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له
قا

رم
س که در همه ادوار تاریخ  اشراف، جریانی هستند 

به استعمار و استثمار مردم می پرداختند. اینان 
با شیوه های مختلف از جمله نزدیک شدن به 

گردآوری مال  ارکان حکومت و دستیابی به رانت به 
و ثروت بادآورده می پردازند. 

در  و  اجتماعی  نامتوازن  جریان  یک  اشراف، 
هستند  تأثیرگذار  طبقات  و  افراد  از  بشری  جوامع 
و  پیامدهای مستقیم  و عقایدشان  گفتار  رفتار،  که 
غیرمستقیمی بر سایر افراد جامعه )به ویژه طبقات 

پایین تر( دارد.
اعتبار  کسب  کردن خود و  ح  برای مطر گروه   این   
نظام  گسترش  و  حفظ  به  دیگران  احترام  جلب  و 
بسیاری  خودمان  عصر  در  ما  و  می پردازند  منزلتی 
و  الهی  جریان  طرفی  از  دیده ایم.  را  افراد  این  از 
مقام  اعتالی  برای  دینی  فرهنگ  به  معتقدان 
انسان و پیشرفت و تعالی جامعه با اشراف به مبارزه 

پرداخته اند...
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)آگهی تجدید مزایده(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1478مورخ 95/8/19شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش واحدهای تجاری در محله شهید مفتح )C5( پالکهای 505 و 501/1 از طریق مزایده 
عمومی و بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط 
و دریافت اسناد مزایده تا روز پنج شنبه تاریخ 95/12/5 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

)آگهی مناقصه عمومی(

نوبت اول
شهرداری فوالدشهر در نظر دارد لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی سطح شهر را از طریق 

مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط 

و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/12/14 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت دوم

عباس  مرادی - شهردارفوالدشهر 

))آگهی تجدیدمزایده((

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از یک واحد تجاری واقع در 
محله A4 بازار سپاهان )طبقه فوقانی( اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 95/12/5 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.
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رئیس دیوان محاسبات خبر داد:



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نخبــگان  دانشـــمندان،  همــه  رئیـس  جمهـــوری 
و فرهیختــگان علــوم انســانی و اســامی را بــه 
بازخوانــی، تبییــن و تفســیر ابعــاد مختلــف انقــاب 
بــزرگ و شــکوهمند ملــت ایــران فراخوانــد و تأکیــد 
کــرد: مســئولیت علــم تنهــا شــناخت و تغییــر 
ــه  ــی جامع ــه تعال ــر از آن وظیف ــه باالت ــوده؛ بلک نب
را بــر عهــده دارد. رئیس  جمهــوری بــا اشــاره بــه 
ــه  ــروزی انقــاب اســامی گفــت: از هم ســالگرد پی
صاحب نظــران علــوم انســانی و اســامی درخواســت 
دارم تــا انقــاب اســامی را بازخوانــی و تحلیــل کنند؛ 
اینکــه چطــور امکان پذیــر اســت در عصــر رقابــت دو 
ــه هیــچ  اردوگاه در دوران جنــگ ســرد، ملتــی کــه ب
یــک از دو اردوگاه تکیــه نکــرد، توانســت بزرگ تریــن 

ــاند. ــروزی برس ــه پی ــی را ب ــاب مردم انق
روحانــی ادامــه داد: امــام بــه عنــوان راهبــر انقــاب 
فقیــه، فیلســوف، صاحب نظــر اخاقــی و مرجــع 
تقلیــد، چگونــه توانســت ایــن انقــاب بــزرگ را 
ــق  ــی دقی ــر مردم شناس ــاند؟ اگ ــروزی برس ــه پی ب
قضــاوت نســبت بــه جامعه شناســی و روان شناســی 
ــه  ــن انقــاب ب ــران وجــود نداشــت، ای اجتماعــی ای
ــا اشــاره بــه  پیــروزی نمی رســید. رئیس  جمهــوری ب
ــال های 41  ــامی در س ــاب اس ــت و انق ــاز نهض آغ

42 و 43 اظهــار داشــت: هــر کــدام از ایــن ســال ها 
یــک مبــدأ اســت. ســال 41، مبــدأ انقــاب اســامی 
در انجمن هــای ایالتــی و والیتــی و ســال 42 بــا 
ــال 43  ــود؛ در س ــت ب ــرداد، اوج نهض ــه 15 خ حادث
ــامی در  ــت اس ــتعماری نهض ــد اس ــت ض ــز حرک نی
ماجــرای کاپیتوالســیون و تبعیــد امــام خمینــی)ره( 
ــن مقاطــع  ــه و عــراق روی داد. در تمــام ای ــه ترکی ب
ــان  ــردم ایم ــن م ــدرت ای ــه ق ــی)ره( ب ــام خمین ام
داشــت. رئیس  جمهــوری ادامــه داد: چــه کســی 
وظیفــه حــل مشــکات اقتصــادی جامعــه، تبییــن 
ــق  ــد رون ــاد و رش ــه، ایج ــادی جامع ــرایط اقتص ش
اقتصــادی، خــروج از رکــود و در علــم مدیریــت نیــز 
سیاســتگذاری، چارچــوب و شــیوه مدیریــت جامعــه 
را بــر دوش دارد؟ در تمــام ایــن زمینه هــا، علــوم 

ــذار دارد. انســانی، نقشــی بســیار تأثیرگ
رئیس  جمهــوری گفــت: اگــر در بخــش آب مشــکل 
ــیوه های  ــا ش ــور را ب ــی کش ــع آب ــد مناب ــم و بای داری
ــد  ــیوه های جدی ــد ش ــم، بای ــت کنی ــت مدیری درس
ــی  ــع آب ــر و مناب ــود و از ذخای ــه ش ــاری آموخت آبی
بــرای رفــاه مــردم درســت بهــره ببریــم؛ بــدون 
مشــکات  نمی تــوان  مصــرف  بهینــه  فرهنــگ 

ــنا ــرد. ایس ــل ک ــت آب را ح مدیری

رئیــس دیــوان محاســبات کشــور گفــت: متاســفانه در 
کشــور مــا گــردش اطاعــات اقتصــادی، اعــم از دارایــی 
ناقــص  یــا  نشــده  ثبــت  جایــی  یــا  افــراد  ثــروت   و 

است.
بــرای شناســایی  عــادل آذر درخصــوص مــاک دولــت 
ــون  ــر اســاس قان ــه نقــدی آن هــا ب پردرآمدهــا و حــذف یاران
هدفمنــدی یارانه هــا گفــت: در قانــون آمــده اســت کــه 
خانوارهــای پردرآمــد بایــد از فهرســت دریافــت یارانــه حــذف 
ــرای شناســایی افــراد پردرآمــد وجــود  شــوند. معیــاری کــه ب
ــون  ــامل 25 میلی ــه ش ــت ک ــدی اس ــدی درآم دارد، دهک بن
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــخص می ش ــده و مش ــی ش ــوار ایران خان
مثــال باالتریــن یــا پائین تریــن دهــک درآمــدی از چــه رقمــی 

ــود. ــم می ش ــی خت ــه رقم ــه چ ــاز و ب آغ
آذر در ادامــه خاطرنشــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه 
نظــام فعلــی ثبــت اطاعــات اقتصــادی کشــور، اجــازه چنیــن 

دهک بنــدی را نمی دهــد و امــکان آن وجــود نــدارد.
 رئیــس دیــوان محاســبات تصریــح کــرد: بــا قاطعیــت 
ــد  ــرای شناســایی درآم ــه ب ــم ک ــر اســاس اطــاع می گوی و ب
افــراد بــر اســاس آمــار، معمــوال تنهــا شناســایی 4.6 درصــد 
از پردرآمدهــا و 12.5 درصــد از کم درآمدهــا دقیــق اســت 
و اطاعــات آن وجــود دارد؛ امــا دربــاره حــد فاصــل ایــن 
ــفانه در  ــه متاس ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــی وج ــک، اطاعات دو ده
ــی  ــه دارای ــادی از جمل ــات اقتص ــردش اطاع ــا گ ــور م  کش

و ثــروت افــراد یــا جایــی ثبــت نمی شــود یــا اگــر ثبــت شــود، 
ــت. ناقص اس

وی افــزود: اینکــه فــردی چقــدر ملــک دارد، مشــخص نیســت 
و مــا ایــن اطاعــات را نداریــم؛ چــرا کــه ســازمان ثبــت اســناد 
و امــاک کشــور از ســال 92 بــه بعــد اقــدام بــه ثبــت اطاعــات 
ــی،  ــه توافق ــل اینک ــه دلی ــا ب ــتر مبادله ه ــرده و بیش ــراد ک اف
قولنامــه ای و بــه نــام اعضــای خانــواده صاحــب ملــک صــورت 

گرفتــه، مشــخص نیســت.
ــا  ــایی پردرآمده ــرای شناس ــت ب ــرد: دول ــان ک وی خاطرنش
دســتورالعملی تنظیــم و معیارهــای نیابتــی و جایگزیــن درآمد 
مشــخص کــرده اســت کــه براســاس آن فرمولــی بــه نام ُوســع 
ــه جــای درآمــد، محاســبه  ــوار بدســت آورده اســت کــه ب خان

می شــود.
رئیــس دیــوان محاســبات افــزود: در فرمول وســع خانــوار توان 
اقتصــادی خانوارهــا از نظــر ماک هایی همچون مــدل و قیمت 
خــودرو، تعــداد تســهیات بانکــی دریافتی نــوع فعالیت صنفی 
افــراد، دارا بــودن کارت بازرگانــی و... سرپرســت در نظــر گرفتــه 
ــاب  ــردش حس ــش و گ ــوص تراکن ــه در خص ــود؛ البت می ش
ــداده اســت  ــه هیچ وجــه اجــازه ورود ن ــت ب بانکــی افــراد دول
و این هــا یــک معیارهــای جایگزیــن درآمــد اصلــی و واقعــی 
افــراد اســت کــه بــر مبنــای آن یارانــه افــراد حــذف می شــود؛ 
ــود  ــز وج ــی نی ــوال خطاهای ــان معم ــن می ــه در ای ــد ک  هرچن

دارد. ایسنا

نماینــدگان در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی در 
جریــان بررســی طــرح اصــاح بنــد )الــف( مــاده 103 قانون 
ــا کلیــات مــاده واحــده ایــن  مدیریــت خدمــات کشــوری ب
طــرح بــا 140 رأی موافــق، 29 رأی مخالــف و 7 رأی ممتنــع 
از مجمــوع 250 نماینــده حاضــر در صحــن موافقــت کردنــد.

در جریــان بررســی طــرح اشاره شــده، ولــی ملکــی، نماینــده 
مــردم مشکین شــهر در مجلــس شــورای اســامی، ضمــن 
ــران از  ــون ایثارگ ــت: هم اکن ــرح گف ــن ط ــا ای ــت ب مخالف
ــتند  ــوردار هس ــر برخ ــی باالت ــع تحصیل ــک مقط ــاز ی  امتی
و ایــن مهــم در قانــون ذکرشــده؛ از ایــن رو نیــازی بــه قانــون 

ــت. جدید نیس
ــرود  ــردم لنگ ــده م ــی، نماین ــوج الهوت ــرداد بائ ــه مه در ادام
ــرح  ــا ط ــت ب ــن موافق ــامی، ضم ــورای اس ــس ش در مجل
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 103 قان ــف م ــد ال ــاح بن اص
ــران  ــاره ایثارگ ــه درب ــر آنچ ــفانه ه ــت: متاس ــوری گف کش
تصویــب شــده تاکنــون اجرایــی نشــده و فقــط آبــروی آنــان 

برده ایــم. را 
ــی  ــع تحصیل ــک مقط ــاز ی ــورداری از امتی ــت: برخ وی گف
ــز لحــاظ  ــران نی ــان بازنشســتگی ایثارگ ــد در زم ــر، بای باالت

ــود. ش
شاهین شــهر  مــردم  نماینــده  محبی نیــا،   جهانبخــش 
و تــکاب در مجلــس، ضمــن اعــام مخالفــت خــود بــا ایــن 
ــس  ــوب مجل ــی مص ــن قبل ــرد: در قوانی ــح ک ــرح تصری ط

شــورای اســامی موضــوع برخــورداری از افزایــش دوره 
ــوان شــده اســت. ــه 35 ســال عن ــران ب ــت ایثارگ خدم

وی اظهــار کــرد: همــه نماینــدگان از تراکــم قانــون گایه منــد 
هســتند؛ از ایــن رو بــه جــای ارائــه طــرح، بایــد اجــرا نشــدن 

قوانیــن پیگیری شــود.
ــردم  ــده م ــری، نماین ــوش ابات ــم دلخ ــید کاظ ــه س در ادام
ــا طــرح  صومعه ســرا در مجلــس، ضمــن اعــام موافقــت ب
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 103 قان ــف م ــد ال ــاح بن اص
کشــوری گفــت: گاهــی تفســیر نادرســت از قانــون موجــب 
ــه  ــی ب ــه کس ــوند؛ وگرن ــش ش ــار چال ــران دچ ــده ایثارگ ش
دنبــال افزایــش قانــون در کشــور نیســت؛ از ایــن رو موضــوع 
اشاره شــده بــرای رفــع مشــکات موجــود بایــد اصاح شــود. 
ــوادکوه  ــهر، س ــردم قائمش ــده م ــی، نماین ــی ادیان ــید عل  س
ــا  ــت ب ــامی، در مخالف ــورای اس ــس ش ــار در مجل و جویب
ــورداری  ــث برخ ــرد: بح ــار ک ــده اظه ــرح اشاره ش ــاح ط اص
ــران  ــرای ایثارگ ــر ب ــی باالت ــع تحصیل ــک مقط ــاز ی  از امتی
ــته  ــون گذش ــال در قان ــا 35 س ــت ت ــش دوره خدم و افزای
ــد  ــون جدی ــه تصویــب قان ــازی ب ــذا نی ذکــر شــده اســت؛ ل
نداریــم. در پایــان علیرضــا ســلیمی، نماینــده مــردم محــات 
ــه  در مجلــس، ضمــن اعــام موافقــت خاطرنشــان کــرد: ب
ــف  ــتگاه های مختل ــدگان دس ــا رزمن ــی ب ــأ قانون ــل خ دلی
ــد  ــون بای ــن قان ــذا ای ــود؛ ل ــی می ش ــای متفاوت برخورده

ــزان اصــاح شــود. می

ــورای  ــس ش ــه مجل ــو هیئت رئیس ــرزاده، عض ــر رنجب اکب
اســامی، اظهــار داشــت: بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان 
بــه الیحــه برنامــه ششــم توســعه روز گذشــته در کمیســیون 
تلفیــق ایــن الیحــه بــه اتمــام نرســید. گــزارش کمیســیون 
تلفیــق از مصوبــات ایــن کمیســیون دربــاره ایــرادات شــورای 
نگهبــان بــه الیحــه برنامــه ششــم بــرای اظهارنظــر و بــرای 
ــدگان  ــار نماین ــات شــورا چــاپ شــده و در اختی ــع ابهام رف

ــرد. ــرار می گی ــس ق مجل
ــه  ــه الیح ــان ب ــورای نگهب ــرادات ش ــی ای ــزود: بررس وی اف
بهمــن در  از روز سه شــنبه 26  برنامــه ششــم توســعه 
ــی  ــم ط ــود و امیدواری ــاز می ش ــان آغ ــی پارلم ــن علن صح
ــان  ــرادات در صحــن پارلم ــن ای ــاری، بررســی ای ــه ج هفت

ــام برســد. ــه اتم ب
ــه  ــود هفت ــرر ب ــرد: مق ــان ک ــان خاطرنش ــرزاده در پای رنجب
ــتور کار  ــال 96 در دس ــه س ــه بودج ــی الیح ــاری بررس ج
ــه  ــه 96 ب ــی بودج ــا بررس ــرد؛ ام ــرار گی ــی ق ــن علن صح
یکشــنبه هفتــه آینــده اول اســفندماه موکــول شــد. مجلــس 
هفتــه آتــی از روز یکشــنبه تــا چهارشــنبه بــه جــز روزهــای 
تعطیــل، نشســت علنــی خواهــد داشــت و جلســات علنــی 
پارلمــان تــا پایــان بررســی بودجــه 96 هــر روز برگــزار 

ــارس خواهــد شــد. ف

خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون 
ــت  ــر اس ــت: بهت ــورمان گف کش
آقــای ترامــپ در مشــورت هایی 
می شــود  داده  وی  بــه  کــه 

ــد. ــر کن ــد نظ تجدی
عبــاس عراقچــی، معــاون وزیــر 
ــاره  امــور خارجــه کشــورمان درب
ــران  ــه ای ــپ علی ــدات ترام تهدی
ــخ  ــرم پاس ــه نظ ــرد: ب ــار ک اظه
ــت و  ــوی مل ــع از س ــنی و قاط ــه روش ــپ ب ــدات ترام تهدی

ــت. ــده اس ــران داده ش ــامی ای ــوری اس ــات جمه مقام
ــد  ــران را تهدی ــردم ای ــد م ــس نمی توان ــزود: هیچ ک وی اف
ــد. ــن راســتا انجــام ده ــی را در ای ــد اقدام ــد و نمی توان کن

ــا  ــرد: م ــد ک ــورمان تاکی ــه کش ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــم  ــت کردی ــدار مردمــی خــود هســتیم و ثاب ــر اقت متکــی ب
از هیــچ تهدیــدی در برابــر هیــچ جریــان و کشــوری کوتــاه 

ــد. ــم آم نخواهی
عراقچــی تاکیــد کــرد: بهتــر اســت آقــای ترامــپ  در 
مشــورت هایی کــه بــه وی داده می شــود، تجدیــد نظــر 
جــدی را اتخــاذ کنــد و دربــاره حرف هایــش هوشــیار 

ــزان ــد. می باش

رئیسجمهور:

امام در تمام مقاطع نهضت به قدرت مردم اعتماد داشت

رئیسدیوانمحاسباتخبرداد:

فرمول جدید دولت برای شناسایی پردرآمدها
موافقت مجلس با کلیات طرح افزایش دوره خدمت ایثارگران

عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمی:

 آغاز بررسی الیحه بودجه 96 در مجلس 

از اول اسفندماه 

معاونوزیرامورخارجهکشور:

  هیچ کس نمی تواند مردم ایران را 

تهدید کند 

حتما بخوانید!
موافقت مجلس با کلیات طرح... دوشنبه  25  بهمن ماه   21395
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اشرافیگری، زر و زور                                         

ادامه از صفحه یک: 
مقابلــه بــا اشــراف و اشــرافیگری، از دغدغه هــای 
اصلــی پیامبــر اســام)ص( بــوده اســت. آن حضــرت 
ــه  ــوازن و ناعادالن ــان نامت ــن جری ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
و  بــود  اشــرافی  اعمــال  زمینه ســاز  طبقاتــی کــه 
همچنیــن بــرای از بیــن بــردن اعمــال اشــرافی، 
کارهــای بزرگــی انجــام داد. ایشــان کوشــیدند نظــام 
ــن  ــامی( را جایگزی ــوت اس ــرادری )اخ ــری و ب براب
ــده«،  ــت واح ــکیل »ام ــه تش ــد ک ــی کنن ــام منزلت نظ

ــود. ــزرگ ب ــن کار ب ــره ای ثم
ــراف  ــد اش ــازه ده ــه ای اج ــر جامع ــت اگ ــکار اس آش
جــز  چیــزی  دســت گیرنــد،  بــه  را  امــور  زمــام 
ناهنجــاری در حــوزه اجتمــاع و تجــاوز از حــد و حقــوق 
ــذا  ــد؛ ل ــد دی ــور سیاســی و... را نخواه ــون در ام و قان
زمــام امــور اجتماعــی از حالــت اعتــدال خــارج شــده 
و گرفتــار انحــراف می شــود. درنتیجــه افزایــش ظلــم 
و ســتم، نابــودی همبســتگی و اتحــاد و همدلــی و در 
ــی دارد. ــی را در پ ــه دین ــت جامع ــت زوال حکوم نهای

ــخ  ــادر تاری ــای ن ــه انقاب ه ــامی از جمل ــاب اس انق
ــان  ــذف جری ــرای ح ــاش ب ــه در ت ــت ک ــری اس بش
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــوده و یک ــر اشــرافیگری ب و تفک
خــود را در حقیقــت مبــارزه بــا ایــن جریــان قــرار داده 
ــا  ــت؛ ام ــته اس ــدی برداش ــای بلن ــن راه گام ه و در ای
ــروه  ــن گ ــر ورود ای ــد راه را ب ــت می توان ــه غفل هرگون

ــد. ــوار کن ــاز و هم ب
  اشــرافیگری  می کوشــد بــا قــدرت و بهره منــدی 
از امکانــات مــادی، خــود را بــه صاحبــان قــدرت 
نظامــی و سیاســی و... نزدیــک ســازد و از ســوی آنــان 
ــه اســتثمار و اســتعمار  مــورد حمایــت قــرار گیــرد و ب
ــا  ادامــه دهــد. بی تردیــد مراقبــت از آشــنایی مــردم ب
ایــن پدیــده نامتعــادل و ناهمگــون و فرصت طلــب 
ــن  ــد و ای ــا باش ــت راهگش ــاب درس ــد در انتخ می توان

ــذارد.  ــاکام بگ ــان را ن جری
ــف  ــار مختل ــا اقش ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
مــردم بــه مناســبت عیــد غدیــر 1395/06/30 می فرمایند: 
ــدار و قدرتمــداری در جامعــه   »قاعــده  حکومــت و اقت
اســامی، بــا غدیــر معیــن و پایه گــذاری شــد؛ اهمیــت 
غدیــر ایــن اســت. اهمیــت غدیــر فقــط ایــن نیســت 
ــم  ــم مه ــن ه ــد؛ ای ــن کردن ــن را معی ــه امیرالمؤمنی ک
اســت؛ امــا از ایــن مهم تــر ایــن اســت کــه ضابطــه را 
ــوم شــد  ــد؛ معل ــد، قاعــده را معیــن کردن معیــن کردن
ــا  ــلطنتی معن ــت س ــامی، حکوم ــه  اس ــه در جامع ک
ــت َزر  ــدارد، حکوم ــا ن ــت شــخصی معن ــدارد، حکوم ن
ــدارد،  ــا ن ــرافی معن ــت اش ــدارد، حکوم ــا ن و زور معن
حکومــت تکبــر بــر مــردم معنــا نــدارد، حکومــت 
امتیازخواهــی و زیاده خواهــی و بــرای خــود جمــع 
ــهوترانی  ــت ش ــدارد، حکوم ــا ن ــزودن معن ــردن و اف ک
ــوری  ــام این ج ــه در اس ــد ک ــوم ش ــدارد؛ معل ــا ن معن

اســت.
 ایــن قاعــده در غدیــر وضــع شــد. وقتــی ایــن قاعــده 
ــن  ــروا ِم ــَن کََف ذی ــَس الَّ ــت »َیِئ ــد، آن وق ــع ش وض
ــیر  ــد مس ــه بتوانن ــمن ها از اینک ــر دش ــم«، دیگ دیِنکُ
ایــن دیــن را تغییــر بدهنــد مأیــوس می شــوند؛ 
ــد  ــدا می کن ــر پی ــی تغیی ــن آن  وقت ــیر دی ــون مس چ
ــدا  ــر پی ــی تغیی ــی، آن هســته  اصل ــه آن نقطــه  اصل ک
کنــد؛ یعنــی هســته  قــدرت، هســته  مدیریــت، هســته  
ــر  ــز تغیی ــه  چی ــد، هم ــدا کن ــر پی ــر تغیی ــت؛ اگ ریاس
می کنــد؛ بلــه، در واقعیــت عملــی، تغییراتــی بــه 
ــه  ــای بنی امی ــل خلف ــرادی از قبی ــد و اف ــود می آی وج
و بنی عبــاس ســرِ کار می آینــد بــه  عنــوان اســام، 
امــا  می آیــد،  کار[  ]ســرِ  هــم  حجاج بن یوســف 
ــد.«  ــه هــم بزنن ــد ب این هــا دیگــر ضابطــه را نمی توانن
ــه  ــد ک ــت کنن ــود دق ــاب خ ــد در انتخ ــردم بای آری، م
ــال را  ــال و من ــروت و م ــاق زر و ث ــدان و عش عاقمن
ــن  ــز در ای ــئوالن نی ــد مس ــر چن ــد؛ ه ــاب نکنن انتخ
رابطــه مســئولیت دارنــد و آن اینکــه اشــراف و کســانی 
ــه  ــد، بــرای انتخــاب ب را کــه روحیــه اشــرافیگری دارن
ــرا مــردم  ــد؛ زی مــردم معرفــی و مــردم را گمــراه نکنن
برمی گزیننــد  را  مختلــف  فیلترهــای   تاییدشــدگان 
ــر   و از بســیاری از روحیه هــا و عملکردهــای افــراد خب

و اطاع کافی ندارند.
 البتــه بایــد بــرای گزینــش صالح تریــن افــراد کــه بــه 
یقیــن غیراشــراف هســتند، مــردم بــه بررســی حــاالت 
آن هــا بپردازنــد. گرچــه ایــن کار بــرای مــردم مشــکل 
ــای  ــم از هیئت ه ــدگان اع ــرای تاییدکنن ــا ب ــت، ام اس
اجرایــی و نظــارت بــا ابــزاری کــه قانــون در اختیارشــان  

قــرار داده اســت، کار ســختی نیســت.

سبک زندگی حضرت فاطمه)س(    

الگوی ناب                                    

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــر  ــرای پیمــودن راه درســت زندگــی عــاوه ب انســان ب
دســتورکارهای متقــن و احــکام شــفاف، نیازمنــد 
ــو از  ــیله آن الگ ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــوی اجرای الگ
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــد و ب ــون مان ــا مص ــون و خط آزم
ــد.  ــپری کن ــال را س ــد و کم ــعادت، رش ــن راه س ممک
زندگــی اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهم الســام( 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــنی اس ــیار روش ــای بس راهنم
بخواهنــد بــه بهتریــن حیــات دنیــوی و اخــروی 
دســت یابنــد. ایــن مســئله آنقــدر مهــم اســت کــه در 
ــان  ــروی از ایش ــودن و پی ــیعه ب ــث ش ــی احادی بعض
بــه التــزام و تبعیــت عملــی از ســبک زندگــی ایشــان 

ــده اســت. درآم
در زیــارت مقدســه جامعــه کبیره کــه از امام هــادی)ع( 
ــاُم َعلــى َمحــاَّلِّ َمْعرَِفــِة  نقــل شــده، می خوانیــم: َالسَّ

ــِه؛ ســام بــر جایگاه هــاى شناســایى خــدا. اللَّ
 آنچــه از ایــن فــراز برمی آیــد ایــن اســت کــه بهتریــن 
ــه  ــرای شــناخت خــدا و راه رســیدن ب ــگاه ب راه و جای
خــدا، بررســی زندگــی ائمــه و معصومیــن)ع( اســت.
همین طــور در فــرازی دیگــر از ایــن زیــارت آمــده 
ــک  ــْم َهَل ــْم َیْاِتکُ ــْن َل ــى َوَم ــْم َنج ــْن َاتیکُ ــت: َم اس
ــر  ــت و ه ــات یاف ــد، نج ــما آم ــزد ش ــه ن ــس ب هرک

ــد. ــاک ش ــد، ه ــس نیام ک
در ایــن زیــارت ثمــره وصــال انســان بــه آن بزرگــواران 
ــاَرًة  ــا َوکَّف ــًة َلن ــنا َوَتْزِکَی ــاَرًة اِلْنُفِس ــا و ََطه ــًا لَِخْلِقن طیب
ــدن  ــاک ش ــا و پ ــاق م ــى اخ ــب پاک ــا )موج لُِذُنوِبن
ــان  ــا( بی ــان م ــاره گناه ــا و کف ــه م ــا و تزکی ــود م خ

می شــود.
در میــان معصومیــن)ع( آن کــه زندگــی پــر برکتــش 
ــیدی  ــون خورش ــلمان همچ ــان مس ــرای زن ــژه ب به وی
ــن حضــرت فاطمــه  ــد، وجــود نازنی نورافشــانی می کن
زهــرا)س( اســت. آشــنایی بــا ســبک زندگــی آن 

ــود. ــد ب ــا خواه ــیار راهگش ــا بس ــرای م ــرت ب حض
ــا  ــرب ب ــام ســرمایه داری غ ــه نظ ــروز ک ــه ام در جامع
ــذل  ــی مبت ــعی دارد الگوی ــود س ــی خ ــم فرهنگ تهاج
ــه  ــران مســلمان ارائ ــان و دخت ــرای زن و غیرانســانی ب
ــخصیتی آن  ــون ش ــاد گوناگ ــه ابع ــن ب ــد، پرداخت کن
حضــرت می توانــد الگــوی عملــی مناســبی بــرای 
الگویــی  ابعــاد  از  یکــی  باشــد.  شــیعی  جامعــه 
ــت. آن  ــن اس ــرام والدی ــرام و اک ــه)س(، احت فاطم
حضــرت  هشــت ســال در مکــه پابه پــای پــدر در 
جهــت اعتــا و پیشــرفت اســام کوشــید و در آزار کفــار 

ــود.  ــدر ب ــددکار پ ــار و م ــان ی ــرکان و منافق و مش
ایشــان در دره و شــعب ابوطالــب، ســه ســال در 
کنــار پــدر ســختی ها را تحمــل کــرد و زمانــی کــه 
مشــرکان پیامبــر)ص( را آزار و اذیــت و زخمــی کــرده 
ــر)ص( را  ــد، پیامب ــان می کردن ــه ایش ــارتی ب ــا جس ی
دلــداری مــی داد و زخم هایــش را مــداوا می کــرد؛ 
ــه)س( را »ام  ــر)ص(، فاطم ــه پیامب ــود ک ــه ب این گون

ــد. ــدرش( نامی ــادر پ ــا« )م ابیه
زهــرا)س( همیشــه رفتــاری سرشــار و آمیختــه از ادب 

و تواضــع و فروتنــی دربــاره پــدر داشــت.
ــه)س(  ــرت فاطم ــی حض ــم زندگ ــکات مه ــر ن از دیگ
خواســتگارانی  ایشــان  بــود.  حضــرت  آن  ازدواج 
بســیار در میــان صحابــه داشــت کــه از نظــر مالــی در 
ــا رســول خــدا  ــتند؛ ام ــرار داش ــی ق رتبه هــای باالی
همچنــان مســئله را بــه نظــر خداونــد موکــول می کــرد 
ــد  ــازل ش ــر)ص( ن ــر پیامب ــل ب ــرانجام جبرئی ــا س  ت
ــاند  ــام می رس ــو س ــه ت ــدا ب ــد! خ ــت: ای محم  و گف

و می فرماید فاطمه را به عقد علی درآور.
 خداونــد علــی را بــرای فاطمــه و فاطمــه را بــرای 
ــر)ص(  ــی پســندیده اســت. فاطمــه)س( و پیامب عل
ــی)ع(  ــی، عل ــارک و تعال ــد تب ــم خداون ــر بگویی و بهت
را کــه جوانــی سرشــار از ایمــان و تعهــد بــود، انتخــاب 
کردنــد. نتیجــه ایــن ازدواج، چیــزی نبــود کــه بــا زر و 
ســیم بتــوان بــر آن قیمــت گذاشــت؛ درحقیقــت ایــن 
ــود  ــرار ب ــت؛ ق ــوی اس ازدواج دارای ارزش واالی معن
ازدواج علــی)ع( و فاطمــه)س(، الگویــی شــود بــرای 

ــد. ــا اب شیعیانشــان ت
جهیزیــه ســاده فاطمــه و همســرداری اش نیــز بهتریــن 
ــم  ــای مه ــت. از ویژگی ه ــه دوران اس ــرای هم ــو ب الگ
حضــرت فاطمــه)س( ایــن بــود کــه آن بزرگــوار 
ــرای  ــی)ع( در اج ــوهرش عل ــاور ش ــار و ی ــن ی بهتری
ــود. پیامبــر)ص( از علــی)ع( ســوال  فرامیــن الهــی ب
کــرد: همســرت را چگونــه یافتــى؟ علــی)ع( در پاســخ 
ــِه. بهتریــن یــار و  ــِة اللَّ ــْوُن علــى  طاَع ــَم اْلَع گفــت: نِْع

ــراى اطاعــت و بندگــى خــدا. ــاور ب ی
ــرام  ــا احت ــود را ب ــر خ ــام همس ــوار، ن ــوی بزرگ آن بان
یــاد می کــرد. گاهــی وی را بــا کنیــه »ابالحســن« 
ــن  ــا اب ــت نســبی )ی ــاد قراب ــا ی ــد و گاهــی ب می خوان

ــی داد. ــدا م ــم( وی را ن ع
ــز  ــود نی ــدان خ ــا فرزن ــه)س( ب ــار فاطم ــیره رفت س
ــدان  ــح فرزن ــرای تربیــت صحی سرمشــقی مناســب ب
ــتند  ــرام می گذاش ــدان احت ــه فرزن ــان ب ــت. ایش اس
ــه  ــد و همیش ــاب می کردن ــرام خط ــا احت ــا را ب و آن ه
ــی و اخاقــی آن هــا  ســعی در آمــوزش و تربیــت دین

ــتند.  داش
در حدیــث شــریف کســاء حضــرت فاطمــه)س( 
در پاســخ ســام فرزنــد خــود امــام حســن)ع( 
ــوه  ــده ام و می ــور دی ــو اى ن ــر ت ــام ب ــد: س می فرمای
امــام  پاســخ ســام  در  ایشــان  دلــم! همچنیــن 
حســین)ع( می فرمایــد: ســام بــر تــو اى فرزنــد مــن 

ــم!  ــوه دل ــده ام و می ــور دی و اى ن
حضــرت زهــرا)س( فرزنــدان خــود را همیشــه بــرای 
یادگیــری و تعلیــم و تزکیــه آمــاده می کــرد؛ بــه 
ــود:  ــن)ع( می فرم ــدش حس ــه فرزن ــال ب ــوان مث عن
»بــه مســجد بــرو، آنچــه را از پیامبــر شــنیدی، فراگیــر 

ــرای مــن بازگــو کــن.« ــا و ب ــزد مــن بی و ن
آری، حضــرت فاطمــه ســام هللا علیهــا، الگــوی نــاب 
مســلمانان در همــه اعصــار و جغرافیــای عالــم اســت.

خبر سیاسی 

سخنگویشوراینگهبان:

ایران با تهدیدات پوشالی آمریکایی ها 

آشناست 
ــاره  ــان، درب ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای عباس
ادعاهــای اخیــر ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، اظهــار 
داشــت: مــردم و جمهــوری اســامی ایــران بــا ایــن تهدیــدات 
پوشــالی آشــنا هســتند و ایــن اولیــن بــار نیســت کــه یــک 
ــدای  ــد. از ابت ــد می کن ــران را تهدی ــکا، ای ــور آمری رئیس جمه
انقــاب رؤســای جمهــور آمریــکا ایــن تهدیــدات را داشــته اند 
و مــردم هــم بــا حضــور پرشــور خــود پاســخ ایــن تهدیــدات 
را دادنــد. وی بــا بیــان اینکــه در طــول ایــن 37 ســال آمریــکا 
هیــچ غلطــی نتوانســته بکنــد و رمــز آن حضــور و پشــتیبانی 
مــردم اســت، گفــت: طبــق گزارش هایــی کــه در خــود جرایــد 
آمریــکا منتشــر شــده، ایــران جــزو 8 کشــور قدرتمنــد جهــان 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــدار جمه ــان از اقت ــن نش ــت و ای  اس

دارد.
ــت  ــی اس ــرد: طبیع ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــخنگوی ش س
کــه دشــمن هــم از ایــن اقتــدار نگــران باشــد؛ امــا بــه قــول 
 شــهید بهشــتی بایــد بگوییــم از دســت مــا عصبانــی بــاش 

و از این عصبانیت بمیر. تســنیم

صدوهشــتمین  در  اژه ای  محســنی  حجت االســام 
نشســت خبــری خــود پاســخگوی ســواالت نمایندگان 

ــود.  ــانه ها ب رس
مرخصیمهدیهاشمی 

وی دربــاره تمدیــد مرخصــی مهــدی  هاشــمی تــا 25 
 بهمــن و اینکــه بــر اســاس مــاده 520 آییــن کیفــری

ــط از  ــت ضواب ــورت رعای ــد در ص ــان می توانن محکوم
امتیــازات مختصــری برخــوردار شــوند )بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن شــائبه وجــود دارد کــه مرخصــی مهــدی 
 هاشــمی بــه دلیــل »فرزنــد  هاشــمی بــودن« بــوده 
اســت( گفــت: نــه اســتثنا نیســت کــه فقــط مهــدی 
 هاشــمی بیــش از 5 روز اســتفاده کــرده باشــد. ایــن 
امــر بــه تشــخیص دادســتانی بــوده و مشــابهاتی نیــز 

داشــته اســت.
حادثهپالسکو 

ــه  ــده ای ک ــکو، پرون ــه پاس ــوص حادث اژه ای درخص
پــس از آن ایجــاد شــد، اینکــه در کــدام مرجــع 
قضایــی قــرار دارد و آیــا مســئوالن بــرای ایــن 
ــده  ــت: پرون ــار داش ــده اند، اظه ــار ش ــده احض پرون
ــر  ــا نظ ــده و حتم ــکیل ش ــران تش ــرای ته در دادس
ــن  ــر در ای ــت. دو نف ــوم اس ــتان و مدعی العم دادس
ــام  ــه اته ــی اینک ــتند؛ یعن ــت هس ــوص بازداش خص

ــت. ــوده اس ــا ب ــه آن ه متوج
ــن  ــده ای ــبب ش ــه س ــل ک ــایر عل ــوص س  در خص
حادثــه گســترش یابــد و منجــر بــه فروریختــن شــود 
هیئتــی از کارشناســان تشــکیل شــده تــا ابعــاد آن را 

بررســی کننــد.

بابکزنجانی 
حــال  در  زنجانــی  بابــک  پرونــده  اژه ای گفــت : 
اجراســت. ایــن پرونــده چنــد شــکل دارد. جلســات 
متعــددی بــا محکــوم علیــه و افــراد دیگــر در جهــت 
شناســایی امــوال و چگونگــی وصــول طلــب شــرکت 

ــوده اســت. ــه نفــت مطــرح ب ــق ب متعل
ــده بابــک زنجانــی ســه موضــوع  وی گفــت: در پرون
وجــود دارد کــه نیــاز بــه حضــور متهــم اســت. یــک 
شناســایی امــوال کــه رونــد پرونــده بــه وکیــل 
یــا خــود محکــوم  علیــه ارســال می شــود و بــه 
اعتراضــات آن هــا نیــز توجــه خواهــد شــد؛ همچنیــن 
ایــن پرونــده از ایــن جهــت در حــال بررســی اســت 
کــه آیــا وجــوه نقــدی در خــارج از کشــور وجــود دارد 
ــیده ایم.  ــوع نرس ــن موض ــه ای ــوز ب ــه هن ــر ک ــا خی ی
اخیــرا وزارت اطاعــات در ایــن پرونــده مطالعــه 
بیشــتری کــرده و دربــاره متهــم جدیــد کار بیشــتری 
ــی  ــک زنجان ــده باب ــت. در پرون ــام اس ــال انج در ح
ــز  ــد نی ــم جدی ــد و مته ــض ش ــم نق ــم دو مته حک

ــد. ــایی ش شناس
در  اگــر  افــزود:  اژه ای   حجت االســام محســنی 
ــم  ــرای کل حک ــور اج ــی منظ ــک زنجان ــده باب پرون
ــلب  ــور س ــر منظ ــا اگ ــده؛ ام ــی ش ــه عمل ــت ک اس
حیــات محکــوم  علیــه اســت کــه چنیــن موضوعــی 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــال اتف ــر امس ــا آخ ت
    پروندهباندتروریستی

وی درخصــوص پرونــده بانــد تروریســتی کــه اخیــرا 
ــه   ــوه قضائی ــه ق ــودت آن ب ــده اند و ع ــتگیر ش دس

عنــوان کــرد:  رســیدگی بــه ایــن پرونــده تــازه شــروع 
ــوده  ــی ب ــم قاض ــا حک ــراد ب ــتگیری اف ــده و دس ش
اســت. حــدود 8 نفــر در اســتان البــرز دســتگیر 
شــدند و تعــدادی از ســایر اســتان ها. اصــل پرونــده 
در اســتان البــرز بــوده و فعــا در تحقیقــات مقدماتــی 

اســت و بایــد منتظــر بمانیــم.
سپردهگذارانثامنالحجج 

اخبــار  انتشــار  موضــوع  بــه  نشســت  ادامــه  در 
ــات ســپرده گذاران ثامن الحجــج اشــاره شــد.  تجمع
ــن ســوال  ــه ای ــه در پاســخ ب ســخنگوی قــوه قضائی
ــت ــوع اس ــار ممن ــوع اخب ــن ن ــار ای ــا انتش ــه آی  ک
یــادآور شــد: در  نفــس انتشــار ممکــن اســت حرفــی 
ــد  ــت؛ بای ــم اس ــی مه ــث چگونگ ــه بح ــد، بلک نباش
ببینیــم آن خبــر چگونــه منتشــر می شــود. خبــر 
ــان  ــویش اذه ــب تش ــه موج ــری ک ــا خب ــذب ی ک

ــن  ــه ممک ــرا ک ــت؛ چ ــرم اس ــت و ج ــود، نادرس ش
اســت در اثنــای عمــل اقداماتــی علیــه امنیــت 
ــگاه کــرد؛  ــر را ن ــد آن خب صــورت گرفتــه باشــد و بای
نمی تــوان نســخه کلــی پیچیــد و بایــد مــورد و خبــر 
ــد و در  ــرم باش ــت ج ــن اس ــی ممک ــد؛ در جای را دی

ــد. ــر نباش ــای دیگ ج
وی اشــاره کــرد: چنــد میلیــون نفــر ســپرده گذار 
بوده انــد؛ بــر اســاس تصمیــم ســتاد مبــارزه بــا 
ــوی  ــه نح ــا ب ــد این ه ــرر ش ــادی مق ــد اقتص مفاس
ــود  ــول خ ــه پ ــه ب ــه هم ــود؛ اول اینک ــت ش مدیری
برســند. دوم اینکــه افــراد ضعیف تــر زودتــر بــه پــول 
خــود برســند کــه ٩٨ درصــد افــراد ضعیــف بــه پــول 
خــود رســیدند. بقیــه کــه ســپرده ســنگین داشــتند 
ــان مکانیــزم دیگــری در نظــر گرفتــه شــده  بــرای آن

ــارس اســت. ف

معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه 
انتخابــات  الکترونیکــی  برگــزاری  بــه  اصــراری 
ریاســت جمهــوری نداریــم، گفــت: تــا امــروز شــورای 
نگهبــان بــه مــا اعــام نکــرده کــه در کــدام اســتان یــا 
شهرســتان ، انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه صــورت 

ــود. ــزار ش ــی برگ الکترونیک
ــر کشــور  ــاون سیاســی وزی ــدی، مع ــر احم علی اصغ
دربــاره زمــان ثبت نــام انتخابــات شــوراهای اســامی 
ــان اینکــه  ــوز شــورای نگهب شــهر و روســتا گفــت: هن
زمــان ثبت نــام انتخابــات شــوراهای اســامی در 

ــل اســفند باشــد را بررســی نکــرده اســت. اوای
وی افــزود: مــا در ایــن خصــوص منتظــر قانــون 
هســتیم کــه اگــر زمــان ثبت نــام قانونــی شــود 
فرآینــد ثبت نــام صــورت گیــرد. تــا امــروز همــان 30 

اســفند، زمــان ثبت نــام شوراهاســت.

معــاون سیاســی وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: اگــر 
ــه  ــد ب ــده و بای ــی ش ــس بررس ــه در مجل ــی ک طرح
شــورای نگهبــان بــرود، تبدیــل بــه قانــون شــود، بــر 
ــش  ــام شــهرهای دارای بی ــخ ثبت ن آن اســاس، تاری
از 200 هــزار نفــر یــک زمــان و تاریــخ ثبت نــام 
ــتاها  ــر و روس ــزار نف ــر از 200 ه ــهرهای دارای کمت ش

ــود. ــر خواهــد ب ــی دیگ ــز زمان نی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــاره برگ وی درب
بــه صــورت الکترونیکــی نیــز گفــت: از اینکــه شــورای 
ــه  ــد ک ــرده باش ــام ک ــا اع ــه م ــروز ب ــا ام ــان ت نگهب
مثــا در کــدام اســتان یــا شهرســتان ، انتخابــات بــه 
ــزی  ــا االن چی ــود، ت ــزار ش ــی برگ ــورت الکترونیک ص

ــطح  ــل در س ــا و تعام ــه رایزنی ه ــده. البت ــام نش اع
ــه نتیجــه برســد. ــا ب ــی ادامــه دارد ت خوب

درخصــوص  کشــور  وزیــر  سیاســی  معــاون 
ظرفیــت وزارت کشــور بــرای برگــزاری انتخابــات 
الکترونیکــی  صــورت  بــه  جمهــوری  ریاســت 
حــد  در  وزارت کشــور  گفــت:  کشــور  سراســر  در 
امکانــات ســخت افزاری کــه دارد بــرای برگــزاری 
ــل  ــی کام ــی آمادگ ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب  انتخاب

دارد. 
البتــه در حــال حاضــر اصــراری بــه ایــن امــر نداریــم؛ 
ــود  ــان وج ــورای نگهب ــا ش ــل ب ــد تعام ــه بای ــرا ک چ

ــارس داشــته باشــد. ف

معاونسیاسیوزیرکشور:

اصراری به برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری نداریم

سخنگوی قوه قضائیه در صدوهشتمین نشست خبری خود:

بابک زنجانی تا آخر امسال اعدام نمی شود
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بــر اســاس پیش بینــی مســئوالن و کارشناســان امــور 
کشــاورزی و گمرکــی بــا توجــه بــه شــرایط پســابرجام 
انــواع  و تقویــت روابــط خارجــی کشــورمان، صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی و دامــی تــا پایــان ســال جــاری از 80 

ــت.  ــد رف ــر خواه ــون دالر فرات میلی
 اســتان اصفهــان کــه از دیربــاز در زمینــه تولیــد شــیر، مــرغ 
و گلرنــگ در کشــور جایــگاه نخســت را داشــته اســت 
ــه  ــم از گردون ــاز ه ــی ب ــالی های پی درپ ــم خشکس علی رغ
ــن  ــا بهتری ــارج نشــده و ب ــی خ ــدات کشــاورزی و دام تولی
و مرغوب تریــن تولیــدات توانســته جایــگاه خــود را در 
محصــوالت تولیــدی حفــظ کنــد. بــر اســاس آخریــن 
آمارهــا، ســاالنه حــدود 6.5 میلیــون تــن انــواع محصــوالت 
ــه  ــود ک ــد می ش ــتان تولی ــن اس ــی در ای ــاورزی و دام کش
ــان در  ــرای اســتان اصفه ــز اهمیتــی را ب ــه حائ توانســته رتب
ــدات  ــت تولی ــه اهمی ــا توجــه ب ــت برســاند. ب ــه ثب کشــور ب
متمــادی  و خشکســالی هایی کــه ســالیان  کشــاورزی 
ــی را  ــی اختصاص ــده، گفت وگوی ــتان ش ــن اس ــر ای گریبانگی
بــا »فرهــاد حاجی مــرادی«، مدیــر تنظیــم بــازار محصــوالت 
ــاد کشــاورزی اســتان  و نهاده هــای کشــاورزی ســازمان جه

اصفهــان ترتیــب دادیــم تــا از میــزان محصــوالت تولیدشــده 
ــر محصــوالت  ــان و چگونگــی کســب رتبه هــای برت در اصفه

ــم. ــی یابی ــتان آگاه ــاورزی اس کش
    بیشــترین محصــوالت صادراتــی کشــاورزی و دامــی 

اســتان اصفهــان، چــه محصوالتــی هســتند؟
 از مهم تریــن محصــوالت صادراتــی کشــاورزی و دامــی 
اصفهــان بــه مقصــد کشــورهای خارجــی می تــوان بــه 
حیوانــات زنــده ماننــد مــرغ، خــروس، بوقلمــون، پرنــدگان 
ــت  ــی، گوش ــی(، ماه ــور تحقیقات ــور ام ــه منظ ــکاری )ب ش
ــل ــات، عس ــک، لبنی ــیر خش ــو، ش ــرغ، میگ ــرغ، تخم م  م

صیفی جــات، خشــکبار، زعفــران، انــواع میــوه ماننــد زردآلــو 
هلــو، انــواع شــیره، لعــاب و مــواد غلیظ کننــده، انــواع روغــن 
ماننــد روغــن بــادام و ســویا، قنــد و شــکر، انــواع شــیرینی 
غذایــی  فرآورده هــای  رب گوجه فرنگــی،  خمیــر،  انــواع 
مرکــب، آب میــوه، گالب و انــواع وســائل و دســتگاه های 

ــه ای اشــاره کــرد. کشــاورزی و همچنیــن تجهیــزات گلخان
ــان  ــاورزی اصفه ــوالت کش ــی محص ــد صادرات     مقاص

ــا چــه کشــورهایی هســتند؟ عمدت
محصــوالت  صــادرات  مقصــد  کشــورهای  بیشــترین   
کشــاورزی اصفهــان شــامل آلمــان، انگلیــس، هلنــد، 
کرواســی، گرجســتان، اســترالیا، کانــادا، کــره جنوبــی، 

ــزی، ســنگاپور، آذربایجــان، ترکمنســتان،  ــد، مال ــن، هن چی
قطــر،  پاکســتان،  بحریــن،  ازبکســتان،  تاجیکســتان، 
عربســتان، ســومالی، قزاقســتان، عــراق، افغانســتان، عمــان، 

ســودان و ســومالی هســتند.
ــه ارزش  ــم ک ــاره کن ــز اش ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــرک  ــده از گم ــی صادرش ــاورزی و دام ــوالت کش کل محص
ــن  ــود؛ ای ــون دالر ب ــان در ســال 94، 75 میلی اســتان اصفه
ــا پایــان ســال از  ــا افزایــش 6 برابــری ت میــزان صــادرات ب
80 میلیــون دالر هــم فراتــر خواهــد رفــت کــه یــک جهــش 
ــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی  بســیار خــوب در تولی

اســت.
علــت موفقیــت اصفهــان در زمینــه تولیــدات      
کشــاورزی و همچنیــن صــادرات آن بــه کشــورهای خارجــی 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چ
ــن  ــزار ت ــدود 175 ه ــون، ح ــال 92 تاکن ــبختانه از س  خوش
انــواع محصــوالت کشــاورزی و دامــی از طریــق گمــرک 

اســتان اصفهــان بــه مرزهــای خــارج از کشــور صــادر شــده 
اســت. 

البتــه ســال قبــل بــا نماینــده وزارت امــور خارجــه در اصفهان 
ــه  ــور ب ــد کش ــا چن ــو ب ــه گفت وگ ــرن زمین ــم ک ــرای فراه ب
ــی  ــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی و دام ــور افزای منظ
ایــن اســتان، اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــد؛ همچنیــن 
توانســتیم  اصفهــان  در  تولیــدات گلخانــه ای  رونــق  بــا 
ــاورزی را  ــدات کش ــیاری از تولی ــالی، بس ــم خشکس علی رغ
حفــظ کنیــم؛ اگرچــه در بخش هایــی از تولیــدات کشــاورزی 
ــان  ــم اصفه ــاز ه ــا ب ــد، ام ــود آم ــه وج ــکالتی ب ــز مش نی
ــرده  ــظ ک ــرغ و ... حف ــه شــیر، م ــای خــود را در زمین رتبه ه

اســت. 
خوشــبختانه اصفهــان در تولیــد محصــوالت گلخانــه ای 
جایــگاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده و همیــن موضــوع 
ســبب شــده 10 درصــد پــرورش دام و طیــور کشــور نیــز بــه 

ــد. ــن اســتان اختصــاص یاب ای

درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن عنوان شد:

جهش اقتصادی در صادرات محصوالت کشاورزی

ــاره  ــده درب ــائبه مطرح ش ــه ش ــدرو ب ــل ای ــر عام مدی
فــروش شــرکت ســایپای کاشــان بــا قیمتــی کمتــر 
از قیمــت واقعــی بــه شــرکت پژوســیتروئن فرانســه 
واکنــش نشــان داد. منصــور معظمــی، معــاون وزیــر 
ــی  ــرد: بعض ــح ک ــارت، تصری ــدن و تج ــت، مع صنع

شــیطنت ها طبیعــی اســت؛ امــا بــه 
طــور قطــع و یقیــن ایــن مســئله را رد و 
تکذیــب می کنــم؛ چــرا کــه کارشناســان 
دادگســتری ایــن قیمت گــذاری را انجــام 

ــد.  داده ان
وی ادامــه داد: قیمــت در نظــر گرفته شــده 
تحــت  و  اســاس کارشناســی ها  بــر 

ــر  ــن اگ ــت؛ بنابرای ــوده اس ــدی ب ــارکت 50 درص مش
برخــی از دوســتان اعــالم می کننــد و معتقــد هســتند 
کــه رقــم در نظــر گرفته شــده کــم اســت، بایــد بگویــم 
کــه ایــن قیمــت را کارشناســان رســمی اعــالم کردنــد. 
مدیــر عامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع 

ایــران )ایــدرو( بــا بیــان اینکــه مگــر شــرکت ســایپا 
ــت:  ــر بفروشــد، گف ــه را ارزان ت ــک کارخان ــد ی می توان
طــرح ایــن مســائل بیشــتر بــه دلیــل ایــن اســت کــه 

ــود.  ــف ش ــارکت ها تضعی مش
وی ادامــه داد: ضمــن اینکــه بایــد چنیــن حرف هایــی 
را بشــنویم، امــا در کنــار آن بایــد تــالش 
ســرمایه گذاران  مشــارکت  کنیــم کــه 
ــتر  ــورمان بیش ــد در کش ــان برن و صاحب
ــا  ــوان زد، ام ــی را می ت ــر حرف ــود؛ ه ش
ــری  ــارکت حداکث ــمت مش ــه س ــد ب بای

ــرد.  ــت ک ــرمایه گذاران حرک س
ــا  ــاط ب ــائلی در ارتب ــش مس ــدی پی چن
ــیتروئن  ــه پژوس ــایپا ب ــرکت س ــروش ش ــت ف قیم
ــه قیمــت شــرکت  ــود؛ اینک فرانســه مطــرح شــده ب
ــت  ــه قیم ــا ب ــوده، ام ــورو ب ــون ی ــی 500 میلی ایران
ــده  ــذار ش ــوی ها واگ ــه فرانس ــورو ب ــون ی  ۳00 میلی

است. ایسنا

رئیــس اتحادیــه تعاونــی مســافربری بــا بیــان اینکــه 
ماننــد ســال های گذشــته  نیــز  نــوروز ســال 1۳96  در 
ــه  ــکاری اتحادی ــا هم ــفرها ب ــام س ــرای انج ــزی ب برنامه ری
و ســازمان راهــداری صــورت می گیــرد، از برگــزاری جلســه 
هماهنگــی ایــن ســفرها خبــر داد. احمدرضا عامــری تصریح 

کــرد: بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه ظــرف 
جلســات  و  فــردا، صحبت هــا  یــا  امــروز 
ابتدایــی بــرای هماهنگــی ســفرهای نــوروزی 
ــد  ــد ش ــام خواه ــداری انج ــازمان راه ــا س  ب
ــق روال ســال های گذشــته  ــم طب و امیدواری
بــا کمتریــن  انجام شــده  هماهنگــی  بــا 
ــود.  ــام ش ــوروزی انج ــفرهای ن ــکل س مش

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا در برنامه هــای 
ســفرهای نــوروزی 1۳96 نیــز قیمــت بلیــت اتوبــوس 
افزایــش خواهــد یافــت، اظهــار کــرد: صحبت هایــی در ایــن 
زمینــه صــورت گرفتــه؛ امــا ایــن موضــوع منــوط بــه تصمیــم 

ــت. ــور اس ــداری کل کش ــازمان راه ــا س ــی ب و هماهنگ

ــه  ــا توج ــزود: ب ــافربری اف ــی مس ــه تعاون ــس اتحادی  رئی
ــه شــکل  ــوروز اتوبوس هــا مجبــور هســتند ب ــه اینکــه در ن ب
یــک ســر خالــی حرکــت کننــد و بــه  طــور معمــول در مقصــد 
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــت خودروه ــرای بازگش ــل ب ــت کام ظرفی
ــدود 20  ــش ح ــرای افزای ــی ب ــل تصمیمات ــال های قب در س
درصــدی قیمــت بلیت هــا انجــام می شــد 
کــه پــس از پایــان یافتــن ســفرهای نــوروزی 

ــت.  ــادی بازمی گش ــت ع ــه حال ــا ب نرخ ه
هنــوز  پیــش  رو  نــوروز  بــرای ســفرهای 
تصمیــم قطعــی در ایــن رابطــه گرفتــه نشــده 
ــان  ــی می ــرای آن هماهنگ ــرای اج ــد ب و بای
ــد  ــر چن ــرد. ه ــای مربوطــه صــورت گی نهاده
هنــوز تصمیــم قطعــی بــرای نــرخ بلیــت ســفرهای نــوروزی 
ــه روال  ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده، ام ــه نش گرفت
ســال های قبــل امــکان افزایــش نــرخ بلیت هــا و بازگشــت 
ــود  ــالت وج ــان تعطی ــس از پای ــابق پ ــه روال س ــا ب آن ه

ــی ــر فارس ــت. خب ــد داش خواه

حتما بخوانید!
3نان سنگک حداکثر ۲۰۰۰ تومان دوشنبه   ۲5  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 369 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 هم پیمانی دوباره بانک ها 

برای کاهش نرخ سود
پــس از مدت هــا بــازی بانک هــا 
بــا نــرخ ســود و رقابت هــای 
منفــی بــرای جــذب ســپرده های 
بانکـــداران  اکنـــون  بیشـــتر، 
هم پیمــان شــده اند تــا نــرخ 

ســـود را کاهـش دهنـد. 
اســت  اســاس  همیــن  بــر 
ــد و  ــزار می کنن ــا هــم برگ ــون جلســات مشــترکی ب ــه اکن ک
ــا  ــد ت ــد ببندن ــم عه ــا ه ــر ب ــار دیگ ــک ب ــه ی ــد ک می خواهن
بلکــه نرخ هــای ســود را کاهــش دهنــد و جلــوی زیــان 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــد هفت ــد. چن ــود را بگیرن ــن خ ــش از ای بی
ــود  ــرخ س ــش ن ــرای کاه ــترک را ب ــاتی مش ــا جلس بانک ه
بانکــی تشــکیل داده انــد و می خواهنــد کــه نــرخ را کاهــش 

ــد. دهن
 در ایــن جلســات بانک هــا تــالش می کننــد یــک بــار دیگــر 
در حضــور مقــام ناظــر و سیاســتگذار بانکــی، زمینه ســاز 
ــر  ــداران ب ــوند. بانک ــی ش ــود بانک ــرخ س ــر در ن ــاد تغیی ایج
ــر،  ــا یکدیگ ــی ب ــا هم پیمان ــد ب ــر بتوانن ــه اگ ــد ک ــن باورن ای
ــرخ ســود  ــرخ ســود بانکــی را فراهــم و ن ــه تغییــر در ن زمین
ــت در  ــد توانس ــا خواهن ــد، حتم ــت کنن ــپرده ها را مدیری س
بــازار بیــن بانکــی نیــز تغییراتــی را بــر روی نــرخ ایجــاد کننــد 

ــن ــاد آنالی ــد. اقتص ــت آورن ــه دس ــب تر ب ــع را مناس و مناب

عرضه پژو ۲۰۰۸ پیش از نوروز
مدیــر عامــل پــژو گفــت: پــژو 2008 بــه عنــوان جدیدتریــن 
نســل از خودروهــای پــژو پیــش از نــوروز در ایــران عرضــه 

خواهــد شــد.
 جــان فیلیــپ اینپاراتــو در چهارمیــن همایــش بین المللــی 
ــدود  ــژو 2008 از ح ــد پ ــرد: تولی ــار ک ــودرو اظه ــت خ صنع

یــک مــاه پیــش در اروپــا آغــاز شــده اســت.
ــد  ــژو 208 جدی ــد و پ ــژو ۳01 جدی ــه پ ــان اینک ــا بی  وی ب
نیــز در ایــران عرضــه خواهنــد شــد، گفــت: ایــن خودروهــا 
ــان  ــژو در جه ــد پ ــای تولی ــل از خودروه ــن نس جدیدتری

هســتند. 
مدیــر عامــل پــژو ادامــه داد: ایــن شــرکت شــریک 
ــوده  ــران ب ــت خــودروی ای ــاد صنع ــل اعتم  تاریخــی و قاب
و بــرای 40 ســال رابطــه منحصربه فــردی بــا ایــران داشــته 

ست.  ا
ــواع  ــتگاه ان ــون دس ــش از 6 میلی ــون بی ــزود: تاکن وی اف
ــارس، 206 و 207 از  ــژو 405، پ ــه پ ــژو از جمل خــودروی پ
ــده  ــد ش ــران تولی ــودرو در ای ــا ایران خ ــریک م ــوی ش  س
و ایــن خودروهــا، بخشــی از صــادرات روزانــه خانواده هــای 

ایرانــی هســتند. عصــر خودرو

سال خوب صنعت فوالد از راه می رسد

کیمیای وطن

اقتصــادی  همایـــش تحلیـــل 
 96 ســال  در  جهــان  و  ایــران 
ــی راد  ــی ایمانـ ــور مرتض ــا حض ب
هیئــت  عضــو  و  اقتصــاددان 
علمــی ســازمان مدیریــت صنعتی 
ایــران و ســیامک انصــاری، پژوهشــگر موسســه مطالعــات 
ــال اقتصــادی در ســالن  ــا حضــور 500 فع ــداد ب اقتصــادی، بام
همایش هــای بین المللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار 
شــد. مصطفــی رناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
ــا فشــارهای واردشــده  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب در ایــن همایــش ب
ــدود  ــان ح ــتان اصفه ــات اس ــش مالی ــز افزای ــال 96 نی در س
ــا 64  ــوددهی بنگاه ه ــال 92 س ــت: در س ــت، گف ــد اس 4 درص
ــه  ــال 94 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــوده ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
دلیــل افزایــش فشــارهای مالیاتــی بــه 4 هــزار میلیــارد تومــان 
ــت:  ــی راد گف ــی ایمان ــن مرتض ــت. همچنی ــه اس ــش یافت کاه
اقتصــاد ایــران در شــرایط کنونــی بــه یــک تنفــس نیــاز دارد، بــه 
یــک نــگاه جدیــد در حــوزه سیاســتگذاری کالن تــا بتــوان عــالوه 
بــر ســرعت بخشــیدن بــه گــردش پــول، از دام رکــود اقتصــادی 
خــارج شــد. وی افــزود: اقتصــاد ایــران از دام رکــود بــه راحتــی 
خــارج نخواهــد شــد و بحــران بانکــی همچنــان وجــود خواهــد 
داشــت؛ زیــرا معــادالت سیاســی بــر معــادالت اقتصــادی 
ــای  ــت، هزینه ه ــه سیاس ــاد ب ــش اقتص ــت و بخ ــذار اس اثرگ
بســیاری پرداخــت می کنــد. بــه گفتــه ایمانــی راد ســال 96 بــه  
طــور قطــع بــرای صنعــت فــوالد ســال خوبــی خواهــد بــود؛ چــرا 
کــه ســرعت رشــد در صنعــت خــودرو افزایــش  یافتــه و در ایــن 

ــود. ــتر می ش ــه بیش ــوالد مبارک ــا از ف ــتا تقاض راس

نان سنگک حداکثر ۲۰۰۰ تومان
ــای  ــکایت ترین واحده ــت پرش ــازمان حمای ــه س ــی ک در حال
صنفــی را نانوایــان و میوه فروشــان اعــالم کــرده، رئیــس 
ــان  ــد و نانوای ــی واح ــود متول ــنگکی نب ــان س ــه نانوای اتحادی
ــی  ــای صنف ــن واحده ــف در ای ــالن تخل ــوز را عام ــدون مج ب
ــد  ــر می توانن ــز حداکث ــای آزادپ ــت: نانوایی ه دانســت. وی گف
ــات، 2000  ــاوت خدم ــوع و تف ــکل و ن ــنگک را در ش ــان س ن
تومــان بفروشــند. رئیــس اتحادیــه نــان ســنگکی همچنیــن 
درخصــوص نــرخ نــان آزادپــز و دولتــی نیــز خاطرنشــان کــرد: 
هــر عــدد نــان ســنگک دولتــی در نانوایی هــای غیرآزادپــز کــه 

ــان باشــد.  ــد 800 توم ــد، بای ــی دارن ســهمیه آرد دولت
گفتنــی اســت بعضــی از نانوایی هــا بــا اضافــه کــردن ســبوس 
ــر  ــد کــه ب ــواع ســبزیجات خشــک، کنجــد و ... معتقدن ــا ان ی
ارزش غذایــی نــان می افزاینــد  و همچنیــن انــدازه نــان 
هــر  رو  همیــن  از  می داننــد؛  بزرگ تــر  را  پخته شده شــان 

ــر ــند. مه ــان می فروش ــا 4000 توم ــنگک را ت ــان س ــدد ن ع

احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوسواکنش ایدرو به شائبه قرارداد سیتروئن- سایپا

پــروژه آبرســانی بــه شــهرک بــرق و الکتـرونیـــک خمینـی شـهـــر و کلنگ زنـــی فـــاز 
دوم خط انتقال آب خیابان شــهید فهمیـــده با حضـــور مدیـــر عامـــل شــرکت آبفای 
 استان اصفهان، نماینده مردم خمینـی شـــهر در مجلس شـــورای اسـالمی، فرمـانـدار

شـهردار، اعضـای شـورای شـهر و دیگـر مسـئوالن سـازمان هـا انجام شد. 
در مراســم پــروژه آبرســانی بــه شــهرک بــرق و الکترونیــک خمینی شــهر و کلنگ زنــی 
ــای  ــرکت آبف ــل ش ــر عام ــده، مدی ــهید فهمی ــان ش ــال آب خیاب ــط انتق ــاز دوم خ ف
اســتان اصفهــان گفــت: بــه برکــت نظــام جمهــوری اســالمی و دولــت تدبیــر و امیــد 
ــن  ــات شــرکت آب و فاضــالب در ای ــرای توســعه خدم ــی ب ــب توجه ــات جال اقدام
ــاز دوم خــط  ــه اجــرای ف ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــه در ای شهرســتان صــورت گرفــت ک
انتقــال خیابــان شــهید فهمیــده بــه منظــور تقویــت آبرســانی قســمت های مرکــزی 
ایــن شهرســتان، اشــاره کــرد؛ همچنیــن پــروژه آبرســانی بــه شــهرک صنعتــی بــرق و 
الکترونیــک بــا اجــرای حــدود 6 کیلومتــر لوله گــذاری و احــداث دو ایســتگاه پمپــاژ 

و یــک مخــزن ذخیــره آب بــه حجــم 500 متــر مکعــب بــه بهره بــرداری رســید.
    افتتاح 16 پروژه

ــه رغــم تنگناهــای مالــی شــرکت آبفــای اســتان  مهنــدس هاشــم امینــی گفــت: ب
ــه  ــان ب ــارد توم ــر 10۳ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــه فجــر، 16 پ ــان در ده اصفه
ــکاری و  ــا هم ــا ب ــای آبف ــه پروژه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــید؛ ای ــرداری رس بهره ب

ــرد.  ــام می گی ــردم انج ــارکت م ــئوالن و مش ــیاری از مس ــی بس هماهنگ
ــد و نهایــت تــالش خــود را  ــه مــردم را بدانن مســئوالن بایــد قــدر توفیــق خدمــت ب
صــرف ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم کننــد. وی بــه ارائــه خدمــات شــرکت آبفــا در 
عمــر ۳ ســاله دولــت تدبیــر و امیــد پرداخــت و گفــت: در طــول ۳ ســال فعالیــت 
دولــت تدبیــر و امیــد، شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بیــش از 2 هــزار و 14 کیلومتــر 

لوله گــذاری آب و فاضــالب را در جای جــای اســتان اجــرا کــرد؛ همچنیــن بــا احــداث 
ــات  ــعه خدم ــاخت های توس ــالب زیرس ــای آب و فاض ــاب تصفیه خانه ه ــن ب چندی
ــده  ــه گاه دی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــرار گرف ــتور کار ق ــردم در دس ــه م ــر ب بهت
ــم  ــه رغ ــا را ب ــات دولت ه ــیه ای خدم ــگاه حاش ــی و ن ــا کم لطف ــی  ب ــود برخ می ش
وجــود مشــکالت نادیــده می گیرنــد؛ در حالــی کــه بایــد جــدای از خــط مشــی ها و 

جناح هــا ، درصــدد تقویــت نظــام و ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم باشــیم.
    آبرسانی به شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ســال اقتصــاد مقاومتــی 
اقــدام و عمــل گفــت: آبرســانی بــه شــهرک صنعتــی بــرق و الکترونیــک خمینی شــهر 
ــه  ــت؛ چــرا ک ــدام و عمــل« انجــام گرف ــی، اق ــوان »اقتصــاد مقاومت در راســتای عن
ارائــه خدمــات زیرســاختی بــه شــهرک های صنعتــی کــه زمینه ســاز اشــتغال بــرای 
ــا درصــدد  ــی اســت و م ــع نمــودی از اقتصــاد مقاومت ــان کار اســت، در واق متقاضی
هســتیم در ایــن ســال مــردم بــه واقــع شــاهد ارائــه خدمــات شــرکت آبفــا باشــند. 
ــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســالمی  ــن مراســم، نماین در ادامــه ای
ــر عامــل  ــی، مدی ــا تالش هــای جهــادی مهنــدس امین ــر ب گفــت: در ســال های اخی
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، خدمــات بســیار ارزنــده ای در بخــش آب و فاضــالب 
ــع شــدید  ــود مناب ــم کمب ــه رغ ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب در ســطح اســتان انجــام گرف
ــرای تأمیــن  آبــی شهرســتان خمینی شــهر در ســال های اخیــر، کمتریــن مشــکلی ب
آب شــرب نبــود؛ همچنیــن حــذف ایســتگاه پمپــاژ فاضــالب دســتگرد کــه یکــی از 
مطالبــات چنــد دهــه اخیــر مــردم ایــن منطقــه بــوده، در دســتور کار قــرار گرفــت و 
ــک برطــرف  ــده ای نزدی ــم در آین ــاد ه ــن آب رحمت آب ــی رود مشــکل تأمی ــار م انتظ

شــود. 

با حضور نماینده مجلس و فرماندار خمینی شهر صورت گرفت:

آبرسانی به شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر

ین
نال

برآ
: خ

س
عک

 



دوشنبه  25 بهمن ماه   41395
ـــمـــاره 369  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
فروش فوق العاده در 400 واحد ...

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیاصفهان

اســتاندار اصفهــان در آییــن بهره بــرداری از پــروژه 
ــت:  ــان گف ــتان لنج ــتای شهرس ــه 8 روس ــانی ب آبرس
ــت  ــه برک ــته و ب ــاب گذش ــروزی انق ــال از پی 38 س
رهنمودهــای امــام و اســتقامت مــردم، دســتاوردهای 
ــکات  ــه مش ــت و البت ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب بزرگ
ــکات  ــن مش ــد ای ــه نبای ــود دارد ک ــم وج ــادی ه زی
حل شــدنی، دســتاوردهای انقــاب را تحت الشــعاع 
قــرار دهــد. رســول زرگرپــور بیــان داشــت: اصلی تریــن 
اســت  انقــاب، شــعاری  بزرگ تریــن دســتاورد  و 
ــی  ــد؛ یعن ــر می دادن ــاب س ــل از انق ــردم از قب ــه م ک

ــامی.  ــوری اس ــتقال، آزادی، جمه اس
زرگرپــور افــزود: امــروز پــس از 38 ســال، ایــن شــعار 
بــه طــور کامــل محقــق شــده اســت. وی دربــاره 
ــز گفــت: علی رغــم  پروژه هــای دهــه فجــر امســال نی
محدودیت هــای مالــی، دولــت امســال 3 هــزار و 730 
ــه  ــارد ب ــر 24 هــزار میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه را ب پ
بهره بــرداری رســاند کــه فقــط بــا حضــور دکتــر نوبخــت 
معــاون رئیس جمهــور، معــادل 10 هــزار میلیــارد ریــال 

پــروژه در یــک روز افتتــاح شــد.

     تأمین آب شرب 90 روستا
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
اصفهــان در آییــن افتتــاح ایــن پــروژه گفــت: در دهــه 
ــدف  ــا ه ــزرگ ب ــانی ب ــرح آبرس ــال 28 ط ــر امس فج
تأمیــن آب آشــامیدنی ســالم و پایــدار در 90 روســتای 
اصفهــان اجــرا شــد کــه 65 هــزار نفــر از آن برخــوردار 
پــروژه  افــزود:  قرائتــی  می شــوند. محمدحســین 
آبرســانی افتتاح شــده از خــط انتقــال بــه بــاغ بهــاداران 
ــرد  ــرار می گی ــدار ق ــیخعلی در م ــه باباش از تصفیه خان

ــی فعــا از چــاه شــبه فلمــن اجــرا می شــود.  ول
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان 
لنجــان اظهــار داشــت: در ســال های اخیــر روســتاهای 
هاردنــگ، کچویــی و زمان آبــاد بــا توجــه بــه فرســودگی 
خطــوط انتقــال و خشــک شــدن آب روســتاها دچــار 
کمبــود شــدید آب شــدند؛ بــه گونــه ای کــه در تابســتان 
نامبــرده جیره بنــدی آب  ســال 95 در روســتاهای 
صــورت گرفــت. مصطفــی زمانــی افــزود: پــروژه مجتمع 
آبرســانی 8 روســتا بــا هــدف تأمیــن آب روســتاهای 
اشاره شــده، مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و بــر اســاس 
مطالعــات انجام شــده 15 کیلومتــر خــط انتقــال اجــرا 

شــد.

     آبرســانی بــه هــزار نفــر از روســتائیان شهرســتان 
ــهر شاهین ش

 مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان 
مراســم  در  هــم  برخــوار  و  میمــه  شاهین شــهر، 
پــروژه آبرســانی بــه روســتای »ُســه« شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه گفــت: منبــع تأمیــن آب شــرب 
روســتای »ُســه« واقــع در شــمال ایــن شهرســتان بــا 
ــالی  ــل خشکس ــه دلی ــت، ب ــر جمعی ــزار نف ــدود ه ح
ــن  ــی ای ــه اهال ــود آب شــده و آبرســانی ب دچــار کمب
ــود. وی افــزود:  ــا مشــکل مواجــه کــرده ب روســتا را ب
ــام  ــس از انج ــکل، پ ــن مش ــردن ای ــرف ک ــرای برط ب
مطالعــات فنــی، طــرح جایگزیــن کــردن منبــع تأمین 
آب جدیــد در دســتور کار قــرار گرفــت و در دهــه فجــر 

بهره بــرداری از آن آغــاز شــد. 
ــرای  ــرای اج ــده ب ــار هزینه ش ــک آزه اعتب ــد اونی محم
اعــام کــرد  را 2500 میلیــون ریــال   ایــن پــروژه 
ــارات  ــل اعتب ــارات از مح ــن اعتب ــت: ای ــار داش و اظه
ــود.  ــده ب ــص داده ش ــی تخصی ــعه مل ــدوق توس صن
 اونیــک آزه ادامــه داد: حفــر و تجهیــز یــک حلقــه چــاه
ــاختمان  ــداث س ــال، اح ــط انتق ــر خ ــرای 1200 مت اج
ــرق از  ــبکه ب ــر ش ــرای 1280 مت ــرزن و اج ــاه و کل چ
اقدامــات انجام شــده بــرای ایــن پــروژه بــوده اســت. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت کنتــرل کیفیــت و 
ســامت آب شــرب مصرفــی روســتائیان گفــت: بــرای 
ایــن پــروژه، از دســتگاه الکترولیــز نمــک طعــام جهت 

گندزدایــی آب آشــامیدنی اســتفاده شــده اســت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان خبر داد:

تأمین آب شرب 90 روستا

تأثیر آلودگی هوا بر فضای سبز شهر کرمان
ــر عامــل ســازمان پارک هــا  مدی
شــهرداری  ســبز  فضــای  و 
کرمــان گفــت: آلودگــی هــوا بــر 
فضــای ســبز شــهر کرمــان تأثیر 

بدی گذاشته است.
ــاره  ــا اش ــیف اللهی ب ــان س  ایم
بــه نقــش خودروهــا در افزایش 
آلودگــی هــوا اظهــار کــرد: کاهــش بارندگــی و آلودگــی هــوا 
ــره  ــگ ســبز گیاهــان فضــای ســبز شــهر تی باعــث شــده رن

شــود.
ــان اینکــه آلودگــی، فتوســنتز گیاهــان را کاهــش  ــا بی  وی ب
می دهــد، تصریــح کــرد: دود حاصــل از خودروهــا تــا 30 
ــرد.  ــن می ب ــوا از بی ــه ه ــان را در تصفی ــت گیاه درصــد ظرفی
ــان  ــهرداری کرم ــبز ش ــای س ــا و فض ــل پارک ه ــر عام مدی
نخاله هــای ســاختمانی را مانعــی بــرای آبیــاری گیاهــان 
ــای  ــه نخاله ه ــرد: تخلی ــد ک ــوان و تاکی ــبز عن ــای س و فض
ســاختمانی در معابــر شــهری، بــه فضــای ســبز آســیب 

می رســاند. 
ســیف اللهی بــا اشــاره بــه کاشــت گونه هــای مختلــف 
کــرد:  اظهــار  کرمــان  شــهر  بزرگراه هــای  در  گیاهــی 
ــتای  ــم را در راس ــن مه ــبز ای ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
جلوگیــری از هجــوم گــرد و غبــار و ممانعــت از آلودگــی 
 صوتــی حاصــل از خودروهــای ســبک و ســنگین انجــام 

می دهد. مهر

برگزاری کارگاه آموزش بورس در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

در اقدامــی مشــترک ســازمان ســرمایه گذاری شــهرداری 
کاشــان، ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران و اتــاق بازرگانی 
کاشــان، کارگاه »آمــوزش بــورس و روش هــای نویــن تأمیــن 

ــد. ــی« را در کاشــان برگــزار می کنن مال
 ایــن کارگاه آموزشــی 9 اســفندماه ســاعت 16 تــا 20 در 
ــی کاشــان  ــاق بازرگان ــای ات ــات و همایش ه ســالن اجتماع
و بــا حضــور کارشناســان ســرمایه گذاری و مدیریــت برگــزار 

ــد شــد.  خواه
در پنــل اول دکتــر اســماعیل درگاهــی، مدیــر پذیــرش بورس 
اوراق بهــادار تهــران، در زمینــه آشــنایی بــا فرآینــد پذیــرش در 

بــورس اوراق بهــادار توضیحاتــی ارائــه خواهنــد کــرد. 
در کارگاه آموزشــی دوم دکتــر طاعتــی از شــرکت تأمیــن 
ــن  ــای نوی ــا ابزاره ــنایی ب ــای آش ــان، روش ه ــرمایه آرم س

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــی را ارائ مال
ــهرداری ها  ــی در ش ــن مال ــای تأمی ــوم روش ه ــل س  در پن
یکدیگــر  بــا  ایــران  شــهرداری های  عملکــرد  و  مطــرح 

می شــود. مقایســه 

اخبار کوتاه

 برگزاری مراسم عزاداری 

حضرت زهرا)س( در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

شــــهادت  مناســبت  بــه 
جان گــداز حضــرت زهــرا)س( 
ــزاداری  مراســم ســوگواری و ع
شـــهرداری  نمازخـانـــه  در 
شــد.  برگــزار  شاهین شــهر 
ایــن  در  شاهین شــهر،  شــهردار  امیــری،  حســین 
ــرت  ــهادت حض ــای ش ــلیت روزه ــن تس ــم ضم مراس
فاطمــه زهــرا)س( گفــت: حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
ــرای  ــاور ب ــن ی ــانیت، بهتری ــوی انس ــن الگ کامل تری
زنــان  بــرای  اســوه  الگــو و  و  حضــرت علــی)ع( 

بودنــد.  مســلمان 
در  حضــرت  آن  اســتقامت  و  صبــر  مظلومیــت، 
بســیار  اســام)ص(  پیامبــر  اهــداف  پیشــبرد  راه 
مؤثــر بــود. امیــری شــناخت شــخصیت حضــرت 
 فاطمــه)س( را در راســتای اهــداف عالــی بعثــت 
و مفهــوم واقعــی والیــت دانســت و از حضــرت فاطمــه 
ــان  ــت از ایش ــرد و تبعی ــام ب ــه ن ــوان ام االئم ــه عن ب
و  مداحــی  دانســت.  مســلمانان  تمــام  وظیفــه  را 
ســینه زنی از دیگــر برنامه هــای مراســم ســوگواری 

ــود. ــرا)س( ب ــرت زه ــهادت حض ش

سیره نبوی و تکامل جامعه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان 

ــه ای  ــرد: جامع ــار ک ــی اظه ــائل مذهب ــناس مس کارش
کــه در آن زندگــی می کنیــم بایــد از نظــر اخاقــی 
کامــل و جامــع باشــد و در آن اختافــات اخاقــی 

ــد.  ــته باش ــی نداش جای
ــرت  ــهادت حض ــم ش ــرادی در مراس ــام م حجت االس
ــان  زهــرا)س( کــه توســط هیئــت ثامن الحجــج کارکن
علیه الســام  موســی  امامــزاده  ســالن  در  دولــت 
برگــزار شــد، گفــت: آنچــه جامعــه را بــه تکامــل 
ــد  ــه بای ــت ک ــاق اس ــوی و اخ ــیره نب ــاند س می رس
ــه  ــرآن توجی ــزود: آنچــه ق ــرد. وی اف ــه آن توجــه ک  ب
ــت  ــت اس ــد، عدال ــر می کن ــه آن ام ــم ب ــد ه و خداون

ــد در جامعــه وجــود داشــته باشــد. ــه بای ک
ــامی  ــه اس ــد در جامع ــه بای ــان اینک ــا بی ــرادی ب  م
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــی کنی ــل زندگ ــاف و تعام ــا انص ب
ــه  ــن زمین ــد در ای ــد می فرمای ــه خداون ــور ک همان ط

معاشــرت برتــر از توصیه هــای اســام اســت.

اخبار کوتاه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

همزمــان بــا ســومین کنگره بزرگداشــت شــهدای دانشــجوی 
اســتان اصفهــان، نمایشــگاه »نقــش دانشــگاه در مهندســی 
ــی  ــگاه صنعت ــس دانش ــور رئی ــا حض ــدس« ب ــاع مق دف

اصفهــان در ســالن شــهید آوینــی ایــن 
ــرد. ــه کار ک ــاز ب دانشــگاه آغ

 رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در 
ایــن آییــن گفــت: مهم تریــن هــدف از 
برگــزاری ایــن کنگــره در طــول ســه ســال 
ــرای  ــازی ب ــانی و الگوس ــته، پیام رس گذش
نســل امــروز بــوده اســت. محمــود مــدرس 

هاشــمی بــا تأکیــد بــر نقــش پررنــگ و مؤثــر دانشــگاه های 
ــه نقــش دانشــگاه در  ــاع مقــدس، ارائ کشــور در طــول دف
حــوزه مهندســی و تأکیــد بــر نقــش آن هــا در جنــگ 
تحمیلــی را هــدف اصلــی برگــزاری ایــن نمایشــگاه در کنــار 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــوان ک ــره عن ــای کنگ ــر برنامه ه دیگ

اینکــه در ایــن نمایشــگاه، دســتاوردها و امکانــات دانشــگاه 
در حــوزه مهندســی و تحقیقــات مرتبــط بــا دفــاع مقــدس 
ــر ــزود: متخصصــان ایثارگ ــش گذاشــته شــده، اف ــه نمای  ب
بــا حضــور در غرفه هــای مهندســی دریایــی، مهندســی رادار 
امنیــت و رمــز، مهندســی ویــژه، مهندســی ســازه و عملیــات 
ــی  ــزات خودروی ــی آب، تجهی ــی، مهندس  خاک
و امــداد و درمــان بــه تشــریح ایــن دســتاوردها 
خواهنــد پرداخــت. رئیــس دانشــگاه صنعتــی 
ــه کار بعضــی  ــاز ب ــه آغ ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
از حوزه هــای مهندســی همزمــان بــا دفــاع 
ــر  ــد زی ــوده، گفــت: حوزه هایــی مانن مقــدس ب
دریــا، امنیــت و رمــز و دیگــر مهندســی ها 
ــتاوردهای  ــرکات و دس ــی ب ــگ تحمیل ــان جن ــس از پای پ
ــته  ــه داش ــه عرض ــه جامع ــیعی را ب ــترده و وس ــیار گس بس
ــتاوردهای  ــد از دس ــت: بازدی ــمی گف ــدرس هاش ــت. م اس
ــه  دانشــگاه ها در حــوزه مهندســی دفــاع مقــدس، منجــر ب

ــود. ــجویان می ش ــاوری در دانش ــه خودب ــت روحی تقوی

برپایی نمایشگاه »نقش دانشگاه در مهندسی دفاع مقدس« در اصفهان
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
صنفــی  واحــد   400 گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
نــوروز فــروش  در چهارمحــال و بختیــاری در آســتانه 

داشــت.  خواهنــد  فوق العــاده 
ســیامک ســلیمانی در کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان اظهــار 

کــرد: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در آســتانه 
ــرر  ــود مق ــای موج ــوروز و رایزنی ه ــد ن عی
شــد کــه فــروش فوق العــاده در بــازار اجــرا 
شــود. ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح 
ــی  ــد صنف ــاده در 400 واح ــروش فوق الع ف
ــزود: از  ــد، اف ــد ش ــی خواه ــتان اجرای اس
ایــن تعــداد 105 واحــد در شــهرکرد خواهــد 

بــود. وی تصریــح کــرد: در ایــن طــرح بــه طــور میانگیــن 
5 تــا 15 درصــد ســود بــه فروشــنده تخفیــف داده خواهــد 
شــد. معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
ــن  ــت ای ــی را مزی ــای صنف ــه در واحده ــتردگی عرض گس
طــرح نســبت بــه ایجــاد نمایشــگاه بهــاره دانســت و گفــت: 

ایــن طــرح در 15 روز از مــاه پایانــی ســال اجرایــی خواهــد 
ــی  ــارت و بازرس ــه نظ ــف ب ــی موظ ــازمان بازرس ــد و س ش

دقیــق از ایــن واحدهاســت. 
وی بــا اشــاره بــه مشــکات نقدینگــی و مطالبــات ســازمان 
ــه  ــی ب ــک مل ــرد: بان ــح ک ــاون روســتایی اســتان تصری تع
منظــور رفــع مشــکات نقدینگــی، مســاعدت 
ــن  ــه ای ــهیات ب ــت تس ــرای پرداخ الزم را ب
ســازمان بــه عمــل آورد. ســلیمانی بــا تأکیــد 
بــر لــزوم افزایــش رضایتمنــدی مــردم از 
ــازار  ــوالت ب ــت محص ــت و قیم ــاظ کیفی لح
ــه ســرمازدگی  ــا توجــه ب شــب عیــد گفــت: ب
مرکبــات باغ هــای شــمال کشــور، میــوه مرغوب 
ــن می شــود.  ــوب کشــور تأمی ــد در اســتان از جن شــب عی
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود کــه قیمــت محصــوالت 
ــردم  ــت م ــد و رضای ــرل باش ــت کنت ــد تح ــب عی ــازار ش ب

ــنا ــود. ایس ــب ش جل

در شهر

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   6600064951 شماره  شناسنامه  دارای  سینی   قربانی  مرضیه  خانم 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  از  822/95 ش ح 1 )وراثت( 

خود  دائمی  اقامتگاه    1395/02/29 تاریخ  در   120 بشناسنامه  سینی  قربانی  حسن  شادروان  که 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا قربانی سینی فرزند حسن 

 )4(  618 ش.ش  مهری    )3(   6600064951 ش.ش  مرضیه   )2( متوفی(   )همسر   57 ش.ش 

انجام تشریفات  با  اینک  فاطمه ش.ش 484 همگی قربانی سینی فرزند حسن )فرزندان متوفی( 

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

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1067/م الف به تاریخ  1395/11/21

آگهی حصر وراثت
آقای بهزاد صابری خرزوقی  دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کاسه 798/95 ش 

ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم 

صناعی بشناسنامه 20 در تاریخ 1391/08/07  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- حسین صناعی فرزند حسن ش.ش 10 )پدر متوفی(  )2( مهرانگیز سهی 

خرزوقی فرزند هاشم ش.ش 25 )مادر متوفی( )3(بهزاد صابری خرزوقی فرزند حسینعلی ش.ش 33 

)همسر متوفی( )4( نگین صابری خرزوقی فرزند بهزاد ش.ملی 6600155541  )فرزندمتوفی( اینک با 

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

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1064/م الف به تاریخ  1395/11/23

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مهدی عطائی فرزند براتعلی به نشانی دولت آباد خیابان امامزاده محمود بن بست 

صداقت  محکوم علیهم :اکبر زارعی  به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 1 به تاریخ 

95/02/11 حوزه دوم برخوار شورای حل اختاف برخوار محكوم علیه محکوم است به : فک پاک دو دستگاه 

موتور سیکلت به شماره 625-38662 و 625-28876در سیستم پلیس راهور محکوم می باشد. ماده 

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

روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 

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

نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1066/م الف به تاریخ 95/11/24

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه 950046 اجرای احکام که در آن محکوم 

علیه شکل آبادی- علی خاصی   محکوم است به پرداخت مهریه در حق خانم طاهره علی خاصی و 

مبلغ *** ریال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای در تاریخ 95/12/23 ساعت 9 صبح در محل 

دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید .1-خط تلفن همراه به شماره 09133040615 به مبلغ 4000000 ریال.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1065/م الف به تاریخ 95/11/24

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/186  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مجید نجیمی فرزند رضا  در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 

متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/11/25 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1041/الف/م به تاریخ 95/11/17

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 

و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

از اخذ رسید ، ظرف مدت  اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس  به  را  دو ماه اعتراض خود 

نمایند. ردیف 1-پیرو  را به مرجع قضایی تقدیم  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

رای شماره 139460302023000449مورخ 1394/02/29 و رای اصاحی شماره 139560302023001370 

مورخ 1395/10/30آقای رضا طاوسی به شناسنامه شماره2689کدملی 1286646197صادره از اصفهان  

فرزندایاز   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 425/36 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 

فرعی از 9087- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/25 

شماره : 34179 / م الف    امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عبدالحسین     نام خانوادگی: بلوچی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:علی اصغر   نام خانوادگی:مختاری هرندی  نشانی محل اقامت: اصفهان خ 

پروین چهارراه هفت پیکر ابتدای خ دشتستان مجتمع نوبهار طبقه دوم  محکوم به:

به موجب رای شماره 359 تاریخ95/2/28 حوزه اصفهان   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/ 20/000 ریال 

بابت اصل خواسته و 785/000 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 10/000/000 ریال 

مورخ 94/6/25 و 10/000/000 ریال مورخ 94/7/25 تا تاریخ اجرای حکم به انضمام 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.

شماره35757/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آندریاس )قاسم (     نام خانوادگی: خدایار  نشانی محل اقامت: مجهول 

با وکالت حسین محمدیان – سارا  نام خانوادگی:عباسی  نام:مهدی    له:  المکان مشخصات محکوم 

تاج الدین  نشانی محل اقامت: شیخ صدوق شمالی – ساختمان  بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم  

واحد 18محکوم به:به موجب رای شماره 888- 95099767941تاریخ95/6/10 حوزه ش 11  شورای 

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

تاریخ  به  ملی  بانک  عهده  بر   732175 شماره  به  چک  وجه  خواسته  اصل  بابت  ریال   26/850/000

93/6/29 و مبلغ 1/545/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 93/6/29 تا تاریخ اجرای احکام در حق محکوم له صادر 

و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعام می گردد. 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.

شماره35791/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید – جواد – علی      نام خانوادگی: یوسفی – امیری – یوسفی      نام 

پدر: علی – ماشاء اله نشانی محل اقامت: همگی مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام 

خانوادگی:حق شناس  نام پدر : علی  نشانی محل اقامت: حصه بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری 

محکوم به:به موجب رای شماره 462 تاریخ95/9/29 حوزه 37  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و 5/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی )3 بار( و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

93/12/15 الی اجرای حکم در حق محکوم له  نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 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. د

فتر شعبه 37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حجت اله       نام خانوادگی: فاتحی پیکانی       نام پدر: محمد حسین  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام خانوادگی:حق شناس  نام 

پدر : علی  نشانی محل اقامت: حصه کانال نوربخش خ المهدی جنب گاوداری محکوم به:به موجب 

رای شماره 463 تاریخ95/9/29 حوزه 37  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5920/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 55000 ریال بابت الصاق تمبر  و 600/000 ریال بابت 3 بار هزینه نشر 

آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )70/000/000 از تاریخ 94/5/6 و 60/000/000 ریال از تاریخ 

94/1/30 و 70/000/000 ریال از تاریخ94/3/10 در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه 

می باشد.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. 

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده 
بایگانی  شماره  پرونده:9409986825101188  شماره  درخواست:9510466825600018  شماره 

شعبه:940456 تاریخ تنظیم:1395/11/09 اجرای احکام شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در 

نظر دارد در پرونده کاسه 940456 ج 29 مربوط به خواهان عصمت ابراهیمی انارکی و خوانده نسرین 

نوری حسین آبادی اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش پاک ثبتی 684 فرعی از 4473 بخش 5 

اصفهان در ساعت 8 الی 8/5 روز چهارشنبه تاریخ 95/12/11 در محل مجتمع قضایی بهارستان ، اتاق 

شماره یک بنماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در بلوار کشاورز ، 

کوی شهید وحیدا، کوچه پردیس ، مجتمع ماهان ،  طبقه اول جنوبی بازدید نمایید. مزایده از قیمت 

پایه )قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس ( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی 

شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح 

زیر می باشد:اعیانی احداثی در 7 سقف )5 طبقه روی پیلوت( ، دارای سازه بتن و سقف تیرچه بلوک، 

نما از جنس آجر، دارای آسانسور می باشد سالن پذیرایی با کف سرامیک ، دو خواب ، آشپزخانه با 

ارزیابی می شود./ش.ا.  کف سرامیک و کابینت ام دی اف. قیمت پایه شش دانگ 2/590/000/000 

شماره:34901 / م الف دادورز شعبه 29 اجرای احکام حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده 
کاسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  احکام  اجرای 

950312ج/12 له خانم زهرا کمالی زازرانی و آقای محمد رضا طالبی العرفا و علیه 1- اقدس 2- فخر 

الزمان 3- طاهره 4- صدیقه 5- اشرف 6- فاطمه همگی شهرت طالبی العرفا و 7- سعید 8- نوید 

9- فاطمه همگی رضایی زهرانی 10- محمد رضا اخوان طباخ 11- حمید رضا زهرانی 12- محمد جواد 

 95/12/11 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مزایده  ، جلسه  مشاع  ملک  فروش  دستور  بخواسته  طباخ  اخوان 

ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – بعد از دادگستری اصفهان – مجتمع اجرای 

احکام – طبقه 3 برگزار نماید.مشخصات مورد مزایده : ششدانگ پاک ثبتی 12/1493 واقع در بخش 

14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خ آیت ا... کاشانی – ضلع جنوبی بیمارستان کاشانی – خ جدید 

االحداث – کوی شماره 9- سومین منزل مسکونی به شماره پاک 70 و کدپستی 81838-73871 

به مساحت اعیانی 200 متر مربع در یک طبقه ساخت با قدمت 40 ساله با سازه دیوار خشت و گل 

و سقف چوبی میباشد که در دو سمت شمالی و جنوبی دارای اعیانی بوده و حیاط در وسط آن می 

باشد و مساحت فعلی آن 294/10 متر مربع )بدون عقب نشینی ( و دارای مشترکات آب و برق و 

گاز شهری می باشد و پس از رعایت عقب نشینی ها عرصه باقیمانده 185/35 متر مربع می باشد. 

این ملک دارای دو درب کرکره وجود دارد که نشان از دو مغازه می باشد که این دو مغازه حسب اظهار 

خواهان این دو مغازه با کاربری سابق نانوایی یه جهت عدم پرپاخت عوارض کسب و پیشه در سالهای 

گذشته از نظر شهرداری تجاری محسوب نشده است در نتیجه به این ملک امتیاز تجاری تعلق نگرفته 

است. لذا ارزش کل ششدانگ ملک مورد نظر با مشخصات یاد شده و با توجه به جمیع جهات و کلیه 

عوامل موثر تاثیر گذار در قضیه )از نظر موقعیت ، محدودیت ارتفاع به هنگام ساخت و ساز و کاربری 

مسکونی و سایر ( و عرصه خالص متعلقه به میزان 185/35 متر مربع به میزان 5/200/000/000 ریال 

توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده 

است و ملک مورد نظر در تصرف خواهان محمد رضا طالبی العرفا می باشد لذا طالبین خرید می توانند 

5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس مندرج در آگهی ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد 

 قیمت پایه فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند. باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد

 بود. 

شماره :34911/م الف دادورز شعبه 12 اجرای احکام حقوقی – اکبریان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بخش  در  واقع  اصلی   15202 از  فرعی   2605 پاک  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

هیات حل  از طرف  مورخ1395/05/18  رای شماره 139560302027006197  طبق  اصفهان که  ثبت   5

اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام خانم زهرا رضا زاد کجانی 

از اصفهان صادر گردیده  و  فرزند مصطفی  شناسنامه 1367 و کدملی شماره 1283989123 صادره 

بنا به دستور قسمت  اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک  با توجه به 

تاریخ  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  از ماده 15  اخیر 

آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  1395/12/22یکشنبه   

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

حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک  صاحبان  و  مجاورین 

باید ظرف مدت یک  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض 

و  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 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: 1395/11/25 

شماره :36444/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عا        نام خانوادگی: اصغرزاده نام پدر:هادی شغل:آزاد  نشانی محل 

پدر:مرتضی  نام  زارعی  خانوادگی:  نام  نام:مهرداد     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

اقاقیا  بست  بن  صفوی  محسن  ش  خ  خزائی  ش  تمدن-بلوار  پل  اقامت:  محل  نشانی  شغل:آزاد 

اختاف  حل  شورای    49 حوزه   95/6/1 تاریخ     245 شماره  رای  موجب  به:به  پاک4محکوم 

20/000/000ریال  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 

خسارت  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   1/200/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به 

بانک مرکزی و  ایصال آن طبق نرخ شاخص  تاریخ 94/11/30 لغایت زمان وصول و  از  تادیه  تاخیرو 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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

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

نماید.

شماره: 35770/ م الف دفتر شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1119/95   خواهان فراز یوسفی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

1-آرزو شیاسی 2-حسن قلی مری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 95/12/25  

ساعت 5/5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 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.

مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

فروش فوق العاده در 400 واحد صنفی چهارمحال و بختیاری

فار
: آب

س
عک
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حتما بخوانید!
افزایش 39 درصدی بودجه سینما

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــاید  ــت. ش ــم نیس ــینما ک ــه س ــدان ب ــداد عالقمن تع
ــت کم  ــود، دس ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــاری در ای ــر آم اگ
ــدن  ــر ش ــا آرزوی بازیگ ــد جوان ه ــش از 70 درص بی
ــده  ــن ع ــرای ای ــن رو ب ــند. از ای ــته باش ــر داش در س
جالــب اســت کــه بداننــد دیگــران چگونــه وارد وادی 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــام هــم ب ــر شــده اند. تصــور ع هن
راهــی جــز پارتــی بــرای ورود بــه دنیــای هنــر وجــود 
ــم نیســت  ــی راه ه ــر ب ــن موضــوع پ ــه ای ــدارد. البت ن
راه  از راه هایــی غیــر  بازیگــران مــا  از   و بســیاری 
و روش اصولــی وارد دنیــای بازیگــری می شــوند؛ 
ــت  ــم هس ــی ه ــل پیش بین ــه قاب ــه ک ــا همان گون ام

ــه  ــد و ب ــد ش ــدگار نخواهن ــچ گاه مان ــراد هی ــن اف ای
همــان ســرعتی کــه آمده انــد بــه همــان ســرعت هــم 
از خاطره هــا محــو می شــوند. در ایــن گــزارش قصــد 
داریــم 3 بازیگــر را بــه شــما معرفــی کنیــم کــه از 3 
راه مختلــف وارد دنیــای هنــر شــده اند و موفــق هــم 
ــق  ــر موف ــن 3 بازیگ ــاید راه و روش ای ــد. ش بوده ان
باعــث شــود عالقمنــدان بــه بازیگــری درک بهتــری از 

روش ورود بــه هنــر پیــدا کننــد.

    هانیه توسلی
هانیــه توســلی جــزو کســانی اســت کــه رشــته 
ــد  ــام می ده ــون انج ــه اکن ــا کاری ک ــی اش ب تحصیل
متناســب اســت. تحصیلکــرده ادبیــات نمایشــی 
ــا  ــرده ت ــروع ک ــر ش ــری را از تئات ــت و کار بازیگ اس
نمنــاک«  »روی جــاده  فیلــم کوتــاه  در  باالخــره 
بــه کارگردانــی مهــدی کرم پــور، جلــوی دوربیــن 
مــی رود. تســت دادن او در دفاتــر مختلــف ســینمایی 
ــم  ــال و نی ــک س ــا ی ــه تنه ــت ک ــش رف ــدر پی آن ق
پــس از آمدنــش از همــدان بــه تهــران، در مجموعــه 

ــرد. ــازی ک ــه« ب ــی »غریب تلویزیون
     الله اسکندری

ــن  ــوی دوربی ــی، جل ــگام کودک ــکندری هن ــه اس الل
ــس  ــردان و فیلمنامه نوی ــش کارگ ــد. عموی ــر ش ظاه
بــود و وقتــی او 5 ســاله شــد، جلــوی دوربیــن 
ــه  ــم 8 میلیمتــری عمویــش رفــت و بازیگــری ب فیل

ــد.  ــل ش ــش تبدی آرزوی
ــاه »بازیگــر فیلــم  وی چنــد ســال بعــد در فیلــم کوت
ــرد  ــی ک ــاقی نژاد نقش آفرین ــز س ــر« از روح انگی زن ل
ــد؛ درس  ــاز ش ــون ب ــینما و تلویزی ــه س ــش ب و پای
خوانــدن او در دانشــکده هنــر و معمــاری هــم او را بــه 

فضاهــای هنــری نزدیــک کــرد. 
ســال 78 بــرای اســکندری ســال دیــده شــدن بــود؛ 
یــک نقــش کوتــاه در »متولــد مــاه مهــر« کافــی بــود 
ــا اللــه اســکندری جــا پایــش را در ســینما محکــم  ت

کنــد.
    ترانه علیدوستی

توانــای  بازیگــران  از  حــاال  علیدوســتی  ترانــه 
ــری  ــای بازیگ ــق کالس ه ــه از طری ــت. تران سینماس
وارد ســینما شــد. دبیرســتانی بــود کــه در کالس هــای 
امیــن تــارخ ثبت نــام کــرد و بــا معرفــی او بــه 

صدرعاملــی بــرای نقــش ترانــه پرنیــان، انتخاب شــد؛ 
ــه او را در نخســتین حضــور ســینمایی اش  نقشــی ک
بــه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول 
زن رســاند. جالــب اینجاســت کــه هنــوز هــم در 
کالس هــای بازیگــری امیــن تــارخ، فیلــم نخســتین 
تســت بازیگــری ترانــه بــرای تازه واردهــا پخــش 
ــتی ــد علیدوس ــر حمی ــه دخت ــه اگرچ ــود. تران  می ش
 بازیکــن سرشــناس ســال های دور فوتبــال اســت
امــا بــا تکیــه بــر توانایــی و اســتعداد خــودش 
توانســته یکــی از سوپراســتارهای ســینما شــود.

- »هــاروی واینســتاین«، تهیه کننــده مشــهور هالیــوودی 
کــه آثــاری همچــون »شکســپیر عاشــق«، »دار و دســته 
نیویورکی هــا« و »پالــپ فیکشــن« را در کارنامــه دارد، در جریان 
کنفرانــس »قــدرت ســینما« از قانــون جدیــد مهاجرتــی 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا، انتقــاد کــرد 
ــردان  ــادی، کارگ ــر فره ــود را از اصغ ــت خ ــن حمای و همچنی
فیلــم نامــزد اســکار »فروشــنده« در تحریــم مراســم اســکار 

اعــالم کــرد.
ــان از  ــا کوپ ــته یکت ــی« نوش ــگاه خانوادگ ــاب »تفریح - کت
ــی  ــاب خواندن ــن کت ــد. ای ــر ش ــی منتش ــر ماه ــوی نش س
توســط فرهــاد ســخا ترجمه شــده و بــا قیمــت 11 هــزار تومان 

ــاب شــده اســت. ــازار کت ــه ب روان
- رمــان ســال 1۹7۹ »اســتفن کینــگ«، نویســنده سرشــناس 
جریــان  بــه  زیــادی  بســیار  شــباهت های  آمریکایــی، 

رئیس جمهــور شــدن »دونالــد ترامــپ« دارد.
ــی  ــوت و قدیم ــر پیشکس ــری  راد«، بازیگ ــران بزرگمه - »ای
تئاتــر، دوبلــور و گوینــده بــا ســابقه، بــه دلیــل ســکته مغــزی 

ــت. ــده اس ــتری ش ــران بس ــتان های ته ــی از بیمارس در یک
ــیان  ــا درمیش ــاخته رض ــوری« س ــینمایی »النت ــم س - فیل
در سی وهشــتمین حضــور جهانــی خــود در شــانزدهمین 
ــه نمایــش درخواهــد  ــم مســتقل اســتانبول ب فســتیوال فیل

ــد. آم
- »خــواب آب« ســاخته فرهــاد مهرانفــر در دهمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم ســبز برلیــن، برنــده یکــی از پنــج جایــزه 

بخــش بهتریــن فیلــم بلنــد داســتانی شــد.
ــا  ــم حمیدرض ــه قل ــردگان« ب ــاب م ــی »کت ــان تاریخ - رم
شــاه آبادی کــه میــرزا حســن خان رشــدیه از شــخصیت های 

ــه چــاپ ســپرده شــد. داســتانی آن اســت، ب
ــالمی  ــرو شیخ االس ــی های هی ــه نقاش ــگاه مجموع - نمایش
ــز  ــان آرا و کامبی ــن فرم ــور بهم ــا حض ــام »ورووژا« و ب ــا ن ب

ــد. ــاح ش ــش افتت درمبخ
ــای  ــکا )ADG( فیلم ه ــری آمری ــان هن ــن کارگردان - انجم
»الال لنــد«، »چهره هــای پنهــان« و »مســافران« را بــه عنــوان 

برنــدگان جوایــز ۲017 معرفــی کردنــد.
- ســری دوم مجموعــه انیمیشــن »نظــر شــما چیــه؟« در ۲۶ 

قســمت ۴ دقیقــه ای در دســت تولیــد اســت.
ــه  ــن مجموع ــاره ای ــان دو« درب ــریال »آرم ــده س - تهیه کنن
کــه بنــا بــود نــوروزی باشــد، بیــان کــرد کــه »آرمــان دو« بــه 

ــد. ــوروز ۹۶ نمی رس ن
ــن  ــرد ای ــان ک ــه« بی ــوز ن ــد »هن ــم نیمه بلن ــردان فیل - کارگ
ــه زودی در گــروه  ــه نمایــش گرفتــه و ب ــم به تازگــی پروان فیل

ــود. ــران می ش ــه« اک ــر و تجرب ــینمایی »هن س
- ســریال »گســل« بــه کارگردانــی علیرضــا بذرافشــان ایــن 
ــرداری می شــود. ــط و تصویرب ــک ضب ــی پون ــا در حوال روزه

- »رؤیاهــای دم صبــح« ســاخته مهــرداد اســکویی در 
درمی آیــد. نمایــش  بــه  شــیکاگو 

 برگزاری همایش »ابتکارات رضا عباسی 

در مکتب نقاشی اصفهان«

کیمیای وطن

همایــش »ابتــکارات رضــا عباســی 
در مکتــب نقاشــی اصفهــان« از 
ســوی مرکــز اصفهان شناســی و 
خانه ملــل ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود.                
 به گـــزارش روابـــط عمـومـــی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
مشــهورترین  ق(،   10۴۴ )متوفــی  عباســی  رضــا  اصفهــان، 
نقــاش عصــر شــاه عبــاس اول صفــوی، از بنیانگــذاران مکتــب 
ــان  ــب اصفه ــه نقاشــی مکت ــی، موســوم ب ــل ایران نقاشــی اصی
ــراه  ــه هم ــی ب ــی ایران ــی در نقاش ــا عباس ــکارات رض ــت. ابت اس
ــاد، مالصــدرا ــی همچــون میردام ــکارات بزرگان  مجاهــدات و ابت

نــام آوران  و  مشــاهیر  از  دیگــر  بســیاری  و  میرفندرســکی 
 ایران زمیــن در دیگــر عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ...

ــن  ــی از مهم تری ــکل گیری یک ــه ش ــر ب ــم، منج ــا ه ــی ب همگ
ــی  ــب تمدن ــه مکت ــان، موســوم ب ــران و جه ــی ای ــب تمدن مکات
اصفهــان شــد.این همایــش بــا ســخنرانی دکتــر »اصغــر 
جوانــی« روز چهارشــنبه ۲7 بهمن مــاه از ســاعت 17 و 30 دقیقــه 
در محــل ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود.

 افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی کودک 

در فوالدشهر

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

نیلوفــر افشــاری، مدیــر برگزارکننــده اولین نمایشــگاه نقاشــی 
ــگاهی  ــن نمایش ــزاری چنی ــت: برگ ــهر گف ــودک در فوالدش ک
ســبب افزایــش اعتمادبه نفــس کــودکان می شــود و چــه 
بســا ایــن هنــر در آینــده رشــته تحصیلــی و تخصصــی آن هــا 
باشــد. عبدالحســین ذوالفقــاری، پیشکســوت در عرصــه 
ــن عرصــه  ــری گفــت: حــدود 38 ســال اســت کــه در ای گال
ــه  ــدان فوالدشــهر اســت ک ــادم. باعــث افتخــار هنرمن گام نه
چنیــن نمایشــگاهی در ایــن شــهر برگــزار می شــود. وی 
ــودکان از  ــای ک ــی های زیب ــندی از نقاش ــراز خرس ــن اب ضم
ــهر  ــتقر در فوالدش ــازمان های مس ــی س ــت مال ــود حمای نب
ــل  ــی متقب ــه تنهای ــم افشــاری ب ــرد: خان ــان ک ــر داد و بی خب
هزینه هــای مالــی آن شــدند و از خــدا می خواهــم کــه 
ــه گــوش مســئوالن فوالدشــهر برســد و  ــدان ب ســخن هنرمن
ــه  ــاری خطــاب ب ــد. عبدالحســین ذوالفق ــت کنن ــا را حمای م
ــت  ــازمان درخواس ــن س ــهر از ای ــرورش فوالدش ــوزش و پ آم
ــد؛  ــتری دهی ــای بیش ــدارس به ــر در م ــگ هن ــه زن ــرد: ب ک
 زیــرا هنرمنــد کار خــود را از مدرســه و از دوره ابتدایــی شــروع 

می کند.

اخبار کوتاه

جمشــید بایرامــی کــه به تازگــی نمایشــگاهی از عکس هــای 
ــوزه  ــدان ح ــه هنرمن ــی ب ــرده، از بی توجه ــاح ک ــود را افتت خ
هنرهــای تجســمی انتقــاد و رویکــرد تلویزیــون را در دعــوت 
هنرمنــدان غیرعادالنــه توصیــف کــرد. بایرامــی دربــاره موضوع 
ــه شــخصیت زن دارد، توضیــح  ــار خــود و پرداختــی کــه ب آث

ایــران  جامعــه  در  زنــان  »موضــوع  داد: 
همیشــه بــه روز اســت و کهنــه نمی شــود. 
ــل  ــه تقاب ــرده ام ب ــالش ک ــم ت ــن در کارهای م
زن ســنتی و مــدرن بپــردازم و هــر یــک 
را بــر اســاس ویژگی هایشــان بــه تصویــر 
ــار و  ــاره تعــداد آث بکشــم.« ایــن عــکاس درب
ــن  ــن در ای ــه داد: »م ــا ادام ــای آن ه ویژگی ه

نمایشــگاه 15 اثــر را بــه نمایــش گذاشــته ام. لوکیشــن کارهــا 
از قبــل انتخــاب شــده بــوده و طبیعــی اســت و دخالتــی در 
ــرای  ــار ب ــی از آث ــن بعض ــه در لوکیش ــته ام. البت ــا نداش آن ه
تاثیرگــذاری بیشــتر کارگردانی هایــی هــم انجــام شــده 
اســت.« او همچنیــن ادامــه داد: »متاســفانه سیاســت هایی 

ــن مــدت اتخــاذ شــده  ــری در ای ــت هن ــب معاون ــه از جان ک
ــدت  ــن م ــی زده و در ای ــای تجســمی آســیب بزرگ ــه هنره ب
هیچ گونــه حمایتــی از هنرمنــدان صــورت نگرفتــه اســت. بــه 
نظــرم معاونــت هنــری اگــر تعطیــل شــود، بیشــترین لطــف 
ــن عــکاس  ــر کــرده اســت. ای ــای هن ــدان و دنی ــه هنرمن را ب
درخصــوص اســتقبال و عالقمنــدی مــردم بــه 
ــد  ــر هــم اضافــه کــرد: »مــردم عالقــه دارن هن
ــه نمایشــگاه ها  ــری ب ــار هن ــرای تماشــای آث ب
ــال  ــرای مث ــم؟ ب ــی مــا چــه کرده ای ــد؛ ول برون
بــه جــای اینکــه در برنامه هــای تلویزیونــی بــه 
هنرمنــدان حــوزه هنرهــای تجســمی بپردازیم، 
در هــر مناســبتی جمعــی از بازیگــران را دعــوت 
می کنیــم. همــه برنامه هــا از جملــه »خندوانــه« و »دور 
همــی« ایــن کار را انجــام می دهنــد. مگــر بازیگــران بیشــتر 
ــی در  ــای تلویزیون ــد؟ برنامه ه ــدان می فهمن ــایر هنرمن از س
ــام  ــی را تم ــن عوام زدگ ــد ای ــتند و بای ــر هس ــاره مقص این ب
کننــد. ایــن فرهنــگ نادرســت بایــد اصــالح شــود.« تابنــاک

انتقاد یک هنرمند از برنامه »خندوانه« و »دور همی«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از افزایــش 3۹ درصــدی 
ــده  بودجــه ســینماهای کشــور در الیحــه بودجــه ســال آین

ــر داد.  خب
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  امیــری،  صالحــی  ســیدرضا 
اســالمی از برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای تشــکیل ســازمان 

مســتقل نظــام هنــری خبــر داد و گفــت کــه 
پیش نویــس اولیــه ایــن ســازمان نیــز تهیــه 

شــده اســت. 
وی افــزود: هــدف اصلــی از تشــکیل دو 
ســازمان جدیــد رســانه ای و هنــری، انتخــاب 
افــراد متخصــص در هر ســازمان و رســیدگی 
ــای  ــدن فعالیت ه ــر ش ــر و پویات تخصصی ت

ــت.  ــن سازمان هاس ــش ای ــر پوش ــاالن زی ــی فع تخصص
صالحــی امیــری گفــت: ایــن، یــک اقــدام و تحــول 
زیرســاختی در ایــن دو بخــش مهــم فرهنگــی کشــور 
ــرادی را  ــاد، اف ــن دو نه ــی ای ــاب تخصص ــه اصح ــت ک اس
ــد  کــه متخصــص همــان رشــته هســتند، انتخــاب می کنن

آنــان  عهــده  بــر  را  دقیــق  نظــارت  و  و سیاســتگذاری 
می گذارنــد.

 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه افزایــش 3۹ درصــدی 
ــده  بودجــه ســینماهای کشــور در الیحــه بودجــه ســال آین
ــر  ــای فاخ ــد فیلم ه ــرای تولی ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــز اش نی
ــارد تومــان در ســال  ــز 35 میلی ســینمایی نی
وی  اســت.  شــده  پیش بینــی  اعتبــار   ۹۶
افــزود: یکــی از برنامه هــای جــدی و مهمــی 
کــه ســال آینــده در حــوزه ســینمایی پیگیــر 
ــتند و  ــم مس ــک فیل ــد ی ــتیم، تولی آن هس
ســینمایی بلنــد در هــر اســتان اســت و اکنون 
ــتان  ــینمایی در خوزس ــم س ــد فیل ــز تولی  نی
و چنــد اســتان دیگــر آغــاز شــده. صالحــی امیــری گفــت: 
قصــد داریــم تولیــدات ســینمایی اســتان ها را بــه روی پــرده 
ــم و از همــه اســتان ها  ــون ببری ســینماهای کشــور و تلویزی
می خواهیــم کــه از همــه تــوان و ظرفیــت خــود بــرای ایــن 

فرصــت ایجادشــده، اســتفاده کننــد. ایرنــا

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: نفیسه        نام خانوادگی: صفائی نژاد  نام پدر: احمد نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسن    نام خانوادگی: جعفری نشانی محل اقامت: اصفهان 

تاریخ     15۹۶ شماره  رای  موجب  به:به  8177۹178۴3محکوم  پستی  کد  نوبهار  کشاورزی کوچه  بلوار 

۹۴/۹/۲۹  حوزه 8  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ ۴0/000/000ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 180/000ریال هزینه 

های دادرسی و هزینه های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک 87/۶/۲5 تا تاریخ اجرای حکم )شماره چک 510۴7۹(

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

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

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

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

ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 35735/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  یوسفی  فراز  خواهان     11۲0/۹5 پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ  چهارشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  ۲-چراغعلی گوچانی   مری  قلی  1-حسن 

۹5/1۲/۲5  ساعت ۶ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

اصفهان  اختالف  ۲ شورای حل  آتشگاه- مجتمع شماره  اصفهان-ابتدای خیابان  در  واقع  این شعبه  به 

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.

مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه:۹5101003۶1710008 شماره پرونده:۹30۹۹803۶17013۴5 شماره بایگانی شعبه:۹313۶۴ 

تاریخ تنظیم:13۹5/11/11 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: مسعود ۲- نام خانوادگی:قائدی 3- نام 

پدر: محمدرضا ۴- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظرخواهی آقای عباس گرجیان بطرفیت 

ثانی  نسخه  پیوست  به  این شعبه  از  ۹5/5/13  صادره  مورخ  دادنامه شماره ۹50۶73  به  نسبت  شما 

دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ میشود. مقتضی است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین 

از رویت  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 

اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال می گردد.

شماره: 3578۲/م الف شعبه ۲8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
و   ۹51010035۲۲08۲5۶ و  و۹51010035۲۲08۲55  ابالغنامه:۹51010035۲۲08۲53  شماره 

تاریخ  شعبه:۹50۴33  بایگانی  شماره  پرونده:۹50۹۹8035۲۲00۴۲۶  شماره       ۹51010035۲۲08۲5۴

تنظیم:13۹5/11/1۲ مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: جالل ۲-اصغر 3-ناهید ۴-مرتضی ۲- نام 

خانوادگی:1-صدقی ۲-خطیب 3-جامی ۴-امیدزاد 3- نام پدر: 1-حسن ۲-مصطفی 3- - ۴-حسین 

ماه گرفته  صیون کلیمی  خانم/آقای  نظرخواهی  تجدید  در خصوص  المکان  مجهول  نشانی:همگی   -۴

بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۹50131۶-۹5/10/۴  صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ میشود. مقتضی است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین 

از رویت  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 

اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال می گردد.

شماره: 35731/م الف شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: میر سعید        نام خانوادگی: موسوی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

نشانی محل  پدر:تقی  نام  نام خانوادگی: صادقی  نام:منصور     له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول 

اقامت: حصه-بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره ۴۲0   تاریخ ۹5/8/30  

است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  حوزه 37  شورای حل 

به:پرداخت مبلغ ۲00/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 5/8۲0/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/۶/۶ الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه 

می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید        نام خانوادگی: توکلی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: مجهول 

اقامت:  نشانی محل  پدر:تقی  نام  خانوادگی: صادقی  نام  نام:منصور     له:  المکان مشخصات محکوم 

حصه-بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره ۴۲1   تاریخ ۹5/8/30  حوزه 

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

مبلغ ۲00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/8۲0/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹5/۶/۶ الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می 

علیه مکلف  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  باشد.ماده 3۴ 

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.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فهیمه        نام خانوادگی: کریم آبادی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

محل  نشانی  پدر:-  نام  چلمقانی  خانوادگی:  نام  نام:مهرداد     له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول 

تاریخ  رای شماره 8۲۲    به:به موجب  آقالر پالک۲محکوم  اصفهان-خیابان حجتیه دوم کوچه  اقامت: 

88/7/1۹  حوزه 7  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزارریال بابت هزینه 

در حق  وصول  تاریخ  تا   )87/11/۲7( اصلی  دادخواست  ارائه  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی 

محکوم له.به استناد ماده 1۹ آئین نامه اجرایی ماده 18۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.

مقتضی است ورثه مرحوم خانم فهیمه کریم آبادی 1-منصور روشن روان ۲-حسین کریم آبادی 3-فریماه 

روشن روان۴-سعید روشن روان 5-امیرحسین روشن روان پس از نشر آگهی ظرف مهلت ده روز پس 

از رویت نسبت به پرداخت مبلغ محکوم به به محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروی پمپ 

بنزین- ساختمان شماره ۲ دادگستری محل اجرای احکام مراجعه نمایند.شماره:3577۲/ م الف مدیر 

اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا        نام خانوادگی: هارونی بردشاهی  نام پدر: جهانگیر نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام خانوادگی: حق شناس نام پدر:علی 

نشانی محل اقامت: حصه-بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره ۴۶0   

تاریخ ۹5/۹/۲۹  حوزه 37  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 1۶0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/050/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و35000 ریال تمبر الصاقی و مبلغ ۶00/000 ریال بابت هزینه 3 بار نشر آگهی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹5/۲/۲5 الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه 

می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جواد        نام خانوادگی: فاتحی  نام پدر: غالمرضا نشانی محل اقامت: 

نشانی  پدر:علی  نام  شناس  حق  خانوادگی:  نام  نام:رسول     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

محل اقامت: حصه-بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره ۴5۹   تاریخ 

۹5/۹/۲۹  حوزه 37  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ 158/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۲80/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

وهزینه نشر آگهی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )50/000/000 ریال از تاریخ ۹۴/۲/10 الی اجرای حکم و 

مبلغ 108/000/000 ریال از تاریخ ۹3/1۲/1۴ الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده 

محکوم علیه می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جواد        نام خانوادگی: فاتحی  نام پدر: غالمرضا نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام خانوادگی: حق شناس نام پدر:علی نشانی محل 

اقامت: حصه-بعد از کانال نوربخش جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره ۴۶1   تاریخ ۹5/۹/۲۹  

است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  حوزه 37  شورای حل 

به:پرداخت مبلغ دویست میلیون  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و پنجاه هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و35000 ریال تمبر الصاقی و مبلغ ۶00/000 ریال بابت هزینه 3 بار نشر آگهی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/1۲/5  الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم 

علیه می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 

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

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

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

و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: خداداد        نام خانوادگی: لک  نام پدر: امراله نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:محمدحسین    نام خانوادگی: کرمی نام پدر:علی نشانی محل اقامت: 

هشتم شکاری فضای سبزمحکوم به:به موجب رای شماره 38۹   تاریخ ۹5/8/۲۴  حوزه 37  شورای حل 

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

پرداخت مبلغ 1۲0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 

۶00/000 ریال بابت هزینه 3 بار نشر آگهی و مبلغ 135000 ریال تمبر الصاقی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

۹۲/۲/30 الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

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

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

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

ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اصغر        نام خانوادگی: موسائی  نام پدر: حسینعلی نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علیرضا    نام خانوادگی: کریمان نام پدر:غالمرضا نشانی محل 

اقامت: قهجاورستان بلوار غدیر غدیر ۲0 پ7محکوم به:به موجب رای شماره ۴۴۶   تاریخ ۹5/۲/۲۲  حوزه 

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

مبلغ ۲۶/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶00/000 

ریال بابت هزینه 3 بار نشر آگهی و35000 ریال تمبر الصاقی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/5/15  تا 

اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

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

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

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

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه ۹30005۴شماره مزایده:13۹50۴30۲1۲0000003 تاریخ ثبت:13۹5/11/1۹ 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹30005۴ تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب گاراژ و دفتر کار تحت 

پالکهای ثبتی ۶53/5 و ۶/۴80 واقع در کرسگان بخش نه ثبت اصفهان که تواما با هم تشکیل یک واحد 

را داده اند بمساحت 71۹/۶0 متر مربع مورد ثبت صفحات 377 و ۴7۹ دفتر 31۶ امالک بشماره های 

از پل  اتوبان ذوب آهن کرسگان حدود سه کیلومتر بعد  به آدرس جاده کناری  ثبت ۴۲۶۹1 و ۴۲7۲3 

زندان دنیای کوماتسو که حدود و مشخصات آن عبارتست از 1-حدود پالک ۶53/5 شماال بطول ۲8 متر 

دیواریست به جای جوی صحرائی شرقا بطول 10/30 متر خط مفروض است به جاده و هرزابه جنوبا بطول 

۲5 متر خط مفروض است به پالک ۴80 فرعی غربا بطول 8/30 متر دیواریست به محل قنات قورق 

ایلچی ۲- حدود پالک ۶/۴80 اول شماال بطول ۲5 متر خط مفروض است به پالک ۶53/5 دوم بطول 

15/10 متر خط مفروض است به جای جوی صحرایی شرقا بطول 1۴/57 متر در و دیواریست به جاده و 

بطول 7/10 متر در و دیواریست به پیاده رو بزرگراه جنوبا در سه قسمت که اول مایل غربی و دوم شرقی 

است بطول 1۶/55 متر دیوار به دیوار و ۹/۶0 متر بدیوار و ۲۹/۶0 متر دیوار به دیوار همگی به پالک ۶/3 

باقیمانده غربا بطول 17/۹0 متر دیواریست به محل قنات قورق ایلچی که طبق اسناد رهنی شماره 370۴0-

88/1/18 و 3۹78۲-8۹/۶/۹ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 81 اصفهان که در قبال بانک ملت در 

رهن و وثیقه بانک ملت استان اصفهان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۲8/۹0۲/۲00/000 

ریال ارزیابی شده و پالکهای فوق دارای 1۹5 متر تجاری و 7۶۶/۴5 متر با قابلیت کارگاهی بوده که در 

قسمتهایی دارای سقف ایرانیت می باشد و دارای انشعابات آب و برق و گاز و نمای آجر سه سانتی سقف 

تیرچه بلوک و اسکلت بتنی و کف مغازه سنگ کاری و محوطه آن آسفالت و بتن و همچنین دارای سیستم 

گرمایش گازی و سرمایش کولر آبی می باشد که برابر گزارش مامور اجرا و کارشناس مربوطه در تصرف 

راهن بوده و در حال حاضر فعالیتی از نظر کسب و کار ندارد لذا پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز یکشنبه 

مورخ 13۹۶/1/۲0 در اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی 

از طریق مزایده به فروش می رسد. و مزایده از مبلغ ۲8/۹۲0/۲00/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 

انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 

و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 

برنده مزایده است ضمن اینکه مورد مزایده طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد و نیز در صورت  وجود 

مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 

و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.توضیحا مازاد مورد مزایده به نفع شعبه 1۴ اجرای 

احکام دادگستری اصفهان بازداشت است/

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکبر پور مقدم 

تاریخ انتشار ۹5/11/۲5 تاریخ مزایده ۹۶/1/۲0

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 3۴۲0/۹5 ش ج دهم 

که محمدرضا ترکان پور علیه مجتبی اثنی عشری تک به آدرس اصفهان- خ عبدالرزاق- جنب ساختمان 

باستانی موکت فروشی ساحل بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 87/805/05۶ ریال اموال 

توقیفی به شرح 15 رول موکت اصفهان رز در رنگ و ابعاد مختلف جمعا ۹۹۶/5 متر از قرار هر متر به 

طور متوسط 35/000 ریال جمعا 3۴/877/500 ریال ۲-180 متر موکت اصفهان رز تکه ای در رنگ و ابعاد 

مختلف از قرار هر متر بطور متوسط ۲0/000  ریال جمعا 3/۶00/000 ریال 3(موکت دپادری 80×50 تعداد 

۴3 و 3۴ عدد جمعا 77 عدد از قرار هر عدد بطور متوسط ۲۲/000 ریال جمعا 1/۶۹۴/000 ریال ۴(موکت 

ضخیم اردبیل یک رول 50 متری طوسی و دور رول ۲3 متری گل پهن جمعا ۹۶ متر از قرار هر متر بطور 

متوسط 1۴0/000 ریال جمعا 13/۴۴0/000 ریال 5(۹ تخته گلیم رنگارنگ طرح عشایر به ابعاد )۲/۲5×1/5( 

از قرار هر تخته ۴00/000ریال جمعا 3/۶00/000 ریال که جمعا به مبلغ 57/۲11/500 ریال می باشد که مورد 

اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای درمورخ ۹5/1۲/8 در ساعت 

10تا۹ در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره ۲ دادگستری 

برگزار گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 

دهنده  نمایند.پیشنهاد  بازدید  اموال  از  احکام  اجرای  به  فیش  آن  ارائه  و  ملی  بانک   ۲171350۲05001

باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

شماره:3۴۹73/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجید ذهبیون دارای شناسنامه شماره ۲58  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲1۴/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ذهبیون بشناسنامه 108  

در تاریخ ۹۴/۶/3   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- مجید ذهبیون - ش ش ۲58  فرزند ۲- سعید ذهبیون - ش ش 35۴35  فرزند  3- حمید 

ذهبیون - ش ش 3۹78۴  فرزند ۴- خدیجه سلطان بیگم کریم زاده اصفهانی - ش ش 1۲۴  -  همسر  

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۶۴۹۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

رستگاری در بازیگری

افزایش 39 درصدی بودجه سینما
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 گزارش ویژه دربی 84اخبار کوتاه

 رضا جاودانی، عضو کمیته انضباطی شد
کمیتــه انضباطــی فدراســیون 
فوتبــال، صاحــب عضــو جدیدی 
شــد. پــس از برگــزاری نشســت 
هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال 
ــه  ــس کمیت ــنهاد رئی ــا پیش و ب
انضباطــی، رضا جاودانی، گزارشــگر 
و مجــری تلویزیــون، بــه عنــوان 
عضــو جدیــد بــه ایــن کمیتــه اضافــه شــد تــا از ایــن پــس در 
کنــار ســایر اعضــا بــه پرونده هــای حقوقــی و انضباطــی 
رســیدگی کنــد. رضــا جاودانــی کــه در رشــته حقــوق تحصیــل 
کــرده و مــدارک عالــی گرفتــه بــه پیشــنهاد حســن زاده، رئیس 
کمیتــه انضباطــی و موافقــت هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال 
ــس در آرای  ــن پ ــه از ای ــن کمیت ــد ای ــوان عضــو جدی ــه عن ب

انضباطی نقش خواهد داشت. 
ــن  ــا ای ــیما ب ــی س ــای ورزش ــری برنامه ه ــگر و مج گزارش
ــه  ــی در کمیت ــت هللا دهمیان ــوم عنای ــین مرح ــم جانش حک
انضباطــی فدراســیون فوتبــال شــد تــا بــا توجــه بــه تحصیالت 
و فعالیــت در رشــته حقــوق، بتوانــد بــه رشــد و اعتــالی کمیته 

انضباطــی کمــک کنــد. نــود

 رستمی و انوشیروانی 

اختالفات شخصی ندارند
ــات شــخصی  ــت: اختالف ــرداری گف رئیــس فدراســیون وزنه ب
بیــن انوشــیروانی و رســتمی وجــود نــدارد و فقــط نقطه نظــرات 
ــالش  ــال ت ــه در ح ــود دارد ک ــر وج ــن دو نف ــن ای ــی بی فن
بــرای نزدیــک کــردن ایــن نقطه نظــرات هســتیم. علــی 
مــرادی درخصــوص وضعیــت کیانــوش رســتمی غیبــت او در 
رقابت هــای آســیایی و کشــورهای اســالمی گفــت: در اینکــه 
ــت و  ــد اس ــیار توانمن ــه ای بس ــکار حرف ــک ورزش ــتمی ی رس
ــوان ســرمربی  ــه عن ــد حرمــت انوشــیروانی هــم ب اینکــه بای
تیــم ملــی حفــظ شــود، شــکی نیســت. وی گفــت: اعتقــادم 
ــا رونــد حمایتــی کــه از  ایــن اســت کــه رســتمی می توانــد ب
او صــورت می گیــرد، دومیــن مــدال طــالی المپیــک خــود را 
هــم بــه دســت آورد؛ وی بــا کســب ایــن مــدال می توانــد بــه 
ــکاران  ــن ورزش ــن و پرافتخارتری ــی از جاودانه تری ــوان یک عن
کشــورمان محســوب شــود و خــودش را بیشــتر جــزو نوابــغ 
فدراســیون کشــور ثبــت کنــد. در کل انتظــارم ایــن اســت کــه 
ــا  ــا کارهــا را ب ــل شــود ت ــه گروهــی تبدی ــردی ب رفتارهــا از ف
تعامــالت بیشــتری حــل کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه قوانیــن 
نه تنهــا بــرای رســتمی، بلکــه بــرای تمــام اعضــای تیــم ملــی 
ــظ  ــت حف ــی در جه ــر تیم ــک تفک ــه ی ــا هم ــد ت ــن ش تدوی
منافــع ملــی داشــته باشــیم، افــزود: بــا توجــه بــه فشــارهایی 
ــرکت کننده در  ــان ش ــال روی جوان ــار س ــدت چه ــه م ــه ب ک
المپیــک بــود، اکنــون کمــی نیــاز بــه اســتراحت دارنــد. ایســنا

پیروزی دراماتیک آبی ها

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

درامــاتیــــک  دیــــداری  در 
موفـــق  پایتخــت  آبـی هـــای 
بــا  را  پرسـپولیـــس  شـــدند 
نتیجــه 3 بــر 2 شکســت دهنــد. 
ــه  ــن دقیق ــه در آخری ــا ک آبی ه
بــازی بــا اخــراج رحمتــی 10 نفــره شــده بودنــد، بــا ارائــه یــک 
ــا پیــروزی پشــت  ــی را ب ــازی هجومــی و هوشــمندانه، درب ب
ســر گذاشــتند تــا دســت کم بــرای چندین مــاه بتواننــد بــرای 
ــی 84  ــه اول درب ــد. نیم ــری بخوانن ــود کُ ــه خ ــب دیرین رقی
ــم در ســال های  ــن دو تی ــای ای ــن دیداره ــی از جذاب تری یک
ــه  ــی ب ــان درس خوب ــان جــوان منصوری ــر شــد و بازیکن اخی
ــد. چنــدی پیــش در همیــن  باتجربه هــای پرســپولیس دادن
صفحــه از توفیــق اجبــاری منصوریــان نوشــته بودیــم و گفتیم 
مشــکالت اســتقالل در نقل وانتقــاالت، یکــی از تاریخی تریــن 
ــت  ــه در حال ــی ک ــم زد و جوان های ــم را رق ــن تی ــات ای توفیق
ــه  ــت اســتقالل نداشــتند، ب ــی روی نیمک ــی جای ــادی حت ع
نــاگاه خــود را در ترکیــب دومیــن تیــم بــزرگ ایــران دیدنــد 
و اتفاقــا خــوب هــم توانســتند از ایــن فرصــت تاریخــی 

ــد.  ــتفاده کنن اس
در کنــار درخشــش ســتاره های جــوان اســتقالل، بزرگ تریــن 
دلیــل شکســت نیمــه اول پرســپولیس را بایــد قمــار برانکــو 
غیرتخصصــی  پســت های  در  بازیکنــان  از  اســتفاده  در 
ــی را  دانســت. ســرمربی پرسپولیســی ها کــه حســین ماهین
از دفــاع راســت بــه  هافبــک دفاعــی منتقــل کــرده و فرشــاد 
احمــدزاده را نیــز بــه عنــوان دفــاع چــپ مــورد اســتفاده قــرار 
ــان در  ــل منصوری ــی مقاب ــگ تاکتیک ــده جن ــود، بازن داده ب
 ایــن نیمــه بــود؛ اگرچــه قرمزهــا بــازی را بهتــر آغــاز کردنــد 
و می توانســتند در مــوج حمــالت اولیــه بیــش از یــک گل وارد 

ــف کنند. دروازه حری
فرشــاد احمــدزاده در ایــن بــازی نشــان داد کــه حســاب کردن 
روی او بــه عنــوان دفــاع چــپ ناشــی از یــک هیجان زدگــی 
مقطعــی بــوده اســت. همان طــور کــه حســین ماهینــی نیــز 
بــه هیچ وجــه موفــق نشــد وظایــف دفاعــی خــود را در خــط  
ــه در 20  ــی پرســپولیس ک ــد. ســد دفاع ــک انجــام ده هافب
ــا 3 گل  ــود، ب ــرده ب ــت ک ــا 5 گل دریاف ــرش تنه ــدار اخی دی

دربــی شکســت تلخــی را متحمــل شــد. 
ــه جنجــال کشــیده شــود.  ــت ب ــان می رف ــدار در پای ــن دی ای
درگیــری بازیکنــان دو تیــم کــه در لحظــات پایانــی بــازی رخ 
داده بــود، بالفاصلــه پــس از بــه صــدا درآمــدن ســوت پایــان 
بــازی، از ســر گرفتــه شــد؛ امــا در نهایــت آنچــه ایــن دیــدار 
ــای  ــارغ از ترس ه ــی و ف ــازی هجوم ــرد، ب ــز ک را هیجان انگی
ــداری خاطره انگیــز  ــود کــه دی همیشــگی از ســوی دو تیــم ب

را رقــم زد.
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ارج نهــادن بــه افتخــارات پیشکســوتان، امــری اســت 
ــزاری مســابقاتی  ــا برگ ــه ب ــه شــرطی ک ــو ب پســندیده و نیک
تحــت عنــوان نکوداشــت ایــن عزیــزان همــراه باشــد و 
تعریــف و تمجید هــا از افــراط و تفریــط فاصلــه داشــته باشــد 
و در مســیری درســت هدایــت شــود. هیئــت والیبــال اســتان 
ــا  ــان ب ــن فرهنگــی و همزم ــک حرکــت نمادی ــان در ی اصفه
گرامیداشــت دهــه فجــر و درآســتانه سی وهشــتمین ســال 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــار اق ــن ب ــرای اولی ــالب، ب ــروزی انق پی
مســابقات پیشکســوتان بــا عنــوان پاسداشــت اســتاد پرویــز 
پناهــی، پیشکســوت والیبــال ایــن اســتان کــرده کــه در نــوع 
ــم  ــابقات 14 تی ــن مس ــت. در ای ــوده اس ــر ب ــود بی نظی خ
حضــور داشــتند کــه در 4 گــروه بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد 
و در نهایــت 2 تیــم آبفــا و ذوب آهــن از کالنشــهر اصفهان و دو 
تیــم فالورجــان و کاشــان از شهرســتان های تابعــه بــه مرحلــه 
ــم  ــدری دو تی ــه ضرب ــد. در مرحل ــدا کردن ــی راه پی نیمه نهای
شهرســتانی بــا غلبــه بــر تیم هــای مرکــز اســتان بــه فینــال راه 
یافتنــد و دو تیــم ذوب آهــن و آبفــا برای کســب مقام ســومی 
بــا هــم دیــدار کردنــد کــه تیــم آبفــا بــه ســختی از ســد تیــم 

ذوب آهــن گذشــت و ســوم شــد.

    فینال
ــی از  ــور جمع ــا حض ــه ب ــال ک ــای فین ــیار زیب ــازی بس در ب
ــور  ــهید صفوی پ ــالن ش ــال در س ــه والیب ــتادان فرهیخت اس
برگــزار شــد، تیــم کاشــان بــا داشــتن چهره هــای صاحب نــام 
ــی(  ــه طالی ــور پنج ــیرازی )پاس ــد ش ــر محم ــه 60 نظی ده
ــد  ــان، محم ــن خیاطی ــی، حس ــی عباس ــدوی، عل ــد ف محم
پیغمبــری، حمیــد اشــرفی، محمدحســین راشــدی، محمــد 
خشــتی، حســن احمــدی، اصغــر پورمحمدیــان، ناصــر 
ســیاح و عبــاس صمیمیــت )لیبــرو(، بــا مربیگــری حســین 
غنــی زاده بــه مصــاف تیــم فالورجــان رفــت و در یــک بــازی 
ــا نتیجــه مشــابه  ــای موفــق شــد در دو ســت پیاپــی ب پایاپ
ــی را  ــد و جــام قهرمان ــف خــود را شکســت ده 20/25 حری

ــرد. ــاالی ســر بب ب
    داوران

احمــد وکیلــی، داور اول ایــن بــازی بــود. وی از جملــه داوران 
خــوب بین المللــی اســت کــه قضــاوت بازی هــای حســاس 
لیــگ دســته یــک و لیــگ برتــر را در کارنامــه درخشــان خــود 
دارد؛ ولــی متاســفانه اخیــرا مــورد بی مهــری رئیــس کمیتــه 
ــاره ای  ــود پ ــل وج ــه دلی ــه و ب ــرار گرفت ــیون ق داوران فدراس
بــرای  وی  از  فدراســیون،  داوری  دپارتمــان  در  زدوبندهــا 
قضــاوت بازی هــای لیــگ کشــور دعوتــی بــه عمــل نیامــده 

اســت! داور دوم، بیــژن صفیــری، داور خــوب ملــی بــود کــه 
وضعیتــی مشــابه احمــد وکیلــی دارد و یکی دو ســالی اســت 
کــه کمتــر در مســابقات لیــگ کشــور بــه کار گرفتــه می شــود؛ 
ــتان  ــال اس ــت والیب ــس هیئ ــری رئی ــا پیگی ــم ب امیدواری
مشــکل قضــاوت داوران شایســته ایــن اســتان در مســابقات 

لیــگ کشــور حــل شــود.
    اختتامیه

ــی از  ــا حضــور جمع ــی ب ــه مراســم پایان ــر اینک ــایان ذک  ش
ــال  ــانی در والیب ــوابق درخش ــه س ــال ک ــوتان والیب پیشکس
ــد از: ســرکار  ــارت بودن ــه عب ــزار شــد ک ــد، برگ ــان دارن اصفه
ــد  ــدار و قدرتمن ــت نام ــش والیبالیس ــی، روان بخ ــم گیت خان
دهــه 50 کــه اینــک در پســت رئیــس کمیتــه بانــوان 
ــا  ــت، خانم ه ــمندی اس ــات ارزش ــأ خدم ــوت منش پیشکس
شــهال شمســی پور و ملــوک شــادمانی پیشکســوتان والیبــال 
بانــوان، اســتاد پرویــز پناهــی، اســتاد جــواد پــرورش 

پیشکســوت والیبــال کــه ســابقه چنــد دوره ریاســت در 
هیئت هــای والیبــال و پــرورش انــدام اســتان را یــدک 
می کشــد، اســتاد دانشــگاه مهــدی منتظــر نابغــه ای کــه در 
دو رشــته والیبــال و بســکتبال فعالیــت گســترده ای داشــته 
اســت، اســتاد محمــد مقیــم پیشکســوت بســکتبال و اســتاد 
غالمحســین هژبرپــور دبیــر هیئــت والیبــال کــه الحــق 
تــالش وافــری در راســتای اشــاعه و بســط و گســترش 
والیبــال اصفهــان در طــول چنــد ســال اخیــر داشــته و در امــر 
گــردآوری عکــس، بیوگرافــی و تشــکیل آرشــیو مشــخصات 
ــال نصــف جهــان ســنگ تمــام گذاشــته  پیشکســوتان والیب
ــس  ــران، رئی ــی فاخ ــابقات مرتض ــت مس ــت. سرپرس اس
کمیتــه برگــزاری مســابقات مــردان و مســئول چیدمــان 
ــزاد، رئیــس کمیتــه داوران هیئــت والیبــال  داوری رضــا ایران
ــن  ــدن ای ــر برگزارش ــه بهت ــرای هرچ ــه ب ــد ک ــتان بودن اس

ــد. ــادی کردن ــالش زی ــعی و ت ــابقات س مس

دراولین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان اصفهان:

جام قهرمانی ازاصفهان به کاشان رفت
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اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان، رکــورددار میزبانی 
مســابقات قهرمانــی کشــور در ســال جــاری، پیــش از آنکــه 
 ســال بــه پایــان برســد، ســعی دارد بــا تمــام امکانــات 

ــه   ــالش زیرمجموع ــال و پرت ــای فع و نیروه
ــر  ــران پیکارگ ــی کارگ ــول میزبان ــا قب ــود ب خ
اندیشــه، همچنان رکــورددار میزبانی مســابقات 
کارگــری کشــور در ســال 1395 باقــی بمانــد. 
ــور  ــت و اداره ام ــس هیئ ــیران، رئی ــواد ش ج
ــل  ــا تعام ــان، ب ــران اســتان اصفه ورزش کارگ
شــرکت های  بــا  خوبــی کــه  همــکاری  و 

ــای ادارات  ــی و رؤس ــای صنعت ــران کارخانه ه ــدی، مدی تولی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اصفهــان و شهرســتان های 
تابعــه دارد، توانســته اســت بــا برگــزاری مســابقات قهرمانــی 
کشــور ســال 95 در رشــته های مختلــف ورزشــی بــه عنــوان 
ــری  ــیون ورزش کارگ ــق در فدراس ــته و موف ــری شایس مدی

ــود.  ــناخته ش ــور ش ــی کش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
وی کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر مهــم از هیــچ کوششــی 
فروگــذار نکــرده، در ســفریک روزه بــه شهرســتان اردســتان بــا 
علیرضــا غیــور، فرمانــدار ایــن شــهر کــه از جملــه فرهنگیــان 
خوش نــام، متدیــن، متعهــد بــه نظــام و از خانــواده ورزشــی 
اســت، دیــدار کــرد. در ایــن دیــدار مقــرر شــد 
مســابقات شــطرنج قهرمانــی کارگــران کشــور 
بــه میزبانــی شهرســتان اردســتان در دانشــگاه 

آزاد اســالمی واحــد اردســتان برگــزار شــود. 
تاریخــی  شــهر  فرمانــدار  دیــدار،  ایــن  در 
اردســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت ورزش در 
 جامعــه امــروزی اظهــار داشــت: بــا رشــد 
ــه  ــدی ب ــای تولی ــا کارگاه ه ــری نه تنه ــعه ورزش کارگ و توس
ــای  ــا ارتق ــد، بلکــه ب ــدا می کنن بازدهــی بیشــتری دســت پی
ــد.  ــم ش ــاط خواهی ــا نش ــالم و ب ــه ای س ورزش دارای جامع
ایــن مســابقات از روز جمعــه 13 اســفند بــه مدت ســه روز در 
ــد. ــه اجــرا درمی آی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اردســتان ب

اردستان، میعادگاه کارگران پیکارگر اندیشه شد
کمانــداران کشــورمان در دومیــن روز از مرحلــه چهــارم جــام 
ــزار  ــور برگ ــور 46 کش ــا حض ــه ب ــالن ک ــل س ــی داخ جهان
ــک طــال  ــه کســب ی ــق ب  شــد، خــوش درخشــیدند و موف
دو نقــره و یــک برنــز شــدند. در رده ســنی جوانــان رشــته 
ــدال  ــورمان م ــان از کش ــا روحانی ــران، پریس ــرو دخت ریک

طــال، کمانــداری از آمریــکا نقــره و مبینــا 
فــالح دیگــر ورزشــکار کشــورمان مــدال برنــز 
گرفــت. در ایــن بخــش ۷4 کمانــدار حضــور 
داشــتند. در بخــش پســران نیــز 34 کماندار 
حضــور داشــتند کــه رضــا شــبانی توانســت 
مــدال نقــره را کســب کنــد. در ایــن بخــش 
ــکا  ــن و آمری ــورهای ژاپ ــی از کش کمانداران

ــش  ــد. در بخ ــت آوردن ــه دس ــوم را ب ــای اول و س مقام ه
ــی اول  ــن رشــته، ورزشــکار آمریکای ــر همی ــان دخت نوجوان
شــد و ســوگند رحمانــی مــدال نقــره را از بیــن 89 ورزشــکار 
از آن خــود کــرد. جمهــوری اســالمی ایــران در این مســابقات 
بــا 10 کمانــدار نوجــوان و جــوان و یــک کمانــدار در رده ســنی 

ــر  ــت وزی ــی اس ــت. گفتن ــرده اس ــرکت ک ــاالن ش بزرگس
ورزش و جوانــان در پیامــی، موفقیــت تیــم ملــی تیرانــدازی 
ــک  ــکا تبری ــی آمری ــران را در مســابقات جهان ــان ای ــا کم ب
ــت:  ــام آورده اس ــن پی ــلطانی فر در ای ــعود س ــت. مس گف
درخشــش و پیــروزی اخیــر کمانــداران جــوان ایــران عزیــز 
در مســابقات جهانــی آمریــکا کــه بــرای اولین 
ــک  ــب ی ــا کس ــی ب ــابقات جهان ــار در مس ب
ــرگ  ــز، ب ــک برن ــره و ی ــال، دو نق ــدال ط م
زرینــی بــر افتخــارات ورزش کشــور افزودنــد 
 نشــان از تدبیــر و دوراندیشــی مســئوالن نظام 
دســت اندرکاران  مجدانــه  پیگیری هــای  و 
وزارت ورزش و جوانان، فدراســیون و در نهایت 
حاصــل تــالش بی وقفــه کادر مربیگــری و ورزشــکاران عزیــز 
 دارد؛ آنــان بــه دور از تنش هــای سیاســی ایجادشــده 
و مرزبنــدی و دیوارکشــی ها، پیــام آور صلــح و دوســتی 
ــه  ــران را ب ــوری اســالمی ای شــدند و پرچــم مقــدس جمه

ــد. ورزش 3 ــزاز درآوردن اهت

دادنامه
کالسه پرونده:246/95 شماره دادنامه:۷25-95/10/28 تاریخ رسیدگی:95/10/25 مرجع رسیدگی:شعبه 

5 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان خواهان :احمدرضا نوروزی نشانی:کلیشاد-افجد-خ ابوریحان- 

ک شهید آشوری خوانده:1-رسول جعفری 2-حمید شهباز نشانی:1-کلیشاد-افجد-خ ابوریحان روبروی 

قرض الحسنه قدیمی افجد 2-مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به انتقال سند رسمی سواری سمند 

LX 45۷س66 – ایران 13 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورادر خصوص دعوای آقای احمدرضا نوروزی به طرفیت1- رسول جعفری 2-حمید شهباز 

انتظامی   LX به شماره  انتقال سند رسمی سواری سمند   انتقال خوانده به  الزام خوانده به  به خواسته 

45۷س66 – ایران 13 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی با توجه به بررسی محتویات پرونده و اظهارات 

از  انجام گرفته  استعالم  به  توجه  با  و  نامه  بیع  و فتوکپی مصدق  خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی 

راهنمایی و رانندگی فالورجان سند و مدارک ماشین به نام خوانده ردیف دوم می باشد و اینکه خوانده 

برائت ذمه  ننموده است و دفاعی که موید  ابالغ در روزنامه در جلسه شورا حضور پیدا  ردیف علی رغم 

خویش باشد ارائه نکرده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد 

مواد 23۷-362 ق.م.د و ماده 198 ق.ا.د.م رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه 

اسناد رسمی و انتقال سند رسمی سواری سمند LX  به شماره انتظامی 45۷س66 – ایران 13 به انضمام 

کلیه هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول 

رد می شود و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی فالورجان می باشد.و در خصوص 

خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد و 20 روز 

پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی فالورجان می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی حوزه قضائی فالورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350600442 شماره پرونده: 9009980350600906شماره بایگانی شعبه :  90091۷ 

تاریخ تنظیم: 1395/11/15 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سیروس  نام خانوادگی : مقدسی نائینی 

نام پدر: محمد    نشانی: اصفهان خ مرداویج فارابی جنوبی خ هشتم پ4 مشخصات محکوم علیه/ 

نشانی: مجهول  پدر:حسین    نام  : خواجه خباز  نام خانوادگی  نام: حسن      -1 ردیف  علیهم  محکوم 

المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090350600۷۷0 

و شماره دادنامه مربوطه 91099۷0350601319  محکوم علیه محکوم است  به پرداخت خسارت تاخیر 

دادخواست  تقدیم  تاریخ  از   1390/02/08 مورخ   90099۷0350۷00135 شماره  دادنامه  به  محکوم  تادیه 

در حق صندوق  االجرا  پرداخت حق  و  له  در حق محکوم  یادشده  دادنامه  اجرای  لغایت   )1390/09/01(

دولت.ضمنا رای صادره غیابی است.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 36592/ م الف  مدیر دفتر 

دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – شهرام نجفی کله مسیحی    

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  9509980351500163شماره  پرونده:  شماره   95104203515004۷۷ اجرائیه:  شماره 

950192 تاریخ تنظیم: 1395/11/18 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر اقتصاد )شرکت سهامی 

عام( به شماره ثبتی 429۷09  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: اصفهان-پل آذر ابتدای خیابان 

توحید پالک 3 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: رضا    نام خانوادگی : اسدیان نام 

پدر:علیمراد   نشانی: زرین شهر-شهرک شهید نامجو-بلوک 1۷-واحد9  2- نام: عادل    نام خانوادگی 

: چرومی نام پدر:-   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم 

علیه نام : هاجرالسادات نام خانوادگی : رضویان نام پدر : سید علی  نشانی : استان اصفهان- شهرستان 

نجف آباد- نجف آباد- خیابان شریعتی-کوچه افالکیان کوچه عربها پالک 41  نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد )شرکت سهامی عام( به شماره ثبتی 429۷09  محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم شماره 95099۷0351501189 محکوم علیها متضامنا محکوم اند 

به پرداخت 1-اصل خواسته 223/169/88۷ ریال 2-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )94/12/19( 

3-هزینه نشر آگهی 850/000ریال 4-حق الوکاله 6/556/0۷۷ ریال 5-هزینه دادرسی ۷/240/09۷ ریال 

در حق محکوم له 6-نیم عشر دولتی.ضمنا رای صادره غیابی است.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره: 365۷9/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 15 اصفهان – زهرا جعفری    

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  9509980350300206شماره  پرونده:  شماره   9510420350300468 اجرائیه:  شماره 

9502۷3 تاریخ تنظیم: 1395/11/21 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک تجارت به مدیریت آقای 

محمد ابراهیم مقدم نودهی و تفویض اختیار مورخ 30-2-94 به آقای احمدرضا تبرایی  نام خانوادگی 

بانک  مدیریت شعب  اباذر ساختمان  نبش چهارراه  بهایی  اصفهان خ شیخ  نشانی:      - پدر:  نام   -  :

تجارت  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: غالمرضا    نام خانوادگی : عمیدی شمس 

آبادی نام پدر:محمد   نشانی: مجهول المکان 2- نام: عباس    نام خانوادگی : ربیعی نام پدر:نعمت اله   

نشانی: اصفهان- خ نظر شرقی- پاساژ مریم- پ3048  3- نام: محمدعلی    نام خانوادگی : ابراهیمی 

خاتون آبادی نام پدر:حسن نشانی: استان اصفهان-شهرستان اصفهان-خوراسگان- محله سمسور-جنب 

مسجد امام حسین –بن بست شهید رسول ربیعی پ135  4- نام: امیر نام خانوادگی : خان احمد نام 

پدر:حسینعلی   نشانی: اصفهان-خ خواجو-کوچه صدر-پ144  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام : رسول نام خانوادگی : کاظمی اسفه نام پدر : ولی اله   نشانی : اصفهان 

خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای خیابان هشت بهشت شرقی ابتدای بن بست شماره 6 شهید 

عبدالعلی جاوری پالک2 طبقه 2 همراه 09138025841  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک 

تجارت به مدیریت آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی و تفویض اختیار مورخ 30-2-94 به آقای احمدرضا 

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

95099۷0350300988  محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ازای هر روز 292245 ریال از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/3/30 لغایت زمان پرداخت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12/120/000 ریال بابت هزینه 

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

اساس نرخ شاخص تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه 

می شود و اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی آن را محاسبه و از محکوم به کسر.به حساب درآمد 

دادگستری واریز نماید و پرداخت 16/500/000 ریال بابت حق االجرا.)رای نسبت به آقایان عباس ترسیمی 

و محمدعلی ابراهیمی حضوری و نسبت به سایرین غیابی است(.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره: 36599/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی        نام خانوادگی: بختیاری  نام پدر: اصغر شغل:آهن فروشی 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علیرضا    نام خانوادگی: طباطبائی پور 

نام پدر:حسین شغل:آهن فروشی نشانی محل اقامت: اصفهان شاهپور جدید خ زرین انبار خوشدل

محکوم به:به موجب رای شماره ۷50   تاریخ 95/۷/25  حوزه 31  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون ریال)۷9/000/000( 

بابت اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و نود میلیون ریال)2/190/000( بابت هزینه دادرسی و همچنین 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/3 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق 

االجرا در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 36565/ م الف دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
بهروز شغل:آزاد  پدر:  نام  قهفرخی   نادری  خانوادگی:  نام  مهدی         نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

خیرالهی  خانوادگی:  نام  نام:حمیدرضا     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 

نام پدر:ایرج شغل:پارچه فروش  نشانی محل اقامت: اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه 

خیرالهی محکوم به:به موجب رای شماره 258   تاریخ 95/3/22  حوزه 20  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و یکصد 

هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت پانصد و بیست و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 

-693688-2  94/3/2۷-1۷0۷03-1 چک ها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  و 

 94/۷/2۷-1۷0۷14-6 94/6/2۷-1۷0۷06-5 94/8/2۷-1۷0۷08-4 94/6/25-1۷0۷09-3 94/8/30

۷-1۷0۷05-94/5/2۷ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 3654۷/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

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

المکان مشخصات محکوم له: نام:قاسم    نام خانوادگی: قاسمیان نشانی محل اقامت: اصفهان خ شیخ 

طوسی شرقی کوی بهارمحکوم به:به موجب رای شماره 982   تاریخ 95/8/2۷  حوزه 35  شورای حل 

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

خوانده محکوم به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 66۷۷89 عهده 

بانک صادرات و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/25 تا سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر 

اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی دویست و سی  و دو هزار تومان 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشر اجرائیه.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

شماره: 36532/ م الف دفتر شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صدیقه خلیل پرور دارای شناسنامه شماره 16  به شرح دادخواست به کالسه 6168/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین خلیل پرور مارچینی 

بشناسنامه 330  در تاریخ 95/10/25   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- صفرعلی خلیل پرور - ش ش ۷09  فرزند 2- صدیقه خلیل پرور مارچینی - ش ش 

16  فرزند  3- قدیرعلی خلیل پرور مارچینی - ش ش 258۷  فرزند 4- رباب خلیل پرور - ش ش 

13۷6-  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 : 36506/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ساسان غریبی دارای شناسنامه شماره ۷996  به شرح دادخواست به کالسه 6156/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانگیر غریبی بشناسنامه 124۷  

در تاریخ 95/10/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- ساسان غریبی - ش ش ۷996  فرزند 2- ساالر غریبی - ش ش ۷60  فرزند  3- ساناز غریبی 

- ش ش 1400  فرزند 4- پروین شاهوردی شهرکی - ش ش 606-  همسر  اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 36499/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رجبی دارای شناسنامه شماره 142  به شرح دادخواست به کالسه 6128/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخنده رحیمی بشناسنامه 3638  

در تاریخ 95/2/21   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- علی رجبی خرزوقی - ش ش 22  فرزند 2-حسن رجبی خرزوقی - ش ش 60  فرزند  3- اصغر 

رجبی - ش ش 6  فرزند 4- محمد رجبی خرزوقی - ش ش 142-  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 : 36498/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رضوان امامی فرد دارای شناسنامه شماره 936  به شرح دادخواست به کالسه 6159/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی داراب زاده بشناسنامه 

1۷۷  در تاریخ 95/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- علیرضا داراب زاده - ش ش 6314  فرزند 2-ارسالن داراب زاده - ش ش 12۷1430452  فرزند  

3- رضوان امامی فرد - ش ش 936  همسر 4- منیژه کابه - ش ش ۷83-  مادر  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 : 3649۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم گیتی چراغیان دارای شناسنامه شماره 1542  به شرح دادخواست به کالسه 6233/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام حاجیان بشناسنامه 106  

در تاریخ 95/10/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- بهنود حاجیان - ش ش 1360  فرزند 2- بهنوش حاجیان - ش ش 141۷  فرزند  3- بهشید 

حاجیان - ش ش 1940030218  فرزند 4- گیتی چراغیان - ش ش 1542  -  همسر  اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 36493/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

درخشش کمانداران ایران در آمریکا

طن
ی و

میا
 کی

ی ||
در

قلن
غر

ص
س: ا

عک
 



7اجتماعی دوشنبه  25 بهمن ماه   1395
ـــمـــاره 369 ســـــال سوم              ݡسݒ

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــی  ــردی زیربنای ــگاه راهب ــل جای ــه دلی ــا ب ــط عمومی ه رواب
ــا  ــی ب ــف را در همگام ــازمان های مختل ــد س ــود می توانن خ
پیشــرفت و تحــوالت جهانــی یــاری دهنــد؛ چــرا کــه روابــط 
ــا و ارگانیــک ســازمانی اســت کــه  عمومــی یــک واحــد پوی
ــات  ــدارد. حی ــود ن ــی وج ــکون و تعطیل ــچ گاه در آن س هی
ســازمانی مســتلزم فعالیــت پیوســته روابــط عمومی هاســت 
 و ســازمان بــدون روابــط عمومــی زنــده و پویــا، موفــق 
و اثربخــش نخواهــد بــود. یکــی از از ایــن مــوارد مجموعــه 
ــادی  ــت ه ــا مدیری ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب

نباتی نــژاد اســت.
    اهمیت روابط عمومی برای مدیر موفق چیست؟

آنچــه در حــال حاضــر بــا گســترش رســانه های نویــن ثابــت 
شــده ایــن اســت کــه مدیــران بیشــتر بــه روابــط عمومی هــا 
ــتگاه  ــات دس ــی زحم ــه تمام ــون ک ــد؛ چ ــت می دهن  اهمی
و صحبت هــای مــردم بــا مســئوالن توســط روابــط عمومــی 

ــد.  ــل می ش منتق
ایــن نتیجــه  بــه  در شــرایط موجــود بیشــتر مدیــران 
امیدآفرینــی  روابــط عمومــی در  رســیدند کــه جایــگاه 
ــرد  ــوه عملک ــن را در نح ــزایی دارد. ای ــش بس ــردم نق در م

در  کــرد.  مشــاهده  می تــوان  وضــوح  بــه  دســتگاه ها 
شــهرداری چــون بــه دلیــل ارتبــاط زیــاد، اســتفاده از 
 فناوری هــای روز بــه همــراه ارتبــاط دائمــی بــا مــردم 
موفقیــت  علــل  از  می توانــد  مناســب،  برنامه ریــزی  و 

باشــد. شــهرداری ها  عمومــی  روابــط  مدیــران 
ــک  ــهر الکترونی ــه ش ــیدن ب ــی در رس ــط عموم     رواب

ــت دارد؟ ــدر فعالی چق
در ابتــدا روابــط عمومــی خــودش بایــد بــه ایــن ســمت برود 

و الکترونیک شــده باشــد. 
ــت  ــا ظرفی ــم و ب ــمت رفته ای ــن س ــه ای ــهرداری ب ــا در ش م
داریــم،  رســانه هایی کــه  و  خبرگزاری هــا  و  نرم افــزاری 
کار را بیشــتر پیــش می بریــم. همچنیــن در بســترهایی 
ــم و  ــویق می کنی ــمت تش ــن س ــه ای ــردم را ب ــم م ــه داری ک
ــه  ــت. ب ــازی اس ــای مج ــا در فض ــانی م ــتر اطالع رس بیش
ــک  ــود را الکترونی ــات خ ــردم خدم ــم م ــدرت می خواهی ن

ــد. ــش ببرن پی
ــه  ــت ب ــان 85 خدم ــهرداری اصفه ــر در ش ــال حاض  در ح
صــورت الکترونیــک انجــام می شــود. ایــن خدمــات در 
حوزه هــای مختلــف هســتند کــه هــر ســال بــر ایــن تعــداد 
ــط  ــات رواب ــن خدم ــانی ای ــود. در اطالع رس ــزوده می ش اف

ــزایی دارد. ــش بس ــی نق عموم

   تعریــف شــما از دانش محــوری چیســت؟ ایــن 
مقولــه در روابــط عمومــی چــه کاربــردی دارد؟

ــای  ــزو اولویت ه ــد ج ــان بای ــهر اصفه ــوری در ش دانش مح
هــر کســی باشــد کــه می خواهــد کار اجرایــی انجــام دهــد. 
ســعی کردیــم بــا به کارگیــری افــراد متخصــص و مشــاوران 
ــرار  خــوب، مباحــث را در زمینه هــای علمــی مــورد توجــه ق

دهیــم.
ــتیم و از  ــی را گذاش ــاوران مختلف ــانه ها مش ــتر رس  در بیش
حضــور آن هــا اســتفاده می کنیــم تــا بــار علمــی و تخصصــی 
مجموعه هــای خودمــان را افزایــش دهیــم. یکــی از کارهــای 
ــرای مــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن و خالقیــت  مهــم ب

و نــوآوری اســت.

    شــهرداری اصفهــان در حوزه هــای مختلفــی از جملــه 
ورزش و ســامت فعالیــت دارد؛ آیــا نقــص و احســاس 

ــت؟ ــته اس ــود داش ــا وج ــن زمینه ه ــازی در ای نی
ــر و کار دارد.  ــردم س ــا م ــهرداری ب ــف ش ــای مختل بخش ه
پــس نیــاز اســت در موضوعــات خاصــی هــم فعالیــت کنیم. 
شــاید ایــن ســؤال دربــاره بیشــتر کارهــا پیــش آیــد کــه یکی 
از آن هــا دربــاره ســازمان ورزش شــهرداری اســت؛ اینکــه آیــا 
اداره ورزش و جوانــان کــم کاری کــرده اســت؟ بــه ایــن دیــد 
نبایــد بــه ایــن موضوعــات نــگاه کــرد. در موضوعــات خاصــی 
بایــد دســت بــه دســت هــم داد و پتانســیل بیشــتری خــرج 
ــد، مقــداری  ــا موضوعاتــی کــه در شــهر اولویــت دارن کــرد ت
فضــای بهتــری بــه خــود بگیــرد. در حــوزه ســالمت هــر چــه 
کار کنیــم، بــاز هــم کــم اســت. مــا در شــهرداری بیشــتر بــه 
موضوعاتــی می پردازیــم کــه بیشــتر بــه موضوعــات شــهری 
ــاد  ــی ســالمت جســمانی و روحــی زی ــک اســت. وقت نزدی

باشــد، قطعــا در شــهر تأثیــر خــودش را می گــذارد.
ــان  ــا شــفافیت الزم در مجموعــه شــهرداری اصفه     آی

صــورت گرفتــه اســت؟
قضــاوت ایــن کار بــا مــردم اســت؛ ولــی مــن فکــر می کنــم 
ــازی  ــای شفاف س ــت، فض ــه گذش ــم ک ــال و نی ــک س در ی
بــا  عمومــی  روابــط  مجموعــه  در  کردیــم.  دنبــال  را 
ظرفیت هایــی کــه در اختیــار مدیــران گذاشــتیم، ســعی 
ــا  ــردم ب ــرد و م ــورت گی ــری ص ــازی بهت ــم شفاف س کردی
مســئوالن شــهرداری چهــره بــه چهــره صحبــت کننــد. طــرح 

نهضــت پاســخگویی هــم یکــی از مــواردی اســت کــه در امــر 
شفاف ســازی صــورت گرفــت.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

حرکت به سمت خدمات الکترونیک

تمرکز پلیس بر مأموریت های پیش رو
جانشـــین فرمانـــده نیـــروی 
انتظامــی گفــت: چهارشــنبه آخــر 
سـال، طـرح نـوروزی و انتخابات 
روی  پیــش  مأموریت هـــای  از 
ــس اســت. ســردار اســکندر  پلی
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب مؤمن
انتخابــات عنــوان کــرد: انتخابات 
ــه  ــم ب ــژه ای دارد و ه ــاص و وی ــگاه خ ــوری جای ــر کش در ه
لحــاظ داخلــی و هــم از بعــد بین المللــی حائــز اهمیــت اســت. 
وی تأکیــد کــرد: برگــزاری انتخابــات، یکــی از مهم تریــن 
ــر  ــات ب ــت انتخاب ــن امنی مســئولیت های نظــام اســت و تأمی
عهــده ماســت؛ بایــد تــالش کنیــم انتخابــات در کمــال امنیــت 
ــردم  ــری م ــور حداکث ــرای حض ــه  ب ــزار و زمین ــش برگ و آرام
 فراهــم شــود؛ چــرا کــه حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات

ثبــات و امنیــت کشــور را تقویــت می کنــد. جانشــین فرمانــده 
ــی ۲۲  ــردم در راهپیمای ــور م ــور پرش ــه حض ــاره ب ــا اش ــا ب ناج
بهمــن عنــوان کــرد: مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمن، حماســه ای 
ــترده ای  ــاب گس ــی بازت ــور میلیون ــن حض ــد و ای ــر آفریدن دیگ
ــر  داشــت. ســردار مؤمنــی اشــاره کــرد: امنیتــی کــه مبتنــی ب
مــردم باشــد بــه ســختی دچــار خدشــه می شــود. این مقــام عالی 
انتظامــی ادامــه داد: عــالوه بــر مأموریت هــای تعریف شــده 
ــا حــوادث غیرمترقبــه چــون حادثــه پالســکو  ممکــن اســت ب
ــرای حــوادث آمــاده  ــد ب ــن همــواره بای مواجــه شــویم؛ بنابرای

فارسی خبر  باشیم. 

شیب مالیم توزیع رشته ها در سال جدید
مدیــر کل امــور تربیتــی و مشــاوره وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــه وزی ــی ب ــت تحصیل ــد هدای ــیوه نامه جدی ــم ش از تقدی
 آمــوزش و پــرورش بــرای ابــالغ بــه اســتان ها خبــر داد 
ــیب  ــا ش ــی ب ــته های تحصیل ــوازن رش ــع مت ــت: توزی و گف

کمتــری ادامــه می یابــد. 
مســعود شــکوهی دربــاره جزئیــات و زمــان ابــالغ شــیوه نامه 
ــد  ــیوه نامه جدی ــرد: ش ــار ک ــی اظه ــت تحصیل ــد هدای جدی
هدایــت تحصیلــی تدویــن و بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه 

ــه اســتان ها تقدیــم شــده اســت. ــالغ ب منظــور اب
ــا  ــادی نکــرده و تنه ــر زی ــد تغیی ــزود: آیین نامــه جدی  وی اف
ــم  ــه آن بدهی ــم بســط و گســترش بیشــتری ب ــالش کردی ت
ــا حــدودی رفــع کنیــم.  ــز ت ــی را نی ــرادات و نواقــص قبل و ای
مدیــر کل امــور تربیتــی و مشــاوره وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــا بیــان اینکــه ســعی کردیــم شــیب شــاخص ها را کاهــش 
ــرای  ــور شــاخص های پیش بینی شــده ب ــت: منظ ــم، گف دهی
توزیــع متــوازن شــاخه ها و رشــته های تحصیلــی اســت. 
در واقــع توزیــع متــوزان رشــته ها و هدایــت تحصیلــی 
ــال  ــری دنب ــیب کمت ــرعت و ش ــا س ــته ها ب ــمت رش ــه س ب

ــنا ــود. ایس می ش
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 شهردار زرین شهر:

 آتش نشانان با فدا کردن جان خود 

آرامش را به ارمغان می آورند

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــوزش  شــهردار زرین شــهر آم
امــری  را  آتش نشــانی  در 
ــادآور  ــت و ی ــاس دانس حس
ــای  شــد: یکــی از پارامتـرهـ
آتش نشــان یــک   مهـــم 

ورزیــده بــودن و روحیــه ورزشــکاری اســت؛ در همیــن 
ــور در  ــا حض ــا و ب ــی نیروه ــظ آمادگ ــرای حف ــتا ب راس
ســطح شــهر و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت 
ــب  ــای مناس ــه راهکاره ــن ارائ ــاختمان ها و همچنی س
ــع  ــردن در موق ــل ک ــریع عم ــا س ــگیری ی ــت پیش جه
حادثــه، همــواره بایــد بــا برگــزاری مانــور مختلــف ایــن 

آمادگی هــا را محــک زد. 
جــواد جمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه آتش نشــانان 
بــا فــدا کــردن جــان و هســتی خــود آرامــش را 
بــرای مــردم بــه ارمغــان می آورنــد، اذعــان کــرد: 
ــوزی ها  ــواع آتش س ــادی از ان ــات زی ــوادث و اتفاق ح
ــه  ــراد در رودخان ــرق شــدن اف ــا غ ــه ت و حــوادث گرفت
زاینــده رود در زرین شــهر رخ می دهــد کــه امدادرســانی 
انجــام  تخصــص  اســاس  بــر  حــوادث  ایــن  در 
ــا ــن کاره ــام ای ــار انج ــانان در کن ــرد و آتش نش  می گی

 بــا داشــتن روحیــه ایثارگــری، آرامــش شــهر را تأمیــن 
می کنند.

برگزاری جشنواره ازدواج تا نیمه اسفند
مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده از برگزاری جشــنواره 

ازدواج تــا نیمه اســفند ۹5 خبــر داد. 
ناصــر صبحــی قراملکــی گفــت: در ایــن جشــنواره از فعــاالن 

ــود.  ــر می ش ــور تقدی ــه ازدواج در کش عرص
 وی افــزود: ایــن جشــنواره در بخش هــای مختلــف فرهنگــی

ــزار می شــود و در هــر بخــش  ــی، اقتصــادی و... برگ اجتماع
ــده انتخــاب می شــوند.  ــرات برگزی نف

مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده اضافــه کــرد: تمامــی 
ــول  ــوزه ازدواج در ط ــال در ح ــی فع ــی و حقوق ــراد حقیق اف
ســال رصــد می شــوند و بــه صــورت ســالیانه داوری هــا 
مختلــف  حوزه هــای  در  برترین هــا  از  و  شــده  انجــام 

فرهنگــی، هنــری و... تقدیــر می شــود.
ــت  ــنواره در جه ــن جش ــزاری ای ــرد: برگ ــد ک ــی تاکی  صبح
ــد  ــر اســت. بای ــان مؤث ــان جوان ــه می ــش ازدواج آگاهان افزای
نقــش فعــاالن ازدواج در زمینه هــای مختلــف برجســته تر 

ــر  شــود. مه
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ــاره  ــا اش ــورت ب ــک و ص ــوژی ف ــص رادیول ــک متخص ی
ــل  ــدان، عل ــی و پوســیدگی دن ــه کاهــش ســن بی دندان ب
ــا  ــی ب ــم صادق ــر ابراهی ــح داد. دکت ــن موضــوع را توضی ای
ــای شــیری  ــداری دندان ه ــظ و نگه ــه حف ــه اینک اشــاره ب
ــد  ــرد: بای ــار ک ــت، اظه ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس از اهمی

از خــراب شــدن پیــش از موعــد آن هــا 
جلوگیــری کــرد. وی افــزود: ســن افتادگــی 
شــیری  دندان هــای  دادن  دســت  از  و 
کــودکان از 6 تــا 1۲ ســالگی اســت و در غیــر 
ایــن  صــورت ممکــن اســت باعــث تأخیــر در 
رویــش دندان هــای دائمــی شــود. صادقــی 
ــی و  ــن بی دندان ــش س ــه کاه ــاره ب ــا اش ب

ــی  ــم غذای ــرد: رژی ــح ک ــراد تصری ــدان در اف پوســیدگی دن
شــیرین، افزایــش مصــرف نوشــیدنی های شــیرین و 
ــواک  ــان )مس ــت ده ــردن بهداش ــت نک ــالت و رعای تنق
 و نــخ دنــدان(، از جملــه عوامــل پوســیدگی دنــدان 
و بی دندانــی هســتند. وی ادامــه داد: مراجعــه نکــردن 

وضعیــت  بررســی  بــرای  دندان پزشــکی  بــه  مرتــب 
ــکی  ــه دندان پزش ــودن تعرف ــاد ب ــا و زی ــالمت دندان ه س

ــتند.  ــل هس ــدان دخی ــیدگی دن ــز در پوس نی
وی بــا اشــاره بــه بعضــی مشــکالت در درمــان بیماری های 
دهــان و دنــدان کــودکان افــزود: متاســفانه کار بــا کــودکان 
ــا  ــه عمدت ــرا ک ــت؛ چ ــخت اس ــواره س هم
ــم درمــان  ــا تی همــکاری بســیار ضعیفــی ب
دارنــد؛ ضمــن اینکــه کوچــک بــودن حفــره 
دهــان، کوچــک بــودن دنــدان و... نیــز 
یــا ترمیــم  مشــکالتی در رونــد درمــان 

دندان هــا در کــودکان ایجــاد می کنــد. 
صادقــی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن 
ــت ــدان اس ــیدگی دن ــل پوس ــت عام ــا دیاب ــه آی ــؤال ک  س
ــالل  ــت اخت ــه عل ــت ب ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــرد: اف ــار ک اظه
ــا  ــریع تر ب ــان، س ــرم ده ــت ن ــه و باف ــد کالژن لث در تولی
ــن موضــوع  ــی ای ــه مواجــه می شــوند؛ ول بیماری هــای لث

ــدارد. ســالمت ــر ســوء ن ــدان اث در پوســیدگی دن

ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــای س ــش تقاض ــاون کاه مع
ــع  ــچ ولعــی بیشــتر از ول ــان اینکــه هی ــا بی مخــدر ب
یــک معتــاد در اوج خمــاری نیســت، گفــت: بــر 
ــن  ــاد بی ــع معت ــی، ول ــای علم ــاس جمع بندی ه اس

ــت. ــنگی اس ــع گرس ــش از ول ــد بی ــا 6۰ درص ۴۰ ت
نشســت  اولیــن  در  افشــار  پرویــز   
هم اندیشــی اجتماعــی شــدن مبــارزه 
از  یکـــی  بــا مـــواد مخـــدر گفــت: 
جامعه شناســان معــروف عنــوان می کنــد 
ــک  ــع ی ــش از ول ــی بی ــچ ولع ــه هی ک
معتــاد در اوج خمــاری نیســت و بــر 
اســاس پژوهش هــای علمــی ایــن ولــع 

۴۰ تــا 6۰ درصــد بیــش از ولــع گرســنگی اســت.
ــر در  ــون نف ــر ۲5۰ میلی ــال حاض ــزود: در ح  وی اف

ــتند.  ــدر هس ــواد مخ ــده م ــا مصرف کنن دنی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــای س ــش تقاض ــاون کاه مع
ــته  ــال گذش ــور در س ــه 1۷۰ کش ــان آنک ــا بی ــدر ب مخ

اعــالم کردنــد کــه مشــکل اول و اصلــی آن هــا اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر اســت، گفــت: پــس از پایــان هشــت 
ســال جنــگ تحمیلــی، مقــام معظــم رهبری بحــث اول 
نظــام را اعتیــاد و آســیب های اجتماعــی عنــوان کردنــد. 
ــه  ــم مطالب ــر ه ــال اخی ــان در دو س ــن ایش همچنی
ایــن  در  مســئوالن کشــور  از  جــدی 
ــتا  ــن راس ــتند و در همی ــوص داش خص
ــار جلســه ای در  هــر شــش مــاه یــک  ب
ــکری  ــئوالن لش ــا مس ــان ب ــور ایش حض
ــزار  ــوه برگ ــه ق ــران س ــوری و س و کش
می شــود. افشــار در ادامــه بــا بیــان 
ــال  ــان در س ــالغ ایش ــد از اب ــه 11 بن آنک
ــت  ــدر جامعی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوص مب 85 درخص
کاملــی دارد، گفــت: در ایــن ابــالغ عــالوه بــر مقابلــه 
و  درمــان  پیشــگیری،  مخــدر،  مــواد  عرضــه  بــا 
ــه  صیانــت از معتــاد و بازگشــت معتــاد بهبودیافتــه ب

ــنا ــت. ایس ــده اس ــرح ش ــز مط ــاع نی اجتم

اعتیاد، مشکل اول 170 کشور جهانکاهش سن بی دندانی در کشور

حتما بخوانید!
برگزاری جشنواره ازدواج تا نیمه اسفند

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهوش کلباسی دارای شناسنامه شماره 681  به شرح دادخواست به کالسه 61۰۹/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا کمال کلباسی بشناسنامه 

5۴6  در تاریخ ۹۲/3/۲۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- زهرا کلباسی - ش ش 1۴۲5  فرزند ۲- مینا کلباسی - ش ش ۷8۴  فرزند  3- میترا 

کلباسی - ش ش 16۰6  فرزند ۴- مهوش کلباسی - ش ش 681-  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 : 36۴۹6/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهری نیک نژادی دارای شناسنامه شماره 1۹  به شرح دادخواست به کالسه 6۲31/۹5 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی کاظمی جروکانی 

بشناسنامه ۴  در تاریخ ۹5/1۰/18   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- فرانک کاظمی جروکانی - ش ش ۲3  فرزند ۲- راحله کاظمی جروکانی - ش ش 

۴۲۰8  فرزند  3- الهام کاظمی جروکانی - ش ش 1۲۴65  فرزند ۴- مهری نیک نژادی - ش ش 

1۹-  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 : 36۴۹۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹51۰۴۲۰35۰1۰۰۴6۷ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰35۰1۰1۰۰8 شماره بایگانی شعبه :۹۴11۷۴ 

تاریخ تنظیم: 13۹5/11/۲1 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :مرتضی  نام خانوادگی : هاشمی  نام پدر: 

رمضانعلی      نشانی: استان البرز – شهرستان کرج – محمد شهر – گلستانک – خ استخر برنا – روبروی 

شهرک الدن –پ۹-واحد 15  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: امین هللا      نام خانوادگی : طالبی  

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

علیه نام : الهام سادات  نام خانوادگی : قریشی  نام پدر : سید فاضل  نشانی : استان البرز – شهرستان 

کرج – کرج – خ مطهری – بلوار نبوت – روبروی مجتمع تجاری مهستان – دفتر وکالت ساالر خاتمی  

نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مرتضی هاشمی  نام : ساالر   نام خانوادگی : خاتمی   نام 

پدر : علی عباس   نشانی : استان البرز – شهرستان کرج – کرج – خ مطهری – بلوار نبوت – روبروی 

مجتمع تجاری مهستان – دفتر وکالت ساالر خاتمی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مرتضی 

هاشمی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹51۰۰۹۰35۰1۰۴۴۲۰ 

و شماره دادنامه مربوطه ۹5۰۹۹۷۰35۰1۰116۹ محکوم علیه محکوم است به 1 حضور در دفتر خانه و 

انتقال رسمی ششدانگ یک قطعه زمین از پالک ثبتی ۲۲۴8 اصلی از ۷۷3۰ فرعی واقع در بخش شش 

کچی در مرق اصفهان به نام محکوم له ضمنا انتقال سند منوط به پرداخت مابقی ثمن معامله به میزان 

یکصد میلیون ریال به نام فروشنده آقای محمد رضا شمس توسط محکوم له می باشد که اجرای احکام 

موظف است در هنگام انتقال سند دریافت و به فروشنده پرداخت نماید۲- پرداخت مبلغ 5۰۹/31۲ ریال 

بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/856/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/۰5۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

نشر آگهی در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ ۲/55۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 

)رای صادره غیابی است (   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 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 13۹۴(. 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 13۹۴( 

شماره: 36586/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون اشرف السادات چاپی فرزند حسن  نسبت به ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت 

و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 65 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ پالک 15۲۰1/۹۲۰  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۷13۲65 که در صفحه 585 

دفتر ۷3۷  به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک  

معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده 

است  وتقاضای  صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ 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 : 36۷۴5/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  هادی زاده

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین      نام خانوادگی: الیقی  نام پدر: ایرج      شغل : آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حمید رضا  نام خانوادگی:خیر اللهی  نام پدر : 

ایرج  شغل : پارچه فروش    نشانی محل اقامت: اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه بزرگ 

خیراللهی محکوم به:به موجب رای شماره ۷۷ تاریخ۹5/1/31 حوزه ۲8  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان 

اصل خواسته و پرداخت 1۷۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارات تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹1/۹/15 لغایت وصول و ایصال در حق خواهان نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 3۴ 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 

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

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

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

صریحا اعالم نماید.

شماره365۴8/ م الف دفتر شعبه ۲8 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
دهاقانی    رضوانی  دانیال   -۲ دهاقانی  رضوانی  علی   -1 خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مرتضی   نام خانوادگی:احمدی   نشانی 

محل اقامت: خ محتشم کاشانی بین کوچه 31 و 33- مجتمع اینه 3 واحد 6 محکوم به:

به موجب رای شماره ۹۷3 تاریخ۹5/۹/۲۲ حوزه 1۷  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت تضامنی مبلغ 153/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ ۴۰/55۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چکها ۰۹۲۴5۷ مورخ ۹5/5/1۷ )۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( و ۹۲۴56 مورخ ۹5/۴/1۷ )۷5/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( تا 

اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا .ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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

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

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

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

شماره3653۷/ م الف دفتر شعبه 1۷ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹3۰۹۹8۰35۰6۰13۲۴شماره  پرونده:  شماره   ۹51۰۴۲۰35۰6۰۰۴۴3 اجرائیه:  شماره 

۹31516تاریخ تنظیم: 13۹5/11/5 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سازمان جهاد کشاورزی اصفهان   

نشانی: اصفهان خ هزار جریب سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: 

بسمه  به:  المکان محکوم  مجهول  نشانی:  پدر: حسن     نام  نوریان    : خانوادگی  نام  عظیم     سید 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۴1۰۰۹۰35۰6۰۰۹3۹ و شماره دادنامه مربوطه 

۹۴۰۹۹۷۰35۰6۰۰856 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و دویست و 

سی و دو هزار و چهارصد و نود و یک ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی طبق 

تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 13۹3/1۲/1۷ تا 

هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم وحین اجرای حکم محاسبه 

خواهد شد در حق محکوم له پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت . ضمنا رای صادره غیابی است.   

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 

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 13۹۴(  

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

جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 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 13۹۴(. 

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 13۹۴(

 شماره: 365۹۴/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– شهرام نجفی کله مسیحی     

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسن فصیحی  دارای شناسنامه شماره 333۹1  به شرح دادخواست به کالسه 61۲5/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری آقا نژاد  

بشناسنامه ۲5۰۷5  در تاریخ ۹۴/۷/15   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- شعبانعلی فصیحی 631 فرزند ۲- مهدی فصیحی ۷۷ فرزند 3- محمد 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  حسن فصیحی  333۹1 فرزند ۴- زهرا فصیحی ۲6۰۰8 فرزند   

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 : 36۴۹5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محسن اکبر السادات   دارای شناسنامه شماره 1۴۲۹ به شرح دادخواست به کالسه 618۹/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی اکبر السادات   

بشناسنامه 885۲  در تاریخ ۹5/۹/۲1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- سید محسن اکبر السادات 1۴۲۹ فرزند ۲- مهدی اکبر السادات ۴1۲8۹ 

فرزند 3- نصرت اکبر السادات 53۷ فرزند ۴- اعظم اکبر السادات 5۷۴16 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 : 36۴۹۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرهمند روحانی شهرکی   دارای شناسنامه شماره ۴۹1 به شرح دادخواست به کالسه 6۲۰۴/۹5از 

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

بشناسنامه 11۹3 در تاریخ ۹۲/1/۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- آریا روحانی شهرکی 1۲۷۲۲۴۲1۰۲ فرزند ۲- پریا روحانی شهرکی 1۲۷۴۹31363 

فرزند 3- فرهمند روحانی شهرکی ۴۹1 همسر ۴- مسروره ایروانی 36۲ مادر    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 : 36۴8۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی رضا زادگان    دارای شناسنامه شماره ۴6368 به شرح دادخواست به کالسه 6315/۹5از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول داودی    بشناسنامه 

۲۹3۴8 در تاریخ ۹۰/۷/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- سید کریم داودی 113۴ فرزند ۲- سید رحیم داودی 1۴1۲ فرزند 3- سید جعفر داودی 

51۹35 فرزند   ۴- سید جواد داودی 1۲۰3 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 : 36۴85/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 6183/۹5 کالسه  به  دادخواست  شرح  به    ۷8۰ شماره  شناسنامه  دارای  صالحی  طاهره  خانم 

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

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹5/6/۲ تاریخ  در    816 بشناسنامه  سیچانی 

صالحی  طاهره   -۲ برادر    1۴۴6 ش  ش   - صالحی  علی   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

حبیب   -۴ خواهر    1۲6۰ - ش ش  سیچانی  صالحی  بتول   -3 خواهر     ۷8۰ - ش ش  سیچانی 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  برادر     -   ۲6 - ش ش  صالحی  اله 

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

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

 شد. 

شماره : 36۴۹1/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:۹5۰۹۹۷۰353۷۰1615 تاریخ تنظیم:13۹5/۰۹/۰۲ شماره پرونده :۹۴۰۹۹8۰3581۰۰63۰ 

شماره بایگانی شعبه :۹5۰381پرونده کالسه : ۹۴۰۹۹8۰3581۰۰63۰ شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )111 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹۷۰353۷۰1615 شاکی : خانم مهرنوش احمدی 

بابادی فرزند علی به نشانی اصفهان – اصفهان نجف آباد ویالشهر بلوار محمد منتظری غربی شبو یکم پ 

آخر سمت راست متهمین : 1. آقای حسین عطا بخش ۲. آقای محمد داریس 3. آقای محمود محمدی 

کوچانی فرزند حسین به نشانی : همگی مجهول المکان اتهام : تصرف عدوانی گردشکار : دادگاه پس از 

بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.))رای دادگاه 

((در خصوص اتهام آقای محمد داریس فرزند عبدالجبار متولد 1353-مجهول المکان دائر بر انتقال مال 

غیر از طریق واگذاری یک واحد آپارتمان به متراژ ۷۷ متر مربع به شماره ثبتی ب ۴5/155۲ و 18/۲81۰1 

واقع در خانه اصفهان – فلکه نگهبانی – نبش کوچه شهید اسماعیلی – کوچه بیستم پالک 15 به خانم 

محتویات  بدین شرح که حسب   ، پرونده   16 به شرح صفحه  مورخ 8۷/8/۲3  در  احمدی  مهرنوش 

پرونده قرار داد مشارکت در ساخت به شماره سریال ۰۰1۴ ثبت شده در مشاور امالک شاهد ، بخش 

1۴ حوزه ثبتی در تاریخ 1386/1۰/3۰ بین آقای حسین عطاء بخش و خانم پری چهر مرندی به وکالت 

آقای حسین عطاء بخش و آقایان محمود داریس – حسن عمیدی – مسعود عمیدی به وکالت آقای 

محمد داریس منعقد شده است که به موجب قرار داد شماره ۰1۰۴ -8۷/8/۲3 مشاور امالک شاهد یک 

واحد آپارتمان به شرح فوق الذکر از طرف آقایان حسن – مسعود ( شهرتین عمیدی – محمد داریس 

به شاکی فروخته می شود. به لحاظ وقوع اختالف بین طرفین قرار داد مشارکت در ساخت به شرح 

موصوف در مورخ 1388/1۰/5 بین ایشان توافقاتی صورت گرفته و قرار داد مشارکتی فسخ شده تلقی 

گردیده است که تصفیه حساب بین طرفین موکول به نظر کارشناس رسمی دادگستری شده و اینکه در 

بند 3 این توافق نامه قید گردیده که طرف اول قرار داد هیچ گونه مسئولیتی در قبال پیش فروش های 

احتمالی ندارد که نشان از اطالع و توافق طرف اول قرار داد و نظر به اعالم رضایت آقای محمد داریس 

نسبت به آقای حسین عطاء بخش ودر خواست مختومه شدن پرونده های مطروحه بین طرفین )برگ 

شماره ۴6 پرونده ( و توافق نامه مورخ ۹۲/8/11 )صفحه ۴۷ پرونده ( دال بر حل اختالف مالی بین 

ایشان و با التفات به این موضوع که متهم در زمان اعتبار قرار داد مشارکت مدنی از سهم خود آپارتمان 

مذکور را به خانم احمدی بابادی واگذار کرده است . لذا دادگاه با امعان نظر به مراتب معنونه و رونوشت 

-۹۴۰-۰۴6۲ های  شماره  به  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   5 شعبه  صادره  های  دادنامه 

۹۴/3/۲3 مبنی بر الزام آقایان حسن عمیدی فرزند صمد – محمد داریس فرزند عبدالجبار – مسعود 

عمیدی فرزند حسن به تحویل یک واحد آپارتمان بهشاکی دادنامه شماره 18۰۲-۹۴۰ 13۹۴/1/15 دائر 

بر رد دعوی اعتراض ثالث آقای محمود محمدی فرزند حسین خریدار ملک به موجب قرار داد و سند 

ثبتی در سال 13۹۲ از آقای حسین عطاء بخش و خانم پریچهر مرندی و نظر به متصرف بودن شاکیه 

در آپارتمان مذکور و به لحاظ فقد ادله کافی عدم احراز وقوع بزه مذکور مستندا به ماده ۴ قانون آئین 

دادرسی کیفری مصوب 13۹۲ و استظهار از اصل 3۷ قانون اساسی رای برائت متهم صادر و اعالم می 

گردد . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد./ک

 شماره :3۴۲۰۲/م الف رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان – مسعود بهرامی
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حوادثسالمت

معده،خانههمهبیماریهاست
نعمـــت هللا مســـعودی، عضـــو 
انجمــن علمــی طــب ســنتی 
ــه  ــده ب ــای مع ــت: بیماری ه گف
ــد دســته تقســیم می شــوند؛  چن
مشــکالت  از  یکــی  ســوءمزاج 
اساســی معــده اســت کــه بــه 4 
ترکیبــی  ســرد،   دســته گــرم، 
ــنتی  ــب س ــص ط ــود و متخص ــیم بندی می ش ــک تقس و خش
ــان را  ــار درم ــرایط بیم ــاری و ش ــانه های بیم ــاس نش ــر اس ب

انجام می دهد. 
ــز  ــدن نی ــر ب ــای دیگ ــای اعض ــا بیماری ه ــرد: ام ــه ک وی اضاف
ــی مشــکل از جــای  ــذار باشــد؛ یعن ــده اثرگ ــد روی مع می توان
دیگــری اســت، امــا اثــر خــود را روی معــده می گــذارد و ایــن 
ــدن دارد.  ــام اعضــای ب ــا تم ــده ب ــک مع ــاط نزدی نشــان از ارتب
ــه داشــته  ــا مشــکل کلی مثــال ممکــن اســت فــردی ســردرد ی

ــود. ــار ش ــدد دچ ــتفراغ های متع ــه اس ــد و ب باش
مســعودی درخصــوص نشــانه های معــده مرطــوب گفــت: مثــال 
کســی کــه پــس از مصــرف غذاهــای آبکــی احســاس می کنــد 
ــان  ــه در ده ــا اینک ــت ی ــده اش اس ــل مع ــکی در داخ ــه َمش ک
احســاس رطوبــت زیــادی می کنــد و موقــع خــواب بــزاق 
ــودن از  ــن ســیری ناپذیر ب ــش ســرازیر می شــود، همچنی دهان

ــوب اســت.  ــده مرط ــک مع نشــانه های ی
عضــو انجمــن علمــی طــب ســنتی نشــانه های معــده خشــک 
اشــتهای کاذب، ضعــف هضــم   بیــان می کنــد:   را  چنیــن 
و عطــش زیــاد؛ امــا رفلکــس معــده، بیمــاری دیگــری اســت 
کــه علــت آن را ضعــف دریچــه ورودی معــده )ضعــف دهانــه 
ــاال  ــمت ب ــه س ــید ب ــکل اس ــن مش ــم. در ای ــده( می دانی مع
برمی گــردد. ایــن حالــت معمــوال پــس از خــوردن غــذای زیــاد 
ــه داد:  ــود. وی ادام ــاد می ش ــذا ایج ــس از غ ــدن پ ــا خوابی ی
معــده، خانــه تمــام بیماری هاســت؛ در طــب ســنتی معــده بــه 
ــودن  آن روی  ــا ســالم ب ــاری ی ــه بیم حوضــی تشــبیه شــده ک
ــدن  ــذار اســت. تمامــی مشــکالت ب ــام اعضــای دیگــر اثرگ تم
ماننــد ریــزش مــو و هــر بیمــاری دیگــر، از مغــز ســر تا انگشــت 
ــا معــده مرتبــط دانســت. مســعودی  ــوان ب ــا را می ت شســت پ
گفــت: بــه دلیــل اهمیــت معــده در ســالمت کل بــدن توصیــه 
ســوزش  همچــون  نشــانه ها  کــه کوچک تریــن  می شــود 
مختصــر و ســنگینی ســر دل جــدی گرفتــه شــود. بیماری هــا 
ــت  ــیار راح ــا بس ــان آن ه ــود، درم ــخیص داده ش ــر زود تش اگ
اســت؛ امــا اگــر ســهل انگاری شــود، درمــان ســختی خواهنــد 
داشــت؛ مثــال ســرطان معــده یــک نــوع ســوءمزاج مســتحکم 

ــارس ــان نمی شــود. ف ــی درم ــه راحت ــه ب اســت ک

توقیفبیشاز2میلیاردریال

لوازمخرازیقاچاقدرشهرضا
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا از کشــف یــک محمولــه 
لــوازم خــرازی قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد و 500 میلیــون 
ریــال و دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. ســرهنگ حمیــد 
امیرخانــی گفــت: مامــوران انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی 
ــای  ــرل خودروه ــن کنت ــی شهرســتان شــهرضا حی شــهید امام
ــکوک  ــو مش ــنده فائ ــون کش ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــوری ب عب
شــدند و آن را متوقــف کردنــد. وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن 
ــوازم خــرازی  کامیــون کشــنده تعــداد یــک هــزار و 80 کارتــن ل
ــر گمرکــی کشــف شــد.  ــه مــدارک معتب قاچــاق فاقــد هــر گون
ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: ارزش محمولــه کشف شــده 
ــال  ــون ری ــارد و 500 میلی ــه 2 میلی ــان مربوط ــط کارشناس توس
اعــالم شــده اســت. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در ایــن 
خصــوص راننــده خــودرو دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونی 
بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. وی در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: قاچــاق کاال بــه تولیــدات داخلــی کشــور ضربــه مســتقیم 
ــار  ــه اخب ــود هرگون ــا می ش ــردم تقاض ــام م ــذا از تم ــد؛ ل می زن
ــه  ــن 110 ب ــماره تلف ــق ش ــاق را از طری ــوص کاالی قاچ درخص

پلیــس اطــالع دهنــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

کشف31هزارقلمظروفشیشهایقاچاق

دریزد
ــزد از توقیــف یــک دســتگاه  رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ی
ــواع ظــروف  ــم ان ــان و کشــف 31 هــزار قل ــردار م ــی کانتین تریل
شیشــه ای قاچــاق خبــر داد. ســرهنگ حســین رضایــی گفــت: 
ــری درخصــوص بارگیــری  ــن اســتان از خب مامــوران پلیــس ای
و حرکــت یــک محمولــه ظــروف شیشــه ای آشــپزخانه قاچــاق 
از چابهــار بــه ســمت تهــران مطلــع شــدند. وی ادامــه داد: 
ــا  ــی ب ــای مواصالت ــرل محوره ــن کنت ــی ضم ــوران انتظام مام
انجــام عملیــات ایســت و بازرســی یــک دســتگاه تریلــی 
کانتینــردار مــان حامــل ایــن محمولــه را متوقــف و در بازرســی 
انجــام شــده، 31 هــزار قلــم انــواع ظــروف شیشــه ای خارجــی 
قاچــاق را کشــف کردنــد. ســرهنگ رضایــی ارزش ایــن محمولــه 
ــوران  ــزود: مام ــرد و اف ــان ک ــال بی ــارد ری ــده را 3 میلی کشف ش
پلیــس در ایــن خصــوص دو متهــم را نیــز دســتگیر و بــه 
ــه  ــارزه همه جانب ــر مب ــه ب ــد. وی در خاتم ــی کردن دادســرا معرف
ــا قاچــاق کاال  ــه ب ــزود: مقابل ــرد و اف ــد ک ــا کاالی قاچــاق تاکی ب
ــهروندان و  ــه ش ــکاری همه جانب ــی و هم ــزم همگان ــد ع نیازمن
دســتگاه های دولتــی و نظارتــی اســت. پایــگاه خبــری پلیــس

آبان مــاه( ســال گذشــته میــالدی 194  در نوامبــر )14 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــه ای ــان از جمل کشــور جه
توافق نامــه  آالینــده  گازهــای  کــردن  کــم  و  اقلیمــی 
ــت های  ــی از سیاس ــدف جهان ــد. ه ــا کردن ــس را امض پاری
ــرف  ــردن مص ــم ک ــرای ک ــتن ب ــدم برداش ــم، ق ــر اقلی تغیی
ســوخت فســیلی عنــوان شــد؛ امــا پــس از روی کار آمــدن 
دونالــد ترامــپ بــه عنــوان ریاســت جمهــوری آمریــکا 
و سیاســت های جدیــد وی، کمــی تردیــد در اجــرای آن 
بــرای جهانیــان پیــش آمــده اســت. از طــرف دیگــر هــر روزه 
 اخبــار آمــدن تــوده گــرد و غبــار بــه شــهرهای جنــوب غربــی 

ــدارس و  ــد روزه م ــی چن ــور، تعطیل ــرقی کش ــوب ش و جن
ادارات در تهــران، نشــان می دهــد کــه کشــور مــا یکــی 
از آلوده تریــن آســمان ها را دارد. ســال گذشــته زابــل در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان آلوده تریــن 

ــد. ــناخته ش ــان ش ــهر جه ش
بــر  تحقیقــی   Eco Experts کارشناســان  به تازگــی 
اســاس داده هــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی و ســازمان 
ــوا  ــودن ه ــی و ســمی ب ــه آلودگ ــی در زمین بهداشــت جهان
انجــام داده   و توانســته اند نقشــه آلودگــی کشــورهای دنیــا 
را تهیــه کننــد. داده هــای ایــن نقشــه بــر اســاس تعــدادی 
ــی  ــر آلودگ ــر اث ــراد ب ــر اف ــرگ و می ــد م ــا مانن از پارامتره
ــیدکربن  ــد دی اکس ــده مانن ــای آالین ــی گازه ــوا و خروج ه

ــه شــده اســت.  تهی
ــاری نشــان  ــر شــاخص های آم ــا ب ــق بن ــن تحقی ــج ای نتای
ــر  ــرض خط ــا در مع ــور دنی ــهروندان 135 کش ــد ش می ده

ــد. آلودگــی هــوا قــرار دارن
ایــن نقشــه نشــان می دهــد کــه کشــورهای غنــی از 
نفــت خاورمیانــه در فهرســت 20 کشــور آلــوده جهــان قــرار 
گرفته انــد. عربســتان ســعودی در صــدر ایــن جــدول قــرار 
ــت.  ــتاده اس ــدول ایس ــن ج ــه 11 ای ــران در رتب ــه و ای گرفت
ــگ در نقشــه نمایــش داده  ــا قرمــز پررن کشــورهایی کــه ب
شــده اند، از آلوده تریــن کشــورهای دنیــا هســتند؛ ایــن 

ــد از: ــورها عبارتن کش
1( عربستان سعودی 

 2( کویت
3( قطر           

4( بحرین
5( امارات متحده عربی 

6( عمان
7( ترکمنستان      

 8( لیبی
9( قزاقستان

10( ترینیداد و توباگو
11( جمهوری اسالمی ایران

12( لوکزامبورگ
13( بلغارستان

14( بوسنی و هرزگوین
15( مغولستان
16( کره شمالی

17( مقدونیه
18( سنگاپور

19( عراق
20( چین

به نظر شما راهکار مقابله با آلودگی هوا چیست؟
 آیــا راهــکار مقابلــه بــا آلودگــی هــوا تعطیــل کــردن مــدارس 
ــد از  ــط بع ــران فق ــتاد بح ــکیل س ــا تش ــت ی و ادارات اس
آمــدن تــوده گــرد و غبــار بــه شــهرهای جنوبــی کشــورمان؟!

 منبع:شهر خبر

ایران،یازدهمینکشورآلودهجهانشد

سایهسیاهآلودگی

دوشنبه  25 بهمن ماه  1395 ـــمـــاره 369 ســـــال سوم                ݡسݒ

حضرت فاطمه علیهاالسالم می فرمایند:

 َتحَت أقداِمها.
َ

ة
َ

إلَزم ِرجَلها؛ َفإّنَ الَجّن

در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت زیر قدم هاى مادران 

است.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
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

ــه در  ــی اســت ک ــد مخابرات ــای جدی ــی از تکنولوژی ه ــوری، یک ــر ن فیب
ــای مســی اســت.  ــا کابل ه ــن شــدن ب حــال جایگزی

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا این ســرویس بــا مهنــدس مجتبــی محمدپور 
 رئیــس اداره ناحیــه جنــوب شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

به گفت وگو نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
    مزایای طرح فیبر نوری

ــت  ــت اس ــرح یوتان ــی ط ــن ویژگ ــه مهم تری ــاد ک ــرعت زی ــار س در کن
شــبکه داخلــی اینترانــت نیــز، یکــی دیگــر از مزایــای مهــم طــرح فیبــر 

نــوری اســت. 
ــد کــه تمــام شــبکه های  ــت ایــن امــکان را فراهــم می کن طــرح اینتران
ــا  ــی شــرکت ها، ارگان هــا، بانک هــا و ... ســرویس های خــود را ب داخل

ســرعت و کیفیــت بــاال در اختیــار مشــتریان خــود قــرار دهنــد.
ــرکت  ــنتر ش ــه اپ س ــال ب ــرح، اتص ــن ط ــای ای ــر از مزای ــی دیگ یک
مخابــرات اســتان اصفهــان اســت کــه امــکان دانلــود نامحــدود را فراهــم 
ــر  ــتر فیب ــر بس ــت ب ــن ثاب ــه تلف ــکان ارائ ــدی، ام ــت بع ــد. مزی می کن

ــوری اســت. ن
    پشتیبانی فیبر نوری

پشــتیبانی طــرح فیبرنــوری از طریــق ســامانه 2020 و داخلــی 5 ارائــه 
ــتیبان های  ــا پش ــامانه ب ــن س ــا ای ــد ب ــترکان می توانن ــود و مش می ش

مــا در تمــاس باشــند و مشــکالت خــود را مطــرح کننــد.
    دریافت طرح

همشــهریان  می شــود،  ارائــه  نــوری  فیبــر  محدوده هایــی کــه  در 
مخصــوص  فــرم  مخابــرات،  دفاتــر  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
درخواســت طــرح یوتانــت را پــر کننــد. پــس از آن همــکاران مــا ظــرف 
ــد  ــالع می دهن ــه او اط ــکان ب ــت و م ــی درخواس ــا بررس ــاعت ب 48 س
ــه  ــکان ارائ ــر ام ــر. اگ ــا خی ــه طــرح وجــود دارد ی ــکان ارائ ــا ام ــه آی ک
ــت  ــده و پرداخ ــل پرون ــا تکمی ــی ب ــت، متقاض ــود داش ــرویس وج س

هزینــه می توانــد طــرح را دریافــت کنــد.

هارم( سم�ت �چ
ری )�ق �ب  �ن �ی

رسو�یس �ن

آگهیمزایدهعمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 3   قیمت 660/000/000 ریال   160 متر مربع

2-قطعه شماره 24 قیمت 720/000/000 ریال  158 متر مربع

3-قطعه شماره 50 قیمت 650/000/000 ریال  160 متر مربع 

4-قطعه شماره 72 قیمت 800/000/000 ریال   193 متر مربع

5-قطعه شماره 96 قیمت 750/000/000ریال   304 متر مربع

ضمنا هزینه این آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 4     قیمت 640/000/000 ریال    160متر مربع

2-قطعه شماره 21   قیمت 630/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 51  قیمت 640/000/000 ریال    160 متر مربع 

4-قطعه شماره 54 قیمت 610/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 69  قیمت 630/000/000 ریال     160متر مربع

ضمنا هزینه این آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هشت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 25  قیمت 370/000/000 ریال                                            2-قطعه شماره 28 قیمت 340/000/000 ریال

3-قطعه شماره 46 قیمت 340/000/000 ریال                                            4-قطعه شماره 73 قیمت 400/000/000 ریال

5-قطعه شماره 76 قیمت 330/000/000 ریال                                            6-قطعه شماره 91   قیمت 330/000/000 ریال 

7-قطعه شماره 94 قیمت 360/000/000 ریال                                            8-قطعه شماره 95  قیمت 370/000/000 ریال

ضمنا هر قطعه 160متر مربع بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

نه قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

قطعه های شماره )31-34-37-40-43-79-82-85-88( هر کدام 160 متر مربع با قیمت پایه 320/000/000 ریال.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

نه قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

قطعه های شماره )6-9-12-15-18-57-60-63-66( هر کدام 160 متر مربع با قیمت پایه 600/000/000 ریال.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

نوبتاول

نوبتاول

نوبتاول

نوبتاول

نوبتاول
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