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که آن ها  گرفتار دنیایی می شوند  برخی مدیران 
کرده  نابود  را  آن ها  نه تنها  می زند؛  زمین  به  را 

بلکه جایگاهی را که در آن قرار گرفته اند نیز، تخریب 
از  شد،  ثروت  ارباب  گرفتار  مدیری  وقتی  می کند. 
و  افراد ضعیف  نمی تواند  و دیگر  مردم جدا می شود 
متوسط - عمده اعضای جامعه - را ببیند و به تعبیری 

کند.  آن ها را درک 
قدرتمندان  با  همراهی  و  مردم  عموم  از  شدن  جدا 
است  بزرگ  آسیب های  دیگر  از  ثروت،  صاحبان  و 
روند  و  کرده  تهدید  را  درست  مدیریت  استقالل  که 
آرمانی، همچون جامعه  اهداف  به  از رسیدن  را  آن 
عدالت محور دور می کند و به پرتگاه  و چالش خواهد 
کشاند. در دین مبین اسالم آنچه از ابتدا مایه افتخار 
بوده، دوری از صاحبان زر و زور و ثروت و مقابله با 

آنان جهت اجرای عدالت بوده و هست...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
16 بار نقض عهد آمریکا در موضوع برجام

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس   سخنگوی 
کنون آمریکا 16 بار نقض برجام و بدعهدی  کرد: تا  بیان 

که باید به آن  در تعهدات خود در این قضیه داشته 
کرد... توجه 

همه جریان ها در مقابله با دشمن متحد هستند
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور با اشــاره بــه انتخابــات 96 
گفــت: موضــوع مهــم در بحــث انتخابــات ایــن اســت کــه 

مشــارکت در آن زیــاد باشــد. 
ــارکت  ــوع مش ــه از موض ــاب همیش ــم انق ــر معظ رهب
ــد. در رابطــه  ــاد کرده ان ــوان یــک موضــوع مهــم ی ــه عن ب
ــده  ــه بن ــر معظــم انقــاب ب ــز رهب ــی نی ــات آت ــا انتخاب ب
فرمودنــد کــه بایــد انتخابــات بــا مشــارکت زیــادی همراه 

باشــد. 
ــردم  ــارکت م ــور مش ــه منظ ــه الزم را ب ــد زمین ــس بای پ
در انتخابــات فراهــم کنیــم و هــر اســتانی بــا توجــه بــه 
ــتای  ــد در راس ــکات می توان ــیل و مش ــت، پتانس ظرفی
ــارکت  ــش مش ــتای افزای ــود در راس ــر خ ــوی مدنظ الگ

ــد. ــدام کن ــردم اق م
رحمانــی فضلــی ادامــه داد: مســئله دوم در امــر انتخابات 
نیــز ســامت انتخابــات اســت کــه بخشــی از آن مربــوط 
ــود  ــررات می ش ــردم و مق ــا، م ــان، کاندیداه ــه مجری  ب

و همه این ها در سامت انتخابات موثر هستند.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــای  م ــرد: بن ــان ک وی خاطرنش
ــم  ــما ه ــود و ش ــزار ش ــامت برگ ــات در اوج س انتخاب
در برگــزاری انتخابــات گذشــته دیدیــد کــه مشــکلی 
نداشــتیم و اعتراضــی نبــود و همــه راضــی بودنــد.

ــر مــدار  ــات ب ــر اجــرای انتخاب ــد ب ــا تأکی ــر کشــور ب وزی
ــژه  ــی به وی ــتگاه های اجرای ــی دس ــت:  بی طرف ــون گف قان
وزارت کشــور، اســتانداری ها و فرمانداری هــا مــورد تأکیــد 
ــه  ــت. هرچ ــاس اس ــردم و حق الن ــال م ــت. رأی م اس
حق النــاس را دچــار اشــکال و انحــراف کنــد، گنــاه اســت.

رحمانــی فضلــی افــزود: بایــد تــاش کنیــم در اســتفاده 
از ظرفیــت،  امکانــات و توانمنــدی  دســتگاه های اجرایــی 

در دخالــت در انتخابــات جلوگیــری کنیــم. 
ــرای مــا ارزشــمندتر از امانتــداری، رعایــت  هیــچ چیــز ب
ــرایط  ــد ش ــت. بای ــون نیس ــت قان ــردم و رعای ــوق م حق
ــردم  ــن م ــرا ای ــم؛ زی ــم کنی ــی فراه ــال بی طرف را در کم
هســتند کــه بایــد انتخــاب کننــد و هــر چــه نتیجــه رأی 

مــردم شــد، بایــد گــردن بگیریــم و تمکیــن کنیــم. 
پــس بی طرفــی وزارت کشــور،  اســتانداری، فرمانداری هــا 
و بخشــداری ها و هیئت هــای اجرایــی، بایــد جــدی 
ــان  ــارت بازرس ــم نظ ــه ه ــن زمین ــند. در ای ــر باش مدنظ
 وزارت کشــور را در نظــر گرفته ایــم و همچنیــن حراســت ها 
ــی  ــای مردم ــم گزارش ه ــم و ه ــن کار کرده ای ــور ای را مأم

خواهیــم داشــت. 
ــد  ــز می توانن ــن احــزاب و گروه هــای سیاســی نی همچنی
نظــارت کننــد و گــزارش خــود را بــه مــا بدهند.آخریــن خبــر

ــه،  ــوه قضائی ــس ق ــی، رئی ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــلیقه  ــاف س ــود اخت ــر وج ــس منک ــچ ک ــت: هی گف
ــا در  ــه جریان ه ــد هم ــا بدانن ــت؛ ام ــور نیس در کش
حراســت از امنیــت ملــی و مقابلــه بــا دشــمن، نه تنهــا 
 هیچ گونــه اختافــی ندارنــد، بلکــه بــا یکدیگــر متحــد 

هستند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل روابــط 
ــی در  ــه، آیــت هللا آملــی الریجان عمومــی قــوه قضائی
جلســه مســئوالن عالــی قضایــی، با تســلیت شــهادت 
ــه  ــان حادث ــان در جری ــی از آتش نشــانان قهرم جمع
پاســکو تصریــح کــرد: ان شــاءهللا روح آتش نشــانانی 
کــه بــا مجاهــدت و ایثــار در ایــن حادثــه بــه شــهادت 
ــار)ع(  ــه اطه ــهدا و ائم ــه ش ــا ارواح طیب ــیدند، ب رس
محشــور شــود و بــرای بازمانــدگان آنــان نیــز از 
ــد صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت  درگاه خداون

می کنیــم. 
آیــت هللا آملــی الریجانــی همچنیــن از دادســتان های 
سراســر کشــور خواســت کــه در چارچــوب قوانیــن و 

مقــررات از ایمن ســازی ســاختمان های مســکونی 
حتــی  و  شهرســتان ها  کانشــهرها،  در  تجــاری  و 
روســتاها بــه صــورت جــدی حمایــت و بــه اجرایــی 
شــدن مصوبــات مراجــع ذی ربــط کمــک کننــد. 
ــز  ــت عزی ــه مل ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
ایــران، مقتــدر و عزتمنــد اســت و بی توجهــی بــه 
ــت، سرنوشــت  ــن مل کرامــت انســانی و اســامی ای
 پیشــینیان را متوجــه ســردمداران غــرب خواهــد کــرد 
افــزود: جمهــوری اســامی عــزت ملــی و دینــی 
خــود را بــا هیــچ چیــز عــوض نخواهــد کــرد. گاهــی 
دولتمــردان آمریــکا و ســایر کشــورهای غربــی، تلقــی 
ــد و متاســفانه برخــی  ــران دارن اشــتباهی از ملــت ای
افــراد در داخــل نیــز خواســته یــا ناخواســته، عائــم 
اشــتباهی بــرای آنــان ارســال می کننــد! هیــچ کــس 
منکــر وجــود اختــاف ســلیقه در کشــور نیســت؛ امــا 
 بداننــد همــه جریان هــا در حراســت از امنیــت ملــی 
ــی  ــه اختاف ــا هیچ گون ــمن، نه تنه ــا دش ــه ب و مقابل

ــا یکدیگــر متحــد هســتند. ــد بلکــه ب ندارن

ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون   ، برزگــر   شــهروز 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی، گفــت: 
ــل مذاکــره  ــران قاب توانایی هــای موشــکی و دفاعــی ای

نیســت.
ــه توصیه هــای جــان کــری  ــا اشــاره ب شــهروز برزگــر ب
بــه ترامــپ دربــاره ایــران گفــت: موضــوع دفاعــی 
مــا مختــص کشــور خودمــان اســت و هیچ کــس 
ــد مــا را در زمینــه دفاعــی محــدود کنــد؛ چــرا  نمی توان

ــام ماســت. ــز نظ ــوط قرم ــر جــزو خط ــن ام ــه ای ک
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه و از آنجایــی 
ــه  ــورد حمل ــار م ــن ب ــال چندی ــه ح ــا ب ــران ت ــه ای ک
ــه  ــخ همیش ــول تاری ــه و در ط ــرار گرفت ــایگان ق همس
ــی  ــکی، دفاع ــای موش ــرده، برنامه ه ــاع ک ــود دف  از خ
و نظامــی مــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و هیــچ کشــوری 
حــق محــدود کــردن مــا را در ایــن زمینــه نــدارد و اصــا 
ایــن موضــوع از نظــر مــا قابــل طــرح و مذاکره نیســت. 
ــد:  ــادآور ش ــس ی ــلماس در مجل ــردم س ــده م نماین
زمانــی آمریــکا و بعضــی کشــورهای ســرمایه داری 
ــات  ــد اطاع ــعی کردن ــا س ــان آن ه ــرب و هم پیمان غ
غلطــی راجــع بــه برنامــه هســته ای ایــران ارائــه کننــد 
و توانســتند افــکار عمومــی کشــورهای همســو بــا خــود 

ــد و در نتیجــه تحریم هایــی  ــران بســیج کنن ــه ای را علی
علیــه مــا اعمــال کردنــد. مــا چیــزی بــرای پنهــان کردن 
ــم.  ــاع می کردی ــت خــود دف ــد از حقانی نداشــتیم و بای
مــا نشــان دادیــم کــه برنامــه هســته ای مــا صلح آمیــز 
اســت و بــه دنبــال بمــب هســته ای نیســتیم و نخواهیم 

بــود.
 ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری 
اســامی ایــران حقانیــت خــود را در پرونــده هســته ای 
بــه اثبــات رســانده، تصریــح کــرد: در عیــن حــال مــا در 
بحــث دفاعــی و موشــکی هیچ وقــت از اقدامــات رژیــم 
 صهیونیســتی و کشــورهای منطقــه کــه از ســوی غــرب 

و آمریکا مسلح شدند، غافل نیستیم. تسنیم

ــکا  ــا ات ــران ب ــت: ای ــوری گف ــاون اول رئیس جمه مع
بــه ظرفیت هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی 
ــی در  ــزرگ جهان ــای ب ــی از قدرت ه ــه یک ــد ب می توان

ــود. ــل ش ــادی تبدی ــی و اقتص ــه سیاس زمین
اســحاق جهانگیــری روز دوشــنبه در مراســم آغــاز 
بــه کار همایــش بین المللــی معرفــی فرصت هــای 
ــران در  ــدار ســواحل مک ســرمایه گذاری و توســعه پای
چابهــار اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقــاب و دولــت 
ــواحل  ــعه س ــه توس ــادی ب ــه زی ــد توج ــر و امی تدبی

ــد. ــران دارن مک
وی افــزود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بایــد بــا 

تمــام تــوان ســواحل کشــور را بررســی کنــد.
وی گفــت: حضــور ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
ــد سیســتان و بلوچســتان  ــی مانن ــه محروم در منطق

ــود. ــه می ش موجــب توســعه منطق
معــاون اول رئیس جمهــوری اظهــار داشــت: یکــی 
از مهم تریــن مولفه هــای توســعه پایــدار، توســعه 
ــی  ــز یک ــی نی ــل دریای ــت و حمل ونق ــور اس دریامح

ــوب  ــور محس ــر کش ــرای ه ــا ب ــن فرصت ه از بهتری
می شــود.

وی ادامــه داد: اهمیــت ایــران بــه دلیــل دسترســی بــه 
بخش هــای دریایــی و آب هــای آزاد و قــرار گرفتــن در 

چهــارراه بازرگانــی و تجــاری دنیاســت. ایرنا

رحمانی فضلی:

باید کمال بی طرفی را در انتخابات 96 رعایت کنیم 

آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

همه جریان ها در مقابله با دشمن متحد هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

توانایی های موشکی ایران قابل مذاکره نیست

جهانگیری:  

ایران توان تبدیل شدن به قدرت های بزرگ جهانی را دارد

حتما بخوانید!
حکم جلب فرزند ابتکار صادر شد سه شنبه  05  بهمن ماه   21395
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آسیب های مدیریت )3(  

ترجیح صاحبان ثروت بر مردم                                    

ادامه از صفحه یک: 
ــی  ــه نب ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــام برگردی ــه دوران اس ــر ب اگ
ــان رســالت خــود تمامــی تاش هــای  ــا پای ــاز ت ــّرم از آغ مک
خویــش را مبــذول داشــت تــا از وادی منفعت پرســتان و 
ــی  ــی را خال ــالت اله ــد رس ــد و بتوان ــه دور باش ــدوزان ب زران
از هرگونــه جانبــداری و مصالــح بــه صــورت نــاب در اختیــار 
تشــنگان مکتــب الهــی قــرار دهــد. اینکــه امــام خمینــی)ره( 
می فرمودنــد بــه کســانی رای بدهیــد کــه طعــم تلــخ فقــر را 
ــن  ــت و از همی ــن معناس ــت از همی ــند، حکای ــیده باش چش
رفتــار نبــی مکــرم الگــو گرفتــه اســت. امــام علــی)ع( 
زکات چنیــن  بــه مســئول جمــع آوری  در خطابــی  نیــز 
ــزل  ــّی فان ــی الح ــت عل ــاذا قدم ــد: »ف ــفارش می فرماین س
بمائهــم مــن غیــر ان تخالــط ابیاتهــم«؛ »هنگامــی کــه 
ــن  ــکن نگزی ــان مس ــازل آن ــدی، در من ــه ای وارد ش ــر قبیل  ب
ــا  ــب آب چشــمه ی ــر ل ــر ســر ســفره کســی ننشــین و ب و ب
ــان کــه عمومــی اســت، فــرود آی.« چقــدر دقــت!  ــات آن قن
تــا آنجــا کــه مامــور حکومــت نبایــد بــر ســفره کســی بنشــیند؛ 
بلکــه بایــد جایــی بــرود کــه متعلــق بــه عمــوم باشــد. ایــن 
رمــز دوری از انــواع مختلــف اتهــام و نزدیــک شــدن بــه عموم 
ــال  ــت اســت. ح ــرای حکوم ــردم ب ــه م ــظ عام ــردم و حف م
ــد  ــوردار باش ــی برخ ــی آنچنان ــا از ثروت ــر مث ــود مدی ــر خ  اگ

چه می شود؟ 
بــه راســتی رمــز پویندگــی و بالندگــی مدیریــت ســالم، دوری 
از وابســتگی بــه قدرت هاســت؛ به ویــژه همنشــینی بــا گــروه 
ثروت انــدوزی کــه دستشــان تــا مرفــق در کیســه بیت المــال 
اســت، بــه انحــای مختلــف از بیت المــال بهره منــد می شــوند 
ــد  ــادی می زنن ــرای رد گــم کــردن فری و هــر از گاهــی هــم ب
کــه بعضــی می خورنــد و می برنــد و ... ؛ ایــن حکایــت دزدی 
ــد  ــاد می زن ــرار فری ــده و در حــال ف ــی را دزدی ــه مال اســت ک
دزد را بگیریــد و ... . اینکــه مــوالی متقیــان می فرماینــد 
ــادی  ــده زی ــه در ازای آن کاخ ع ــدان ک ــدی، ب ــر کاخــی دی ه
ــه  ــاند. ب ــا را می رس ــن معن ــز همی ــده اند، نی ــین ش کوخ نش
ــد  ــدارد، می توان ــمارش ن ــش ش ــه مال ــی ک ــا کس ــتی آی راس
ــداری چــه مــزه ای دارد؟! اکنــون چنــد  بفهمــد گرســنگی و ن
ــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســامی  مــاه ب
ــال  ــدت در ح ــه ش ــی ب ــای سیاس ــت و گروه ه ــده اس مان
ســازماندهی و ســاماندهی فعالیت هــای تبلیغاتــی هســتند. 
ــون رفتارهــا  ــاز باشــد و از هــم اکن  مــردم بایــد چشمشــان ب
را زیــر نظــر بگیرنــد تــا بتواننــد بــه تشــخیص درســت برســند 
ــه واقــع، وضعیــت و شــرایط  ــد کــه ب ــه کســانی رای دهن و ب
زندگــی مــردم را درک کننــد و بــرای برداشــتن ســنگینی 
مشــکات از دوش مــردم برنامــه و توانایــی داشــته باشــند. 
بایــد دیــد چــه کســانی بــرای تبلیــغ بیشــتر خــرج می کننــد 
ــد و چــه کســانی  ــه فعالیت هــای ناســالم می زنن و دســت ب
بــه کمتریــن هزینــه ممکــن بســنده می کننــد و بــا ســامت 
نفــس، معرفــی خــود را انجــام می دهنــد و... . مدیــران بایــد 
ــاری  ــی همچــون قناعــت، شــجاعت، بردب ــه صفات متصــف ب
ــه  ــد در مجموع ــا بتوانن ــداری باشــند ت ساده زیســتی و مردم

ــد. ــه کنن ــت را نهادین ســازمان ها ســامت و خدم
بدیهــی اســت ترجیــح صاحبــان ثــروت بــه ردم، آفتــی اســت 
ــوک  ــورد و پ ــت را می خ ــای مدیری ــوره پایه ه ــل خ ــه مث ک
ــه  ــری خواهــد شــد. البت ــد و باعــث ســقوط هــر مدی می کن
صاحبــان ثــروت خــرج هــم می کننــد، گاهــی نیــز در قالــب 
امــور بــه ظاهــر خیــر هــم وارد می شــوند؛ امــا در پشــت ایــن 

ــد. ــران می طلبن حرکــت رانتــی اســت کــه از مدی
خیرخــواه  ثروتمنــدان  کــه  کنیــم  اشــاره  نیســت  بــد 
ــران  ــه مدی ــود را ب ــوال خ ــه معم ــتند ک ــراوان هس ــردم ف م
ــال  ــل و ق ــرط و قی ــد و ش ــدون قی ــد و ب ــک نمی کنن نزدی
دســت محرومــان و نیازمنــدان را می گیرنــد؛ حتــی اگــر 
ــان را ــد دستش ــه بای ــد، ک ــد و ندان ــا را نشناس ــی آن ه  کس

 بوسید.

درسی از زندگی فاطمه)س(                             

میهمان نوازی
پذیرایــی از مهمــان، یکــی از زیباتریــن آموزه هــای 
دیــن ماســت. بنیانگــذار نظــام حکومتــی اســام 
ــَف ِإَذا  ْی ــد: »ِإنَّ الضَّ محمــد مصطفــی)ص( می فرماین
ــَماِء  ــَن السَّ ــُه ِم ــِه َمَع ــاَء ِبِرْزِق ــْوِم َج ــَزَل ِباْلَق ــاَء َفَن َج

ــْم.«  ــِه َعَلْیِه ــْم ِبُنُزولِ ــُه َلُه ــَر اللَّ ــِإَذا َأکََل َغَف َف
ــراه  ــه هم ــود ب ــه ای می ش ــان وارد خان ــی مهم »وقت
ــی  ــود. وقت ــازل می ش ــمان ن ــم از آس ــش ه او، رزق
مشــغول غــذا خــوردن شــد، خداونــد متعــال، گناهــان 
اهــل خانــه را می بخشــد.« ایــن برکــت میهمــان اســت 
ــوزد  ــش می آم ــروان و امت ــه پی ــر)ص( ب ــه پیامب  ک
ــش  ــرا او رزق ــید؛ زی ــان نترس ــد: از میهم  و می فرمای
را بــا خــود مــی آورد و بــرای شــما نیــز نعمتــی مهم تــر 
بــه ارمغــان مــی آورد و آن را بــه شــما هدیــه می کنــد؛ 
گناهــان  بخشــش  از  ارزشــمندتر  هدیــه ای   آیــا 

نیست؟ 
ــی  ــرام ف ــذة الک ــد: »ل ــن )ع( می فرماین امیرالمؤمنی

ــام.« ــی الطع ــام ف ــذة اللئ ــام و ل اإلطع
لــذت  لــذت کریمــان در اطعــام طعــام اســت و 
ــت. ــوردن غذاس ــه در خ ــم و فرومای ــان های لئی انس

ــی  ــد: »وقت ــرم)ص( می فرماین ــر اک ــن پیامب همچنی
ــد  ــت کن ــر عنای ــده ای خی ــه بن ــد ب ــد اراده کن خداون
ــردم ســؤال  ــه ســوی او می فرســتد.« م ــه ای را ب هدی

ــت؟«  ــه چیس ــد: »آن هدی کردن
ــُه ِبَعْبــٍد َخْیــرًا  حضــرت فرمودنــد: »َأنَّــُه َقــاَل ِإَذا َأَراَد اللَّ
ــاَل  ــُة َق ــَک اْلَهِدیَّ ــا ِتْل ــوا َو َم ــًة َقاُل ــْم َهِدیَّ ــَدى َلُه َأْه
ْیــُف َیْنــِزُل ِبِرْزِقــِه َو َیْرَتِحــُل ِبُذُنــوِب َأْهــِل اْلَبْیــِت.«  الضَّ
ــش،  ــا رفتن ــود و ب ــش وارد می ش ــا رزق ــان! ب »مهم

ــرد.« ــه را می ب ــل خان ــان اه گناه
ِفیــِه  َیْدُخــُل  الَ  َبْیــٍت  »کُلُّ  فرمودنــد:  همچنیــن 
ْیــُف الَ َیْدُخُلــُه اْلَمَاِئکَــُة.« »هــر خانــه ای کــه  الضَّ
آن  وارد  هــم  فرشــتگان  نشــود،  آن  وارد   مهمــان 

نمی شوند.«
بزرگوارانــه  اوصــاف  از  یکــی  را کــه  میهمان نــوازی 
می تــوان  شایســته  و  زیبــا  شــکلی  بــه  اســت، 
 در ســیره حضــرت زهــرا علیهاالســام بــه نظــاره 

نشست.
بــه همــراه  را  علــی)ع( میهمانــی  روزی حضــرت 
خــود بــه منــزل آورد و از حضــرت زهــرا علیهاالســام 
ــن  ــه ای ــم ک ــزل داری ــی در من ــا غذای ــیدند: »آی پرس

ــم؟«  ــیر کنی ــنه را س ــان گرس مهم
حضــرت زهــرا علیهاالســام بــا کمــال بزرگــواری 
ــا ُنوْءِثُر ِبِه  ْبَیــِة َو َلِکنَّ فرمودنــد: »َمــا ِعْنَدَنــا ِإالَّ ُقــوُت الصِّ
َضْیَفَنــا«؛ »در خانــه مــا فقــط بــه انــدازه خــوراک یــک 
 دختربچــه اســت؛ امــا ]امشــب[ ایثــار کرده، ]گرســنگی 
را تحمــل می کنیــم و[ ایــن مقــدار غــذا را بــه میهمــان 

ــیم.« می بخش

اخبار کوتاه 

اخبار سیاسی 

محسنی اژه ای: 

حکم جلب فرزند ابتکار صادر شد 
معــاون اول قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه اینکــه حکــم جلــب 
فرزنــد ابتــکار صــادر شــده، دربــاره اتمــام مرخصــی »مهــدی 
ــزارش  ــه گ ــردد. ب ــدان بازمی گ ــه زن ــت: او ب ــمی« گف هاش
محســنی  غامحســین  وطــن، حجت االســام  کیمیــای 
ــارات  ــا اظه ــه آی ــر اینک ــی ب ــه ســؤالی مبن اژه ای در پاســخ ب
وزیــر اقتصــاد کــه اعــام کــرده »مه آفریــد امیرخســروی« و 
»رســتمی صفایــی« در فهرســت بدهــکاران بــزرگ بانکــی در 
رتبه هــای اول و دوم قــرار دارنــد درســت اســت یــا نــه گفــت: 
مه آفریــد زمانــی کــه دســتگیر شــد قطعــا بزرگ تریــن 
ــد  ــام بردی ــه ن ــردی هــم ک ــاره ف ــود و درب بدهــکار بانکــی نب
بایــد بگویــم او یکــی از بدهــکاران بانکــی اســت. البتــه اصــل 
مبلغــش آن مبلغــی کــه اآلن گفتــه شــده نیســت و مبلــغ وی 
بــا تأخیــر و جریمــه، ســنگین اســت. وی افــزود: مــا معتقــد 
بــوده و هســتیم کــه چــرا سیســتم بانکــی مــا بایــد طــوری 
عمــل کنــد کــه اوال ایــن تعــداد بدهــکار بــزرگ بانکــی داشــته 
باشــیم و بعــد هــم تضمینــی بــرای وصــول مطالبــات وجــود 
ــته  ــکاری الزم را داش ــی هم ــتگاه قضای ــد. دس ــته باش نداش
ــک  ــر اقتصــاد، بان ــن اســت کــه وزی و دارد؛ امــا الزمــه آن ای
مرکــزی و بانک هــا ایــن مقــدار تأخیــر در معوقــات نداشــته 
باشــند و روشــی را در پیــش بگیرنــد کــه ایــن مســائل 
تکــرار نشــود. معــاون اول قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســؤال 
ــه  ــل مهــدی هاشــمی گفت ــر اینکــه وکی ــی ب ــگاری مبن خبرن
اتمــام مرخصــی بــه مهــدی ابــاغ نشــده، گفــت: او بــه زنــدان 
ــر  ــی ب ــه ســؤال دیگــری مبن بازمی گــردد. اژه ای در پاســخ ب
اینکــه رســانه های داخلــی و خارجــی خبــر دادنــد کــه فرزنــد 
ابتــکار چنــد میلیــارد چــک بی محــل کشــیده و طبــق دســتور 
مقــام قضایــی حکــم جلبــش صــادر شــده، امــا خانــم ابتــکار 
در محــل ســاختمان محیــط زیســت او را فــراری داده اســت، 
گفــت: از اینکــه ابتــکار او را فــراری داده یــا نــه اطاعــی نــدارم 

ــد.  ــور باش ــم این ط ــم می دان ــد ه و بعی
وی بــا اشــاره بــه قطعــی شــدن حکــم ایــن فــرد گفــت: فــرد 
ــی  ــون قطع ــه چ ــک دارد ک ــاره چ ــی درب ــده، حکم اشاره ش
شــده بــرای جلــب او اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت؛ امــا از 

ــر ندارم.مهــر فــراری دادنــش خب

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه

 مذاکره با آمریکا در هیچ موضوعی 

در دستور کار نیست
ــی  ــچ ارتباط ــه هی ــان اینک ــا بی ــه ب ــخنگوی وزارت خارج س
بــا دولــت آمریــکا در گذشــته نداشــته ایم و امــروز هــم 
 نداریــم و هیــچ دورنمایــی بــرای داشــتن آ ن نمی بینیــم

ــی  ــچ موضوع ــور در هی ــن کش ــا ای ــره ب ــرد: مذاک ــح ک تصری
ــرام  ــن، به ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــتور کار نیس در دس
ــروز  قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان، دی
)دوشــنبه( در نشســت هفتگــی بــا خبرنــگاران، یــاد و خاطــره 
ــی  ــکو را گرام ــه پاس ــهید حادث ــانان ش ــان و آتش نش قربانی

داشــت.
ــی  ــا رایزن ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــه و در پاس وی در ادام
ــود دارد،  ــپ وج ــت ترام ــران و دول ــن ای ــرده ای بی ــت  پ پش
آمریــکا در گذشــته  بــا دولــت  ارتباطــی  گفــت: هیــچ 
ــرای  ــی ب ــچ دورنمای ــم و هی ــم نداری ــروز ه نداشــته ایم و ام
ــان  ــا بی ــه ب ــخنگوی وزارت خارج ــم. س ــتن آ ن نمی بینی داش
ــود کــه در  اینکــه تنهــا ارتبــاط در حــوزه مســائل هســته ای ب
کنــار ســایر کشــورها در مجموعــه گــروه ۱+۵ بــا آمریکایی هــا 
ــرات  ــن مذاک ــتور کار ای ــرد: دس ــوان ک ــتیم، عن ــره داش مذاک
ــچ  ــن هی ــود؛ جــز ای ــاره بحــث هســته ای ب مشــخص و درب
نــوع مذاکراتــی را دربــاره هیــچ موضوعــی بــا دولــت آمریــکا 
ــه در دوران  ــم چ ــروز ه ــه داد: ام ــمی ادام ــتیم. قاس نداش
 انتخابــات و چــه االن هیــچ ارتبــاط و تماســی نداشــتیم 
ــرح  ــاری مط ــن اخب ــر چنی ــده و اگ ــدل نش ــی رد و ب و پیام
ــه  ــن کاری در برنام ــم؛ چنی ــب می کن ــه تکذی ــده، قاطعان ش

ــا ــرار ندارد.ایرن ــا ق م

 بررسی ۳99 پرونده حقوق های نجومی 

در دیوان عدالت اداری
ــامی از  ــورای اس ــس ش ــود مجل ــل ن ــیون اص ــو کمیس عض
بررســی ۳99 پرونــده حقوق هــای نجومــی در دیــوان عدالــت 
ــوه  ــه ق ــن پرونده هــا ب ــر داد و گفــت: بعضــی از ای اداری خب

قضائیــه ارائــه شــد. 
ــود مجلــس شــورای  ــر ترکــی، عضــو کمیســیون اصــل ن اکب
اســامی، بــا اشــاره بــه نامه نــگاری کمیســیون متبــوع خــود 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــس درب ــبات مجل ــوان محاس ــا دی ب
رئیــس کمیســیون  اخیــرا  نجومــی گفــت:  حقوق هــای 
ــود  ــرده ب ــادل آذر ارســال ک ــای ع ــه آق ــه ای ب ــود نام اصــل ن
نجومــی  آخریــن وضعیــت حقوق هــای  از   تــا گزارشــی 
را ارائــه کنــد. وی بــا بیــان اینکــه دیــوان محاســبات گزارشــی 
از آخریــن وضعیــت حقوق هــای نجومــی بــه کمیســیون ارائــه 
کــرده، ادامــه داد: در ایــن گــزارش ذکــر شــده تاکنــون دولــت 
پرونــده ای در ایــن  بــاره بــه قــوه قضائیــه ارائــه نکــرده اســت.

عضــو کمیســیون اصــل نــود مجلــس بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
ــای  ــاره حقوق ه ــت اداری درب ــوان عدال ــده در دی 399 پرون
نجومــی بررســی شــده، تصریــح کــرد: پــس از بررســی ایــن 
ــه قــوه قضائیــه ارجــاع شــده  پرونده هــا تعــدادی از آن هــا ب

اســت. تســنیم

کارشــناس مســائل غــرب آســیا گفــت: امــروز یــک 
ــی  ــام ســردار ســلیمانی، تمام ــه ن ــزرگ ب ــده ب فرمان
ــکا را در پرونده هــای عــراق   برآوردهــای نظامــی آمری
و ســوریه در راســتای دســتیابی بــه هژمونــی دوبــاره 

در غــرب آســیا، از بیــن بــرده اســت.
ــیا ــرب آس ــائل غ ــناس مس ــدی، کارش ــادی محم  ه

ــردار  ــفر س ــازه س ــع اج ــه من ــه پروس ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــت از جمل ــه مقاوم ــورهای جبه ــه کش ــلیمانی ب س
عــراق و ســوریه از چنــد روز پیــش در خــال گفت وگوهای 
 نماینــدگان در کنگــره آمریــکا و اظهــارات ســامانتا 
پــاور در نشســت شــورای امنیــت و همچنیــن در 
بعضــی از نامه هــا بــه ترامــپ قبــل از آغــاز دوره 
ریاســت جمهــوری اش، آغــاز شــده بــود، اظهــار کــرد: 
امــروز یــک فرمانــده بــزرگ بــه نــام ســردار ســلیمانی 
تمامــی برآوردهــای نظامــی آمریــکا را در پرونده هــای 
ــی  ــه هژمون ــراق و ســوریه در راســتای دســتیابی ب ع

ــرده اســت. ــاره در غــرب آســیا، از بیــن ب دوب
وی بــا بیــان اینکــه ســردار ســلیمانی، نمــاد شکســت 

ــکا   برنامه هــای نظامــی، امنیتــی و ژئوپلیتیکــی آمری
ــن  ــی آن و همچنی ــوک غرب ــان بل ــراه حامی ــه هم ب
شــرکای مرتجــع منطقــه ای عربــی و البتــه ترکیــه در 

منطقــه غــرب آسیاســت، عنــوان کــرد: مطــرح شــدن 
ــام ســردار ســلیمانی در آمریــکا، از ایــن منظــر کــه  ن
ــای  ــرای پروژه ه ــی اج ــع اصل ــی از موان ــان یک ایش
آمریــکا در ســطح منطقــه اســت و عــاوه بــر آن 
چهــره ای قدرت ســاز بــرای نظــام جمهــوری اســامی 

ــت. ــل اس ــل تحلی ــود، قاب ــوب می ش ــران محس ای
محمــدی افــزود: از ســوی دیگــر یکــی از دالیــل 
مجــاری  در  ســلیمانی  ســردار  نــام  مطرح شــدن 
سیاســی، حقوقــی و ســاختاری آمریــکا، ایــن اســت 
کــه آن هــا دور جدیــدی از هدفگذاری هــای خودشــان  
شــروع  اســامی  جمهــوری  بــر  فشــار  بــرای  را 

کرده انــد.
ایــن کارشــناس مســائل غــرب آســیا ادامــه داد: 
دســتگاه های  نــگاه  از  مســئله ای کــه  مهم تریــن 
امنیتــی، سیاســی، نظامــی و حقوقــی در دســتور 
ــاد  ــه و مف ــرار گرفت ــازی ق ــای تحریم س کار پروژه ه
آن در کنگــره در حــال آمــاده شــدن اســت، ایــن 
اســت کــه آمریــکا ظرفیــت قــدرت منطقــه ای ایــران 
ــی  ــتا یک ــن راس ــد؛ در ای ــدود کن ــد مح ــه بای را چگون
از اقدام هــای آنــان بــرای محــدود کــردن قــدرت 
ــای دو  ــوان برجام ه ــت عن ــه تح ــران ک ــه ای ای منطق
 و ســه شــناخته می شــود، زیــر فشــار قــرار دادن 
و محــدود کــردن تحــرکات ســردار ســلیمانی در 

ســطح منطقــه اســت.
وی در ادامــه گفــت: در دوره آقــای ترامــپ، دســتگاه های 

نظامــی، سیاســی و امنیتــی آمریــکا در کنگــره دســت 
بــه اقداماتــی خواهنــد زد کــه بتواننــد ســازمان ملــل 
و نهادهــای بین المللــی را قانــع کننــد تــا بــا اســتفاده 
از قطعنامــه یــا مصوبــات کنگــره آمریــکا بــا حمایــت 
بعضــی از کشــورهای غربــی، فضــای ســنگینی را علیــه 

ســردار ســلیمانی بــه وجــود بیاورنــد.
محمــدی بــا بیــان اینکــه در دوره جدیــد مســلما 
ــرای  ــار ب ــخصی از فش ــیر مش ــک س ــاهد ی ــد ش بای
ــران  ــه ای ای ــوان منطق ــردن ت ــف ک فرســایش و ضعی
باشــیم، تصریــح کــرد: تاش هــای آمریکایی هــا 
ــراق  ــه ع ــلیمانی ب ــردار س ــفرهای س ــع س ــرای من  ب
ــث  ــن حی ــا از ای ــه آن ه ــد ک و ســوریه نشــان می ده
چقــدر در ســطح منطقــه آســیب دیده انــد؛ ایــن 
تاش هــا نشــان می دهــد کــه آن هــا از مدت هــا 
ویژگی هــای ســردار  و  بــر روی شــخصیت  قبــل 
ــوری  ــام جمه ــگاه او در نظ ــوابق و جای ــلیمانی، س س
ــان  ــوذ ایش ــذاری و نف ــن تاثیرگ ــامی  و همچنی اس
رهبــران  میــان  در  به ویــژه  منطقــه ای  محیــط  در 
 سیاســی و نظامــی در ســطح منطقــه، مطالعــات 

و بررسی های فراوانی انجام داده اند.
ایــن کارشــناس مســائل غــرب آســیا در پایــان گفــت: 
مقامــات آمریکایــی احســاس می کننــد کــه مدخــل 
از بیــن بــردن تــوان منطقــه ای ایــران، زیــر فشــار قــرار 
دادن ســردار ســلیمانی و تحــرکات منطقــه ای ایشــان 

اســت. میــزان

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
مجلــس بیــان کــرد: تاکنــون آمریــکا ۱6 بــار نقــض برجــام و 
بدعهــدی در تعهــدات خــود در ایــن قضیــه داشــته کــه بایــد 
ــروز  ــه آن توجــه کــرد. ســید حســین نقــوی حســینی دی ب

4 بهمن مــاه در نشســتی بــا خبرنــگاران خراســان جنوبی 
گفــت: برجــام حاصــل مذاکــرات جمهــوری اســامی ایــران 
بــا گــروه ۱+۵ بــود؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم بیــش از 

مذاکــره و توافــق، اجــرای آن حائــز اهمیــت اســت.
اظهــار کــرد: وقتــی گفته هــای کشــورهای مقابــل  وی 
می کنیــم بررســی  برجــام  از  پــس  را  آمریــکا   به ویــژه 

ــرای  ــال اج ــه دنب ــتر ب ــا بیش ــه آن ه ــود ک ــخص می ش مش

تعهــدات ایــران هســتند و چــون نمی خواهنــد ملــت ایــران 
نفعــی ببــرد، توجهــی بــه اجــرای تعهــدات خودشــان ندارنــد.
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی 
 ۱6 آمریــکا،  تاکنــون  کــرد:  بیــان  مجلــس  خارجــی 
در  جدیــد  تحریــم  و  بدعهــدی  برجــام  نقــض  بــار 
ایــن قضیــه داشــته کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد.وی 
افــزود: پــروژه نفــوذ، پــروژه ای جــدی و همه جانبــه از 

ــوذ  ــد نف ــعی کن ــی س ــر کس ــت و اگ ــمن اس ــوی دش  س
را کم رنــگ کنــد یــا آن را توهــم توطئــه بدانــد، بــه درســتی 
موضــوع را درک نکــرده اســت؛ در حالــی کــه طبیعــی 
ــم  ــه ه ــتکبار را ب ــم اس ــامی نظ ــاب اس ــی انق ــت وقت اس
ریختــه آنــان نیــز در مقابلــه بــا آن برنامه ریــزی کنند.نقــوی 
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن بعــد از عــدم موفقیت 
ــم،  ــد تحری ــی، تهدی ــگ تحمیل ــا، جن ــز گروهک ه در تجهی
فشــارهای سیاســی و.. بــه دنبــال پــژوه نفــوذ رفتــه، اظهــار 
کــرد: هــدف از پــروژه نفــوذ، اســتحاله نظــام جهــوری 

اســامی اســت. ایســنا

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ضمــن تاکیــد بــر افزایــش 
آمادگی هــای رزمــی نیروهــای مســلح گفــت: مــا نبایــد 
ــور  ــی کش ــدرت دفاع ــش ق ــه افزای ــیدن ب ــه ای از اندیش لحظ

ــم. ــت کنی غفل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، سرلشــکر محمــد باقــری، رئیــس 
ســتاد کل نیروهــای مســلح، صبــح دیــروز )دوشــنبه 4 بهمــن( 
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــان نی ــور فرمانده ــا حض ــمی ب در مراس
جمهــوری اســامی ایــران، ضمــن تقدیــر از رشــادت ها و 
دالوری هــای نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
ــی  ــروی زمین ــت: نی ــار داش ــدس، اظه ــاع مق ــال دف در 8 س
ــی  ــر توانای ــه روز ب ــد ضمــن آمادگــی کامــل روزب ارتــش می بای

ــرفت های  ــا پیش ــواره ب ــد و هم ــود بیفزای ــی خ ــدرت دفاع و ق
جدیــد در عرصــه نظامــی آمــاده رزم و دفــاع از مرزهــای کشــور 

اســامی باشــد.
ــه  ــک ب ــن تبری ــود ضم ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــد نی ــده جدی ــاب فرمان ــبت انتص مناس
جمهــوری اســامی ایــران گفــت: انتظــارات ســتاد کل نیروهــای 
مســلح از نیروهــای مســلح ایــن اســت کــه بــا حفــظ روحیــه 
ایثارگــری و آموزش هــای دینــی روزبــه روز بــر تقویــت روحیــه و 
آمادگــی  یگان هــای رزم بیفزاینــد تــا دشــمنان حتــی لحظــه ای 
بــه فکــر تجــاوز بــه کشــور مــا نباشــند. مــا نبایــد لحظــه ای از 
اندیشــیدن بــه افزایــش قــدرت دفاعــی کشــور غفلــت کنیــم.

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح خاطرنشــان کــرد: شــما 
ــش و  ــای ارت ــایر نیروه ــان در س ــر همرزمانت ــا دیگ ــزان ب عزی
ســپاه و دیگــر مجموعه هــای امنیتــی و دفاعــی کشــور، مظهــر 
نســل بابصیــرت هســتید و قــدرت واقعــی نیروهــای مســلح 

مــا »ایمــان حقیقــی و انقابیگــری« اســت.
سرلشــکر باقــری اضافــه کــرد: تــاش بــرای بازآفرینــی 
مکــرر  خرمشــهر  فتــح  می توانــد   پیروزی هــای گذشــته 
را تضمیــن کنــد؛ ایــن همــان درســی اســت کــه مــا از 8 ســال 

ــم. ــدس آموخته ای ــاع مق دف
ــم  ــه دهی ــیرمان را ادام ــهدا، مس ــتمداد از ش ــا اس ــد ب ــا بای   م
 و در ایــن مســیر بایــد بــا والیتمــداری بــدون تفســیر و تعبیــر 
ــی  ــدرت اله ــه ق ــد ب ــا بای ــم. م ــل عمــل کنی ــت کام ــا تبعی و ب
تکیــه کنیــم و مطمئــن باشــیم کــه خداونــد در ایــن راه بــه همــه 

ــد. تســنیم ــت می فرمای ــا عنای م

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد:

16 بار نقض عهد آمریکا در موضوع برجام 

سرلشکر باقری در جمع فرماندهان نزاجا:

 نباید لحظه ای از اندیشیدن به افزایش قدرت دفاعی غفلت کنیم

کارشناس مسائل غرب آسیا خبر داد:

 تالش آمریکا برای ایجاد فضای سنگین 
علیه »سرلشکر سلیمانی« 
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

ــئله  ــر مس ــار دیگ ــد ب ــث ش ــکو باع ــخ پالس ــه تل حادث
ــه  ــرد. ب ــرار گی ــار ق ــدر اخب ــاختمان ها در ص ــی س ایمن
همیــن بهانــه بــا بهــزاد بــزرگ زاد، مدیــر عامــل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــه 
گفت وگــو نشســتیم و چالش هــای پیــش روی ایمنــی 

ــم. ــی کردی ــاختمان ها را بررس س
    درس گرفتن از حوادث

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان ضمــن ابــراز تأســف از 
ــی  ــرد: وقت ــار ک ــکو اظه ــاری پالس ــع تج ــه مجتم حادث
ــه پالســکو  ــد حادث حــوادث تأســف بار و دلخراشــی مانن
اتفــاق می افتــد، مهم تریــن و اصلی تریــن کاری کــه 
مدیــران بایــد انجــام دهنــد، درس گرفتــن از ایــن 
حــوادث اســت تــا زمینه هــای بــروز آن هــا را بــه 
ــه داد:  ــزرگ زاد ادام ــزاد ب ــانند. به ــد برس ــن ح کمتری
متفاوتــی  پیام هــای  پالســکو،  ســاختمان  حادثــه 
ــای آن  ــن پیام ه ــی از مهم تری ــاید یک ــا ش ــته؛ ام داش
آســیب پذیری ســاختمان های موجــود قدیمــی دربرابــر 
آتش ســوزی و زلزلــه اســت. در ایــن میــان چیــزی کــه 
ــن  ــاختمان در حی ــزش س ــرده، ری ــت زده ک ــه را به هم

اســت.  آتش ســوزی 
وی افــزود: ســاختمان ها ممکــن اســت بــه علــت 
ــی در  ــتانداردهای ایمن ــردن اس ــت نک ــودگی، رعای فرس
ــب ــکان مناس ــدن در م ــاخته نش ــاخت، س ــگام س  هن

 مجهــز نبــودن بــه تجهیــزات ایمنــی و آتش نشــانی 
و عملکــرد پرخطــر ایــن ســاختمان از قبیــل اســتفاده از 

کارهــای مخاطره آمیــز دچــار حادثــه شــوند.
    ایمن سازی

ــی  ــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمن مدی
ــازی  ــه ایمن س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــهرداری اصفه ش
ایمنــی  وســایل  کارکــرد  از  اطمینــان  و   ســاختمان 
و آتش نشــانی نصب شــده در مراکــز اداری و تجاری بســیار 
حائــز اهمیــت اســت، تصریــح کــرد: خاموش کننده هــای 
دســتی، سیســتم های رینــگ آتش نشــانی و دیگــر 
تجهیــزات ایمنــی ســاختمان ها بایــد بــه صــورت دوره ای 
ــا  بازبینــی شــوند و همــه افــراد حاضــر در ســاختمان ب
نحــوه اســتفاده از ایــن وســایل آشــنایی داشــته باشــند.

    خطر در مجتمع های تجاری اصفهان
ــان  ــه در اصفه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام مســئول ب ــن مق ای
بعضــی پاســاژها و مجتمع هــای تجــاری هــم شــرایط 
 نامناســبی دارنــد کــه بایــد حتمــا مــورد بازبینــی 
و کنتــرل و نظــارت جــدی قــرار بگیرنــد، تصریــح کــرد: 

خســارت های غیرمســتقیم ایــن نــوع حــوادث بــه 
 مراتــب از خســارت های مســتقیم آن بیشــتر اســت 
و ایــن حادثــه، کشــور را دچــار عارضــه روحــی و روانــی 

ــل اندازه گیــری و تخمیــن نیســت. کــرده کــه قاب
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــز  ــه تجهی ــد ب ــت: بای ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش  ایمن
و ایمن ســازی ســاختمان هایی کــه ســازه های بلندمرتبــه 
دارنــد، بیشــتر توجــه شــود و از ابتــدا در زمــان طراحــی 
ــرداری  ــان اجــرا و بهره ب ــرداری ســاختمان ها، زم و گودب
ــای  ــی ســاختمان ها از تکه ه ــازل ایمن ــارت شــود. پ نظ
کوچــک تشــکیل شــده کــه اگــر هــر کــدام از آن هــا ســر 
جــای خــود قــرار نگیــرد، ســازه را غیــر ایمــن می کنــد.

    تجهیزات آتش نشانی اصفهان
 مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 

شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه تجهیزات آتش نشــانی 
ــزات  ــد گفــت: تجهی ــرای ســاختمان های بلن ــان ب اصفه
ــر  ــا اگ ــت؛ ام ــول اس ــل قب ــان قاب ــانی اصفه آتش نش
ــیم ــته باش ــه داش ــدادی در دو جبه ــان رخ ــک زم  در ی

بی شک مشکالتی به وجود می آید.
فرامــوش  خاطرنشــان کــرد:  پایــان  در  بــزرگ زاد   
 نکنیــم هنــگام وقــوع حــوادث فقــط آتش نشــانی 
و شــهرداری مســئول نیســتند؛ بلکــه همــه بایــد وظایــف 
خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد؛ همچنیــن بایــد 
ــه  ــرد و هم ــرار گی ــا ق ــار م ــی در اختی ــای دولت کمک ه
مــردم نــکات ایمنــی را رعایــت کننــد تــا شــرایط ایمنــی 
داشــته باشــیم. امیدواریــم بــه زودی بتوانیــم تجهیــزات 
بــه روز  و  تکمیــل  را  اصفهــان  آتش نشــانی   مراکــز 

کنیم.

مدیرعامل آتش نشانی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن مطرح کرد:

 آسیب پذیری ساختمان های قدیمی 
در برابر آتش سوزی و زلزله

معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر از فرســوده 
ــر داد.  ــرق کشــور خب ــع ب ــودن 30 درصــد از شــبکه توزی ب
ــر  ــه مدی ــع و معارف ــن تودی ــام در آیی ــا حقی ف محمودرض
عامــل شــرکت بــرق اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 

ــا وجــود اینکــه ایــران چهاردهمیــن  کــرد: ب
ــا  ــت، ام ــانی دنیاس ــزرگ برق رس ــبکه ب ش
ــوده  ــبکه فرس ــن ش ــول ای ــد از ط 30 درص
ــون  ــف همچ ــای مختل ــده و در بحران ه ش
بــرف و توفــان بــا ایجاد خاموشــی خســاراتی 
ــان  ــرای هموطن ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس

ایجــاد می کنــد.
بــا  و  پیـش بیـنی شـــده  اعتبــارات  بــا  افــزود:  وی   
مقاوم ســـازی  می تــوان کار  طرح هــا  اولویت ســـنجی 

ایــن شــبکه را ســرعت بخشــید. 
ــی  ــای صنعت ــش فعالیت ه ــه افزای ــا اشــاره ب ــام ب حقی ف
پــس از برطــرف شــدن تحریم هــا گفــت: هم اکنــون 

بخش هــای  در  برق رســانی  بــرای  مطلــوب  شــرایط 
خانگــی، رفاهــی و خدماتــی وجــود دارد. 

وی همچنیــن دربــاره احتمــال افزایــش بهــای بــرق 
مصرفــی هموطنــان تصریــح کــرد: در حــال حاضــر قیمــت 
ــاب  ــای صورت حس ــا به ــرق ب ــده ب تمام ش
بــرق مصرفــی تفــاوت دارد و در پایــان برنامه 
ششــم قیمــت تولیــد و مصــرف بــا هــم برابر 
ــی  ــای فن ــود مولفه ه ــا وج ــد؛ ب ــد ش  خواه
و رعایــت اســتانداردها در صنعــت بــرق، عالوه 
ــت مــردم  ــدار رضای ــوازن اقتصــادی پای ــر ت ب

ــود.  ــتر می ش ــم بیش ه
ــان  ــر خاطرنش ــرکت توانی ــع ش ــی توزی ــاون هماهنگ مع
کــرد: کاهــش تلفــات در شــبکه های بــرق کشــور، ســرعت 
بخشــیدن در واگــذاری انشــعابات، برقــراری انضبــاط مالی 
ــرکت  ــای کاری ش ــه اولویت ه ــا از جمل ــش هزینه ه و کاه

توانیــر در برنامــه ششــم توســعه اســت. اقتصادآنالیــن

ــت ســفارش   پــس از اعــالم لیســت 23 شــرکت مجــاز ثب
و ارائــه خدمــات پــس از فــروش گوشــی های همــراه 
مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 
بخش هایــی از ایــن لیســت را اصــالح کــرد. در ایــن 

میــان پــس از مناقشــاتی کــه دربــاره بــازار 
پس ازفــروش  خدمــات  ارائــه  و  واردات 
گوشــی همــراه اپــل بــه وجــود آمــد و 
عمــال امــکان اخــذ نمایندگــی از کشــور 
آمریــکا وجــود نداشــت و شــرکت اپــل نیــز 
تمایلــی بــه اعطــای نمایندگــی محصــوالت 
خــود بــه ایــران نشــان نــداد، ســازمان 

ــدگان  ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــارت و س ــعه تج توس
بــرای حــل ایــن موضــوع طرحــی را بــه اجــرا درآورد. بــر 
ــه  ــش از ب ــا پی ــه ت ــرکت هایی ک ــرح، ش ــن ط ــاس ای اس
امضــا رســیدن برجــام بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه 
شــرکت های اصلــی، می توانســتند بــه راحتــی مجــوز 

واردات محصــوالت را در صــورت داشــتن ارتبــاط بــا یــک 
نمایندگــی فرعــی محصــوالت خارجــی در شــرکت ثالــث 
دریافــت کننــد حــاال بعــد از یــک اولتیماتــوم، ملزم شــدند 
ــه اخــذ نمایندگــی  فقــط در صورتــی کــه بتواننــد اقــدام ب
کننــد، مجــوز  مــادر  از شــرکت  رســمی 
ــا  ــد؛ ام ــا بمان ــان پابرج ــان همچن وارداتش
ــس  ــه پ ــازمان های مربوط ــتثنایی س در اس
شــرکت ها،  شــرایط  الزم  بررســی های  از 
اســامی 23 شــرکتی را کــه دارای مجــوز 
واردات و گارانتــی گوشــی های همــراه فاقــد 
نمایندگــی در ایــران هســتند، اعــالم کردنــد. 
در ایــن لیســت در کنــار اســامی برندهــای خارجــی فاقــد 
نمایندگــی برنــد HTC بــه اشــتباه درج شــده بــود کــه از 
ــازمان  ــود و س ــران ب ــمی در ای ــی رس ــل دارای نمایندگ قب
حمایــت در توضیــح خــود، ایــن اشــتباه را تاییــد و الزم  بــه 

ــنا ــرد. ایس ــالم ک ــالح اع اص

ــتایی  ــالب روس ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب کیمیای وطن
اســتان اصفهــان آییــن تحلیــف و اعطــای احــکام کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب 
ــرم  ــل محت ــر عام ــی مدی ــدس قرائت ــور مهن ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــتایی اس روس
ــع انســانی شــرکت  ــدس خرســند رئیــس اداره توســعه مناب ــای مهن  شــرکت، آق
و جمعــی از مدیــران و روســای ادارات شــرکت آبفــار اصفهــان در ســالن جلســات 

شــرکت آب و فاضالب روســتای استان اصفهان برگزار شد. 
در ابتــدا آقــای مهنــدس خرســند مباحثــی دربــاره تبدیــل وضعیــت نیروهــا اظهــار 
داشــت: تبدیــل وضعیــت نیروهــا عامــل افزایــش انگیــزه خدمت رســانی و امنیــت 

شــغلی اســت. 
ــدی از زندگــی کاری نیروهــا آغــاز می شــود  ــه اینکــه فصــل جدی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: تکریــم اربــاب رجــوع بایــد از اهــم وظایــف قــرار گیــرد؛ چــرا رضایــت مــردم 

همــواره خشــنودی خــدا را در پــی خواهــد داشــت.
ــازمان  ــت: س ــرد و گف ــاد ک ــد ی ــاد و تولی ــور اقتص ــوان مح ــه عن ــش ب  وی از دان
ــت  ــای خالقی ــند و از فرصت ه ــور باش ــد دانش مح ــق بای ــد موف ــق و کارمن  موف
و نــوآوری اســتفاده کننــد. در پایــان آقــای مهنــدس خرســند، رئیــس اداره توســعه 
منابــع انســانی شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان ویژگی هــای کارکنــان شایســته را در 

ســازمان عنــوان کــرد.
 در ادامــه آقــای مهنــدس قرائتــی، رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت 
ــکو  ــه پالس ــبت حادث ــه مناس ــلیت ب ــرض تس ــن ع ــان، ضم ــتان اصفه ــار اس  آبف
و شــهادت جمعــی از آتش نشــانان فــداکار از تــالش همــه کارکنــان حــوزه 

ــل  ــتای تبدی ــده در راس ــای انجام ش ــت پیگیری ه ــانی جه ــع انس ــت مناب معاون
ــروز  ــه ام ــی ک ــرد: کارکنان ــد ک ــه تاکی ــر و تشــکر و در ادام ــا تقدی ــت نیروه وضعی
ــه خدمــت در مناطــق کمترتوســعه یافته هســتند.  ــد متعهــد ب ــاد می کنن ســوگند ی
وی همچنیــن رعایــت اخالقمــداری، پرهیــز از غــرور، اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا 
و ســاختن آینــده روشــن بــرای خــود و مجموعــه را از ضرورت هــای کاری کارکنــان 

دانست.
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ــاز 7 شــرکت  ــت: در اجــرای طــرح ف ــرات شهرســتان اردســتان گف ــس مخاب رئی
ــا تجهیــزات  ارتباطــات ســیار، تمــام ســایت های 2G گوشــی همــراه شهرســتان ب
جدیــد جایگزیــن و نســل 4 و 4.5 در ســایت های شــهر اردســتان و زواره 

ــد.  ــد ش ــدازی خواهن راه ان
حمیدرضــا ترکیــان افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه عملیــات کابل برگــردان آغــاز شــده 
اختــالل در شــبکه گوشــی همــراه شهرســتان بــه مــدت 72 ســاعت اجتناب ناپذیــر 

اســت. وی بــا بیــان اینکــه هزینــه اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر 52 میلیــارد ریــال 
ــای 28 ســایت شهرســتان، 6  ــن ارتق ــن طــرح ضم ــا اجــرای ای ــت: ب اســت، گف
ــانی  ــتان و آتش نش ــر اردس ــکن مه ــد 3G در مس ــایت جدی ــایت 4G و 2 س س

ــوند.  ــدازی می ش ــز راه ان زواره نی
ــرات  ــا صبــر و شــکیبایی خــود مخاب  ترکیــان از شــهروندان اردســتانی خواســت ب
را در اجــرای هــر چــه بهتــر و کامل تــر ایــن طــرح بــزرگ یــاری رســانند تــا مــردم 
بتواننــد پــس از انجــام ایــن عملیــات از قابلیت هــا و امتیــازات ویــژه ایــن شــبکه 

اســتفاده کننــد.

مدیــر کل راه آهــن اصفهــان بــا بیــان اینکــه محــور میبــد به زرین شــهر  کیمیای وطن
از پرترددتریــن مســیرهای ریلــی کشــور اســت، گفــت: بــا پیگیــری راه آهــن کشــور 
احــداث خــط دوم بافــق – میبــد – زرین شــهر در دســتور کار قــرار گرفــت و ظــرف 

یک سال گذشته، 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
ــی  ــوری ط ــن ماس ــان، حس ــن اصفه ــی اداره کل راه آه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــزان ک ــر می ــه ه ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــران اس ــت بح ــزی مدیری ــه برنامه ری جلس
بتوانیــم حجــم انبــوه بــار و مســافر را بــه ســمت حمل ونقــل ریلــی ســوق دهیــم 
ــزان  ــم و از می ــان آوری ــه ارمغ ــگان ب ــرای هم ــن را ب ــل ایم ــم حمل ونق می توانی
ــا تأکیــد  تلفــات ســنگین جــاده ای و تبعــات متعــدد ناشــی از آن بکاهیــم. وی ب
بــر اینکــه در راه آهــن اصــل بــر وقــوع نیافتــن حــوادث و ســوانح پایه ریــزی شــده 

اســت، تصریــح کــرد: روزانــه طــی دو مرحلــه در ســاعت مقــرر تمــام مــوارد مربــوط 
بــه حرکــت ایمــن قطارهــا در محــدوده جغرافیایــی ایــن اداره کل بــه دقــت رصــد 

می شــود. 
مدیــر کل راه آهــن اصفهــان بازدیــد ماهیانــه کمیســیون ســوانح ایــن اداره 
 کل از تمامــی طــول خطــوط، ایســتگاه ها، اماکــن و ابنیــه فنــی و نــاوگان 
ــا  ــت قطاره ــی حرک ــای ایمن ــرای ارتق ــن اداره کل ب ــدار ای ــای اولویت را از برنامه ه
ــه مــدت یــک هفتــه هــر مــاه کمیســیون بررســی وضعیــت  دانســت و افــزود: ب
عملکــرد و فعالیت هــا و امــور محولــه بــه مأمــوران و بازدیــد میدانــی از روســازی 
ــت  ــا دق ــی ب ــن خدمات ــه ها و اماک ــا، ترانش ــوط، پل ه ــازی و ادوات خط  و زیرس

و جدیت انجام می شود.

برگزاری مراسم تحلیف کارکنان جدید شرکت آبفار استان اصفهان

اختالل 72 ساعته در شبکه گوشی همراه اردستان

پیشرفت 60 درصدی خط دوم ریلی بافق – زرین شهر

حتما بخوانید!
3لیست واردکنندگان مجاز ... سه شنبه   05  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 352 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

دالر ارزان شد

کیمیای وطن
ــمی  ــرخ رس ــزی ن ــک مرک بان
مرکــز  در  موجــود  ارز   23
افزایــش  را  ارزی  مبــادالت 
داد. بانــک مرکــزی همــه روزه 
ــود  ــمی 3۹ ارز موج ــرخ رس ن
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــالم می کن ــادالت ارزی را اع ــز مب در مرک
نــرخ رســمی 23  بهمن مــاه  روز دوشــنبه 4  اســاس 
ــوده اســت.  ــراه ب ــا کاهــش هم ــش و ۹ ارز ب ــا افزای ارز ب
ــد، دالر  ــه هن ــامل روپی ــمی 7 ارز ش ــرخ رس ــن ن همچنی
هنگ کنــگ، ریــال قطــر، دینــار عــراق، لیــر ســوریه، 
ــه  ــی افغانســتان و ســومونی تاجیکســتان نســبت ب افغان

ــده.  ــت مان ــنبه ثاب روز یکش
بــه ایــن ترتیــب دالر آمریــکا بــا کاهــش 2 ریالــی بــه 32 
ــش ۱55  ــا افزای ــس ب ــد انگلی ــال و پون ــزار و 360 ری ه
ریالــی نســبت بــه روز گذشــته بــه 40 هــزار و 208 ریــال 

رســیده اســت.

افزایش قیمت مرغ در بازار
آخریــن مشــاهدات از بــازار محصــوالت پروتئینــی نشــان 
می دهــد کــه قیمــت گوشــت مــرغ در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه در مــاه گذشــته رونــد افزایشــی پیــدا کــرده و در 
حــال حاضــر هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ بــه کیلویــی 7000 

تومــان رســیده اســت. 
گوشــت مــرغ در ســال جــاری جــزو اقــالم غذایــی 
پرنوســان بــوده، چندین بــار در مقاطــع زمانــی مختلــف بــا 
افزایــش قیمــت مواجــه شــده و در تابســتانی کــه گذشــت 
ــد  ــای بع ــید؛ در ماه ه ــم رس ــان ه ــی 8000 توم ــه کیلوی ب
ــراه  ــات هم ــا ثب ــازار ب ــرغ در ب ــه طــور نســبی قیمــت م ب
و حــدود کیلویــی 6000 تــا 6500 تومــان در مغازه هــای 
ــد  ــر رون ــار دیگ ــا ب ــود؛ ام ــل مشــاهده ب ســطح شــهر قاب
ــی  ــتخوش تغییرات ــرغ دس ــت م ــازار گوش ــا از ب قیمت ه
ــی ها از  ــن بررس ــت. آخری ــده اس ــش ش ــت افزای در جه
ــه  ــا ب ــه قیمت ه ــد ک ــان می ده ــرغ نش ــت م ــازار گوش ب
ــا مــدت مشــابه مــاه گذشــته  طــور نســبی در مقایســه ب
ــر  ــت ه ــت و قیم ــده اس ــراه ش ــی هم ــد افزایش ــا رون ب
کیلوگــرم گوشــت مــرغ از 6500 تومــان در مــاه گذشــته بــه 

ــنا ــت. ایس ــیده اس ــان رس ــی 7000 توم کیلوی

قیمت شکر ابالغ شد
ــر  ــازار، حداکث ــم ب ــروه تنظی ــات کارگ ــر اســاس تصمیم ب
قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم شــکر بســته بندی در مغــازه 

ــالغ شــد.  ــب و اب ــده تصوی ــرای مصرف کنن ب
ــر  ــازار، حداکث ــم ب ــروه تنظی ــات کارگ ــر اســاس تصمیم ب
ــالغ  ــل اب ــرح ذی ــه ش ــده ب ــوب مصرف کنن ــای مص نرخ ه
شــده اســت: حداکثــر قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم شــکر 
فلــه درب مغــازه 2855 تومــان، حداکثــر قیمــت فــروش 
شــکر بســته بندی ۹00 گرمــی درب مغــازه 2۹50 تومــان و 
حداکثــر قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم شــکر بســته بندی 

درب مغــازه 3200 تومــان. مهــر

پس از گرانی های خودسرانه

افزایش قیمت کره تصویب شد
در حالــی کــه چنــدی پیــش 
 صنایـــع لبنـــی قیمـــت کــره 
 را خودســرانه افزایــش دادنــد 
ــت  ــازمان حمای ــس س و رئی
ضمــن تاکیــد بــر برخــورد بــا 
گرانفـروشـــان و اولتیـماتـوم 
برگشــت قیمت و جمــع آوری 
ــود  ــازار مصــرف، اعــالم کــرده ب کره هــای گران شــده از ب
کــه حداکثــر قیمــت کــره ۱00 گرمــی 2500 تومــان اســت، 
ــا افزایــش قیمــت ایــن  ــازار ب اکنــون کارگــروه تنظیــم ب
محصــول موافقــت و حداکثــر قیمــت هــر بســته کــره ۱00 

گرمی را 2۹00 تومان اعالم کرد. 
بــر اســاس تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار اعــالم شــد کــه 
هــر بســته ۱00 گرمــی کــره 400 تومــان افزایــش قیمــت 
ــه قیمــت 2۹00 تومــان عرضــه خواهــد شــد   داشــته و ب
و بســته های 50 گرمــی نیــز قیمتــی معــادل ۱500 

تومــان خواهــد داشــت. 
ــن  ــت، ای ــه  ســازمان حمای ــر اســاس توضیحــات اولی ب
افزایــش قیمــت پــس از طــی مراحــل قانونــی توســط 
ســتاد تنظیــم بــازار اعــالم شــده اســت و از ایــن بــه بعــد 
تولیدکننــدگان می تواننــد کــره را بــا ایــن قیمــت بــه بــازار 

عرضــه کننــد. ایــران جیــب

بارش های زمستانی، مرهم دل کویر نشد
بارش هــای زمســتانه چنــد روزی  اولیــن  در حالــی 
ــرده  ــون ک ــان را دگرگ ــوای اســتان کرم اســت حــال و ه
ــه کاهــش  ــوده اســت ک ــدازه ای نب ــه ان ــزان آن ب ــه می ک
80 درصــدی بارندگی هــای ایــن منطقــه را جبــران کنــد. 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی هواشناس ــز پیش بین ــس مرک رئی
بــا اشــاره بــه فعالیــت ســامانه بارشــی از اول بهمن مــاه 
در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: کاهــش محســوس 
ــا  ــمالی و ب ــق ش ــنبه در مناط ــوا از روز سه ش ــای ه دم
ــتان رخ  ــوب اس ــنبه در جن ــر در روز چهارش ــی تأخی کم
ــری  ــرای جلوگی ــاورزان ب ــت کش ــروری اس ــد و ض خواه
انجــام  را  الزم  اقدامــات  محصــوالت  ســرمازدگی   از 

دهند. 
حبیبــی دربــاره میــزان بارندگــی ســه روز فعالیت ســامانه 
بارشــی در کرمــان گفــت: بیشــترین بارندگــی مربــوط بــه 
منوجــان بــا 85 میلیمتــر بــارش و کمتریــن میــزان هــم 
ــارش اســت؛ ضمــن  ــر ب ــا 0.5 میلیمت ــم ب ــه ب ــوط ب مرب
ــن ســه روز در ایســتگاه رفســنجان بارشــی  ــه در ای اینک

ثبــت نشــده اســت. 
ــه روز  ــی س ــا ط ــزان بارندگی ه ــه داد: می ــی ادام حبیب
گذشــته بــر حســب میلیمتــر در کرمــان ۱5.8، ســیرجان 
بابــک 3  ۱6.4، جیرفــت 30.3، کهنــوج ۱6.7، شــهر 
انــار ۱.5، اللــه زار ۱2.5، شــهداد ۱.4، زرنــد 3، راور 5.7 
ــاد ۱۹، کوهبنــان ۱6.8، بردســیر 3.۱، بافــت 38.5  عنبرآب
رودبــار جنــوب 24.8، دشــتخاک 20.6   رابــر 37.4، 
گلبــاف 6.2، فاریــاب 2.7 و رایــن ۱5 گــزارش شــده 

ــر ــت. مه اس

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

30 درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است

بااعالم سازمان حمایت از مصرف کنندگان:

لیست واردکنندگان مجاز گوشی همراه تغییر کرد

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات را بشرح ذیل از طریق مزایده کتبی و عنداللزوم 
حضوری برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرائی آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط بمدت یکسال شمسی 

به اجاره واگذار نماید:
1- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده اسحاق ع در خوراسگان خ مسجد علی جنب امامزاده بشرح ذیل:
یکباب مغازه به مساحت 24 متر مربع و اجاره ماهیانه 2/000/000 ریال و مبلغ ۱0/000/000 ریال ودیعه

2- دو باب مغازه از موقوفه باغ مهدیخان واقع در خیابان بزرگمهر روبروی مسجد الکریم را با مشخصات ذیل:
۱-2- یکباب مغازه به مساحت 50 متر مربع با اجاره ماهیانه 25/000/000 ریال و مبلغ 60/000/000 ریال ودیعه

2-2- یک باب زیرزمین جهت انباری به مساحت تقریبی 50 متر مربع ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ ۱/000/000ودیعه
3- موقوفه حاج مالعلی قاری واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه آسیاب را بدون هیچ گونه خدماتی با مشخصات ذیل یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 303/6 متر مربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه
4- دوباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سیدالشهدا واقع در شهرک امیرحمزه جنب مسجد مذکور را با مشخصات ذیل: 

4-۱- مغازه شماره 6 جنب مسجد به مساحت حدودا 25/66 متر مربع و بالکن به مساحت 7/20 متر مربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 
ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه 

4-2- مغازه واقع در شهرک امیریه خیابان دوم به مساحت حدودا 35 متر مربع با اجاره ماهیانه 7/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه
5- یکباب زیرزمین از موقوفه مسجد سلمان واقع در خواراسگان خیابان اباذر - اباذر ۱۱ جنب کانال آب را با مشخصات ذیل:

یکباب زیرزمین به مساحت ۱05 متر مربع با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه
6- موقوفه اکبرمیرزا صارم الدوله یک قطعه زمین زراعی را از موقوفه مذکور واقع در اتوبان ذوب آهن جنب اداره امور عشایر داخل باغ ارم 

را با مشخصات ذیل:
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8000 متر مربع با اجاره سالیانه ۱0/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه 

7- یک قطعه زمین محصور جهت بهره برداری پارکینگ از بقعه بابا پیر محمد ابن محمود ابن جابر انصاری واقع در جاده زیار جنب شرکت 
سیمرغ را با مشخصات ذیل:

یک قطعه زمین محصور به مساحت 4۹700 متر مربع با اجاره ماهیانه 30/000/000 ریال و مبلغ 60/000/000 ریال ودیعه 
8- دوباب مغازه از موقوفه مسجدالصادق)ع( واقع در کوی امام جعفر صادق)ع( جنب مسجد را با مشخصات ذیل:

8-۱- یکباب مغازه به شماره 4 به مساحت 34 متر مربع با اجاره ماهیانه 4/000/000ریال و مبلغ 20/000/000ریال ودیعه
8-2- یکباب مغازه به شماره 3 غربی به مساحت 2۹ متر مربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه 

9- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجدالفتح)ع( واقع در خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله را با مشخصات ذیل:
یکباب دفتر کار به مساحت حدود 50 متر مربع با اجاره ماهیانه 25/000/000 ریال و مبلغ ۱5/000/000 ریال ودیعه

10- یک باب مغازه از موقوفه مسجد المهدی واقع در خیابان مرداویج خیابان شیخ کلینی مجتمع تجاری قائم را با مشخصات ذیل:
 یکباب مغازه به مساحت حدودا 25 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/200/000 ریال و مبلغ ۱5/000/000 ریال ودیعه 

11- یکباب مغازه از موقوفه شیخ بهاءالدین )مدرسه صدر بازار( واقع در خیابان وحید مجتمع تجاری اداری امین را با مشخصات ذیل:
یکباب مغازه از موقوفه شیخ بهاءالدین بمساحت 40/5 متر مربع با اجاره ماهیانه 4/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه

سید محمدهادی روح االمینی 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو 18924 م الف

سنا
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س
عک

تلفن تماس : 32646078 - 32646077
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حتما بخوانید!
ساختار سازمانی جدید در شهرداری ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 متأســفانه بــه موضــوع آلودگــی هــوا در طول ســال هیچ 
ــرای  ــی ب ــزی بلندمدت ــی داده نمی شــود و برنامه ری بهای
مقابلــه بــا ایــن موضــوع کــه بیشــتر هم در ســه مــاه آبان 
آذر و دی مــاه رخ می دهــد، انجــام نمی شــود تــا زمانــی 
ــگام شــاهد  ــن هن ــرز بحــران می رســد؛ در ای ــه م ــه ب ک
ــد و رســانه ها شــده   حضــور مســئوالن مربوطــه در جرای
 و بــه بعضــی تصمیمــات تکراری چــون تعطیلــی مدارس
طــرح زوج و فــرد و هشــدار بــه شــهروندان بــه  وســیله 

ــویم.  ــدوار می ش ــی امی ــانه های جمع رس
ــد اصفهــان کــه بیــش از 2 میلیــون  در کالنشــهری مانن
نفــر جمعیــت را خــود جــای داده و روزبه روز بــه جمعیت 
آن افــزوده می شــود، بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان 
آرام بــودن بادهــا در اغلــب مواقــع ســال تهویــه طبیعــی 

ــد.  هــوا را دچــار اشــکال می کن
ــوا در  ــی ه ــان آلودگ ــودن زم ــه دار ب ــه دنبال ــه ب ــا توج ب
ــا  ــن معضــل اجتماعــی بن ــده ای ــان و اینکــه پرون اصفه
ــرهنگ  ــراغ س ــه س ــود، ب ــته ش ــچ گاه بس ــت هی نیس

رضایــی، رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان، رفتیــم 
تــا از راهکارهــا و برنامه هــای پیش بینی شــده ایــن 
ارگان بــرای کاهــش آلودگــی هــوای اصفهــان آگاه 

ــویم. ش
    برچســب معاینــه فنــی خودروهــا بــه چــه میــزان 
در کاهــش آلودگــی هــوا مؤثــر اســت؟ آیــا خودروهایــی 
کــه دارای برچســب هســتند ،همــه اســتاندارد محســوب 

می شــوند؟
بــه میــزان بســیار زیــاد؛ بســیاری از وســایل نقلیــه بــه 
علــت پیدایــش نقــص در زمان داشــتن برچســب معاینه 
فنــی از وضعیــت اســتاندارد خــارج می شــوند کــه پلیس 
بــرای اخــذ معاینــه فنــی آنــان اقــدام می کنــد و پــس 
ــاره در مراکــز معاینــه  از رفــع عیــب و اخــذ تائیدیــه دوب

فنــی مجــاز بــه حالــت اســتاندارد برخواهنــد گشــت.
    بیشــتر تحلیلگــران اجتماعــی معتقدنــد عملکــرد 
ــوده ؛ ــر نب ــوا مؤث ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــس ب  پلی

ــار آلودگــی هــوای اصفهــان کــم  ــه همیــن دلیــل از ب ب
ــه  ــدون معاین ــوده، ب ــای فرس ــردد خودروه ــده و ت نش
فنــی و غیراســتاندارد در شــهر همچنــان ادامــه دارد؛ نظر 

شــما در ایــن زمینــه چیســت؟
ــص  ــای دارای نق ــردد خودروه ــا ت ــان ب ــس همچن پلی
ــرد  ــرح زوج و ف ــه ط ــن ورود ب ــی و دودزا و همچنی فن
برخــورد و متخلفــان را جریمــه می کنــد؛ امــا همان طــور 
کــه می دانیــم یــک موتورســیکلت 7 برابــر یــک خــودرو 
آلودگــی ایجــاد می کنــد و الزامــات قانونــی بــرای 

ــدارد. ــه وجــود ن ــن وســیله نقلی ــردد ای ــری از ت جلوگی
ــد  ــه بای ــتند ک ــهروندان هس ــود ش ــن خ ــی، ای  از طرف
تک سرنشــین  خودروهــای  غیرضــروری  تــردد  از 
خــودداری کننــد و اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی 
ــیکلت  ــه و موتورس ــر دوچرخ ــاک نظی ــه پ ــایل نقلی وس
ــه  ــی نهادین ــگ عموم ــک فرهن ــوان ی ــه عن ــی را ب  برق

کنند.
    بــرای ســاماندهی خوردوهایــی کــه در کنــار 
ــه کاری  ــد، چ ــارک می کنن ــا پ ــا پیاده روه ــا ی خیابان ه

ــت؟ ــده اس ــام ش انج
ضربتــی  تیم هــای  به کارگیــری  بــا  راهــور  پلیــس 
ــا تخلفــات پــارک در پیاده روهــا   پیــاده بــه طــور ویــژه ب
و همچنیــن بــا اســتفاده از یدک هــای خودروبــر در 
ــا  ــن خودروه ــر ای ــد معب ــف س ــا تخل ــاص ب ــع خ مواق
ــازی  ــزوم فرهنگ س ــان ل ــا همچن ــد؛ ام ــورد می کن برخ
و رعایــت شــهروندان از مهم تریــن رکــن نظــم ترافیکــی 

شــهر اســت. 
همچنیــن بــرای ســد معبــر خودروهــا پلیــس بــا 
راه انــدازی اکیپ هــای موتــوری و خودرویــی بــرای 

ــت. ــدام کــرده اس ــن تخلفــات اق برخــورد بــا ای

    برخــی ادارات، افــراد و مغازه هــا بــا نصــب 
زنجیــر و و عالئــم معابــر، کوچــه و پیــاده روهــا را 
بــه نــام خــود غصــب کرده انــد بــرای برخــورد بــا 
ــهرداری  ــه است؟ش ــورت گرفت ــی ص ــه اقدام ــا چ آن ه
پاســخگوی  بایــد  شــهر  متولــی  عنــوان  بــه 
 این گونــه تخلفــات باشــد و جلــوی چنیــن اعمالــی

 را بگیــرد تــا بــه شــکل قارچ گونــه در شــهر رشــد نکننــد 
و هــر کــس حــق عمومــی را بــه حــق شــخصی نســبت 

. هد ند

گفت وگوی کیمیای وطن با سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

  نمره مردودی اصفهان در آزمون 
آلودگی هوا

 شناسایی بیش از 100 کودک کار 

در چهارمحال و بختیاری
معــاون امــور اجتماعی بهزیســتی 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح اس
بــه شناســایی 108  اشــاره  بــا 
کــودک کار گفــت: در حــال حاضر 
بهزیســتی اســتان 89 پســر و 19 

دختر را شناسایی کرده است. 
جــواد نجفــی اظهــار کــرد: در 
ــد  ــان کار می کنن ــه در خیاب ــی ک ــاری کودکان ــال و بختی چهارمح
ــی  ــودک خیابان ــوند و ک ــناخته می ش ــودک کار ش ــوان ک ــه عن ب
محســوب نمی شــوند. وی افزود: مســائل و مشــکالت خانوادگی از 
جملــه فقــر و نیازمنــدی، اعتیــاد و مســائل فرهنگــی از مهم تریــن 
ــایی  ــرد: شناس ــح ک ــی تصری ــت. نجف ــودکان اس ــل کار ک دالی
کــودکان کار توســط کلینیــک مــددکاری و مــددکاری اجتماعــی 
انجــام می شــود. بعــد از شناســایی کــودکان، مســائل و مشــکالت 
موجــود بررســی و بــه منظــور برطــرف شــدن مشــکالت، خدمات 
مختلــف بــه خانــواده و کــودک ارائــه می شــود. نجفــی بــا اشــاره 
ــواده از ســال  ــه اجــرای طــرح حمایتی آموزشــی کــودک و خان ب
ــتان  ــان 5 اس ــرح در می ــن ط ــرد: ای ــح ک ــتان تصری 92 در اس
کشــور از جملــه چهارمحــال و بختیــاری بــه صــورت پایلــوت اجرا 
ــل بازخــورد مثبــت آن در تمامــی اســتان های  ــه دلی شــد کــه ب

کشــور در حــال اجــرا شــدن اســت. ایســنا

 بارش ۲0 سانتیمتری برف 

در ظفرقند اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

رئیــس اداره هواشناســی شهرســتان اردســتان گفــت: بیشــترین 
ــه  ــان در منطق ــتان اصفه ــته در اس ــاعت گذش ــارش در 2۴ س ب
اردســتان بــوده اســت. جــواد رمضان پــور بــا بیــان اینکــه 
از ســاعت یــک بامــداد روز دوشــنبه بــارش بــاران در ایــن 
شهرســتان آغــاز شــده، گفــت: میــزان بــارش در شــهر اردســتان 
ــاران  ــارش ب ــه ب ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــوده اس ــر ب ۶/۶ میلیمت
مناطــق دیگــر شهرســتان را نیــز در بــر گرفتــه، افــزود: بیشــترین 
بــارش بــاران در شــهر زواره اردســتان بــه میــزان ۳/12 میلیمتــر 
ــا  ــوده اســت. رئیــس اداره هواشناســی شهرســتان اردســتان ب ب
اشــاره بــه اینکــه بــارش بــرف نیــز از ســاعت ۳ بامــداد در مناطــق 
کوهســتانی شهرســتان آغــاز شــده، اظهــار کــرد: بیشــترین بارش 
ــزان 20  ــه می ــتان ب ــد اردس ــتای ظفرقن ــه روس ــوط ب ــرف مرب ب
ســانتیمتر بــوده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: میــزان بــارش در 
ســال زراعــی جــاری در شهرســتان اردســتان بــه 8/2۴ میلیمتــر 
ــوده  ــر ب ــه 9/57 میلیمت ــل ک ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــیده ک  رس

کاهش منفی 50 درصدی را نشــان می دهد.

اخبار کوتاه

 رفع تصرف 1400 متر مربع 

از اراضی ملی کاشان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکاشان

مدیــر روابــط عمومــی اداره منابــع 
ــزداری کاشــان از  طبیعــی و آبخی
ــع از  ــر مرب ــع تصــرف 1۴00 مت رف
اراضــی ملــی این شهرســتان خبر 
داد. علــی خالویــی اظهــار داشــت: 
ــالب 1۴00  ــی و انق در راســتای اجــرای دســتور دادســتان عموم
ــه  ــتر رودخان ــده در بس ــی تصرف ش ــی مل ــع از اراض ــر مرب مت
روســتای دره، از روســتاهای بخــش مرکــزی شهرســتان کاشــان 
رفــع تصــرف شــد. وی افــزود: رفــع تصــرف از منابــع ملــی، پــس 
 از ابــالغ اخطاریه هــای الزم و طــی مراحــل قانونــی پرونــده 
 و طــی شــدن فرصــت تجدیــد نظــر در جریــان اجــرای دو فقــره
آزادســازی و رفــع تصــرف صــورت پذیرفــت. خالویــی ادامــه داد: 
طبــق مــاده 55 قانــون اصالحــی قانــون حفاظــت و بهره بــرداری 
از جنگل هــا و مراتــع کشــور و مــاده ۶90 قانــون مجــازات 
اســالمی و تبصره هــای ذیــل آن، هرگونــه تصــرف در امــوال 
دولتــی و منابــع ملــی جــرم محســوب می شــود و طبــق تبصــره 
 یــک مــاده 55، مامــوران منابــع طبیعــی موظــف بــه پیگیــری 

و رفــع تصرف امــوال دولتی خواهند بود.

 افتتاح آموزشگاه حمل ونقل اطلس پویا 

در لنجان
ــی  ــوزش فن ــز آم  خاشــعی، رئیــس مرک

لنجان
محسن منتظرالقائم

ــتان  ــان اس ــتان لنج ــه ای شهرس و حرف
حرفــه ای  و  فنــی  آزاد  آموزشــگاه  افتتــاح  از  اصفهــان 
حمل ونقــل اطلــس پویــا در ایــن شهرســتان خبــر داد. افتتــاح 
آموزشــگاه اطلــس پویــا بــا حضــور جمعــی از مدیــران 
شهرســتان لنجــان افتتــاح شــد. حجت االســالم قاســم 
باقریــان، امــام جمعــه زرین شــهر در ایــن مراســم بیــان 
ــش  ــک و کاه ــگ ترافی ــای فرهن ــوزش در ارتق ــت: آم داش
حــوادث بســیار تاثیرگــذار اســت و اگــر کلیــه امــور در ابعــاد 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی بــا برنامه ریــزی و آمــوزش 
ــود.  ــد ب ــوردار خواهن ــتر برخ ــت بیش ــد، از موفقی ــراه باش هم
ســجاد، فرمانــدار شهرســتان، نیــز گفــت: َمرکــب اقتصــاد هــر 
کشــوری، حمل ونقــل اســت و راه انــدازی ایــن آموزشــگاه بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــای شهرســتان، ضــروری بــه نظــر 
ــه ای  ــگاه آزاد فنی وحرف ــر آموزش ــبکتکین، مدی ــد. س می رس
در  آموزشــگاه  ایــن  گفــت:  پویــا  اطلــس  حمل ونقــل 
رشــته های آمــوزش راننــدگان پایــه 1، آمــوزش اخــالق 
حرفــه ای و تکریــم مســافران، آمــوزش حقــوق شــهروندی و 

...، آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

اخبار کوتاه

ــول اداری  ــازی، تح ــر نوس ــر کل دفت مدی کیمیای وطن

ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــات س ــاوری اطالع و فن
کشــور اعــالم کــرد: ســاختار ســازمانی شــهرداری اصفهــان بــه 
همــراه 12 ســازمان وابســته بــه آن بــر اســاس ضوابــط 
تشــکیالتی شــهرداری ها، ابالغــی وزیــر کشــور تدویــن شــد. 

ــرد: ســاختار  ــار ک ــادی اظه محمدحســن آب
یادشــده بــه پیشــنهاد شــهرداری اصفهــان با 
ــذف  ــازی و ح ــازی، متناسب س ــدف نوس ه
غیرضــروری،  ســازمان های  و  واحدهــا 
ادغــام وظایــف مــوازی و مشــترک بــر 
اســاس همبســتگی و تجانــس امــور تدوین 
شــد. وی افــزود: ســاختار جدیــد بــا ۶ 

معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی، معاونــت 
مالــی و اقتصــادی، معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک، معاونــت 
فنــی و عمرانــی، معاونــت خدمــات شــهری و معاونــت 
ــادی اضافــه  شهرســازی و معمــاری تنظیــم شــد. حســن آب
ــرای انجــام  ــر 27 اداره کل ب ــالوه ب ــن ســاختار ع ــرد: در ای ک

وظایــف و ماموریت هــای شــهرداری در ســتاد شــهرداری 
اصفهــان، 15 منطقــه شــهرداری و 12 ســازمان وابســته 
پیش بینــی شــده اســت؛ شــامل: ســازمان مدیریــت پســماند، 
ــت آرامســتان ها،   ــی، ســازمان مدیری ــل ریل ســازمان حمل ونق
ــاوری  ــازمان فن ــی، س ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش س
مدیریــت  ســازمان  ارتباطــات،  و  اطالعــات 
ــار، ســازمان مدیریــت حمل ونقــل  حمل ونقــل ب
مســافر، ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
ــای  ــی فضاه ــران و بازآفرین شــهری، ســازمان عم
ــهری  ــاغل ش ــاماندهی مش ــازمان س ــهری، س  ش
 و فرآورده هــای کشــاورزی، ســازمان ســرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمــی و ســازمان فرهنگــی 

اجتماعی و ورزشی. 
حســن آبادی اظهــار کــرد: بــا ابــالغ ســاختار جدیــد شــهرداری 
قبلــی شــهرداری  ابالغــی   اصفهــان، ســاختار ســازمانی 
ــی ســازمان های  ــن ســاختار ســازمانی ابالغــی قبل و همچنی

وابســته بــه آن شــهرداری لغــو اســت.

ساختار سازمانی جدید در شهرداری اصفهان
شــهردار یــزد بــا بیــان اینکــه در انتخابــات پیــش رو شــهرداری 
ــاق  ــود،  از الح ــل می ش ــا« منح ــالمی »حمیدی ــورای اس و ش

شــهر حمیدیــا بــه شــهر یــزد خبــر داد. 
ــی شــورای اســالمی  محمدرضــا عظیمــی زاده در جلســه علن
شــهر یــزد کــه بــا حضــور تمــام اعضــای شــورای شــهر برگــزار 

ــاره طرح هــای شــهرداری یــزد کــه  شــد، درب
ــرداری  ــت بهره ب در دهــه  فجــر امســال قابلی
دارنــد،  اظهــار کــرد: عملیــات عمرانــی میــدان 
ــاده  ــان رســیده، آم ــه پای ــت هللا خاتمــی ب آی
ــه فجــر امســال  ــا ده خط کشــی اســت و ت

ــود. ــاح می ش ــما افتت رس
بــه  الحــاق شــهر حمیدیــا  دربــاره  وی   

ــده، در  ــی انجام ش ــات قانون ــاس اقدام ــر اس ــت: ب ــزد گف ی
انتخابــات پیــش رو شــهر حمدیــا حــوزه انتخابیــه مســقتل 
ــل  ــهر آن منح ــورای ش ــهرداری و ش ــت و ش ــد داش نخواه

می شــود. 
شــهردار یــزد بــا بیــان اینکــه پــس از منحل شــدن شــهرداری 

ــهرداری  ــی از ش ــهر بخش ــن ش ــا ای ــهر حمیدی ــورای ش و ش
منطقــه ســه یــزد می شــود،  افــزود: تمــام اقدامــات قانونــی 

تقســیمات شــهری انجــام شــده اســت.
 عظیمــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــزات آتش نشــانی در شــهر  ــه روز کــردن تجهی ــه ضــرورت ب ب
یــزد، تصریــح کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر 
تجهیــزات  دارای  کشــور  شــهرهای  بیشــتر 
مقدماتــی آتش نشــانی هســتند و بایــد بــه 

ــوند. ــز ش ــد مجه ــزات جدی تجهی
آموزش هــای  نبــود  مســئول  مقــام  ایــن   
ــتفاده  ــوه اس ــاره نح ــه ای درب ــرفته و حرف پیش
 درســت از تجهیــزات حرفــه ای آتش نشــانی 
و دفــع انــواع حریــق را از دیگــر معضــالت آموزشــی و اجرایــی 
ــان  ســازمان های آتش نشــانی در شــهرداری ها دانســت و بی
کــرد: رفــع ایــن معضــالت، یکــی از ضروری تریــن اقدامــات 
پیشــگیرانه در راســتای تأمیــن امنیــت جانــی و مالــی 

شــهروندان بــرای مواقــع بحرانــی اســت. خبــر فارســی

در شهر

دادنامه
خواهان: شرکت پارس گداز با وکالت خانم نجمه مومنی الریمی فرزند نصرهللا و آقای امین امینی 

زارع فرزند فریدون همگی به نشانی البرز-میدان آزادگان-خ برغان-مجتمع ولیعصر-ط5-واحد8

خواندگان:1.بانک پارسیان شعبه نوربخش به نشانی اصفهان آپادانا1 شعبه نوربخش 2.آقای سهراب 

عبدالهی ۳.خانم عشرت غفارپور همگی به نشانی اصفهان خ امام مقابل مسجد شفیعی ک شاهین 

پ۳۶۴.آقای مهدی احمدی به نشانی اصفهان بلوار کشاورزی خ کشاورزی بن بست قدس پ9۴

ملت شعبه  جلفا۶.بانک  شعبه  نظامی  حکیم  ۴راه  اصفهان  نشانی  به  جلفا  شعبه  صادرات  5.بانک 

مرکزی با وکالت آقای حسن استواری فرزند حسین به نشانی اصفهان-خیابان خواجو جنب مسجد 

بقیه اله پ۳95خواسته:صدور حکم ورشکستگی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینمایدرای دادگاه در خصوص دادخواست شرکت پارس 

گداز اسپادانا )سهامی خاص( با نمایندگی آقای محمدحسین ربانی اصفهانی فرزند مهدی و رییس 

هیات مدیره و عضو آن با وکالت آقای امین امینی زارع و خانم نجمه مومنی الریمی مجتمعا و منفردا 

بطرفیت 1- بانک پارسیان شعبه نوربخش با وکالت آقای محمد یزدانی 2-بانک صادرات شعبه جلفا 

۳-بانک ملت شعبه مرکزی با وکالت آقای حسن استواری ۴-مهدی احمدی 5-سهراب عبدالهی 

و خانم عشرت غفار پور بخواسته صدور حکم به اعالم توقف شرکت و ورشکستگی دادگاه با توجه به 

مجموع محتویات پرونده و باتوجه به توضیحات وکالی مدافع خواهان مبنی بر اینکه شرکت موکل با 

عنایت به اقرار علیه خود مبنی بر توقف از پرداخت دیون و ناتوانی از بازپرداخت وام و تسهیالت بانکی 

و بروز حوادثی که خارج از اقتدار و اختیار موکل بوده من جمله تسعیر نرخ ارز و تحریم همه جانبه 

کشور و انسداد حساب های بانکی که موجب از بین رفتن اموال موکل گردیده و با توجه به گزارش 

مالی و دارایی شرکت و با عنایت به مراتب مذکور و تقاضای وکالی خواهان مبنی بر جلب نظرکارشناس 

و با توجه به دفاعیات وکالی خواندگان و توضیحات آنان دادگاه موضوع خواسته را به کارشناس ارجاع 

نموده که کارشناس منتخب دادگاه دارایی های خواهان را در تاریخ 1۳9۳/12/28 مبلغ 5197/9ریال 

بوده که مبلغ 518۳ملیون ریال آن مربوط به طلب از سهامداران شرکت و مبلغ 1۴9 میلیون ریال 

موجودی نزد بانک هاست.بدهی های خواهان در تاریخ 1۳9۳/12/29 مبلغ۴۴2۶7 میلیون ریال به 

بانک ها و مبلغ 57۴۴ ملیون ریال به سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان فالورجان میباشد 

و کسری دارایی های خواهان در این تاریخ نسبت به بدهی های آن مبلغ ۳9۶۴۳/5میلیون ریال 

پایان  در  عملیاتی شرکت  فعالیت  و  خواهان  دین  اولین  پرداخت  از  عجز  و  پرداخت  عدم  پیرامون 

ابتدای سال 88توسط سهامداران متوقف شده  از  سال 1۳87 متوقف شده و پرداخت اقساط وام 

رعایت  بنابراین خواهان  اعالم میگردد  و  تعیین  تاریخ 1۳87/12/29  در  توقف  تاریخ  بنابراین  است 

مفاد مواد 89-1۳8-10۶ اصالحیه قانون تجارت در خصوص سالهای 8۴ لغایت 9۳ رعایت ننموده 

است.دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با توجه به روند افزایش زیان شرکت از سنوات فوق الذکر و 

اینکه عمال از تاریخ 1۳87/12/29 متوقف از پرداخت دیون شده است و نظریه کارشناس مصون از 

تعرض باقی مانده است و با اوضاع و احوال قضیه منطبق است بنابراین با توجه به درخواست طرفین 

به  مستندا  و  بوده  به صحت  محمول  اعالم  این  خواندگان  غیرموثر  دفاعیات  و  نظریه کارشناس  و 

مواد ۴12-۴1۳-۴1۶-۴17 قانون تجارت توقف شرکت پارس گدازاسپادانا سهامی خاص را از تاریخ 

1۳87/12/29 صادر و اعالم مینماید و مدیر تصفیه شرکت موصوف و عضو ناظر را به ترتیب آقایان 

فرزاد قاسمی فرزند فرهاد و رحیم مشرف فرزند محمدعلی تعیین و معرفی مینماید تا نامبردگان وفق 

مقررات قانونی انجام وظیفه نمایند و با عنایت به اظهار نظر کارشناس که علت ورشکستگی را روند 

افزایش زیان شرکت و عدم نظامات قانونی در این زمینه اعالم نموده است و مراتب موصوف موید 

ان است ورشکستگی را ناشی از قصور مدیران دانسته و به استناد بند2 ماده 5۴2 قانون تجارت نوع 

ورشکستگی را ورشکستگی به تقصیر اعالم و صادر مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.

احمدرضا قاضی – رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده اجرایی 12/9۴ 

ج خ /9 جلسه مزایده ای مورخ 95/11/21 روز پنج شنبه ساعت 8 الی 9 صبح برگزار نماید. پرونده 

لها خانم افسانه قریشی شهرکی فرزند مهدی محکوم علیه آقای مهدی زمانی علویجه فرزند عباس 

به نشانی سپاهان شهر – بلوار توحید – کوچه شبنم – کوچه عقیق – پ ۴11- پ5۳ – طبقه سوم. 

محکوم به عبارتست از تعداد 591 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ ۳/150/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 

و مبلغ 50/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت.موضوع مزایده:بارتست از فروش سهم 

االرث آقای مهدی زمانی علویجه از مرحوم عباس زمانی علویجه از پالک ثبتی ۳059 فرعی از ۴52 

اصلی بخش 1۶ ثبتی اصفهان که مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد. پالک 

ثبتی ۳059 فرعی از ۴52 اصلی بخش 1۶ ثبت اصفهان  به ادرس خیابان امام خمینی – شاپور جدید 

– شهرک صنعتی امیر کبیر – خیابان کارگر شمالی – بلوک یک پالک  ۳5. محل مورد بازدید کارگاهی 

است به مساحت 50/10 متر مربع که در جلوی آن رواق مسقف تعبیه گردیده و با اسکلت بتن آرمه و 

دیوار آجری – سقف تیرچه بلوک – سقف سیمان – بدنه سیمان سفید – درب آهنی شیشه خور و 

دارای آب ، برق ، گاز و کولر می باشد و تابلو آن به نام کارگاه صنعتی میکرون نصب گردیده که با توجه 

به موقعیت محل – متراژ- نوع و قدمت ساخت – نوع کاربری – اشتراکات و امکنات و با توجه به 

کلیه عوامل موثر  در قضیه ، ارزش ششدانگ کارگاه مذکور بدون بهای ثمنیه اعیانی در این تاریخ جمعا 

برابر با مبلغ 1/۶10/000/00 ریال معادل یکصد و شصت و یک میلیون تومان بر آورد می گردد که با توجه 

به وراث مرحوم عباس زمانی شامل یک دختر و ۳ پسر ، سهم هریک از پسران معادل ۴۶0/000/000 

ریال معادل 20/57 حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ پالک ۴52/۳059 بخش 1۶ ثبت اصفهان 

به استثناء بهای ثمنیه  اعیانی سهم عیال متوفی می باشد.ضمنا محل در تصرف آقای مهدی جعفر 

پیشه بوده و خانم سمیه جبارزارع نسبت به پالک ثبتی اعتراض ثالث نموده که هنوز رای قطعی صادر 

نگردیده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از محل بازدید 

نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند. مزایده در ساختمان 

اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت -200 متر باالتر از ساختمان 

کل دادگستری اصفهان- ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان – طبقه دوم –واحد ۴ 

برگزار می گردد. شایان ذکر است این اجراء  معادل 20/57 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 

ثبتی ۳059 فرعی از ۴52 اصلی بخش 1۶ ثبتی اصفهان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سهم االرث 

آقای مهدی زمانی علویجه از مرحوم عباس زمانی علویجه به فروش می رساند. 

شماره:۳۳0۶7/م الف دادورز شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان  

آگهی مزایده 
شعبه  بایگانی  شماره   9۴09980۳52200۶70: پرونده  شماره  نامه:951011۶8۳8500982  شماره 

:9۴00۳۶ تاریخ تنظیم:1۳95/10/25 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 

خصوص پرونده کالسه 9۴00۳۶ خ 5 اجرایی 5 له خانم زهرا کریمیان سیبچانی با وکالت خانم شیوا 

حقانی علیه آقای مصطفی شیخی با وکالت آقای اکبر صباغی به ادرس خ شریعتی کوچه افاق مجتمع 

رامتین ۳ طبقه اول واحد 1 به خواسته تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۳80000 ریال 

هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:تمامت سه 

دانگ مشاع از شش دانگ پالک به شماره ثبتی 28/17۴/19۳۶۶ بخش 1۴ اصفهان متعلق به آقای 

مصطفی شیخی می باشد و از نظر جغرافیایی در آدرس اصفهان خ امام خمینی خ شهیدان کاظمی ک 

گلچین مجتمع مسکونی بهروز طبقه اول واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ملک مذکور دارای 1۳۴ متر مربع واقع در شرق طبقه 

اول با مشخصات درج شده در نظریه کارشناسی مورخ 95/5/2۴ باتوجه به موارد موصوف مساحت 

و موقعیت محل و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر ، ارزش شش دانگ ملک 2/۴12/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است که ارزش سه دانگ آن 1/20۶/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.متقاضیان می 

توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در 

تاریخ 95/11/20 روز چهارشنبه ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع 

اجرای احکام حقوقی طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 

خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری )2171290210008 بانک ملی ( واریز نماید./ 

شماره :۳۳08۴/م الف اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده اصلی : 751/95 شماره دادنامه 1102 مورخ 95/10/25 تاریخ رسیدگی : 95/10/18 مرجع 

رسیدگی کننده : شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان خواهان : بهزاد ابراهیمی کیچی به نشانی : 

اصفهان، میدان احمد آباد ، خ ولیعصر ، فرش ولی عصر خوانده : 1- پرویز پرتاک 2- اکبر پرتاک ۳- 

وحید پرتاک به نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره 712۳2۳ 

و 712۳۴۳ به تاریخ 95/10/18 شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 

751/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( 

پرتاک  اکبر  پرتاک 2-  پرویز   -1 آقایان  به طرفیت  ابراهیمی کیچی  بهزاد  آقای  در خصوص دعوی 

دو  موضوع  ریال(  میلیون  )دویست  ریال   200/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پرتاک  وحید   -۳

طغری سفته به شماره 712۳2۳ و 712۳۴۳ به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار ین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 

عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و اینکه خواندگان هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی 

در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را 

محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 

حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

5/120/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )95/7/2۴( تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۳01۶ / م الف – قاضی شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
شماره   1۳95/0۶/08: تنظیم  تاریخ  دادنامه:950997۳۶5۴001۳17  شماره 

فرزند  هاشمی  صالح  آقای   : شاکی   9۳08۶9: شعبه  بایگانی  پرونده:920998۳۶5۴80218شماره 

حسن به نشانی فالورجان جعفر آباد ک قمر بنی هاشم جنب حسینیه متهمین :1. آقای محسن رهنما 

فرزند ابراهیم 2. آقای علی رهنما فرزند ابراهیم همگی به نشانی فالورجان اتهام : ورود به ملک غیر 

با قهر و غلبه با توقیف در آن با قهر و غلبه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان 1- محسن رهنما 

2- علی رهنما هر دو مجهول  المکان دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی آقای صالح هاشمی فرزند 

حسن باتوجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات شاهد و اینکه متهمین در هیچ کدام 

از جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نگردیده اند و دفاعی ننموده اند بزه منتسب 

به ایشان محرز است دادگاه با استناد به ماده ۶9۴ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات متهم را 

به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

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

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان – غالمحسین ابراهیمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/9۴۳ واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 700۴0۳2-1۳95/8/22 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای حسین شریفی کلیشادی   فرزند علی   در جریان 

به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده  است.   به عمل  آن  قانونی  و عملیات تحدید حدود  ثبت است 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ  قانون ثبت و طبق تقاضای  اخیر ماده 15 

1۳95/12/2 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 ۳0 روز 

پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1۳95/11/5 شماره : 927/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/9۴۴ واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابراهیم جعفری کلیشادی فرزند مصطفی  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 95/11/28 

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 ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1۳95/11/5 

شماره : 929/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم مهین رشیدی فر فرزند نادعلی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 

ثبتی 7۴1/۳0۳9 واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 2۳۳882-87/الف که در صفحه 

۳88 دفتر ۳۶9 امالک ذیل ثبت 5۳۳1۴  به نام نامبرده ثبت و بموجب سند شماره 10۴501 مورخ 

1۳89/02/08 دفتر ۳9 فوالدشهر در رهن بانک مسکن فوالدشهر واقع شده و تسلیم گردیده است و 

سپس مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 

تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 

معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 

روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره۳8۶/95  موضوع علیه سید علی 

تاریخ 95/11/1۶ به منظور فروش  محتشم   و له مظاهر قاسمی فالورجانی فرزند اسداله      در 

در  مزایده  جلسه  11 صبح  الی   10 ساعت  از   1۳ ایران  د1۶   ۳79 شماره  به  وانت  پیکان  یکدستگاه 

دفتر اجرای احکام )اطاق شماره  229 برگزار نماید ( ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ ۴۳000/000 ریال ارزیابی گردیده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند. 

اجرای  احکام دادگستری فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجتبی پاسبانی  دارای شناسنامه شماره 15550متولد 1۳۴۴  به شرح دادخواست به کالسه 

95 / 9۳2 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1۳95/7/27  در   1۳95/9/1 مورخ   12975 بشناسنامه  ناصریان   فاطمه 

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

می باشد : 1- مهدی پاسبانی فرزند محمد رضا به ش ش 1510۶ متولد 1۳۴0 صادره از گلپایگان 

2- مجتبی پاسبانی فرزند محمد رضا به ش ش 15550 متولد 1۳۴۴ صادره از گلپایگان ۳- مصطفی 

پاسبانی فرزند محمد رضا به ش ش 1۴199 متولد 1۳۴7 صادره از گلپایگان ۴- زهرا پاسبانی فرزند 

محمد رضا به ش ش 2۶1 متولد 1۳۳9 صادره از گلپایگان 5- مریم پاسبانی فرزند محمد رضا به ش 

ش 15107 متولد 1۳۴2 صادره از گلپایگان ۶- صدیقه پاسبانی فرزند محمد رضا به ش ش 15551 

متولد 1۳۴۶ صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  

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

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

شماره : 57۶/ م الف 

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

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  شماره اجرائیه: 9510۴2۳۶5۳5001۳0شماره پرونده: 9۴0998۳۶5۳5015۳0شماره 

9۴1582 تاریخ تنظیم: 1۳95/10/2۳ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :امراله  نام خانوادگی : دهقان 

نام پدر: اسماعیل     نشانی: اصفهان – فالورجان  نرگان بلوار ش مطهری ک فروردین  مشخصات 

محکوم علیه ردیف 1- نام: محسن    نام خانوادگی : فرید فر  نام پدر: علی    نشانی: مجهول المکان 

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

950997۳۶5۳500902 محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند یک 

ایران ۶2 محکوم له و پرداخت مبلغ یک  دستگاه کانتینر نیمه یدک چادری به شماره 82۴ ع 1۳ 

میلیون و چهارصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیز پرداخت 2/550/000 

ریال به عنوان هزینه های اجرای حکم در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(  .۴- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳9۴( 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 1۳9۴(. 

۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری  شهرستان فالورجان  – اکبر توکلی

»حمیدیا« به یزد الحاق می شود

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
رونمایی از تازه ترین شرح مثنوی موالنا

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم »مــا همــه گناهکاریــم« ســاخته حســن 
ــا ســینماهای کشــور  ــن روزهــا همزمــان ب ناظــر، ای
 در ســینماهای اســتان اصفهــان در حــال اکــران 

است. 
ایــن فیلــم علی رغــم حضــور چهره هــای سرشــناس 
 تــا اینجــا نتوانســته در جــذب مخاطــب موفــق 

باشد.
    داستان

ــرای  ــه ب ــد ک ــت می کن ــاد را روای ــی فره ــم زندگ فیل
ــکالت  ــا مش ــره اش ب ــی روزم ــارج زندگ ــن مخ تأمی
زیــادی مواجــه اســت تــا اینکــه بــا بیمــاری هولنــاک 
ــر دری  ــه ه ــاد ب ــود. فره ــه می ش ــدش مواج فرزن
را نمی یابــد. ســرانجام تصمیــم  می زنــد، راهــی 
نهایــی فرهــاد سرنوشــت متفاوتــی را بــرای او و 

. رقــم می زنــد…  خانــواده اش 
    ضعف فیلمنامه

ــیاری از  ــد بس ــم« مانن ــه گناهکاری ــا هم ــم »م فیل
ــج  ــه رن ــف فیلمنام ــا از ضع ــینمایی م ــدات س تولی
ــی  ــا پرداخت ــه ای ب ــتان های کلیش ــرد. گاه داس می ب
ــد؛  ــذب می کن ــینما را ج ــام س ــان ع ــوب، مخاطب خ

امــا در »مــا همــه گناهکاریــم«، آنقــدر داســتان 
در ســطح باقــی می مانــد و شــخصیت ها گنــگ 
حتــی  کــه  می شــوند  معرفــی  بی شناســنامه  و 
عام تریــن مخاطبــان ســینما هــم پــس از 5 دقیقــه 
متوجــه ضعف هــای عمیــق فیلمنامــه اثــر می شــوند.

 اینکــه چــرا در کشــور مــا فیلمنامــه بکــر و جــذاب 
ــدازه کمیــاب شــده، خــود موضوعــی  ــه ایــن ان ــا ب ت

ــه بررســی دقیــق دارد. اســت کــه نیــاز ب
ــف  ــل ضع ــن دالی ــروار مهم تری ــم تیت ــر بخواهی اگ
ــی  ــه موضوعات ــم، ب ــر کنی ــران ذک ــه را در ای فیلمنام
شــخصیت پردازی،  در  تحقیــق  نداشــتن  ماننــد 
ــه  ــتن مطالع ــه، نداش ــان دادن فاجع ــراق در نش اغ
ــیم.  ــات می رس ــه اتفاق ــطحی ب ــگاه س ــا ن ــی ی کاف
ــا  ــه »م ــوان در فیلمنام ــرادات را می ت ــن ای ــام ای تم

ــاهدهکرد. ــم مش ــم« ه ــه گناهکاری هم
    ضعف کارگردانی

کارگردانــی فیلــم در بهتریــن حالــت چیــزی شــبیه 
تله فیلم هــای مرســوم سفارشــی اســت و هیــچ 
ــای  ــل رقب ــدام در مقاب ــرض ان ــرای ع شــاخصه ای ب

ــدارد.  دیگــر ن
متاســفانه ناظــر در نشــان دادن داســتان بــه شــدت 
ــط  ــروف رواب ــول مع ــه ق ــرده و ب ــل ک ــف عم ضعی

ــت. ــده اس ــخصیت ها درنیام ــی ش ــت و معلول عل
    بازیگران

بــه دلیــل همــه ضعف هایــی کــه عنــوان شــد، حتــی 
ــته  ــم نتوانس ــی ه ــر آقای ــد امی ــی مانن ــر خوب بازیگ
ــم  ــراه فیل ــه هم ــم ب ــد و او ه ــات ده ــم را نج فیل
ســقوط کــرده اســت. قطعــا »مــا همــه گناهکاریــم« 
نمی توانــد فیلــم قابــل دفاعــی در کارنامــه او باشــد. 
نیوشــا ضیغمــی و الهــام حمیــدی هــم نتوانســته اند 
ــم  ــه فیل ــان ب ــای گذشته ش ــر از بازی ه ــزی فرات چی
اضافــه کننــد و در نقش هایــی بــه شــدت کلیشــه ای 

تنهــا در فیلــم درجــا زده انــد. 
ــم  ــند ه ــادی مشکل پس ــون ارش ــرا همای ــه چ اینک
در ایــن فیلــم ظاهــر شــده، بــرای مــا و مخاطبانــی 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــب اس ــند، عجی ــه او را می شناس ک
می رســد انتخــاب ایــن فیلــم از ســوی او بیشــتر بــر 

ــا انتخــاب حرفــه ای. ــوده ت اســاس رفاقــت ب
در نهایــت بایــد گفــت »مــا همــه گناهکاریــم« 
ــردان  ــوان کارگ ــه عن ــر ب ــن ناظ ــه حس ــه در کارنام ن
ــران  ــه بازیگ ــه در کارنام ــت و ن ــانی اس ــر درخش اث
مطرحــی همچــون امیــر آقایــی و همایــون ارشــادی.

ــی، از  ــی حاتم ــای عل ــا، نوه ه ــل مصف ــی و عس - مان
ــه  ــه ب ــر ک ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــتر س پوس
ــی  ــن شــده، رونمای ــد مزی ــردان فقی ــن کارگ ــر ای تصوی

ــد. کردن
- خشــایار الونــد، نویســنده و فیلمنامه نویــس، بــا 
ــار  ــه آث ــد در عرص ــل جدی ــم نس ــور ک ــه حض ــاره ب اش
نمایشــی طنــز می گویــد: نســل جدیــدی از نویســندگان 
و  بیاینــد  بــود  قــرار  بازیگرانــی کــه  و   کارگردانــان 
جایگزیــن نســل قدیــم یــا کمــک حــال آن هــا باشــند، 
خیلــی وارد عرصــه نشــده اند. از طرفــی هــم ســن همــه 
مــا بــاال رفتــه اســت یــا بــه ســن 5۰ ســالگی رســیده ایم 
ــوان  ــه از ت ــک آن شــده ایم و طبیعــی اســت ک ــا نزدی  ی
و حوصلــه مــا کــم و چنته مــان خالــی شــود و تکــراری 
ــم  ــا ه ــه م ــده، ب ــازه ای می آم ــوای ت ــد ه ــویم. بای ش

ــت. ــده اس ــه نیام ــورده ک می خ
- مجیــد برزگــر، کارگــردان ســینما، دربــاره اینکــه تحــت 
تأثیــر چــه فیلمســازانی بــوده، می گویــد: بــدون تردیــد 
در طــول تاریــخ ســینمای ایــران خیلی هــا هســتند کــه 
احتمــاال از هــر فیلمســازی بپرســید نــام آنــان را خواهند 
ــهراب  ــتان و س ــم گلس ــن ابراهی ــرای م ــی ب ــت. ول گف
ــوند؛  ــداد می ش ــو قلم ــژه الگ ــور وی ــه ط ــهیدثالث ب ش
ــاس  ــم از کســانی همچــون عب ــن مســیر نمی توان در ای
کیارســتمی، ناصــر تقوایــی و بهــرام بیضایــی هــم 
اســم نبــرم. پرچــم ایــن ســینما در تفکــر و رفتــار ایــن 
اشــخاص مســتقر اســت؛ هرچنــد اســامی دیگــری هــم 

ــم. ــه کن ــن فهرســت اضاف ــه ای ــم ب می توان
- مســابقه گویندگــی و اجــرای »یــک دو صــدا«، اقــدام 
ــور  ــرای حض ــود ب ــت خ ــن تس ــزاری چهارمی ــه برگ ب
ــن  ــت. در چهارمی ــرده اس ــی ک ــه گویندگ ــدان ب عالقه من
تســت برنامــه، حــدود ۱۲۰۰ نفــر از طریــق ســایت رادیــو 
ــی  ــالم آمادگ ــی ۳۰۰۰۰۹۰۹۰ اع ــامانه پیامک ــران و س ای
ــرای  ــر ب ــداد، ۴۰۰ نف ــن تع ــه از ای ــد ک ــام کردن و ثبت ن

ــده اند. ــوت ش ــی دع ــت ابتدای تس
- دبیــر هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات از صــدور مجــوز 
انتشــار ۴۹ رســانه و تغییــر وضعیــت ۱۰۱ رســانه مکتــوب 

و الکترونیــک در جلســه ایــن هیئــت خبــر داد.
ــان  ــی پیم ــه کارگردان ــف« ب ــد، جل ــوب، ب ــم »خ - فیل
ــروه  ــر در گ ــم فج ــنواره فیل ــس از جش ــم خانی پ قاس

ــود. ــران می ش ــی اک ــینمایی زندگ س
 همچنیــن فیلــم ســینمایی »مبــارک« )انیمیشــن 
رئــال( بــه کارگردانــی محمدرضــا نجفــی امامــی هــم در 
ــینماها  ــینمایی آزادی در س ــروه س ــان در گ ــن زم همی

نمایــش داده می شــود.
ــدن  ــزه گل ــده جای ــر، برن ــس کالف ــاب کری ــن کت - اولی
ــازار  ــران منتشــر و وارد ب ــان در ای ــرای نوجوان ــوب، ب گل

ــاب شــد. کت

 اجرای نمایش »سوگلی و آب« 

در تاالر هنر اصفهان

کیمیای وطن

نمایــش »ســوگلی و آب«، کاری 
ــا ۱5  ــوا از 8 ت ــری هی از گــروه هن
بهمن مــاه در محــل تــاالر هنــر 
ــه  ــد. ب ــه اجــرا درمی آی ــان ب اصفه
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، نمایــش »ســوگلی 
 و آب« بــه کارگردانــی زهــرا طباطبایــی بــا محوریــت آب 
ــازمان  ــر س ــاالر هن ــه در ت ــده ک ــه ش ــت تهی ــط زیس و محی
فرهنگی تفریحــی بــه اجــرا درمی آیــد. ایــن نمایــش بــه 
ــودک  ــه ک ــوی خان ــر« از س ــا آریان ف ــندگی »محمدرض نویس
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری 
ــاه  ــا ۱5 بهمن م ــه از 8 ت ــده ک ــه ش ــوا تهی ــری هی ــروه هن گ
ــی رود.  ــه م ــه روی صحن ــان ب ــر اصفه ــاالر هن ســاعت ۱7 در ت
ــش  ــن نمای ــت ای ــی و رزرو بلی ــرای هماهنگ ــدان ب عالقه من
ــماره  ــا ش ــد ب ــتر می توانن ــات بیش ــب اطالع ــن کس و همچنی

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــودک( تم ــه ک ۳6۲75۰۴۰ )خان
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مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان از اســتقبال 
گســترده هنرمنــدان از فراخــوان طراحــی و ســاخت آثــار حجمــی 
ــات  ــا موضوع ــر ب ــت: ۳۰۰ اث ــر داد و گف ــان خب ــوروز ۹6 اصفه ن
ــوان  ــن فراخ ــه ای ــه دبیرخان ــار« ب ــتقبال از به ــادر« و »اس »م
رســیده اســت. مهــدی بقایــی افــزود: ســازمان زیباســازی 
ــه منظــور مشــارکت شــهروندان و هنرمنــدان ســطح  اصفهــان ب
کشــور در امــر زیباســازی و نشاط بخشــی بــه شــهر، بــه برگــزاری 
فراخــوان عمومــی ســاخت آثــار حجمــی بــرای نصــب در شــهر 
بــرای نــوروز ســال ۱۳۹6 اقــدام کــرد. وی ادامــه داد: هنرمنــدان 
کشــور بــه طراحــی و ســاخت آثــار حجمــی در موضوعــات 
»مــادر« و »اســتقبال از بهــار« فراخوانــده شــدند کــه اســتقبال 
خوبــی هــم شــد. بقایــی اظهــار کــرد: حــدود ۲۰۰ اثــر در موضــوع 
اســتقبال از بهــار و ۱۰۰ اثــر در موضــوع مــادر بــه دبیرخانــه ارســال 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه از آثــار برگزیــده در نــوروز 
ســال ۹6 موقــت اســتفاده می شــود، ادامــه داد: آثــار رســیده در 
ــا ۱۲ بهمــن امســال  ــج فراخــوان ت ــه داوری اســت و نتای مرحل
اعــالم خواهــد شــد. بقایــی تصریــح کــرد: ســازمان زیباســازی 
ــاز طرح هــای  ــد، امتی ــل هنرمن ــا در صــورت تمای آمادگــی دارد ت

برگزیــده را بخــرد و بــه ســاخت اثــر اقــدام کنــد.

اخبار کوتاه

ــوی  ــرح مثن ــن ش ــی از تازه تری ــری در رونمای ــد عبق ناهی
ــه ای از پژوهش هــای  ــزرگ، مجموع ــن شــرح ب گفــت: ای
علمــی و روان نویسی شــده اســت کــه شــامل جســت وجویی 
ــی موالناســت.  ــق در شــکل گیری اندیشــه های معرفت دقی
ایــن موالناپــژوه در نشســت رونمایــی از تازه تریــن شــرح 

مثنــوی بــا عنــوان »شــرح مثنــوی معنــوی 
بــا نگاهــی تطبیقــی بــه مبانــی عرفــان 
ــه  ــناد و کتابخان ــز اس ــه در مرک ــری« ک نظ
ملــی شــمال شــرق کشــور برگــزار شــد 
اظهــار کــرد: ایــن کتــاب بــه بررســی زندگــی 
ــر، اوضــاع  ــی صغی ــا، ســرزمین آناتول موالن
ــا و همچنیــن ادیبــان  فرهنگــی عصــر موالن

و بــزرگان معاصــر وی می پــردازد. 
او افــزود: ایــن کتــاب محصــول اندیشــه موالنــا جالل الدیــن 
ــش در خراســان  ــه 8۰۰ ســال پی ــد بلخــی اســت ک محم
ــوغ  ــه حــدی از بل ــاد و ب ــه عرصــه هســتی نه ــا ب ــزرگ پ ب
ــاب  ــرای دو کت ــه ب ــید ک ــه رس ــکوفایی اندیش ــر و ش فک

ــوان از  ــر، نمی ت ــوان کبی ــوی و دی ــی مثن ــل او، یعن بی بدی
ــد نظیــری یافــت. ــی بلن نظــر حجــم و معان

ــب  ــی مکت ــاب تعلیم ــوی، کت ــرد: مثن ــان ک  وی خاطرنش
عرفانــی موالنــا و در واقــع یــک کتــاب جامــع بــا نگــرش 
ــش  ــه نق ــه در آن ب ــت ک ــق اس ــاور عمی ــالمی دین ب اس
ســازنده آگاهــی، یعنــی تکامــل جــان آدمــی 
پرداختــه اســت. این نویســنده ادامــه داد: در 
ــن  ــن راســتا، جامعه شناســی و همچنی همی
خودشناســی از منظــر عرفان بررســی می شــود 
کــه درواقــع آسیب شناســی تعامــالت درونــی 
هــر شــخص بــا خــود و اجتمــاع اوســت و در 
ارتبــاط بــا ایــن امــر نیــز بــه ســاختار وجــود 
ــی  ــص اخالق ــل و نقای ــود رذای ــل وج ــاره و عل ــان اش انس

تبییــن شــده اســت. 
همچنیــن بــا ارائــه راهکارهــای علمــی، عوامــل الزم بــرای 
رشــد و تکامــل آدمــی را برشــمرده و بــا مثال هــای 

ــنا ــت. ایس ــرده اس ــک ک ــم آن کم ــه فه ــیرین ب ش

رونمایی از تازه ترین شرح مثنوی موالنا
ــا  ــون ب ــا دوری از تلویزی ــس از مدت ه ــه پ ــژاد ک ــا داودن رض
ــته  ــانه بازگش ــه رس ــری« ب ــدی »پنچ ــه کم ــازی در مجموع ب
دربــاره  علــت دوری اش از تلویزیــون و همچنیــن ضعــف 

ســریال ها مطالبــی را بیــان کــرد. 
ــا  ــس از مدت ه ــت: پ ــون گف ــینما و تلویزی ــر س ــن بازیگ ای

دوری از تلویزیــون کــه بخشــی از آن بــه دلیــل 
ــن  ــل ای ــه دلی ــم ب ــس از آن ه ــاری و پ بیم
ــام  ــوب انج ــتم کار خ ــت داش ــه دوس ــود ک ب
 دهــم، چیــزی کــه مــرا شــگفت زده کــرد 
و باعــث شــد بــه تلویزیــون برگــردم، خوانــدن 
متــن »پنچــری« بــود. داودنــژاد ســپس 
ــریال  ــن س ــن ای ــه مت ــی ک ــه داد: زمان  ادام

ــرای گفتــن دارد کــه  ــی ب ــدم، متوجــه شــدم حرف های را خوان
برایــم جــذاب اســت. او بــا بیــان اینکــه مجموعــه »پنچــری« 
ــه  ــن مجموع ــرد: ای ــار ک ــک کار کمــدی نیســت، اظه ــا ی صرف
قصــه ای اجتماعــی دارد و دربــاره آدم هــای واقعــی اســت کــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــا مدل ــم؛ ام ــا را ببینی ــد آن ه ممکــن اســت همانن

ــا وجــود  ــگاه شــده، مــدل جــذاب و شــیرینی اســت و ب آن ن
اینکــه موقعیت هــای تلخــی دارد، در عیــن حــال لودگــی هــم 
ــریال  ــت س ــه مدت هاس ــر اینک ــاد ب ــا اعتق ــژاد ب ــدارد. داودن ن
طنــز پرمخاطبــی از تلویزیــون پخــش نمی شــود، یــادآور شــد: 
ــه  ــم، مجموع ــون ببین ــتم در تلویزی ــه توانس ــن کاری ک آخری
ــز  ــس از آن نی ــود. پ ــکان« ب ــاختمان پزش »س
کار طنــزی ندیــدم کــه واقعــا جذابیــت داشــته 
باشــد؛ البتــه دو ســه قســمت از مجموعــه 
ــر از آن را  ــه خوب ت ــدم ک ــه ها« را دی »لیسانس
در »پشــت کنکوری هــا« تجربــه کــردم. انتظــارم 
از ایــن مجموعــه بیــش از ایــن بــود؛ امــا شــاید 
در قســمت های بعــدی شــاهد اتفاقــات خوبــی 
باشــیم. زمانــی مــردم برنامه هایشــان را تنظیــم می کردنــد کــه 
ــاره  عملکــرد بازیگــران  ــد. او درب ــر آســمان شــهر« را ببینن »زی
ــا  ــف ی ــریال، ضعی ــک س ــن ی ــت مت ــر کیفی ــت تأثی ــه تح ک
 قــوی می شــود، اظهــار کــرد: مســلمًا اگــر متــن خــوب نباشــد

بازیگــر هم نمی تواند کار خوب انجام دهد. خبرفارســی

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: ۹۲۰۹۹8۰۳5۰8۰۰7۱5شماره  اجرائیه: ۹5۱۰۴۲۰۳5۰8۰۰۴7۴ شماره  شماره 

۹۲۰7۳۹تاریخ تنظیم: ۱۳۹5/۱۰/۲۳ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک مهر اقتصاد – حمید 

نوری   نشانی: خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک مهر اقتصاد  مشخصات محکوم علیهم 

ردیف ۱- نام: حسین    نام خانوادگی : عباسی نام پدر: کرمعلی    نشانی: خانه اصفهان گلخانه کوچه 

ارغوان مجتمع محمد واحد ۲ پ 5۱ ۲- حسین نام خانوادگی : خالقی نام پدر: عبدالکریم نشانی 

: مجهول المکان ۳- نام : محمد صادق نام خانوادگی : عمادی نام پدر: رجبعلی نشانی : مجهول 

المکان ۴- نام : محمود نام خانوادگی : ایروانی نام پدر: حسین نشانی : مجهول المکان   محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹5۱۰۰۹۰۳5۰8۰۲8۴۹ و شماره 

دادنامه مربوطه ۹۲۰۹۹7۰۳5۰8۰۱58۳ محکوم علیهم را متضامنا به پرداخت مبلغ ۱۲7/5۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله ( به مبلغ ۲/76۰/۰۰۰ 

ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها )۱۳8۹/۱۱/۱8 ( لغایت زمان تادیه 

محکوم و اعالم مینماید . رای صادره نسبت به خواندگان غیابی می باشد هزینه اجرا مبلغ 6/۳75/۰۰۰ 

ریال است.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 

از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و 

ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 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 

۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

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

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 

شماره: ۳۳۰۴۹/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسین جمالی 

مزایده
بایگانی  شماره  پرونده:۹5۰۹۹868۲5۳۰۰۲۳7  شماره  نامه:۹5۱۰۱۱68۲58۰۴۱۳۴  شماره 

شعبه:۹5۱۴۳۱ تاریخ تنظیم:۱۳۹5/۱۰/۱6 اجرای احکام شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 

در خصوص پرونده کالسه ۹5۱۴۳۱ اجرایی شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان له خانم مریم اخوان 

طباخ فرزند محمود علیه آقای علیرضا ظفرقندی فرزند یدهللا به خواسته دستور فروش ملک مشاعی، 

مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۳6۰/۰۰۰ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم 

له جلسه مزایده ای جهت فروش شش دانگ ملک مشاعی برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از 

شش دانگ پالک ثبتی ۲6۳۳/66 بخش یک اصفهان که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده ملک مذکور در اصفهان، پل شیری، 

به  واقع شده است.ملک  واحد ۴  ارکیده، طبقه ۴،  ویالی غربی، مجتمع  بیشه حبیب، کوی  کوچه 

صورت مشاعی با مالکیت خانم مریم اخوان طباخ به میزان ۴6/۳8۴ حبه مشاع و مالکیت آقای 

علیرضا ظفرقندی به میزان ۲5/6۱6 حبه مشاع از 7۲ حبه شش دانگ پالک ثبتی مذکور می باشد.

مساحت ملک ۱5۰ متر مربع)تراس مسقف 5متر مربع می باشد که جز مساحت آپارتمان حساب 

شده است( می باشد که در طبقه چهارم واقع شده، به انضمام انباری قطعه 55 تفکیکی به مساحت 

۹/۲۳ متر مربع واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون آپارتمانها.

آپارتمان مذکور واحد ۴ واقع در طبقه ۴ از یک مجموعه 6 واحدی هفت طبقه با سازه اسکلت بتنی 

و قدمت حدود ۱۳ سال ساخت، که طبقه همکف به صورت پارکینگ و حیاط بوده، دسترسی واحد 

ها ازطریق آسانسور و سرویس پله می باشد. واحد مورد مزایده دارای سه اتاق خواب، دارای کمد 

دیواری با درب چوبی، آشپزخانه با کف سرامیک و بدن کاشی، کابینت چوبی، سالن با کف سرامیک و 

نمای داخلی دیوارها رنگ، درب و پنجره بیرونی آلومینیوم با شیشه ت جداره و دربهای داخلی چوبی 

اتاق دارای اسپیلت ،  با چهارچوب چوبی نمای بیرونی آجرنما و سیستم سرمایش کولرآبی و یک 

سیستم گرمایش پکیج زمینی و رادیاتور و دارای انشعابات آب و گاز مشترک مجموعه و برق مجزا می 

باشد.حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت ملک، مساحت 

عرصه و اعیان و با در جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش کل شش دانگ عرصه و اعیان ملک 

مذکور مبلغ 8/65۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اعالم شده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل 

فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/۱۹ ساعت ۰۹:۳۰ 

صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه اول واحد یک 

حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت 

بوده و حداقل ۱۰% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

شماره:۳۲۲۰۲/م الف اجرای احکام شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی اصفهان

نظریه کارشناسی
بایگانی  شماره  پرونده:۹5۰۹۹8۰۳5۱۱۰۰۲6۳  شماره  ابالغنامه:۹5۱۰۱۰۰۳5۱۱۱۲۱۹7  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  طوروسیان  مگردیچ  خواهان  تنظیم:۱۳۹5/۱۰/۲۳  تاریخ  شعبه:۹5۰۲8۴ 

اجرت  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  طغیانی  اکبر  و  محمد  فرزند  موال کاظمی  جعفر  خواندگان 

المثل و خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۱۱ به شعبه 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳56 ارجاع و به کالسه  

۹5۰۹۹8۰۳5۱۱۰۰۲6۳ ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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  مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد و چنانچه اعتراضی دارد ظرف مهلت 

یک هفته کتبا اعالم نماید. 

شماره: ۳۲۹8۲/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 55۳7/۹5  به شرح دادخواست  آژند دارای شناسنامه شماره ۱۲۱۲۳   خانم عزت 

اول  بنکدار  جعفر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

بشناسنامه 76  در تاریخ ۹5/8/۲8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- عزت آژند - ش ش ۱۲۱۲۳  مادر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱۱۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر طاهری دارای شناسنامه شماره 5۱  به شرح دادخواست به کالسه 5578/۹5 از این دادگاه 

نادری درباغشاهی  داده که شادروان کوکب  توضیح  نموده و چنین  وراثت  در خواست گواهی حصر 

بشناسنامه ۲۰۳  در تاریخ 8۴/۱۱/۲۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- حسینعلی طاهری آفارانی - ش ش ۱6۰۹   فرزند  ۲- اصغر طاهری 

آفارانی - ش ش 5۱   فرزند  ۳- نعمت اله طاهری آفارانی - ش ش ۱8۹6   فرزند  ۴- بتول 

طاهری آفارانی - ش ش ۱8۹7   فرزند  5- محمدعلی طاهری آفارانی - ش ش ۲۰۹   همسر  و 

ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

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

 شماره : ۳۳۱۱۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه پیر جمالی دارای شناسنامه شماره 85۳  به شرح دادخواست به کالسه 56۴۳/۹5 از 

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

نیسیانی بشناسنامه ۱6۲7  در تاریخ ۹5/۳/۱6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- احمد پیرجمالی نیسیانی - ش ش ۴۰   فرزند  ۲- مصطفی 

پیرجمالی نیسیانی - ش ش ۴86۹   فرزند  ۳- محمد حسین جعفری نیسیانی - ش ش ۲۰86   

فرزند    ۴- هادی پیرجمالی نیسیانی - ش ش ۲۱56   فرزند  5- اکبر پیرجمالی نیسیانی - ش 

ش 6۰۰   فرزند  6- فاطمه پیرجمالی نیسیانی - ش ش 85۳   فرزند  و ال غیر    اینک با انجام 

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

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 : ۳۳۱۱۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه عابدیان ریزی دارای شناسنامه شماره ۱۰  به شرح دادخواست به کالسه 5۳۰۹/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدی ریزی 

بشناسنامه ۲۲۱  در تاریخ 6۴/۱۲/۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- مصطفی محمدی - ش ش ۱۱6۳   فرزند  ۲- محمد رضا محمدی ریزی 

- ش ش ۴۳۲   فرزند  ۳- ابراهیم محمدی - ش ش ۳6   فرزند  ۴- امیرحسین محمدی - ش 

ش ۲655   فرزند  5- اسماعیل محمدی - ش ش ۲۰۱   فرزند  6- زهرا محمدی - ش ش ۳7۰   

فرزند  7- فرخنده محمدی - ش ش ۱78   فرزند 8- فاطمه عابدیان ریزی - ش ش ۱۰   همسر    

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 : ۳۳۱۱۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه ذوالفقاری دارای شناسنامه شماره 5865  به شرح دادخواست به کالسه 56۴۴/۹5 

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

بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 8۹/5/۱۴  جونقانی بشناسنامه ۳۴8  در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- فاطمه کیانی - ش ش ۲6  مادر ۲-رضا حیدری- ۱۳۴5-

همسر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

 شماره : ۳۳۱۱۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن رجبی دارای شناسنامه شماره ۲۹۴  به شرح دادخواست به کالسه 5655/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی رجبی جلوانی 

بشناسنامه 88  در تاریخ ۹۴/۲/۱۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- محسن رجبی جلوانی - ش ش ۲۹۴ ۲- عباس رجبی جلوانی - ش 

ش 6677۱  ۳- حسین رجبی جلوانی - ش ش 6677۲  ۴- علیرضا رجبی جلوانی - ش ش 

5۹  5- امید رجبی جلوانی - ش ش ۱۴88  6- سمیه رجبی جلوانی - ش ش 757  7- وحید 

رجبی جلوانی - ش ش ۴۱۴  8- ناهید رجبی جلوانی - ش ش 7  ۹- لیال رجبی - ش ش ۱7۲  

۱۰- معصومه شیخان سودانی - ش ش ۲۳ و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱۱8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا خاکزاد دارای شناسنامه شماره 5۹  به شرح دادخواست به کالسه 56۳8/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس خاکزاد بشناسنامه ۱7۳  

در تاریخ ۹۱/6/۳۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱- محمد خاکزاد - ش ش ۱۰6 –فرزند  ۲- جمال خاکزاد - ش ش ۴57 –فرزند  ۳- حسین 

خاکزاد - ش ش ۱7۹ –فرزند  ۴- اکبر خاکزاد - ش ش ۱۲ –فرزند  5- حسن خاکزاد - ش ش 

۱۱۹ –فرزند  6- زهرا خاکزاد - ش ش 5۹ –فرزند  7- بتول خاکزاد - ش ش ۱6۱ –فرزند  8- 

عصمت خاکزاد - ش ش ۲۳7 –فرزند  ۹- فاطمه خاکزاد - ش ش ۱۴ –فرزند    ۱۰- حبیبه خاکزاد 

رنانی - ش ش ۱۹ –همسر  و ال غیر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شماره : ۳۳۱۱۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 5677/۹5  دادخواست  به شرح    ۱۲۲۲ دارای شناسنامه شماره  اقدس حافظی  خانم 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر داوری ابری 

بشناسنامه ۱۰۹8  در تاریخ ۹5/۳/۱۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- مسلم داوری ابری - ش ش ۱۲7۱۰۱۰۱6۱  –فرزند  ۲- محسن داوری 

ابری - ش ش ۱۲7۰۱87۹88 –فرزند  ۳- حسین داوری ابری - ش ش ۱5۲۲۳ –فرزند  ۴- اعظم 

داوری ابری - ش ش ۱8۱۴ –فرزند  5- زهرا داوری ابری - ش ش ۱8۱5 –فرزند  6- مریم داوری 

ابری - ش ش ۱5۲۲۴ –فرزند  7- ناهید داوری ابری - ش ش ۹77 –فرزند  8- ندا داوری ابری 

- ش ش ۱8۱ –فرزند  ۹- مینا داوری ابری - ش ش ۴۱5 –فرزند    ۱۰- اقدس حافظی ابری ش 

ش ۱۲۲۲ –همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

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

شماره : ۳۳۱۲۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   56۳۹/۹5 به کالسه  دادخواست  شرح  به    5۹ شماره  شناسنامه  دارای  خاکزاد  زهرا  خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه خاکزاد رنانی 

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۹۳/7/۴    بشناسنامه ۱۹  در 

–فرزند  ۲- جمال خاکزاد - ش ش   ۱۰6 ۱- محمد خاکزاد - ش ش  به  است  منحصر  مرحوم 

۴57 –فرزند  ۳- حسین خاکزاد - ش ش ۱7۹ –فرزند  ۴- اکبر خاکزاد - ش ش ۱۲ –فرزند  

5- حسن خاکزاد - ش ش ۱۱۹ –فرزند  6- زهرا خاکزاد - ش ش 5۹ –فرزند  7- بتول خاکزاد 

- ش ش ۱6۱ –فرزند  8- عصمت خاکزاد - ش ش ۲۳7 –فرزند  ۹- فاطمه خاکزاد - ش ش 

۱۴ –فرزند و ال غیر                           اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

 شد. 

شماره : ۳۳۱۲۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عفت   ادیب دارای شناسنامه شماره ۱۳۹  به شرح دادخواست به کالسه 576۰/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی  ادیب حاجی 

باقری بشناسنامه ۴۴۳  در تاریخ ۹5/8/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- زهره ادیب - ش ش 6  –فرزند  ۲- آزاده ادیب - ش ش 65 –فرزند  

۳- محمد ادیب - ش ش ۱5۳۹ –فرزند  ۴- طاهره ادیب - ش ش ۹۰ –فرزند  5- زهرا ادیب - 

ش ش 78 –فرزند  6- عزت  ادیب حاجی باقری - ش ش ۳7۰ –فرزند  7- عفت ادیب - ش 

ش ۱۳۹ –فرزند  8- محمد رضا ادیب - ش ش 6۱ –فرزند  ۹- مهدی ادیب - ش ش ۳۰7 –فرزند    

۱۰- فاطمه مهر آذین ش ش ۱ –همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

 شد. 

شماره : ۳۳۱۲۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم الهام رجب زاده دارای شناسنامه شماره ۱۲7۰۰6۱۹۰۹  به شرح دادخواست به کالسه 57۴5/۹5 

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

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۹5/۱۰/۱ تاریخ  در    6۲7۳۴ بشناسنامه  زاده  رجب 

فرزند    ۱۲7۱۳5۰۱65 ش  ش   - زاده  رجب  مهران   -۱ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

  ۱۲7۰۰6۱۹۰۹ - ش ش  زاده  رجب  الهام   -۳ فرزند    ۱۲7۱8۱۹۰6 - ش ش  زاده  رجب  زهره   -۲

پی  در  پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر     ال  و  فرزند 

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

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

 شد. 

شماره : ۳۳۰7۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   57۴۲/۹5 به کالسه  دادخواست  شرح  به    ۱6۴7 شماره  شناسنامه  دارای  نصری  حمید  آقای 

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

نصری نصرآبادی بشناسنامه ۱۰۳  در تاریخ ۹5/8/۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

مهدی   -۲ فرزند    ۱6۴7 ش  ش   - نصری  حمید   -۱ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

نصری نصرآبادی - ش ش ۱۲7۱5۴۴۲۹6  فرزند ۳- سمیه نصری نصرآبادی- ش ش ۴۹۴۲- 

– ش ش  اصفهانی  نصر  5-زینت  فرزند    ۳575 - ش ش  نصرآبادی  نصری  ناهید   -۴ فرزند 

پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر     ال  و  همسر   -88۰

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

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

شد. 

شماره : ۳۳۰۲6/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

نگاهی به فیلم »ما همه گناهکاریم« ساخته حسن ناظر
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پاسخ عزت اللهی به حاشیه ها سه شنبه  05  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  352 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

پیراهنفخرالدینیبهآندومیرسد
شــماره جدیــد پیراهــن آندرانیک 
تیموریــان، بازیکــن جدیــد تیــم 

استقالل، مشخص شد. 
آندرانیــک تیموریــان، بازیکــن 
باتجربــه ای کــه در نقل وانتقــاالت 
زمســتانی بــه جمــع آبی پوشــان 
نمی توانــد  قاعدتـــا   پیوســت، 
ــورد  ــد؛ چــرا کــه شــماره م ــن کن ــر ت شــماره دلخواهــش را ب

ــری اســت. ــار فرشــید باق ــن در اختی ــن بازیک ــه ای عالق
ــه در  ــی ک ــری بازیکن ــید باق ــت فرش ــه وضعی ــی ک  از آنجای
حــال حاضــر شــماره ۱۴ اســتقالل بــه او تخصیــص داده 
ــن بازیکــن از  شــده، مشــخص نیســت و احتمــال اینکــه ای
ــم  ــان ه ــت، تیموری ــم اس ــود، ک ــدا ش ــان ج ــع آبی پوش جم
بــه شــماره مــورد عالقــه اش نخواهــد رســید. در ایــن صــورت 
ــد  ــان برس ــه تیموری ــماره ۳۴ ب ــن ش ــه پیراه ــال اینک  احتم
ــالد  ــن می ــر ت ــته ب ــال گذش ــماره س ــن ش ــت. ای ــاد اس زی
ــا  ــود کــه ب ــی، مدافــع ســمت راســت آبی پوشــان ب فخرالدین
شــروع فصــل از ایــن تیــم جــدا شــد و بــه تیــم نفــت تهــران 

پیوســت. اســتقالل

رضاقوچاننژاد،آقایگللیگهلندشد
ــی ای  ــن ایران ــق شــد نخســتین بازیک ــژاد موف رضــا قوچان ن
لقــب بگیــرد کــه در تاریــخ موفــق بــه هت تریــک در فوتبــال 
اروپــا می شــود؛ امــا ۳ گل او برابــر آیندهــوون بــرای پیــروزی 
تیمــش کافــی نبــود. در آخریــن بــازی هفتــه نوزدهــم لیــگ 
اردیویســه هلنــد هیرنفیــن در حضــور ثابــت رضــا قوچان نــژاد 
ــی. اس. وی.  ــاف پ ــه مص ــا ب ــس آره ن ــتادیوم فیلیپ در اس

آیندهــوون رفــت.
 قوچان نــژاد کــه شــروع توفانــی ای در ابتــدای مســابقه 
داشــت بــا ضربــه چیــپ دیدنــی از بــاالی ســر جــرون زوئــت، 
دروازه بــان، اولیــن گل تیمــش را بــه ثمــر رســاند. برتــری یاران 
ــتون  ــر و گاس ــت و داوی پروپ ــه نداش ــی ادام ــی خیل گوچ
پریــرو بــه ترتیــب در دقایــق ۳2 و ۴2 بــرای آیندهــوون 
ــان  ــه ســود تیــم میزب ــر ۱ ب ــا نیمــه اول 2 ب ــد ت گلزنــی کردن

ــد.  ــدا کن خاتمــه پی
در شــروع نیمــه دوم دوبــاره قوچان نــژاد در دقیقــه 5۴ دفــع 
تــوپ اشــتباه مدافــع آیندهــوون را بــا شــوت روی پــای چــپ 
بــا دقــت بــه گل تبدیــل کــرد تــا بــازی مســاوی دنبــال شــود. 
ــال  ــه 80 ارس ــن در دقیق ــی هیرنفی ــوش ایران ــم ملی پ مهاج
دقیــق ســام الرســن از روی کرنــر را بــا ضربــه ســر عالــی از 
روی ســر مدافعــان حریــف وارد دروازه کــرد تــا شــب رؤیایــی 
را پشــت ســر بگــذارد. امــا دو گل مارکــو فــن خینــگل و هکتور 
ــا  ــداد ت ــرای آیندهــوون اجــازه ن ــق 89 و 90 ب ــو در دقای مورن
شــب رؤیایــی قوچان نــژاد تکمیــل شــود. رضــا اکنــون بــا ۱2 

گل آقــای گل لیــگ هلنــد اســت. گل

غیبتبهترینگلزنفوتبالبانوان

دراردویتیمملی
مرحلــه نخســت اردوی انتخابــی 
ــوان از ۱  ــال بان ــی فوتب ــم مل تی
بهمن مــاه آغــاز شــده اســت و تــا 
5 بهمن مــاه ادامــه خواهد داشــت 
بــرای  را  و ملی پوشـــان خــود 
حضــور در مرحلــه مقدماتــی جام 
ــاده  ــیا آم ــال آس ــای فوتب ملت ه
ــال  ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــون، س ــم آزم ــرد. مری ــد ک خواهن
ــی  ــت اردوی انتخاب ــه نخس ــه مرحل ــن را ب ــوان، 28 بازیک بان
دعــوت کــرد کــه ســارا قمــی، خانــم گل پنــج دوره لیــگ برتــر 
فوتبــال زنــان، نیــز در بیــن ایــن اســامی دیــده می شــود؛ امــا 
قمــی در اردوهــا حاضــر نیســت. مریــم آزمــون دربــاره غیبــت 
ــه  ــکالتی ک ــر مش ــا ب ــی بن ــرد: قم ــان ک ــا بی ــی در اردوه قم
ــت اردو  ــه نخس ــد در مرحل ــه نمی توان ــرد ک ــالم ک ــت اع داش
ــت  ــگاه غیب ــق باش ــون از طری ــا چ ــد؛ ام ــته باش ــور داش حض
خــود را اعــالم نکــرده و کارهــای اداری را انجــام نــداده 
نمی دانــم کــه می توانــد در مرحلــه بعــد از اردو حضــور خواهــد 
ــال  ــزود: در ح ــه اف ــون در ادام ــر؟ آزم ــا خی ــد ی ــته باش داش
داریــم کــه  بازیکنــان جوان تــر و بســیار خوبــی  حاضــر 
ــگ  ــه در لی ــور ک ــم. همان ط ــی کنی ــن قم ــم جایگزی می توانی
شــاهد هســتید قمــی بــه عنــوان خانــم گل ششــم یــا هفتــم 

رده بندی قرار دارد. کاپ

دربلغارستانهمهنگران

آتشنشانهایایرانیهستند
رادوســتین اســتویچف، مربــی بلغارســتانی کــه گزینــه اصلــی 
هدایــت تیــم ملــی والیبــال اســت، عصــر یکشــنبه ۳ بهمــن 
بــه ایــران آمــد. او در زمــان ورودش بــه تهــران و در فــرودگاه 
ضمــن تشــکر از دعوتــش بــه ایــران از حادثــه ای کــه در 

ــرد. ــف ک ــراز تأس ــکو رخ داده، اب ــاختمان پالس س
 اســتویچف گفــت: بــه دلیــل حادثــه ســاختمان پالســکو بایــد 
بــه مــردم ایــران تســلیت بگویــم؛ چــرا کــه از ایــن اتفاق بســیار 
ــان  ــر هســتم. او ادامــه داد: در بلغارســتان همــه در جری متأث
ایــن اتفــاق قــرار دارنــد و بابــت آن و سرنوشــت آتش نشــان ها 
هــم نگــران هســتند. اســتویچف دربــاره حضــور در ایــران نیــز 
ــدود  ــم. ح ــران می آی ــه ای ــه ب ــت ک ــار دوم اس ــن ب ــت: ای گف
 ۳0 ســال پیــش بــرای نخســتین بــار بــه ایــران آمــدم. 
در ایــن چنــد ســال شــاهد پیشــرفت والیبــال ایــران بــودم. به 
ایــران آمــدم تــا بتوانــم کمکــی بــه ادامــه پیشــرفت والیبــال 
در ایــن کشــور بکنــم. اســتویچف در زمــان حضــورش در ایــران 
 هفتــه بیســتم لیــگ برتــر والیبــال را از نزدیــک نــگاه می کنــد 
و مذاکراتــش بــرای قبــول ســرمربیگری تیــم ملــی ایــران را با 

فدراســیون ایــران ادامــه می دهــد. ایســنا

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــا ۶  ــنبه ب ــال روز چهارش ــر والیب ــگ برت ــتم لی ــه بیس هفت
ــال  ــگ والیب ــتم لی ــه بیس ــود. هفت ــری می ش ــدار پیگی دی
ــال کســب  ــه دنب ــم ب ــدار 7 تی ــن ۶ دی ــه در ای ــی ک از آنجای
ــادی برخــوردار  ــی آف هســتند، از حساســیت زی ســهمیه پل
اســت. ســه تیــم بانــک ســرمایه، پیــکان تهــران و شــهرداری 
ارومیــه، صعودشــان بــه مرحلــه پلــی آف قطعــی شــده و دو 
ــدی  ــر امی ــم دیگ ــد ه ــاوش گنب ــهرداری اراک و ه ــم ش تی
ــز  ــهرداری تبری ــایپا، ش ــم س ــت تی ــد. هف ــود ندارن ــه صع  ب
ســازمان عمــران شــهرداری ســاری، کالــه مازنــدران، پارســه 
ــه  ــه هفت ــن در س ــن ورامی ــم اردکان و صالحی ــران، خات ته
باقی مانــده دور مقدماتــی ایــن رقابت هــا بــرای کســب پنــج 

ســهیمه پلــی آف خواهنــد جنگیــد.
    بانک سرمایه- شهرداری ساری

در نخســتین مســابقه هفتــه بیســتم لیــگ برتــر، تیــم بانــک 
ســرمایه صدرنشــین ۴7 امتیــازی، میزبــان ســازمان عمــران 
ــدار  ــت. دی ــران اس ــال ته ــه والیب ــاری در خان ــهرداری س ش
ــه پایــان  ــه ســود بانــک ســرمایه ب ــر 2 ب رفــت دو تیــم ۳ ب
رســید. نماینــده ســاری بــا 9 بــرد و 2۶ امتیــاز در رتبه ششــم 
ــده، ســه مســابقه مهــم  ــه آین جــدول اســت و در ســه هفت

ــه  ــه ب ــرای اینک ــا ســوم جــدول دارد و ب ــای اول ت ــا تیم ه ب
مرحلــه پلــی آف صعــود کنــد، حتمــا بایــد فاتــح یکــی از ایــن 

دیدارهــا باشــد.
    پارسه تهران- سایپا

ــم دور  ــه نه ــران در هفت ــال ته ــه والیب ــدار خان در دومیــن دی
برگشــت، تیــم پارســه تهــران، میزبــان نارنجی پوشــان ســایپا 
خواهــد بــود. ســایپا بــا ۱0 بــرد و ۳0 امتیــاز در رتبــه چهــارم 
جــدول قــرار دارد و پارســه بــا 7 بــرد و 2۴ امتیــاز در جایــگاه 
هشــتم جــدول اســت. هــر دو تیــم یــک بــازی کمتــر دارنــد 
و ســایپا در ایــن دیــدار بــه دنبــال قطعــی کــردن صعــودش 

بــه مرحلــه پلــی آف اســت.
    هاوش گنبد - پیکان تهران

در ســومین  تهــران  پیــکان  و  هــاوش گنبــد  تیم هــای 
ــه مصــاف یکدیگــر  ــد ب ــه در ســالن گنب ــن هفت مســابقه ای
می رونــد. هــاوش بــا ۴ بــرد و ۱2 امتیــاز در انتهــای جــدول 
ــر  ــوی دیگ ــدارد و از س ــود ن ــه صع ــم ب ــدی ه ــت و امی اس

ــت. ــه دوم اس ــاز در رتب ــرد و ۴۶ امتی ــا ۱۶ ب ــکان ب پی
    خاتم اردکان- شهرداری تبریز

تیــم خاتــم اردکان کــه بــا 7 بــرد و 2۳ امتیــاز در رتبــه نهــم 
جــدول اســت، ایــن هفتــه در ســالن آیــت هللا خاتمــی اردکان 

میزبــان شــهرداری تبریــز خواهــد بــود. 

ــدول  ــم ج ــه پنج ــاز در رتب ــرد و 29 امتی ــا 9 ب ــا ب تبریزی ه
ــن  ــرای کســب دهمی ــه در اردکان ب ــن هفت ــد و ای ــرار دارن ق

ــد داشــت.  ــرد خــود کار مشــکلی خواهن ب
ــده  ــم ش ــود خات ــه س ــر ۱ ب ــز ۳ ب ــم نی ــت دو تی ــدار رف دی
ــه دنبــال  ــود و نماینــده اردکان در ایــن مســابقه خانگــی ب ب
ــر  ــگ برت ــی لی ــرد خــود در دور مقدمات کســب هشــتمین ب

ــال اســت. والیب
    صالحین ورامین- شهرداری ارومیه

ــای  ــر تیم ه ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــن ک ــن ورامی ــم صالحی تی
ــازی انجام نشــده دارد، در هفتــه بیســتم  لیــگ برتــری دو ب
میهمــان شــهرداری ارومیــه خواهــد بــود. صالحیــن در حــال 

حاضــر بــا 7 بــرد و 2۱ امتیــاز در جایــگاه دهــم جــدول اســت 
ــای  ــداد برده ــد تع ــی آف بای ــه پل ــه مرحل ــود ب ــرای صع و ب

خــود را افزایــش دهــد.
ــبی  ــت مناس ــده فرص ــازی باقی مان ــج ب ــم در پن ــن تی  ای

ــدف دارد. ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
    کاله مازندران – شهرداری اراک

کالــه مازنــدران در ســالن پیامبــر اعظــم)ص( از شــهرداری 
اراک پذیرایــی خواهــد کــرد.

 کالــه کــه بــا 8 بــرد و 25 امتیــاز در رتبــه هشــتم اســت، در 
ایــن مســابقه فرصــت مناســبی دارد کــه بــا کســب بــرد در 

دیــدار خانگــی یــک گام بــه پلــی آف نزدیــک شــود.

نگاهی به هفته بیستم لیگ برتر والیبال

هفت مدعی برای پنج سهمیه

ــودش  ــد خ ــران می گوی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــک تی  هافب
را بــا بازیکنانــی مثــل آندرانیــک تیموریــان و جــواد نکونــام 
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــعید عزت الله ــد. س ــه نمی کن مقایس
ــک  ــاب ی ــال انتخ ــه دنب ــرد و ب ــر می ب ــه س ــران ب در ای
تیــم اروپایــی بــرای فصــل آینــده اســت، در گفت وگویــی 

ــدرم  ــت: پ ــال گف ــورش در فوتب ــاره حض درب
اصــراری بــرای حضــورم در فوتبــال نداشــت. 
ــردم  ــودو کار می ک ــته ج ــدا در رش ــن ابت م
و در هفــت ســالگی کم کــم بــه ســمت 
ــه  ــدم. کارم را از مدرس ــیده ش ــال کش فوتب
مرحــوم  نــام  بــه  پــدرم کــه  فوتبــال 
ــا  ــود، آغــاز کــردم و ت ســیروس قایقــران ب

۱2 ســالگی آنجــا بــودم. وی دربــاره برخــوردش بــا »دیگــو 
ســیموئنه«، ســرمربی تیــم فوتبــال اتلکتیکــو مادریــد، در 
زمــان حضــورش در تیم هــای پایــه ایــن باشــگاه تصریــح 
کــرد: ســیموئنه برخــالف آنچــه در تلویزیــون و کنــار زمیــن 
ــا بازیکنانــش  نشــان می دهــد، خوش اخــالق اســت. او ب

ــود  ــی خ ــرای مرب ــا ب ــن آن ه ــرای همی ــت و ب ــق اس رفی
ــال  ــی فوتب ــم مل ــک تی ــد. هافب ــم می دهن جانشــان را ه
ایــران درخصــوص اینکــه کارلــوس کــی روش قصــد 
داشــت جــای آندرانیــک تیموریــان را او پــر کنــد، تاکیــد 
ــام  ــواد نکون ــا ج ــدو ی ــای آن ــا آق ــودم را ب ــن خ ــرد: م ک
ــی  ــاظ تجرب ــه از لح ــم. ن ــه نمی کن مقایس
ــا  ــطح آن ه ــه س ــی ب ــاظ فوتبال ــه از لح و ن
ــه  ــوده ک ــن ب ــم ای ــط تالش ــیده ام. فق نرس
ــول  ــن مح ــه م ــی روش ب ــه ک ــی ک وظایف

ــی انجــام دهــم. ــه خوب ــرده، ب ک
 عزت اللهــی دربــاره عــکاس اختصاصــی 
باشــگاه روســتوف بــرای او و ســردار آزمــون 
ــرده؛  ــاد ک ــادی ایج ــی زی ــرد حواش ــن ف ــت: ای ــم گف ه
ــن  ــم ای ــتیم. نمی دان ــنایی نداش ــا او آش ــه ب ــی ک در حال
بحث هــا و شــایعات از کجــا مطــرح شــد کــه مــا عــکاس 
اختصاصــی داریــم. حتــی کریســتیانو رونالــدو هــم 

ــر ــدارد! مه ــی ن ــکاس اختصاص ع

پاسخعزتاللهیبهحاشیهها
مدیــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن 
ورزشــی بــا بیــان اینکــه ورزشــگاه آزادی به مقاوم ســازی 
و هزینــه جــدی بــرای آن نیــاز دارد، گفــت: هیــچ خطری 
ــه لحــاظ ریــزش ایــن ورزشــگاه را تهدیــد نمی کنــد.  ب
مصطفــی مدبــر بــا اشــاره بــه کارهایــی کــه توســط ایــن 

ــدای ســال جــاری انجــام  شــرکت از ابت
شــده، گفــت: صندلی گــذاری آزادی از 
ــود. ایــن طــرح  ــه اقدامــات مهــم ب جمل
ــام  ــی ج ــف مقدمات ــای مختل در بازی ه
جهانــی و لیــگ اجــرا شــد و خــدا را شــکر 
تاکنــون مشــکلی بــرای صندلی هــا ایجــاد 

نشــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ماه هــای گذشــته 
ورزشــگاه نقــش جهان پــس از ســال ها مــورد بهره بــرداری 
ــی  ــب صندل ــرد: کار نص ــان ک ــت، خاطرنش ــرار گرف ق
و نورافکن هــا هــم در ایــن ورزشــگاه انجــام شــده 
اســت. هنــگام افتتــاح، فقط 2 ســرویس بهداشــتی در 

ورزشــگاه نقــش جهــان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه 
بــود، امــا پــس از افتتــاح، بهره بــرداری از 2 ســرویس 

بهداشــتی دیگــر هــم انجــام شــد.
 مدبــر تاکیــد کــرد: در رابطــه بــا ورزشــگاه نقــش جهان، 
ــده کــه برنامــه  فقــط نصــب چــادر ســازه ها باقــی مان
اوایــل  ایــن مــورد  زمان بنــدی مــا در 
ســال آینــده اســت. بــه ایــن دلیــل بایــد 
ــام  ــی را انج ــازه های باالی ــازی س مقاوم س
دهیــم. تاکنــون ۱0 هــزار متــر پارچــه 
انجــام شــده کــه در حــال دوخــت اســت 
و ۱0 هــزار متــر پارچــه دیگــر هــم بــه زودی 

خریــداری شــده و وارد می شــود.
ــواردی  ــم م ــی ه ــروی انتظام ــث نی ــا بح ــه ب  در رابط
ــی از  ــه بعض ــل اینک ــد؛ مث ــالم ش ــاح اع ــد از افتت بع
ــا بعضــی از مســیرها  ــاز دارد ی ــرده نی ــه ن قســمت ها ب
بایــد تغییــر کنــد. ایــن کار هــم توســط مــا یــا بهره بــردار 

ــد شــد. ورزش۳ ــام خواه انج

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن تیموری دارای شناسنامه شماره 2078  به شرح دادخواست به کالسه 5۶۳۳/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شعبانی افارانی 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/۳/۱9   بشناسنامه ۴۶  در 

مرحوم منحصر است به ۱- زهره تیموری - ش ش 207۶  فرزند 2- ملیحه تیموری - ش ش ۳9  

فرزند ۳- علی تیموری - ش ش ۱۶07  فرزند ۴- رضا تیموری - ش ش 87۱  فرزند 5- مرتضی 

تیموری - ش ش ۴9  فرزند ۶- مجتبی تیموری - ش ش 2۳5۶  فرزند 7- محسن تیموری - 

ش ش 2078  فرزند 8- جواد تیموری - ش ش 2077  فرزند 9- بمانعلی تیموری - ش ش ۴۴  

همسر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : ۳۳۱2۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمیدرضا فالحتی دارای شناسنامه شماره 7۶۶۶0  به شرح دادخواست به کالسه 57۶9/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهجت فالحتی 

بشناسنامه ۱575  در تاریخ 9۴/۱۱/۳0  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- مهدی فالحتی - ش ش ۱2558  فرزند 2- احمدرضا فالحتی - ش ش 

90۳  فرزند ۳- مسعود فالحتی - ش ش 7۶۶۶۱  فرزند ۴- حمیدرضا فالحتی - ش ش 7۶۶۶0  

فرزند 5- ماه منیر فالحتی - ش ش ۱۱7  فرزند ۶- زهره فالحتی - ش ش ۳08  فرزند 7- مریم 

فالحتی - ش ش 708  فرزند 8- مرضیه فالحتی - ش ش ۳5۶  فرزند 9- حسن فالحتی - ش 

ش ۱02۱  همسر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

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

شماره : ۳۳۱2۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   5۶59/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به    ۱852۶ شماره  شناسنامه  دارای  نکوفر  شهال  خانم 

داده که شادروان عفت پرورش  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این 

بشناسنامه 7۳  در تاریخ 95/7/۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- نصراله نکوفر - ش ش ۴0۴  فرزند 2- شهین نکوفر - ش ش 2722۴  فرزند 

۳- شهال نکوفر - ش ش ۱852۶  فرزند و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱25/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   5۶9۱/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به    ۱۳۳۶ شماره  شناسنامه  دارای  نیرومند  جعفر  آقای 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود نیرومند 

بشناسنامه ۱۱79۳  در تاریخ 95/۱/۱7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- جعفر نیرومند - ش ش ۱۳۳۶  فرزند 2- مهناز نیرومند - ش ش 9۳  

فرزند ۳- مهری نیک آئین - ش ش ۴7۶  همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱2۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بابک تابانی فر دارای شناسنامه شماره 255۶  به شرح دادخواست به کالسه 5۶72/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا مسکین بشناسنامه 

آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/9/2  در    ۳7587

منحصر است به ۱- بهاره تابانی فر - ش ش 50۴5۱  فرزند 2- بابک تابانی فر - ش ش 255۶  

فرزند ۳- مرتضی تابانی فر - ش ش 5۳825  همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱27/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 5۶75/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۴80   آقای مرتضی گوهریان 

داده که شادروان عذرا گوهریان  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این 

بشناسنامه 25۳29  در تاریخ 92/8/۱8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- عبدالرسول گوهریان - ش ش ۱90۴  فرزند 2- مرتضی گوهریان - ش 

ش ۴80  فرزند ۳- زینت گوهریان - ش ش 8۱0  فرزند ۴- حسن گوهریان- ش ش ۱۶007- 

همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : ۳۳۱28/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مرضیه ابوطالبی دارای شناسنامه شماره ۱7۶9  به شرح دادخواست به کالسه 577۱/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید ملکوتی خواه 

علون آبادی بشناسنامه 5۴۶  در تاریخ 95/۱0/۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- مهدی ملکوتی خواه علون آبادی - ش ش ۱275۳8۳5۴8  

فرزند 2- فرحناز ملکوتی خواه علون آبادی - ش ش ۱27۱295۶79  فرزند ۳- مرضیه ابوطالبی 

شاپورآبادی- ش ش ۱7۶9  همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شماره : ۳۳۱29/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه نظام زاده دارای شناسنامه شماره ۳5  به شرح دادخواست به کالسه 5778/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نظام زاده اژیه 

بشناسنامه ۱0  در تاریخ 9۱/5/۱2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- مهدی نظام زاده اژیه- ش ش 2۳۴  فرزند 2- مریم  نظام زاده اژیه - ش ش 

۱۶9۶  فرزند ۳- فاطمه نظام زاده اژیه - ش ش ۳5  همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱۳2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید رضا رضا زاده دارای شناسنامه شماره ۳۶7  به شرح دادخواست به کالسه 5779/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جالل رضا 

زاده بشناسنامه ۳۱9۶  در تاریخ 9۱/۱0/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- سید  رضا رضا زاده - ش ش ۳۶7  فرزند 2- سید  حسین رضا 

زاده - ش ش ۴0722  فرزند ۳- سید  حسن رضا زاده - ش ش ۳927  فرزند و ال غیر    اینک با 

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

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۳۳۱۳۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیمین دارای شناسنامه شماره ۱۶۴  به شرح دادخواست به کالسه 5759/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناهید زحلی بشناسنامه ۶۶۱  در 

تاریخ 9۴/9/۱۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱- محمد مهدی زحلی - ش ش 79۳  برادر 2- سیمین زحلی - ش ش ۱۶۴  خواهر ۳- مهین 

زحلی - ش ش 80۳۴8  خواهر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

 شد.

 شماره : ۳۳۱۳۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 500/95 خواهان آقای اکبر عبد یزدان دادخواستی مبنی بر انتقال سند به 

طرفیت خانم پروانه عابدینی پایین دروازه تقدیم نموده است. وقتی رسیدگی برای ظرف یک هفته 

المکان بودن خوانده  با توجه به مجهول  ابالغ جهت رویت نظریه کارشناسی تعیین گردیده  از  پس 

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

در خیابان هشت بهشت شرقی ، چهارراه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. /ب 

شماره : ۳۱72۳ / م الف – مدیر دفتر شعبه ۳5 مجتمع شماره سه شوراهای حل اختالف

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ناصر کیوانداریان دارای شناسنامه شماره ۱9۳۳  به شرح دادخواست به کالسه 57۱5/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کیوانداریان 

بشناسنامه ۱27280۳۳25  در تاریخ 95/9/2۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- افسانه عباس پور - ش ش ۱27۱  مادر 2- ناصر کیوانداریان 

- ش ش ۱9۳۳  پدر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

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

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

شد.

 شماره : ۳۳۱۳5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
 9 شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۱۳95/۱0/2۳ ۱78۱-950مورخ  دادنامه:  شماره   95097۳ پرونده:  کالسه 

شورای حل اختالف خواهان: زهره مسائلی فرزند مصطفی به نشانی: خ کاوه – انتهای خ گلستان – 

کوی کوثر – مجتمع نیلوفر – طبقه دوم – پ 5 خوانده: حمیدرضا حاج هاشم خانی به نشانی: مجهول 

المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختالف در خصوص دعوی خانم زهره 

مسائلی به طرفیت آقای حمیدرضا حاج هاشم خانی به خواسته مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال وجه 

چک به شماره 7755۶0 به عهده بانک ملی 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 

ابالغ قانونی در جلسه  اینکه خوانده علیرغم  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 

دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که به استناد مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/025/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/9/۱0( 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 دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳۳078/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970۳5290۱۶79 تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱0/۶ شماره پرونده: 9509980۳۶2۳0055۶ 

آقای  وکالت  با  علی  فرزند  جزی  حسن  محمدرضا  آقای  شاکی:   950950 شعبه:  بایگانی  شماره 

محمدامین بصیری فرزند سعید به نشانی: اصفهان – چهارراه شیخ صدوق – شیخ صدوق شمالی – 

جنب چاپ ندا – طبقه سوم گالری مبل سوین – دفتر وکالت متهم : خانم سیما باقری فرزند حسین 

به نشانی: مجهول المکان اتهام: صدور چک بالمحل گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام خانم سیما باقری فرزند حسین دائر 

بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 907۶89۴0 حسب شکایت آقای محمدرضا حسن جزی 

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و  با وکالت آقای محمدامین بصیری  فرزند علی، 

مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات وکیل شاکی پرونده و عدم حضور متهم پرونده، به استناد مواد 

۳ و 7 اصالحی قانون صدور چک، متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به ممنوعیت 

از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید و رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: ۳۳05۳/ م الف رئیس شعبه ۱0۳ دادگاه کیفری 2 اصفهان – ابراهیم حسین زاده

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۴09980۳5۱800۴۶۱شماره  پرونده:  95۱0۴2۶8۳۶۳00۱۶۱شماره  اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  :خاطره    نام   ۱ ردیف  له  محکوم  ۱۳95/۱0/۱5 مشخصات  تنظیم:  9۴0۴۴8تاریخ 

رسولی قزقپان  نام پدر: کریم     نشانی: اصفهان – اصفهان خ معراج  ک ش مرتضی دهکردیان 

بن ماه پ ۳2 مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: توران     نام خانوادگی : سواری   نشانی: 

مجهول المکان 2- نام : احمد نام خانوادگی : دهخدایی نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه 

دادنامه  و شماره   95۱009۶8۳۶۳0۱۴۳۱ به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی 

متوفی  ترک  ما  از  االرث  سهم  اساس  بر  محکومند  علیها  محکوم   9۴0997۶8۳۶۳00۳۱۳ مربوطه 

آزادی در حق محکوم له همچنین در  بهار  از مهریه شامل ۱90 عدد سکه  تادیه بخشی  به پرداخت 

ریال   2/۳۱8/000 مبلغ  مکلفند  علیها  محکوم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   5۱9 و   5۱5 مواد  اجرای 

ترک  ما  از  االرث  اساس سهم  بر  وکیل  الوکاله  تعرفه حق  مطابق  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت 

عهده محکوم  بر  ریال   2/500/005 مبلغ  به  دولتی  االجرای  بپردازد ضمنا حق  له  به محکوم  متوفی 

علیها می باشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 

اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 

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 

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

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

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

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

داشت  باز  له  محکوم  در خواست  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست   به ضمیمه 

می شود. 

شماره: ۳29۶0/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان – چنگیزی     

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 9209980۳5۱۳00875شماره  95۱0۴20۳5۱۳00۴۶0 شماره  اجرائیه:  شماره 

نشانی:  اقتصاد   :بانک مهر  نام   ۱ ردیف  له  تنظیم: ۱۳95/۱0/25 مشخصات محکوم  920999تاریخ 

اصفهان – خ توحید – جنب تاالر فرشچیان  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: مهرداد     نام 

خانوادگی : موسوی نام پدر: سید شکر خدا   نشانی: مجهول المکان 2- نام : پروین نام خانوادگی  

 : نشانی  موسوی   : خانوادگی  نام  علی حسین  سید   : نام   -۳ المکان  مجهول   : نشانی  موسوی   :

مجهول المکان ۴- نام : مهران نام خانوادگی : موسوی نام پدر: علی حسین نشانی : مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : ندا  نام خانوادگی : منصور  نام 

پدر : عبداله نشانی : اصفهان – چهارراه توحید – ساختمان به سامان – ط ۳ – واحد 9  نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد  نام : حسن نام خانوادگی : شیروانی فیل ابادی  نام 

پدر : رحمت اله  نشانی : اصفهان – اصفهان خ حکیم شفایی اول کوچه سجاد 2 پ ۶  نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

حکم مربوطه به شماره 95۱0090۳5۱۳0258۴ و شماره دادنامه مربوطه 9۳09970۳5۱۳00۶۱9 محکوم 

علیه محکوم است به اینکه خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و یک میلیون و پانصد و 

هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک تا زمان تادیه آن در 

حق خواهان ضمنا حق االجرا از زمان محکوم به بر عهده محکوم علیه است  )حکم غیابی (   محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

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

محکومیت مالی ۱۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 

شماره: ۳۳057/ م الف 
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توسعه فرهنگ قرآنی

کیمیای وطن

ــات اســامی  ــر تبلیغ ــس دفت رئی
اصفهــان گفــت: محبــت باورمندانه 
و اعتقــاد بــه مرجعیــت علمــی 
در  گمشــده  گوهــر  دو  قــرآن، 
ــز  ــه می ــه معاصــر اســت ک جامع
ــه.  ــه آن پرداخت ــرآن ب ــگ ق ــق فرهن تخصصــی توســعه و تعمی
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد قطب ــلمین محم ــام و المس حجت االس
ــرات آن در  ــاهده ثم ــت و مش ــازده اس ــی دیرب ــای فرهنگ کاره
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــول بکش ــال ها ط ــت س ــن اس ــه ممک جامع
برخــاف کارهــای عمرانــی و فیزیکــی کــه نتایــج آن ســریع در 
جامعــه منعکــس می شــود، کارهــای فرهنگــی بــه دلیــل آنکــه 
ــود  ــن ش ــاری تدوی ــا رفت ــد ت ــر می کن ــه را درگی ــر و اندیش فک
 جریانــی دیربــازده اســت. وی مرجعیــت قــرار دادن قــرآن 
و ایجــاد یــک نــگاه باورمندانــه علمــی بــه قــرآن بیــن نخبــگان 
کشــور را از وظایــف دفتــر تبلیغــات اســامی عنــوان و تصریــح 
ــای  ــه کاره ــود اینک ــا وج ــرآن ب ــت ق ــه مرجعی ــرد: در زمین ک
فرهنگــی انجــام شــده، ولــی متولــی ایــن کار کــه نقش آفریــن 
جــدی باشــد و در عرصه هــای مختلــف علمــی و فرهنگــی 
ــری و روش  ــی فک ــه کل ــرده و نظام نام ــانی ک ــد اطاع رس  بتوان
را طراحــی کنــد، نداریــم. حجت االســام قطبــی توجــه بــه قــرآن 
ــر  ــی بش ــی در زندگ ــی و معرفت ــع علم ــک منب ــوان ی ــه عن را ب
ــت  ــان دانس ــامی و مبّلغ ــات اس ــر تبلیغ ــف دفت ــر وظای  از دیگ
و اضافــه کــرد: وظیفــه مــا متوجــه ســاختن اندیشــه های عمــوم 
مــردم بــه قــرآن بــه عنــوان یــک منبــع علمــی و معرفتــی اســت 

کــه بــرای تأمیــن نیازهــای بشــر نــازل شــده اســت.

 ارسال ۳۵۰ اثر به دبیرخانه 

هفته قرآن و عترت کرمان
و  فرهنــگ  اداره کل  قرآنــی  فعالیت هــای  دفتــر  مســئول 
ــون ۳۵۰  ــت: تاکن ــان گف ــتان کرم ــمال اس ــامی ش ــاد اس ارش
ــه هفتــه قــرآن و عتــرت کرمــان ارســال شــده  ــه دبیرخان ــر ب اث
ــت  ــد مهل ــه تمدی ــه ب ــا توج ــت: ب ــی زاده گف ــا فتح ــت. رض اس
ارســال آثــار بــه دبیرخانــه هفتــه قــرآن و عتــرت اســتان 
ــن  ــه ای ــه ب ــار واصل ــمار آث ــاه، ش ــخ ۱۵ بهمن م ــا تاری ــان ت کرم
دبیرخانــه بــه ۳۵۰ اثــر رســید. وی ادامــه داد: بــه منظــور 
شهرســتان  در  پوســتر  و  عکــس  جشــنواره  تمرکززدایــی، 
بافــت، جشــنواره شــعر در شهرســتان رفســنجان، جشــنواره 
 آواهــا و نغمــات و جشــنواره تئاتــر در شهرســتان ســیرجان 
ــم  ــاه و فیلمنامه نویســی در شهرســتان ب ــم کوت و جشــنواره فیل
ــرت از  ــرآن و عت ــه ق ــزارش، هفت ــن گ ــود. بنابرای ــزار می ش برگ
2 تــا 8 اســفندماه ســال جــاری در اســتان کرمــان برگــزار 

می شــود. ایکنــا

معارف

 پرداخت تسهیالت 

برای ایجاد اقامتگاه های بوم گردی

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ســازمان  گردشــگری  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری از اختصــاص بیــش 
ــهیات  ــان تس ــارد توم از ۱۵ میلی
بــه حــدود ۳۰۰ طــرح گردشــگری 
ــی موحــد در  ــر داد. مرتضــی رحمان ــردی خب روســتایی و بوم گ
ــان ایــن  ــا بی ــد از اماکــن بوم گــردی در کاشــان ب حاشــیه بازدی
ــه  ــر گفــت: پــس از انعقــاد شــیوه نامه اعطــای تســهیات ب خب
اقامتگاه هــای بوم گــردی بیــن معاونــت گردشــگری و صنــدوق 
کارآفرینــی امیــد، از ســال گذشــته تاکنــون بیــش از 4۰۰ تقاضای 
تســهیات جهــت ایجــاد اقامتگاه هــای بوم گــردی معرفــی شــده 
کــه صنــدوق یادشــده بیــش از ۱۵ میلیــارد تومــان تســهیات بــه 

ــص داده اســت.  ــردی تخصی ــرح گردشــگری و بوم گ ط
ــان تســهیات از  ــون توم ــن حــدود ۱۰۰ میلی ــت: همچنی وی گف
طــرف ســازمان و صنــدوق شــرکا بــرای کســانی کــه می خواهنــد 

ــد، پرداخــت می شــود. ایــن فعالیــت را انجــام دهن
 معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی بــا بیان اینکــه 4۰۰ 
ــد  ــت می کنن ــور فعالی ــوز در کش ــردی دارای مج ــگاه بوم گ اقامت
 گفــت: ایــن تنــوع اقامتگاه هــا در محیط هــای کویــری، روســتایی

جنگلــی و در بافت هــای محلــی مناطــق کشــور، خــودش 
ــت  ــم اقام ــن ه ــد؛ ای ــل می کن ــه عم ــک جاذب ــوان ی ــه عن  ب
ــد  ــمت بازدی ــه س ــگران را ب ــم گردش ــد و ه ــت می کن را مدیری
از شــهرها هدایــت می کنــد. وی ضمــن تأکیــد بــر اینکــه 
ــگری  ــه گردش ــتی ب ــع دس ــی و صنای ــراث فرهنگ ــق در می رون
 ســود می رســاند، گفــت: خدمــات مــا بایــد متنــوع باشــد 

و بوم گردی مکمل هتل های ماست.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از جاذبه هــای مهــم بــرای 
ــژه اروپایی هــا حضــور در اقامتگاه هــای  گردشــگران خارجــی، به وی
افــراد تجربه هــای جدیــد  ایــن  افــزود:  بوم گــردی اســت 
را جســت وجو می کننــد  و برخــی حرفــه ای هســتند؛ آن هــا 
ــا آداب رســوم، ســنت ها و آیین هــا آشــنا  ــد ب ــد بیاین می خواهن

شــوند.
ــع  ــق صنای ــتاها و رون ــعه روس ــزود: توس ــد اف ــی موح  رحمان
 دســتی در آن هــا، بخشــی از سیاســت های ســازمان بــوده 
و هســت. توجــه بــه گردشــگری روســتایی بــرای مــا در دســتور 
کار قــرار دارد؛ چنــد ســال اســت کــه روســتاها را تقویــت 
می کنیــم تــا در حــوزه زیرســاخت و در اقامتــگاه، به ویــژه 
ــوند.  ــال ش ــگری فع ــوزه گردش ــردی در ح ــای بوم گ اقامتگاه ه
ــر  ــی ب ــا مبتن ــطح دنی ــگری در س ــام گردش ــه داد: نظ وی ادام
ــگاه  ــک اقامت ــه ی ــی را ب ــد کس ــما نمی توانی ــت؛ ش ــوع اس تن
ــردی  ــد و بوم گ ــوع باش ــا متن ــات م ــد خدم ــد. بای ــدود کنی مح

ــا را دارد. ــای م ــل هتل ه ــش مکم ــم نق ه

خبر کوتاه

فهرســت عناویــن فعالیت هــا بــرای نــوروز متفــاوت و ویژه ۹۶ 
در بیست وســومین جلســه ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر 
بررســی شــد کــه راه انــدازی رایــگان وای فــای در مســیرهای 
گردشــگری، یکــی از ایــن برنامه هاســت. ایجــاد و راه انــدازی 
ســامانه خدمــات ســفر و گردشــگری، اجــرای طــرح فرهنگــی 

کــردن  دایــر  جهانــی،  و  ملــی  نوروزگاه هــا، 
ــع  دســتی،  ــی صنای ــت و دائم ــای موق بازارچه ه
راه انــدازی سیســتم وای فــای رایــگان بــرای مردم 
در مســیرهای گردشــگری، برپایــی جشــن های 
ــه  ــن  راهــی ب ــدازی کمپ هــای بی ــوروزی، راه ان ن
 عنــوان اســتراحتگاه جــاده ای بــرای توقــف کوتــاه 
ــی و  ــپ محتوای ــد کلی ــافران، تولی ــردم و مس م

ــی  ــی و فرهنگ ــی، طبیع ــای تاریخ ــانی از جاذبه ه اطاع رس
ــاده ای،  ــل ج ــایل حمل ونق ــی وس ــش در تمام ــور و نمای کش
ــاد  ــک نم ــتان ی ــر اس ــرح ه ــرای ط ــی و اج ــی و هوای ریل
ــرای  ــژه ب ــات وی ــن خدم ــت عناوی ــوروز ۹۶، فهرس ــرای ن ب
ــود کــه مــورد بحــث و بررســی اعضــای ســتاد قــرار  ــوروز ب ن

گرفــت. حجــت هللا غامعلــی، معــاون فرهنگی اجتماعــی 
ــا اشــاره بــه  مرکــز مطالعــات وزارت کشــور در ایــن جلســه ب
اینکــه بــرای معرفــی شــهرهای برتــر در حــوزه عملکــرد ســتاد 
هماهنگــی خدمــات ســفر بایــد چارچــوب مشــخصی تعریــف 
شــود، گفــت: معرفــی شــهرهای برتــر، انگیــزه بســیار خوبــی 
فعالیت هــای  بــه  تحرک بخشــیدن  بــرای 
ســتاد اســت. وی اضافــه کــرد: بــا توجــه 
ــارج از  ــهرهای خ ــا ش ــهر ب ــه ۶۰ ش ــه اینک ب
کشــور تفاهم نامــه خواهرخواندگــی دارنــد، 
می توانیــم از ایــن ظرفیــت بــرای برپایــی 
اســتفاده  متفــاوت  نــوروزی  جشــن های 
کنیــم. پیرحســین کولیونــد، رئیــس ســازمان 
امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر، هــم گفــت: بــا توجــه 
بــه اهمیــت بخــش بهداشــت و درمــان، بایــد ایــن موضــوع را 
یــا در کمپ هــای بیــن  راهــی مــورد توجــه قــرار دهیــم یــا بــه  
ــرای ایــن بخــش ســامت در  طــور مســتقل کمپ هایــی را ب

ــراث ــم. می ــدازی کنی حــوزه ســتاد راه ان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور میــراث فرهنگــی در 
ــه  ــت: هرگون ــان گف ــزرگ اصفه ــوزه ب ــردی م شــورای راهب
 مداخلــه در عرصه هــای ثبــت تاریخــی نیازمنــد مجــوز 

و همکاری میراث فرهنگی است.
بحــث  درخصــوص  الهیــاری  فریــدون   
کارخانــه ریســباف و تبدیــل آن بــه مــوزه بــا 
توجــه بــه ثبــت ملــی بــودن ایــن اثــر اظهــار 
ــون رخ داده اســت بحــث  ــرد: آنچــه تاکن ک
ــر نظــر وزارت  ــم زی ــن مه ــوده و ای ــال ب انتق
راه و شهرســازی و اداره کل راه و شهرســازی 

ــت.  رخ داده اس
ــاره  ــه، درب ــن مجموع ــت ای ــال مالکی ــا انتق ــزود: ب وی اف
سیاســتگذاری های آینــده بــرای تبدیــل آن بــه مــوزه بــزرگ 
اصفهان شــورای راهبردی تشــکیل شــده و میــراث فرهنگی 
نیــز عضــوی از ایــن شوراســت. عــاوه بــر معاونــت میــراث 
فرهنگــی ســازمان، اداره کل میــراث اســتان اصفهــان نیــز 

 از اعضــای ایــن شــورا هســتند. مدیــر کل میــراث فرهنگــی
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
درخصــوص طراحــی و اقداماتــی کــه بــرای ایــن مــوزه قــرار 
اســت اتفــاق بیفتــد مــا در جریــان خواهیــم بــود و قطعــا 

نظــر خواهیــم داد. 
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــاری ب الهی
ثبــت  عرصه هــای  در  مداخلــه  هرگونــه 
تاریخــی نیازمنــد مجــوز و همــکاری میــراث 
ــا درخصــوص  ــت: قطع ــی اســت، گف فرهنگ
تبدیــل ریســباف بــه مــوزه، میــراث فرهنگــی 
ــات  ــار عملی ــه گام در کن ــگ و گام ب هماهن

ــود.  ــد ب خواه
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن واگــذاری و تبدیــل ایــن کارخانه 
بــه مــوزه یــک اتفاق بــزرگ اســت؛ چــرا کــه اوال مالکیت آن 
ــه دولــت واگــذار شــد و امــروز طرح هــا و سیاســت های  ب
دولــت کــه بایــد بــا موافقــت میــراث فرهنگــی انجــام شــود 

بــرای ایــن مجموعــه اجــرا خواهــد شــد. ایمنــا

هرگونه دخالت در مجموعه ریسباف باید با نظر میراث باشداینترنت رایگان برای گردشگران در نوروز ۹۶

حتما بخوانید!
اینترنت رایگان برای گردشگران ...

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹7۰۳۵۳۰۰۱۶42 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/7 شماره پرونده: ۹4۰۹۹8۰۳۶2۶۰۱2۶7 

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۹۱۰ پرونده کاسه: ۹4۰۹۹8۰۳۶2۶۰۱2۶7 شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهر 

نهایی شماره: ۹۵۰۹۹7۰۳۵۳۰۰۱۶42  بهشتی تصمیم  اصفهان )۱۰4 جزایی سابق( – مجتمع شهید 

شکات: ۱- خانم ملک بهرامیان رنانی فرزند احمد به نشانی: اصفهان – اصفهان – رهنان – خ سجاد 

2 – بن 2۵   2- خانم زهرا کیانی فرزند علیرضا به نشانی: خ امام خمینی – خ درخشان – ک بوستان 

– منزل مولویان متهم : آقای علی نوروزی فرزند زمان به نشانی: مجهول المکان اتهام ها: ۱- توهین 

به اشخاص عادی 2- مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای امیدوار نوروزی فرزند سانیار دائر 

بر توهین از طریق ارسال پیامک به شکات خانم ها ملک بهرامیان و زهرا کیانی موضوع کیفرخواست 

صادره از سوی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 

عدم حضور  ارسالی  پیامکهای  متن  مخابرات  از  استعام  از جمله شکایت شکات،  موجود  دالیل  و 

متهم علیرغم نشر آگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم 

تشخیص مستندًا به ماده ۶۰8 قانون تعزیرات وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی 

در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی 

با عنایت به جمیع اوراق و پیامک ها بوده و فی النفسه موضوعیت نداشته لذا دادگاه بزهکاری نامبرده 

را در این خصوص محرز ندانسته مستندًا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم 

موصوف صادر و اعام می نماید. رأی صادره نسبت به بزه توهین غیابی محسوب ظرف بیست روز از 

تاریخ اباغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

شماره: ۳22۳۳/ م الف رئیس شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان - هاشمی

دادنامه 
کاسه پرونده : ۵۶7/۹۵ شماره دادنامه : 7۵۱ مورخ ۹۵/۹/۳ مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان : سعید مهری فرزند احمدرضا نشانی : خ آتشگاه، نبش بن بست ۶ 

مجهول  نشانی  اصغر  فرزند  مسائلی  رشید  محمد   : خوانده  اول  طبقه  )سعادت( ساختمان محک 

المکان خواسته : مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک به مبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت مطلق هزینه 

های دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای 

وجه  ریال   4/۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مسائلی  رشید  محمد  آقای  طرفیت  به  مهری  سعید 

بخشی چک به شماره ی ۰7۰۵۹۰ مورخ ۹۳/۵/2۳ به عهده ی بانک ملی به انضمام مطلق خسارت 

عدم  گواهی  و صدور  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی، 

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

آن دارد. واین که خوانده علی رغم اباغ 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 ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 

، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵22 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

قانونی  تعرفه ی  آگهی طبق  دادرسی و حق هزینه نشر  بابت هزینه  ریال   ۱۹۵/۰۰۰ و  اصل خواسته 

در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )۹۳/۵/2۳( موصوف  رسید چک  سر  تارخی  از  تادیه  در  تأخیر  خسارت 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی 

 در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : ۳۱7۵۳ / م الف – قاضی شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: ۹2۰۹۹7۰۳۵۱۰۰۱2۰۵ تاریخ تنظیم: ۱۳۹2/8/28 شماره پرونده: ۹۱۰۹۹8۰۳۵۱۰۰۱۵۵۳ 

شماره بایگانی شعبه: ۹۱۱۵۶8 خواهان: آقای منصور منظری به نشانی: اصفهان – بلوار ملت – پ 

۱۰۰ – بن بست ارکیده خوانده: آقای حمید جعفری ولدانی به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 

۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای منصور منظری 

و  نهصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند  ولدانی  جعفری  آقای  طرفیت  به  اسفندیار  فرزند 

پنجاه میلیون ریال بابت وجه ۵ فقره به شماره های ۱7/۵/87-۳۳۰8۵۵ ، 2۵/۳/87-۳۳۰۵8۹ ، 

۳۳۰8۵۶-۱7/۶/87 ، ۳۳۰8۵۳-۱7/۳/87 ، ۳۳۰8۵4-۱7/4/87 به انضمام تأخیر تأدیه و اعسار 

از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه اواًل با توجه به شهادت شهود معرفی شده، دعوی اعسار خواهان 

هزینه  پرداخت  از  اعسار  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۵۰4  به  و مستندًا  داند  وارد می  را 

شناسایی  خود  بانکی  آدرس  به  خوانده  اینکه  به  توجه  با  ثانیًا  نماید  می  اعام  و  صادر  را  دادرسی 

نشده و به موجب ماده 22 قانون صدور چک آدرس مذکور اقامتگاه قانونی وی به حساب می آید 

و بی تردید بنابر قاعده تبعیت امر حقوقی از امر کیفری، ماده مذکور مشمول رسیدگی های حقوقی 

نیز می شود، لذا گواهی مإمور اباغ مبنی بر عدم شناسایی آدرس مذکور را به منزله اباغ تلقی می 

نماید رابعًا با توجه به تصویر مصدق چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره شده  از بانک 

محال علیه و بنا بر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت به محض ارائه 

باید کارسازی شود دعوی خواهان را وارد می داند مستندًا به مواد ۱۹8 ، ۵۰2 ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون 

آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت 

مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها 

لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادر شده در مورد اعسار حضوری محسوب ظرف مهلت 

حکم  مورد  در  و  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز   2۰

اباغ واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت  از تاریخ  صادر شده غیابی، ظرف مهلت 2۰ روز 

 2۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

 است.

شماره: ۳222۹/ م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - ایمان غریب نواز 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم لیا ستایش فرد دارای شناسنامه شماره 2۶7  به شرح دادخواست به کاسه ۵۶۵2/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمس اله ستایش 

فرد بشناسنامه ۵۱4  در تاریخ ۹۵/۱۰/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- لیا ستایش فرد - ش ش 2۶7  فرزند 2- مهری صرافی مایری 

- ش ش ۱۵۰۵2   همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شد. 

شماره : ۳۳۱۳7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به    47۶ شماره  شناسنامه  دارای  ورنوسفادرانی  جعفری  بهمن  آقای 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از   ۵۶2۰/۹۵

رمضانعلی جعفری ورنوسفادرانی بشناسنامه ۱447  در تاریخ ۹۵/۹/۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- بهمن جعفری ورنوسفادرانی - ش ش 

47۶  فرزند 2- شهین جعفری ورنوسفادرانی - ش ش ۱۱4   فرزند  و ال غیر    اینک با انجام 

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

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 : ۳۳۱۳8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید بیاتی دارای شناسنامه شماره ۱۱۰۵7  به شرح دادخواست به کاسه ۵۶۹۹/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین بیاتی کمیتکی 

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹2/۶/۱۰ تاریخ  در    ۱27۱8۵4۵۱۱ بشناسنامه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- راضیه میریان اندانی - ش ش 2۰۳2۳  مادر 2- حمید بیاتی 

کمیتکی - ش ش ۱۱۰۵7   پدر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شد. 

شماره : ۳۳۱۳۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کاسه 8۹۳/۹4  به شرح دادخواست    ۱۹۰ دارای شناسنامه شماره  زرقونی  آقای منوچهر 

نیا  فرهمند  مهین  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

بشناسنامه ۳24۳۶  در تاریخ ۹۰/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- بهجت زرقونی - ش ش ۱2۱4  فرزند 2- منوچهر زرقونی - ش ش ۱۹۰  

فرزند  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : ۳۳۱4۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به    ۵727 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  باقریان  صفیه  خانم 

۵787/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 

کرد قلعه عسگری بشناسنامه ۱27۵۹4۶42۹  در تاریخ ۹4/4/۱۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- اصغر کرد قلعه عسگری - ش ش 4۶8  پدر 

2- صفیه باقریان خوراسگانی - ش ش ۵727  مادر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۳۱4۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کاسه ۵74۰/۹۵  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱۳   خانم کوکب شریفی 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر شریفی ولدانی 

بشناسنامه ۱47۹  در تاریخ ۹۵/۳/۱8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- کوکب شریفی ولدانی - ش ش ۱۳  مادر  و ال غیر    اینک با انجام 

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

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 : ۳۳۱42/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قاسم احمدی دارای شناسنامه شماره 2  به شرح دادخواست به کاسه ۵۶۵۶/۹۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی احمدی بشناسنامه ۱4  

در تاریخ ۹4/۱۰/۱4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱- حسن احمدی - ش ش 4۵2۳۳   فرزند 2- حسین احمدی - ش ش 4۵2۳4   فرزند 

۳- قاسم احمدی - ش ش 2   فرزند 4- مهدی احمدی - ش ش ۱۳   فرزند ۵- فاطمه احمدی 

- ش ش ۶۰   فرزند ۶- زهرا احمدی - ش ش ۶   فرزند 7- سکینه احمدی - ش ش 4۹   همسر  

و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

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

شماره : ۳۳۱48/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   ۵۶4۹/۹۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به    ۹7۱ شماره  شناسنامه  دارای  مالکی  زهرا  خانم 

اسماعیلی  احترام  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

چمگردانی بشناسنامه ۱78۶  در تاریخ ۹۵/۳/۱۵  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- اصغر مالکی - ش ش ۱۱۰۹   فرزند 2- پروین مالکی - ش 

ش ۳۳   فرزند ۳- زهرا مالکی - ش ش ۹7۱   فرزند 4- زهره مالکی - ش ش 7۹۱   فرزند 

۵- فرشته مالکی - ش ش 24۰۵   فرزند ۶- فاطمه مالکی - ش ش 7۵4۵   فرزند 7- حسین  

مالکی - ش ش ۵۶   همسر  و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

 شد.

 شماره : ۳۳۱4۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شهناز کرمی گاونانی دارای شناسنامه شماره ۱۵4۹  به شرح دادخواست به کاسه ۵۶۱۹/۹۵ 

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

گاونانی بشناسنامه 4۰۱  در تاریخ ۹۵/۹/2۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

به ۱- احمدرضا کرمی گاونانی - ش ش ۵82   فرزند 2- مهین کرمی  آن مرحوم منحصر است 

گاونانی - ش ش 4۹8   فرزند ۳- سهیا کرمی - ش ش ۳   فرزند 4- زهرا کرمی گاونانی - ش 

ش ۶2۱   فرزند ۵- شهربانو کرمی گاونانی - ش ش 24۹   فرزند ۶- منور زمانی جوهرستانی - ش 

ش 74   همسر 7- شهناز کرمی گاونانی - ش ش ۱۵4۹   فرزند 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 : ۳۳۱۵۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹4۰۹۹8۰۳۵۰۹۰۰84۵شماره  پرونده:  شماره   ۹۵۱۰42۰۳۵۰۹۰۰۵۶۰ اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  :علیرضا   نام   ۱ ردیف  له  محکوم  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مشخصات  تنظیم:  تاریخ   ۹4۰۹47

محمدی فریدن نام پدر: اسفندیار    نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان- بهارستان- انتهای 

الفت شرقی- روبروی مجتمع قضایی- مجتمع محتشم کاشانی-بلوک بی واحد ۱۰8  مشخصات 

محکوم علیه ردیف ۱- نام: سید حسین    نام خانوادگی : جزایری الرگانی نام پدر:سید کمال   نشانی: 

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

غیابی ۹۵۰۹۹7۰۳۵۰۹۰۰۰۰7 محکوم علیه محکوم است به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 

خودرو پژو آردی یشمی روغنی به شماره پاک ۱۳-۵۶8ب8۹ که در حال حاضر به شماره ۵۳-۶۱۱س 

7۵ می باشد را در حق خواهان و پرداخت مبلغ ۱/۹۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و 

2/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولت .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . ۳- 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 

8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( ۵- انتقال مال 

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

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

می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از 

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

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳۹4( شماره: ۳۳۰۹8/ م الف  

مدیر دفتر شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری    

آگهی فقدان سند مالکیت 
-2۱8 وراثت شماره  بموجب گواهی حصر  فرزند حسن  ابادی  فیل  فرامرزی  منوچهر  مرحوم  وراث 

7۰/7/28 و فرم ۱۹ مالیاتی شماره 8۱۹-7۰/8/۱۹ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مدعی میباشد 

که سند مالکیت دویست سهم مشاع از دو هزار سهم از بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست سهم 

دو دانگ مشاع از هفتاد و چهار هزار و یکصد و شصت سهم ششدانگ پاک 24۹ فرعی از ۱۵2۰۱ 

اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه 24۱ دفتر 7۱۰ و به شماره ثبت ۱۳۱878 و به شماره 

چاپی مسلسل ۹4۶۱42 ثبت و بنام نامبرده صادر و نقل گردیده و به صفحه 4۶۶ دفتر ۹8 خروجی 

و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق 

تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

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

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

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

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

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۳۹44/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان علی منعمیان    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسین بیرانوند   

به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی شورای حل 

اختاف به کاسه 4۰۳/۹۵ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱2/۱۵ ساعت ۱۹/4۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از 

آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر 

شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور 

شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/22/۹۵/۶۹2/م الف مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف آران و بیدگل 

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــوت  ــر ل ــه کوی اگــر تصــور شــما از کرمــان چیــزی شــبیه ب
ــتر  ــه بیش ــد. اگرچ ــر دهی ــت آن را تغیی ــر اس ــت، بهت اس
مناطــق کرمــان را بیابــان احاطــه کــرده، امــا مناطــق 
کوهســتانی کرمــان آب و هوایــی کامــا متفــاوت بــا مناطــق 
هــوای  و  آب  نه تنهــا  مناطــق  ایــن  در  دارد.  کویــری 
ــا  ــی آن زیب ــه مناظــر طبیع ــم اســت، بلک کوهســتانی حاک
و چشــم نواز اســت. آبشــارها ســهم مهمــی در زیبایــی ایــن 
منطقــه دارنــد و مــا در ایــن گــزارش شــما را بــا چنــد آبشــار 

ــم. ــنا می کنی ــان آش ــتان کرم ــای اس زیب
    آبشار خوشکار

در مســیر صعــود بــه قلــه اللــه زار در ارتفاعــات بحــر آســمان 
دو آبشــار زیبــا قــرار دارد؛ آبشــارهایی کــه بــه دلیــل اینکــه 
ــام  ــن ن ــه ای ــع شــده، ب ــام خوشــکار واق ــه ن در مســیری ب
ــارها  ــن آبش ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــوند. ب ــناخته می ش ش
ــان، در روســتای کیســکان  ــه ســمت کرم از جــاده بافــت ب
توقــف کنیــد. از ایــن مــکان پیــاده روی بــه ســمت آبشــارها 
ــیر  ــار مس ــکار در کن ــان خوش ــود. در دره رودخ ــاز می ش آغ
رودخانــه ادامــه مســیر دهیــد تــا بــه آبشــارهای خوشــکار 
ــت.  ــده اس ــع ش ــاری واق ــار دوم، غ ــار آبش ــید. در کن برس
ــار  ــه غ ــوی دهان ــار جل ــت غ ــمت راس ــره س ــار از صخ آبش

قــدری  بــه  آب  شــدت  بهــار  فصــل  در  فرومی ریــزد. 
ــیر  ــود. مس ــی می ش ــار مخف ــت آبش ــار پش ــه غ ــت ک اس
ــیر  ــه مس ــبت ب ــتری نس ــای بیش ــه مهارت ه ــاز ب دوم نی
از جــاده  ایــن مســیر  بــه  بــرای دسترســی  دارد.  اول 
ــع  ــا از تواب ــه زار بخشــی زیب ــه ســمت الل کرمــان – بافــت ب
ــیده  ــک کش ــربه فل ــات س ــه ارتفاع ــه در دامن ــیر ک بردس
اللــه زار واقــع شــده ادامــه مســیر دهیــد. پــس از طــی ۱۰۰ 
ــه  ــد رســید. ادام ــه زار خواهی ــه جــاده فرعــی الل ــر ب کیلومت
ــی  ــه زار منته ــه الل ــر ب ــول 2۰ کیلومت ــه ط ــی ب ــاده فرع ج
ــا  ــطح دری ــری از س ــاع 27۰۰ مت ــه زار در ارتف ــود. الل می ش
ــه شــمار  واقــع اســت و ســردترین شــهر اســتان کرمــان ب
ــه گل  ــان در زمین ــر کاش ــد از قمص ــهر بع ــن ش ــد. ای می آی
ــی اســت.  ــری(، صاحــب شــهرت فراوان محمــدی )گابگی
ــدای  ــه ابت ــور از آن ب ــا عب ــد ب ــیر س ــه زار در مس ــد از الل بع
مســیر پیــاده روی می رســد. ایــن منطقــه تنگــه اورتــی نــام 
ــر  ــدود ۶ کیلومت ــی ح ــه اورت ــا دهن ــه زار ت ــه الل دارد. فاصل
ــاده روی از  ــیر پی ــت. مس ــی اس ــاده خاک ــورت ج ــه ص ب
 کنــار رودخانــه اللــه زار در دره اورتــی بــه آبشــارهای اول 

و دوم خوشــکار و نهایتا قله الله زار منتهی می شــود.
    آبشار چهرن

ــر  ــد دیگ ــر و مانن ــر راب ــا و بک ــق زیب ــی از مناط ــرن، یک چه
 نقــاط ایــن منطقــه پوشــیده از درختــان گــردو، زردآلــو

ــه اســت.  ــزار و مســیر رودخان ــز چشــمه، چمن ــر و نی صنوب
در فاصلــه ای کمتــر از 2 کیلومتــر و در بخــش شــمالی ایــن 
ــات  ــه از ارتفاع ــود دارد ک ــه ای وج ــیر رودخان ــتا، مس روس
متــر   ۱۰۰۰ حــدود  از  پــس  می یابــد.  جریــان  اللــه زار 
پیــاده روی در ســمت راســت، تنگــه کوچکــی وجــود دارد کــه 
صــدا و تصویــر آبشــار چهــرن را نمایــان می ســازد. آبشــاری 
ــا حــدود ۱2 متــر ارتفــاع کــه فضــای ایــن تنگــه را کامــا  ب

ــت. ــاخته اس ــاوت س متف
    آبشار دره وامق آباد

ایــن آبشــار بــه آبشــار گوهــر کوهپایــه یــا آبشــار دره 
شنگســتان نیــز شــناخته می شــود. در ایــن مســیر 2 

ــا  ــاد ی ــارهای دره وامق آب ــام آبش ــه ن ــز ب ــر نی ــار دیگ آبش
دره شنگســتان جــاری اســت. منطقــه ییاقــی کوهپایــه در 
فاصلــه  تقریبــی ۳۰ کیلومتــری در شــمال شهرســتان کرمــان 
قــرار دارد. دشــت و دامنــه، رودخانــه، آبشــارها و آبادی هــای 
بــرای گذرانــدن  از مهم تریــن مقاصــد  کوهپایــه یکــی 
اوقــات فراغــت کرمانی هــا محســوب می شــود. منطقــه ای 
ــیرهای  ــت، در مس ــای پایین دس ــر زیبایی ه ــاوه ب ــه ع ک
ــیمک  ــه س ــه قل ــود ب ــیرهای صع ــژه مس ــت، به وی باالدس
ــه ای  ــیرهای کوهپای ــن مس ــی از زیباتری ــر، یک ــوه گه ــا ک ی
 اســتان کرمــان، میزبــان جلوه هــای دلپذیــر طبیعــت 

است.
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حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر، بــا 
شاهین شهر

وحید وطنخواهان اصفهانی

ــت:  ــه ســاختمان پالســکو گف ــه حادث اشــاره ب
ــه  ــن حادث ــب ای ــه در قل ــای مجاهدان ــا تالش ه ــانان دالور ب آتش نش
ــاد و  ــه ی ــدند ک ــارو ش ــوار روی ــی ناگ ــا اتفاق ــد و ب ــدا کردن ــور پی حض

خاطره آن ها در دل همه مردم کشور باقی خواهد ماند.
ــرد و  ــاره ک ــهر اش ــت شاهین ش ــه نکوداش ــه هفت ــه ب ــری در ادام امی
ــهری  ــهر )ش ــت شاهین ش ــه نکوداش ــزاری هفت ــدف از برگ ــت: ه گف
ــا 12 بهمن مــاه، آشــنایی  ــا جمعیتــی روزافــزون( در6 ت توســعه پذیر ب

ــت. ــهر اس ــای ش ــیل و ظرفیت ه ــنت ها، پتانس ــا س ــردم ب م
وی دســتگاه و خدمــات شــهری شــهرداری شاهین شــهر را باکیفیــت 
ــطح  ــه در س ــی ک ــی، آموزش ــات تفریح ــرد: امکان ــوان ک ــد و عن خوان
ــن شــهر  ــت ای ــر جمعی ــه ب ــی اســت ک ــا شــده، از جاذبه های شــهر بن
هــر ســاله افــزوده؛ شاهین شــهر بــه عنــوان شــهری مــدرن بــا 
ــن  ــای نوی ــا و روش ه ــا طرح ه ــن ب ــدرن و همچنی ــای م معماری ه

ــود. ــی ش ــال معرف ــا و فع ــهری پوی ــته ش توانس
ــا شــاخصه های  ــزود: شاهین شــهر، شــهری فرهنگــی اســت ب وی اف
هــزار   36 از  بیــش  و  دانشــگاهی  مرکــز   5 جملــه  از  فــراوان؛ 
ــن شــهر باســواد  ــوان دومی ــه عن ــه ب ــل ک ــوز در حــال تحصی دانش آم
ــی  ــای فرهنگ ــا ظرفیت ه ــهر ب ــن ش ــود. در ای ــناخته می ش ــور ش کش
مــردم از نقــاط مختلــف کشــور و از اقوامــی متفــاوت ســکونت کردنــد 
و بــا رعایــت نــکات شــهروندی، زندگــی خوبــی را در کنــار هــم دارنــد. 
ــر  مراکــز فرهنگــی، هنــری و ورزشــی شــهرداری شاهین شــهر هــم ب
جاذبه هــای ســکونتگاهی شــهر افــزوده و موجــب افزایــش جمعیــت 

بــوده اســت.
امیــری بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری در بخــش جاذبــه و گردشــگری 
بــرای  زیــادی  ایــن شــهر ظرفیت هــای  در  عنــوان کــرد:  شــهر 

ســرمایه گذاری ایجــاده شــده کــه در تاریــخ شاهین شــهر ســابقه 
نــدارد. ظــرف 2 مــاه گذشــته بیــش از 350 میلیــارد تومــان در شــهر 
ــی از  ــده و بخش ــروع ش ــا ش ــت. پروژه ه ــده اس ــرمایه گذاری ش س
ــت.  ــال اجراس ــر در ح ــی دیگ ــیده و بخش ــرداری رس ــه بهره ب ــا ب آن ه
ــود. ــد ب ــده شــهر خواه ــر آین ــی ب ــزوده خوب ــا، ارزش اف ــن پروژه ه ای

وی اظهــار داشــت: توســعه خدمــات الکترونیــک شــهر را در دســتور کار 
داشــتیم کــه در ایــن زمینــه اقدامــات بســیار جالــب توجهــی صــورت 
ــز  ــه. در راســتای حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آالیندگــی نی گرفت
ــروژه ای  ــای پ ــام و طرح ه ــی انج ــای خوب ــهر برنامه ه ــطح ش در س
هــم در ایــن راســتا اجــرا شــده اســت؛ از جملــه کارهــای ماســت کــه 
ظــرف 2 مــاه گذشــته انجــام دادیــم: بیــش از 30 هکتــار فضــای ســبز 
ــاری  ــش 30 هکت ــن افزای ــه در اجــرای ای ــم ک ــه کردی ــه شــهر اضاف ب
بیــش از 12 پــارک محلــه بــه تعــداد پارک هــای ســطح شــهر افــزوده 

شــده اســت.
ــی آن در  ــه دلیــل موقعیــت جغرافیای وی آالیندگــی ســطح شــهر را ب
ــزود:  ــد و اف ــم خوان ــا شــهرهای ســطح اســتان مه نقــش ارتباطــی ب
ــه  ــایل نقلی ــه وس ــردد روزان ــهر و ت ــراف ش ــع اط ــای صنای آالیندگی ه
ــرای  ــادی را ب ــیار زی ــی بس ــفانه آالیندگ ــی، متاس ــخصی و عموم ش
شاهین شــهر بــه وجــود آورده؛ لــذا همــه بایــد دســت در دســت هــم 

ــم. ــش دهی ــهروندان را افزای ــالمت ش ــای س ــاخصه های ارتق ش
ــی  ــی و خدمات ــی، تفریح ــز فرهنگ ــعه مراک ــث توس ــه بح ــری ب امی
اشــاره کــرد و افــزود: از دیگــر سیاســت های مــا، برنامــه توســعه ایــن 
ــه  ــه و در مرحل ــورت گرفت ــته ص ــاه گذش ــی 2 م ــه ط ــت ک ــز اس مراک
اجــرا قــرار دارد. همچنیــن بحــث کاهــش خطرپذیــری و ایمن پذیــری 
بــرای شــهروندان کــه همــواره یکــی از نــکات مهمــی بــوده کــه بــر آن 
 تاکیــد داشــتیم؛ شــهروندان، به ویــژه کســانی کــه در بخــش صنعــت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــواره بای ــد، هم ــش دارن ــازی نق و ساختمان س

ــد. ــت کنن ــررات را رعای ــون و مق ــه و قان توج
 وی ادامــه داد: مشــارکت شــهروندان شــهر در اجــرای پروژه هــا 
و طرح هــای شــهری، آمــوزش شــهروندی در مباحــث فرهنــگ 
شــهری، اجــرای برنامه هــای اوقــات فراغــت در 8 مجموعــه فرهنگســرا 
بــرای 124 هــزار نفــر در ســال گذشــته، اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــرارداد  ــی، ق ــای فرهنگی ورزش ــت برنامه ه ــی در جه ــش خصوص بخ
بیــش از یــک میلیــارد تومــان بــا بخــش خصوصــی در جهــت 
آســیب های اجتماعــی، جابجایــی روزانــه بیــش از 110 هــزار نفــر 
ــاد  ــوس، ایج ــتگاه اتوب ــا 127 دس ــهر ب ــهرداری شاهین ش ــط ش توس

 پــارک ســوار طالقانــی، ایســتگاه مکانیــزه هوشــمند اتوبوســرانی
حضــور بیــش از 1100 دســتگاه تاکســی در خطــوط مختلــف در ســطح 
ــاه  ــی در 20 م ــتگاه تاکس ــازی 90 دس ــل، نوس ــت حمل ونق ــهر جه ش
گذشــته در راســتای طــرح نوســازی نــاوگان تاکســیرانی، روزانــه بیــش 
از 5 میلیــون متــر مربــع خدمــات نظافــت ســطح شــهر و ســاماندهی 
دستفروشــان توســط خدمــات شــهرداری شاهین شــهر، بحــث تبدیــل 
زبالــه بــه کــود شــیمیایی در بهتریــن کارخانــه کــود کمپوســت در ســطح 
اســتان جهــت آالیندگــی محیــط زیســت، بیــش از 18 هــزار متــر مربــع 
فضــای ســبز و 50 هکتــار جنگلــکاری در ســطح شــهر، ایجــاد مرکــز 
تفریحــی ، گردشــگری و اقامتــی در شــرق شاهین شــهر، ایجــاد مرکــز 
30 هکتــاری شــامل پــارک آبــی، شــهر بــازی پیشــرفته و مگاســنتر بــا 
ســرمایه گذاری بالــغ بــر 600 میلیــارد تومــان، پــروژه متــروی اصفهــان 
ــان  ــذر، یادم ــورت روگ ــه ص ــر ب ــول 19 کیلومت ــه ط ــهر ب - شاهین ش
ــاختمان  ــر، س ــکن مه ــانی مس ــاختمان آتش نش ــام، س ــهدای گمن ش
ــه  ــالد، اضاف ــری شــهرک گلدیــس، دبســتان فــدک شــهرک می کالنت
ــاد  ــرانی، ایج ــازمان اتوبوس ــه س ــو ب ــوس ن ــتگاه اتوب ــدن 5 دس ش
ــد شــرقی مجموعــه بهشــت معصومــه کــه در دســتور کار قــرار  کمربن
ــر  ــد، از دیگ ــردای می رس ــه بهره ب ــال ب ــر امس ــه فج ــه و در ده گرفت

ــت. ــهر اس ــی در شاهین ش ــای اجرای برنامه ه
امیــری از افتتــاح و بهره بــرداری از پروژه هایــی در دهــه فجــر امســال  
خبــر داد و گفــت: امســال بیــش از 20 پــروژه افتتــاح خواهــد شــد کــه 

هزینــه آن بیــش از 500 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت؛ از جملــه:

  فرهنگسرای خانواده با اعتبار9/5 میلیارد تومان 
  پارکینگ آدینه با اعتبار 9/200 میلیارد تومان

  ایستگاه مکانیزه هوشمند اتوبوسرانی
  سایت باراندازه زباله 

  فرهنگسرای دانش و خالقیت 
  فرهنگسرای هنر

  پارک محله ای فاز 2 گلدیس 
  فاز 1 مجموعه تفریحی شاهین شهر 

  فاز 2عملیات آب برای فضای سبز شهری 
  مدرسه 12 کالسه شهدای حرم 

  روکش معابر انجام شده با اعتبار 6 میلیارد تومان.
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــه ســوال خبرن ــه شــهردار شاهین شــهر ب در ادام
ــاوگان فرســوده  ــاره نقــاط حادثه خیــز در ســطح شــهر و توســعه ن درب
ــه  ــود ک ــه ش ــد مطالع ــز بای ــاط حادثه خی ــخ داد: نق ــرانی پاس اتوبوس
توســط مشــاوران مــا در شــهرداری کارشناســی شــده و مــورد بحــث 
ــر  ــا ب ــه بن ــتیم ک ــت کار داش ــی را در دس ــت. محورهای ــی اس و بررس
بررســی های مشــاوران نیــاز دانســته نشــد کــه در محورهــای حادثــه 
پــل هوایــی و تقاطــع غیرهمســطحی ســاخته شــود؛ چــرا کــه فعــال تــا 

ــده جوابگوســت. ــا 8 ســال آین 7 ت
ــی  ــاد مقاومت ــرح اقتص ــتای ط ــا در راس ــازی اتوبوس ه ــاره بهس درب
بحــث نوســازی نــاوگان را در اولویــت قــرار و بــا تصویــب شــورای شــهر 
ــر اختصــاص  ــن ام ــه ای ــان را ب ــارد توم ــر 4/5 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
دادیــم. تاکنــون نیمــی از کار انجــام شــده و امیدواریــم تــا پایــان ســال 

آتــی بــه ســرانجام برســد.    

نشست خبری شهردار شاهین شهر با اصحاب مطبوعات استان


