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بگونــه  و  نابــاوری  کمــال  بــا  ایــران  اســامی  انقــاب 
حضــور  از  روز   10 از  پــس  درســت  انتظــار،  غیرقابــل 

شــریف حضــرت امــام خمینــی ؟هر؟ در میهــن بوقــوع پیوســت 
کــرد. ایــن  و دیــدگان عالــم را بــه خــود متوجــه و شــگفت زده 
انقــاب را بایــد ســرآغاز یــک تحــول بــزرگ و بنیادیــن در ایــران 
و در ابعــاد مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
... دانســت همچنانــی کــه مــی تــوان آنــرا ســرآغاز تحوالتــی مهــم 
کشــورهای دنیــا دانســت.  در منطقــه، جهــان اســام و ســایر 
رهبــر کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی)ره( از انقــاب 
اســامی بــا عناوینــی چــون »معجــزه قــرن« و »انفجــار نــور« یــاد 
کلمــات بــرای توصیــف عظمــت و بزرگــی انقــاب  کــرده و همیــن 
کــه 38 ســال از پیــروزی ایــن  کنــون  کفایــت می کنــد. ا اســامی 
گــذرد و بســیاری از متولدشــدگان پــس از پیــروزی  انقــاب مــی 
گذشــته اطاعــی درســت ندارنــد الزم اســت در  انقــاب از شــرایط 
کــه در دهــه فجــر هســتیم فرصــت را مغتنم شــمرده... ایــن ایــام 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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نگاهی به دروازه بان های امسال لیگ برتر

 ایران، سرآمد 
دروازبانی در آسیا
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والیت فقیه بزرگ ترین هدیه انقالب است
در صفحه سیاست )2( بخوانید
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نرخ بیکاری فارغ التحصیالن
 به ۱۸ درصد رسید
صفحه 3

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

برای آمریکایی ها ویزا صادر نمی کنیم
کنفرانس مطبوعاتی با ژان مارک آیرو  محمد جواد ظریف پس از 

گفت:  اقدام   همتای فرانسوی خود در جمع خبرنگاران 
که ما هم ویزا برای آمریکایی ها   متقابل ما این است 

صادر نمی کنیم.
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  تأثیرتلخ کامی ذائقه عمومی 
بر فرهنگ   صفحه 7

  همدلی مردم انقالبی، ستودنی 
است   صفحه 8

 برچسب برخورداری، شایسته 
اصفهان نیست   صفحه 4

  برای حل مشکل مسکن زنان 
سرپرست خانوار، اقدامی صورت 

نگرفته است   صفحه 3

ویژه های امروز

سی و هشتمین سالروز پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران را تبریک می گوییم.

کارفرمایــان خــوش حســاب واحدهــای تولیــدی،  قابــل توجــه 

معدنــی و خدماتی؛جهــت بهــره بــرداری از بخشــودگی جرائــم 

بیمه ای به ســایت رســمی ســازمان تأمین اجتماعی به نشــانی 

www.tamin.ir و یــا شــعب ایــن ســازمان مراجعــه فرمائیــد.

کل تأمین اجتماعی استان اصفهان روابط عمومی و امور فرهنگی اداره 

کیمیای وطن  گفتگوی اختصاصی 
گروه خودروسازی سایپا با مدیرعامل 

رونمایی از دو محصول 
جدید سایپا تا پایان سال

صفحه 3

کرد: کید  روحانی تا

| بسیج توان ملی برای حل 
 مشکالت زیست محیطی

صفحه 2

| حکم اعدام بابک زنجانی 
ابالغ شد   صفحه 2

اخبار روز

نگاهی به فیلم »اسرافیل« ساخته آیدا پناهنده

 | عشق هرگز نمی میرد
صفحه 5

سازمان تامین اجتماعی

آیت اهلل نوری همدانی: 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حجت االســام مجتبــی ذوالنــور، رییــس کمیتــه 
هســته ای  بودجــه  دربــاره  مجلــس  هســته ای 
ــرد:  ــار ک ــال 96 اظه ــه س ــه بودج ــورمان در الیح کش
ــی مجلــس  ــدگان عضــو کمیســیون امنیــت مل نماین
ــد کــه بودجــه بخــش اکتشــافات  درخواســت کرده ان
و تولیــد کیــک زرد در الیحــه بودجه ســال  96 نســبت 
ــش  ــت افزای ــده اس ــد ش ــه قی ــه در بودج ــه آنچ ب
ــه  ــم ک ــا درخواســت کرده ای ــزود: م ــد.وی اف ــدا کن پی
ــک زرد در  ــد کی ــافات و تولی ــش اکتش ــه بخ بودج
ســال 96 نســبت بــه گذشــته 10 برابــر افزایــش پیــدا 
ــته ای  ــش هس ــه بخ ــم ک ــن باوری ــر ای ــرا ب ــد؛ زی  کن
مــا بــه خصــوص در ایــن مباحــث نیازمنــد اختصــاص 
را کــه  اقداماتــی  بتوانــد  تــا  اســت  بودجــه الزم 

ــد. ــام ده ــت انج ــم اس ــروری و مه ض

رییــس کمیتــه هســته ای مجلــس خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه الیحــه بودجــه 96 در 
بررســی  حــال  در  مجلــس  تلفیــق   کمیســیون 
اســت، امیدوارهســتیم کــه ایــن درخواســت مــا 
در کمیســیون تلفیــق رای آورده و درصحــن علنــی 
ــب  ــورد تصوی ــدگان م ــوی نماین ــز از س ــس نی مجل

ــرد. ــرار گی ق
ــده  ــه ش ــه درنظرگرفت ــرد: بودج ــح ک ــور تصری ذوالن
از ســوی دولــت بــرای بخــش هســته ای طبــق 
در  بــه خصــوص  نماینــدگان  مدنظــر  معیارهــای 
مــا  رو  ایــن  از  نبــود؛  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
بخــش  ایــن  بودجــه  کــه  کردیــم   درخواســت 
ــک  ــد کی ــه خصــوص در بخــش اکتشــافات و تولی ب

ــزان ــد. می ــدا کن زرد افزایــش پی

ــر  ــدام خب ــم اع ــل حک ــاغ کام ــی از اب ــک زنجان ــل باب وکی
ــرای رســاندن  ــه شــده و ب ــت رای را گرفت ــت: پرین داد و گف
بــه شــخص بابــک زنجانــی بــه دادیــار زنــدان تحویــل داده 
ــم  ــه، حک ــان اینک ــا بی ــه زاده ب ــول کوهپای ــده است.رس ش
دیــوان عالــی کشــور بــه طــور کامــل ابــاغ شــد، گفــت: رای 
دیــوان عالــی کشــور بســیار طوالنــی بــود و گردشــکار مفصلی 
ــی  ــوق قانون ــته از حق ــاع شایس ــه دف ــرای اینک ــت و ب داش
 مــوکل داشــته باشــیم و درخواســت اعــاده دادرســی کنیــم، 
بایــد بــه تمــام رای و گردشــکار دسترســی پیــدا می کردیــم. 
ــاب و  ــکاری شــعبه 1۵ دادگاه انق ــا هم ــن راســتا ب در همی
اســتفاده از چنــد تایپیســت، طــی چنــد روز متوالــی و 
اختیارگرفتیــم. در  را  رای  اداری، کل  ســاعات  طــول  در 
ــوز رای  ــه زاده در خصــوص قرائــت حکــم، گفــت: هن کوهپای
ــه  ــس از مطالع ــم و پ ــه نکرده ای ــل مطالع ــور کام ــه ط را ب

کامــل حکــم، از ظرفیــت مــاده ۴۷۴ و ۴۷۷ آئیــن دادرســی 
کیفــری اســتفاده می کنیم.وکیــل مدافــع بابــک زنجانــی از 
ــر داد و گفــت: هفتــه  ــه درخواســت اعــاده دادرســی خب ارائ
ــاده دادرســی و  ــت از مــوکل، درخواســت اع ــه وکال ــده ب آین
خــاف بیــن شــرع بــودن حکــم صــادره را بــه مراجــع ذی 
صــاح قضایــی تقدیــم خواهیــم کــرد. آن قســمت از حکــم 
دیــوان کــه علــم بابــک زنجانــی را در مقابلــه بــا نظــام بــودن 
اقداماتــش احــراز کــرده، بــا توجــه بــه قواعــد مســلم فقهــی، 

ــل دارد. جــای تأم
وکیــل مدافــع بابــک زنجانــی گفــت: پــس از تایــپ کامــل 
رأی صــادره، آن را پرینــت گرفتــه و بــه دادیــار ناظــر زنــدان 
تحویــل داده و تقاضــای ارســال بــه دســت مــوکل را داشــتم 
تــا او نیــز پــس از رویــت و مطالعــه حکــم، نظــرات و 

ــد. مهــر ــه کن دفاعیــات خــود را ارائ

درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه بخش اکتشافات هسته ای حکم اعدام بابک زنجانی ابالغ شد

حتما بخوانید!
والیت عامل نجات از توطئه ها چهارشنبه  13  بهمن ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
ــتاوردهای آن  ــامی و دس ــاب اس ــی انق ــه بازخوان ب
در حوزه هــای گوناگــون بپردازیــم؛ زیــرا هرچــه از 
انقــاب اســامی فاصلــه گرفتــه  پیــروزی  زمــان 
ــه موضــوع دســتاوردهای  ــن ب ــت پرداخت شــود، اهمی
انقــاب اســامی و اهمیــت تبییــن دســتاوردها و 
ــود.  ــتر می ش ــامی بیش ــوری اس ــرفت های جمه پیش
ــرم  ــگ ن ــمنان در جن ــردی دش ــداف راهب ــی از اه یک
ــأس  ــاد ی ــامی، ایج ــوری اس ــاب و جمه ــه انق علی
و ناامیــدی در جامعــه و به ویــژه در نســل جــوان 
نســبت بــه آینــده از طریــق ســیاه نمایی، بــزرگ کــردن 
ــوه  ــم ارزش جل ــا ک ــردن و ی ــوال ب ــر س ــکات، زی مش
ــان دادن  ــد نش ــاب و ناکارآم ــتاوردهای انق دادن دس
ــا  ــد ت ــاش می کنن ــمنان ت ــت. دش ــی اس ــام دین  نظ
درک  جلــوی  خــود،  رســانه ای  قــدرت  طریــق  از 
واقعیــات انقــاب اســامی و دســتاوردهای ارزشــمند 
را  ایرانــی  جوانــان  ســوی  از  اســامی  جمهــوری 
 گرفتــه و بــا نوعــی واقعیت پنــداری بــرای آنــان، 
ــوری  ــام جمه ــاب و نظ ــی انق ــتوانه های مردم در پش
اســامی خلــل وارد ســازند. در چنیــن شــرایطی، 
ــوری  ــاب و جمه ــتاوردهای انق ــن دس ــت تبیی اهمی
اســامی به عنــوان یــک وظیفــه آشــکار می شــود؛  
ــن دســتاوردهای  ــه مهم تری ــذرا  ب ــد گ ــن هرچن بنابرای
انقــاب اســامی و پیشــرفت های جمهــوری اســامی 
مــی پردازیــم. بــرای درک و فهــم بهتــر موضــوع 
ــاب اســامی  ــل از انق ــران قب ــت ای  الزم اســت وضعی

را مرور  کنیم تا دستاوردهای ملموس عیان شود. 
انقــاب  از  قبــل  دوران  در  ایــران  سیاســی  نظــام 
اســامی، نظــام ســلطنتی و پادشــاهی بــه شــکل 
نقشــی  هیــچ  ایــران  مــردم  و  بــوده   موروثــی 
در بــه قــدرت رســاندن پادشــاه و یــا نماینــدگان 
ــه  ــه البت ــی نداشــتند؛ ک ــس ســنا و شــورای مل  مجال
بــه صــورت کامــا تشــریفاتی و بــا جمــع کــردن 
شناســنامه هــا توســط عوامــل حکومــت مثــل کدخــدا 
و انجمــن هــا و ... یکنفــر در هــر محلــی بــرای حکــم 
فرمــوده، رای بــه صنــدوق مــی ریخــت، و مــردم هیــچ 
خبــری از موضــوع نداشــتند؛ و بدینوســیله بــه تحقیــر 
ملــت مــی پرداختنــد. در واقــع تحقیــر مــردم ایــران از 
یــک طــرف و بهــا دادن بــه خارجی هــا از طــرف دیگــر 

ــود.  از خصوصیــات محمدرضــا پهلــوی ب
ــه  ــرش ب ــوع نگ ــن ن ــاس همی ــر اس ــران ب ــاه ای ش
مــردم، در ســال 1353 در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی 
ــز  ــه انجــام هیــچ چی ــادر ب ــن مــردم ق ــد: »ای می گوی
نیســتند ...«. در دوران پهلــوی نهادهــای مــردم ســاالر 
ــزار  ــی برگ ــر انتخابات ــت و اگ ــی نداش ــچ جایگاه هی
بــود. فســاد  می شــد، کامــًا نمایشــی و صــوری 
مالــی، اخاقــی و جنســی در دربــار شــاه زبانــزد 
اســت و اســناد فراوانــی در ایــن خصــوص وجــود دارد. 
ــرای  ــط ب ــوت، فق ــران دوران طاغ ــی در ای ــع مل مناف
خانــدان پهلــوی بــود و ایــن خانــدان، بیت المــال 
خــود،  خارجــی  ســفرهای  و  عیاشــی ها  بــرای  را 
بــه منزلــه ی ارث پــدری می پنداشــتند. وابســتگی 
و  از مختصــات حکومــت رضــا شــاه  بیگانــه  بــه 
ــد  ــث ش ــرایط باع ــن ش ــود و همی ــاه ب ــا ش محمدرض
 تــا یکــی از شــعارهای دوران مبــارزات مــردم بــا رژیــم 
ســتم شاهی»اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی«  
باشــد؛ شــعاری کــه بــه شــعور پیوســت و ایــن 
ملــت بــرای تحقــق آن خــون دل هــا خوردنــد و 
ــوان  ــی ت ــروز م ــد و ام ــار کردن ــادی را نث ــهدای زی ش
ــا  ــتقل دنی ــت مس ــا حکوم ــه تنه ــت ک ــرات گف ــه ج ب
ــای  ــه معن ــه در آن آزادی ب ــت، ک ــامی اس ــران اس ای
 واقعــی کلمــه وجــود دارد و تمامــی مســئوالن آن 
بــر جایــگاه مســئولیت  بــه دســت و رای مــردم 
 تکیــه مــی زننــد و البتــه خــادم مــردم مــی شــوند و

نــه حاکــم؛ و مــی رود تــا اســام را در زوایــای مختلــف 
زندگــی و حکومتــی نهادینــه کننــد؛ گرچــه هیــچ 
ــون پــس از 38 ســال مدعــی اســامیت  مقامــی اکن
 کامــل نظــام نیســت، امــا همــه خــود را موظــف 
مــی داننــد تــا اســامی شــدن نظــام را دنبــال کننــد. 
در عیــن حــال اگــر بخواهیــم نزدیکتریــن حکومــت و 
جامعــه بــه اســام نــاب محمــدی)ص( را نــام ببریــم 

ــام ببریــم. ــد از جمهــوری اســامی ن بــی شــک بای

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(؛

آراستگی وبهداشت                           
ديــن اســام در همــه ابعــاد، پيــش رفتــه و فراگيــر 
ــرد  ــي نگ ــه م ــه جانب ــاع هم ــان و اجتم ــه انس ــت. ب اس
زندگــی ضروريــات  همــه  شــامل  آن  هــای  آمــوزه   و 

است. 
ــراوان  ــد ف ــت تأکي ــت و نظاف ــوع بهداش ــر موض ــام ب اس
زمينــه،  ايــن  در  را  ممکــن  تعبيــر  رســاترين  و   کــرده 
ــه ايمــان  ــی از ايمــان و الزم ــرده و نظافــت را جزئ ــه کار ب ب
معرفــی کــرده اســت)النظافه مــن االیمــان(. در واقــع 
يکــی از ويژگــی هــای ديــن اســام، تشــويق انســان 
 بــه رعايــت پاکــی در ابعــاد گوناگــون زندگــی اســت؛ 
زيــرا خواســته ذاتــی و فطــری هــر انســان، دوری از آلودگــی 
هــای جســمی و روحــی اســت. اســام بــا قــراردادن 
ــزه الزم را  ــلمان، انگي ــرد مس ــادی ف ــه عب ــت در برنام نظاف
در او ايجــاد کــرده اســت تــا بهداشــت و پاکيزگــي را رعايــت 

کنــد.
 پيامبــر اســام )صلــي هللا عليــه والــه( مــي فرماينــد:

»... ان هللا تعالی بنی االسام علی النظافه«.
خداونــد متعــال، اســام را برپايــه نظافــت بنــا نهــاده اســت؛ 
ــٌل   ــد: »إنَّ هللَا َجمی ــوده ان ــرم)ص( فرم ــر اک ــز پیامب و نی
ُیِحــبُّ الَجمــال«. زیبایــی و جمــال، یکــی از ابعــاد وجــودی 

انســان اســت کــه بــه آن بســیار توجــه شــده اســت.
مجســم  اســام  کــه  ســره  قــدس  خمینــی  امــام 
 بودنــد و تمامــی رفتارشــان اســام را عیــان و آشــکار 
مــی فرمودنــد در نظافــت و آراســتگی نیــز الگــوی تمــام عیار 
ــا ظاهــری نامرتــب در  اســامی اســت؛ ایشــان هیــچ گاه ب
جامعــه و حتــی در میــان افــراد خانــواده ظاهــر نمــی شــدند 
و اســوه یــک مســلمان واقعــی بودنــد کــه نکتــه بــه نکتــه 
ــه شــدن  ــرای مســلمانی و نمون کارهایشــان درس عملــی ب
اســت. بــه خاطــر دارم کــه در روز عاشــورایی مرحــوم کوثــری 
در حســینیه جمــاران روضــه مــی خواندنــد و امــام در ســوگ 
 امــام حســین علیــه الســام دســتمالی در دســت داشــتند و 
 مــی گریســتند کــه اشــک هــای مبارکشــان را پــاک 
ــی  ــرآب بین ــا دســتمال دیگ ــه ای ب ــا لحظ ــد، ام ــی کردن م
خــود را پــاک کردنــد کــه ایــن نشــان از ظریــف نگــری در 

ــود.  بهداشــت و ســامت ایشــان ب
ــد  ــد بودن ــام مقی ــد: ام ــر ســبحانی مــی گوی ــت هللا جعف آی
کــه کفــش تمیــز و جــوراب مرتبــی بپوشــند، عمامــه خــود را 
مرتــب و حتــی گاه و بیــگاه پیراهــن خــود را الجــورد بزننــد. 
خاصــه آنکــه در جامعــه، بــه صــورت یــک انســان پــاک و 

منــزه ظاهــر مــی شــدند.
رهبــر معظــم انقــاب؛ حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن 
رابطــه فرمودنــد: در منــزل امــام، آینــه ای بــه دیــوار بــود کــه 
هــرگاه امــام بلنــد مــی شــدند، خــود را در آن مــی دیدنــد 
و مرتــب مــی کردنــد. مــن آنجــا بــه نظــم امــام پــی بــردم. 
در آن زمــان طلبــه هــا مقیــد بــه آینــه و ایــن کارهــا نبودنــد؛ 
ــور نداشــتند.  ــن ام ــه ای ــدا توجــه ب ــه اب ــرد ک ــای پیرم علم

لیکــن امــام خیلــی مرتــب بودنــد. 
نقــل  امــام)س((  )دختــر  مصطفــوی  زهــرا   خانــم 
ــر روزی  ــود. اگ ــام جــدا ب ــات ام ــاس ماق ــد: لب ــی کردن م
 ســه الــی چهــار مرتبــه بــرای ماقــات بــه حســینیه 
گشــتند،  برمــی  اتــاق  بــه  وقتــی  آمدنــد،   مــی 
 بــا آن لبــاس در اتــاق نمی نشســتند؛ بلکه لباس  هایشــان را 
در مــی آوردنــد و تــا مــی کردنــد، عمامــه را رویــش 
رویــش  هــم  ســفید  پارچــه  یــک  و   مــی گذاشــتند 
نشســتند.  مــی  آمدنــد،  مــی  بعــد  و   مــی کشــیدند 
ــان  ــه ایش ــه ب ــار دفع ــی چه ــه ال ــت روزی س ــکان داش  ام
مــی گفتنــد کــه جمعیــت بــرای ماقــات آمــده، بفرماییــد، 
ــد و  ــی آوردن ــه را در م ــاس خان ــی شــدند و لب ــد م ــاز بلن ب
لبــاس ماقــات را مــی پوشــیدند؛ یعنــی هــر چیــز بــه جــای 

خــود. 

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

امام آمد تا برای ابدیت تاریخ مظهر 

فتح باشد
کدخدایــی  عباســعلی 
ــان  ســخنگوی شــورای نگهب
ــود  ــخصی خ ــه ش در صفح
فرارســیدن  مناســبت  بــه 
ایــام دهــه فجــر پیامــی 
ــن آن  ــه مت ــرد ک ــر ک  منتش

به شرح زیر است:
آن مرد آمد و او نیز خواهد آمد!

ــد از  ــا بای ــروزی گفــت: »م آن مــرد آمــد و از رمــز پی
همــه طبقــات ملــت تشــکر کنیــم کــه ایــن پیــروزی 

ــوده اســت. ــه واســطه وحــدت کلمــه ب ــا اینجــا ب ت
وحــدت کلمــه  همــه،  مســلمین،   وحــدت کلمــه 
اقلیــت هــای مذهبــی بــا مســلمین، وحــدت دانشــگاه 
و مدرســه علمــی، وحــدت روحانــی و جنــاح سیاســی.

مــا بایــد همــه ایــن رمــز را بفهمیــم کــه وحــدت کلمــه، 
رمــز پیــروزی اســت و ایــن رمــز پیــروزی را از دســت 

ندهیم«.
امــام )ره( آمــد تــا بــرای ابدیــت تاریــخ مظهــر فتــح 
ــجره  ــد و ش ــم بزن ــروزی را رق ــا پی ــد ت ــد، او آم باش
ــم  ــا می توانی ــز م ــا رم ــد ت ــرد، او آم ــه شــکل بگی طیب
 را درس دهــد، او آمــد تــا بــرای همیشــه در کنــار 

راست قامتان بماند.
آن ابــر مــرد تاریــخ آمــد و البتــه او نیــز خواهــد آمــد 

تــا جهانــی پــر ز عدالــت شــکل گیرد.فــارس

ظریف: 

 برای آمریکایی ها 

ویزا صادر نمی کنیم

ــی  محمــد جــواد ظریــف پــس از کنفرانــس مطبوعات
بــا ژان مــارک آیــرو، همتــای فرانســوی خــود در جمــع 
خبرنگــران در پاســخ بــه ســوالی در مــورد اقــدام 
ــکا  ــد امری ــون جدی ــر قان ــورمان در براب ــل کش متقاب
مبنــی بــر لغــو صــدور ویــزا بــرای ایرانیــان و 6 کشــور 
دیگــر، تاکیــد کــرد: اقــدام متقابــل مــا ایــن اســت کــه 
مــا هــم ویــزا بــرای آمریکایــی هــا صــادر نمــی کنیــم.
مــورد  در  دیگــری  بــه ســوال  پاســخ  در  ظریــف 
گفــت:  نیــز  زمینــه  ایــن  در  اســتثنا  وجــود 
در  باشــد  داشــته  وجــود  اســتثنایی  اگــر 
شــده  ایجــاد  خارجــه  وزارت  در  کــه   ســازوکاری 

بررسی می شود. العالم

وزارت کشور مجاز به برگزاری 

الکترونیکی انتخابات شوراها با تایید 

هیئت مرکزی نظارت شد

شــورای  مجلــس  علنــی  نشســت  در  نماینــدگان 
ــوادی  ــاح م ــرح اص ــی ط ــان بررس ــامی در جری اس
ــات شــوراهای  ــف و انتخاب ــون تشــکیات، وظای از قان
ــا  ــک ت ــواد ی اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران م

ــد. ــت کردن ــا آن موافق ــی و ب ــت را بررس هش
 گفتنــی اســت بــر مبنــای اصــاح طــرح مذکــور؛ 
دوره فعالیــت شــوراهای اســامی شــهر و روســتا چهار 

ــال است. س
ــوزه  ــی ح ــد در برخ ــی توان ــن م ــور همچنی وزارت کش
هــا، انتخابــات شــوراهای کشــور را الکترونیکــی برگــزار 
ــاغان در  ــوراها و ش ــات ش ــای انتخاب ــد. کاندیداه کن
شــهرداری و موسســات وابســته بــه آن نیــز بــا حــذف 
پســت ســازمانی مــی تواننــد در انتخابــات شــوراهای 

کشــور شــرکت کننــد. میــزان

رییــس جمهــور: حــل مســأله محیــط زیســت نیــاز بــه زمان 
دارد و بایــد همــه تــوان ملــی را بــرای حــل پایــدار مشــکات 

زیســت محیطی بســیج کنیــم.
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانی روز ســه شــنبه 
در دیــدار صمیمــی بــا جمعــی از مــردم و نخبــگان فرهنگــی و 
اجتماعــی اســتان البــرز ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ایــام هللا 
دهــه فجــر، گفــت: دوازده بهمــن، بازگشــت امــام و اســتقبال 

شــکوهمند مــردم، پیــروزی واقعــی انقــاب بــود.
رییــس  جمهــوری بــا بیــان اینکــه در 12 بهمــن امــام 
ــس از  ــامی، پ ــت اس ــر نهض ــوان رهب ــه عن ــی)ره( ب  خمین
1۴ ســال تبعیــت و غیبــت بــه کشــور بازگشــت، گفت: ســنت 
غیبــت راهبــر و انتظــار ، ملــت ایــران را زنــده و امیــدوار نگــه 
داشــته و روحیــه مــا را در برابــر انــواع فشــارها، پراســتقامت 

کــرده اســت.
روحانــی خاطــر نشــان کــرد: امــام بــا اراده، امیــد و روحیــه 

ــای  ــتبد و قدرت ه ــان مس ــم اراده حاکم ــود علیرغ ــد خ بلن
ــم  ــان ه ــاران ایش ــی ی ــی برخ ــه حت ــرایطی ک ــزرگ در ش ب

ــه کشــور بازگشــت. ــد، ب نگــران امنیــت جــان امــام بودن
رییــس  جمهــوری بــا اشــاره بــه ســخنان تاریخــی بنیانگــذار 
کبیــر انقــاب اســامی در دوازدهــم بهمــن در بهشــت 
ــمه  ــق سرچش ــی از ح ــردان اله ــت: اراده م ــرا)س( گف زه
می گیــرد و امــام در آن ســخنان، گفــت کــه دســت آمریــکا 
را از کشــور کوتــاه کــرده، میــزان رأی ملــت اســت و بــا کوتــاه 
کــردن دســت متجاوزیــن، ایــران را ســاخته و آبــاد می کنیــم 
ــود،  ــار خ ــری و ایث ــا اراده، پیگی ــردم ب ــد و م ــه ش و اینگون

ــه نتیجــه رســاندند. کارهــای نشــدنی تاریــخ را ب
روحانــی دوازدهــم بهمــن را روز آزادی و امیــد همــه ایرانیــان 
ــت:امام و  ــد و اظهارداش ــتبداد خوان ــم و اس ــان ظل و روز پای

انقــاب، امیــد راســتین را بــرای مــردم بــه ارمغــان آورد.
ــت  ــمند دانس ــردم را ارزش ــی م ــوری قدرشناس رییس  جمه

ــه روح اخــوت،  ــد ک ــی نشــان می ده ــن قدردان ــزود: ای و اف
بــرادری و ایثــار در میــان مــردم مــا زنــده اســت و در آینــده 

نیــز زنــده خواهــد مانــد.
ــن  ــال از بی ــه دنب ــروز برخــی ب ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بــردن امیــد مــردم هســتند، اظهارداشــت: مــا دســت منتقــد 
ــت  ــت، خیان ــد مل ــب امی ــا تخری ســازنده را می بوســیم، ام

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــت.روحانی در بخ ــور اس ــه کش ب
خــود برجــام را محصــول ایســتادگی و مقاومــت ملــت ایــران 
ــت:  ــمرد و  گف ــری برش ــم رهب ــام معظ ــای مق و هدایت ه
مهمتریــن دلیــل عصبانیــت ترامــپ از برجــام بــه رســمیت 
ــت.  ــق اس ــن تواف ــران در ای ــازی ای ــق غنی س ــناختن ح ش

ــس از  ــروز پ ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی
ــی  ــای خوب ــام موفقیت ه ــای برج ــال از امض ــت یکس گذش
بــه دســت  آورده ایــم، گفــت: امــروز یکســال بعــد از برجــام 
بــا ســانتریفیوژ آی آر8 و ســرعت بیــش از 20 برابــر گذشــته، 

ــد. ــر ش ــکان پذی ــور ام ــازی در  کش غنی س
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در مســیر حــل مشــکات 
ــم  کشــور و برداشــتن قدم هــای بزرگــی کــه پیــش رو داری
تــاش کنیــم، گفــت: حــل مســأله محیــط زیســت، نیــاز بــه 
ــدار  ــل پای ــرای ح ــی را ب ــوان مل ــه ت ــد هم ــان دارد و بای زم

ــر ــن خب ــم. آخری مشــکات زیســت محیطی بســیج کنی

ســالروز  مراســم  در  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
مصلــی  در  بــه کشــور  خمینــی)ره(  امــام   ورود 
امــام علــی )ع( کرمــان اظهــار کــرد: مــا مدیــون امام، 
شــهداء و مــردم ایــران بــرای نعمــت انقــاب اســامی 
 هســتیم و بایــد آرمــان هــای انقــاب را دنبــال 

کنیم.
وی بــا اشــاره بــه پیــروزی انقــاب اســامی در 
ــزاران  ــت گ ــدام از سیاس ــچ ک ــزود: هی ــال ۵۷ اف  س
ایــران  کــه  کردنــد  نمــی  فکــر  المللــی   بیــن 

بــا موقعیــت و شــرایط آن روز بــه عنــوان کشــور 
مدافــع حقــوق غــرب و امریــکا، فــرو بریــزد و بــرای 

ــود. ــول نب ــل قب ــا قاب آنه
ــی رخ داد و  ــزه اله ــام)ره( معج ــه ام ــه گفت ــا ب  ام
ــی  ــی فضل ــد مســتضعفان را پیــروز کرد.رحمان خداون

ــام  ــت از ام ــه تبعی ــران ب ــت ای ــا مل ــرد: م ــح ک تصری
و رهبرمــان کــه سرشــار از خوبــی، نیکــی، ایمــان 
ــق  ــود، توفی ــش ب ــه راه و مردم ــن ب ــدا و موم ــه خ ب
پیــروزی را پیــدا کردیــم و بایــد معجــزه الهــی را 
ــن  ــه ای ــه ادام ــن نعمــت، ب ــدر دانســته و شــکر ای ق

ــت. راه اس
را  انقــاب  تــداوم  اگــر  گفــت:  کشــور   وزیــر 
مــی خواهیــم بایــد در دفــاع، تقویــت و ترویــج 
اعتقــادات و آمــوزه هــای دینــی و ارزش هــای انقابی 
کوشــا باشــیم.وی بــا اشــاره بــه اینکــه والیــت پذیری 
ــود،  ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــی در پی ــر مهم عنص
تصریــح کــرد: آنچــه کــه کشــتی انقــاب را طــی چهــار 
دهــه اخیــر از دریــای متاطــم توطئــه هــا بــه ســامت 

بیــرون بــرده، والیــت بــوده اســت. ایســنا

علی طیب نیــا وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا حضــور 
در صحــن علنــی مجلــس در پاســخ بــه ســوال 
واردات  و  قاچــاق  داشــت:  اظهــار  محمــودزاده 
ــد  ــوان تولی ــرای ت ــدی ب ــر ج ــد خط ــه می توان بی روی

کشــور و اشــتغال باشــد.
 وی افــزود: قاچــاق کاال یکــی از مشــکاتی اســت کــه 
بخش هــای مولــد کشــور را تهدیــد می کنــد. مــا اگــر 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــتای سیاس ــم در راس بخواهی
مقاومتــی تولیــد داخلــی خــود را تقویــت کنیــم بایــد 

بتوانیــم قاچــاق کاال را کــه ناقــض سیاســت های 
حمایتــی و تجــاری کشــور اســت مهــار کنیــم.

وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا بیــان اینکــه گمــرک 
مرزبــان کشــور نیســت و نظارتــی بــر مرزهــای کشــور 
نــدارد، عنــوان کــرد: گمــرک تنهــا می توانــد بــر ورود و 
خــروج کاالهایــی نظــارت داشــته باشــد کــه از مبــادی 
ــی از  ــر کاالهای ــن اگ ــد؛ بنابرای ــور می کنن ــی عب گمرک
ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور  ــاط مــرزی ب ســایر نق
ــر  ــت ب ــار داش ــرک انتظ ــوان از گم ــوند نمی ت می ش

ــی  ــدام غیرقانون ــن اق ــته و از ا ی ــارت داش ــا نظ آنه
ــت  ــود، ممانع ــوب می ش ــاق محس ــما قاچ ــه رس  ک

به عمل آورد.
کــرد:  اضافــه  اســاس  همیــن  بــر  طیب نیــا   
گزارش هــای ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز نشــان می دهــد کــه بخــش عمــده قاچــاق یعنــی 
ــمی و  ــادی رس ــارج از مب ــد آن،خ ــش از ۷0درص بی
تحــت نظــارت گمــرک بــه کشــور وارد می شــود. 

ــرق مش

ــدار  ــروز در دی ــر دی ــی ظه ــوری همدان ــت هللا حســین ن آی
اعضــای حفاظــت اطاعــات نیــروی انتظامــی، بســیجیان 
و کارکنــان ذوب آهــن اصفهــان و مســؤوالن بســیج 
ــان اینکــه 12  ــا بی ــاف سراســر کشــور ب ــدان و اصن هنرمن
ــار  ــژه ای دارد، اظه ــگاه وی ــاب جای ــخ انق ــن در تاری بهم
ــند  ــد را بشناس ــای خداون ــد نعمت ه ــان ها بای ــرد: انس ک
و در برابــر ایــن نعمــت شــکر پــروردگار را بــه جــا آورنــد.

ــد  ــد شــکر نعمت هــای خداون ــرد: نبای وی خاطرنشــان ک
را فرامــوش کنیــم، در ایــن بخــش بایــد نعمت هــای 
ــرد از  ــر صــورت نگی ــن ام ــر ای ــروردگار را بشناســید، اگ پ
ــع  ــن مرج ــوید. ای ــوان می ش ــز و نات ــا عاج ــمردن آنه ش
ــرای  ــی ب ــت بزرگ ــن نعم ــه 12 بهم ــان اینک ــا بی ــد ب تقلی
ــر  ــت:  پیامب ــت گف ــان اس ــر و آزادی خواه ــان ها، بش انس
ــید،  ــت بخش ــزت و عظم ــلمانان ع ــه مس ــام)ص( ب اس
ولــی دشــمنان در برابــر ایــن حرکــت آرام نبودنــد، بدانیــد 
ــر  ــچ گاه فک ــا شــما دشــمن آشــکار هســتند، هی ــار ب کف

ــا شــما دوســت هســتند. ــران ب ــد کاف نکنی
ــان  ــه منافق ــرآن در زمین ــد در ق ــرد: خداون ــح ک وی تصری
ــا شــما دشــمن  هشــدار داده و فرمــوده بدانیــد منافقــان ب
هســتند، بنابرایــن در برابــر آن هــا احتیــاط را در نظــر بگیرید.

آیــت هللا نــوری همدانــی ادامــه داد: صهیونیســت ها از 
ــه تدریــج اســام را تحقیــر و  دیگــر دشــمنان هســتند، ب
تضعیــف کردنــد و مســلمانان را از عــزت و عظمــت پاییــن 
آوردنــد و بــه تهاجــم فکــری، فرهنگــی و سیاســی در برابر 

آن هــا پرداختنــد.

هویت کشــی  بــه  دشــمنان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــر  ــلمانان را از نظ ــد و مس ــلمانان پرداختن ــی مس فرهنگ
فرهنگــی عقــب نــگاه داشــتند و از نظــر اقتصــادی نیــز بــه 
اقدامــات فراوانــی پرداختنــد، ولــی بــا لطــف خداونــد امام 
ــد و  ــوف، مجاه ــان، فیلس ــوان قهرم ــه عن ــی)ره( ب خمین
فریادگــر اســام نــاب را بــه صحنــه زندگــی آوردنــد. اســتاد 
حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی)ره( پس از 
مدت هــا تبعیــد در چنیــن روزی بــه کشــور قــدم گذاشــتند، 
ــد بشناســیم،  ــرکات انقــاب را بای گفــت:  ارکان، ثمــرات و ب
ــود. ــوب می ش ــاب محس ــای انق ــی از پایه ه ــام یک اس

وی خاطرنشــان کــرد: ظلم ســتیزی و استکبارســتیزی 
ــر  ــود،  مســلمانان زی ــرار نب در دوران پیــش از انقــاب برق
ــی امــام  ــد، ول ــی و خارجــی بودن ســیطره اســتکبار داخل
بــا اســام نــاب مــردم را از ظلــم و ســتم نجــات دادنــد.

آیــت هللا نــوری همدانــی اضافه کــرد: امــام خمینــی)ره( با 
اخــاص و تــوکل توانســتند رژیــم ســلطنتی را قلــع و قمع 
ــرافرازی  ــا س ــدس را ب ــاع مق ــال دف ــت س ــد و هش کنن
ــا  ــد. وی ب ــرار کردن ــی را برق ــد والی ــام قدرتمن اداره و نظ
تأکیــد بــر شناســایی معــروف و منکــرات گفــت: امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد، 
ــای  ــت،  احی ــا اس ــه معروف ه ــامی از جمل ــت اس حکوم
اســام نــاب هدیــه امــام خمینــی)ره( بــود،  ایشــان 

ــد. ــی آوردن ــه زندگ ــی ب ــس فاتحه خوان ــرآن را از مجال ق
ــردم در  ــون م ــرد: اکن ــد خاطرنشــان ک ــن مرجــع تقلی ای
برابــر آمریــکا می ایســتند، ایــن شــجاعت و خوداتکایــی را 
امــام خمینــی)ره( بــه مــردم دادنــد، در هــر عرصــه ای کــه 
ــراه  ــردم هم ــد، م ــنهاد می کردن ــی)ره( پیش ــام خمین ام
بودنــد، پیامبــر خــدا)ص( نیــز در امــور مختلــف بــه مــردم 
ــه  ــردم ب ــی م ــک و همراه ــا کم ــد و ب ــه می کردن مراجع
ــادآور شــد:  ــد. وی ی جنــگ اســتبداد و اســتعمار می رفتن
ــند  ــته باش ــور داش ــه حض ــه در صحن ــد همیش ــردم بای م
ــا  ــه جبهه ه ــردم ب ــن م ــد، همی ــاب را بدانن ــدر انق و ق
رفتنــد تــا انقــاب پیــروز شــد، امــروز نیــز انقــاب را نــگاه 
داشــتند، بنابرایــن بایــد قــدر آن هــا را بدانیــم و مشــکات 
ــت  ــی والی ــوری همدان ــت هللا ن ــم. آی ــرف کنی ــا را برط آنه
فقیــه را از ارکان دیگــر انقــاب ذکــر کــرد و افــزود: پیــش 
از انقــاب کاخ نشــینان بــر مــردم حکومــت می کردنــد کــه 
ــی)ره(  ــام خمین ــدند، ام ــردم ش ــی م ــبب عقب ماندگ س
ســلطنت را قلــع و قمــع کردنــد،  والیــت فقیــه بزرگ تریــن 
 نعمــت پــروردگار اســت و پرتــو و شــعاعی از والیــت 
اهــل بیــت)ع( محســوب می  شــود. وی خاطرنشــان 
کــرد: در رأس حکومــت اســامی بایــد پیامبــر یــا امــام یــا 
قائــم مقــام امــام معصــوم بــا ویژگــی فقیــه، مدیــر، مدبر 
و شــجاع باشــد کــه در آیــت هللا خامنــه ای ایــن ویژگی هــا 

ــه  ــان اینک ــا بی ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــتاد ح ــود دارد. اس وج
ــاندگان  ــت نش ــکا و دس ــف آمری ــا دو ص ــون در دنی اکن
آن هــا و از طرفــی مســلمانان و آزادی خواهــان قــرار دارنــد، 
ــد  ــود می گوی ــکر خ ــه لش ــپ ب ــه ترام ــی ک ــت:  زمان گف
ــت  ــاند، مل ــی را می ترس ــه کس ــید چ ــگ باش ــاده جن آم
مــا پــرورش یافتــه قــرآن هســتند و فرهنــگ شــهادت بر 
آن هــا حاکــم اســت، اگــر رهبــر اشــاره کننــد، میلیون هــا 
انســان بــه جنــگ می رونــد. وی خاطرنشــان کــرد:  
نخســت وزیــر انگلیــس نبایــد جــرأت کنــد علیــه ایــران 
ــا قــدرت و بیــداری اجــازه  ــد ب ــد، بای ــان کن مطلبــی را بی

ندهیــم ســخنی علیــه مــا بــر زبــان بیاورنــد.
آیــت هللا نــوری همدانــی گفــت:  بزرگ تریــن هدیــه 
اســت  الزم  بنابرایــن  اســت،  فقیــه  والیــت  انقــاب 
پشــتیبان والیــت فقیــه و نظــام اســامی باشــید و تمــام 
آمادگی هــای نظامــی،  اقتصــادی و فرهنگــی را بــرای 

ــد. ــب کنی ــام کس ــداری نظ نگه

معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه برنامــه هســته ای 
ایــران حتــی یــک روز هــم تعطیــل نشــده اســت، گفــت: در 
ــوده و  ــان مشــکات پابرجــا ب حــوزه بانکــی و مالــی همچن
ــا  ــا برج ــز پ ــکا نی ــه آمری ــته ای و اولی ــای غیرهس تحریم ه
ــدی و  ــا بدعه ــز ب ــرا نی ــه اج ــام در مرحل ــت.بعد از برج اس
ســنگ اندازی آمریکایی هــا مواجــه بودیــم، امــا برجــام 
محصــول توانمندی هــای مــردم در عرصه هــای مختلــف 
ــورای  ــه ش ــروز در جلس ــر دی ــی عص ــت.عباس عراقچ اس
ــداری قــم  ــه فرمان ــاالر معصومی اداری اســتان قــم کــه در ت
ــی از  ــهادت جمع ــلیت ش ــرض تس ــن ع ــد، ضم ــزار ش برگ
آتش نشــانان در حادثــه ســاختمان پاســکو اظهــار داشــت: 
آتش نشــانان همچــون شــهدای انقــاب اســامی نمــاد 
ایثــار و فــداکاری یــک ملــت هســتند. معــاون وزیــر امــور 
ــت:  ــر گف ــه فج ــه مبارک ــام هللا ده ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب خارج
تمامــی قدرت هــای بــزرگ دنیــا تمــام تــاش خــود را 

انجــام دادنــد تــا از پیشــرفت ملــت بــزرگ ایــران جلوگیــری 
کننــد امــا بــا رهبــری امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری 

ــه دارد. ــان ادام ــن مســیر پرتاطــم همچن ای
ــران قــدرت نخســت منطقــه اســت،  ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
افــزود: از هــر لحــاظ کشــور مــا در اوج قلــه قــرار دارد و ثبــات 
سیاســی کــه ایــران در منطقــه دارد، در دنیــا بی نظیــر اســت.

ــی و  ــوان نظام ــه ت ــا اشــاره ب ــور خارجــه ب ــر ام ــاون وزی مع
ــکی  ــوان موش ــت: ت ــران گف ــامی ای ــوری اس ــی جمه دفاع
جمهــوری اســامی ایــران قــدرت برتــر منطقــه را بــه وجــود 
آورده اســت و در ایــن راه مدیــون تک تــک رزمندگان در ســپاه 
و ارتــش هســتیم.وی بــا بیــان اینکــه بزرگ تریــن ترفنــدی 
ــت دادن  ــرای شکس ــمنان ب ــته دش ــال های گذش ــه در س ک

قــدرت جمهــوری اســامی انجــام دادنــد تحریم هــای 
ــارها و  ــام فش ــا تم ــرد: ب ــوان ک ــت، عن ــوده اس ــادی ب اقتص
کمبودهــا، مــردم عزیــز کشــورمان ســر خــم نکرده و دشــمن 
ــو  ــردم را به زان ــا م ــا نه تنه ــن تحریم ه ــد. ای ــو درآوردن را به زان
درنیــاورد بلکــه کشــورهای دنیــا را مجبــور بــه آمــدن بــه  پــای 
میــز مذاکــره کــرد و بــرای نخســتین بار تمامــی قدرت هــای 

دنیــا در مقابــل ایــران اقــدام بــه مذاکــره کردنــد.
معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه دســته بندی 
کشــورهای غربــی از لحــاظ قــدرت گفــت: توانایی هــای 
ایــران  علمــی  پیشــرفت های  مردم ســاالری،  نظامــی، 
ــت،  ــران اس ــدرت ای ــم ق ــای مه ــی از مؤلفه ه ــام یک و برج
برجــام نقطه ضعف هــای ســال اخیــر را از بیــن بــرده و 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــل اقتص ــای عم راهنم
ــام  ــا برج ــران ب ــته ای ای ــه هس ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
بــه  بــا قــدرت بیشــتر  بلکــه  نه تنهــا متوقــف نشــده 
افــزود: جمهــوری  ادامــه می دهــد،  برنامه هــای خــود 
اســامی ایــران برنامــه غنی ســازی خــود را حتــی یــک روز 
تعطیــل نکــرد. 10 ســال ایــران بــا 6 قــدرت دنیــا وارد چالش 
ــا  ــا م ــه نه تنه ــم ک ــر دیدی ــه در آخ ــود ک ــده ب ــته ای ش هس
غنی ســازی خــود را تعطیــل نکــرده بلکــه حتــی بــدون یــک 

ــم. ــه می دهی ــود ادام ــه کار خ ــی ب روز تعطیل
ــه 3  ــک ب ــول نزدی ــام محص ــه برج ــان اینک ــی بابی عراقچ
ســال مذاکــره شــبانه روزی بــا آمریکایی هــا اســت، تصریــح 
ــدی و  ــا بدعه ــز ب ــرا نی ــه اج ــام در مرحل ــد از برج ــرد: بع ک
ســنگ اندازی آمریکایی هــا مواجــه بودیــم، امــا برجــام 
محصــول توانمندی هــای مــردم در عرصه هــای مختلــف 

اســت. تســنیم

آمار طیب نیا از مبادی رسمی قاچاق در کشور
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روحانی تاکید کرد:

بسیج توان ملی برای حل مشکالت زیست محیطی

آیت هللا نوری همدانی: 

والیت فقیه بزرگ ترین هدیه انقالب است

عراقچی:

در مرحله اجرای برجام با بدعهدی آمریکایی ها مواجه بودیم

وزیر کشور:

والیت عامل نجات از توطئه ها
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ــد  ــیه بازدی ــایپا در حاش ــازی س ــروه خودروس ــل گ مدیرعام
 از نمایشــگاه خــودرو اصفهــان اظهــار کــرد: نمایشــگاه 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــت خوب ــان فرص ــی در اصفه ــن الملل بی
ــی از  ــتقبال خوب ــم اس ــردم ه ــود؛ و م ــودرو ب ــت خ صنع
خودروســازان داخلــی کردنــد و ایــن اســتقبال از نمایشــگاه 
ــی نشــان می دهــد،  و دســتاوردهای صنعــت در خــودرو مل
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــه ب توج
اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت خــودرو نمــود خوبــی داشــته 

اســت.
    ساینا اتوماتیک و سایپا 212

 مهــدی جمالــی ادامــه داد: گــروه خودروســازی ســایپا 
 در نظــر دارد تــا پایــان ســال، دو خــودرو بــه نام هــای 

ساینا اتوماتیک و سایپا 212 را به بازار عرضه کند. 
ــرآورده  ــرای ب ــایپا ب ــودرو س ــروه خ ــه گ ــزود: برنام وی اف
کــردن خواســته و ســلیقه همــه شــهروندان ایــن اســت کــه 

ــد.  ــازار عرضــه کن ــه ب ــد ب هــر ســال یــک محصــول جدی
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا تصریــح کــرد: 
ــودرو  ــدی خ ــکالت تولی ــاری مش ــال ج ــبختانه در س خوش
مرتفــع شــد و ســایپا هــم از نمایندگی هــا و خدمــات پــس 
از فــروش بازدیــد خواهــد کــرد تــا در سراســر کشــور رضایــت 
ــت  ــر رضای ــا ب ــالش م ــه ت ــود؛ هم ــرآورده ش ــتریان ب مش

ــت.  ــتریان اس مش
 ســایپا یــدک هــم تحــوالت خوبــی را در پیــش دارد. 
در دوره تحریــم بــا مشــکالتی روبــه رو بودیــم کــه یکــی از آن 

مشــکالت قطعه هــای خودروهــا بــود.

    پراید
پرایــد،  نشــان کــرد:  خاطــر  همچنیــن  مســئول  ایــن 
ــازار  ــد ب ــت. 20 درص ــردم اس ــتقبال م ــورد اس ــول م محص
ــن هــم  ــد اســت و محصــوالت جایگزی ــی کشــور پرای داخل
تولیــد شــده اســت، ولــی اســتقبال زیــادی از پرایــد شــده 
اســت و امســال نســبت بــه ســال گذشــته اســتقبال مــردم 
ــه  ــرد. البت ــدا ک ــش پی ــد 8.8 درصــد افزای ــه پرای نســبت ب

مــا در تمامــی مراحــل نســبت بــه ارتقــاء پرایــد می کوشــیم 
ــم.  ــم طراحــی کردی ــن ه ــار آن محصــوالت جایگزی و در کن
 جمالــی بــا بیــان اینکــه در دوره تحریــم بــا مشــکالتی 
در دو ســال گذشــته  رو شــدیم، تصریــح کــرد:   روبــه 
 قطعــه ســازان مــا کارهــای خوبــی را انجــام دادنــد و 
در حــال حاضــر تمامــی قطعــه ســازان فعالیــت خودشــان 
را شــروع کردنــد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه تولیــد مــا 

از روزانــه 800 خــودرو بــه 2500 عــدد رســیده و ایــن یعنــی 
تأمیــن از داخــل انجــام شــده اســت و قطعــه ســازی کشــور 
مــا در ســطح خوبــی اســت. امســال مقــدار گارانتــی مــا نیــز 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــا افزای قطع
    پراید و تیبا سوار می شوم

ــت و  ــد اس ــده پرای ــودرو بن ــن خ ــت: اولی ــه گف وی در ادام
ــد عقــب  ــا ســوار می شــوم. پرای ــد و تیب ــان هــم پرای همچن
نمانــده، در واقــع در قســمت کارایــی محصــول کارهــای 
خوبــی روی ایــن خــودرو انجــام شــده اســت ولــی بــه دلیــل 
ــن  ــوالت جایگزی ــود دارد محص ــه وج ــادی ک ــای زی  تقاض
ــازار را  ــد تقاضــای ب ــزرگ نمی توان ــگاه اقتصــادی ب ــچ بن هی
منتفــی بکنــد. قیمــت مناســب، تأمیــن مناســب قطعــات و 
خدمــات و امکانــات خــوب از دالیــل اســتقبال مــردم از پراید 
اســت کــه بســیاری از مــردم اســتفاده می کننــد. مدیرعامــل 
خــودروی  پرایــد  افــزود:  ســایپا  خودروســازی  گــروه 
ــودرو  ــن خ ــه ای ــده ای ب ــا ع ــت، ام ــردم اس ــادی م  اقتص
ــی کــه  ــد، در حال ــگاه می کنن ــوان ماشــین ســفری ن ــه عن ب
بســیاری از خانواده هــای ایرانــی اســتفاده اقتصــادی از ایــن 

ــد. ــودرو می کنن خ
    ایکس 200 و ساینا

جمالــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ایکــس 200 و ســاینا 
از جایگزین هــای خــوب بــرای پرایــد اســت کــه بــه محــض 
ــی  ــداد کاف ــه تع ــا ب ــم شــد، حتم ــد ک ــه تقاضــای پرای اینک
جایگزیــن خواهــد شــد. ایــن خودروهــا بــا پرایــد 20درصــد 
ــه در  ــی اســت ک ــل آن امکانات ــه دلی ــاوت قیمــت دارد ک تف
محصــوالت جدیــد اضافــه خواهد شــد، ولــی در حــال حاضر 

ــد. ــی را نمی ده ــازه جایگزین ــازار اج تقاضــای ب

گفتگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا

رونمایی از دو محصول جدید سایپا 
تا پایان سال

مدیــرکل بهداشــت و مبــارزه بــا بیماری هــای طیــور 
ســازمان دامپزشــکی از شــیوع و مشــاهده کانــون بیمــاری 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در یکــی - دو واحــد 
پــرورش مــرغ گوشــتی در کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن 
بیمــاری طــی مــاه گذشــته در شــش اســتان کشــور کــه 

بودنــد، گزارشــی  آلــوده  ایــن  از  پیــش 
ــت.  ــده اس ــف ش ــته و متوق نداش

ــرد:  ــار ک ــی اظه ــن تهران فرشــاد زین العابدی
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن بیم
ــتان  ــدر 1۴ اس ــزای مرغی ــان آنفلوآن ــا هم ی
طــی  کــه  کــرده  پیــدا  شــیوع   کشــور 
مــاه گذشــته از شــش اســتان اردبیــل، 

ــتان  ــرقی و گلس ــان ش ــرز، آذربایج ــتان، الب ــن، لرس قزوی
ــده  ــف ش ــاری متوق ــته ایم و بیم ــاری نداش ــزارش بیم گ
اســت و ایــن بیمــاری در اســتان های مختلــف بــه صــورت 
یکســان وجــود نــدارد؛ بــه عنــوان مثــال در اســتان گیــالن 
ــی  ــت و برخ ــتایی اس ــاری، روس ــای بیم ــده کانون ه عم

ماننــد اســتان قــم کانون هــای بیمــاری در واحدهــای 
صنعتــی بیشــتر مشــاهده می شــود و در برخــی دیگــر نیــز 

ــی اســت.  ــدران ترکیب ــد مازن مانن
آماده بــاش  و حالــت  اینکــه وضعیــت  بیــان  بــا  وی 
همچنــان در کل کشــور و همــه اســتان های درگیــر بیمــاری 
و اســتان هایی کــه ایــن بیمــاری در آنهــا 
ــزود:  ــود دارد، اف ــده، وج ــزارش نش ــوز گ هن
از آنجــا کــه راه هــای انتقــال و گســترش 
ماشــین های  افــراد،  طریــق  از  بیمــاری 
فرآورده هــای  و  آلــوده  پرنــدگان  آلــوده، 
ــی در  ــت، حت ــش اس ــال افزای ــوده در ح آل
اســتان هایی کــه گزارشــی از بیمــاری وجــود 
نــدارد ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه بیمــاری در آنجــا 
ــزای  ــاری آنفلوآن ــه داد: بیم ــز مشــاهده شــود. وی ادام نی
فــوق حــاد پرنــدگان همچنــان در وضعیــت قابــل کنتــرل 
ــم اعــالم  ــه بخواهی ــی نرســیده ایم ک ــه حالت ــرار دارد و ب ق

ــنا ــم. ایس ــی کنی ناتوان

ــر روی  ــالب ب ــر انق ــد رهب ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
صــادرات بــرق در قالــب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، 
گفــت: بایــد گاز را بــه بــرق یــا پتروشــیمی تبدیــل و صــادر 
کنیــم کــه ارزش افــزوده باالتــری دارد. در شــرایط فعلــی 
ایــران بــا برخــی از کشــورهای همســایه بــه طــور هــم زمان 

ــرق  ــی و ب ــادرات گاز طبیع ــای ص قرارداده
امضــا کــرده بــه طوری کــه قراردادهایــی 
ــا  ــرق ب ــان گاز و ب ــم زم ــروش ه ــرای ف ب
ــراق در دســت اجــرا  ــه و ع پاکســتان، ترکی
ــن برخــی از تحلیلگــران  ــن بی ــم. در ای داری
ــرق  ــان ب ــادرات همزم ــرژی، ص ــاد ان اقتص
بــرای  رقابتــی مخــرب  را  و گاز طبیعــی 

ــد  ــرژی ایــران می داننــد و اعتقــاد دارن بازارهــای هــدف ان
ــرق و  ــادرات ب ــرای ص ــرو ب ــت و نی ــن وزارت نف ــد بی بای
ــود  ــی وج ــایه هماهنگ ــورهای همس ــه کش ــی ب گاز طبیع
داشــته باشــد. حمیــد چیت چیــان دربــاره هماهنگــی 
بیــن وزارت نفــت و نیــرو بــه منظــور صــادرات هــم زمــان 

 بــرق و گاز طبیعــی بــه کشــورهای همســایه، گفــت: 
ــی اقتصــاد  ــت های ابالغ ــری در سیاس ــم رهب ــام معظ مق
مقاومتــی در دو مــورد بــر روی صــادرات بــرق تاکیــد 
کرده انــد. وزیــر نیــرو بــا اعــالم اینکــه بــر اســاس 
ــرق  ــف صــادرات ب ــی تکلی سیاســت های اقتصــاد مقاومت
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــن اس ــم روش ــران ه  ای
 از نظــر کارشناســی هــم اعتقــاد داریــم 
ــه ســایر محصــوالت  هرچــه گاز طبیعــی را ب
ــم  ــل کنی ــرق تبدی ــیمی، ب ــون پتروش همچ
 و یــا در مســیر تولیــد فــوالد، آلمینیــوم 
ــزوده  ــا ارزش اف ــم، قطع ــتفاده کنی و ... اس
بیشــتری بــرای کشــور بــه همــراه دارد. ایــن 
ــت  ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــم ب ــت یازده ــه دول ــو کابین عض
ــد کــرد:  ــرق اســت، تاکی ــران هــم در جهــت صــادرات ب ای
متعــدد  دارای مزیت هــای  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــه  ــرژی پــاک ب ــرای صــادرات ایــن حامــل ان منطقــه ای ب

ــر ــت. مه ــایه اس ــورهای همس کش

یــک مقــام مســئول بــا تشــریح برنامه هــای پاالیشــگاه ســازی ایــران، گفــت: 
ــف  ــل مختل ــران مراح ــات گازی در ای ــت و میعان ــد نف ــگاه جدی 12 پاالیش
ــد. آرمــان مقــدم در کنفرانــس نفــت  ــدازی را آغــاز کرده ان ــا راه ان ســاخت ت
ایــران بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ۹ پاالیشــگاه بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 
۷۳0 هــزار بشــکه نفــت در ســطح کشــور در مــدار تولیــد و بهــره بــرداری قــرار 
ــرداری از پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره  ــه زودی بهــره ب ــد، گفــت: ب دارن
خلیــج فــارس بــا ظرفیــت 120 هــزار بشــکه در روز آغــاز خواهــد شــد. مدیــر 
برنامه ریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران بــا اعــالم اینکــه در حــوزه انتقــال نفــت هــم در حــال حاضــر وســعت 
شــبکه انتقــال نفــت و فــرآورده نفتــی کشــور بــه حــدود 1۳ هــزار کیلومتــر 
خــط لولــه رســیده اســت، تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن هم اکنــون، بیــش از 
5500 جایــگاه بنزیــن، گازوئیــل و ســی. ان. جــی در کشــور فعــال اســت. این 
مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد بهینــه ســازی و بــه روزرســانی 
پاالیشــگاه های نفــت ایــران در دوره پســابرجام، بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس 
در کنــار پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس، احــداث پاالیشــگاه جدیــد نفــت 
ســنگین ۳00 هــزار بشــکه ای در بنــدر جاســک بــا هــدف صــادرات در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه برنامــه ســاخت پاالیشــگاه 150 هزار 
بشــکه ای آناهیتــای کرمانشــاه در غــرب کشــور، تاکیــد کــرد: احــداث مجتمــع 
ــای  ــر برنامه ه ــکه از دیگ ــزار بش ــت ۴80 ه ــا ظرفی ــیراف ب ــگاهی س پاالیش

پاالیشــگاه ســازی ایــران بــه شــمار مــی رود. اقتصادآنالیــن
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شــاخص های  ارتقــای  روســتایی،  جمعیــت  مانــدگاری   حفــظ 
ــود  ــاخص های بهب ــای ش ــی، ارتق ــت عموم ــی و بهداش ــت محیط زیس
بــرای  ایجــاد بســتر مناســب  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  شــرایط 
ــاد مســکن اســت.  ــداف بنی ــه اه دســتگاه های خدمات رســان از جمل
طــی دومرحلــه درســال 8۴ و ۹۳ بــا تفاهم نامــه منعقــد شــده میــان 
وزارت راه و شهرســازی و بنیــاد مســکن کشــور نظــام فنــی روســتایی 
بــه بنیــاد مســکن واگــذار شــد. بــا واگــذاری ایــن اختیــار، نظــام فنــی 
ــدا  ــاز پی ــارت برساخت وس ــه نظ ــتری درعرص ــات بیش ــتایی، ثب روس
ــان  ــتان اصفه ــالمی در اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــون بنی ــرد و اکن ک
ــانی  ــت رس ــغول خدم ــی مش ــات فن ــر خدم ــر و 52 دفت ــا ۳50 ناظ ب
ــتان  ــن اس ــرق ای ــوب و ش ــرب، جن ــه در غ ــت ک ــتاهایی اس ــه روس ب
ــکن  ــاد مس ــرکل بنی ــی، مدی ــین خان ــتند. غالمحس ــکل هس دچارمش
بــا  اختصاصــی  درگفتگــوی  اصفهــان  اســتان  اســالمی  انقــالب 
ــاری  ــال ج ــاد درس ــن نه ــای ای ــن از برنامه ه ــای وط ــگار کیمی خبرن
 بــرای پروژه هــای مســکن روســتایی، ارائــه وام هــای بــال عــوض 
بــه روســتائیان جهــت ســاخت مســکن، اســتفاده ازانــرژی خورشــیدی 

درمنــازل روســتایی و ... ســخن گفــت.
     تاکنــون مهمتریــن برنامه هــای بــه اجــرا درآمــده توســط 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی درســطح روســتاهای اســتان اصفهــان 

چــه اقداماتــی بــوده اســت؟
براســاس طرح هــای ابالغــی مســکن روســتایی کــه از ســال 8۴ اعــالم 
ــق 1۴05 بایســتی 5 هــزار و 800 واحــد مســکونی  ــا اف شــده اســت ت

ســاالنه در روســتاهای اســتان اصفهــان بازســازی و احــداث شــود. 
ایــن برنامــه بــه گونــه ای اســت کــه بایــد 88 درصــد واحدهــای 
ــه ســاخته شــود. از 12 ســال  ــان برنام ــا پای مســکونی در روســتاها ت
ــهیالت  ــره تس ــزار و ۹۳۳ فق ــان 6۳ ه ــتان اصفه ــون در اس ــل تاکن قب
نیــز  امســال  و  اســت  شــده  داده  اختصــاص  زمینــه  ایــن   در 
ــزار و  ــازل روســتایی ۹ ه ــرای احــداث من ــان ب ســهیمه اســتان اصفه
ــون  ــره وام 18 و 20 میلی ــون 266 فق ــت و تاکن ــوده اس ــد ب 850 واح
ــال ۹5  ــت. در س ــده اس ــی داده ش ــای متقاض ــه خانواره ــی ب تومان
تاکنــون از محــل اعتبــارات ســال گذشــته نیــز بــه متقاضیــان 5 هــزار و 
500 فقــره وام مســکن روســتایی 15 میلیــون تومانــی بــه متقاضیــان 

داده شــد.
     امســال بیشــترین وام هــای احــداث مســکن روســتایی 

بنیاد مسکن به کدامیک از شهرستان ها اختصاص یافته است؟
شهرســتان های فالورجــان، اصفهــان، لنجــان و مبارکــه بــه دلیــل 
اینکــه از جمعیــت روســتایی بیشــتری برخــوردار بوده انــد و فرســودگی 
ــای  ــود دارد از وام ه ــق وج ــن مناط ــتری در ای ــری بیش ــیب پذی و آس

ــده اند. ــوردار ش ــتری برخ بیش
    بیشــترین نقــاط آســیب پذیــر روســتایی درچــه شهرســتان هایی 

قــرار دارد و بــرای حــل ایــن مشــکات چــه بایدکــرد؟
شهرســتان های فریــدن، فریدونشــهر، بوئیــن، چــادگان و ســمیرم 
دارای ۹ هــزار و 85۴ واحــد مســکونی فرســوده هســتند کــه همگــی 
ــه  ــان هزین ــون توم ــورم امســال و احتســاب ۴0 میلی ــرخ ت ــا ن ــا ب اینه
بــرای هــر واحــد مســکونی نیازبــه ۳۹۴ میلیــارد تومــان بودجــه 
فریــدن  در  واحــد،   ۳0۷ چــادگان  در شهرســتان  امســال   دارنــد. 
210 واحــد، درفریدونشــهر 265 واحــد، درســمیرم 2۷0 واحــد، دربوئیــن 
180 واحــد درحــال بازســازی هســتند، متاســفانه مشــکل عمــده ای کــه 
ــل  ــه دلی ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــتان ها وج ــن شهرس در ای
 عــدم تمکــن مالــی وشــرایط ســخت تســهیالت، اســتقبال کمــی بــرای 
ســبب  مســئله  ایــن  و  کرده انــد  روســتایی  منــازل   بازســازی 
شــده اســت کــه بازســازی در ایــن مناطــق بــا حرکــت الکپشــتی همــراه 
ــام  ــان ام ــرای فرم ــتاد اج ــک س ــا کم ــه ب ــن زمین ــه درای ــود. البت ش
ــان  ــارد توم ــرای بازســازی 500 واحــد مســکونی ۳ میلی ــرار اســت ب  ق
ــن  ــاص داده شــود. همچنی ــق اختص ــن مناط ــه ای ــوض ب ــک بالع کم
بــرای خانوارهــای روســتایی دارای بیــش از 2 معلــول کــه تحــت 
ــکاری  ــا هم ــکن ب ــاد مس ــتند بنی ــتی هس ــازمان بهزیس ــش س  پوش
ــوض  ــال ع ــک ب ــال کم ــون ری ــت 180 میلی ــا پرداخ ــتی ب اداره بهزیس
و تســهیالت ویــژه بهســازی بــرای 102 خانــوار از ســال گذشــته 
ــن طــور در  ــه اجــرا رســانده اســت. همی ــه مرحل ــی ب ــون اقدامات  تاکن
ــد بازســازی اســت  ــزار واحــد مســکونی نیازمن ــان 61 ه  اســتان اصفه
کــه بــه اعتبــاری معــادل 2 هــزار و ۴۴0 میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز 

دارد.
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــرای زن ــکن ب ــداث مس ــرای اح ــا ب     آی

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــدام ص ــتایی اق روس
 متاســفانه در ایــن زمینــه اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت و امیدواریــم 
بــا طــرح مســکن اجتماعــی کــه بــه بنیــاد مســکن واگــذار شــده اســت 

بتوانیــم ایــن موضــوع را عملیاتــی کنیــم. 
همچنیــن امســال مبلــغ ۳20 میلیــون تومــان کمــک بــال عــوض نیــز 
ــی بضاعــت روســتایی پرداخــت شــده  ــان ب ــه متقاضی ــرای کمــک ب ب

اســت.
     بــرای اســتفاده از انــرژی خورشــیدی درمســکن روســتایی 

چه طرح هایی انجام شده است؟
در راســتای اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی بنیــاد مســکن 
ــرق  ــو وات ب ــا 20 کل ــه خورشــیدی ب ــن مزرع ــه احــداث اولی ــدام ب اق
ــه  ــدی ب ــرق تولی ــه ب ــت ک ــرده اس ــن ک ــاد نائی ــا آب ــتای هم درروس
بــرای روســتا هزینــه  بــرق فروختــه می شــود ودرآمــد آن   اداره 

می گردد. 
تاکنــون  خانواده هــا  بــه  ویــژه  یارانــه  اختصــاص  بــا   همچنیــن 
ــتائیان خریــداری  ــط روس 200 دســتگاه آبگرمکــن خورشــیدی توس
بنیــاد  ســوی  از  یارانــه  تومــان  هــزار   600 کــه  اســت   شــده 
ــردم تأمیــن  ــوی م ــز ازس ــی نی ــت می شــود و مابق مســکن پرداخ

می شــود. 
از مهمتریــن برنامه هــای در دســت اقــدام بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی در اســتان اصفهــان، بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در 
ــاختمان،  ــی س ــررات مل ــت مق ــث 1۹ و رعای ــت مبح ــتاها، رعای روس
ــج  ــور، تروی ــن و خ ــروگاه خورشــیدی در نائی ــن احــداث ۳ نی همچنی
ــای  ــودگی واحده ــع فرس ــیدی، رف ــای خورش ــن ه ــتفاده ازآبگرمک اس
مســکن فریدونشــهر، احیــاء بافــت فرســوده روســتایی و توجــه ویــژه 

ــردی روســتایی اســت. ــوم گ ــه ب ب

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان درگفتگوی اختصاصی با کیمیای وطن:ساخت ۱۲ پاالیشگاه جدید نفت در ایران

برای حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار، اقدامی صورت نگرفته است

حتما بخوانید!
3آنفلوآنزا به مرغ گوشتی رسید ... چهارشنبه   13  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 359 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )مدل ۹۵( 

تیبا

SE111 پراید
۲۰ میلیون و 9۰۰ هزار 

تومان

پراید 131
۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار 

تومان

پژو ۴۰5
3۰ میلیون و ۸۶۰ هزار 

تومان

EF۷ سمند
3۰ میلیون و 1۲۰ هزار 

تومان

پژو پارس سال
35 میلیون و 3۲۷ هزار 

تومان

پژو ۲۰۶ تیپ 5
3۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان

۲۴ میلیون و ۸5۰ هزار 
تومان

استاندار اصفهان:

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 

یک اَبر طرح ملی است

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیانسرویس اقتصاد

استانـــدار اصفهــــان پـــروژه 
نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان را 
یــک اَبرطــرح ملــی و پــروژه ای 
ــه  ــد دهـ ــرای چن ــر بـــ فاخـــ
ــت:  ــد و گف ــتان خوان ــده اس  آین
ــر  ــار دیگ ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــن پروژه های ــود چنی ــا وج ب
جایــگاه نخســت خــود را در میــان اســتان های کشــور 
ــروژه  ــد از پ ــور در بازدی ــول زرگرپ ــی آورد. رس ــت م ــه دس ب
نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان 
ــا  ــود، ام ــور ب ــک کش ــراز ی ــتان ت ــای 60 و ۷0، اس در دهه ه
ــت،  ــول رف ــه اف ــا رو ب ــی مولفه ه ــر در برخ ــای اخی در دهه ه
ــگاه  ــد نمایش ــی مانن ــرداری از پروژه های ــره ب ــا به ــزود: ب اف
بــزرگ اصفهــان، شــهرک ســالمت، توســعه فــرودگاه اصفهــان 
و ماننــد آن، اســتان اصفهــان جایــگاه پیشــین خــود را احیــا 
ــگاه  ــرداری از نمایش ــره ب ــرد: به ــان ک ــرد. وی اذع ــد ک خواه
بــزرگ از آرزوهــای مــن اســت و بــا بازدیــد امــروز از میــزان 
پیشــرفت، دقــت و ســرعتی کــه در اجــرای ایــن پــروژه وجــود 
دارد ابــراز رضایــت می کنــم. اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــی فاخــر، دارای زیبایی هــای  ــد مکان ــان بای نمایشــگاه اصفه
بصــری، طراحــی و معمــاری خــاص و منطبــق بــا نمونه هــای 
مــدرن جهانــی باشــد، کــه خوشــبختانه ایــن مــوارد در 
ــی رعایــت شــده اســت. زرگرپورگفــت:  ــه خوب ــروژه ب ــن پ ای
بزرگ تریــن مشــکلی کــه ایــن پــروژه را چندیــن ســال 
متوقــف کــرد، عــدم رغبــت و تمایــل ســهامداران بــرای 
افزایــش ســرمایه بــود کــه خوشــبختانه بــا ورود شــهرداری و 
اتــاق بازرگانــی، دو مجموعــه بــا انگیــزه ای بســیار قــوی بــرای 
بهبــود شــرایط اقتصــادی و صنعتــی اســتان در کنــار هــم قــرار 
گرفتنــد و اکنــون ایــن پــروژه بــا همــت ویــژه مرکز نمایشــگاه 
تأکیــد کــرد:  وی  اســت.  پیشــرفت  حــال  در   اصفهــان 
در صــورت تأمیــن بودجــه و بــا روند فعلــی که در بازدیــد امروز 
 مشــاهده کــردم، ایــن پــروژه در نیمــه نخســت ســال ۹6 قابل 

بهره برداری خواهد بود.

افتتاح 9 طرح عمرانی در اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

اول  فــاز  آســفالت  و  زیــر ســازی  از  اردســتان   شــهردار 
خیابــان هــای شــهرک امــام حســن)ع( تــا پایــان ســال خبر 
داد. هــادی موســوی گفــت: تعــداد چهارخیابــان و کوچه هــای 
اصلــی ایــن شــهرک بــه مســاحت 2۴ هــزار متــر مربــع و بــا 
ــال  ــال، درح ــارد ری ــک میلی ــش از ی ــر بی ــغ ب ــه ای بال هزین
ــش  ــه در بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت. وی اف ــام اس انج
ــال  ــارد ری ــغ 11 میلی ــه ایــن شــهرداری، مبل تملــک دارایــی ب
ــذب  ــر ج ــورد نظ ــغ م ــوز مبل ــا هن ــده؛ ام ــه ش ــر گرفت در نظ
ــعی  ــد س ــر چن ــرد: ه ــح ک ــوی تصری ــت. موس ــده اس  نش
بــر ایــن اســت کــه تــا آخــر امســال آســفالت ایــن شــهرک به 
پایــان برســد، زیــرا حــق مــردم اســت؛ ولــی بــه لحــاظ اینکــه 
ــر  ــه زی ســاخت و ســازها در حــال انجــام اســت امــکان کلی

ســازی و آســفالت کوچه هــا میســر نیســت. 
ــه بودجــه ای  ــا بیــان اینکــه در ایــن زمین شــهردار اردســتان ب
در نظــر گرفتــه نشــده تصریــح کــرد: کلیــه هزینه هــا از منابــع 
داخلــی شــهرداری تأمیــن شــده اســت. وی همچنیــن اعــالم 
کــرد: ایــن شــهرداری در دهــه فجــر تعــداد ۹ طــرح عمرانــی 
ــارد  ــاری 20 میلی ــا اعتب ــرداری را ب ــره ب ــاح و به ــاده افتت آم
ــای  ــئول از طرح ه ــن مس ــرد. ای ــد ک ــاح خواه ــی افتت ریال
آمــاده افتتــاح احــداث میــدان حکیــم الملــک، طــرح احــداث 
ــالب،  ــتان انق ــاز دوم بوس ــرد، ف ــندگان دوره گ ــل فروش مح
ــوار  ــتی بل ــرویس بهداش ــال، س ــام دیجیت ــز ج ــاح مرک افتت
ــه  ــاد پایان ــازار روز و ایج ــگ ب ــداث پارکین ــوز و اح ــش آم دان
ایــن  مهــم  طرح هــای  از  را  شــهری  درون  مســافربری 

ــرد. ــام ب شــهرداری ن

صنایع چاپ زیرمجموعه وزارت صنعت شد
ــر  ــا دو وزی ــاپ ب ــت چ ــکل های صنع ــه تش ــس از جلس پ
صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه مســائل مربــوط بــه تولیــد 
و فرآیندهــای تولیــد، ماشــین آالت، واردات و صــادرات در ایــن 
حــوزه بــه عنــوان زیرمجموعــه وزارت صنعــت و بخــش محتوا 
 و نظــارت بــر آن بــه عنــوان زیرمجموعــه وزارت فرهنــگ 
در آیــد. بابــک عابدیــن، رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان 
ــرای  ــور ب ــی درخ ــوع اتفاق ــن موض ــت: ای ــاپ گف ــت چ صنع
 صنعــت چــاپ در کشــور اســت و قــرار بــر ایــن شــد 
ــه شــرایط ســاختاری تفاهمنامــه  ــه منظــور دســتیابی ب ــا ب ت
ــا و  ــا آیین نامه ه ــود ت ــکیل ش ــترک تش ــه مش ــور، کمیت مذک
مــواد اجرایــی آن هرچــه ســریع تــر در دســتور کار قــرار گیــرد. 
ــه اینکــه همــکاری شایســته ای مابیــن  ــا اشــاره ب عابدیــن ب
دو وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی بــا بخــش خصوصــی در ایــن رابطــه صــورت گرفــت، 
بیــان کــرد: خوشــبختانه بــا همــکاری مســئوالن ایــن تصمیــم 
ــت  ــا صنع ــط ب ــد مســائل مرتب ــه بع ــن ب اتخــاذ شــد و از ای
ــوان زیرمجموعــه وزارت  ــه عن چــاپ هماننــد ســایر صنایــع ب

صنعــت، معــدن و تجــارت خواهنــد بــود. ایســنا

سلب امتیاز سیم کارت های ارسال کننده 

پیامک تبلیغاتی
ــای  ــال کنندگان پیامک ه ــا ارس ــورد ب ــات از برخ ــر ارتباط وزی
انبــوه و تبلیغاتــی کــه بــا ســیم کارت هــای شــخصی نســبت 
ــت: ــر داد و گف ــد، خب ــدام می کردن ــک اق ــال پیام ــه ارس  ب

 2 هزار و 600 سیم کارت سلب امتیاز شد. 
ــیم  ــق س ــه از طری ــی ک ــاره پیامک های ــی درب ــود واعظ محم
ــترکان  ــه مش ــی ب ــورت تبلیغات ــه ص ــخصی ب ــای ش کارت ه
موبایــل ارســال می شــود، گفــت: در عــرض دو مــاه گذشــته 
بــرای ســاماندهی ایــن موضــوع، اقــدام و بــا ســیم کارت هــای 
ــورد  ــد، برخ ــال می کنن ــا را ارس ــن پیامک ه ــه ای ــخصی ک ش

کرده ایــم.

حق خوری یارانه نقدی
گــزارش  محاســبات  دیــوان 
تفریــغ بودجــه 1۳۹۴ را منتشــر 

کرد. 
ایــن گــزاش بازهــم از تکــرار 
انحــراف هدفمنــدی یارانه هــا، 
درآمدهــا،  تحقــق  عــدم 
کســری ناشــی از هزینه هــای 
بــاالی پرداخت هــای نقــدی، حــذف محــدود پردرآمدهــا 
ــع در  ــا خــرج مناب ــا ب ــدن ســایر بخش ه ــب مان ــی نصی و ب
یارانه هــای نقــدی، حکایــت داشــت. بــر اســاس قانــون 
ــا  ــون ت ــع درآمــدی ناشــی از اجــرای قان بودجــه میــزان مناب
ــود؛  ــده ب ــی ش ــان پیش بین ــارد توم ــزار میلی ــدود ۴8 ه  ح
ــل  ــه در عم ــد ک ــان می ده ــه نش ــغ بودج ــزارش تفری ــا گ ام
۴۳ هــزار و 555 میلیــارد تومــان و بــه عبارتــی تــا 80 درصــد 
ــم  ــن رق ــق شــده اســت. از ای ــی شــده محق ــغ پیش بین مبل
 حــدود ۳۳ هــزار و ۴02 میلیــارد تومــان یعنــی حــدود 
۷۷ درصــد از محــل اصــالح قیمــت حامل هــای انــرژی 
کســب شــده و 10 هــزار میلیــارد تومــان باقــی مانــده را 
 دولــت از محــل بودجــه عمومــی برداشــت کــرده اســت. ایــن 
ــف( و )ب(  ــای )ال ــاس بنده ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس در حال
تبصــره 20 قانــون بودجــه 1۳۹۴ دولــت مجــوز اســتفاده 
بیــش از 6۳00 میلیــارد تومــان از بودجــه عمومــی بــرای 
ــه در  ــته ک ــا را داش ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــارف قان مص
عمــل ۳85۳ میلیــارد تومــان از ایــن محــل برداشــت شــده 
ــادآور  ــد ی ــز بای ــدی نی ــا پرداخت هــای نق اســت. در رابطــه ب
ــه خانوارهــا  ــه نقــدی و غیرنقــدی کــه ب شــد کــه ســهم یاران
اختصــاص یافتــه حــدود 10۷ درصــد مبلــغ پیش بینــی 
طبــق قانــون بــود کــه محاســبات نشــان می دهــد ۹۷ منابــع 
ــاص  ــدی اختص ــدی و غیرنق ــه نق ــوان یاران ــه عن ــی ب وصول
یافتــه و تنهــا ســه درصــد منابــع درآمــدی جهــت هزینــه در 

ــع شــده اســت. ایســنا ــد و ســالمت توزی بخــش تولی

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن به ۱۸ درصد 

رسید
ــرخ  ــر کل سیاســتگذاری و توســعه اشــتغال وزارت کار ن مدی
ــالم  ــد اع ــه را 18 درص ــالن در جامع ــارغ التحصی ــکاری ف بی
کــرد و گفــت: بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه اشــتغال 
ــی،  ــن ازوج ــالء الدی ــم. ع ــب کنی ــا را ترغی ــگاه ه ــد بن  بای
ــد  ــتغال بای ــداف اش ــق اه ــت تحق ــه در جه ــان اینک ــا بی ب
انســجامی فراتــر از دولــت ایجــاد شــود، گفــت: دولــت، 
مجلــس، بخــش خصوصــی و همــه دســتگاه ها در ایــن 
ــب داده  ــژه ای ترتی ــه وی ــوند و برنام ــیج ش ــد بس ــه بای زمین
بــرای  آموزشــی  هــای  مهــارت  پیش بینــی  وی   شــود. 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاه ها را مــورد تاکیــد قــرار داد 
ــه و  ــزار دانش آموخت ــا 800 ه ــن ۷00 ت ــاالنه بی ــت: س  و گف
فــارغ التحصیــل دانشــگاهی متقاضــی شــغل هســتند 
ــه  ــز ب ــالن نی ــارغ التحصی ــر از ف ــر غی ــزار نف ــدود 200 ه و ح
جمعیــت بیــکار کشــور افــزوده می شــود و ایــن تصویــر کلــی 
از متقاضیــان جدیــد الــورود بــه بــازار کار اســت. فــارغ از آن 
ــه رو  ــای گذشــته روب ــکار از ســال ه ــروی انباشــت بی ــا نی ب
ــه جمعیــت متقاضــی شــغل اضافــه شــده و  هســتیم کــه ب

ــر ــرده اســت. مه ــکاری را جــدی ک ــده بی ــر پدی ــن ام همی

تقاضای نفت به این زودی ها 

کاهش نمی یابد
ــل  ــه دلی ــرد، ب ــالم ک ــرژی اع ــی ان ــن الملل ــس بی ــر آژان مدی
ــعه،  ــال توس ــورهای در ح ــت در کش ــای نف ــش تقاض افزای
رونــد نزولــی تقاضــا بــه ایــن زودی هــا اتفــاق نخواهــد افتــاد. 
ــی  ــش بین ــرد، پی ــالم ک ــرژی اع ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ــرف در  ــش مص ــل افزای ــه دلی ــت ب ــای نف ــود تقاض می ش
کشــورهای در حــال توســعه بــه ایــن زودی هــا کاهــش پیــدا 
ــرژی  ــی ان ــر آژانــس بیــن الملل ــد. در همیــن حــال مدی نکن
گفــت: »نســبت بــه ایــن مســئله هشــدار می دهــم کــه اگــر 
شــرکت ها در حــوزه نفــت ســرمایه گــذاری نکننــد، بــازار نفــت 
وارد یــک دوره از بــی ثباتــی جــدی خواهــد شــد، ایــن مســئله 
ــت  ــی نف ــای جهان ــش تقاض ــه کاه ــت ک ــل آن اس ــه دلی  ب
در دو ســال اخیــر، میــزان ســرمایه گذاری شــرکت هــای نفتی 
را کاهــش داده اســت«. وی تصریــح کــرد، انتظــار نمــی رود که 
فرآوردهــای نفتــی در کوتــاه مــدت یــا میــان مــدت جایگزین 
ســایر ســوخت ها شــوند. مدیــر آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
گفــت: »فقــط در منطقــه آســیا بیــش از یــک ســوم افزایــش 
ــردد و  ــر می گ ــا ب ــه ســوخت کامیون ه ــت ب ــرای نف تقاضــا ب
معتقــد هســتم کــه کاهــش تقاضــا بــه ایــن زودی هــا اتفــاق 
 نخواهــد افتــاد«. وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد، اگــر 
ــی در  ــد و مهم ــای جدی ــالدی پروژه ه ــاری می ــال ج در س
حــوزه نفــت وجــود نداشــته باشــند، خیلــی مشــکل خواهــد 
ــل  ــه دلی ــت ب ــازار نف ــختی را در ب ــان س ــم زم ــه بگوی ــود ک ب

ــن ــاد آنالی ــت. اقتص ــم داش ــای گاز خواهی ــش تقاض افزای

نصب ردیاب روی خودروها برای کاهش 

آمار سرقت
مدیــرکل پیشــگیری های وضعــی قــوه قضائیــه از اعــالم 
ــارکت در  ــرای مش ــی ب ــرکت های خصوص ــه ش ــوان ب فراخ
ــده  ــاه آین ــک م ــا ی ــودرو ت ــاب خ ــب ردی ــرح نص ــرای ط اج
ــال  ــان س ــا پای ــرح ت ــن ط ــم ای ــت: امیدواری ــرداد و گف خب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــاوری گف ــا س ــود. علیرض ــی ش اجرای
 پیشــنهاد و قیمــت اولیــه ایــن شــرکت ها بیــن 150 تــا 
160 هــزار تومــان اســت کــه امیدواریــم ایــن رقــم را کاهــش 
دهیــم. مدیــرکل پیشــگیری های وضعــی معاونــت اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه نصب 
ــر  ــدل 88 و پایین ت ــای م ــر روی خودروه ــاب ب ــرح ردی  ط
ــری  ــار کــرد: بهره گی ــک خــودرو، اظه ــت مال ــه شــرط رضای ب
از دســتگاه ردیــاب خــودرو و نصــب آن بــر روی خودروهــای 
 تولیــدی ســال ســاخت 1۳88 و قبــل از آن قــرار اســت 
ــرز،  خراســان  ــه صــورت پایلــوت در اســتان های تهــران، الب ب
رضــوی،  فــارس،  اصفهــان و کرمانشــاه اجــرا شــود. وی افزود: 
ــوط  ــر اســاس آمارهــا بیشــترین ســرقت ها مرب متاســفانه ب
بــه خودروهایــی بــا مــدل 88 و پاییــن تراســت کــه بــه هیــچ 

وجــه از سیســتم ایمنــی باالیــی برخــوردار نیســتند. میــزان

صادرات برق در چهارچوب اقتصاد مقاومتی استآنفلوآنزا به مرغ گوشتی رسید
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حتما بخوانید!
فوالد مبارکه شرکت برتر در گروه ...

 در همایــش ســازمان مدیریــت صنعتــی 
کیمیای وطن

 منصور رجب سرباز
ضمــن اعــام اســامی ۱۰۰ شــرکت برتــر 
ایرانــی، گــزارش ارزیابــی ۵۰۰ شــرکت برتــر کشــور در ۵ گروه 

ارائــه شــد. در همیــن رابطــه فــرزاد ارزانــی، معــاون فنــاوری 
فــوالد مبارکــه گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه در ارزیابی هایــی 
ــای شــناخته شــده اســت، شــرکت  ــر الگوه ــی ب ــه مبتن ک
ــور،  ــر کش ــرکت برت ــی ۱۰۰ ش ــه ارزیاب ــد؛ از آن جمل می کن
تعالــی ســازمانی، مدیریــت دانــش، رعایــت حقــوق مصــرف 
کننــدگان و ... اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه 
ــه  ــق ب ــد ســال های گذشــته موف ــز مانن در ســال جــاری نی
کســب رتبــه نخســت در شــاخص حجــم بیــن شــرکت های 
ــزود: در ســال  ــزی در کشــور شــد، اف ــی و فل ــع معدن صنای
ــوالد  ــه ف ــور از جمل ــع کش ــی صنای ــرای تمام ــه ب ۱۳۹۴ ک

ــخت ترین ســال ها  ــی از س ــب و کار یک ــر کس ــه از نظ مبارک
از ابتــدای راه انــدازی تاکنــون بــود، ایــن شــرکت توانســت با 
همــت و تــاش بــی وقفــه تمامــی مدیــران و کارکنــان خــود 
داشــته  فــروش  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۹۷ از   بیــش 

باشد.
    شرکت های برتر ایران

ــت  ــزود: ســازمان مدیری ــه اف ــوالد مبارک ــاوری ف ــاون فن مع
ــرای  ــران را ب ــر ای ــرکت های برت ــدی ش ــه بن ــی، رتب صنعت

ــام از  ــا اله ــد و فهرســتی ب ــی کن ــه م ــی تهی ســالیان متوال
رســالت آن ســازمان از طریــق فراهــم کــردن آمــار و اطاعات 
شــفاف و مفیــد در مــورد بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، 
ــه  فضــای روشــن تری از کســب و کار اقتصــادی کشــور ارائ
می دهــد و بــه مدیــران، سیاســتگذاران و پژوهشــگران 

از  دقیق تــری  درک  و  شــناخت  تــا  می رســاند  یــاری 
مقیــاس، ســاختار مالــی و اقتصــادی صنایــع و بنگاه هــای 
ــز در  ــد و رقابتــی ســالم را نی ــزرگ کشــور بیابن اقتصــادی ب
بیــن بنگاه هــا، در راســتای افزایــش رشــد اقتصــادی کشــور 
ایجــاد کننــد. وی در همیــن راســتا ادامــه داد: ایــن ســازمان 
ــگاه  ــه منظــور شــفاف ســازی فضــای کســب و کار و جای ب
ــا از نظــر  ــدی آنه ــه بن ــی و رتب اقتصــادی شــرکت های ایران
ــا هــدف گســترش  ــی، ب ــزان تاثیرگــذاری در اقتصــاد مل می
رقابــت در فضــای کســب و کار بنگاه هــای اقتصــادی و 
ــدی  ــه بن ــت های رتب ــیاری از فهرس ــرداری از بس ــا الگوب ب
متعــارف در جهــان از قبیــل فورچــون ۵۰۰، براســاس یــک یــا 
مجموعــه ای از شــاخص های خروجــی گــرا بــه رتبــه بنــدی 

شــرکت هامی پردازند.
    عوامل تعطیل شدن بنگاه های اقتصادی

ــن  ــدرو در ای ــل ای ــت عام ــس هیئ ــی، ریی ــور معظم منص
همایــش بــه مدیــران بنگاه هــا، تولیدکننــدگان و صنعتگــران 
توصیــه کــرد مزیت هــای رقابتــی خــود را شناســایی کننــد و 
در هــر حــوزه ای کــه فعالیــت می کننــد، بــه دنبــال شــریک 
بیــن المللــی باشــند. وی بــی توجهــی بــه ایــن دو مســئله 
را عامــل تعطیــل شــدن بســیاری از بنگاه هایــی عنــوان کــرد 
ــد.  ــت کرده ان ــور فعالی ــته در کش ــه گذش ــار ده ــه در چه ک

رییــس هیئــت عامــل ایــدرو در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــد اقتص ــوع رش ــه موض ــود ب خ

ــداز و برنامه هــای  ــب ســند چشــم ان ــی در قال چارچوب های
پنــج ســاله بــرای مــا مشــخص شــده، امــا بــا نگاهــی بــه 
ــان آنچــه  ــه می ــرد ۱۰ ســاله متوجــه می شــویم فاصل عملک

هســت بــا آنچــه بایــد باشــد، بســیار زیــاد اســت.
    چهار شاخصه برای انتخاب شرکت های برتر

 مـحـمــــد علــــی محمـــدی، مـدیــرعـــامل ســازمان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــش ب ــن همای ــز در ای ــی نی ــت صنعت  مدیری
ــدن  ــزوده ش ــا، از اف ــرکت ه ــاب ش ــای انتخ ــاخص ه ش
عوامــل،  راندمــان کل  وری کل،  بهــره  شــاخص   چهــار 
بهــره وری نیــروی انســانی و بازدهــی ســرمایه در ایــن 
ــاس  ــر اس ــدا ب ــرکت، ابت ــت: ۵۰۰ ش ــر داد. وی گف دوره خب

ــوند،  ــخص می ش ــد( مش ــروش )درآم ــزان ف ــاخص می ش
پــس از آن، بــر اســاس ۳۲ شــاخص دیگــر باهــم مقایســه 
ــت  ــازمان مدیری ــل س ــوند. مدیرعام ــدی می ش ــه بن و رتب
ــار  ــر را معی ــروش شــرکت های برت ــه ف ــر رتب ــی، تغیی صنعت
ــر  ــال اخی ــار س ــرکت ها در چه ــن ش ــاب ای ــی در انتخ اصل
ــترین  ــه بیش ــرکت هایی ک ــح داد: ش ــرد و توضی ــوان ک عن
 ارتقــای رتبــه را از نظــر شــاخص میــزان فــروش داشــته اند، 
ــه  ــه ب ــا توج ــدی ب ــه محم ــه گفت ــد. ب ــده ان ــاب ش انتخ
اهمیــت صــادرات غیرنفتــی بــرای کشــور، ۱۰ شــرکت برتــر 
صــادرات گــرا بــر اســاس شــاخص ترکیبــی صــادرات 

مشــخص و معرفــی شــده و ایــن شــاخص، ترکیبــی از ســه 
شــاخص میــزان صــادرات شــرکت، رشــد صــادرات و نســبت 

ــروش اســت. ــه ف صــادرات ب

فوالد مبارکه شرکت برتر در گروه 
فلزات اساسی شد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

 برچسب برخورداری،شایسته اصفهان نیست

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریاصفهان

ــادی  ــرایط اقتص ــل ش ــه دلی  ب
حاکــم بــر جامعــه کــه فقــر 
را افزایــش داده اســت، ســن 
مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز 
کمیتــه امــداد اصفهــان کاهــش 
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت ــت. مدی ــه اس یافت
ــاده  ــه آم ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه  اس
فعالیت هــای  حــوزه  در  ســازی  شــفاف  گونــه  هــر 
ــازی  ــای مج ــرد: در فض ــد ک ــتیم، تاکی ــداد هس ــه ام کمیت
ــته  ــه شایس ــت ک ــده اس ــاد ش ــن نه ــه ای ــی ب بی مهری های
نیســت. حمیدرضــا شــیران، بــا اشــاره بــه اینکــه ســه هــزار 
ــه امــداد در  ــر از خانواده هــای تحــت پوشــش کمیت و ۲۰۰ نف
اســتان اصفهــان بیمــار هســتند، افــزود: خانواده هــای تحــت 
پوشــش کمیتــه امــداد بــه صــورت جــدی بــا مشــکل لبــاس 
ــه  ــد توج ــتا بای ــن راس ــتند، در ای ــه رو هس ــاک روب و پوش
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــارکت های عموم ــگ مش ــت، فرهن داش
ــد.  ــدا کن ــترش پی ــه گس ــطح جامع ــد در س ــان بای مددجوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۸۰ هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم از 
خدمــات کمیتــه امــداد اســتفاده می کننــد بیــان داشــت: آمار 
ــه برچســب  ــد ک ــان نشــان می ده ــن اســتان اصفه محرومی
برخــورداری، شایســته ایــن اســتان نیســت. مدیــرکل کمیتــه 
امــداد اصفهــان، همچنیــن بــه پاییــن آمــدن ســن مراجعــه 
ــان اشــاره  ــداد اســتان اصفه ــه ام ــز کمیت ــه مراک ــدگان ب کنن
کــرد و افــزود: شــرایط اقتصــادی کنونــی کشــور فقــر را 
ــه  ــز ب ــن نی ــنین پایی ــراد در س ــت اف ــش داده و در نهای افزای

کمیتــه امــداد بــرای تامیــن مخــارج پنــاه آورده انــد. 
شــیران بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر هیــچ مددجویــی 
پشــت نوبــت دریافــت کمــک هزینــه جهیزیــه نیســت، 
اضافــه کــرد: در ۱۰ ماهــه ســال جــاری شــش میلیــارد 
تومــان کمک هزینــه جهیزیــه پرداخت شــده کــه ســقف ایــن 
ــه چهــار میلیــون تومــان  ــرای هــر فــرد نزدیــک ب کمک هــا ب

ــوده اســت.  ب
خودکفایــی  بــه  رســیدن  و  توانمندســازی  دربــاره  وی 
مددجویــان کمیتــه امــداد گفــت: در ســال ۹۴ بیــش از هفــت 
هــزار و ۸۰۰ شــغل توســط کمیتــه امــداد ایجــاد شــده اســت 
کــه بــا بازرســی ها و نظارت هایــی کــه انجــام می شــود 
مراقــب هســتیم آمــار اشــتباهی در ایــن زمینــه احصــا نشــود. 
وی درآمــد صندوق هــای صدقــات اســتان اصفهــان در ســال 
جــاری را ۲۴ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و افــزود: همــه ایــن 
درآمــد بــه مددجویــان پرداخــت شــده اســت و ریالــی از ایــن 
ــل  ــده در مح ــام ش ــای انج ــیاه نمایی ه ــم س ــد علی رغ درآم

دیگــری هزینــه نشــده اســت.

اخبار کوتاه

ورود سامانه جدید بارشی به 

چهارمحال و بختیاری
معــاون توســعه و پیش بینــی 
هواشناســــی چهارمحـــــال و 
بختیــاری از ورود ســامانه جدید 
ــر داد.  ــتان خب ــه اس ــی ب بارش
کــرد:  اظهــار  قطــره  مهــرداد 
تــا  بارشــی  جدیــد  ســامانه 
اواســط روز جمعــه در ســطح 
ــا  ــده بارش ه ــزود: عم ــود. وی اف ــد ب ــال خواه ــتان فع اس
ــرف  ــورت ب ــه ص ــتان ب ــطح اس ــنبه در س ــرای روز چهارش ب
 خواهــد بــود کــه عمدتــا مناطــق غربــی و شــمالی اســتان را 
ــرف و  ــارش ب ــدت ب ــه داد: ش ــره ادام ــرد. قط ــر می گی در ب
بــاران بــرای ســایر نقــاط اســتان قابــل ماحظــه نخواهــد بود. 
ــح  ــتان، تصری ــوای اس ــای ه ــش دم ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: پیش بینــی می شــود روزهــای پنج شــنبه و جمعــه 
دمــای هــوای اســتان حــدود هشــت تــا ۱۰ درجــه ســانتی گراد 
کاهــش یابــد. قطــره گفــت: روزهــای چهارشــنبه و پنج شــنبه 
ــا 6۰  ــه ۵۰ ت ــاط اســتان ب ــاد در برخــی از نق ســرعت وزش ب
ــر ســاعت خواهــد رســید. وی، خاطرنشــان کــرد:  کیلومتــر ب
بارش هــا نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت ۱۷ درصــد کاهــش 
و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰ درصــد کاهــش 

یافته است. ایسنا

یزد، دومین کانون نساجی کشور
ــتی  ــع دس ــت صنای ــه معاون ــرح و برنام ــر ط ــاور و مدی مش
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــتان  ــاجی در اس ــت نس ــر و صنع ــروزه هن ــت: ام ــور گف کش
یــزد، از اصیل تریــن، ســودآورترین و پیشــتازترین صنایــع 
ــن  ــن اســتان را دومی ــه ای ــه طــوری ک محســوب می شــود ب

ــت.  ــاخته اس ــور س ــاجی کش ــون نس کان
»حجــت الــه مرادخانــی« در نخســتین همایــش ملــی 
نســاجی ســنتی عنــوان کــرد: قدمــت هنــر نســاجی در یــزد 
بــه انــدازه ای اســت کــه می تــوان آوازه ایــن هنــر اصیــل را از 

ــنید.  ــخ ش ــک تاری ــای دور و نزدی گذرگاه ه
وی گفــت: تاریــخ نشــان می دهــد کــه یــزد همیشــه در 
ــه ســختی هایی  ــا توجــه ب ــوده اســت و ب نســاجی پیشــتاز ب
کــه در گذشــته در زمینــه راه وجــود داشــته اســت، یزدی هــای 
پرتــاش را مجبــور کــرده اســت تــا بــه جــای پــاس، جامــه 
ابریشــمین، ترمــه و حریــر یــزدی باکیفیــت را صــادر کننــد. 
ــن  ــزاری ای ــزی و برگ ــرد: برنامه ری ــی خاطرنشــان ک مرادخان
همایــش توانســته اســت بســیاری از صاحب نظــران و افــرادی 
کــه در زمینــه نســاجی حرفــی بــرای گفتــن دارد را فراخوانــد 
تــا از ایــن طریــق بتــوان ایــن صنعــت را نــه تنهــا حفــظ، بلکــه 

ترویــج و رونــق داد. مهــر

اخبار کوتاه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

ــی اســتانداری  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــا حضــور مع ب
اصفهــان، امــام جمعــه شــاهین شــهر، فرماندار شهرســتان 
شــاهین شــهر و میمــه، مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری 

اصفهــان، مدیــر عامــل ســازمان همیــاری 
شــهرداری های اســتان، شــهردار، رییــس 
شــاهین  اســامی  شــورای  اعضــای  و 
شــهر، مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت 
ــه  ــگاه کارخان ــهرداری، آزمایش ــماند ش پس
تولیــد کــود و مــواد آلــی شــرکت مدیریــت 
 پســماند شـــــهرداری شـــاهین شــهر 

به بهره برداری رسید. 
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــه مع ــی طرف ــد عل محم
شــهرداری شــاهین شــهر در ایــن آییــن ضمــن ادای 
ــت شــهری کشــور  ــه مدیری ــه شــهدای مجموع ــرام ب  احت
بــه ویــژه شــهدای آتــش نشــان حادثــه ســاختمان 

ــژه در  ــه وی ــور ب ــروزه در کش ــت: ام ــران گف ــکوی ته پاس
ــن  ــی مهمتری ــت محیط ــش زیس ــان چال ــتان اصفه اس
افــزود:  ادامــه  در  وی  ماســت.  پیشــروی  چالــش 
ــوا و  ــای آب، ه ــتی در بخش ه ــط زیس ــات محی موضوع
خــاک، زبالــه و پســماند در شــهرها و روســتاها و پســاب ها 
ــور  ــاون هماهنگــی ام را شــامل می شــود. مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری اصفه ــی اس عمران
ــزات  ــازی تجهی ــی س ــی بوم ــه اصل دو مولف
بازیافــت و کیفــی  کارخانه هــای مدیریــت 
ســازی آنــان گفــت: خوشــبختانه شــرکت 
مدیریــت بازیافــت شــهرداری شــاهین شــهر 
ایــن مولفه هــا را داراســت. طرفــه گفــت: 
وجــود مدیریــت شــهری توانمنــد در شــاهین شــهر باعــث 
موفقیــت ایــن شــهر بــوده اســت و شــاهین شــهر یکــی از 
شــهرهای موفــق اســتان در بخش هــای مختلــف عمرانــی 
و فرهنگــی و زیســت محیطــی بــوده و ایــن شــهر را در بین 

ــت. ــرده اس ــرو ک ــتان پیش ــر اس ــهرهای دیگ ش

بهره برداری از آزمایشگاه مدیریت پسماند شهرداری شاهین شهر

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

دانشــگاه کاشــان گفــت:  عمرانــی  طرح هــای  مدیــر 
ــن  ــا و دســتاوردهای دانشــگاه کاشــان در اولی توانمندی ه
نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاه ها، موسســات 

آموزشـــی و پــارک هـــــای علــم و فنــاوری 
ــود.  ــه می ش ــبز ارائ ــت س ــوزه مدیری در ح
ــن  ــزود: ای ــی اف ــین توفیق ــدس حس مهن
فجــر  دهــه  مناســبت  بــه   نمایشــگاه 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  همــت  بــه 
فنــاوری و ســازمان برنامــه و بودجــه از 
تاریــخ ۱6 تــا ۱۹ بهمــن مــاه جــاری در 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــور برگ ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
وی اظهــار کــرد: دانشــگاه کاشــان دراجــرای طــرح مدیریت 
 ســبز و کاهــش مصــرف انــرژی، طرح هــای نیــروگاه 
ــرارت،  ــرودت و ح ــرق، ب ــان ب ــم زم ــد ه ــی تولی ۳ مگاوات
ــه  ــاب مجموع ــه پس ــه تصفی ــرای حوضچ ــی و اج طراح

ورزشــی آینــه دانشــگاه کاشــان، طراحــی و اجــرای پایلــوت 
تحقیقاتــی تصفیــه فاضــاب، طراحــی و اجــرای سیســتم 
جمــع آوری پســاب روشــویی هــا بــه منظــور اســتفاده در 
ــاخت  ــی و س ــتی، طراح ــرویس بهداش ــک س ــاش تان ف
ــاال جهــت تامیــن آب گــرم  ــا راندمــان ب ــد ب دســتگاه جدی
آبگرمکــن  نصــب  خوابگاه هــا،  مصرفــی 
خورشــیدی جهــت تامیــن آب گــرم مصرفــی 
۱۴ ســاختمان، اصــاح بخشــی از شــبکه 
توزیــع ۲۰ کیلوولــت و ۴۰۰ ولــت و کوتــاه 
ــش  ــور کاه ــه منظ ــه ب ــیر تغذی ــردن مس ک
اتــاف تــوان را، اجــرا کــرده کــه در ایــن 
نمایشــگاه بــه صــورت ماکــت، پوســتر و 

ویدئــو پروژکتــور ارائــه می شــود. 
افــزود:  دانشــگاه کاشــان  عمرانــی  طرح هــای  مدیــر 
نمایشــگاه دســتاوردهای مدیریــت ســبز دانشــگاه کاشــان 
همچنیــن از بیســت و ســوم تــا بیســت و پنجــم در مجلس 

ــود. ــه می ش ــامی ارائ ــورای اس ش

در شهر

تحدید حدود عمومی
                                                 پیرو آگهی نوبتی  وبموجب ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد واماک  

تحدید حدودقسمتی از  اماک بخش های ۲و۳و۴حوزه ثبتی آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده 

بعمل  خواهد آمد  تحدید حدود اماک رأس ساعت ۸ صبح  هرروز انجام خواهد شد.

اماک وابنیه بخش دو آران وبیدگل  

شماره فرعی  از پاک ۵۳ اصلی واقع دریحیی آباد 

۷  فرعی: خانم زینب اخروی فرزندمحمود ،ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱.۲۵مترمربع.

۹۵/۱۲/۷

اماک وابنیه بخش سه آران وبیدگل

پاک های اصلی واقع دراماکن 

۷۹ اصلی : موقوفه  مرحومین  علی جندقیان و محمد اقدسی به تولیت و تصدی بر وقف اداره اوقاف  

وامور خیریه شهرستان آران وبیدگل چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکباب حمام 

۳۰۹۹اصلی : آقای عبدالحسین سالمی پور  فرزندعباس و خانم کبری کرم خانی بیدگلی  فرزندکریم 

) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹6  مترمربع.

۹۵/۱۲/۸

شماره فرعی  از پاک ۲6۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد 

۸۰۱ فرعی – بانو خانم زمینی آرانی فرزند حسینعلی – ششدانگ قطعه زمین 6 قفیزی 

۹۵/۱۲/۹

شماره های فرعی  از پاک ۲6۴۰ اصلی واقع در آران دشت 

مساحت۱۱۳  به  یکبابخانه  ؛ششدانگ  فرزندحسین  آرانی    محسن گلکاریان  آقای   ۱۷۹۹فرعی: 

مترمربع

پاک ۲۷۰۵ اصلی واقع در قنات ومزرعه دشت بیدگل

بعنوان تولیت بر وقف  مساجد وحمام  بیدگل   آران وبیدگل  اوقاف وامور خیریه  اداره  ۲۷۰۵اصلی  

6طاق از ۱6 طاق قنات ومزرعه دشت بیدگل

شماره های فرعی از پاک۲۸۰۷ اصلی واقع در یزدالن

۵  فرعی: اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل-  ششدانگ عمارت بقعه وصحن  ومسجد  زیارت 

یزدالن و حصار وطویله  طرفین آن

۹۵/۱۲/۱۰

۴۸فرعی: اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل -ششدانگ عمارت بقعه چهل دختران شهره 

۹۵/۱۲/۱۱

اماک وابنیه بخش۴ آران وبیدگل

۳۸۵۰ فرعی از پاک ۴۰اصلی واقع در نوش آباد: شهرداری نوش آباد ، ششدانگ قطعه زمین محل 

احداث ستاد نماز جمعه شهر نوش آباد  به مساحت۴۸۵ مترمربع. 

۹۵/۱۲/۱۴

۴۷اصلی -آقای مهدی رحمتی نوش آبادی فرزند  لطف اله شناسنامه شماره ۱۲۲،  ۹ سهم مشاع 

از ۱۲۰۰ سهم ششدانگ  مستثنیات مزرعه  جال آباد   مشتمل بر قنات و اراضی مشاعی تابعه واقع 

در  نوش آباد   

۹۵/۱۲/ ۱۵

لذابموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعام  میشود که در روز وساعت تاریخهای مقررفوق  

در محل  وقوع ملک حاضر در صورتیکه هریک از مالکین یانماینده قانونی آنها  در زمان تحدید حاضر 

نباشند ملک آنها مطابق ماده۱۴ قانون ثبت با حدود اظهارشده  و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد 

شد اعتراضات مجاورین  وصاحبان اماک طبق ماده ۲۰ قانون  ثبت  از تاریخ تحدید حدود   تا ۳۰ 

روز پذیرفته خواهد شدوطبق تیصره ۲ ماده واحده قانون تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت 

معترض  ظرف مدت یکماه  از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی  با تقدیم دادخواست به 

مرجع ذیصاح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست   را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید   ./

تاریخ انتشار :۱۳۹۵/۱۱/۱۳

رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبیدگل – عباس عباس زادگان 

۵/۲۲/۹۵۱/6۸۱ م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: علیرضا صابری فرزند محمد علی به مشانی خورزوق برخوار بلوار 

قائم مقام شرکت خورشید بار سپاهان مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: سید سعید موسوی  

: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره و شماره  به  المکان محکوم  به نشانی مجهول 

دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹۷۳۷۵۹۵۰۱۳۹۳ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت پرداخت و مبلغ 6۴۵۰۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و ضمنا هزینه اجرا ی حکم به عهده محکوم علیه می باشد .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند 

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

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

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

ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

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

قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای 

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

حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م 

ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(.

مدیر  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۹۳۷/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱

 دادنامه
خواهان : آقای مجید ذوالفقاری فرزند داود علی به نشانی اصفهان خ غرضی خ پرستار ک سیب 

نبش بن بست بنفشه پ ۳۰ خوانده: آقای شهرام جمالی زاده فرزند رمضان به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها :۱- مطالبه خسارت ۲- مطالبه وجه بابت.رای دادگاه در این پرونده خواهان آقای مجید 

ذوالفقاری فرزند داود علی دادخواستی به طرفیت خوانده شهرام جمال زاده فرزند رمضان به خواسته 

مطالبه مبلغ ششصد میلیون ریال بابت یک فقره سفته به شماره ۰۳۹۳۷۳ با احتساب هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده است. دادگاه با بررسی و مداقه در مندرجات پرونده و نظر به مفاد 

دادخواست تقدیمی و ماحظه رونوشت مصدق سفته و عدم حضور خوانده علی رغم نشر آگهی و ایراد 

و دفاع موثر دعوای خواهان را قابل اجابت دانسته و مستند به ماده ۳۰۷ از قانون تجارت و مواد ۱۹۸ 

و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست و هزینه دادرسی صادر و اعام می دارد. رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۱۸/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۱/۱۲

آگهی احضار متهم
اباغ  و  است  تعقیب  دادسرا تحت  این  از طرف  توهین   اتهام  به  اکرم حجازی  اینکه خانم  به  نظر 

احظاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون 

اول  آگهی در شعبه  انتشار  تاریخ  از  ماه  تا ظرف یک  اباغ  نامبرده  به  دادرسی کیفری مراتب  آیین 

حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  برخوار  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری 

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

 شد. 

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۹۸۳/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۰6

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیهمین مجتبی، زهرا، مرتضی، اعظم، عصمت، محمد، 

علی، اکرم، نصرت همگی هادی فرزندان رمضان هادی و ایران مرادی  بابت سهم االرث محکوم له 

خانم عزت هادی فرزند رمضان از ۵ قطعه زمین زراعی )۱- زمین زراعی بمساحت ۱۰۰۰ متر مربع 

واقع در جوی گود حسین آباد به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- زمین زراعی مساحت 6۵۰ متر مربع صحرای 

مربع مجاورت خ گاز  متر    ۵۰۰ به مساحت  زراعی  زمین  ریال ۳-   ۹۷۵۰۰۰۰۰ مبلغ  به  آباد  حسین 

صحرای حسین آباد علیا به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- زمین زراعی به مساحت 6۲۵ متر مربع واقع در 

صحرای حسین آباد به مبلغ 6۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۵- زمین زراعی به مساحت ۲۰۰ متر مربع نزدیک اتوبان 

شاهین شهر به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال( و یک واحد مسکونی واقع در خورزوق خ عرصه با دیوار و یک 

حلقه چاه آب عمیق و الکتروموتور به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که کل اموال فوق طبق نظریه کارشناش 

مبلغ  به  اله  ریالی محکوم  نظریه کارشناس که سهم  بشرح  است  ارزیابی شده  دادگستری  رسمی 

۴۹۵۱۴۸۹۷ ریال می باشد بوده است و با توجه به عدم پرداخت مبلغ ریالی آن این اجرا تصمیم به 

فروش کل آن از طریق مزایده را دارد و لذا جهت فروش جلسه مزایده ایی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ 

ساعت ۱۲ در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود و طالبین میتوانند پنج روز قبل از 

مزایده جهت بازدید از اماک فوق و ماحظه نظریه کارشناس به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار 

برگزار میشود و طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از اماک فوق و ماحظه نظریه 

کارشناس به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت شرکت در جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند 

و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 

میشود الزم به ذکر است خریدار میبایستی ۱۰ درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واریز نماید 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۹۵۰/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۱/۱۱

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه ۹۳۰۰۵۴ اجرای احکام که در آن محکوم 

علیه اله کرم رستگار محکوم است به پرداخت ۹۷۴۹۵۲۱۵ ریال در حق آقای عبداله حیدری و مبلغ 

۴۸۷۴۷6۰ ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۸ 

ساعت ۹ صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید میتوانند پنج 

روز قبا از مزایده از اموال واقع در پارکینگ شهدای دولت آباد بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته 

باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.۱-یک دستگاه گرانول شمل سیلندر ماردان با قطر دهنه ۱۳۰ 

مم ۱۲ عدد هیتر برقی المنتی –کله گی با شبکه سافی- قیف بارگیری دستگاه – یک عدد الکتروموتور 

با قدرت تقریبی ۵۰ ک وات –یک عدد الکترو موتور با قدرت ۳/۷ – گیربکس- یک عدد تابلو کنترل 

و فرمان دستگاه به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۲۳/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۲۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۱۳۷۷شماره  پرونده:  شماره   ۹۴۱۰۴۲۰۳۵۱۰۰۰۵۷۰ اجرائیه:  شماره 

۹۲۱۴۹۲تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۰6 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( 

به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی نشانی: اصفهان خ بزرگمهر ابتدای 

خ بزرگمهر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: اصغر     نام 

خانوادگی : جعفری  نام پدر : محمد علی    نشانی: مجهول المکان ۲- نام : حجت اله نام خانوادگی 

: کارگر نام پدر: علی نشانی : پایگاه هوا نیروز اصفهان شماره ۰6۸۰۷۳۲۱۲ ۳- نام : فرهاد – افسانه 

نام خانوادگی : زارع چاووشی نام پدر : مرتضی – مهدی نشانی : اصفهان خ آتشگاه باغ برج کوی 

یاس پاک ۳ منزل مرتضی حاج نوروز ۴- نام : بهمن نام خانوادگی : حمیدی دانشور نام پدر: بهزاد 

نشانی : مجهول المکان ۵- نام : محمد رضا نام خانوادگی : زارع چاوشی نام پدر: حسن نشانی : 

اصفهان خ دکتر بهشتی خ مسجد لنبان ۱۰ متر باالتر از مسجد فروشگاه چاوشی مشخصات نماینده 

یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : رضا  نام خانوادگی : رضایی مارچونه  نام پدر 

االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  بزرگمهر سرپرستی  ابتدای خ  بزرگمهر  اصفهان میدان   : نشانی  : محمد  

دفتر حقوقی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( به نمایندگی 

آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۴۱۰۰۹۰۳۵۱۰۰۳۴۳6 و شماره دادنامه )غیابی در خصوص فرهاد زارع 

از شعبه ۱۰  افسانه زارع و بهمن حیدری و اصغر جعفری( مربوطه ۹۳۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۰۷6۴ صادره  و 

حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال بابت اصل 

خواسته مبلغ دو میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن مبلغ سه 

میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک )۹۲/۴/۳۱( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از 

سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق خواهان و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت 

)رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰6 ق ا دم الزامی است (/ . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

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

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

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

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

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

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

باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 

شماره: ۳۴۲۳6/ م الف 

مدیر دفتر شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن فرهادیان     

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم صغرا کرمی دارای شناسنامه شماره ۱۱ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰6۲/۹۵ از این شورا در 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید سلیمانیان بشناسنامه  خواست گواهی حصر وراثت 

۱۲۱۰۰۰۸۱۰6 در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

ابوالفضل   –  ۲ الیگودرز  از  صادره   ۱۱ ش  ش  ابوالقاسم  فرزند  صغرا کرمی   –  ۱: به  است  منحصر 

سلیمانیان فرزند قلی ش ش ۳۳۴ صادره از گلپایگان  متوفی ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام 

ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک   تشریفات مقدماتی درخواست 

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

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 6۰۵/ م الف

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

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- اکبر ۲- قاسم      نام خانوادگی: ۱- فرهنگ زرگر ۲- دهقانی   شغل 

: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علیرضا    نام خانوادگی:دهقانی 

با وکالت دامون صادقی  نام پدر : غامحسین  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان خ عبدالرزاق 

کوچه شماره ۱۵ سرای شیشه گری حیاط دوم محکوم به:به موجب رای شماره ۸۰۲  تاریخ۹۴/۸/۱۹ 

حوزه ۱۸  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

به پرداخت تضامنی مبلغ پنجاه میلیون ریال )r ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت 

به  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  عنوان خسارت  به   ) ریال   ۳۰۰/r۰۰۰( ریال  سیصد هزار 

پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۸6/۳/۱6 لغایت زمان وصول و ایصال در حق 

خواهان و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعام می گردد/ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که 

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

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

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

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

 نماید.

شماره۳۴۳۱۰/ م الف دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت:  ارجنگی  نشانی محل  نام خانوادگی: عسگری  نام: سروش       مشخصات محکوم علیه: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد   نام خانوادگی:مهتری  نشانی محل اقامت: اصفهان 

– خ جی شرقی – بعد از سه راه شریعتی فروشگاه مهتری  محکوم به:به موجب رای شماره ۱۰۵۳ 

تاریخ۹۵/6/۱۸ حوزه ۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک 

میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ ۹۵/۲/۳۰ در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

 نماید

شماره۳۴۹۵۲/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ارائه توانمندی های دانشگاه کاشان در نمایشگاه مدیریت سبز
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حتما بخوانید!
اگر جشنواره با فیلم های مطرح تری...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم »اســرافیل« دومیــن ســاخته آیــدا پناهنــده هــم زمــان 
بــا جشــنواره فیلــم فجــر در اصفهــان نیــز اکــران خواهــد شــد. 
پناهنــده بعــد از موفقیــت جهانــی فیلــم ناهیــد امیــدوار اســت 
ــت تعــداد بیشــتری از  ــد در جشــنواره امســال نظــر مثب بتوان
ــم  ــن فیل ــده در دومی ــد. پناهن ــب کن ــدان را جل داوران و منتق
خــود هــم بــه دنبــال دغدغه هــای اجتماعــی رفتــه و فیلمــش 

را در ایــن ژانــر ســاخته اســت.
    پس از ناهید

اولیــن فیلــم آیــدا پناهنــده، اگرچــه در جشــنواره فیلــم فجــر 
ــی  ــن الملل ــنواره های بی ــا در جش ــود، ام ــق نب ــال موف پارس
ــگاه«  ــی ن ــش »نوع ــز بخ ــی از جوای ــی یک ــید و حت درخش
جشــنواره معتبــر کــن را از آن خــود کــرد. پناهنــده بعــد از ایــن 
ــش  ــال پی ــنواره امس ــختی را در جش ــه کار س ــت البت موفقی
ــورد  ــی م ــن الملل ــک فیلمســاز بی ــوان ی ــه عن ــرا ب رو دارد، زی
ــا از او  ــطح توقع ه ــا س ــت و طبع ــد گرف ــرار خواه ــاوت ق قض

ــود. ــاال خواهــد ب بســیار ب
    تیم حرفه ای

آیــدا پناهنــده بــه دالیلــی کــه عنــوان شــد در فیلــم دومــش 
ســعی کــرده جمعــی از بهتریــن بازیگــران را گــرد خــود 
ــد.  ــی نمان ــکی باق ــچ ریس ــرای هی ــی ب ــا جای ــد، ت ــع کن جم
هــدی  زارعــی،  مریــا  بازغــی،  پژمــان  تهرانــی،   هدیــه 
زیــن العابدیــن، ســهیا رضــوی و علــی عمرانــی همگــی 
ــی  ــرافیل هنرنمای ــه در اس ــتند ک ــته ای هس ــران کارکش بازیگ

. می کننــد

    خاطرات شمال
ــم  ــد فیل ــده هــم مانن ــم پناهن ــن فیل ــادی از دومی بخــش زی
ــن  ــا ای ــه ب ــرداری شــده، البت ــش در شــمال کشــور فیلمب اول
ــدران لوکیشــن  ــان، مازن ــه جــای گی ــار ب ــن ب ــه ای ــاوت ک تف

ــم اســرافیل اســت. ــی فیل اصل
    داستان

در خاصــه داســتانی کــه از فیلــم منتشــر شــده عنــوان شــده: 
»مــردی کــه ماهــی را دوســت داشــت، برگشــته اســت. 
ــردگان  ــردد... م ــر می گ ــروز را دوســت دارد ب ــه به ــری ک دخت
ــاز  ــم ب ــام فیل ــره از راز ن ــر، گ ــه آخ ــوند«. جمل ــده می ش زن
ــردگان  ــا م ــد ت ــیپورش می دم ــه در ش ــته ای ک ــد، فرش می کن

از جــای برخیزنــد. احتمــاال ماهــی و بهــروز، نقش هــای 
هدیــه تهرانــی و پژمــان بازغــی در فیلمــی اســت کــه داســتان 
ــه از  ــد. البت ــت می کن ــه را روای ــده شــدن عشــقی از یادرفت زن
عکس هــای فیلــم بــر می آیــد کــه بــه جــای دنیــای رمانتیــک، 
ــد.  ــم ش ــاب خواهی ــز پرت ــم انگی ــخ و غ ــی تل ــه دل فضای ب
پناهنــده در »ناهیــد«، بــه خوبــی توانســته بــود به انزلــی هویت 
ــل تصــور  ــر بســازد. قاب ــش، کاراکت ــه قهرمان ببخشــد و از خان
اســت کــه ایــن تجربــه در »اســرافیل« هــم تکــرار شــده باشــد 
و دســت کــم بــه لحــاظ بصــری، بــا فیلمــی تماشــایی مواجــه 
باشــیم. قــدرت پناهنــده در شــخصیت پــردازی هــم می توانــد 
نقطــه امیــدی باشــد تــا شــاید نزدیــک بــه یــک دهــه بعــداز 

ــای گذشــته  ــرات خــوش بازی ه »چهارشــنبه ســوری«، خاط
ــا صــور ایــن اســرافیل زنــده کنیــم. هدیــه تهرانــی را ب

    عوامل:
 کارگــردان: آیــدا پناهنــده، نویســندگان: ارســان امیــری، 
مدیــر  بشــگرد،  حســین  تولیــد:  مدیــر  پناهنــده،  آیــدا 
صفــی  هایــده  تدویــن:  قیــدی،  مرتضــی  فیلمبــرداری: 
 یــاری، صدابــرداران: جهانگیــــر میرشــکاری، مهـــــــدی 
ابراهیــم زاده، طــراح صحنــه: کیــوان مقــدم، دســتیار اول 
کارگــردان و برنامــه ریــز: رضــا ســخایی، طــراح گریــم: 
ــکاس:  ــاس: ســارا ســمیعی، ع ــراح لب ســودابه خســروی، ط
امیــد صالحــی، منشــی صحنــه: شــیدا باســمه چــی، مشــاور 
رســانه ای: منصــوره بســمل، تبلیغــات فضــای مجــازی: آریــان 
امیرخــان، امــور مالــی: نســاء حشــمتی، مدیــر صحنــه: 
ــی،  ــدی فهیم ــردان: مه ــادگار، دســتیاران کارگ ــد ی فرشــاد مه
ــید  ــه: رش ــتیاران صحن ــر، دس ــرا یکتاف ــت، میت ــد حقیق مجی
حســینی، ابراهیــم ناصــری، فیلمبــردار پشــت صحنــه: هــادی 
احمــدی، گــروه فیلمبــرداری: مجیــد نعیمــی، شــاهرخ زمانــی، 
ــردار:  ــتیار صداب ــواری، دس ــن شهس ــان، امی ــن فروتنی رامتی
ــتیار  ــو، دس ــا گلج ــاس: پریس ــتیاران لب ــری، دس ــن جعف امی
ــرزاد شــیار کار،  ــم: ف ــان گری ــرد بچــه، مجری ــن: رضــا ک تدوی
آیدیــن فرضــی، تــدارکات: مهیــار محمدیــان، مهــدی زهــری، 
ــژاد،  ــری ن ــد طمی ــدارکات: محم ــاران ت ــی، همی ــین زمان حس
رضــا مهــری، حمــل و نقــل: امیــر حســین محمــدی، حمیــد 
ــی، محســن خســروی، ســرمایه گــذاران:  ــر بیعت ــادری، اکب ق
ــد  ــرح: حام ــری ط ــداوردی، مج ــم خ ــر، مری ــتانه مهاج مس

ــر ــتانه مهاج ــده: مس ــه کنن ــروی، تهی ــن خس پروی

ســرانجام  امــام«  »خمینــی ای  انقابــی  ســرود   -
ــراث  ــی می ــار مل ــت آث ــت در فهرس ــوز ثب ــت مج توانس

بگیــرد. را  ناملمــوس 
- امیــر حســین رســتمی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
ــد:  ــه می گوی ــا ن ــود ی ــر ش ــرش بازیگ ــت دارد پس دوس
ــدارم، البتــه اجــازه می دهــم پســرم  راســتش دوســت ن
ــد. خوشــبختانه پســرم  خــودش راهــش را انتخــاب کن
ــوان پــدر برایــم  ــه عن ــدارد. ب هــم بازیگــری را دوســت ن
ســخت اســت کــه فرزنــدم بازیگــر شــود و بعــد شــاهد 
ایــن باشــم کــه در دمــای منفــی چهــار درجــه ســه بــار 
تــوی اســتخر بــرود تــا بــرای 10 ثانیــه مــردم را بخندانــد.
- فیلــم »چراغ هــای ناتمــام« کــه بــه عنــوان یــک فیلــم 
ــت  ــت رضای ــد، نتوانس ــاد می ش ــی از آن ی ــاع مقدس دف

مخاطبــان خــود را جلــب کنــد.
- مهــرداد فریــد کارگــردان فیلــم »دعوت نامــه« کــه 
ــا انتقــاد بســیاری مواجــه شــد،  در نشســت رســانه ای ب
گفــت: دوســتان صمیمــی مــن قبــل از آنکــه ایــن فیلــم 
ســاخته شــود، گفتنــد آن را نســاز. ایــن فیلــم در زمــان 
ــوت  ــت و س ــده، دس ــا خن ــاد ب ــرج می ــش در ب نمای
ــان در حیــن  ــود و بســیاری از مخاطب بســیاری همــراه ب

ــد. ــرک کردن ــم، ســالن را ت ــش فیل نمای
ــت:  ــر گف ــر تئات ــردان و بازیگ ــی کارگ ــا نعیم - حمیدرض
»ضمــن حمایــت از اعتــراِض بــه حــِق اصغــر فرهــادی، 
بایــد عرصــه ی جهــاِن پیــِش رو را بــا ادب، هنــر و 
 فرهنــگ در نوردیــد. اکنــون، زمــاِن ســرمایه گذاری و 

بهره برداری از میراث واالی گذشتگان است«.
- کیانــوش عیــــاری گفــت: بــا وجـــود انتظــــار و 
ــم ناراحتــی خــود را از دیــده  پیش بینــی قبلــی، نمی توان
نشــدن فیلــم »کاناپــه« در جشــنواره فیلــم فجــر پنهــان 

ــم. کن
- ســعید صفــری اســتاد زبــان فارســی دانشــگاه بلگــراد 
ــگاه ها  ــی در دانش ــان فارس ــتان زب ــد: در صربس می گوی
ــته  ــی داش ــل توجه ــوذ قاب ــی نف ــوزش عال ــز آم و مراک
ــار  ــن دی ــورمان در ای ــی کش ــای فرهنگ ــون مرزه  و اکن

رو به گسترش است.
- ابراهیــم ایــرج زاد کارگردان فیلم »تابســتان داغ« تاکید 
ــار  ــه آث  کــرد کــه فیلمــش در مــدل اجرایــی شــباهتی ب

اصغر فرهادی ندارد.
ــان  ــن بی ــی« ضم ــردان »دیوانگ ــی کارگ ــا قهرمان - رض
ــاد  ــاس و فس ــه اخت ــی« ب ــه »دیوانگ ــب ک ــن مطل ای
اقتصــادی می پــردازد، عنــوان کــرد کــه فیلمبــرداری ایــن 

ــود. ــروع می ش ــفندماه ش ــر از اس اث
- آرنولــد شــوارتزنگر بازیگــر نقــش »ترمیناتــور« دربــاره 
ــت  ــرد و گف ــت ک ــپ صحب ــران ترام ــع مهاج ــون من قان
بــا ایــن قانــون آمریــکا مســخره و احمقانــه دیــده 

می شــود.

اجرای نمایش های خیابانی 

در سطح شهر اصفهان

کیمیای وطن

ــوی  ــی از س ــای خیابان نمایش ه
تــاالر هنــر ســازمان فرهنگــی 
ــان در  تفریحــی شــهرداری اصفه
 ســطح شــهر برگــزار می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان 
شــهرداری اصفهــان، »چنــد اپیــزود از هشــت« بــا محوریــت 
ــت،  ــظ طبیع ــت حف ــا محوری ــاس« ب ــدس، »آم ــاع مق  دف
شــهروندی،  فرهنــگ  محوریــت  بــا  خــوب«  روز  »یــه 
 »کلکســیون بازیافتــــی« بــــا محوریــت اجتماعـــــی و 
بــی خانمان هــا، از جملــه نمایش هــای در نظــر گرفتــه 
ــواده  ــن خان ــت. »م ــهر اس ــطح ش ــرا در س ــرای اج ــده ب ش
می خواهــم« بــا محوریــت مشــکات تشــکیل خانــواده، 
»ماجراهــای آبــی آقــای بیــکار« بــا محوریــت آب و فرهنــگ 
ــه  ــی اســت ک ــر نمایش هــای خیابان ــز از دیگ مصــرف آب نی
ــن  ــا 17 بهم ــی از 13 ت ــای خیابان ــود. نمایش ه ــرا می ش اج
 مــاه در نقــاط مختلــف ســطح شــهر اصفهــان از جملــه 
عباســی،  هتــل  روی  روبــه  جهــان،  نقــش   میــدان 
ســی و ســه پــل، میــدان جلفــا و حــرم زینبیــه برگــزار 
 خواهــد شــد. هــر یــک از ایــن نمایش هــا در ســاعات 
15 تــا 17 عصــر از ســوی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگــی 

می شــود. اجــرا  اصفهــان  شــهرداری  تفریحــی 
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کنگــره  تبلیغــات  و  رســانی  اطــاع  کمیتــه   مســوول 
ــن  ــس ای ــب تندی ــانی از نص ــم کاش ــی محتش ــن الملل  بی
مرثیــه ســرا خبــر داد. مصطفــی جــوادی مقــدم گفــت: ایــن 
تندیــس درراســتای برگــزاری کنگــره بیــن المللــی محتشــم 
کاشــانی در ورودی خیابــان منتهــی بــه مقبــره محتشــم 
کاشــانی نصــب می شــود. بــه گفتــه وی، رونمایــی از چندیــن 
کتــاب و کتــاب شناســی محتشــم، زندگــی و اندیشــه 
ــه شــده  ــاالت ارائ ــده مق ــه، چــاپ چکی محتشــم در 10 مقال
در کنگــره وتجدیــد چــاپ دیــوان محتشــم کاشــانی از جملــه 
برنامه هــای جانبــی کنگــره بیــن المللــی محتشــم کاشــانی 
ــان  ــی محتشــم کاشــانی« همزم ــن عل ــال الدی اســت. »کم
ــم  ــان چش ــوی در کاش ــب صف ــاه طهماس ــاهی ش ــا پادش  ب
بــه جهــان گشــود و در ربیع االول ســال 996 درگذشــت. شــعر 
عاشــورایی بســیار معــروف بــا مطلــع »بــاز ایــن چــه شــورش 
ــار گرانســنگ  ــه آث ــم اســت« از جمل ــق عال اســت کــه در خل

ایــن شــاعر پــرآوازه مرثیــه ســرای کشــور اســت.

اخبار کوتاه

معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی بــا اشــاره 
ــم فجــر  ــد روز اول؛ جشــنواره فیل ــد در چن ــه نبای ــه اینک ب
را براســاس فیلم هــای نمایــش داده شــده قضــاوت 
ــا در  ــان فیلم ه ــر چیدم ــدم اگ ــه معتق ــت: البت ــرد، گف ک
بــرج میــاد بــه گونــه ای بــود کــه جشــنواره بــا فیلم هــای 

می شــد،  شــروع  مطرح تــری  و  قوی تــر 
ــود.  بهتــر ب

حبیب ایل بیگــی، بیــان کــرد: مــن همــه 
ــده ام  ــنواره را دی ــر در جش ــای حاض فیلم ه
و بــه نظــرم کلیــات آنهــا خیلــی رو بــه جلــو 
ــعاری  ــا ش ــم واقع ــاره ه ــن ب ــت. در ای اس
ســال  هــر  چــون  نمی کنــم،  اظهارنظــر 

ــم خــوب در جشــنواره  ــوده کــه تعــدادی فیل همین طــور ب
ــم  ــدود ۲0 فیل ــن ح ــر م ــم از نظ ــال ه ــته ایم؛ امس داش

ــود دارد.  ــنواره وج ــوب در جش خ
ــا چنــد فیلــم در روزهــای اول  او افــزود: بنابرایــن نبایــد ب
جشــنواره قضــاوت کــرد، هــر چنــد بایــد چیدمــان فیلم هــا 

بــه شــکل دیگــری می بــود، چــون شــروع جشــنواره هــم 
مثــل خــود سینماســت کــه دوســت داریــم وقتــی فیلمــی 
را در ســالن می بینیــم شــروع داســتان بــه گونــه ای  باشــد 

کــه مــا را بــرای ادامــه تماشــا کــردن، نگــه دارد. 
وی افــزود: ایــن اتفــاق بایــد در انتخــاب فیلم هــای 
روزهــای اول هــم در بــرج میــاد پیــش 
می آمــد، هــر چنــد در بــرج میــاد کــه 
اهالــی رســانه و منتقــدان حضــور دارنــد باید 

همــه، تمــام فیلم هــا را ببیننــد.
ایــل بیگــی بــا بیــان اینکــه در روزهــای 
خواهیــد  را  قوی تــری  فیلم هــای  آینــده 
ــد،  ــب می کنن ــه را جل ــت هم ــه رضای ــد ک دی
ــه اســت کــه یــک ســال  گفــت: جشــنواره فجــر ایــن گون
کارگردان هــای صاحــب نــام زیــادی بــه آن می آینــد 
ــداد  ــاید تع ــرم ش ــه نظ ــال ب ــر و امس ــال کمت ــک س و ی
ــازان  ــای فیلمس ــا فیلم ه ــد، ام ــر باش ــوتان کمت پیشکس

ــنا ــت. ایس ــوب اس ــم خ ــازه کار ه ت

اگر جشنواره با فیلم های مطرح تری شروع می شد، بهتر بود
تهیه کننــده »کــودک شــو« اعــام کــرد کــه ایــن برنامــه تــا 
ــش  ــا پخ ــه آن ب ــد و فاصل ــد می رس ــه تولی ــر ب 10 روز دیگ
ــه  ــاره ب ــا اش ــدی، ب ــوذر پورمحم ــود. اب ــد ب ــک خواه نزدی
مراحــل نهایــی تولیــد »کودک شــو« در شــبکه نســیم گفت: 
در حــال آمــاده ســازی نهایــی دکــور برنامــه در فرهنگســرای 

بهمــن هســتیم کــه در مراحــل پایانــی 
 نصــب ویدیــو پروژکشــن و... قــرار دارد. 
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای فرهنگســرای 
ــن  ــرای بهم ــد: فرهنگس ــادآور ش ــن، ی بهم
 یــک مجموعــه کامــل فرهنگــی اســت؛ 
ــزرگ  ــه ب ــن مجموع ــات ای ــه امکان از جمل
ــه  ــی اســت ک ــی ســالن شــهید آوین فرهنگ

بــه لحــاظ ظرفیــت و امکانــات فنــی از ســالن اصلــی 
افــزود:  پورمحمــدی  اســت.  بهتــر  هــم  میــاد   بــرج 
»کــودک شــو« برنامــه ای بــا حضــور حداکثــری بچه هــای 
ــن  ــن حــال مخاطــب ای ــا ای ــا 6 ســال اســت؛ ب ــن 3 ت بی
بــرای کــودکان  برنامــه  و  برنامــه خانواده هــا هســتند 

ــد  ــازی می کنن ــا ب ــه بچه ه ــن برنام ــع در ای ــت. درواق نیس
در  اضافــه کــرد:  وی  می دهنــد.  مســابقه  بزرگترهــا  و 
قســمتی از برنامــه نیــز، چهره هــا همــراه بــا فرزنــدان خــود 
ــان  ــد خودش ــد فرزن ــه می توان ــه البت ــوند ک ــوت می ش دع
ــد از دل  ــا باشــد و بع ــک آنه ــدی از آشــنایان نزدی ــا فرزن ی
ــلبریتی  ــرد س ــه ف ــد ک ــا آن فرزن ــه ب مصاحب
می شــویم.  او  زندگــی  وارد  می شناســد  را 
الگوبــرداری  دربــاره  کننــده  تهیــه   ایــن 
»کــودک شــو« از دو مســابقه مطــرح خارجی 
ــه  ــو« از دو برنام ــودک ش ــرد: »ک ــح ک تصری
ــت و  ــده اس ــرداری ش ــق الگوب ــی موف خارج
ــران و فرهنــگ خودمــان  ــا ای مــا متناســب ب
ــان  ــاره زم ــان درب ــم. وی در پای ــر داده ای ــی را تغیی آیتم های
ــد و  ــادآور شــد: تولی ــز ی ــد و پخــش برنامــه نی ــی تولی نهای
ــود.  ــه یکدیگــر خواهــد ب ــی نزدیــک ب پخــش برنامــه خیل
ــر  ــه دیگ ــه هفت ــا س ــد و ت ــر تولی ــا 10 روز دیگ ــااًل ت احتم

ــر ــم. مه پخــش را شــروع کنی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9309980351000544شماره  پرونده:  شماره   95104۲0351000506 اجرائیه:  شماره 

93061۲تاریخ تنظیم: 1395/10/۲8 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک قوامین به شماره ثبت 

397957 به مدیریت آقای سید محمد حسینی  نشانی: اصفهان  خ سجاد حدفاصل چهارراه آپادانا 

و چهارراه سپه ساالر سرپرستی بانک قوامین  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: حسنعلی   نام 

خانوادگی : طراوت نام پدر : حاجی بابا    نشانی: مجهول المکان ۲- نام : سعید نام خانوادگی : 

ابراهیمی نام پدر: محمود نشانی : مجهول المکان 3- نام : جال نام خانوادگی : شمس نام پدر: 

حسن نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : 

آرزو  نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی  نام پدر : سیف اله  نشانی : فاورجان خیابان میثم ساختمان 

به  ثبت 397957  به شماره  قوامین  بانک  لهم  له / محکوم  : وکیل محکوم  رابطه  نوع  رود   زاینده 

مدیریت آقای سید محمد حسینی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره 95100903510036۲1 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351000131 محکوم علیها محکوم 

هستند به پرداخت تضامنی مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ یازده میلیون 

و دویست و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن ، مبلغ ده میلیون و هشتاد هزار ریال 

بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ 

تقدیم دادخواست )1393/5/۲5( لغایت اجرای حکم با ماخذ ۲6/5 درصد در سال در حق خواهان و 

نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. )رعایت تبصره ۲ ماده 306 ق ا د م الزامی است (  

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

قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا 

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

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

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

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

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: 34۲33/ م الف  مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9509980351000۲36شماره  پرونده:  شماره   95104۲0351000491 اجرائیه:  شماره 

9503۲۲تاریخ تنظیم: 1395/10/۲6 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سید رسول  نام خانوادگی : 

طباطبائی  نام پدر: سید حسین    نشانی: اصفهان – خ هشت بهشت شرقی – ک وحدت – مقابل ک 

انقاب – به کد پستی 8157919153 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمود    نام خانوادگی 

: رجائیان نام پدر: عبدهللا    نشانی: مجهول المکان ۲- نام : حاج حسین نام خانوادگی : شاهزیدی 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم  المکان محکوم  نام پدر: محمد نشانی : مجهول 

مربوطه به شماره 9510090351003850 و شماره دادنامه مربوطه 9509970351001051 محکوم علیه 

محکوم است )آقای حسین شاهزیدی ( به انتقال رسمی میزان 43/5 سهم از 933 سهم از یک سهم 

مشاع از ۲799 سهم از سه سهم مشاع از 18 سهم شش دانگ پاک ثبتی 15۲01/5 بخش 5 ثبتی 

اصفهان به نام خواهان و الزام خوانده ردیف اول )آقای محمود رجائیان ( به پرداخت یک میلیون و 

هشتصد و بیست و سه هزار و هشتصد  و ده ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا اجرای احکام مکلف به رعایت تبصره ۲ ماده 306 ق ا د 

م می باشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

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

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 

شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

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

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

شماره: 34۲35/ م الف  مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی     

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9309980351000517شماره  پرونده:  95104۲0351000513شماره  اجرائیه:  شماره 

930584تاریخ تنظیم: 1395/10/۲9 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک قوامین به شماره ثبت 

آقای سید محمد حسینی      نشانی: اصفهان خ سجاد حدفاصل چهارراه  به مدیریت   397957

آپادانا و چهارراه سپه ساالر سر پرستی بانک قوامین  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: حمید 

رضا    نام خانوادگی :دهقانی پور نام پدر : نظام علی    نشانی: مجهول المکان ۲- نام : محمود نام 

خانوادگی : اله یاری نام پدر: احمد نشانی : مجهول المکان 3- نام : بهرام نام خانوادگی :صادقی 

نام پدر : خدامراد نشانی : مجهول المکان 4- نام : مصطفی نام خانوادگی : خسرویان نام پدر : امیر 

علی نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 

شماره 9510090351003859 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351001893 محکوم علیها محکوم 

هستند به پرداخت تضامنی مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یازده 

و  دویست  و  میلیون  یازده  مبلغ  اصل خواسته  بابت  ریال  هزار  پنج  و  و شصت  دویست  و  میلیون 

شصت و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرسی مبلغ هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت 

حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت هفت میلون و هفتصد و پنجاه و دو هزار 

ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادگستری و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست )1393/5/۲5(  لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ مندرج در ماده 3 قرار داد )هر 

سه ماه هزار ریال سه ریال در روز ( در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت. رعات تبصره ۲ ماده 306ق ا دم الزامی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

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

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

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

اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 34۲34/ م الف  مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی     

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر شجاعی  دارای شناسنامه شماره 1۲7۲636097  به شرح دادخواست به کاسه 60۲7/95 

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

واژنانی  بشناسنامه 15  در تاریخ 95/10/19   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- زینب علی بخش ۲09 همسر ۲- عصمت انصاری 6 مادر 3- امیر 

شجاعی واژنانی 1۲7۲636097 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 : 350۲1/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی احضار متهم )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست( 
تاریخ  پرونده:9509980360۲00085  شماره   951011035440۲18۲: نامه  شماره 

در  خواست  موجب کیفر  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو  تنظیم:1395/11/04محاکم کیفری 

پرونده کاسه9509980360۲0085 و 950154 ک 118 متهم سروش سلیمی فر شکایت آقای محمود 

مصلحی بهارانچی فرزند مرتضی به اتهام تهدید تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 

شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 95/1۲/14 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 

مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی 

اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  مراتب یک  کیفری  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای 

مقررات  مطابق  عدم حضور،  در صورت  است  بدیهی  گردد.  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت  در  انتسابی 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

شماره :34905/م الف  شعبه 118 دادگاه کیفری دو اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
شماره در خواست : 9510460350900139شماره پرونده: 95099803509007۲0شماره بایگانی شعبه: 

950835 تاریخ تنظیم: 1395/10/۲0 در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 

زمانی به طرفیت خواندگان محمد حسین شجاعی و نعمت اله درویشی به خواسته مطالبه وجه چک 

دادخواستی را به شعبه  9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 

1395/1۲/14 ساعت 10 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به در 

خواست خواهان مبنی بر نشر  آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

مدنی دستور  تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و 

اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر گردند.شماره: 33104/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350800797شماره  پرونده:  9510100350810133شماره  اباغیه:  شماره 

خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فارسانی   یداللهی  علی  1395/10/15خواهان  تنظیم:  تاریخ   951001

رضا فیض  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 315 

ارجاع و به کاسه 9509980350800797 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1۲/14 و ساعت 

08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 

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

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 330۲9/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - جمالی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-1146 ش 51 ح خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی  

دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1- مهدی کبیری ۲- حسین کبیری  تقدیم نموده است. وقت 

رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 95/1۲/14 ساعت 10:30 صبح   تعیین گردید باتوجه  به  مجهول 

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

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

)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 31686/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
شعبه  بایگانی  9009980351300844شماره  پرونده:  شماره   95104۲0351300470 اجرائیه:  شماره 

الحسنه  قرض  :موسسه  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/11/04 تنظیم:  900855تاریخ   :

مهربسیجیان  نشانی: خ توحید – جنب تاالر فرشچیان  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: سید 

محسن    نام خانوادگی : موسوی کیا  نام پدر: سید احمد   نشانی: ملک شهر – رباط سوم ک ۲1 

مجتمع رز واحد 9 ۲- نام: مهدی نام خانوادگی : رهبریان نام پدر: سعید نشانی : مجهول المکان 

3- نام : وحید  نام خانوادگی : امیر یوسفی نام پدر: حسن نشانی : مجهول المکان 4- نام: محمد 

قانونی  قائم مقام  یا  نماینده  المکان مشخصات  : مجهول  نشانی  زاده  : حسین  نام خانوادگی  رضا 

محکوم له /محکوم علیه نام : حسن  نام خانوادگی : شیروانی فیل ابادی نام پدر : رحمت اله نشانی 

: اصفهان – اصفهان خ حکیم شفایی اول کوچه سجاد ۲ پ 6  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 

لهم موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان نام : مهرداد  نام خانوادگی : کشاورزیان  نشانی : چهارباغ 

باال مجتمع پارسیان زیر زمین واحد 104  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : موسسه قرض 

به شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست  تعالی  به: بسمه  الحسنه مهربسیجیان محکوم 

است  محکوم  علیه  محکوم   9109970351301051 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090351303855

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  ریال   101/630/000 مبلغ  پرداخت  به  به تضامنی خواندگان 

سر رسید تا تاریخ وصول بر اساس شاخص اعامی و پرداخت مبلغ 5/807/1۲0 ریال بابت خسارت 

دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکو علیه 

است. )حکم غیابی ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

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

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

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

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

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

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

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 

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

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

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

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

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

1394( شماره: 34309/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی     

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: بیژن      نام خانوادگی: نوروزی راد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:قاسم   نام خانوادگی:قاسمیان  نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان پروین 

اعتصامی خ شیخ طوسی شرقی کوی بهار بن بست شفیعی پاک 387 ط ۲ محکوم به:به موجب 

رای شماره 131۲ تاریخ95/8/4حوزه 3۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ r 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته ) به خواسته 

یک فقره چک به شماره 794۲۲1 مورخ 95/5/۲7 ( و پرداخت مبلغ r000/۲05/ 5 ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/5/۲7 تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره34۲79/ م الف دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه 95151۲ خواهان غامرضا جانقربان   در خصوص 

60/400/000 ریال به طرفیت رحیم هاشمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخه 95/1۲/14 ساعت 10 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

پستی  پاک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد- 

و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   45 شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای   8165756441

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 34947/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

نگاهی به فیلم »اسرافیل« ساخته آیدا پناهنده

عشق هرگز نمی میرد

مسابقه »کودک شو« به شبکه نسیم می آید

ما
سین

م 
سال

س: 
عک
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حتما بخوانید!

درخواست اعجوبه کشتی آمریکا از ... چهارشنبه  13  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  359 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

دختران بسکتبالیست ایران امیدوار شدند
فدراســیون جهانــی بســکتبال در 
تازه تریــن تصمیــم خــود اجــازه 
ــر  ــش س ــون پوش ــا قان داده ت
بانــوان بسکتبالیســت تغییــر 
جهانــی  فدراســیون  کنــد. 
بســکتبال از ســال 2014 یــک 
مهلــت دو ســاله را به کشــورهای 
ــوز  ــن مج ــرای گرفت ــا را ب ــر فیب ــا نظ ــود ت ــلمان داده ب مس
ــی  ــای بین الملل ــرکت در رقابت ه ــرای ش ــاب ب ــی حج قطع
جلــب کننــد. اکنــون و پــس از پایــان یافتــن مهلــت دو ســاله، 
طبــق  کــه  کــرده  اعــام  تصمیــم،  تازه تریــن  در  فیبــا 
گزارش هـــــای ارسال شــــده از تأثیــــر 2 ســـال طـــرح 
آزمایشــی اش، تصمیــم گرفتــه قوانیــن خــود را برای پوشــش 
ــی  ــه فن ــد و از کمیت ــر ده ــت تغیی ــوان بسکتبالیس ــر بان س
درخواســت کــرده تــا پیشــنهادهایی را بــرای اســتفاده از 
پوشــش ســر ارائــه دهــد، بــه نحــوی کــه ســامت ورزشــکاران 
حفــظ شــود. کمیتــه فنــی بایــد تا مــاه مــی )اردیبهشــت 96( 
پیشــنهاد خــود را بــه فیبــا اعــام کنــد. قوانیــن گذشــته فیبــا 
ایــن گونــه بــود کــه بانــوان نمی توانســتند از پوشــش ســر در 
ــا ایــن تصمیــم  مســابقات رســمی اســتفاده کننــد. اکنــون ب
فیبــا، بانــوان بسکتبالیســت ایرانــی یــک گام دیگــر بــه حضور 
نزدیک تــر  بــا حجــاب اســامی  در رقابت هــای رســمی 

می شوند. کاپ

دژاگه ناجی ولفسبورگ
اشــکان دژاگــه بــا امضــای قــراردادی شــش ماهــه بــه 
ولفســبورگ، تیــم ســابق خــود بازگشــت. او تاکیــد دارد کــه 
ــت.  ــران اس ــریع از بح ــروج س ــال خ ــه دنب ــم ب ــن تی ــا ای ب
ایــن بازیکــن 30 ســاله کــه پیش تــر در العربــی قطــر 
ــاره حضــورش در ولفســبورگ، گفــت:  ــازی می کــرد، درب  ب
از بازگشــت بــه ولفســبورگ هیجــان زده و خوشــحال هســتم. 
 دلــم بــرای بوندســلیگا تنــگ شــده بــود. خیلــی خوشــحالم 
کــه بــار دیگــر بــه اینجــا آمــدم و امیــدوارم کــه بــا عملکــردم 
در زمیــن مســابقه بتوانــم پاســخ اعتمــاد ســران ولفســبورگ 
 را بدهــم. دژاگــه ادامــه داد: بــه خوبــی مــی دانــم کــه 
در حــال حاضــر ولفســبورگ در شــرایط ســختی قــرار گرفتــه و 
می خواهــم بــه تیــم کمــک کنــم تــا هرچــه ســریع تر از ایــن 
بحــران خــارج شــود و بــه رتبــه بهتــری در جــدول رده بنــدی 
دســت پیــدا کنــد. اوالف ربــه، مدیــر ورزشــی باشــگاه 
ولفســبورگ، گفــت: امیدواریــم حضــور اشــکان در تیــم بهتر از 
قبــل باشــد، او بازیکنــی در خدمــت تیــم اســت و بــه خوبــی 
ولفســبورگ را می شناســد و حضــور او بــرای مــا بســیار مهــم 

و مفیــد خواهــد بــود. 
ولفســبورگ در حــال حاضــر در رده چهاردهــم جــدول هجــده 

تیمــی بوندســلیگا قــرار دارد.

 استویچف با فدراسیون والیبال ایران 

به توافق نرسید
یکــــی از ســــایـت هــــــای 
ــری  ــال در خب ــی والیب بین الملل
ــرات  ــرایط مذاک ــی ش ــه بررس ب
فدراســیون ایــران بــا گزینه هــای 
ــت.  ــه اس ــرش پرداخت ــد نظ م
ــه  ــد ک ــی ش ــایت مدع ــن س ای
رادوســتین اســتویچف کــه یکی 
ــران  ــال ای ــم والیب ــری تی ــای مربیگ ــن گزینه ه از اصلی تری
بــود، بــا فدراســیون ایــن کشــور بــه توافــق نرســید. بر اســاس 
اخبــار رســیده، مربــی بلغــاری بــا محمدرضــا داورزنــی 
مذاکــره ای ناموفــق داشــت و بــدون توافــق خاصــی در نهایــت 
تهــران را بــه ســمت صوفیــه، پایتخــت بلغارســتان تــرک کــرد. 
ــران پــس از  ــال ای ــی والیب ــم مل ــت تی ــه بلغــاری هدای گزین
ــخنانی  ــگاران در س ــع خبرن ــی در جم ــا داورزن ــرات ب مذاک
درمــورد اینکــه چقــدر بــرای نشســتن روی نیمکــت تیــم ملــی 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــل اس ــانس قائ ــود ش ــرای خ ــران ب ای
ــا  ــه ایــن ســوال مشــکل اســت و مــن نمی توانــم ب  پاســخ ب
 2 روز حضــور در ایــران بــه ایــن ســوال جــواب بدهــم؛ 
بهتــر اســت ایــن ســوال از رییــس فدراســیون والیبــال 

پرسیده شود. فارس

رسول خادم و حسن یزدانی 

به روسیه می روند
فدراســیون کشــتی روســیه از رســول خــادم و حســن یزدانــی 
قهرمــان المپیــک، بــرای حضــور در مســابقه تیــم کشــتی آزاد 
ایــن کشــور بــا تیــم منتخــب جهــان دعــوت کــرد. فدراســیون 
کشــتی روســیه قصــد دارد در روزهــای 2 و 3 خردادمــاه ســال 
ــم کشــتی آزاد روســیه و منتخــب  ــن تی 96 مســابقه ای را بی
کشــتی جهــان در شــهر والدی قفقــاز ایــن کشــور برگــزار کنــد. 
ــود  ــزار می ش ــزار دالری برگ ــزه 120 ه ــا جای ــا ب ــن رقابت ه ای
ــران و  ــتی گی ــفر کش ــت و س ــای اقام ــی هزینه ه ــه تمام ک
ــد  ــزاری پرداخــت خواه ــه برگ ــز از ســوی کمیت ــان نی همراه

شــد.

تیم ملی عراق ۲۰ اسفند به ایران می آید
اردوی  برگــزاری  منظــور  بــه  عــراق  فوتبــال  ملــی   تیــم 
ــی  ــه نهای ــت مرحل ــدار دور برگش ــن دی ــازی و اولی ــاده س آم
ــفندماه  ــتم اس ــیه، بیس ــی 201۸ روس ــام جهان ــابقات ج مس
وارد تهــران می شــود. طبــق اعــام کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
دیــدار دو تیــم ملــی فوتبــال عــراق و اســترالیا روز پنجشــنبه 
رأس ســاعت 16:30 مــارس(   23( فروردیــن 96   ســوم 

در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس ورزش

ــور  ــر حض ــگ برت ــال لی ــای امس ــی از جذابیت ه  یک
دروازبــان هــای ممتــاز درون دروازه اکثــر تیم هاســت. 
شــاید آمــار پاییــن گلزنــی در لیــگ ایــران را بایــد در 
وجــود همیــن دروازبــان هــا جســت و جــو کــرد. ایــن 
ــدن  ــاگران از دی ــده تماش ــث ش ــه باع ــر چ ــاق اگ اتف
ــی  ــم مل ــا تی ــوند، ام ــروم ش ــر گل مح ــای پ بازی ه
ــد؛  ــرا باش ــن ماج ــزرگ ای ــده ب ــد برن ــران می توان ای
زیــرا آنقــدر دروازبــان خــوب در ایــران وجــود دارد کــه 
ــت از دروازه  ــت حراس ــان از باب ــا خیالم ــال ه ــا س ت

تیــم ملــی راحــت اســت. 
بهتریــن  ایــران  حاضــر  حــال  در  اغــراق   بــدون 
دروازبــان هــای آســیا را در اختیــار دارد و از ایــن 
تیم هــای  دیگــر  بــا  داری  معنــا  فاصلــه  جهــت 
آســیایی دارد. بــه همیــن بهانــه در ایــن گــزارش 
 نگاهــــی خواهیــــم داشــت بـــه مـوفق تــریـــن 

دروازبان های لیگ برتر تا هفته نوزدهم.
    علیرضا بیرانوند، پرسپولیس

دروازه بــان قرمزهــا پــس از هــر بــازی در ایــن تیــم، 
جایــگاه خــود را در جــدول گلرهــا دســت نیافتنی تــر 
می کنــد. بیرانونــد کــه در دیــدار برابــر صبــا نیــز 
ــداد  ــت تع ــت توانس ــه داش ــته نگ ــود را بس  دروازه خ
کلیــن شــیت هــای خــود را بــه عــدد 11 برســاند و در 
ــه  ــز صدرنشــین محســوب شــود. او ک ــم نی ــن آیت ای
ــه میــدان رفــت  ــرای پرسپولیســی ها ب ــازی ب در 14 ب

تنهــا 3 گل دریافــت کــرده اســت. 

ــود  ــه از خ ــی ک ــار خوب ــا آم ــان ب ــرخ پوش ــر س  گل
ــار  ــک ب ــه ی ــر 420 دقیق ــت ه ــته اس ــا گذاش ــه ج ب

دروازه خــود را بــاز شــده می بینــد.
    رشید مظاهری، ذوب آهن

رشــید مظاهــری نیــز در بــازی اخیــر ذوب آهــن 

ــم  ــن تی ــای خــود از دروازه ای ــا واکنش ه توانســت ب
بــه خوبــی حفاظــت کنــد و تعــداد کلیــن شــیت هــای 
ــد در  ــس از بیرانون ــاند و پ ــدد 10 برس ــه ع ــود را ب خ
رده دوم قــرار بگیــرد. مظاهــری کــه در 17 بــازی 
بــرای اصفهانی هــا بــه میــدان رفتــه اســت تنهــا 9 بــار 

اســیر مهاجمــان حریــف شــده و میانگیــن زمانــی بــاز 
شــدن دروازه خــود را بــه 170 دقیقــه رســانده اســت.

    محمدرضا اخباری، تراکتورسازی
ــش  ــز پی ــا نی ــوش تراکتوری ه ــی پ ــان مل دروازه ب
ــی  ــرد خوب ــت عملک ــم توانس ــن تی ــم ای ــازی مه از ب
ــز  ــه جــا بگــذارد و در دربــی حســاس تبری از خــود ب
دروازه خــود را بســته نگــه دارد و از صــف صدرنشــینان 
عقــب نمانــد. اخبــاری تاکنــون توانســته از 19 دیداری 
ــازی  ــه در 10 ب ــدان رفت ــه می ــا ب ــرای تبریزی ه ــه ب ک
کلیــن شــیت کنــد، اخبــاری در دیدارهــای لیــگ 
ــد و  ــده دی ــاز ش ــود را ب ــار دروازه خ ــانزدهم 12 ب ش
بــه طــور میانگیــن هــر 142 دقیقــه یــک بــار مغلــوب 

ــان شــده اســت. حریف
    حامد لک، سایپا

دروازه بــان ایــن روزهــای نارنجــی پوشــان کــه لیــگ 
شــانزدهم را بــا صبــای قــم آغــاز کــرد، در فصــل نقــل 
و انتقــاالت بــه جمــع ســایپایی ها پیوســت و تاکنــون 
ــه  ــدان رفت ــه می ــم ب ــن تی ــرای ای ــدار ب ــار دی در چه
اســت. حامــد لــک در چهــار بــازی اخیــر تنهــا یکبــار و 
در بــازی برابــر پرســپولیس دروازه خــود را بــاز شــده 
دیــد و در 3 دیــدار کلیــن شــیت کــرد تــا آمــار فــوق 
ــه  ــود ب ــایپا از خ ــور در س ــدای حض ــاده ای در ابت الع
جــا بگــذارد. بــه ایــن لیســت دروازبــان هایــی ماننــد 
سوشــا مکانــی، علیرضــا حقیقــی، محســن فــروزان، 
وحیــد شــیخ ویســی و دانیــال داوری را هــم اضافــه 
ــی در  ــران ســرآمد دروازبان ــرا ای ــد چ ــا ببینی ــد ت کنی

آسیاســت.

نگاهی به دروازه بان های امسال لیگ برتر

ایران سرآمد دروازبانی در آسیا

سرخپوشــان تهرانــی کــه هفته هاســت صدرنشــین جــدول 
شــانزدهمین دوره رقابت هــای لیــگ برتــر هســتند در چنــد 
دیــدار اخیــر گلــی را دریافــت نکرده انــد تــا در آســتانه ثبــت 

یــک رکــورد بی نظیــر باشــند. 
ــم خــود  ــی تی ــه ســال گذشــته در بخــش دفاع ــو ک برانک

ــر  ــا را ب ــادی داشــت، امســال بن ضعــف زی
ــت و  ــا گذاش ــف ه ــردن آن ضع ــرف ک برط
ــق  ــم موف ــیار ه ــیر بس ــن مس ــا در ای اتفاق
بــود. ایــن موفقیــت بــه ایــن شــکل اســت 
کــه پرســپولیس در نــوزده هفتــه تنهــا ۵ گل 
خــورده دارد کــه ایــن بســیار جالــب اســت. 
در واقــع پرســپولیس درآســتانه ثبــت رکــورد 

ــته  ــابقه نداش ــر س ــگ برت ــه در لی ــت ک ــری اس ــی نظی ب
اســت.

 نکتــه مهــم در ایــن رابطــه همــان تغییــر تفکــر ایــن مربــی 
ــاه  ــد م ــرض چن ــه در ع ــت ک ــک اس ــر تاکتی ــرای تغیی ب
ــپولیس  ــی را در پرس ــیار بزرگ ــول بس ــد، تح ــد خری و چن

ایجــاد کــرد. پرســپولیس کــه ســال گذشــته حتــی چهــار 
ــه  ــار هم ــن ب ــی زد ای ــان خــود م ــه حریف ــارگل ب گل، چه
ــا تعــداد گل کــم، صخــره دفاعــی  چیــز را عــوض کــرد و ب
قدرتمنــدی ســاخته کــه حــاال و در نیــم فصــل دوم حتــی 
خــروج ســیدجال حســینی و عــدم آمادگــی بیرانونــد هــم 
ــژه  ــم دردســر وی ــن تی ــرای ای ــد ب نمــی توان
ای ایجــاد کنــد. صخــره دفاعــی پرســپولیس 
ــاع  ــا دف ــا ب ــد کام ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب  ک
ــان  ــی دارد و هم ــران همخوان ــی ای ــم مل تی
مســیر را مــی رود، بــا ایــن شــکل کار در 
ــد امیدهــا را  ــان هــم مــی توان لیــگ قهرمان
ــده  ــم زن ــن تی ــرای ای ــا ب ــال ه ــس از س پ
ــه  ــرد ب ــت ک ــپولیس دریاف ــه پرس ــی ک ــن گل ــد. آخری کن
ــن در  ــر ذوب آه ــردد و براب ــی گ ــاز م ــم ب ــه چهارده هفت
اصفهــان. حــاال در پایــان هفتــه نوزدهــم پنــج هفتــه اســت 
ــا رادوشــویچ  ــم ب ــد و ه ــا بیرانون ــم ب ــه پرســپولیس ه ک

ــت.  ــرده اس ــت نک ــی را دریاف گل

 پرسپولیس آماده ثبت یک رکورد بی نظیر
جــردن بــاروز کشــتی گیر نامــدار آمریــکا از عاقــه شــدید 

خــود بــرای حضــور در جــام جهانــی ایــران خبــر داد. 
ــا  ــه ب ــده در رابط ــود آم ــه وج ــائل ب ــاره مس ــاروز ، درب ب
ــی  ــم مل ــور تی ــا حض ــران ب ــت ای ــدم موافق ــال ع احتم
2017 کرمانشــاه،  جهانــی  جــام  در  آمریــکا  کشــتی 

اظهــار کــرد: ایــران کشــوری اســت کــه 
بســیار  ورزش کشــتی  و  فرهنــگ  بــه 
اهمیــت می دهــد. ایــن کشــور بهتریــن 
در  را  کشــتی  هــواداران  پرشــورترین  و 
جهــان دارد. مــا تنهــا امیــدوار هســتیم 
کــه آنهــا بــه خاطــر سیاســت بــه مــا 
نگوینــد کــه »ببخشــید ایــن بــار مســابقات 

ــل  ــود!« حداق ــزار  می ش ــما برگ ــدون ش ــی ب ــام جهان  ج
ــن  ــا چنی ــه ایرانی ه ــم ک ــر نمی کن ــل فک ــن دلی ــه همی ب
برخــوردی بــا مــا داشــته باشــند. برنامه ریــزی هــا بــرای 
حضــور مــا در ایــران انجــام شــده و پروســه دریافــت ویــزا 

صــورت گرفتــه اســت. 

ــا تاکیــد بــر اینکــه  ــاروز، در ادامــه صحبت هــای خــود ب ب
ورزش یکــی از معــدود راه هایــی اســت کــه فراتــر از نــژاد، 
ــت:  ــد، گف ــل می کن ــت عم ــگ و سیاس ــب ، فرهن مذه
بــرای اینکــه بخواهیــم آمریــکا را دوبــاره احیــا کنیــم نحــوه 
برخوردمــان بــا مــردم دیگــر کشــورها بســیار مهــم اســت. 
اگــر کشــورهای دیگــر در قبــال ایــن اقــدام 
مــا تافــی کننــد چــه می شــود؟ قــرار اســت 
یــک هواپیمــا بــا 2۵ آمریکایــی در صــورت 
ــران  ــن کشــور، در ته ــت مســئوالن ای موافق

فــرود بیایــد. 
زمانــی کــه مــا قــرار اســت در ایــران باشــیم 
و در میــان تشــویق های شــدید هــزاران 
ــران مســابقه بدهیــم، امــا ترامــپ در دفتــرش  هــوادار ای
تصمیمــات دیگــری می گیــرد. مــا ســعی می کنیــم 
بــدون توجــه بــه ایــن کــه دولــت مــا چــه تصمیــم 
گیری هایــی می کنــد نشــان دهیــم آنچــه کــه مهــم 

ــنا ــت. ایس ــران اس ــخصیت دیگ ــه ش ــرام ب ــت احت اس
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پ۸))طبق ماده 6۸ سابقه اباغ دارد(( 3- نام: طاهره    نام خانوادگی : مرادی نام پدر:  - نشانی: 

اصفهان- خ کاوه –سه راه ملک شهر-خ آزادی- کوچه بهارستان پ۸))طبق ماده 69 سابقه اباغ دارد(( 

4- نام: علی    نام خانوادگی : محمدی بردبری نام پدر:  - نشانی: اصفهان- خ کاوه –خ غرضی- خ 

مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  پستی ۸1977۸7۵47  ط2 کد  نگارآ  بلوک  جهاد  مجتمع  خردمند- 

قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : صبا نام خانوادگی : حسین پور نام پدر : ضرغام نشانی : اصفهان 

– میدان انقاب پاساژ انقاب طبقه دوم واحد 201  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : شرکت 

اعتباری کوثر به مدیریت عاملی آقای عیسی رضائی و وکالت مع الواسطه آقای مصطفی جالی  محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم شماره 9۵099703۵1۵0064۸ محکوم علیهم متضامنا 

محکوم اند به پرداخت 1- اصل خواسته ۵36/000/000 ریال 2-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

)94/۸/26( لغایت وصول 3-هزینه نشر آگهی ۸۵0/000ریال 4-هزینه دادرسی 17/330/000 ریال ۵- 

حق الوکاله وکیل 14/076/000 ریال در حق محکوم له 6-نیم عشر دولتی. رای صادره نسبت به آقای علی 

محمدی و خانم طاهره مرادی غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 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 ۸و3 قانون نحوه اجرای 

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

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

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 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( رای دادگاه شرکت اعتباری کوثر با وکالت 

خانم صبا حسین پور به طرفیت آقایان عباسعلی سورانی فرزند محمد تقی و علی محمدی بردبری و 

خانم طاهره مرادی و شهرام مرادی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۵36/۵00/000 ریال وجه یک 

فقره چک به شماره ۵19769-911۵-12 مورخ 1394/0۸/26 از جاری 010۵603۵4۸009 به عهده بانک 

ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان ردیفهای دوم و سوم 

و چهارم علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 

تقدیم ننموده اند. خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی شرکت و صدور چک بابت اخذ تسهیات و عدم 

پرداخت از ناحیه وام گیرنده)آقای علی محمدی( را تایید نموده است. با عنایت به مراتب فوق خواسته 

امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  مواد 19۸و۵1۵و۵19و۵22  به  مستندا  ثابت 

مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 249-314و403 قانون تجارت 

خواندگان را متضامنا به پرداخت پانصد و سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد 

گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هفده میلیون و سیصد و سی هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و چهارده میلیون و هفتاد و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 

می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای دوم، سوم و چهارم غیابی ظرف بیست روز پس از 

تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی و 

نسبت به سایر موارد ظرف مهلت مهلت بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.ژ 

شماره: 33۸۵۸/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –زهرا جعفری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  اتحادی  حامد  خواهان   904/9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 

تعیین    ۸/30 9۵/12/14ساعت  مورخ  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  رحیمی  پیمان 

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

بعد  شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 

اصفهان  اختاف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روی  روبه  پیروزی  راه  چهار  از 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۵2 شعبه   –

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

 شد.

شماره: 31649/م الف مدیر دفتر شعبه ۵2 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رقیه  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   ۵2 ح  ش   1124/9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

مهدی  رهایی 3-  منش 2-شهرام  مطهری  1-شهناز  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  رهبری 

  9/30 9۵/12/14ساعت  مورخ  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  اسماعیلی  کفاشیان 

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

بعد  شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 

اصفهان  اختاف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روی  روبه  پیروزی  راه  چهار  از 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۵2 شعبه   –

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

شد.

شماره: 316۸۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵2 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 114۵/9۵ خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی 

یعقوب جعفری 4-مهدی  به طرفیت 1- حسن شاه نظری  2-ابراهیم هادیان 3-  بر: مطالبه  مبنی 

عبداللهی ۵- محمد رضا ابراهیم زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۵/12/14 

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

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

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

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

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

شماره: 316۸7/م الف مدیر دفتر شعبه ۵1 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای محمد حسین صادقی  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  پرونده کاسه 1102/9۵ خواهان  در خصوص 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 1۸7/201/6۵1 ریال موضوع سه فقره چک  به طرفیت زهره پیری 

نوکابادی- فرشته بنهاتی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۵/12/14 ساعت  4 عصر 

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

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

در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 

کد پستی ۸16۵7۵6441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 1۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 33۸4۵/م الف مدیر دفتر شعبه 1۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  فردوس  سپهر  طراحان  ساختمانی  شرکت  خواهان   12۵۸/9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

و  امیدی  ماهان  وکالت  با  وحدتی  ونوس  مدیره  هیئت  رئیس  و  فردوسیان  فرشاد  عاملی  مدیر 

تقدیم  جعفری   جال  آقای  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  روان  حکمت  مهناز 

باعنایت   . است  تعیین گردیده   9 ساعت   9۵/12/14 مورخ    ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده 

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

نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 

اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۸16۵7۵6441 پستی  کد   ۵7 پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور 

نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   32 شعبه   –

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

 شد.

شماره: 3419۵/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵1۵10 خواهان زهره عکاف زاده دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 19/300/000 

مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  زیایی   غامرضا  طرفیت  به  ریال    

9۵/12/14 ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸16۵7۵6441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 4۵ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 349۵9/م الف مدیر دفتر شعبه 4۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  9۵12۸0ش /۵   خواهان حمید رضا اعتزازیان  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت فاطمه سیم جور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۵/12/14 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 اصفهان- 

خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

می شود.

شماره: 32990/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  اعتزازیان   رضا  حمید  خواهان     ۵/ 9۵12۸1ش  پرونده کاسه   خصوص  در 

مورخ  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  فاحتیان   سعید  طرفیت  به  مطالبه 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باتوجه   . است  گردیده  تعیین  صبح    10/30 ساعت   9۵/12/14

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

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

نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  مجتمع  وکا  راه 

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

می شود.

شماره: 329۸9/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  9۵121۸   خواهان حمیدرضا خیراللهی   دادخواستی مبنی بر: مطالبه )نسخه 

ثانی ضمیمه می باشد( به طرفیت محمد حسن ساطحی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 

.........  مورخ 9۵/12/14 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 شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت  مجتمع شماره 2 

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

وقت رسیدگی اباغ  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 3169۵/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1000/9۵خواهان سعید اکبری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت 

عزیزه اشکان پور  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 9۵/12/1۵ساعت ۵ عصر 

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 آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 342۸۵/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1039/9۵خواهان اصغر هشیار     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت 

مهدی صباغی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 9۵/12/1۵ساعت 4/30عصر 

ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده 

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

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: 342۸0/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و  محمدیان  حسین  وکالت  با  زاده  هاشم  علی  خواهان     9۵13۵۵ کاسه   پرونده  خصوص  در 

وقت  است  نموده  تقدیم  نیا    بهمن  احمد  به طرفیت  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  نمازیان    مهری 

به  مجهول  باتوجه   . .......  مورخ 9۵/12/1۵ ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است  برای روز  رسیدگی 

در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 

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

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  وکا  راه  چهار  شمالی 

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

می شود.

شماره: 33۸36/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد       نام خانوادگی: ملک زاده   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حیدر   نام خانوادگی:جنتی   نشانی محل اقامت: اصفهان خ کشاورزی کوچه 

تاریخ9۵/7/2۸ حوزه 1۵   به:به موجب رای شماره 724  شهید استکی سمت چپ منزل دوم محکوم 

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

مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته یک فقره  حواله صندوق قرض الحسنه الزهرا 

بشماره 42۵771 مورخ 94/12/20و مبلغ 1/122/۵00 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست 9۵/۵/2 لغایت زمان وصول در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا .ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره34192/ م الف دفتر شعبه 1۵ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

درخواست اعجوبه کشتی آمریکا از ایران

گل
س: 

عک
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تدریجــی  فرآینــدی  در جامعــه  فرهنــگ ســازی 
ــی  ــود، ول ــه می ش ــان نهادین ــرور زم ــه م ــت و ب اس
حادثــه  یــک  از  ناشــی  روحــی  تألمــات   گاهــی 
ــه  ــگ درجامع ــاختن فرهن ــه س ــت ک ــه ایس ــه گون ب
ــه  ــد. حادث ــل می کن ــی تبدی ــر جهش ــک اث ــه ی را ب
ســاختمان پالســکو نمونــه ای از ایــن فرهنــگ ســازی 

اســت. 
    اقدام قهرمانانه

 آتــش نشــانان، بــرگ زرینــی درتاریــخ ایثــار فرزندان 
ایــن مــرزو بــوم رقــم زدنــد، بــه گونــه ای کــه تألمــات 
روحــی ناشــی از ایــن حادثــه جانگــداز درکنــار حــس 
نــوع دوســتی مــردم شــریف، طبقــه و ســن خاصــی 

نمی شناســد.
ــن  ــا از ای ــه تنه ــا ن ــان م ــودکان و نوجوان ــروز ک  ام
ــه  ــد، بلک ــه درس گرفته ان ــدام شــجاعانه و ایثارگران اق
ــود  ــن خ ــده در ذه ــا مان ــه ج ــرات ب ــند تأث در تالش
ــدام  ــا اق ــرده و ب ــمت ک ــورمان قس ــردم کش ــا م را ب
ــا  ــه، پوی ــه را درجامع ــن حماس ــن ای ــی و نمادی عمل
نگــه دارنــد؛ بــه همیــن منظــور دانــش آمــوزان کالس 
ــان  ــه 5 اصفه ــی منطق ــم دبیرســتان شــیخ بهای هفت
ــرد  ــد از کارب ــدام خــود جــوش قصــد دارن ــک اق  دری
مــواد منفجــره درچهارشــنبه پایــان ســال احتــراز کرده 
و آن را بــه یــک فرهنــگ تبدیــل کننــد. بدیــن منظــور 
ــه  ــت ب ــه پیوس ــی نام ــود را ط ــی خ ــات قلب مکنون
امضــاء همــگان رســانده و درصــدد توســعه و تعمیــق 

ــه  ــا ناحی ــوزان مدرســه و نهایت ــش آم ــن دان آن در بی
هســتند. 

ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــده کنون ــرح ش ــوال مط س
درایــن ســطح گســترده درگــروه هــای ســنی متفــاوت 
جامعــه، ایثــار فررنــدان ملــت، بــه یــک بــاور اعتقادی 
ــران  ــت بح ــه مدیری ــه ای ک ــه گون ــده؛ ب ــل گردی تبدی
ــت.  ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش ــه تح ــن حادث را در ای
ــق  ــی خواجــوی ازطری ــداکاری ریزعل چــرا ســال ها ف
ــد  ــل می ش ــل منتق ــه نس ــه س ــیک ب ــوزش کالس آم
ــگ  ــت خودجــوش، فرهن ــک حرک ــروزه دری ــی ام ول
ــد  ــردد؛ بای ــل می گ ــی تبدی ــاور عموم ــه ب ــی ب قهرمان
بپذیریــم راه انتقــال مفاهیــم فرهنگــی تغییــر کــرده و 
جامعــه درایــن ٌبعــد نیــز دســتخوش تحــول گردیــده 
ــه  ــردن ذائق ــخ ک ــن تل ــکو درعی ــه پالس ــت؛ حادث اس
عمومــی، درس هــای عبــرت آمــوز زیــادی بــه همــراه 
داشــت. درس هایــی کــه معلــم هــای آن، نــه در 
ــنگ  ــران س ــه ای گ ــور از تجرب ــه در عب ــگاه ها ک دانش

ــت شــدند. تربی
ــه  ــن مدرس ــوزان ای ــش آم ــت دان ــد حرک ــر چن  ه
اولیــن نمونــه درکشــور نبــوده، ولــی گســتردگی آن در 
ــوب  ســطح شــبکه های اجتماعــی و رســانه های مکت
و دیــداری و شــنیداری خــود از اهمیــت موضــوع 

حکایــت می کنــد.

ــکو را  ــه پالس ــه حادث ــی ب ــرش عموم ــوع نگ ــن ن  ای
نویــن درمســئله فرهنــگ ســازی  بایــد تحولــی 
ــه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــرد؛ تحول ــی ک ــه تلق در جامع
جهــش فرهنگــی نیــز مبــدل شــود و اهمیتــی بیشــتر 

ــد. ــدا کن ــه پی ــه در جامع ــود حادث از خ
 شــاید ایثــار و فــداکاری ایــن قهرمانــان چــون 
ــته  ــی نگاش ــای درس ــاب ه ــوی درکت ــی خواج ریزعل
نشــود، ولــی خــود بــه کتابــی تبدیــل خواهــد شــد کــه 
ــه همــه مــردم  ــوزان مــدارس، ک ــش آم ــا دان ــه تنه ن
ــد  ــره خواهن ــده از آن به ــی و آین ــل کنون ــران از نس ای
بــرد؛ بدیــن منظــور حفــظ و پاسداشــت ایــن میــراث 
ناملمــوس وظیفــه ای همگانــی اســت کــه بایــد چــون 
ــا وفــاق ملــی و اســتفاده از امکانــات  خــود حادثــه ب
الزم صــورت گیــرد، و وظیفــه متولیــان فرهنگــی 

ــود. ــد ب ــدان خواه کشــور دو چن
و کنشــگران  هنــری  آثــار  خلــق  بــا  هنرمنــدان   
سیاســی و اجتماعــی بــا فعالیــت درحیطــه تخصصــی 
ــذول  ــژه مب ــه وی ــم توج ــن مه ــه ای ــبت ب ــد نس بای
نماینــد. ویژگــی مهــم ایــن واقعــه از آن جهــت اســت 
ــه، بیــدار کننــده وجــدان  ــه حکــم نفــس حادث کــه ب
ــا  ــت ی ــه قومی ــاظ ب ــن لح ــه ای ــت و ب ــری اس بش
ــدان  ــون وج ــدارد. اکن ــتگی ن ــی بس ــلک خاص مس
مشــترک جامعــه بشــری کــه همــان فطــرت آدمــی 

اســت دارای درد مشــترک اســت و ایــن بهتریــن 
فرصــت بــرای تبدیــل پیامــد ایــن واقعــه بــه حماســه 

ــت. ــی اس ــی جهان ــی و حت مل

تأثیرتلخ کامی ذائقه عمومی بر فرهنگ

 آغاز پیش ثبت نام سفرهای نوروزی 

عتبات عالیات
ســازمان حــج و زیــارت از آغــاز 
ــای  ــه پیش ثبت نام هـ مرحلــــ
ــات  ــات عالیــ ــوروزی عتبـ نــ
)اعــزام از تاریــخ ۲5 اســفند ۹5 
تــا ۳۱ اردیبهشــت ۹۶( خبــر داد؛ 
ــاه  ــن م ــا ۱۶ بهم ــان ت متقاضی
ــد.  ــی دارنـ ــرصت نام نویسـ فــ
ــه  ــن دوره ک ــات در ای ــات عالی ــه عتب ــرف ب ــان تش متقاضی
مایــل بــه اعــزام از تاریــخ ۲5 اســفند ۹5 تا ۳۱ اردیبهشــت ۹۶ 
هســتند، بــا رعایــت مــوارد مشــروحه ذیــل و بــا تکمیــل فــرم 
می تواننــد   )http://atabat.haj.ir( ســامانه  در  مربوطــه 
ــان  ــد. زم ــام کنن ــش ثبت ن ــان پی ــود و همراهانش ــرای خ ب
ــن  ــح روز سه شــنبه ۱۲ بهم ــام از ســاعت ۹ صب ــش ثبت ن پی
ادامــه  بهمــن   ۱8 دوشــنبه  روز   ۱۶ ســاعت  تــا  و   آغــاز 
خواهــد داشــت؛ نتایــج قرعه کشــی روز شــنبه ۲۳ بهمــن مــاه 
 )http://atabat.haj.ir( ــام ــش ثبت ن ــامانه پی ــر روی س ب

قابل رویت خواهد بود. تسنیم

همه احزاب، حامی محیط زیست باشند
مشــاور رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــتی  ــط زیس ــد محی ــزاب بای ــور، اح ــه در کش ــر اینک ــد ب تاکی
ــرای  ــژه ای ب ــت وی ــد اهمی ــزاب بای ــرد: اح ــار ک ــند، اظه  باش

محیط زیست قائل شوند و حامی آن باشند. 
ــت  ــان حفاظ ــت سازمـــ ــاور ریاس ــی، مش ــهربانو امانــ  ش
ــی  ــی - اجتماع ــون فرهنگ ــه ی کان ــت در جلس ــط زیس محی
حــزب اعتــدال و توســعه اظهــار کــرد: اگــر پنــج برنامــه قبــل 
ــه  ــم مقایس ــالب را باه ــد از انق ــه بع ــج برنام ــالب و پن از انق
ــن  ــده موفق تری ــت آم ــه دس ــاخص های ب ــق ش ــم، طب کنی
مــورد  در  توســعه  ســوم  ســاله  پنــج  برنامــه   برنامــه، 
شــاخص های  برنامــه  ایــن  اســت،  زیســت   محیــط 
ــت را  ــط زیس ــه محی ــعه در زمین ــد توس ــی و تعه ــن الملل بی
ــاره مشــکالت زیســت  پایــه گــذاری کــرد. وی همچنیــن درب
محیطــی کشــور تاکیــد کــرد: دربــاره مســائل زیســت محیطی 
بایــد مرحلــه بــه مرحلــه مشــکالت را حــل کرده و  پشــت ســر 
گذاشــته تــا بــه شــرایط مناســبی دســت یابیــم. ایــن فعــال 
سیاســی اصــالح طلــب بــا بیــان اینکــه »در کشــور، احــزاب 
ــرد: احــزاب  ــط زیســتی باشــند« خاطــر نشــان ک ــد محی بای
بایــد اهمیــت ویــژه ای بــرای محیــط زیســت قائــل شــوند و 
حامــی آن باشــند، امــا محیــط زیســت نبایــد سیاســی شــود. 
ــکالت  ــود مش ــرای بهب ــزاب ب ــوان از اح ــت: می ت ــی گف امان
ــدم  ــردم ق ــر از م ــا جلوتـ ــزاب در دنیـ ــت. احـ ــک گرف  کم
ــن و  ــردم روش ــرای م ــی را ب ــای سیاس ــد و فض ــی دارن برم

ــنا ــد. ایس ــازی می کنن ــفاف س ش

اخبار کوتاه

بررسی ثبت سند خودرو در مجلس
اصــل ۹۰  رییــس کمیســیون 
ــودن  مجلــس، گفــت: الزامــی ب
مراجعــه مــردم بــه دفاتــر اســناد 
رسمــــی بـــرای ثبــت ســند 
ــه  ــاز بـ ــودرو، نی ــت خــ مالکی
بررســــی در صحــن علنــــی 
مجلـــس و تأییـــد شــــورای 
نگهبــان دارد. داوود محمــدی بــا اشــاره بــه نشســت اعضــای 
ایــن کمیســیون گفــت: بــر اســاس جلســه، پیشــنهاد الــزام 
مراجعــه مــردم بــه دفاتــر ثبــت اســناد رســمی بــرای نقــل و 
انتقــال خــودرو رای آورد، امــا ایــن رای بایــد در صحــن علنــی 
بررســی شــود و ممکن اســت نماینــدگان مجلــس تصمیمات 
ــا  ــاره اختــالف کانــون ســردفتران ب ــد. وی درب دیگــری بگیرن
ناجــا بــر ســر ثبت ســند مالکیــت خــودرو افــزود: شــکایتی از 
ــرح  ــی مط ــروی انتظام ــه نی ــردفتران علی ــون س ــوی کان س
ــر اینکــه علــی رغــم صراحــت مــاده ۲۹  ــود، مبنــی ب شــده ب
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی مصــوب 
ــر اســناد  ــه دفات ــه ب ــودن مراجع ــر الزامــی ب ــه ب ســال 8۹ ک
ــض  ــرگ ســبز تعوی ــی ب ــروی انتظام ــد دارد، نی رســمی تاکی
پــالک را بــه عنــوان مــدرک مالکیــت خــودرو کافــی دانســته 
اســت و مــردم را بــه عــدم مراجعــه بــه دفاتــر اســناد رســمی 
دعــوت می کنــد و ایــن در حالــی بــود کــه نماینــدگان نیــروی 
انتظامــی در جلســاتی کــه در محــل کمیســیون اصــل ۹۰ 
ــاده ۲۹  ــاد م ــه مف ــود ک ــن ب ــر ای ــزار شــد، اعتقادشــان ب برگ
داللتــی بــر الــزام مراجعــه بــه دفترخانه هــا نــدارد و ایــن امــر 
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ــه  ــاهد ریش ــرد: ش ــار ک ــتان اظه ــتان اردس ــدار شهرس فرمان
ــوده و هســتیم و  ــان ب ــالب اســالمی درکل جه دار شــدن انق
همــواره ایــن اســتواری و اســتحکام ادامــه دار خواهــد بــود. 
ــه توطئه هــای سرســختانه  ــا توجــه ب علیرضــا غیــور گفــت: ب
دشــمنان نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی، ایــن انقــالب بــا 

اتحــاد و همدلــی شکســت ناپذیــر باقــی مانــده اســت. 
وی افــزود: مــردم مــا کمــاکان پایبنــد بــه نظــام و ارزش های 
آن باقــی مانده انــد، یکــی از رمــوز و شــاخصه های مهــم ایــن 
انقــالب کــه باعــث تــداوم آن شــده اســت، وفــاداری مــردم 
بــه انقــالب بــوده کــه آن را در عمــل ثابــت کرده انــد. فرمانــدار 
ــه اتــکاء  ــا بیــان اینکــه برنامه هــای دهــه فجــر ب اردســتان ب
ــی  ــان اصل ــح کــرد: صاحب مــردم برگــزار خواهــد شــد، تصری
ایــن انقــالب مــردم هســتند کــه باحضــور و توســط خــود آنهــا 

ــد برنامه هــا برگــزار شــود. بای
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ــت:  ــواده گف ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی مع
موضوعاتــی ماننــد اصــالح و تغییــر ســن بازنشســتگی زنــان 
ــون  ــد قان ــی مانن ــون دایم ــک قان ــب ی ــت در قال ــر اس بهت
مدیریــت خدمــات کشــوری پیگیــری و تصویــب شــود، 
نــه در یــک قانــون پنــج ســاله. شــهیندخت مــوالوردی 

چهارچــوب  در  را  موضاعــات  ایــن  افــزود: 
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــالح قان اص
ــود  ــرات خ ــم و نظ ــی کردی ــری و بررس پیگی
ــه اینکــه متــن  ــا توجــه ب را ارائــه داده ایــم و ب
الیحــه اصــالح قانــون مدیریــت خدمــات 
ــوز نهایــی نشــده اســت، امــکان  کشــوری هن
ــود  ــط در آن وج ــنهادات مرتب ــدن پیش گنجان

مدیریــت  قانــون  آزمایشــی  اجــرای  گفــت:  وی  دارد. 
ــان می رســد، ســپس  ــه پای ــات کشــوری اســفندماه ب خدم
پیشــنهادات قبلــی بــرای اصــالح ایــن قانــون مــرور و ایــن 
ــان  ــوالوردی در پای ــس ارســال می شــود. م ــه مجل الیحــه ب
 بــا اشــاره اختیــاری بــودن بازنشســتگی زنــان پــس از 

۲۰ ســال خدمــت تصریــح کــرد: اکنــون منتظــر اعــالم 
مجلــس  نماینــدگان  هســتیم.  نگهبــان  شــورای  نظــر 
برنامــه  الیحــه  بررســی  جلســه  در  اســالمی  شــورای 
ششــم توســعه و در جریــان بررســی پیشــنهاد الحاقــی 
نماینــدگان بــه کل الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــا 
بازنشســتگی  درمــورد  مــاده ای  الحــاق 
ــه موجــب  ــد و ب ــان شــاغل موافقــت کردن زن
دســتگاه های  و  هــا  ســازمان  همــه   آن 
زیــر مجموعــه صندوق بازنشســتگی کشــوری 
ــا  ــا ب ــد ت ــن اجتماعــی را موظــف کردن و تأمی
درخواســت بازنشســتگی کارمندان زن شــاغل 
در دســتگاه های دولتــی و بیمــه شــدگان زن 
ــی در صــورت داشــتن ۲۰ ســال ســابقه کار  ــن اجتماع تأمی
ــر اســاس ایــن  ــد. ب ــدون محدودیــت ســنی موافقــت کنن ب
مصوبــه میــزان محاســبه مســتمری بازنشســتگان مشــمول 
ــای پرداخــت  ــر مبن ــد ب ــش از موع ــون بازنشســتگی پی قان

حــق بیمــه متقاضیــان خواهــد بــود. ایســنا

تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  بیمه هــای  دفتــر   مدیــرکل 
کار و رفــاه اجتماعــی اعــالم کــرد کــه کارگــران ســاختمانی 
تــا ۳۰ اســفند امســال مهلــت دارنــد بــه ســامانه خدمــات 

رفاهــی وزارت رفــاه مراجعــه و ثبت نــام کننــد. 
ــدود  ــت ح ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ ــماعیل گرج  اس

یــک میلیــــون و ۴۰۰ هـــــزار کارگــــر 
ســاختمانی در کشــور و پوشــش بیــش از 
8۰۰ هــزار نفــری آنهــا در تأمیــن اجتماعــی 
ــب ســامانه  ــاه در قال ــار کــرد: وزارت رف اظه
خدمــات حمایتــی نظــام جمهوری اســالمی 
ــام کارگــران ســاختمانی  ــت ن ــه ثب ــدام ب اق
ــر  ــر ب ــن ام ــزود: ای ــت. وی اف ــرده اس ک

ــع  ــی رف ــروه اصل ــارم کارگ ــه چه ــه جلس ــاس مصوب اس
موانــع اجرایــی قانــون بیمه هــای اجتماعــی کارگــران 
ــای  ــر بیمه ه ــرکل دفت ــود. مدی ــام می ش ــاختمانی انج س
ــان  ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع اجتماع
اینکــه کلیــه کارگــران ســاختمانی حائــز شــرایط متقاضــی 

بیمــه نامــه تأمیــن اجتماعــی در سراســر کشــور می تواننــد 
ــه  ــبت ب ــاز، نس ــورد نی ــدارک م ــتن م ــار داش ــا در اختی ب
و   www.samanehrefah.ir ســامانه  در  نــام  ثبــت 
گرفتــن کــد رهگیــری اقــدام کننــد، گفــت: بدیهــی اســت 
فراینــد اســتحقاق ســنجی متقاضیــان، از طریــق اســتعالم 
ــر  ــان ام ــط متصدی ــی، توس ــد میدان و بازدی
واجدیــن  بــه  نتیجــه  و  صــورت گرفتــه 
شــد.  خواهــد  رســانی  اطــالع  شــرایط 
درصورتــی کــه  داد:  ادامــه  پــور  گرجــی 
ــتغال  ــراز اش ــه اح ــتندات مربوط ــق مس طب
ــش  ــت پوش ــود، تح ــی ش ــد نهای ــا تأیی آنه
ــا  ــه و ی ــرار گرفت ــی ق ــن اجتماع ــه تأمی بیم
ــد  ــتفاده می کردن ــه اس ــن بیم ــاًل از ای ــه قب ــی ک در صورت
بیمــه آنهــا تــداوم پیــدا می کنــد. در واقــع ارائــه خدمــات 
حمایتــی و بیمــه ای بــه کارگــران ســاختمانی از ایــن پــس 
ــامانه  ــن س ــه در ای ــت ک ــد گرف ــق خواه ــانی تعل ــه کس ب

ــا ــند. ایرن ــرده باش ــام ک ــت ن ثب

آخرین مهلت ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانهبازنشستگی زودهنگام زنان از نظر معاون رئیس جمهور

حتما بخوانید!
آخرین مهلت ثبت نام کارگران ...

آگهی فقدان سند مالکیت
ثبت   ۱8 بخش  در  واقع   ۱/۶۱۶ پالک  مالک ششدانگ  یداله  فرزند  هفدانی  زارعی  رضا  آقای  چون   

سند  شده که  مدعی  شده  رسما گواهی  شهود  امضا  و  هویت  محلی که  استشهاد  تسلیم  با  اصفهان 

و سند  ثبت  نامبرده  بنام  ثبت ۱۰887 صفحه ۱۴ دفتر ۴۶  به شماره  مالکیت ششدانگ پالک مزبور 

مالکیت به شماره چاپی ۲۶۳۰۹5 صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده بعلت جابجایی مفقود شده 

و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 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 : ۳۴5۶۴/ م الف 

رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مدرسه و ورزشگاه  شماره پالک ۹۳۳۶/۶7 واقع  در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آموزش پرورش ناحیه شش اصفهان در جریان ثبت است و 

تعیین  قانون  اختالف موضوع  از طرف هیات حل  رای شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۲۰۲7۰۰۰۰5۹مورخ ۹5/۱/7  

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

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

اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

تاریخ ۱۳۹5/۱۲/7 روز شنبه ساعت ۹ صبح در محل  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

ارائه نماید در غیر  به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۱/۱۳ 

شماره :۳۴78۶/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط با پرونده اجرائی کالسه 

بطرفیت  فرزند حسین  قلم کاری  احمد ۲-شهره  فرزند  معیری  ۱-حسین  له  ۹۴۰۳۴۹ج/۳ محکوم 

محکوم علیه سهیال فاضل نوری فرزند هاشم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع – ششدانگ یکباب 

منزل مسکونی به پالک ثبتی ۲۲5 باقیمانده واقع در بخش 5 اصفهان به ادرس اصفهان- خیابان نظر 

با کد پستی ۴۶۴۴۶۱،۳- و فروغی- پالک 5۳  بن بست معیری  نبش  شرقی- خیابان خورشید- 

8۱7۳۶ که بصورت سه نبش بوده و دارای ۲ طبقه و یک زیرزمین بصورت انباری با قدمت باالی ۳5 

انشعابات که طبق نظریه کارشناس  با کلیه  اعیانی  با ۴۳8/8 متر مربع و حدود 8۱۰ متر مربع  سال 

رسمی دادگستری به مبلغ 75/8۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و مصون از اعتراض باقی مانده را از طریق 

باالترین  از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که  مزایده بفروش رساند. علیهذا قیمت مزایده 

مبلغ را پیشنهاد نمایند بفروش رسیده و واگذار می گردد، ضمنا مبلغ ۱۰% از قیمت مزایده بصورت وجه 

نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه 

مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتیکه برنده مزایده، ما به تفاوت 

بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کسانیکه 

مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود روز پنج شنبه ۹5/۱۱/۲8 ساعت ۹ صبح در 

محل اجرای احکام حقوقی شعبه ۳ اصفهان حضور به هم رسانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق 

در واحد اجرا حضور یافته، از خصوصیات، مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع شوند. 

شماره:۳۲۲۰8/ م الف اجرای احکام حقوقی شعبه ۳ حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۳۰۶۶5 متهم حمید جعفرپور فرزند احمد به اتهام حفاری غیر مجاز 

آئین  قانون   ۳۴۴ ماده  اجرای  در  لذا  است  اعالم گردیده  المکان  مجهول  آب  اداره  شکایت  موضوع 

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

نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ ۹5/۱۲/۱۴ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب 

فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

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

شماره:۹۶7/ م الف دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فالورجان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم زهرا احمدی فرزند طاهردادخواستی بطرفیت آقای محمد امامی  فرزند محمد عسگر 

به خواسته اثبات زوجیت تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده 

اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کالسه ۹5۱7۰۰ ثبت و دارای 

و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  جهت  به  لذا  باشد  می  صبح   ۹ ساعت   ۱۳۹5/۱۲/۱8 رسیدگی  وقت 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

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

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:۳۴۳۳5/ م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان- مسلمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۲۲/5۴۲  واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا ربیعی کلیشادی فرزند حسین   در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/5 ساعت ۹ 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 ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳۹5/۱۱/۱۳ 

شماره:۹75/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمدرضا        نام خانوادگی: قلیچیان نام پدر: علی رضا  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد    نام خانوادگی: مرادی قهدریجان نام پدر: 

به  به روی حسینیه-منزل شخصی  رو  قهدریجان- خ ش محراب-  اقامت:  نشانی محل  نوروز علی 

وکالت خانم زهرا شیخ شیخی محکوم به:به موجب رای شماره 5۱8/۹5-5۱7   تاریخ ۹5/8/۴ حوزه 

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

سررسید  تاریخ  از  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت 

نیم  و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت  دادرسی  هزینه  و  وکیل  الوکاله  حق  انضمام  به  چک 

محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ دولت.ماده  صندوق  حق  در  دولتی  عشر 

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

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

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

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

 نماید.

سید رسول سادات.قاضی شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۱۰۱۴۱ ح ۲ 

اجرائی موضوع اجرائیه علیه آقای حمید عابدی فرزند رضا    و له آقای علی نصراللهی فرزند خیراله     در 

تاریخ دوشنبه ۱۳۹5/۱۱/۲5 به منظور فروش ۱- یک دستگاه میکسر برقی مخلوط کن سیمان ۲- تعداد 

۲۳ عدد قالب آهنی به وزن ۲۰5۰ کیلوگرم  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فالورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ ۱-7/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- ۱۳/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است .متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از 

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

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

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

باشند. 

شماره:۹۳۰/ م الف مدیر اجرای  احکام شعبه دوم حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹8۳7۲۱۶۰۰۰۲5 پرونده:  ۹5۱۰۱۰۳7۲۰7۰۴۲۹۹شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹5۱75۲ تاریخ تنظیم: ۱۳۹5/۱۰/۲۹ شاکی آقای محسن جمالی شکایتی علیه متهم به نام سید احمد 

حیواه بخش فرزند سید ابراهیم دائر بر کالهبرداری از طریق برداشت مبلغ سه میلیون و نهصد و ده 

هزار تومان از حساب بانکی شاکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان)جزایی سابق( واقع در گلپایگان ارجاع و 

به کالسه  ۹۴۰۹۹8۳7۲۱۶۰۰۰۲5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۲/۲۴ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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: 587/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان)جزایی سابق(- وحید زمانی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-حسین ۲-هوشنگ نام خانوادگی: ۱- عباسی دره ساری ۲- شهریاری        

نام پدر: -  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احمد    نام خانوادگی: باالنی 

نام پدر: محمد نشانی محل اقامت: سپاهان شهر- بلوار غدیر-مجتمع دژ پ۱۶محکوم به:به موجب 

رای شماره ۶۰۳   تاریخ ۹5/۶/۱7 حوزه ۱5  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 8۶/۰۰۰/۰۰۰ 

مورخ   ۹۶۳8۲۰/۳۴ و   ۹۴/7/۲۰ مورخ   ۹۶۳8۱۹/۴۴ های  شماره  به  چک  فقره   5 وجه  بابت  ریال 

مورخ   ۹۶۳8۲۱/۲۰ و   ۹۴/۱۱/۲۰ مورخ  و ۹۶۳8۲۳/۴۳   ۹۴/۱۰/۲۰ مورخ   ۹۶۳8۲۲/57 و   ۹۴/8/۲۰

۹۴/۹/۲۰ و پرداخت ۲/۲۶5/۰۰۰ ریال )۲۲۶/5۰۰ تومان( بابت هزینه دادرسی و پرداخت ۶۰۰/۰۰۰ریال 

هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها در حق خواهان و پرداخت 

اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  اعالم می گردد.ماده ۳۴  و  االجرا صادر  نیم عشر هزینه حق 

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

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

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

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

نماید.

شماره: ۳۳785/ م الف دفتر شعبه ۱5 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی به آقای زال حیدری فرزند حیاتقلی 
بایگانی  شماره  پرونده:۹5۰۹۹8۳۶5۳5۰۰578  شماره   ۹5۱۰۱۰۳۶5۳5۰۶5۲8: ابالغنامه  شماره 

شعبه:۹5۰۶۰7 تاریخ تنظیم:۱۳۹5/۱۰/۲۰ نظر به این که آقای نبی اله قاسمی فرزند رضا دادخواستی 

به طرفیت آقای زال حیدری فرزند حیاتقلی مبنی بر الزام خوانده به فک پالک یک دستگاه خودروی 

سمند به شماره انتظامی 7۴۱ ی ۳۴ – ایران ۴۳ به انضمام مطالبه خسارات قانونی وارده نموده که 

طی شماره ۹5۰۶۰7 ح۳ به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم 

نموده و اینک پرونده مقید به وقت رسیدگی ۱۳۹5/۱۲/۱5 ساعت8 صبح می باشد لذا این دادگاه در 

راستای اجرای ماده 7۳ ق .آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی 

با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیگی یاد شده فوق حضور بهم رساند. این 

از رسیدگی نامبرده مانع  تلقی می گردد و عدم حضور  به خوانده  ابالغ وقت رسیدگی  به منزله   آگهی 

 نیست. 

اکبر توکلی مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر نام خانوادگی: حسنی ساطحی        نام پدر: حاجی شغل:آزاد  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید    نام خانوادگی: یاوری دارانی نام 

ابتدای سپیده کاشانی-جنب  اقامت: خ پروین- خ معراج-  پدر: محمد تقی شغل:آزاد نشانی محل 

مادی سمت چپ انبار مواد غذایی محکوم به:به موجب رای شماره ۴5۴   تاریخ ۹5/۳/۱۲ حوزه ۱۳  

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

مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و دو 

هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام )۶۰۰/۰۰۰ریال( و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف ۹۴/۳/۲۰ مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ۹۴/5/۱۴ مبلغ 

۱۲7/5۰۰/۰۰۰ ریال لغایت اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ 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: ۳۴۲57/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر نام خانوادگی: حسنی ساطحی        نام پدر: حاجی شغل:آزاد  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید    نام خانوادگی: یاوری دارانی نام 

ابتدای سپیده کاشانی-جنب  اقامت: خ پروین- خ معراج-  پدر: محمد تقی شغل:آزاد نشانی محل 

مادی سمت چپ انبار مواد غذایی محکوم به:به موجب رای شماره ۴5۳   تاریخ ۹5/۳/۱۲ حوزه ۱۳  

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

مبلغ یکصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و سیصد و هفتاد و 

هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 

با  آگهی  نشر  هزینه  و  حکم  اجرای  لغایت    ۹۴/۴/۱۴ مورخ   ۹۶۴7۴۴ و   ۹۴/۴/۴ مورخ   ۱۴۶۲5۰

احتساب اجرای احکام )۶۰۰/۰۰۰ریال( در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ 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: ۳۴۲58/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر نام خانوادگی: حسنی ساطحی        نام پدر: - شغل:-  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید    نام خانوادگی: یاوری دارانی نام پدر: - 

شغل:- نشانی محل اقامت: خ پروین- خ معراج- ابتدای خ سپیده کاشانی-جنب مادی سمت چپ 

انبار مواد غذایی محکوم به:به موجب رای شماره ۴58   تاریخ ۹5/۳/۱۹ حوزه ۳۲  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۱۹۲/5۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته )به خواسته دو فقره چک به شماره های ۱۴۶۲۴8 مورخ ۹۴/۳/۲5 و ۹۶۴7۴۶ 

مورخ ۹۴/۶/۱۴( و پرداخت مبلغ ۳/5۰7/5۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چکهای موصوف)۹۴/۳/۲5 و ۹۴/۶/۱۴( تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان با احتساب 

پرداخت نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ 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: ۳۴۲55/ م الف دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر نام خانوادگی: حسنی ساطحی        نام پدر: - شغل:-  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید    نام خانوادگی: یاوری دارانی نام پدر: - 

شغل:- نشانی محل اقامت: خ پروین- خ معراج- ابتدای خ سپیده کاشانی-جنب مادی سمت چپ 

انبار مواد غذایی محکوم به:به موجب رای شماره ۴۶۳   تاریخ ۹5/۳/۲۰ حوزه ۳۲  شورای حل اختالف 

 ۱۶۲/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  به:پرداخت  است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 

ریال بابت اصل خواسته )به خواسته دو فقره چک به شماره های ۱7۴۶۴5 مورخ ۹۴/5/۱۰ و ۹۶۴7۴7 

مورخ ۹۴/7/۱۴( و پرداخت مبلغ ۲/577/5۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چکهای موصوف)۹۴/5/۱۰ و ۹۴/7/۱۴( تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان با احتساب 

پرداخت نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ 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: ۳۴۲5۶/ م الف دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۰۹۱/۹5 خواهان خانم مهین پیشرو دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مورخ ۹5/۱۲/۱۴ساعت ۱۱/۳۰   روز شنبه   برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  محمد جواد سبزواری 

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

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 

پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 5۳ 

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

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

شماره: ۳۲۲55/م الف مدیر دفتر شعبه 5۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
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حوادثسالمت

جویدن طوالنی غذا برای سالمت 

مفید است
ــوب  ــان خ ــه محقق ــه گفت ب
ــدن  ــی جوی ــدن و طوالن جوی
 غـــذا فوایـــــد بیشتـــری 
از  جلوگیــری  از  غیــر  بــه 

خفگی دارد.
ــای  ــی غذاه ــدن طوالن جوی
ــددی  ــد متع ــذی، فوایـ مغـ
 بــرای ســامت دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره 

می شود.
    پیشگیری از ابتال به بیماری

 مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت جویــدن غــذا 
ــی، از  ــتم ایمن ــرد سیس ــود عملک ــا بهب ــد ب ــی توان م
بــدن در مقابــل بیمــاری هــا محافظــت کنــد. محققــان 
دریافتــه انــد زمانــی کــه شــما غــذا را مــی جویــد، نــوع 
 Th۱۷ ــه ــوم ب ــی موس ــای ایمن ــلول ه ــی از س خاص

تحریــک مــی شــوند.
دکتــر جــوآن کونــکل، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه منچســتر، در ایــن بــاره مــی گویــد: »تحقیــق 
ــع، دهــان  ــا نشــان مــی دهــد برخــاف ســایر موان م
شــیوه ای متفــاوت بــرای تحریــک ســلول هــای 
ــه از  ــت، بلک ــری نیس ــق باکت ــه از طری Th۱۷ دارد ک
طریــق جویــدن اســت. از ایــن رو جویــدن مــی توانــد 
واکنــش ایمنــی حفاظتــی را در لثــه هــای مــا ایجــاد 

ــد. کن
    تحریک عملکرد هضم

فراینــد جویــدن موجــب افزایــش ترشــح بــزاق شــده 
کــه مــواد غذایــی را در آنزیــم هــای موســوم بــه آمیــاز 

و لیپــاز غوطــه ور مــی کنــد. 
ــم  ــد هض ــا فرآین ــم ه ــن آنزی ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
ــا و نشاســته هــای درون دهــان را تســریع  ــی ه چرب

ــد. مــی کنن
    جذب مواد مغذی بیشتر

زمانــی کــه مــاده غذایــی در انــدازه هــای کوچــک تــر 
ــذی از ذرات  ــواد مغ ــذب م ــا ج ــرای روده ه ــد، ب باش
باقیمانــده آســان تــر اســت. بــه گفتــه محققــان، حتــی 
ــه  ــی هضــم نشــده ب ــه خوب ــذای ب ــدن از ورود غ جوی

ــد. خــون جلوگیــری مــی کن
    کمک به تحکیم دندان ها

ــده  ــای نگهدارن ــوان هـ ــدن، استخـ ــان جویـ  در زمــ
دنـدان ها محکم تر می شوند.

محموله اسباب بازی های ميلياردی قاچاق 

زمينگير شد
از  بختيــاری  و  چهارمحــال  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
کشــف محمولــه ماشــين شــارژی كــودك قاچــاق در محــور 
»بروجــن بــه لــردگان«، خبــر داد. بــه گــزارش پليس، ســردار 
»غامعبــاس غامــزاده«، گفــت: در پــی وصــول خبــری مبنی 
بــر حمــل كاالی قاچــاق از محورهــای مواصاتــي شهرســتان 
ــرار  ــردگان« موضــوع در دســتور كار مامــوران انتظامــی، ق »ل
ــام  ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ ــوران پ ــزود: مام ــت. وی اف گرف
قضائــی، طــی عمليــات ايســت و بازرســی در محــور »لــردگان 
بــه بروجــن«  يــك دســتگاه كاميــون كشــنده مشــكوك بــه 
ــه داد: در  ــد. وی ادام ــف كردن ــاق را متوق ــل كاالي قاچ حم
ــارژي  ــين ش ــتگاه ماش ــودرو ، ۱35 دس ــن خ ــی از اي بازرس
ــون لاير كشــف و  ــارد و 500ميلي ــه ارزش ســه ميلي كــودك ب
يــك قاچاقچــی در ايــن ارتبــاط دســتگير شــد. وی بــا اشــاره 
بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضائــی، تصريــح كــرد: يکــی 
از رســالت هــاي مهــم نيــروی انتظامــی در ســال »اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل »برخــورد قاطــع بــا معضــل قاچــاق 
ــن راه ــدار در اي ــوان و اقت ــام ت ــا تم ــس ب ــه پلي  كاال اســت ك

 گام برمي دارد.« پایگاه خبری پلیس ایران

رد رشوه 80 ميليونی مامور پليس 

امنيت عمومي يزد
ــتگيری  ــزد از دس ــی ی ــی انتظام ــی فرمانده ــس بازرس ریی
ــون  ــوه 80 ميلي ــابقه دار و رد رش ــب و س ــت تعقي ــم تح مته
ــر  ــتان خب ــن اس ــي اي ــت عموم ــس امني ــور پلي ــي مام ريال
ايــن  دربــاره  نســب«  »محمداعتمــادی  داد.ســرهنگ 
ــم  ــک مته ــای ي ــت ه ــه فعالي ــه ب ــا توج ــت: ب ــر، گف  خب
حرفــه ای و ســابقه دار در خصــوص جعــل اســناد و مــدارک، 
دســتگيری وی در دســتور کار مامــوران پليــس امنيــت 
عمومــی اســتان قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: مامــوران 
مخفيــگاه  اطاعاتــی گســترده،  کار  انجــام  بــا  پليــس 
ــی، وی را  ــوز قضائ ــذ مج ــس از اخ ــايی و پ ــم را شناس مته
ــف ــز توقي  دســتگير و ســه دســتگاه خــودروی ســواری را ني

 کردند.
ــری  ــه کانت ــال ب ــم در راه انتق ــزود: مته ــب اف ــادي نس اعتم
بــرای رهايــی از چنــگال قانــون، مبلــغ 80 ميليــون لاير 
ــه مامــور پليــس پيشــنهاد  ــوان رشــوه ب ــه عن  وجــه نقــد را ب
ــده در کمــال صحــت و پاکــی،  مــي دهــد کــه مســئول پرون

وجــه موردنظــر را صورتجلســه کــرد.

آســیب  صوتــی  تــار  بــه  می توانــد  متعــددی  عوامــل 
برســاند و مانــع از ســخن گفتــن فــرد شــود؛ مشــکلی 
هــا فعالیــت  از  بســیاری  دادن  انجــام  از  مانــع   کــه 

 می شود.
    چه عواملی روی تار صوتی اثر می گذارد؟

ــا  ــی حتم ــا صوت ــره ای ی ــکات حنج ــروز مش ــورت ب در ص
ــد.  ــی مراجعــه کنی ــق و بین ــه یــک متخصــص گــوش، حل ب
در ایــن مطلــب بــا چنــد عامــل شــایع در ایــن زمینــه آشــنا 

می شــویم.
 استفاده نادرست از صدا:

ازآنجــا کــه تارهــای صوتــی، عضلــه اســت، در صــورت 
می شــود.  خســته  نادرســت  یــا  بیش ازحــد   اســتفاده 
جیــغ زدن، خوانــدن بــدون اســتراحت، صحبــت کــردن 
مــداوم بــا تلفــن همــراه و ... می توانــد بــه خســتگی مفــرط 
ــا  ــن کاره ــود. ای ــدا منجرش ــدن ص ــن ش ــی و خش تارصوت
ــه در  ــد ک ــتری بینجام ــکات بیش ــروز مش ــه ب ــد ب می توان

ــود.  ــی ش ــر م ــه ذک ادام
ضایعه خوش خیم تار صوتی:

ــل اســتفاده بیش ازحــد  ــه دلی ــی ب ــار صوت ــدن ت آســیب دی
ــتگی روی  ــا برجس ــات ی ــروز ضایع ــث ب ــد باع از آن، می توان
تــار صوتــی شــود. شــایع ترین انــواع ضایعــات  شــامل  
کیســت یــا پولیــپ اســت. احتمــال بــه وجــود آمــدن نــدول 
 ) تــوده یــا برآمدگــی روی غــده تیروئیــد( یــا بیمــاری 
بیمــاری  ایــن  دارد.  وجــود  نیــز  خواننده هــا  گــره 
درمــان  قابــل  میکروســکوپی  جراحــی  طریــق   از 

است.
خون ریزی تارهای صوتی:

هنــگام داد زدن و فشــار آوردن بــه تارهــای  صوتــی ، احتمــال 
پارگــی رگ هــای خونــی تــار صوتــی وجــود دارد.

ــان  ــا زم ــد و ت ــاب می آی ــی به حس ــکل، اورژانس ــن مش  ای
ــد.  ــتراحت کن ــی اس ــار صوت ــت ت ــزی، الزم اس ــع خونری  رف

در ایــن مــوارد مراجعــه بــه متخصــص گــوش، حلــق و بینــی 
ضــروری اســت.

التهاب حاد حنجره:
اغلــب التهــاب حــاد حنجــره براثــر عفونــت ویروســی 
صوتــی  تــار  شــدن  متــورم  بــه  و  می آیــد  وجــود  بــه 
ــود  ــی می ش ــار صوت ــدن ت ــث لرزی ــورم باع ــود. ت منجرمی ش
و بــه خشــن شــدن صــدا مــی انجامــد. عــاوه بــر اســتراحت 
دادن بــه تارهــای صوتــی بایــد مصــرف مایعــات را نیــز 

ــد.  ــش دهی افزای
 التهاب مزمن:

برخــاف التهــاب حنجــره کــه طــی چنــد روز برطـــرف 
 می شــود، التهــاب مزمــــن حنجــــره از بیــن نمــی رود

ــی دارد  ــل متفاوت ــن مشــکل دالی ــد. ای ــرر رخ می ده ــا مک ی
ــت،    ــه، عفون ــی منجرمی شــود ازجمل ــه مشــکات صوت کــه ب

ــس و .... ریفاک

بیماری ریفالکس:
در ایــن حالــت اســید معــده بــه مــری و گلــو بــاز می گــردد 

و برخــی از عایــم آن احســاس بــر آمدگــی در گلــو اســت.
ضعیف یا فلج شدن تارهای صوتی:

احتمــال دارد کــه اختــاالت عصبــی ماننــد ضعــف در یکــی 
ــی باشــد.  ــروز مشــکات تارصوت ــل ب ــی، دلی از تارهــای صوت
ــود و  ــرف می ش ــاه برط ــد م ــی چن ــی ط ــن فلج ــی ای گاه
 گاهــی اوقــات نیــز فــرد نیــاز بــه عمــل جراحــی پیــدا 

می کند.
سرطان تار صوتی:

آیــا مــدت  زمــان طوالنــی اســت کــه از خشــن شــدن صــدا 
رنــج می بریــد؟ اگــر چنیــن اســت بافاصلــه بــه یــک 
متخصــص گــوش، حلــق و بینــی مراجعــه کنیــد؛ زیرا خشــن 
ــاط داشــته  ــا ســرطان حنجــره ارتب ــد ب شــدن صــدا می توان
باشــد. ســرطان حنجــره در صــورت تشــخیص به موقــع کامــا 

ــان ــت.روزنامه خراس ــان اس قابل درم

چه عواملی روی تار صوتی اثر می گذارد؟

چهارشنبه  13 بهمن ماه  1395 ـــمـــاره 359 ســـــال سوم                ݡسݒ

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

ْد َنْفَسَك اْلَجمیَل َفِباْعتیاِدَك ِاّیاُه َیعوُد َلذیذا.  َعّوِ

خودت را به کارهاى زیبا عادت بده که اگر به آنها عادت 

کنی، برایت لذت بخش می شوند .

)شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید، ج20، ص266، ح92. (

-«  حدیث روز   »-
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

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

سیســتم ۱۱۷ مخابــرات اســتان اصفهــان مدتــی اســت بــه 20۱۱۷ تغییــر 

پیــدا کــرده اســت. 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن سیســتم بــا مهنــدس علیرضــا وزیریــان 
ــرات  ــرکت مخاب ــتم های ش ــت سیس ــداری و مدیری ــس اداره نگه ریی
اســتان اصفهــان بــه گفــت و گــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل 

ایــن گفــت و گوســت.
    قابلیت دسته بندی داده ها به صورت هوشمند

موقعیــت  نــوع خرابــی،  اســاس  بــر  را  20۱۱۷، خرابــی  سیســتم 
جغرافیایــی و پارامتــر هــای کیفیــت درون شــبکه دســته بنــدی 
ــد  ــگاه داده قدرتمن ــک پای ــات درون ی ــن اطاع ــد؛ ای ــی کن ــت م و ثب
ــرار ــرات ق ــان مخاب ــتفاده کارشناس ــورد اس ــود و م ــی ش ــداری م  نگه

 می گیرد.
ــی هــا از ســوی   ایــن سیســتم نقــش بســزایی در تســریع رفــع خراب

ــتان دارد. ــرات اس مخاب
 بــه عنــوان مثــال اگــر مشــترک بــا 20۱۱۷ تمــاس بگیــرد فــارغ از نــوع 
درگاه، مــی توانــد شــماره مشــکل دار خــود را ثبــت کنــد، عــاوه بــر اینکه 

ایــن اطاعــات در اختیــار پرســنل رفــع خرابــی قــرار مــی گیــرد.

  اگــر تعــدادی از شــماره هایــی کــه درون یــک کابــل اســت یــا 
ــا  ــد ب ــته باش ــی داش ــادی خراب ــداد زی ــز تع ــک مرک ــای ی ــماره ه ش
 توجــه بــه دســته بنــدی سیســتم اشــکال در کابــل و یــا مرکــز تلفــن 
بــه ســرعت از ســوی مخابــرات شناســایی مــی شــود و همــکاران مــا 

مــی تواننــد در کمتریــن زمــان مشــکل را حــل کننــد. 
    ثبت داده ها و افزایش کیفیت خدمات در آینده

تمــام داده هــای سیســتم 20۱۱۷ بــه صــورت فصلــی وارســی مــی شــود 
ــا ایــن کار  و اطاعــات موجــود در آن مــورد تحلیــل قــرار مــی گیــرد. ب
ــود و  ــی ش ــایی م ــابه شناس ــکات مش ــان و مش ــای یکس ــی ه  خراب

می توان از بروز آن در آینده جلوگیری کرد. 

سم�ت سوم(
معر�فی س�یس�ت 20117 )�ق

شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا حضــور در گلســتان 
ــه  ــای ده ــاز برنامه ه ــهدا، آغ ــا ش ــاق ب ــد میث ــن تجدی ــان ضم ــهدای اصفه ش
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــد. ب ــن گرفتن ــردم جش ــار م ــان را در کن ــر اصفه فج
ــاه، فرارســیدن  ــا دوازدهــم بهمــن م ــان ب ــان، هــم زم  رســانه ای شــهرداری اصفه
 دهــه مبــارک فجــر، شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
ــهدای  ــا ش ــاق ب ــد میث ــن تجدی ــان ضم ــهدای اصفه ــتان ش ــور در گلس ــا حض ب
گرانقــدر جمهــوری اســامی بــا اهــدای شــاخه گل بــه آتش نشــانان از زحمــات و 

ــد.  ــی کردن ــان قدردان ــبانه روزی آن ــای ش تاش ه
ــا بیــان اینکــه شــور و نشــاط اوایــل  شــهردار اصفهــان در حاشــیه ایــن مراســم ب
انقــاب تــا امــروز نیــز در میــان مــردم اصفهــان دیــده می شــود، اظهــار کــرد: بــا 
فــرا رســیدن ایــام پیــروزی انقــاب اســامی، خاطــرات بــه یادماندنــی 38 ســال 
ــروزی انقــاب  ــام پی ــان اینکــه در ای ــا بی ــده می شــود. وی ب گذشــته برایمــان زن
حــس وطن پرســتی، نوع دوســتی، صمیمیــت و رفاقــت میــان جریان هــای 
مختلــف مــردم بســیار زیــاد بــود، تصریــح کــرد: بــا نــگاه بــه شــرایط امــروز همــان 
ــده  حــس همدلــی و هم افزایــی میــان مــردم وجــود داشــته و امیدواریــم در آین

ــدار باشــد. ــان مــردم پای ــان ایــن رفاقت هــا می نیــز همچن
پایبندی به اصول انقالب

جمالی نــژاد گفتمــان اصلــی انقــاب را شــعار »نــه شــرقی، نــه غربــی، جمهــوری 
اســامی« دانســت و افــزود: پایبنــدی بــه اصــول انقــاب و عــدم فراموشــی ایــن 
ــای  ــرلوحه کاره ــواره س ــد هم ــهدا را بای ــاد ش ــه دادن راه و ی ــار ادام ــول در کن اص
ــا اشــاره بــه برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده  خــود قــرار دهیــم. وی در ادامــه ب
ــا رژه  ــروز ب ــت: برنامه هــای شــهرداری ام ــام دهــه فجــر، گف ــرای ای شــهرداری ب
یک هــزار و 200 تاکســی و تجدیــد میثــاق بــا شــهدا بــه صــورت رســمی آغــاز شــد. 
ــه  ــن و برنام ــش از 500 جش ــام بی ــن ای ــه در ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
ــات  ــام مح ــن در تم ــداد جش ــن تع ــرد: ای ــوان ک ــود، عن ــزار می ش ــف برگ مختل
دیگــر  شــهری  بــزرگ  و  ویــژه  برنامه هــای  کنــار  در  اصفهــان  مناطــق   و 

برپا خواهد شد. 
بــا  متفاوتــی  فجــر  دهــه  اصفهانــی  عزیــز  شــهروندان  اضافــه کــرد:  وی 
ــر  ــال های دیگ ــه س ــبت ب ــق نس ــی مناط ــان فرهنگ ــکاری معاون ــور و هم حض
ــان  ــات اصفه ــام مح ــام در تم ــن ای ــاط ای ــور و نش ــا ش ــد ت ــاهده می کنن  مش

حس شود.
مردم در تمامی صحنه های انقالب، محور اصلی بوده اند

رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
نیــز در ادامــه ایــن مراســم ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ســی و هشــتمین بهــار 

انقــاب، اظهــار کــرد: حضــور پرشــور و باشــکوه مــردم در تمامــی صحنه هــای انقــاب 
همــواره بــه عنــوان محــور اصلــی نظــام جمهــوری اســامی مطــرح بــوده و تبلــور ایــن 

حضــور را در در ایــام دهــه فجــر شــاهد هســتیم.
ــا آن  ــاب ب ــه انق ــی ک ــراز و فرودهای ــود ف ــا وج ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــر آذربایجان اصغ
ــن  ــتاده اند و ای ــود ایس ــری خ ــام و رهب ــت نظ ــواره پش ــردم هم ــوده، م ــه ب مواج
ــنگین  ــه س ــت صادقان ــرای خدم ــش ب ــش از پی ــئوالن را بی ــه مس ــوع وظیف موض
ــاالری  ــام مردم س ــل از نظ ــه کام ــک نمون ــور را ی ــر کش ــم ب ــام حاک ــد. وی نظ می کن
ــو  ــه و الگ ــت صادقان ــا خدم ــم ب ــم بتوانی ــزود: امیدواری ــت و اف ــق دانس ــی موف دین
شــدن، ایــن نــوع از حکومــت را در معــرض دیــد جهانیــان قــرار دهیــم. عضــو شــورای 
ــام دهــه فجــر  ــژه ای ــه برنامه هــای وی ــا اشــاره ب اســامی شــهر اصفهــان در ادامــه ب
کــه از ســوی مدیریــت شــهری اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده، تاکیــد کــرد: امســال 
ــن  ــکاری معاونی ــت و هم ــا هم ــات ب ــی در دل مح ــن های متنوع ــا و جش برنامه ه

ــه شــده اســت.  فرهنگــی مناطــق در نظــر گرفت
ــات،  ــن ها در مح ــزاری جش ــهر، برگ ــطح ش ــازی ها در س ــرد: فضاس ــه ک وی اضاف
آییــن  در  دانش آمــوزان  و  دولتــی  دســتگاه های  و کارمنــدان  کارکنــان  حضــور 
ــش  ــاب، نمای ــام و انق ــداف نظ ــی اه ــای تبیین ــرای برنامه ه ــواری، اج دوچرخه س
ــرای  ــه ب ــت ک ــددی اس ــای متع ــه برنامه ه ــاب و ... از جمل ــای انق ــد فیلم ه و نق

ــود. ــزار می ش ــام برگ ــن ای ــهر در ای ــطح ش ــاط در س ــادی و نش ــش ش افزای
بهره مندی شهروندان تمام محالت اصفهان از برگزاری جشن های انقالب

همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: فضــای اصفهــان در ایــام 
ــا شــور و نشــاط بــرای شــهروندان تبدیــل  دهــه فجــر بــه فضایــی انقابــی همــراه ب
ــبت  ــه مناس ــهرداری ب ــای ش ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــژاد، ب ــادی نباتی ن ــود. ه می ش
فرارســیدن ایــام دهــه فجــر و بــا بیــان اینکــه فضــای شــهر اصفهــان در ایــن ایــام بــه 
فضایــی انقابــی همــراه بــا شــور و نشــاط تبدیــل می شــود، اظهــار کــرد: بــا مشــارکت 
ــهر  ــطح ش ــزار و س ــف برگ ــات مختل ــن ها در مح ــن جش ــی ای ــای مردم مجموعه ه

ــا پارچه هــای رنگــی و پرچم هــای  ــی و فرعــی ب ــن و خیابان هــای اصل اعــم از میادی
ــش از ــه بی ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــن می ش ــامی تزئی ــوری اس ــگ جمه ــه رن  س

 500 برنامــه در ایــام پیــروزی انقــاب اســامی برگــزار می شــود، تصریــح کــرد: ایــن 
ــته  ــای برافراش ــر پرچم ه ــان زی ــردم اصفه ــه م ــرم و یکپارچ ــور گ ــا حض ــن ها ب جش

ــا عنــوان »ایــن پرچــم باالســت« برگــزار می شــود.  ایــران اســامی و ب
ــن برنامه هــا،  ــار ای ــان اینکــه در کن ــا بی ــان ب ــط عمومــی شــهرداری اصفه ــر رواب مدی
بخش هــای مختلــف شــهرداری ماننــد ســازمان فرهنگــی تفریحــی، ســازمان ورزش 
ــژه ای  ــای وی ــز، برنامه ه ــان نی ــه اصفه ــق ۱5 گان ــهرداری های مناط ــهرداری و ش ش
بــرای ایــن ایــام تــدارک دیده انــد، اضافــه کــرد: تــاش مجموعــه شــهرداری بــر ایــن 
اســت کــه جشــن های پیــروزی انقــاب اســامی بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــود کــه 

تمــام شــهروندان بتواننــد از ایــن برنامه هــا اســتفاده کننــد.
جشن های انقالب

ــوت برنامه هــای  ــاط ق وی مشــارکت مــردم در برگــزاری جشــن های انقــاب را از نق
امســال دانســت و تاکیــد کــرد: تجربــه نشــان داده برگــزاری جشــن ها و برنامه هــای 
ــراه  ــی هم ــوش مردم ــارکت های خودج ــا مش ــه ب ــان ک ــات اصفه ــف در مح مختل
ــاد  ــیار زی ــتقبال بس ــا اس ــا ب ــه تنه ــرد، ن ــورت می گی ــهرداری ص ــای ش ــا حمایت ه ب
ــهر از  ــطح ش ــرای س ــز ب ــری را نی ــکات کمت ــه مش ــده بلک ــه ش ــهروندان مواج ش
ــا اشــاره بــه  ــژاد در ادامــه ب جملــه مشــکات ترافیکــی بــه وجــود مــی آورد. نباتــی ن
برنامه هــای شــهرداری بــه مناســبت روز ۱2 بهمــن، افــزود: در ایــن روز عــاوه بــر رژه 
 تاکســی ها، ویــژه برنامــه ورود حضــرت امــام خمینــی )ره( و غبارروبــی و عطرافشــانی 
مــزار شــهدا در گلســتان شــهدای اصفهــان برگــزار می شــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــانه ای و ظرفیت ه ــی، رس ــای تبلیغات ــد ظرفیت ه ــهرداری مانن ــت ش ــام ظرفی تم
مناطــق بــرای ایــام دهــه فجــر بــه کار گرفتــه می شــود، تاکیــد کــرد: در روز 22 بهمــن 
مــاه عــاوه بــر فضاســازی های الزم در ســطح میــدان امــام )ره( ســایر بخش هــای 
مختلــف شــهرداری ماننــد حــوزه خدمــات شــهری و ســازمان اتوبوســرانی نیــز بــرای 

راحتــی راه پیمایــان شــرکت کننــده در مراســم بــه کمــک مــردم می آینــد. 
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: بــرای دسترســی بــه اطاعــات 
ــی ــانی اینترنت ــه نش ــد ب ــهروندان می توانن ــز ش ــن ها نی ــن جش ــه ای ــوط ب  مرب
ــهرداری  ــی ۱3۷ ش ــاط مردم ــز ارتب ــاو مرک ــزاری ایمن  www.Isfahan.ir و خبرگ

ــد. ــا تمــاس بگیرن مراجعــه کــرده ی
اهتزاز پرچم های بی شمار در شهر اصفهان

ــنبه  ــه ش ــامی از س ــاب اس ــر انق ــه فج ــاز ده ــا آغ ــان ب ــم زم ــت ه ــی اس گفتن
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــه ش ــق ۱5 گان ــی در مناط ــای متنوع ــژه برنامه ه ــن، وی ۱2 بهم
ــی  ــزار می شــود. محــور اصل ــدت ۱0 روز برگ ــه طــی م ــش از 500 برنام اجــرای بی
ــاجد،  ــی، مس ــوش مردم ــکل های خودج ــاب، تش ــن های انق ــده جش ــزار کنن برگ
پایگاه هــای بســیج و عناصــر فرهنگــی محــات هســتند کــه بــرای انعــکاس بهتــر 
ــن پرچــم باالســت...«  ــوان مشــترک »ای ــا عن ــا ب ــام برنامه ه ــن جشــن ها تم ای
ــش  ــک، همای ــه ی ــم در منطق ــاوال پرچ ــای کارن ــژه برنامه ه ــود. وی ــزار می ش برگ
بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی بــه همــراه غبارروبــی و عطرافشــانی گلــزار شــهدای 
دهنــو- بابــوکان، در منطقــه دو، برگــزاری جشــن های دانــش آمــوزی بــا همــکاری 
اداره آمــوزش و پــرورش ناحیــه در منطقــه ســه، جشــن بــه اهتــزاز درآوردن پرچــم 
ــج،  ــه پن ــاب در منطق ــار انق ــار، قط ــه چه ــامی در منطق ــوری اس ــزرگ جمه ب
ــه هشــت،  ــا در منطق ــه 6، پرچــم و شــهر دوچرخه ه جشــن های پرچــم در منطق
ــن پرچــم  ــزرگ »ای ــزاری جشــن های ب ــه 9، برگ ــذر پرچــم در منطق نمایشــگاه گ
باالســت« در ایــام والدت اســوه صبــر حضــرت زینــب )س( همــراه بــا نورافشــانی 
ــاب در  ــزرگ انق ــن ب ــراه جش ــه هم ــاب ب ــای انق ــذر و خیمه ه ــه ۱0، گ در منطق
ــه  ــه ۱2، برنام ــت در منطق ــرای معرف ــاح فرهنگس ــدازی و افتت ــه ۱۱، راه ان  منطق
ــژه  ــاب وی ــده انق ــداران آین ــنواره پرچم ــزاری جش ــه ۱3، برگ ــم در منطق راز پرچ
ــراه  ــه هم ــی ب ــوان انقاب ــش بان ــه ۱4، همای ــه در منطق ــی دختران ــدارس ابتدای م
پخــت کیــک بــا طــرح پرچــم و ســالمندی فصــل جدیــد زندگــی، از جملــه برخــی 
ــکاری  ــا هم ــی و ب ــای مردم ــط نهاده ــه توس ــت ک ــی اس ــن برنامه های از مهمتری
ــزار  ــهرداری برگ ــه ش ــق ۱5 گان ــر در مناط ــه فج ــام ده ــان در ای ــهرداری اصفه ش
می شــود. همچنیــن برگــزاری نشســت های گفتمــان انقــاب بــه همــراه جلســات 
ــات  ــی در مح ــی و فرهنگ ــی، ورزش ــگان علم ــل از نخب ــی، تجلی ــل محتوای تحلی
ــی  ــای انقاب ــران فیلم ه ــم، اک ــدا پرچ ــهدا و اه ــواده ش ــدار از خان ــق، دی و مناط
ــی  ــه در برخ ــت ک ــی اس ــر برنامه های ــاب از دیگ ــار انق ــوس و قط ــت اتوب و حرک
ــهرداری،  ــق ش ــی مناط ــن اصل ــود. میادی ــرا می ش ــان اج ــهر اصفه ــات ش مح
مســاجد و مــدارس، مکان هایــی اســت کــه پرچــم در آنهــا بــا برنامه هــای متنــوع 

برافراشــته می شــود.

شهردار اصفهان در آیین گرامیداشت دهه فجر در گلستان شهدا:

همدلی مردم انقالبی، ستودنی است


