احیانــا اخــذ نمونــه D.N.A از خانــواده افــراد گرفتــار زیــر آوار 
ــهرداری  ــانی ش ــخنگوی آتش نش ــالم س ــر اع ــا ب ــتند. بن هس
ــردم  ــر از م ــان و 10 نف ــکو، 15 آتش نش ــه پالس ــران در حادث ته

ــنیم ــده اند. تس ــار ش ــرآوار گرفت زی

 دستگیری پلیس تقلبی 

در عملیات آواربرداری پالسکو 
فــردی کــه بــا لبــاس مبــدل پلیــس وارد محوطــه امدادرســانی 
و آواربــرداری از ســاختمان پالســکو واقــع در خیابــان جمهــوری 
ــایی و  ــی شناس ــوران انتظام ــط مام ــود، توس ــده ب ــالمی ش اس
دســتگیر شــد. همچنیــن یکــی از کامیون هــای حمــل ضایعــات 
و آوار ســاختمان پالســکو، روز جمعــه از مســیر اصلــی منحــرف 
ــوران  ــه توســط مام ــود ک ــه ب ــزک رفت ــه ســمت کهری شــده و ب

انتظامــی هدایــت شــد. تســنیم  
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ــاط  ــر ارتب ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکالت م ــه مش ــیدگی ب رس
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس فــروش شــرکت 

مخابــرات اســتان اصفهــان، در بخــش اینترنــت پرســرعت پاســخگوی ســؤال 
ــن برنامــه شــدند. مشــترکان در ای

   مــن حــدود 6 مــاه اســت کــه بــرای دریافــت اینترنــت پرســرعت از طریق 
شــماره 2020 اقــدام کــرده ام؛ امــا تاکنــون موفــق بــه ثبت نــام نشــده ام. لطفــا 

ــی کنید. راهنمای
مــا درگاه هــای مختلفــی بــرای ثبت نــام داریــم؛ یکــی از ایــن درگاه هــا شــماره 
ــن دو  ــر از ای ــت. اگ ــی tce.ir.2020 اس ــن راه درگاه اینترنت ــت. دومی 2020 اس
روش موفــق بــه ثبت نــام نشــدند، بهتــر اســت بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر 
19 گانــه مــا در ســطح شــهر اصفهــان بــه صــورت حضــوری اقــدام بــه ثبت نــام 
ــت  ــه اینترن ــکان ارائ ــه ام ــد ک ــان ده ــا نش ــنجی م ــر امکان س ــا اگ ــد. ام کنن
ــا  ــد ت ــر کنن ــد صب ــترکان بای ــت، مش ــن نیس ــه ممک ــرعت در آن منطق پرس
امکانــات فنــی فراهــم شــود و مطمئــن باشــند کســانی کــه ثبت نــام کرده انــد 

ــد. در اولویــت واگــذاری قــرار دارن
ــت  ــرای اینترن ــات ب ــود امکان ــا کمب ــت ی ــودن ظرفی ــکل پرب ــا مش     آی

ــت؟ ــایع اس ــرعت ش پرس
نــه، بــه هیــچ عنــوان. مــا فقــط در بعضــی مراکــز دچــار محدودیــت هســتیم. 

ــات  ــش امکان ــه افزای ــدام ب ــت اق ــش از پرشــدن ظرفی ــواره پی ــا هم ــه م البت
ــاره افزایــش پیــدا  ــه یک ب می کنیــم؛ امــا ممکــن اســت در مواقعــی تقاضــا ب
ــا  ــعی م ــد. س ــول بکش ــی ط ــات، مدت زمان ــن امکان ــان تأمی ــا زم ــد و ت کن
ــات فراهــم شــود. ــوده کــه در کمتریــن زمــان، ایــن امکان ــر ایــن ب همــواره ب

ــات  ــن امکان ــازها و تأمی ــرای ساخت وس ــهرداری ب ــا ش ــی ب ــا تعامل    آی
وجــود دارد؟ زیــرا بــا افزایــش ساخت وســازها قطعــا امکانــات بیشــتری هــم 

مــورد نیــاز خواهــد بــود.
تعامالت الزم بین شهرداری و مخابرات در این زمینه ها وجود دارد.

ها�ن
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ــه  ــد، همــه ب ــان می آی ــه می ــج ب ــت از هوی ــی کــه صحب زمان
ــم.  ــدن می افتی ــزه ش ــا برن ــم ی ــوی چش ــش س ــاد افزای ی
ــی  ــز دارد و حت ــری نی ــواص دیگ ــج خ ــال هوی ــن ح ــا ای ب
ــی پوســت  ــرای زیبای ــوان ماســک و ب ــه عن ــوان از آن ب می ت
اســتفاده کــرد؛ چــون ایــن مــاده غذایــی سرشــار از ویتامیــن 
و مــواد مغــذی اســت. هویــج، یکــی از بهتریــن ســبزیجاتی 
 A،B،C،E ماننــد  ویتامین هایــی  از  سرشــار   اســت کــه 
و همچنیــن آنتی اکســیدان ها و مــواد معدنــی اســت. هویــج 
ــرم از آن 33  ــر 100 گ ــه ه ــه طــوری ک ــری اســت؛ ب ــم کال ک
کیلوکالــری دارد و می تــوان آن را بــه صــورت خــام، آب پــز یــا 

بخارپزشــده مصــرف کــرد.
 هویج برای پیشگیری از پیری زودهنگام

اســیدفولیک، فیبرهــا و منیزیــم موجــود در هویــج و همچنیــن 
ــات  ــن ترکیب ــد. ای ــن می کن ــی را تضمی ــن آن، جوان بتاکاروت
ــد  ــک می کن ــاز کم ــورد نی ــن A م ــد ویتامی ــد در تولی ــه کب ب

 و حتمــا می دانیــد ایــن ویتامیــن در ســالمت پوســت
ــی  ــتگاه ایمن ــت دس ــن تقوی ــتخوان ها و همچنی ــت اس تقوی
بــدن نقــش دارد. ایــن ویتامیــن همچنیــن از فعالیــت 
رادیکال هــای آزاد ناشــی از مصــرف دخانیــات، آلودگــی هــوا 
اســترس و ... پیشــگیری می کنــد. بایــد بگوییــم کــه هویــج 
خطــر بــروز بیماری هــای دژنراتیــو و گــردش خــون نامناســب 
را کاهــش می دهــد. اگــر مــوارد ذکرشــده بــرای قانــع 
کردنتــان کافــی نیســت، بهتــر اســت بدانیــد کــه بتاکاروتــن 
موجــود در آن بــا بعضــی از انــواع ســرطان ها ماننــد ســرطان 

ــد. ــه می کن ــا ســینه مقابل ــان ی ــه، ده ری
 هویج برای سالمت روده ها

هویــج تمــام کثیفی هایــی کــه زیــر پوســت جمــع می شــود 
ــج را در  ــود هوی ــه می ش ــن توصی ــد. بنابرای ــذب می کن را ج
ــرای  ــن از آن ب ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــان بگنجانی ــه غذایی ت برنام
تهیــه ماســک نیز اســتفاده کنیــد. اســتفاده موضعــی از هویج 

بــرای ترمیــم آفتاب ســوختگی یــا ســوختگی های دیگــر 
زخــم و اگزمــا مؤثــر اســت. اگــر دچــار مشــکالت مربــوط بــه 
دســتگاه گــوارش شــده اید، هویــج خــام بخوریــد. ویتامیــن 
A موجــود در ایــن مــاده غذایــی از غشــاهای ســلولی معــده 

ــد.  ــت و آن هــا را مرمــت می کن و روده هــا مراقب
 هویج برای کنترل میزان قند خون

ــدرات  ــل کربوهی ــه دلی ــام ب ــج خ ــرف هوی ــا از مص دیابتی ه
ــن  ــه ای ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــودداری می کنن آن خ
کربوهیدرات هــا بــدون افزایــش قنــد خــون بــه آرامــی 

جــذب بــدن می شــوند.
یادتــان باشــد کــه شــاخص گلیســمی هویــج  البتــه   
پخته شــده بیشــتر اســت و مصــرف آن چنــدان توصیــه 
ــان  ــود جری ــث بهب ــج باع ــن هوی ــر ای ــالوه ب ــود. ع نمی ش
خــون و ســالمت چشــم ها می شــود کــه هــر دو از عــوارض 

بیمــاری دیابــت محســوب می شــوند. ســالمت نیــوز

کمتر شناخته شده هویج چند خاصیت 

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

»آگهی مزایده عمومی«
)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از  1- یک واحد تجاری 
خدمات  با کاربری   )1( شماره  مسافربری  ترمینال  انتظار  سالن  در  واقع 
مسافربری فوالدشهر 2- حق بهره برداری از مکان پارک بادی واقع در پارک 

پرنیان فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر 

تا روز پنج شنبه تاریخ 95/11/21 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.

چاپ اول

دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمهرویایت را آزاد انتخاب کن
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org رشته خود را از میان 

رشته های این واحد دانشگاهی انتخاب و ثبت نام نمایند.
با آزمایشگاه های مجهز و خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب  تخفیف و تقسیط شهریه وام های کوتاه و بلند مدت

جهت اطالعات بیشتر با شماره های 09134225001 - 45422828 - 031 تماس حاصل نمایید 
و یا به وب سایت www.iaumeymeh.ac.ir مراجعه فرمایید.

حقوق، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی حفاری و استخراج 
نفت، مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی برنامه ریزی آموزشی فلسفه و غیره

مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی برق کنترل ابزار 
دقیق، مهندسی عمران، مهندسی معدن، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری

حسابداری، الکترونیک، ساختمان، کامپیوتر و ...
علوم تربیتی، فلسفه، مهندسی عمران، مهندسی تکنولوژی، الکترونیک

علمی کاربردی  معماری، مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی معدن، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق

با تسهیالت ویژه کاهش 50 درصدی شهریه

iaumeymeh@ کانال تلگرام

کارشناسی پیوسته:

کارشناسی ناپیوسته:

کاردانی پیوسته و ناپیوسته:

رشته های کاهش شهریه:

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

امــام جمعــه اصفهــان، دســت تنهــای ســتاد احیــای 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــرای جلوگیــری 
ــد دارد  ــد و تاکی ــدا می دان ــرات بی ص ــج منک از تروی
کــه همــه دســتگاه ها بایــد بــرای از میــان برداشــتن 
مصادیــق منکــر و جلوگیــری از بی بندوبــاری بــه 

ــد. ــدان بیاین می
در ادامــه گفت وگــوی کیمیــای وطــن را بــا امــام 
جمعــه اصفهــان می خوانیــد. ایشــان دربــاره وضعیــت 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و رتبــه اصفهــان در 

ــد. ــکاری ســخن گفتن بی

* بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب حجــاب و عفــاف 
در اســتان، جنابعالــی عملکــرد دســتگاه های فرهنگــی 
ــی از  ــه معــروف و نه ــای امــر ب ــژه ســتاد احی و به وی

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــتان را چگون ــر اس منک
بایــد توجــه داشــته باشــید کــه هیــچ گاه یک دســتگاه 
و یــک جمــع  کوچــک نمی توانــد بــرای جلوگیــری از 
فســاد و نهــی از منکــر در جامعــه بــه تنهایــی اثرگــذار 

باشــد؛ بایــد همــه بــه میــدان بیاینــد.
بلــه، مــن قبــول دارم کــه متاســفانه فضــای اصفهــان 
بــه ســمت بی بندوبــاری و گســترش بی حجابــی 
پیــش رفتــه اســت؛ امــا بــرای اینکــه بتوانیــم جلــوی 
ایــن منکــرات را بگیریــم، نیــاز بــه انقــالب فرهنگــی 

داریــم. 
ــا  ــوده ام ــی ب ــهر فرهنگ ــک ش ــاز ی ــان از دیرب اصفه
ایــن افــراد، نــوع پوشــش ها و ... قابــل تحمــل 

ــود. ــه ش ــا گرفت ــوی آن ه ــد جل ــت و بای نیس
ســتاد احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکراســتان 
ــا بودجــه  ــی اســت، ام ــه ســتادی قانون ــا اینک ــز ب نی
ــد.  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــد بعض ــه بخواه ــدارد ک ن
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــتاد احی س
نمی توانــد بــه تنهایــی پاســخگوی شــهری  کــه 
ــی   ــه تنهای ــد و ب ــت دارد، باش ــر جمعی ــون نف 2 میلی
جلــوی همــه ناهنجاری هــا را بگیــرد؛ بــه عنــوان 
ــواری  ــه دوچرخه س ــه ب ــی ک ــه انتقادات ــا هم ــال ب مث
ــه  ــی ک ــه تذکرات ــم هم ــا وجــود دارد و علی رغ خانم ه
در ایــن بــاره داده شــد، امــا وقتــی بعضــی دســتگاه ها 
بیاینــد از بعضــی برنامه هــا حمایــت کننــد، چــه 

می شــود کــرد؟
بایــد برخــورد بــا تخلفــات منکــر هــم بــه صــورت یــک 
قانــون دربیایــد کــه پشــتوانه قانونــی داشــته باشــد؛ 
ــی  ــا خیل ــود ی ــه ش ــرد جریم ــال ف ــوان مث ــه عن ب

از مــوارد منعــی کــه می تــوان بــرای ایــن افــراد 
خاطــی در نظــر گرفــت در قانــون دیــده شــود؛ یــا بــه 
ــر و پســر در دانشــگاه ها  ــال اختــالط دخت ــوان مث عن
ــرح  ــگاه ها از ط ــروج دانش ــر خ ــت ب ــه سال هاس ک
مختلــط بــودن تاکیــد شــده، امــا هیچ وقــت اجرایــی 
ــه  ــازی ک ــبکه های مج ــن ش ــا همی ــت. ی ــده اس نش
ــه اســت  ــرای خانواده هــا و جامع آفــت خطرناکــی ب

ــراوان اســت.  و فســاد در آن ف
بایــد نهادهــای نظارتــی جلــوی ایــن مســئه را بگیرند. 
پــروژه  یــک  مجــازی،  شــبکه های  ایــن  واقعــا 
نفــوذ بــه خانواده هاســت کــه بنیــان خانواده هــا 
ــاری  ــالق، بی بندوب ــت؛ ط ــرده اس ــیب ک ــار آس را دچ
ــان آســیب  ــرای جوان و مشــکالت خلقــی و روحــی ب

ایــن شبکه هاســت.
رتبــه  اصفهــان  اینکــه  علی رغــم  *مســتحضرید 
ــوم  ــا س ــه دوم ی ــا رتب ــور را دارد، ام ــع کش اول صنای
بیــکاری را نیــز بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بــه 
ــد  ــه بای ــل چ ــن معض ــع ای ــرای رف ــی ب نظرحضرتعال

ــرد؟ ک
ــبی  ــت مناس ــل موقعی ــه دلی ــاز ب ــان از دیرب  اصفه
ــه قطــب صنعتــی ایــران تبدیــل شــد  کــه داشــت، ب
کــه البتــه دیگــر ایــن ظرفیــت بــرای اصفهــان بــس 
اســت؛ چــون تــوان صنعتــی شــدن بــرای ایــن 
ــود بارندگــی و آلودگی هــای  ــه نب ــا توجــه ب اســتان ب
ــع  ــرای رف ــد مســئوالن ب ــا بای ــی اســت؛ ام ــوا کاف ه
بیــکاری از رکــود صنایــع جلوگیــری کننــد و بــه 
ســمت تولیــد انبــوه و پایــدار برونــد تــا بتــوان معضــل 

ــرد. ــع ک ــکاری را مرتف بی
ــد ســرمایه های ایــن اســتان روی زمیــن خــاک  نبای
بخــورد. بایــد این هــا صــادر شــود تــا رونــق بــه بــازار 

و زندگــی مــردم بیایــد.

امام جمعه اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

شبکه های مجازی، یک پروژه نفوذ به خانواده هاست

سالمت 

با مصرف کلم بروکلی پیر نمی شوید

ــه ناصــری، کارشــناس  هانی
ارشــد طــب ســنتی، معتقــد 
اســت مصــرف »بروکلــی« 
رونــد پیــر شــدن بــدن را بــه 

تاخیر می اندازد.
ــاره  ــا اش ــری ب ــه ناص   هانی
ــم  ــی کل ــواص درمان ــه خ ب
بروکلــی گفــت: بروکلــی دارای مــاده ای بــه نــام ســولفورافان 
اســت کــه تعــداد، انــدازه و تکثیــر تومورهــای ســرطانی را بــه 

نحــو چشــمگیری کاهــش می دهــد.
ــرطان ــه س ــال ب ــی از ابت ــم بروکل ــرف کل ــه داد: مص  وی ادام

به ویــژه ســرطان ســینه، معــده، روده بــزرگ رکتــوم و ریه هــا 
در انســان پیشــگیری می کنــد.

بــه گفتــه ایــن کارشــناس طــب ســنتی، بروکلــی دارای 
 C ویتامیــن ،A مقادیــر زیــادی فیبــر، کاروتنوئیــد، ویتامیــن
و ویتامیــن K اســت کــه باعــث پیشــگیری از ســرطان معــده 

می شــود. روده  و 
ــودن  ــل دارا ب ــه دلی ــاه  ب ــن گی ــرد: ای ــادآوری ک ــری ی ناص
ــاز  ــن )پیش س ــر و بتاکاروت ــن C، فیب ــاد ویتامی ــر زی مقادی
ویتامیــن A(، یــک آنتی اکســیدان قــوی محســوب می شــود 
ــروز  ــدن  و از ب ــای آزاد در ب ــرب رادیکال ه ــرات مخ ــه از اث ک
پیــری( دوران  )فراموشــی  آلزایمــر  مثــل   بیماری هایــی 

بیماری هــای قلبــی و آرتریــت )التهــاب مفاصــل( پیشــگیری 
ــر  ــری را از دیگ ــد پی ــادن رون ــر افت ــه تاخی ــد. وی ب می کن

ــم بروکلــی برشــمرد. ــای مصــرف کل مزای
ایــن کارشــناس ارشــد طــب ســنتی بــا اشــاره بــه مقــدار زیــاد 
فیبــر غذایــی موجــود در بروکلــی خاطرنشــان کــرد: مصــرف 
ایــن گیــاه  بــرای افــراد دیابتــی بســیار مفیــد اســت و افــراد 
ــبزی  ــن س ــد ای ــود بای ــاری خ ــرل بیم ــرای کنت ــی ب دیابت

ــد. ــرار دهن ــود ق ــی خ ــای غذای ــاارزش را در وعده ه ب
ــه  ــرد ک ــاد ک ــم ی ــی ه ــود در بروکل ــیم موج ــری از کلس ناص
معــادل کلســیم موجــود در شــیر اســت و درنتیجــه مصــرف 
ــود  ــا کمب ــتخوان ی ــی اس ــار پوک ــه دچ ــرادی ک ــرای اف آن ب

ــت. ــد اس ــیار مفی ــتند، بس ــیم هس کلس
وی گفــت: می تــوان از کلــم بروکلــی در انــواع ســاالد، ســوپ 

و غذاهــا اســتفاده کــرد.
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