
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

 خانواده شهید مدافع حرم، سجاد مرادی 
کیمیای وطن: گفت وگو با  در 

| همیشه به ما می گفت باید 
کنم   بروم و از دینم محافظت 

صفحه 5

کمیسیون صنایع و معادن مجلس  عضو 
کیمیای وطن: گفت وگو با خبرنگار  در 

کار نظام   | اساس 
مبارزه با فساد است   صفحه 4

کیمیای وطن:  گزارش اختصاصی 

 | افزایش پنهانی 
کارمزد بانکی   صفحه 3

روحانی:

 | حضور خارجی ها 

هیچ خاصیتی ندارد   صفحه 2

کشور: کمیسیون شوراها و امور داخلی  عضو 

 | شاهد بیشترین فساد 
در بانک ها هستیم   صفحه 2
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 متعرضان به ایران، چنان جوابی می گیرنداخبار روز
که پشیمان می شوند

گردهمایی فرماندهان  فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در 
کسی فکر  گر  گفت: ا ناوگان جنوب نیروی دریای راهبردی ارتش 

تعرض به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را داشته 
باشد، آن چنان جوابی می گیرد...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز پارک ورودی شهر و بلوار آیت اله خامنه ای فوالدشهر به 

همراه تامین بخشی از آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی با اعتبار 5/255/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط 

واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/12/15جهت اطالع از شرایط و شرکت 

در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ اول

مردم از تبعیض و بی  اعتنایی به مشکالت
 گله مند هستند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم پرشور آذربایجان:

او خواهد آمد

له
قا

رم
س جهان امروز، بیش از هر زمان دیگر، تشنه عدل 

غ انواع مختلف ستم، فساد  و داد و آزادی از یو
آتش  است.  جنایت  و  غارت  قتل،  و  آدم کشی 

بی عدالتی بشر را بیش از هر زمان دیگر آزار می دهد. 
فرعون ها خود را همه کاره جهان می دانند و به خود 
 اجازه می دهند برای رسیدن به اهداف خودخواهانه 
کودک کشی تا  و زیاده خواهانه شان به هر جنایتی از 
انسانی  نیروی  و حتی  معادن  و  مالی  منابع  ربودن 
دست بزنند و در واقع احساسات و عواطف انسان ها 
قرار  کار  را سرلوحه  بشر  و تحقیر  کنند  را جریحه دار 

دهند تا در چپاول و غارت مانعی نداشته باشند. 
برای  جهانی  واحد  حکومت  ایجاد  وصف  این  با   
که امروزه در اخالق مادی فرورفته و معنویات   بشر 
کرده  ک او نسبت به دیگران فروکش  و احساسات پا
طالیی   رؤیای  و  خام  آرزوی  یک  صورت  به  است، 

در آمده است...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

   اقیانوس عظیم مردم متحد است و با افرادی که به عاشورا اهانت کردند، آشتی 
نمی کند

   مسئوالن نباید به مردم بگویند »باید چنین بشود«، بلکه باید بگویند »چنین شد«
   هر مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند، ملت او را بدون تردید پس 

خواهد زد

   دشمن در تالش است پیشرفت ها و کارهای بسیار مهم ۳۸ سال اخیر را نادیده 
کند بگیرد و مردم را مأیوس 

گرانی مهم است؛ مسئوالن بگویند  گله مند هستند؛ مسئله بیکاری، رکود و    مردم 
چه کرده اند؟

در صفحه سیاست )2( بخوانید



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینــده مــردم همــدان در مجلــس گفــت: بانک هــا 
ــا  ــه م ــد ک ــی می گوین ــای خصوص ــژه بانک ه و به وی

ــتیم. ــر نیس نظارت پذی
امیــر خجســته، نماینــده مــردم همــدان در مجلــس 
شــورای اســامی، در جلســه علنــی دیورز )چهارشــنبه 
27 بهمــن( پارلمــان در تذکــری از عملکــرد بانک هــا 
انتقــاد کــرد و گفــت: بانک هــا غالبــا ســرمایه مــردم 
را جلــب و در برج ســازی و تجاری ســازی مصــرف 

می کننــد کــه ایــن روش هــا بایــد اصــاح شــود.

بانک هــای  به ویــژه  و  بانک هــا  افــزود:  وی 
نیســتیم.   نظارت پذیــر  مــا  می گوینــد  خصوصــی 
امــا ســوال اینجاســت آیــا باتکلیفــی 50 هــزار میلیارد 
ســرمایه مــردم توســط بانــک دی، بانــک ســرمایه و 

بانک هــای دیگــر مشــاهده نشــده اســت؟
ــر  ــس ب ــرد: مجل ــد ک ــس تاکی ــده مجل ــن نماین ای
خصوصــی  بانک هــای  به ویــژه  و  بانک هــا  همــه 
نظــارت  تیــررس  در  را  آن هــا  و  نظــارت می کنــد 

قــرار می دهــد. خــودش 
خجســته اضافــه کــرد: مــا امــروز شــاهد بیشــترین 
فســاد در بانک هــا به ویــژه بانک هــای خصوصــی 

ــر آن هــا بیشــتر شــود. هســتیم کــه بایــد نظــارت ب
پایــان  در  مجلــس  در  همــدان  مــردم  نماینــده 
کــه  می خواهیــم  دولــت  از  کــرد:  خاطرنشــان 
کنــد  توجــه  بیشــتر  بانک هــا  بــر  نظــارت  بــه 
بانک هــا  ایــن  در  مالــی  فســادهای  شــاهد   تــا 

نباشیم. تسنیم

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکز 
 تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
ــتان  ــامی کردس ــاد اس ــر کل اتح ــا دبی ــدار ب ــیه دی در حاش
عــراق در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر 
حمایــت ترامــپ رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا از فتنه گــران 
ســال 88 اظهــار داشــت: بایــد بــه آقــای ترامــپ گفــت کــه 
ــت تازه تاسیســش از هــم نپاشــد؛  ــن دول مراقــب باشــد ای
چــرا کــه ایــن دولــت تشــکیل نشــده، دو نفــر از اعضایــش 
ــه  ــا ب ــار شــدند ی ــا برکن ــر ایــن اســاس ی را از دســت داد؛ ب

عناویــن مختلــف اســتعفا دادنــد.
ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: دولــت آقــای ترامــپ 
کوچک تــر از آن اســت کــه بــرای دولــت جمهــوری اســامی 
ــران در  ــوری اســامی ای ــد. جمه ــف کن ــن تکلی ــران تعیی ای
طــول 38 ســال گذشــته نشــان داده کــه کشــوری مســتقل 
ــال  ــاه امس ــت. در 22 بهمن م ــردم اس ــر آرای م ــی ب و مبتن
دیدیــم کــه بــه ادعــای رســانه های غربــی و آمریــکا، مــردم 

حضــوری پرشــور بیشــتر از ســال گذشــته داشــتند کــه ایــن 
تودهنــی محکمــی بــه اظهــارات و اقدامــات ترامــپ اســت.

از  ترامــپ  آقــای  اســت  بهتــر  تاکیــد کــرد:  والیتــی 
ــوری  ــرد. جمه ــرت بگی ــکا درس عب ــی آمری دولت هــای قبل
ــا انقــاب  اســامی ایــران بــر آرای مــردم متکــی اســت و ب

خــود حکومــت رضاشــاهی را پایــان داد. 
جمهــوری اســامی ایــران در حــال حاضــر قــدرت اول 
ــق  ــع بح ــا از مواض ــن یاوه گویی ه ــا ای ــت و ب ــه اس منطق

ــنیم ــی دارد. تس ــت برنم ــود دس خ

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: 

شاهد بیشترین فساد در بانک ها هستیم

والیتی در جمع خبرنگاران:

ترامپ مراقب باشد دولت تازه  تاسیسش از هم نپاشد

حتما بخوانید!
ترامپ مراقب باشد دولت ... پنجشنبه  28  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  372  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

او خواهد آمد                                          

ادامه از صفحه یک: 
ــی  ــث اســامی، تشــکیل حکومــت واحــد جهان احادی
اســام را از ویژگی هــای قیــام حضــرت مهــدی موعــود 
را  ویژگی هایــی  حکومــت  ایــن  می داننــد؛  )عــج( 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــد داد ک ــاص خواه ــود اختص ــه خ ب

منحصربه فــرد اســت.
جهانــی حضــرت  واحــد  حکومــت  ویژگی هــای  از 
مهدی)عــج(، ایــن اســت کــه خداونــد سراســر جهــان 
ــرار می دهــد؛  ــار ایشــان ق ــر در اختی را از خــاور و باخت
یعنــی حکومــت ایشــان، جهانــی، تمامــی نقــاط جهــان 
ــت،  ــرت اس ــق فط ــی و مطاب ــه اله ــون ک ــک قان ــا ی ب
ــده  ــن خــدا زن ــه وســیله حضــرت، دی  اداره شــده و ب
و بدعت هــا و باطل هــا نابــود می شــود. بــه بیــان 
دیگــر قوانیــن حکومــت ایشــان را قوانیــن الهــی 
ــد  ــکیل می ده ــت، تش ــام اس ــم اس ــن خات ــه آئی  ک
برافراشــته  جهــان  سراســر  در  اســام  پرچــم  و 

. د می شــو
در حکومــت ایشــان از ســتم اثــری نیســت و بــه 
ــی  ــدرت اجرای ــی دارای ق ــد؛ یعن نیکی هــا امــر می کنن
نــوع ســتم را در  گســترده ای می شــوند کــه هــر 
 سراســر جهــان می زداینــد و نیکی هــا را گســترش 

می دهند. 
این چنیــن ویژگی هایــی فقــط از آن حکومــت جهانــی 
اســام اســت و بــس کــه مهــدی صاحب الزمــان 

علیه الســام آن را تحقــق می بخشــند.
در جامعــه امــام زمــان اثــری از شــرک، کفــر، الحــاد 
ــود  ــی و ... وج ــی، زیاده خواه ــتی، خودخواه بت پرس
نخواهــد داشــت؛ در ایــن دوره، مکتب هــای کفــر و 
شــرک و الحــاد و زر و زور و تزویــر نابــود خواهــد 
ــداز  ــد طنین ان ــعار توحی ــم ش ــر عال ــد و در سراس ش

می شــود.
خــدای  بــه  بشــری  جوامــع  زمــان،  ایــن  در   
او را خواهنــد   یگانــه ایمــان خواهنــد آورد و تنهــا 

پرستید. 
ــه یمــن حکومــت امــام مهــدی عجــل هللا  بشــریت ب
تعالــی و فرجــه الشــریف گمشــده واقعــی خویــش را 
خواهــد یافــت و بــه ایشــان کــه کمــال مطلــق هســتی 
اســت، عشــق خواهــد ورزیــد و در برابــر حضــرت 

کرنــش خواهــد نمــود.
ــاب  ــک کت ــه ی ــتند، هم ــدا را می پرس ــک خ ــه ی  هم
نمــاز  قبلــه  یــک  ســمت  بــه  و  )قــرآن(  دارنــد 
می گزارنــد )کعبــه(، شــعار کل دنیــا اذان خواهــد 
بــود، شــیطان و ایــادی او کوبیــده می شــوند و راهزنــی 

ــرد. ــد ک نخواهن
ــل  ــان عج ــام زم ــی ام ــت جهان ــر حکوم ــر در عص بش
ــردورز و  ــد و خ ــریف خردمن ــه الش ــی و فرج هللا تعال
ــان ها  ــه انس ــود، اندیش ــدار می ش ــه و خردم خودپیش

ــد. ــدا می کن ــال پی ــد و کم رش
 مناســب اســت خردمنــد را از زبــان امــام هفتــم 
بشناســیم:  بــه هشــام  در خطابــش  علیه الســام 
ــر  ــد تفک ــان خردمن ــانه ای دارد و نش ــزی نش ــر چی ه
ــواری دارد  ــب راه ــزی مرک ــر چی ــت؛ ه ــه اس  و اندیش

و مرکب راهوار خردمند تواضع است.
 از ویژگی هــای دیگــر حکومــت امــام علیه الســام 
گســترش عمــران و آبــادی در سراســر جهــان و تســلط 
ــو  ــر در پرت ــت و بش ــی اس ــادن زیرزمین ــر مع ــر ب بش

ــد.  ــت می یاب ــل دس ــن تکام ــر ای ــدل، ب ع
پیامبــر گرامــی صلــی هللا علیــه و آلــه در این بــاره 

ینــد:  می فرما
در زمــان مهــدی علیه الســام، آب در جهــان افزایــش 
ــا  ــوند و گنج ه ــدار می ش ــی پدی ــرده و نهرهای ــدا ک پی
ــر، ص  ــب االث ــد. )منتخ ــرون می آین ــن بی از دل زمی
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از ویژگی هــای مهــم دیگــر، برقــراری عدالــت اقتصادی 
اســت. ثــروت بــه طــور عادالنــه در میــان مــردم 
ــش  ــهم خوی ــس از آن س ــر ک ــود و ه ــیم می ش تقس
ــواری  ــت و رانت خ ــر از ران ــد و دیگ ــت می کن را دریاف
ــای  ــه معن ــی ب ــه طبقات و حقوق هــای نجومــی و فاصل

ــری نیســت. ــروزی خب ام
ــاظ  ــان ها از لح ــه انس ــج( هم ــام زمان)ع ــر ام در عص
زندگــی اقتصــادی بی نیــاز می شــوند و همــگان در 
ــان  ــنه و بی خانم ــت و گرس ــود، بدبخ ــد ب ــاه خواهن رف
نخواهــد بــود، هیچ کــس دیگــران را اســتثمار و از 

بهره کشــی نمی کنــد. آن هــا 
 یــک ویژگــی منحصربه فــرد کــه در هیــچ زمانــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــت عموم ــده، امنی ــده نش ــش دی کامل

ــود.  ــد ب ــر خواه فراگی
خدای متعال در حدیث قدسی می فرماید: 

 در آن زمــان امنیــت را در زمیــن حاکــم می کنــم 
 و هیــچ چیــزی بــه چیــز دیگــر ضــرر نمی رســاند 
ــا  ــا آنج ــد؛ ت ــر نمی ترس ــز دیگ ــزی از چی ــچ چی و هی
ــت  ــردم حرک ــان م ــان در می ــرات و چهارپای ــه حش ک
آســیب  دیگــری  بــه  کــدام  هیــچ  و  می کننــد 
می بــرم  بیــن  از  را  گزنده هــا  آزار  و   نمی رســانند 
ــدگان  ــی را از درن ــه و درندگ ــت تعصــب و هجم و حال

ســلب می کنــم. )بحاراالنــوار، ج 52، ص 384(
 در واقــع، در امــر حکومــت اگــر رابطــه بــر مبنــای زور 
 و قــدرت و ســرنیزه باشــد و رعایــا از ترس جــان و مال 
ــوند  ــت ش ــم و راس ــم خ ــر حاک ــان در براب و آبرویش
ارزشــی نــدارد و فضیلتــی نیســت؛ زیــرا حکومــت بــر 
ــه  ــت؛ وگرن ــمند اس ــم و ارزش ــا، مه ــا و قلب ه جان ه
ــا ســرنیزه هــم میســر اســت  ــا ب ــر بدن ه ــت ب حکوم
و یکــی از تفاوت هــای عمــده حکومت هــای الهــی 
بــا حکومت هــای طاغوتــی و اســتکباری در همیــن 

اســت.
لحظه شــماری  حکومتــش  انتظــار  در  مــا  آری، 
ــن  ــا ای ــتند ت ــاش هس ــتمکاران در ت ــم و س می کنی
حکومــت زمینــه اش فراهــم نشــود؛ امــا خداونــد 
الذیــن  علــی  نمــن  ان  نریــد  اســت »و  فرمــوده 
اســتضعفوا فــی االرض نجعلهــم ائمــه و نجعلهــم 

». الوارثیــن... 
او خواهــد آمــد و »َیمــَأُ هللا ِبــِه االَرَض ِقســطًا َو َعــداًل 

کَمــا ُمِلَئــت ُظلمــًا و َجــورا« محقــق خواهــد شــد.
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ــه  ــگ بیگان ــری از فرهن ــر پذی ــت تاثی ــه عل ــواده ب ــان خان  بنی
انــواع  و  ماهواره هــا  از طریــق فضــای مجــازی،  غــرب  و 
رســانه های دیجیتــال و بــدون مــرز و صدهــا رســانه صوتــی و 
تصویــری کــه بــا برنامه هــای خــاص مترصــد ایجــاد انحــراف 
ــان  ــا در جری ــل خانواده ه ــودی کشــاندن اخــاق اصی ــه ناب و ب

ــن و سســتی اســت. اســت، در حــال فروریخت
ــه فقــط مــا در ایــران کــه همــه کشــورهای اســامی   امــروز ن
ــد ــود بازگردن ــی خ ــامی و مل ــل اس ــگ اصی ــه فرهن ــد ب  بای

و خود را دریابند.
ــوی  ــه الگ ــت ک ــی اس ــه راهنمایان ــتن ب ــم پیوس ــاره ه  راه چ
ــد  ــتند. بای ــی هس ــان واقع ــر و ناجی ــان بصی ــل و  هادی بی  بدی
زوایــای زندگــی پیامبــر و ائمــه معصومیــن و حضــرت زهــرای 
 مرضیــه بــه عنــوان الگــوی نجات بخــش معرفــی شــود 
ــرفته  ــای پیش ــا ابزاره ــان ب ــی آن ــبک زندگ ــای س و زیبایی ه
امــروزی بــه نمایــش درآیــد و در دیــد و نــگاه و منظــر عمــوم 

قــرار گیــرد.
 حضــرت زهــرا)س(، الگــوی بی همتــای عالــم، بهتریــن 
الگــوی عملــی اســت. چگونــه زیســتن و معاشــرت کــردن بــا 
همســر و فرزنــدان و سامان بخشــی بــه امــور خانــه و زندگــی 
ــوان  ــه عن ــود، ب ــرا)س( ب ــرت زه ــه حض ــات طیب ــه در حی ک
ــوان یــک  ــه عن ــواده او را ب ــه و خان »الگــوی خانواده هــا«، خان

ــت. ــاخته اس ــرح س ــو« مط ــواده الگ »خان
ــی  ــه خوب ــرداری را ب ــه داری و همس ــن خان ــرت، آیی آن حض
همــراه  و  شــریک  واقعــا  زندگــی  در  می کــرد.   مراعــات 

و هم راز همسرش امیر مؤمنان)ع( بود.
گاهــی در خانــه، بــه علــت وضعیــت دوران و تنگنــای اقتصــادی 
ــو  حاکــم بــر مســلمانان،غذایی نبــود و کــودکان و خــود آن بان
ــه حضــرت  ــزی ب ــه زهــرا)س( چی ــا فاطم ــد؛ ام گرســنه بودن
او درخواســتی نمی کــرد؛ حتــی  از  علــی)ع( نمی گفــت و 
ــم  ــت. بی ــی گف ــاره ســخنی نم ــم در این ب ــر خــدا ه ــه پیامب ب
ــرآورد و  ــته او را ب ــد خواس ــرش نتوان ــه همس ــت ک آن را داش
تأمیــن کنــد و شــرمنده شــود. ایــن حــد مراعــات مالــی شــوهر 
ــه  ــد ک ــا از آن حضــرت برمی آم ــز از »درخواســت«، تنه و پرهی

همســر و همتــای کســی همچــون علــی)ع( اســت.
مشــارکت در کارهــای خانــه، جلــوه دیگــری از رفتــار آن 
ــر کار بســیار، دســت هایش  ــر اث ــود. گاهــی ب ــواده الگــو ب خان
ــش  ــر لبان ــد و ب ــود می ش ــش غبارآل ــی زد، لباس های ــاول م ت

دود و خاکســتر می نشســت.
تقســیم  و فاطمــه)س(  بیــن حضــرت علــی)ع(  کارهــا 
شــده بــود. آوردن آب و تهیــه هیــزم و کارهــای خــارج از 
ــر  ــود و درســت کــردن آرد و خمی ــی)ع( ب ــده عل ــر عه ــه ب  خان
ــه  ــل خان ــای داخ ــاس و کاره ــه زدن لب ــان و وصل ــن ن و پخت

ــه)س( .  ــا فاطم ب
ــند  ــیار خرس ــیم کار بس ــه تقس ــرا)س( از این گون ــرت زه حض
ــان در  ــا نامحرم ــدن ب ــه رو ش ــورد و روب ــه از برخ ــرا ک ــود؛ چ ب
بیــرون دورتــر بــود. ایــن نکتــه درســی بــرای تقویــت عفــاف و 

ــان مــا در جامعــه اســامی اســت.  پاکــی زن
بــه  توجـــه  زهــــرا)س(  حضـــرت  عملـــی  ســـیره  در   
در  اعتمادبه نفــس  ایجــاد  و  فرزنــدان  شخصیت بخشــی 
ــه روح  ــی ک ــه ابزارهای ــت. از جمل ــهود اس ــا مش ــا کام آن ه
اعتمادبه نفــس و مشکل ســتیزی را در کــودک زنــده نگــه 
مــی دارد، مســابقه و رقابت هــای ســازنده اســت. روبــه رو 
ســاختن کــودکان بــا مشــکات و فراهــم کــردن امــکان رقابــت 
بــرای آن هــا موجــب افزایــش حــس اعتمــاد می شــود. ایــن 
مســئله بــه قــدری ارزشــمند و سرنوشت ســاز اســت کــه 

اولیــای کــودک بایــد بــرای آن برنامه ریــزی کننــد.
حضــرت زهــرا)س( بــرای ایجــاد اعتمادبه نفــس در فرزنــدان 
خــود آن هــا را وادار و تشــویق بــه مســابقه و ورزش می کــرد.از 
ــه نمونه هــای دیگــر روحیــه شــادابی و نشــاط و محبــت  جمل
در بیــن افــراد خانــواده اســت. افــراد خمــود و پژمــرده از کارایی 
الزم و مفیــد در امــور اقتصــادی و غیراقتصــادی برخــوردار 
نیســتند. افزایــش کارایــی، موجــب کاهــش هزینه هــای 
تولیــد و در نتیجــه ســود افــزوده و بهــره وری اقتصــادی بیشــتر 

می شــود. 
از منظــر اســام، نفــع شــخصی و مطلوبیــت فــرد بــه تنهایــی 
مطــرح نیســت؛ بلکــه ســهم هــر یــک از افــراد جامعــه بــر ضرر 
 و منفعــت کل جامعــه اثرگــذار اســت. ایثــار، پشــتکار، گذشــت
 درســتی و راســتی و دیگــر فضائــل و ارزش هــای فــردی 
ــه  ــا هم ــازد و این ه ــر می س ــالم و پرثم ــه را س ــان جامع بنی
درســهای بــزرگ زندگــی  و ســبک زندگــی ســالم و اســامی 
اســت کــه می توانــد مــا را در صــراط مســتقیم محافظــت کنــد، 
ــان  ــه ارمغــان آورد و بنی ــواده ب ــرای خان شــادابی و نشــاط را ب

ــازد. ــتحکم س ــا را مس خانواده ه

خبر سیاسی 

در حاشیه جلسه هیئت دولت

 واعظی: فضای مجازی را 

پاک سازی کنیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: مــا 
دسترســی آزاد را حــق می دانیــم؛ امــا در عیــن حــال 

ــتیم. ــازی نیس ــای مج ــازی فض ــال رهاس ــه دنب ب
محمــود واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
در  و  دولــت  هیئــت  جلســه  حاشــیه  در  دیــروز 
ــازی  ــای مج ــرل فض ــاره کنت ــگاران درب ــع خبرن جم
ــردم  ــق م ــات را ح ــه اطاع ــی آزاد ب ــت: دسترس گف

نیــم. می دا
وی افــزود: البتــه ایــن مســئله بدیــن معنــا نیســت 
ــوای  ــه محت ــایتی ک ــر س ــازی ه ــای مج ــه در فض ک
ــته  ــت داش ــد امنی ــی و ض ــد دین ــا ض ــتهجن ی مس

ــد. ــت کن ــد فعالی ــد، بتوان باش
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه مــا بــه قانــون 
متعهــد هســتیم، گفــت: مــا ســعی می کنیــم فضــای 
مجــازی را پاک ســازی کنیــم. ایــن بــه آن معنــا 
نیســت کــه مطالــب دارای مشــکل در اختیــار مــردم 
ــازی  ــال رهاس ــاس دنب ــن اس ــر همی ــرد. ب ــرار نگی ق
ــه  ــی آزاد ب ــا دسترس ــتیم؛ ام ــازی نیس ــای مج فض

ــنیم ــم. تس ــردم می دانی ــق م ــات را ح اطاع

 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقاب اســامی
صبــح دیــروز )چهارشــنبه( در دیــدار با هــزاران نفــر از مردم 
پرشــور آذربایجــان، حضــور منســجم، مقتدارنــه و پرطراوت 
ــروی انقــاب  ــه  آب  ملــت در راهپیمایــی 22 بهمــن را »مای
و نظــام و ایــران« خواندنــد و بــا اشــاره بــه اینکه مســئوالن 
نبایــد ایــن حضــور را بــه معنــای گله نداشــتن مــردم تصور 
ــد  ــد تهدی ــرار ترفن ــا تک ــد ب ــکا می خواه ــد: آمری  کنندگفتن
ــه  ــور را از صحن ــئوالن کش ــه مس ــی، توج ــگ نظام و جن
ــد؛  ــگ اقتصــادی منحــرف کن ــی جن ــی، یعن ــگ واقع جن
مســئوالن هوشــیار باشــند و همــه همــت خــود را صــرف 
بیــکاری، رکــود، گرانــی و  حــل مشــکاتی همچــون 

ــد. ــض کنن تبعی
رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضــور پرشــکوه ملــت در 
ــاب  ــروی انق ــه آب ــال را »مای ــن امس ــی 22 بهم راهپیمای
ــه  قلبــی  ــا تشــکر صمیمان ــد و ب و نظــام و ایــران« خواندن
ــع  ــط مناب ــه فق ــال ن ــد: امس ــان کردن ــردم خاطرنش از م
ــی از افزایــش حضــور مــردم در بســیاری از شــهرها  داخل
ــاف  ــم برخ ــاب ه ــمنان انق ــه دش ــد، بلک ــخن گفتن س
ــه  ــی« ب ــر »میلیون ــتفاده از تعابی ــا اس ــل، ب ــال های قب س
ــده  ــان بن ــد و زب ــان کردن ــش اذع ــور عزت بخ ــن حض ای

ــت. ــر اس ــت قاص ــکر از مل ــا از ادای تش حقیقت
ــاد  ــیا، موس ــه س ــاش بی وقف ــه ت ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
دســتگاه اطاعاتــی و جاسوســی انگلیــس و هزینــه شــدن 
دالرهــای نفتــی قارون هــا بــرای فضاســازی بــر ضــد 
 انقــاب و جمهــوری اســامی گفتنــد: در تمــام طــول ســال 
و  مجــازی  فضــای  ماهــواره ای،  شــبکه  صدهــا 
ــف و  ــر و تضعی ــه تحقی ــران، ب ــراری از ای ــتگان ف ورشکس
متهم ســازی نظــام مشــغول هســتند؛ امــا حضــور باشــکوه 
ــن  ــی، در روز 22 بهم ــت اله ــاران رحم ــون ب ــت همچ مل
ایــن فضــای غبارآلــود را پاکیــزه می کنــد و همچــون 
ــد. ــا را مـی زدایـ ــارک، آلودگـی هـ ــه ای زالل و مبـ رودخان

ــی  ــب جمعیت ــل در ترکی ــه ای تأم ــت هللا خامن ــرت آی حض
مهــم  بســیار  و  ضــروری  را  بهمــن   22 راهپیمایــی 
 برشــمردند و افزودنــد: بیشــتر ایــن جمعیــت عظیــم
ــاب  ــروزی انق ــوت پی ــاق طاغ ــیاه اختن ــخ و س دوران تل
امــام راحــل و دفــاع مقــدس را ندیده انــد؛ امــا بــا 
احســاس و معرفــت و روشــنفکری و روشــن بینی بــه 

می آینــد. خیابان هــا 
و  امیدآفریــن  حضــور  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
ایســتادگی نســل ســوم و چهــام در میــدان دفــاع از انقاب 
انقــاب  بالندگــی  و  رویندگــی  نشــان دهنده  نظــام،   و 
و نکتــه ای بســیار مهــم و درخــور توجــه اســت.رهبر معظــم 
انقــاب اســامی تــاش دشــمنان را بــرای ناکارآمد نشــان 
ــد:  ــاون دانســتند و افزودن ــدن آب در  ه ــام، کوبی دادن نظ
مــا البتــه مثــل همــه جــای دنیــا نابســامانی هایی داریــم 
ــا دشــمن در  ــم؛ ام ــا نمی گذری ــه از آن ه ــه هیچ وج ــه ب ک
ــم 38  ــیار مه ــای بس ــرفت ها و کاره ــت پیش ــاش اس ت

ســال اخیــر را نادیــده بگیــرد و مــردم را مأیــوس کنــد.
ــه گزارش هــای  ــا اســتناد ب ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
واقعــی، پیشــرفت های کشــور را در 4 دهــه اخیــر در 
بعضــی امــور زیربنایــی، شــگفت انگیز خواندنــد و یــادآوری 
در  جهش هــا  و  پیشــرفت ها  ایــن  از  برخــی  کردنــد: 
ــت. ــر نیس ــوال امکان پذی ــم معم ــاله ه ــای صدس دوره ه

ــا  ــه ب ــان را در مقایس ــی ایرانی ــزت مل ــرو و ع ــان آب ایش
دوران تحقیرآمیــز طاغــوت، از دســتاوردهای پرافتخــار 

انقــاب برشــمردند و افزودنــد: 
رژیــِم توســری خور از آمریــکا و 
انگلیــس، ملــت را ذلیــل و خــوار 
ــه  ــه ب ــروز هم ــا ام ــود؛ ام ــرده ب ک
عــزت و اقتــدار ملــت و حضــور 
تعیین کننــده ایــران اذعــان دارنــد و 
می داننــد در تقریبــا همــه مســائل 
منطقــه، اگــر ایــران حضور نداشــته 
ــش  ــد، کاری پی ــد و اراده نکن باش

ــت. ــد رف نخواه
ــن  ــاب 22 بهم ــم انق ــر معظ رهب
فرصتــی  و  الهــی  »نعمتــی  را 
ــع  ــام مواض ــرای اع ــدر« ب گرانق
و خواســته های ملــت دانســتند 
و ادامــه دادنــد: امســال، ملــت 

نشــان داد در مقابــل دشــمنان ایســتاده و بــه دنبــال 
ــته از  ــامی برخاس ــام اس ــرفت نظ ــام و پیش ــق اس تحق
ــت همــراه نباشــد و  ــا مل مــردم اســت و هــر مســئولی ب
ایســتادگی نکنــد ملــت او را بــدون تردیــد پــس خواهد زد.
کشــور  مســئوالن  بــه  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
خاطرنشــان کردنــد: حضــور پرشــور مــردم در مقابــل 
بــه  را  ایــران  بلعیــدن  بــرای  کمین کــرده  دشــمن 
حســاب گایــه نداشــتن آن هــا از عملکــرد مســئوالن 
ــه  ــف از جمل ــائل مختل ــردم از مس ــه م ــرا ک ــد؛ چ نگذاری
مشــکات  بــه  بی اعتنایــی  و  کــم کاری  و   تبعیــض 

گایه مند هستند و احساس ناراحتی و رنج می کنند.
ــی ــاد مقاومت ــال »اقتص ــد: س ــان کردن ــان خاطرنش  ایش

اقــدام و عمــل« در حــال پایــان یافتــن اســت و مســئوالن 
دولــت و دیگــر قــوا بایــد بــه مــردم گــزارش دهنــد در ایــن 

ــد؟ زمینــه چــه کرده ان
رهبــر معظــم انقــاب در همیــن زمینــه افزودنــد: مســئوالن 
نبایــد بــه مــردم بگوینــد »بایــد چنیــن بشــود«؛ بلکــه بایــد 

بگوینــد »چنین شــد«.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، »بیــکاری و رکــود و گرانــی« 
را از مشــکات مهــم کشــور خواندنــد و گفتنــد: البتــه 
ــور  ــای کش ــا ظرفیت ه ــتند؛ ام ــاش هس ــئوالن در ت مس
بیــش از این هاســت و راه خــروج از مشــکاِت چندبعــدی 

هــم مشــخص اســت.
ایشــان بــه ســخنان ۶ ســال پیــش خــود در زمینــه 
هدفگــذاری دشــمن بــرای تشــدید فشــارهای اقتصــادی 

و دلســرد شــدن مــردم اشــاره 
کردنــد و ادامــه دادنــد: مســئوالن 
اقتصــادی  مســائل  بــه  بایــد 
توجــه کامــل کننــد؛ البتــه مســائل 
مهــم  نیــز  علمــی  و  فرهنگــی 
ــدت،  ــگاه کوتاه م ــا در ن ــت، ام اس
اولویــت  در  اقتصــادی  مســائل 

ــت. اس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــت  ــل هــدف واقعــی دول در تحلی
ــرار  ــکا در تک ــی آمری ــی و فعل قبل
ترفنــد »تهدیــد ایــران بــه جنــگ« 
ــل  ــل قب ــد: امــروز هــم مث افزودن
ــز  ــی روی می ــای نظام از گزینه ه
آن مســئول  و  حــرف می زننــد 
ــام  ــر برج ــد »اگ ــا می گوی ــئوالن م ــه مس ــم ب ــی ه اروپای
نبــود، وقــوع جنــگ حتمــی بــود«؛ امــا ایــن حــرف یــک 
ــا را  ــن م ــد ذه ــا می خواهن ــت و آن ه ــض اس دروغ مح
ــد  ــرف کنن ــادی منح ــرد اقتص ــی نب ــی یعن ــگ واقع از جن
و بــه جنــگ نظامــی ســوق دهنــد تــا مســئوالن کشــور از 
تمرکــز در عرصــه پیشــرفت اقتصــادی و توجــه بــه جنــگ 

ــد. ــران بازمانن ــت ای ــا مل ــا ب ــی غربی ه فرهنگ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، نظــارت و پیگیــری طرح هــا 
از  را کامــا ضــروری خواندنــد و گفتنــد:  برنامه هــا  و 
ــی  ــران اجرای ــه مدی ــته ام ب ــرم خواس ــور محت رئیس جمه
ــارت  ــفافیت و نظ ــا ش ــد ب ــت بای ــه مدیری ــد ک ــر ده  تذک
ــران  ــه مدی ــه صــرف اینک ــراه باشــد؛ وگرن ــری هم و پیگی
ــل هــم بگویــد »چشــم« ــد »بشــود« و طــرف مقاب  بگوین

پیشــرفتی صــورت نمی گیــرد و کار عینــی انجــام نخواهــد 
شــد.

ــه »و  ــه آی ــتناد ب ــا اس ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــد:  ــد کردن ــوه« تأکی ــن ق ــتطعتم م ــا اس ــم م ــدوا له اع
ــوه نظامــی نیســت؛  ــه ق ــط توجــه ب ــه فق ــن آی منظــور ای
ــد  ــه می توانی ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــه ای ــای آی ــه معن بلک
ایــن  قــوی کنیــد کــه  نظــر  همــه  از  را  خــود  درون 
 همــان اســتحکام ســاخت داخلــی اســت کــه بارهــا 

گفته ام.
ــر معظــم انقــاب اســامی تحقــق رشــد 8 درصــدی  رهب
ــتفاده  ــرط اس ــه ش ــان و ب ــر متخصص ــتناد نظ ــه اس را ب
دانســتند  امکان پذیــر  داخلــی  از ظرفیت هــای   کامــل 

و خاطرنشــان کردنــد: معنــای واقعــی رشــد، رشــد تولیــد 
ــاد  ــان اقتص ــی هم ــادی، یعن ــی اقتص ــتحکام داخل و اس
مقاومتــی اســت؛ نــه فقــط فــروش بیشــتر نفــت کــه البته 

آن هــم مفیــد اســت.
ــا و  ــر کمبوده ــط ب ــه فق ــاد از عناصــری ک ــا انتق ایشــان ب
ضعف هــا دســت می گذارنــد و آن هــا را بزرگ نمایــی 
می کننــد، افزودنــد: نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه ایــن 
عناصــر همــان کســانی هســتند کــه خودشــان بــه دشــمن 

ــد. ــا را داده ان ــرای تحریم ه گ
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از 
ــی  ــز را درس ــن ۱35۶ تبری ــه 2۹ بهم ــان، حادث سخنانش
ــروزی  ــت در پی ــده مل ــور پیش برن ــون موت ــم و همچ مه
ــد: مــردم آذربایجــان  انقــاب اســامی دانســتند و افزودن
 ۱30 سیاســِی  و  اجتماعــی  مهــم  تحــوالت  همــه  در 
ــروطه  ــو، مش ــه تنباک ــد قضی ــور مانن ــته کش ــال گذش  س
اســامی  انقــاب  نفــت  ملی شــدن صنعــت  نهضــت 
مبــارزه  محورهــای  اصلی تریــن  از  مقــدس  دفــاع  و 
 بوده انــد و ایــن شناســنامه و تاریــخ پرافتخــار آذربایجــان 

است.
ــده در  ــر مطرح ش ــه تعبی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
روزهــای اخیــر بــا عنــوان »آشــتی ملــی« اشــاره کردنــد و 
ــال  ــر و ب ــاد از پ ــر و انتق ــن تعبی ــی دانســتن ای ــا بی معن ب
ــم  ــا ه ــردم ب ــر م ــد: مگ ــا گفتن ــه آن در روزنامه ه دادن ب
قهــر هســتند کــه بخواهنــد آشــتی کننــد؟ قهــری وجــود 
ــه  ــا کســانی کــه در ســال 88 ب ــدارد؛ البتــه مــردم مــا ب ن
ــاوت و  ــا قس ــد و ب ــت کردن ــینی اهان ــورای حس روز عاش
لودگــی و بی حیایــی، جــوان بســیجی را در خیابــان لخــت 
ــتی  ــا آش ــا آن ه ــتند و ب ــر هس ــد، قه ــک زدن ــد و کت کردن

ــد. ــم نمی کنن ه
ــاب  ــل انق ــا اص ــه ب ــانی ک ــه کس ــد: البت ــان افزودن ایش
 مخالــف بودنــد و می گفتنــد »انتخابــات بهانــه اســت 
 و اصــل نظــام هــدف ماســت«، عــده ای معــدود هســتند 
ــران  ــت ای ــراوت مل ــم و پرط ــوس عظی ــل اقیان و در مقاب

ــتند. ــک هس ــره کوچ ــک قط ــط ی فق
رهبــر معظــم انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: مــردم 
ایــران در جایــی کــه پــای اســام، ایــران اســتقال و 
ــه  ــا هم ــت، ب ــان اس ــمن در می ــل دش ــتادگی مقاب ایس
وجــود ایســتادند و بــا یکدیگــر متحــد و مجتمــع هســتند؛ 
البتــه ممکــن اســت در فــان قضیــه سیاســی دو نفــر بــا 
ــم و  ــز مه ــن چی ــا ای هــم اختاف نظــر داشــته باشــند؛ ام
مؤثــری نیســت و مســئله ای عــادی و طبیعــی بــه  شــمار 

ــی رود.  م
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: اقیانــوس 
خروشــان، منســجم و متحــد ملــت بایــد روزبــه روز تقویت 

شــود. 
ــد  ــعله های امی ــه ش ــاره ب ــا اش ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
مقــدس و الهــی کــه همــواره دل ملــت را گــرم کــرده 
ــون  ــا وجــود همــه پیشــرفت ها مــا تاکن ــد: ب اســت، گفتن
در تحقــق آرمان هــای اســام و انقــاب، تنهــا قدمــی کوتــاه 
ــه  ــه ســوی جامعــه  اســامِی عادالن ــد ب برداشــته ایم و بای
پیشــرفته، مقتــدر و بــا عــزت، گام هــای بلنــدی برداریــم که 
ــا  ــت و نظــام، قطع ــا ادامــه مســیر مل ــی ب ــه فضــل اله ب
پیــروزی و آینــده متعلــق بــه ملــت عزیــز ایــران خواهــد 

ــود. ب
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ــور  ــا دو کش ــواره ب ــه هم ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
و صمیمانــه ای  دوســتانه  روابــط  و کویــت  عمــان 
داشــته ایم، گفــت: ایــران هیــچ گاه نــه بــه فکــر 
ــی  ــور داخل ــه در ام ــه مداخل ــوری و ن ــه کش ــاوز ب تج
مذهبــی  دینــی،  عقایــد  تحمیــل  نــه  و   کشــوری 

و سیاسـی خـود بـوده اسـت.
بــه گـــزارش کیـمیـــای وطــن، حســـن روحانــی 
رئیس جمهــوری کشــورمان، صبــح دیــروز پیــش از 
عزیمــت و ســفر یــک روزه بــه عمــان و کویــت در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار داشــت: همــواره بــا ایــن دو کشــور 
ــن  ــته ایم؛ در ای ــه ای داش ــتانه و صمیمان ــط دوس رواب
ســفر راجــع بــه روابــط دوجانبــه هــم بــا عمــان و هــم 

ــرد. ــم ک ــت بحــث خواهی ــا کوی ب
ــوزه  ــرف ۶ کشــور ح ــرا از ط ــرد: اخی ــان ک ــی بی روحان
خلیــج فــارس، کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس بــه 
ــی  ــت پیام ــت کوی ــکاری، دول ــورای هم ــاح ش اصط
ــور  ــه اراده ۶ کش ــر اینک ــی ب ــود مبن ــرده ب ــال ک را ارس
 روابــط بهتــر بــا جمهــوری اســامی ایــران و حــل 
و فصــل ســوء تفاهمات و ارتقــای روابــط از طریــق 
گفت وگــو و مذاکــره بیــن کشورهاســت؛ ضمــن اینکــه 
ــور  ــه ط ــم، ب ــتقبال کردی ــام اس ــن پی ــل ای ــا از اص م

طبیعــی در ایــن ســفر از کشــورهای 2 عضــو شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس دیــدار داریــم و در ایــن زمینــه 

هــم بحــث خواهیــم کــرد.
ــارس اهمیــت خــاص  ــج ف ــور گفــت: خلی رئیس جمه
ــم کــه امنیــت  ــژه ای دارد و همــواره اعــام کرده ای و وی
ــد توســط کشــورهای منطقــه تامیــن  ایــن منطقــه بای
 شــود؛ حضــور خارجی هــا، هیــچ خاصیتــی نــدارد 
ــه  ــا ب ــرا آن ه ــوده؛ زی ــر ب ــه مض ــن منطق ــرای ای و ب

دنبــال منافــع خودشــان هســتند.

روحانــی تاکیــد کــرد: کشــورهای منطقــه از بلــوغ کافی 
برخــوردار هســتند و بــه خوبــی می تواننــد امنیــت 

ایــن منطقــه را خودشــان تامیــن کننــد. تســنیم

ــی  ــش در گردهمای ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
فرماندهــان نــاوگان جنــوب نیــروی دریــای راهبــردی 
ارتــش گفــت: اگــر کســی فکــر تعــرض بــه نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران را داشــته باشــد، آن چنــان جوابــی 
می گیــرد کــه پشــیمان می شــود. بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــروی دریای ــده نی ــیاری، فرمان ــادار س ــر دری ــن، امی وط
ــا  ــن م ــرد و دکتری ــه راهب ــان اینک ــا بی ــش، ب ــردی ارت راهب
ارتقــای تــوان دفاعــی مبتنــی بــر بازدارندگــی اســت، گفــت: 

ــوده  ــران نب ــه دیگ ــرض ب ــه تع ــه در اندیش ــه هیچ وج ــا ب  م
و نخواهیــم بــود؛ امــا اگــر کســی فکــر تعــرض و تجــاوز بــه 
کشــورمان را داشــته باشــد، آن چنــان جوابــی می گیــرد کــه 

ــود. ــیمان می ش پش
ــای  ــج و اهــداف ارتق ــه یکــی از نتای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

قــدرت دفاعــی مــا، تامیــن امنیــت منطقــه اســت، افــزود: 
ــم  ــی معظ ــر فرمانده ــرار دادن تدابی ــرلوحه ق ــا س ــا ب قطع
ــش  ــوان و دان ــر ت ــه ب ــی( و تکی ــه العال ــد ظل ــوا )م کل ق
ــی و  ــدرت دفاع ــر ق ــه روز ب ــوان، روزب ــان ج ــما فرمانده ش
ــده نیــروی دریایــی  ــم افــزود. فرمان بازدارندگی مــان خواهی

ــن اجــرای  ــوی در حی ــردی ارتــش ایجــاد فضــای معن راهب
ــات  ــه توفیق ــتیابی ب ــه دس ــاس و الزم ــا را اس ماموریت ه
ــن  ــا ای ــه م ــام عشــق و عاق ــار داشــت: تم برشــمرد و اظه
ــم و  ــت می کنی ــت خدم ــن و والی ــای دی ــه در فض ــت ک اس
ــن  ــم ای ــازه ندهی ــتیم اج ــزم هس ــف و مل ــا موظ ــه م هم
ــرا  ــود؛ چ ــگ ش ــا کم رن ــر یگان ه ــم ب ــوی حاک ــای معن فض
ــان  ــه می دهــد، عزمم ــا روحی ــه م ــوی ب ــن جــو معن ــه ای ک
ــنا ــد. ایس ــا می افزای ــوان رزم م ــر ت ــد و ب ــخ تر می کن را راس

روحانی:

حضور خارجی ها، هیچ خاصیتی ندارد

امیر دریادار سیاری:

متعرضان به ایران، چنان جوابی می گیرند که پشیمان می شوند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم پرشور آذربایجان:

مردم از تبعیض و بی  اعتنایی به مشکالت گله مند هستند
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ــه در  ــا کســانی ک ــا ب مــردم م
ســال ۸۸ بــه روز عاشــورای 
کردنــد  اهانــت  حســـینی 
و بــا قســـاوت و لودگــی و 
بی حیایــی، جــوان بســیجی 
ــد و  ــت کردن ــان لخ را در خیاب
کتــک زدنــد، قهــر هســتند و بــا 
آن هــا آشــتی هــم نمی کننــد.
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موضــوع  ایــران  در  بانکــی  موضــوع کارمزدهــای 
بانک هــا  ســو  یــک  از  اســت.  چالش برانگیــزی 
هزینــه  کفــاف  موجــود  کارمزدهــای  می گوینــد 
توســعه زیرســاخت های بانکــداری الکترونیــک را 
نمی دهــد و از یــک ســو مــردم عنــوان می کننــد 
بانک هایــی کــه از مــردم ســودهای کالن بیســت 
ــزد  ــن کارم ــق گرفت ــد، ح ــدی می گیرن ــد درص و چن
بیــش از ایــن را ندارنــد. دربــاره جنجالــی بــودن ایــن 
ــی  ــش زمان ــه دو ســال پی ــس ک ــن ب موضــوع، همی
کــه عنــوان شــد کارمــزد بــه دســتگاه های کارتخــوان 
بــه  تهدیــد  از کســبه  تعلــق می گیــرد، بســیاری 
جمــع آوری دســتگاه های خــود کردنــد و جنجــال 
ــت  ــا از درخواس ــه بانک ه ــت ک ــش رف ــا پی ــا آنج ت
ــه  ــس از هم ــا حــاال پ ــد، ام خــود عقب نشــینی کردن
آن جنجال هــا، بــار دیگــر بعضــی بانک هــا چــراغ 
خامــوش کامزدهــای خــود را افزایــش داده انــد و بــا 
ــران  ــی مدی ــوی بعض ــده از س ــای مطرح ش صحبت ه
بانــک مرکــزی، می تــوان متوجــه شــد کــه همــه ایــن 
ــال  ــزی در ح ــک مرک ــبز بان ــراغ س ــا چ ــا ب رویداده
انجــام اســت؛ امــا ایــن بــار سیاســت بانــک مرکــزی 
ــد  ــه می توان ــا ک ــا آنج ــوع را ت ــه موض ــوده ک ــن ب ای
ــراض مــردم  ــا در صــورت اعت ــی انجــام دهــد ت پنهان

ــد. ــد باش ــا بلن ــوار حاش دی
    بخشنامه قبلی

ــه از  ــی ک ــزی، در صورت ــک مرک ــنامه بان ــق بخش طب

ــک  ــان بان ــر در هم ــاب دیگ ــه حس ــاب ب ــک حس ی
خدمتــی ارائــه شــود، اســتفاده کنندگان هیــچ کارمــزدی 
ــال اگــر حســاب  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب پرداخــت نمی کنن
مقصــد بانــک ملــت و حســاب مبــدأ نیــز بانــک ملــت 

ــود.  ــر نمی ش ــزدی کس ــچ کارم ــد، هی باش
زمانــی کــه مشــتری بخواهــد از کارت خــود بــه 

کارت دیگــری کــه در بانــک دیگــری اســت، مبلغــی 
از طریــق عابربانک هــا واریــز کنــد، مبلغــی هــم 
بــه  واریزکننــده  فــرد  حســاب  از  بــرای کارمــزد 
صــورت همزمــان کســر خواهــد شــد کــه ایــن مبلــغ 
متفــاوت  پــول  جابه جایــی  میــزان  اســاس   بــر 

است. 

بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی تــا مبلــغ یــک 
میلیــون تومــان، مبلــغ 500 تومــان کارمــزد کســر 
ــه  ــان اضاف ــون توم ــک میلی ــر ی ــه ازای ه ــده و ب ش
200 تومــان بــه رقــم فــوق افــزوده می شــود؛ بنابرایــن 
ــغ 900 تومــان از  ــغ 3 میلیــون تومــان، مبل ــرای مبل ب

ــده کســر خواهــد شــد. ــرد واریزکنن حســاب ف
ــال  ــزار ری ــک ه ــامل ی ــزد ش ــغ کارم ــات مبل  جزئی
ــدأ  ــک مب ــهم بان ــال س ــتاب، 500 ری ــز ش ــهم مرک س
ــده  ــک پذیرن ــا بان ــور ی ــهم اپرات ــال س ــزار ری و 3 ه

ــت. ــال اس ــتور انتق دس
    افزایش چراغ خاموش

روزهــای  در  بانک هــا  بعضــی  وجــود  ایــن  بــا 
ــش  ــه افزای ــدام ب ــوس اق ــور نامحس ــه ط ــته ب گذش
ــون  ــک میلی ــغ ی ــرای مبل ــه کارت ب ــزد کارت ب کارم
ــون از  ــغ 2 میلی ــان و مبل ــه 700 توم ــان ب از 500 توم
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه همی ــان و ب ــه 900 توم ــان ب 700 توم
ــاب  ــزد از حس ــزان کارم ــر، می ــغ مدنظ ــش مبل افزای
شــخص نیــز افزایــش می یابــد؛ در واقــع بــه میــزان 

ــت. ــده اس ــه ش ــان اضاف ــزد 200 توم کارم
اگرچــه افزایــش 200 تومانــی در نــگاه اول رقــم 
ــت  ــرار اس ــر ق ــا اگ ــود، ام ــوب نمی ش ــادی محس زی
بانک هــا کارمزدهــا را افزایــش دهنــد، اول اینکــه 
ــه  ــرا ب ــل از اج ــب و قب ــوع در تصوی ــن موض ــد ای بای
ــا  ــر بانک ه ــه اگ ــود؛ دوم اینک ــالع داده ش ــردم اط م
بــه دنبــال تأمیــن منابــع خــود از ایــن طریــق هســتند 
ــد دیگــر کشــورها ســود تســهیالت بانکــی  ــد مانن بای

ــد. ــز کاهــش یاب نی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

افزایش پنهانی کارمزد بانکی

در  همچنــان   ،۱3۱ ســایپا   ،۱32 ســایپا   ،۱۱۱ ســایپا 
پایین تریــن ســطح کیفــی قــرار دارنــد. بــر اســاس 
ــای  ــت خودروه ــت کیفی ــه از وضعی ــی صورت گرفت ارزیاب
تولیــدی در آذرمــاه امســال، ۱۱ مــدل ســواری داخلــی بــه 
عنــوان بی کیفیت تریــن خودروهــا شــناخته شــده اند. 

ــایپا  ــایپا ۱۱۱، س ــامل س ــا ش ــن خودروه ای
۱32، ســایپا ۱3۱، تیبــا و تیبــا هاچ بــک 
 ۱۱0  S ام وی ام  ســایپا(،  محصــوالت  )از 
مدیــران  محصــوالت  )از   550 ام وی ام  و 
خــودرو(، پژوپــارس، ســمند و پــژو ۴05 
 X۶0 از محصــوالت ایران خــودرو( و لیفــان(
)محصــول کرمان موتــور( هســتند کــه فقــط 

ــد.  ــب کرده ان ــی را کس ــتاره کیف ــج س ــتاره از پن ــک س ی
کیفیــت  ارزیابــی  جدیــد  گــزارش  شــرایط  ایــن  در 
خودروهــای تولیــدی در دی مــاه امســال نیــز نشــان 
می دهــد کــه همــه خودروهــای یادشــده همچنــان جایــگاه 
ــت  ــان کیفی ــا هم ــد و ب ــظ کرده ان ــا را حف بی کیفیت ترین ه

نامناســب ســابق تولیــد می شــوند.
 در ایــن میــان وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان 
متولــی نظــارت بــر کیفیــت خودروهــای داخلــی واکنــش 

رســمی بــه ایــن گزارش هــا نداشــته اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــن وزی ــش از ای ــه پی  البت
چندیــن بــار خواهــان افزایــش کیفیــت 
ــی شــده اســت. شــرکت  ــای داخل خودروه
ــر  ــران ه ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی بازرس
ــد  ــای در حــال تولی ــت خودروه ــه کیفی ماه
ــرده  ــی ک ــی را ارزیاب ــازان داخل  در خودروس
و گــزارش رده بنــدی کیفــی ایــن محصــوالت 
تجــارت  و  معــدن  وزارت صنعــت،  بــه  را 
ــای  ــت خودروه ــی کیفی ــدل ارزیاب ــد. در م ــال می کن ارس
داخلــی، ایــن محصــوالت بســته بــه کیفیــت خــود یــک تــا 
پنــج ســتاره دریافــت می کننــد. یــک ســتاره، پایین تریــن 
ــی را  ــطح کیف ــن س ــتاره، باالتری ــج س ــی و پن ــطح کیف س

ــنا ــد. ایس ــان می ده نش

ــدگان  ــه تولیدکنن ــان اینک ــا بی ــازان ب ــون انبوه س ــر کان دبی
مســکن در مســیر ورشکســتگی قــرار دارنــد، گفــت: 
ــد  ــوزه تولی ــزار ح ــن اب ــوان مهم تری ــه عن ــروش ب پیش ف
مســکن بــه دلیــل اصالحــات غیرکارشناســی، بــدون 
ــرد: در  ــار ک ــرد شــده اســت. فرشــید پورحاجــت اظه کارب

حــوزه مســکن، دو اقــدام بــرای خــروج 
ــام  ــه نظ ــت؛ اول اینک ــی اس ــود الزام از رک
بپــردازد  خــود  اصــالح  بــه   بانکــداری 
و سیســتم پرداخــت تســهیالت مســکن 
ــد. دوم  ــرار ده ــدی ق ــری ج ــورد بازنگ را م
ــورت  ــه ص ــکن ب ــد مس ــع تولی ــه موان اینک
ــی  ــس بررس ــوری در مجل ــاده و ف فوق الع

شــود. وی افــزود: اگــر بــه رکــود مســکن بی توجهــی 
شــود، در آینــده نزدیــک مشــکالت ایــن حــوزه دوچنــدان 
ــدگان  ــود، تولیدکنن ــرایط موج ــا ش ــرا ب ــد؛ زی ــد ش  خواه
و انبوه ســازان در نهایــت بــه مســیر ورشکســتگی می رونــد 
کــه در آن صــورت جایگزیــن کــردن ایــن فعــاالن در حــوزه 

اقتصــاد کشــور بســیار ســخت و دشــوار اســت.
بحــث  اینکــه  بیــان  بــا  انبوه ســازان  کانــون  دبیــر   
پیش فــروش ســاختمان بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار 
حــوزه تولیــد مســکن بایــد دوبــاره بازنگــری شــود، افــزود: 
ــد.  ــال کنن ــن موضــوع را دنب ــد ای ــس بای ــدگان مجل نماین
مســئوالن  بــا  مــا جلســات کارشناســی 
ــه  ــم ک ــزار کردی ــازی برگ وزارت راه و شهرس
ایــرادات  و  را پذیرفتنــد  دغدغه هــای مــا 
را قبــول کردنــد. می گوینــد قانــون بایــد 
ــه  ــت چ ــخص نیس ــا مش ــود؛ ام ــالح ش اص
چیــزی پشــت قانــون قــرار دارد کــه بعــد از 
ــالح  ــروش اص ــون پیش ف ــال، قان ــه س س
ــوان  ــه عن ــم ب ــرد: حاضری ــد ک نمی شــود. پورحاجــت تاکی
فعــاالن حــوزه مســکن در فضــای تعامــل، مشــکالت ایــن 
ــع  ــت اجــرا داشــت، آن موق ــر قابلی ــم. اگ ــون را بگویی قان
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــم؛ ول ــن می کنی تمکی

ــن ــت. اقتصادآنالی ــرا نیس ــل اج ــون قاب ــون هم اکن قان
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بــر اســاس مــاده ۱۱ و مــاده ۱09 قانــون جدیــد، مجــوز خریــد ماشــین آالت 
ــر  ــر عم ــال دیگ ــا ده س ــین آالت ت ــن ماش ــده و ای ــادر ش ــت دوم ص دس
می کننــد. معــاون وزیــر صنعــت در همایــش »وفــاق و همدلــی، نــوش داروی 
ــا  ــان برگــزار شــد ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــی صنعــت« کــه در ات بن بســت کنون
اشــاره بــه لــزوم نوســازی تجهیــزات معــادن و ســنگ بری ها گفــت: صنــدوق 

توســعه ملــی، آمادگــی الزم بــرای تأمیــن مالــی ایــن بخــش را دارد.
ــول  ــا اص ــود را ب ــد خ ــادن بای ــه مع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقینی ب ــر س   جعف
ــی  ــای غیرقانون ــد و مزاحمت ه ــگ کنن ــت هماهن ــط زیس ــن محی و قوانی
ــه  ــال 8۴ تفاهم نام ــه داد: در س ــد، ادام ــاد نکنن ــت ایج ــط زیس ــرای محی ب
ــده  ــد و عم ــم ش ــی تنظی ــین آالت معدن ــرای واردات ماش ــه ای ب پنج جانب

ــده اند.  ــاس وارد ش ــن اس ــر همی ــز ب ــی نی ــین آالت کنون ماش
ــزار  ــاری را 3۱۶ ه ــال ج ــادن در س ــی از مع ــوق دولت ــی حق وی کل دریافت
 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: عــدد پیش بینی شــده در ایــن بخــش
۱500 میلیــارد تومــان بــوده کــه در مقابــل گــردش ســاالنه معــادن، عــددی 
نیســت. تخصیــص ســهمیه گازوئیــل بــه معــادن، دیگــر محــور صحبت هــای 
معــاون وزیــر صنعــت بــود؛ وی گفــت: تــا ســه ســال پیــش، ایــن تخصیــص 

بــر عهــده وزارت صنعــت بــود کــه در حــال حاضــر در اختیــار استان هاســت. 
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــتفاده نی ــدون اس ــرداری ب ــای بهره ب ــه پروانه ه ــرقینی ب س
ــا تالش هایــی کــه صــورت گرفــت، نیمــی از ایــن پروانه هــا باطــل  افــزود: ب
و بــه افــراد دارای صالحیــت واگــذار شــد و در مرحلــه دوم ایــن طــرح نیــز در 

اســفندماه، بقیــه ایــن پروانه هــا تعییــن تکلیــف می شــوند.
ــارد  ــور را 5.5 میلی ــال کش ــی امس ــادرات معدن ــت ص ــر صنع ــاون وزی مع
ــد  ــز ۱۴ درص ــی نی ــع معدن ــادرات صنای ــد ص ــت: رش ــرد و گف ــوان ک دالر عن
ــق چشــم انداز  ــه اف ــر صنعــت ب ــاون وزی ــی مع ــوده اســت. ســخنان پایان ب
فــوالد اختصــاص داشــت؛ وی تصریــح کــرد: تحقــق تولیــد 55 میلیــون تــن 
فــوالد عملــی اســت و برنامه ریــزی الزم بــرای تحقــق ایــن هــدف در همــه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوالدی ص ــای ف زیربخش ه
    کشف 108 معدن مستعد در اصفهان

رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو نیــز در ایــن مراســم بــه کشــف ۱08 منطقــه 
مســتعد در حــوزه معــدن اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در اســتان اصفهــان 
عــالوه بــر معدن هایــی کــه تاکنــون کشــف شــده و در حــال فعالیــت اســت 
ــزوده  ــرای اف ــی ب ــال بررس ــز در ح ــدن کاری نی ــتعد مع ــدوده مس ۱08 مح
شــدن بــه ایــن بخــش اســت. مهــدی کرباســیان راه انــدازی پــروژه ُپتــاس 
 در منطقــه خــور و بیابانــک در ســال 93 را یــک اتفــاق رو بــه جلــو دانســت 

ــود و 20  ــتخراج می ش ــک اس ــوره نم ــاس از ش ــروژه پت ــن پ ــزود: در ای و اف
ــدود ۶00  ــق آن ح ــه طب ــه ک ــورت گرفت ــروژه ص ــن پ ــد در ای ــن تولی ــزار ت ه
نفــر مشــغول بــه کار شــده اند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه کار اکتشــافی معــدن 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــد آن نس ــده و تولی ــه ش ــر گرفت ــه از س ــالی موت ط
افزایــش یافتــه، گفــت: ســازمان توســعه بــا همــکاری دانشــگاه اصفهــان و 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه دنبــال آمــوزش معدنــکاران اســت تــا ســطح 

ــد. علــم و دانــش و بهــره وری در ایــن اســتان افزایــش یاب
    مالیات و مشکالت صنعت سنگ

همچنیــن رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: تجهیزاتــی کــه در اختیــار 
ــرای ادامــه فعالیــت قــرار دارد، قدیمــی اســت و همیــن امــر  ــکاران ب معدن

توانایــی تولیــد ایــن بخــش را کاهــش داده اســت. 
ــرداری و  ــل بهره ب ــه دلی ــه ب ــکالتی را ک ــهل آبادی مش ــاب س ــید عبدالوه س
ــر از  ــی دیگ ــد، یک ــود می آی ــه وج ــا ب ــون معدن ه ــط پیرام ــد در محی تولی

ــوار  ــتائیان هم ج ــت: روس ــد و گف ــازده خوان ــش پرب ــن بخ ــالت ای معض
ــه حقــوق  ــکاران را تعــرض ب معــدن را حــق خــود دانســته و فعالیــت معدن
خــود می داننــد. وی بــه فعالیــت بیــش از 2 هــزار واحــد ســنگ بری اشــاره 
ــده  ــش ش ــن بخ ــه ای ــه ب ــی ک ــود کم توجهی های ــا وج ــه داد: ب ــرد و ادام ک

همچنــان پتانســیل جایگزینــی ســنگ بــرای نفــت وجــود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان عنوان کرد:

ورود ماشین آالت دست دوم به ایران

بازگشت کفش خاطره انگیز
»علــی شــالباف«، مدیــر عامــل گــروه صنعتــی ملــی، از احیــای کفــش ملــی خبــر داد و گفــت: بــا تالش هایــی کــه در حــال انجــام 

اســت در مــدت چهــار ســال، کفــش ملــی بــار دیگــر بــه چرخــه تولیــد و فعالیــت بازمی گــردد. 

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3بی کیفیت های بازار خودرو معرفی شدند پنجشنبه   28  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 372 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع قابلمه در بازار )تومان(

سرویس قابلمه استیل کرکماز

570000

سرویس سرامیکی 9 پارچه رویالتی الین

455000

سرویس گرانیتی رویالتی الین

522000

سرویس سرامیکی 7 پارچه HS1007C رویالتی الین

396000

سرویس سرامیکی رویالتی دوبلتا

540000

سرویس قابلمه سرامیکی اس جی )14 پارچه( کره ای

540000

سرویس 8 پارچه FM8 رویالتی الین

400000

 بودجه 100 میلیارد تومانی 

برای گازرسانی به روستاها
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــد میلی یکص
بــرای گازرســانی بــه روســتاهای 
کشــور اختصــاص  یافتــه اســت. 
ــور گاز  ــت در ام ــر نف مشــاور وزی
گفــت: ایــن اعتبــار ســال آینده و 
بــرای گازرســانی بــه روســتاهای 
ــاص  ــوار اختص ــش از 20 خان بی
می یابــد. محمــود آســتانه افــزود: هزینــه ایجــاد زیرســاخت های 
گازرســانی بــه روســتاها بــر عهــده دولــت و بــه ازای هــر خانــوار 
تصریــح کــرد:  وی  اســت.  تومــان  میلیــون   ۴ از  بیــش 
هدفگــذاری شــرکت گاز هرمــزگان بــرای اتمــام گازرســانی بــه 

شهرهای این استان، پایان سال ۱397 است. 
ــان  ــی صاحب ــالم آمادگ ــورت اع ــرد: در ص ــه ک ــتانه اضاف آس
 صنایــع در هرمــزگان بــرای گازرســانی بــه واحدهــای صنعتــی
ــع گاز  ــن صنای ــه ای ــان ب ــن زم ــتان در کمتری ــرکت گاز اس ش
می رســاند. وی اظهــار کــرد: اســتفاده از گاز در صنایــع بــه 
ــاالن بخــش  ــت و فع ــرای دول  جــای ســوخت های فســیلی ب

ــا ــت. ایرن ــودآور اس ــد س ــی صددرص خصوص

قرارداد ایران با »A.T.R« نهایی شد
آخونــدی، وزیــر راه وشهرســازی بــا اعــالم خبــر نهایــی 
شــدن قــرارداد ایــران بــا شــرکت »ای.تــی.آر« گفــت: 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــا ب ــن هواپیم ــد ای ــرای خری ــرات ب مذاک
رســیده و در حــال حاضــر در مرحلــه مبادلــه ســند بــه 
ــی شــدن  ــا نهای ــدی ب ــاس آخون ــه عب ــه گفت ــرد. ب ســر می ب
تبــادل ایــن ســند بحــث ورود نخســتین هواپیماهــای 
ــری  ــمی پیگی ــکل رس ــه ش ــران ب ــاوگان ای ــه ن »A.T.R« ب
امیــدواری  ابــراز  ایــن  از  پیــش  ایران ایــر  می شــود. 
ــرکت  ــن ش ــا ای ــرارداد ب ــدن ق ــی ش ــا نهای ــه ب ــود ک ــرده ب ک
 A.T.R ایتالیایــی، امــکان ورود چنــد فرونــد از هواپیماهــای
ــود  ــی ش ــاری نهای ــال ج ــش از س ــا پی ــران ت ــاوگان ای ــه ن  ب
ــرای  ــدی، اج ــد آخون ــارات جدی ــا اظه ــد ب ــر می رس ــه نظ و ب
ایــن قــرارداد در هفته هــای پایانــی ســال ۱395 ممکــن شــود. 
ــر  ــی ایران ای ــن، قراردادهــای نهای ــی اســت پیــش از ای گفتن
بــا بوئینــگ و ایربــاس نهایــی شــده بــود و نخســتین فرونــد 
ــم  ــن شــرکت ه ــای خریداری شــده از ســوی ای از ایرباس ه
اواخــر دی مــاه بــه  طــور رســمی وارد نــاوگان صنعــت هوایــی 

ایــران شــد. ایــران ایــر

صادرات فرش ایرانی به ۸0 کشور دنیا
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در ۱0 
ماهــه امســال 275 میلیــون دالر صــادرات فــرش ایرانــی بــه 
80 کشــور دنیــا انجــام شــده، گفــت: ۶9 میلیــون دالر صــادرات 
مســتقیم فــرش بــه آمریــکا بــوده اســت. حمیــد کارگــر وزن 
ــن  ــزار و ۴00 ت ــدت را ۴ ه ــن م ــده در ای ــای صادرش فرش ه
ــدت  ــه م ــبت ب ــز نس ــزان نی ــن می ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک عن
مشــابه ســال گذشــته، ۱0 درصــد رشــد داشــته اســت. کارگــر 
ــادرات  ــر ص ــتقیمی ب ــر مس ــام اث ــه برج ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــد 22  ــرد: در بن ــح ک ــران گذاشــته، تصری ــرش دســتباف ای ف
ــاالت  ــه ای ــی ب ــرش ایران ــت ورود ف ــو ممنوعی ــر لغ برجــام ب
متحــده آمریــکا اشــاره شــده کــه بــا توجــه بــه آن در ژانویــه 
ــس از 5  ــران پ ــرش ای ــه ف ــتین محمول ــال 20۱۶، نخس س

ــکا شــد. مهــر ســال وارد آمری

بازار راکد مبلمان در آستانه عید
رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان تهــران گفــت: در 
ــه  ــه ب ــان، اتحادی ــت مبلم ــتری از قیم ــی مش ــورت نارضایت ص
ــورت  ــرد و در ص ــد ک ــذاری خواه ــی قیمت گ ــورت کارشناس ص
مشــخص شــدن گرانفروشــی، عــالوه بــر بازگشــت پــول 
ــه  ــازه دار جریم ــان، مغ ــت مبلم ــر قیم ــا ۱2 براب مشــتری از ۱ ت
خواهــد شــد. عبدالحســین عباســی بــا اشــاره بــه بــازار 
ــازار  ــه ب ــت: عرض ــد گف ــب عی ــه ش ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــل ب  مب
ــم  ــم اســت. امیدواری ــا تقاضــا ک ــول اســت؛ ام ــل قب ــل قاب مب
ــوق  ــد و پرداخــت شــدن حق ــه شــب عی ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ــا  ــردم، تقاض ــی م ــت نقدینگ ــدن وضعی ــر ش ــدی و بهت و عی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. عباس ــش یاب ــته افزای ــال گذش ــد س مانن
ــازار ــود در ب ــای موج ــتر مبل ه ــت: بیش ــی گف ــای واردات  مبل ه
ــی  ــد داخل ــت. تولی ــده اس ــر ش ــت و واردات کمت ــی اس داخل
ــت  ــن باب ــکلی از ای ــد و مش ــا باش ــخگوی تقاض ــد پاس می توان
نداریــم. رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان تهــران 
دربــاره دلیــل کاهــش واردات نســبت بــه ســال گذشــته 
خاطرنشــان کــرد: مقــداری از کاالهــای وارداتــی ســال ۱39۴ بــه 
دلیــل کــم بــودن تقاضــا بــه فــروش نرفتــه؛ بــه همیــن دلیــل 
ایــن آمــار در ســال جــاری کاهــش یافتــه اســت. ایران جیــب

جزئیات توسعه سه پاالیشگاه بزرگ کشور
ــودگی  ــرد فرس ــور گ ــگاه های کش ــن پاالیش ــر ت ــان ب ــذر زم گ
 نشــانده و باعــث کاهــش بهــره وری، افزایــش زیان دهــی 
و همــراه نبــودن ایــن پاالیشــگاه ها بــا تکنولــوژی روز دنیــا شــده  
اســت؛ اتفاقاتــی کــه وزارت نفــت را بــرآن داشــت تــا در جهــت 
نوســازی و توســعه آن هــا گام بــردارد. در راســتای پاســخگویی 
بــه تغییــر الگــوی مصــرف کشــور از محصــوالت میان تقطیــر بــه 
ــدی پاالیشــگاه های  ــای کیفیــت محصــوالت تولی ــن و ارتق بنزی
ــرح  ــی، ط ــتانداردهای بین الملل ــات اس ــاس الزام ــر اس اراک ب
ــری  ــا بهره گی ــازند ب ــی)ره( ش ــام خمین ــگاه ام ــعه پاالیش توس
از آخریــن فنــاوری روز طراحــی بنیــادی آغــاز شــد. از اهــداف 
توســعه ایــن پاالیشــگاه می تــوان بــه افزایــش ظرفیــت 
پاالیشــی از ۱70 هــزار بشــکه بــه 250 هــزار بشــکه در روز، 
افزایــش ظرفیــت تولیــد روزانــه بنزیــن از حــدود 30 هــزار بــه 
حــدود ۱00 هــزار بشــکه در روز اشــاره کــرد. همچنیــن بــه منظــور 
ــت گاز  ــفید و نف ــت س ــوالت نف ــرد محص ــزان گوگ ــش می کاه
مطابــق بــا اســتاندارد یــورو 5، احــداث واحدهــای جدیــد 
ــهید  ــگاه ش ــود در پاالیش ــات موج ــای تاسیس ــع تنگناه و رف
تندگویــان تهــران در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 
ــای  ــت فرآورده ه ــود کیفی ــن و بهب ــد بنزی ــش تولی ــرح افزای ط
ــل مجتمــع پاالیشــگاه  ــا هــدف تکمی ــاس ب پاالیشــگاه بندرعب
بندرعبــاس و در راســتای خودکفایــی کشــور در تولیــد بنزیــن و 
افزایــش ظرفیــت تولیــد بنزیــن بــه میــزان ۴ میلیــون لیتــر در 
روز و بهبــود کیفیــت فــرآورده در دســت اجراســت. وزارت نفــت

 فروش اینترنتی تولیدات ذوب آهن 

آغاز شد
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهان 
گفــت: بــر اســاس برنامه ریــزی 
صورت گرفتــه، بــه منظور ســهولت 
دسترســی عمــوم مــردم بــه 
ــی  ــد صنعت ــن واح ــدات ای تولی
ــه  فــروش اینترنتــی تیرآهــن ب
خریــداران خــرد، آغــاز شــد. 
ــه اینکــه موضــوع قیمت گــذاری  ــا اشــاره ب احمــد صادقــی ب
شــفاف و دسترســی آســان مــردم بــه تولیــدات فــوالدی، یک 
فاکتــور مهــم و مســتلزم حــذف واسطه هاســت، اظهــار 
داشــت: در ایــن زمینــه از یــک ســال گذشــته، اقدامــات الزم 
انجــام شــده اســت. وی توضیــح داد: سیســتم فــروش 
امــکان  تــا  آغــاز شــده  تولیــدات ذوب آهــن  اینترنتــی 
ــازد؛  ــم س ــدگان فراه ــرای مصرف کنن ــان را ب ــی آس دسترس
عــالوه بــر ایــن شــیوه عملکرد بــورس همچنــان جاری اســت. 
صادقــی گفــت: اکنــون فــروش ایــن واحــد صنعتــی از طریــق 
بــورس انجــام می شــود؛ امــا بــرای دسترســی عمــوم مــردم 
بــه تولیــدات فــوالدی، یــک سیســتم اینترنتــی بــرای خریــد 
ــور  ــه ایــن مقــام مســئول، روش مزب ــه گفت طراحــی شــد. ب
ــول  ــز پ ــد، واری ــوه خری ــوص نح ــادی درخص ــکالت زی  مش
تمــام  داشــت کــه  پولشــویی  بــه  مربــوط  مســائل   و 
ایــن مشــکالت حــل شــد. صادقــی اضافــه کــرد: اکنــون ایــن 
از 25  و  اســت  آمــاده  افتتــاح رســمی  بــرای  سیســتم 
ــق  ــتند از طری ــور توانس ــر کش ــتریان در سراس ــاه مش بهمن م
ســایت ذوب آهــن، لینــک ارتبــاط بــا مشــتریان، لینــک 
فــروش اینترنتــی محصــوالت بــرای خریــد تولیــدات اقــدام 
ــایت  ــود در س ــالم موج ــه اق ــت: کلی ــار داش ــد. وی اظه  کنن
و قیمــت پایــه آن مشــخص اســت و در واقــع یــک مزایــده 
اینترنتــی صــورت می گیــرد کــه شــرایط خوبــی بــرای فــروش 
تولیــدات فراهــم می کنــد. ذوب آهــن کــه زیرمجموعــه 
شســتا )ســازمان تأمیــن اجتماعــی( اســت، در زمینــه تولیــد 
ــط  ــام خ ــه تم ــت دارد و چنانچ ــم فعالی ــتاندارد ه ــل اس ری
تولیــد ریــل را بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد، ظرفیــت تولیــد 
آن ۴00 هــزار تــن اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه مصــرف کمتــر 
ــرد.  ــوان صــادر ک ــازاد را می ت ــت، م ــه ظرفی کشــور نســبت ب
صادقــی خاطرنشــان کــرد: ذوب آهــن عــالوه بــر تولیــد خــط 
عرضــه  بــرای  تولیــدات  دیگــر  کنــار  در  متــرو  ریــل 
تیرآهن هــای بال پهــن هــم اقــدام می کنــد. وی افــزود: 
ــوز  ــا هن ــه راه آهــن بســته شــده؛ ام ــل ب ــرارداد فــروش ری ق
ایــن قــرارداد شــکل اجرایــی بــه خــود نگرفتــه و 3 هــزار تــن 
ریــل در ذوب آهــن تولیــد شــده و در انبــار قــرار دارد. صادقــی 
گفــت: راه آهــن خریــد ریــل را بر اســاس پرداخــت ارزی تعهد 
ــن ارز  ــاص ای ــا اختص ــزی ب ــک مرک ــا بان ــت؛ ام ــرده اس ک
ــن  ــن ذوب آه ــی بی ــد: رایزن ــادآور ش ــت. وی ی ــق نیس  مواف
و راه آهــن بــرای حــل مشــکل در حــال انجــام اســت و 
ــن  ــود، راه آه ــع موج ــاختن مان ــرف س ــرای برط ــی ب به تازگ

تالش هـــای الزم را انجـام داده اسـت. ایمـنا

تشکیل ستاد نجات حوضه آبریز زاینده رود
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــاون اول  ــری، مع ــحاق جهانگی ــه اس ــاب ب ــه ای خط در نام
ــه  ــرد: ســتاد نجــات دریاچــه ارومی ــد ک ــور، تاکی رئیس جمه
الگــوی مناســب تری بــرای نجــات حوضــه آبریــز زاینــده رود 
ــاری  ــف اعتب ــا ردی ــوان ب ــت و می ت ــی اس ــاالب گاوخون و ت
ــر عملکــرد همــه ذی نفعــان، مســیر را  مشــخص و نظــارت ب
بــرای احیــای دائمــی ایــن حوضــه همــوار کــرد. علی محمــد 
ــه  ــت ب ــا عنای ــه: ب ــه گفت ــن نام ــی از ای ــاعری در بخش ش
تــداوم خشکســالی حوضه هــای کشــور کــه کاهــش مــداوم 
ــه  ــد داشــت، ب ــال خواه ــه دنب ــی در دســترس را ب ــع آب مناب
ــی موجــود، پاســخگوی  نظــر می رســد ســازوکارهای مدیریت
اجتماعــی  بحران هــای  بــا  مواجهــه  و  مشــکالت   حــل 
ــود و الزم اســت هــر  ــی نخواهــد ب و زیســت محیطی احتمال
چــه زودتــر تمهیــدات الزم اتخــاذ شــود و برنامه ریــزی بــرای 
ســناریوهای مختلــف در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد. وی 
ــه  ــات دریاچ ــرای نج ــز ب ــی متمرک ــتاد عملیات ــکیل س تش
ارومیــه را تجربــه نســبتا موفقــی دانســته و ادامــه می دهــد: 
هــر چنــد شــورای عالــی آب، شــورایی بــرای هماهنگــی امــور 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــده رود اس ــز زاین ــه آبری در حوض
ــرای  ــوی مناســب تری ب ــه، الگ ســتاد نجــات دریاچــه ارومی
ــد  ــی باش ــاالب گاوخون ــده رود و ت ــز زاین ــه آبری ــات حوض  نج
و بتوانــد بــا ردیــف اعتبــاری مشــخص و نظــارت بــر عملکــرد 
همــه ذی نفعــان، مســیر را بــرای احیــای دائمــی ایــن حوضــه 

همــوار کنــد. خانــه ملــت

تاکید استاندار اصفهان بر مقابله با شیوع 

آنفلوآنزای پرندگان
ــد  ــت: بای ــار داش ــور اظه ــول زرگرپ ــر رس دکت
ــانی در  ــروی انس ــزات و نی ــات، تجهی ــه امکان ــیج هم ــا بس ب
کوتاه تریــن زمــان ممکــن، شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزای پرنــدگان 
کنتــرل و در ادامــه متوقــف شــود. اســتاندار اصفهــان همــکاری 
همــه  دســتگاه ها و نهادهــای اجرایــی را در موضــوع مقابلــه بــا 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان خواســتار شــد و اظهــار داشــت: 
تأمیــن نیــروی انســانی بــرای نابــودی بــا مشــارکت نیروهــای 
ــرار  ــتور کار ق ــد در دس ــی، بای ــیج مردم ــپاه و بس ــش و س ارت
گیــرد. رســول زرگرپــور اضافــه کــرد: نیــروی انتظامــی وظیفــه ی 
تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز را از بســیج، ارتــش و ســپاه 
ــات  ــد امکان ــز بای ــتگاه ها نی ــت و دس ــد داش ــده خواه ــر عه ب
ــد.  ــرار دهن ــه ق ــازمان های مربوط ــار س ــاز را در اختی ــورد نی م
اســتاندار اصفهــان خطــاب بــه فرمانــداران مدیــران دســتگا های 
اجرایــی، نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی و بســیج 
ــات،  ــه امکان ــیج هم ــا بس ــد ب ــرد: بای ــد ک ــتضعفین تاکی مس
تجهیــزات و نیــروی انســانی در کوتاه تریــن زمــان ممکــن کلیــه 
ــرل و در  ــن بیمــاری کنت ــا شــیوع ای ــرد ت اقدامــات صــورت گی
ادامــه متوقــف شــود. زرگرپــور بــا بیــان اینکــه هیــچ مشــکلی 
در پرداخــت خســارت بــه مرغداری هــای بحــران زده وجــود 
نــدارد و بیمــه موظــف اســت کلیــه  خســارات را پرداخــت کنــد، 
گفــت: در ایــن خصــوص الزم اســت کــه بــه مــردم اطالع رســانی 
ــد برنامه هــای  ــان افــزود: صداوســیما بای شــود. اســتاندار اصفه
معقــول و منطقــی را در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری و اطالع رســانی 

و توجیــه مــردم داشــته باشــد. 

دو راهکار برای خروج مسکن از رکودبی کیفیت های بازار خودرو معرفی شدند
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حتما بخوانید!
نارضایتی مردم از کمبود تجهیزات ...

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیکیمیای وطن

محســن کوهکــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیای 
 وطــن گفــت: در صحنه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی
ــارج  ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــی - چ ــی و اجتماع فرهنگ
ــق  ــد دقیقــه از طری ــار ظــرف چن ــب و اخب از کشــور - مطال
رســانه ها و ســایت های مجــازی در اختیــار مــردم قــرار 
می گیــرد؛ ایــن امکانــات ماننــد تیــغ دو لبــه اســت کــه اگــر 
از آن بــرای شناســاندن انقــاب و دســتاوردهای آن اســتفاده 
شــود، جوانــان مــا متوجــه می شــوند کــه پدرانشــان 
ــل  ــی را متحم ــه رنج های ــاب چ ــن انق ــروزی ای ــرای پی  ب
ــاب  ــام و انق ــال نظ ــا در قب ــه آن ه ــون وظیف ــدند و اکن ش
چیســت. نایب رئیــس پیــروان خــط امــام و رهبــری افــزود: 
دوســتان دولــت، آمارهایــی را در بخش هــای مختلــف 
ــد  ــه می دهن ــا ارائ ــه آن ه ــام شــده ب ــردم انج ــرای م ــه ب ک
ــه  ــده گرفت ــا نادی ــی بعضــی از آن ه ــه درســت اســت؛ ول ک
شــده و گفتــه نمی شــوند کــه اگــر درســت تحلیــل نشــوند 
ــک  ــه ی ــن مشــکات باعــث می شــود ک فشــار ناشــی از ای
ــد  ــود آی ــه وج ــا ب ــان م ــدگان جوان ــوی دی ــرده ای در جل  پ
و درک درســتی از انقــاب نداشــته باشــند. ایــن فعــال 
سیاســی یــادآور شــد: امــروز دشــمن در تــاش اســت بــه 
جوانــان مــا نشــان دهــد انقــاب اســامی هیــچ دســتاوردی 
نداشــته و دشــمن مطمئــن شــده اقداماتــش در دهه هــای 
اول تــا ســوم دیگــر کار آمــد نیســت و بایــد در لبــاس 
دوســت وارد شــوند تــا حرف هــای خــود را در فکــر جوانــان 

مــا بنشــانند.
    مشکالت اقتصادی

عضــو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای اســامی 
اظهــار داشــت: بــا نگاهــی بــه وضعیت جهانــی خواهیــم دید 
مشــکات اقتصــادی در کشــورهای مدعــی دنیــا متناســب با 
وضعیــت خــود وجــود دارد و آن هــا بــا بخش هایــی از ایــن 
مشــکات دســت و پنجــه نــرم می کننــد؛ آمریــکا نیــز کــه 

ــط در  ــت؛ فق ــی از آن هاس ــد، یک ــدرت می دان ــود را ابرق خ
ــد صــد هــزار کارتن خــواب وجــود دارد  شــهر واشــنگتن چن
کــه ایــن افــراد بــا مشــکات ســوء تغذیه مواجــه هســتند و 

معضــل بیــکاری در آنجــا بیــداد می کنــد.
 متاســفانه می بینیــم کــه برخــی افــراد رفــع معضــل 
بیــکاری در کشــور را در برقــراری ارتبــاط بــا آمریــکا و 
صهیونیســم می داننــد؛ ولــی بــاز می بینیــم کــه کشــورهایی 

ــا ایــن دولت هــا در ارتبــاط هســتند، دچــار مشــکات  کــه ب
متعــدد از جملــه معضــل بیــکاری هســتند؛ در ایــن راســتا 
ــات و  ــوص امکان ــرز درخص ــرف م ــیاه نمایی آن ط ــک س ی
رفــاه و کمبــود آن در کشــور مــا انجــام می دهنــد تــا بگوینــد 
مــرغ همســایه غــاز اســت و بــه راســتی برخــی از مــا مــرغ 
ــود  ــع موج ــر وض ــد اگ ــم؛ هرچن ــاز می بینی ــایه را غ همس
ــی در  ــه ســابقه طوالن ــا بعضــی از کشــورهایی ک کشــور را ب
ــا  ــت؛ ام ــه نیس ــم، واقع بینان ــه کنی ــد، مقایس ــت دارن صنع
بایــد واقعیت هــای آنچــه را قبــل از ســال ۵۷ اتفــاق افتــاده 
ــرایط  ــت ش ــم و در نهای ــرار دهی ــود ق ــش روی خ ــود، پی ب

ــنجیم. ــیده ایم، بس ــه آن رس ــه ب ــا آنچ ــود را ب موج
    اساس کار نظام، مبارزه با فساد است

ــایه  ــور در س ــکات کش ــع مش ــور رف ــد: تص ــادآور ش وی ی
ــای امــروز اگــر  ــکا نادرســت اســت. در دنی ــا آمری ــاط ب ارتب
ــورهای  ــد، کش ــی نداری ــوای نظام ــه ق ــد ک ــاس کنن احس
ــن باشــید اگــر  ــد. مطمئ ــه می کنن ــه شــما حمل تجاوزگــر ب
ــیاری از  ــت ها بس ــتیم، صهیونیس ــکی نداش ــوان موش ــا ت م

زیرســاخت های مــارا بمبــاران می کردنــد.
 امــروز کــه اطــراف کشــور مــا آتش بــازی اســت، اگــر در یک 
جزیــره باثبــات و امــن هســتیم بــه برکــت انقــاب اســامی 
و تــوان موشــکی اســت. نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس 
شــورای اســامی تاکیــد کــرد: اســاس کار نظــام، مبــارزه بــا 
ــن بخــش هــم بســیار  ــه در ای ــوه قضائی فســاد اســت و ق
ــچ  ــاب هی ــس از انق ــزود: در پ ــرده. وی اف ــل ک خــوب عم
ــن  ــور کشــور اســامی مان و همچنی ــدام از روســای جمه ک
ــد. ــت درازی نکرده ان ــال دس ــه بیت الم ــد از وزرا ب 98 درص

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار کیمیای وطن:
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان:

اصفهان، پیشتاز در هنر خوشنویسی است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــان  ــتان اصفهـ ــامی اسـ اسـ
ــر خوشنویســی در  ــت: هن گف
اصفهــان ظرفیــت بســیاری 
دارد؛ بیــش از 1200 هنرمنــد 
ــود  ــتان وج ــی در اس ــاز خوشنویس ــوق ممت ــاز و ف ممت
ــت  ــن، پایتخ ــدان قزوی ــداد از هنرمن ــن تع ــه ای دارد ک

خوشنویســی ایــران بیشــتر اســت.
حجت االســام حبیب رضــا ارزانــی دربــاره همایــش مقــام 
ــان گفــت: اهــداف برگــزاری ایــن همایــش  ــی اصفه ادب
شــناخت و تبییــن ابعــاد تاریخــی و جغرافیایــی، بررســی 
 اوضــاع و احــوال اجتماعــی، دینی و فرهنگی، بررســی آثار 
ســرایندگان  و  نویســندگان  چهره هــا،  بزرگداشــت  و 
مقــام ادبــی اصفهــان، معرفــی آثــار منظــوم و نثــر حــوزه 
ــوب نظــم  ــای یادمان هــای مکت ــان و احی ــات اصفه ادبی

ــر اســت. و نث
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ایــن همایش شــهریور 93 
در انجمــن مفاخــر اســتان مصــوب شــد، تصریــح کــرد: 
ــه ای  ــا هزین ــش ب ــن همای ــزاری ای ــر در برگ ــت تأخی عل
بالــغ بــر 100 میلیــون تومــان تأمیــن نشــدن اعتبــار بــوده 
اســت؛ نشســت علمــی آن 2 اســفند امســال و همایــش 
اصلــی 10 تیــر ســال آینــده همزمــان بــا روز بزرگداشــت 
ــتان  ــر اس ــل از مفاخ ــا تجلی ــراه ب ــزی هم ــب تبری صائ

برگــزار خواهــد شــد.
ــه  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام ارزان  حجت االس
دنبــال برندســازی بــرای اصفهــان باشــیم، افــزود: 
فراخــوان دوســاالنه هنــر خوشنویســی اصفهــان در 
ــد  ــال ش ــه ارس ــه دبیرخان ــر ب ــهریورماه داده و 400 اث ش
ــر در 4 بخــش نســتعلیق، شکسته نســتعلیق  کــه 169 اث

ثلــث و نســخ، در داوری اولیــه انتخــاب شــدند و درنهایت 
از 3۵ اثــر برگزیــده تقدیــر خواهد شــد.

ــار  ــدی از آث ــر توحی ــگاه هن ــه نمایش ــت: افتتاحی وی گف
خوشنویســان اصفهانــی 8 اســفند برگــزار شــده و پــس 
از آن در کتابخانــه مرکــزی از برگزیــدگان ایــن دوســاالنه 
ــژه تجلیــل  ــه صــورت وی ــوی خوشــنویس هــم ب و 4 بان

می شــود.
ــتی  ــع  دس ــی صنای ــنواره مل ــن جش ــه دوازدهمی  وی ب
 رضــوی در مردادمــاه ســال آینــده هــم اشــاره کــرد 
و گفــت: جشــنواره امســال در 2 بخــش صنایــع  دســتی 
 چوبــی و فلــزی و 6 رشــته معــرق کاری، منبــت کاری

ــته و  ــی برجس ــم، قلمزن ــز قل ــی ری ــازک کاری، قلمزن ن
برگــزار می شــود. فلــز  شــبکه بری 

خبر کوتاه

 انجام هفتاد عملیات 

توسط آتش نشانی شاهین شهر در هر ماه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

سـعیـــد اکـرم خـــانی، مدیــر 
عامــل ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
شــاهیـن شـــهر گفــت: ایــن 
ــازمان های  ــی از س ــازمان یک س
ــاد  ــدود هفت ــه ح ــت و ماهان ــان اس ــتان اصفه ــوت اس پایل
عملیــات توســط واحــد عملیاتــی ایــن ســازمان انجــام 
می شــود. وی در ادامــه افــزود: چهــار ایســتگاه آتش نشــانی 
ــی  ــکات مال ــم مش ــت دارد و علی رغ ــهر فعالی در شاهین ش
ــا حمایت هــای شــهردار و هیئت مدیــره ســازمان تجهیزاتــی  ب
ــری  ــزار لیت ــنگین ده ه ــه س ــتگاه اطفائی ــک دس ــل ی از قبی
ــپ  ــر، پم ــپ زیگل ــامل پم ــی ش ــا متعلقات ــو ب ــو کارگ ایویک
ــا سیســتم فشــار قــوی، دو مانیتــور دســتی  ــر میســت ب  وات
و برقــی اســکورپ، نورافکــن تلســکوپی تک الیــت، ابــزار 
ــاور  ــرو، دو دســتگاه کمپرســور ب  نجــات هیدرولیکــی هولمات
نوســازی سیســتم  و  فنــزی، خریــد  تنفســی  دســتگاه 
ــای  ــرای واحده ــا ب ــه روز دنی ــزات ب ــوازم و تجهی ــیم، ل بی س
نوســازی کپســول های  فــن،  رم  و  توربکــس  عملیاتــی، 
خاموش کننــده، نوســازی سیســتم ســرور و ایجــاد سیســتم 
آیینــه و ســرور بــک آپ و... بــه ســازمان آتش نشــانی اضافــه 
شــده اســت. اکرم خانــی در پایــان از عمــوم شــهروندان 
فهیــم شاهین شــهری درخواســت کــرد بــا رعایــت کلیــه 
ــروز  ــود از ب ــال خ ــان و م ــظ ج ــن حف ــی ضم ــکات ایمن ن

ــد. ــگیری کنن ــوادث پیش ح

 احداث خانه جوان 

در چهارمحال و بختیاری
ــان  ــان اداره کل ورزش و جوان ــور جوان ــی و ام ــاون فرهنگ مع
ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
خانــه جــوان در اســتان گفــت: در ســه شهرســتان زمیــن الزم 
ــود.  ــداث می ش ــده اح ــال آین ــده و در س ــاص داده ش اختص
ــع  ــتان 9 مجم ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــین زمان حس
خیــران ازدواج وجــود دارد، اظهــار کــرد: یــک مجمــع خیــران 

ــت.  ــدازی اس ــرف راه ان ــردگان در ش ــتان ل در شهرس
وی بــا بیــان اینکــه موسســه »مهــرآوران پیوســتگی« بروجن 
بــرای نخســتین بار در اســتان بــه منظــور تســهیل ازدواج 
جوانــان در حــال احــداث و تکمیــل 32 واحــد مســکونی ویــژه 
ــا کمــک خیــران اســت، افــزود: زوجیــن  زوج هــای جــوان ب
ــه صــورت  ــد ب ــن زندگــی خــود می توانن ــج ســال آغازی در پن

رایــگان در ایــن واحدهــا ســکونت کننــد. ایســنا

اخبار کوتاه

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ــوادث  ــری ح ــش سراس ــان همای ــان، میزب ــتان لنج شهرس
ترافیکــی جوانــان بــود کــه مســئوالن شــبکه بهداشــت لنجــان 

ــد؛  ــی از آن کنن ــرداری خوب می توانســتند بهره ب
ولــی بــه علــت ناهماهنگــی شــبکه بــا 
ــت  ــی نداش ــود چندان ــانه نم ــاب رس اصح
ــران  ــور خی ــری از حض ــر آن خب ــاوه ب و ع
ــدار لنجــان در  ــود. فرمان عرصــه ســامت نب
ایــن همایــش سراســری گفــت: شهرســتان 
ــی  ــاد و موفق لنجــان دارای کارگروه هــای زی

همچــون شــورای مدیریــت بحــران، شــورای مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، شــورای ترافیــک، جامعــه  ایمــن و کارگــروه ســامت 
اســت کــه کارگــروه ســامت از کارگروه هــای ممتــاز در 
ــد. ســید محســن ســجاد در ادامــه  ــه شــمار می آی اســتان ب
بــا بیــان اینکــه وزیــر بهداشــت آقــای هاشــمی را بایــد ســردار 

ســامت دولــت تدبیــر نامیــد، تاکیــد کــرد: وظایــف دولت هــا 
برقــراری امنیــت و ســامت بــرای همــه  اقشــار جامعــه اســت 
تــا رویکــرد ســامت بــه خوبــی شــکل گیــرد. وی در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه لنجــان بعــد از اســتان اصفهــان در پرونده هــای 
الکترونیــک ســامت دارای رتبــه  دوم اســت، 
ــات شــاخص و اســتاندارد  ــار داشــت: خدم اظه
ــت و  ــد اس ــراد 80 درص ــامت اف ــت در س دول
خدمــات پزشــکی بایــد توســط دولــت بــه مــردم 
ارائــه شــود. فرمانــدار لنجــان در ایــن همایــش 
یــادآور شــد: در دولــت تدبیــر و امیــد 20 میلیــارد 
تومــان بــرای بیمارســتان شــهدای لنجــان هزینه 
ــاده  180 اداره  ــار م ــاکل اعتب ــر ب ــغ براب ــن مبل ــه ای ــرده ک ک
ــش  ــن همای ــت. وی در ای ــتان اس ــی شهرس ــک و دارای تمل
ــان الزم  ــار جوان ــر رفت ــرای تغیی ــی ب ــرد: مؤلفه های ــد ک تاکی
اســت کــه پوســتر و بنــر نیســت؛ بایــد وجــود خــود مولفه هــا 

ــه کــرد. ــا کمــک آمــوزش آن هــارا نهادین را پذیرفــت و ب

فرماندار شهرستان لنجان مطرح کرد:

رتبه ممتاز کارگروه سالمت شهرستان لنجان در استان

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــت:  ــه گف ــهر میم ــورای ش ــس ش ــفندی، رئی ــی اس مرتض
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــهر میم ــن ش ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ب

ــردد  ــوب کشــور و ت ــه جن ــت شــمال ب ترانزی
روزانــه بیــش از ۷0 هــزار خــودرو، ایــن 
بیمارســتان از کمتریــن امکانــات و تجهیــزات 
مشــکات  افــزود:  وی  اســت.  برخــوردار 
ایــن بیمارســتان بارهــا و بارهــا بــه مقامــات 
تــا  بهداشــت  محتــرم  وزیــر  از  مســئول 
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی گــزارش 

وعده هــای  و  نبــوده  پاســخگو  هیچ کــس  امــا  شــده، 
ــی نشــده اســت. اســفندی  ــن لحظــه عمل ــا ای داده  شــده ت
ــی از وجــود  ــه، حت ــن بیمارســتان ۵0 تختخواب ادامــه داد: ای
پزشــک جــراح عمومــی و متخصــص بیهوشــی هــم محــروم 
اســت. مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهــان گفــت: بــر اســاس نظــام ســطح بندی خدمــات کــه 
جمعیــت، یکــی از فاکتورهــای اساســی آن اســت، هــر منطقه 
شــامل خدماتــی می شــود کــه میمــه بــا توجــه بــه جمعیــت 
ــعی  ــال س ــن ح ــا ای ــا ب ــدارد؛ ام ــرار ن ــت ق ــم آن در اولوی ک
کرده ایــم بــه دلیــل فاصلــه 80 کیلومتــری 
ــیر  ــن در مس ــرار گرفت ــتان و ق ــز شهرس از مرک
شــاهراه ارتباطــی کشــور، بــه عنــوان مــورد 
ــرار  ــت ق ــه را در اولوی ــتان میم ــژه، بیمارس وی
دهیــم. البتــه پــس از تجهیــز مراکــز ارجــاع در 
ــروی  ــن نی ــز شهرســتان و اســتان و تأمی مراک
انســانی مــازاد. دکتــر کیانــوش جهان پــور 
افــزود: در اولیــن فرصتــی کــه نیــروی انســانی الزم تأمیــن 
شــود، میمــه بــا توجــه بــه نقطــه اســتراتژیکی کــه واقع شــده 
ــه  ــد شــد. وی ادام ــد خواه از وجــود پزشــک جــراح بهره من
ــن  ــال 96 در ای ــود در س ــق ش ــا محق ــر پیش بینی ه داد: اگ

ــد. ــد ش ــام خواه ــری انج ــدام موث ــوص اق خص

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی پاک شماره 44۵/18۷8/3۷۷۵  

خرزوقی  شهبازی  اکبر  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان  ثبت   16 بخش  در  واقع  اصلی 

اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  و  است  ثبت  جریان  در  مصطفی   فرزند 

مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   1۵ ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا 

به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   139۵/12/22 مورخ  شنبه  یک  روز  در 

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

صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین   یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور 

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

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

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

 نمایید.

تاریخ انتشار : 139۵/11/28 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/0۵/106۷/الف/م به تاریخ 9۵/11/24

دادنامه
آبادی  با وکالت خانم فاطمه دهخدا حسن  آبادی فرزند علی  آقای حسین میرزائی حسن   : خواهان 

فرزند فتح اله به نشانی فاورجان شهر ابریشم بلوار الغدیر نبش خیابان مدرس سمت چپ طبقه اول

 .1  : ها  بن صدرا پ22خواسته  ولیعصر  نشانی شهرضا خ  به  عباس  فرزند  ناظم  آقای مظفر   : خوانده 

مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 2. مطالبه خسارات دادرسی 3.مطالبه تأخیر تادیه 4.مطالبه وجه 

چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی دادگاه دعوی فاطمه دهخدا به وکالت از حسین میرزایی فرزند علی بطرفیت مصطفی 

-1262/4۷0061/14 شماره  چک  وجه  ریال   23۵/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  عباس  فرزند  ناظم 

139۵/04/31 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در 

ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان 

دعوی باشد اقامه و ابراز نداشته ، بردادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 

198 – ۵19 – ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به 

آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی برابر تعرفه قانونی 

و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی 

از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در مقابل دریافت الشه چک در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد ./

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان – امید حفیظی

اخطاریه اجرایی
 – خ۵رمضان   – اصفهان  نشانی  به  میرزا حسن  فرزند  حسینوند  مصطفی   : علیه  محکوم  مشخصات 

نشانی  به  فرزند حسنعلی  له: حمیدرضا حبیبی  آزادمشخصات محکو  روبروی کافی چشمک – شغل 

اصفهان – جوی آباد – خ شمس-خ پروین –فرعی 9 پ3محکوم به به موجب رأی شماره 1336 تاریخ 

است  یافته  قطعیت  فاورجان که  اختاف شهرستان  دوم حقوقی سابق شورای حل  9۵/09/13 حوزه 

محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون بابت اصل خواسته و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم 

عشر بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختاف فاورجان   محمد حسین حیدری

ابالغیه 
بایگانی  شماره   –  9۵099836۵3۵008۷2  : پرونده  شماره   –  9۵101036۵3409121  : اباغنامه  شماره 

شعبه : 9۵1222 تاریخ تنظیم : 9۵/12/24خواهان/شاکی عبدالحمید قاسمی پاوایی فرزند عبدالکریم 

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم رحیم محمدی پاوایی فرزند قنبرعلی و محمودبکرانی فرزند حبیب 

اله به خواسته الزام تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به کاسه 9۵099836۵34010۵6ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1396/3/3 و ساعت 11/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان/

متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر وفق جهت رسیدگی حاضر گردند. فاورجان –خیابان 

ماصدرا – ساختمان دادگستری – طبقه اول

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان فاورجان – خسروآقایی

رونوشت آگهی حصروراثت
از  آقای محمد تقی گلبان دارای شناسنامه شماره 41234  به شرح دادخواست به کاسه 6268/9۵ 

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

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 668  در تاریخ 94/11/26   

مرحوم منحصر است به 1- مائده گلبان - ش ش 12۷11۷1449  فرزند 2- فاطمه گلبان - ش ش 

12۷21۷861۷  فرزند  3- محمد تقی گلبان - ش ش 41234  همسر  4- طیبه تبریزیان سیچانی - 

ش ش 66۵  -  مادر  ۵-محمدعلی هزاردستان-ش ش 819 پدر  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 : 36460/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رسول هاشمی دارای شناسنامه شماره 881  به شرح دادخواست به کاسه 6161/9۵ از این دادگاه 

باغبادرانی  امیری  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آغا بی بی 

بشناسنامه 12۵  در تاریخ 91/۷/12   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- رسول هاشمی - ش ش 881  فرزند 2- محمد هاشمی - ش ش 661  فرزند 

3- حمید هاشمی - ش ش 42۷3۵  فرزند 4- مجید هاشمی - ش ش 1۵06  فرزند ۵- محسن 

هاشمی - ش ش 1439  فرزند 6- عصمت هاشمی - ش ش 4  فرزند ۷- زهرا هاشمی - ش ش 

183۷  فرزند 8- عفت  هاشمی دهچی - ش ش 4  فرزند 9- حسین هاشمی - ش ش 12218  

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 : 36۵2۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امان هللا عبادی دارای شناسنامه شماره 1۷44  به شرح دادخواست به کاسه ۵6۷8/9۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عبادی بشناسنامه 

1393  در تاریخ 86/10/1۵   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- فاطمه باغچه غازی - ش ش 1  همسر 2- سمیه عبادی - ش ش 03۷0841034  فرزند 

3- لیا عبادی - ش ش 03۷0091۷01  فرزند 4- مریم عبادی - ش ش 36۵20  فرزند ۵- معصومه 

عبادی - ش ش 32۷6  فرزند 6- زهرا عبادی - ش ش 29486  فرزند ۷- محمد عبادی - ش ش 

03۷1۵06263  فرزند 8- رضا عبادی - ش ش 94  فرزند 9- امان هللا عبادی - ش ش 1۷44  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 : 36۵26/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی کریمی دارای شناسنامه شماره ۵  به شرح دادخواست به کاسه 6193/9۵ از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه  افتادگان خوزانی بشناسنامه 

13۷  در تاریخ 93/12/1۵   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- مرتضی کریمی خوزانی - ش ش 113  فرزند 2- مجتبی کریمی - ش ش 312  فرزند 3- 

مصطفی کریمی خوزانی - ش ش ۵  فرزند 4- جواد کریمی خوزانی - ش ش 802  فرزند ۵- سعید 

کریمی خوزانی - ش ش 492  فرزند 6- نفیسه کریمی خوزانی - ش ش 4320  فرزند ۷- آرزو کریمی 

خوزانی - ش ش 618  فرزند 8- زهرا کریمی خوزانی - ش ش 1۵۷83  فرزند 9- رمضان کریمی 

خوزانی - ش ش 82۷  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 : 36۵2۵/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای رحمت اله حمزه زاده قهدریجانی  بشناسنامه شماره 143 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   9۵/163۷ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

شادروان مریم حمزه زاده بشناسنامه 11102۵26۷6 در تاریخ 139۵/04/30 درگذشته و ورثه وی درهنگام 

نسبت   143 شناسنامه  اسداله شماره  فرزند  قهدریجانی  زاده  حمزه  اله  1-رحمت  از  عبارتند  درگذشت 

با متوفی : پدر2-اکرم حمزه زاده قهدریجانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 22۷ نسبت با متوفی : 

مادر3-محمد حیدریان نجف آبادی فرزند غامرضا شماره شناسنامه ۵3  نسبت با متوفی : همسرپس 

از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   62۵2/9۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به    ۷81 شماره  شناسنامه  دارای  عمادی  حمید  آقای 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس عمادی خرزوقی 

الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     86/8/23 تاریخ  در    30۷۵ بشناسنامه 

عمادی - ش ش  فرزند 2- سعید    ۷81 عمادی - ش ش  1- حمید  به  است  منحصر  مرحوم  آن 

62460  فرزند  3- زهرا عمادی - ش ش 1363  فرزند 4- زهره عمادی - ش ش 624۵9  فرزند 

۵- بتول باطنی - ش ش 1149  همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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 : 364۵9/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه بهیار دارای شناسنامه شماره 99۷  به شرح دادخواست به کاسه 62۵4/9۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله کریمی بشناسنامه 1  در 

تاریخ 9۵/10/29   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- علی کریمی - ش ش 12۷0810۷۵8  فرزند 2- کیارش کریمی - ش ش 440  فرزند  3- کیانوش 

کریمی - ش ش ۷40  فرزند 4- مهرنوش کریمی - ش ش 99۵  فرزند ۵- فاطمه بهیار - ش ش 

99۷  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 : 364۵8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اکبر انصاری  دارای شناسنامه شماره 282  به شرح دادخواست به کاسه 61۷3/9۵از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن انصاری بشناسنامه 

12۷3406621  در تاریخ 9۵/8/2۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- علی اکبر انصاری 282 پدر  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 : 36۵22/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
61۷0/9۵از  به کاسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره 33436   دارای  مرجوی    فاطمه  خانم 

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

بشناسنامه ۵۵2 در تاریخ 9۵/10/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- فاطمه مرجوی 33436 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 : 36۵23/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نسیمه حاجیان   دارای شناسنامه شماره 2۷ به شرح دادخواست به کاسه 6101/9۵از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نصر اصفهانی   بشناسنامه 

4۷ در تاریخ 94/8/2۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- نسیمه حاجیان 2۷ 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 : 36۵20/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی خاکی )ذینفع (  دارای   شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 6290/9۵از 

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

بشناسنامه 38۵ در تاریخ 136۵   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- سکینه سلیمی فرد رنانی   62۷۷ 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 : 36۵16/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 6330/9۵از  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 19339  عموئی      نصرت  خانم 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم توکلی     

بشناسنامه 361 در تاریخ 139۵/10/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- نصرت عموئی 19339 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 : 36۵1۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید جال موسوی نسب      دارای شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کاسه 6246/9۵از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جلیل موسوی 

نسب      بشناسنامه 89در تاریخ 139۵/10/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- سید جال موسوی نسب 14 پدر 2-زلیخا کنعانی 33 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 : 364۷8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 3293 فرعی از ۷89۷ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نسرین شریف فرزند جعفرعلی و عبداله چراغی شمس ابادی فرزند 

صفی اله بالسویه در جریان ثبت است و رای شماره 139۵6030202۷0111۷3 و 139۵6030202۷0111۷4      

مورخ 9۵/9/۷ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 

بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پاک  اولیه  حدود  تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  گردیده   صادر 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر 

مرقوم در تاریخ 139۵/12/21 روز شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

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

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

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

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

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: 139۵/11/28 

شماره :364۵2/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 44/1۷4 واقع در ریاخون بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به بموجب رای شماره ۷0039۷۷ در اجرای قانون تعیین تکلیف 

اراضی فاقد سند رسمی به نام فرزانه شاه محمدی ریاخونی فرزند محمدقلی  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 139۵/12/23 ساعت 9 صبح در 

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

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

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

تاریخ انتشار : 139۵/11/28 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان شماره:1021/م الف

رئیس شورای شهر میمه عنوان کرد:

نارضایتی مردم از کمبود تجهیزات بیمارستان میمه

ت
مل

ه 
خان

س: 
عک
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حتما بخوانید!
دفاع تمام قد هالیوود ریپورتر ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

ــه  ــد ک ــه می دانن ــل هم ــردم مح ــت و م ــق اس آدرس دقی
خانــه ســجاد مــرادی، شــهید مدافع حــرم کــه خاطراتش در 
یادهــا مانــده، کجاســت. باورشــان نمی شــود؛ ولــی ســجاد 
گویــا از خیلــی وقــت پیــش بــا خــدا تبانــی کــرده بــود کــه 
بــرود. شــاید همــان روزهایــی کــه انتظــار می کشــید قرعــه 
بــه نامــش بیفتــد. شــاید از همــان لحظاتــی کــه خــودش 
را جــا گذاشــت و رفــت. از همــان موقــع بــود کــه خــودش 
می دانســت آخریــن لحظاتــی اســت کــه چشــم های 
ــم انتظاری  ــا چش ــد ی ــدک می کش ــود ی ــا خ ــادرش را ب م

ــد. ــد می زن ــا پیون ــه خاطره ه ــدرش را ب پ
ــرادی، در  ــجاد م ــرم، س ــع ح ــهید مداف ــادر ش ــخنان م  س
وصــف فرزنــد شــهیدش بــه گونــه ای اســت کــه یــاد ســجاد 
ــگار بــه خاطره هایــش ســنجاق شــده اســت. بغضــی راه  ان
گلویــش را می بنــدد، امــا نمی توانــد از دورانــی کــه بــا پســر 

بزرگــش داشــته، یــاد نکنــد. 
ــا پــدر و مــادر  گفت وگــوی اختصاصــی کیمیــای وطــن را ب

ــد: ــه می خوانی ــرادی در ادام شــهید ســجاد م
   از ویژگی های شهید مرادی برایمان بگوید؟

ــا  ــان روزه ــگار از هم ــار ســالگی وارد بســیج شــد. ان از چه
ــدون  ــبی ب ــچ ش ــود. هی ــرده ب ــه ارث ب ــت را ب ــی و عف پاک
ــاب  ــاب و کت ــزی حس ــر چی ــرای ه ــد و ب ــو نمی خوابی وض
داشــت. عاشــق بــود بــه معنــای واقعــی. او را بایــد در روضه 
ــی روم و  ــت م ــردی. می گف ــدا می ک ــهدا پی ــزار ش ــا در گل ی

ــت و برنگشــت. ــار رف ــن ب ــی ای ــردم؛ ول برمی گ

ــی  ــه حس ــنیدید، چ ــهادتش را ش ــر ش ــی خب     وقت
داشــتید؟

ــهادت  ــر ش ــادر خب ــک م ــد ی ــر کنی ــدم. فک ــس ش بی ح
ــه  ــودم ک ــحال ب ــم خوش ــی ه ــنود! از طرف ــرش را بش پس
ــه  ــط ب ــه آنچــه می خواســت رســید. حــاال فق او باالخــره ب
ــگار ســجادم  ــم و هــر لحظــه ان ــگاه می کن عکس هایــش ن

ــا مــن اســت. ب
ســجاد مــن، آدم عــادی نبــود. هــر کســی کــه بــرای اولیــن 
بــار بــا او هــم کالم می شــد، عاشــقش می شــد. بــه 
ــه  ــرد. عاشــق و شــیفته ائم ــی نمی ک هیچ کــس بی احترام

ــود.  ــری ب ــام و رهب ــار)ع( و ام اطه
ــود.  ــر ب ــکل دیگ ــک ش ــجاد ی ــان، س ــن روز دیدارم آخری
انــگار ایــن رفتنــش بــه مأموریــت بــا رفتن هــای دیگــرش 
ــار  ــی یک ب ــت؛ حت ــاد می رف ــت زی ــرد. مأموری ــرق می ک ف
ــتان  ــه در کردس ــی ک ــد وقت ــف می کردن ــتانش تعری دوس
ــود؛  ــرده ب ــت ک ــه سنگرشــان اصاب ــد، ســه نارنجــک ب بودن
هیچ کــس آســیبی ندیــده بــود؛ امــا ایــن بــار گویــا ســجاد 
خــودش دلــش می خواســت برود و شــهد شــهادت را بنوشــد.

 وقتــی داشــت می رفــت بــه او گفتــم: بعــد از تــو دختــرت 
را چــه کنــم؟ گفــت: او هــم خدایــی دارد. بــه مــا می گفــت 
ــر  ــروم دیگ ــوریه ب ــه ام. س ــم رفت ــال ه ــه ام، کرب ــه رفت مک

تمــام.
ــه پیشــانی  ــرادی دســتی ب ــه پدرشــهید ســجاد م  در ادام

ــر  ــی خب ــه کس ــش ب ــاره رفتن ــد: درب ــد و می گوی می کش
نــداده بــود تــا مانعــش نشــویم. هیچ کــس جلــودار رفتــن 
ــود از 6 مــاه  ــرادرش گفتــه ب ــه ب ــود. اول ب ــه ســوریه نب او ب
ــا  ــوش م ــه گ ــش ب ــود و زمزمه های ــرده ب ــام ک ــل ثبت ن قب
رســید. مــا هــم گفتیــم هــر طــور صــالح می دانــی. وقتــی 

ایــن را شــنید دلــش قــرص شــد. 
    خصوصیت بارز اخالقی شهید مردای چه بود؟

پســرم بســیار خــوش اخــالق و مهربــان بــود و هرگــز خنــده 
از لبانــش نمی رفــت. ایــن را فقــط مــن نمی گویــم؛ نصــف 

اصفهــان او را بــه ایــن خصوصیــت می شناســند. 
و  سرکشــی  بــه  می کنــد:  یــاد  خاطره هایــش  از  پــدر 
مطالعــه سرگذشــت شــهدا و خانــواده ســادات بســیار عالقه 
ــان و  ــود و اهــل دســتگیری از یتیم ــا گذشــت ب داشــت. ب
مســتمندان. دروغ و ریــا کاری در زندگــی او جایــی نداشــت، 
ــه نامحــرم  ــد؛ چــون ب در چشــم هایش می شــد خــدا را دی

ــرد.  ــگاه نمی ک ن
ــه دوســتانش  ــه اش ب ــود و در وصیت نام ــاز ب ــه نم ــد ب مقی
ســفارش کــرده بــود کــه پــس از رفتنــش اگــر بــه او عالقــه 
دارنــد، برایــش 24 ســاعت نمــاز بخواننــد و گفتــه بــود آن 

ــم.  ــی می کن ــرف تالف ط
ــت  ــر برنگش ــت و دیگ ــجاد رف ــی س ــش وقت ــال پی یکس
خاطره هــای 9 ســاله او بــا همســرش مانــد؛ همســری 
کــه تنهــا یــادگارش از او یــک دختــر هشــت ســال و 
نیمــه اســت. صداقــت و ایمــان قــوی ســجاد و اینکــه بــه 
قول هایــش عمــل می کــرد، یادگاری هــای ارزشــمندی 
اســت کــه همســرش هیــچ گاه آن هــا را فرامــوش نمی کنــد.

- بــه گفتــه مدیــر فیلمخانــه ملــی، ســه فیلــم ترمیم شــده از 
آرشــیو فیلمخانــه در جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر رونمایــی 
می شــود. البتــه نــام ســه فیلــم ترمیم شــده تــا زمــان 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر کــه در اردیبهشــت ماه ســال 96 
برگــزار می شــود، اعــالم نخواهــد شــد و در ایــن جشــنواره از 

ــود. ــی می ش ــا رونمای آن ه
 cibux شــامگاه 26 بهمن مــاه جشــنواره برلیــن در ســالن -
میزبــان عالقه منــدان عبــاس کیارســتمی بــود کــه بــه 
ــوزآپ نشســتند. ویژگــی  تماشــای نســخه بازسازی شــده کل
ــود کــه  ــب ایــن نمایــش حضــور تماشــاگران خارجــی ب جال
ــاز  ــوان فیلمس ــه عن ــتمی ب ــان کیارس ــی داد همچن ــان م نش

ــیاری دارد. ــان بس ــی مخاطب ــه بین الملل ــی در عرص ایران
ــم  ــاد از مراس ــا انتق ــرداز، ب ــنده طنزپ ــا، نویس ــم ره - ابراهی
امضــای کتــاب، می گویــد: جشــن  و جشــن  رونمایــی 

امضــای کتــاب، کارِ لوســی اســت.
ــه در  ــیه در ترکی ــفیر روس ــل س ــس قات ــدن عک ــده ش - برن
یکــی از معتبرتریــن مســابقه های عکاســی دنیــا، نشــان داد 
کــه هنــوز هــم شــجاعت و تصمیم گیــری درســت در لحظــه 

ــرای عکاســان در پــی دارد. بیشــترین موفقیــت را ب
ــم  ــا ه ــو م ــه »بگ ــم مجموع ــد هفت ــه جل ــرایطی ک - در ش
بخندیــم« بــه قلــم شــهرام شــفیعی راهــی بــازار شــده، ایــن 
نویســنده از انتشــار جلــد اول »پادشــاه بی تربیت هــا« در 

ــر داد. ــک خب ــده نزدی آین
- مســتند »ناجیــان گمنــام« بــه کارگردانــی کتــی جهانگیــری 
ــش  ــات وح ــات و حی ــای حیوان ــات گونه ه ــوع نج ــا موض ب

جلــوی دوربیــن رفــت.
ــن  ــیمرغ بلوری ــده س ــاز و برن ــی، آهنگس ــتف رضاع - کریس
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــازی س ــن آهنگس بهتری
ــق  ــرد: طب ــان ک ــگار«، بی ــم »ن ــرای ســاخت موســیقی فیل ب
برنامه ریزی هایــی کــه انجــام گرفتــه تصمیــم دارم موســیقی 
ــب  ــی را در قال ــی حقیق ــود« مان ــا وارد می ش ــم »اژده فیل

یــک آلبــوم منتشــر کنــم.
- شــیرین یزدان بخــش کــه چندیــن پیشــنهاد حضــور و 
ایفــای نقــش در تئاتــر را داشــته، دربــاره بــازی نکــردن خــود 
بــر صحنــه تئاتــر تاکیــد کــرد کــه توانایــی جســمی بــازی در 

ــدارد. ــر را ن تئات
بــه  هشــیار«  »مســت  آلبــوم  از  رونمایــی  مراســم   -
آهنگســازی داریــوش پیرنیــاکان، خوانندگــی حمیدرضــا 
ــزار  ــهنازی« برگ ــیقی »ش ــروه موس ــی گ ــش و همراه نوربخ

ــد. ش
ــان  ــن »اوره ــه« گفت ــل »ن ــه دلی ــت« ب ــه »حری - روزنام
پامــوک«، نویســنده مطــرح ترکیــه ای بــه همه پرســی تغییــر 

ــرد. ــر نک ــه او را منتش ــورش، مصاحب ــی کش ــون اساس قان
 - مرحلــه نهایــی رأی گیــری از اعضــای آکادمــی علــوم 
و هنرهــای ســینمایی اســکار آغــاز شــده و تــا شــش روز دیگر 

ادامــه خواهد داشــت.

برگزاری نشست تخصصی نمایشگاه 

»گوشه های اصفهان«

کیمیای وطن

نمایشــگاه  تخصصــی  نشســت 
روز  اصفـهـــان«  »گوشـه هـــای 
ــاعت  ــاه س ــنبه 28 بهمن م پنجش
ــر  ــای معاصـ ــوزه هنـرهـ 16 در مـ

برگـــزار مـی شـــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بـــه 
جهانگیــر  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
و  متعــدد  مقاله هــای  نویســنده  و  نقــاش  شــهدادی، 
کتاب هایــی دربــاره هنــر ایــران و غــرب، بیــش از چهــل ســال 
ــون هنرهــای  ــی و نظــری در رشــته های گوناگ ــه عمل ــه تجرب ب
دیــداری پرداختــه اســت. »گوشــه های اصفهــان«، نمایشــگاهی 
متفــاوت و خــاص اســت کــه مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان را میزبــان شــاعرانه 
تابلوهــای نقاشــی جهانگیــر شــهدادی کــرده. نشســت تخصصــی 
بــا حضــور  بهمن مــاه  پنجشــنبه 28  روز  نمایشــگاه  ایــن 
»جهانگیــر شــهدادی«، هنرمنــد آثــار نمایشــگاه و جمعــی 
ــینماتک  ــل س ــاعت 16 در مح ــتان س ــدان و هنردوس از هنرمن
ــی  ــگاه نقاش ــود. نمایش ــزار می ش ــر برگ ــای معاص ــوزه هنره م
»گوشــه های اصفهــان« بــا 36 اثــر تــا 28 بهمن مــاه در محــل 
ــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  م
اصفهــان، میزبان دوســتداران هنر نقاشــی و شــعر فارســی اســت.

کاشان، جزو پنج نامزد پایتخت کتاب شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

کاشــان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای برگزیــده در زمینــه ترویــج 
 کتابخوانــی از ســوی هیئــت داوران ســومین دوره انتخــاب 
و معرفــی پایتخــت کتــاب کشــور معرفی شــد.  در مراســم تقدیر 
از 20 شــهر برگزیــده در زمینــه ترویــج کتابخوانــی از کاشــان بــه 
عنــوان یکــی از شــهرهای پیشــرو در ایــن حــوزه و یکــی از پنــج 
نامــزد کســب عنــوان پایتخــت کتــاب کشــور تقدیــر شــد. در ایــن 
مراســم کــه بــا حضــور ســیدرضا صالحــی امیــری، وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و همچنیــن شــهرداران و نماینــدگان شــهرهای 
ــور  ــه کش ــاب و مطالع ــگ کت ــج فرهن ــه تروی ــب در عرص منتخ
برگــزار شــد، راهکارهــای مختلــف ارتقــای ســطح کتابخوانــی و 
شــاخص های مــورد نیــاز بــرای انتخــاب پایتخــت کتــاب تبییــن 
شــد. 20 شــهر برگزیــده از میــان 102 شــهر متقاضــی بــا توجــه 
بــه گســتره فعالیت هــا و کیفیــت اجــرای طرح هــای کتابخوانــی 
ــرای اشــاعه فرهنــگ مطالعــه  ــی مناطــق ب ــزان عــزم عمل و می
ــرار  ــی ق ــزد نهای ــج نام ــان پن ــه کاشــان در می انتخــاب شــده ک

گرفتــه اســت.

اخبار کوتاه

هالیــوود ریپورتــر در شــماره دیــروز خــود در مطلبــی 
نوشــت: 26 فوریــه ســال 2012، اصغــر فرهــادی در میــان 
افزایــش گرایش هــای ضــد اســالم و در عیــن حــال 
ــه  ــه روی صحن ــکا ب ــران و آمری ــان ای ــش می ــش تن افزای
مراســم اســکار رفــت و بــا دریافــت جایــزه بهتریــن فیلــم 

ــح  ــه صل ــوت ب ــه را دع ــی، هم غیرانگلیس
کــرد و گفــت: بــا افتخــار ایــن جایــزه را بــه 
مــردم ســرزمینم تقدیــم می کنــم؛ مردمــی 
رنجش هــا  و  دشــمنی ها  علی رغــم  کــه 
ــرام  ــا احت ــا و تمدن ه ــه فرهنگ ه ــه هم ب
ــردان  ــای آن روز کارگ ــد. صحبت ه می گذارن
ــران  ــد حاض ــب ش ــی« موج ــم »جدای فیل

در ســالن از جملــه »اســتیون اســپیلبرگ« بــرای تشــویق 
فرهــادی از جــا برخیزنــد؛ امــا مطمئنــا »دونالــد ترامپ« از 
آن دســته از افــرادی بــود کــه تحــت تأثیــر ایــن حرف هــا 
ــر  ــار دیگ ــال و یک ب ــادی امس ــر فره ــت. اصغ ــرار نگرف  ق
و در ســایه دســتور دیوانــه وار »دونالــد ترامــپ« مبنــی بــر 

ــران ــاع ۷ کشــور مســلمان شــامل ای  ممانعــت از ورود اتب
ــه امســال  ــه اســت. وی ک ــرار گرفت ــات ق ــون توجه در کان
ــج  ــع پن ــه جم ــر ب ــار دیگ ــک ب ــنده« ی ــم »فروش ــا فیل ب
ــه ــی راه یافت ــم خارج ــن فیل ــاخه بهتری ــی ش ــزد نهای  نام
پــس از اینکــه در ابتــدا قصــد شــرکت در مراســم اســکار 
ــرد  ــالم ک ــه ای اع ــرا در بیانی ــت، اخی را داش
ــا  ــکار ب ــم اس ــورش در مراس ــال حض احتم
امــا و اگرهایــی همــراه اســت کــه بــرای وی 
ــفر  ــرای س ــر ب ــی اگ ــت؛ حت ــه نیس پذیرفت
ــوند ــل ش ــتثنا قائ ــش اس ــکا برای ــه آمری  ب
در ایــن مراســم شــرکت نمی کنــد. هالیــوود 
ــت: در  ــود آورده اس ــزارش خ ــر در گ رپیورت
حــال حاضــر فیلــم »فروشــنده« فقــط یــک نامــزد اســکار 
نیســت؛ بلکــه بــه فریــاد همبســتگی هالیــوود در اعتــراض 
بــه قانــون مهاجرتــی ترامــپ ضــد مســلمانان تبدیــل شــده 
ــه  ــک بیانی ــد ی ــم می توان ــن فیل ــه ای ــکار ب ــای اس و اعط

سیاســی از ســوی هالیــوود باشــد. ایســنا

دفاع تمام قد هالیوود ریپورتر از »مواضع ضد ترامپ« فرهادی
»روزهــای بی قــراری«، ســریالی در بســتر ملــودرام اســت 
کــه بــه کارگردانــی کاظــم معصومــی و تهیه کنندگــی 
ــبکه  ــاه( از ش ــنبه )30 بهمن م ــریفی از ش ــین ش امیرحس
ســه ســیما روی آنتــن خواهــد رفــت. ســریال »روزهــای 
بی قــراری« بــه ســفارش ســیمای اســتان ها ســاخته 

شــده کــه در بســتری ملــودرام بــه قصــه ای 
در ارتبــاط بــا حفــظ و تحکیــم خانــواده 

می پــردازد. 
یکــی از ویژگی هــای ایــن ســریال ایــن 
اســت کــه در 4 اســتان و منطقــه جغرافیایی 
ــالن  ــدان و گی ــان، هم ــران، اصفه ــر ته نظی
تصویربــرداری شــده و در ســکانس های 

هــر اســتان، تعــدادی از بازیگــران بومــی و مطــرح آن 
ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــتان ب اس

 پژمــان بازغــی، الهــام حمیــدی، ســارا صوفیانــی، کامــران 
تفتــی، بهنــوش بختیــاری و ابوالفضــل پورعــرب، از جملــه 

بازیگــران اصلــی ایــن ســریال هســتند.

ــن 9۵(  ــراری« از شــنبه )30 بهم ــای بی ق  ســریال »روزه
هــر شــب بــه غیــر از جمعه هــا ســاعت 20 و 4۵ دقیقــه از 

شــبکه ســه ســیما پخــش می شــود. 
از: کارگــردان: کاظــم  عبارتنــد  ســریال  ایــن  عوامــل 
معصومــی، نویســنده: مهــدی بهپــور، مدیــر تصویربــرداری: 
ــرداری: آرش  ــر صداب ــدی، مدی ــهریار اس ش
ــتیار اول  ــزی و دس ــر برنامه ری ــد، مدی برومن
مدیــر  دین محمــد،  سوســن  کارگــردان: 
چهره پــردازی: جــالل امیــری مرنــدی، طــراح 
 صحنــه و لبــاس: شــیرین بویایی دوســت

ناظــر خریــد:  وفایــی،  پرهــام  تدوینگــر: 
ــر  ــی: اصغ ــر مال ــی، مدی ــن میرزاجان محس
تیمــوری، انتخــاب بازیگــران: شــاهرخ شــریفی، هماهنگــی 
ــت  ــردار پش ــکاس و تصویرب ــریفی، ع ــدی ش ــد: مه تولی
صحنــه: ســیما محمــدی، مشــاور رســانه ای: احســان 
هوشــیارگر، مدیــر تولیــد: جعفــر صمــدی، تهیه کننــده: 

صدا وســیما شــریفی.  امیرحســین 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی-فرهاد        نام خانوادگی: بیداد نژاد-ربیعی نام پدر: نشانی محل 

خانوادگی: عسکری  نام  نام:مهدی     له:  المکان مشخصات محکوم  المکان- مجهول  اقامت: مجهول 

نام پدر: احمد شغل:کارگر علی نشانی محل اقامت: گلپایگان- عمران رسالت۷منزل هجرتی کد پستی 

۵3936-8۷۷1۷محکوم به:به موجب رای شماره 4۵3   تاریخ 93/۷/14 حوزه 3 حقوقی  شورای حل 

اختالف شهرستان گلپایگان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:خوانده ردیف دوم به 

حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو 40۵ به شماره انتظامی 996ص۵3 

ایران 23 را در حق خواهان و خوانده ردیف اول را نیز پرداخت هزینه های دادرسی محکوم می نماید ضمنا 

هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشدماده 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:613/م الف قاضی مشاور شعبه 

سوم حقوقی شورای گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 1۵/2۵94 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به بموجب رای شماره ۷004201-139۵/9/2  در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای علی بختیار دشتلوئی فرزند محمدعلی  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 139۵/12/22 ساعت 9 صبح در 

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

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

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

تاریخ انتشار : 139۵/11/28 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان شماره:101۷/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 219 فرعی از 2 اصلی بخش دو گلپایگان
آقای جواد غیاثی فرزند محمدباقر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک 2/219 در گلپایگان بخش دو که  در 

صفحه 48۵ دفتر 6 امالک ذیل ثبت ۷10  بنام جواد غیاثی فرزند محمدباقر  ثبت و صادر و تسلیم گردید 

و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 

بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - دفتر - در قبال مبلغ - - ریال-  در رهن است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور 

المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 

مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 139۵/11/28 

شماره : 634/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی 1014/91  موضوع علیه محمدتقی 

صفرزاده  و له  غالمرضا شاکری اردکانی      در تاریخ 9۵/12/11  به منظور فروش ملکی شش دانگ یکباب 

منزل مسکونی و مغازه در یک طبقه حدود 3۷6 متر مربع عرصه و اعیانی و 16۵ متر مسکونی یک طبقه 

و مابقی تجاری ملکی در تاریخ 9۵/12/11   ملکی محمدتقی صفرزاده  واقع در روستای زفره- کوچه شهید 

صفرزاده پالک 2 سمت چپ که دارای سابقه ثبتی به شماره ..... می باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و 

متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  

به مبلغ 2000/000/000  نماید. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  برگزار  اطاق 229 

ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 

موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 

شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز  اجرای احکام حقوقی فالورجان 

آگهی مزایده اموال منقول/
اسماعیل  علیه  موضوع  پرونده شماره  1۵۷۵/9۵   در  دارد  نظر  در  فالورجان  دادگستری  احکام  اجرای 

رضائی  و له  ابراهیم نبی فرزند شیرعلی      در تاریخ 9۵/12/10  به منظور فروش دو دستگاه خودرو به 

شرح ذیل: 1-سواری سمند X۷ به شماره انتظامی 21۷ی۵1 ایران 43 مدل 83 مبلغ 130/000/000 ریال 

2-وانت داتسون 1800 به شماره انتظامی 928ه49 ایران 23 مدل 198۵ میالدی به قیمت ۷0/000/000 

ریال. از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگستری فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق 229 

برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 200/000/000 ریال ارزیابی 

شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 

مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 

ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 

که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

دادورز  اجرای احکام دادگستری فالورجان 

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی به آقای محمدرضا قلیچیان
آقای جواد نصر اصفهانی با وکالت حسین محمدیان فرزند محمد  دادخواستی بطرفیت آقای محمدرضا 

قلیچیان فرزند علیرضا به خواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 9۵0622 ثبت و برای روز 

تعیین گردیده و چون  خوانده مجهول  یکشنبه مورخ 1396/1/20  ساعت 9/30 صبح  وقت رسیدگی 

المکان معرفی اعالم گردیده  و تقاضای خواهان و دستور دادگاه   مستندا به  ماده ۷3 ق.آ.د.م مراتب 

یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه  نشانی خود را اعالم  و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمایم برای وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ محسوب و در 

صورت عدم  حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر  خواهد کرد . مدیر دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومی فالورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  9۵0441 اجرایی  موضوع 

علیه شرکت آذر فلزان  و له  اکبر اسماعیلی فرزند ابراهیم     در تاریخ 9۵/12/10  به منظور فروش1- شش 

عدد درب فلزی به ابعاد 3/۵×6 متر و وزن کل ۵/418 کیلوگرم به ارزش 44/42۷/600 ریال 2-بیست 

عدد درب فلزی به ابعاد 2/۵×6/2 متر و وزن کل 13/330 کیلوگرم به ارزش 9/306/000 ریال 3- دو عدد 

درب فلزی به ابعاد 3×6 متر و وزن کل 1/۵48 کیلوگرم 4- شش عدد درب فلزی به ابعاد 4/۵×6 متر 

و وزن کل 6699 کیلوگرم به ارزش ۵4/931/800 ریال ۵- شش عدد درب فلزی به ابعاد 2×3/۷ متر و 

وزن کل 1/909 کیلوگرم به ارزش 1۵/6۵3/800 ریال 6- هشت عدد درب فلزی به ابعاد 2/2۵×4 متر و 

وزن کل 3096 کیلوگرم به ارزش 2۵/38۷/200 ریال از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دفتر 

اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی  فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق 229 برگزار نماید. اموال موضوع 

. متقاضیان  ارزیابی شده است  به مبلغ 262/400/000 ریال  مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از 

قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های 

مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

م الف9۷0 -  دادورز  اجرای احکام دادگستری فالورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-سعید 2-سعید 3-شرکت صنایع اطلس رجال کاشان        نام خانوادگی: 

1-هدایتی زاده 2-مبین نام پدر:1-محمد  نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم 

له: نام:علی محمد    نام خانوادگی: ناظمی نام پدر: علی اکبر شغل:- نشانی محل اقامت: آران و بیدگل-خ 

امام خمینی کوچه والیت ۷محکوم به:به موجب رای شماره 164   تاریخ 9۵/3/30 حوزه دوم حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

تضامنی خوانده به مبلغ یکصدو سیزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک تا زمان اجرای حکم )94/6/4( و هزینه در حق محکوم له می باشد هزینه اجرای حکم 

نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه می باشد.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:۵/22/9۵/۷3۷/م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف آران و بیدگل

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اسماعیل        نام خانوادگی: کریمی نام پدر:عبدالرسول  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:نعمت اله    نام خانوادگی: هدایت نام پدر: شغل:- نشانی 

محل اقامت: نجف آباد-بلوار کمربندی جنوبی-قالیشویی عدالت- جوشکاری کلیشاد-خ مطهری-کوچه 

حمید صالحی پالک ۷2محکوم به:به موجب رای شماره 116۷   تاریخ 9۵/9/1۵ حوزه شورای حل اختالف 

شهرستان)به موجب رای شماره تاریخ شعبه 12 حقوقی  دادگاه عمومی (که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/۵00/000 ریال بابت اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ 1/۷8۵/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات 

تاریخ سررسید 80/۵/2۵ لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای  از  تادیه  تاخیر 

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.

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف

دادنامه
 شماره پرونده : ۵11مورخ 9۵/8/18خواهان سمانه زارع آدرس شهرک فاطمیه  انتهای خیابان شقایق 

بوستان  پور هفشجانی  - شهر کرد هفشجان خیابان  مراد  : صادق  دادنامه خوانده  پالک 18۵ شماره 

دادگستری گلپایگان  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  مقرر  وقت  در   139۵/8/۵ بتاریخ   86 پالک   –

بتصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده فوق الذکر ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی خواهان خانم سمانه زارع 

 1۷/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  اصالن  فرزند  هفشجانی  مرادپور  صادق  آقای  بطرفیت  مسلم  فرزند 

ریال وجه یک فقره چک به شماره 089216 سر رسید 9۵/4/24 حساب جاری 899800039612 بانک 

سپه شعبه 899 هفشجان و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی حق اوکاله وکیل نظر به ضمیمه بودن 

فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم              پرداخت که حکایت از وجود اصل چک در ید خواهان مینماید و 

نظر به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد و خدشه از سوی خوانده با احراز اشتغال ذمه خوانده و 

از قانون تجارت و مواد  به مواد 320و313  بقای آن ضمن صحیح تلقی نمودن دعوی خواهان مستندا 

۵22و۵1۵و198 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 

به  خواسته  اصل  بابت  تومان  هفتصدهزار  و  میلیون  یک  معادل  ریال   1۷000000 مبلغ  بپرداخت  خوانده 

انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه دایره اجرای 

احکام مکلف است بر حسب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه را از زمان سر رسید 

تا زمان وصول محاسبه و آنرا از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی 

گلپایگان می باشد .

م الف : 61۷ قاضی مشاورشعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان

دادنامه
امام حسن – کوچه  نوروزی- گوگد ح  : 6۷8 مورخ 9۵/10/29خواهان محمد رضاحاج  پرونده   شماره 

پانخل پالک34خوانده : حبیب اله احمدی – مشهد بلوار استقالل نبش چهارراه میالد پارچه سرای ابریشم 

بتاریخ 139۵/10/28 در وقت مقرر شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری گلپایگان بتصدی امضا 

ء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده فوق الذکر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی خواهان آقای محمد رضا حاج نوروزی 

فرزند نعمت اله  بطرفیت آقای حبیب اله احمدی فرزند احمد علی  بخواسته مطالبه مبلغ 32۷/000/000 

ریال وجه چهار فقره چک به شماره 1- 2۵9920/ 2- 2۵9919-  /3- 4/2۵9918- ۷98۷18 سر رسید 

بازار  بانک سپه شعبه  4- 9۵/4/30 حساب جاری 0618481   9۵/3/۵ -3  9۵/4/۵ -2  9۵/۵/۵-1

مشهد و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی حق اوکاله وکیل نظر به ضمیمه بودن فتوکپی مصدق چک 

و گواهینامه عدم              پرداخت که حکایت از وجود اصل چک در ید خواهان مینماید و نظر به مصون ماندن 

مستندات خواهان از ایراد و خدشه از سوی خوانده با احراز اشتغال ذمه خوانده و بقای آن ضمن صحیح 

تلقی نمودن دعوی خواهان مستندا به مواد 320و313 از قانون تجارت و مواد ۵22و۵1۵و198 از قانون 

بپرداخت  خوانده  محکومیت  به  قانون صدور چک حکم   2 ماده  الحاقی  تبصره  و  مدنی  دادرسی  آیین 

مبلغ 32۷000000 ریال معادل سی و دو میلیون و هفتصدهزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 

دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه دایره اجرای احکام مکلف 

است بر حسب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه را از زمان سر رسید تا زمان وصول 

محاسبه و آنرا از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی 

در این شعبه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی گلپایگان می باشد .

م الف : 603 قاضی مشاورشعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان عابدی

دادنامه 
شماره : ۵19/9۵حل 1 تاریخ : 9۵/10/12 کالسه پرونده : ۵19/9۵ شماره دادنامه : 910/9۵ تاریخ رسیدگی 

: 9۵/9/28 مرجع رسیدگی : شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان خواهان : مهرداد 

یاوری نشانی : گلپایگان خ سید السادات – کوچه ۵  خوانده علیرضا پرتوی فر مجهول المکان خواسته 

مطالبه طلب گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 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 شورا  در خصوص دعوی خواهان مهرداد یاوری فرزند محمد رضا به طرفیت خوانده 

بابت وجه یک  ریال  به خواسته مطالبه مبلغ صد و هشتاد میلیون  اله  نعمت  پرتوی فر فرزند  علیرضا 

و  دادرسی  و  تمبر  هزینه  بعالوه  تجارت  بانک  عهده   9۵/4/2۵ مورخ   8۵8829 شماره  به  چک  فقره 

خسارت تاخیر و تادیه با توجه یا اینکه وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان داللت بر استقرار و 

استقراردین و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن نداشته و با توجه با اینکه خوانده مجهول المکان می 

باشد و وقت رسیدگی از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار اعالم گردیده و هیچگونه جوابی 

دریافت نشده است لذا دعوی مطروحه را ثابت و محمول و مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به 

مواد 198-۵1۵-۵19-۵22قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310-313-31۵ قانون تجارت خوانده را به 

پرداخت مبلغ صد و هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه برابر شاخص نرخ تورم اعالمی از 

سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط دایره اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد بابت 

اصل خواسته و بعالوه هزینه تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 

بیست روز قابل اعتراض در محکام عمومی حقوقی گلپا یگان می باشد .م الف 609

سید حسین حسینی قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی حوزه قضایی شهرستان گلپایگان 

ابالغ رای 
شماره ابالغنامه : 9۵10100361۷1011۵ شماره پرونده : 9۵09980361۷00161 شماره بایگانی شعبه : 9۵01۷9   

تاریخ تنظیم : 139۵/11/13 رای دادگاه  در خصوص دعوی خانم عاطفه بابا صفری رنانی به وکالت از 

آقای محمد رضا  رستگار فر به طرفیت آقای ابوالحسن برخورداری به خواسته مطالبه مبلغ 8۷4000000 

ریال به استناد 11 فقره چک به شماره های 269031 -94/3/1۵ الی 269042 – 94/۷/20 و گواهینامه 

های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه 

به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده به عنوان ضامن 

چکهای استنادی نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 

نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت 

دانسته مستندا به مواد 198-۵1۵-۵19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

مواد 310-313-249-314قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت 8۷4000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 24۷42000 ریال به عنوان خسارات دادرسی 

شامل هزینه های دادرسی نشر آگهی تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 

طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 

هر یک از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد . 

م الف 3۵۷88 رپیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی احضار 
در پرونده کالسه 9۵13۷۷ب شعبه 18 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای محمود رضا دهخدایی 

فرزند محمد رضا شکایتی علیه غالم منصوری دایر بر توهین – تهدید – ایرا ضرب و جرح عمدی مطرح 

نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 

از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود  متهم 

جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گرد در در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود .

 م الف 4۵۷۷۵مدیر دفتر شعبه 18 بازرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
 شماره درخواست : 9۵104603۵9800020 شماره پرونده : 92099803۵0200402 شماره بایگانی شعبه : 

940219 تاریخ تنظیم : 139۵/11/9 در پرونده کالسه 940219 شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان شکایتی علیه آقای جمشید اسماعیلی به اتهام استنکاف از دستور مقام قضایی جهت 

رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهمین مجهول المکان می باشند حسب ماده 1۵ قانون 

آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

آگهی می شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 

نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گرردد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده امور مالی دادگستری 

کل استان اصفهان می باشد .

 م الف 3۵۷۷3 

بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی امیر حسین رزاز زاده

خانواده شهید مدافع حرم، سجاد مرادی، درگفت وگو با کیمیای وطن:

 همیشه به ما می گفت 
باید بروم و از دینم محافظت کنم

»روزهای بی قراری« از شنبه در تلویزیون
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حتما بخوانید!

بازگشت آرمیده به تشک کشتی و زندگی پنجشنبه  28  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  372 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 آغاز اردونشینی تیم  ملی تکواندوی بانوان
اردوی تیــم ملــی تکوانــدوی زنان 
بازی هــای  در  شــرکت  بــرای 
همبســتگی کشــورهای اســامی 
و مســابقات قهرمانــی جهــان 
2017 بــا 21 تکوانــدوکار در مرکــز 
تکوانــدو  فدراســیون  جهانــی 
آغــاز شــد. کیانــا اخــوان، فاطمــه 
 مداحــی، ناهیــد کیانــی، ســودابه پورصادقــی، بهــاره ندرخانلــو
ــو  ــا بابال ــه پارســا، مهســا جــدی، مبین ــوری، طیب ــه ام فاطم
ــا  ــودی،  کیمی ــر محم ــی، نیلوف ــه اخاق ــی، هانی ــه همت حنان
نفیســه مخلصــی، زهــرا  ملیــکا میرحســینی،  علیــزاده، 
ــا  ــرزی، پریس ــاجده فرام ــی، س ــه امین ــماعیل، فاطم پوراس
جــوادی، فاطمــه مصطفایــی و اکرم خدابنــده، از تکوانــدوکاران 
ــر  ــان ب ــی زن ــم مل ــت تی ــن اردو هســتند. هدای حاضــر در ای
عهــده مهــرو کمرانــی بــه عنــوان ســرمربی و فاطمــه صفرپــور 
ــه دوم  ــی، مرحل ــام کمران ــا اع ــت. ب ــی اس ــوان مرب ــه عن ب
مســابقات انتخابــی تیــم ملــی، دهــه پایانــی اســفندماه برگزار 

می شود.
ــامی  ــورهای اس ــتگی کش ــای همبس ــن دوره بازی ه چهارمی
26 تــا 28 اردبیهشــت ماه و مســابقات قهرمانــی جهــان 2017 

نیــز تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد. مهــر

پنالتی گیرترین دروازه بان لیگ
ــان  در میــان گلرهــای لیــگ برتــری، تاکنــون تنهــا 7 دروازه ب
موفــق بــه مهــار ضربــات پنالتــی در حیــن بازی هــا شــده اند 
و در ایــن میــان مهــدی اســامی بــا دفــع دو ضربــه پنالتــی 

ــود.  ــوب می ش ــگ محس ــان لی ــن دروازه ب پنالتی گیرتری
ایــن موضــوع در حالــی اتفــاق می افتــد کــه ایــن دروازه بــان 
تنهــا در 5 بــازی ماشین ســازی بــه میــدان رفــت و در باقــی 
ــعود  ــت. مس ــرار داش ــت ق ــم روی نیمک ــن تی ــای ای دیداره
ابراهیمــی، پنالتی زن هایــی بودنــد  حســن زاده و محمــد 
کــه مغلــوب ایــن دروازه بــان شــدند. بــه غیــر از اســامی، 6 
ــق  ــز در بازی هــای لیــگ شــانزدهم موف ــر نی ــان دیگ دروازه ب
بــه مهــار ضربــات پنالتــی شــدند؛ دروازه بان هایــی کــه دو نفــر 
از آن هــا دیگــر در لیــگ برتــر حضــور ندارنــد. شــهاب گــردان 
ــم  ــو از تی ــد طالب ل ــده، وحی ــم پدی ــی روشــنگر از تی و مجتب
فــوالد خوزســتان و محمدرضــا اخبــاری، دروازه بان  هایــی 
هســتند کــه در دوئــل بــا بازیکنــان روبــه روی خــود در 
ــاره  ــب در این ب ــه جال ــده اند. نکت ــروز ش ــی پی ــات پنالت ضرب
اینکــه مانوئــل فرنانــدز، دروازه بــان اســپانیایی و ســابق 
ماشین ســازان نیــز در زمــان حضــور خــود در بازی هــای ایــن 
تیــم موفــق بــه مهــار یــک ضربــه پنالتــی شــده بــود؛ عــاوه 
ــم  ــر تی ــز در براب ــم ســایپا نی ــپ از تی ــر وی الســاندرو فیلی ب
پدیــده موفــق بــه دفــع پنالتــی حریــف شــد؛ دو دروازه بانــی 

ــد. ورزش3 ــر حضــور ندارن ــن روزهــا در لیــگ برت ــه ای ک

 کیانوش رستمی:

هیچ وقت تهدید به رفتن از ایران 

نکردم
قهرمــان المپیــک ریــو گفت: 
مــن هیــچ وقــت تهدیــد بــه 
نکــردم  ایــران  از   رفتــن 
و چنیــن آدمــی نیســتم کــه 
ــی  ــکوی قهرمان ــر روی س ب
ــروم و پرچــم یــک کشــور  ب
ــزاز درآورم.  ــه اهت ــر را ب دیگ
کیانــوش رســتمی دربــاره اینکــه گفتــه شــده رســتمی 
ــردن  ــن ک ــا تمری ــکلش و تنه ــدن مش ــل ش ــرای ح ب
ــرای کشــور  ــه زدن ب ــران و وزن ــن از ای ــه رفت ــد ب تهدی
ــه  ــد ک ــه می دانن ــرد: هم ــان ک ــت، بی ــرده اس ــر ک دیگ
ــائل  ــاره ریزمس ــط درب ــردم، فق ــد نک ــا تهدی ــن اص م
ــات در  ــی اتفاق ــود بعض ــم وج ــردم و گفت ــت ک صحب
داخــل باعــث می شــود کــه بعضــی از کشــورها جرئــت 
ــن را داشــته باشــند چنیــن پیشــنهاداتی را مطــرح  ای
کننــد و مــن از ایــن موضــوع ناراحــت هســتم. اصــا 
بحــث تهدیــد نبــود. برنامــه مــن ایــن اســت کــه بــرای 
کشــورم افتخارآفرینــی کنــم؛ همان طــور کــه قبــا 

این کار را انجام دادم. ایسنا

تمرینات پیکان تا یکشنبه تعطیل شد
پــس از پیــروزی بــزرگ پیــکان مقابــل اســتقال 
خوزســتان، کادر فنــی تمرینــات تیــم را تــا روز یکشــنبه 
تعطیــل اعــام کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــاگردان جالــی 
شــنبه  و  جمعــه  پنجشــنبه،  چهارشــنبه،  روزهــای 
تعطیــل هســتند و پــس از پشــت ســر گذاشــتن ایــن 
تعطیــات چهــار روزه از روز یکشــنبه، تمرینــات خــود را 
ــد. دیــدار بعــدی پیــکان  در پیکانشــهر از ســر می گیرن
در لیــگ برتــر جمعــه، 13 اســفندماه، در شــهر آبــادان 
و مقابــل تیــم صنعــت نفــت برگــزار خواهــد شــد. کاپ

آمار وحشتناک لیونل مسی
ــن  ــاری س ــر پ ــی براب ــازی ضعیف ــلونا ب ــم بارس مهاج
ژرمــن در لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه نمایــش گذاشــت. 
ــش  ــن بازی های ــی از بدتری ــازی یک ــن ب ــی در ای مس
ــای  ــت. توپ ه ــش گذاش ــه نمای ــلونا ب ــرای بارس را ب
زیــادی از دســت داد )18( و پــس از نیمــار بــا 31 

ــود. ــه ب ــن زمین ــن بازیکــن در ای ــوپ، بدتری ت
 یکــی از ایــن لحظــات )از دســت دادن تــوپ(، باعــث 
شــد گل دوم بــازی توســط یولیــان دراکســلر بــه ثمــر 

برســد. گل

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

ــرد  ــرکات منحصربه ف ــل ح ــه دلی ــاحلی ب ــال س فوتب
طرفــداران  زیبــا،  و  فــراوان  و گل هــای  بازیکنــان 
از  یکــی  پرشــین کاپ،  تورنمنــت  دارد.  بســیاری 
اتفاقــات مهــم و خــوب فوتبــال ســاحلی در کشــورمان 
ــهری ها  ــر بوش ــی بی نظی ــا میزبان ــاال ب ــه ح ــت ک اس

رنگ وبویــی دیگــر گرفتــه اســت.
 بی شــک اگــر پرشــین کاپ بــا حضــور تیم هــای 
اوکرایــن  ایتالیــا،  ایــران،   ملــی فوتبــال ســاحلی 
و لهســتان در تهــران و در کمــپ تیم هــای ملــی برگــزار 
می شــد، تعــداد تماشــاگران ایــن بازی هــا قابــل 
شــمارش بــود؛ امــا ایــن بازی هــا در حالــی در بوشــهر 
ــتان  ــران – لهس ــن و ای ــا – اوکرای ــازی ایتالی ــا ب و ب
اســتارت خــورد کــه نزدیــک بــه 3 هــزار تماشــاگر در 
اســتادیوم حاضــر بودنــد؛ آن هــم در اســتادیومی کــه 
تنهــا ظرفیــت 1500 نفــر را دارد؛ نکتــه ای کــه تحســین 
تیم هــای خارجــی و حتــی مهــدی تــاج، رئیــس 

ــه همــراه داشــت. ــال، را ب فدراســیون فوتب
    بازتاب در رسانه های جهان

ایــن تورنمنــت، یــک اتفــاق نیــک بــرای فوتبــال 
ــاه  ــد م ــی بای ــم مل ــه تی ــژه ک ــت. به وی ــاحلی اس س
ــی  ــی آت ــی جــام جهان ــرای انتخاب ــزی ب ــده در مال آین
بــا تیم هــای آســیایی مســابقه دهــد. از همــه مهم تــر 
ــا  ــزرگ دنی ــای ب ــی از تیم ه ــران در میزبان ــت ای ظرفی
ــاب  ــد و بازت ــیده ش ــه رخ کش ــا ب ــزاری بازی ه و برگ

اخبــار ایــن تورنمنــت در رســانه های معتبــر دنیــا 
خــط بطانــی خواهــد بــود بــر تبلیغــات کذایــی علیــه 
ــه متاســفانه در رســانه های خارجــی  ــران ک ــت ای امنی

بــرای آن هــم هزینه هــای زیــادی  وجــود دارد و 
صــرف می شــود.

ــورها  ــوم، کش ــزاره س ــات و ه ــر ارتباط ــروز در عص  ام

ــایر  ــود در س ــای خ ــی توانمندی ه ــرای معرف ــی ب حت
تــاش  و  می آورنــد  روی  ورزش  بــه  عرصه هــا 
می کننــد بــا میزبانــی از مســابقات مهــم اهــداف 

ــد. ــی کنن ــود را نهای خ
    برگزاری مسابقات مهم در شهرهای دیگر

برگــزاری پرشــین کاپ در بوشــهر، بهانــه ای اســت کــه 
ــه  ــی را هــم ب ــم مل ــال بازی هــای تی فدراســیون فوتب
شــهرها دیگــر ببــرد. اتفاقــی کــه در فوتبــال حرفــه ای 
مرســوم اســت و شــاید بتــوان گفــت از زمــان اجرایــی 

ــذرد.  ــک دهــه می گ ــه ی ــک ب شــدن آن، نزدی
اخیــرا زمزمه هایــی بــود مبنــی بــر اینکــه دیــدار 
ــای  ــیس و زیب ــتادیوم تازه تأس ــن در اس ــران – چی ای
ــیون  ــا فدراس ــود؛ ام ــزار ش ــهد برگ ــای مش ــام رض ام
فوتبــال دوبــاره اســتادیوم آزادی را بــه عنــوان میزبــان 

ــرد.  ــی ک ــی معرف ــم مل ــای تی بازی ه
ــه  ــی ب ــم مل ــای تی ــی دیداره ــردن میزبان ــول ک مح
شــهرهای دیگــر، ضمــن اســتقبال تماشــاگران، ســبب 
ــود  ــهرها می ش ــخت افزاری در ش ــات س ــاد امکان ایج
و دیگــر شــهرها هم پــای تهــران رشــد خواهنــد کــرد و 

ایــن بــه ســود فوتبــال کشــور اســت.
کافــی اســت فقــط بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم 
ــه  ــه ای شــد ک ــت پرشــین کاپ در بوشــهر بهان تورنمن
بوشــهری ها ظــرف کمتــر از یــک مــاه اســتادیوم 
ــه  ــت 1500 بســازند؛ اســتادیومی ک ــا ظرفی ســاحلی ب
ــاحلی  ــال س ــازمان فوتب ــده س ــین نماین ــی تحس حت

ــت. ــراه داش ــه هم ــان را ب جه

به بهانه برگزاری جام پرشین کاپ در بوشهر

خون تازه در رگ های فوتبال ساحلی

رئیــس کمیتــه پزشــکی فدراســیون کشــتی بــا اشــاره 
بــه شــرایط جســمانی خــوب ابوالفضــل آرمیــده گفت: 
ــی پیــش رود، ظــرف  ــه خوب ــودی او ب ــد بهب اگــر رون
رقابت هــا  صحنــه  وارد  می توانــد  آینــده  پنج مــاه 

شــود.
دربــاره  تــورج ملک محمــدی  دکتــر   
وضعیــت ابوالفضــل آرامیــده، کشــتی گیر 
16 ســاله کــه مــدال برنــز 2016 آســیا را 
در کارنامــه خــود دارد افــزود: وی پــس 
ســخت  بیمــاری  کــردن  ســپری  از 
فدراســیون  هماهنگــی  بــا  خونــی 
 کشــتی و بــه درخواســت دکتــر شــاهی

پزشــک معالجــش بــه همــراه خانــواده راهــی مشــهد 
ــرایط  ــدا از ش ــف خ ــه لط ــروز ب ــد و ام ــدس ش مق
ــی برخــوردار اســت.  جســمانی و روحــی بســیار خوب
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آرمیــده چــه زمانــی 
ــا  ــت: ب ــردد، گف ــتی بازگ ــه کش ــه صحن ــد ب می توان

 انگیــزه خوبــی کــه ایــن کشــتی گیر در حال حاضــر دارد 
و بــا حمایت هــای درمانــی تیــم پزشــکی بیمارســتان 
امــام خمینــی و بــا تــاش فدراســیون کشــتی، ســعی 
ــه  ــر چ ــتی گیر ه ــن کش ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب م
ــه  ــد ب ــود، بتوان ــی خ ــد درمان ــی رون ــا ط ــریع تر ب س
ــس  ــه پ ــردد. البت ــا بازگ ــه رقابت ه صحن
ــتی گیر  ــن کش ــهد ای ــت از مش از بازگش
نیــاز بــه چنــد چــکاپ کوچــک دارد کــه از 
ــن چکاپ هــا ــا انجــام ای ــد ب  ســال جدی

ــا  ــرای حضــور در رقابت ه شــرایطش را ب
بررســی خواهیــم کــرد. 

کــرد:  خاطرنشــان  ملک محمــدی 
ــتی گیر در  ــن کش ــه از ای ــی ک ــن آزمایش ــق آخری طب
ــام  ــده، تم ــه ش ــی)ره( گرفت ــام خمین ــتان ام بیمارس
ــدن ایــن ورزشــکار وجــود  ــدی کــه در ب ســلول های ب
داشــت، از مغــز اســتخوانش خــارج شــده و شــرایط 

ــنا ــت. ایس ــودی اس ــه بهب او رو ب

بازگشت آرمیده به تشک کشتی و زندگی
وزیــر ورزش و جوانــان دیــروز بــه همــراه معاونــان خــود بــا 
مدیــران صداوســیما بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداخــت کــه 
ــه مســئله حــق پخــش  ــوان ب بخــش اساســی آن را می ت
ورزشــی مرتبط دانســت. مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش 
و جوانــان، در نشســتی بــا حضــور اصغــر پورمحمــدی، مدیر 

ــی  ــورای تخصص ــس ش ــه و رئی ــبکه س ش
بخش هــای  کل  مدیــران  و  صداوســیما 
مختلــف خبــری و تولید ســازمان صداوســیما 
حضــور یافــت کــه از برنامه هــای طرفیــن در 
ــت  ــی صحب ــای ورزش ــا همکاری ه ــه ب رابط
شــد. وزیــر ورزش و جوانــان از پیشــنهاد 
شــبکه  دومیــن  راه انــدازی  بــرای  خــود 

ــه  ــداری ک ــت: در دی ــر داد و گف ــز خب ــی ورزش نی تخصص
ــازمان  ــس س ــکر، رئی ــای علی عس ــا آق ــش ب ــدی پی چن
ــن شــبکه  ــدازی دومی صداوســیما داشــتم، پیشــنهاد راه ان
تلویزیونــی ورزش را بــرای پوشــش اخبــار و مســابقات 
ــوان دســتگاه  ــه عن ــدال دادم و ب ــر م ــه و پ رشــته های پای

متولــی ورزش کشــور، آمادگــی همراهــی و حمایــت از 
 ایــن موضــوع را داریــم؛ امــا بحــث مهــم وزیــر ورزش 
و جوانــان بــا مدیــران صداوســیما را می تــوان بــه موضــوع 
ــوط دانســت. مســئله ای کــه  ــی مرب حــق پخــش تلویزیون
ــوده  ــال ها ب ــن س ــام ای ــی ها در تم ــزرگ ورزش ــته ب  خواس
و همــواره بــا بن بســت مواجــه شــده اســت. 
ســلطانی فر گفــت: نــگاه مــن بــه ایــن 
مســئله مهــم بــرای فوتبــال، بــرد - بــرد 
اســت و در این بــاره بــا رئیــس ســازمان 
مفصــل صحبــت کرده ایــم و امیــدوارم بــه زودی 

ــم.  ــدا کنی ــر دســت پی ــه راهــکاری مؤث ب
ــن جلســه پورمحمــدی، رئیــس  در ادامــه ای
از  تقدیــر  بــا  صداوســیما،  ورزش  تخصصــی  شــورای 
تاش هــای وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: آثــار خــوب 
ــود  ــده می ش ــدت دی ــن م ــما در ای ــور ش ــی حض  مدیریت
 و بــا انتخــاب معاونــان متخصــص و آشــنا بــه ورزش 
کمـک بزرگـی به هدایـت ورزش کشـور کردیـد. ورزش 3

آگهی ابالغ به آقای مهدی مودب
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آقای ناصر طاهری فرزند محمود خان از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 95/141714/50103/4 

نگردیده است  او ممکن  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  احضاریه  اباغ  و  تعقیب است  تحت 

بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه 

از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به 

قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  عدم حضور پس  در صورت  اتهام خویش حاضر شود 

معمول خواهد گردید .

م الف 35746 دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 

آگهی تبادل لوایح 
بایگانی   شماره   9509980350900179  : پرونده  شماره   9510100350913201  : اباغنامه  شماره 

خواسته  به  دادخواستی  ستون  پوالد  سیامک  1395/11/12آقای   : تنظیم  تاریخ   950219  : شعبه 

آنجا که  از  است  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به   9509970350901291 دادنامه  از  خواهی  نظر  تجدید 

می  اباغ  نامبرده  باشندبه  می  المکان  مجهول  یعقوب  فرزند  وکیلیان  حسین  خوانده  نظر  تجدید 

به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز   10 ظرف  شود 

نیکبخت  شهید  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  دفتر 

پاسخی  چنانچه  و  نمایند  مراجعه   134 اتاق  اول  ط  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 

ارسال  نظر  تجدید  دادگاه  به  همین کیفیت  با  پرونده  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  دادگاه  به   دارد 

می گردد .

 م الف 35762 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

دادنامه 
شماره : 352/95 تاریخ : 95/10/20 کاسه پرونده : 352/95 شماره دادنامه : 742 تاریخ رسیدگی : 

95/10/19 مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل خواهان : 

عابدین حاجی زاده بیدگلی ف محمد – آران و بیدگل خ شهدا معراج 14 نبش میدان پاساژ هادی ط 

فوقانی  خوانده 1- مجید مداح ف رجبعلی 2- محمد تقی احمدی بیدگلی ف عباس مجهول المکان 

خواسته مطالبه طلب گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

محمد  بیدگلی ف  زاده  حاجی  عابدین  دادخواست  در خصوص  شورا   قاضی  رای   . نماید  می  رای 

بوکالت علی رمضانی  به طرفیت مجید مداح – محمد تقی احمدی بیدگلی  به خواسته مطالبه مبلغ 

بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال  یک فقره چک به شماره 3045998-1395/2/15 عهده 

بانک کشاورزی شعبه کاشان خ رجایی بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 

محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات 

خواهان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 

صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 

وجه چک نماید اراپه نکرده اند فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 

95/10/19 و با احراز اشتغال ذمه خواندعه و استسحاب دین و مستندا به ماده 19 قانون شورا های 

حل اختاف و مواد 310 -311-313 از قانون تجارت و198 – 519-522 از قانون آپین دادرسی مدنی 

بابت اصل  به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون وپا نصد هزارریال  حکم به محکومیت خوانده 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 

اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 

اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در محکام عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل می باشد .

 م الف :13/2/95/747

 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل 

حصر وارثت 
آقای منصور رحیمی دارای شناسنامه 3164 به شرح دادخواست به کاسه 6266/95 از این دادگاه 

بشناسنامه  رحیمی  نیما  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

1275043429 در تاریخ 95/3/2 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- منصور رحیمی  3164 پدراینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36519 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
از   6288/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   13 شناسنامه  دارای  )ذینفع(  خاکی  مصطفی  آقای 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر خاکی رنانی 

الفوت آن  اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 52/10/11  بشناسنامه 1054 در 

مرحوم منحصر است به 1- اصغر خاکی 190   2- تقی خاکی رنانی 270   3- مصطفی رنانی 385   

4- مرتضی رنانی 202  5- کاظم رنانی  452  6- عزت رنانی 380   7- بتول رنانی 175  8- سکینه 

سلیمی فرد رنانی 6277 9- حسن خاکی 27  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36524 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
خانم  مینا اخوان شریف دارای شناسنامه 1271992647 به شرح دادخواست به کاسه 6144/95 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمن اخوان 

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   95/6/29 تاریخ  در   1452 بشناسنامه  شریف 

نجام  با  اینک  فرزند     1271992647 شریف  اخوان  مینا   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

یا  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

واالگواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  دادگاه  به  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از   وصیتنامه 

 شد .

 م الف 36521 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
خانم  سمانه اقتصادی دارای شناسنامه 3029 به شرح دادخواست به کاسه 6133/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اقتصادی  بشناسنامه 213 

در تاریخ 95/10/20 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- سمانه اقتصادی 3029 فرزند 2- سمیه اقتصادی 3826 فرزند 3- سمیرا اقتصادی 4757 

فرزند 4- سارا اقتصادی 1271263165 فرزند اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36514 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان    

حصر وارثت 
خانم  وحیده ماجد دارای شناسنامه 2135 به شرح دادخواست به کاسه 6166/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور رحمانیان حسین آبادی   

بشناسنامه 831 در تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- نیما رحمانیان حسین آبادی 1274080053 فرزند 2- وحیده ماجد 213 

همسر 3- عصمت طاهری حسین آبادی 15525 مادر 4- محمد علی رحمانیان حسین آبادی 328 

تا هر کس  نماید  آگهی می  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  نجام  با  پدراینک 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد .

 م الف 36515 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان    

حصر وارثت 
آقای اسماعیل امینی نوگورانی دارای شناسنامه 6200023131 به شرح دادخواست به کاسه 6263/95 

امینی  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 

نوگورانی بشناسنامه 4 در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

امینی  مرضیه   فرزند2-   6200023131 نوگورانی  امینی  اسماعیل   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

نوگورانی 1260 فرزند3- زهرا امینی نوگورانی 372 فرزند 4- هما جعفری نو گورانی 8 همسر  اینک با 

نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36462 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
آقای منصور رحیمی دارای شناسنامه 3164 به شرح دادخواست به کاسه 6265/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری حبیبی بشناسنامه 312 

در تاریخ 95/3/2 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- ناصر رحیمی 1757 فرزند 2- شها رحیمی 13281 فرزند3- سپیده  رحیمی 1920047069  

تشریفات  نجام  با  اینک  همسر     3164 منصورحیمی   - فرزند   2477 رحیمی  فرزند40-سمیه  

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36461 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
آقای محمد رضا مصطفوی  دارای شناسنامه 1679 به شرح دادخواست به کاسه 6187/95 از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فخر السادات قریشی 

بشناسنامه 4683 در تاریخ 95/9/18 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

به 1- مسعود مصطفوی اصفهانی 252 فرزند 2- سعید مصطفوی اصفهانی  مرحوم منحصر است 

 1679 اصفهانی  مصطفوی  رضا  فرزند4-محمد   875 اصفهانی  مصطفوی  پرویز  فرزند3-   26487

با نجام تشریفات مقدماتی درخواست  اینک  فرزند5- فرزانه مصطفوی اصفهانی 34321 فرزند   

مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36464 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
خانم  شها صادقی  دارای شناسنامه 3194 به شرح دادخواست به کاسه 6182/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی صادقی بشناسنامه 

733 در تاریخ 95/7/17 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- علیرضا صادقی 967 فرزند 2- مریم صادقی 2597 فرزند    3- شها صادقی 3194 

فرزند    4-شیرین  صادقی 1949 فرزند    5- فخر السادات بهشت نژاد 1031 همسراینک با نجام 

یا  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36465 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   6181/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   112 شناسنامه  دارای  حسام  مرتضی  آقای 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس حسام  بشناسنامه  درخواست گواهی حصر وراثت 

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   95/8/15 تاریخ  در   46602

منحصر است به 1- محسن حسام 965 فرزند 2- محمد حسام 1897 فرزند 3- مرتضی حسام 

112 فرزند 4- نرجس حسام 1270027298  فرزند 5- فاطمه حسام 2398 فرزند اینک با نجام 

یا  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36466 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
خانم صدیقه کسایی دارای شناسنامه 1456 به شرح دادخواست به کاسه 6222/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم قمصری اصفهانی بشناسنامه 

16579 در تاریخ 95/5/4 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- محمد رضا کسایی کوپایی 340 فرزند 2-ابوالفضل  کسایی کوپایی 256 فرزند3-صدیقه  

کسایی کوپایی 1456 فرزند4- مریم کسایی کوپایی 1075 فرزند5- مرضیه کسایی کوپایی 692 فرزند    

اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

 دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد

 شد .

 م الف 36467 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان   

حصر وارثت 
خانم فاطمه فانیان دارای شناسنامه 60360 به شرح دادخواست به کاسه 6217/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر خجسته نیا بشناسنامه 

591 در تاریخ 95/7/16 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- رسول خجسته نیا 51535 فرزند 2- رضا خجسته نیا 452 فرزند  3-زهرا خجسته نیا 

49702 فرزند  4- زهره خجسته نیا 51806 فرزند  5- فاطمه فانیان 60360 همسر  اینک با نجام 

یا  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36468 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای محمود نصر اصفهانی دارای شناسنامه 1000 به شرح دادخواست به کاسه 6115/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سلطان نصر اصفهانی  

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دایمی خود  اقامتگاه   59/2/2 تاریخ  در   10012 بشناسنامه 

1000 فرزند 2- عبدالحسین نصر اصفهانی 352  به 1- محمود نصر اصفهانی  مرحوم منحصر است 

فرزند 3- سلطنت  نصر اصفهانی 3522 فرزند4- عزت نصر اصفهانی 2 فرزند5-غامحسین  نصر 

اصفهانی 3518 همسر اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم 

دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36470 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
خانم زهره سرجوقیان دارای شناسنامه 695 به شرح دادخواست به کاسه 6209/95 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین دهقان بشناسنامه 5 

منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   88/7/12 تاریخ  در 

فرزند3-سیده   695 زهره سرجوقیان  فرزند2- سیده  1- سید حسین سرجوقیان 1978  به  است 

سرجوقیان  فرزانه  سیده  فرزند5-   639 سرجوقیان  زهرا   فرزند4-سیده   668 سرجوقیان  فروزان 

تا  نماید  آگهی می  نوبت  نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  فرزند   1804

هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36469 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   6108/95 کاسه  به  دادخواست  شرح  به   11 شناسنامه  معماردارای  فرزاد  آقای 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا معماربشناسنامه 136 در 

تاریخ95/9/21 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- محمد علی معمار 36039 برادر زاده 2- احمد معمار 1980 برادر زاده  3-فرزاد معمار 11 برادر زاده  

4- فاطمه معمار 190 برادر زاده  5- فخری  معمار 1282 برادر زاده    اینک با نجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36471 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای فضل اله دهقانی ناژوانی دارای  شناسنامه 5 به شرح دادخواست به کاسه 6147/95 از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهری دهقانی ناژوانی 

بشناسنامه238  در تاریخ 87/12/20 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- یداله رحیمی کلیشاد 50 همسر 2- سیف اله دهقانی ناژوانی 648 برادر 

3- بدری دهقانی ناژوانی 292 خواهر     4- فضل اله دهقانی ناژوانی 5 برادر     5- ملوک دهقانی 

ناژوانی 540 خواهر         اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم 

دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36472 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
این  از   6146/95 کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1793 شناسنامه  دارای   سورد  کوروش  آقای 

سورد  علی  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه 

الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   95/7/12 تاریخ  در    370 بشناسنامه 

نادر  فرزند3-   661 داریوش  سورد  فرزند 2-  1- کورش سورد 1793  به  آن مرحوم منحصر است 

نجام  با  اینک  همسر          871 ستاری  اشرف  فرزند5-   982 مریم سورد  فرزند4-   220 سورد 

یا  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

واالگواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه  به  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از   وصیتنامه 

شد . 

م الف 36473 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای حمید رضا مهتاب دارای  شناسنامه 1271812701 به شرح دادخواست به کاسه 6125/95 از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد مهتاب بشناسنامه 

187  در تاریخ 95/12/27 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- حمید رضا مهتاب 1271813701 فرزند  2- سعید مهتاب گزکن 92348فرزند         3- 

مینا  مهتاب گزکن  9805 فرزند 4- نرگس مهتاب گزکن 5013   فرزند    5- زینت مباشری اصفهانی 

47319 همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 36474 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 
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ـــمـــاره 372 ســـــال سوم              ݡسݒ

 نام نویسی نهمین آزمون سراسری 

»ترنم وحی«
نام نویـســـی نهمیـــن آزمـــون 
ــژه  ــم وحــی« وی سراســری »ترن
حافظــان کل مؤسســه مهــد قرآن 
ــاز می شــود.  از اول اســفندماه آغ
نهمیــن دوره آزمــون سراســری 
حفــظ کل قــرآن همراه بــا ترجمه 
و تدبــر »ترنــم وحــی« ویــژه 
ــدای  ــرآن از ابت ــد ق ــان کل عضــو مؤسســه کشــوری مه حافظ
اســفندماه ســال جــاری آغــاز می شــود. پــس از انجــام 
ــام و تطبیــق مــدارک حافظــان قــرآن جهــت شــرکت در  ثبت ن
ــد  ــزی مؤسســه مه ــر مرک ــر اســاس دســتورکار دفت ــون، ب آزم
قــرآن، آزمــون شــفاهی و کتبــی مرحلــه اســتانی در اردیبهشــت 
ســال آینــده بــه طــور همزمــان در دفاتــر مهــد قــرآن اســتان ها 
ــظ کل  ــون حف ــزاری آزم ــود. برگ ــزار می ش ــتان ها برگ و شهرس
»ترنــم وحــی« بــه منظــور شناســایی، شــکوفایی اســتعدادهای 
درخشــان قرآن آمــوزان در زمینــه حفــظ، مفاهیــم و نیــز تحقــق 
بخشــیدن بــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب بــرای تربیــت 10 
ــد  ــه مه ــد. مؤسس ــد ش ــزار خواه ــرآن برگ ــظ ق ــون حاف میلی
قــرآن، نخســتین مؤسســه ای اســت کــه بــه صــورت تخصصــی 
ــا 150  در زمینــه حفــظ قــرآن کریــم اقــدام کــرد و هم اکنــون ب
ــه  ــدان ب ــت دارد. عاقه من ــور فعالی ــتان کش ــعبه در 23 اس ش
ــد  ــات بیشــتر می توانن ــون و کســب اطاع ــن آزم شــرکت در ای

به سایت مهد قرآن مراجعه کنند. فارس

 شرکت ۴۰۰ هزار قرآن آموز 

در بزرگ ترین المپیاد قرآنی
ــه  ــا اشــاره ب معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف ب
مطالبــات قرآنــی مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تربیــت 10 
میلیــون حافــظ قــرآن، از برگــزاری بزرگ تریــن المپیــاد حفــظ 
ــا شــرکت ۴00 هــزار قــرآن آمــوز در روز پنجشــنبه 2۸  قــرآن ب
بهمن مــاه در 3۶0 نقطــه کشــور خبــر داد. حجت االســام و 
ــه  ــرح ک ــن ط ــرد: ای ــار ک ــرف خانی اظه ــد ش ــلمین احم المس
ــوان  ــاب، بان ــجویان، ط ــنی، دانش ــای س ــام گروه ه ــامل تم ش
خانــه دار و شــاغان سراســر کشــور می شــود، در 3۶0 شهرســتان 
ــود. وی در  ــزار می ش ــی برگ ــوزه امتحان ــتان و در 5۸0 ح و اس
ــی  ــی از طرح های ــرح، یک ــن ط ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب ادام
اســت کــه درصــدد هســتیم تدابیــر و مطالبــات قرآنــی مقــام 
ــی  ــادآور شــد:  طــرح مل ــری در آن اجــرا شــود، ی معظــم رهب
ــه  تربیــت حافظــان قــرآن کریــم از ســال ۹1 در لبیک گویــی ب
بیانــات رهبــری در ســازمان اوقــاف آغــاز شــد و تــا ســال ۹5 در 
پنــج ســال بیــش از یــک میلیــون و ۶5۸ هــزار نفــر در طــرح 
ملــی قــرآن شــرکت کردنــد و توانســتند آیاتــی از قــرآن کریــم 

را از یــک تــا 30 جــزء حفــظ کننــد. ایســنا

اخبار کوتاه

آغاز مرمت قلعه تاریخی مورچه خورت
مدیر میــراث فرهنگی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه از آغــاز 
ــزرگ و  ــه ب ــت قلع ــرح مرم ط
تاریخــی شــهر مورچه خــورت 

خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
ــب  ــن مطل ــام ای ــا اع ــرازی ب ــواد چه ــان، ج ــتان اصفه اس
گفــت: بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار ملــی جهــت مرمــت 
ایــن قلعــه تاریخــی، کار مرمــت و استحکام بخشــی برج هــا 
ــاز  ــورت آغ ــی مورچه خ ــه تاریخ ــی قلع ــای خارج و دیواره

ــد.  ش
ــه وســعت ایــن قلعــه تاریخــی کــه  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
 مســاحتی در حــدود 33 هــزار متــر مربــع را شــامل می شــود

اولویت بنــدی  و  بررســی های صورت گرفتــه  اســاس  بــر 
مرمــت ایــن بنــا، در حــال حاضــر استحکام بخشــی و 
ــر  ــر اث ــه ب ــه ک ــی قلع ــای بیرون ــا و دیواره ــت برج ه مرم
گذشــت زمــان، فرســایش و آب شســتگی دچــار آســیب های 
ــزرگ  ــی شــده، آغــاز شــد. شــایان ذکــر اســت ارگ ب فراوان
ــده  ــع ش ــورت واق ــی مورچه خ ــهر تاریخ ــورت در ش  مورچه خ
و یکــی از بزرگ تریــن مجموعه هــای تاریخــی و خشــتی 
ــه  ــه در ارگ مورچه خــورت ابنی ــه ای ک ــه گون کشــور اســت؛ ب
ــای  ــزاده، خانه ه ــجد، امام ــام مس ــون حم ــددی همچ متع
روســتائی و حتــی بــازار وجــود دارد. در حــال حاضــر 
 هنــوز چنــد خانــواده در ایــن قلعــه تاریخــی ســکونت

 دارند. میراث

تغییر زمان قطعی کردن ثبت نام سفر عتبات
ــاره تغییــر در زمــان  ســازمان حــج و زیــارت اطاعیــه ای درب
قطعــی کــردن ثبت نــام در کاروان هــای نــوروزی عتبــات 
صــادر کــرد. در ایــن اطاعیــه ســازمان حــج و زیــارت 
ــام  ــش ثبت ن ــه پی ــات ک ــان ســفر عتب ــه متقاضی ــاب ب خط
ــراوان  ــتقبال ف ــه اس ــه ب ــا توج ــت: ب ــده اس ــد، آم کرده ان
زائــران بــرای تشــرف بــه عتبــات در نــوروز، ثبت نــام قطعــی 
محــدوده  در  اعــزام  بــرای  قرعه کشــی  پذیرفته شــدگان 
ــه روز  ــا 31 اردیبهشــت ســال ۹۶ ب ــی 2۴ اســفند ۹5 ت زمان

ــت. ــده اس ــول ش ــفندماه موک ــنبه 2 اس دوش
 ثبت نــام اولویت هــای 1 تــا 10 رأس ســاعت های قبلــی 
ایــن ســازمان کــه در  اعام شــده در اطاعیــه پیشــین 
ادامــه آمــده، از طریــق ســامانه www.atabat.haj.ir در روز 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــفندماه انج ــنبه دوم اس دوش
می تواننــد  نیــز  )ذخیــره(   11 اولویــت  پذیرفته شــدگان   
ــه  ــا مراجع ــفندماه ب ــورخ 7 اس ــنبه م ــاعت 10:30 روز ش س
ــود در  ــام خ ــردن ثبت ن ــی ک ــرای قطع ــامانه ب ــن س ــه ای ب

ــارت ــج و زی ــازمان ح ــد. س ــدام کنن ــا اق کاروان ه

اخبار کوتاه

ــارکت  ــتی از مش ــع دس ــادرات صنای ــر ص ــر کل دفت مدی
اســتان های تهــران و اصفهــان در نمایشــگاه ملــی صنایــع 
دســتی خبــر داد. پویــا محمودیــان، مدیــر کل دفتــر 
صــادرات صنایــع دســتی، گفــت: نمایشــگاه ملــی صنایــع 
دســتی 2۸ بهمن مــاه تــا 1 اســفندماه در ســالن های 

نمایشــگاه های  دائمــی  محــل   11 و   10
بین المللــی تهــران ازســاعت ۸:30 تــا 1۶ 
برگــزار می شــود. او ادامــه داد: افتتاحیــه 
ایــن نمایشــگاه ســاعت 10:30 پنجشــنبه 
2۸ بهمــن بــا حضــور زهــرا احمدی پــور 
ــع  رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنای
هیجــاوی  غــدا  گردشــگری،  و  دســتی 

ــیه ــیا و اقیانوس ــتی در آس ــع دس ــه صنای ــس اتحادی  رئی
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــاون صنای ــق مع ــن نامورمطل بهم
ســنتی کشــور و جمعــی از مدیــران و هنرمنــدان کشــوری 
در محــل نمایشــگاه های بین المللــی برگــزار می شــود. 
مدیــر کل دفتــر صــادرات اظهــار کــرد: در ایــن نمایشــگاه 

ــتان ها  ــار اس ــع در اختی ــر مرب ــعت 2۴00 مت ــه وس ــه ب ک
قــرار گرفتــه، هنرمنــدان و تولیدکننــدگان از 31 اســتان 
ــر  ــگاه 17۴ مت ــن نمایش ــد. در ای ــارکت دارن ــور مش کش
ــگان از ســوی معاونــت صنایــع دســتی  ــع فضــای رای مرب
ــدان اســتان های محــروم کشــور  ــار هنرمن کشــور در اختی
ــان  ــان بی ــت. محمودی ــده اس ــرار داده ش ق
کــرد: بخش هــای بازرگانــی مشــارکت کننده 
صنفــی  واحدهــای  نمایشــگاه ها،  ایــن 
صادرکننــدگان  اینترنتــی،  فروشــگاه های 
بیشــترین  و  بانــوان هســتند  انجمــن  و 
ــه اســتان های اصفهــان  ــوط ب مشــارکت مرب
و تهــران )هــر کــدام حــدود 25 غرفــه( 
ــگاه  ــه نمایش ــز در محوط ــایری نی ــادر عش ــش چ ــت. ش اس
ــر  ــا، جواه ــگاه ط ــن نمایش ــن نهمی ــد. همچنی ــور دارن  حض
ســاعت و صنایــع وابســته و ســومین نمایشــگاه بین المللــی 
ــا نمایشــگاه  ــان ب ــب و ماشــین ابزار، همزم ــزارآالت، قال اب

ملــی صنایــع دســتی برگــزار می شــود. ایســنا

رئیــس میــراث فرهنگــی و گردشــگری گلپایــگان گفــت: 
طبــق بــرآورد ســتاد اســکان گلپایــگان، گردشــگری در نــوروز 
ــر  ــته دو براب ــال گذش ــد س ــه چن ــبت ب ــتان نس ــن شهرس ای
می شــود. مهــدی نوبخــت در حاشــیه برگــزاری اولیــن 
ســتاد دائمــی خدمــات ســفر ویــژه نــوروز ۹۶ کــه بــا حضــور 

اجتماعــات  ســالن  در  ذی ربــط  مســئوالن 
فرمانــداری شهرســتان صــورت گرفــت، ضمــن 
ــت:  ــار داش ــه)س( اظه ــه فاطمی ــلیت ده تس
ایــن  مصوبــات  و  تصمیمــات  اتخــاذ  بــا 
جلســه و اقداماتــی کــه مقــرر اســت کمیته هــای 
زیرمجموعــه ایــن ســتاد از دســتگاه های مختلف 
ــا در  ــی م ــد، پیش بین شهرســتان صــورت دهن

ــن  ــا کمتری ــوروز ب ــافران ن ــه مس ــانی ب ــوع خدمات رس موض
مشــکات اجرایــی خواهــد شــد. وی افــزود: علی رغــم اینکــه 
ــوروزی  ــتاد ن ــه س ــران زیرمجموع ــی از مدی ــی برخ پیش بین
بــرآورد ثابــت بــودن جمعیــت گردشــگری در گلپایــگان 
ــگری در  ــه گردش ــت اینک ــهود اس ــه مش ــن آنچ ــت؛ لیک اس

ــته دو  ــال گذش ــد س ــه چن ــبت ب ــتان نس ــن شهرس ــوروز ای ن
برابــر شــده. امیدواریــم بــا مجموعــه خدماتــی کــه در راســتای 
 پذیرایــی از مســافران در مجموعه هــای هتــل ارگ گوگــد
ــدی، مهمانســراهای  ــر مه مهمانســرای جهانگــردی، مهمانپذی
ــر 7  ــغ ب ــرورش( )بال ــوزش و پ ــکان )آم ــتاد اس ادارات و س
واحــد آموزشــی بــا بیــش از ۸0 کاس( جهــت 
اســکان فرهنگیــان و کارمنــدان دولــت صــورت 
می گیــرد، بتوانیــم در ارائــه خدمــات همچــون 

ــق باشــیم. ســال های گذشــته موف
و گردشــگری  فرهنگــی  میــراث  رئیــس   
گلپایــگان بــا تأکیــد بــر اینکــه کمــپ چــادری 
ــه  ــا توجــه ب ــگان ب ــن گلپای ــده ت ــارک هف در پ
شــرایط مســاعد بــودن هــوا نیــز دایــر خواهــد بــود، تصریــح 
ــگان  ــگری گلپای ــی و گردش ــراث فرهنگ ــه می ــرد: مجموع ک
طبــق روال هــر ســاله بروشــورهایی بــه منظــور معرفــی 
ــافرتی  ــگری و مس ــم گردش ــاخت های مه ــات و زیرس امکان

ــت. ــده اس ــدارک دی ــوروز ۹۶ ت ــافران ن ــرای مس ب

ستاد اسکان گلپایگان، پذیرای دو برابری مسافران نوروز ۹۶ استحضور پررنگ اصفهان در نمایشگاه صنایع دستی کشور

حتما بخوانید!
حضور پررنگ اصفهان در نمایشگاه ...

حصر وارثت 
آقای علیرضا رهبری دارای  شناسنامه 2032 به شرح دادخواست به کاسه ۶131/۹5 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت رهبری بشناسنامه 

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   ۹5/10/22 تاریخ  در    130۴

منحصر است به 1- علیرضا رهبری 2032 فرزند 2- علی اکبر رهبری کرویه ۸۸3۹ فرزند   3- جمیله 

رهبری کرویه 1033 فرزند              ۴- خدیجه رهبری کرویه ۶۸0 فرزند   5- حسین سلیمانی 

پور133۹ همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴7۶ دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   ۶12۴/۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  به   35 شناسنامه  دارای   عابدین  زهرا  خانم 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دوست مرتضی علی  

بشناسنامه 5255۶  در تاریخ ۹5/۹/۴ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- مهدی دوست مرتضی علی 10۶20 فرزند 2- مسعود دوست مرتضی علی 

2۶۹ فرزند3 – فرشته دوست مرتضی علی 1۶۸0 فرزند۴-فاطمه  دوست مرتضی علی ۴7۸ فرزند5- 

زهرا عابدین خوابجانی 35 همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به 

دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 3۶۴75 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   ۶12۴/۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  به   35 شناسنامه  دارای   عابدین  زهرا  خانم 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دوست مرتضی علی  

بشناسنامه 5255۶  در تاریخ ۹5/۹/۴ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- مهدی دوست مرتضی علی 10۶20 فرزند 2- مسعود دوست مرتضی علی 

2۶۹ فرزند3 – فرشته دوست مرتضی علی 1۶۸0 فرزند۴-فاطمه  دوست مرتضی علی ۴7۸ فرزند5- 

زهرا عابدین خوابجانی 35 همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به 

دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴75 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای محمد کاظمی دارای  شناسنامه 1537 به شرح دادخواست به کاسه ۶12۹/۹5 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی کاظمی بشناسنامه 

2۹1  در تاریخ ۹5/۹/2۸ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- محمد کاظمی زهرانی 1537 فرزند 2- اسمعیل کاظمی زهرانی 1۴ فرزند   3- رضوان 

کاظمی زهرانی 1۶ فرزند   ۴- بتول کاظمی زهرانی 3۹ فرزند   5-  نرجس خاتون قفقازی بک 220 

همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴77 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای مرتضی فدامی  دارای  شناسنامه 1۴۶ به شرح دادخواست به کاسه ۶250/۹5 از این دادگاه 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت آغافدامی بشناسنامه 

1۴5  در تاریخ ۹5/۹/17 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- آقا مرتضی فدامی 1۴۶ برادر2- هدایت اله نورپرور1۹۸ همسر  اینک با نجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴7۹ دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای مهدی نجفی دارای  شناسنامه 33۶ به شرح دادخواست به کاسه ۶23۶/۹5 از این دادگاه 

نیسیانی  نجفی  ریحانه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۹5/7/22  بشناسنامه 1277۸۶0۹۹۸  در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی نجفی نیسیانی پدر 2- سمانه نجفی نیسیانی مادر اینک 

با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد 

شد .

 م الف 3۶۴۸0 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
این  از   ۶203/۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  به   222 شناسنامه  دارای   قدیری  حسنعلی  آقای 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران طبیبی بروجنی 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دایمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹5/۶/2۶  در  بشناسنامه 25  

مرحوم منحصر است به 1- سید علی قاسم زاده 27 فرزند 2- حسنعلی قدیری 222 همسر اینک با 

نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد . 

م الف 3۶۴۸1 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   ۶200/۹5 به کاسه  دادخواست  به شرح   ۶207 شناسنامه  دارای   ترابی  پژمان  آقای 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هرمز ترابی بشناسنامه 77  در 

تاریخ ۹5/5/2۸ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- پژمان ترابی ۶207 فرزند 2- ویدا ترابی 3۴5 فرزند  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴۸2 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
آقای احمد رضا منیری اصفهانی  دارای  شناسنامه ۶1703 به شرح دادخواست به کاسه 5711/۹5 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه گیاهی 

بشناسنامه ۸23  در تاریخ ۹1/5/1۴ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

به 1- محمد رضا منیری 570 فرزند 2- احمد رضا منیری اصفهانی ۶1703  مرحوم منحصر است 

فرزند   اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد .

 م الف 3۶۴۸3 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
از  به کاسه ۶21۴/۹5  بهناز کارماسه دستجردی دارای  شناسنامه ۸15 به شرح دادخواست  خانم 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی سبزعلیان 

بشناسنامه 1۶۴۴  در تاریخ ۹5/۸/22 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

دستجردی  ماسه  کار  بهناز   -2 فرزند   1271۹7۴255 سبزعلیان  مهناز   -1 به  است  منحصر  مرحوم 

با  اینک  پدر    1۸ سبزعلیان  اله  سیف   -۴ مادر   1573۶ دستجردی  شاهی  عفت   -3 همسر   ۸15

نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد

 شد .

 م الف 3۶۴۸۶ دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

حصر وارثت 
این  از  به کاسه ۶201/۹5  به شرح دادخواست  دارای  شناسنامه 31¬¬  آقای محمد علی شفرئی 

شفرئی  رضا  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه 

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دایمی خود  تاریخ ۹5/۹/1  بشناسنامه 152۸  در 

مرحوم منحصر است به 1- محمد جواد شفرئی 10۹3 فرزند2- محمد علی شفرئی 31 فرزند  3- 

مریم شفرئی 50۶ فرزند  ۴-مرضیه  شفرئی 1۶۶5 فرزند 5- رباب یقینی 1170 همسر    اینک با 

نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد

 شد . 

م الف 3۶۴۶3 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

دادنامه 
کاسه : ۹۴7/۹5 شماره دادنامه : 120۹ بتاریخ ۹5/11/20 مرجع رسیدگی : شعبه ۴2 شورای حل 

اختاف خواهان : صدیقه طاهری رنگده نشانی اصفهان – خ معراج خ فجر 2 ک 1۹ پ3۹۴ همراه 

0۹1320۸۹1۹۹خوانده حمید رضا ایزدپرست مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

. رای قاضی شورا در خصوص دعوی صدیقه  نماید  متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

به خواسته مطالبه مبلغ 21000000 ریال وجه سفته  ایزدپرست  به طرفیت حمید رضا  طاهری رنگده 

های به شماره خزانه داری کل ۶۸۴3۹2)سری ذ( و3۶511۹)سری الف/1(بیست و یک میلیون ریال 

۹5/۹/23 )تقدیم دادخواست به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 

ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 

حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 

را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و30۹ قانون تجارت و مواد 1۹۸و515و51۹و522 

به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 

بر  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۶25000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   21000000 پرداخت 

لغایت  تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/۹/23  از  تادیه  تاخیر  قانونی و همچنین خسارت  مبنای تعرفه 

بر  ایران  اسامی  بانک مرکزی جمهوری  از سوی  اعامی  نرخ  اساس  بر  تاریخ وصول که محاسبع 

غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  باشد  می  احکام  محترم  اجرای  عهده 

روز  بیست  و ظرف  این شورا  در  واخواهی  قابل  به خوانده  واقعی  اباغ  از  روز پس  بیست  و ظرف 

اصفهان  حقوقی  و  عمومی  دادگاههای  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  نقض  از   پس 

می باشد. 

م الف 3۶535 قاضی شعبه ۴2 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای  ابراهیمی فرزند مختار   امیر عباس  آقای 

شهود رسما گواهی گردیده  مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 

دوبلکس به پاک ثبتی 5۸2/۴۸۹3 واقع در فوالدشهر بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 01353۸-

۹۴/الف که در صفحه 2۹ دفتر 225 اماک ذیل ثبت 23173  بنام نامبرده ثبت و سپس  مفقود شده 

است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی 

ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 

موصوف  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف  10 روز به این  اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

 اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد 

شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
و  هویت  استشهادیه محلی که  برگ   2 استناد  به  فرزند شهباز   مهرنجانی  امین هللا عشوری  آقای 

امضای شهود رسما گواهی گردیده  مدعی است که یک سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پاک ثبتی 

3۹7/3۹ واقع در مهرنجان)اتراک( بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 013117۴ ب ۸5 که در صفحه 

۴۹۴ دفتر 3۴5 اماک ذیل ثبت ۴۸۴5۹  بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 

بموجب نامه ۹50۴۶۴-13۹5/0۴/01 شعبه دوم دادیاری دادسرای فاورجان بازداشت گردیده مفقود 

شده است. لذا چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی 

انجام معامله نسبت به ملک یا  نامه قانون ثبت آگهی می شود تا هر کس مدعی  ماده 120 آئین 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10 روز به این  اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و 

اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ
خواهان/ شاکی  فاطمه ابراهیمی فرزند غام  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم شفیع مومنی 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  سازش)طاق(   امکان  عدم  خواسته  به  عبدالحفیظ  فرزند 

شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

فاورجان واقع در فاورجان-خیابان ماصدرا- ساختمان دادگستری- طبقه اول اتاق 225 ارجاع و به 

کاسه ۹50۹۹۸3۶53۴0132۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/05/3 و ساعت 10:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 

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

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

فاورجان- خسرو  دادگستری شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  حقوقی شعبه  دادگاه  منشی 

آقایی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:۹۴0۹۹۸3۶53۴000۸7  شماره  اباغنامه:۹510103۶53۴07۸۴۶  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  حیدری  رضا  محمود  خواهان/  تنظیم:13۹5/10/0۹  تاریخ  شعبه:۹۴00۸۸ 

خوانده/ سید علی میر شفیعیان و غیره به خواسته ابطال تقسیم نامه  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

اتاق  اول  طبقه  دادگستری-  ساختمان  ماصدرا-  فاورجان-خیابان  در  واقع  فاورجان  شهرستان 

و   13۹۶/02/۶ آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹50۹۹۸3۶53۴000۸7 به کاسه  و  ارجاع   225

و  شفیعیان   میر  علی  سید  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت 

درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب   دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 

نشانی  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خواندگان/ 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان- خسرو 

آقایی  شماره:۹۹5/م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان علی محمد ناظمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حجت نظر 

از  پور به مجتمع شوراهای حل اختاف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس 

پنج شنبه ۹۶/3/1۸ ساعت ۹ صبح  تاریخ  برای  و  ثبت  به کاسه 3/75/۹5  به شعبه سوم  ارجاع 

تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  انجاییکه  از  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 

اباغ  نامبرده  به  مراتب  امور مدنی  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73 

می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

انتشار  نماید.  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

 این آگهی به منزله اباغ محسوب شده و در صورت عدم حضورشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود.

شماره:5/2/۹5/73۶/م الف  عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم آران و بیدگل

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  ۹۴0۹۹۸0350۹00۴۹0شماره  پرونده:  شماره   ۹510۴20350۹00۶25 اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  :منصور   نام   1 ردیف  له  محکوم  13۹5/11/25 مشخصات  تنظیم:  تاریخ   ۹۴053۹

حسن پور خادمی نام پدر: احمد    نشانی: اصفهان چهارباغ باال-کوی باغ نگار پ۴3  مشخصات 

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

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

از  یکی  در  به حضور  است   محکوم  علیه  محکوم  غیابی ۹۴0۹۹70350۹01573   دادنامه  و شماره 

دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مالکیت پاک ثبتی 22۶۹2-5000 بخش 5 ثبت اصفهان و 

پرداخت مبلغ 2/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 

در حق خواهان و 2/500/000 ریال حق االجرای دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 

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

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

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

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

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

در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(  

.۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ 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 

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

محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( شماره: 3۶۹۶۴/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری 

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

در دوره ای از تاریــخ، ایــران یکــی از بزرگ تریــن گذرگاه هــای 
اقتصــادی جهــان بــود و بســیاری از بازرگانــان بــرای تجارت 
حتمــا از ایــران رد می شــدند. جــاده معــروف ابریشــم 
ــن موضــوع  ــت ای ــن موضــوع اســت. اهمی ــر ای ــی ب گواه
ــان در  ــای جه ــن بازاره ــدادی از بزرگ تری ــد تع ــث ش باع
 ایــران ســاخته شــود کــه نمونه هــای آن در اصفهــان
ــیاری  ــق بس ــم از رون ــوز ه ــان و ... هن ــیراز، کرم ــزد، ش ی

ــتند. ــوردار هس برخ
ــای  ــن مجموعه ه ــی از بزرگ تری ــان، یک ــزرگ کرم ــازار ب  ب
تاریخــی ایــن اســتان اســت کــه بیــش از ۶0 درصــد از آثــار 
تاریخــی شــهر کرمــان را در خــود جــای داده بطوریکــه یکی 

ــا در کشــور محســوب می شــود. ــن بازاره از طوالنی تری
شــده  آغــاز  ارگ  میــدان  از  کرمــان  بــازار  راســته    
ــازار  ــش از ب ــر بخ ــه دارد و ه ــتاقیه ادام ــدان مش ــا می و ت
کرمــان در زمــان یکــی از فرمانروایــان ایــن شــهر ســاخته 
ایــران  در  ویژگی هایــش  بعضــی  دلیــل  بــه  و  شــده 

منحصربه فــرد و دارای شــهرت جهانــی اســت.
    معماری بازار

بــازار بــزرگ کرمــان نســبت بــه دیگــر بناهــای مشــابه خــود 
ــوی  ــه نح ــت؛ ب ــم نواز اس ــاوت و چش ــاری متف دارای معم

کــه نمونــه ایــن معمــاری در کل ایــران بی نظیــر اســت. 
ایــن بنــا بــه دلیــل ســاخته شــدن در ادوار مختلــف، 
ــی  ــر یک ــن ام ــت و ای ــوع اس ــاری  متن ــبک معم دارای س
محســوب  بــازار  ایــن  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  از 

. د می شــو

    بازار ارگ
بــازار ارگ اســت  بــازار،  ایــن راســته  اولیــن بخــش 
ــوق  ــار س ــا چه ــود و ت ــروع می ش ــدان ارگ ش ــه از می ک

دارد. ادامــه  گنجعلی خــان 
    چهار سوق گنجعلی خان

ــد؛  ــوق می گوین ــار س ــازار را چه ــته ب ــع دو راس ــل تقاط مح
بــه دلیــل برخــورد تقاطــع دو راســته بــازار در محــل چهــار 

ســوق گنجعلی خــان، در گذشــته ایــن مــکان مهم تریــن و 
ــد.  ــوب می ش ــهر محس ــه ش ــن نقط پرترافیک تری

ــت.  ــان اس ــه گنجعلی خ ــزو مجموع ــوق ج ــار س ــن چه ای
 نمــای داخلــی ایــن چهــار ســوق بــا گچبــری جالــب 
و نقاشــی های رنــگ و روغــن بــا اینکــه ۴00 ســال از 
ــظ  ــود را حف ــی خ ــوز زیبای ــذرد، هن ــا می گ ــیم آن ه ترس
کــرده  و از مرتفع تریــن بناهــای شــهر پــس از مســجد 

جامــع محســوب می شــده اســت.
    بازار گنجعلی خان

ایــن بــازار حــد فاصــل بیــن چهــار ســوق و بــازار اختیــاری 
ــی از عصــر  ــرار دارد؛ دارای ســبک معمــاری بســیار جالب ق
صفــوی اســت و در بخــش جنوبــی میــدان گنجعلی خــان 
قــرار گرفتــه؛ در ســمت راســت ایــن بــازار، حمــام تاریخــی 

ــود دارد. ــان وج گنجعلی خ
    بازار اختیاری

چهارمیــن قســمت بــازار کرمــان اســت کــه از انتهــای 
 بــازار جنوبــی گنجعلی خــان شــروع می شــود و تــا اول 
بــازار وکیــل امتــداد می یابــد. در ایــن بخــش از بــازار 
ــه  ــن، س ــرای گلش ــیخیه، کاروانس ــه ش ــوان از مدرس می ت
بازارچــه ســرداری و در انتهــای ایــن بخــش از بــازار حمــام 

ــرد. ــام ب ــل ن ــه ســنتی وکی ــا چایخان ی
    بازار وکیل کرمان

ــل  ــه وکی ــاری و مجموع ــازار اختی ــای ب ــل در انته ــازار وکی ب
ــت  ــی اس ــه بزرگ ــازار، مجموع ــن ب ــت. ای ــده  اس ــع ش واق
شــامل کاروانســرا، بــازار، حمــام و مســجد کــه هنــوز هــم 
ــن  ــازار آن از زیباتری ــود و ب ــده می ش ــل خوان ــام وکی ــه ن ب

ــت. بازارهاس
    بازار سردار

ــه  ــد بازارچــه متقاطــع اســت ک ــه صــورت چن ــازار ب ــن ب ای
بــا ســه راســته اصلــی کــه در حاشــیه بــازار قــرار دارنــد بــه 
ــای آن  ــتر مغازه ه ــود. بیش ــل می ش ــاری متص ــازار اختی ب
ــازار قلعــه محمــود  پارچه فروشــی اســت. بــازار مظفــری، ب
ــازار  ــازار زرگــری و ب ــازار مســگری، ب ــدان قلعــه، ب ــازار می ب

ــوند . ــم می ش ــازار خت ــته ب ــن راس ــه ای ــی ب کفاش

گشتوگذار

بازارگردیدرکرمان

هر
: م

س
عک
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حضرت فاطمه علیهاالسالم:
از دنیاى شما محبت سه چیز در دل من نهاده 

 شد: تالوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا 
و انفاق در راه خدا.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

بارانی

برف

بارانی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

-1   ْC

-1   ْC

8   ْC

5   ْC

16  ْC

8   ْC

16   ْC

22   ْC

تهیه کشمش

حوادثسالمت 

چراانگشتاندستبیحسمیشود؟
ــردان دچــار  ــر م ــان ســه براب زن
»ســندرم تونــل کارپــال« یــا 
گزگــز  و  بی حســی  همــان 
می شــوند. دســت  انگشــتان 

هنگامــی کــه عصــب مدیــان 
تحــت فشــار قــرار گیــرد، باعــث 
ــدن  ــوزن ش ــی، سوزن س بی حس
ــا درد انگشــتان و مــچ دســت  )گزگــز(، احســاس ضعــف ی
ــد.  ــال« می گوین ــل کارپ ــندرم تون ــه آن »س ــه ب ــود ک می ش
تونــل کارپــال، راهــروی باریکــی اســت در کــف و مــچ دســت 
کــه از اســتخوان و ربــاط تشــکیل شــده. عصــب مدیــان کــه 
ــه  ــت و س ــت شس ــت در انگش ــس و حرک ــرل ح کارش کنت
انگشــت کنــاری آن اســت، از طریــق همیــن تونــل و همــراه بــا 
انجــام  را  خــود  عمــل  دســت،  انگشــتان  تاندون هــای 
می دهــد. در درد و سوزن ســوزن شــدن انگشــتان و مــچ 
ــد. در  ــه آهســتگی پیشــرفت می کن ــن ســندرم ب دســت، ای
ابتــدا، فــرد ایــن درد را در شــب یــا هنگامــی که از خــواب بیدار 
ــی  ــی روز هنگام ــن در ط ــد. همچنی ــس می کن ــود، ح می ش
 کــه فــرد چیــزی را برمــی دارد یــا رانندگــی می کنــد، درد 
و سوزن ســوزن شــدن را احســاس می کنــد؛ معمــوال حرکــت 
دادن انگشــتان بــرای جلوگیــری از سوزن ســوزن شــدن 
مفیــد اســت. برخــی از افــراد مبتــا احســاس می کننــد کــه 
انگشــت آن هــا ورم کــرده اســت؛ در صورتــی کــه هیــچ ورمــی 
وجــود نــدارد؛ ایــن افــراد تفــاوت بیــن جســم گــرم و ســرد را 
ــگران  ــان، آرایش ــد. در خیاط ــخیص می دهن ــختی تش ــه س  ب
و بــه طــور کلــی در افــراد شــاغلی کــه بــرای مــدت طوالنــی 
ــندرم  ــن س ــد، ای ــت می کن ــان حرک ــچ دستش ــا و م بازوه
ــل  ــرای ســندرم تون بیشــتر رخ می دهــد. علــت مشــخصی ب
ــک  ــال باری ــل کارپ ــه تون ــی ک ــدارد؛ از آنجای ــال وجــود ن  کارپ
و ســفت اســت، هــرگاه دچــار ورم یــا التهــاب شــود، عصــب 
ــرد و درد شــروع می شــود  ــرار می گی ــان تحــت فشــار ق  مدی
ــت  ــر دو دس ــا ه ــک ی ــت در ی ــن اس ــانه های آن ممک و نش
ــندرم  ــن س ــار ای ــردان دچ ــر م ــه براب ــان س ــود. زن ــده ش دی
می شــوند؛ زیــرا زنــان دارای تونــل کارپــال کوچک تــری 
هســتند. افــراد مبتــا بــه دیابــت، نقــرس، کــم کاری تیروئیــد 
و آرتریــت روماتوئیــد، زنــان بــاردار، افــرادی کــه دچــار 
رگ بــه رگ شــدن یــا شکســتگی مــچ دســت شــده اند و افــراد 
چــاق، بیشــتر در معــرض ایــن عارضــه هســتند. تایپیســت ها 
ــل کارپــال می شــوند؛ افــرادی کــه  بیشــتر دچــار ســندرم تون
بیشــتر از هفــت ســاعت در روز بــا کامپیوتــر، مــوس و کیبــورد 

کار می کنند، بیشتر دچار این سندرم می شوند. سامت 

10فردگمشدهدرمنطقهکوهستانی

عنبرآبادکرمانپیداشدند
علــی گنج کریمــی، مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــی  ــی از اهال ــاران، یک ــدید ب ــارش ش ــی ب ــت: در پ ــان، گف کرم
عنبرآبــاد روز سه شــنبه بــه فرمانــداری ایــن شهرســتان مراجعــه 
و از وضعیــت فرزنــد و 3 نفــر از دوســتانش در ســه روز گذشــته 
اظهــار بی اطاعــی کــرد. وی ادامــه داد: در پــی تمــاس فرمانــدار 
 عنبرآبــاد بــا شــعبه هــال احمــر ایــن شهرســتان، گــروه امــداد 
جبالبــارزی  وحیــد  سرپرســتی  بــه  نجــات کوهســتان  و 
ســاعت 13 بــه منطقــه کوهســتانی و صعب العبــور امجــز 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــد. وی گف ــزام ش ــاد اع ــزی عنبرآب ــع مرک از تواب
چهــار فــرد گمشــده کــه بــرای تفریــح بــه کوهســتان های 
ــن  ــرای یافت ــز ب ــر نی ــرد دیگ ــد، 6 ف ــه بودن ــه رفت ــن منطق ای
ــت ســامتی  ــه از وضعی ــد ک ــه می رون ــه منطق ــراد گمشــده ب اف
ــت  ــل جمعی ــر عام ــود. مدی ــت نب ــی در دس ــز اطاعات ــا نی آن ه
ــه وضعیــت نامســاعد  ــا اشــاره ب هــال احمــر اســتان کرمــان ب
ــوان کــرد:  جــوی در جنــوب کرمــان و احتمــال وقــوع ســیل عن
ــه،  ــوب منطق ــرایط نامطل ــدید و ش ــی ش ــود مه گرفتگ ــا وج ب
ــراد  ــتان، اف ــی شهرس ــدادی از اهال ــر و تع ــاش 6 امدادگ ــا ت ب
مفقودشــده شــامگاه سه شــنبه پیــدا و بــه خانواده هایشــان 
تحویــل داده شــدند. وی گفــت: در پــی بارندگــی شــدید و 
ســیل زدگی بعضــی مناطــق اســتان بیــش از 31 تیــم ارزیابــی و 
پشــتیبانی بــه شهرســتان های مختلــف اعــزام شــده و عملیــات 
ــزود: از  ــی اف ــت. گنج کریم ــام اس ــال انج ــانی در ح کمک رس
روز دوشــنبه ایــن هفتــه بــا ورود ســامانه بارشــی بــه اســتان و 
احتمــال ســیل و آب گرفتگــی بعضــی مناطــق، عملیــات امــداد 
ــاز شــده و  ــان آغ ــف اســتان کرم و پشــتیبانی در مناطــق مختل
همچنــان ادامــه دارد. وی بیــان کــرد: در روزهــای دوشــنبه 
 و سه شــنبه ســه تیــم امــدادی بــه شهرســتان های بافــت 
و ارزوئیــه اعــزام و 28 تختــه پتــو، 555 کیلوگرم پاســتیک، 230 
قوطــی کنســرو و اقــام مــورد نیــاز دیگــر در شهرســتان بافــت 
توزیــع شــده اســت. وی تــردد در مســیر روســتاهای بیدخــون، 
ــرد  ــام ک ــد اع ــیر را کن ــتان بردس ــان شهرس ــاد و پارس  جانی آب
و گفــت: بــا توجــه بــه بارندگــی شــدید در مناطقــی از شهرســتان 
ــزام  ــه اع ــه منطق ــتیبانی ب ــاب و پش ــم ارزی ــیرجان، 14 تی  س
و اقــام ضــروری ماننــد 18 تختــه پتــو، 68 قوطی کنســرو، 435 
کیلوگــرم پاســتیک و یکصــد چــادر در 22 روســتا توزیــع شــده 
ــدادی  ــای ام ــزام تیم ه ــه اع ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. گنج کریم اس
بــه مناطــق ســاردوئیه، رایــن، رابــر، کهنــوج، جیرفــت، عنبرآبــاد، 
فاریــاب، رودبــار جنــوب و قلعــه گنــج، افــزود: وضعیــت در ایــن 

مناطــق در حالــت عــادی اســت. ایرنــا

ـــمـــاره 372 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2
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عباسمرادی-شهردارفوالدشهر

محمدحسنیاری-شهردارکوشک

 95/10/12 مورخ   349 مجوز شماره  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز 

پارک پرنیان فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال 

شمسی با اعتبار 7/210/000/000ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار 

روز یکشنبه  اداری  تا آخر وقت  دارند  لذا متقاضیان فرصت  نماید. 

مورخ 95/12/8 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شماره 95/374/ش مورخ 1395/11/19 

شورای اسامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع 

با کاربری باغات و کشاورزی، تملک شده از بخشی از پاک ثبتی 92/523 

بخش 14 اصفهان را از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی 

شهرداریها بفروش رساند. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند 

جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و نسبت به 

تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1395/12/8 به واحد حراست اقدام نمایند.

مزایده

مجموعهفرهنگیورزشیکارگراناصفهان

اصالحیه متن نوبت اول مزایده: درخصوص چاپ نوبت اول مزایده که در روزنامه کیمیای وطن مورخ 
95/11/27 چاپ شده بود، به اطاع می رساند آدرس محل دریافت فرم اشتباها چاپ گردیده که آدرس 

بیمارستان دکتر شریعتی، مجموعه  روبروی  باال،  اصفهان، چهارباغ  به  مزایده  در  دریافت فرم شرکت 

فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان تغییر می یابد.

به  زیر  شرایط  با  را  خود  اماکن  از  باب  یک  دارد  نظر  در  اصفهان  ورزشی کارگران  فرهنگی  مجموعه 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

زمان تحویل پاکتها:
تا پایان وقت اداری )ساعت14:00( روز یکشنبه مورخ 95/12/22

زمان و محل بازگشایی پاکت ها:
روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 10 صبح - اصفهان، چهارباغ باال، روبروی بیمارستان دکتر 

 شریعتی، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره 1 اصفهان 

تلفن: 031-36611410
پایان  تا  در مزایده حداکثر  و شرایط شرکت  دریافت فرم  به منظور  از متقاضیان دعوت می شود  لذا 

وقت اداری )ساعت 14:00( روز یکشنبه مورخ 95/12/08 به دبیرخانه مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران 

اصفهان واقع در اصفهان، چهارباغ باال، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

www.kargaran-s-esf.ir

نوبتدوم

حداقل قیمت اجاره 
ماهیانه )ریال(

حداقل میزان 
ودیعه )ریال(

مبلغ ضمانت شرکت 
در مزایده )ریال(

مدت 
قرارداد

متراژ تقریبی
)متر مربع(

موضوع مزایده

57/500/000 180/000/000 75/480/000
یک سال 

کامل 
شمسی

35
اجاره مغازه مابین باشگاه کارگران و فروشگاه 

شهر کتاب خیابان چهارباغ باال مقابل بیمارستان 
دکتر شریعتی

31/000/000 100/000/000 40/800/000
یک سال 

کامل 
شمسی

4200
اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه شماره 2 
 کارگران اصفهان واقع در انتهای اتوبان 

شهید آقابابایی

 مراقــب اســتفاده از ایــن محصــوالت کــه رایــج نیــز هســت
ــد  ــدن بای ــالم مان ــرای س ــه ب ــم ک ــه می دانی ــید. هم باش
ورزش کــرد، لبــاس  راحتــی پوشــید و مــواد غذایــی ســالم 
ــد  ــوش می کنن ــردم فرام ــیاری از م ــا بس ــرد؛ ام ــرف ک مص
کــه بــرای ســالم مانــدن بایــد نــکات دیگــری را نیــز رعایــت 
کننــد. در ایــن مطلــب بــه چنــد وســیله ســاده اشــاره شــده 
کــه اســتفاده از آن هــا متاســفانه معمــول بــوده، ولــی 

ــد. ــد می کنن ــامتی را تهدی س
    ظروف پالستیکی قدیمی

تمــام ظــروف پاســتیکی قدیمــی ســفت، شــفاف و حــاوی 
ــن ظــروف از  ــال دارد ای ــد. احتم ــات را دور بیندازی پلی کربن
بیســفنول A باشــند و گازهــای ســمی منتشــر  کننــد. بــرای 
ــتفاده ــه ای اس ــروف شیش ــی از ظ ــواد غذای ــردن م ــرم ک  گ

 کنید.

    خوشبوکننده هوا
مــواد شــیمیایی کــه باعث مانــدگاری بیشــتر خوشــبوکننده ها 

می شــود، فتــاالت نــام دارد. 
هــوا  تولیدکننــدگان خوشــبوکننده  اخیــر،  در ســال های 
اســتفاده از ایــن مــواد شــیمیایی را کاهــش داده انــد. ایــن 
ــرای  ــرای سیســتم تناســلی بســیار مضــر اســت. ب ــاده ب م
ــای خشــک  ــازه، گل ه ــای ت ــوان از گل ه خوشــبوکردن می ت

ــرد. ــتفاده ک و ... اس
    صابون ضد باکتری

بــه صابــون معمولــی  نســبت  باکتــری  صابــون ضــد 
باکتــری بیشــتری را از بیــن نمی بــرد و طبــق گــزارش 
ــاره مضــر بــودن آن هشــدار داده   ســال 2014، اف دی ای درب

ــون  ــن صاب ــود در ای ــال موج ــیمیایی فع ــاده ش ــت. م اس
بــه نــام »تریکلــوزان«، ســطوح طبیعــی هورمــون را در 
پســتانداران تغییــر می دهــد و ممکــن اســت بــدن را در برابــر 
آنتی بیوتیــک مقــاوم کنــد. بنابرایــن بهتــر اســت از صابــون 

ــی اســتفاده شــود. معمول
    لوازم آرایشی مایع کهنه

ــد  ــل می توان ــژه ریم ــع، به  وی ــی مای ــوازم آرایش ــه ل هرگون
بــه زیســتگاه باکتــری تبدیــل شــود. بنابرایــن توصیــه 
ــاز  ــاه ب ــس از 3 م ــع پ ــی مای ــوازم  آرایش ــه ل ــود ک می ش
ــه شــود. اســتفاده از محصــوالت آرایشــی  شــدن، دور ریخت
 قدیمــی، باعــث بــروز باکتــری عفونــت زا روی پوســت 

می شود.

    جای لنز کثیف
علــت اصلــی عفونــت چشــم، اســتفاده از جــای لنــز 
کثیــف اســت. بنابرایــن هــر ســه مــاه، جــای عدســی  بایــد 
ــود.  ــوض ش ــه ع ــد روزان ــز بای ــع آن نی ــود؛ مای ــوض ش ع
ــم و  ــم چش ــه زخ ــد ب ــکات می توان ــن ن ــردن ای ــت نک رعای

عفونت هــای مختلــف منجــر شــود.
    کرم  ضد آفتاب کهنه

ــد؛  ــت کنی ــاب دق ــرم ضــد آفت ــخ انقضــای ک ــه تاری ــد ب بای
ــت  ــه پوس ــیمیایی آن ک ــواد ش ــا، م ــورت انقض ــرا در ص زی
را در برابــر اشــعه  مضــر محافظــت می کنــد، غیرفعــال 
می شــود و هــر چقــدر هــم اســتفاده کنیــد، از پوســت 
ــت  ــاب، پوس ــد آفت ــرم ض ــدون ک ــود. ب ــت نمی ش محافظ
ــرطان  ــتعد س ــیب دیدگی و مس ــری زودرس، آس ــار پی  دچ

می شود. گروه سامت سیمرغ

محصوالتسادهایکهبرایسالمتیخطرناکهستند

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 


