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س  پس از سال ها تالش و مبارزه، سال ها خون دادن 

اسالمی  انقالب  فجر  طلیعه  خوردن،   دل  خون  و 
دل ها  در  امید  بارقه  و  زد  سر   1357 بهمن   12 در 

 زنده شد. به فرموده مقام معظم رهبری: »صدها شرط 
و صدها موقعیت باید ردیف شوند و کنار هم قرار گیرند تا 

خ دهد.«  حادثه ای مثل انقالب اسالمی بتواند ر
بگیریم  اسالمی  انقالب  شروع  را  فجر  دهه  مبدأ  گر   ا
)قضیه   41 سال  یعنی  کشید؛  طول  سال   15 حدود 
که در آن سوگند به قرآن  ایالتی و والیتی  انجمن های 
کتاب آسمانی آمد و امام  حذف و به جای آن سوگند به 

در حذف آن به پیروزی رسید(. 
گر مبدأ آن را نهضت اسالمی از زمان مشروطه بدانیم  ا
حدود 70 سال به طول انجامید. اما سؤال این است که 
کار؟  پاسخ  کار بود یا آغاز  پیروزی انقالب اسالمی پایان 
این است که با نگاهی کلی به جهان بینی اسالمی نه...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 وزیر اقتصاد:

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

»آگهی مزایده عمومی«
)نوبت اول(

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

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

تا روز پنج شنبه تاریخ 95/11/21 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.
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تذکر حاجی دلیگانی به روحانی:

گاز مغایر با  | دو برابر شدن قیمت 
قانون هدفمندی یارانه هاست  

صفحه 2



یادداشت سردبیرسرمقاله 

در پــی تعلیــق 5 هفتــه ای برنامــه »ثریــا« 
بســیج ۴۰ دانشــگاه کشــور در نامــه ای بــه 
ــرای  ــوری ب ــری ف ــیما »پیگی ــس صداوس رئی
ازســرگیری پخــش ثریــا« را خواســتار شــدند.

در بخشی از این نامه آمده: 
»در صداوســیما، علی رغــم هدفگذاری هایــی 
کــه مبتنــی بــر آرمان هــای اصیــل انقــاب 
ــی  ــوال شــاهد برنامه های اســامی اســت، معم
هســتیم کــه محتــوای آن همخوانــی چندانــی 
بــا ماهیــت صداوســیما در نظــام مقــدس 
ــق  ــارات بح ــدارد و انتظ ــامی ن ــوری اس جمه
دلســوزان نظــام و مــردم را از ایــن رســانه 
ــا اتخــاذ تصمیماتــی  ــرآورده نمی کنــد و گاه ب ب
برنامــه  ماننــد  برنامــه ای  پخــش  جلــوی 
ــالت  ــا رس ــب ب ــق متناس ــه ح ــه ب ــا« ک »ثری

اصلــی صداوسیماســت، گرفتــه می شــود.
حــذف برنامــه »ثریــا« از صداوســیما بــه 
ــه  ــرده ب ــه بی پ ــی ک ــه ای تحلیل ــوان برنام  عن
ــی  ــری در تمام ــکات و مطالبه گ ــی مش بررس
 بخش هــا از بهداشــت، بانکــداری، آمــوزش 
تــا وضعیــت معیشــت  پــرورش گرفتــه  و 

جامعــه  اقتصــادی  مشــکات  و  مــردم 
رگه هــای  همیــن  می توانــد  می پرداخــت، 
را  عدالتخواهــی  و  انقابی گــری  کم رنــگ 
کــه در ســازمان صداوســیما باقــی مانــده نیــز 

ــد. ــو کن ــا مح کام
ــا توجــه بــه جایــگاه و رســالتی  صداوســیما، ب
بخش هــای  حیاتی تریــن  جــزو  دارد،  کــه 
ــوری اســامی محســوب  نظــام مقــدس جمه
از  جمعــی  عنــوان  بــه   مــا  و  می شــود 
دانش آمــوزی  و  دانشــجویی  تشــکل های 
انقابــی و مطالبه گــر اســتان خوزســتان از 
شــخص  به ویــژه  و  صداوســیما  ســازمان 
جنابعالــی، خواســتار توجــه بیشــتر و پیگیــری 
فــوری بــرای از ســرگیری پخــش برنامــه 

ارزشــی »ثریــا« هســتیم.
البتــه نیــک می دانیــم افــرادی در بعضــی 
پســت های مدیریتــی و جایگاه هــای تصمیم گیری 
ــه  ــرال و غرب گرایان ــگاه لیب ــا ن ــه ب ــتند ک هس
ــه  ــا ب ــردن ی ــدود ک ــذف و مح ــال ح ــه  دنب ب
انقابــی  برنامــه ای  عبارتــی خنثــی کــردن 

ــنیم ــتند.« تس ــا« هس ــد »ثری مانن

جانشــین فرمانــده کل ارتــش گفــت: در ســال ۱۹۹۱ یــا ســال 
۲۰۰۱ میــادی کــه آمریــکا بــا پشــتیبانی ۳۰ کشــور در منطقــه 
ــا افغانســتان  ــراق ی ــت، قصــدش ع ــه حضــور یاف خاورمیان

نبــود؛ بلکــه می خواســتند بــه ایــران حملــه کننــد.
ــتان  ــا پوردس ــر احمدرض ــن، امی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــده کل ارت ــین فرمان  جانش
در آســتانه فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر و سی وهشــتمین 
ــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی در مراســم  ســالگرد پی
صبحــگاه مرکــز آمــوزش شــهید اســدی دژبــان آجــا حضــور 
یافــت و لبــاس ســربازی را یــک لبــاس پرافتخــار دانســت.
وی در جمــع کارکنــان پایــور وظیفــه مرکــز آمــوزش شــهید 
ــرای  ــا ملتــی ب ــان آجــا گفــت: اگــر کشــوری ی اســدی دژب
جنــگ آمــاده باشــد و در برابــر نامایمــات و ناســازگاری های 
دشــمن نهراســد، در جنــگ پیــروز خواهــد شــد؛ لــذا 
کســب آمادگــی در جنــگ خیلــی مهــم اســت و امــروز کــه 
 فرصــت داریــم بایــد خودمــان را آمــاده کنیــم و قابلیت هــا 

و توانمندی های خودمان را ارتقا دهیم.
ســخنانش  ادامــه  در  ارتــش  فرمانــده کل  جانشــین   
ــردم  ــرای م ــت ب ــاس امنی ــربازان، احس ــس س اعتمادبه نف

ــی  ــی رزم ــرکات آمادگ ــرای دشــمنان را از ب ــی ب و بازدارندگ
خوانــد و تصریــح کــرد: وقتــی کــه ســرباز یــا یــگان نظامــی 
ــود  ــت خ ــد و مأموری ــود را بشناس ــت خ ــاح  و مأموری  س
ــود  ــس می ش ــب اعتمادبه نف ــد موج ــرده باش ــن ک را تمری
ــی  ــای نظام ــد یگان ه ــردم بدانن ــه م ــی ک ــی زمان و از طرف
ــاس  ــتند، احس ــمن هس ــا دش ــه ب ــاده مقابل ــدرت آم ــا ق ب
امنیــت می کننــد و دلشــان قــرص خواهــد شــد و دشــمن 
هــم وقتــی ایــن آمادگــی را ببینــد، دیگــر جرئــت حملــه بــه 

ــی بازدارندگــی. ــن یعن کشــورمان را نخواهــد داشــت و ای
ــا ســال  ــزود: در ســال ۱۹۹۱ ی ــر پوردســتان در ادامــه اف امی
۲۰۰۱ میــادی کــه آمریــکا بــا پشــتیبانی ۳۰ کشــور در منطقــه 
خاورمیانــه حضــور یافــت قصــدش عراق یــا افغانســتان نبود 
ــه  ــران حمل ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــتند ب ــه می خواس بلک
ــه  ــد و متوج ــی را دیدن ــن آمادگ ــه ای ــی ک ــا زمان ــد؛ ام کنن
ــر وجــود  ــر هوشــمند و مدب ــک رهب ــا ی شــدند در کشــور م
ــد و مــردم را نیــز  ــه زیبایــی کشــور را اداره می کن دارد کــه ب
دیدنــد کــه پشــتیبان رهبــر عزیزشــان هســتند، فهمیدنــد بــا 
ایــن کشــور نمی شــود مقابلــه کــرد و ایــن از بــرکات آمادگــی 

اســت. تســنیم

ســفیر ســوئیس در تهــران بــه عنــوان حافــظ منافــع 
دولــت آمریــکا بــه وزارت خارجــه احضــار و یادداشــت 
اعتراضــی ایــران درخصــوص صــدور فرمــان اجرایــی 

اخیــر ترامــپ بــه وی تحویــل داده شــد.
امــور خارجــه  بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت 
گفــت: ســفیر ســوئیس در تهــران بــه عنــوان حافــظ 
ــر  ــکا بعدازظه ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــع دول مناف
دیــروز احضــار و یادداشــت اعتراضــی جمهــوری 
ــی  ــان اجرای ــران درخصــوص صــدور فرم اســامی ای
ــت  ــال محدودی ــکا و اعم ــور آمری ــر رئیس جمه  اخی

و برخــورد تبعیض آمیــز علیــه شــهروندان ایرانــی 
ــد. ــل داده ش ــه وی تحوی ــکا ب ــه آمری ــفر ب ــرای س ب
ــی  ــان اجرای ــدور فرم ــدار ص ــن دی ــزود: در ای وی اف
ــور  ــه منظ ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــور ای رئیس جمه
ــی  ــهروندان ایران ــفر ش ــرای س ــت ب ــال محدودی اعم
 بــه آمریــکا بــه بهانه هــای واهــی و تبعیض آمیــز 
ــا کنوانســیون های حقــوق  ــر ب ــل قبــول و مغای غیرقاب
 بشــری دانســته، مفاد قــرارداد ۱5 اوت ۱۹55 حقوقی 
و کنســولی بیــن دو کشــور اعــام و بــر حفــظ و 
ــد. ــد ش ــی تاکی ــهروندان ایران ــوق ش ــت از حق صیان
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد: در 
ایــن جلســه بــه ســفیر ســوئیس یــادآوری شــد کــه 
مــردم ایــران خــود طــی دهه هــای گذشــته مظلومانــه 
قربانــی گروه هــای تروریســتی مــورد حمایــت آمریــکا 
ــای  ــات گروه ه ــک از عملی ــا در هیچ ی ــوده و نه تنه ب
افراطــی تروریســتی حضــور نداشــته اند، بلکــه در 
همــه جوامعــی کــه در آن اقامــت کرده انــد، بــه 
عنــوان یکــی از قانونمدارتریــن شــهروندان و ســاکنان 

ــارس ــده اند. ف ــداد ش قلم

وکای ملــت کلیــات طــرح اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیات 
 و وظایــف شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران 

را تصویب کردند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، نماینــدگان در نشســت علنــی دیروز 
ــات  ــی کلی ــان بررس ــه در جری ــوه مقنن ــن( ق ــنبه ۱۰ بهم )یکش
طــرح اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیات و وظایــف شــوراهای 
ــق، ۱6  ــا ۱6۰ رأی مواف اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران، ب
رأی مخالــف و ۳ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۱8 نماینــده حاضــر 

در جلســه بــا کلیــات ایــن طــرح موافقــت کردنــد.
کولیونــد  محمدجــواد  طــرح،  ایــن  بررســی  جریــان   در 
رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در مجلــس 
ــش  ــوری را در پی ــت  جمه ــوراها و ریاس ــات ش ــت: انتخاب گف

ــم. داری
 در ایــن طــرح پیشــنهاداتی مبنــی بــر مــدرک تحصیلــی 
کاندیداهــای شــوراها و نحــوه برگــزاری انتخابات لحاظ شــده که 
از نماینــدگان درخواســت داریــم بــرای بررســی هرچــه ســریع تر 
ایــن طــرح بــا آن موافقــت کننــد و بــه کلیــات آن رأی دهنــد تــا 
 بتــوان ایــن قانــون را بــرای انتخابــات ســال جــاری بــه نتیجــه

 رساند. تسنیم

 عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه گفــت: شــرکت گاز 
ــاف  ــن خ ــه ای ــرده ک ــر ک ــی را دو براب ــت گاز مصرف قیم
قانــون هدفمنــدی اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــنبه مجل ــی روز یکش ــه علن در جلس
ــهر  ــردم شاهین ش ــده م ــی، نماین ــینعلی حاجی دلیگان حس
در تذکــری خطــاب بــه رئیس جمهــور گفــت: شــما مســئول 
ــون اساســی هســتید. یکــی از مــوارد اساســی  اجــرای قان
ــرای  ــتغال ب ــن اش ــت، تأمی ــهروندی اس ــوق ش ــه از حق ک

ــت.  ــان اس جوان
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه ادامــه داد: هــر روز 
ــی  ــوند؛ برخ ــکار می ش ــا بی ــاغان م ــادی از ش ــداد زی تع
ــد. ــوق نگرفته ان ــه حق ــاه اســت ک ــن م ــز چندی ــران نی کارگ

ــرای  ــان اینکــه دولــت وظیفــه دارد ب ــا بی ــی ب حاجی دلیگان
اشــتغال امکانــات الزم را فراهــم کنــد، گفــت: صنــدوق 
کارآفرینــی و بانک هــا بــه جوانــان وام اشــتغال نمی دهنــد 
بانک هــا حتــی بــه صنایــع نیــز کمــک نمی کننــد؛ مــردم از 

هــر طــرف تحــت فشــار هســتند.
بــرای  درآمــد  دســت کم  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت:  ــود، گف ــم ش ــان فراه ــت قبوضش ــت پرداخ ــردم جه م
شــرکت گاز قیمــت گاز را دو برابــر کــرده اســت؛ ایــن 
ــا  ــردم از کج ــت؛ م ــدی اس ــون هدفمن ــاف قان ــدام خ  اق

بیاورند؟ مهر

نامه بسیج دانشجویی ۴۰ دانشگاه کشور به رئیس رسانه ملی

نه به حذف »ثریا«

امیر پوردستان:

آمریکا با پشتیبانی ۳۰ کشور می خواست به ایران حمله نظامی کند
احضار سفیر سوئیس

کلیات یک طرح مهم در مجلس تصویب شد

 پیشنهادات جدید نمایندگان درباره 

مدرک تحصیلی کاندیداهای شوراها

تذکر حاجی دلیگانی به روحانی:

 دو برابر شدن قیمت گاز 

مغایر با قانون هدفمندی یارانه هاست

حتما بخوانید!
احضار سفیر سوئیس دوشنبه  11  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  357  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 انقالب اسالمی، گام اول در فرآیند 

ساخت تمدن نوین اسالمی                                         

ادامه از صفحه یک: 
 آغــاز بــود و نــه پایــان؛ بلکــه 

استاد دانشگاه
دکتر محمدجواد قاسمی  

انقابیگــری در نهضــت دینــی 
ــا  ــاز و ت ــخ آغ ــدای تاری ــه از ابت ــت ک ــاخصه ای اس ش
ــه  ــگاه ب ــا ن ــر ب ــا اگ ــت؛ ام ــد داش ــه خواه ــا ادام انته
ــم  ــه تحلیــل بپردازی ــران ب ــده انقــاب اســامی ای پدی
انقــاب اســامی، اولیــن گام بــرای رســیدن بــه تمــدن 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــمار می آی ــه ش ــامی ب اس
 بــرای رســیدن بــه تمــدن اســامی پنــج مرحلــه 

را مطرح کردند:
 مرحلــه اول: انقــاب اســامی، مرحلــه دوم: تشــکیل 
دولــت  تشــکیل  ســوم:  مرحلــه  اســامی،  نظــام 
ــه  ــامی و مرحل ــور اس ــارم: کش ــه چه ــامی، مرحل اس

ــامی. ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــم: ایج پنج
تبییــن وضعیــت کنونــی  بــرای  ایشــان   ســپس 
می فرماینــد: »مــا در کــدام مرحله ایــم؟ مــا در مرحلــه  
ــیده ایم.  ــامی نرس ــور اس ــه کش ــوز ب ــا هن ــومیم؛ م س
هیــچ کــس نمی توانــد ادعــا کنــد کــه کشــور مــا 
اســامی اســت. مــا یــک نظــام اســامی را طراحــی و 
پایه ریــزی کردیــم ... االن یــک نظــام اســامی داریــم 
ــت در  ــای حکوم ــخص و مبن ــم مش ــش ه ــه اصول ک
ــه مســئوالن  ــوم اســت. مشــخص اســت ک آنجــا معل
چگونــه بایــد باشــند. قــوای ســه گانه وظایفشــان 
دارنــد،  دولت هــا  کــه  وظایفــی  اســت.  معیــن 
مشــخص و معلــوم اســت؛ امــا نمی توانیــم ادعــا 
کنیــم کــه مــا یــک دولــت اســامی هســتیم؛ مــا کــم 
داریــم. مــا بایــد خودمــان را بســازیم و پیــش ببریــم. 

ــم. )12/ 9/ 79(. ــت کنی ــان را تربی ــد خودم ــا بای م
ــژه کســانی  ــی، به وی ــه همگان ــن اســاس وظیف ــر ای  ب
ــت  ــن اس ــتند، ای ــری هس ــه انقابیگ ــه دارای روحی ک
ــاب در کشــور  ــت اســامی ن ــرای  تشــکیل دول ــه ب ک

ــد.  ــه کار گیرن ــوان خــود را ب تمــام ت
 تــا دولــت اســامی بــا مدیریــت جهــادی برپــا نشــود

کشــور اســامی نخواهیــم داشــت و تــا کشــور اســامی  
ــدن  ــت اســامی و تم ــد، ام ــدا نکن ــق پی ــی تحق واقع

اســامی نویــن ایجــاد نخواهــد شــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــه ای ک نکت
ــه برداشــتن گام هــای بعــدی مصمــم و  ــه ب ــد هم بای

ــیم.  ــدوار باش ــی امی ــروزی نهای ــه پی ب
و من هللا التوفیق

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(

ساده زیستی    
ــذار  ــار و بنیانگ ــای معم ــه فرمایش ه ــه مجموع ــر ب اگ
انقــاب اســامی نگاهــی داشــته باشــیم، خواهیــم دید 
کــه حضرتشــان بــر مشــی ساده زیســتی مســئوالن تاکید 
ــن  ــان همی ــی ایش ــه زندگ ــگاه ب ــتند و ن ــادی داش زی
شــیوه را بیــان مــی دارد. امــام در اوج ســادگی و بســیار 
زاهدانــه زندگــی می کردنــد و ایــن روش الگویــی 
ــخصیت های  ــژه ش ــد؛ به وی ــیاری ش ــرای بس ــی ب عمل
برجســته انقــاب و تعــداد زیــادی از شــهدای عزیــز بــه 
امامشــان اقتــدا کردنــد و ساده زیســتی را مشــی خــود 
قــرار دادنــد. روش زندگــی ایشــان از امامــان معصــوم 
گرفتــه شــده اســت. شــیوه زندگــی امامــان شــیعه)ع( 
ــد  ــه آن نبودن ــته ب ــا و دلبس ــیر دنی ــه اس ــود ک ــن ب  ای
و در هــر وضعــی، ایــن روحیــه را بــا کمــال قــدرت حفظ 
ــد.  ــا ایــن حــال از مواهــب دنیــا اســتفاده می کردن و ب
رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »طوبــی لَمــن أســَلم َوکاَن 
ــام  ــه اس ــی ک ــال کس ــه ح ــا ب ــًا.« خوش ــه کفاف  عیُش

را بپذیرد و زندگی او به قدر کفاف باشد.
 امــام نیــز از ایــن حالــت روحــی مســتثنا نبــود 
و این گونــه زندگــی کــردن، بــا روح او و پدرانــش 
فرودســت  قشــر  همســطح  بــود.  شــده  عجیــن 
جامعــه زندگــی می کــرد و حتــی حاضــر نشــد در 
گرمــای طاقت فرســای نجــف، پنکــه ای بخــرد یــا 
شــب ها بــرای اســتراحت بــه منطقــه خنک تــری 
ماننــد کوفــه بــرود. امــام حتــی در پاریــس نیــز 
ــتور  ــان دس ــت سنش ــوا و کهول ــرمای ه ــود س ــا وج ب
را  مسکونی شــان  منــزل  وســایل گرمــازای  دادنــد 
ــتان  ــه در زمس ــران ک ــردم ای ــا م ــا ب ــد ت ــوش کنن خام
ــرما  ــد و س ــا بودن ــت در تنگن ــود نف ــت کمب ــه عل  57 ب

را تحمل می کردند، همدردی  کنند. 
زهــد و ســادگی امــام، یــادآور زهــد و ســادگی انبیــای 
ســلف صالــح بــود و همــه را متحیــر کــرده بــود. نکتــه 
ــن  ــت در بهتری ــام می توانس ــه ام ــود ک ــن ب ــم ای مه
ــاده  ــا س ــد؛ ام ــی کن ــادی، زندگ ــاظ م ــه لح ــرایط ب ش
می زیســت. اگــر کســی از تمکــن مالــی برخــوردار 
نباشــد و ســاده زندگــی کنــد، ارزش نیســت؛ زیــرا 
ســادگی بــر او تحمیــل شــده اســت. لــذا بعضــی 
ــد:  ســادگی را نشــأت گرفته از فقــر می داننــد و معتقدن
کســی کــه نــدارد، ســاده زندگــی می کنــد. ولــی میــان 
فقــر و ســادگی تفــاوت وجــود دارد؛ ســادگی بــر فقــرا 
ــادگی  ــت ها، س ــا ساده زیس ــت؛ ام ــده اس ــل ش تحمی
ــن اســت از  ــه ممک ــا آنک ــد؛ ب را خــود انتخــاب کرده ان
تمکــن مالــی هــم برخــوردار باشــند و ایــن، یــک ارزش 

اســت. 
ــان  ــان ایش ــام و اطرافی ــی ام ــادگی در زندگ ــن س ای
قابــل مشــاهده بــود. ایشــان نه تنهــا از تجمــات بیــزار 
بودنــد، بلکــه از امــور غیرتجملــی هــم دوری می کردنــد. 
ــود و  البتــه ســادگی جــزو خصایــص حضــرت امــام ب
ــه  ــن خصیص ــا ای ــد ت ــث نمی ش ــه ای باع ــچ حادث هی
جــای خــود را بــه چیــز دیگــری بدهــد. ایشــان حتــی 
ــن  ــاک میه ــه خ ــاب و ورود ب ــروزی انق ــس از پی  پ
ــظ  ــود را حف ــادگی خ ــردم، س ــات م و در اوج احساس
و از بســیاری از تجمــات دوری کردنــد. امــام)ره( 
حتــی مراســم تشــریفات ورود بــه میهــن را نیــز اجــازه 
ــورش را وارد  ــد ک ــر می خواهن ــد: مگ ــد و فرمودن ندادن
ایــران کننــد... یــک طلبــه از ایــران خــارج شــده و همان 
ــان  ــم می ــن می خواه ــردد. م ــران بازمی گ ــه ای ــه ب طلب
امتــم باشــم و همــراه آنــان بــروم ولــو پایمــال شــوم. 
ــزرگ  ــوی ب ــا الگوگیــری از بان امــام در زندگــی خــود ب
ــردم  ــود، م ــرای خ ــتی را ب ــواره ساده زیس ــام، هم  اس
ترجیــح  و  داده  قــرار  تأکیــد  مــورد  مســئوالن،  و 
می دادنــد در اتاقشــان، بــه جــای فــرش، موکــت پهــن 
باشــد و اغلــب بــا مخالفــت اطرافیــان )بــه جــز افــراد 

خانــواده( روبــرو می شــدند.

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

رهبر حزب کارگر انگلیس:

باید از ورود ترامپ به بریتانیا جلوگیری کرد
ــه  ــش ب ــی در واکن ــا در اظهارات ــر بریتانی ــزب کارگ ــر ح رهب
ــت ورود  ــر ممنوعی ــی ب ــکا مبن ــور آمری ــان رئیس جمه فرم
اتبــاع 7 کشــور مســلمان گفــت: تــا زمانــی کــه ایــن سیاســت 
وجــود دارد، بایــد مانــع ورود رئیس جمهــور آمریــکا بــه 

ــا شــد. بریتانی
ــر حــزب  ــن، رهب ــای وطــن، جرمــی کوربی ــزارش کیمی ــه گ ب
کارگــر بریتانیــا، در واکنــش بــه فرمــان دونالــد ترامــپ 
رئیــس جمهــور آمریــکا، بــرای ممنوعیــت ورود مســلمانان به 
آمریــکا گفــت: بایــد ترامــپ را از ورود بــه بریتانیــا بازداشــت.
 بــه نوشــته روزنامــه ایندیپندنــت رهبــر حــزب کارگــر بریتانیــا 
گفــت: تــا زمانــی کــه سیاســت ممنوعیــت ورود مســلمانان 
بــه آمریــکا وجــود دارد، نبایــد اجــازه ورود دونالــد ترامــپ بــه 

بریتانیــا داده شــود.
 کوربیــن گفــت: ایــن اقــدام عجیــب اســت و سیســتم 
پارلمــان آمریــکا هــم در واقــع بایــد بــه دنبــال حفــظ 

باشــد. افــراد  حقــوق  ابتدایی تریــن 
ــرزا مــی«، نخســت وزیر  ــه »ت  کوربیــن همچنیــن خطــاب ب
بریتانیــا، گفــت: تــا زمانــی کــه دولــت آمریــکا حقــوق ابتدایی 
ــا  ــت وزیر بریتانی ــد، نخس ــت نمی کن ــن را رعای آزادی و قوانی
ــفر  ــی در س ــم م ــد. خان ــازش کن ــپ س ــا ترام ــد ب ــم نبای ه
اخیــرش بــه آمریــکا دعــوت ملکــه بریتانیــا از ترامــپ را بــه 
ــان  ــردن فرم ــوم ک ــن از محک ــی همچنی ــرد. م ــاغ ک وی اب
ترامــپ در ممنوعیــت ورود مســلمانان امتنــاع کــرد کــه بعــداز 

ــوم کرد.دانشــجو ــادات شــدید آن را محک انتق

با موافقت مجلس و دولت

 سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( 

تعطیل رسمی تعیین شد
نماینــدگان مجلــس بر اســاس موافقــت دولــت، 8 ربیع االول 
ســالروز شــهادت حضــرت امــام حســن عســکری)ع( و آغــاز 
امامــت حضــرت ولیعصر)عــج( را بــه عنــوان تعطیــل رســمی 

ــن کردند. تعیی
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــن،  نماین ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اســامی در نشســت علنــی صبــح دیــروز )یکشــنبه( پارلمــان 
الیحــه اعاده شــده احــکام دائمــی قوانیــن پنج ســاله توســعه 
جمهــوری اســامی ایــران از شــورای نگهبــان را مــورد بحــث و 
بررســی قــرار داده و بــا اصاحاتــی بــه منظــور تأمیــن نظــر آن 

شــورا بــه تصویــب رســاندند.
بــه موجــب مصوبــه مجلــس، 8 ربیــع االول ســالروز شــهادت 
حضــرت امــام حســن عســکری)ع( و آغــاز امامــت حضــرت 

ولیعصر)عــج( بــه عنــوان تعطیــل رســمی تعییــن شــد.
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، پیــش 
ــت:  ــور گف ــه مذک ــی الیح ــد الحاق ــن بن ــی ای ــاز بررس از آغ
ــت  ــود دول ــرده ب ــام ک ــن اع ــش از ای ــان پی ــورای نگهب ش
ــه  ــت؛ ب ــته اس ــه ای نداش ــع مصوب ــی 8 ربی ــه تعطیل در زمین
ــی  ــا تعطیل ــت ب ــا دول ــود؛ ام ــرده ب ــل آن را رد ک ــن دلی همی
ــذا دیگــر مشــکلی در  8 ربیــع االول موافقــت کــرده اســت؛ ل
ــد  ــن بن ــه ای ــان ب ــراد شــورای نگهب ــه نیســت و ای ــن زمین ای

حــل شــده اســت.
ــک الیحــه  ــی ی ــد الحاق ــت جــزء 5 بن ــن وکای مل همچنی
احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه را بــه منظــور تأمیــن نظــر 

شــورای نگهبــان حــذف کردنــد. گفتمــان

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

 نجومی بگیران، پول های اضافی را 

پس دادند
ــی  ــود مجلــس گفــت: مدیران  رئیــس کمیســیون اصــل ن
کــه دارای حقوق هــای نجومــی بودنــد، طبــق گــزارش 
ــازاد  ــورت م ــه ص ــه ب ــی را ک ــبات پول های ــوان محاس دی

ــد. ــس دادن ــد، پ ــه بودن گرفت
بــه گــزارش کیمیــای وطــن داوود محمــدی، رئیــس 
کمیســیون اصــل نــود مجلــس، دربــاره آخریــن وضعیــت 
پرونــده مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی اظهــار کــرد: 
ــاره کســانی کــه حقوق هــای  ــوان محاســبات کشــور درب دی
نجومــی دریافــت کردنــد گزارشــی را تهیــه کــرده و بــه 

ــت. ــه داده اس ــس ارائ ــود مجل ــل ن ــیون اص کمیس
وی افــزود: در ایــن گــزارش قیــد شــده تمــام افــرادی کــه 
دارای حقوق   هــای نجومــی و خــاف عــرف بوده انــد، مــازاد 

آنچــه را دریافــت کردنــد پــس داده انــد.
رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــت حقوق ه ــان دریاف ــه در جری ــانی ک ــن کس همچنی
ــه  ــر آنچ ــازاد ب ــی را م ــد و حقوق ــف بودن ــی متخل نجوم
بایــد می گرفتنــد، دریافــت کردنــد، پرونده هایشــان بــه 
ــده  ــاع داده ش ــور ارج ــابات کش ــوان محاس ــرای دی دادس

ــت. اس
محمــدی دربــاره اینکــه برخــی از مدیرانــی کــه حقوق هــای 
مــازادی  پول هــای  هنــوز  دریافــت کرده انــد   نجومــی 
را کــه گرفتنــد پــس نداده انــد، گفــت: گزارشــی را کــه 
دیــوان محاســبات بــه مــا ارئــه داده مبنــی بــر ایــن اســت 
کــه همــه کســانی کــه حقوق هــای نجومــی دریافــت کــرده 

ــد. ــغ دریافتــی خــود را پــس دادن ــد، مــازاد مبل بودن
ــه  ــردی ک ــا ف ــر ی ــر مدی ــدون شــک اگ ــرد: ب ــد ک وی تاکی
جــزو دریافت کننــدگان حقوق هــای غیرمتعــارف بــوده 
پول هــای دریافتــی را پــس ندهــد، پرونــده وی بــه مراجــع 
ــز  ــه نی ــوه  قضائی ــون ق ــود؛ چ ــاع داده می ش ــی ارج قضای

ــزان ــده اســت. می ــر جــدی ایــن پرون پیگی

معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: برخــی بــزرگان 
ــیر  ــان مس ــه فرزندانش ــکان از جمل ــه نزدی ــا از ناحی م
ــیب ها  ــن آس ــه ای ــد ب ــود. بای ــوض می ش ــان ع زندگی ش

توجــه کنیــم و راه نفــوذ را ببندیــم.
ــام  ــنا حجت االس ــن از ایس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
و المســلمین غامحســین محســنی  اژه ای در نشســت 
ــه  ــوذ در عرص ــی نف ــاد حقوق ــی ابع ــی »بررس تخصص
اقتصــاد سیاســی« کــه در دانشــگاه امــام حســین)ع( 
ــر  ــه فج ــیدن ده ــک فرارس ــن تبری ــد، ضم ــزار ش برگ
گفــت: امیــدوارم در ایــن روزهــا ببینیــم کــه کجــا 

ــم. ــد بروی ــا بای ــتیم و کج ــا هس ــم و کج بودی
ــه  ــزرگ دنیاســت ک ــای ب ــی از نعمت ه ــزود: یک وی اف

ــه نایــب  ــت فقی ــر پرچــم حــق و پرچــم والی مــا در زی
ــی  ــی اســت، زندگ ــت بزرگ ــه نعم ــج( ک ــام زمان)ع ام
ــود و در  ــوی ب ــا پهل ــم م ــی حاک ــک زمان ــم. ی می کنی
عصــر مــا رضاخــان بــود. امــروز ملتــی از لحــاظ کمــی 
بــزرگ، حاکمــش کیســت؟ حاکمــش ترامــپ اســت. 
ترامــپ را دیدیــد  و مختصــری از زبــان خــود او و 

ــنیدید. ــش از او ش رقیبان
معــاون اول قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: نبــرد 
ــق  ــا ح ــود و ت ــد ب ــوده و خواه ــل ب ــق و باط ــتیز ح س
هســت، باطــل جــوالن خواهــد داد. بــه عبارتــی باطــل 
ــه  ــد ک ــروز می دانی ــا حــق ســتیز دارد. ام ــه ب اســت ک
ــم  ــر و اعظ ــیطان اکب ــوت و ش ــل و طاغ ــن باط باالتری

ــا نظــام بــر حــق جمهــوری  و مــکار پیــر تجربه یافتــه ب
ــی  ــر کس ــتیز دارد. اگ ــر س ــد س ــور ج ــه ط ــامی ب اس
نبینــد او کــور نیســت و او نمی خواهــد ببینــد کــه امــروز 
آمریــکا و انگلیــس دشــمن سرســخت نظــام جمهــوری 

ــران هســتند. اســامی ای
محســنی  اژه ای گفــت: گاهــی اوقــات بی اطاعــی و 
ــی  ــون یک ــت. اکن ــکات اس ــراد از مش ــی اف کم اطاع

از مشــکاتمان بچه هــای مســئوالن هســتند. ایــن 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــی ندارن ــات توجه ــی اوق ــا گاه بچه ه
ــر  ــه خاط ــات ب ــی اوق ــد و گاه ــول و شــغل می گردن پ
ــم.  ــی خوردی ــه ضربات ــه چ ــد ک ــل ببینی ــهوت و جه ش
جملــه  از  نزدیــکان  ناحیــه  از  مــا  بــزرگان  برخــی 
فرزندانشــان مســیر زندگی شــان عــوض می شــود. 
ــوذ را  ــم و راه نف ــه کنی ــد توج ــیب ها بای ــن آس ــه ای ب
ببندیــم و بــه طمع هــا توجــه و بعــد بیــان کنیــم و بــه 

ــم. ــط بگویی ــئوالن ذی رب مس
ــمن  ــی دش ــگردهای قدیم ــی از ش ــه داد: یک وی ادام
و چــه کســانی  اســت  بــوده  از شــهوت  اســتفاده 
ــت  ــه حیثی ــار نشــدند؟ ب ــه خاطــر شــهوت گرفت ــه ب ک
نظــام و خودشــان لطمــه وارد شــد. چــه کار کنیــم کــه 
شــهوتمان را کنتــرل کنیــم؛ به ویــژه در ایــن اواخــر 
کــه خانمــی توانســته بــود بــه مســئولی نزدیــک شــود 
ــه او  ــت و ب ــور اس ــارج از کش ــم خ ــن خان ــر ای و دخت
گــزارش می دهــد کــه مــن بــه او نزدیــک شــدم و االن 
دیگــر خیلــی نزدیکیــم و بــه پــول و جیبــش دسترســی 
دارم. آیــا ایــن حرف هــا بــه دســت دشــمن نمی رســد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل  رئی
دولــت آمریــکا امــروز دچــار پدیــده هــراس از خــود و 
ســوءتفاهم بــا خــود شــده، گفــت: موضــع هنرمنــد مــا 
در مقابــل آمریــکا، نمونــه ای از غیــرت ایرانــی اســت.

جلســه  ابتــدای  در  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــامی عل ــورای اس ــس ش ــنبه مجل ــی روز یکش علن
الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در نطــق 
پیــش از دســتور خــود گفــت: اقدامــات اخیــر دولــت 
آمریــکا در لغــو ویــزا، َســخاَفت در بینــش و رفتــار آنــان 

ــان داد. ــتر نش را بیش
طرفــی  از  حادثــه  ایــن  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
هــراس ایــن دولــت را ظاهــر کــرد کــه از ســایه 
خــود هــم می ترســد. همچنیــن روحیــه خشــن 
ــه  ــر عوام فریبان ــت ظاه ــه پش ــان را ک ــتانه آن نژادپرس
ــود،  ــان شــده ب دموکراســی خواهی و حقــوق بشــر پنه
ــی  ــدرت امنیت ــه از ق ــوری ک ــه کش ــرد؛ وگرن ــکار ک آش

برخــوردار باشــد، بــا دلهــره، اضطــراب و هــراس چنیــن 
نمی گیــرد. تصمیماتــی 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی افــزود: ذکــر 
ــی  ــه نگران ــه بهان ــان آن هــم ب ــن می ــران در ای ــام ای ن
شــباهت  شــوخی  بــه  تروریســتی  اقدامــات  از 
 بیشــتری دارد. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ایــران 
ســال های  در  تروریســت ها  مقابــل  در  یک تنــه 
ــن  ــه ای ــورها ب ــن کش ــا ای ــتاد و بعده ــته ایس گذش

پیوســتند. جریــان 
ــت هایی  ــل تروریس ــم در مقاب ــت: آن ه ــی گف الریجان
کــه مســئوالن آمریکایــی، به ویــژه یکــی از کاندیداهــای 
ریاســت جمهــوری آمریــکا کــه قبــا وزیــر خارجــه آن 
ــا صراحــت اعــام کــرد »مــا داعــش را  ــود، ب کشــور ب

بــه وجــود آورده ایــم.«
وی تصریــح کــرد: دولــت آمریــکا امــروز دچــار پدیــده 

هــراس از خــود و ســوءتفاهم بــا خــود شــده اســت.
رئیــس قــوه مقننــه خاطرنشــان کــرد: دولــت آمریــکا 
ایــن نمونــه درس بگیــرد کــه در مقابــل  از  بایــد 
ــرار دارد و  ــدن ق ــه دار و متم ــزرگ، ریش ــت ب ــک مل ی
این گونــه اقدامــات عجوالنــه و نــارس، بیــش از آنکــه 
قــدرت آنــان را نشــان دهــد، هــراس و ضعــف آنــان را 

هویــدا می کنــد.
ــا  ــارزه ب ــش مب ــی ِفِل ــار داشــت: وانگه ــی اظه الریجان
ــه  ــی مکاران ــه عمل ــد ک ــا می کن ــم آن را برم تروریس
اســت؛ وگرنــه بعیــد اســت آنــان نداننــد مصــدر اصلــی 

تروریســت ها کجاســت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران کشــوری امــن و متکــی 
بــر خــود اســت، گفــت: ایــران برخــاف روش نااهانــه 
ــه  آمریــکا، زمینــه مــرودات اجتماعــی را بیــن ملــل ب
ــامی،  ــای اس ــاس ارزش ه ــر اس ــم و ب ــی فراه خوب
ــد  ــا عقای ــل ب ــه مل ــالمت آمیز هم ــتی مس از همزیس

ــد. ــت می کن ــون حمای گوناگ
 الریجانــی افــزود: ایــران در مبــارزه بــا تروریســم

راســخ اســت و دچــار بازیگری هــای کودکانــه بعضــی 
ــود. ــورها نمی ش از کش

ــه گــزارش کیمیــای وطــن از فــارس، ســردار سرلشــکر  ب
محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
در  دیــروز طــی ســخنانی  اســامی، صبــح  انقــاب 
ــان  ــا بی ــی)ع( ب ــام عل ــش ام ــش و پژوه ــنواره دان جش
اینکــه تفکــر و اندیشــه ورزی بــه شــدت مــورد نیــاز ســپاه 
و انقــاب در ایــن مقطــع حســاس اســت، اظهــار داشــت: 
چنــد ســالی اســت کــه بــه دنبــال موضــوع تحول خواهــی 
ــش در  ــش و پژوه ــت دان ــا، معاون ــرت آق ــر حض مدنظ
ســپاه ایجــاد شــده و پیشــرفت های خوبــی هــم داشــته 
اســت. مــا نیــز بایــد دانشــی کــه امــروز مــورد نیــاز ســپاه 

ــی بشناســیم. ــه خوب ــاب اســت را ب و انق
ــبک های  ــا و س ــواع روش ه ــر ان ــروری ب ــا م ــری ب جعف
نظامــی در میــدان نبــرد تصریــح کــرد: مبانــی کاســیک 
نظامــی کــه قبــل از انقــاب داشــتیم فقــط ۳  مــاه 
اول جنــگ دوام آورد و بنی صــدر کــه طرفــدار آن بــود 

بــاال بــرد و خدمــت امــام رفــت و  دســت هایش را 
ــم ســراغ  ــر کســی ه ــد تســلیم شــویم و دیگ ــت بای گف
آن روش هــا نرفــت. ادامــه جنــگ بــا تغییــر اساســی در 
ــگ  ــد از جن ــت و بع ــی صــورت گرف ــش نظام ــی دان مبان
ــه  ــتفاده از تجرب ــا اس ــد و ب ــش جدی ــاد دان ــا ایج ــز ب نی

ــم. ــه دادی ــدس راه را ادام ــاع مق دف
وی ادامــه داد: مــاک برخــی افــراد بــرای علمــی بــودن 
ــی  ــب غرب ــون کت ــا مت ــق آن ب ــا، تطاب ــات و حرف ه  نظری

و ماتریالیستی است.
فرمانــده ســپاه، تطابــق نداشــتن علــوم انســانی اســامی 
ــی  ــه را یک ــف جامع ــای مختل ــت در عرصه ه ــا مدیری ب
ــد از  ــت: بع ــت و گف ــور دانس ــی کش ــکات اساس از مش

انقــاب در مســیری کــه بایــد حرکــت می کردیــم حرکــت 
نکردیــم و مســیر انحرافــی را رفتیــم؛ چــون بعــد از 
انقــاب فرهنگــی تحــول در علــوم انســانی انجــام نشــد 

ــه کار  ــاز شــد و ب ــی ب ــوم قبل ــا همــان عل و دانشــگاه ها ب
ــه داد. ــود ادام خ

سرلشــکر جعفــری ســپاه را یــک نهــاد انقابــی و بــه روز 
ولــی در معــرض خطــر بروکراســی عنــوان کــرد و اظهــار 
داشــت: مردمــی بــودن و انقابــی بــودن، دو ویژگــی 

خــاص ســپاه اســت.
ــا  ــی ی ــای مردم ــه ادع ــت هم ــن اس ــزود: ممک وی اف
انقابــی بــودن داشــته باشــند، امــا این هــا در ســپاه یــک 

ویژگــی خــاص اســت.
سرلشــکر جعفــری درک و عمــل انقابــی را مبنــای 
پاســداری  و گفــت:  معرفــی کــرد  ســپاه  تشــکیل 
محافظه کارانــه ار انقــاب نتیجــه اش می شــود درجــا زدن. 
ــاهدیم؛  ــز ش ــر نی ــای دیگ ــه در حوزه ه ــزی ک ــی چی یعن
ــی  ــی بیش برندگ ــه یعن ــداری غیرمحافظه کاران ــا پاس  ام

انقاب. مهر

الریجانی در صحن مجلس:

دولت آمریکا دچار پدیده هراس از خود شده است

سرلشکر جعفری در جشنواره دانش و پژوهش امام علی)ع(:

پاسداری غیرمحافظه کارانه، راه حراست از انقالب است

معاون اول قوه قضائیه:

 مسیر زندگی برخی بزرگان ما 
از ناحیه فرزندانشان عوض می شود

هر
: م

س
عک
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اقتصـــاد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر مبارکه:

فوالد مبارکه مولود با برکت انقالب اسالمی است

ــه و امــام جمعــه شــهر  ــی فقی ــده ول حجت االســام محمــدی، نماین
مبارکــه، در اجــاس نمــاز شهرســتان مبارکــه کــه بــه میزبانــی شــرکت کیمیای وطن

ــط  ــران رواب ــور مدی ــا حض ــرکت و ب ــن ش ــات ای ــالن اجتماع ــه در س ــوالد مبارک ف
 عمومــی، حراســت و رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی ایــن شــرکت و ائمــه جمعــه 
و جماعــات و مســئوالن ادارات و نهادهــای شهرســتان برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی 
 از اهتمــام مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه بــرای اشــاعه فرهنــگ اســامی 
و اقامــه نمــاز در شــرکت و منطقــه بیــان کــرد: فــوالد مبارکــه به ویــژه در ســال جــاری 
ــت  ــن باب ــری داشــته کــه از ای در عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی حضــور پررنگ ت
ــا اســتناد بــه ترجمــه بعضــی  نیــز مراتــب قدردانــی خــود را اعــام می داریــم. وی ب
ــت  ــوزه معرف ــت: ح ــاز گف ــوص نم ــام درخص ــن اس ــن مبی ــات دی ــات و روای  آی

و بصیــرت در همــه عرصه هــا از جملــه عرصــه بندگــی خــدا، حــوزه بســیار حساســی 
ــت  ــه محب ــد، مقدم ــت باش ــر معرف ــد اگ ــی خداون ــه بندگ ــه در عرص ــرا ک ــت؛ چ اس

فراهـــم شده و پس از آن مســـئله بندگی خداونـــد مطرح مـی شـود.
اجرای سبک زندگی دینی

ــواده در اجــرای ســبک  امــام جمعــه شــهر مبارکــه درخصــوص اهمیــت نقــش خان
 زندگــی دینــی افــزود: اگــر در حــوزه خانــواده بــا یــک چالــش جــدی مواجــه هســتیم 
ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه فلســفه ازدواج بــه خوبــی تبییــن و شــناخته نشــده 
 اســت. وی ادامــه داد: در عرصــه اجتماعــی اگــر دو موضــوع فلســفه خلقــت 
ــه خــودی خــود  ــه ب ــرد، بســیاری از مشــکات جامع ــرار گی ــورد توجــه ق و ازدواج م
ــه  ــد ک ــز دریاب ــر چی ــش از ه ــان پی ــد انس ــوص بای ــن خص ــود؛ در ای ــل می ش ح
ــرای بندگــی  ــرای چیســت. چنانچــه متوجــه شــود کــه خلقــت ب  خلقــت و ازدواج ب
و ازدواج بــرای آرامــش اســت، در ایــن صــورت خانــواده ای را تشــکیل می دهــد کــه 

همخــوان بــا ایــن دو فلســفه وجــودی باشــد.
اهمیت نماز

ــه  ــز ب ــاز نی ــه نم ــت ب ــد بحــث اهمی ــه بای ــرای جامع ــرد: ب ــدی خاطرنشــان ک محم

ــرا  ــود؛ چ ــن ش ــی تبیی خوب
تقویــت حــوزه  نمــاز  کــه 
معرفتــی در ســنین مختلــف 
ــا  را موجــب می شــود. وی ب
ــت  ــه حقیق ــر اینک ــد ب تأکی
ــرای  ــد ب ــاز بای ــودی نم وج
همــه اقشــار جامعــه آشــکار 
شــود، گفــت: مفاهیم ارزشــی 
مادامــی کــه درون ســازی 
ــرد  ــد کارک ــوند، نمی توانن نش

ــند.  ــته باش ــود را داش خ
داشــت  نظــر  در  بایــد   
اگــر جــوان امــروز حــس 
کنــد کــه چگونــه نمــاز در 
ــش روح و روان  ــت آرام تربی
 حفــظ چارچــوب خانــواده 

ــه ســمت نمــاز گرایــش  ــم ب ــه طــور حت ــر اســت، ب ــد مؤث ــره وری تولی و افزایــش به
می یابــد. نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر مبارکــه، پاســخگویی مناســب بــه 
ــار نمــاز در  ــان در حــوزه نمــاز را یکــی از راهکارهــای تقویــت حــس آث شــبهات جوان
جوانــان و بــه طــور کلــی آحــاد مختلــف جامعــه برشــمرد و بــا بیــان اینکــه هیــچ گاه 
نمی تــوان بــه صــورت کاریکاتــوری یــک جریــان فرهنگــی را در جامعــه نهادینــه کــرد 
گفــت: خانــواده بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن نهادهــای تربیتــی انســان، مســاجد 
ــه ســمت  ــد در هدایــت انســان ب ــه خوبــی می توان جامعــه و محیــط کار و آمــوزش ب
مســیر تعالــی و تبییــن بــرکات نمــاز مؤثــر باشــد. وی احســاس همگانــی بــه ترویــج 
فرهنــگ نمــاز را مــورد تأکیــد قــرار داد و افــزود: اگــر امــروز آســیب های اجتماعــی 
ــاس  ــه احس ــه هم ــد ک ــن می طلب ــرده، ای ــدا ک ــروز پی ــور و ب ــته ظه ــش از گذش بی
ــد شــرایطی فراهــم کــرد کــه همــه آحــاد  ــد؛ بای ــی و احســاس مســئولیت کنن نگران

جامعــه از صمیــم قلــب و بــا حضــور کافــی گــرد نمــاز جمــع شــوند. 
ــای  ــن بن ــه باط ــا ب ــم، ام ــت کنی ــر را درس ــه ظاه ــرد: هرچ ــان ک ــدی خاطرنش محم
ــدن از  ــی ش ــی و خال ــد و تعال ــه رش ــه ب ــلما جامع ــم، مس ــی ندهی ــه اهمیت جامع
ــه  ــود؛ بلک ــل ش ــه دورهم نشــینی تبدی ــد جلســه ها ب ــید؛ نبای ــد رس ــکاری نخواه بزه
بایــد بــا تبــادل تجــارب ســایر پیشــگامان در ایــن عرصــه جامعــه را بــه مــکان بهتــری 
بــرای زندگــی مبــدل کننــد. وی در ادامــه ســخنانان خــود تصریــح کــرد: اگــر نمــاز در 
جامعــه مــا بــه فرهنــگ عمومــی تبدیــل شــود، مــا در ســتاد اقامــه نمــاز بــه توفیقــات 
بیشــتری دســت خواهیــم یافــت و ایــن میســر نخواهــد شــد مگــر اینکــه همــه آحــاد 
ــان ورزشــی و مســئوالن کشــور  ــان و مربی ــا، روحانی ــان، اولی ــه مربی ــه از جمل  جامع
و همچنیــن الگوهــای هنــری جامعــه بــه ترویــج فرهنــگ نمــاز و ســوق دادن مــردم 

بــه ســمت ایــن فریضــه بــه عنــوان یــک تکلیــف همــت گمارنــد.
ترویج فرهنگ نماز

ــر اینکــه نمــاز بایــد در جامعــه اقامــه شــود ــا تأکیــد ب   امــام جمعــه شــهر مبارکــه ب

نــه اینکــه فقــط بــه خواندن 
آن بســنده کنیــم، گفــت: 
اگــر روحانیــت در صــف 
ــاز  ــگ نم ــج فرهن اول تروی
می بینــد کــه جوانــان کمتــر 
بــرای اقامــه نمــاز اشــتیاق 
بایــد  می دهنــد  نشــان 
بــه  عاجــل  اقدامــی  بــا 
فکــر چاره اندیشــی باشــد؛ 
ــده  ــت از زن ــه صحب ــرا ک چ
نگهداشــتن نمــاز اســت. 
وی تأکیــد کــرد: بایــد اقامه 
نمــاز بــه عنــوان دغدغــه 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ اجتماع
شــود؛ بایــد در نظــر داشــت 
اگــر جامعــه نمازخــوان مــا 
بخواهــد تدیــن و دینــداری را بــه اثبــات برســاند، یکــی از راه هــای آن توجــه بــه مــردم 
اســت. بایــد دردمنــد جامعــه بــود و در بدنــه آن چرخیــد و بــا آشــنایی و تــاش هرچــه 
ــد  ــداری را همانن ــد دیــن و دین ــرای رفــع گرفتاری هــای مــردم کار کــرد. بای بیشــتر ب
ــرای  ــی ب ــز محل ــداری و نی ــا مســجد هــم محــل دین ــم ت ــت کنی دوران انقــاب تقوی

ــود. ــش ش ــج دان تروی
حضور همه جانبه جوانان و بزرگساالن در مساجد

محمــدی از حضــور همه جانبــه جوانــان و بزرگســاالن در مســاجد و پیگیــری و تــاش 
ــرد  ــاد ک ــامی ی ــه اس ــرای جامع ــرازی ب ــوان ت ــه عن ــردم ب ــکات م ــل مش ــرای ح  ب
و در همیــن خصــوص گفــت: ائمــه جماعــات بایــد بیشــترین ارتبــاط را بــا مأمومیــن 
ــی خــود  ــرد واقع ــاز کارک ــه نم ــن صــورت اســت ک ــا در ای  خــود داشــته باشــند؛ تنه
را پیــدا کــرده و نبایــد اســقاط تکلیــف ســرلوحه کار باشــد. وی تأکیــد کــرد: خداونــد از 
ــادی عمــل و رفــع تکلیــف را نخواســته اســت  ــن زی ــژه مروجــان دی انســان ها، به وی

بلکــه صفــوت، پاکــی و خلــوص در عمــل را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت. 
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر مبارکــه در پایــان ســخنان خــود تصریــح 
کــرد: خوشــبختانه شــرکت فــوالد مبارکــه، مولــود انقــاب اســت و بــا همــت مســئوالن 
ایــن کارخانــه همــواره فضــای فرهنگــی و اخاقــی در ایــن شــرکت ســاری و جــاری 
بــوده اســت؛ بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد در حــوزه فرهنــگ و غنی تــر کــردن 
ــن  ــرد. همچنی ــذار ک ــی فروگ ــچ کوشش ــد از هی ــاز نبای ــات نم ــتر منوی ــه بیش هرچ
حجت االســام نبــوی در همایــش اجــاس نمــاز شهرســتان مبارکــه گفــت: در دیــن 
ــی فریضــه  ــچ حالت ــه در هی ــی ک ــاز اســت و از آنجای ــا نم ــت ب ــن اســام، اولوی مبی
ــل  ــی مراح ــا در تمام ــرای م ــن ب ــود، بنابرای ــاقط نمی ش ــان س ــاز از انس ــب نم واج

ــا نمــاز قــرار دهیــم.  زندگــی اعــم از اجتماعــی و کاری نیــز بایــد اولویــت را ب
ــاز  ــا نم ــت ب ــز اولوی ــه نی ــوالد مبارک ــا در ف ــه طبیعت ــب ک ــن مطل ــر ای ــا ذک وی ب
 اســت اظهــار کــرد: زمانــی کــه در محیــط کار اولویــت بــا ایــن فریضــه اســت

مشـــاهده شده که برکات زیـــادی نیز برای شرکت حاصـل می شـود.
تأکیدهای رهبر معظم انقالب درخصوص اهمیت نماز

ــه تأکیــدات  ــا اشــاره ب رئیــس دفتــر هماهنگــی تبلیغــات اســامی فــوالد مبارکــه ب
ــه ســفارش  ــادآور شــد: معظــم ل ــر معظــم انقــاب درخصــوص اهمیــت نمــاز ی رهب
ــطح  ــا س ــی ت ــه و حت ــطح جامع ــا س ــان ت ــاز درون انس ــدن نم ــد »خوان فرموده ان
ــت  ــان و امنی ــه، انســان ام ــان جامع ــی هم ــه نســبت بزرگ ــه ب ــر جامع ــت ب حاکمی
پیــدا می کنــد، دل و روح انســان امنیــت می یابــد و ایــن از خاصیــت نمــاز اســت.« 
وی تأکیــد کــرد: اگــر نمــاز را در کارخانه هــا و صنایــع رونــق و آن را در اولویــت قــرار 
دهیــم، مســلما وجــدان کاری شــدت بیشــتری می گیــرد و بســیاری از گرفتاری هــا 
ــوالد  ــا در ف ــن ارتق ــه داد: خوشــبختانه ای ــوی ادام ــی رود. نب ــن م ــا از بی و کم کاری ه

مبارکــه نهادینــه شــده؛ همچنــان کــه در ایــن شــرکت رویکــرد مدیریــت بــر امــر نمــاز 
قــرار گرفتــه اســت؛ شــاهدیم کــه ۱۵۰ جایــگاه نمــاز در قســمت های مختلــف فــوالد 

ــد.  ــاز می کنن ــه نم ــه اقام مبارک
ــدن آن در اول  ــت و خوان ــورت جماع ــه ص ــاز ب ــه نم ــه اقام ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
 وقــت می توانــد تأثیــر شــگرفی بــر نمــاز بگــذارد، اظهــار کــرد: روح نمــاز در اول وقــت 
و بــا جماعــت خوانــدن آن اســت. در فــوالد مبارکــه در ۱۸ قســمت با حضــور روحانیون 
 اعزامــی از شهرســتان های اطــراف کــه بیشــتر از اســتادان حــوزه و دانشــگاه هســتند

نمــاز جماعــت برگــزار می شــود. رئیــس دفتــر هماهنگــی تبلیغــات اســامی فــوالد 
مبارکــه در همیــن خصــوص بــا اشــاره بــه اینکــه نمازخانه هــا در ایــن شــرکت مرکــز 
ــی  ــه تمام ــت: اگرچ ــتند، گف ــرکت هس ــی ش ــای فرهنگ ــیاری از فعالیت ه ــل بس ثق
ــت  ــا اولوی ــود، ام ــرا می ش ــف و اج ــان تعری ــه کارکن ــرای هم ــی ب ــات فرهنگ خدم
اجرایــی آن هــا در نمازخانه هاســت. در ابتــدای ایــن نشســت ناظمــی هرنــدی، مدیــر 
روابــط عمومــی شــرکت، ضمــن خیــر مقــدم بــه مدیــران و ائمــه جماعــات شهرســتان 
مبارکــه، گــزارش کوتاهــی از جملــه دســتاوردهای فــوالد مبارکــه در حوزه هــای 

ــه کــرد. اقتصــادی و اجتماعــی ارائ

ــش  ــا حضــور بی ــان ب ــه ۵ اصفه ــن جشــنواره »نخســتین واژه، آب« در منطق دهمی
ــیع  ــاد، تش ــان، می ــرف اصفه ــوب، اش ــدک، محج ــدارس ف ــوز از م  از ۵۰۰ دانش آم

و ... برگزار شد.
 در ایــن جشــنواره خانــم جوانــی، معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان، گفــت: اداره آمــوزش و پــرورش دارای پتانســیل 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــازی اس ــای فرهنگ س ــردن زمینه ه ــا ک ــت مهی ــی جه ــیار خوب بس
ــا  ــای آن ه ــا اولی ــل ب ــز تعام ــوزان و نی ــتن دانش آم ــار داش ــا در اختی ــن اداره ب ای
را  تحصیلــی  مختلــف  مقاطــع  دانش آمــوزان  آموزش هایــی،  طــی  می توانــد 
قــرار  آب  بهینــه  مصــرف  فرهنگ ســازی  تحــت  خانواده هایشــان  همــراه   بــه 

دهند.
وی بــه اهمیــت مصــرف بهینــه آب اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر طبــق نظــر 
ــتند؛  ــدود هس ــیار مح ــع آب بس ــت و مناب ــدی اس ــی ج ــران کم آب ــان، بح کارشناس
ــان اداره  ــن می ــت. در ای ــروری اس ــه آب ض ــرف بهین ــازی مص ــن فرهنگ س بنابرای
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان آمادگــی الزم جهــت همــکاری و تعامــل بــا 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان را بــه منظــور نهادینــه کــردن مصــرف بهینــه 

ــد. ــاش خــود را می کن ــت ت ــه نهای ــن زمین آب دارد و در ای
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــی اداره کل آم ــوزش ابتدای ــاون آم مع
هم اکنــون در مــدارس شــهر اصفهــان از تجهیــزات و دســتگاه های کاهنــده مصــرف 

ــی  ــای صبحگاه ــم دعاه ــوزان در مراس ــه دانش آم ــن ب ــود. همچنی ــتفاده می ش اس
روش درســت مســواک زدن و اســتفاده از لیــوان در آبخوری هــا آمــوزش داده 
ــری در  ــان، رســانه ها هــم نقــش مؤث ــن می ــه نظــر می رســد در ای ــا ب می شــود؛ ام

ــد. ــه آب دارن ــج مصــرف بهین تروی
ــای  ــوژی و گروه ه ــس اداره تکنول ــه خســرو ســبزعلی، رئی ــن برنام ــن در ای همچنی
آموزشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، گفــت: در ســال های اخیــر 
ــی جهــت فرهنگ ســازی  ــان آموزش های ــرورش اســتان اصفه اداره کل آمــوزش و پ

مصــرف بهینــه آب در دســتور کار قــرار داده اســت.
ــه آب  ــرف بهین ــت مص ــم جه ــی ه ــی مطالب ــب درس ــر در کت ــا اگ ــت: ام وی گف
گنجانــده شــود، مســلما ایــن امــر تأثیــر بســزایی در فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه 
آب دارد؛ بــا وجــود ایــن مربیــان و معلمــان در اصفهــان چنــد ســالی اســت کــه بــه 
صــورت مهارتــی دانش آمــوزان را ملــزم بــه مصــرف بهینــه آب می کننــد و از ســویی 

ــود. ــتفاده می ش ــرف اس ــده مص ــزات کاهن ــدارس از تجهی در م
محمدحســن صادقیــان، معاونــت پشــتیبانی برنامه ریــزی و توســعه آمــوزش 
ــان در  ــه ۵ اصفه ــرورش ناحی ــوزش و پ ــت: آم ــان، گف ــه ۵ اصفه ــرورش ناحی و پ
نشســت ها و جلســات از مدیــران و معلمــان می خواهــد کــه صرفه جویی هــای 
ــوض  ــی آن در قب ــود عین ــه نم ــوری ک ــه ط ــند؛ ب ــته باش ــرف آب داش الزم را در مص

ــد.  ــهود باش ــا مش آب به
ــاری فضــای ســبز از شــیرآالت  ــرای آبی ــه ب ــن منطق ــدارس ای ــه در م ــن زمین در ای
اهرمــی اســتفاده شــده و در دستشــویی ها هــم شــیرهای مخلــوط آب ســرد و گــرم 
بــه کار مــی رود. همچنیــن بــا نصــب بنرهــا و توزیــع بروشــورها بیــن دانش آمــوزان 

ــوزش داده می شــود. ــه آب آم روش هــای مصــرف بهین
ناصــر علیــزاده، مدیــر آبفــای منطقــه ۵ اصفهــان، در دهمیــن جشــنواره »نخســتین 
واژه، آب« گفــت: اکیــپ مروجــان آبفــای منطقــه ۵ اصفهــان در طــول ســال همــواره 
ــا  ــد و ب ــی مصــرف نمی کنن ــه خوب ــرادی هســتند کــه آب را ب درصــدد شناســایی اف
دادن تذکــر و آمــوزش ســعی در ترویــج مصــرف بهینــه آب دارنــد و نیــز در مســاجد 

ائمــه جماعــات مــردم را تشــویق بــه مصــرف بهینــه آب می کننــد.
ــر نصــب مخــازن   از رؤســای ادارات، ســازمان ها و نهادهــا خواســته شــده عــاوه ب
ــد.  ــی کنن ــده در مصــرف آب صرفه جوی ــزات کاهن ــری تجهی ــا به کارگی  اســتراتژیک ب
 در طــول ســال بــا نصــب بنــر و تهیــه و توزیــع بروشــور، به ویــژه در فصــل تابســتان 
آب  بهیـــنه  مصـــرف  بــه  تشـویـــق  را  مــردم  ســال  پایـــانی  روزهــای   و 

مـی کنیم. 

برگزاری دهمین جشنواره »نخستین واژه، آب« در منطقه 5 اصفهان
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ــا  ــدی یارانه ه ــروع هدفمن ــا ش ــان ب ــا 91 همزم ــال 90 ت س
بــود کــه اداره اســتاندارد اســتان اصفهــان بــا اجــرای طرحــی 
بــا عنــوان کنتــرل وزن بســته بندی از بیــن یــک هــزار نــوع 
ــواع محصــوالت  ــف، از ان ــی و حجمــی مختل محصــول وزن
ــورد بازرســی و  ــا کنسروشــده، آرد و ... را م ــه ت ــی گرفت لبن
تســت قــرار داد. در مرحلــه اول ایــن طــرح ایــن نتیجــه بــه 
دســت آمــد کــه از بیــن 120 نــوع محصــول، 90 درصــد دارای 
وزن کــم هســتند و در کل وزن 30 درصــد از محصــوالت 
کارخانــه ای بــا اســتانداردهای وزن درج شــده بــر روی 

پاکت هــا مطابقــت دارد. 
ــتر  ــه بیش ــد ک ــن ش ــن روش ــی ها همچنی ــن بررس در ای
محصــوالت لبنــی و کنســروی و حتــی بعضــی محصــوالت 
ــه  ــتند و ب ــوردار نیس ــده برخ ــزان وزن ذکرش ــه ای از می فل
ــری دوم  ــد. در س ــی کردن ــدگان کم فروش ــی تولیدکنن نوع
ایــن بازرســی ها در ارزیابــی 100 نــوع محصــول دیگــر 
ــه دســت آمــد کــه اختــاف وزن درج شــده  ــن نتیجــه ب ای
بــر روی محصــوالت تــا میــزان 40 درصــد کاهــش یافتــه و 
 ایــن بــه معنــی وجــود نظارت هایــی بــود کــه در بــازار وجــود 

داشت.
    تخلفات شرکت های برون استانی 

بــه گفته رئیــس اداره اندازه شناســی و وســایل آزمایشــگاهی 
اداره اســتاندارد اســتان اصفهــان در آن زمــان وقتــی میــزان 
تخلفــات را بــه کارخانه هــای داخــل اســتان گوشــزد کردیــم 
همگــی بــه رفــع آن اقــدام کردنــد؛ امــا کار از آنجــا ســخت 
ــرای رفــع ایــن  می شــد کــه کارخانه هــای بیــرون اســتان ب
ــری  ــی جبهه گی ــتند و حت ــنوایی نداش ــوش ش ــات گ تخلف
می کردنــد؛ تــا جایــی کــه خــود اداره اســتاندارد هــم از مــا 
ــم  ــا حج ــم؛ ام ــت نکنی ــام را تس ــی اق ــا بعض ــت ت خواس
مالــی ایــن پــروژه و همچنیــن خواســت برخــی از مســئوالن 
 باعــث شــد تــا از آن ســال بــه بعــد ایــن طــرح لغــو شــود 
و کســی دیگــر پیگیــر ایــن نشــود کــه کــدام کارخانــه 
ــی  ــی و کم فروش ــی تقلب ــه محصوالت ــال ارائ ــدی در ح تولی
بــه بــازار اســت. در ایــن میــان بی رغبتــی مدیــران و 
ــت  ــن عل ــر ای ــد ب ــم مزی مســئوالن کشــوری و اســتانی ه
ــازار  ــی ب ــه طــرح راســتی آزمایی محصــوالت مصرف شــد ک
لغــو شــود و راه بــرای افــراد متخلــف بــاز بمانــد کــه نه تنهــا 
خودشــان اقــدام بــه اعمــال ناشایاســت کننــد، بلکــه جــاده 
را بــرای بــروز انــواع تخلفــات دیگــران نیــز همــوار نماینــد. 
شــاهد ایــن ادعاهــا هــم آمــار بی حــد و حصــری اســت کــه 
هــر روز از رســانه های مختلــف مبنــی بــر ورود لــوازم آلــوده، 
ــره می شــود. ــه مــردم مخاب قاچــاق فاسدشــده و تقلبــی ب

  اجرا نکردن قانون بسته بندی در کشور
واحــد  مقیــاس،  و  اوزان  ایــن کارشــناس  بــه گفتــه 
بســته بندی در کشــور مــا بــه درســتی و خــوب اجــرا 
ــول  ــکناس و پ ــرای اس ــه ب ــور ک ــد همان ط ــود؛ بای نمی ش

واحــد پــول مشــخص داریــم، بــرای بســته بندی هــم 
واحــد مشــخص داشــته باشــیم؛ مثــا وزن یــک قوطــی رب 
گوجه فرنگــی کــه یــک کیلــو و 780 گــرم در بــازار اســت، بــا 

قیمت هــای متفاوتــی بــه مــردم عرضــه می شــود. 
ــس  ــه جن ــن اســت ک ــا نشــان دهنده ای ــا و قیمت ه وزن ه
مقــرون بــه صرفــه بــرای مــردم جنــس بــا قیمــت بیشــتر 
اســت؛ زیــرا از حجــم رب بیشــتری برخــوردار اســت و ایــن 
بازی هایــی کــه متاســفانه بعــد از هدفمنــدی یارانه هــا 
ــه  ــری رخ داد )ب ــدازه گی ــرای واحدهــای بســته بندی و ان ب
جــای واحــد کیلوگــرم )si( در بســته بندی ها از واحــد پونــد 
)900 گــرم- 450 گــرم( کــه یــک محاســبه گر خارجــی 
ــر  ــر س ــزرگ ب ــک کاه ب ــی ی ــد(، یعن ــتفاده ش ــت اس اس

مــردم. 
بــه گفتــه کارشــناس کالیبراســیون اداره اســتاندارد اصفهــان 
تــا زمانــی کــه واحــد بســته بندی و اندازه شناســی بــه 
ــود  ــه خ ــی ب ــد قانون ــردد و رون ــابق برنگ ــان روال س هم
نگیــرد، جنســی کــه بــه دســت مصرف کننــده می رســد بــه 

ــود. ــد ب ــی و درســت نخواه صــورت قانون
ــه  ــی از جمل ــات دولت ــامل امکان ــوع ش ــن موض ــه ای  البت
ــد بحــث  ــه بای ــم می شــود ک ــرق و گاز ه ــای آب، ب کنتوره
اوزان و مقیاس هــا در آن هــا رعایــت شــود یــا دربــاره 
کارت هــای بانکــی، کارت اتوبــوس یــا کارت شــارژهای 
ــزان محدویت هــای علمــی و  ــم می ــد ببینی ــه بای ــل ک موبای

مالــی بــرای این گونــه دســتگاه ها چگونــه اســت.
    کم فروشی تناژی

ــم  ــی ه ــه کارشــناس اداره اســتاندارد در نظارت های ــه گفت ب
ــای آرد  ــر روی کارخانه ه ــی ب ــرح پژوهش ــک ط ــه در ی ک
اســتان و عمده فروشــان اصفهــان انجــام شــد، نتیجــه 
کلــی چنیــن بــه دســت آمــد کــه در اکثــر کارخانه هــای آرد 
ــن و  ــه کم فروشــی دســت کم 3 ت ــه اقــدام ب اســتان، روزان
ــا  ــم ب ــان ه ــه متاســفانه در آن زم ــد ک ــو می کردن ــم کیل نی
ــن کار  ــرای ای ــبی ب ــدام مناس ــده، اق ــای ارجاع ش گزارش ه
انجــام نشــد و معلــوم هــم نیســت از آن پــس این هــا بــا 

ــد.  ــه کرده ان ــردم چ م
ــازار  ــی در ب ــر جنس ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب ــا امین حمیدرض
ــود  ــتر می ش ــی در آن بیش ــال کم فروش ــود، احتم ــم ش  ک
ــه  ــان ب ــردم اصفه ــه م ــرد: البت ــاره ک ــئله اش ــن مس ــه ای ب
ــه  ــر ب ــی کمت ــی و مذهب ــوم دیم ــه رس ــدی ب ــل پایبن دلی
ــب  ــه تقل ــت ک ــوان گف ــد و می ت ــائل پرداخته ان ــن مس  ای
ــی دارد  ــن شــهر درصــد پایین ــای ای و کم فروشــی در بازاره
ــورت  ــا ص ــق کارخانه ه ــد از طری ــم باش ــوردی ه ــر م و اگ

می گیــرد. 
محــور ســؤاالت مــا بــا کارشــناس اداره اســتاندارد بــه 
 ســمت چگونگــی ارزیابــی و نظــارت بــر ترازوهــای اصنــاف 
ــز رفــت و ایشــان در جــواب از نظــارت  و ســوپرمارکت ها نی
10 تــا 12 هــزار صنــف در ســال گذشــته خبــر داد و بــه ایــن 
ــاف  ــن اصن ــد ای ــا 10 درص ــه 7 ت ــرد ک ــاره ک ــوع اش موض

ــار  ــا دچ ــت ی ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــان م ــه ترازوهایش ک
ــدار  ــم خری ــه ه ــی ک ــا زیاده فروش ــد ی ــی بودن  کم فروش

و هم فروشنده در این میان ضرر می کردند.
تــا  طافــروش  صنــف  ترازوهــای  بــر  نظــارت  از  وی 
ــر داد  ــکول خب ــار و باس ــوه و تره ب ــن می ــا، میادی قصابی ه
و بیــان داشــت: صنــف قصاب هــا و گوشت فروشــی ها 
کمتریــن همــکاری را بــا ایــن اداره دارنــد و متاســفانه 
بیشــترین عــدم انطباق هــای اســتاندارد، در میــان اصنــاف 
می شــود.  مشــاهده  صنــف  ایــن  ترازوهــای  در  نیــز 
ــا  طافروشــی ها نیــز ماننــد قصابی هــا، همــکاری خوبــی ب

ــد. ــان ندارن ــتاندارد اصفه اس
    واحدهای صنفی همکاری نمی کنند

ــی  ــای صنف ــردن واحده ــکاری نک ــرد: هم ــی اشــاره ک  امین
و پرداخــت هزینه هــای آزمــون ترازوهــا باعــث می شــود تــا 
اســتاندارد اســتان هــر دو ســال یــک بــار توانایــی بررســی 
ترازوهــا را داشــته باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه بایــد هر 
ســال یــک مرتبــه ترازوهــا بازرســی شــوند؛ امــا واحدهایــی 
ــوارد  ــد در 90 درصــد م ــا اســتاندارد همــکاری می کنن ــه ب ک
ــر  ــد دیگ ــده و 10 درص ــت تعیین ش ــد از فرص ــا را بع ترازوه

نیــز در دفعــه دوم بازرســی استانداردســازی می کننــد. 
 وی از اولویــت نظــارت بــر میوه فروشــی ها، مرغ و ماهی فروشــی ها

 سوپــرمـارکت هـا، آجیــل فروشـی هـا، خواروبـارفروشـی ها 
و لبنیات فروشــی ها بــه دلیــل حساســیت دقــت و درســتی 
تــرازو ســخن گفــت و تاکیــد کــرد: ترازوهــای تعاونی هــای 
مصـــرف، فروشـــگاه های کوثـــر، هایپــرمارکـت هـــا و 

ــرار گرفــت.  ــی ق ــورد ارزیاب ــز م ــی سنتر نی سیتـ
کارشــناس اداره اســتاندارد بــه همــکاری 60 درصــدی 
اصنــاف اســتان بــا اداره اســتاندارد اصفهــان اشــاره و عنــوان 
ــا  ــی ب ــاف و اتحادیه هــا، همــکاری خوب ــاق اصن ــد: ات می کن
مــا دارنــد. در 40 درصــد مــوارد واحدهــای صنفــی همــکاری 
ندارنــد کــه از ایــن واحدهــا، حــدود 25 درصــد اجــازه آزمــون 
نمی دهنــد و در 15 درصــد مــوارد نیــز واحــد صنفــی هزینــه 

ــد.  ــت نمی کنن ــون را پرداخ آزم
آمارهــا نشــان می دهــد در اســتان اصفهــان حــدود 25 هــزار 
مــورد اســت کــه بــرای ســنجش ســبک و ترازوهــای اصناف 

ماننــد ترازوهــای مرغــی و دیجیتالــی و باســکول های 
ــی ها،  ــوار و بارفروش ــار، خ ــوه و تره ب ــن می ــرک میادی متح
فروشــگاه های زنجیــره ای و باســکول های کامیون کــش 
ــوان  ــا بت ــود ت ــرف ش ــان ص ــال زم ــت کم یکس ــد دس بای
فهمیــد کــه چــه میــزان از ایــن ترازوهــا اســتاندارد هســتند و 

ــروش! ــرازو کم ف ــزان ت ــه می چ
    چشم بادامی ها و ترازوهای بی کیفیت

در ایــن میــان می تــوان علــت عمــده تــرازوی غیراســتاندارد 
ــه ترازوهــای بی کیفیــت چینــی دانســت؛ زیــرا  را مربــوط ب
ــن  ــد ای ــه خری ــدام ب ــر، اق ــل قیمــت کمت ــه دلی ــاف ب اصن
ــت  ــا نهای ــن ترازوه ــه ای ــل از اینک ــد؛ غاف ــا می کنن ترازوه
یــک ســال و نیــم کارایــی دارنــد و بعــد از آن خــراب 
می شــوند کــه در مــوارد اینچنینــی واحدهــای صنفــی بایــد 

ــد.  ــرازو اقــدام کنن ــرای تعویــض ت ب
ــزار  ــدود 8 ه ــی ح ــه بررس ــتاندارد ب ــناس اس ــن کارش ای
ــد:  ــوان می کن ــاره و عن ــال اش ــت س ــه نخس ــرازو در نیم ت
پیش بینــی می کنیــم تــا پایــان ســال 15 هــزار تــرازو را در 

ــم.  ــنجی کنی ــتان استانداردس کل اس
ــار از اســتان  ــه جابجایــی ســالیانه 40 میلیــون تــن ب وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: بــه دلیل جایــگاه ویــژه اصفهــان در این 
ــت  ــز از اهمی حــوزه بررســی باســکول های کامیون کــش نی
ــه  ــا ک ــرا بســیاری از کامیون ه ــادی برخــوردار اســت؛ زی زی
 بــار را انــدازه گیــری می کننــد بــرای اینکــه میــزان بــار خــود 
ــد،  ــان دهن ــول نش ــد معم ــر از ح ــا کمت ــس راه ه را در پلی
ــد  ــکول می کنن ــور باس ــار در فاکت ــن ب ــه درج پایی ــدام ب اق
کــه ایــن تخلــف اســت و بــا آن برخــورد قانونــی می شــود. 
ــزار و 685  ــنجش ه ــه س ــتان ب ــتاندارد اس ــناس اس کارش
باســکول در ســال گذشــته اشــاره و عنــوان می کنــد: از ایــن 
ــردود  ــکول م ــد باس ــادل 29 درص ــورد مع ــداد،  486 م تع
ــی قــرار  ــز 1300 کامیون کــش مــورد ارزیاب شــد. امســال نی
ــا  ــا فاکتوره ــار ب ــاف ب ــا اخت ــه در برخــی از آن ه ــت ک گرف

وجــود داشــت. 
وی هزینــه آزمــون ترازوهــا را 9 هــزار تومــان عنــوان 
نیــز 5  می کنــد و می گویــد: ترازوهــای طافروشــی ها 

هــزار تومــان هزینــه دارد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

سنگینی کفه ترازو به نفع کم فروشان

وزیــر نیــرو از امضــای 2 میلیــارد یورو قــرارداد ســرمایه گذاری 
ــان  ــد چیت چی ــر داد. حمی ــال خب ــان س ــا پای ــی ت خارج
اظهــار کــرد: پــس از برجــام هیئت هــای متعــددی از 
کشــورهای مختلــف بــه ایــران مراجعــه کردنــد و تاکنــون 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــارد دالر س ــا 15 میلی ــنهاد 10 ت پیش

ــون  ــه وی تاکن ــه گفت ــم. ب ــت کردی را دریاف
مراجعــات گوناگــون از کشــورهای خارجــی 
ــه ــن، ترکی ــره، ژاپ ــن، ک ــد روســیه، چی  مانن
بلژیــک، دانمــارک، اســپانیا، انگلیــس بــرای 
بــرق  و  آب  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
صــورت گرفتــه اســت کــه بــا بعضــی از ایــن 
کشــورها در حــال مذاکــره و بــا بعضــی 

دیگــر در حــال انعقــاد قــرارداد هســتیم. همچنیــن بعضــی 
از قراردادهــا کــه بیشــتر در زمینــه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
بــوده وارد مرحلــه اجــرا شــده اســت. چیت چیــان اعــام کــرد: 
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــرارداد 2 میلی ــال ق ــان س ــا پای ت
خارجــی امضــا خواهــد شــد. وزیــر نیــرو گفــت: در حــال 

حاضــر وزارت نیــرو هیــچ تصمیــم و برنامــه ای بــرای تغییر 
تعرفــه قیمــت آب و بــرق در ســال جــاری و ســال آینــده 
ــال 1396  ــه س ــون بودج ــع قان ــئله تاب ــن مس ــدارد و ای ن
ــت  ــورت موافق ــزود: در ص ــان اف ــود. چیت چی ــد ب خواه
مجلــس و شــورای نگهبــان بــا الیحــه پیشــنهادی بودجــه 
ــرق  ــت آب و ب ــش قیم ــال افزای 96، احتم
ــورت  ــه در ص ــود دارد ک ــده وج ــال آین در س

ــد.  ــد ش ــانی خواه ــب اطاع رس تصوی
چیت چیــان همچنیــن گریــزی بــه وضعیــت 
ــه داد: حجــم  بارندگی هــای کشــور زد و ادام
متوســط بارش هــای کشــور از ابتــدای ســال 
آبــی )مهرمــاه 95( تــا روز گذشــته مجموعــا 
ــا  ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــه ای ــیده ک ــر رس ــه 72 میلیمت ب
 مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش 47 درصــدی 
و نســبت بــه متوســط بلندمــدت کاهــش 33 درصــدی را 
ــب  ــت نامناس ــه وضعی ــی از ادام ــد و حاک ــان می ده نش

ــا بارندگــی در کشــور اســت. ایرن

اوضــاع کســب و کار ایــن روزهــا آنقــدر خــراب اســت 
بــرای  بانک هــا  از  بهتــر و جذاب تــر  کــه جایــی 
ــت  ــی اس ــم کاف ــن ه ــت؛ همی ــرمایه گذاری نیس س
ــود  ــرخ س ــر ن ــر س ــا ب ــی بانک ه ــت منف ــه رقاب ک
ــان  ــه می ــای ســودهای موهومــی ب ــرد و پ شــکل گی

آیــد. اکنــون، رقابت هــای منفــی بــر 
ــه ســودهایی  ســر جــذب ســپرده و ارائ
کــه از آن بــه »ســودهای موهومــی« یاد 
ــا  ــی از بانک ه ــان بعض ــود، در می می ش
ــا آن  ــن بانک ه ــا ای ــه و اتفاق ــاال گرفت ب
دســته ای هســتند که بیشــترین مشکل 
را در ترازهــای مالــی و ســود و زیان های 

ــد. ــود دارن ــی خ ــات بانک ــل از عملی حاص
ــن حرکــت بانک هــا صــدای همتایانشــان را هــم   ای
ــت  ــه رقاب ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــی درآورده؛ آن ه حت
منفــی برخــی بانکــداران بــر ســر نــرخ ســود در بــازار 
و در جــذب منابــع ســپرده گذاران کارشــان را زیــر 

ســؤال می بــرد و اجــازه نمی دهــد کــه در یــک 
ــد و از  ــه دهن ــه حرکــت خــود ادام فضــای ســالم، ب
ســپرده های ســپرده گذاران صیانــت کننــد. تمــام 
این هــا در شــرایطی اســت کــه حتــی دیگــر صــدای 

ــده.  ــم درآم ــزی ه ــک مرک بان
بعضــی  می گویــد:  مرکــزی  بانــک 
ــد  ــالمی دارن ــای ناس ــا، ترازنامه ه بانک ه
ــگ  ــه جن ــا را ب ــر، آن ه ــن ام ــه همی ک
ــر ســر  ــم ب ــول آن ه ــازار پ ــی در ب قیمت
ــت.  ــته اس ــود، واداش ــرخ س ــن ن تعیی
حــال بعضــی بانک هایــی کــه ترازنامه های 
متعــادل دارنــد و البتــه تــاش می کننــد 
مرکــزی  بانــک  قواعــد  و  ضوابــط  چارچــوب  در 
حرکــت کننــد، کارشــان بــه جایــی رســیده کــه 
ناالننــد  خــود  همتایــان  منفــی  رقابت هــای   از 
 و خــود را تحــت فشــار همیــن اقدامــات غیررقابتــی 

می بینند. مهر

سودهای موهوم پیش روی سپرده گذارانکاهش 47 درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته

 سایپا و ایران خودرو 

قراردادی با رنو نمی بندند
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
نــرخ رشــد صنعــت در ســال 
ــد  ــا 6 درص ــن 5 ت ــاری را بی ج
پیش بینــی و اعام کــرد: قــراردادی 
ــا  ــایپا ب ــودرو و س ــن ایران خ بی

رنو امضا نخواهد شد. 
ــخ  ــت زاده در پاس ــا نعم محمدرض
ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــد توج ــی معتقدن ــه برخ ــه اینک  ب
ــن  ــه خــودرو بیــش از ســایر بخش هاســت و ای و تجــارت ب
 رشــد مربــوط بــه بخــش دولتــی اســت و نــه بخــش خصوصــی

تصریــح کــرد: خیــر، این گونــه نیســت. خودروســازی مــا دولتی 
ــن  ــت گذاریم و ای ــت سیاس ــوان حاکمی ــه عن ــا ب ــت. م نیس
مســئله شــامل بخــش خصوصــی و دولتــی می شــود. 
ــن  ــه حرف هایمــان در ای ــه اینکــه ب ــا توجــه ب خوشــبختانه ب

ــم.  ــش ببری ــته ایم کار را پی ــده، توانس ــه ش ــش توج بخ
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در پاســخ بــه اینکــه ســازمان 
ــودرو  ــرده و ایران خ ــا ک ــراردادی امض ــو ق ــا رن ــترش ب  گس
از ســوی  و  بســته اند  قراردادهــای مجــزا  نیــز  و ســایپا 
ــام  ــودرو واردات را انج ــام نگین خ ــه ن ــرکتی ب ــز ش ــر نی دیگ
می دهــد؛ نگرانی هایــی درخصــوص زمینــه آینــده بــازار 
ــاح  ــا را اص ــن صحبت ه ــرد: ای ــان ک ــود دارد، بی ــودرو وج خ
می کنــم؛ ایران خــودرو و ســایپا درســت اســت کــه مذاکراتــی 
ــه  ــد و ن ــا کرده ان ــرادادی امض ــه ق ــا ن ــد، ام ــام داده ان را انج

ــت.  ــد بس ــراردادی خواهن ق
مــا بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه آرای مختلــف می توانــد 
بــه ضــرر کشــور تمــام شــود؛ بــه همیــن دلیــل ســازمان ایدرو 
را کــه ســهامدار ایــن دو خودروســاز نیــز هســت بــا رنــو وارد 
مذاکــره کردیــم کــه هــم بــرای تولیــد داخــل و ســرمایه گذاری 
مشــترک و نیــز در صــورت لــزوم بــرای واردات اقــدام کننــد. 
ــال ها  ــه از س ــت ک ــی اس ــش خصوص ــز بخ ــودرو نی نگین خ

قبــل فعــال بــوده و واردات را انجــام مــی داده اســت. ایســنا

دالر ۳۵۰۰ تومانی را فراموش کنید
ــور دالر از محــدوده 3500  ــه کمتــر از ســه مــاه از عب ــه فاصل ب
تومــان، سیاســتگذار پولــی اعــام می کنــد کــه دیگــر انتظــار 
برگشــت ایــن ارز بــه دامنــه 3500 تومانــی را نداشــته باشــید. 
ــه  ــازار آزاد در شــرایطی پیــش رفــت ک ــرخ دالر در ب ــود ن صع
تسویه حســاب های  موعــد  و  فصلــی  تقاضــای  افزایــش 
خارجــی و کاهــش عرضــه ارز پتروشــیمی ها از جملــه دالیلــی 
بــود کــه بانــک مرکــزی آن را عامــل عــدم تعــادل در بــازار و به 
تبــع آن ایجــاد نوســان و گرانــی دالر اعــام کــرد؛ امــا تاکیــد 
داشــت کــه بــا گــذر از ایــن مرحلــه و افزایــش عرضــه ای کــه 
ــر  ــز تغیی ــازار نی ــرایط ب ــد، ش ــاق می افت ــال اتف ــان س در پای
کــرده و رونــد کاهشــی دالر اتفــاق خواهــد افتــاد. رســیدن بــه 
قیمــت نســبتا پایــدار دالر در حالــی مطالبــه فعــاالن اقتصادی 
اســت کــه چنــدی پیــش در جلســه ای بیــن دولــت، بانــک 
مرکــزی و نماینــدگان مجلــس کــه بــرای بررســی شــرایط بازار 
ارز تشــکیل شــد، رئیــس کل بانــک مرکــزی وعــده داده بــود 
کــه بــازار کنتــرل خواهــد شــد و تــاش بــر ایــن خواهــد بــود 
ــه  ــه البت ــان برســد؛ نرخــی ک ــه 3800 توم ــه قیمــت دالر ب ک
ــاه نداشــت.  ــی آبان م ــا 3600 تومان ــه 3500 ی نشــانی از دامن
ــزی از  ــک مرک ــس کل بان ــا رئی ــز باره ــر نی ــدت اخی طــی م
ادامــه رونــد نزولــی نــرخ ارز در بــازار خبــر داده و بــر آن تاکیــد 
داشــته، امــا بــرای ایــن رونــد محدودیت هایــی قائــل شــده 

اســت. 
ــی  ــام رقم ــه اع ــل ب ــد مای ــوان می کن ــیف عن ــه س ــا اینک ب
این گونــه  از گفته هایــش  امــا  نیســت،  نــرخ دالر  بــرای 
برمی آیــد کــه دیگــر نبایــد بــه دامنــه 3500 تومانــی ایــن ارز 

ــرد.  ــر ک ــی فک حت
او عنــوان می کنــد کــه نبایــد انتظــار چنین نرخــی را بــرای دالر 
داشــت؛ امــا مشــخص اســت کــه رونــد کاهشــی تــا حــدی 
ــه دارد.  ــد، ادام ــه باش ــه صرف ــاد ب ــرای اقتص ــه ب ــی ک منطق
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش ســیف در اظهاراتــش 
گفتــه بــود کــه نــرخ 3600 تومانــی بــرای دالر منطقــی اســت. 
در مجمــوع بــه نظــر می رســد قیمــت دالر فعــا نرخــی کمتــر 
از 3700 تومــان را تجربــه نکنــد؛ همان طــوری کــه در روزهــای 
اخیــر نیــز ایــن اتفــاق افتــاده و کاهــش آن بــه کانــال 3700 
ــه  ــه دامن ــاره ب ــود و دوب ــدود ب ــی مح ــط در زمان ــی فق تومان

3800 تومانــی برگشــت. مهــر

جزئیات قطع گاز مشترکان بدهکار
ــا تشــریح ســاز  ــران ب ــی گاز ای ــر گازرســانی شــرکت مل  مدی
و کار قطــع گاز مشــترکان بدهــکار اعــام کــرد: برای مشــترکان 
ــی  ــورت بی توجه ــادر و در ص ــه ص ــه دوره اخطاری ــکار س بده
ــاره ســاز  ــی درب ــا قطــع خواهــد شــد. ســعید مؤمن گاز آن ه
ــران  ــی گاز ای ــرکت مل ــکار ش ــترکان بده ــع گاز مش و کار قط
گفــت: در مرحلــه نخســت در قبــوض گاز مشــترکان بدهــکار 
ــه پرداخــت بدهــی گاز صــادر خواهــد  ــت اخطاری در ســه نوب
شــد. مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تاکیــد بــر 
اینکــه چنانچــه پــس از صــدور ســه نوبــت اخطاریــه اقدامــی 
در جهــت پرداخــت گازبهــا انجــام نشــود، اخطاریــه جداگانــه 
ــد  ــادر خواه ــکار ص ــترک بده ــرای مش ــع گاز ب ــی قط و کتب
شــد، تصریــح کــرد: در نهایــت در صورتی کــه مهلــت پرداخــت 
بدهــی توســط مشــترک بــه پایــان برســد شــرکت ملــی گاز 
مجــاز بــه قطــع انشــعاب گاز مشــترک بدهــکار خواهــد بــود. 
ــی گاز  ــر اینکــه شــرکت مل ــد ب ــا تاکی ــام مســئول ب ــن مق ای
به ویــژه در فصــول ســرد ســال بــه دنبــال قطــع گاز مشــترکان 
بدهــکار خانگــی نیســت، اظهــار داشــت: در مجمــوع بــه دنبال 

فشــار آوردن بــر روی مشــترکان نیســتیم.
ــوارض  ــش ع ــزان افزای ــوص می ــن درخص ــی همچنی  مؤمن
ــا  ــح داد: فع ــردم در ســال 96 هــم توضی ــه م ــروش گاز ب ف
برنامــه ای بــرای افزایــش رقــم عــوارض فــروش گاز بــه 
ــر گازرســانی  مشــترکان خانگــی در دســتور کار نیســت. مدی
شــرکت ملــی گاز تثبیــت نــرخ فعلــی یــا افزایــش احتمالــی 
ــان اینکــه  ــا بی ــا تأییــد نکــرد و ب عــوارض فــروش گاز را رد ی
ــوان  ــه عن ــترکان ب ــای مش ــم گازبه ــد رق ــون 10 درص هم اکن
عــوارض فــروش گاز محاســبه می شــود، افــزود: دربــاره 
ــار  ــد در انتظ ــال 96 بای ــروش گاز در س ــوارض ف ــش ع افزای
مصوبــات مجلــس شــورای اســامی باشــیم کــه طبــق قانــون 

ــن ــد. اقتصادآنای ــد ش ــل خواه ــه آن عم ب

کوتاه از اقتصاد

 وزیر اقتصاد:

ضعف نظام مالیاتی را می پذیرم
علــی  طیب نیــا گرچــه معتقــد 
ــران  ــی در ای ــام مالیات ــت نظ اس
هنــوز هــم نــه عادالنــه و نــه 
کارآمــد اســت، ولــی امیــدوار 
اســت در آینــده نزدیــک ایــرادات 
ــن  ــود. او همچنی ــرف ش آن برط
ــاره مالیات ســتانی از نهادهــا  درب
و بنیادهــای انقــاب اســامی هــم توضیــح داد: مالیــات حقــه 
دولــت از همــه مشــموالن بــا همــه ابزارهــای پیش بینــی شــده 
ــد  ــت خواه ــای مســتقیم دریاف ــون مالیات ه ــه قان در اصاحی
شــد. وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه ایــن انتقــاد 
کــه چــرا علی رغــم پیاده ســازی بخشــی از طــرح جامــع 
ــه  ــد و عادالن ــران کارآم ــی در ای ــام مالیات ــوز نظ ــی هن مالیات
نیســت،  بیــان کــرد: مــن هــم موافقــم کــه متاســفانه فرآینــد 
شناســایی و وصــول مالیــات در ایــران هم اکنــون نــه عادالنــه 
اســت و نــه کارآمــد. عادالنــه نیســت از ایــن جهــت کــه عدالــت 
عمــودی و افقــی را کــه در مالیــات یــک اصــل اســت، تأمیــن 
نمی کنــد و کارآمــد هــم نیســت، چــون نمی توانــد منابــع 
مالــی الزم را بــرای نیازهــای دولــت تأمیــن کنــد و همان طــور 
ــه نحــو گســترده ای در اقتصــاد  کــه می دانیــد فــرار مالیاتــی ب
ایــران وجــود دارد. او اضافــه کــرد: در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
آیــا مــا مشــکل را می شناســیم، بایــد بگویــم کــه بلــه 
ــن  ــرای ای ــا ب ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای می شناســیم. در پاســخ ب
مشــکل راه حــل مناســبی درنظــر گرفتــه شــده نیــز بایــد بگویــم 
کــه بلــه بــه نظــر مــن راه حــل مناســب طراحــی شــده اســت. 
اکنــون از کارشناســان و مشــاوران متبحــر بین المللــی اســتفاده 
ــه  ــود؛ ب ــزی ش ــکل برنامه ری ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــده ک ش
گونــه ای کــه مالیــات خــود را بــه صــورت مکانیــزه و بــر اســاس 
 اطاعــات وصــول کــرده و رابطــه ممیــز و مــؤدی را قطــع کنیــم 

و سیستمی شفاف داشته باشیم. اقتصادآناین

 راه اندازی دفتر دیدبان فضای کسب وکار 

در اتاق بازرگانی اصفهان
نشســت پاســخ بــه فرصت هــا و تهدیدهــای  کیمیای وطن
محیــط کســب وکار بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی و بــا ســخنرانی 
ــان، در  ــت دانشــگاه اصفه ــر، اســتاد رشــته مدیری ــی عطاف عل
ــه  ــد. ب ــزار ش ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــات ات ــالن اجتماع س
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهان، مرتضی بیشــه 
ــی  ــاق بازرگان ــب وکار ات ــط کس ــود محی ــیون بهب ــس کمیس رئی
اصفهــان در ایــن نشســت گفــت: رتبــه جهانــی کســب وکار ایــران 
نشــان دهنده وضعیــت کســب وکار در بخش هــای مختلــف 
ــاق را در  ــب وکار ات ــود کس ــیون بهب ــکیل کمیس ــت. وی تش اس
راســتای قانــون بهبــود محیــط کســب وکار دانســت و گفــت: در 
بنــد 4 ایــن قانــون، اتاق هــای بازرگانــی مکلفنــد شــاخص های 
 ملــی محیــط کســب وکار را در ایــران تدویــن و بــه  طــور ســاالنه 
 و فصلــی حســب مــورد بــه تفکیــک اســتان ها، بخش هــا 
و فعالیت هــای اقتصــادی، بســنجند و اعــام کننــد. وی از 
همــکاری کمیســیون بهبــود اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا مجمــع 
نماینــدگان اســتان اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی خبــر 
داد و گفــت: شــفافیت در قوانیــن می توانــد بــه بهبــود مســتمر 
محیــط کســب وکار کمــک کنــد و از ایــن  رو بــا مجمــع نمایندگان 
ــود.  ــزار می ش ــیون برگ ــوی کمیس ــت هایی از س ــتان نشس اس
ــط  ــود محی ــیون بهب ــس کمیس ــری، نایب رئی ــران پورجوه کام
کســب وکار اتــاق بازرگانــی اصفهــان از راه انــدازی دفتــر دیدبــان 
فضــای کســب وکار در اتــاق بازرگانــی اصفهــان خبــر داد و گفــت: 
ــورت  ــه  ص ــتان را ب ــب وکار اس ــاخص های کس ــر ش ــن دفت ای
تخصصــی رصــد و تحلیــل خواهــد کــرد. مشــاور حقوقــی اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان اضافــه کــرد: بــر اســاس قانــون اتــاق بازرگانی 
ایــران و قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار، اتــاق بازرگانی 
ــد  ــری کن ــادی را اندازه گی ــای اقتص ــاخص ها و آماره ــد ش  می توان
ــه دهــد. پورجوهــری از دســته بندی  ــه ســه قــوه کشــور ارائ و ب
ــت  ــه دول ــه ب ــب وکار و ارائ ــای کس ــائل فض ــکات و مس مش
مجلــس و قــوه قضائیــه خبــر داد و گفــت: اتــاق بازرگانــی بــه 
بخــش  و  دولــت  شــورای گفت وگــوی  دبیرخانــه   عنــوان 
خصوصــی و کمیتــه حمایــت قضایــی از ســرمایه گذاری اســتان 
چالش هــای کان ســرمایه گذاری و فعالیت هــای اقتصــادی 

استان را رصد و منعکس می کند.

گوشت قرمز همچنان گران
در پــی افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز، شــرکت پشــتیبانی امــور 
ــر داد؛  ــرای تعدیــل قیمــت خب دام از عرضــه گوشــت وارداتــی ب
امــا بــا گذشــت مدتــی از ایــن طــرح، هنــوز تغییــری در قیمــت 
گوشــت بــه وجــود نیامــده و حتــی بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان گوشــت گوســفندی، گوشــتی در بــازار عرضــه نشــده 
اســت. علی اصغــر ملکــی ضمــن اعــام اینکــه قیمــت گوشــت 
ــزار  ــدود 10 ه ــال ح ــرداد امس ــت و خ ــا اردیبهش ــه ب در مقایس
تومــان افزایــش یافتــه، علــت آن را قربانــی کــردن گوســفندهای 
مــاده ای کــه زایمــان نکرده انــد در اعیــاد مذهبــی عنوان کــرد. وی 
دربــاره توزیــع گوشــت منجمــد توســط شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام کــه قــرار بــود قیمــت گوشــت را کاهــش دهــد نیــز گفــت کــه 
ــوز عرضــه  ــداده و هن ــه رخ ن ــن زمین ــاق خاصــی در ای ــوز اتف  هن
ــوده  ــن( ب ــدان بهم ــران )می ــق ته ــی از مناط ــه یک ــدود ب  مح

و عرضه آن مرتب و گســترده نشده است. خبرفارسی

تکمیل خیابان شهید داوودی تا پایان سال
ــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت:  مدی کیمیای وطن
احــداث ادامــه خیابــان شــهید داوودی تــا پایــان ســال جــاری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه 10  کامــل می شــود. 
شــهرداری اصفهــان مهنــدس امامــی اظهــار کــرد: احــداث ادامــه 
خیابــان شــهید داوودی حــد فاصــل خیابــان میثــم تــا خیابــان 
ــان  ــا بی ــر در دســت اجراســت. وی ب ــه طــول 300 مت ــرکان ب گ
اینکــه ایــن پــروژه تاکنــون 70 درصــد پیشــرفت کــرده، افــزود: 
احــداث ادامــه خیابــان شــهید داوودی تــا پایــان ســال تکمیــل 
می شــود. امامــی بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای منطقــه ادامــه 
داد: آســفالت معابــر فرعــی بــه مســاحت 89 هــزار متــر مربــع 
بــرای تــردد روان شــهروندان بــا اعتبــار 10 میلیــارد و 500 میلیــون 
ــرد: زیرســازی آســفالت  ــال انجــام شــد. وی خاطرنشــان ک ری
ــا  ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت 34 ه ــه مس ــه ب ــی منطق ــر فرع معاب

اعتبار 10 میلیارد و 200 میلیون ریال به پایان رسید.

اخبار اقتصادی
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توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رسیدگی به مشکات مردم، یکی از بخش های برنامه چتر ارتباط است. 
در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس فــروش شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، در بخــش 

اینترنــت پرســرعت پاســخگوی ســؤاالت مشــترکان در ایــن برنامــه شــد.
    از طریــق ســامانه 2020 و ســایت مخابــرات اقــدام بــه ثبت نــام بــرای اینترنــت پرســرعت کردیــم؛ امــا حاال 
کــه بــرای پیگیــری تمــاس می گیریــم اعــام می شــود کــه امــکان ارائــه اینترنــت وجــود نــدارد. در ضمــن مــا از 

فاورجــان تمــاس می گیریــم.
طرح هــای شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــرای همــه شهرســتان ها یکســان اســت و در همــه 
ــرات شهرســتان  ــه اداره مخاب ــد ب ــت پرســرعت وجــود دارد. ایشــان می توانن ــه اینترن شهرســتان ها امــکان ارائ
فاورجــان مراجعــه و مشکلشــان را بــه صــورت مــوردی ارائــه کننــد تــا در اســرع وقــت بــه مشکلشــان رســیدگی 

شــود. 
    سریع ترین راه های ثبت نام اینترنت پرسرعت چیست؟

 بــا ارائــه خدمــات 2020 و ســایت مخابــرات تــا جــای ممکــن نیــازی بــه مراجعــه حضــوری نیســت و مشــترکان 
ــه حضــوری مشــترکان  ــه مراجع ــاز ب ــع نی ــا در بعضــی مواق ــد. تنه ــام کنن ــان ثبت ن ــن زم ــد در کمتری می توانن

اســت کــه در آن صــورت هــم در کمتریــن زمــان بــه درخواســت آن هــا رســیدگی می شــود.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

حتما بخوانید!
کاهش 47 درصدی بارش ها... دوشنبه  11  بهمن ماه   41395

ـــمـــاره  357  ســـــال سوم           ݡسݒ
اقتصاد



ابالغ تبادل لوایح به آقای مجید فتحی فرزند محمد
در خصوص تجدید نظرخواهی بانک قوامین به طرفیت شما نسبت به دادنامه 9509973653400492

صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری فالورجان بدینوسیله به شما اخطار میگردد ظرف ده روز از 

رویت این آگهی با مراجعه به این شعبه و دریافت نسخه ثانی تجدید نظرخواهی و ضمایم چنانچه 

پاسخی دارید اعالم نمایید واال پرونده با همین کیفیت به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد

دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فالورجان

قرار تامین خواسته
در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدی 

امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 265.95از دفتر واصل وتحت نظر است.طرفین حضور ندارند.

شورا در مورد درخواست تامین خواسته با بررسی اوراق پرونده ومحتویات آن ختم دادرسی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.قرار تامین خواسته در خصوص درخواست آقای جواد 

نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت آقای سید علی میر سعیدی منگودهی فرزند سید عباس مبنی 

بر صدور قرار تامین خواسته به مبلغ صد و بیست و پنج میلیون ریال بابت دعوی مطالبه وجه چک

باتوجه به درخواست خواهان و تصویر مصدق مشخصات چک دارای 395046مورخ95.7.25به مبلغ 

صد و بیست و پنج میلیون ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و توجها به آن که 

مستند دعوی خواهان سند تجاری است که در جهت قانونی واخواست شده است.از مصادیق قرار 

مستند  خواهان  درخواست  پذیرش  با  شورا  است  احتمالی  پرداخت خسارت  بدون  خواسته  تامین 

به بند ج ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379و 

ماده292قانون تجارت قرار تامین خواسته از اموال خوانده معادل مبلغ مورد اشاره صادر می نماید.

قرار مذکور قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شورا است.
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قاضی شعبه چهارمشورای حل اختالف شهرستان فالورجان_حمید رضا جعفری نوش آبادی

قرار تامین خواسته
در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدی 

امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 267.95از دفتر واصل وتحت نظر است.طرفین حضور ندارند.

شورا در مورد درخواست تامین خواسته با بررسی اوراق پرونده ومحتویات آن ختم دادرسی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.قرار تامین خواسته در خصوص درخواست آقای جواد 

نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت آقای سید علی میرسعیدی منگودهی فرزند سید عباس مبنی 

بر صدور قرار تامین خواسته به مبلغ صد و سی و پنج میلیون ریال بابت دعوی مطالبه وجه چک

با توجه به درخواست خواهان وتصویر مصدق چک 395044مورخ95.7.1به مبلغ فوق و گواهی عدم 

پرداخت صادره از بانک محال علیه وتوجهات به آنکه مستند دعوی خواهان سند تجاری است که در 

جهت قانونی واخواست شده است واز مصادیق قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی 

است.شورا با پذیرش درخواست خواهان مستندبه بند ج ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاه های 

اموال  از  تامین خواسته  قانون تجارت قرار  امور مدنی مصوب1379 وماده292  انقالب در  و  عمومی 

خوانده معادل مبلغ مورد اشاره صادر مینماید.قرار مذکور قبل از ابالغ اجرا و ظرف مدت ده روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در این شورا است آدرس خوانده:شهر ابریشم-خ امام خمینی – کوچه52-پ 11

قاضی شعبه چارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان-حمیدرضاجعفری نوش آبادی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به آقای علی انصاری پور 
خواهان آقای فرامرزاکبرپور به وکالت خانم الهه زندیه دادخواستی با موضوع مطالبه به طرفیت شما 

به شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 86/95 ش 10 ح ثبت و برای روزشنبه 

مورخ 95/12/7 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 

درخواست خواهان و به دستورشورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج وبه شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقی مراجعه و درتاریخ مذکور جهت رسیدگی دراین شورا 

حاضر شوید درغیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.

مسئول دفتر دهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

م الف - 1496

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951112ش/5  خواهان ابراهیم قرهی قهی    دادخواستی مبنی بر: مطالبه  

به طرفیت منصور مستاجران   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه   مورخ 95/12/11 

ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  

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

این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق  شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف  مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33004/م الف مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951332  خواهان بهنام هاشمی دهقی    دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به 

طرفیت محمد رضا عاشوری    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.........   مورخ 95/12/11 

ساعت 9  تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر 

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

شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق  شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 32959/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 874/95 خواهان محبوبه پور سینا با وکالت آقای گرجی    دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه  به طرفیت فرزانه جعفری    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.........   

مورخ 95/12/11 ساعت 4/30 عصر  تعیین گردیده ، باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

شماره: 34242/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فرزانه کاویانی     وکالت  با  پناهی کالهوئی  بخش  اله  خواهان    950920 پرونده کالسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه  به طرفیت احمد رضا سرلک     تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز.........   مورخ 95/12/11 ساعت 9  تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق  نبش چهار 

راه وکال شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33827/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1067/95 خواهان حمیدنجفی با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم 

نفیسه عرب زاده  دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت یداله رضوانی قهریزجانی  تقدیم نموده 

است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخه 95/12/11 ساعت 9/30  تعیین گردید باتوجه به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 

علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 31628/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 477/95خواهان سید محمد علی حسینی رنانی   دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه وجه به طرفیت فرزاد احمدی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخه 

95/12/11 ساعت 8/30  تعیین گردید باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 

را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

رسیدگی و جلسه استماع شهادت شهود برگزار می گردد و چنانچه شاهد معارضی دارید درشعبه در 

وقت مقرر حاضر نمائید . 

شماره: 31623/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  خیراللهی     رضا  حمید  951250خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  برات   حاجی  رضا  طرفیت  به  چک  

95/12/11ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم  

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33815/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350900490شماره  پرونده:  9510420350900567شماره  اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  :منصور   نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/10/25 تنظیم:  940539تاریخ 

– پ 43   نگار  باغ  – کوی  باال  چهارباغ   – اصفهان  نشانی:  احمد      پدر:  نام  خادمی  پور  حسن 

: اسدهللا     پدر  نام  : تحسیری   نام خانوادگی  نام: فضل هللا       -1 ردیف  علیه  مشخصات محکوم 

نشانی: اصفهان – خ بزرگمهر – ک ش شماعی زاده – نبش ک گل سرخ – پ9 – به کد پستی 

8154983435  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 

اصل  ریال   237/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  9509970350901252محکوم  غیابی 

خواسته و پرداخت مبلغ 8/300/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان و نیم عشر دولتی .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

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

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 

به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 

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

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

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

باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

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

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 33107/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9009980350901194شماره  پرونده:  شماره   9310420350900177 اجرائیه:  شماره 

901246تاریخ تنظیم: 1393/04/19 مشخصات محکوم لهم ردیف 1 نام :زهرا  نام خانوادگی : زارع نام 

پدر: حسین    نشانی: اصفهان – خ آتشگاه محله باغ برج کوی شاهد پالک 56  2- نام : مژگان نام 

خانوادگی : مهرابی نام پدر: محمد نشانی : اصفهان – خ آتشگاه محله باغ برج کوی شاهد پالک 56  

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: حسین    نام خانوادگی : مرکزی  نام پدر: عباس    نشانی: 

اصفهان اتوبان ش چمران از طرف پل کاوه به طرف الله الین کناری نزدیک پل هوایی اول جنب شیشه 

بری جام چی تعمیر گاه مجید صافکاری حسین مرکزی  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام : مهدی  نام خانوادگی : ریاضیات  نشانی : اصفهان چهار راه وحید نبش 

محتشم کاشانی مجتمع عزیز خانی واحد 43  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم زهرا زارع ، 

مژگان مهرابی  نام : رضوان نام خانوادگی : امیری  نام پدر : جعفر  نشانی : اصفهان سه راه سیمین 

روبروی رستوران یلدا دفتر وکالت  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : زهرا زارع ، مژگان 

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

مربوطه 9209970350900053 محکوم علیه محکوم است به 1- استرداد مبیع موضوع قرار داد مذکور 

شامل یک قطعه زمین واقع در جاده شیراز خیابان سبز دشت سمت چپ منزل حسین مرکزی دست 

راست منزل عباس حاجی رستمی و پرداخت مبلغ 000/017/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 

الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق محکوم له بعالوه پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت حق االجرا.  

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 

اجرا گذارد  .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

محکوم به از آن میسر باشد. ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند  باید ظرف مهلت 

ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند . اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 

ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 

بوده اید لیکن به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد 

از انقضاء معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 

اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 

از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.  .4- عالوه بر 

موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی میباشد 

به  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 

مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

 شماره: 33108/ م الف  مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی اصفهان 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350901050شماره  پرونده:  9510420350900498شماره  اجرائیه:  شماره 

941176تاریخ تنظیم: 1395/09/07 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک ملت )شرکت سهامی 

مدیریت   – – خیابان شیخ صدوق شمالی  اصفهان  نشانی:  رستگار   علی  آقای  مدیریت  به   ) عام 

علیهم  محکوم  همراه 09131836759  مشخصات  اداره حقوقی  دوم  طبقه  ملت  بانک  امور شعب 

ردیف 1- نام: میثم   نام خانوادگی : تیموری عسکرانی نام پدر : قدم    نشانی: اصفهان – خ رباط 

اول – کوچه جهاندار بن بست گلچهره پ 5 2- نام: علی رضا نام خانوادگی : قاسمی نام پدر: رمضان 

نام : پری نام خانوادگی : میرزائی   -3 : اصفهان – خ مولوی – لوازم یدکی حجت پ 41  نشانی 

عسکرانی نام پدر: قربانعلی نشانی : اصفهان – خ رباط اول – اتوبان ردانی پور گلبرگ 1 پ 2 4- نام 

: بهروز نام خانوادگی: ربانی نام پدر : حسین نشانی: اصفهان – خ رباط اول – اتوبان ردانی پور گلبرگ 

1 پ 2  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 

ریال   150/662/000 به پرداخت مبلغ  به تضامنی  9509970350900564 محکوم علیه محکوم است 

بابت اصل خواسته و پرداخت جریمه تاخیر از تاریخ 94/6/11 روزانه 37972 ریال تا زمان پرداخت 

اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت 

اصل خواسته بر اساس نرخ تعیین شده در قرار داد بانکی که هر دو مورد فوق توسط اجرای احکام 

مدنی محاسبه و پس از پرداخت کسری هزینه دادرسی توسط خواهان در حق خواهان و نیم عشر 

دولتی . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 

کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 

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

اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

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

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

به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 

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

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

ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 

نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 

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

21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

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

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

شماره: 33102/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری     

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350900822شماره  پرونده:  شماره   9510420350900561 اجرائیه:  شماره 

940921تاریخ تنظیم: 1395/10/22 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :صغرا  نام خانوادگی : مهرابی 

میدان   – طاهر  میرزا  خ   – اصفهان  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی:  علی    پدر:  نام  فودانی 

سقاخانه – ک ش رسول حاجیان – ک مسجد محمد ابن عبداله – روبروی درب زنانه مسجد کد پ 

8185784491  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مصطفی    نام خانوادگی : تراونی نام پدر: 

عباس    نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خ اتشگاه – چهارراه مظاهری – ک مسجد 

سجاد محله کوهستان – جنب شرکت تعاونی بن بست خرسندی کد پ 8185764555  مشخصات 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : زهره  نام خانوادگی : بقائی  نام پدر : رسول  

نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول طبقه 4 

واحد 602 دفتر وکالت آقای مرتضی عابدی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم صغرا مهرابی 

غیابی  دانامه  و شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  فودانی  محکوم 

9509970350901111 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت در تادیه 

از تاریخ 94/8/20 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد  و 

پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و نیم عشر دولتی.   محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

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

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

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

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

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

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

محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 

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

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

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

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 33103/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباس      نام خانوادگی: طهماسبی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:هادی    نام خانوادگی:مهراد  نشانی محل اقامت: اصفهان دروازه شیراز خ 

هزار جریب کوی سپاهان خ دوم پالک 11محکوم به:به موجب رای شماره 1407 تاریخ95/8/25 حوزه 

32  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ r 64/500/000 ریال بابت خسارات وارده به شماره انتظامی 177 س 24 ایران 53 و 

بابت هزینه  ریال   1/500/000  r بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  ریال   720/000  r پرداخت مبلغ 

کارشناسی و پرداخت مبلغ r 120/000 ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان با احتساب پرداخت نیم 

عشر دولتی .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 

مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره34288/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350200138شماره  پرونده:  9510420350200361شماره  اجرائیه:  شماره 

940157تاریخ تنظیم: 1395/10/26 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :رسول   نام خانوادگی : خوش 

بخت نام پدر: عباس     نشانی: اصفهان – دروازه دولت – ابتدای چهارباغ عباسی – مقابل بانک 

صادرات – فروشگاه عطر حجاب   مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: امید     نام خانوادگی : 

میرزا خانیا  نام پدر: مهدی    نشانی: مجهول المکان 2- نام: داوود نام خانوادگی : شیرانی نشانی : 

اصفهان سه راه ملکشهر خ گلستان خ پرستار جنب سوپر آفتاب گوشت فروشی فدک 3- نام : محمد 

علی نام خانوادگی : عرب لودریچه نام پدر: اصغر نشانی : اصفهان خ وحید خ مارنان روبروی نمایندگی 

)بن بست کاخ ( مجتمع کاخ طبقه 2 منزل شخصی مشخصات  بن بست 8  100متر جلوتر  سایپا 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام :حمید رضا  نام خانوادگی :کریمی کیا کالیه  

نام پدر : حسین  نشانی : اصفهان – پل فلزی اول بوستان ملت ساختمان شماره 110 طبقه همکف 

دفتر آقای  آرش انوری زاده  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم رسول خوش بخت محکوم 

دادنامه 9409970350200635  به شماره  مربوط  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به: 

که در خصوص محکوم علیهای ردیف 2 و 1 غیابی است ؛ محکوم علیهم متضامنا به پرداخت مبلغ 

220/00/000 ریال بابت اصل خواسته و ومبلغ 6/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 60 درصد حق 

الوکاله مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 93/11/30 تا زمان پرداخت در 

حق محکوم له و پرداخت 11/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم اند.   محکوم 

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

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

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

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

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

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

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

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

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

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

شماره: 33862/ م الف  مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ناصر براتی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/10/25  : تنظیم  تاریخ  دادنامه:9509970354001729   شماره 

950201پرونده کالسه 9509980354000008 شعبه 114   : بایگانی شعبه  9509980354000008شماره 

 9509970354001729 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   114( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری 

خواهان: آقای سهراب بابائی خرزوقی فرزند قربانعلی به نشانی زندان مرکزی اصفهان خواندگان: 1. 

آقای مجید حاج حیدری  2. آقای محمد احمدی 3. آقای رضا زاغیان فرزند قدرت اله 4. آقای امیر 

مینایی فرزند عبداله– 5. آقای مهرداد مومنی زند فرزند علی 6. آقای محمد جهاندار فرزند علیمراد 

7. خانم نرگس زاهدی فرزند جعفر 8. آقای حسن قاسمی فرزند رضاقلی 9. خانم شهال پرمون، 

فرزند علی 10. آقای رضا ماضی فرزند حسن 11. آقای مصطفی باقریان فرزند خیبر 12. آقای عباس 

یزدانی  احمدرضا  آقای   .14 فرزند حسن  اسماعیلی  آقای محمدجواد  اله 13.  ولی  فرزند  منصوری 

فرزند محمد 15. آقای فرامرز محضرنیا فرزند علی اکبر 16. آقای جعفر اکبری فرزند ابراهیم 17. 

آقای حسن قاسمی فرزند مرادعلی 18. آقای مجتبی بشیری فرزند علی اکبر 19. خانم مریم پیکانپور 

فرزند حسین 20. آقای سید نصراله حسام الذاکرین فرزند سید اسداله 21. خانم مریم عابدیان فرزند 

قربانعلی 22. آقای رضا قاسمی فرزند محمد علی 23. آقای بهروز فتحعلی جعفری فرزند فتحعلی 

عباس 24. آقای مجید صابری فرزند احمدرضا 25. آقای مهدی عبداللهی فرزند علی قلی 26. آقای 

محمد مهدی نفرزاده فرزند محمدرضا 27. آقای حسین خدادادی فرزند محمد 28. آقای ابراهیم 

مظفری فرزند اسکندر 29. آقای فرهاد گنجعلی نژاد شهابی فرزند قاسم 30. آقای مسعود قاسمی 

فرزند عبداله 31. آقای علیرضا محمد زاده فرزند حسن 32. آقای بهنام معتمدی فرزند احمد  33. 

آقای بهنام معتمدی فرزند احمد 34. آقای شهرام باقری فرزند محمدرضا 35. آقای علی رضایی 

فرزند سیف اله 36. آقای رسول پهلوانی نژاد، فرزند رضا 37. آقای کورش رفیعیان فرزند یداله 38. 

آقای امیر رحیمی فرزند غالمعلی 39. آقای محسن رادان فرزند محمد جواد 40. خانم مهین ملت 

نواز فرزند محمدحسین 41. آقای مهرداد اسماعیل زاده فرزند عباس 42. آقای مهدی رنجبر فرزند 

شکراله 43. آقای عبدالحمید رفیعی فرزند بهمن 44. آقای علیرضا نمازی فرزند رحیم 45. آقای 

توکلی  آقای حمید  فرزند حسنعلی 47.  بردخونی  آقای حسین   .46 رضا  فرزند  علی  مداح  محمد 

فرزند حبیب 48. آقای مهدی سلطانی فرزند حیدر نشانی : همگی مجهول المکان خواسته : اعسار 

از پرداخت محکوم به – گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دادخواست آقای سهراب بابائی فرزند 

قربانعلی به طرفیت خواندگان و به اسامی 1- محمد جهاندار 2-سید امیر ارسالن محمدی 3- مهدی 

معینی 4- مهدی رنجبر 5- بهروز و فتحعلی هر دو جعفری 6- مسعود قاسمی 7- حمیدرضا حاج 

حسینی 8- مهدی سلطانی 9- محسن یوسفیان 10- علی رضائی 11- مجتبی بشیری 12- محمد 

مهدی نفرزاده 13- بهنام معتمدی 14-علیرضا نمازی 15- رضا مانی 16- هما حسینی 17- رضا نفری 

18- سید جواد قریشی 19- حمید توکلی 20- احمدرضا یزدانی 21- مهدی غیور 22- مجید صابری 

23- حسن قاسمی 24- حسین خدادادی 25- محمد جواد اسماعیلی 26- محمود انصاری 27- 

علیرضا محمدرضا 28- پیمان فلسفینی 29- کورش رفیعیان 30- امیر مینایی 31- مسعود جعفری 

32- ابراهیم مظفری 33- عبدالجواد متقی 34- اسفندیار گودرزیان 35- محمد جعفری 36- امیر 

حمله ... 37- حسن قاسمی 38- محمدرضا سلیمی 39- علیرضا عبدلی 40- احسان ماندگاران 

41- مصطفی باقریان 42- مجید حاج حیدری 43- مهرداد اسماعیل زاده 44- داود زنگگنه 45- 

مهین ملت نواز 46- بهنام معتمدی 47- حسین بردخونی 48- رضا قاسمی 49- مریم عابدینی 

50- رضا زاغین 51- علیرضا عشوری 52- امیر رحیمی 53- نرگس زاهدی 54- یوسف آرین 55- 

ندا بختیاری 56-شهال پرمون 57- محمد مداح علی 58- علی اکبر ملکوتی خواه 59- حسین عماد 

زاده 60- محمد احمدی 61- فرامرز محضرنیا 62- رسول پهلوانی نژاد 63- احمد مرادیان 64- مهدی 

عبدالهی 65- شهرام باقری 66- جعفر آبزی 67- علیرضا ریسمانکارزاده 68- عبالحسین اربیع 69 

– شهاب آزاد 70- مجید تربتیان 71- عباس منصوری 72- فرهاد گنجعلی نژاد 73- مهرداد مؤمن 

زاده 74- عبدالحمید رفیعی 75- علیرضا جاوید فر به خواسته اعسار از جزای نقدی و رد مال موضوع 

دادنامه شماره 8809970654000384 مورخ 88/3/31 صادره از همین دادگاه ، دادگاه با عنایت به 

جمیع تحقیقات انجام شده و بررسی دالیل و مدارک ارائه شده از سوی خواهان اعسار از محکوم به 

موضوع دادنامه فوق الذکر و اینکه وجوهاتی که خواهان از خواندگان اخذ کرده مسترد نشده تا داللت بر 

معسر بودن او داشته باشد لذا به لحاظ عدم اقناع دادگاه در خصوص دالیل ارائه شده مستندًا به ماده 

197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعتراض تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره : 33857 / م الف – رئیس شعبه 114 کیفری دو اصفهان – دهقانی

آگهی ابالغ 
شماره درخواست : 9510460350700036 شماره پرونده: 9409980350700811 شماره بایگانی شعبه 

: 940900 تاریخ تنظیم : 1395/10/25 به آقای محسن یداللهی که مجهول المکان می باشد ابالغ می 

گردد در خصوص پرونده کالسه 940900 ح / 7 با موضوع درخواست تعیین داور ظرف 10 روز پس از 

چاپ این آگهی با توجه به انتخاب آقای مرتضی جواهری بعنوان کارشناس رسمی دادگستری بعنوان 

داور در پرونده مذکور چنانچه نظر به رد داور دارید ظرف مهلت تعیین شده مستداًل به دفتر شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت طبقه 3 اتاق 311 مراجعه و اعالم نمایید. 

شماره : 33021 / م الف – 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی 

آگهی ابالغ 
خواهان خانم بی بی شیرین محمدی فرزند داود دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی محمدی 

جهت  نموده که  اصفهان   شهرستان  خانواده  دادگاههای  تقدیم  طالق  خواسته  به  عبدالباری  فرزند 

رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایی شهید 

قدوسی طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 950444 / خ1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مواد 

27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است؛ به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

یکی از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفی 

نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

شماره : 32963 / م الف – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی

دادنامه
حل  شورای   39 شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/4/12-357 دادنامه:  شماره   55/97 پرونده:  کالسه 

روبروی  – کوچه  خاقانی   – اصفهان  نشانی:  به  صبا  شفابخش  شرکت  خواهان:  اصفهان  اختالف 

شیرینی آندلس وکیل: نسیم جنتی به نشانی: چهارباغ خواجو – روبروی صدا و سیما – ساختمان 

حافظ – طبقه دوم خوانده: زهرا سعیدی به نشانی: شهرستان فالورجان – بیمارستان امام خمینی  

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می 

به طرفیت   به وکالت نسیم جنتی  نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی شرکت شفابخش صبا 

وجه چک شماره  تومان(  میلیون  )دوازده  ریال   120/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  زهرا سعیدی 

922026/329981 و 922026/329982 عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

اینکه خوانده  و  دارد  آن  استحقاق خواهان در مطالبه وجه  و  اشتغال ذمه خوانده  علیه که ظهور در 

علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 

)دوازده میلیون تومان( وجه بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ 2/430/000 ریال هزینه دادرسی و 

تا اجرای حکم در حق خواهان   ) خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 

طبق آخرین شاخص بانک مرکزی و رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 33085/ م الف قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 950713 ش 5 شماره دادنامه 1297 مورخ 95/8/15 مرجع رسیدگی : شعبه 5 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا رحمانی نشانی : اصفهان، خ باغ دریاچه ، ک 53، کد پ 

8176644851 وکیل : امیر حسین معمارزاده نشانی : اصفهان، سی و سه پل، ابتدای خ چهارباغ باال، 

مجتمع تجاری اداری باران، طبقه اول واحد 4 خوانده : 1- حجت سبزی فروشان 2- حسین سبزی 

فروشان نشانی : هر دو مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 4 فقره سفته گردشکار : با عنایت به 

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

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.)رأی شورا( در خصوص دعوی محمدرضا 

رحمانی به طرفیت حجت سبزی فروشان و حسین سبزی فروشان به خواسته مطالبه مبلغ دویست 

میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 4 فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 

1- 183042 مبلغ پنجاه میلیون ریال 2-1803043 مبلغ پنجاه میلیون ریال 3- 183044 مبلغ پنجاه 

میلیون ریال 4- 183045 مبلغ پنجاه میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر 

نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و 

دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 

داده و مستندًا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق آدم حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پنج میلیون و هفتصد و بیست 

هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارات تأخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای 

احکام از تاریخ 95/6/2 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی 

و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 

شماره : 33093 / م الف – قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 8159 فرعی از 15201/4 اصلی واقع  در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی شهرت سلطانی عمروآبادی فرزند محمد ابراهیم در جریان ثبت 

است و رای شماره 139560302027009754مورخ 95/8/5  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه 

روز   1395/12/7 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 

مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  شنبه 

و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و 

روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  امالک مطابق  صاحبان 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

و گواهی طرح  اقدام  ذیصالح قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 

قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود  دعوی 

منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/11 

شماره :34413/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان حسین هادیزاده

5 دوشنبه  11 بهمن ماه   1395
ـــمـــاره 357  ســـــال سوم              ݡسݒ

اطالع رسانی



آگهی فقدان سند مالکیت 
چون صدیقه جباری فرزند علی بعنوان همسر و یکی از ورثه حبیب یوسفی  نسبت به شش دانگ 

یکبابخانه با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 

70 کوهپایه اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت شش دانگ یکبابخانه پالک 35/314 

واقع در گورت 35 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 540064 که در صفحه 54 دفتر 53 به 

نام حبیب یوسفی سابقه داشته سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و نامبرده بموجب گواهی حصر 

وراثت 2464-95/5/17 شورای 10 حصر وراثت اصفهان ورثه وی عبارتند از پنج دختر باسامی عرفانه و 

عارفه و فروغ الزمان و قدسیه و فردوس همگی یوسفی و عیال دائمی به نام صدیقه جباری بقانون ارث 

و و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجائی 

سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

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

آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 34811/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون صدیقه جباری فرزند علی بعنوان همسر و یکی از ورثه حبیب یوسفی  نسبت به شش دانگ 

یکبابخانه با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 

70 کوهپایه اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت شش دانگ یکبابخانه پالک 35/315 

واقع در گورت 35 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 540021 که در صفحه 111 دفتر 53 به 

نام حبیب یوسفی سابقه داشته سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و نامبرده بموجب گواهی حصر 

وراثت 2464-95/5/17 شورای 10 حصر وراثت اصفهان ورثه وی عبارتند از پنج دختر باسامی عرفانه و 

عارفه و فروغ الزمان و قدسیه و فردوس همگی یوسفی و عیال دائمی به نام صدیقه جباری بقانون ارث 

و و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجائی 

سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

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

آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : 34812/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 524/2  واقع در نودرآمد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003999-1395/8/20 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای حمزه گلخنی فرزند عزت اله   در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/12/8 ساعت 9 صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/11 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2592 واقع در فالورجان  بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سلیم شکرانی فرزند رحیم و خانم معصومه 

مرتضی پور دالنجانی )بالسویه(  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 شنبه مورخ 95/12/7 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 

و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/11/11 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 9509983720300798 شماره  9510103720314405شماره  ابالغنامه:  شماره 

950798تاریخ تنظیم: 1395/10/29 خواهان/ شاکی بانک مسکن دادخواستی به طرفیت خوانده / 

متهم مصطفی چاالکی به خواسته مطالبه وجه بابت - تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  گلپایگان  

گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه  9509983720300798 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/12/14 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

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

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

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

شماره: 589/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به خانم زهره عابدینی فرزند محمد علی با وکالت ملیحه محمدی دادخواستی بطرفیت آقای جواد 

قاسمی فرزند حیدر و مهدیه سبز بروتی فرزند علیرضا بخواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 

فالورجان  حقوقی  دادگاه  حقوقی  اول  شعبه   941081 پرونده  موضوع کالسه   9509973653301122

می باشد چون تجدید نظر خواندگان مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه 

مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از تجدید نظر خواندگان دعوت می شود با مراجعه به 

دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر شوند.این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور اقدامات 

قانونی اعالم خواهد گردید. 

شعبه اول حقوقی دادگاه حقوقی فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   5720/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به    779 شماره  شناسنامه  دارای  قجاوند  حسین  آقای 

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

بشناسنامه 1440  در تاریخ 95/8/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

فرزند 2- حسن قجاوند - ش ش  به 1- حسین قجاوند - ش ش 779   مرحوم منحصر است 

لیال قجاوند - ش ش  1271008777  فرزند 3- معصومه قجاوند - ش ش 24868  فرزند 4- 

5786  فرزند 5- فاطمه قجاوند - ش ش 2087  فرزند 6- زهره قجاوند - ش ش 57  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 : 33154/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس جوادی کوجانی دارای شناسنامه شماره 852  به شرح دادخواست به کالسه 5716/95 

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

کوجانی بشناسنامه 48  در تاریخ 95/9/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- عباس جوادی کوجانی - ش ش 852  فرزند 2- غالمعلی جوادی 

کوجانی - ش ش 498  فرزند 3- مرتضی جوادی کوجانی - ش ش 171  فرزند 4- محمد علی 

جوادی کوجانی - ش ش 19  فرزند 5- علی جوادی کوجانی - ش ش 180  فرزند 6- طاهره جوادی 

کوجانی - ش ش 853  فرزند 7- فاطمه خوش اخالق ورنوسفادرانی - ش ش 511  همسر و الغیر 

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

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

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

شماره : 33155/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/946 واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب رای شماره 7003797-1395/8/3 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای اصغر فتاحی فرزند محمد   در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/3  ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/11/11 شماره : 946/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره نادری پور دارای شناسنامه شماره 1216  به شرح دادخواست به کالسه 5681/95 از این 

پور  نادری  مرتضی  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

بشناسنامه 1408  در تاریخ 95/8/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- رضا نادری پور - ش ش 376  فرزند 2- زهره نادری پور - ش ش 1216  

فرزند 3- حمید نادری پور - ش ش 1271072424  فرزند 4- محمد نادری پور - ش ش 3767  

فرزند 5- رضوان نادری پور - ش ش 730  فرزند 6- اعظم نادری پور - ش ش 3284  فرزند 7- 

زهرا اجری پور - ش ش 42210  همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شماره : 33156/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروین آقا عابدیان دارای شناسنامه شماره 1630  به شرح دادخواست به کالسه 5710/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله آقا عابدیان 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/8/16    در  بشناسنامه 40  

مرحوم منحصر است به 1- پروین آقا عابدیان - ش ش 1630  فرزند 2- زری آقا عابدیان - ش ش 

47868  فرزند 3- مژگان آقا عابدیان - ش ش 49977  فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 33157/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد مهتری خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 166  به شرح دادخواست به کالسه 5781/95 

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

خوراسگانی بشناسنامه 2350  در تاریخ 54/3/5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی مهتری - ش ش 94  فرزند 2- ربابه مهتری خوراسگانی 

مهتری  فاطمه  فرزند 4-  مهتری خوراسگانی - ش ش 63   فرزند 3- خدیجه  - ش ش 125  

خوراسگانی - ش ش 7632  فرزند 5- محمدعلی مهتری خوراسگانی - ش ش 69  فرزند 6- احمد 

مهتری خوراسگانی - ش ش 166  فرزند 7- صغرا باربازیان خوراسگانی ش ش 2370 همسر و الغیر 

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

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

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

 شماره : 33158/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 5776/95  آقای رحیم رمضانی دارای شناسنامه شماره 167  به شرح دادخواست 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم رمضانی دهنوی 

بشناسنامه 2446  در تاریخ 95/6/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- علیرضا رمضانی دهنوی- ش ش 118  فرزند 2- رحیم رمضانی دهنوی- 

ش ش 167  فرزند 3- مصطفی رمضانی دهنوی- ش ش 84  فرزند 4- زهره رمضانی دهنوی- ش 

ش 31  فرزند 5- اکرم رمضانی دهنوی- ش ش 22  فرزند 6- اعظم رمضانی دهنوی- ش ش 

3550  فرزند 7- ربابه طالبی ش ش 23 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

صادر خواهد شد. 

شماره : 33159/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    2977 شماره  شناسنامه  دارای  خشوئی  محمدی  شیرین  خانم 

5755/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

محمدی خشوئی بشناسنامه 10  در تاریخ 95/8/30   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- احسان محمدی خشوئی - ش ش 1958  فرزند 2- سعید 

محمدی- ش ش 1792  فرزند 3- نسرین محمدی خشوئی - ش ش 605  فرزند 4- شیرین 

محمدی خشوئی - ش ش 2977  فرزند 5- زهره محمدی خشوئی - ش ش 991  فرزند 6- سوسن 

محمدی خشوئی - ش ش 2157  فرزند 7- سبحان محمدی خشوئی ش ش 271  فرزند و الغیر 

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

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

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

شماره : 33160/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی نجات کیخائی دارای شناسنامه شماره 436  به شرح دادخواست به کالسه 5731/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله کیخائی 

بشناسنامه 74  در تاریخ 95/4/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- علی نجات کیخائی - ش ش 436  فرزند 2- داود کیخائی - ش ش 477  فرزند 

3- حمید کیخائی - ش ش 4034  فرزند 4- نرگس کیخائی - ش ش 76398  فرزند 5- اعظم 

کیخائی - ش ش 636  فرزند 6- اشرف سلیمانی - ش ش 736  همسر 7- عظیمه کیخائی - ش 

ش 1290563731  فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

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

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

شماره : 33151/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980366100943  شماره  ابالغنامه:9510100353805809  شماره 

نام   -2 محمد  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/10/28  تاریخ  شعبه:950998 

المکان در خصوص شکایت فاطمه  بهزاد 4- نشانی: مجهول  نام پدر:  خانوادگی:سلیمانی اصل 3- 

سلیمانی اصل علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

شماره:33844/ م الف شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ به آقایان رسول مجرد قوریدق و بهنام کریم زادگان
اتهام  به  پرویز  فرزند2-1-  زادگان  کریم  بهنام   -2 قوریدق  مجرد  رسول   -1 آقایان  اینکه  به  نظر 

تهدید به انتشار عکس و اخذ مبلغ 5000000 ریال  حسب شکایت آقای علی پناه پیرایی فرزند علی 

احضاریه  ابالغ  و  است  تعیب  تحت   23 ب  پرونده کالسه951132  در  بازپرسی  این  طرف  از  کرم  

بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون ایین 

دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی 

دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در   شود. 

گردید. 

شماره : 33001 / م الف – بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

اخطار اجرایی
شهرستانی  1-جعفری  خانوادگی:  نام  2-معصومه         1-مسلم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

2-سمنانی  نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:زهرا    نام خانوادگی: 

نصر نصرآبادی نام پدر: غالمرضا نشانی محل اقامت: اصفهان خ کهندژ کوی شماره 700 کوچه شهید 

اختالف  95/7/19 حوزه 27  شورای حل  تاریخ     696 رای شماره  به:به موجب  باهنر پ21محکوم 

دفتر  در  به:حضور  است  دوم محکوم  ردیف  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 

133د46  شهربانی  شماره  به   405 مدل  پژو  سواری  اتومبیل  سند  انتقال  و  تنظیم  و  رسمی  اسناد 

خوانده  و  له  محکوم  بنام   12717400472 موتور  شماره  و   74600523 شاسی  شماره  و   33 ایران 

ردیف اول از باب قاعده تسبیب و ال ضرر محکوم است به پرداخت مبلغ 1/475/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره: 33768/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-حمید 2-منوچهر        نام خانوادگی: 1-کدخدایی 2-سالکی  نشانی 

محل اقامت: 1- مجهول المکان 2-فوالدشهر- بازارچه کوثر- لوازم خانگی سالکیمشخصات محکوم 

له: نام:منصور    نام خانوادگی: ضیایی با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان نشانی محل اقامت: 

به:به موجب رای  بانک تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد 18محکوم  شیخ صدوق شمالی-ساختمان 

شماره 849   تاریخ 95/5/17  حوزه ش11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه ردیف دوم محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 

مطالبه وجه چک به شماره 2843290 مورخ 94/9/20 بر عهده بانک کشاورزی و پرداخت 1/990/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف)94/9/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له صادر 

و نیم عشر حق االجرا اجرای احکام اعالم می گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 33847/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9509980350400257شماره  پرونده:  شماره   9510420350400469 اجرائیه:  شماره 

بهداشتی و  :انجمن خیریه  نام   1 له ردیف  تنظیم: 1395/10/26 مشخصات محکوم  تاریخ   950282

    - پدر:  نام   -  : خانوادگی  نام  قلبی   و  بیماران کلیوی  ویژه  اصفهان  )ع(  ابوالفضل  درمانی حضرت 

نشانی: اصفهان – خ استانداری- روبروی خ پشت مطخ- به کد پستی 8145853933 مشخصات 

نشانی: مجهول  پدر:رمضان    نام  پور  : فصیحی  نام خانوادگی  ناصر     نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم 

المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : مصطفی نام خانوادگی : 

جوادمحب نام پدر : عبدالرسول نشانی : اصفهان – خیابان چهارباغ عباسی-جنب سینما چهارباغ بازار 

مهین ط دوم ک پ8144913188  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم انجمن خیریه بهداشتی 

و درمانی حضرت ابوالفضل )ع( اصفهان ویژه بیماران کلیوی و قلبی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350401054 محکوم علیه 

محکوم است به پرداخت مبلغ 225/676/000 ریال و پرداخت 7/462/660 ریال بابت هزینه دادرسی 

و 6/616/224 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک)شماره 16472-87/8/10 بانک سپه( 

لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له و نیز 

نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به غیابی بودن دادنامه در اجرای ان مفاد تبصره 

2 ماده 306 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

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

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 

به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 

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

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

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

باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

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

نقدی معادل  یا جزای  تعزیری درجه شش  نباشد موجب مجازات  برای پرداخت دیون کافی  اموال 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 33834/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: زینت السادات         نام خانوادگی: محمدی  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:غالمحسین    نام خانوادگی: جبارزارع نشانی محل اقامت: 

خ امیر کبیر- بعد از چهارراه هزار دستان ج تعمیرگاه وحدت محکوم به:به موجب رای شماره 1204   

است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  12  شورای حل  95/7/15  حوزه  تاریخ 

بانک   94/5/25-051221 بشماره  چک  وجه  ریال   20/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه 

و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/475/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  کشاورزی 

در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   )94/5/25( موصوف  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت 

خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم ن

ماید.

شماره: 33810/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آرام        نام خانوادگی: نصیری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمد حسین    نام خانوادگی: رضایی نشانی محل اقامت: اصفهان-خ 

شهید نواب صفوی- پاساژ ارشاد طبقه همکف محکوم به:به موجب رای شماره 433   تاریخ 95/4/29 

حوزه 29  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

و پرداخت  بانک مرکزی  ناحیه  از  اعالمی  بر اساس شاخص  تا زمان اجرای حکم  چک)94/8/30( 

635/000 ریال هزینه ی دادرسی و نشر آگهی و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.

شماره: 33808/ م الف دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رشید         نام خانوادگی: یاوری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:غالمحسین    نام خانوادگی: جبارزارع نشانی محل اقامت: اصفهان-خ امیر 

کبیر- بعد از چهارراه هزار دستان ج تعمیرگاه وحدت محکوم به:به موجب رای شماره 1203   تاریخ 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    12 حوزه    95/7/15

محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک بشماره 234907-95/2/5 و 234906-

94/11/30  بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 2/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 

اجرای  قانون  االجرا.ماده 34  نیم عشر حق  نماید و هزینه  اعالم می  و  آگهی در حق خواهان صادر 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.

شماره: 33807/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی        نام خانوادگی: محمدی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

اصفهان-خ  اقامت:  نشانی محل  نام خانوادگی: رضایی  نام:محمد حسن     له:  مشخصات محکوم 

شهید نواب صفوی- پاساژ ارشاد طبقه همکف محکوم به:به موجب رای شماره 487   تاریخ 95/5/17 

حوزه 29  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

دادرسی و خسارت  بابت هزینه   1/660/000 و  بابت اصل خواسته  ریال  پرداخت مبلغ 102/577/500 

تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/3 لغایت تاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 

 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره: 33805/ م الف دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: معین        نام خانوادگی: تاتار  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حامد    نام خانوادگی: ملیح پور نشانی محل اقامت: بهارستان خ آزادی 

مجتمع آرام واحد یک محکوم به:به موجب رای شماره 1272   تاریخ 95/7/29 حوزه 32  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حضور در دفترخانه 

اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 3/150/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 

به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 

33804/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جمال        نام خانوادگی: نعمت الهی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حسن    نام خانوادگی: سلیمانی نشانی محل اقامت: اصفهان-خ گلستان- 

خ هسا نبش فرعی 2 منزل سلیمانی محکوم به:به موجب رای شماره 9509976796301345   تاریخ 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    33 حوزه   95/7/14

محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 097901 مورخ 

95/2/25 و 097902 مورخ 95/2/15 به عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چکهای موصوف)95/2/15 و 95/2/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق 

محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 33786/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فریدون        نام خانوادگی: صادقی باغسرخی نام پدر:کیامرز شغل:آزاد 

نام  نام خانوادگی: فکاری  نام:بیژن      المکان مشخصات محکوم له:  اقامت: مجهول  نشانی محل 

پدر:محمدعلی شغل:آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان-خ اشرفی اصفهانی- )کهندژ( جنب کوچه 20 

برق صنعتی سحرمحکوم به:به موجب رای شماره 94400970   تاریخ 95/3/5 حوزه 14  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه و 

هفت میلیون و دویست هزار ریال وجه چک به شماره ی 295879 مورخ 93/6/10 عهده بانک صادرات 

و مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/6/10( در حق محکوم له و 

نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 33773/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فریدون        نام خانوادگی: صادقی باغسرخی نام پدر:کیامرز شغل:آزاد 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بیژن     نام خانوادگی: فکاری سیچانی 

نام پدر:محمدعلی شغل:آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان-خ اشرفی اصفهانی- )کهندژ( جنب کوچه 

20 برق صنعتی سحرمحکوم به:به موجب رای شماره 94400966   تاریخ 95/3/5 حوزه 14  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ نود 

و نه میلیون و دویست و شصت هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره ی 295876 مورخ 93/6/20 

و 560325 مورخ 93/7/20 عهده بانک صادرات و مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار 

از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  ریال  نهصد  و 

تاریخ سررسید چک موصوف )93/6/20 و93/7/20( در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 33774/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980366101147  شماره  ابالغنامه:9510100353805835  شماره 

نام   -2 رامتین  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/10/28  تاریخ  شعبه:951366 

پوریا رمضانی  المکان در خصوص شکایت  نام پدر: - 4- نشانی: مجهول  پور 3-  خانوادگی:حسن 

یسنائی و مجید محمد هاشمی حبیب آبادی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید.شماره:33849/ م الف شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980359700950  شماره  ابالغنامه:9510100353805811  شماره 

نام   -2 هومن  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/10/28  تاریخ  شعبه:951051 

مالکی  محمود  شکایت  خصوص  در  المکان  مجهول  نشانی:   -4  - پدر:  نام   -3 خانوادگی:کسائی 

کوپائی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

شماره:33846/ م الف شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

اخطار اجرایی
نام خانوادگی: 1-میر  نام: 1-سعید 2-مهدی 3-مهدی 4-طاهره         علیه:  مشخصات محکوم 

له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  4-داوودی  3-ترابی  مقامی  2-قائم 

نام:بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت سمیه سلیمانی و نجیمه محمدی     نام 

خانوادگی: - نشانی محل اقامت: خ توحید- جنب تاالر فرشچیان پ3شماره ثبت 429709محکوم به:

به موجب رای شماره 550   تاریخ 95/5/31 حوزه 25  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000ریال بابت اصل خواسته 

و 3/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 

چک موصوف 94/11/15 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 

اجرائی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید

.شماره: 33820/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه 
یکم شورای حل  و  : شعبه چهل  رسیدگی  دادنامه 556/95 مرجع  : 290/95 شماره  پرونده  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان : سید محمد امامی دهقی نشانی : فرزند سید محمدرضا نشانی اصفهان، خ 

رباط اول، کوچه داروخانه شریف، کوچه شکوفه ، پالک 27 – خوانده : خانم مریم فیضی کفته رودی 

فرزند حسن به نشانی مجهول المکان خواسته : استرداد وسایل طبق لیست دادخواست مقوم به سی 

میلیون ریال بصورت علی الحساب – گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 

فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( درخصوص دعوی آقای سید محمد امامی 

دهقی بطرفیت خانم مریم فیضی کفترودی بخواسته استرداد وسایل منزل مقوم به سی میلیون ریال 

با این توضیح که خواهان بدوًا تقاضای استرداد وسایل منزل را بشرح صورت جلسه مورخ 95/4/27 

و الیحه شماره 501/95 مورخ 95/5/30 نموده است و خوانده علی رغم حضور در جلسه دفاع موثری 

به عمل نیاورده و صرف نظر از رد ادعای خواهان دلیل محکمه پسندی که حاکی از واهی بودن ادعای 

خواهان باشد به شورا ارائه ننموده و در مواردی ادعای خواهان پذیرفته فلذا شورا من حیث المجموع 

با توجه به فاکتورهای ارائه شده توسط خواهان دعوی وی را ثابت تشخیص داده و مستندًا به ماده 

198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد یک فقره میز عربی بانضمام 

شش صندلی موضوع فاکتور 2061 مورخ 90/8/20 و یک فقره سرویس کامل مبل بانضمام میز اشکی 

موضوع فاکتور 376 مورخ 90/12/11 و یک فقره آیه برجسته 4 گل 70×50 موضوع فاکتور 10036 مورخ 

94/5/19 و یکدستگاه رادیو ضبط و یک دستگاه تلویزیون سامسونگ موضوع فاکتور شماره 3544 

مورخ 89/9/15 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره حضوری و بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره : 33769 /م الف – قاضی شورای حل اختالف چهل و یکم حوزه قضائی اصفهان

دوشنبه  11  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  357  ســـــال سوم           ݡسݒ

اطالع رسانی



دادنامه 
کالسه پرونده 95-580 شماره دادنامه 990 مورخ 95/10/19 مرجع رسیدگی : شعبه 20 شورای حل 

بن  باال،  چهارباغ  اول  شیراز،  دروازه  اصفهان،   : نشانی  خزائلی  رضا  غالم   : خواهان  اصفهان  اختالف 

دارستان پالک 45 – خوانده : 1- مجید مهرابی 2- محمد حسین بابا احمدی نشانی : هر دو مجهول 

 – انضمام مطلق خسارات  به  فقره چک  ریال وجه یک   85/000/000 مبلغ  مطالبه   : المکان خواسته 

گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 

در  قاضی(  )رأی  نماید:  رأی می  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  رسیدگی 

خصوص دادخواست آقای غالمرضا خزائلی به طرفیت 1- مجید مهرابی 2- محمدحسین بابااحمدی 

بخواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال )هشتاد و پنج میلیون ریال( وجه یک فقره چک به شماره 

و  دادرسی  انضمام خسارات  به  بهایی  بانک شیخ  عهده  مورخ 92/4/30   1393/050195 های2-3/ 

تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ 

قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 

ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان 

به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519 ، 522 

محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 

خوانده اول به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال )هشتاد و پنج میلیون ریال( به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت 2/935/000 ریال )دومیلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال( به عنوان خسارت دادرسی 

از تاریخ 92/4/30 لغایت زمان بر وصول و ایصال آن طبق نرخ  به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه 

شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. و در خصوص خوانده دوم به لحاظ اینکه 

تقدیم دادخواست خارج از فرجه قانونی است به استناد ماده 197 ق.آ.د.م حکم به بی حقی خواهان 

را صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.  

شماره : 33793 / م الف – قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 90-594 شماره دادنامه 1019 مورخ 95/10/19 مرجع رسیدگی : شعبه 20 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : محسن اشراقی جزی نشانی : خ حکیم ، کوچه باغ قلندرها ، جنب سرای 

 : المکان خواسته  : مجهول  نشانی  به  باباحیدری  اسالمی  : سحر  یاسین – خوانده  حسینی پخش 

مطالبه مبلغ 25/800/000 ریال وجه سه فقره چک به انضمام مطلق خسارات – گردشکار : با عنایت به 

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

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

محسن اشراقی جزی به طرفیت خانم سحر اسالمی بابا حیدری بخواسته مطالبه مبلغ 25/800/000 

424243/40 مورخ   -2 424230/14 مورخ 94/12/28  ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 1- 

94/12/25 3- 424232/37 مورخ 94/11/30 عهده بانک ملت شعبه ولی عصر شهرکرد به انضمام 

ابرازی  اصول مستندات  و مالحظه  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  خسارات 

خوانده  ذمه ی  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان 

به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 

محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

عنوان  به  ریال(  هزار  و هشتصد  میلیون  )ده  ریال   10/800/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان   / خوانده 

به  ریال(  هزار  پنج  و  بیست  و  پانصد  و  میلیون  )یک  ریال   1/525/000 پرداخت  و  خواسته  اصل 

عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات، تأخیر و تأدیه از تاریخ 94/12/25 و 94/11/30 لغایت 

اعالم می گردد.  و  در حق خواهان صادر  بانک مرکزی  نرخ شاخص  آن طبق  ایصال  و  زمان وصول 

از  پس  و  بود  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رأی 

و  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20 مدت  ظرف  آن 

عصر  ولی  شعبه  از  صادره  اینکه  لحاظ  به   94/12/28 مورخ   424230/14 شماره  در خصوص چک 

شهرکرد و استان هرمزگان گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و آدرس خوانده در شهرستان شهرکرد 

می باشد قرار عدم صالحیت به صالحیت و شایستگی شورای حل اختالف شهرکرد صادر می نماید 

اصفهان  نظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی  قابل تجدید  ابالغ  تاریخ  از  روز   20  قرار صادره ظرف 

می باشد. 

شماره : 33803 / م الف – قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده : 950964 شماره دادنامه : 9509976793801815 مورخ 95/10/27 مرجع رسیدگی : 

شعبه هشت شورای حل اختالف خواهان : اکبر چلمقانی ، فرزند رضا ، اصفهان، خ چمران، بعد از آل 

محمد، نمایشگاه کریمی – خوانده : مهدی یزدان منش فرزند موسی نشانی مجهول المکان – شورا 

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

اکبر چلمقانی  آقای  نماید. )رأی شورای حل اختالف(در خصوص دعوی  به صدور رأی می  مبادرت 

فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی یزدان منش فرزند موسی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون 

انضمام مطلق  به  ایران  بانک صادرات  به عهده  به شماره 229868 مورخ 93/1/28  ریال وجه چک 

خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل 

بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت  خواسته 2/380/000 ریال 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/1/28( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : 33811 / م الف – قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 950223 شماره دادنامه 9509976794101479 مورخ 95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 

یازدهم شورای حل اختالف اصفهان – خواهان: امیررضا دودی به نشانی : اصفهان، خ حافظ، چهارراه 

: مجید قجاوند و محمد  کرمانی، کوچه شهید خلیفه سلطانی، بن بست حلبیان، پ 114 – خوانده 

حسین رجبیان نشانی هر دو مجهول المکان – گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای امیررضا دودی 

به طرفیت آقایان مجید قجاوند و محمد حسین رجبیان به خواسته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال 

رسمی سند یک دستگاه خودرو سواری هوندا به شماره انتظامی 994 د 42 /  ایران به انضمام خسارات 

در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده،  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی  هزینه  و  وارده 

خصوص آخرین مالک خودروها و تصویر مصدق توافق نامه مورخ 93/9/30 ، و عدم حضور خواندگان 

علی رغم ابالغ قانونی طبق ماده 73 در جلسه دادرسی ، شورای دعوی مطروحه را وارد دانسته، لذا 

به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10، 219 ، 220، 221، 223، 225 قانون مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم )محمد حسین رجبیان( به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 

انتقال رسمی سند خودرو سواری هوندا به شماره انتظامی 44-994 د 42 به نام خواهان و پرداخت 

مبلغ 1/175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق 

خواهان صادر و دعوی نسبت به خوانده ردیف اول به دلیل عدم مالکیت با استناد به بند 4 ماده 84 

ش در رد دعوی صادر و اعالم می گردد . رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33822 / م الف – قاضی شورای حل اختالف یازدهم حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
شماره پرونده:9509970350401407 تاریخ تنظیم:1395/09/24 شماره پرونده: 9409980350400919 

حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه   9409980350400919 پرونده کالسه  شعبه:940990  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350401407 خواهان : آقای آیت اله عشوری فرزند 

علی با وکالت آقای داود محمدی فر فرزند مهدی به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، کنار گذر 

شرقی، پل هوایی میر ساختمان، شماره 270 خوانده : خانم افسانه خطایی فرزند اسداله به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- اثبات مالکیت )مالی غیر منقول( 3- 

تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول 4- دستور موقت )رای دادگاه( در خصوص دعوی 

آقای آیت اله عشوری با وکالت آقای داود محمدی فر بطرفیت خانم افسانه خطایی خواسته بخواسته 

های اثبات مالکیت مطابق مبایعه نامه شماره 1101776 مورخ 1392/1/22 و تسلیم مبیع )تحویل مورد 

معامله( و با احتساب خسارات دادرسی مالحظه میگردد به موجب مبایعه نامه پیوست یک باب منزل 

مسکونی به خوانده فروخته و در ظهر ان به تاریخ 1392/12/26 توسط خوانده به خواهان واگذار و 

بشرح خواسته های مطروحه و درخواست رسیدگی داشته است خوانده با استحضار از وقت رسیدگی 

مورخ 1395/4/9 حضور بهم نرسانده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است موضوع 

به اخذ نظریه کارشناس خبره در امر ثبتی موکول و طی نظریه واصله که به شماره 95/6/14-2897 

ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل دائر است به اینکه منزل مسکونی خریداری خواهان بخشی از اراضی 

آزادان که دارای پالک ثبتی 14458 بخش پنج ثبت اصفهان و نیز پالک های فرعی متعدد ثبت شده 

می باشد اینک از توجه به مراتب فوق اواًل در خصوص خواسته اول با عنایت به اینکه منزل مسکونی 

بر روی پالک ثبتی 14458 بخش پنج ثبت اصفهان واقع گردیده و چون عرصه آن دارای سابقه ثبتی 

است مستندًا به رای و حدت رویه شماره 159-1370/10/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 

قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد ثانیًا در خصوص خواسته 

دوم نظر به اینکه پس از وقوع عقد بیع هر یک از طرفین نسبت به آثار آن در مقابل همدیگر ملتزم 

میشوند و یکی از آثار عقد بیع تسلیم مبیع است لذا این قسمت از خواسته وارد تشخیص مستندًا به 

مواد 362 و 367 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تحویل مبیع و با 

احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز دستمزد کارشناسی در حق خواهان ملزم 

 و محکوم می نماید این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. 

شماره : 33835 / م الف – رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمدرضا استاد شریف 

دادنامه 

شماره دادنامه:9509970350401470 تاریخ تنظیم : 1395/10/04 شماره پرونده:  9509980350400515 

شماره بایگانی شعبه : 950571  پرونده کالسه 9509980350400515 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350401470 خواهان : آقای سید محمود امامی زواره 

فرزند محمد با وکالت خانم شهرزاد رجائی زفره فرزند محمد علی و خانم شهرزاد علی پورعطاآبادی 

فرزند عبدالرضا همگی به نشانی : اصفهان، خیابان شریعتی ، نبش حکیم نظامی، ساختمان الزهرا، 

المکان –  : آقای سلمان فرهودی فرزند سرور به نشانی مجهول  ، واحد 111 – خوانده  طبقه چهارم 

تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  دادرسی 3-  مطالبه خسارت   وجه چک 2-  مطالبه   -1  : ها  خواسته 

)رأی دادگاه( در خصوص دعوی آقای سید محمود امامی زواره فرزند محمد با وکالت خانم شهرزاد 

رجائی زفره فرزند محمد علی و خانم شهرزاد علی پورعطاآبادی فرزند عبدالرضا بطرفیت آقای سلمان 

فرهودی فرزند سرور بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 403630-94/8/26 بانک ملی 

و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه نظر به مالحظه رونوشت مصّدق چک موضوع دعوی 

نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 95/10/4 حضور به هم نرسانده و اصواًل 

دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد 

تشخیص، مستندًا به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 

واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلت 

نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 700/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه و نیز خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ 

اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق  اجرای حکم که در مرحله  لغایت زمان  سررسید چک 

خواهان محکوم می نماید. این رأی غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این دادگاه می باشد. /و

شماره : 33839 /م الف – رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان – استاد شریف 

دادنامه 
شماره دادنامه:9509970352200216 تاریخ تنظیم : 1395/02/25 شماره پرونده: 9409980352201316 

شماره بایگانی شعبه : 941441پرونده کالسه 9409980352201316 شبعه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 9509970352200216 خواهان : آقای علی رضا سهیلی اصفهانی فرزند 

رضا به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ 22 بهمن، خ عالمه امینی غربی، ورودی دوم ، مجتمع مسکونی 

هما، بی طبقه دوم ، کد پستی 8158694595 خوانده : آقای علیرضا محمودی فرزند محمد به نشانی 

مجهول المکان خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه(در خصوص 

دادخواست آقای علیرضا سهیلی اصفهانی فرزند رضا به طرفیت آقای علیرضا محمودی فرزند محمد به 

خواسته مطالبه مبلغ 947103000 ریال و خسارات هزنیه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و بدوًا اعسار 

از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مدارک استنادی و استشهادیه محلی 

ضمیمه پرونده و اینکه خوانده جهت دفاع از خود در دادگاه با وصف ابالغ قانونی اقدامی ننموده و سایر 

محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده لذا مستندًا به مفهوم مخالف ماده 504 

از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 305 – 306 – 507 از قانون مذکور حکم به اعسار 

خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد / ک 

شماره : 33843 / م الف – رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمود شریفی 

دادنامه 
پرونده  شماره   1394/07/22  : تنظیم  تاریخ   9409970350201073  : دادنامه  شماره 

9409980350200343 شماره بایگانی شعبه : 940391 – خواهان : خانم زهرا مختاری کرچگانی فرزند 

احمد به نشانی اصفهان، خ مقداد، ک شماره 16 ، پ 19 ، ک پ 8184963391 – ک م 1292002492 

– ت ه 09132271088 – خواندگان: 1. آقای کامران کیانی 2. آقای مرتضی کیانی همگی به نشانی 

المکان 3. شرکت تعاون کیان چوب گلستان، شهرستان گمیشان، گمیش تپه، کیلومتر 3 ،  مجهول 

شرکت تعاونی کیان چوب خواسته ها : 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه 

خسارت دادرسی – دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید.)رأی دادگاه( در خصوص دعوی خواهان زهرا مختاری کرچگانی فرزند احمد 

بطرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی چوب گلستان و 2- مرتضی و 3- کامران همگی کیانی به خواسته 

بانک  عهده  و 6898356  به شماره 5430342  وجه چک  ریال  میلیون  یک  و  یکصد  مبلغ  مطالبه 

توسعه تعاون گمیشان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی 

و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که 

اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با 

اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع 

موثری بعمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدریکه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب 

اشتغال ذمه خواندگان، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و 

مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق 

یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را 

متضامنا به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و هفتصد 

و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 

اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف 

است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای 

صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای 

بوده و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

مرکز استان اصفهان می باشد. 

شماره : 33861 / م الف – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد علی معقولی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509970350201654 تاریخ تنظیم:1395/10/28 شماره پرونده: 9409980350200833 

شماره بایگانی شعبه : 940953 پرونده کالسه: 9409980350200833 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

با  علی  محمد  فرزند  باالنی  بکرانی  موسی  آقای   : خواهان  نهایی شماره  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

وکالت خانم میترا بهرامی قهنویه فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان، شاهین شهر، منازل چوبی فرعی 

9 غربی، پ 436 – خوانده : آقای حسین باطنی فرزند مجتبی به نشانی مجهول المکان خواسته ها 

: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه بابت ..)رأی دادگاه( در 

خصوص دادخواست خواهان آقای موسی بکرانی باالنی فرزند محمد علی با وکالت خانم میترا بهرامی 

 255/000/000 مبلغ  به خواسته مطالبه  فرزند مجتبی  باطنی  آقای حسین  به طرفیت خوانده  قهنویه 

ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل دادگاه از توجه به یک برگ رسید عادی مورخ 

93/7/20 و یک برگ فیش واریزی بانکی به حساب خوانده و موءدای شهادت یک نفر شاهد واتیان 

سوگند تکمیلی توسط خواهان دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندًا به ماده 1258 قانون مدنی 

و مواد 230 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 255/000/000 ریال با 

احتساب خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/9/1 لغایت زمان پرداخت به عنوان 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/455/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 7/320/000 ریال به 

عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

شماره : 33860 / م الف – رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان – مظاهر حقیقی

دادنامه 
کالسه پرونده 94-223 شماره دادنامه 94-574 مورخ 94/8/9 مرجع رسیدگی : شعبه 41 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: آقای هوشنگ حمصی نشانی : اصفهان، خیابان مهر، خیابان مهرداد، بلوار 

مهر شمالی، کوچه شهید افیونی ، بن بست میخک – خوانده : آقای فرهاد مقتدری زاده نشانی مجهول 

المکان خواسته : مطالبه وجه – گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:)رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای هوشنگ حمصی به 

طرفیت فرهاد مقتدری زاده به خواسته مطالبه اجور معوقه و هزینه آب و برق به انضمام مطلق خسارات 

دادرسی ، شورا با توجه به محتویات پرونده و ضمائم پیوست و قرارداد اجاره مورخ 92/6/24 که حاکی 

از وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده می باشد. رسید پرداخت قبوض آب و برق که ختم 

پرونده می باشد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

هشت میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار ریال بابت اجور معوقه و قبوض آب و برق و مبلغ سیصد 

و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است وظرف 

مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33812 / م الف – قاضی شورا حل اختالف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان 

دادنامه 
شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/10/23 مورخ   9509976794201855 دادنامه  شماره   950646  : کالسه 

12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سبحان حفیظی نشانی: خمینی شهر، درچه اسالم آباد، ج 

پولکی نبات اصفهان، تاک – خوانده : محمد شهبازی ، نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه 

سفته – با عنایت به محتویات پرونده و اخد نظریه ی مشورتی  اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم 

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

در خصوص دعوی سبحان حفیظی به طرفیت محمد شهبازی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 

وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 614309 – 622070 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 

عنایت به بقاث اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 

تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد وثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 

قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

بابت اصل خواسته و 4/615/000  به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال  محکم بر محکومیت خوانده 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواسته سفته های فوق الذکر و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ تقدم دادخواست 95/5/21 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 

در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33832 / م الف – قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
حل  16شورای  شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/10/5 مورخ   771 دادنامه  شماره   660/95 پرونده  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان : محمد محمدی به نشانی : اصفهان، خمینی شهر، خ شریعتی جنوبی،  کوچه 

شهدا، پ 30 خوانده : علی بهارلو قره بلطاقی نشانی :  مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک با 

عنایت به محتویات پرونده و اخد نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی به 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص 

دعوی محمد محمدی به طرفیت علی بهارلو قره بلطاقی به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه 

چک به شماره 1634/476177/52 به سررسید 95/6/15 به انضمام مطلق خسارات قانونی و عنایت 

به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 

در جلسه رسیدگی مصون ماندن خواسته و هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و 

ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و 270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 

همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 

اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده 

قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره : 33799 / م الف – قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان – شاه محمدی

دادنامه 
کالسه پرونده 950690 مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : رضا چیت 

ساز اصفهانی خوانده : خانم حمیده فخریان نجفی کاشانی نشانی : مجهول المکان خواسته : گردشکار 

: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 

مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: )رأی 

قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای رضا چیت ساز اصفهانی به طرفیت خانم حمید فخریان نجفی 

کاشانی به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های 12313609 مورخ 95/1/11 و 12313629 

مورخ 95/1/25 و 12313627 مورخ 95/1/20 و 12313646 مورخ 95/1/26 به مبلغ بها 123/000/000 

ریال و مطالبه مبلغ 68/500/000 ریال بابت سه فقره فاکتور به شماره های 5122 مورخ 95/1/19 و 

5178 مورخ 95/1/24 و 5144 مورخ 95/1/22 جمعاض به مبلغ 191/500/000 ریال ضرر و زیان وارده 

نظر به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک ها و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیهم 

و همچنین فاکتورهای ابرازی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر شده و 

در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیب نموده است. لذا شورا دعوی خواهان وارد 

تشخیص مستند به مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت یکصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/762/500 

ریال هزینه دادرسی و 120/00 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.

شماره : 33037 / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده : 941224 شماره دادنامه 2124 مورخ 94/12/22 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : مهرداد کرونی نشانی : اصفهان، شاهپور جدید ، خ مشیر الدوله ، ترکیب 

رنگ المهدی خوانده : سعید حاجیان نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار : پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( 

در خصوص دعوی آقای مهرداد کرونی فرزند حسین به طرفیت آقای سعید حاجیان فرزند غالمعلی 

به خواسته مطالبه ی مبلغ 22/670/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 537363 و فاکتورهای 

پیوستی به شماره های 6458، 6461، 000878، 000880، 6464، 6452، 005255، 005268، 6499، 

05223، 6386، 000894، 6276، 005251، 6383، 5270، 6388، 0875، 6399، 000877 ، 5106 به 

انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در 

ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  صورتجلسه مورخ 94/11/28 و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

قانونی )ماده 73( در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد 310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 ، 519 و 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/670/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

570/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/9/25 

و در رابطه با فاکتورهای پیوستی از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

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

همین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33031/ م الف – قاضی شورای حل اختالف یازدهم حوزه قضائی اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه
کالسه پرونده: 950968 شماره دادنامه: 9509976796301854 - 95/10/1  مرجع رسیدگی: شعبه 33 

شورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی به نشانی: اصفهان – خ مشیرالدوله – جنب پیمانکاری 

به  محمد کریمی   -2 رضا سرلک   -1  : خواندگان  اصفهان  مرکزی  فنگ  دانگ  فروشگاه   – تفنگساز 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا  نشانی: هردو مجهول المکان شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختالف در 

خواسته  به  محمد کریمی  و  سرلک  رضا  آقایان  طرفیت  به  میرزایی  محمود  آقای  دعوی  خصوص 

 94/11/8 94/9/8 و 879383 -  به شماره 879382 -  ریال وجه چک   61/500/000 مبلغ  مطالبه 

و 879384 - 94/12/25 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

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

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

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

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 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 61/500/000 ریال بابت اصل 

فقره  تاریخ سررسید سه  از  تأدیه  در  تأخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال   2/537/500 و  خواسته 

و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )94/12/25 و   94/11/8 و   94/9/8( موصوف  چک 

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: 33088/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
حل  شورای   53  : شعبه  رسیدگی  مرجع   95/9/30 مورخ   762 دادنامه   304-95  : پرونده  کالسه 

جی  خ   ، دوم  مشتاق  خ   : نشانی  به  مهدی  غالم  فرزند  تعالی  رضوان   : خواهان  اصفهان  اختالف 

شیر، خ سروستان، کوی بوستان، مجتمع نگین مشتاق وکیل : جلیل صادقی به نشانی : چهارراه نور 

باران، خ شریف واقفی، جنب بانک تجارت، ساختمان بهمن ، طبقه پایین خوانده : غالمرضا عباسی 

نشانی :  مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 60/620/000 ریال خسارت ناشی از تصادف و دستمزد 

کارشناس . گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . )رأی قاضی  با استعانت  رسیدگی 

 60/620/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  باال  خوانده  به طرفیت  دادخواست خواهان  در خصوص  شورا( 

و  دادرسی  خسارات  مطلق  و  پارکینگ  قبض  هزینه  بانضمام  تصادف  از  ناشی  خسارات  بابت  ریال 

به نظریه کارشناس تصادفات وقوع تصادف بین خودرو پراید سفید رنگ مدل  با توجه  کارشناسی، 

SE 111 به شماره پالک 13-987 د 35 متعلق به خواهان با کامیون بنز به شماره 528/13 ع 87 به 

رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناسی دادگستری 

در پرونده تأمین دلیل شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل وانت و خواب 

خودرو خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 94/000/000 ریال تعیین گردیده که به اقرار دلیل خواهان 

ارائه شده که  به قبض  با عنایت  نموده است و همچنین  پرداخت  بیمه  آنرا  ریال   35/970/000 مبلغ 

هزینه پارکینگ را 1/098/720 ریال اعالم نموده و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 

ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  لذا شورا  تعرض  و  دفاع  هرگونه  از  ماند خواسته  و مصمون  رسیدگی 

آیین  قانون  مواد 198، 515، 519  و  قانون مسئولیت مدنی   2 و   1 مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص 

وارده  بابت خسارات  ریال   58/030/000 مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم 

و  پارکینگ  و  بابت هزینه کارشناسی  ریال  و1/500/000  دادرسی  بابت هزینه  ریال   1/620/500 مبلغ  و 

الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20  حق 

تأدیه  و  تأخیر  مطالبه خسارت  در خصوص  است  واخواهی  قابل  مرجع  همین  در  ابالغ  از  پس  روز 

تأخیر در  از شروط مطالبه خسارت  آئین دادرسی مدنی  قانون  اینکه مطابق ماده 522  به  با عنایت 

تأدیه این است که موضوع دعوا دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و در این جا موضوع 

خواسته و مطالبة خسارات ناشی از تصادف است و شرایط موجود در مادة فوق را ندارد، لذا مستند 

به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر می گردد . 

 و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : 33030 / م الف – قاضی شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950538 شماره دادنامه: 1612-95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: شرکت سیمان سپاهان به مدیریت محمد اسعدی به نشانی: مبارکه – دیزیچه – 

نبش   – دانشگاه  بلوار   – اصفهان  نشانی:  به  وکیل: سیدمحمد سیدهاشمی  شرکت سیمان سپاهان 

کوچه زمانی – مجتمع پردیس – طبقه دوم – واحد 122 خوانده: سیدمصطفی شهیدی به نشانی: 

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 129/000/000 ریال ضرر و زیان ناشی از جرم 2 محکومیت خوانده 

به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 92/2/16 )زمان طرح شکایت کیفری( تا زمان اجرای حکم 

3 محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل 

به  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  پرونده کیفری گردشکار: پس  و دستمزد کارشناسی در 

کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان شرکت  رأی می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و 

سیمان سپاهان به مدیریت محمد اسعدی با وکالت سیدمحمد سیدهاشمی بطرفیت خوانده آقای 

سیدمصطفی شهیدی بخواسته مطالبه مبلغ 129/000/000 ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت 

خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 92/2/16 )زمان طرح شکایت کیفری( تا زمان اجرای 

حکم 3 محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل و دستمزد کارشناسی در پرونده کیفری با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات 

به استناد دادنامه به شماره 2455- وکیل خواهان در جلسه 95/6/28 بشرح دادخواست تقدیمی 

صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری شهرستان مبارکه و وصول    9309

پاسخ به شماره ثبت 565 مورخ 95/8/8 قطعیت دادنامه مورد استنادی را اعالم نمود و با توجه به 

ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  به  نظر  و  مورخ 95/8/29  ثبت 1385  به شماره  تقدیمی خواهان  الیحه 

وقت از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در مقام 

اعتراض به خواسته خواهان ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198 

به پرداخت مبلغ 129/000/000  و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی )با توجه 

شاخص  براساس  حکم  اجرای  لغایت   94/2/29 مورخ  خواهان(  وکیل  ناحیه  از  تقدیمی  الیحه  به 

بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص خواسته خواهان نسبت به مطالبه 

دستمزد کارشناسی در پرونده کیفری نظر به اینکه وکیل خواهان با در نظر گرفتن اختیارات طبق الیحه 

به شماره 1385 مورخ 95/8/29 مسترد نموده لذا به استناد بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی 

مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از 

رد دعوی  در قسمت  و  باشد  اصفهان می  و حقوقی  در محاکم عمومی  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ 

اصفهان  حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت   ظرف 

می باشد. 

شماره: 33083/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980350401014شماره  پرونده:  شماره   9510420350400478 اجرائیه:  شماره 

)شرکت  اقتصاد  مهر  :بانک  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/10/26 تنظیم:  941094تاریخ 

سهامی عام ( بشماره ثبت 429709   نشانی: اصفهان – پل آذز – ابتدای خ توحید – پ 3- بانک 

مهر اقتصاد  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: عبداله     نام خانوادگی : صالحی کهریزسنگی    

نشانی: مجهول المکان 2- نام : ناصر نام خانوادگی : صفیان بلداجی نشانی : شاهین شهر – بنیاد 

ازدواج – خ بنی هاشم – نیم فرعی 2- پ 15 3- نام : قدیر علی نام خانوادگی : مزروعی  نشانی : 

اصفهان – خ امام خمینی – مار چین – ک شاهد – پ 101 4- نام : حمید رضا نام خانوادگی : صحرایی 

نشانی : اصفهان میدان قدس خیابان عالمه مجلسی فروشگاه امیر پاساژ هاتف مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : هاجر السادات نام خانوادگی : رضویان  نام پدر : سید 

علی  نشانی : اصفهان – نجف آباد – خ شریعتی – ک شهید افالکیان – ک شهید عربها – پ 41  نوع 

رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد )شرکت  سهامی عام ( بشماره ثبت 429709   

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

9509970350400588 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 422/938/416 ریال 

و پرداخت 13908152 ریال بابت هزینه دادرسی 11/350/522 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سر 

رسید چک )622734-94/7/27( لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه ووصول 

خواهد شد در حق محکوم له و نیز نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به غیابی 

بودن دادنامه در اجرای ان مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد.  محکوم 

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

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

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

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

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

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

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 

از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون  مواد 8و3  داشت می شود)  باز  له  در خواست محکوم  به  واال 

1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

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

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

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

شماره: 33867/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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ناکامی هایــی کــه تیــم صنعــت نفــت آبــادان در چنــد هفتــه 
گذشــته داشــت و در پی آن انتقادات گسترده و اعتراض های 
ــه دار  ــگاه ریش ــن باش ــئوالن ای ــم، مس ــن تی ــه ای ــراوان ب  ف
ــی در کادر  ــه تغییرات ــت ب ــا دس ــت ت ــام را واداش و صاحب ن
فنــی بزننــد و ســکان رهبــری ایــن تیــم را بــه فیــروز کریمی 

رند. بسپا
تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان از جملــه تیم هایــی 
اســت کــه همیشــه زیبــا و باتکنیــک بــازی کــرده و برزیــل 
ــم در طــول ســال های  ــن تی ــه اســت! ای ــب گرفت ــران لق ای
اخیــر نشــان داده کــه در بازی هــای خــارج از خانــه عملکــرد 
خوبــی نســبت بــه بازی هــای خانگی داشــته اســت؛ زیــرا در 
بازی هــای خانگــی تحــت تأثیــر هــواداران خــود قــرار گرفتــه 
و نمی توانــد بــه نتایــج خوبــی دســت پیــدا کنــد! بــه همیــن 
دلیــل عبدالــه ویســی، ســرمربی ســپاهان، بــا شــناختی کــه 
ــر  ــای اخی ــش در هفته ه ــی تیم ــم دارد و از طرف ــن تی از ای
بازنــده نبــوده و توانســته خــود را تــا رده چهــارم جــدول بــاال 
ــن بــازی خانگــی می اندیشــید   بکشــد، بــه 3 امتیــاز ای

ــت  ــم صنع ــی و تی ــروز کریم ــاف فی ــه مص ــه ب و امیدواران
ــرح  ــه ط ــپاهان ک ــان س ــا زردپوش ــت. ام ــادان رف ــت آب نف
روشــنی بــرای شکســت تاکتیــک دفاعــی ایــن تیــم آبادانــی 
نداشــتند و از طرفــی حمــات بی هــدف را دنبــال می کردنــد 
ــازی ســراپا تدافعــی بیــش از  ــن ب ــل ای نتوانســتند در مقاب

یــک امتیــاز بــه چنــگ آورنــد.
    سبک دفاعی فیروز کریمی

فیــروز کریمــی هــم کــه کامــا بــه شــیوه بــازی ســپاهانی ها 
ــی را در دســتور کار  ــازی تدافع ــدا، ب آشــنایی داشــت، از ابت
ــا  ــید ت ــز نیندیش ــا نی ــد حمله ه ــه ض ــی ب ــرار داد و حت ق
ســرانجام بــه خواســته اش رســید. بــه واقــع بــا ایــن شــیوه 

ــه هــم ریخــت. ــازی، معــادالت همتــای خــود را ب ب
    کلکسیونی از اشتباه و سردرگمی

ــه یقیــن در  ــرود ب ــد پیــش ب ــا همیــن رون ســپاهان اگــر ب
ــت آورد.  ــه دس ــیا را ب ــهمیه آس ــد س ــل نمی توان ــان فص پای
ــا ارزش  ــاز ب ــی 3 امتی ــه راحت ــی ب ــازی خانگ ــی در ب  وقت
ــم کار  ــد ه ــای بع ــلما در بازی ه ــد، مس ــت می ده را از دس
دشــواری را پیــش روخواهــد داشــت. ضمــن اینکــه در ایــن 
ــا کلکســیونی از اشــتباه و ســردرگمی مواجــه  ــم ب ــازی ه ب

بــود تــا بــاور کنیــم هنــوز بــه هماهنگــی الزم تیمــی نرســیده 
اســت. 

ــه نخســت دو ـ  ــط در نیم ــازی فق ــن ب ــد در ای ــه نمان ناگفت
ســه موقعیــت بــرای گلزنــی پیــدا کــرد کــه بــه همــان دلیــل 

ــت. ــا ازدســت رف ــی، فرصت ه ــی تیم ناهماهنگ
    جای خالی بازیکنان گره گشا

ســپاهان کــه در هفتــه گذشــته هــم بــا تســاوی روبــرو بــود 
ــد  ــوردار نبودن ــی برخ ــدان خوب ــه چن ــش از روحی  و بازیکنان
و شــجاع خلیــل زاده را هــم بــه دلیــل محرومیــت در اختیــار 
ــن  ــی ـ دو بازیک ــه یک ــاج ب ــه احتی ــان داد ک ــت، نش نداش

گره گشــا بــرای گلزنــی دارد. بــه هرحــال ســپاهانی ها 
ــازی خانگــی فرصــت را از  ــن ب کــه دوســت نداشــتند در ای
دســت بدهنــد و در مقابــل تیــم خوش ترکیــب صنعــت 
ــم  ــاوی ه ــه تس ــی ب ــند و حت ــده باش ــادان بازن ــت آب نف
راضــی نبودنــد، بــا روی آوری بــه بــازی تهاجمــی و ســرعت 
ــدند؛  ــازی ش ــر ب ــوار ب ــه اول س ــازی، نیم ــه ب ــیدن ب بخش
به ویــژه هافبک هــا در ایــن نیمــه دقایــق پــرکاری را ســپری 
 کردنــد؛ ولــی در مجمــوع بــا مشــکل گلزنــی مواجــه بودنــد 
ــار  ــد و در نهایــت ب و نتوانســتند مــزد تــاش خــود را بگیرن
ــد. ــرک کردن ــازی را ت ــدون گل زمیــن ب ــا تســاوی ب دیگــر ب

نقدی بر عملکرد سپاهان

 زرد پوشان سپاهان به بازی تساوی 
عادت کرده اند

ــرار  ــال ۲۰۱۷ ق ــتی آزاد س ــی کش ــام جهان ــای ج رقابت ه
اســت بــه میزبانــی ایــران در روزهــای ۲۸ و ۲۹ بهمن مــاه 

در ســالن تختــی شــهر کرمانشــاه برگــزار شــود.
ــتان  ــکا، گرجس ــه، آمری ــیه، ترکی ــران، روس ــورهای ای  کش
ــام  ــور در ج ــوز حض ــتان مج ــد و مغولس ــان، هن آذربایج

جهانــی ۲۰۱۷ ایــران را دارنــد و ایــن تیم هــا 
ــی  ــار تیم ــروه چه ــن در دو گ ــرار گرفت ــا ق ب
طــی دو روز بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت. 
ــا  ــی ب ــکا به تازگ ــت آمری ــه دول ــی ک در حال
دســتور و تصمیــم مســتقیم دونالــد ترامــپ 
محدودیت هایــی جنجالــی و تبعیض آمیــز 
ــران  ــه ای ــد کشــور از جمل ــرای تبعــه چن را ب

قائــل شــده، وزارت امــور خارجــه کشــورمان نیــز بــا اعمــال 
ــار  ــن رفت ــا ای ــل، ســعی در برخــورد ب سیاســت های متقاب

غیرمنطقــی آمریکایی هــا دارد. 
وزارت امــور خارجــه در بخشــی از بیانیــه اخیــر خــود 
ــوری اســامی  ــت جمه ــرده اســت: دول ــام ک ــا اع صراحت

ــی آحــاد  ــرای پاســداری از حرمــت و شــأن تمام ــران ب ای
ملــت بــزرگ ایــران در داخــل و خــارج از کشــور، بــا رصــد 
ــاالت  ــت ای ــم دول ــدت تصمی ــاه و میان م ــار کوت ــق آث دقی
ــی  ــب حقوق ــات متناس ــران، اقدام ــاع ای ــر اتب ــده ب متح
ــن  ــت و ضم ــد داش ــول خواه ــی معم ــولی و سیاس کنس
ــان  ــز می ــکا و تمای ــردم آمری ــه م ــرام ب احت
آن هــا و سیاســت های خصمانــه دولــت 
ــوق  ــت از حق ــرای حمای ــده، ب ــاالت متح ای
ــان برطــرف شــدن  ــا زم شــهروندان خــود ت
محدودیت هــای توهین آمیــز ایــاالت متحــده 
ــل  ــل متقاب ــل عم ــران، اص ــاع ای ــه اتب  علی
را اجــرا می کنــد. طبیعتــا بــا اجرایــی شــدن 
ایــن سیاســت فکورانــه و رفتــار متقابــل دولتمــردان 
ــی  ــزا و ســفر کشــتی گیران آمریکای کشــورمان، صــدور وی
ــون  ــوان از هم اکن ــده و می ت ــی ش ــم منتف ــران ه ــه ای ب
ــان  ــی از مدعی ــت یک ــا غیب ــی را ب ــای جــام جهان رقابت ه

ــر ــرد. مه ــی آن تصــور ک اصل

ــه  ــه خــودی، زمین ــک گل ب ــا ی ــران زاده ب ــف عم حنی
شکســت تیمــش را در یکــی از مهم تریــن بازی هــای 
هفتــه فراهــم کــرد تــا مقصــر اصلــی باخــت تیمــش 

قلمــداد شــود. 
از  دوری  نیم فصــل  از  بعــد  عمــران زاده  حنیــف 

رقابت هــای لیــگ برتــر و تجربــه ای 
ــه در  ــه خون ــه ب ــا پیراهــن خون ــخ ب تل
لیــگ دســته اول بــه صبــا پیوســت تــا 
نشــان بدهــد هنوز بــرای درخشــش در 
ــای  ــران حرف ه ــال ای ــطح اول فوتب س
به ویــژه  دارد؛  بــرای گفتــن  زیــادی 
مقابــل پرســپولیس کــه اختافــش 

ــران زاده  ــود. عم ــده ب ــاد ش ــیار زی ــتقال بس ــا اس ب
ــا حضــورش  ــازی گذشــته ب ــد ب ــه کــه در چن باتجرب
نظــم خاصــی بــه ســاختار تدافعــی صبــا بخشــیده 
ــازی بســیار  ــه ۷۰ ب ــا دقیق ــروز ت ــازی دی ــود، در ب ب
ــه  ــک ضرب ــا روی ی ــه داد؛ ام ــود ارائ ــی از خ خوب

کرنــر در دفــع تــوپ اشــتباه کــرد و در لحظــه ای کــه 
ــده  ــرون آم ــوپ بی ــع ت ــرای دف ــروزان ب محســن ف
ــا  ــرد ت ــاز ک ــان را ب ــتباه دروازه خودش ــه اش ــود، ب ب
ــل  ــاگردانش تبدی ــو و ش ــات برانک ــته نج ــه فرش ب
شــود. اشــتباهی مرگبــار کــه عمــران زاده را بــار 
ــرار داد  ــدان ق ــررس منتق ــر در تی دیگ
ــر  ــی دیگ ــک ناکام ــرای ی ــه را ب و زمین
ــا در  ــاوی و صبایی ه ــد مرف ــرای صم ب
ــر  ــوی دیگ ــرد و از س ــم ک ــه فراه خان
ــن  ــا نزدیک تری ــاف پرســپولیس ب اخت
ــه 6  ــده اش تراکتورســازی را ب تعقیب کنن
و بــا اســتقال بــه ۱3 امتیــاز افزایش داد 
ــه  ــه حنیــف و هم تیمی هایــش ب ــا تمــام امیدهــا ب ت
ــت  ــا در حفاظ ــف نه تنه ــود. حنی ــل ش ــاس تبدی ی
از دروازه نــاکام مانــد، بلکــه کری هــای داغ بــا 
پرسپولیســی ها را نیــز باخــت تــا نــاکام بــزرگ 

ــرد. ورزش3 ــب بگی ــم لق ــدان ق می

ــا در  پنجمیــن ســرمربی ایــن فصــل تیــم راه آهــن انتخــاب شــد ت
ــم  ــن تی ــت ای ــته اول روی نیمک ــگ دس ــت و دوم لی ــه بیس هفت
بینشــیند. پــس از جدایــی مهــدی پاشــازاده روزهــای آفتابــی در تیم 
لیــگ یکــی راه آهــن بــه پایــان رســید و در حالــی کــه فقــط کمتــر 
ــرمربی  ــن س ــت، چهارمی ــازاده می گذش ــی پاش ــه از جدای از ۷ هفت
بعــد از او انتخــاب شــد تــا روی نیمکــت ایــن تیــم بنشــیند. مهــدی 
ــود  ــم راه آهــن ب ــه شــانزدهم ســرمربی تی ــان هفت ــا پای  پاشــازاده ت
ــان نیم فصــل از ســمت خــود اســتعفا  ــه پای ــده ب ــه مان و یــک هفت
داد. راه آهنی هــا از هفتــه شــانزدهم تاکنــون ســه نفــر را بــه عنــوان 
ــاال  ــد و ح ــود دیده ان ــت خ ــازاده روی نیمک ــد از پاش ــرمربی بع س
پاشــازاده  از  بعــد  مربــی  چهارمیــن  دین محمــدی،   ســیروس 

و پنجمین مربی این تیم در این فصل خواهد بود. 
مســئوالن باشــگاه راه آهــن پــس از جدایــی پاشــازاده ابتــدا ســکان 
هدایــت تیمشــان را بــه علــی باغمیشــه ســپردند. بعــد از باغمیشــه 
نوبــت بــه فرشــید اســتحقاری رســید تــا مدتــی ســرمربی ایــن تیــم 

باشــد. 
عمــر مربیگــری اســتحقاری روی نیمکــت راه آهــن بســیار کــم 
بــود تــا فرهــاد تجســس جــای او را بگیــرد. تجســس هــم بســیار 
ــم  ــاال ه ــت و ح ــده گرف ــر عه ــم را ب ــن تی ــت ای ــدت هدای کوتاه م
ــن  ــا ای ــد ت ــن ش ــد راه آه ــرمربی جدی ــدی، س ــیروس دین محم س
ــازاده  ــدی پاش ــا مه ــگ را ب ــی لی ــه ابتدای ــانزده هفت ــه ش ــم ک تی
ســپری کــرده بــود، از هفتــه هفدهــم تــا هفتــه بیســت و دوم حضــور 

ــد. کاپ ــه کن ــز تجرب ــر را نی ــار ســرمربی دیگ چه

ــره باشــگاه پرســپولیس درخصــوص اعتراضــات  رئیــس هیئت مدی
ــر سرخپوشــان  ــازی ایــن تیــم براب باشــگاه تراکتورســازی قبــل از ب
گفــت: ایــن مســائل هیــچ تاثیــری بــر رونــد حرکتــی پرســپولیس 
نخواهــد داشــت. جعفــر کاشــانی بــا اشــاره بــه برتــری پرســپولیس 
برابــر صبــای قــم در هفتــه هجدهــم لیــگ برتــر گفــت: پرســپولیس 
در مجمــوع عملکــرد خوبــی در ایــن بــازی داشــت. البتــه در نیمه اول 
صبــا موقعیت هایــی را روی دروازه پرســپولیس ایجــاد کــرد، امــا در 
نیمــه دوم بازیکنــان پرســپولیس بــا عملکــرد خــوب توانســتند بازی 
ــد.  ــم بازگردن ــر از ق ــز دســت پ ــت نی ــد و در نهای ــار بگیرن را در اختی
وی دربــاره بــازی بــا تراکتورســازی در هفتــه بیســتم لیــگ تصریــح 
ــرای  ــه ب ــیده اند ک ــن درک رس ــه ای ــپولیس ب ــان پرس ــرد: بازیکن ک
قهرمانــی بایــد در مســابقات پیــش رو بــا پیــروزی از زمیــن خــارج 
شــوند. ایــن پرســپولیس توانایــی ایــن را دارد کــه برابــر هــر تیمــی 
ــپولیس در  ــگاه پرس ــره باش ــس هیئت مدی ــد. رئی ــری برس ــه برت ب
رابطــه بــا بیانیــه تراکتوری هــا پیــش از بــازی بــا پرســپولیس 
ــر  ــد حرکتــی پرســپولیس تأثی ــر رون تصریــح کــرد: ایــن مســائل ب
نخواهــد گذاشــت؛ چــرا کــه بازیکنــان در زمیــن فقــط بــرای پیــروزی 
می جنگنــد تــا بــه هدفشــان کــه قهرمانــی اســت، برســند. کاشــانی 
درخصــوص جــذب مدافــع عراقــی تصریــح کــرد: همــه ایــن مســائل 
ــود. وی در  ــخص می ش ــد مش ــی ش ــال قطع ــه انتق ــس از اینک پ
پایــان درخصــوص دادگاه مانوئــل ژوزه تصریــح کــرد: تیــم حقوقــی 
باشــگاه پرســپولیس پیگیــر ایــن پرونــده اســت و هنــوز رأی ایــن 

پرونــده صــادر نشــده اســت. مهــر

واکنشقرمزهابهبیانیهتراکتورسازیاتفاقعجیبدرتیمراهآهن

حنیف،ناکامبزرگجنگباپرسپولیسیهاحضورتیمملیآمریکادرایرانمنتفیشد

جنجالداوریدرلیگ
برتــر  لیــگ  نوزدهــم  هفتــه 
فوتبــال ایــران بــا جنجال هایــی 
ــام رســید. از  ــه اتم کم ســابقه ب
ــدار  ــازی دی ــم خبرس ــر حج نظ
تراکتورســازی ـ ماشین ســازی 
جنجالی تریــن داوری ایــن هفتــه 
را در پــی داشــته اســت. اخــراج 
 مهــدی کیانــی بعــد از اعتــراض کاپیتــان تراکتورســازان 
و مســئله عــدم تجدیــد پنالتــی محمــد ابراهیمی در شــرایطی 
ــار  ــرای مه ــان ماشین ســازی ب ــدی اســامی دروازه ب ــه مه ک
ضربــه از خــط فاصلــه گرفتــه بــود، بیشــترین حجــم از 
خــود  بــه  تبریزی هــا  رســانه های  بیــن  در  را  توجهــات 
ــد  ــد وحی ــده دارن اختصــاص داده اســت. تراکتورســازان عقی
کاظمــی، داور ایــن بــازی، حــق آن هــا را بــه صورتــی از پیــش 
تعییــن شــده پایمــال کــرده اســت. جالــب اینکه ماشین ســازی 
خــود از قربانیــان داوری در لیــگ بــوده کــه در ایــن مســابقه 
ــا هــر چــه از  ــرد. ام ــت قضــاوت اســتفاده ک اندکــی از موهب
ــن  ــم. ای ــم گفته ای ــم ک ــیاه جامگان بگویی ــوالد ـ س ــازی ف ب
مســابقه ای بــود کــه بــا جنجــال باورنکردنــی خــداداد عزیــزی 
ــی  ــان و کادر فن ــد. بازیکن ــد مان ــن خواه ــط در ذه ــار خ کن
ــدن  ــه ب ــه نزدیــک کــه ب ــه ای از فاصل ــه ضرب ســیاه جامگان ب
)و شــاید دســت( مدافعشــان برخــورد کــرد، اعتــراض کردنــد 
و خــداداد عزیــزی هــم در اعتــراض بــه ایــن پنالتــی تیمــش 
را بیــرون کشــید؛ امــا بعــد از اخــراج ســرمربی ســیاه جامگان 
ــا کمکــش رأی  ــا مشــورت ب ــد ب ــود می گوی داور چنانچــه خ
ــه  ــوای شــدید در غدیــر ب ــا اعتــراض و بل ــد ت خــود را برگردان
وجــود بیایــد. در پــی ایــن تصمیــم نعیــم ســعداوی در 
اقدامــی احتمــاال نمایشــی از مربیگــری در فــوالد اســتعفا داد؛ 
ــه خــودش  ــوالد علی ــد ف ــه نظــر او از شــعارهای تن اگرچــه ب

ناراحت شــده است. ورزش 3

افزایش4کیلومتریمیزاندوندگیداوران
می گویــد  فوتبــال  فدراســیون  داوری  دپارتمــان  رئیــس 
پــس از حضــور وی در ایــن ســمت، میــزان دوندگــی داوران 
حاضــر در فوتبــال ایــران تــا 4 کیلومتــر افزایــش یافته اســت. 
حســن کامرانی فــر در نشســت مطبوعاتــی خــود در رابطــه بــا 
ــت:  ــران گف ــال ای ــر در فوتب ــمانی داوران حاض ــی جس آمادگ
ــرار  ــار داوران ق ــه در اختی ــاعت هایی ک ــتفاده از س ــا اس ــا ب م
دادیــم، سیســتم بدنــی آن هــا را ارزیابــی کردیــم. ما بــا حمایت 
فدراســیون فوتبــال توانســتیم بــه همــه داوران سیســتم پــوالر 
ــا  ــار م ــات داوران را در اختی ــاعت ها اطاع ــن س ــم. ای بدهی
قــرار می دهــد. در حــال حاضــر میــزان دوندگــی داوران 
افزایــش یافتــه اســت. او ادامــه می دهــد: در ابتــدای حضــور 
مــن در کمیتــه داوران آن هــا حــدود ۸ تــا ۹ کیلومتــر دوندگــی 
داشــتند؛ امــا در حــال حاضــر میــزان دوندگــی آن هــا بــه ۱۲ 
ــد از  ــرده اســت. داوران بع ــدا ک ــش پی ــر افزای ــا ۱3 کیلومت ت
ــد  ــال می کنن ــا ارس ــه م ــان را ب ــرد خودش ــازی عملک ــر ب ه
ــه  ــا ب ــودن آن ه ــک ب ــان دهنده نزدی ــوع نش ــن موض ــه ای ک
صحنه هاســت. مــا بــرای داوران برنامــه تمرینــی ارســال 
می کنیــم و آنــان نیــز موظــف هســتند کــه میــزان تمرینــات 

ــا خــود را در اختیــار مــا قــرار دهنــد. ایرن

بازیکنایرانجوان

سرطانراشکستمیدهد
ــه  ــا ب ــه مبت ــهر ک ــوان بوش ــن ایرانج ــی، بازیک ــعید غن س
ــن  ــت ای ــدوار اس ــده، امی ــینه ش ــاوی س ــدد لنف ــرطان غ س
بیمــاری را شکســت دهــد و بــار دیگــر بــه ترکیــب ایرانجــوان 
بوشــهر و رقابت هــای فوتبــال قهرمانــی دســته اول باشــگاه های 
ــه در دور  ــده دار ک ــن بازیکــن جــوان و آین ــردد. ای کشــور برگ
رفــت و در بــازی بــا مــس رفســنجان در ترکیــب تیمــش بــه 
ــات  ــد: »در تمرین ــاره می گوی ــن ب ــود، در ای ــه ب ــدان رفت می
ــکل  ــار مش ــی دچ ــر تنفس ــه از نظ ــدم ک ــه ش ــم متوج تیم
ــن  ــه ای ــص متوج ــک متخص ــه پزش ــه ب ــا مراجع ــتم. ب هس
ــود  ــان خ ــی دوره درم ــه خوب ــون ب ــدم. هم اکن ــوع ش  موض
تمرینــات  از  پزشــکان  توصیــه  بــه  را ســپری می کنــم. 
 ســنگین معــاف هســتم، امــا بــا قــدرت ایــن بیمــاری 
بــرای تیــم محبوبــم  بــاز هــم  را شکســت می دهــم و 

آمــد.« خبرآنایــن میــدان خواهــم  بــه  ایرانجــوان 

شایعهزشتیکهتکذیبشد
ــر ســیاه جامگان  ــوالد براب ــب ف ــازی عجیــب و غری پــس از ب
ــی  ــخ و عجیب ــب تل ــتانی ش ــال خوزس ــته فوتب ــب گذش  ش
را گذرانــد. نیمــه شــب شــنبه خبــری در یکــی از برنامه هــای 
 شــبکه خوزســتان مبنــی بــر تصــادف شــدید حســن هــوری

دروازه بــان نفــت آبــادان، منتشــر شــد. بافاصلــه پــس 
 از انتشــار ســریع ایــن خبــر مســئوالن شــهر اندیمشــک 
دوســتان و آشــنایان گلــر صنعــت نفــت آبــادان بــرای گرفتــن 
خبــر دقیــق بــه منــزل هــوری در اندیمشــک رفتنــد و بــا دیدن 
حســن هــوری از نادرســتی ایــن خبــر مطلــع شــدند. البتــه 
ــان  ــی همچن ــای تلگرام ــه کانال ه ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ای
ــه مســئوالن  ــا اینک ــر اصــرار داشــتند ت ــن خب ــه پخــش ای ب
شــبکه خوزســتان بــا عذرخواهــی از خانــواده حســن هــوری و 

بیننــدگان خــود، آن خبــر را تکذیــب کردنــد. صداوســیما

جباروفدراستقاللمیماند
علیرضــا  بــا  صحبت هایــی کــه  طــی  جبــاروف  ســرور 
منصوریــان داشــت، خیــال ســرمربی اســتقال را بابــت 
ــا وجــود ایــن  ادامــه حضــورش در ایــن تیــم راحــت کــرد. ب
کــه ســرور جبــاروف امــکان حضــور در دیــدار اســتقال مقابــل 
ــازی  ــان ب ــم را در جری ــن تی ــای ای ــت، اعض ــکان را نداش پی
همراهــی کــرد و بــا آن هــا راهــی ورزشــگاه آزادی شــد. وی در 
پایــان ایــن بــازی دقایقــی بــا علیرضــا منصوریــان گفت وگــو 
کــرد تــا خیــال ســرمربی اســتقال را بابــت ادامــه حضــورش 
در ایــن تیــم راحــت کنــد. جبــاروف بــه منصوریــان گفــت از 
حضــورش در ایــران و عقــد قــرارداد بــا اســتقال بســیار راضی 

ــرد.  ــت می گی ــرژی مثب ــم ان ــن تی ــای ای ــت و از فض اس
ــکات  ــع مش ــن مقط ــر در ای ــی اگ ــه حت ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــه  ــم اضاف ــن تی ــه ای ــد ب ــد و او نتوان ــا بمان ــتقال پابرج اس
شــود، بــاز هــم تــا پایــان مــدت قــرارداد یــک ســال و 

ــی ــد. خبرورزش ــد مان ــم خواه ــن تی ــه اش در ای نیم

اخبار کوتاه

قدرتنمایینسلجدیدکاراتهایران
ســایت فدراســیون جهانــی 
کاراتــه از روز دوم رقابت هــای 
ــا  ــه وان ب ــی کارات ــگ جهان لی
عنــوان »روز معرفــی نســل 
جــوان کاراتــه« یــاد کــرد و 
ــود  ــن روز، روزی ب ــت: ای نوش
کــه کاراته کاهــای جــوان در 
ــد و  ــگفتی آفریدن ــام ش ــان صاحب ن ــا مدعی ــدال ب ج
نشــان دادنــد نســل جدیــد کاراتــه بــا قــدرت در راه 
اســت. در نخســتین مرحلــه لیــگ کاراتــه وان در پاریس، 
ــان  ــت قهرمان ــا شکس ــام ب ــای ن ــوان جوی ــان ج مدعی
جهــان چشــم ها را بــر روی خــود متمرکــز کردنــد؛ میهــارا 
ازبکســتان از  ســایماتوف  ژاپــن،  از  کامــورا   و 
ــکاتلند،  ــل از اس ــل کان ــران، امی ــار از ای ــراوت خاکس ط
زرتســکا از آذربایجــان، کوبــان از ترکیــه، پرکویــک از 
صربســتان، دارنــل الردی هلنــدی و... کاراته کاهــای 
ــام،  ــان صاحب ن ــت مدعی ــا شکس ــه ب ــد ک ــی بودن جوان
چشــم بــه ســکوی قهرمانــی دوختنــد. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، ســجاد گنــج زاده از ایــران ریتــارو آراگــی از ژاپــن 
ــه  ــد ک ــی بودن ــان موفق ــر از فرانســه، قهرمان ــز آگی و آلی
ــازه از راه  ــان ت ــم جوان ــل عظی ــان خی ــتند در می توانس
رســیده، بــا مبــارزات قدرتمندانــه بــه فینــال اوزان خــود 
راه یابنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در تاتامــی پاریــس 
بســیاری از ســاطین قهرمانــی جهــان، تــاج قهرمانــی از 
سرشــان افتــاد. ســجاد گنــج زاده در وزن ۸4+ کیلوگــرم 
ــش  ــی ۲۰۱6 اتری ــا در جهان ــدال ط ــب م ــس از کس پ
ــی در  ــگ جهان ــش را در لی ــدال طای ــت م ــدوار اس امی
پاریــس تــداوم بخشــد. مدافــع عنــوان قهرمانــی جهــان 
ــر انیــس  ــا قــدرت تمــام نمایــش خوبــی براب و آســیا ب
رنکینــگ جهانــی داشــت. ســامان  اول  نفــر  ارکان، 
حیــدری هــم دیگــر کاراتــه کای ایرانــی امیدوارانــه بــرای 
رســیدن بــه دیــدار رده بنــدی تــاش کــرد. در وزن ۵۵- 
کیلوگــرم، ۲ ورزشــکار جــوان بــرای اولین بــار بــه فینــال 
ــگ  ــر ۱۰۸ رنکین ــل از اســکاتلند نف ــی کان ــد. ارن راه یافتن
ــم  ــرده و طــراوت خاکســار ه ــه را شــوکه ک ــی هم جهان
نفــر 4۹ رنکینــگ از ایــران تــاش می کنــد تــا عملکــرد 
ــه وان ۲۰۱4  ــز کارات ــدال برن ــد و م ــته باش ــری داش بهت

اندونزی را با مدال بهتری ارتقا بخشد. ایسنا

کاپیتانافغانستانبهپیکانپیوست
از  پــس  افغانســتان  فوتبــال  ملــی  تیــم  کاپیتــان 
توافــق بــا باشــگاه پیــکان، بــه ایــن تیــم ایرانــی 
ــگاه  ــور در باش ــا حض ــته« ب ــل شایس ــت. »فیص پیوس
پیــکان و عقــد قــرارداد رســمی در نقــل و انتقــاالت 
ایــن  بــه  ایــران،  فوتبــال  برتــر  لیــگ  زمســتانی 
بازیکــن  اولیــن  فیصــل  پیوســت.  ایرانــی  تیــم 
ــوب  ــران محس ــر ای ــگ برت ــاغل در لی ــتانی ش  افغانس

می شـود. کاپ

بامورینیو،موفقیتهمیننزدیکیاست
ــت  ــد اس ــتریونایتد معتق ــان منچس ــی، کاپیت ــن رون وی
ــه ای  ــردن گزین ــدا ک ــرای پی ــگاه ب ــن باش ــار ای ــه انتظ ک
ــه  ــا ب ــرای جانشــینی ســرالکس فرگوســن ب مناســب ب
ــیده  ــرانجام رس ــه س ــو ب ــن ژوزه مورینی ــت گرفت خدم
ــگاه  ــن باش ــن، ای ــتگی فرگوس ــس از بازنشس ــت. پ اس
ــی  ــه خدمــت گرفــت؛ امــا ایــن مرب ــد مویــس را ب دیوی
فقــط بعــد از ۱۰ مــاه اخــراج شــد. پــس از آن، لوئیــس 
ــتریونایتد  ــت منچس ــال هدای ــرای دو س ــال ب ــان خ ف
را بــر عهــده گرفــت؛ امــا او هــم در دو فصلــی کــه 
در الدترافــورد بــود، نتوانســت انتظــارات هــواداران را 
خــود  جــای  تابســتان گذشــته  در  و   بــرآورده کنــد 
را بــه مورینیــو داد. رونــی معتقد اســت که دوره ســازگاری 
ــاال  ــا ح ــیده و آن ه ــان رس ــه پای ــن ب ــود فرگوس ــا نب ب
ــای  ــه موفقیت ه ــای خــاص ب ــت آق ــا هدای ــد ب می توانن
جدیــد فکــر کننــد. او بــه خبرنــگاران گفــت:« فکــر 
ــال اســت. واضــح اســت  ــن بخشــی از فوتب ــم ای می کن
کــه منچســتریونایتد در ۲6 ســالی کــه ســرالکس هدایت 
تیــم را برعهــده داشــت، بــه یــک ثبــات رســیده بــود. فکر 
می کنــم در ایــن ســه-چهار ســال، باشــگاه تــاش کــرد 
تــا بــه گزینــه ای مناســب برســد و در نهایــت مورینیــو را 
پیــدا کردنــد. فقــط بایــد هــر روز بــا او کار کنیــد تــا ببینیــد 
ــد.  ــاال بکش ــم را ب ــا تی ــد ت ــاش می کن ــدر ت ــه او چق ک

موفقیــت همیــن نزدیکــی اســت.« گل

کوتاه از ورزش

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در محل های ذیل از 
توابع شهرستان اصفهان مجوز تاسیس داروخانه صادر نماید.

1. شهرک مسکن مهر شهر شاهین شهر 
2. محل میدان ماندگار شهر سمیرم 

3. روستای برسیان
لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود تقاضای کتبی خود را حداکثر ظرف 
30 روز کاری بعد از تاریخ درج آگهی به این معاونت تحویل یا ارسال و جهت کسب 
 www.Fdo.mui.ac.ir آدرس  به  دارو  و  غذا  معاونت  سایت  به  بیشتر  اطاعات 

مراجعه نمایید.
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان 20692 م الف

اطالعیه

منا
: ای

س
عک

هفته بیستم لیگ برتر
چهارشنبه ۱۳ بهمن

پنجشنبه ۱۴ بهمن

جمعه ۱۵ بهمن

۱7:00

۱۵:00

۱۵:00

۱۵:00

۱۵:۳0

۱7:00

ماشین سازی - استقالل 

پیکان - سپاهان  

سیاه جامگان - گسترش فوالد

سایپا - فوالد 

استقالل خوزستان - پدیده 

ذوب آهن - صبای قم 

حتما بخوانید!
حضور تیم ملی آمریکا در ایران منتفی شد دوشنبه  ۱۱  بهمن ماه   8۱۳9۵
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حتما بخوانید!
جراحی زنان و زایمان در صدر ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

بــه عقیــده صاحبــان اندیشــه های بــزرگ و اســتادان 
دانشــگاه، مســائل و مشــکالت کوچــک و بــزرگ 
امــروزه بــه نحــوی علمی تــر قابــل حــل اســت. 
 می تــوان بــه راحتــی هــم مســائل را حــل کــرد 
کشــور  در  تجازی ســازی گســترده  یــک  هــم  و 
راه انداخــت. یــک تجاری ســازی کــه بــه دســت 
ــورد.  ــم می خ ــوم رق ــرز و ب ــن م ــان ای ــک جوان تک ت
حــوزه ســالمت هــم کــه در تمامــی محافــل حرفــی 
ــا  ــازی ایده ه ــوزه تجازی س ــن دارد، در ح ــرای گفت ب
ــد اقدامــات گســترده ای اســت؛ چــرا کــه هــم  نیازمن
اهالــی ســالمت بــه آن نیــاز دارنــد و هــم ایــن اقــدام 
موجب گســترش ســالمت و همچنیــن تقویت اقتصاد 
مقاومتــی در حــوزه ســالمت می شــود. در ایــن بیــن 
بــه غیــر از مخترعــان و مبتکــران، ابتکاراتــی نــو رقــم 
می خــورد و شــرکت هایی دســت بــه اقداماتــی نویــن 
ــد در  ــه می خواهن ــی را ک ــد جوانان ــا بتوانن ــد ت می زنن
ــد و اختراعاتــی  عرصــه اقتصــاد مقاومتــی گام بردارن
بــه ثبــت برســانند، هدایــت و حمایــت کننــد. از 
همیــن رو بــه ســراغ مدیــر باشــگاه فنــاوری ســالمت 
رفتیــم تــا بــا اقدامــات آن هــا بیشــتر آشــنا شــویم. در 
 ادامــه گفت وگــوی مــا را بــا خانــم دکتــر انوشــه زرگــر 
اســتادیار گــروه بیومتریــال، نانوتکنولــوژی و مهندســی 
بافــت دانشــکده فناوری هــای نویــن دانشــگاه علــوم 

ــد. ــان، می خوانی پزشــکی اصفه
    در ابتــدا از باشــگاه فنــاوری ســامت بگوئیــد. 

ــی می افتــد؟ ــن باشــگاه چــه اتفاقات در ای
ــاوری ســالمت از دو ســال پیــش شــکل  باشــگاه فن
شــوند  جمــع  هــم  دور  دانشــجویان  تــا   گرفــت 
و ایده هایشــان را بــه اشــتراک بگذارنــد. هــدف 
دیگــر ایــن بــود کــه گرچــه علــم بهتریــن چیــز اســت، 
ــه  ــد؟ ب ــه چــه مان ــل ب ــم بی عم ــد عال ــی می گوین ول

ــا  ــا می خواســتیم بچه ه ــع م ــور بی عســل. در واق زنب
ــوان  ــند. در کل می ت ــته باش ــر داش ــر محصول نگ تفک
گفــت فرهنگ ســازی مباحــث فنــاوری از اهــداف مــا 
ــل  ــم و عم ــدن عل ــت ش ــم جف ــا می خواهی ــود. م  ب

را به منصه ظهور بگذاریم.
    همین طور درباره پایان نامه ها.

پایان نامه هــا فکــر کننــد کــه چــه  بلــه؛ دربــاره 
مشــکلی از جامعــه را حــل می کنــد. اصــال محوریــت 
ــه مشــکالتی را حــل  ــی باشــد ک ــه طرح های پایان نام

کنــد.
    چه اقداماتی تا به حال انجام داده اید؟

بــا صاحبــان صنایــع جلســه گذاشــتیم تــا حــل 
ــپاریم و در  ــجویان بس ــه دانش ــا را ب ــکالت آن ه مش
صــورت جــواب مثبــت از ســوی صنایــع، آن ایده هــا 
را از دانشــجویان بخرنــد. دانشــجویان هــم تیــم 
تشــکیل می دهنــد و بــرای ایــن مســائل راه حــل 
ــدام از  ــر ک ــه ه ــوی ک ــی ق ــد. تیم های ــدا می کنن پی
ــی  ــر کاف ــودش تبح ــی خ ــه تخصص ــراد در زمین  اف

را دارد.
ــی  ــه عبارت ــدید؟ ب ــی وارد ش ــه حوزه های     در چ

ــد؟ ــما کار کرده ان ــگاه ش ــا باش ــی ب ــه صنایع چ
در حیطــه پزشــکی و دندان پزشــکی و داروســازی 
مــوارد زیــادی وجــود دارد و صحبت هایــی شــده 
اســت. همچنیــن در حوزه هــای مختلفــی ماننــد 
گیاهــان دارویــی، بهداشــت آب، ایمنــی، توانبخشــی 
ــاخت  ــکی و س ــزات پزش ــکی، تجهی ــی پزش  مهندس
و تولیــد مــواد مصرفــی بــرای نیازهــای بیمارســتان ها 

ــم. کار کرده ای
    باشــگاه شــما فقــط در حــوزه ســامت کار 

؟ می کنــد
بهتــر اســت بگوئیــم ایده هایــی کــه کاربردشــان 
ــع  ــده جم ــا ای ــه م ــت. البت ــالمت اس ــوزه س در ح
ــم.  ــد می کنی ــا را هدفمن ــده آن ه ــه ای ــم؛ بلک نمی کنی

ــه  ــم ب ــه عل ــا ب ــت ت ــازی اس ــا فرهنگ س ــدف م ه
ــود. ــگاه ش ــردی ن ــورت کارب ص

    چقدر از شما و باشگاه شما استقبال شد؟ 
از ایــن رویداد اســتقبال چشــمگیری در دانشــکده های 
ــود  ــای خ ــه ایده ه ــد. از اینک ــکی ش ــف پزش  مختل
را عملــی می بیننــد، خوشــحال هســتند. ایده هــا را بــه 
صاحبــان صنایــع معرفــی کردیــم و تأییــد شــد. حــوزه 
ــجویان  ــا دانش ــادی دارد و م ــای کار زی ــالمت ج س
بســیار خوبــی داریــم کــه فعالیــت عملــی می کننــد. 
امیدواریــم زمانــی کــه فارغ التحصیــل می شــوند 
ــجویان در  ــه دانش ــند؛ بلک ــتخدامی نباش ــران اس نگ
سراســر رشــته ها بایــد بــه ایــن فکــر کننــد کــه پــس 
انجــام  می تواننــد  کاری  چــه  فارغ التحصیلــی  از 

ــد. دهن
    برخــی می گوینــد جــای ایــن کارهــا در ایــران 
نیســت و اگــر بــه فــان کشــور خارجــی برویــم 
ــت   ــود را ثب ــراع خ ــم اخت ــر می توانی ــیار راحت ت بس
ــم  ــام دهی ــت انج ــن دس ــی از ای ــا کارهای ــم ی کنی
درگیــر مســائل قانونــی هــم نمی شــویم. نظــر شــما 

ــت؟ چیس
ــی  ــات روحــی و اجتماع ــه خصوصی ــرد ب ــن عملک ای
بــا  خودمــان  کشــور  در  مــا  االن  دارد.  بســتگی 
ــا  ــن ایده ه ــه همی ــم ک ــت می کنی ــتادانی صحب  اس

ــاز و مشــکلی را حــل  ــه محصــول تبدیــل، راه را ب را ب
کردنــد. ایده هــا، بــزرگ و دســت نیافتنی نیســت 
ــوان  ــادی می ت ــت. کار زی ــوس اس ــیار ملم ــه بس بلک
ــا  ــد. بچه هــا ب ــد مســیر را بدانن انجــام داد؛ فقــط بای

ــب هســتند. ــاوری غری مســیر فن
باشــگاه شــما بــرای ایــن جوانــان چــه      

اســت؟ گرفتــه  نظــر  در  را  حمایت هایــی 
اولیــن نکتــه ای کــه افــراد بایــد در ایــن مســیر بداننــد 
پلــکان حرکــت و مســیر واقعــی اســت. بایــد بداننــد 
کــه اگــر ایــده عملــی نشــود، فایــده ای نــدارد. بــرای 
عملــی شــدن ایــده هــم همیشــه پــول هنگفــت الزم 
تجاری ســازِی  بــرای  متنوعــی  راه هــای  نیســت. 
ــه  ــم ک ــا می گوئی ــه آن ه ــا ب ــود دارد. م ــا وج ایده ه
چــه جوانبــی را در نظــر بگیرنــد کــه در فــاز عملیاتــی 

ــه حداقــل برســانند. ریســک را ب
 مــا جوانــان و عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه را بــا 
افــراد پیشــرو آشــنا می کنیــم تــا از الگوهــای آن هــا 
ــم  ــاد می دهی ــا ی ــه بچه ه ــع ب ــد. در واق ــتفاه کنن اس
ــی  ــا در زمان ــه محصول محــور بیندیشــند. کشــور م ک
اســت کــه نیــاز دارد نــگاه محصول محــور داشــته 
باشــد. بــرای تجاری ســازی هــم گام هــای الزم را بــه 
ــرح  ــه ط ــم چگون ــم و می گوئی ــاد می دهی ــا ی آن ه

ــد. ــرای آن راه بیندازن ــادی را ب اقتص

دکتر انوشه زرگر، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن:

کشور نیازمند نگاه محصول محور است

 استاندار اصفهان 

درپاسخ به کیمیای وطن تاکید کرد:

  افزایش کرایه حمل ونقل عمومی 

باید منطقی باشد

Z.Nasiri@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

ــتمین  ــا سی وهش ــان ب همزم
انقــالب  پیـــروزی  ســالگرد 
 730 و  هـــزار   3 اسالمـــی، 
خدمـــاتی  عمرانــی،   پــروژه 
ــاری  ــا اعتب و ســرمایه گذاری ب
بالــغ بــر 24 هــزار میلیــارد ریــال در اســتان اصفهــان بــه 
بهره بــرداری می رســد و تــا پایــان ســال نیــز دولــت 
الکترونیــک بــرای نخســتین بــار در کشــور در اســتان 
اصفهــان مســتقر می شــود. اســتاندار اصفهــان در نشســت 
خــود بــا اصحــاب رســانه در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
کیمیــای وطــن مبنــی بــر افزایــش نــرخ کرایــه حمل ونقــل 
عمومــی در آســتانه ســال جدیــد علی رغــم عــدم افزایــش 
ــک  ــورم گفــت: ی ــرخ تک رقمــی ت ــرژی و ن حامل هــای ان
مــاه پیــش طــرح افزایــش قیمــت توســط شــورای شــهر 
ــه  ــتان ارائ ــی اس ــل عموم ــورای حمل ونق ــس ش ــه رئی ب
ــا در  ــت تغییرنرخ ه ــه وضعی ــت اینک ــه عل ــا ب ــد؛ ام ش
ــخص  ــتیک و .... مش ــوخت، الس ــتمزدها، س ــه دس زمین
ــرای ایــن  ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ب ــا ب نیســت نهایت

ــود. ــری ش ــفندماه تصمیم گی ــد در اس ــوع بای موض
          هنوز برای قیمت کرایه ها تصمیم نگرفته ایم

ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــن ب ــور، همچنی ــول زرگرپ رس
قیمــت کرایه هــای حمل ونقــل عمومــی ماننــد ســال 
ــر  ــا خی ــا 20 درصــد افزایــش خواهــد یافــت ی گذشــته ت
افــزود: در ایــن زمینــه هیــچ چیــز معلــوم نیســت و مــن 
ــدم  ــا معتق ــم؛ ام ــر نمی کن ــه ذک ــن رابط ــددی را در ای ع
ــی باشــد.  ــول و منطق ــل قب ــد قاب ــا بای ــش قیمت ه افزای
وی در ادامــه بــه پرســش های دیگــری مبنــی بــر توســعه 
فــرودگاه اصفهــان، تحقــق بنــدر خشــک و پایــان مســکن 
مهــر هــم پاســخ گفــت و بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت 
ــی  ــاد طرح های ــال ایج ــه دنب ــدی ب ــورت ج ــه ص ــه ب ک
ــود  ــد زده ش ــل کلی ــت حداق ــن دول ــه در همی ــتیم ک هس
ــری  ــاهد پیگی ــده ش ــال های آین ــول س ــم در ط ــا بتوانی ت
ــرای  آن باشــیم. زرگرپــور اختصــاص 300 هکتــار زمیــن ب
توســعه فــرودگاه را از جملــه برنامه هایــی دانســت کــه اگــر 
ــام  ــی اش انج ــات زیربنای ــت اقدام ــن دول ــان همی در پای
شــود، گامــی بــرای توســعه فــرودگاه اصفهــان خواهــد بود. 
در ســفر رئیس جمهــور بــه فرانســه توســعه ســه فــرودگاه 
ــران، هاشــمی نژاد مشــهد و شــهید  ــی)ره( ته ــام خمین ام
بهشــتی اصفهــان بــه طــور کامــل بــا همــکاری اروپایی هــا 

مصــوب شــده اســت.
    تجهیزات خارجی برای قطار سریع السیر اصفهان

ــون  ــه اکن ــان ک ــرودگاه اصفه ــعه ف ــرد: توس ــاره ک وی اش
دارای دو نقــص اصلــی شــامل ظرفیــت 10 فرونــدی 
پارکینــگ و نیــز نبــود ســالن مســتقبلین در ترمینــال 
خارجــی اســت، در دســتور کار قــرار گرفتــه؛ پــروژه قطــار 
ــی  ــر پروژه های ــران هــم از دیگ ــان- ته سریع الســیر اصفه
اســت کــه در حــال خریــد تجهیــزات آن از جملــه واگن هــا 
بــا شــرکت های اروپایــی هســتیم و قــرار اســت کــه همــه 
تجهیــزات را شــرکت اروپایــی تأمیــن کنــد؛ زیــرا ایــن یــک 
پــروژه حســاس اســت و بایــد تمامــی تجهیــزات از ایمنــی 
برخــوردار باشــند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تکمیــل قطــار 
سریع الســیر اصفهــان – تهــران بــه چهــار ســال زمــان نیــاز 
ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــد، گف ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب دارد ت
جــاری فعالیــت در زمینــه ســاخت و تکمیــل مســکن مهــر 
هــم بــه پایــان خواهــد رســید و پــس از آن بــه موضوعــات 
زیربنایــی و روبنایــی بــرای ایــن مســکن ها پرداختــه 

خواهــد شــد.
    کنارگذر شرق در حال پیشروی

ــار گــذر شــرق کــه هشــت  ــه ســاخت کن ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــون ب ــت: اکن ــود، گف ــده ب ــف ش ــه کاره متوق ــال نیم س
تأمیــن ســرمایه و منابــع از ســوی ســازمان بازنشســتگی 
کشــور امیدواریــم تــا 36 مــاه آینــده ایــن کنارگــذر افتتــاح 
ــه  ــاری ب ــان ســال ج ــا پای ــز ت ــرب نی ــذر غ شــود و کنارگ
ــه  ــا اشــاره ب ــرداری خواهــد رســید. وی همچنیــن ب بهره ب
پــروژه بنــدر خشــک بــرای شــرق اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: یــک شــرکت خصوصــی متولــی اجــرای ایــن طــرح 
 اســت. 8 نقطــه بــرای ایــن طــرح پیش بینــی شــده 
و مهنــدس مشــاور بــا 14 شــاخصه مکانــی را بــرای اجرای 
آن انتخــاب کــرده اســت. ایــن پــروژه تاسیســات زیــادی 
ــاری، گمــرک  ــی 2 هــزار هکت ــه زمین ــا ب ــدارد و تنه ــاز ن  نی
ــد  ــه بای ــی اســت ک ــد اســت و از پروژه های و ادارات نیازمن

ــذاری شــود. ــی پایه گ ــت فعل در دول
     30 درصد صنایع در رکود

ــت  ــه صنع ــار خان ــه آم ــتناد ب ــا اس ــان ب ــتاندار اصفه  اس
و معــدن بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد کــه 30 
ــن  ــت و ای ــود اس ــان در رک ــتان اصفه ــع اس ــد صنای درص
ــته  ــش داش ــد افزای ــر 4 درص ــال اخی ــه س ــزان در س می
ــزرگ در  ــت ب ــه 144 صنع ــه اینک ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ــت تســهیالت شــناخته شــده اند   اســتان مســتحق دریاف
افــزود: مــدارک 77 مــورد از ایــن صنایــع بــزرگ بــه ســتاد 
فرماندهــی مقاومــت اقتصــادی تهــران ارســال شــد کــه از 
ــه  ــه منظــور دریافــت تســهیالت ب ایــن بیــن 55 واحــد ب
سیســتم بانکــی معرفــی شــدند. زرگرپــور افــزود: بــا توجه 
بــه ســقف یــک هــزار میلیــارد تومانــی تســهیالت تــا پایان 
ــه تمــام یــک هــزار و 540 واحــد بحــران زده ای  امســال ب
ارائــه  تســهیالت  شــده اند،  بانکــی  ســامانه  وارد  کــه 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــرد: ت ــد ک ــد. وی تاکی ــد ش خواه
100 درصــد تخصیــص ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
پرداخــت خواهــد شــد؛ امــا تنهــا رقمــی کــه از مصوبــات 
ــدیم  ــت آن نش ــه دریاف ــق ب ــوری موف ــفر رئیس جمه  س
40 میلیــارد تومــان تخصیــص یافتــه بــه میــراث فرهنگــی 
بــوده اســت. زرگرپــور تاکیــد کــرد: پروژه هــای دهــه فجــر 
ــی  ــارات اســتانی، ملی-اســتانی، مل امســال شــامل اعتب
شــهرداری ها و بخش هــای خصوصــی اســت کــه بــا 
ســفر یکــی از وزرای کابینــه دولــت یازدهــم بــه نمایندگــی 

ــاح می شــود. ــان افتت ــه اســتان اصفه ــت ب دول

اخبار کوتاه

 امام جمعه اردستان:

 بزرگداشت برنامه های دهه فجر 

بر پایه بیداری است

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

حجت االســالم حســن دهشــیری 
گفــت: جلســه های مذهبــی و 
سیاســی مــا بســته بــه آن اســت 
کــه از مرزهایــی کــه بــرای آن 
ــم و  ــر نروی ــده فرات ــخص ش مش
ــداری  ــث بی ــد باع ــر می توان ــه فج ــای ده ــت برنامه ه بزرگداش

بیشــتر شــود. 
ــار  ــی اظه ــئونات مذهب ــه ش ــتان در جلس ــه اردس ــام جمع ام
کــرد: جلســه های مذهبــی و سیاســی مــا بســته بــه آن اســت 
ــم  ــر نروی ــده فرات ــخص ش ــرای آن مش ــه ب ــی ک ــه از مرزهای  ک
و بزرگداشــت برنامه هــای دهــه فجــر می توانــد باعــث بیــداری 
ــا  ــزود: ب ــیری اف ــن دهش ــالم حس ــود. حجت االس ــتر ش بیش
ــر  ــه فج ــه ده ــه ب ــای فاطمی ــودن روزه ــک ب ــه نزدی ــه ب توج
ــات  ــود مراع ــاص خ ــانه های خ ــتفاده از نش ــن اس ــد ضم بای
شــئونات مذهبــی در نظــر گرفتــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــت  ــر اســاس اصــول و چهارچــوب خــود فعالی ــد ب مراســم بای
کنــد، تصریــح کــرد: حتمــا هیئت هــای برگزارکننــده درخصــوص 
ــئونات  ــتاد ش ــتعالم س ــان اس ــخنرانان و مداح ــتفاده از س اس
ــت مســئوالن در  ــاد از غیب ــا انتق ــد. دهشــیری ب را دریافــت کنن
ــتان  ــف شهرس ــاجد مختل ــه در مس ــر ک ــه فج ــای ده برنامه ه
برگــزار می شــود، تصریــح کــرد: ایــن انتظــار بحــق مــردم اســت 
ــه  ــام جمع ــیم. ام ــا باش ــان آن ه ــور یاری رس ــن حض ــه ضم ک
اردســتان بــا تاکیــد بــر ایــن عنــوان کــه نظــام جمهوری اســالمی 
ســالی دوبــار بــه رفرانــدوم گذاشــته می شــود، یکــی روز قــدس 
ــا حضــور خــود در مراســم   ــرد: ب ــح ک و دیگــر 22 بهمــن، تصری
ایــن دهــه و بــا حضــور پرشــور خــود در راهپیمایــی 22 بهمــن، 
ــه  ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــل کنی ــر از قب ــه را پررنگ ت ــن گزین ای
دشــمن در صــدد اســت جوانــان را از مــا بگیــرد، تصریــح کــرد: 
ــن فرصــت را از دشــمن  ــار و کردارمــان در عزاداری هــا ای ــا رفت ب
ــث  ــه باع ــن رابط ــخنرانان در همی ــه س ــن توجی ــم و ضم بگیری

ــه مســائل دینــی شــویم. ــان ب جــذب جوان

 خاکستر پوشان کاشانی 

به سوگ همتایان خود نشستند

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

شــامگاه  آتش نشــان  شــهدای  مقــام  آییــن گرامیداشــت 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــزار ش ــان برگ ــه کاش ــجد صادقی ــنبه در مس ش
کاشــان  شــهرداری  بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات   مرکــز 
از طــرف امــام جمعــه، فرمانــدار و شــهردار کاشــان، آییــن 
ــکو  ــاختمان پالس ــان س ــهدای آتش نش ــام ش ــت مق گرامیداش
شــامگاه شــنبه در مســجد صادقیــه کاشــان برگــزار شــد. در ایــن 
آییــن معــاون عملیــات ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری کاشــان ضمــن تســلیت شــهادت آتش نشــانان 
ــا  ــردم ب ــدردی م ــی و هم ــرد: همدل ــان ک ــکو بی ــه پالس حادث
ــه منصــه ظهــور  ــه ب ــام آتش نشــان در ایــن حادث ســربازان گمن
رســید و مشــخص شــد مــردم چقــدر بــرای آتش نشــانان 
ایثارگــر و فــداکار ارزش قائــل هســتند. آتشــیار ســلطانی از مردم 
خواســت بــرای آتش نشــانان زیــاد دعــا کننــد و ادامــه داد: وقتی 
ــانی  ــا کس ــد و تنه ــار می رون ــه کن ــد هم ــه ای روی می ده حادث
ــی  ــند و در راه ــردم باش ــق م ــه عاش ــد ک ــش می زنن ــه آت دل ب
ــه  ــود مای ــان خ ــرای هموطن ــان ب ــد از جانش ــاب کردن ــه انتخ ک
ــت  ــق اس ــت، عش ــغل نیس ــانی ش ــن آتش نش ــد. بنابرای بگذارن
 و حــد و مــرزی نمی شناســد. وی تاکیــد کــرد: در زمــان حریــق

ثانیه هــا بــرای آتش نشــانان حــرف اول را می زنــد. از مــردم 
 می خواهیــم در زمــان حادثــه در محــل تجمــع نکننــد و راه 
ــاون  ــد. مع ــاز بگذارن ــور ماشــین های آتش نشــانی ب ــرای عب را ب
ــهرداری  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــات س عملی
کاشــان بــه ایمن ســازی ســاختمان ها نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 
ــن  ــرض دارد؛ بنابرای ــای کم ع ــی و گذره ــی قدیم ــان بافت کاش

ــی در ســاختمان ها ضــروری اســت. ــزات ایمن نصــب تجهی

 جلوگیری از قطع درختان 

مسیر پروژه متروی شاهین شهر
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جلســه ای بــا حضــور شــهردار، مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا 
و مدیــران حوزه هــای مختلــف شــهرداری شاهین شــهر بــا 
موضــوع اجــرای پــروژه  متــروی شاهین شــهر در محــل ســالن 
جلســات شــهرداری برگــزار شــد. گفتنــی اســت ایــن جلســات 
ــرفت  ــد پیش ــی رون ــور بررس ــه منظ ــی و ب ــورت هفتگ ــه ص ب
مراحــل اولیــه اجــرای پــروژه  متــروی شاهین شــهر و همچنیــن 
ــی  ــه ط ــروژه ک ــه پ ــوط ب ــای مرب ــی از پیگیری ه ــه گزارش ارائ
ــی  ــدی نهای ــا جمع بن ــده و نهایت ــام ش ــل انج ــه قب ــک هفت  ی
ــده اســت. در  ــه آین ــه هفت ــن برنام ــرار گرفت و در دســتور کار ق
ــروژه  ــیر پ ــود در مس ــان موج ــوع درخت ــه موض ــه ب ــن جلس ای
متــرو و بازدیــد مدیــر عامــل ســازمان پارک هــای شاهین شــهر 
بــه اتفــاق کارشناســان ســازمان پارک هــای اصفهــان پرداختــه و 
بنــا شــد ســازمان پارک هــای شــهرداری اصفهــان موضــوع را در 
کمیســیون جلوگیــری از قطــع غیرمجــاز درختــان مطــرح کنــد.

 آتش بازار پوشاک اصفهان 

در کمترین زمان مهار شد
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  فرمانــده 
ــی  ــانان اصفهان ــارت آتش نش ــه مه ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــان  ــا در خیاب ــازار قلندره ــازه پوشــاک ب ــق مغ ــت: حری گف
حکیــم اصفهــان پــس از 6 دقیقــه مهــار شــد. بهــزاد 
بزرگــزاد اظهــار داشــت: ایــن حادثــه ســاعت 17 و 40 دقیقــه 
ــزارش  ــان گ ــانی اصفه ــده آتش نش ــز فرمان ــه مرک ــنبه ب ش
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای امــداد از 
ایســتگاه های 4، ۹ و 17 بــه محــل حادثــه اعــزام شــده اند، 
تصریــح کــرد: نیروهــای امــداد رأس ســاعت 17 و 43 
ــد و پــس از 6 دقیقــه ایــن  دقیقــه در محــل حضــور یافتن

ــر ــد. مه ــوش ش ــش خام آت

اخبار کوتاه

دادســتان اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایــت قانــون 
ــت:  ــهری گف ــف ش ــازهای مختل ــررات در ساخت وس و مق
ــا متخلفــان ساخت وســازهای  ــه و جــدی ب برخــورد قاطعان
غیرمجــاز، اولویــت جــدی دســتگاه قضایــی اســتان اســت. 

جمــال قضاوتــی بــا حضــور در جلســه علنی 
شــورای اســالمی شــهر یزد دربــاره بنگاه های 
امــالک فعــال در ســطح شــهر  اظهــار کــرد: 
ــد  ــای فاق ــا بنگاه ه ــف ب ــل مختل در مراح
مجــوز و فعالیت هــای رســمی برخورد شــده 
ــای  ــا بنگاه ه ــورد ب ــت: برخ ــت. وی گف اس
ــی و  ــروی انتظام ــط نی ــوز توس ــد مج فاق

اماکــن می توانــد بــه عنــوان یــک مطالبــه عمومــی از ســوی 
شــورای شــهر مطــرح شــود. 

ــکن  ــی مس ــرکت های تعاون ــث ش ــه بح ــی در ادام قضاوت
متعلــق بــه ارگان هــا و نهادهــای مختلــف را از دیگــر 
ــت  ــتان دانس ــی اس ــتگاه قضای ــتور کار دس ــوارد در دس م

و بیــان کــرد: متأســفانه در بعضــی از دوره هــا برخــالف 
بــه  نســبت  دســتگاه ها  از  بعضــی  موجــود  قوانیــن 
اراضــی وســیع شــهر   دریافــت و تفکیــک غیرقانونــی 
 اســتان اقــدام کردنــد کــه در حــال حاضــر بعــد از واگــذاری 
ــات  ــه اختالف ــا ب ــن واگذاری ه ــنل، ای ــه پرس ب
حقوقــی متعــدد تبدیل شــده اســت. دادســتان 
ــتان  ــی اس ــل قضای ــت کام ــزود: حمای ــزد اف ی
یکــی از اقدامــات مؤثــر در راســتای ایجــاد 
ــا  ــی ب ــل بیــش از پیــش سیســتم قضای تعام
اعضــای شــورای شــهر و آرای کمیســیون مــاده 
100 شــهرداری در راســتای برخــورد قاطعانــه 
بــا متخلفــان ساخت وســازهای غیرمجــاز در  و جــدی 
ــوق  ــظ حق ــورای حف ــرد: در ش ــح ک ــت. وی تصری ــزد اس ی
ــه  ــف شــدند ب بیت المــال ســازمان های خدمات رســان مکل
هیــچ عنــوان بــه ســاختمان هایی کــه بــه صــورت غیرمجــاز 

ــد. مهــر ــه نکنن احــداث شــدند خدمــات ارائ

دادستان یزد عنوان کرد:

برخورد جدی با ساخت وسازهای غیرمجاز در یزد
مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان گفت: بیشــترین 
پرونده هــای مطرح شــده در موضوعــات قصــور پزشــکی 
بــه ترتیــب در رشــته های جراحــی زنــان و زایمــان و نازائــی 
جراحــی عمومــی و دندانپزشــکی اســت. علــی ســلیمان پور 

ــت  ــه نخس ــه در ۹ ماه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ســال جــاری 31 هــزار و 158 نفــر بــه دلیــل 
صدمــات ناشــی از نــزاع بــه مراکــز پزشــکی 
ــد  ــه کردن ــان مراجع ــتان اصفه ــی اس  قانون
اظهــار کــرد: ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال قبــل معــادل 1.2 درصــد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه اســت. وی ب کاهــش یافت

ــزاع 26.7 درصــد از حجــم مراجعــان  ــه دلیــل ن مراجعــان ب
معاینــات مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان را تشــکیل 
 می دهنــد، افــزود: از کل مراجعــان نــزاع تعــداد 10 هــزار 
ــر  ــد. مدی ــرد بوده ان ــر م ــزار و دو نف ــر زن و 21 ه و 156 نف
ــاه  ــرد: در آذر م ــان ک ــتان خاطرنش ــی اس ــکی قانون کل پزش

ســال جــاری نیــز 2 هــزار و 2۹5 نفــر )812 زن و 1483 مــرد( 
بــه دلیــل صدمــات ناشــی از نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی 
اســتان مراجعــه کرده انــد. مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهــان بیــان کــرد: از ابتــدای ســال تعــداد پرونده هــای بــه 
نتیجــه رســیده در کمیســیون های پزشــکی 
ــه نســبت  ــوده ک ــورد ب ــی اســتان ۹۹3 م قانون
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل معــادل 7 درصــد 

افزایــش داشــته اســت. 
بــه  از کل پرونده هــای  افــزود:  ســلیمان پور 
نتیجــه رســیده در ایــن مــدت، 630 مــورد 
مرتبــط بــا رســیدگی بــه پرونده هــای پزشــکی 
قانونــی و 241 مــورد پرونده هــای مرتبــط بــا موضوعــات 
روان پزشــکی قانونــی بــوده اســت. تعــداد پرونده هــای 
رســیدگی بــه قصــور پزشــکی در ۹ ماهــه امســال 122 پرونــده 
بــوده کــه در ۹5 پرونــده پزشــک تبرئــه و در 27 پرونــده بــرای 
ــان قصــور تشــخیص داده شــده اســت. خبرفارســی کادر درم

در شهر
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بــه عنــوان یــک پزشــک اعتقــاد دارم در مقولــه 
توســعه و پیشــرفت یــا حتــی رشــد از شــهرهای 
ــتیم.  ــب هس ــیار عق ــیراز بس ــون ش ــی همچ نزدیک
ــتان  ــتان های اس ــگ در بیمارس ــای هتلین ــه ارتق البت
ــرای  ــم ب ــاز ه ــی ب ــت؛ ول ــده اس ــاز ش ــان آغ اصفه
بخش هــای درمانــی جــای خالــی بســیاری از مــوارد 
وجــود دارد. مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهــان در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه آیــا ســاختمان های 
اجتماعــی  تأمیــن  بیمارســتان های  در  فرســوده 
اســتان اصفهــان وجــود دارد و اگــر وجــود دارد بــرای 
رفــع ایــن فرســودگی ها چــه کرده ایــد کــه حادثــه ای 
ماننــد پالســکو رخ ندهــد، بــه ایــن موضــوع اعتــراف 
کــرد کــه در بعضــی از بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
ــه  ــد ب ــان مشــکل فرســودگی وجــود دارد و بای اصفه

ــه صــورت زیربنایــی رســیدگی کــرد.  آن ب
علــی اعتصام پــور در ادامــه گفت وگــوی خــود بــا 
ــه در بیمارســتان  ــه اینک ــا اشــاره ب ــای وطــن ب کیمی
ــن  ــاد کمتری ــرا)س( نجف آب ــه الزه ــی و فاطم غرض
ــتیم،  ــاهد هس ــودگی ش ــاظ فرس ــه لح ــکل را ب مش
گفــت: در بیمارســتان شــریعتی مشــکل فرســودگی 
وجــود دارد؛ البتــه در قســمتی از آن بــا بازســازی های 
انجام شــده مشــکل فرســودگی برطــرف شــد؛ امــا در 
 بخــش دیگــری از ایــن بیمارســتان فرســودگی زیــاد 

است.
بیمارســتان  از  بازســازی اصولــی بخشــی      

شــریعتی
وی تاکیــد کــرد: بــا مشــورت مســئوالن فنی، قــرار بود 
ابتــدا ایــن بخش بیمارســتان شــریعتی نیز بازســازی 
شــود؛ امــا بــا محاســبه هزینه هــا و همچنیــن درصــد 
ــه  ــه ب ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــاد ب فرســودگی زی
ــو  ــم و از ن ــب کنی ــش را تخری ــن بخ ــل ای ــور کام  ط
بســازیم. وی ادامــه داد: امیدواریــم تــا دو مــاه آینــده 
بخشــی کــه دارای فرســودگی اســت را بــه طــور کامــل 
ــک طــرح  ــادی ی ــه صــورت بنی ــا ب ــم ت ــب کنی تخری
جدیــد بــرای خدمت رســانی بــه مــردم احــداث 
ــل  ــاد کام ــن موضــوع اعتق ــه ای ــور ب شــود. اعتصام پ

داشــت کــه تمــام بیمارســتان های ســطح شــهر بایــد 
ــل خدمات رســانی  ــک هت ــاران همچــون ی ــرای بیم ب
پزشــکان  و  بــرای کارمنــدان  مقابــل  در  و  کننــد 
همچــون یــک پــادگان نظامــی ســختگیر و قانونمنــد 

باشــند. 
وی افــزود: بــا مــالک قــرار دادن شــاخص های 
ــا ایــن پیشــینه  کمــی متوجــه می شــویم اصفهــان ب
ــت.  ــه اس ــعه نیافت ــد توس ــه بای ــور ک ــی آن ط تاریخ
متأســفانه اصفهــان در بخــش درمــان نیــز همچــون 
ــت. ــعه یافته نیس ــر توس ــای دیگ ــیاری بخش ه بس

    اختاف علوم پزشکی و تأمین اجتماعی
ــا اشــاره  ــان ب ــن اجتماعــی اصفه ــر درمــان تأمی مدی
بــه مشــکل پیش آمــده میــان ســازمان تأمیــن 
ــرد:  ــه ک ــکی اضاف ــوم پزش ــگاه عل ــی و دانش اجتماع
ــوم پزشــکی  ــران دانشــگاه عل ــا مدی ــن ســازمان ب ای
از  ســازمان  دو  هــر  و  اســت  همفکــر  اصفهــان 
خدمتگــزاران دولــت تدبیــر و امید هســتند. مشــکالت 
نیســت  اصفهــان  اســتان  بــه  مختــص   موجــود 
و احســاس می کنیــم راهــی بــه جــز گفت وگــو 
ــه  ــه ب ــا توج ــر دو ارگان ب ــه داد: ه ــم. وی ادام نداری
ــب  ــرای تخری ــی ب ــر توان ــت خــود، دیگ حجــم فعالی
علــوم  دانشــگاه  مشــکالت  و  ندارنــد  یکدیگــر 
پزشــکی ناشــی از نپرداختــن یارانــه ســالمت و همــه 

بیمه هــای فعــال در کشــور اســت. مدیــر درمــان 
تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــا حضــور اســتاندار  طبــق جلســه ایــن دو ســازمان ب
محتــرم، 50 میلیــارد تومــان در دو نوبــت بــه دانشــگاه 
ــا  علــوم پزشــکی پرداخــت شــده و مابقــی آن نیــز ب
حــال  در  تهــران  از  نامه نگاری هــای صورت گرفتــه 

ــت. ــری اس پیگی
    پرونده الکترونیک بیماران

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان نیــز در 
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام کارگاه هــای تولیدی، 
صنعتــی، معدنــی و خدماتــی شــامل کارگاه هــای 
تــا 1۹  از 1۹ دی  و غیردولتــی می تواننــد  دولتــی 
فروردیــن ســال ۹6 بــا مراجعــه بــه شــعب ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی از بخشــودگی جرائــم اســتفاده 
کننــد، گفــت: پرونــده الکترونیــک بیمــاران نیــز 
کــه در ســه اســتان آزمایــش شــده بــود، بــرای 
بهره بــرداری در اصفهــان آمــاده اســت و بــه زودی 
ــزار  ــون و 80 ه ــک میلی ــه ی ــای هم ــام پرونده ه تم
ــکن  ــک اس ــورت الکترونی ــه ص ــی ب ــده اصل بیمه ش
ــد  ــی آزاد خواه ــزرگ بایگان ــای ب ــود و فضاه می ش
ــال  ــان س ــا پای ــزود: ت ــواه اف ــر دادخ ــد. علی اصغ ش
ــک  ــت الکترونی ــرای دول ــترهای الزم ب ــه بس ۹6 هم
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی محقــق خواهــد شــد و 

حتــی در بخــش بازنشســتگی نیــز نیــاز بــه مراجعــه 
بــه ســازمان وجــود نــدارد. امیــد اســت روزی برســد 
کــه هیــچ اربــاب رجوعــی بــه ســازمان تأمیــن 

ــد.  ــه نکن ــی مراجع اجتماع
اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  کل  مدیــر 
کارفرمایــان  جرائــم  بخشــودگی  بــه  اشــاره  بــا 
خوش حســاب کــه در دوره قبــل 180 میلیــارد تومــان 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــد، خاطرنش ــرح ش ــن ط ــامل ای ش
طــرح بــرای مــدت ســه مــاه از 1۹ دی مــاه ۹5 تــا 1۹ 
فروردین مــاه ۹6 ادامــه دارد و کارفرمایــان می تواننــد 

ــد. ــتفاده کنن ــات اس ــن خدم ــه از ای ــا مراجع ب
    بدهی میلیاردی کارفرمایان

دادخــواه گفــت: 700 میلیــارد تومــان بدهی هــای 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــان ب ــه کارفرمای معوق
ــا 120  ــی کاشــان ب وجــود دارد و ریســندگی و بافندگ
بــه  بدهــکار  بزرگ تریــن کارگاه  تومــان،  میلیــارد 
ســازمان اســت. وی اضافــه کــرد: مقرری بگیــران 
ــته 30  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــکاری نس ــه بی بیم
ــود  ــه رک ــا توجــه ب ــه ب ــش داشــته اند ک درصــد افزای
چنــد ســال گذشــته، ایــن رقــم طبیعــی بــوده و رشــد 

ــت. ــده اس ــف ش ــر متوق ــال حاض آن در ح
    تسویه حساب بدهی شهرداری

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا 
ــهرداری  ــی ش ــارد تومان ــی 80 میلی ــه بده ــاره ب اش
اصفهــان بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: 
زمینــی 3 هکتــاری بــه ارزش 25 میلیــارد تومــان در 
ــن  ــه ســازمان تأمی ــان ب ــار ســالن اجــالس اصفه کن
اجتماعــی داده شــده و بقیــه اختــالف حســاب ایــن 
دو ســازمان بــرای دریافــت مجوزهــای تأســیس یــک 
بیمارســتان پرداخــت خواهــد شــد. اصفهــان آن طــور 
ــه اســت.  ــان توســعه نیافت ــد در بخــش درم ــه بای ک
وی اضافــه کــرد: بازرســی الکترونیــک کــه بــه صــورت 
ــود، از اســفندماه  آزمایشــی در تهــران انجــام شــده ب
ســال جــاری در تمــام کشــور اجــرا می شــود و 
ــه در  ــی ک ــا تبلت های ــی ب ــن اجتماع ــان تأمی بازرس
ــا مراجعــه بــه کارگاه هــا و ثبــت اثــر  اختیــار دارنــد ب
الکترونیــک بیمه شــدگان، مغایرت هــای  انگشــت 
تأمیــن  ســازمان  و  کارفرمایــان  بیمــه  لیســت 

اجتماعــی را بــه صفــر می رســانند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

جراحی زنان و زایمان در صدر پرونده های قصور پزشکی
یو

رش
س: آ

عک
 

مدیران تأمین اجتماعی اصفهان مطرح کردند:

تخریب بخش فرسوده بیمارستان شریعتی اصفهان

یو
رش

س: آ
عک
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درشهر

آگهی فراخوان عمومی 95/27

روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی ایران در نظر دارد تعداد محدودی از زمینهای مسکونی - فاز 3 )اراضی 
شرق شهر بهارستان - در مرحله آماده سازی( واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده 

عمومی بصورت نقد و اقساط بفروش برساند:

 95/11/11 تاریخ  از  بیشتر  اطالعات  و کسب  بازدید  برای  توانند  می  محترم  متقاضیان 

تا تاریخ 95/11/23 به شرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارستان - خیابان الفت  

شرقی - انتهای خیابان امیر کبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 209 

دفتر فروش تماس حاصل نمایند.

www.BNT.ir :پایگاه اینترنتی

کت عمران   �ش
شهر جدید  بهارستان

20687 م الف

آگهی مناقصه 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه تجهیزات و اجرای 
تغییرات و تبدیل اکونوپک به پکیج یونیت به همراه کانال کشی مربوطه جهت بازار روز کوثر ده واقع در اتوبان شهید اردستانی، 
ابتدای شیخ طوسی دوم به مبلغ تقریبی 1.500.000.000 ریال را بر اساس آیتم عملیات از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/11/11 تا پایان وقت اداری مورخه 1395/11/21 با ارائه معرفی نامه 
معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل 
خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی اقدام 
به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک 

شهر شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. تلفن تماس : 4- 32683601
1- شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص تجربه و حسن سابقه در این زمینه را داشته باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 11.000.000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است. 
3- مدت اجراء:  75 روز می باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14:30 مورخه 1395/11/23 می باشد. 
5- پیشنهادات در تاریخ 1395/11/23 بازگشایی می شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

نوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

ــتند و در  ــهری هس ــد ش ــان جدی ــن ارکان گفتم ــوری، مهم تری ــت و دانش مح ــت: خالقی ــان گف ــهردار اصفه ش
همیــن راســتا در مکتــب جدیــد اصفهــان قــرار اســت شــهرداری بــه یــک دســتگاه دانش محــور تبدیــل و همــه 

ــود.  ــام ش ــن انج ــای نوی ــت و فناوری ه ــش، خالقی ــاس دان ــر اس ــا ب فعالیت ه
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، همایــش آغازیــن دوره جامــع آموزشــی مهارتی 
 خالقیــت و کارآفرینــی تــاالر کوثــر اصفهــان بــا حضــور جمعــی از عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه، کارآفرینــان نمونــه

ــا مشــارکت نهادهــا و ادارات  اســتادان و مســئوالن شــهری از جملــه شــهردار اصفهــان برگــزار شــد. ایــن دوره ب
ــدازی یــک  ــه منظــور راه ان ــان ب ــا هــدف ایجــاد انگیــزه و افزایــش دانــش مهارتــی و مدیریتــی جوان مربوطــه ب

کســب و کار موفــق برگــزار شــد.
شهر جهانی خالق

ــه  ــی را الزم ــن رویدادهای ــزاری چنی ــش برگ ــن همای ــور در ای ــا حض ــان، ب ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
 رســیدن بــه شــاخصه های شــهر جهانــی خــالق دانســت و اظهــار کــرد: در ســال های اخیــر اســتارتاپ ها 
و ایده تاپ هــا در شــهر اصفهــان فعــال شــده اند. در همیــن راســتا مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان 

تأســیس شــد تــا ایده هایــی کــه قابلیــت اجرایــی دارنــد، در ایــن مرکــز وارد فــاز عملیاتــی شــوند. 
ــد و تمــام دانشــجویان را در  ــدام کنن ــن ایده تاپ هــا اق ــرای برگــزاری ای وی ادامــه داد: اگــر همــه دســتگاه ها ب

یــک رقابــت ســالم کنــار هــم قــرار دهنــد، می تــوان امیــدوار بــود کــه در آینــده نزدیــک، گام هــای بســیار بلنــدی در 
توســعه شــهر برداشــته خواهــد شــد.

ــرای تحقــق و ایجــاد یــک شــهر اســالمی، گفتمــان جدیــدی در   شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ب
دســتور کار تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان قــرار گرفتــه کــه بــه دنبــال تســری آن بــه همــه شــهرهای کشــور هســتیم.

گفتمان جدید شهری
وی معتقــد اســت: خالقیــت و دانش محــوری، مهم تریــن ارکان گفتمــان جدیــد شــهری هســتند؛ در همیــن راســتا 
ــر  ــا ب ــه فعالیت ه ــل و هم ــک دســتگاه دانش محــور تبدی ــه ی ــرار اســت شــهرداری ب ــان ق ــد اصفه ــب جدی در مکت

ــن انجــام شــود.  اســاس دانــش، خالقیــت و فناوری هــای نوی
اتمســفر  یــک  کــردن  قالــب  دنبــال  بــه  جدیــد  اصفهــان  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
نشســت ها  رو  همیــن  از  کــرد:  تاکیــد  هســتیم،  شــهری  فضــای  بــر  هنــری  و   فرهنگــی 
و برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری در شــهر برگــزار شــده و عــالوه بــرآن هنرمنــدان و بــزرگان شــهر بــه عنــوان 
ــه پــاس زحماتــی کــه بــرای نصــف  جهــان  ــد و از آن هــا ب اسطوره ســازان نصــف  جهــان مــورد تقدیــر قــرار می گیرن

ــود. ــل می ش ــیده اند، تجلی کش
ــوده و از همیــن رو در  ــم مدیریــت شــهری ب ــد مفاهی ــال خوانــش جدی ــه دنب ــان ب ــه وی شــهرداری اصفه ــه گفت ب

ــت. ــرو اس ــا، پیش ــن و دانش مبن ــد، نوی ــیوه های جدی ــری ش به کارگی
بازآفرینی شهری

ــهری  ــی ش ــوزه بازآفرین ــه ح ــدی ب ــور ج ــه ط ــه  ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
پرداخته ایــم عنــوان کــرد: یکــی از مســائل جدیــد »نــوآوری فضــای بــاز شــهری« اســت 
ــان را احصــا و ســازمان های مربوطــه  ــوآوری در جه ــوان در آن شــاخص های ن ــه می ت ک

ــرد. ــز ســازماندهی ک را نی
 وی در ادامــه گفــت: اصفهــان ســال گذشــته بــه شــبکه شــهرهای خــالق در میــان 116 
شــهر جهــان کــه عضــو ایــن شــبکه هســتند، پیوســت کــه کار بســیار جدیــدی بــود و در 
ایــن میــان فقــط 6 شــهر در حــوزه میــراث معنــوی عضــو شــبکه شــهرهای خــالق هســتند 

کــه اصفهــان نیــز بــه عنــوان هفتمیــن شــهر بــه ایــن شــهرها اضافــه شــد. 
جمالی نــژاد توســعه کالبــدی، ســیرتی و صورتــی اصفهــان را نیــز از ضروریــات برنامه هــای 
شــهرداری دانســت و اضافــه کــرد: در شــهرهای خــالق فضــای شــهر تغییــر یافتــه و بــه 
ســمت شــهرهای دانشــی، فرهنگــی و هنــری مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل شــهرداری در 
ــر  ــای دانــش و پــس از آن هن ــر مبن ــان 1400« محــور توســعه شــهر را ب  برنامــه »اصفه

و گردشـــگری قرار داده است. 
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اصفهــان بــا گفتمــان جدیــد در حــال بازخوانــی 
ایــن گفتمــان  عرصــه  در  مــا  بــه  عناویــن کسب شــده  تمــام  و  اســت  خویــش 
 کمــک می کنــد. در شــهر خــالق رنــگ و بویــی از صنایــع ســخت نخواهــد بــود 

و هدف این است که قدرت نـــرم خـــود را به رخ بکشـــیم. 
گفتنــی اســت دکتــر خســروی دبیــر جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهائــی، مهنــدس 
ــلیمانی  ــی س ــان و غالمعل ــتان اصفه ــی اس ــوزش بازرگان ــز آم ــر مرک ــی مدی میرجمال

ــد. ــن همایــش بودن ــی از دیگــر ســخنرانان ای ــه مل ــن نمون کارآفری
بازدید شهردار اصفهان از مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین)ع(

همچنیــن شــهردار اصفهــان از مرکــز آموزشــی درمانی کــودکان امــام حســین)ع( و طــرح 
ــدار  ــه دی ــتان ب ــان بیمارس ــان و متخصص ــا کارکن ــرد و ب ــد ک ــتان بازدی ــعه بیمارس  توس

و گفـت وگـــو پرداخـت. 
ــز از  ــران، ضمــن حضــور در مرک ــدادی از مســئوالن و خی ــه 12 و تع ــر منطق ــراه مدی ــه هم ــژاد ب ــدی جمالی ن مه

ــد.  ــد کردن ــروژه طــرح توســعه بیمارســتان کــودکان )ســاختمان منصــوری( بازدی پ
حضــور  بــا  جلســه ای  در  مرکــز  مختلــف  بخش هــای  از  بازدیــد  از  پــس  اصفهــان  شــهردار 
پــروژه پیشــرفت  از  رضایــت  ضمــن  خیــران  از  تعــدادی  و  مرکــز  رئیــس  معمــارزاده،   دکتــر 

همــکاری کامــل تیــم شــهرداری را در اجــرای بهتــر برنامه هــا و پروژه هــای مرکــز در زمینــه طــرح جامــع ســالمت 
کــودکان اعــالم کرد. 

ــی انجام شــده در راســتای طــرح توســعه  ــراز خرســندی از اقدامــات عمران ــدار ضمــن اب ــن دی ــژاد در ای جمالی ن
ــی،  ــف فرهنگ ــای مختل ــه مقوله ه ــه ب ــان توج ــهرداری اصفه ــرد: ش ــد ک ــین)ع( تاکی ــام حس ــتان ام بیمارس
ــا  ــت و همــکاری ب ــرار داده و حمای ــف در دســتور کار خــود ق ــاد مختل بهداشــت و ســالمت شــهروندان را در ابع
فعالیت هایــی در ایــن راســتا را وظیفــه خــود می دانــد؛ لــذا آمادگــی خــود را در اجــرای هرچــه بهتــر ایــن پــروژه 
ــژه  ــهروندان، به وی ــالمت ش ــع س ــای جام ــر طرح ه ــه بهت ــرای هرچ ــرای اج ــا ب ــی دارد ت ــرده و آمادگ ــالم ک اع

کــودکان نقــش مؤثــر خــود را ایفــا کنــد. 
شــهردار اصفهــان همچنیــن بــه نقــش خیــران در توســعه مراکــز بهداشــتی  درمانی اشــاره کــرد و افــزود: انجــام 
امــور خیرخواهانــه همیشــه در صــدر رویدادهــای مهــم شــهروندان اصفهانــی قــرار داشــته اســت؛ امــا در طــول 
چنــد ســال اخیــر ایــن بحــث بــه شــدت رشــد پیــدا کــرده و باعــث افتخــار اســت کــه اعــالم کنیم خیــران نیکــوکار 
اصفهانــی توانســته اند در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی، ورزشــی، بهداشــتی، آموزشــی، مذهبــی، عمرانــی و ..... 
ــت و  ــر داشــته باشــند و بســیاری از توســعه های انجام شــده در شــهر مرهــون حمای حضــوری چشــمگیر و مؤث

همدلــی خیــران نیکــوکار اصفهانــی اســت. 
وی همچنیــن اذعــان داشــت: بــه خیــر نیکــوکار حــاج آقــا منصــوری کــه در زمینــه توســعه ایــن بیمارســتان نیــز 
حضــوری مؤثــر و ارزشــمند داشــته اند، خداقــوت گفتــه و بــرای ایشــان توفیقــات روزافــزون از خداونــد متعــال 

خواســتاریم.

شهردار اصفهان عنوان کرد:

 خالقیت و دانش محوری، مهم ترین ارکان گفتمان جدید شهری

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان
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بــازار اصفهــان یکــی از قدیمی تریــن و بزرگ تریــن بازارهــای 
ــادی از  ــه اینکــه بخــش زی ــا توجــه ب ــه اســت و ب خاورمیان
بــازار بــزرگ اصفهــان بــه عنــوان نمــادی از تمــدن، فرهنــگ 
و عنصــر اصلــی اقتصــاد شــهر ایمــن نیســت، بازنگــری در 
ــان  ــزرگ اصفه ــازار ب ــداردهنده ب ــی و هش ــات ایمن تأسیس
ــا  ــه ی ــوع حادث ــورت وق ــد. در ص ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
حریــق، خســارات جبران ناپذیــری بــر آثــار تاریخــی و پیکــره 
اقتصــادی اســتان اصفهــان وارد می شــود و بــا در نظــر 
داشــتن بافــت قدیــم بازارهــای اصفهان و دسترســی دشــوار 
بــه ایــن مناطــق، در صــورت وقــوع حادثــه یــا آتش ســوزی 
ــه دارای  ــی ک ــای قدیم ــه بازاره ــری ب ــات جبران ناپذی صدم

ــری و معمــاری اســت، وارد خواهــد شــد. ــژه هن ارزش وی
     آتش در کمین بازار اصفهان است

ــازار و اصنــاف اســتان اصفهــان در  دبیــر انجمــن اســامی ب
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: قدمــت بــازار اصفهــان بــه 
ــل  ــان حم ــرایط زم ــر ش ــا ب ــردد و بن ــه برمی گ ــان صفوی زم
بــار بــا اســتفاده از شــتر و حیوانــات انجــام می شــده 
اســت. از آن زمــان چنــد قــرن گذشــته، ولــی مــا همچنــان 
ــا  ــی ب ــعلی عباس ــتیم. عباس ــرو هس ــت روب ــان باف ــا هم ب
ــه داد:  ــوار آتش ســوزی پاســکو ادام ــه ناگ ــه حادث اشــاره ب

بــا اینکــه ســاختمان در مســیر اصلــی خیابــان قــرار داشــته  
آواربــرداری بــا مشــکل روبــرو بوده انــد و حــال اگــر حادثــه 
در بــازار بــزرگ اصفهــان اتفاقــی بیفتــد، چــه خواهــد شــد؟
 وی افــزود: معمــاری بــازار خــود از عوامــل دیگــری اســت 
کــه بــر گســترش آتــش و شــعله ور شــدن تأثیــر زیــادی دارد 
و هنــوز اقــدام جالــب توجهــی انجــام نشــده کــه واقعــا جای 

نگرانــی دارد.
    مسئوالن باید به داد بازار اصفهان برسند

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــازار و اصن ــامی ب ــن اس ــر انجم دبی
تصریــح کــرد: بــازار اصفهــان دو ورودی و خروجــی دارد 
بایــد  و  تغذیه کننــده هســتند  و  اصلــی  پشــتیبان  کــه 
بــه ســرعت فکــر و  بــرای دسترســی هنــگام حادثــه 
ــای  ــرای خودروه ــا راه ب ــرد ت ــورت گی ــی ص ــی اساس اقدام
آتش نشــانی مشــخص شــود. عباســی بــا بیــان اینکــه بــازار 
ــان  ــری دارد، خاطرنش ــعتی 7 کیلومت ــان وس ــزرگ اصفه ب
کــرد: بحــث ایمنــی بــازار، پــروژه ای بــزرگ اســت کــه 
همــکاری تمــام دســتگاه های اجرایــی و مــردم را می طلبــد. 
آتش نشــانی چنــد ســال پیــش کپســول اطفــای حریــق در 
اختیــار مغازه هــا و پاســاژها قــرار داد؛ متأســفانه حــدود 25 

درصــد از مغازه هــا بیمــه آتش ســوزی هســتند. 
ــان  ــازار اصفه ــه داد ب ــد ب ــئوالن بای ــت: مس ــان داش وی بی
برســند؛ چــرا کــه آتــش زیــر خاکســتر اســت و هــر لحظــه 

ــر از ســاختمان پاســکو  ممکــن اســت اتفــاق ناگــواری بدت
رخ دهــد و از طــرف دیگــر فرهنگ ســازی ایمنــی و حــوادث 
در میــان بازاریــان و شــهروندان ضــروری اســت. بررســی ها 
ــه  ــا توجــه ب نشــان می دهــد بازارهــای ســنتی و تاریخــی ب
ــز  ــوال در مراک ــتند و معم ــی هس ــت قدیم ــه دارای باف اینک
ــکاتی  ــد، دارای مش ــرار دارن ــهرها ق ــزی ش ــی و مرک قدیم
ــه  ــرای مدیریــت شــهری از جمل ــی ب ــوده و محدودیت های ب
ــه  ــد؛ از جمل ــی و آتش نشــانی ایجــاد می کنن ــات ایمن خدم
ایــن مشــکات می تــوان بــه نامناســب بــودن عــرض 
ــعه  ــدم توس ــاع، ع ــت ارتف ــروج، محدودی ــر ورود و خ معاب
و اصــاح معابــر و دسترســی های مجــاز اشــاره کــرد. 

ــا آتش ســوزی ضمــن  ــه ی ــوع حادث ــن در صــورت وق بنابرای
محــدود شــدن امدادرســانی بــه افــراد آســیب دیده و از 
بیــن رفتــن منابــع مالــی موجــود، ممکــن اســت صدمــات 
جبران ناپذیــر بــر بافــت تاریخــی بــازار وارد شــود. بــه منظــور 
 پیشــگیری از وقــوع آن هــا عــاوه بــر مجهــز کــردن حجره هــا 
و مغازه هــا بــه امکانــات اطفــای حریــق، در انتخــاب مصالــح 
و ویترین هــای مناســب هــم بایــد توجــه شــود و عــاوه بــر 
آن نیــاز بــه سیســتم های اطفــای حریــق در محــل مناســب 
ایســتگاه های  مکان یابــی  حتــی  و  بــازار  کلیــه  بــرای 
ــا  ــر انباره ــر نظی ــز پرخط ــا مراک ــب ب ــانی متناس آتش نش

ــت. ــروری اس ض

گفت و گوی کیمیای وطن با دبیر انجمن اسالمی بازار و اصناف استان اصفهان

پالسکویی درقلب اصفهان

تجلیلازخانوادهشهدادرشاهینشهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

در هفته نکوداشــت شاهین شــهر 
همایــش تجلیــل از خانــواده 
ایثارگــران  و  شــهدا  معظــم 
گرانقــدر بــا حضــور نماینــده 
ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت 
و مســئول بعثــه مقــام معظــم رهبــری، امــام جمعــه 
 شاهین شــهر، فرمانــدار شهرســتان شاهین شــهر و میمــه

ــان  ــتان اصفه ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
ــس و اعضــای شــورای اســامی شاهین شــهر  شــهردار، رئی
برخــی معاونــان شــهرداری شاهین شــهر، رئیــس بنیــاد 
ــه  ــهر و میم ــتان شاهین ش ــران شهرس ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــدر  ــران گرانق ــهدا و ایثارگ ــم ش ــزز و معظ ــای مع و خانواده ه
شاهین شــهر در تــاالر شــیخ بهایــی شاهین شــهر برگــزار شــد. 
قاضی عســکر  علــی  المســلمین ســید  و  حجت االســام 
نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت و مســئول بعثــه 
ــش  ــژه همای ــان وی ــوان میهم ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران گفــت: مــردم  تجلیــل از خان
ایــران قــدردان ایثــار و فــداکاری شــهدا و خانواده هــای معــزز 
ــور  ــود کش ــا نب ــن ایثاره ــر ای ــد اگ ــتند و می دانن ــان هس  آن
و انقــاب حفــظ نمی شــد. وی گفــت: کســب هــر موفقیــت 
ــر  ــه ب ــت ک ــهیدی اس ــاک ش ــون پ ــون خ ــرفت مدی و پیش
ــهدای  ــواده ش ــتقامت خان ــر و اس ــده؛ صب ــه ش ــن ریخت زمی
ملــت ایــران در راه ایــن پیروزی هــا در دنیــا بی نظیــر اســت. 
فرزنــدان  تصریــح کــرد: خانــواده شــهدا،  قاضی عســکر 
برومنــد خــود را در زمانــی کــه کشــور بــه آن هــا نیاز داشــت در 
ــان  ــد و ایــن اجــری بی پای راه اســام و انقــاب تقدیــم کردن

ــزد خــدای متعــال خواهــد داشــت. در ن

بیکاریدرجنوبکرمانبیدادمیکند
مناطــق جنــوب کرمــان بــه رغــم داشــتن اســتعدادهای 
ــی  ــای دولت ــود کمک ه ــا وج ــتند و ب ــروم هس ــراوان مح ف
و نهادهــای حمایتــی، همچنــان بســیاری از مــردم ایــن 
ــر  ــه س ــادی ب ــی و اقتص ــی، اجتماع ــر فرهنگ ــق در فق مناط
ــاد  ــتان عنبرآب ــدار شهرس ــاون فرمان ــی، مع ــد. بلوچ می برن
 کــه خــود روزگاری تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بــوده 
معتقــد اســت کــه نبــود حمایت هــای دولتــی در بخش هــای 
ــوب  ــتان های جن ــه شهرس ــادی را ب ــیب های زی ــی آس صنعت
کرمــان و به ویــژه عنبرآبــاد وارد کــرده اســت. در حالــی 
کــه شهرســتان های شــمال اســتان کرمــان در دهه هــای 
ــا ســرعت بــه ســمت صنعتــی شــدن رفتنــد، امــا  گذشــته ب
جنــوب کرمــان هنــوز بــا صنعــت فاصلــه زیــادی دارد. حتــی 
کارگاه هــای کوچــک در ســطح شهرســتان های جنــوب کرمــان 

ــی ــود. خبرفارس ــاهده می ش ــر مش کمت

اخبار کوتاه

ردپایجرائمعمومیدرمدارس
قائم مقــام معاونــت اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه 
ــواع  ــی ان ــد قضائ ــه، از رص قضائی
آســیب های اجتماعــی در مــدارس 
خبــر داد. محمـدباقـــر الفـــت 
درخصــوص اجــرای طــرح نظــام 
مراقبــت دانش آمــوزی در مــدارس 
گفــت: بــه منظــور اعمــال فعالیت هــای پیشــگیرانه، این طــرح در 
ــار  ــه اختص ــه ب ــده ک ــرا ش ــوزان اج ــرای دانش آم ــدارس و ب م
نمــاد نامیــده می شــود. وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم نامــه بــا 
وزرات آمــوزش و پــرورش افــزود: ســند ائتــاف نظــام مراقبــت 
دانش آمــوزی بــا حضــور پرتعــداد مســئوالن کشــوری، اخیــرا در 
آمــوزش و پــرورش بــه امضــای متولیــان مربوطــه رســید. 
شــهین دخت مــوالوردی، معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان 
و خانــواده، هــم درخصــوص »وجــود آســیب های اجتماعــی در 
حــوزه دانش آمــوزی« اظهــار داشــت: در مدتــی کــه در معاونــت 
ــا وزارت  ــتم ب ــوری هس ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ام
ــرورش همــکاری داشــته ایم و یکــی از محورهــای  آمــوزش و پ
ــژه  ــی به وی ــیب های اجتماع ــکاری آس ــارکت و هم ــی مش اصل
دربــاره دختــران دانش آمــوز و بــا اولویــت مناطــق محــروم 
اســت. وی در تشــریح نــوع آســیب های اجتماعــی افــزود: 
ــکل  ــا مش ــئله ی ــی، مس ــیب های اجتماع ــن را آس ــم ای نمی دان
ــا هــم  ــن مــوارد را ب ــم؛ چــرا کــه گاهــی وقت هــا همــه ای بنامی
یکــی می دانیــم؛ در حالــی کــه آســیب، مســئله و مشــکل 
ــادآور شــد: آنچــه در  تعریــف خــاص خــود را دارد. مــوالوردی ی
ــی از  ــث بازماندگ ــوده، بح ــت ب ــوان اولوی ــه عن ــدت ب ــن م ای
تحصیــل دانش آمــوزان ازدواج زودهنــگام و اجبــاری اســت کــه 
مانــع از تحصیــل یــا ادامــه تحصیــل دختــران در ســنینی کــه نیاز 

به تعلیم دارند، می شود. مهر

روزهایپاکاصفهانسهبرابرشدهاست
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مراســم جایگزینی 
ــاک  ــای ســالم و پ ــداد روزه ــت: تع تاکســی های فرســوده گف
اصفهــان ســه برابــر شــده اســت. معصومــه ابتــکار گفــت: تعداد 
روزهــای ســالم و پــاک شــهر تهــران تــا 6 بهمــن ســال 1392 
برابــر بــا 177 روز بــود کــه ایــن رقــم از آغــاز کار دولــت یازدهــم 
تاکنــون بــه 23۴ روز رســیده و تعــداد روزهــای ســالم و پــاک 
شــهر اصفهــان نیــز در ایــن مــدت ســه برابــر شــده اســت. ابتکار 
ادامــه داد: در دولــت یازدهــم تاکنــون 915 هــزار خــودروی 
فرســوده از سیســتم حمل ونقــل خــارج و بــا خودروهــای 
نــو جایگزیــن شــده اند. گام بعــدی ایــن جایگزینــی بایــد 
ــزار  ــی ۴۰ ه ــع جایگزین ــی باشــد. در واق ــای عموم در خودروه
 تاکســی، گام نخســت آن اســت. وی گفــت: ایــن برنامــه
رونــدی ُبــرد- ُبــرد اســت کــه رشــد اقتصــادِی ســبز را بــه دنبــال 

ایمنا دارد. 

اخبار کوتاه

ــی  ــروی انتظام ــی نی ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــی  ــوادث ترافیک ــگان ح ــدی جان باخت ــش 6 درص از کاه
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــتانه امس ــرح زمس در ط
خبــر داد. ســردار تقــی مهــری در جلســه هماهنگــی 
اجــرای طرح هــای ترافیکــی ســخنانش را بــا تســلیت 

ــاختمان  ــه س ــانان در حادث ــهادت آتش نش ش
پاســکو آغــاز کــرد و گفــت: در ایــن جلســه 
حاضــران  ســوی  از  خوبــی  پیشــنهادات 
مطــرح شــد و مــن درخواســت می کنــم 
ــرای  ــم ب ــری ه ــنهادات دیگ ــر پیش ــه اگ ک
ــا وجــود دارد، آن  ــن طرح ه ــر ای اجــرای بهت

ــد.  ــرح کنن را مط
ــن  ــی 22 بهم ــرح ترافیک ــه دو ط ــان اینک ــا بی ــری ب  مه
کــرد:  اظهــار  داریــم،  رو  پیــش  را  نــوروزی  طــرح  و 
ــن روزهــا  ــا در ای ــد ت ــد تــاش کنن تمامــی دســتگاه ها بای
طرح هــای خــود را اجــرا کننــد و بــا تمــام امکانــات و تــوان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــردار مه ــند. س ــته باش ــور داش حض

ــتگاه ها از 25  ــر دس ــور و دیگ ــس راه ــوروزی پلی ــرح ن ط
ــال  ــن س ــا 15 فروردی ــده و ت ــاز ش ــال آغ ــفندماه امس اس
ــن روزهــا  ــرد: در ای ــح ک ــه خواهــد داشــت، تصری 96 ادام
 تمامــی دســتگاه ها از جملــه اورژانــس، هــال احمــر
ــس حضــور  ــار پلی ــا و ... در کن ــداد خودروه ــداری، ام راه
خواهنــد داشــت و البتــه بــا توجــه بــه حجم 
ســفرها احتمــال تمدیــد ایــن طــرح وجــود 

خواهــد داشــت. 
ــه داد: در  ــا ادام ــور ناج ــس راه ــس پلی رئی
نــوروز 96 عــاوه بــر اقدامــات عملیاتــی 
پیش بینی هایــی بــرای انجــام اقدامــات 
ــم  ــا بتوانی ــز شــده ت ــی نی فرهنگــی و اجرای
ــگ  ــای فرهن ــبب ارتق ــه س ــم ک ــت کنی ــمتی حرک ــه س ب
ترافیــک شــویم. وی بــه آمــار تصادفــات رانندگــی در 
آذرمــاه نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در آذرمــاه امســال شــاهد 
کاهــش 8 درصــدی تصادفــات فوتــی و جان باختــگان 

ــم. ایســنا ــه ســال گذشــته بودی نســبت ب

ــاز  ــر بهداشــت ضمــن تشــریح هفــت ف ــان وزی ــاون درم مع
فــاز ششــم  بیمارســتان ها گفــت:  اعتباربخشــی جدیــد 
ــاز  ــاه آغ ــتان ها از 2 بهمن م ــی در بیمارس ــرای اعتباربخش اج
شــده و تــا پایــان اســفند ادامــه دارد. دکتــر محمــد آقاجانــی 
ــتان ها  ــی بیمارس ــوم اعتباربخش ــل س ــات نس ــاره جزئی درب

اعتباربخشــی  نهایــی  اجــرای فــاز  گفــت: 
بــه طــور رســمی از بهمن مــاه ابتــدا بــرای 
6۰ بیمارســتان دولتــی و خصوصــی کشــور 
ــر  ــه ای در سراس ــان حرف ــده و ارزیاب ــاز ش آغ
بیمارســتان ها  از  اولیــن گــروه  بــه  کشــور 
کــه انتخــاب شــده بودنــد،  مراجعــه و کار 
اعتباربخشــی را بــه طــور رســمی آغــاز کردنــد. 

ــه  ــاه ادام ــدود دو م ــات ح ــن عملی ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
دارد تــا همــه 95۰ بیمارســتان خصوصــی، دولتــی و عمومــی 
ــد  ــاس بع ــن اس ــر ای ــت: ب ــوند، گف ــی ش ــور اعتباربخش کش
ــه  ــج، کارنام ــازی نتای ــات و نهایی س ــه اعتراض ــیدگی ب از رس
ــم در  ــود. امیدواری ــادر می ش ــتان ها ص ــرای بیمارس ــی ب نهای

اردیبهشــت ماه ســال 96 نتایــج رســمی اعتباربخشــی کشــور 
ــیم   ــف تقس ــی مختل ــات کیف ــه درج ــتان ها را ب ــه بیمارس ک
ــش  ــه صحبت های ــی در ادام ــود. آقاجان ــام ش ــد، اع می کنن
بــه بعضــی از چالش هــای نســل گذشــته اعتباربخشــی ملــی 
ــاد  ــداد زی ــرد: تع ــار ک ــاره و اظه ــور اش ــتان های کش بیمارس
ــازی  ــر مستندس ــتر ب ــز بیش ــنجه ها، تمرک  س
و دور کــردن کارکنــان از بالیــن بیمــاران،  فقــدان 
الزامــات کیفــی برنامــه تحــول نظــام ســامت 
در اعتباربخشــی،  ایمنــی کــم بیمــار و هتلینــگ 
ــره ای  در اســتانداردها، رویکــرد بخشــی و جزی
گروهــی،  کار  بــه  کم توجهــی  و  کیفیــت 
آمــوزش ناکافــی و عــدم اســتقال ارزیابــان از 
ــت  ــک و اشــکال در مدیری ــود ســامانه الکترونی ــان ، نب مجری
اطاعــات و رویکــرد بازرســی و کنــدی در رونــد اعتباربخشــی 
ــد کــه  ــه چالش هــای نســل قبلــی اعتباربخشــی بودن از جمل
در نســل جدیــد اعتباربخشــی تاش هــای زیــادی بــرای رفــع 

آن هــا انجــام شــد. خبرفارســی
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فیلــم »ســارا و آیــدا«، آخریــن ســاخته مازیار میری امســال 
در بخــش اصلــی ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
ــان  ــه در اصفه ــت ک ــی اس ــی از فیلم های ــور دارد و یک حض
اکــران خواهــد شــد. مازیــار میــری، فیلمســاز موفقــی 
اســت کــه در کارنامــه خــود فیلم هایــی همچــون »حــوض 
نقاشــی«، »ســعادت آباد«، »کتــاب قانــون« و »پــاداش 
ســکوت« را دارد. بــر اســاس گفته هــا، آخریــن فیلــم میــری 
فضایــی اجتماعــی دارد کــه می تــوان آن را بــا فیلــم موفــق 

ــرد. ــه ک ــعادت آباد مقایس س
    خالصه داستان

ــروی  ــی آب ــتند. وقت ــی هس ــتان صمیم ــدا، دوس ــارا و آی س
ــر  ــای همدیگ ــد پ ــد، بای ــر می افت ــه خط ــا ب ــی از آن ه یک
ــد  ــای هــم خواهن ــا کجــا پ ــن دوســتان ت ــا ای بایســتند؛ ام

ــد. ــت و دی ــار نشس ــه انتظ ــد ب ــتاد را بای ایس
    سینمای مازیار میری

ــن  ــینما ای ــاله اش از س ــس از دوری ۴ س ــری پ ــار می مازی
فیلــم را ســاخته اســت. او در کارنامــه خــود فــراز و نشــیب 
ــال  ــا اقب ــای او ب ــه فیلم ه ــد همیش ــر چن ــته؛ ه ــم نداش ک
مواجــه شــده، امــا شکســت هایی ماننــد »پــاداش ســکوت« 
کمــی کارنامــه خــوب او را دچــار نوســان کــرده اســت. 

ــی از خوش ســاخت ترین  ــم ســعادت آباد او، یک ــه فیل اگرچ
ــه  ــک ده ــینمای ی ــری و س ــار می ــه مازی ــای کارنام فیلم ه
اخیــر اســت، امــا همیــن موضــوع انتظــارات را از میــری بــاال 
بــرده و اگــر فیلــم »ســارا و آیــدا« نتوانــد موفــق ظاهــر شــود 
ــینما دور  ــز از س ــر نی ــال دیگ ــد س ــد چن ــری بای ــار می مازی
باشــد تــا خاطــره فیلم هــای ضعیف تــرش از خاطره هــا 

پــاک شــود.
    فرمول موفقیت »سارا و آیدا«

ــش از زوج  ــن فیلم ــت آخری ــرای موفقی ــری ب ــار می مازی
ــرده اســت.  ــزل شــاکری اســتفاده ک ــی و غ ــی زمان مصطف
ــث  ــهرزاد باع ــق ش ــریال موف ــن دو در س ــوب ای ــازی خ ب
عــام  مخاطبــان  جــذب  در  فیلــم  دســت کم  می شــود 
شــانس زیــادی داشــته باشــد. در کنــار ایــن دو اســتفاده از 
پــگاه آهنگرانــی کــه خــود از بازیگــران ســینمای خــاص بــه 

ــت. ــکیل داده اس ــی را تش ــروه خوب ــد، گ ــمار می آی ش
    فرمول شکست

اگــر بخواهیــم بــرای شکســت فیلــم دالیلــی را ذکــر کنیــم 
ــت. در  ــم دانس ــر فیل ــوان ژان ــل را می ت ــن دلی ــا اولی قطع
ــاخته  ــی س ــای اجتماع ــی از فیلم ه ــر انبوه ــال های اخی س
شــده کــه بــه جــز چنــد فیلــم موفــق، بقیــه هیــچ موفقیتــی 
ــته اند.  ــی، نداش ــطح بین الملل ــه در س ــه و چ ــه در گیش چ
ــال  ــدت در ح ــه ش ــر ب ــال های اخی ــران در س ــینمای ای س

و کمدی هــای  اجتماعــی گریــه دار  فیلم هــای  ســاخت 
ــر  ــن دو ژان ــاگران از ای ــی تماش ــه نوع ــت و ب ــخیف اس س
ــروز  ــینمای ام ــده در س ــده نگارن ــه عقی ــده اند. ب ــباع ش اش
ــر  ــا ژان ــی ی ــر معمای ــی ژان ــای خال ــدت ج ــه ش ــران ب ای
احســاس  ورزشــی  ژانــر  فیلم هــای  حتــی  و  وحشــت 
ــل  ــا نس ــروز ی ــوب ام ــان خ ــم کارگردان ــود و امیدواری می ش

ــد. ــا بپردازن ــن ژانره ــه ای ــده ب آین
    عوامل فیلم

ــی، مجــری  ــار میــری، نویســنده: امیــر عرب کارگــردان: مازی
ــین  ــرداری: حس ــر فیلمب ــعدیان، مدی ــون اس ــرح: همای ط
لبــاس: شــیوا رشــیدیان  و  جعفریــان، طــراح صحنــه 

ــد  ــن: احم ــی، تدوی ــرداد میرکیان ــردازی: مه ــراح چهره پ ط
مرادپــور، دســتیار تدویــن: علــی گورانــی، مدیــر برنامه ریــزی 
ــردار: ساســان  ــد، صداب ــم هژیرون و دســتیار کارگــردان: مری
ــی:  ــروه کارگردان ــری، گ ــین اکب ــد: حس ــر تولی ــی، مدی نخع
مهــدی لطیفــی/ نــگار جنیــدی، منشــی صحنــه: نــدا آصــف، 
ــی  ــردار: مرتض ــتیار فیلمب ــوی، دس ــر موس ــردار: امی فیلمب
ســبحانی، موســیقی: پیمــان یزدانیــان، عــکاس: آرزو اتحــاد، 

ــا موســوی. مشــاور رســانه ای: بیت
 بازیگــران: غــزل شــاکری، پــگاه آهنگرانــی، مصطفــی 
ــا  ــش، یغم ــیرین یزدان بخ ــان، ش ــعید چنگیزی ــی، س زمان

ــروان. ــا پاک ــی، تین گلروی

ــر در  ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــاح س ــم افتت - مراس
حالــی برگــزار شــد کــه برخــاف روال ســال های قبــل، ایــن 

دوره  جشــنواره هیــچ حامــی مالــی نــدارد.
- حســین قناعــت، کارگــردان »قهرمانــان کوچــک«، بــا بیــان 
ــرای  ــاش ب ــده از ت ــش ش ــاده نمای ــم آم ــن فیل ــه ای اینک

ــوروز گفــت. ــد ن ــم در عی ــن فیل اکــران ای
 - ونســا گلوجــو لونــل، بازیگــر فیلــم »ســرزمین خــون 
و عســل« بــه کارگردانــی آنجلینــا جولــی، در فیلــم »آوازهــای 

بــاد« بــه کارگردانــی محســن ســوهانی بــازی می کنــد.
- حســین پاکــدل می گویــد: در نمایــش »کابــوس حضــرت 
ــف  ــی تعری ــر، درام ــخ معاص ــری از تاری ــا بهره گی ــرف« ب اش
می کنیــم در شــکل و شــمایل گروتســک؛ چــون شــوخی بــا 
گذشــته راحت تــر اســت تــا برخــورد جــدی بــا حــال و آینــده.

- امانوئــل ریــوا، بازیگــر فرانســوی فیلــم »عشــق« کــه 
ــود، در 89 ســالگی  ــزد اســکار شــده ب ــم نام ــن فیل ــرای ای ب

درگذشــت.
- علیرضــا جالــی، تهیه کننــده »ماهــور« بــه کارگردانــی 
ــن  ــرداری ای ــد از فیلمب ــام 5۰ درص ــژاد، از اتم ــد زرگرن حمی

ــر داد. ــر خب اث
- بلیــت فیلم هــای بخــش »هنــر و تجربــه« ســی وپنجمین 
دانشــجویان  بــرای  بــا تخفیــف  فیلــم فجــر  جشــنواره 

می شــود. فروختــه 
- مراســم تشــییع پیکــر شــهدای آتش نشــان در حادثــه 
پاســکو بــه صــورت زنــده از شــبکه خبــر پخــش می شــود.

ــا بیــان اینکــه تکلیــف  - وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
ــا هیئــت حکمیتــی کــه تشــکیل شــده  فیلــم »رســتاخیز« ب
ــه زودی مشــخص خواهــد شــد، گفــت: پیش نویــس ســه  ب
ــر، ســینما و موســیقی  حــوزه صنفــی توســط خانه هــای تئات

بــرای ارائــه بــه مجلــس قــرار اســت آمــاده شــود.
- بنیــاد روزنامه نــگاران ایبــرو ـ آمریکایــی جشــن روخوانــی 
عمومــی کتــاب »صــد ســال تنهایــی« را بــه مناســبت 
پنجاهمیــن ســال انتشــار ایــن شــاهکار ادبــی برگــزار 

. می کنــد
از  یکــی  همــواره  فجــر  فیلــم  جشــنواره  بلیت هــای   -
معضــات جشــنواره ســینمایی ایــران بــوده و امســال هــم بــا 
ــت جشــنواره  ــروش بلی ــد و ف ــده خری حاشــیه های پیش آم

ــت. ــمگیرتر اس ــیار چش ــیاه بس ــازار س در ب
ــندگی و  ــه نویس ــده« ب ــن ب ــه م ــتت را ب ــش »دس - نمای
کارگردانــی آریــان رضایــی از 1۴ بهمن مــاه هــر شــب ســاعت 

ــی رود. ــه م ــایخی روی صحن ــاخانه مش 19 در تماش
- علــی لهراســبی در صفحــه اینســتاگرام خــود بــه حرف هــای 

فراســتی دربــاره مرتضــی پاشــایی واکنــش نشــان داد.
- کــوروش نریمانــی، نویســنده ســریال پایتخــت، بــا اشــاره 
ــت:  ــرد گف ــت زوج و ف ــام موق ــا ن ــریالی ب ــگارش س ــه ن ب
ــه تهیه کنندگــی مســعود مــرادی  ایــن ســریال قــرار اســت ب

ســاخته شــود.

موزههنرهایمعاصر

میزبان»گوشههایاصفهان«

کیمیای وطن
ــان  ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره م
میزبــان نمایشــگاه »گوشــه های 
ــر  ــی جهانگی ــار نقاش ــان« آث اصفه
شــهدادی در قالبــی متفــاوت و 
شــاعرانه اســت. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، نمایشــگاه »گوشــه های اصفهــان« در 
ــت.  ــتان اس ــان هنردوس ــر، میزب ــای معاص ــوزه هنره ــل م مح
 جهانگیــر شــهدادی نقــاش، و نویســنده مقاله هــای متعــدد 
و کتاب هایــی دربــاره هنــر ایــران و غــرب، بیشــتر از چهــل ســال 
ــای  ــون هنره ــته های گوناگ ــری در رش ــی و نظ ــه عمل ــه تجرب ب
دیــداری پرداختــه اســت. »گوشــه های اصفهــان«، نمایشــگاهی 
ــوده کــه مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان  ــاوت و خــاص ب متف
شــاعرانه  میزبــان  را  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــی از  ــعر یک ــرده. ش ــهدادی ک ــر ش ــی جهانگی ــای نقاش تابلوه
ــد آن را در  ــاش می کن ــه ت ــت ک ــاش اس ــن نق ــای ای روایت ه
قــاب تابلوهایــش بــه تصویــر بکشــد. جهانگیــر شــهدادی علــت 
نامگــذاری ایــن نمایشــگاه را بــه »گوشــه های اصفهــان«، یکــی 
از مجموعه هــای شناخته شــده کیــوان قدرخــواه، همــکار و دوســت 
شــفیق شــاعر اصفهانــی، عنــوان کــرده اســت. نمایشــگاه نقاشــی 
ــا  ــهدادی ت ــر ش ــر از جهانگی ــا 36 اث ــان« ب ــه های اصفه »گوش
2۰ بهمن مــاه در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان، میزبــان 

ــه نقاشــی و شــعر فارســی اســت. هنردوســتان ب

»فیاپ«اعتبارندارد
مجیــدی ســعیدی، عــکاس، بــا بیــان اینکــه »فیــاپ« و 
ــد، از  ــار ندارن ــا اعتب بســیاری از جشــنواره های عکاســی در دنی
ــه  ــن جشــنواره ها گای ــی از ای ــت برخــی مســئوالن دولت حمای
کــرد. ســعیدی دربــاره مدال هــا و نشــان هایی کــه ایــن 
ــت  ــی دریاف ــنواره های خارج ــی از جش ــان ایران ــا عکاس روزه
می کننــد، از جملــه مــدال »فیــاپ« و »وفــور« گفــت: بــه 
تعــداد ســلول های بــدن ایــن روزهــا فســتیوال در دنیــا داریــم 
و همیشــه پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا 
ــک  ــه کدامی ــا اینک ــتند ی ــوب هس ــنواره ها خ ــن جش ــه ای هم
ــه  ــزود: در پاســخ ب ــی اف ــن عــکاس بین الملل ــر اســت؟ ای بهت
ــتیوال های  ــه فس ــور ک ــت همان ط ــد گف ــش ها بای ــن پرس ای
ــزی  ــدی دارد و از روی ســاختار مرک ــران درجه بن عکاســی در ای
ــودن  ــه ای ب ــوان حرف ــر، می ت ــواردی دیگ ــت داوران و م و هیئ
ــا هــم  ــک جشــنواره را ســنجید، در دنی ــودن ی ــه ای نب ــا حرف ی
ــه اهمیــت جشــنواره ها  نشــانه هایی وجــود دارد کــه می تــوان ب
پــی بــرد؛ بســیاری از جشــنواره های عکاســی در دنیــا کــه ایــن 
روزهــا بســیار مطــرح می شــود هیــچ کــدام اعتبــار نــدارد.  مهــر

اخبار کوتاه

آکادمــی اســکار بیانیــه ای را بــر اســاس اخبــار ممنوعیــت 
ورود اصغــر فرهــادی در مراســم اســکار 2۰17 منتشــر کــرد. 
آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار پــس از 
اخبــار منتشرشــده دربــاره ممنوعیــت ورود اصغــر فرهــادی 

ــم  ــن مراس ــور در ای ــرای حض ــکا ب ــه آمری ب
ســینمایی بــه واســطه قانــون تعلیــق 3 
ماهــه ســفر اتبــاع 7 کشــور اســامی از 
جملــه ایــران بــه آمریــکا، بیانیــه ای منتشــر 

ــرد.  ک
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »آکادمــی 
اســکار از دســتاوردهایی در هنــر فیلمســازی 

تجلیــل می کنــد کــه در پــی گــذر از مرزهــا و ارتبــاط برقــرار 
کــردن بــا مخاطبــان در سراســر جهــان صرف نظــر از 

ــت.  ــی اس ــای مذهب ــت و تفاوت ه ــت، قومی ملی
مــا بــه عنــوان حامــی فیلمســازان و حقــوق بشــر تمامــی 
افــراد در سراســر جهــان بــه شــدت از ایــن موضــوع 
ــده  ــردان برن ــادی، کارگ ــر فره ــه اصغ ــتیم ک ــت هس ناراح

ــل  ــران و عوام ــراه بازیگ ــه هم ــی« ب ــم »جدای ــکار فیل اس
فیلــم نامــزد اســکار »فروشــنده«، ممکــن اســت امســال 
ــه ســبب مذهــب و کشورشــان منــع  ــکا ب ــه آمری از ورود ب

ــوند.«  ش
دونالــد ترامــپ روز جمعــه یــک دســتور 
اجرایــی امضــا کــرد کــه بــر اســاس آن ســفر 
اتبــاع 7 کشــور اســامی از جملــه ایــران 
ــت  ــه حال ــکا ب ــه آمری ــدت 9۰ روز ب ــه م ب
ــه  ــز ب ــدگان نی ــده و ورود پناهن ــق درآم تعلی
ــرای مــدت 12۰ روز  ایــن کشــور دســت کم ب
ــه  متوقــف خواهــد شــد. پیــش از ایــن تران
علیدوســتی، بازیگــر فیلــم »فروشــنده«، نیــز اعــام کــرده 
بــود در اعتــراض بــه اظهــارات نژادپرســتانه دونالــد ترامــپ 
در مراســم اســکار شــرکت نخواهــد کــرد. مراســم اعطــای 
ــز ســینمایی اســکار روز  ــز هشــتادونهمین دوره جوای جوای
26 فوریــه 2۰17 )یکشــنبه 8 اســفندماه( در دالبــی تئاتــر 

لس آنجلــس برگــزار می شــود. مهــر

بیانیهاسکاردرحمایتازفرهادی

علــی میرفتــاح بــا انتقــاد از یکسان ســازی ســلیقه ها 
ــا  ــه م ــد: هم ــازی می گوی ــای مج ــترش فض ــر گس ــر اث ب
شــبیه تلگــرام شــوخی می کنیــم و گســترش فضــای 
مجــازی باعــث شــده کار طنزپــردازان شــبیه بــه هــم شــود. 

ایــن طنزپــرداز در ارزیابــی از شــب های 
شــعر طنــزی کــه برگــزار می شــود بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون در هیــچ گردهمایــی و شــب 
شــعر طنــزی شــرکت نکــرده اســت، گفــت: 
شــاعر نیســتم تــا بــا شــرکت در ایــن 
طنــز  شــعر  شــب های  و  گردهمایی هــا 
ــا  ــم و آن ه ــران باش ــاعران معاص ــر ش پیگی

ــت نیســتم  ــه صاحــب صاحی ــن زمین را بشناســم و در ای
ــه نظــر بدهــم.  ک

او دربــاره تأثیــر فضــای مجــازی بــر طنــز اظهــار کــرد: یکــی 
از مشــکات جــدی فضــای مجــازی ایــن اســت کــه همــه 
آدم هــا را شــبیه بــه هــم می کنــد؛ در واقــع ســلیقه آن هــا 
ــت خــاق  ــی فردی ــد از مدت ــد و بع ــی ِپیســت می کن را کپ

آدم هــا تحــت تأثیــر فضــای مجــازی بــه فردیــت ُمنَتشــر 
تبدیــل می شــود. میرفتــاح در ادامــه افــزود: فردیــت 
ــد؛  ــر می کنن ــم فک ــن ه ــه عی ــه هم ــی اینک ــر یعن ُمنَتش
گویــی از روی دســت هــم می نویســند و دغدغــه و مســائل 
همــه عیــن هــم می شــود؛ ماننــد کارخانــه ای 
ــن  ــدات یکســان داشــته باشــد. ای ــه تولی ک
ــه گســترش  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــگار ب روزنامه ن
ــده  ــث ش ــازی باع ــای مج ــتناک فض وحش
ــود ــبیه ش ــم ش ــه ه ــردازان ب ــای طنزپ  کاره

بیــان کــرد: مــا امــروز خاقیتــی را کــه ســابق 
ــه  ــازی و مواجه ــه لطیفه س ــن در عرص ــر ای ب
ــم.  ــر نداری ــتیم، دیگ ــائل داش ــا و مس ــا خبره ــز ب طنزآمی
ــر  ــردازان قدیمی ت ــر نویســنده ها و طنزپ فضــای مجــازی ب
 هــم تأثیــر گذاشــته اســت؛ آن هــا چــه بداننــد و چــه نداننــد

از ایــن ســلیقه کــه فضــای مجــازی بــه وجــود آورده پیروی 
ــد ــل می کنن ــت منتشــر تبدی ــه فردی ــود را ب ــد و خ  می کنن

که این خوب نیســت. ایسنا

نگاهی به فیلم »سارا و آیدا« ساخته مازیار میری

بازگشت به سعادت آباد

فرهنگ و هنر حتما بخوانید!
بیانیه اسکار در حمایت از فرهادی

همهماشبیهتلگرامشوخیمیکنیم
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

 فیما َبْیَن الّناِس.
ُ

ْخالُق اْلَحَسَنة
ْ

ْسالَم ااَل ُن ااِلْ ِاّنَ ِمّما ُیَزّیِ

خوش اخالقی در بین مردم، زینت اسالم است.

مشکاة األنوار، ص ۴22

-«  حدیث روز   »-
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ــر از همراهــی  ــا تقدی ــگاران ب ــاد، در جمــع خبرن مســعود منتظــری، شــهردار نجف آب
ــزی  ــا شــهرداری در مســیر برنامه ری ــارم ب ــژه شــورای شــهر دوره چه و همــکاری وی
ــه  ــوع ب ــری متن ــای فرهنگی هن ــی و فعالیت ه ــف عمران ــای مختل و اجــرای پروژه ه

ــت. ــدت پرداخ ــن م ــه در ای ــات صورت گرفت ــن اقدام ــریح مهم تری تش
تصویبخطجدیدقطارشهرینجفآباد

بــا وجــود اخــذ مصوبــات قانونــی مــورد نیــاز، مســیر اولیــه پیشــنهادی بــرای قطــار 
ــا  ــع آن ه ــور رف ــه منظ ــه ب ــود ک ــکالتی ب ــان دارای مش ــه اصفه ــاد ب ــهری نجف آب ش
اصالحیــه ای تهیــه و ارائــه شــد. طــی ایــن اصالحیــه مشــکالتی ماننــد محدودیــت در 
آزادســازی زمین هــای حریــم خــط و دپــوی مبــدأ، نیــاز بــه تغییــر خــط در چندیــن 
ــی  ــتان، دسترس ــهر و بهارس ــهری فوالدش ــار ش ــرای قط ــه اج ــتگی ب ــه، وابس نقط
نداشــتن اســتفاده کنندگان بــه مرکــز اصفهــان و نبــود ایســتگاه های مناســب 

برطــرف شــد.
البتــه انجــام ایــن کار نیازمنــد پیگیــری، رایزنــی، اخــذ مجــوزات مختلــف و تشــکیل 
ــن  ــه ای ــود ک ــدد در ســطح شهرســتان، اســتان و کشــور ب جلســات ســنگین و متع
ــد  ــه خواه ــی ادام ــه کلنگ زن ــه مرحل ــروژه ب ــیدن پ ــت رس ــز جه ــده نی ــد در آین رون

داشــت.
بازگشت1100هکتاراززمینهاینجفآباد

 مســاحتی بالــغ بــر 4 هــزار هکتــار از اراضــی شهرســتان نجف آبــاد در محــدوده شــهر 
جــوزدان بــا مشــکالت خاصــی از نظــر مالکیــت بــا شــرکت عمــران فوالدشــهر مواجــه 
ــب  ــهری و تصوی ــع ش ــرح جام ــانی ط ــا به روزرس ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــده ب ش
مراجــع قانونــی، اخیــرا برطــرف و از ایــن میــزان حــدود 1100 هکتــار بــه عنــوان حریــم 

ــاد شناســایی شــده اســت. شــهر نجف آب
ــاغل  ــی مش ــرح جابجای ــد ط ــالش دارن ــارم ت ــهر دوره چه ــورای ش ــهرداری و ش ش

ــد. ــی کنن ــی عملیات ــن اراض ــار از ای ــطح 280 هکت ــهری را در س ــم ش مزاح
بهروزرسانیطرحهایجامعوتفصیلیپساز20سال

ــم روال  ــود. علی رغ ــال 75 ب ــوب س ــاد مص ــهری نجف آب ــع ش ــرح جام ــن ط آخری
معمــول درخصــوص به روزرســانی هــر 10 ســال آن، طــی ســال های گذشــته 
ــر مشــکالت شــهروندان  ــن ام ــه و همی ــورد انجــام نگرفت ــن م ــدام خاصــی در ای اق
ــرای  ــهری در اج ــت ش ــالت مدیری ــن معض ــف و همچنی ــازهای مختل در ساخت وس

پروژه هــای زیرســاختی را افزایــش داده بــود.
بــه منظــور برطــرف کــردن چنیــن محدودیت هایــی بــا صــرف وقــت و انــرژی زیــاد 
ــا  ــب رســیده و ب ــه تصوی ــاد در حــال حاضــر ب ــد نجف آب طــرح جامــع شــهری جدی
تعییــن پیمانــکار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل مطالعــات طــرح تفصیلــی، ایــن طــرح نیز 

پــس از حــدود 14 ســال بــا شــرایط جدیــد منطبــق خواهــد شــد.
شروعساختبزرگترینکشتارگاهصنعتیغرباستان

ــه  ــه ب ــاد ک ــی نجف آب ــت کشــتارگاه فعل ــه از فعالی ــن ده ــال گذشــت چندی ــه دنب ب
ــده ــه ش ــددی مواج ــاص و متع ــکالت خ ــا مش ــد ب ــش از ح ــودگی بی ــل فرس  دلی

برنامه ریــزی جهــت تأمیــن بودجــه و شــروع مراحــل ســاخت کشــتارگاه جدیــد در 
ــر  ــارات تخصیصــی دفت ــا کمــک اعتب ــن دوره شــروع شــد کــه در حــال حاضــر ب ای
ــاز خــود بیــش از 45 درصــد پیشــرفت  ــن ف ــروژه در اولی ــری، پ ــام معظــم رهب مق

داشــته اســت.
ــاد مراحــل  ــز در شــهرک صنعتــی شــماره 2 نجف آب ــزی ایــن مجموعــه نی ســازه فل
ســاخت خــود را می گذرانــد کــه بــه محــض تکمیــل بــر روی فونداســیون و 

زیرســاخت های ایجادشــده نصــب خواهــد شــد.
ایجادساختمان5طبقهحملونقلبازیربنای5هزارمترمربع

ــتم  ــف سیس ــای مختل ــع زیرمجموعه ه ــت تجمی ــود جه ــاز موج ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــارات  ــای الزم از محــل اعتب ــص بخشــی از بودجه ه ــال تخصی ــه دنب ــل و ب حمل ونق
عمرانــی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، ســاخت، تکمیــل و تجهیــز ســاختمان 
حمل ونقــل شــهرداری در محــل ترمینــال مســافربری شــروع شــده کــه در صــورت 
ــال  ــان س ــا پای ــرداری از آن ت ــاهد بهره ب ــی، ش ــرایط آب و هوای ــودن ش ــاعد ب مس

ــود. ــم ب ــاری خواهی ج
در ایــن مجموعــه ایجــاد اولیــن گالــری شــهر و فضایــی ویــژه دوربین هــای کنتــرل 
ترافیــک هــم پیش بینــی شــده کــه بهره بــرداری از آن هــا بخــش جالــب توجهــی از 

کمبودهــای شــهر در ایــن خصــوص را برطــرف خواهــد کــرد.
گسترشدوربینهاینظارتتصویری

ــردد شــهر  ــه پرت ــک در 10 نقط ــرل ترافی ــای کنت ــرداری از دوربین ه ــال بهره ب ــه دنب ب
ــا اواســط اســفندماه  ــز ت ــد نی ــه، تعــداد 22 نقطــه جدی ــزی صورت گرفت ــا برنامه ری ب
بــه محــدوده تحــت کنتــرل اضافــه خواهنــد شــد کــه ایــن امــر بــه برقــراری هــر چــه 
ــانی و  ــای آتش نش ــردد خودروه ــهولت ت ــک، س ــی ترافی ــت، روان ــم، امنی ــر نظ بهت
اورژانــس بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت های شــهرهای توســعه یافته کمــک خواهــد 

کــرد.
اتماماولینفازپارک55هکتاریکوهسار

بــه دنبــال برنامه ریزی هــای گســترده صورت گرفتــه، اولیــن فــاز پــارک 55 هکتــاری 
ــا پیش بینــی زیرســاخت های متعــدد  ــان ســال جــاری ب ــا پای ــاد ت کوهســار نجف آب

و متنــوع مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
 ایــن موضــوع نقــش مهمــی در افزایــش ســرانه فضای ســبز و دسترســی شــهروندان 
و مســافران بــه محیطــی مناســب جهــت تفریــح در شــمال شــهر نجف آبــاد خواهــد 

داشت.

ادامهپروژه12میلیاردیتقاطعغیرهمسطحشهیدانحجتی
ــات  ــاد و کاهــش تصادف ــی شــهر نجف آب ــت ســاماندهی ورودی جنوب ــل اهمی ــه دلی  ب
رانندگــی در ایــن نقطــه پرتــردد، اجــرای پــروژه تقاطــع غیرهمســطح شــهیدان حجتــی از 
چندیــن مــاه قبــل بــا پیش بینــی اعتبــار نزدیــک بــه 12 میلیــارد تومــان آغــاز شــده کــه 
ــا جابجایــی زیرســاخت های متعــدد شــرکت های خدمات رســان  در همیــن مــدت کار ب

و زیرســاخت های گاه اســتانی، پیشــرفت جالــب توجهــی داشــته اســت.
ساماندهیورودیغربینجفآباد

ــان  ــه همزم ــهر ک ــن ش ــرب ای ــرف در ورودی غ ــف اش ــدان نج ــاخت می ــی و س طراح
بــا ســاماندهی محــدوده پــس از پــل روگــذر تیــران تــا پــس از ورودی اصلــی منطقــه 
چهــار همــراه خواهــد بــود، یکــی دیگــر از پروژه هــای مهــم شــهری نجف آبــاد محســوب 
ــکار آن تعییــن شــده و فــاز مطالعاتــی، آزادســازی  می شــود کــه در حــال حاضــر پیمان

ــرده اســت. ــه نقشــه ها را شــروع ک ــم و تهی حری
تزریق120لیتردرثانیهپساببهفضایسبز

ــبکه  ــرای ش ــزرگ اج ــروژه ب ــهرداری در پ ــازنده ش ــل س ــکاری و تعام ــال هم ــه دنب ب
جمــع آوری فاضــالب و بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه توســط نماینــده مــردم در مجلــس 
و دیگــر مســئوالن شهرســتان، 120 لیتــر در ثانیــه از پســاب تصفیه خانــه فاضــالب 
نجف آبــاد بــرای بــازه زمانــی 30 ســاله بــه ارزش تقریبــی 120 میلیــارد تومــان بــه آبیــاری 

فضــای ســبز شــهر اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
ــدود 5  ــه ای در ح ــاب، بودج ــزان پس ــن می ــق ای ــال و تزری ــبکه انتق ــرای ش ــرای اج ب
ــزات  ــان تجهی ــون توم ــد 20 میلی ــا خری ــه ب ــود ک ــده ب ــی ش ــان پیش بین ــارد توم  میلی
ــه پیشــرفت های  ــان ب ــارد توم ــا حــدود 2 میلی ــروی متخصــص، کار ب ــوزش دو نی و آم

خوبــی دســت پیــدا کــرده اســت.
ایجادباغگلهادرنجفآباد

ــهرداری  ــاد، ش ــگری نجف آب ــای گردش ــت جاذبه ه ــعه و تقوی ــاد، توس ــتای ایج در راس
ــری  ــی کارب ــا پیش بین ــهر را ب ــن ش ــای ای ــاغ گل ه ــن ب ــداث اولی ــاری اح ــال ج در س
آموزشــی و تفریحــی در انتهــای محــور تفریحــی بوســتان زندگــی شــروع کــرده کــه بــا 
بهره بــرداری از آن امــکان اســتفاده تمامــی اقشــار جامعــه از فضایــی مطلــوب در تمــام 

روزهــای ســال فراهــم خواهــد شــد.
میزبانینجفآبادازدومینموزهخصوصیکشور

بــه دنبــال اظهــار عالقه منــدی یکــی از مــوزه داران خصوصــی کشــور جهــت ایجــاد دومیــن 
ــا اخــذ مجــوزات الزم  ــاد، ب مجموعــه خــود در یکــی از فضاهــای تاریخــی شــهر نجف آب
ــه ای  ــا جاذب ــی خواهــد شــد ت ــه زودی عملیات ــن موضــوع ب از دســتگاه های مســئول ای
دیگــر بــرای گردشــگران و مســافران نــوروزی در ایــن شــهر بــرای بازدیــد آمــاده شــود.

ساختبنگاهمیوهوترهباربامشارکتبخشخصوصی
بــه دنبــال مشــکالت خــاص بنــگاه میــوه و تره بــار فعلــی نجف آبــاد، ســاخت 
ــع و مشــارکت بخــش  ــر مرب ــه مســاحت 62 هــزار مت ــی ب ــد در زمین مجموعــه ای جدی
خصوصــی از ســال گذشــته شــروع شــده کــه بــا لحــاظ کــردن تمامــی زیرســاخت های 
مــورد نیــاز، ایــن پــروژه بــه زودی مــورد بهره بــرداری رســمی قــرار می گیــرد و می توانــد 
ــوه  ــع می ــه توزی ــتان در زمین ــرب اس ــم غ ــای مه ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــود را ب  خ

و تره بـــار مطـرح کنـد.
ایجاداولینباغموزهنجفآباد

بــا توجــه بــه اهمیــت شــناخت تاریــخ و فرهنــگ مــردم نجف آبــاد و توســعه جاذبه هــای 
ــای  ــط نیروه ــاد توس ــهر نجف آب ــوزه ش ــن باغ م ــاخت اولی ــی و س ــگری، طراح گردش
معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری در نزدیکــی میــدان شــهدا آغــاز شــده کــه اولیــن 

فــاز ایــن مجموعــه چهــار فــازی تــا پایــان ســال جــاری بهره بــرداری خواهــد شــد.

ساختزورخانهدرپارکالله
بــا تصویــب شــورای شــهر و در راســتای توســعه زیرســاخت های ورزشــی مــورد 
ــه شــروع شــده  ــارک الل ــدون اســتفاده پ ــه مجهــزی در فضــای ب ــاز احــداث زورخان نی
ــتفاده از  ــار اس ــد در کن ــردم می توانن ــار م ــی اقش ــز آن، تمام ــل و تجهی ــا تکمی ــه ب ک
ــذت  ــارک، از تماشــای ورزشــی باســتانی و فرهنگــی نیــز ل زیرســاخت های تفریحــی پ

ــد. ببرن
تکمیلرینگهایترافیکینجفآباد

بــا توجــه بــه اهمیــت تکمیــل رینگ هــای ترافیکــی در نقــاط مختلــف شــهر بــه منظــور 
 توزیــع ترافیــک مرکــز شــهر و تنفــس کــردن بافــت مرکــزی نجف آبــاد، تکمیــل 
ــرار  ــه صــورت جــدی در دســتور کار ق ــر ب ــز در ســال های اخی ــر نی ــن معاب و توســعه ای

گرفتــه اســت.
ــهدا ــان ش ــه خیاب ــار ادام ــرافیلیان در کن ــت، اس ــریعتی، آی ــای ش ــض خیابان ه   تعری

بلوار فجر و احداث خیابان چناران در همین راســتا انجام شــده اســت.
ساختاولینشهربازیسرپوشیدهنجفآباد

ــت  ــی جه ــش غیردولت ــای بخ ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــهرداری ب ــد ش ــه تاکی در ادام
توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز شــهروندان، احــداث اولیــن شــهربازی سرپوشــیده 
ــارک کوهســتان شــروع  ــار پ ــا مشــارکت ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در کن شــهر ب

شــده اســت.
احداثبوستانخدمتدرانتهایطالقانی

بــا تکمیــل اولیــن فــاز بوســتان خدمــت در انتهــای بلــوار طالقانــی نجف آبــاد، عــالوه بــر 
احیــای یــک فضــای ســبز بــدون اســتفاده و رهاشــده، محیطــی مناســب و امــن نیــز 
جهــت تفریــح و اســتراحت شــهروندان و به ویــژه گردشــگران فراهــم شــده کــه مســیر 

ــود. ــوب می ش ــای آن محس ــن ویژگی ه ــب از مهم تری ــی مناس دسترس
ادامهنهضتآسفالتمعابردرسالجاری

در ادامــه آســفالت معابــر فرعــی و اصلــی کــه علی رغــم فعالیــت گســترده شــرکت های 
ــد ســال اخیــر  ــا حجــم جالــب توجهــی در چن ــژه آب و فاضــالب ب خدمات رســان به وی
ادامــه داشــته، بــا تصویــب شــورای شــهر در ســال آینــده نیــز بیــش از 8 میلیــارد تومــان 

جهــت ایــن موضــوع اختصــاص پیــدا خواهــد کــرد.
استقبالویژهازبهار

ــی از  ــر و رونمای ــال های اخی ــهرداری در س ــوروزی ش ــات ن ــه اقدام ــال مجموع ــه دنب ب
المان هــای دائــم و موقــت متعــدد، ایــن موضــوع بــا اســتقبال بســیار خــوب شــهروندان 

و حتــی مســافران نــوروزی مواجــه شــده اســت. 
در همیــن راســتا امســال نیــز شــهرداری عــالوه بــر ویژه برنامه هــای تــدارک دیده شــده 
ــه  ــر گرفت ــوروز در نظ ــرای ن ــم ب ــی را ه ــات خاص ــفند، اقدام ــت 5 اس ــرای گرامیداش ب

اســت.
محوریتشهرداریدرتجلیلازفرهیختگاننجفآباد

شــهرداری دومیــن فصــل تجلیــل از فرهیختــگان مانــدگار شــهر نجف آبــاد را بــا 
ــده نشــان درجــه  ــوری و احمــد احمــدی، دارن ــر غی ــد منوچه محوریــت اســتادانی مانن
یــک هنــری کشــور در رشــته موســیقی و خوشنویســی، برگــزار کــرد. اولیــن فصــل بــه 

ــت. ــاص داش ــرافیلیان اختص ــم اس ــور ابراهی ــوم پروفس مرح
کارفرهنگیویژهدرتابلوهایفرهنگشهروندی

ــات  ــه موضوع ــن ب ــت پرداخت ــوی دو رو جه ــی و نصــب بیــش از 50 تابل ــه، جانمای تهی
مرتبــط بــا فرهنــگ شــهروندی از دیگــر اقدامــات شــهرداری در ســال های اخیــر 
محســوب می شــود کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب مــردم و دیــده شــدن بازخوردهــای 

ــز مواجــه شــده اســت. مناســب نی

برپاییمجموعهنشستهایزندگیبهسبکبهشت
ــش  ــف و کاه ــار مختل ــادی اقش ــی و اعتق ــای فرهنگ ــت بنیان ه ــتای تقوی در راس
ــی  ــازمان رفاهی تفریح ــت س ــا محوری ــهرداری ب ــود، ش ــی موج ــیب های اجتماع آس
ــه ســبک  ــزاری سلسله نشســت های زندگــی ب خــود از حــدود دو ســال پیــش، برگ
بهشــت را در دســتور کار قــرار داده کــه تــا پایــان ســال جــاری پنجاهمیــن ســری آن 

برگــزار خواهــد شــد.
ایجاداولینموزهمردمشناسیشهر

ــان، اولیــن مــوزه مردم شناســی  ــه تاریخــی نوری ــد، بازســازی و تجهیــز خان ــا خری ب
ــول  ــه در ط ــن مجموع ــه ای ــده ک ــاح ش ــهرداری افتت ــت ش ــا هم ــاد ب ــهر نجف آب ش
ــی را  ــری و اجتماع ــی، هن ــف فرهنگ ــای مختل ــی از ویژه برنامه ه ــز میزبان ــال نی س

عهــده دار می شــود.
احیایمکتبخانهعلومدرخانهنوریان

ــی  ــه تاریخ ــن جاذب ــوان دومی ــه عن ــان ب ــی نوری ــه تاریخ ــمی خان ــاح رس ــا افتت ب
ــرای  ــج ب ــه تدری ــا ب ــن فض ــهرداری، ای ــت ش ــر مدیری ــده در دوره اخی ــازی ش بهس
ــرار اســت  ــاده می شــود. ق ــوم شــهر آم ــه عل ــن مکتب خان ــوان اولی ــه عن اســتفاده ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــن فض ــی، ای ــی و علم ــاص آموزش ــزات خ ــدن تجهی ــه ش ــا اضاف ب
مجموعــه ای منحصربه فــرد مــورد اســتفاده دانش آمــوزان، دانشــجویان و دیگــر 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــار جامع اقش
افتتاح»کندو«و»شکوفه«

ــای  ــش بازی ه ــف و نق ــاد مختل ــودکان در ابع ــرورش ک ــت پ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
فکــری در ایــن زمینــه، ســازمان رفاهی تفریحــی شــهرداری ایجــاد و تجهیــز رســتوران 
بازی هــای فکــری کنــدو و خانــه شــکوفه را بــا لحــاظ کــردن زیرســاخت های 
مختلــف در دســتور کار قــرار داده؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر ایــن مجموعه هــا 
بــا اســتقبال بســیار خــوب اقشــار مختلــف مــردم، به ویــژه کــودکان مواجــه شــده اند.

زیباسازیمحیطشهری
همزمــان بــا اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی در ســطح مناطــق پنــج گانــه رفــع 
بعضــی نازیبایی هــا و اجــرای دیوارنگاره هــا در نقــاط مختلــف شــهر هــم در دســتور 
ــردم  ــگ و آداب و رســوم م ــا فرهن ــط ب ــای مرتب ــه در آن المان ه ــه ک ــرار گرفت کار ق

شــهر نیــز بــه عنــوان محــور اصلــی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد.
مرورعملکردچهارمیندورهشورایاسالمیشهرنجفآباد

مجتبــی گــودرزی، رئیــس چهارمیــن ســال فعالیــت چهارمیــن دوره شــورای اســالمی 
ــن بخش هــای عملکــرد  ــه تشــریح مهم تری ــگاران ب ــاد، در جمــع خبرن شــهر نجف آب

ایــن مجموعــه در ســال های اخیــر پرداخــت.
1472مصوبهدر278جلسه

شــورای چهــارم تاکنــون دویســت و هفتــاد و هشــت جلســه رســمی را برگــزار کــرده 
ــف همچــون بودجــه  ــات مختل ــه در موضوع ــب 1472 مصوب ــه ماحصــل آن تصوی ک
ســالیانه شــهرداری، ســازمان های زیرمجموعــه، اصــالح و تفریــق بودجــه و توافقــات 

ــوده اســت. ــا شــهروندان ب ــه ب صورت گرفت
ــا حضــور  ــه صــورت غیررســمی ب ــز کــه ب ــد جلســاتی را نی ــار بای ــن آم ــه ای ــه ب البت
ــاد و دیگــر اقشــار تشــکیل  ــی، مجموعه هــای مردم نه مســئوالن دســتگاه های اجرای

ــرد. ــه ک ــود، اضاف می ش
ورودوخروجسالیانه3400نامه

دبیرخانــه شــورای اســالمی شــهر دوره چهــارم کــه تمامــی روزهــای هفتــه بــه جــز 
ــود  ــان خ ــورات مراجع ــه ام ــر ب ــه عص ــاعت 2 و 30 دقیق ــا س ــل ت ــای تعطی روزه
رســیدگی می کنــد، هــر ســال بــه طــور متوســط بــه 1700 نامــه وارده رســیدگی کــرده 
ــش  ــیر کاه ــف در مس ــی مختل ــتگاه های اجرای ــا دس ــه را ب ــداد مکاتب ــن تع و همی

ــد. ــام می ده ــهروندان انج ــکالت ش مش
برگزاری350جلسهکمیسیونهایسهگانه

ــا  ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــت رســیدگی تخصصــی ب ــاز موجــود جه ــه نی ــا توجــه ب ب
مســائل شــهری، کمیســیون های فرهنگــی و عمرانــی شــورای شــهر در ایــن مــدت 
ــی 70  ــا برپای ــز ب ــه نی ــیون بودج ــد و کمیس ــکیل داده ان ــه تش ــدام 140 جلس ــر ک ه

ــوده اســت. ــط ب ــر مســائل مرتب جلســه پیگی
ــروژه  ــژه بررســی پ ــار 5 نشســت وی ــذاری در کن ــزاری 18 جلســه شــورای نامگ برگ

ــود. ــوب می ش ــهری محس ــان ش ــرد پارلم ــای عملک ــر بخش ه ــالب از دیگ فاض
ــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه کــه جزئیــات آن نیــز  پاســخگویی شــورا بــه مــردم ب
از طریــق شــیوه های مختلــف اعــالم شــده، اعضــای شــورای شــهر روزهــای شــنبه 
دوشــنبه و چهارشــنبه هــر هفتــه پاســخگوی مســائل و مشــکالت مطرح شــده 
شــهروندان هســتند. عــالوه بــر ایــن بیشــتر مصوبــات ایــن مجموعــه نیــز از 
ــد  ــرض دی ــگاه اطالع رســانی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر در مع ــق پای طری

شــهروندان قــرار می گیــرد.
شهرداریدرخطاولخدمترسانیاست

مجموعــه شــهرداری ها در ســال های اخیــر از یــک ارگان صرفــا خدماتــی بــه 
ــه  ــل شــده اند ک ــی تبدی ــات و اجتماع ــی، خدم ــوع فرهنگ ــات متن ــده خدم ارائه دهن
ایــن امــر بــه نوعــی آن را در خــط مقــدم اجــرای فعالیت هــای مــورد نیــاز شــهروندان 

ــد. ــرار می ده ق
ــال های  ــن س ــهروندان از اولی ــتر ش ــه بیش ــه ای ک ــوان مجموع ــه عن ــهرداری ب ش
ــفاف ترین  ــی از ش ــد، دارای یک ــر و کار دارن ــا آن س ــود ب ــات خ ــان حی ــا پای ــد ت تول

ــت. ــز هس ــا نی ــر ارگان ه ــا دیگ ــه ب ــی در مقایس ــای مال عملکرده

درنشستمطبوعاتیشهردارورئیسشورایشهرنجفآبادتشریحشد:

مهم ترین اقدامات شهرداری نجف آباد در 3 سال اخیر


