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به  را  انتخابات  بتواند  دشمن  اینکه  از  قبل 
فرصتی  و  اسالمی  نظام  روی  پیش  چالشی 
برای جنگ نرم  تبدیل کند،  می توان فرصت 

انتخابات را غنیمت شمرد و در راستای مقابله با 
فرصت  این  از  او  سیاسی  و  فرهنگی  شگردهای 

کرد. استفاده  
 در زمان انتخابات، اذهان همه مردم و دلسوزان 
کاو یافتن راهی به سوی پیشرفت  انقالب در کند و 
و توسعه همه جانبه فعال می شود؛ همه از دردها 
و درمان ها سخن می گویند و به مسائل سیاسی  و 
عمومی  افکار  می دهند؛  نشان  تمایل  اجتماعی 
برانگیخته، ارتباط مسئوالن با مردم بیشتر و بستر 

خوبی برای طرد نفوذی ها فراهم می شود.
ارزش های  کردن   ح  مطر برای  دوران،   این   
گفتمان انقالب اسالمی و ترسیم  اسالمی و ترویج 

تمدن سازی نوین اسالمی ...
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کشتی، پیام تشکرآمیز حضرت آیت اهلل خامنه ای را به مجموعه 
کرد... کشتی ابالغ  فدراسیون 
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طعمه سیالب کرد   صفحه 8
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده )نوبت دوم(

به شماره  اسالمی شهر  استناد مجوز شورای  به  دارد  نظر  در  پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد  سازمان 

95/3242 مورخ 95/10/25 نسبت به واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری )کارواش دستی( واقع 

مبلغ  به  ماهیانه  پایه  با  اجاره  بصورت  دادگستری  رسمی  نظریه کارشناس  جنوب حسب  مسافربری  پایانه  در 

11/000/000 ریال )یازده میلیون ریال( از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد می باشد.
دستگاه مزایده گذار: سازمان پایانه مسافربری شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه یا کارت ملی معتبر 
اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را 

بنمایند(

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

- شرکت کنندگان در مزایده باید 5% درصد کل اجاره بها یکساله به مبلغ 6/600/000 ریال )شش میلیون و ششصد 

هزار ریال( به عنوان سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 0106931172007 سپرده سازمان 

پایانه مسافربری نجف آباد نزد بانک ملی شعبه نجف آباد واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده به پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/12/07 به سازمان پایانه مسافربری 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1395/12/11 به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

مبلغ فروش اسناد مزایده: مبلغ 200/000 ریال طی فیش واریزی به شماره حساب پایانه ها 0106906003005 نزد 
بانک ملی می باشد.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر2: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت دوم

مصطفی سوری - سرپرست سازمان

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

در صفحه ورزش )6( بخوانید



یادداشتسرمقاله 

محمــدی گلپایگانــی بــا اشــاره بــه ســخنان 
مقــام معظــم رهبــری اظهــار داشــت: ایشــان 
ــا لودگــی خواســتند  فرمودنــد افــرادی کــه ب
بــه عاشــورا اهانــت کننــد، جایــی بــرای 

ــته اند. ــی نگذاش ــتی باق آش
حجت االســام محمــدی گلپایگانــی، رئیــس 
رابطــه  در  رهبــری،  مقــام معظــم  دفتــر 
ــرف  ــی از ط ــتی مل ــوع آش ــرح موض ــا ط ب
ــا  ــراد گفــت: ســخنان حضــرت آق برخــی اف
بیان کننــده همــه چیــز دربــاره ایــن موضــوع 
بــود کــه فرمــوده بودنــد کــدام آشــتی ملــی؟ 
مــردم همــه بــا هــم خــوب هســتند و 

ــد. ــکلی ندارن مش
ــه  ــده ای در فتن ــک ع ــت: ی ــان داش وی بی
کارهایــی انجــام دادنــد کــه قطــره ای در 

مقابــل اقیانــوس ملــت بودنــد.
 در فتنــه 88 نســبت بــه عقایــد مــردم 
بی احترامــی شــد؛ مگــر مــردم دســت از 

برمی دارنــد؟! حســین)ع(  امــام 
 ملــت مــا شــب و روز انتظــار می کشــند 
کــه محــرم و صفــر بیایــد تــا بــه عشــق ابــا 
ــت  ــد؛ آنوق ــن کنن ــه ت ــزا ب ــه ع ــدهللا جام عب

چطــور امــکان دارد کــه ایــن مــردم از امــام 
ــد؟ ــت بردارن ــین)ع( دس حس

محمــدی گلپایگانــی بــا اشــاره بــه ســخنان 
داشــت:  اظهــار  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــی  ــا لودگ ــه ب ــرادی ک ــد اف ــان فرمودن ایش
خواســتند بــه عاشــورا اهانــت کننــد، جایــی 
اگــر  نگذاشــته اند.  باقــی  آشــتی  بــرای 
ببخشــند  را  آن هــا  مــردم  می خواهنــد 
بایــد اظهــار پشــیمانی کــرده و از مــردم 
عذرخواهــی کننــد؛ چــون غیــر از ایــن راهــی 

ــد. ندارن
وی همچنیــن دربــاره شــهردار قــم نیــز 
تاکیــد کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــه 
دلیــل وجــود مبــارک حضــرت معصومــه 
ــران ــدس جمک ــجد مق ــام هللا علیها، مس  س

ــی  ــات فراوان ــه و ... توجه ــای علمی حوزه ه
ــد.  ــه شــهر مقــدس قــم دارن ب

هــر وقــت ببیننــد یــا بــه ایشــان خبــر برســد 
کــه ایــن شــهر یــک قــدم بــه جلــو حرکــت 
کــرده اســت، خوشــحال خواهنــد شــد؛ لــذا 
از شــهردار محتــرم قــم می خواهیــم کــه بــه 
ایــن شــهر نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. دانــا

ــه  ــان علــت بازگشــت مصوب ســخنگوی شــورای نگهب
مجلــس دربــاره زمــان آغــاز ثبت نــام انتخابــات 

ــرد. ــریح ک ــان تش ــه پارلم ــوراها را ب ش
ــان  ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای  عباس
ــوادی  ــاره اصــاح م ــس درب ــه مجل از بررســی مصوب
از قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای 
اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران در ایــن شــورا 
خبــر داد و گفــت: ایــن مصوبــه مجلــس در جلســات 
هفتــه گذشــته شــورا بررســی و ایراداتــی بــه آن وارد 

شــد.
وی ادامــه داد: ایــن مصوبــه مجلــس بــرای اصــاح 
بــار دیگــر بــه قــوه مقننــه ارجــاع داده شــده اســت.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه زمــان آغــاز 
ــات شــوراهای اســامی  ــام کاندیداهــای انتخاب ثبت ن
شــهر و روســتا افــزود: بایــد مصوبــه مجلــس اصــاح 
ــورای  ــه ش ــر ب ــار دیگ ــاره، ب ــی دوب ــس از بررس و پ

ــان ارجــاع شــود. نگهب
ــا ایراداتــی کــه شــورای  ــا بیــان اینکــه ب کدخدایــی ب
نگهبــان بــه مصــوب پارلمــان دربــاره اصــاح مــوادی 
از قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای 
ــته،  ــهرداران وارد دانس ــاب ش ــور و انتخ اســامی کش
ــه داد:  ــل نشــده، ادام ــون تبدی ــه قان ــه ب ــن مصوب ای
ــرادات  ــده ای ــان باقی مان ــد در زم ــس بتوان ــر مجل اگ
ثبت نام هــا  آغــاز  زمــان  رفــع کنــد،  را  واردشــده 
تغییــر می کنــد؛ وگرنــه همــان زمــان اعام شــده 
ــود. ــد ب ــا خواه ــان ثبت نام ه ــاک زم ــر م از پیش ت

ــات شــوراهای  ــای انتخاب ــام از کاندیداه ــان ثبت ن زم
جــدول  اعــام  طبــق  روســتا  و  شــهر  اســامی 
ــه  ــاری و ب ــال ج ــفندماه س ــی ام اس ــدی س زمان بن
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــود؛ ام ــد ب ــه خواه ــک هفت ــدت ی م
اینکــه شــورای نگهبــان مصوبــه مجلــس را بــار دیگــر 
ــن  ــاح ای ــورت اص ــاع داده، در ص ــان ارج ــه پارلم ب
ــان  ــر زم ــکان تغیی ــدگان، ام ــوی نماین ــه از س مصوب
ــتا  ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــام ش ــاز ثبت ن آغ

ــنیم ــود دارد. تس وج

رهبــر مســیحیان کاتولیــک جهــان در ســخنرانی در یــک 
ــتی ــای پوپولیس ــه جنبش ه ــوط ب ــی مرب ــاس جهان  اج

قاطعانــه موجودیــت پدیــده ای بــه نــام »تروریســم 
اســامی« را رد کــرد و از همــه مذاهــب جهــان دفــاع کــرد.

ــل از آسوشــیتدپرس  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
پــاپ فرانســیس، رهبــر مســیحیان کاتولیــک جهــان، در 
ــج  ــح را تروی ــب صل ــرد: مذاه ــد ک ــخنرانی تاکی ــن س ای
باورهــای  همــه  در  افراط گرایــی  خطــر  و  می کننــد 

ــود دارد. ــی وج مذهب
 وی گفــت: تروریســم مســیحی وجــود نــدارد؛ همان طــور 
کــه تروریســم یهــودی و تروریســم اســامی وجود نــدارد. 

چنیــن چیزهایــی وجود نــدارد.
 وی افــزود: هیچ کســی مجــرم یــا قاچاقچــی مــواد 
ــر  ــه فقی ــی ک ــت. مردم ــونت طلب نیس ــا خش ــدر ی مخ
ــا  ــتند؛ ام ــونت هس ــه خش ــم ب ــوند، مته ــر می ش و فقیرت
بــدون ایجــاد فرصــت برابــر، اشــکال مختلــف تجاوزگــری 
ــرده و  ــدا ک ــد پی ــرای رش ــب ب ــه ای مناس ــگ زمین و جن

ــرز انفجــار برســند. ــه م ممکــن اســت ب
ــه گروه هــای  ــان هم ــه داد: در می ــاپ فرانســیس ادام  پ
مــردم و مذاهــب، بنیادگرایــان و افــراد خشــونت طلب 
وجــود دارنــد. ایــن دســته ها بــا کلی نگــری بــدون تحمــل 
قدرتمندتــر می شــوند؛ زیــرا نفــرت و بیگانه ســتیزی را 

ــد. ــه می کنن تغذی

ــی، تروریســت نیســت.  ــرو مذهب ــاپ گفــت: هیــچ پی  پ
رهبــر مســیحیان کاتولیــک جهــان همچنیــن انــکار 
مســائل آب و هوایــی مثــل گــرم شــدن دمــای جهــان را 
محکــوم کــرد و بــه مخاطبانــش هشــدار داد: بحــران آب و 

ــت دارد. ــی واقعی هوای
 وی گفــت: یــک اتفــاق نظــر قاطــع علمــی نشــان 
می دهــد کــه مــا در حــال حاضــر در حــال تجربــه 
پدیــده آزاردهنــده گــرم شــدن نظــام آب و هوایــی 
ــکار  ــم را ان جهــان هســتیم. مــا می دانیــم وقتــی کــه عل
ــم، چــه  ــده می گیری ــت را نادی ــم و صــدای طبیع می کنی

می افتــد. اتفاقــی 
پــاپ اظهــار داشــت: بیاییــد درگیــر انــکار و تکذیــب 
نشــویم. زمــان در حــال گــذر اســت. بیاییــد اقــدام کنیــم. 
ــار دیگــر از همــه شــما می خواهــم، از همــه شــما  مــن ب
اعــم  متفــاوت  پیش زمینه هــای  بــه  مربــوط  افــراد 
از رهبــران سیاســی، مــردم بومــی، کشــیش ها و ... 

ــد. ــاع کنی ــش دف ــا از آفرین ــم ت می خواه
ــی  ــوی سیاس ــگ و ب ــه رن ــرای آنک ــاش ب ــاپ در ت  پ
ــه طــور مشــخص  ــه ســخنرانی اش ندهــد، گفــت کــه ب ب
ــوط  ــه ســخن او مرب ــد؛ بلک ــاره کســی حــرف نمی زن درب
ــه در  ــت ک ــی اس ــی و اجتماع ــد سیاس ــک فرآین ــه ی ب
بســیاری از نقــاط جهــان در حــال گســترش اســت و یــک 

ــجو ــد. دانش ــریت می کن ــه بش ــزرگ را متوج ــر ب خط

عضــو هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر 
و روســتا از زمــان تشــکیل هیئت هــای اجرایــی انتخابــات شــوراهای 
ــد درخصــوص  ــر داد. محمدجــواد کولیون اســامی شــهر و روســتا خب
نظــر شــورای نگهبــان دربــاره اصــاح قانــون انتخابــات شــوراها اظهــار 
داشــت: شــورای نگهبــان بــه ایــن مصوبــه مجلــس شــورای اســامی 
ایــراد گرفتــه؛ ولــی هنــوز از جزئیــات و علــت ایــرادات شــورای نگهبــان 
خبــری نداریــم و فــردا جزئیــات نظــر شــورای نگهبــان منتشــر 
ــان  ــس شــورای اســامی بی ــرج در مجل ــردم ک ــده م می شــود. نماین
کــرد: بــا توجــه بــه ایــرادی کــه شــورای نگهبــان بــه مصوبــه مجلــس 
شــورای اســامی گرفتــه، بــه یقیــن ایــن قانــون بــه انتخابــات ســال 
ــی کشــور در  ــور داخل ــس کمیســیون شــوراها و ام 96 نمی رســد. رئی
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه از دوشــنبه 
ــه  ــه بودج ــی الیح ــان بررس ــا پای ــود و ت ــه می ش ــس وارد بودج مجل
ــت  ــم، در نهای ــیدگی کنی ــوع رس ــن موض ــه ای ــم ب ــال 96 نمی توانی س
هفتــه ســوم اســفند می توانیــم ایــرادات را مــورد رســیدگی قــرار دهیــم 
کــه در آن زمــان نیــز روزشــمار انتخابــات شــوراها آغــاز شــده و ایــن 

ــذارد. ــری نمی گ ــات تاثی ــر انتخاب ــون، ب قان
عضــو هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر 
و روســتا گفــت: 25 اســفند هیئت هــای اجرایــی انتخابــات شــوراهای 
اســامی شــهر و روســتا تشــکیل می شــوند و 30 اســفند تــا 6 

ــت ــه مل ــود. خان ــام می ش ــا انج ــام کاندیداه ــن، ثبت ن فروردی

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران، جمعه شــب 
ــه  ــه ک ــم خاورمیان ــا رژی ــت: تنه ــود نوش ــری خ ــه توئیت در صفح
جنگ افــزار هســته ای، موشــک قاره پیمــا و تاریخــی از تجــاوز را در 
ــد.  ــران شــکایت می کن کارنامــه دارد، حــال از ابزار هــای دفاعــی ای
ایــن تبلیغــات ایران هراســانه جعلــی اســت. بــه گــزارش کیمیــای 
رژیــم صهیونیســتی  نخســت وزیر  نتانیاهــو،  بنیامیــن   وطــن، 
ــد  ــه دونال ــی از جمل ــای آمریکای ــا مقام ه ــته ب ــای گذش در روز ه
بارهــا  و  کــرد  دیــدار  ایــن کشــور  رئیس جمهــوری  ترامــپ، 
برنامه هــای موشــکی کشــورمان را تهدیــدی بــرای امنیــت اســرائیل 
ــن  ــه ای ــنبه ب ــه روز چهارش ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــد. س خوان
ــه اتمــی  مســئله واکنــش نشــان داد و یــادآوری کــرد کــه زرادخان
رژیــم صهیونیســتی، خــود بزرگ تریــن تهدیــد بــرای صلــح و 

ــت. ــان اس ــه و جه ــت منطق امنی
بهــرام قاســمی در ایــن خصــوص گفــت: واقعیــت تلــخ آن اســت 
ــرار  ــی تک ــیله رژیم ــه وس ــاروا ب ــای ن ــخنان و ادعاه ــن س ــه ای ک
ــد  ــی پایبن ــررات بین الملل ــون و مق ــچ قان ــه هی ــه ب ــود ک می ش
 نیســت و صدهــا کاهــک در زرادخانــه هســته ای خــود دارد 
و بــه عنــوان بزرگ تریــن تهدیــد علیــه صلــح و امنیــت در منطقــه 

خاورمیانــه و جهــان بــه شــمار مــی رود. ایرنــا

محمدی گلپایگانی: 

مطرح کنندگان آشتی ملی، راهی جز عذرخواهی ندارند
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 عضو هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی:

۳۰ اسفند، آغاز ثبت نام کاندیداهای شورا
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طــرح  پــردازش  قــوت.  و  ضعــف  نقــاط  بیــان 
ــگان  ــوی نخب ــامی ایرانی از س ــرفت اس ــوی پیش الگ
و اندیشــه وران جامعــه، فرصــت مناســبی اســت. 
ــانه ها  ــواع رس ــود، ان ــکیل می ش ــی تش گردهمایی های
ایجــاد  هیجانــی  و  شــور  و  می آینــد  صحنــه  بــه 
ــی  ــد آگاه ــوب رش ــت مطل ــا مدیری ــه ب ــود ک می ش
ــت  ــن مدیری ــی آورد. ای ــم م ــردم را فراه ــرت م و بصی

مطلــوب بــه دو مرحلــه تقســیم می شــود:
الف: در آستانه  انتخابات.   
ب: پس از تأیید کاندیداها   

ــورد  ــات م ــتانه انتخاب ــد در آس ــه بای ــی ک ــف: نکات ال
ــرد: ــرار گی ــه ق توج

1- تقویــت روحیــه امیــدواری بــه آینــده و چشــم انداز 
تمــدن نویــن اســامی

ــاد  ــی، ایج ــی و مذهب ــز فرهنگ ــاماندهی مراک 2- س
آمادگــی بــرای برنامه هــای فرهنگــی و روشــنگری 
ــوان  ــه عن ــز ب ــن مراک ــت ای ــام ظرفی و اســتفاده از تم

ــی ــگ روان ــا جن ــه ب ــای مقابل قرارگاه ه
عنــوان  بــه  اطاع رســانی  شــبکه های  ایجــاد   -3
منابــع معتبــر بــه صــورت محلــی و بــا مخاطــب 
گســترده و کنتــرل شــبکه های اجتماعــی مشکل ســاز 

ــوزانه. ــه و دلس ــی و خیراخواهان ــورت مردم ــه ص ب
4- تــاش بــرای حفــظ وحــدت میــان همــه افــرادی 
ــد  ــور معتقدن ــدار کش ــامی و اقت ــدن اس ــه  تم ــه ب  ک
و پرهیــز جــدی از دوقطبــی کــردن و دیــو و دلبــر 
مرزبندی هــای  همــه  نفــی  بــا  جامعــه؛  کــردن 
غیرواقعــی ماننــد: راســت و چــپ یــا اصول گــرا و 

.  ... و  اصاح طلــب 
5- برنامه هایــی در مراکــز فرهنگــی بــرای تقویــت 

ــان. ــی جوان ــر و آزاداندیش ــدرت تفک ق
و  خمینــی)ره(  امــام  بیان هــای  از  اســتفاده   -6
ــور در  ــم کش ــائل مه ــن مس ــه ای در تبیی ــام خامن ام
مجــازی. فضــای  در  و  تبلیغــات   و  ســخنرانی ها 

فرهنــگ  میــان  موجــود  تبییــن چالش هــای   -7
اســامی و فرهنــگ ســکوالر و لیبــرال غــرب بــه همــراه 
تاریــخ  در  غرب زدگــی  کــه  آســیب هایی  معرفــی 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــر ب معاص
8- توجــه  بــه نتایــج فرهنگــی یــک انتخــاب خــوب؛ 
ــامی  ــت اس ــک دول ــان ی ــه می ــی ک ــژه ارتباط به وی
قــوی بــه عنــوان مقدمــه ایجــاد کشــور اســامی و در 

ــود دارد. ــدن اســامی وج ــت تم نهای
 ب: پس از تأیید کاندیداها: 

 اگرچــه تأییــد کاندیداهــا بــه ظاهــر بــه معنــی 
ــه ای  ــه گون ــا  ب ــا  گاه  فض ــت، ام ــتگی آن هاس شایس
احساســی و مســموم اســت کــه مصلحــت نظــام 
ــوب  ــرد نامطل ــئؤل، ف ــای مس ــد نهاده ــا نمی کن اقتض
ــت  ــد درس ــه بای ــتند ک ــردم هس ــن م ــد و ای را رد کنن

ــد.   ــاب کنن انتخ
ــه شــدت از احساســی شــدن  ــد ب ــه بای در ایــن مرحل
فضــای کشــور دوری کــرد؛ چــرا کــه دشــمن در فضــای 
ــا  ــد مغزه ــی می توان ــه راحت ــز ب ــود و فتنه انگی  غبارآل
و قلب هــا ر ا تســخیر و بــه ســمت و ســویی کــه خــود 

می خواهــد متمایــل گردانــد.
ــال  ــژه س ــته، به وی ــات  گذش ــل از انتخاب ــه حاص تجرب
ــات در کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد  88 و انتخاب
ــر روی  ــازی ب ــای مج ــمن در فض ــات دش ــه  تبلیغ ک
بیشــتری  تأثیــر  قشــر خاکســتری و ســطحی نگر 
خواهــد گذاشــت و برخــی از سوپراســتارهای منحــرف 
ــد گذاشــت  ــر خواهن ــردم تأثی ــر آرای م ــه ب  ســامر  گون
و در اندک زمانــی، همــه ذهن هــا را بــه خــود مشــغول 
اســتداللی   مقابلــه  در چنیــن فضایــی   می کننــد؛ 
چنــدان مؤثــر نخواهــد بــود؛ از قبــل بایــد چاره اندیشــی 
ــزی شــده و  ــل برنامه ری ــه مث ــه ب ــد مقابل ــا بای کــرد ی

معقــول انجــام داد . 
ــا ــدن فض ــی ش ــد از احساس ــات بای ــان تبلیغ  در زم

سیاســی  بازی هــای  جامعــه،  شــدن  دوقطبــی 
افراطی گــری، تخریــب مخالــف و بــه طــور کلــی 

دوری کــرد. غیراخاقــی  و  غیردینــی  اقدامــات 
در ایــن زمــان بایــد ضمــن تأکیــد بــر گفتمــان 
انقــاب اســامی، روحیــه انقابــی، مدیریــت جهــادی 
ــت  ــنگری پرداخ ــه روش ــوذ، ب ــرات نف ــن خط و تبیی
بازگــو  را  انتخابــات  در  غیردینــی  تاکتیک هــای   و 

کرد.
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نشــر مفاهیــم اســام، تبلیــغ و ترویــج آن، وظیفــه  هــر فــرد 
ــتعداد  ــوان و اس ــدازه ت ــه ان ــس ب ــر ک ــت و ه ــلمان اس  مس
ــت  ــرای موفقی ــردارد. ب ــیر گام ب ــن مس ــد در ای ــکان بای و ام
ــغ  ــه تبلی ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــد از الگوهای ــم بای ــن مه  در ای
ــر  ــرا ه ــد؛ زی ــس نده ــه عک ــد و نتیج ــر افت ــج موث و تروی
ــد  ــود، مفاس ــال نش ــتش دنب ــیر درس ــر از راه و مس کاری اگ
ــت. ــر اس ــه بی ثم ــرف هزین ــث ص ــه باع ــی دارد ک و زیان های

ــادی  ــر زی ــان از تاثی ــکان و زم ــناخت م ــت، ش ــن حرک  در ای
ــی  ــیره تبلیغ ــاه، س ــطور کوت ــن س ــا در ای ــت؛ م ــوردار اس برخ
حضــرت فاطمــه)س( را بــه عنــوان الگــو بیــان می کنیــم؛ زیــرا 
ــی ــی و ازخودبیگانگ ــده و بی هویت ــینی ش ــا ماش ــروزه دنی  ام

نســل جــوان را بــه شــدت تهدیــد می کنــد؛ گســترش فرهنــگ 
ــرت  ــی حض ــف زندگ ــاد مختل ــن از ابع ــو گرفت ــی و الگ فاطم
زهــرا)س(، به ویــژه شــیوه تبلیغــی ایشــان، ضــروری بــه نظــر 
ــت  ــاع از والی ــرت در دف ــغ آن حض ــرا روش تبلی ــد؛ زی می رس
ــادی  ــی و اعتق ــی و سیاس ــت تبلیغ ــن ارکان فعالی از مهم تری
ــه  اســت. بایــد دیــد روش تبلیــغ حضــرت زهــرا)س(، چگون
ــه  ــظ خطب ــه حف ــود را ب ــدان خ ــه، فرزن ــه ائم ــه هم ــوده ک ب
ــه  ــه فدکی ــه خطب ــد؟! نیم  نگاهــی ب فدکیــه ســفارش می کردن
حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، بیانگــر آن اســت کــه آن بانــوی 
ــغ  ــک مبّل ــرایط ی ــام ش ــان، تم ــدر بزرگوارش ــد پ ــی مانن گرام
موفــق را رعایــت کردنــد کــه خطبــه ایشــان این گونــه جاودانــه 
شــد. تدبیــر اول آن حضــرت، انتخــاب مــکان مناســب اســت 
ــه  ــرورش یافت ــوت پ ــان نب ــه در دام ــرا)س( ک ــرت زه .حض
ــجد  ــن  رو مس ــود؛ از ای ــا آگاه ب ــب کام ــن مطل ــه ای ــود، ب ب
پیامبــر)ص( را بــرای شــروع حرکــت انقابــی خــود انتخــاب 
ــر)ص( در آن روز مناســب ترین نقطــه ــد. مســجد پیامب  کردن

 بــرای یــک حرکــت حق طلبانــه و مرکــز بــزرگ اســامی 
و جایــگاه گردآمــدن مــردم بــود. برنامــه دوم انتخــاب زمــان 
مناســب بــرای تبلیــغ موفــق اســت؛ بــرای تأثیرگــذاری ســخن 
بــر مخاطــب، زمــان نیــز بایــد مناســب باشــد )وقت شناســی(. 
ــخنرانی  ــد، س ــته باش ــنیدن نداش ــی ش ــب آمادگ ــر مخاط اگ
بی فایــده خواهــد بــود. حضــرت زهــرا)س( نیــز بــه خوبــی بــه 
ایــن موضــوع واقــف بودنــد و زمانــی کــه مســجد پیامبــر)ص(

 آکنــده از توده هــای مختلــف مــردم اعــم ســران مهاجــر 
و انصــار بــود، در آنجــا حضــور پیــدا کردنــد. نکتــه ســوم اقــدام 
ــی  ــی جمع ــا همراه ــز ب ــی اعتراض آمی ــورت راهپیمای ــه ص ب
ــی او  ــت انقاب ــه حرک ــگان را ب ــه هم ــه توج ــود ک ــان ب از زن
جلــب کــرد و تکمیــل ایــن حرکــت اســقرار در محــل مناســب 
ــد و آن خطبــه حماســی  اســت کــه آن حضــرت تدبیــر نمودن
ــر  ــاع مهاج ــول خدا)ص( در اجتم ــجد رس ــور را در مس  و پرش
و انصــار ایــراد فرمودنــد کــه بــه خطبــه فدکیــه شــهرت 
ــامی  ــارف اس ــک دوره مع ــوان ی ــه را می ت ــت؛ آن خطب یاف
ــه  ــن خطب ــه ای ــخ ب ــول تاری ــت در ط ــل بی ــه اه ــت ک دانس
ــم  ــود تعلی ــدان خ ــه فرزن ــتند و آن را ب ــاص داش ــه خ توج
می دادنــد. شــیوه دیگــر تبلیــغ، مراجعــه حضــرت زهــرا)س( 
بــه خانه هــای انصــار بــود. حضــرت زهــرا)س( در ادامــه 
 مبــارزات سیاســی خویــش در دفــاع از حریــم امامــت 
ــم  ــرای اتمــام حجــت تصمی ــی)ع( و ب و والیــت حضــرت عل
ــت  ــام بیع ــرای ام ــد و ب ــار برون ــای انص ــه خانه ه ــد ب گرفتن
ــد، ولــی  ــد کــه متاســفانه آن هــا بهانه تراشــی مــی کردن بگیرن
حضــرت فاطمــه بایــد حجــت را تمــام می کردنــد. روش دیگــر 
ــب حــزن  ــراض در قال ــدام سیاســی ایشــان، اعت ــغ و اق  تبلی
و انــدوه بــود. حضــرت زهــرا)س( در ادامــه مبــارزات خویــش 
بــه حمایــت از امــام علــی)ع(، از طریــق حــزن و انــدوه علیــه 
ــق اهــداف خویــش را  ــام و از ایــن طری وضعیــت موجــود قی
ــش روح  ــکاه خوی ــای جان ــا ناله ه ــا شــاید ب ــد ت ــال کردن دنب
 و احســاس مــرده  امــت اســامی را جــان تــازه بخشــند 
و وجــدان خفتــه  آنــان را بیــدار ســازند. ایشــان آنچنــان نالــه 
ــی از  ــه او را یک ــد ک ــک می ریختن ــیدند و اش از دل برمی کش
ــی  ــدگان( شــمرده اند. مســئله مهم ــن )بســیار گریه کنن بکائی
کــه روح حســاس و غیــور بانــوی بــزرگ اســام را جریحــه دار 
می کــرد، ایــن بــود کــه می دیــد ملــت جــوان اســام از 
ــده  ــرف ش ــت منح ــتقیم دیان ــق مس ــی و طری ــیر حقیق  مس
و در راهــی افتــاده کــه پراکندگــی و بدبختــی از نتایــج حتمــی 
 آن اســت. ایشــان پیشــرفت های ســریع اســام را دیــده بودند 
ــد و در  ــه پیشــرفت کن ــان روی ــه هم ــه ب ــار داشــتند ک و انتظ
مــدت کوتاهــی کفــر و بت پرســتی را از بیــن ببــرد و دســتگاه 
ظلــم و بیدادگــری را برچینــد؛ ولــی بــا غصــب خافــت، 

ــد. ــف ش ــر)ص( متوق ــت پیامب ــکوفایی ام ــرفت و ش پیش

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند

تهدیدات آمریکا کار خود را کرد!
ــد  ــر اســاس یــک نظرســنجی 70 درصــد مــردم می گوین ب
ــت  ــد حرک ــه می توانن ــر از آنچ ــی آرام ت ــورهای اروپای کش
ــار و  ــا، فش ــد آن ه ــر 79 درص ــت آن از نظ ــد و عل می کنن

ــکا ایجــاد کــرده اســت. ــه آمری ترســی اســت ک
ــنجی  ــوز، نظرس ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
دانشــگاه مریلنــد )منتشرشــده در گــزارش امنیتــی مونیــخ 
ــد  ــران معتقدن ــردم ای ــه م ــت ک ــی از آن اس 2017(، حاک
ــارت  ــعه تج ــری از توس ــب جلوگی ــکا موج ــد ات آمری تهدی

ــران شــده اســت. ــا ای ــا ب اروپ
در ایــن نظرســنجی بــا طــرح ســوال »ایرانیــان چــه 
فکــر می کننــد: کشــورهای اروپایــی بــا ســرعتی کــه 
بــا  ســرمایه گذاری  و  تجــارت  توســعه  بــه  می تواننــد 
 ایــران می پردازنــد؟« بــه ارائــه آمــاری در ایــن رابطــه 
ــر اســاس  و همچنیــن دلیــل آن پرداختــه شــده اســت. ب
ــد کشــورهای  ــردم می گوین ــن نظرســنجی، 70 درصــد م ای
 اروپایــی آرام تــر از آنچــه می تواننــد حرکــت می کننــد 
و علــت آن از نظــر 79 درصــد آن هــا، فشــار و ترســی اســت 

کــه آمریــکا ایجــاد کــرده اســت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

اشتغال، قاچاق را از بین می برد
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  رئیــس کمیســیون 
ایجــاد  و  از ظرفیت هــا  اســتفاده  بــا  اســامی گفــت کــه 
بیــن  از  پدیــده قاچــاق  اقشــار مختلــف،  بــرای  اشــتغال 
ــان  ــز اکبری ــن، عزی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــد رف خواه
مشــترک  دبیرخانــه  جلســه  نخســتین  در  شــنبه  روز 
ایــران  اصنــاف  و  تعــاون  بازرگانــی،  ســه گانه  اتاق هــای 
معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  جلســه های  ســالن   در 
ــتغال در  ــت اش ــر وضعی ــت: اگ ــار داش ــم اظه ــاورزی ق و کش
کشــور بهبــود پیــدا کنــد و بــه انــدازه کافــی شــغل وجــود داشــته 
ــی از  باشــد، قاچــاق هــم از بیــن خواهــد رفــت؛ چــرا کــه خیل
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــد ب ــاق روی می آورن ــه قاچ ــه ب ــانی ک کس

ــد.  ــن کار را انجــام دهن ــور هســتند ای شــغل مجب
وی همچنیــن بــه برجــام و اینکــه بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 
شــود، گفــت کــه بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم و مانــع 
ــان  ــه اینکــه بیــکاری جوان ــا اشــاره ب از مشــکات شــویم.وی ب
منجــر بــه افســردگی آن هــا شــده، افــزود: وجــود افــراد معتــاد 
در جامعــه و نــرخ طــاق 25 تــا 30 درصــد و همچنیــن پدیــده 
ــت. ــد اس ــیار ب ــامی بس ــام اس ــرای نظ ــور ب ــاق در کش قاچ

ــی  ــای بازرگان ــترک اتاق ه ــه مش ــت دبیرخان ــتین نشس نخس
تعــاون و اصنــاف کشــور بــا حضــور مدیــران و نماینــدگان 
قزویــن  مرکــزی،  تهــران،  ســمنان،  البــرز،   اســتان های 
و قــم در ســالن جلســه های اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و 

کشــاورزی قــم برگــزار شــد. ایرنــا

نماینــده مــردم زیرکــوه و قایــن در مجلــس شــورای 
ــعار  ــا ش ــد ب ــد بدانن ــمنان بای ــت: دش ــامی گف اس

بزک کــرده آشــتی ملــی، نمی  تواننــد بــه اهــداف 
شــوم خــود برســند؛ زیــرا مــردم ایــران بصیــر هســتند.

ــی  ــه ط ــرادی ک ــت: اف ــار داش ــی اظه ــاد فاحت فره
چنــد روز گذشــته پــس از رحلــت آیــت هللا رفســنجانی 
ــز  ــی ج ــد، نیت ــرح کردن ــی را مط ــتی مل ــئله آش مس
ــه 88  ــاب فتن ــران و اصح ــه فتنه گ ــیدن ب  جان بخش
از  و گناه زدایــی  آن هــا  یــاد  و  نــام  زنده کــردن  و 

پرونــده ایــن افــراد ندارنــد.
ــمن در  ــرده دش ــت پ ــور پش ــرد: حض ــح ک وی تصری
ــان  ــه در جری ــرادی ک ــام اف ــا آوردن ن ــکار ب ــن اف ای
فتنــه 88 خــون بــه دل ملــت و رهبــر انقــاب کردنــد 
 و باعــث صدمــات زیــادی چــه از لحــاظ مــادی 
و چــه از لحــاظ معنــوی بــه جامعــه شــدند و در حــال 
ــده اند  ــه ش ــی وارد عرص ــتی مل ــام آش ــا ن ــر ب حاض

ــود. ــده می ش دی
نماینــده مــردم زیرکــوه و قایــن در مجلــس شــورای 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــد: مق ــادآور ش ــامی ی اس

صــورت شــفاف در بیان هــای خــود در برابــر ایــن 
ــر نیســتند  ــر قه ــا یکدیگ ــردم ب ــد م موضــوع فرمودن

ــد. ــدت دارن و وح
ــت  ــجام مل ــاد و انس ــه اتح ــان اینک ــا بی ــی ب فاحت
 ایــران در راهپیمایــی 22 بهمــن نشــان داده شــد
گفــت: شــفافیت ایــن موضــوع بــرای مــردم روشــن 
بــوده کــه دشــمن در حــال حاضــر بــه جــای اصطــاح 
دفــاع از فتنه گــران، اصطــاح آشــتی ملــی را مطــرح 

کــرده اســت.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــش مق ــه فرمای ــاره ب ــا اش وی ب
مبنــی بــر اینکــه آغــوش نظــام و انقــاب بــرای تمــام 
 افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی راه را غلــط رفته انــد 
و می خواهنــد بازگردنــد بــاز اســت، یــادآور شــد: 
ولــی متأســفانه هنــوز افــرادی هســتند کــه مســیر را 
ــدا  ــتری پی ــه بیش ــد و زاوی ــاب نکرده ان ــت انتخ درس

کرده انــد.
نماینــده مــردم زیرکــوه و قایــن در مجلــس شــورای 
ــکاتی  ــام مش ــم تم ــردم علی رغ ــت: م ــامی گف اس
کــه دارنــد کــه بســیاری از آن هــا از دو حالــت خــارج 
نیســت یــا بــا بی تدبیــری برخــی از مســئوالن ایجــاد 
ــه دشــمنان  ــه ســبب تحریم هــای ظالمان ــا ب شــده ی
اســت، در کنــار یکدیگــر بــا اتحــاد، وحــدت و بــا عــزت 

ــاب خــود  ــه نظــام و انق ــد و ب ــی می کنن ــی زندگ مل
دلبســته اند.

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان اینک ــا بی ــی ب فاحت
بیان هــای خــود فرمودنــد آنچــه ســبب می شــود 
خــود  آرمان هــای  و  کشــور  از  دفــاع  بــه  مــردم 
ــت ــه نیس ــکل در جامع ــتن مش ــد، نداش ــدام کنن  اق

ــا کســانی  ــردم ب ــه نظــر می رســد م ــرد: ب ــح ک تصری
ــل  ــه اص ــبت ب ــته و نس ــه داش ــاب زاوی ــا انق ــه ب ک
ــرادی  ــد اف ــند، مانن ــته باش ــری داش ــام موضع گی نظ
ــا اصــل انقــاب مشــکل داشــتند  ــه 88 ب  کــه در فتن
ــد، از هــر طیفــی و در  و شــعارهای رکیــک ســر دادن
هــر جایگاهــی کــه قــرار داشــته باشــند، تنفــر دارنــد.
وی ادامــه داد: مــردم خــط خــود را از خــط افــرادی 
کــه بــا ماهیــت جامعــه اســامی، مبــارزه بــا فســاد، 
ــتقال و آزادی  ــعار اس ــواری و ش ــری از راندخ جلوگی

ــازند. ــدا می س ــد ج ــکل دارن مش
نماینــده مــردم زیرکــوه و قایــن در مجلــس شــورای 
اســامی خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه موضــوع 
ــا  ــد ب ــد بدانن ــد، بای ــرح کرده ان ــی را مط ــتی مل آش
بــه  نمی  تواننــد  ملــی  آشــتی  بزک کــرده  شــعار 
اهــداف شــوم خــود برســند؛ زیــرا مــردم ایــران بصیــر 

ــارس ــتند. ف هس

ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 از مکاتبــه اش بــا 
دیــوان محاســبات بــه منظــور کســب اطــاع از 
صحــت و ســقم تخلفــات نفتــی چنــد هــزار میلیاردی 

محمــود احمدی نــژاد خبــر داد.
بهــرام پارســایی، ســخنگوی فراکســیون امیــد، گفــت: 
مجلــس  نظارتــی  بــازوی   ،90 اصــل  کمیســیون 
اســت کــه اطاعــات را جمــع آوری می کنــد و در 
ــم و  ــرای صــدور حک ــود ب ــه ب ــوردی ک ــر م ــت ه نهای
تشــخیص حکــم بــه قــوه قضائیــه ارجــاع می دهــد. 
کمیســیون اصــل 90 مرجــع قضایــی نیســت کــه 
ــی  ــی از ضعف های ــن یک ــد و ای ــاوت کن ــد قض بتوان
اســت کــه در مجلــس و در کمیســیون اصــل 90 
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــد ب ــا بای ــه پرونده هــا حتم ــم ک داری

ــود. ــاع داده ش ارج

وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه ایــن نقص هــا کمــک 
کنــد مصوبــه ای در کمیســیون شــوراها تصویــب شــود 
کــه تبدیــل کمیســیون اصــل 90 بــه دیــوان اصــل 90 

محقــق شــود و جبــران ایــن مشــکات را کنــد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 یــادآور شــد: پرونــده 
تخلفاتــی کــه مربــوط بــه دولــت قبــل بــوده و تاکنــون 
بررســی شــده، بیشــتر تخلــف از قانــون بــوده و 
ــل  ــیون اص ــی در کمیس ــی اندک ــف مال ــده تخل پرون
90 بررســی شــد؛ امــا تعــداد پرونده هــای کمیســیون 
اســت  پرونــده  هــزار  چنــد  بــر  بالــغ   90  اصــل 
پرونده هــا،  ایــن  میــان  نمی تــوان گفــت کــه  و 
ــود دارد  ــل وج ــت قب ــی از دول ــات مال ــده تخلف پرون

یــا نــه. ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه مکاتبــه 
ــی  ــرای بررس ــبات ب ــوان محاس ــا دی ــخصی اش ب ش
ــا  ــه م ــرد: ب ــح ک ــژاد تصری ــی احمدی ن ــف نفت تخل
ــژاد در بحــث  ــای احمدی ن ــد شــخص آق اطــاع دادن
فــروش نفــت تخلفــات چنــد هــزار میلیــاردی داشــته 
اســت؛ لــذا بنــده بــه شــخصه بــا دیــوان محاســبات 
ــه  ــد ک ــواب دهن ــتم ج ــر هس ــردم و منتظ ــه ک مکاتب
ــبات  ــوان محاس ــوص در دی ــن خص ــی در ای تخلفات
وجــود دارد یــا خیــر و اگــر وجــود دارد ایــن تخلفــات 

ــت. چیس
ــژاد  پارســایی خاطرنشــان کــرد: اگــر آقــای احمدی ن
ــد  ــته باش ــت داش ــروش نف ــوص ف ــی درخص تخلفات

ــوان  ــه عن ــوان محاســبات ب کمیســیون اصــل 90 از دی
بــازوی نظارتــی اش خواهــان پیگیــری و ارائــه مدارکــی 
ــوط  ــه مرب ــه آن بخشــی ک ــز ب ــت نی اســت و در نهای
بــه دیــوان محاســبات باشــد، در شــعب دیــوان 
بــه قــوه  محاســبات و آن بخشــی کــه مربــوط 
قضائیــه اســت در قــوه قضائیــه رســیدگی می شــود.

اعتمادآناین

ــه  ــاره ب ــا اش ــورمان ب ــه کش ــخنگوی وزارت خارج س
حضــور محمدجــواد ظریــف در اجــاس امنیتــی 
ــات  ــدادی از مقام ــا تع ــه وی ب ــداری ک ــخ و دی مونی
داشــت  خواهــد  اجــاس  ایــن  در   شــرکت کننده 
مقــام  از20  بیــش  بــا  ظریــف  آقــای  گفــت: 
رایزنــی  ایــن اجــاس دیــدار و  شــرکت کننده در 
طبــق  اینکــه   بیــان  بــا  قاســمی  می کند.بهــرام 
برنامه ریــزی انجام شــده وزیــر امــور خارجــه در ایــن 
اجــاس بــا تعــدادی از مقامــات اروپایــی و همچنیــن 
ــن  ــه ای ــخ ب ــرد، در پاس ــد ک ــو خواه ــه گفت وگ منطق

ســوال کــه بعضــی از منابــع خبــری  مدعــی شــده اند 
کــه احتمــال دارد وزیــر خارجــه ایــران و وزیــر خارجــه 
آمریــکا در حاشــیه ایــن اجــاس بــا یکدیگــر دیــداری 
داشــته باشــند، اظهــار کــرد: چنیــن دیــداری انجــام 
ــب  ــایعه را تکذی ــوع و ش ــن موض ــد و ای ــد ش نخواه
ــی  ــوع ارتباط ــچ ن ــا هی ــه داد: م ــم .وی ادام می کنی
ــز  ــره ای نی ــچ مذاک ــن هی ــم؛ بنابرای ــکا نداری ــا آمری ب

انجــام نخواهــد شــد.این دیپلمــات ارشــد کشــورمان 
ــاط  ــران بارهــا اعــام کــرده در ارتب ــان اینکــه ای ــا بی ب
ــی  ــر گفت وگوی ــام دیگ ــته ای و برج ــوع هس ــا موض ب
نخواهــد داشــت، مگــر دربــاره  بعضــی مســائل فنــی 
کــه  ایــن موضــوع را نیــز از طریــق آژانــس پیگیــری 
می کنــد، ادامــه داد: آقــای ظریــف در دیدارهایــی کــه 
ــن اجــاس خواهــد  ــات شــرکت کننده در ای ــا مقام ب
داشــت، دربــاره موضوعــات روابــط دوجانبــه، آخریــن 
ــد  ــی خواه ــی  رایزن ــه  ای و بین الملل ــوالت  منطق تح

کــرد. ایســنا

تخلفات چند هزار میلیاردی نفتی زیر ذره بین نمایندگان مجلس

نماینده مردم زیرکوه و قاین در مجلس شورای اسالمی:

آشتی ملی به دنبال بازگشت فتنه گران است

یم
سن

س: ت
عک

 

دیپلماسی فعال وزیر خارجه در اجالس امنیتی مونیخ با بیش از 20 دیدار

قاسمی: ظریف با وزیر خارجه آمریکا دیدار نمی کند



اخبار اقتصادی

کوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ــکار  ــن راه ــئوالن بهتری ــه مس ــت ک ــادی اس ــال های زی س
از  اســتفاده  انــرژی،  مصــرف  در  بــرای صرفه جویــی  را 
از  می داننــد؛  دوجــداره  پنجره هــای  و  شیشــه های 
ــه  ــدی ب ــه ج ــس توج ــت و مجل ــه دول ــت ک ــن روس همی
ســاختمان های ســبز را بــه متولیــان مســکن، شــهرداری ها 
ــن  ــا از ای ــد ت ــه می کنن ــد و توصی ــی تاکی ــام مهندس و نظ
طریــق هدررفــت و اســتفاده از انــرژی در ایــن ســاختمان ها 
بــه حداقــل برســد؛ امــا ایــن روزهــا بــا کســاد شــدن بــازار 
خریــد و فــروش مســکن در کشــور و به ویــژه در شــهرهای 
بــزرگ، رونــق صنایــع کوچــک وابســته بــه ساختمان ســازی 
نیــز از دســت رفتــه و اینجاســت کــه حال وهــوای صنایعــی 
ــر  ــه ب ــودی ک ــه اســت. رک ــا رفت ــه کم ــز ب چــون شیشــه نی
صنایــع ســاختمانی حاکــم اســت، مــا را بــرآن داشــت تــا بــا 
ــاره  ــان درب ــه شیشــه و آئینه فروشــان اصفه ــس اتحادی رئی
مشــکالت ایــن صنــف و موانعــی کــه گاه بــر ســر راه کارگــران 
ــته  ــی داش ــود دارد، گفت وگوی ــت وج ــن صنع ــاغل در ای ش

باشــیم.
    شیشه های دوجداره غیراستاندارد

احمــد بلوچیــان زاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 

بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکالت موجــود در اتحادیــه 
شیشــه و آئینــه آلومینیوم ســازان هســتند، گفــت: متاســفانه 
نصــب  بــه  اقــدام  آلومینیوم ســازان  مواقــع  بیشــتر  در 
شیشــه های دوجــداره می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت 
ــد  ــام می دهن ــا انج ــه آن ه ــت کاری ک ــخص نیس ــه مش  ک
از کیفیــت کافــی برخــوردار اســت یــا خیــر و نگران کننده تــر 
ــوع  ــن موض ــال ای ــئولیتی را در قب ــچ مس ــه هی از آن، اینک

ــد. ــول نمی کنن قب
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از شیشــه های دوجــداره 
را کــه در اصفهــان نصــب می شــوند، می تــوان غیراســتاندارد 
ــیار  ــداره بس ــه دوج ــد شیش ــد تولی ــزود: فرآین ــت، اف دانس
پیچیــده اســت؛ شیشــه های دوجــداره اســتاندارد بایــد 
ــاد  ــت زی ــا و رطوب ــی، دم ــک، مه گرفتگ ــش برف ــورد آزمای م
ــد؛ همچنیــن شیشــه های  و آزمون هــای ابعــادی قــرار گیرن
دوجــداره اســتاندارد بایــد دمــای منفــی 18 تــا مثبــت 
ــن  ــه ای ــا اینک ــد؛ ام ــل کنن ــانتیگراد را تحم ــه س 55 درج
ــام  ــداره انج ــه های دوج ــه شیش ــر روی هم ــا ب آزمایش ه
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــام اس ــه ای از ابه ــود، در هال می ش
ــدادی  ــر روی تع ــاز ب ــورد نی ــای م ــون آزمایش ه ــه اکن اینک
ــئله  ــن مس ــود و ای ــام نمی ش ــداره انج ــه های دوج از شیش
بــه دلیــل ایــن اســت کــه عملیــات استانداردســازی بســیار 

زمان بــر اســت، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه شیشــه های 
ــتاندارد  ــر اس ــا ُمه ــتاندارد را دارد، ام ــرایط اس ــداره ش دوج

ــدارد. ن
    کارگاه های زیرزمینی تولید شیشه

ــاز  ــه ساخت وس ــر ک ــال اخی ــه در 4 س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــف شیش ــفانه صن ــده، متاس ــه ش ــدی مواج ــود ج ــا رک ب
و آئینــه و کارهــای ســاختمانی بیشــتر راکــد اســت، اضافــه 
ــه  ــه و آئین ــف شیش ــد از صن ــا 50 درص ــدود 45 ت ــرد: ح ک
ــه  ــی ک ــا زمان ــن رو ت ــت؛ از ای ــده اس ــه ش ــود مواج ــا رک ب
ــاهده  ــدی مش ــای تولی ــز فعالیت ه ــن کار و نی ــود در ای رک
شــود، انبوه ســازان فعالیــت خــود را متوقــف می کننــد. 
بلوچیــان زاده بــا بیــان اینکــه تعــدادی از دوجــداره کاران بــه 

ــازل و کارگاه هــای خــود مشــغول  ــی در من صــورت زیرزمین
ــا 8  ــدود 7 ت ــر ح ــای اخی ــت: در ماه ه ــتند، گف ــه کار هس ب
ــودن  ــتاندارد نب ــل اس ــه دلی ــداره ب ــه های دوج کارگاه شیش
ــا 4 مــاه  ــد کــه ت پلمــب شــدند و ایــن کارگــران تعهــد دادن
آینــده مراحــل کالســی را گذرانــده و دســتگاه های مــورد نیــاز 
را تهیــه کننــد. رئیــس اتحادیــه شیشــه و آئینــه اصفهــان از 
ــه  ــداره گالی ــه های دوج ــب شیش ــای رخ داده در نص تقلب ه
ــای  ــازان در قرارداده ــفانه آلومینیوم س ــت: متاس ــرد و گف ک
ســاختمانی خــود اندازه گیــری آلومینیــوم و شیشــه را قیــد 
ــه های  ــه شیش ــن  کار ک ــا از ای ــفانه کارفرم ــد و متاس می کنن
دوجــداره غیراســتاندارد در ســاختمان بــه کار رفتــه بی خبــر 

اســت.

گفت وگوی کیمیای وطن با رئیس اتحادیه شیشه و آئینه اصفهان:

 صنعت شیشه در کما

ــران  ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــل س ــر عام مدی
ــان ســال  ــا پای ــی ت ــرارداد خودروی ــی شــدن شــش ق از نهای
ــال 1۳۹۶  ــردم در س ــه م ــرد ک ــار ک ــر داد و اظه ــاری خب ج
ــت  ــی باکیفی ــاهد ورود خودروهای ــوس ش ــورت ملم ــه ص ب
 بیشــتر خواهنــد بــود. منصــور معظمــی، معــاون وزیــر صنعــت

ــه اینکــه وزارت  ــا اشــاره ب معــدن و تجــارت، ب
صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 1۳۹5 
در  کاال  واردات  بــرای  را  محدودیت هایــی 
نظــر گرفــت، بیــان کــرد: شــش قــرارداد 
ــود  ــی می ش ــال نهای ــان س ــا پای ــی ت خودروی
ــی  ــرایط کیف ــر ش ــا از نظ ــن خودروه ــه ای ک
ــه  ــه ای ک ــد و نکت ــری دارن ــت مطلوب ت وضعی

ــن اســت کــه تمامــی قراردادهــا  ــه آن اشــاره کــرد ای ــد ب بای
بــه صــورت مشــارکتی اســت. وی همچنیــن دربــاره آخریــن 
واحدهــای صنعتــی  بــه  تســهیالت  پرداخــت   وضعیــت 
و کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون حــدود 15 هــزار 
ــه  ــتر ب ــق بیش ــاد رون ــرای ایج ــهیالت ب ــان تس ــارد توم میلی

واحدهــای صنعتــی و کشــاورزی داده شــده کــه حــدود 
ــی  ــا شــامل واحدهــای صنعت ــن واحده ــورد از ای ــزار م 1۶ ه
 بــوده کــه مشــکل داشــتند. مدیــر عامــل ســازمان گســترش 
و نوســازی صنایــع ایــران همچنیــن با بیــان اینکه تاکنــون 100 
قــرارداد در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بین شــرکت های 
ایرانــی و همتایــان خارجــی منعقــد شــده، 
یــادآور شــد: بخشــی از ایــن قراردادهــا تاکنــون 
ــا  ــه ب ــی در ادام ــت. معظم ــده اس ــی ش اجرای
اشــاره بــه شــرایط ویــژه گرمســار کــه فرصــت 
چــه  هــر  ســرمایه گذاری  بــرای  مناســبی 
ــازار  ــت: ب ــت، گف ــه اس ــن منطق ــتر در ای بیش
ــه  ــر ب ــه حاض ــرکت هایی ک ــه روی ش ــران ب ای
مشــارکت هســتند، بــاز اســت و گرمســار می توانــد بــه عنــوان 
ــالوه  ــد. ع ــور باش ــرمایه گذاری در کش ــای س ــی از محوره یک
ــد  ــا ســرمایه گذارانی کــه عالقه من ــن حاضــر هســتیم ب ــر ای ب
بــه ســرمایه گذاری در منطقــه هســتند از 1 تــا 51 درصــد بــه 

صــورت مشــارکتی همــکاری کنیــم. ایســنا

ــرخ ارز  ــکاف ن ــش ش ــزی کاه ــک مرک ــه بان ــی ک در حال
رســمی و آزاد بــه 14 درصــد را زمینــه مناســب بــرای اجــرای 
ــا  ــود، ام ــرده ب ــرض ک ــرخ ارز ف ــازی ن ــت یکسان س سیاس
ــران  ــال ای ــر ری ــکا در براب ــرخ دالر آمری ــاه ن ــدای آذرم از ابت
ــا آنجــا کــه یــک مقــام  ــه افزایــش ســوق پیــدا کــرد ت رو ب

ــک مرکــزی اعــالم کــرده از مــرداد  ارشــد بان
۹2 تــا دی امســال ارزش دالر آمریــکا در 
ــش  ــد افزای ــران، 22.۹ درص ــال ای ــل ری مقاب
رئیــس  اظهــارات  آخریــن  یافــت. طبــق 
بانــک مرکــزی دربــاره تک نرخــی شــدن 
ــی  ــود کــه پــس از اجرای ــن ب ــر ای ــرار ب ارز، ق
ــه  شــدن برجــام و بازگشــت روابــط بانکــی ب

ــی  ــردن ارز اقدامات ــی ک ــه تک نرخ ــادی، در زمین ــرایط ع ش
انجــام شــود؛ امــا اینکــه تــا پایــان ســال جــاری بتــوان ارز 
تک نرخــی را اجــرا کــرد هــم عملــی نخواهــد بــود. بــا وجــود 
ــرای عملیاتــی شــدن  امــا و اگرهایــی کــه در مــدت اخیــر ب
وعــده رئیــس کل بانــک مرکــزی بــرای یکسان ســازی نــرخ 

ارز تــا پایــان ســال ۹5 مطــرح شــد، ســیف در اظهــارات اخیر 
ــن سیاســت در ســال  ــی شــدن ای ــه ای اجرای ــه گون خــود ب
ــس  ــت. نایب رئی ــرده اس ــالم ک ــی اع ــما منتف ــاری را رس ج
اول کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی دربــاره 
تعییــن نــرخ ارز ۳۳000 ریالــی در بودجــه ۹۶ بیــان داشــت: 
اگــر هــدف دولــت ایــن اســت کــه دالر را 
تک نرخــی کنــد، بــا فاصلــه قیمــت اعالم شــده 
بــا نــرخ ارز آزاد، هیــچ گاه نمی توانــد بــه ایــن 

ــد.  هــدف مهــم دســت یاب
موســوی الرگانــی دربــاره پیامدهای ایــن تدبیر 
دولــت تصریــح کــرد: دولــت بــا ایــن نــرخ ارز 
 از یــک طــرف باعــث افزایــش قیمت هــا شــده 
و از طــرف دیگــری دالالن بــه پــول بیشــتری دســت می یابند 
و نبــض بــازار را در دســت می گیرنــد. وی تک نرخــی شــدن 
ارز و تعییــن قیمــت واحــد را ضــروری دانســت و افــزود: چــه 
ــان، چــه در صرافــی و چــه در بانــک، ارز بایــد یــک  در خیاب

قیمــت واحــد داشــته باشــد. ایمنــا

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی بیشــتر در حمــل به موقــع و ایمــن 
ــای  ــط پایانه ه ــتریان توس ــد مش ــه مقص ــه ب ــوالد مبارک ــوالت ف محص
ــاون  ــری مع ــا حضــور اکب ــه، جلســه ای ب ــل شهرســتان مبارک حمل ونق
فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه، ذاکــری فرماندار و رئیس کمیســیون 
ــاج معــاون حمل ونقــل جــاده ای  حمل ونقــل شهرســتان مبارکــه، صفات
اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان و جمعــی از مدیــران 
ــداران  ــاده ای و کامیون ــل ج ــی حمل ونق ــای صنف ــئوالن انجمن ه و مس

شهرســتان مبارکــه در فــوالد مبارکــه برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه کــه طــی آن معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه 
بــر حمــل به موقــع، ایمــن و قانونمنــد محصــوالت فــوالد مبارکــه تأکیــد 
داشــت، فرمانــدار شهرســتان مبارکــه، معــاون حمل ونقــل جــاده ای اداره 
کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان، رئیــس انجمــن صنفــی 
شــرکت های حمل ونقــل، رئیــس انجمــن کامیونــداران شهرســتان 
ــه  ــوالد مبارک ــل محصــوالت شــرکت ف ــدگان مناقصــه حم ــه، برن  مبارک
ــرات  ــان نقطه نظ ــه بی ــز ب ــه نی ــای مربوط ــای انجمن ه ــایر رؤس و س
ــات جلســات  ــا مــرور مصوب ــد و ب ــن موضــوع پرداختن ــاره ای خــود درب
گذشــته، راهکارهــای ارتقــای صنعــت حمل ونقــل منطقــه، بهبــود 

ــدگان،  ــه رانن ــار ب ــار و عرضــه ب ــالم ب ــه ســالن اع ــار ب ــالم ب ــد اع فرآین
ــار و  ــت ب ــرای دریاف ــدگان ب ــار رانن ــواب و انتظ ــان خ ــش مدت زم کاه
ــر  ــای در نظ ــاص کامیون ه ــر روی اختص ــتر ب ــارت بیش ــن نظ همچنی
گرفتــه شــده بــرای حمــل محصــوالت فــوالد مبارکــه را بررســی کردنــد و 

ــد. ــادل نظــر پرداختن ــه تب ــا ب ــاره آن ه درب
علی اصغــر ذاکــری هرنــدی، فرمانــدار و رئیــس کمیســیون حمل ونقــل 
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــزاری ای ــرد: برگ ــح ک ــه، تصری ــتان مبارک شهرس
مســئوالن شهرســتان مبارکــه و مدیــران و رؤســای صنــوف مربــوط بــه 
ــروش  ــاون ف ــراه مع ــه هم ــه ب ــتان مبارک ــتان و شهرس ــل اس  حمل ونق
و مدیــران میانــی فــوالد مبارکــه در بخــش حمــل محصــول بــه منظــور 

ــدف  ــن ه ــا ای ــر از آن ب ــل، مهم ت ــر حمل ونق ــتر در ام ــی بیش هماهنگ
ــه  ــق ب ــط متعل ــه فق ــوالد مبارک ــیم ف ــته باش ــر داش ــه خاط ــه ب ــود ک ب
منطقــه مبارکــه و اســتان اصفهــان نیســت؛ فــوالد مبارکــه یــک شــرکت 
ملــی اســت کــه از برنــد و جایــگاه جهانــی برخــوردار اســت. از ایــن رو 
چنانچــه بــار فــوالد مبارکــه بــا تأخیــر حمــل شــود، ایــن اقتصــاد ملــی 
اســت کــه زیــان می بینــد؛ بنابرایــن حتــی یــک ســاعت تأخیــر هــم در 

حمــل محصــوالت فــوالد مبارکــه پذیرفتــه نیســت. 
وی برگــزاری ایــن جلســه را مثبــت ارزیابــی و اضافــه کــرد: عــالوه بــر 
ــش  ــتغال و کاه ــش، اش ــد آرام ــه بای ــوالد مبارک ــادی ف ــع اقتص مناف
بومــی  راننــده   ۳500 بــار  دریافــت  انتظــار  و  خــواب  مدت زمــان 
شهرســتان کــه حمــل بــار را بــر عهــده دارنــد نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه در خاتمــه ســخنان خــود ضمــن قدردانــی 
از همکاری هــای فــوالد مبارکــه بــا شهرســتان مبارکــه خاطرنشــان 
کــرد: همان گونــه کــه مدیــر عامــل و معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد 
مبارکــه در جلســات ســال گذشــته شــرایطی فراهــم کردنــد کــه نوبــت 
خــواب راننــدگان از 20 روز بــه 5 تــا ۶ روز کاهــش یابــد، انتظــار داریم در 
ادامــه ایــن همکاری هــای ارزنــده خــود ترتیبــی دهنــد تــا ایــن ســقف 
ــرای  ــا از لحــاظ معیشــتی مشــکلی ب ــد ت در همیــن میــزان باقــی بمان

راننــدگان محتــرم بــه وجــود نیایــد.

فرماندار مبارکه عنوان کرد:

تاکید برحمل به موقع محصوالت فوالد مبارکه

افزایش سرعت اینترنت ایران
بــا اجرایــی شــدن فــاز دوم شــبکه ملــی اطالعــات گفتــه می شــود اکنــون متوســط ســرعت دسترســی پهن بانــد ثابــت 4 مگابیــت بــر 

ثانیــه و متوســط ســرعت دسترســی پهن بانــد همــراه بــه 3 مگابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3منتظر خودروهای باکیفیت تر باشید یکشنبه   01  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 374 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )مدل ۹۵( 

تیبا

SE111 ۲1 میلیون تومانپراید

پراید 131
 ۲0 میلیون 

و ۸00 هزار تومان

پژو 405
 30 میلیون 

و ۲00 هزار تومان

EF7 سمند
 30 میلیون

 و 900 هزار تومان

پژوپارس سال
 3۶ میلیون

 و 500 هزار تومان

پژو ۲0۶ تیپ 5
 37 میلیون

 و 700 هزار تومان

 ۲4 میلیون 
و 750 هزار تومان

قالیشویی های تقلبی، معضل بازار شب عید
قالیشــویی  اتحادیــه  رئیــس 
ــاره فعالیــت قالیشــویی های  درب
ــراد در  ــن اف ــی و معضــل ای تقلب

بازار هشدار داد. 
ــا  ــرخ ب ــدی کمسـ ــد محمـ حمی
اشــاره بــه اینکــه این قالیشــویان 
فقــط در یــک مــاه بیش از ســال 
ــا 50 درصــد  ــزود: 40 ت ــف می شــوند، اف ــن صن ــد وارد ای جدی
ــی  ــن دوره از قالیشــویی های تقلب ــی در ای شــکایت های مردم
ــا  ــد ی ــس نمی دهن ــه را پ ــای تحویل گرفت ــه فرش ه ــت ک اس
ــل داده می شــود.  ــه مشــتری تحوی ــده ب ــه صــورت صدمه دی ب
وی امــکان دریافــت اطالعــات قالیشــیویی معتبــر را از طریــق 
ــالم  ــه اع ــایت اتحادی ــا و س ــای روزنامه ه ــماره 118، راهنم ش
کــرد و گفــت: قالیشــویی های تقلبــی بــا چــاپ تراکــت و کارت 
ــه  ــد ک ــت می کنن ــت فعالی ــراه و وان ــک شــماره تلفن هم ــا ی ب
ــکایت های  ــری ش ــکان پیگی ــانی، ام ــتن نش ــل نداش ــه دلی ب
مردمــی هــم نیســت. محمــدی بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری 
مخابــرات و قــوه قضائیــه بــرای قطــع تلفــن ایــن افــراد 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــا ارائ ــب ب ــویی های متقل ــه داد: قالیش  ادام
و کدهــای تقلبــی، مــردم را گمــراه و فرش هــای آن هــا را 

صداوســیما می کننــد.  دریافــت 

آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس
ــروش  ــاز پیش ف ــه شــرکت های مســافری از آغ رئیــس اتحادی
بلیت هــای نــوروزی حمل ونقــل جــاده ای از اول اســفندماه 
خبــر داد. احمدرضــا عامــری در نشســت خبــری خــود بــا 
خبرنــگاران گفــت: طــرح نــوروزی اتوبوســرانی از 25 اســفندماه 
ــوس و  ــتگاه اتوب ــزار دس ــه دارد و 120 ه ــن ادام ــا 15 فروردی ت
مینی بــوس آمــاده ســرویس دهی بــه مســافران هســتند. 
ــرای  ــی ب ــزار صندل ــون و 750 ه ــک میلی ــت: ی ــار داش وی اظه
جابه جایــی مســافران نــوروزی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه 
ــوروز  ــرای ن گفتــه ایــن مقــام مســئول، نــرخ بلیــت اتوبــوس ب
ــر ــود. مه ــه می ش ــی ارائ ــت کنون ــا قیم ــد و ب ــش نمی یاب افزای

 شناسایی عامالن کمپین 

»نخریدن خودروی داخلی«
ــاد  ــل ایج ــایی عوام ــارت از شناس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــی خب ــودروی داخل ــدن خ ــن نخری کمپی
افــراد شناســایی شــدند و اســامی آن هــا را بــه مقامــات اعــالم 
کرده ایــم؛ افــرادی کــه جالــب اســت بدانیــد از بیت المــال 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. محمدرضــا نعمــت زاده ب ــوق می گرفتن هــم حق
اینکــه بایــد در کشــور از ایجــاد ناســزا و افتــرا دوری کنیــم، بیــان 
ــتند  ــترس هس ــازی در دس ــورت مج ــه ص ــانه هایی ب ــرد: رس ک
کــه می تواننــد شــایعاتی را ایجــاد کننــد؛ امــا جمــع کــردن ایــن 
ــودروی  ــدن خ ــن نخری ــاره کمپی ــت. درب ــکل اس ــایعات مش ش
ــای  ــی از بخش ه ــودرو یک ــه خ ــد ک ــده ای دیدن ــز ع ــی نی داخل
پیشــران در صنعــت کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن حــوزه 
را هــدف قــرار دادنــد. وی ادامــه داد: ایــن افــراد متوجــه شــدند 
کــه اگــر رشــد صنعتــی نیــز در کشــور وجــود داشــته، یکــی از 
بخش هــای عمــده آن حــوزه خــودرو بــوده اســت و بــه همیــن 
ــی  ــودروی داخل ــردم خ ــا م ــد ت ــاد کردن ــی را ایج ــل موج دلی
نخرنــد؛ در حالــی کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه حمایــت از 
تولیــد داخــل تاکیــد داشــتند. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری 40 درصــد رشــد 
در تولیــد خــودرو وجــود داشــت، گفــت: عــالوه بــر ایــن شــاهد 
فعالیــت دوبــاره قطعه ســازان شــدیم؛ بنابرایــن می شــود محیــط 
ــه  ــرد ک ــت ک ــوی مدیری ــه نح ــرمایه گذاری را ب ــب وکار و س کس

همــه درگیــر و فعــال شــوند. ایســنا

چگونگی ثبت مشاغل در ۱۱۸
امــور  بیدخــام،  مدیــر کل روابــط عمومــی و  محمدرضــا 
ــی  ــه تمام ــان اینک ــا بی ــران، ب ــرات ای ــل شــرکت مخاب بین المل
مشــاغل کــه در 118 ثبــت شــدند، دارای مجــوز هســتند، گفــت: 
بــرای ثبــت مشــاغل در ســامانه 118 تمــام مــدارک الزم بســته 
ــب  ــواز کس ــت، ج ــه فعالی ــد پروان ــب وکار مانن ــوع کس ــه ن ب
بــا ذکــر نــام و دارای اعتبــار اتحادیــه دریافــت می شــود. 
ــاره  ــزود: درب ــوق اف ــب ف ــالم مطل ــا اع ــام ب ــا بیدخ محمدرض
مشــاغل فــروش و خدمــات پــس از فــروش و همچنیــن 
ــتند  ــی هس ــای خارج ــی برنده ــه دارای نمایندگ ــاغلی ک  مش
نیــز روال کار بــه ایــن گونــه اســت کــه دریافــت و ارائــه مجــوز 
ــه رســمی  ــدن و تجــارت، روزنام ــت، مع ــر ســازمان صنع  معتب
و اساســنامه مــورد نیــاز اســت. بیدخــام همچنیــن خاطرنشــان 
کــرد: دربــاره برندهــای خارجــی فاقــد نمایندگــی، نامــه اتحادیه 
بــرای ثبــت برنــد و جــواز کســب الزم اســت. وی دربــاره حداقل 
مــدارک مــورد نیــاز بــرای ثبــت مشــاغل و »مشــاغل عــام بدون 
ذکــر نــام« گفــت: جــواز کســب یــا پروانــه فعالیــت دارای اعتبار 

و آدرس الزم اســت. خبــر فارســی

 تخریب ۱0هزار واحد مسکونی 

در مناطق کوهستانی کرمان
ــان  ــتانداری کرم ــی اس ــاون عمران ــیف الهی، مع ــم س  ابوالقاس
بــا اشــاره بــه ســرریز شــدن ســد نســا در شــهر بــم گفــت: چنــد 
ــادی و شهرســتان پایین دســتی ســد نســا تحــت محاصــره  آب
ســیل قــرار گرفته انــد. معــاون عمرانــی اســتانداری کرمــان 
ادامــه داد: 10 هــزار واحــد مســکونی در مناطــق کوهســتانی بــر 
اثــر شــدت بــارش کامــال تخریــب شــده اند. وی کــه بــه همــراه 
نماینــده مــردم کرمــان و نیروهــای هــالل احمــر در حــال پــرواز 
در آســمان بــم بــود، اظهــار داشــت: راه کرمــان – بــم – زاهــدان 
بســته شــده  و جــاده بــم - کرمــان هــم بــر اثــر ســیل تخریــب 
ــه خاطــر ســیل  ــراد ب ــان اینکــه تعــدادی از اف ــا بی شــده. وی ب
در منطقــه ای گرفتــار شــده اند، بیــان داشــت: امدادرســانی 
هوایــی در حــال انجــام اســت و برخــی از مــردم در مناطــق امــن 
ــدگان  ــع نماین ــس مجم ــن رئی ــده اند. همچنی ــکان داده ش اس
ــع آن  ــت و تواب ــتان های باف ــه شهرس ــت: ب ــان گف ــتان کرم اس
ــن  ــای ای آســیب های جــدی وارد شــده و بســیاری از خیابان ه
ــی،   شــهر دچــار آب گرفتگــی هســتند. حســین امیــری خامکان
اظهــار داشــت: بعضــی از روســتاها در ســیرجان، بافــت و 
عنبرآبــاد مجبــور بــه تخلیــه شــده اند. وی بــا بیــان اینکــه 
گزارشــی از قطعــی آب و بــرق نیســت، بیــان داشــت: تــردد بــا 

ــزان ــود. می ــام می ش ــدی انج کن

با حضور وزیر تعاون صورت گرفت

 افتتاح پروژه بازسازی 

غبارگیر کنورتورهای فوالدسازی ذوب آهن

کیمیای وطن

پــروژه بازســازی و اصــالح 
غبارگیــر سیســتم تصفیــه گاز 
کنــورتـورهـــای فوالدســازی 
ذوب آهن اصفهـــان بــه عنوان 
یــک پــروژه مهــم و تأثیرگــذار 
زیسـت محیـطـــی در آیـیـــن 
ــتگی،  ــای بازنشس ــایشگاه »صندوق ه ــه نمـ اختتــامیـ
پیشــران توســعه« بــا حضــور دکتــر ربیعــی وزیــر تعــاون، 
نماینــدگان مجلــس شــورای  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مســئوالن  اســالمی، 
ــا  ــان ب ــر عامــل ذوب آهــن اصفه مهنــدس صادقــی مدی

ــد.  ــاح ش ــن افتت ــر از ذوب آه ــن تصاوی ــش آنالی پخ
ــاح  ــخنانی، افتت ــی س ــن ط ــن آیی ــی در ای ــر ربیع دکت
 ایــن پــروژه مهــم زیســت محیطی را بــه تالشــگران 
ــار داشــت:  ــت و اظه ــک گف و مســئوالن ذوب آهــن تبری
توجــه بــه محیــط زیســت، فراتــر از یــک وظیفــه اداری و 

در واقــع وظیفــه انســانی و اخالقــی اســت. 
وی افــزود: امیــد اســت بــا انجــام ایــن پروژه هــا شــاهد 
باشــیم کــه مــردم کشــورمان روزهــای پــاک بیشــتری را 

تجربــه کننــد. 
مهنــدس صادقــی نیــز در ایــن آییــن افتتــاح ایــن پــروژه 
 گفــت: ذوب آهــن نه تنهــا در تولیــد محصــوالت فــوالدی 
و توســعه صنعتــی کشــور نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا 
 کــرده، بلکــه در امــر محیــط زیســت نیــز پیشــتاز اســت 
ــی  ــای جنگل ــار فض ــزار و 500 هکت ــداث 1۶ ه ــا اح و ب
ــل  ــاخص و بی بدی ــان،  ش ــع جه ــی صنای ــن تمام در بی

می شــود. محســوب 
ــن فضــای  ــه ای ــان اینک ــا بی ــن ب ــل ذوب آه ــر عام  مدی
ــط زیســت دارد،  ــی، نقــش مهمــی در حفــظ محی جنگل
گفــت: پــروژه بازســازی و اصــالح غبارگیرهــای سیســتم 
تصفیــه گاز کنورتورهــای فوالدســازی ذوب آهــن اصفهــان 
ــا دانــش و همــت  کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی ب
تالشــگران ایــن شــرکت انجــام شــد، تأثیــر چشــمگیری 
بــر کاهــش آالیندگــی ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی دارد 
و گام مهمــی در جهــت تبدیــل شــدن بــه صنعــت ســبز 

اســت.
 وی تصریــح کــرد: مرحلــه اول ایــن پــروژه بــرای کنورتــور 
شــماره 2 بــا هزینــه بالــغ بــر 40 میلیــارد تومــان و توســط 
ــا  ــد. ام ــام ش ــال انج ــی دوس ــی ط ــرکت آلمان ــک ش ی
ــماره 1 و ۳  ــای ش ــت کنورتوره ــروژه جه ــن پ ــه ای ادام
ــا  ــش و همــت تالشــگران ذوب آهــن ب ــر دان ــه ب ــا تکی ب
ــتر  ــای بیش ــا مزیت ه ــی و ب ــی داخل ــتفاده از طراح اس
ــه ای معــادل یــک  ــا هزین ــه طــرح خارجــی، ب نســبت ب
ــارد تومــان و طــی ۶ مــاه ســاخته و نصــب شــد.  میلی

مهنــدس صادقــی تصریــح کــرد: امــروز شــاهد دود 
ســفید از دودکــش هــر ســه کنورتــور ذوب آهــن هســتیم 

ــا گذشــته دارد. ــادی ب ــاوت بســیار زی ــه تف ک

جوالن دالالن در بازار ارزمنتظر خودروهای باکیفیت تر باشید

ــردم  ــرای م ــده و ب ــران ش ــی گ ــکی خیل ــه پزش تعرف
ــت؟! ــردم نیس ــر م ــه فک ــی ب ــرا کس ــت؛ چ ــخت اس س

ــا در  ــی در خیابان ه ــای خال ــاعاتی از  روز اتوبوس ه در س
حــال تــردد هســتند؛ آیــا ایــن بــر آلودگــی هــوا نمی افزایــد 

ــا بی برنامگــی  نیســت؟ و آی

ــکی   ــه خش ــود؟چرا ب ــه نمی ش ــاورزان توج ــه کش ــرا ب چ
تــاالب گاوخونــی توجــه نمی شــود؟

ــوای  ــی ه ــده آلودگ ــه عم ــد ک ــئوالن نمی دانن ــر مس مگ
اصفهــان از خشــکی تــاالب اســت؟ اگــر می داننــد بعــد از 

چنــد ســال  فکــری کننــد.

سال هاســت شــهرداری می گویــد مشــاغل مزاحــم را 
ــدی  ــدام ج ــا اق ــرد، ام ــیه می ب ــه حاش ــهر ب ــز ش از مرک
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــم ب ــاغل مزاح ــود و مش ــده نمی ش دی
ــران  ــرای عاب ــی ب ــا امنیت ــی پیاده روه ــد؛ در بعض می دهن

ــت. نیس
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رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان اصفهــان در 
نخســتین نشســت خبــری خــود در دوره دهــم ایــن 
ــن  ــره ای ــای هیئت مدی ــور اعض ــا حض ــه ب ــون ک کان
کانــون و بــه مناســبت های مختلفــی چــون روز وکیــل 
 مدافــع، ســالروز اســتقالل کانــون وکالی دادگســتری 
و هفتــه وکالــت برگــزار شــد، از بعضــی اعمــال 
قانون هــا گالیــه کــرد و دربــاره ایــن مســئله کــه 
ــون  ــق قان ــتری طب ــات دادگس ــدان و قض ــرا کارمن چ
ــت  ــه وکال ــتگی پروان ــس از بازنشس ــد پ ــق دارن ح
دریافــت کننــد، در حالــی کــه تعــداد بســیاری از 
جامعــه  در  حقــوق  رشــته های  دانش آموختــگان 

بیــکار هســتند، اظهــار نارضایتــی کــرد.
 اســدهللا اســالمی فارســانی ایــن مســئله را ناشــی از 
ــران  ــات و مدی ــری مقام ــی و پیگی ــای قانون ضعف ه
در رأس دانســت کــه مدعــی ایجــاد اشــتغال هســتند؛ 
امــا بــرای حــل مشــکل اشــتغال جوانــان هیــچ 

ــد. ــن برنمی دارن ــالح قوانی ــت اص ــی جه قدم
همچنیــن در رابطــه بــا میــزان تخلفــات وکال در پاســخ 
بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه ایــن موضوع 

 گریــزی زد کــه امســال در شــعبه یــک رســیدگی
ــه  ــزل درج ــورد تن ــه، 3 م ــخ در روزنام ــورد توبی 14 م
ــعبه دو  ــته ایم؛ درش ــت داش ــه وکال ــال پروان و 3 ابط
رســیدگی 11 مــورد توبیــخ، 4 مــورد تعلیــق و 3 مــورد 
ــورد  ــز 5 م ــعبه 3 نی ــده و در ش ــت ش ــت ثب محرومی

ــالم شــده اســت. ــت اع ــورد محرومی ــخ و 6 م توبی
ــی  ــت وکالی اینترنت ــودن فعالی ــاز ب ــاره مج وی درب
هــم توضیــح داد: یــک وکیــل بایــد دارای مــکان ثابــت 
ــود  ــه رو ش ــود روب ــوکل خ ــا م ــک ب ــد و از نزدی  باش
و پرونــده او را پیگیــری کنــد؛ بنابرایــن مــا هرگــز وکیل 

اینترنتــی را بــه رســمیت نمی شناســیم.
    مشاوران حقوقی تازه به دوران رسیده

ــا  ــل دانســت و ب ــر از وکی ــی را باالت وی مشــاور حقوق
ــن  ــت عناوی ــه تح ــازمان هایی ک ــدی از س ــاد ج انتق
مشــاوران اداری فعالیــت می کننــد، گفــت: کســی کــه 
ــت کم  ــد دس ــود، بای ــی ش ــاور حقوق ــد مش می خواه
10 ســال ســابقه وکالــت داشــته باشــد؛ نــه اینکــه هــر 
ــت  ــک دادخواس ــد ی ــی نمی توان ــه حت ــازه واردی ک ت
ســاده را تنظیــم کنــد و تجربــه چندانــی نــدارد، بتوانــد 
ــوق  ــه حق ــت ب ــن کار خیان ــی شــود؛ ای مشــاور حقوق
مــردم اســت کــه بعضــی مســئوالن ادارات دولتــی هم 

ــتند. ــه هس ــه آن بی توج ب
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ تفاوتــی در 
قبــول پرونده هــای خــاص بیــن وکالی زن و مــرد 
وجــود نــدارد، افــزود: بــا توجــه بــه تنــوع و بســیاری 
کارایــی  عمومــی  وکیــل  حقوقــی،  پرونده هــای 
ــه ســمت تخصصــی شــدن  ــد ب ــدارد و بای ــی ن چندان
ــت را  ــن حرک ــت و ای ــی رف ــات خاص وکال در موضوع

ــرد. ــه ک نهادین
    مدل حق الوکاله نتیجه ای، ممنوع!

وی بــا بیــان اینکه طبق قانون، وکیــل باید در چهارچوب 
 مقــررات قانونــی وظیفــه دفاعیــه خــود را انجــام دهــد 
ــه نتیجــه نیســت ــوط ب ــه من ــه حق الوکال  و از آنجــا ک
ــد  ــوکل بده ــه م ــه ب ــول نتیج ــل ق ــر وکی ــت: اگ گف
ــیدگی  ــل رس ــده و قاب ــب ش ــی مرتک ــف انتظام تخل

ــت. اس
رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان اصفهــان در 
ــیون های  ــی کمیس ــش مل ــزاری همای ــه برگ ــه ب ادام
پارلمانــی کانون هــای وکالی دادگســتری ایــران در 15 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب اســفندماه اشــاره کــرد و گفــت: ب
یکــی از مشــکالت، ناآگاهــی مــردم و نماینــدگان 
ــرای  مجلــس از قوانیــن اســت، ایــن همایــش کــه ب
نخســتین بــار برگــزار می شــود، می توانــد حلقــه 
ــران  ــس و وکال را جب ــدگان مجل ــن نماین ــده بی گمش
کنــد تــا در جهــت تصویــب قوانیــن مناســب و 

ــد. ــد باش ــروری مفی ض
ــی وکال در  اســالمی از برگــزاری ســومین اجــالس مل

نیمــه اول ســال آینــده نیــز خبــر داد و گفــت: ایجــاد 
ــا  ــاره راهکاره ــر درب ــادل نظ ــی و تب ــاد، هماهنگ  اتح
و  تعــرض  جملــه  از  مشــکالت  آسیب شناســی  و 
تعدیــل اســتقالل کانون هــای وکال، از اهــداف ایــن 

ــود. ــد ب ــره خواه کنگ
بــه  تعــرض  را  وکال  نگرانــی  اساســی ترین  وی 
اســتقالل کانون هــای وکال دانســت و یــادآور شــد: 
 اگــر یــک وکیــل دادگســتری اســتقالل نداشــته باشــد

نمی تواند به تحقق مفهوم عدالت کمک کند. 
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 2 هــزار و 240 وکیــل 
دادگســتری در اســتان اصفهــان عضــو کانــون هســتند؛ 
ــرد و 774  ــر م ــزار و 466 نف ــک ه ــداد ی ــن تع از ای
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نفــر اســت.

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن:

ضعف های قانونی، دلیل بیکاری وکال

تصویب بودجه 2750 میلیارد تومانی 

شهرداری اصفهان

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیاصفهان

ــارد  ــزار و 750 میلی ــه 2 ه بودج
اصفهــان  شــهرداری  تومانــی 
در ســال ۹6 صبــح دیــروز در 
جلســه علنــی شــورای شــهر بــه 
ــال  ــه س ــید. بودج ــب رس تصوی
ــاه گذشــته از ســوی  ــک م ــان حــدود ی ۹6 شــهرداری اصفه
ــاه بررســی  ــک م ــم شــورا شــد و پــس از ی شــهرداری تقدی
ــورای  ــق ش ــیون تلفی ــی و کمیس ــیون های تخصص در کمیس
ــی  ــه علن ــتمین جلس ــهر در یکصدوشصت وهش ــالمی ش اس

ــب رســید. ــه تصوی ــن شــورا ب ای
ــان 3  ــهرداری اصفه ــوی ش ــده از س ــه ارائه ش ــه اولی  بودج
ــزام شــورای  ــه ال ــا توجــه ب ــه ب ــود ک ــان ب ــارد توم هــزار میلی
ــودن ایــن بودجــه، شــهرداری  ــر انقباضــی ب شــهر اصفهــان ب
ایــن بودجــه را تــا 2 هــزار و 750 میلیــارد تومــان کاهــش داد. 
ســهم اعتبــارات جــاری شــهرداری در بودجــه ۹6 حــدود 750 
ــد  ــالم ش ــه اع ــد بودج ــادل 34 درص ــان و مع ــارد توم  میلی
و اعتبــارات عمرانــی ســال ۹6 شــهرداری اصفهــان نیــز یــک 
هــزار و ۹75 میلیــارد تومــان معــادل 66 درصــد بودجــه 

ــت.  ــده اس ــرآورد ش ب
ــل  ــان از مح ــهرداری اصفه ــات ش ــزان مطالب ــن می همچنی
ــان  ــارد توم ــت 565 میلی ــزوده از دول ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــازه  ــان اج ــهرداری اصفه ــه ش ــه ب ــن اینک ــد؛ ضم ــالم ش اع
ــان اوراق مشــارکت داده  ــارد توم ــروش 250 میلی انتشــار و ف

ــت. ــده اس ش

برگزاری کارگاه شناخت همسر 

پیش از ازدواج

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

بــه همــت حــوزه امــام حســن مجتبــی علیه الســالم ناحیــه 
)آمــوزش  َمطلــع عشــق  آموزشــی  برخــوار، کارگاه هــای 
ــه  ــناس برنام ــوی، کارش ــتاد دهن ــور اس ــا حض ــواده( ب خان
گلبــرگ شــبکه ســه ســیما، در شهرســتان برخــوار برگزار شــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســپاه صاحب الزمان)عــج( 
اســتان اصفهــان کارگاه هــای آموزشــی َمطلــع عشــق )آموزش 
ــاالر  ــه در ت ــوی در 4 جلس ــتاد دهن ــور اس ــا حض ــواده( ب خان
ــگاه  ــری، دانش ــه کب ــه خدیج ــاد، مدرس ــهرداری دولت آب ش
ــه  ســپهر و مســجد الحســین علیه الســالم شــهر خــورزوق ب
ــزار  ــالم برگ ــه الس ــی علی ــن مجتب ــام حس ــوزه ام ــت ح  هم

شد.

اخبار کوتاه

 30 ماه بدون حوادث کاری 

در شرکت آبفار استان اصفهان

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیاصفهان 

ــرکت  ــکاران ش ــاوران و پیمان مش
آب و فاضــالب روســتایی اســتان 
اصفهــان بــا ایمنــی در حــوادث و 
ــا آشــنا شــدند.  ــواع بیمه نامه ه ان
ایمنــی  بحــران،  اداره  رئیــس 
بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان در 
ــی  ــت در تمام ــی و بهداش ــه ایمن ــت: مقول ــوص گف ــن خص ای
ســطوح کاری یــک مجموعــه، جــزو مباحــث اصولــی و بنیــادی 
تلقــی می شــود و ایــن مســئله در شــرکت های آب و فاضــالب 
ــدا کــرده  ــدان پی ــوع کار و فعالیــت اهمیتــی دوچن ــل ن ــه دلی ب
اســت. وی افــزود: رعایــت نــکات و مــوارد ایمنــی باعــث تقویت 
ــر  ــن ه ــن رک ــه مهم تری ــت ک ــانی اس ــروی انس ــالمت نی و س
ــان  ــین محمدی ــود. حس ــوب می ش ــادی محس ــازمان و نه س
ــی  ــن و دســتورکارهای ایمن ــق قوانی ــه اجــرای دقی ــا اشــاره ب  ب
و بهداشــت )HSE( در شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: مدیریــت ایــن شــرکت رعایــت 
 ضوابــط ایمنــی، دســتورکارها و آیین نامه هــای مصــوب، توســعه 
و تعمیــم آموزش هــای فراگیــر و تجزیــه و تحلیــل حــوادث کار 
را بســیار مهــم می دانــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا وجــود 
حجــم زیــادی از عملیــات اجرایــی پروژه هــا توســط نیروهــای 
انســانی و اســتفاده از انــواع ماشــین آالت، در مــدت 30 ماهــه 

اخیــر هیچ گونــه حادثــه ای رخ نــداده اســت. 
ــتان  ــتایی اس ــالب روس ــرکت آب فاض ــس اداره HSE ش رئی
ــرای  ــر ب ــم و مؤث ــای مه ــی از ابزاره ــوزش را یک ــان، آم اصفه
پیشــگیری از وقــوع حــوادث حیــن انجــام کار دانســت و گفــت: 
ــددی  ــی متع ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــوص دوره ه ــن خص در ای
بــرای تمامــی کارکنــان شــرکت، پیمانــکاران، مشــاوران و ســایر 
ــان ادامــه  ــا پروژه هــا برگــزار می شــود. محمدی ــط ب ــراد مرتب اف
داد: بــه منظــور آشــنایی مشــاوران و پیمانــکاران شــرکت آبفــار 
ــا حضــور  ــی در حــوادث، کارگاهــی آموزشــی ب ــا ایمن اســتان ب
آقــای حاجی رســتم، رئیــس بازرســی کار اســتان اصفهــان 
ــوص  ــی درخص ــن دوره، مباحث ــزود: در ای ــد. وی اف ــزار ش برگ
مســئولیت پذیری حــوادث در ســطح پیمانــکاران و کارگــران 
از کار، بررســی  زیرمجموعــه، دســته بندی حــوادث ناشــی 
فلوچــارت حادثــه، قوانیــن تأمیــن اجتماعــی و قانــون مجــازات 
اســالمی ارائه شــد. حســین محمدیــان برگــزاری دوره آموزشــی 
ــای آموزشــی اجراشــده  ــر برنامه ه ــا را از دیگ ــرای پروژه ه ــه ب بیم
بــرای پیمانــکاران و مشــاوران نــام بــرد و اظهــار داشــت: 
فرآیندهــای خریــد فنــی و صحیــح بیمه نامه هــای پیمانــکاری 
ــد  و پروژه هــا، فرم هــای پیشــنهاد بیمــه و ابعــاد حقوقــی خری
ــمی  ــناس رس ــیدقلعه، کارش ــدس س ــط مهن ــا توس بیمه نامه ه
ــه صــورت کامــل تشــریح شــد. دادگســتری در امــور بیمــه، ب

گزارش

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

امــام جمعــه فالورجــان گفــت: خانواده هــا مراقــب باشــند 
ــی  ــبک زندگ ــه س ــش ب ــدن و گرای ــوده ش ــای آل ــه ج ب

زندگــی  ســبک  بــه  غربــی،  مخــرب 
ــه  ــراوان دارد و مای ــرکات ف ــه ب ــی ک فاطم
ســعادت دنیــا و آخــرت اســت، روی آورند 

ــد.  ــار کنن ــه آن افتخ و ب
حجت االســالم محمــد قدوســی، امــام 
جمعــه فالورجــان، در وصــف حضــرت 
فاطمــه زهــرا گفــت: فاطمــه زهــرا، انســیه 

ــانی  ــاالت نفس ــه در کم ــت ک ــخصیتی اس ــورا)س(، ش ح
هماننــد پــدر بزرگــوارش و شــوهر عالی قــدرش دارای 

ــتند.  ــه هس ــت کّلی ــام والی مق
وی افــزود: درک مقــام و منزلــت آن حضــرت در فهــم 
ــه  ــم ک ــدازه می دانی ــن ان ــا همی ــا نمی گنجــد؛ ام قاصــر م

ــکالت  ــه  مش ــا هم ــود ب ــدک خ ــر ان ــول عم ــان در ط ایش
 و ســختی های زندگــی ســاختند و یکــی از پربارتریــن 
و پرثمرتریــن زندگی هــا را بــرای جهانیــان بــه یــادگار 
گذاشــتند. امــام جمعــه فالورجــان اظهــار داشــت: سراســر 
زندگــی کوتــاه آن بزرگــوار از دوران کودکــی تــا 
ــرای آن هــا کــه می خواهنــد  موقــع شــهادت ب
در مســیر انســانیت و راه مســتقیم الهــی 

ــت.  ــد، درس اس ــالش کنن ــت و ت حرک
وی گفــت: ایشــان حجــت را بــر همــگان تمــام 
ــی در  ــیخ طوس ــوم ش ــی مرح ــد. روایت کردن
ــکری)ع(  ــن عس ــام حس ــی از ام ــاب امال کت
ــق  ــر خل ــا حجــت خــدا ب ــد »م ــد کــه فرمودن نقــل می کن

ــتند.«  ــا هس ــر م ــت ب ــه)س( حج ــتیم و فاطم هس
ــن  ــوان بهتری ــژه بان ــا، به وی ــرای م ایشــان در همــه  امــور ب
الگــو هســتند و ســبک زندگــی فاطمــی در عصــر حاضــر و 

هــر زمــان دیگــر نیــاز ضــروری جامعــه اســت.

امام جمعه فالورجان:

سبک زندگی فاطمی، آثار و برکات فراوان دارد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی شــهرداری کاشــان از 
ــی  ــگاه تعاون ــیرانان و فروش ــه تاکس ــن کاال ب ــاص ب اختص

ــر داد.  ــان خب ــهرداری کاش ش
محســن فخــری بــا اعــالم ایــن خبــر 
اظهــار کــرد: مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه 
عنــوان بــن کاال بــه رانندگانــی کــه در پــروژه 
ــکاری داشــته و دســتگاه  کاشــان کارت هم
تاکســی متر را در تاکســی های خــود نصــب 
کرده انــد، تعلــق می گیــرد. وی تخفیــف 

کارت صالحیــت و همچنیــن فروشــگاه های طــرف قــرارداد 
ــن  ــج ای ــدف تروی ــا ه ــیرانان ب ــرای تاکس ــهرداری ب ــا ش ب
ــیرانان را از  ــب وکار تاکس ــه کس ــیدن ب ــق بخش کارت و رون

ــمرد. ــده برش ــات انجام ش ــر اقدام دیگ
ــزی و هماهنگــی شــهرداری درخصــوص   معــاون برنامه ری

مزایــای اســتفاده از کارت هــای شــهروندی خاطرنشــان کرد: 
اســتفاده از کارت شــهروندی در سیســتم پرداخــت اتوبــوس 
ــاب  ــق حس ــار دقی ــه آم ــی از جمل ــی دارای مزایای  و تاکس
ــرای  ــی ب ــوس و تاکس ــتگاه اتوب ــر دس ــد ه ــاب درآم و کت
بهره بــردار مربــوط و حــذف نگرانی هــای مرتبــط 
بــا همــراه داشــتن پــول خــرد اســت. فخــری 
ــق  ــت دقی ــهولت در پرداخ ــرد: س ــح ک تصری
مبلــغ کرایــه، در امــان مانــدن شــهروندان 
بــه  مربــوط  آلودگی هــای  از  راننــدگان  و 
پول هــای خــرد کهنــه و کثیــف، فراهــم آوردن 
ــم  ــداری از حج ــظ و نگه ــرای حف ــتری ب بس
ــرای  ــزی ب متنوعــی از اطالعــات آمــاری، ســهولت برنامه ری
ــت  ــل شــهری جه ــزان شــهری در حــوزه حمل ونق برنامه ری
ــرای  ــای اج ــری از مزای ــش دیگ ــر، بخ ــات بهت ــه خدم ارائ
ایــن طــرح اســت. وی افــزود: راه انــدازی کارت شــهروندی 

ــت. ــمند اس ــهر هوش ــعه ش ــه توس ــی در زمین راه

در شهر

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 5۹ اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی که در سه 

ماهه سوم سال 13۹5  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 

آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 

الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه 

مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :
128 فرعی : آقای حسین موسیانی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک اصلی 

بمساحت 161/۹6 متر مربع 

2578 فرعی : خانم زهرا سادات امیری سرارودی  فرزند سیدجمال  ششدانگ یک بابخانه مجزی 

شده از پالک 535 فرعی بمساحت 258 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالک واقع در سودرجان 22 اصلی و فرعی زیر :
541 فرعی : آقای میثم کریمی  فرزند محمد ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک 137 فرعی 

بمساحت 210/45 متر مربع 

سوم : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعات زیر :
303 فرعی : آقای قاسم فکاری افجدی  فرزند عباس ششدانگ یک ساختمان  بمساحت 203/43 

متر مربع 

326 فرعی : آقای روح اله نصیری  فرزند حسینعلی ششدانگ قسمتی از یکبابخانه که با مجاور غربی 

توأمًا تشکیل یکبابخانه را میدهد مجزی شده از 144 فرعی  بمساحت 54/83 متر مربع 

چهارم: ابنیه و امالک واقع در مهرنجان اتراک 397 اصلی و فرعی زیر : 
233 فرعی : خانم زهرا عشوری مهرنجانی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره یک 

فرعی بمساحت 176/75 متر مربع

پنجم : ابنیه و امالک واقع در اشترجان 448 اصلی و فرعی زیر :
نیمه کاره  یکباب ساخت  ابوالقاسم ششدانگ  فرزند  اشترجانی  آقای غالمرضا کیانی   : فرعی   866

مجزی شده از شماره 63 فرعی بمساحت 284/20 متر مربع

واخواهی  آگهی  این  در  امالک مندرج  به  امالک چنانچه کسی نسبت  ثبت  قانون  ماده 16  بموجب 

داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 

۹0 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی 

دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرع دعوی که 

بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد . 

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و 

واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و 

تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 

اول در روزنامه کیمیای وطن  چاپ  نوبت  انتشار  تاریخ  از  بفاصله 30 روز  نوبت  این آگهی   در دو 

اصفهان درج و منتشر میگردد . 

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 13۹5/11/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم  یکشنبه 13۹5/12/1   

رئیس اداره ثبت فالورجان     اکبر پورمقدم 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

13۹560302018003668 کالسه پرونده 13۹2114402018000348 آقای سروش ناظمی  فرزند حاجی 

آقا بشماره شناسنامه 63 صادره از نجف آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  161.۹8 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28  اصلی واقع در شهرک ولی عصر  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای مسیب سعیدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/01

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/۹۹0/الف/م به تاریخ ۹5/11/0۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

فرزند  سلیمانی   غالمرضا  آقای   13۹4114402035000260 پرونده  13۹560302018003585 کالسه 

محمد ابراهیم  بشماره شناسنامه 811 صادره از تهران  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  

382.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 435  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/11/16     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/01

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۹۹5 /37/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/0۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

پرونده 13۹1114402018000604 خانم زهره حداداشنی فرزند جالل  13۹560302018003615 کالسه 

بشماره شناسنامه 66068 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1۹8.40 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 387  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسین داوری دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/01

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/۹۹3/الف/م به تاریخ ۹5/11/0۹

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹70352۹02050 تاریخ تنظیم : ۹5/11/17 شماره پرونده : ۹40۹۹80358001274 

شماره بایگانی : ۹51238شاکی : آقای پیمان ضیائی فرزند نعمت اله با وکالت خانم مژگان مقصودی 

فرزند جواد به نشانی اص خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 واحد 15 و آقای مصطفی جواد محب فرزند 

عبدالرسول به نشانی اص خ چهار باغ عباسی نبش خ سید علیخان پاساژ میهن ط دوم متهم آقای 

محمد حسین سرخوش فرزند احمد به نشانی ملک شهر خ مفتح کوی رسالت کوچه ارغوان پ 3۹ 

اتهام فروش مال غیر گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد حسین سر خوش فرزند احمد دائر بر فروش مال 

غیر راجع به خودرو هیوندا به شرح در کیفر خواست صادره و حسب شکایت آقای پیمان ضیایی 

با توجه به محتویات پرونده در دادسرا و در  با وکالت آقای مصطفی جواد محب  اله  فرزند نعمت 

جلسه رسیدگی دادگاه به استناد ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس 

تعزیری و به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یکصد  میلیون ریال جزای نقدی و به رد مبلغ مذکور در حق 

شاکی پرونده نیز محکوم می نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد .

م الف 36585 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اصفهان ابراهیم حسین زاده

دادنامه 
بیستم  شعبه  رسیدگی  ۹5/10/2۹مرجع  1060مورخ   : دادنامه  شماره   20-388/۹5  : پرونده  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان : شرکت تعاونی حسنات در حال تصفیه نشانی : اص خ 22 

بهمن مجتمع اداری ، تعاونی اعتبار حسنات وکیل خانم مرضیه فراست کیش و وکالت توکیلی آقای 

احسان اکبری نشانی :خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه 

امام خمینی جنب شهرداری  بلوار  آباد  نیک  نشانی اص  به   ) فرد  اکبری  )احسان  حقوقی کتیب  

خوانده آقای حسین محمودی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار : با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 

آقای احسان  توکیلی  با وکالت خانم مرضیه فراست کیش و وکالت  اعتبار حسنات  تعاونی  شرکت 

اکبری فرد به طرفیت آقای حسین محمودی  بخواسته مطالبه مبلغ 117000000 ریال وجه چک به 

شماره 1317/648132/47 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانوین وقت و انتظار 

کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیبی به عمل 

نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان به خواهان را حکایت می 

کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹8-51۹-522 قانون آئین دادرسی مدنی 

و مواد 315-310-30۹-307-24۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 

به  ریال  به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و سیصدو بیست هزار  ریال  وهفده میلیون 

عنوان خسارت دادرسی به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد . 

م الف 3652۹ قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف 

دادنامه 
بیستم  شعبه  رسیدگی  ۹5/10/2۹مرجع  1058مورخ   : دادنامه  شماره   20-3۹1/۹5  : پرونده  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان : شرکت تعاونی حسنات در حال تصفیه نشانی : اص خ 22 

بهمن مجتمع اداری ، تعاونی اعتبار حسنات وکیل خانم مرضیه فراست کیش و وکالت توکیلی آقای 

احسان اکبری نشانی :خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه 

امام خمینی جنب شهرداری  بلوار  آباد  نیک  نشانی اص  به   ) فرد  اکبری  )احسان  حقوقی کتیب  

به  عنایت  با   : المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار  نشانی مجهول  آقایی  آقای علی  خوانده 

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

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 

آقای احسان  توکیلی  با وکالت خانم مرضیه فراست کیش و وکالت  اعتبار حسنات  تعاونی  شرکت 

اکبری فرد به طرفیت آقای علی آقایی بخواسته مطالبه مبلغ 1۹6000000 ریال وجه چک به شماره 

۹80571 بتاریخ 13۹3/7/1۹ عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 

به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانوین وقت و انتظار 

کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیبی به عمل 

نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان به خواهان را حکایت می 

کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹8-51۹-522 قانون آئین دادرسی مدنی و 

مواد 315-310-30۹-307-24۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 

نود و شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و شش صدو نود و پنج هزار 

ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف 36530 قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹50641  شماره دادنامه :  ۹50۹۹767۹3702153 بتاریخ ۹5/11/21مرجع رسیدگی 

: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مجتبی شیرانی نشانی  : اصفهان شاپور جدید خ 

بابا گلی روبروی بار بری پسرک آسیا خوانده 1- علی اکبر کرمی باصری 2- احمدرضا رسالت خواه 

شماره  به  پیکان  خودروی  سند  انتقال  به  الزام   : خواسته  المکان  مجهول  المکان   مجهول  دو  هر 

انتظامی 761ت57 ایران 13 به مبلغ 50/000/000 ریال  به انضمام مطلق خسارات قانونی  گردشکار 

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

مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای قاضی شورا : در خصوص دعوی مجتبی شیرانی به طرفیت علی اکبر کرمی باصری و احمد رضا 

رسالت خواه  به خواسته الزام به انتقال سند خودروی تاکسی پیکان به شماره انتظامی 761ت57-

به محتویات پرونده  با توجه  قانونی   انضمام کلیه خسارات  به  ریال    50/000/000 به مبلغ  ایران 13 

اظهارات خواهان و خوانده  ابرازی توسط خواهان و  و دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق قولنامه 

آئین دادرسی مدنی  از معاونت راهور قانون  ردیف دوم در جلسه رسیدگی و وصول پاسخ استعالم 

حکم  بر محکومیت خوانده ردیف اول آقای علی اکبر کرمی باصری به حضور در دفتر خانه اسناد 

رسمی و انتقال یک دستگاه تاکسی پیکان به شماره انتظامی 761ت57 ایران 13 به شماره شاسی 

دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/450/000 مبلغ  پرداخت  و   11127۹17126 موتور  به شماره   7۹416446

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه به لحاظ 

عدم مالکیت رسمی دعوی متوجه نامبرده نمی شود طبق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار 

واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس   20 و  غیابی  ریا صادره  نماید  اعالم می  و  دعوی خواهان صادر  رد 

اصفهان  عمومی حقوقی  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  آن  از  روز پس   20 و   در همین شعبه 

می باشد.

م الف 36۹68مریم هاشمی قاضی شورای حل اختالف شعبه 7 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده ۹5-644 شماره دادنامه 1023مورخ ۹5/11/17 مرجع رسیدگی شعبه 27 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان سمیه تیموری به نشانی اصفهان خ آتیشگاه خ نبوی نبش ساختمان دانیال 

ط اول زنگ دوم خوانده ولی هللا شریفیان دستجردی به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید . رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی خانم سمیه تیموری به طرفیت 

ولی هللا شریفیان به خواسته مبلغ 44/000/000 ریال وجه چک به شماره های  1063۹3  به تاریخ 

۹4/10/24  و 1063۹4 مورخ ۹4/10/26 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 

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

در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 1۹8و515و51۹و522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت حوانده به پرداخت مبلغ 44/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

2/070/000 و دو میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹4/10/24()۹4/10/26( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد . 

م الف 36542 

مریم هاشمی – قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان خبر داد:

اختصاص بن کاال به تاکسیرانان کاشانی
کال

ن و
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حتما بخوانید!
درخشش »دختر« میرکریمی در بلژیک

مناســب جهــت  ابــزاری  بــه  خــودی  خــود  ماهواره هــا 
 گســترش ارتباطــات ســالم و برقــراری زمینــه تبــادل معانــی 
ــه  ــد ب ــزار کارآم ــن اب ــه ای ــغ ک ــا دری ــتند؛ ام ــم هس و مفاهی
ــتیال  ــت اس ــیله ای جه ــه  وس ــان، ب ــوده قدرت طلب ــت آل دس
ــور بررســی  ــه  منظ ــدل شــده اســت. ب ــی ب و ســلطه فرهنگ
ــواره ای در  ــبکه های ماه ــی از ش ــی ناش ــیب های اجتماع آس
خانواده هــا گفت وگویــی داشــتیم بــا غالمرضــا رحیمــی، دبیــر 
کمیتــه رســانه ای شــهرداری اصفهــان کــه شــرح آن در ذیــل 

آمــده اســت.
    کارکرد شبکه های ماهواره ای چیست؟

مــردم بیشـــتر از برنامه هـــای تفریحـــی و سـرگـرمـــی 
شــبکه های ماهــواره ای اســتفاده می کننــد؛ امــا مقصــود 
اصلــی تهیه کننــدگان ایــن برنامه هــا بیشــتر از پرداختــن بــه 
ــای  ــرار دادن جنبه ه ــدف ق ــرگرمی، ه ــح و س ــرد تفری کارک
ــالمی  ــی و اس ــی ایران ــبک زندگ ــا، س ــر نیازه ــی، تغیی ارزش

ــت. اس
    مزایا و معایب شبکه های ماهواره ای چیست؟

و  تفریــح  خبــر،  اطالع رســانی،  برنامه هــای  از  اســتفاده 
ســرگرمی جــزو محاســن ظاهــری ایــن شبکه هاســت. 

ایــن  مدیــران  زیریــن  الیه هــای  اهــداف  حالی کــه  در 
شــبکه ها تغییــر نگــرش، نــگاه و نیــاز مخاطبــان بــه  صــورت 
تدریجــی اســت کــه در آخــر بــه ارائــه منبــع رفــع ایــن نیازهــا 
ــت. ــن شبکه هاس ــب ای ــوع از معای ــن موض ــد. ای می انجام
ــه  ــن شــبکه ها چــه قشــری از جامع ــروه هــدف ای     گ

هســتند؟
ــه از  ــای جامع ــه گروه ه ــرای هم ــواره ای ب ــبکه های ماه ش
کــودک تــا نوجــوان، جــوان، خانم هــای خانــه دار و ســالمندان 
برنامه هایــی را در نظــر گرفتــه؛ امــا اخیــرا » گــروه ســالمند« 

را بیشــتر هــدف قــرار داده اســت.
    جذابیت شبکه های ماهواره ای چیست؟

از شــبکه های  اجتماعــی جدیــد  آمــدن شــبکه های  بــا 
یــاد  پرمخاطــب  شــبکه های  بــه  عنــوان  ماهــواره ای 
ــوان  ــبکه ها می ت ــن ش ــت ای ــاره جذابی ــا درب ــود؛ ام نمی ش
بــه »تکنیک هــای خبــری و رســانه ای« اشــاره کــرد کــه 
مدیــران شــبکه های ماهــواره ای از آن هــا بــه  خوبــی اســتفاده 
ــا آشــنایی  ــا ی ــن تکنیک ه ــه ای ــا ب ــه م ــد؛ در حالی ک می کنن
ــای  ــا و فضاه ــی محدودیت ه ــل بعض ــه دلی ــا ب ــم ی نداری
ــی  ــزار تبلیغ ــوان اب ــه  عن ــوان ب ــتفاده از بان ــل اس ــی مث ارزش

نمی کنیــم. اســتفاده 
    بــه نظــر شــما چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود کــه 
شــبکه های داخلــی بتواننــد بــا شــبکه های ماهــواره ای 

ــد؟ ــت کنن رقاب
مــا بایــد از تکنیک هــا، افــراد متخصــص و آگاه در ایــن 
ــای  ــاره تکنیک ه ــال درب ــرای مث ــم؛ ب ــتفاده کنی ــه اس زمین
خبــر و اطالع رســانی، چنــد نــوع تکنیــک خبــری داریــم؛ امــا 
ــت  ــور« اس ــتر »گفت وگومح ــا بیش ــی م ــای تفریح برنامه ه
و اگــر افــراد مصاحبه شــونده در ایــن برنامه هــا خــاص 
ــل  ــدارد. از دالی ــت ن ــرای مخاطــب جذابی ــه ب نباشــند، برنام
ایــن موضــوع می تــوان بــه کمبــود بودجــه و محدودیت هــای 
ــر  ــل دیگ ــرد. دلی ــاره ک ــیما اش ــوزه صداوس ــف در ح مختل

ــت. ــبک برنامه هاس ــن س ــودن، ای ــه ب ــم و پرهزین حج
ــا فضاهــای سیاســی  ــه فضــای کار ب از طــرف دیگــر وقتی ک
تداخــل می یابــد  فنــی شــبکه های دیگــر  و  غیرمرتبــط 
ــت  ــرای رقاب ــد ب ــا بای ــود. م ــب می ش ــزش مخاط ــث ری باع
ــن و متخصــص  ــراد اهــل  ف ــا شــبکه های ماهــواره ای از اف ب
ــانه ای  ــای رس ــا فض ــب ب ــای متناس ــن تکنیک ه و همچنی

ــم. ــره ببری ــی به ــه  خوب کشــورمان ب
ــتفاده  ــری در اس ــواره ای تأثی ــایل ماه ــردآوری وس      گ

ــبکه ها دارد؟ ــن ش ــر از ای کمت
گــرد آوری وســایل ماهــواره ای تأثیــر خاصــی در جامعــه 
نداشــت. در حــال حاضــر نیــاز مــردم بــه ســمت برنامه هایــی 
جهــت گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت. بــا توجــه بــه 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــاز جامع ــور و نی ــود در کش ــات موج امکان
موفــق عمــل نکردیــم کــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد 

 شــاهد عقب ماندگــی شــبکه های داخلــی در ایــن زمینــه 
خواهیم بود.

    کدام یــک از شــبکه های اجتماعــی و ماهــواره ای 
ــتری دارد؟ ــب بیش مخاط

ــتر  ــرام بیش ــردم از تلگ ــی، م ــبکه های اجتماع ــان ش در می
ــاره   ــی درب ــق بررســی های میدان ــد؛ امــا طب اســتفاده می کنن
ــبکه های  ــان ش ــم در می ــبکه ج ــواره ای، ش ــبکه های ماه ش

ــم و ســریال مخاطــب بیشــتری دارد. فیل
    بــه نظــر شــما فرهنگ ســازی تــا چــه حــد در اســتفاده 

کمتــر از ایــن شــبکه ها تأثیرگــذار بــوده اســت؟
فرهنگ ســازی از جملــه نکاتــی اســت کــه بــه  صــورت 
ــد  ــه بای ــن زمین ــق می شــود. در ای ــه تزری تدریجــی در جامع
ــواد  ــث س ــا مباح ــردم ب ــام داد و م ــه ای انج ــای ریش کاره
ــا  ــن اطالع رســانی م ــا ای ــز شــوند. ب رســانه ای آشــنا و تجهی
نیــز می توانیــم در مواجهــه بــا فضاهــای مجــازی و اجتماعــی 

ــم. ــم را بگیری ــن تصمی بهتری

»آداب معاشرت« به تبلیغات شهروندی آمد

کیمیای وطن

تبلیغــات  تابلــوی   300 تعــداد 
بــه  بهمن مــاه  از 26  شــهروندی 
ــوع »آداب  ــه موض ــدت 15 روز ب م
معاشــرت« اختصــاص داده شــده 

ــت.  اس
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــر کمیت ــان، دبی ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
فرهنــگ شــهروندی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت وجــود حســن خلــق در جامعــه، دوره دوم از تابلوهــای 
تبلیغــات شــهروندی بــا عنــوان »شــهر آداب« بــه موضــوع آداب 
معاشــرت اختصــاص داده شــده تــا ایــن ســنت نیکــو در جامعــه 
نهادینــه شــود. ســعید امامــی اظهــار داشــت: دوره اول تبلیغــات 
شــهروندی بــا عنــوان »شــهر آداب« موضــوع ایســتادن در صــف 
ــف  ــران در ص ــوق دیگ ــت حق ــامل رعای ــواردی ش ــب م را در قال
ــه  ــن و... ب ــت نگرفت ــف نوب ــران در ص ــرای دیگ ــدادن، ب ــل ن ه
ــات  ــن تبلیغ ــزود: دوره دوم ای ــرد. وی اف شــهروندان گوشــزد ک
ــالم  ــوع آداب س ــا موض ــهر آداب 2« ب ــوان » ش ــا عن ــهری ب ش
کــردن و دســت دادن در مالقات هــای روزانــه در ســطح مناطــق 
15گانــه شــهرداری اصفهــان نصــب شــده تــا مــواردی همچــون 
بلنــد و رســا ســالم کــردن، زودتــر از بزرگ تــر دســت دراز 
نکــردن، بــا دســت خیــس دســت نــدادن و ... را بــه شــهروندان 
آمــوزش دهــد. وی تصریــح کــرد: تابلوهــای تبلیغــات شــهری از 
ــگ شــهروندی ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــه فرهن ســوی کمیت
شــهرداری اصفهــان هــر 15 روز یک بــار در ســطح شــهر بــا 
موضوعــات مختلــف در مناطــق 15گانــه شــهرداری نصــب 
ــا  ــن تابلوه ــرح ای ــت ط ــرای دریاف ــدان ب ــه عالقمن ــود ک می ش
ــد. ــه کنن ــایت esfahanfarhang.ir مراجع ــه س ــد ب می توانن

اکران انیمیشن »مبارک« در اصفهان
ــی  ــی محمدرضــا نجف ــه کارگردان ــارک« ب ــم انیمیشــن »مب فیل
ــه روی  ــان ب امامــی از 01 اســفندماه در ســینما فلســطین اصفه
پــرده مــی رود. فیلــم »مبــارک«، اولیــن رئــال انیمیشــن کامــال 
ــد آن در داخــل کشــور  ــی مراحــل تولی ــه تمام ــی اســت ک ایران
ــد  ــور در ســاخت و تولی ــر انیمات ــش از 110 نف انجــام شــده و بی
آن فعالیــت داشــته اند. ایــن فیلــم پیــش از ایــن در جشــنواره 
 2016 مونتــرال کانــادا  فجــر، جشــنواره  فیلــم   بین المللــی 
و جشــنواره بوســان کــره 2016 حضــور داشــته اســت. »مبــارک« 
داســتان دختــری اســت بــه نــام گل پــری کــه درگیــر ماجــرای 
پــدر  نقالــی  داســتان های  از  می شــود کــه  عروســک های 
بزرگــش وارد زندگــی او شــده اند. عوامــل تولیــد و ســاخت فیلــم 
انیمیشــن مبــارک عبارتنــد از: تهیه کننــدگان: علــی نجفــی امامــی 
ــرداری:  ــر فیلمب ــی، مدی ــروز واثق ــنده: به ــاب، نویس ــی پای و عل

علیرضــا برازنــده، تدویــن: ســپیده عبدالوهــاب ایمنــا

اخبار کوتاه

 در سومین دوره طرح فاطمه شناسی عنوان شد:

 زنان، خانواده را 

در مقابل توفان هجمه ها بیمه می کنند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس فرهنگ

شــهردار محمدآباد در ســومین 
فاطمه شناســی  طــرح  دوره 
بــه همــت شــهرداری  کــه 
ارگ  در  جرقویــه  محمدآبــاد 
تاریخــی ایــن شــهر برگــزار 
ــا  ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م ــام ت ــت: تم ــد، گف ش
از  بیــش  را  و دختــران شــهرمان  بانــوان  بتوانیــم 
ــا برکــت  گذشــته بــا همــه ابعــاد زندگــی کوتــاه امــا ب
ــم  ــنا کنی ــو آش ــوان الگ ــه عن ــرا)س( ب ــرت زه  حض

و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. 
ــم  ــه مه ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــر اصفهان ــدی نص مه
بــودن برنامــه بــرای مســئوالن، امســال ســعی شــده با 
اســتفاده از تجربــه از ســال های گذشــته بــا برنامــه ای 
ایــن طــرح  اســتقبال  بــه  دقیق تــر  و  منســجم تر 

ــم.  بروی
سلسله نشســت های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاد  ــا 28 اســفندماه در شــهر محمدآب فاطمه شناســی ت
ــود ــد ب ــا خواه ــهر برپ ــی ش ــه و در ارگ تاریخ  جرقوی

ــه  ــا این گون ــن م ــای دی ــه و اولی ــت: ائم ــان داش بی
ــتند؛  ــی نمی گذش ــه راحت ــود ب ــت خ ــد و از وق نبوده ان
ــای  ــی لحظه ه ــل تمام ــد در مقاب ــه روزی بای ــرا ک زی

ــیم. ــخگو باش ــان پاس عمرم
ــرو  ــه درگ ــت جامع ــاط و معنوی ــرفت نش     پیش

ــان ــور زن حض
ــتان  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل اداره فرهن ــه، مدی در ادام
ــبانه روزی  ــای ش ــر از تالش ه ــا تقدی ــز ب ــان نی اصفه
ــان در  ــان داشــت: نقــش زن ــاد بی شــهرداری محمدآب
خانــواده و در جامعــه بســیار مهــم و غیــر قابــل انــکار 
ــتند  ــا هس ــه م ــران جامع ــان و دخت ــن زن ــت؛ ای اس
ــت  ــاط و معنوی ــرفت نش ــرعت پیش ــد س ــه می توانن ک
ــش  ــای نق ــا ایف ــزل ب ــد و در من ــا دهن ــه را ارتق جامع
ــا را در  ــکل خانواده ه ــن ش ــه بهتری ــادر ب ــر و م همس
ــه  ــی بیم ــی و خارج ــای داخل ــان هجمه ه ــل توف مقاب
ــاره  ــا اش ــی، ب ــا ارزان ــالم حبیب رض ــد. حجت االس کنن
بــه ســبک زندگــی اســالمی و تاثیــر آن بــر زندگی هــا 
 افــزود: در ســبک زندگــی امــروز، بــدون هیــچ توجهــی

ــدون ارزش از بیــن مــی رود  ــه ســرعت و ب لحظه هــا ب
و شــاید روزهــای تکــراری زیــادی را پشــت ســر 
ــان ها در  ــه انس ــت ک ــی اس ــن در حال ــم؛ ای می گذاری

ــد. ــدن ندارن ــرای مان ــادی ب ــت زی ــا فرص ــن دنی ای

خبر کوتاه

ــا اشــاره  کارگــردان فیلــم ســینمایی »ســالم بمبئــی« ب
بــه اینکــه اکــران ایــن فیلــم در هندوســتان از فروردیــن 
آغــاز می شــود، توضیــح داد قســمت دوم آن بــرای 
حضــور در جشــنواره فجــر ســال آینــده آمــاده می شــود. 
ــم ســینمایی »ســالم  ــردان فیل ــور، کارگ ــان محمدپ قرب

می دهــم  ترجیــح  گفــت:  بمبئــی«، 
در حــال حاضــر انــرژی خــود را بــرای 
اکران هــای عمومــی بگــذارم و بعــد از 
آن بــرای دریافــت پروانــه ســاخت فیلــم 

ــم.  ــدام کن اق
وی ادامــه داد: فیلمنامــه قســمت دوم 
بــه  ربطــی  هیــچ  بمبئــی«  »ســالم 

قســمت اول آن نــدارد و یــک داســتان متفــاوت را 
ــد و همــه داســتان آن در هندوســتان رخ  ــال می کن دنب
ــوز  ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردان ب ــن کارگ ــد. ای می ده
ــران قســمت اول »ســالم  ــه بازیگ مشــخص نیســت ک
ــد یــا  بمبئــی« در قســمت دوم ایــن فیلــم حضــور دارن

خیــر، بیــان کــرد: ایــن فیلــم داســتان دختــر شــیطان 
اســت کــه تصمیــم می گیــرد دیگــر از شــیطان پیــروی 
ــد  ــن بیای ــه زمی ــد ب ــرای بخشــیده شــدن بای ــد و ب نکن
و بــه یــک انســان بی گنــاه ســجده کنــد؛ او تمــام 
ــاه  ــرای پیــدا کــردن یــک انســان بی گن هندوســتان را ب

می گــردد. 
ــه  ــه فیلمنام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
قســمت دوم، 2 بازیگــر اصلی مــرد این فیلم 
ــوند  ــاب می ش ــی انتخ ــدان ایران  از هنرمن
و نقــش اول زن و دیگــر بازیگــران ایــن اثر 

ســینمایی هندوســتانی هستند. 
ــالم  ــه »س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب محمدپ
اکــران  هندوســتان  در   ۹6 فروردیــن  از  بمبئــی« 
می شــود، گفــت: امیــدوارم بتوانــم قســمت دوم »ســالم 
ــوی  ــتان جل ــال ۹6 در هندوس ــتان س ــی« را تابس بمبئ
ــرای حضــور در سی وششــمین  ــرم و آن را ب ــن بب دوربی

ــر ــم. مه ــاده کن ــر آم ــم فج ــنواره فیل جش

آخرین خبرها از »سالم بمبئی ۲«
فیلــم »دختــر« ســاخته رضــا میرکریمــی موفــق بــه کســب 
۴ جایــزه از جملــه جایــزه بــزرگ جشــنواره بین المللــی 

ــد.  ــک ش ــس بلژی ــق« در مون »عش
سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم »عشــق« در شــهر 
مونــس بلژیــک در حالــی بــه کار خــود پایــان داد کــه فیلــم 

»دختــر« بــه کارگردانــی رضــا میرکریمــی 
ــینمایی را  ــداد س ــن روی ــزرگ« ای ــزه ب »جای
ــرای  ــی نیــز ب از آن خــود کــرد و فرهــاد اصالن
بــازی در ایــن فیلــم بــه عنــوان بهتریــن 
بازیگــر مــرد جشــنواره انتخــاب شــد؛ ضمــن 
اینکــه فیلــم ایرانــی »ســکوت« ســاخته 
ــدی  ــاز صم ــکری و فرن ــی عس ــترک عل مش

ــاه  ــم کوت ــن فیل ــرای بهتری ــت داوران را ب ــزه هیئ ــز جای نی
بین الملــل کســب کردنــد. فیلــم »دختــر« همچنیــن دو 
جایــزه »CineFemme« و جایــزه کنفدراســیون بین المللــی 
ســینمای هنــر و تألیــف را از ایــن رویــداد ســینمایی در 
کشــور بلژیــک دریافــت کــرد تــا در مجمــوع ۴ جایــزه از ایــن 

جشــنواره را از آن خــود کــرده باشــد. »دختــر«، امســال یکــی 
از 11 فیلــم بخــش رقابتــی جشــنواره بین المللــی »عشــق« در 
شــهر مونــس بلژیــک بــود و میرکریمــی نیــز بــرای برگــزاری 
یــک کالس ســینمایی پــس از نمایــش فیلــم »دختــر« در 
ایــن جشــنواره ســینمایی حضــور یافتــه بــود. در ایــن کالس 
ســینمایی 15 دانشــجوی ســینما از اروپــا و 
ــم »دختــر«  ــه پــس از تماشــای فیل خاورمیان
بــا میرکریمــی مالقــات کردنــد و دربــاره فیلــم 
ــادل  ــث و تب ــه بح ــا وی ب ــردان ب ــار کارگ و آث

ــد. نظــر پرداختن
ــی آن  ــش بین الملل ــه پخ ــر« ک ــم »دخت  فیل
ــن  ــت، اولی ــب اس ــرین میرش ــده  نس ــر عه ب
نمایــش خــود را در بخــش ســودای ســیمرغ ســی وچهارمین 
ــزد  ــش نام ــرد و در ۷ بخ ــه ک ــر تجرب ــم فج ــنواره فیل جش
جایــزه شــد و در اولیــن حضــور بین المللــی اش در جشــنواره 
ــم و بهتریــن بازیگــر  ــزه بهتریــن فیل ــم مســکو نیــز جای فیل

ــرس ــرد. ســینما پ ــی( را از آن خــود ک ــاد اصالن ــرد )فره م

)) آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان((
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 5۹ اصالحی و ائین نامه مربوط به امالکی که 

در سه ماهه سوم سال 13۹5 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و 

نیزآنچه که به موجب آراء هیئت نظارت و اختیارات تفویضی بایدآگهی های آن تجدید شود و مربوط به 

بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های ))الف(( و))ب(( به شرح ذیل اگهی می شود:

))  بند الف ((
)) بخش یک ثبت گلپایگان ((

2128 – آقایان مرتضی و ابوالفضل و رضا همگی صفائی فرزندان محمد بالسویه و االشاعه ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 2825/۷1 مترمربع

4748/117- آقای نعمت اله کاوه فرزند محمد مهدی تمامی ۷۷3۷1/10 سهم مشاع از 81۴000 سهم  
ششدانگ اراضی مستثنیات پالک ۴۷68 اصلی 

)) بخش دو ثبت گلپایگان ((
))شماره های فرعی زیر از شماره 2  اصلی واقع درقریه ابلوالن علیا((

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  رضا  مرحوم  فرزند  مهدی کریمی  آقای   –  625
1۷3۴/30 مترمربع

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  رضا  مرحوم  فرزند  مهدی کریمی  آقای   –  628
2502/۷5 مترمربع

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  علی  فرزند  نویسان  خوش  قاسم  آقای   –  715
166۷/۹8 مترمربع

 ))شماره های فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه رباط حسینیه((
88- خانمها مریم و رقیه هردو ابراهیمی فرزندان غالمرضا با اختیار حق فسخ و منافع مورد مصالحه 
تابع ملک است و  از فوت مصالح  لو پنجاه سال شمسی برای متصالحین و پس  الحیات و  مادام 

موروثی نمی باشد تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یک جریب

572 – آقای ذبیح اله سهیلی فرزند غالمعلی تمامی ششدانگ یک قطعه زمین دو قفیز و نیمی
920 – آقای علی خدابخشی فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

2031/88 مترمربع

 )) بخش سه ثبت گلپایگان ((
))شماره های فرعی زیر از شماره 55  اصلی قریه اسفاجرد((

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک   اله ششدانگ  ولی  فرزند  آبادی  علی  شکراله  آقای   –  204
12۴25 مترمربع

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک   اله ششدانگ  ولی  فرزند  آبادی  علی  شکراله  آقای   –  205
23۹15 مترمربع

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک   اله ششدانگ  ولی  فرزند  آبادی  علی  شکراله  آقای   –  206
82۴0 مترمربع

بند ))ب(( فاقد آگهی اصالحی می باشد
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 

اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت نود روز برای آگهی بند الف درخواست 

بند  به آگهی مندرج در  نماید و نسبت  اداره ثبت اسنادو امالک گلپایگان تسلیم  به  را  اعتراض خود 

ب که در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار 

نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ  تسلیم 

اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان ظرف مدت یکماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود 

را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 

ثبت تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقرات ادامه می دهد 

ضمنا« حقو ق ارتفاقی طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک 

مشخص  خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 13۹5/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم:  یکشنبه 13۹5/12/1

مهدی صادقی وصفی  رئیس ثبت اسناد گلپایگان
شماره:5۷۴/م الف

دادنامه 
کالسه پرونده ۹5-6۴۴ شماره دادنامه 1023مورخ ۹5/11/1۷ مرجع رسیدگی شعبه 2۷ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان سمیه تیموری به نشانی اصفهان خ آتیشگاه خ نبوی نبش ساختمان دانیال 

به  با عنایت  المکان شورا  به نشانی مجهول  اول زنگ دوم خوانده ولی هللا شریفیان دستجردی  ط 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

به طرفیت  تیموری  اختالف در خصوص دعوی خانم سمیه  رای شورای حل   . نماید  رای می  صدور 

تاریخ  به  به شماره های  1063۹3   ریال وجه چک   ۴۴/000/000 مبلغ  به خواسته  ولی هللا شریفیان 

۹۴/10/2۴  و 1063۹۴ مورخ ۹۴/10/26 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 

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

مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

آئین  قانون  و 1۹8و515و51۹و522  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  میرسد که  نظر  به  ثابت 

و  بابت اصل خواسته  ریال   ۴۴/000/000 به پرداخت مبلغ  بر محکومیت حوانده  دادرسی مدنی حکم 

2/0۷0/000 و دو میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/10/2۴()۹۴/10/26( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

 شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد . 

م الف 365۴2 مریم هاشمی – قاضی شعبه 2۷ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده ۹5-28۹ شماره دادنامه 10323مورخ ۹5/۹/30 مرجع رسیدگی شعبه 35 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان احمد قیصری به نشانی اصفهان خ جی شرقی خ شریعتی کوچه شریعتی 

۷ پ 2 خوانده مجید موحدیان عطار  به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 

رای می  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و 

نماید . رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی احمد قیصری  به طرفیت مجید موحدیان عطار 

به خواسته مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره ۴15625  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 

توسط  پرداخت  عدم  و گواهی  تصویر مصدق چک  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  خسارات 

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

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم 

است  ننموده  ارایه  ابرازو  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 

و  تجارت  قانون  مواد 31۴و313  استناد  به  میرسد که  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 

1۹8و515و51۹و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت حوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و 1/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۴/۴/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می 

اصفهان عمومی حقوقی  نظر محاکم  تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از   و پس 

 می باشد . 

م الف 3۷008 قاضی شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹۷0350۴01621 تاریخ تنظیم : ۹5/11/02 شماره پرونده : ۹50۹۹80350۴002۴۴ 

حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه۴   ۹50۹۹80350۴002۴۴  : کالسه  ۹5026۹پرونده   : بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷0350۴01621 خواهان : آقای علیرضا خیر خواه فرزند 

علی اکبر با وکابت آقای یوسف دبیر زاده فرزند خسرو به نشانی اصفهان خیابان فرشادی ساختمان 

زند – ط اول – واحد ۹ همراه 0۹1312۷01۷۹ خوانده آقای محمد پاک نژاد فرزند عباس به نشانی 

مجهول المکان خواسته 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله ( مالی 

نمادی  می  رای  به صدور  مبادرت  زید  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  دادگاه ختم  منقول گردشکار:  غیر 

بخواسته  زاده  امیر  یوسف  آقای  وکالت  با  خواه  خیر  علیرضا  آقای  دعوی  درخصوص  دادگاه  رای   .

مورخه  عادی  نامه  مبایعه  موضوع  دادرسی  خسارات  احتساب  با  و  آپارتمان  واحد  یک  بیع  تسلیم 

مهیا  در طبقه سوم شرقی پالک 28 کوچه  واقع  آپارتمان  واحد  آن یک  به موجب  13۹۴/11/15 که 

خ شکیب اصفهانی  خیابان آل خجند توسط خوانده به خواهان فروخته شده است نظر به اینکه با 

تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخه ۹5/10/2۷ حضور 

وارد تشخیص  فلذا دعوی  نیاورده است  بعمل  قبال دعوی مطروحه  و اصوال دفاعی در  نرسانده  بهم 

مستندا به مواد 36۷ قانون مدنی و 1۹8-515 قانون آئین دادرسی مدین خوانده را به تحویل آپارتمان 

و با حتساب خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در خواهان ملزم 

دادگاه این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  بوده و ظرف  غیابی  رای  نماید   و محکوم می 

 می باشد .

م الف 3۷026 رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان استاد شریف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 13۹۴6030201800۷12۷ 

کالسه پرونده 13۹111۴۴02018002۷5۷ آقای محمد زینلی فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 8۹2 

صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  13۷.۴۹ متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پالک ۴5  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای 

قربانعلی زینلی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1068 /3۷/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/25

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 13۹560302018001830 

کالسه پرونده 13۹511۴۴02018000002 امیر مهاجر  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1213 صادره از 

اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۷80 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 

3۷۹  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1062 /3۷/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 13۹56030201800361۴ 

ابوالقاسم  بشماره شناسنامه  کالسه پرونده 13۹111۴۴02018003358 آقای مجتبی صمدانی فرزند 

۴۷۹08 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  306.2۷ متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1060 /3۷/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/23

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹۷0353001۹03 تاریخ تنظیم : ۹5/11/16 شماره پرونده : ۹50۹۹8036۴۷00۷86 

شماره بایگانی : ۹5111۹پرونده کالسه : ۹50۹۹8036۴۷00۷86 شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

حقیقی  حسین   : ۹50۹۹۷0353001۹03شاکی  شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   10۴( اصفهان 

پوده فرزند حسن به نشانی خ گلزار کوی 26 پ 3 ط 3 متهم آقای روح هللا بهروزی فرزند ابراهیم 

به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه   : عمدی گردشکار  و جرح  اتهام ضرب  المکان   مجهول 

بهروزی  هللا  روح  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای   . نماید  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح 

فرزند ابراهیم دائر بر توهین نسبت به شاکی آقای حسین حقیقی پوده موضوع کیفر خواست صادره 

دالیل  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوی  از 

مرحله  در  متهم  دفاعیات  نحوه  مامورین  مطلعین گزارش  اظهارات  از جمله شکایت  شاکی  موجود 

می  اتهام  توجه  و  موضوع  صحت  بر  علم  حصول  موجب  همگی  دادسرا که  در  مقدماتی  تحقیقات 

را محرز و مسلم دانسته  مستندا  بزه کاری متهم  پرونده  امارات منعکسه در  و  گردد و سایر قرائن 

به مواد 608و211 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال جزای نقدی در 

حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در 

 این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد.

 م الف 36۹۷5 هاشمی – رئیس شعبه 10۴ دادگاه کیفری 2 اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹۷035060182۹ تاریخ تنظیم : ۹5/11/10 شماره پرونده : ۹50۹۹8035060056۹ 

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   ۹50۹۹8035060056۹  : کالسه  ۹506۹0پرونده   : بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷035060182۹ خواهان : آقای علیرضا اصحاب هاشمی 

فرزند اکبر بنشانی اصفهان – خ میر – نبش کوچه سپاهان ساختمان نفیس 1 طبقه دوم کد پستی 

ابوالقاسم  مجهول  816۴۹8۷85۷ تلفن همراه 0۹131188۷۹5 خوانده آقای رضا رویدشتی  فرزند 

المکان خواسته ها 1- تخلیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- تایید فسخ قرار داد )مالی( ۴- مطالبه 

اجور معوقه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید رای دادگاه : درخصوص دعوی آقای علیرضا اصحاب هاشمی فرزند اکبر به طرفیت آقای 

رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم  بخواسته 1- تایید فسخ قرار داد اجاره مورخ 13۹5/3/1 و 2- مطالبه 

مبلغ 68/000/000 ریال بابت اجور معوقه 3- تخلیه مورد اجاره و مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح 

که خواهان بیان داشته یک دهمه مغازه واقع در خیابان پروین پل سرهنگ را به مدت یک سال از 

تاریخ ۹5/3/1 با اجاره ماهیانه مبلغ 1۷/000/000 ریال به خوانده اجاره داده و مستاجر از پرداخت اجاره 

بها خود داری و درب مغازه نیز قفل می باشد و به موجب اظهار نامه مراتب فسخ اجاره ابالغ شده و 

با طرح دعوی بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به رونوشت اجاره نامه مذکور و اینکه 

در بند ۴-6 تصریح شده در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر می تواند نسبت به فسخ قرار داد 

اجاره و تخلیه آن اقدام کند و مستاجر باید مال االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه 

کند و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 

خواهان و پرداخت اجاره بها ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا 

به مواده ۴۹0-23۷ قانون مدنی و ماده 1۹8-515-51۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم 

به تایید فسخ قرار داد اجاره و محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره وی به پرداخت مبلغ شصت و 

هشت میلیون ریال بابت اجور معوقه  و نیز پرداخت مبلغ چهار میلیون و نود هزار ریال بابت خسارات 

دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد ضمنا اجرای حکم تخلیه منوط به تودیع مبلغ پنجاه میلیون 

ریال که بعنوان رهن و تسلیم چک شماره 0015۴1 بانک صادرات که به عنوان ضمانت نزد خواهان است 

می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 

پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد .

 م الف 3۷021 رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی

دبیر کمیته رسانه ای شهرداری اصفهان در گفت وگو با روزنامه کیمیای وطن:

 سالمندان، هدف جدید 
شبکه های ماهواره ای

درخشش »دختر« میرکریمی در بلژیک

جم
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بانوی ایرانی، ناظر ای اف سی شد یکشنبه  01  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  374 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش گزارش

نگاهی به هفته بیستم لیگ برتر والیبال

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

رقابت هــای  بیســتم  هفتــه 
ســی امین لیــگ برتــر والیبــال 
ــا  ــی آف ب ــه پل ــران در مرحل ای
پیروزی ســرمایه داران ســپری 

شــد. 
ــک  ــم صدرنشــین بان ــل تی ــه گذشــت تقاب ــه ای ک در هفت
ســرمایه و شــهرداری تبریــز در ســالن مملــو از تماشــاگر 
شــهید، اقدمــی جــذاب و تماشــایی از آب درنیامــد. دلیــل 
ــود؛  ــک نب ــا تاکتی ــک ی ــا، تکنی ــر 0 تبریزی ه ــت 3 ب باخ
ــدادن  ــام ن ــل انج ــه دلی ــاکار ب ــادل بن ــاگردان ع ــه ش بلک
اصــول علمــی تمرینــات از ذخیره ســازی »گلیکــوژن« در 

ــدند.  ــته ش ــد و زود خس ــات دور بوده ان عض
حاضــر  تیــم  قیمتی تریــن  ســرمایه گران  بانــک   
در لیــگ برتــر بــا در اختیــار داشــتن ســید محمــد 
ــودی  ــهرام محم ــیا(، ش ــع آس ــن مداف ــوی )بهتری موس
قائمــی فرهــاد  عبادی پــور،  میــاد  غامــی،   عــادل 
ــوکاس  ــام ل ــه ن ــوری ب ــارآزاد« و پاس ــف »ی ــاد ظری فره
دارد  قــد  ســانتیمتر  یــک  و  متــر  دو  کــه   ژیگادلــو 
و کادری مجهــز و قــوی کــه مصطفــی کارخانــه را بــه 
عنــوان ســرمربی در اختیــار گرفتــه، اگــر بــا همیــن رونــد 
ــگ  ــی لی ــام قهرمان ــی امین ج ــح س ــرود، فات ــش ب پی
ــازی  ــه در اردکان ب ــم ک ــا ه ــود. پیکانی ه ــد ب ــر خواه برت
برگشــت را هــم 3 بــر 1 بــه ســود خــود بــه پایــان رســانده 
و بــه مرحلــه نیمه نهایــی صعــود کرده انــد، بــرای شــناخت 
حریــف بعــدی خــود منتظــر دیــدار ســوم تیم هــای کالــه 

ــد. ــه می مانن ــهرداری ارومی ــدران و ش مازن
ــهرداری  ــدران و ش ــه مازن ــم کال ــاس دو تی ــازی حس  ب
ــا  ــت. ارومیه ای ه ــود را داش ــاص خ ــت خ ــه، حکای ارومی
کــه در بــازی اول توانســته بودنــد بــه ســختی و باحســاب 
3 بــر 1 از ســد تیــم خوش ترکیــب و جــوان کالــه مازنــدران 
ــا  ــاف ب ــل در مص ــم آم ــر اعظ ــالن پیامب ــد، در س بگذرن
شــاگردان بهــروز عطایــی بــا همــان نتیجــه 3 بــر 1 مغلوب 

شــدند تــا همــه چیــز بــه بــازی ســوم کشــیده شــود.
ــتباه در زدن  ــن اش ــا کمتری ــدار ب ــن دی ــه در ای ــم کال  تی
ســرویس و دریافت هــای اول و برگشــتی از مدافعــان 
ــواد  ــده ج ــاخته و پرداخته ش ــای س ــف پاس ه ــه لط و ب
ــین  ــر و امیرحس ــدی رنجب ــجم مه ــاع منس ــی، دف کریم
رنجبــر  آرمیــن  مهارنشــدنی  آبشــارهای  و   اســفدیار 
و اســماعیل مســافر جــوان خوش تکنیــک و جنگنــده 

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــص را ب ــدار بی نق ــک دی ی
 گفتنــی اســت بــازی ســوم ایــن دو تیــم در ارومیــه 
ــا دو  ــادی ب ــای زی ــن تفاوت ه ــه یقی ــه ب ــود ک ــد ب خواه

ــت. ــد داش ــل خواه ــازی قب ب

تشکر رهبر انقالب از تیم ملی کشتی آزاد
در پــی قهرمانــی تیــم ملــی 
کشــتی آزاد در جــام جهانــی 
انقــاب  معظــم  رهبــر  دفتــر 
ــی  اســامی، طــی تماســی تلفن
رئیــس  خــادم،  رســول  بــا 
پیــام  کشــتی،  فدراســیون 
آیــت هللا  تشــکرآمیز حضــرت 
ــرد.  ــاغ ک ــتی اب ــیون کش ــه فدراس ــه مجموع ــه ای را ب خامن
رهبــر معظــم انقــاب از زحمــات مســئوالن فدراســیون 
کشــتی، مربیــان و قهرمانــان تیــم ملــی در راه کســب عنــوان 
قهرمانــی در مســابقات جــام جهانی کشــتی آزاد در کرمانشــاه 

و کســـب افتخار برای مـــردم عزیز ایران تشـــکر کـردند.

بانوی ایرانی، ناظر ای اف سی شد
ســه بازیکــن مهــم سپاهانی هانمی تواننـــد در بـــازی بـرابـــر 
ــم ســپاهان  ــن تی ــد. ســه بازیک ــدان برون ــه می ــن ب ذوب آه
ــرو شــدند؛  ــه داور روب ــا جریم ــر پرســپولیس ب ــدار براب در دی
ــب  ــاق جال ــدن اتف ــود آم ــه وج ــث ب ــوع باع ــن موض همی
ــه  ــی ک ــم شــد؛ هــر ســه بازیکن ــن تی ــی در ای ــه عجیب و البت
ــد در  ــدند، نمی توانن ــه ش ــوی داور جریم ــازی از س ــن ب در ای

ــد.  ــدان برون ــه می ــان ب ــاس اصفه ــی حس درب
البتــه در ایــن میــان احســاس حاج صفــی کــه بازوبنــد 
ــار کارت زرد داور  ــدد، دو ب ــازو می بن ــه ب ــی زردهــا را ب کاپیتان
را روبــروی خــود دیــد و بــه همیــن دلیــل از میــدان اخــراج 
شــد؛ امــا مهــرداد محمــدی و لــی اولیویــرا بــه دلیــل اینکــه 
ــد  ــت کردن ــازی دریاف ــن ب ــود را در ای ــومین کارت زرد خ س
ــدهللا  ــا عب ــد ت ــدان برون ــه می ــا ب ــر ذوبی ه ــد در براب نمی توانن
ــه  ــپولیس ب ــر پرس ــازی براب ــات ب ــش از تلف ــی و تیم ویس

ــد. کاپ ــر بیفتن دردس

بانوی ایرانی ناظر ای اف سی شد
ســیدرضا غیاثــی، رئیــس ســابق کمیتــه داوران فوتبــال ایــران 
اعــام کــرد کــه داور بین المللــی فوتبــال بانــوان بــه عضویــت 

ای اف ســی درآمــده اســت. 
ــع  ــار مطل ــال افتخ ــا کم ــد: ب ــاره می گوی ــن ب ــی در ای غیاث
ــته  ــکوری، داور بازنشس ــه ش ــم معصوم ــرکار خان ــدم س ش
بین المللــی فوتبــال بانــوان ایــران کــه اخیــرا در کاس 
ــوان آســیا در مالــزی  ــال بان بین المللــی ناظــران جدیــد فوتب
ــر  ــت س ــت پش ــا موفقی ــن دوره را ب ــته اند، ای ــور داش حض
ــد.  ــا درآمده ان ــران ای اف ســی و فیف ــره ناظ گذاشــته و در زم
ــان  ــه ایش ــزرگ ب ــت ب ــن موفقی ــک ای ــرض تبری ــن ع  ضم
و جامعــه داوری فوتبــال ایــران بــه همســر گرامی شــان 
آقــای رســول فروغــی، کمــک داور بازنشســته بین المللــی نیــز 

ــم. ــت می گوی تهنی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

اگــر گفتــه شــود ایــن روزهــا مجتبی حســینی در ســخت ترین 
دوران مربیگــری خــود قــرار دارد، گــزاف نیســت. قطعــا ایــن 
مربــی جــوان و فهیــم یکــی از دشــوارترین و پراســترس ترین 
 روزهــای زندگــی ورزشــی خــود را می گذرانــد و حــال 
ــن شــرایط  ــدارد. پــس ســزاوار نیســت در ای ــی ن و روز خوب
ســخت و برهــه ای کــه نیــاز بــه حمایــت دارد، اجــازه دهیــم 
حســینی و تیمــش تبــاه شــوند. بــه یقیــن تیــم بحــران زده 

ــا  ــر ب ــگ برت ــتین لی ــای نخس ــن در روزه ــال ذوب آه فوتب
مجتبــی حســینی احیــا شــد و در ســایه همدلــی و همــت 
ورزش  مســئوالن  همه جانبــه  حمایــت  و  شــاگردانش 
ــد  ــل خردمن ــر عام ــعید آذری، مدی ــژه س ــن، به وی  ذوب آه
قاســم  نداشــتن  اختیــار  در  علی رغــم  نیک اندیــش،  و 
حدادی فــر، مهــره کارســاز و هافبــک توانمنــد و خوش فکــر 
ــای  ــی از انته ــرای رهای ــای خــوب ب ــه بازی ه ــا ارائ ــود، ب خ
 جــدول رده بنــدی و رســیدن بــه رده ســوم لیــگ برتــر 
و ادامــه حضــور بیــن مدعیــان صدرنشــین دورخیــزی جانانه 

ــوم  ــه رده س ــت و ب ــت یاف ــم دس ــن مه ــه ای ــا ب ــت ت داش
جــدول رده بنــدی صعــود کــرد.

    خط حمله و گلزنی
بــه نظــر نگارنــده مشــکل اساســی و عجیــب و غریــب ایــن 
ــود؛  ــه می ش ــی خاص ــه و گلزن ــط حمل ــوان در خ ــم ج تی
ــان  ــتون، احس ــری بنگس ــزی، ج ــی تبری ــه مرتض ــی ک جای
پهلــوان و رضــا شــکاری قــرار می گیرنــد و بارهــا بــا فرارهــای 
عالــی و گــذر از مدافعــان تیــم حریــف در موقعیــت خــوب 
ــوت  ــل ش ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــد؛ ام ــرار گرفته ان ــی ق گلزن
گل شــده اند.  از  بی بهــره  اشــتباه  پــاس  دادن  و  نــزدن 
ــب  ــه نصی ــی ک ــتثنایی گلزن ــاده اس ــای فوق الع موقعیت ه
جریمــه  محوطــه  در  تــا  می شــود  تبریــزی  و   پهلــوان 
ــا  ــل پ ــه بغ ــک ضرب ــا ی ــری ب ــش مت ــه ش و گاه در محوط
دروازه حریــف را بــاز کننــد، بــا کم تجربگــی آنــان کــه اســیر 
ــادرت  ــه جــای شــوت مب ــال احساســی می شــوند و ب فوتب
ــدارد.  ــری ن ــچ ثم ــد، هی ــه دروازه می کنن ــاس در دهان ــه پ ب
ــازی  ــی ب ــت عال ــتفاده از کیفی ــای اس ــه ج ــرا ب ــه چ اینک
ــا را  ــد و فرصت ه ــازی احساســی می پردازن ــه ب ــی، ب هجوم
ــد، ســوالی اســت  یکــی پــس از دیگــری از دســت می دهن
کــه متاســفانه پاســخ منطقــی نــدارد. دریــغ از یــک شــوت از 
راه دور، دریــغ از بهــره وری از ضربــات ایســتگاهی و اســتفاده 
ــای  ــر و پاس ه ــه کرن ــالی از نقط ــای ارس ــرزنی از توپ ه س

عمقــی!
    راهکار به جای انتقاد

ــن  ــه در چنی ــم ک ــول نکنی ــر قب ــی اســت اگ ــه بی انصاف البت
شــرایط بحرانــی کــه تیــم ذوب آهــن نیــاز بــه حمایــت و ارائه 

راهــکار دارد، انتقــاد جایــز نیســت؛ لیکــن الزم می دانیــم ایــن 
هشــدار را بــه کادر فنــی، به ویــژه مجتبــی حســینی بدهیــم 
ــر و  ــه بهت ــان خــط حمل ــه مشــکات و ضعــف بازیکن کــه ب
بیشــتر بنگرنــد کــه در بعضــی مواقــع تحــت تأثیــر فوتبــال 

ــتند!  ــی نیس ــده خوب ــی تمام کنن احساس
ــی از لطــف  ــه طــرح آن خال ــری ک ــر دیگ ــه شــایان ذک نکت
عضــات  نکــردن  ول  و  بدنســازی  مشــکل  نیســت، 
ساق هاســت. البتــه درســت نیســت در حــال حاضــر دربــاره 
ایــن مهــم قضــاوت کنیــم؛ زیــرا هیچ گونــه وجاهــت و 
ارزشــی نــدارد و بهتــر اســت بــرای اندیشــه های مربــی جوان 
ــا الزم  ــل شــویم. منته ــرام قائ ــش احت ــن وایده های ذوب آه
اســت بــه وی و مربــی بدنســاز تیــم ایــن هشــدار را بدهیــم 
کــه قانــع کــردن خــود بــا موضــوع بدنســازی تیــم در حــال 

ــت!  ــی« اس ــی« و »خودفریب ــن »خودزن ــر عی حاض
ــن  ــه همی ــاید ب ــن ش ــده ذوب آه ــم جوان ش ــفانه تی متاس
دلیــل بــه یک بــاره بــا افــت مواجــه شــده؛ وگرنــه ذوب آهــن 
ــد.  ــت کن ــش گل دریاف ــازی ش ــه در دو ب ــت ک ــی نیس  تیم
البتــه در برابــر تیم هــای بــزرگ و گران قیمــت تراکتورســازی 
تبریــز واســتقال تهــران بازنــده شــده کــه از بازیکنــان 
ــا  ــه ب ــم ک ــا بپذیری ــد؛ ام ــود می برن ــادی س ــوش زی ملی پ
ســردرگمی و بی هــدف بــازی کــردن غرامــت ســنگینی دارد 
ــر  ــای نفس گی ــن روزه ــا در ای ــد. لطف ــت کردن ــه پرداخ ک
و جــوان  تیــم خوش ترکیــب  ازآنکــه  پیــش   و  لیــگ 
 ذوب آهــن اوضــاع و احوالــش رو بــه وخامــت بگــذارد 
ــش  ــک حال ــه ای کم ــور همه جانب ــه ط ــود، ب ــی ش و بحران

ــد. ــت کنی ــوید و از آن حمای ش

نگذارید ذوب آهن و مجتبی حسینی تباه شوند

ذوب آهن و مشکالت عجیب و غریب گلزنی

ــگاه  ــه باش ــد س ــال می گوی ــیون فوتب ــر کل فدراس دبی
پرهــوادار ایــران، 23 پرونــده بــاز مالــی در فیفــا دارنــد. 
ــه در  ــائلی ک ــی مس ــد: در پ ــدی می گوی ــا اس علیرض
هفته هــای گذشــته ذهــن هــواداران بــه فوتبــال را 
ــتداران  ــه دوس ــانی ب ــت، اطاع رس ــرده اس ــغول ک مش

فوتبــال شــرایط خوبــی را ایجــاد می کنــد. 
در حــال حاضــر بــرای اینکــه هشــدار 
اساســی بــه باشــگاه ها بدهیــم، بایــد 
بگویــم 19 باشــگاه و 52 پرونــده بــاز 
داریــم. حــدودا نزدیــک به 5 میلیــون دالر 
درخواســت هایی اســت کــه باشــگاه ها 
ــه آن رســیدگی کننــد. هــر فــردی  بایــد ب

ــد و  ــی می ده ــازمان بین الملل ــه س ــود را ب ــکایت خ ش
ــاط  ــا باشــگاه ها ارتب ــق فدراســیون ب ــراد از طری ــن اف ای
برقــرار می کننــد. ایــن دادگاه هــا مســتندات دو طــرف را 
ــگاه های  ــوارد باش ــتر م ــد و در بیش ــع آوری می کنن جم
مــا بــه دلیــل مشــکات مالــی، متهــم شــناخته 

می شــوند. 
مدیــران حــال حاضــر باشــگاه ها، میــراث دار مشــکات 
مدیــران قبلــی هســتند و مدیــران در تلــه بدهکاری هــا 
گرفتــار می شــوند. از ایــن 52 نفــر کــه شــامل بازیکنــان 
و  اولیــه  مراحــل  در  نفــر   10 می شــوند،  مربیــان  و 
ــتند.  ــازی هس ــه مستندس ــوز در مرحل هن
32 پرونــده بــه حکــم رســیده و بقیــه 
اگــر  اســت.  بررســی  حالــی  در  نیــز 
بخواهیــم مــروری انجــام دهیــم، باشــگاه 
دارد کــه  بــاز  پرونــده    11 پرســپولیس 
بعضــی از آن هــا بــه حکــم رســیده اســت. 
تراکتورســازی، دومیــن باشــگاه اســت کــه 

ــاز دارد.  ــده ب 7 پرون
اســتقال نیــز باشــگاهی اســت کــه 5 پرونــده بــاز دارد 
ــاز، در  ــده ب ــا 4 پرون ــده ب ــز پدی و پــس از اســتقال نی
رتبــه بعــدی قــرار دارد. ســیاه جامگان و راه آهــن نیــز 4 

پرونــده بــاز دارنــد. ورزش 3

پرسپولیس، استقالل و تراکتور، رکورددار پرونده در فیفا
ــان  ــر بهت زده م ــار دیگ ــران ب ــتی در ای ــی کش ــام جهان ج
هنرنمایــی  منتظــر  بی صبرانــه  حالــی کــه  در  کــرد. 
ــروزی در  ــل پی ــم و از قب ــال بودی ــی در فین حســن یزدان
ــان  ــم، ناگه ــرده بودی ــز ک ــاب واری ــه حس ــو را ب ۸۶ کیل
معــادالت بــر هــم ریخــت. بــار دیگــر تصاویــر ســوریان از 

جلــو چشــمانمان عبــور کــرد. دیویــد تیلــور 
ــک  ــه تش ــی را ب ــن یزدان ــانه های حس ش
چســباند و او را ضربــه فنــی کــرد. عــاوه بر 
شکســت او، تیــم آمریــکا هــم بــرای ادامــه 
ــا جایــی کــه همــه  ــت امیــدوار شــد ت رقاب
ــه وزن آخــر کشــیده شــود. گرچــه  ــز ب چی
ــان  ــا را قهرم ــت م ــل قاســمی در نهای کمی

کــرد، امــا شکســت ناباورانــه یزدانــی آن را تحت الشــعاع 
ــرار داد.  ق

پیــش و در حین برگزاری مســابقات، بیشــتر کارشناســان 
ــت  ــد نخس ــه و امی ــی را اعجوب ــی یزدان ــی و خارج داخل
نخســتین  در  یزدانــی  می نامیدنــد.  ایــران  آزاد  تیــم 

ــر 1 شکســت داد. در  ــه ای را 11 ب ــرد ســردار بوکــه ترکی نب
نیمه نهایــی هــم پوروجــات مغــول را 13-2 مغلــوب کــرد 
و حریــف تیلــور آمریکایــی در فینــال شــد. شگفتی ســاز 
ــیه  ــتان، روس ــل گرجس ــروزی مقاب ــا پی ــه ب ــا ک رقابت ه
ــه  ــک ب ــان و المپی ــان جه ــریف اف، قهرم ــر ش ــه ب و غلب
اســتقبال یزدانــی مــا آمــده بــود، در فینــال 
هــم قهرمــان بعــدی المپیــک، حســن 

ــی کــرد.  ــه فن ــی را ضرب یزدان
مســئول  تلــخ،  پایــان  ایــن  از  پــس 
کمیتــه پزشــکی فدراســیون کشــتی ایــران 
او  ناکامــی  دلیــل  را  »ســرماخوردگی« 
برشــمرد؛ امــا قطعــا ایــن نمی توانــد دلیــل 
ــه  قانع کننــده ای باشــد. شــاید بتــوان ایــن شکســت را ب
فــال نیــک گرفــت و بــا توجــه بــه آغــاز راه یزدانــی، بتــوان 
ــای  ــاید رقابت ه ــرد. ش ــره ب ــده از آن به ــن آین در میادی
ــرای  ــی ب ــان خوب ــی زم ــده شمس ــال آین ــی در س جهان

ــر ــد. مه ــت باش ــن باخ ــران ای جب

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   90099۸0350500125  : پرونده  شماره   9510100350512145 اباغنامه:  شماره 

شماره  به  مربوطه  غیابی  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به    1395/11/25 تنظیم  تاریخ   90014۸  :

90014۸ح5و شماره دادنامه مربوطه9109970350500۶47 محکوم علیه فریدون عصار زادگان که مجهول 

المکان می باشد محکوم است به انتقال ۸0 سهم از 5۶0 سهم شش دانگ پاک ثبتی 14039/1 بخش 

5 و پرداخت 2/531/000 ریال خسارت دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 2/505/000 ریال حق 

االجرا بر اساس تقویم خواسته در حق صندوق اجرا محکوم می باشد مراتب از طریق نشر اگهی اباغ 

می گردد   م. الف 37009 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان داود طبرزدی

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   94099۸0350501317  : پرونده  اباغنامه: 95101003505119۸3 شماره  شماره 

به شماره  مربوطه  غیابی  اجرای حکم  درخواست  موجب  به    1395/11/21 تنظیم  تاریخ   94145۸ :

94145۸ ح5و شماره دادنامه مربوطه 9509970350501050 محکوم علیه حامد مراد نژاد فرزند بیاض 

هزینه  ریال   45/790/000 پرداخت  و  خواسته   اصل  ریال   1/500/000/000 پرداخت  به  است  محکوم 

دادرسی وحق الوکاله وکیل در محل بدوی و خسارت دیرکرد از تاریخ صدور 5 فقره چک لغایت زمان 

اجرا  االجرا در حق صندوق  پرداخت حق  و  داتیس  پنجره  پروفیل  له شرکت  وصول در حق محکوم 

محکوم می باشد م. الف 3۶57۶ 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان داود طبرزدی

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه  : 94099۸0350500423 شماره  پرونده  95101003505119۸2 شماره  اباغنامه:  شماره 

شماره  به  مربوطه  غیابی  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به    1395/11/21 تنظیم  تاریخ   9404۶۸  :

موسی  شفیعی  مجتبی  علیه  محکوم   940997035050170۶ مربوطه  دادنامه  شماره  ح5و   9404۶۸

پرداخت  و  خواسته   اصل  ریال   115/000/000 پرداخت  به  است  محکوم  علی   صفر  فرزند  ابادی 

3/750/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در محل بدوی و خسارت دیرکرد از تاریخ چک 

1393/12/05 لغایت زمان وصول در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االیمه و پرداخت حق االجرا 

در حق صندوق اجرا محکوم می باشد با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه لذا مراتب از طریق 

نشر اگهی اباغ می گردد  م. الف 3۶571 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان داود طبرزدی

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه  : 94099۸0350501235 شماره  پرونده  95104۶0350500041 شماره  اباغنامه:  شماره 

به شماره  مربوطه  غیابی  اجرای حکم  درخواست  موجب  به    1395/11/21 تنظیم  تاریخ   9413۶5  :

9413۶5 ح5و شماره دادنامه مربوطه 9509970350500900 محکوم علیه محسن ساعی فرزند احمد  

محکوم است به پرداخت 1/۶00/000/000  ریال اصل خواسته  و پرداخت 23/570/000 ریال بابت 50 

درصد هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد از تاریخ چک 1394/01/0۸  لغایت زمان وصول در حق محکوم 

له صادق سرائیان و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم می باشد با توجه به مجهول المکان 

بودن محکوم علیه لذا مراتب از طریق نشر اگهی اباغ می گردد  م. الف 3۶570 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان داود طبرزدی

آگهی ابالغ 
خواهان امیر پیمان مشرف فرزند ناد دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی صادقی فرزند محمد 

علی و محمد جواد دمندان فرزند مهدی و محمد اعائی فرزند مرتضی به خواسته مطالبه وجه چک و 

تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- خ چهار باغ باال  – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

اصفهان – طبقه 3 اتاق 35۶ ارجاع و به کاسه 95099۸03511009۶9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

ان 9۶/1/20 ساعت 11 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و 

اطاع از مفاد ان 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   

م. الف 37030 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
خواهان موسسسه مال اعتباری کوثر مرکزی به نمایندگی مصطفی جالی به عنوان مدیر شعب استان 

اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان عبدالحسین افشاری و محمد علی افشاری و عبداله قاسمی 

تادیه و مطالبه خسارت  تاخیر  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  افشاری   و رجبعلی 

دادگاه   11 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  دادرسی  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 

3 اتاق 35۶ ارجاع و به کاسه 95099۸0351100۸29 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/02/02 

ساعت 12 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد 

ان 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    

م. الف 37031 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
خواهان عباس چهارسوقی و عزت صرافان وچارسوقی و حسین چارسوقی  اصغر صرافان چهارسوقی 

میر  و  پناهی  حسین  امیر  و  خوانساری  زهره  و  پوالدیان  محمود  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 

سیدعلی خوانساری وحکیمه پناهی واقدس بزرگزاد و ملوک پورطباخ و عباس پناهی و زهره پناهی و 

سید مجتبی خوانساری و زهرا پناهی و حوراندخت خوانساری و سید حسین خوانساری   به خواسته 

تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول( و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 

عمومی حقوقی  دادگاه   11 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 

شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 3 اتاق 35۶ ارجاع 

و به کاسه 94099۸0351100757 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/02/0۶ ساعت ۸:30 صبح 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 

قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان 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   

م. الف 37032 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
خواهان شاکی  حسن اعمادفر دادخواستی به طرفیت خوانده متهم ندا امیری به خواسته تامین خواسته 

و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 3 اتاق 34۸ ارجاع و به کاسه 95099۸0351500973 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/01/19 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 

بودن خوانده متهم و درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی 

می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان 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    

م. الف 37034 منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
خواهان/ شاکی  موسسسه مال اعتباری کوثر دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مجتبی خانجانی 

و شبنم مرادپوری و علی قنبری به خواسته تامین خواسته ومطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 

نموده که  اصفهان  دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان  تقدیم  دادرسی     و مطالبه خسارت  تادیه 

جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل اصفهان – طبقه 3 اتاق 34۸ ارجاع و به کاسه 95099۸0351500۸3۸ ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی ان 139۶/01/19 ساعت ۸:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 

خوانده متهم و درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود 

تا خوانده متهم پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان 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    

م. الف 3703۶ منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
اصغر  و  فردوانی  خراسانی  مهری  و  فردوانی  خراسانی  اکبر  و  فردوانی  خراسانی  حیدر  خواهانها 

خراسانی فردوانی و حسین علی خراسانی فردوانی و مصطفی خراسانی فردوانی  و جواد خراسانی 

فامیل  جهانگیر  و  دردشتی  فامیل  فرشته  متهمان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فردوانی 

دردشتی و فریده فامیل دردشتی و سپیده فامیل دردشتی  به خواسته مطالبه وجه بابت کرد زمین  

عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 

 3 طبقه   – اصفهان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – اصفهان  شهرستان  حقوقی 

ان  کارشناسی   قرار  جهت  وقت  ثبت گردیده که   94099۸0351100011 به کاسه  و  ارجاع   35۶ اتاق 

و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  صبح   9:30 ساعت   139۶/01/20

امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  ایین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 

تا خواندگان  اگهی می شود  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  دادگاه مراتب یک  و دستور  مدنی 

نسخه  خود  نشانی کامل  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  ان  مفاد  از  اطاع  و  اگهی  نشر  از  پس 

حاضر  کارشناسی  قرار  اجرای  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم 

گردد    

م. الف 37029 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
به مدیر عاملی  امام علی  الحسنه  پور و احمد کرمی وصندوق قرض  بابائی  خواهانها / شاکیان رضا 

احمد کرمی دادخواستی به طرفیت خواندگان متهمان بانک سامان شعبه زاینده رود و مجتبی کاظمی  

تقدیم دادگاههای عمومی  اجراییه مالی است(   اجرائیه )موضوع  ابطال  و  به خواسته دستور موقت 

اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان 

به کاسه  و  ارجاع   30۸ اتاق   3 طبقه   – اصفهان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   –

95099۸0350400747 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/01/21 ساعت 9:45 صبح تعیین شده 

است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و 

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

حاضر گردد    

م. الف 3۶994 منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان علی وهاب

آگهی ابالغ
و  نجفی  علی  مهر  متهمان   / خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  باقری  عبدالناصر  شاکی   / خواهان 

اداره ثبت اسناد و اماک اصفهان و محمد بهمنی و نسرین ایروانی و سید محمود امیری به خواسته 

ابطال تقسیم نامه و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 

عمومی حقوقی  دادگاه   4 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 

 30۸ اتاق   3 طبقه   – اصفهان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – اصفهان  شهرستان 

ارجاع و به کاسه 95099۸0351100141 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان ساعت تعیین شده است به 

علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

از جراید کثیر  نوبت در یکی  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  در  انقاب  و  دادگاههای عمومی 

االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را ماحظه نمایند    

م. الف 3۶991 منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان علی وهاب

آگهی ابالغ
خواهان مصطفی ژاله گویان و سهیا صفاتاج دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین گلشیرازی و 

فهیمه گلشیرازی و حسن عزیزی و منیره گلشیرازی و اصغر گلشیرازی و فاطمه گلشیرازی و اداره ثبت 

اسناد و اماک اصفهان و زینب گلشیرازی و عباس گلشیرازی به خواسته خلع ید ومطالبه خسارت 

دادرسی وتصحیح و اصاح صورت مجلس تفکیکی و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل 

اموال   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 2 اتاق 

220 ارجاع و به کاسه 95099۸0350۶00745 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/02/23و ساعت 

9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان حسین گلشیرازی و فهیمه گلشیرازی 

و  عباس گلشیرازی و اصغر گلشیرازی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

از جراید کثیر  نوبت در یکی  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  در  انقاب  و  دادگاههای عمومی 

االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را ماحظه نمایند    

م. الف 37022 منشی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
خواهان بانک ملت به مدیریت جناب آقای هادی اخاقی فیض آثار با نمایندگی آقای هادی حطیم 

دادخواستی به طرفیت خواندگان فرهاد مهری دهنوی و ناصر یوسفی دهوی و خلیل شیر محمدی 

دهنوی و مهدی یزدانی دهنوی به خواسته مطالبه وجه بابت ...وو مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه ومطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- خ چهار باغ باال  – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 2 اتاق 220 ارجاع و به کاسه 95099۸0350۶007۶۶ ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/02/20و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 

خوانده فرهاد مهری دهنوی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی 

می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نظریه کارشناسی را ماحظه نمایند    

م. الف 37023 منشی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : 9510100350۶123۶3 شماره پرونده : 95099۸0350۶00933 شماره بایگانی شعبه : 

951114 تاریخ تنظیم : 95/11/24خواهان غامحسین پیرزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد 

و شهرداری  برومند  فردوس  و  برومند  و جواد  برومند جزی  زهرا  برومندو  تا  بی  و  طائریان  حسین 

اصفهان و علی برومند و جهانگیر برومند و مینا برومند و عزت طیبانی مقدم و علی اصغرطاهریان 

و  برومند  و کتایون  برومند  آزاده  و  برومند  پروین  و  هوشمند  حکیمی  الزمان  بدر  و  برومند  نهال  و 

محبوبه  برومند  فریبا  و  و  برومند  زهرا  و  برومند  فریده  و  برومند  سروش  و  طاهریان  رضا  محمد 

برومند و  برومند و حسین آل رسول و زهرا طاهریان و مجید  برومند و عاطفه   طاهریان و نرگس 

مهین السادات امین و بهمن برومند  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به تنظیم 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ملک  رسمی  سند 

ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال   باغ  چهار  خ  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۶

ثبت گردیده  به کاسه 95099۸0350۶00933  و  ارجاع   220 اتاق   2 طبقه   – اصفهان  دادگستری کل 

بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  139۶/02/20و  ان  رسیدگی  وقت  که 

خواندگان خانم ها فردوس – کتایون – عاطفه – آزاده – نهال _بی تا – پروین – نرگس – فریده – 

فریبا – زهرا – مینا – و آقایان – جواد – جهانگیر – مجید سروش علی – همگی برومند و آقایان 

درخواست  و  بدرالزمان حکیمی هوشمند    خانم  و  امین  السادات  مهین  خانم  و  رسول  آل  حسین 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی 

را ماحظه  نظریه کارشناسی  اعام نشانی کامل خود  دادگاه مراجعه و ضمن  به  ان  از مفاد  اطاع   و 

نمایند    

م. الف 37020 منشی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه  : 95099۸0350200۶43 شماره  پرونده  : 95101003502105۸0 شماره  اباغنامه  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  باشی  زرگر  حاج  علی  سید  95/11/25خواهان   : تنظیم  تاریخ   9507۶7  :

الزام  به خواسته  علی   فرزند  و حسین شفیعیون  اله  اسد  فرزند  بیگم شفیعیون  بی  بی  خواندگان 

به تنظیم سند رسمی ملک   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

 – نیکبخت  شهید  خ   – باال   باغ  چهار  خ  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۶ شعبه  به 

ثبت گردیده   9507۶7 به کاسه  و  ارجاع   340 اتاق   3 طبقه   – اصفهان  دادگستری کل  ساختمان 

بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده   11:00 ان 139۶/02/24و ساعت  رسیدگی  وقت  که 

و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  ایین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  خواندگان 

می  اگهی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب 

نشانی  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  ان  مفاد  از  اطاع  و  اگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  شود 

حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  خودنسخه   کامل 

گردد.    

م. الف 37027 منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه  اباغنامه : 951010035051202۸ شماره پرونده : 95099۸0350500۸۶5 شماره  شماره 

: 950994 تاریخ تنظیم : 95/11/23خواهان طاهره ارشی  دادخواستی به طرفیت خواندگان خوانده 

، فاطمه  ،رضا صدیقی  ، حسن صدیقی  ، حسین صدیقی  / متهم سعید علی خاصی، تقی صدیقی 

صدیقی به خواسته تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 

باال   باغ  چهار  خ  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

به کاسه  و  ارجاع   105 اتاق  – طبقه یک  اصفهان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  – خ شهید 

95099۸0350500۸۶5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 139۶/02/23و ساعت 10:00 تعیین شده است 

به علت مجهول المکان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

از جراید کثیر  نوبت در یکی  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  در  انقاب  و  دادگاههای عمومی 

االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  م. الف 37010

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی 

حسن یزدانی باید از شکست عبور کند

هر
: م
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــراهای  ــه کاروانس ــن، از جمل ــی سن س ــرای تاریخ کاروانس
بــزرگ و معتبــر اســت کــه بــر ســر راه ری و قــم بــه کاشــان 
واقــع شــده و در گذشــته از کاروانســراهای معــروف ایــن راه 
ــکوهی  ــزرگ و باش ــردر ب ــه دارای س ــی ک ــت؛ بنای ــوده اس ب
اســت کــه در چهــار طــرف حیــاط آن، اتاق هــای زیبــا وجــود 
دارد. ایــن کاروانســرا کــه مربــوط بــه دوره صفــوی اســت، در 
ســال ۱۳۶۴ بــه شــماره ۱۶۷۷ در فهرســت آثــار ملــی کشــور 

قــرار گرفــت.
    مصالح

کاروانســرای سن ســن کــه از دیدنی هــای کاشــان بــه شــمار 
ــاط دار  ــراهای حی ــزو کاروانس ــاری ج ــر معم ــی رود، از نظ م
ــا، گل  ــح بن ــع اســت. مصال ــه شــکل مرب ــی و ب ــار ایوان چه
 و خشــت و آجرهایــی بــه ابعــاد ۴×۲۰×۲۰ و ۵×۲۶×۲۶ 

و ۴×۲۴×۲۴ سانتیمتر است. 
در داخــل نیم طــاق ســردر، تزئینــات آجــری مشــتمل بــر پــا 
باریــک سوســنی و شــاپرک ها تعبیــه شــده و در لچکی هــا 
نیــز، خفتــه و راســته آجــری، تزئینــات بنــا را تشــکیل 
می دهنــد. نمــای خارجــی جبهــه جنــوب شــرقی کــه ســردِر 
از ۱۴ طاق نمــا تشــکیل  ورودی در وســط آن قــرار دارد، 
بقیــه  از  آن کوچک تــر  طاق نمــای  آخریــن   شــده کــه 

است. 

ــتن  ــای بس ــار ج ــا، آث ــکوهای آن ه ــا و س ــط جزره در وس
ــده می شــود. نمــای خارجــی ســایر جبهه هــا،  ــات دی حیوان
ســاده و آجــری اســت. داالن و ورودی کــه مشــتمل بــر ســه 
دهانــه طــاق و چشــمه اســت، از طرفیــن بــه اصطبل هــا راه 
ــی دارد  ــرف، اتاق های ــار ط ــر چه ــی، در ه دارد. فضــای داخل

کــه تعــداد آن هــا در هــر جبهــه ۶ اتــاق اســت.
    ویژگیها

از ویژگی هــای جالــب  توجــه ایــن کاروانســرا، وجــود چهــار 
ــد  ــور عبارتن ــای مزب ــت. فضاه ــه های آن اس ــا در گوش فض
از: چهــار محوطــه مســتطیل شــکل کــه در وســط هــر یــک 
دو ســتون چهارگــوِش آجــری در امتــداد دیوارهــای پشــت 

ــت. ــده اس ــته ش ــا افراش حجره ه
ــی زده  ــت، قوس های ــار جه ــن ســتون ها، در چه ــر روی ای  ب
ــتوار  ــا اس ــر روی آن ه ــه را ب ــن محوط ــقف ای ــه س ــده ک ش
نظــر  از  چــه  مزبــور،  چهارگانــه  فضاهــای  گردانده انــد. 
پوشــش و چــه از نظــر بلنــدی ســقف، جالــب توجه هســتند 
ــان، مســجد و  ــع کاروانی ــوان محــل تجم ــه عن ــاال، ب و احتم

ــد.  ــرار می گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــداز عموم باران
قوس هــای طاق نماهــای اطــراف حیــاط کاروانســرا، همگــی 
ــا  ــای آن ه ــده اند و لچکی ه ــبی زده ش ــورت نعل اس ــه ص ب
ــه  ــقف هم ــت. س ــده اس ــی ش ــی آجرچین ــرح خاص ــا ط ب
حجره هــا گنبــدی شــکل اســت. نمــای خارجــی چهــار 
جانــب کاروانســرا فاقــد هــر گونــه غرفــه یــا تزئیــن اســت.

مرمت    
ــظ  ــدوق حف ــت صن ــیع در مالکی ــی وس ــای تاریخ ــن بن ای
ــه  ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــار و بناه ــای آث و احی
ــا بخــش خصوصــی  ــده گذاشــت ت ــه مزای ــار آن را ب ــد ب چن
ــده  ــر عه ــرداری از آن را ب ــا و بهره ب ــت، احی ــئولیت مرم مس
ــادی  ــه زی ــرا هزین ــن کاروانس ــه ای ــا ک ــا از آنج ــرد؛ ام گی
بــرای مرمــت دارد و در روســتایی قــرار گرفتــه کــه روســتای 
ــای  ــز جاذبه ه ــارش نی ــت و در کن ــگری نیس ــدف گردش ه
گردشــگری زیــادی دیــده نمی شــود، هیــچ ســرمایه گذاری 
ــه  ــا اینک ــد؛ ت ــا نش ــن بن ــده ای ــرکت در مزای ــه ش ــر ب حاض

ــه  ــر خان ــان، مدی ــر رضوانی ــا از اکب ــدوق احی ــئوالن صن مس
نقلــی، خانــه رضوانیــان و خانــه دوســت کــه در جهــت 
احیــای بافــت تاریخــی کاشــان و مرمــت بناهــای تاریخــی 
ــن  ــرداری از ای ــت و بهره ب ــتند مرم ــرده، خواس ــاش ک آن ت
 بنــای تاریخــی را بــه دســت گیــرد و کاربــری اقامتــی 
و پذیرایــی بــه آن بدهــد و بــه مــدت ۲۵ ســال از آن 
ــارد  ــدود ۲ میلی ــه ح ــرط ک ــن ش ــا ای ــد؛ ب ــرداری کن بهره ب
ــس  ــد و پ ــه کن ــازی آن هزین ــت و بهس ــرای مرم ــان ب توم
ــا هــر ســال ۲۰  از آن هــر مــاه، ۵۰۰ هــزار تومــان اجاره بهــا ب

ــد. ــا بده ــدوق احی ــه صن ــش ب ــد افزای درص

کاروانسرایتاریخیسنسن

کتاب »صلح و جنگ در قرآن« منتشر شد
کتــاب »الســلم و الحــرب فــی 
القــرآن الکریم«)صلــح و جنگ 
در قــرآن کریــم( بــه همــت 
آســتان مقــدس حســینی در 
ــد.  ــر ش ــی منتش ــای معل کرب
ــیخ  ــم »ش ــه قل ــاب ب ــن کت ای
 عاء المالکــی«، از نویســندگان 
ــت  ــه هم ــده و ب ــته ش ــراق، نگاش ــی ع ــگران قرآن و پژوهش
مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای »کربــا« وابســته بــه 
ــت.  ــده اس ــر ش ــین)ع( منتش ــام حس ــدس ام ــتان مق آس
نویســنده در ایــن کتــاب در خوانشــی جدیــد از علــوم قــرآن 
ــل دو واژه  ــی و تحلی ــه بررس ــیر آن، ب ــول تفس ــم و اص کری
ــاب در ۳۰۰  ــن کت ــت. ای ــه اس ــگ« پرداخت ــح« و »جن »صل
صفحــه و ۵ فصــل تدویــن شــده کــه فصــل نخســت کتــاب 
ــاص دارد.  ــگ« اختص ــح« و »جن ــح واژگان »صل ــه توضی ب
شــیخ عاء المالکــی در فصــل دوم و ســوم کتــاب بــه تبییــن 
حقیقــت صلــح و جنــگ در قــرآن پرداختــه و در فصــل چهارم 
کتــاب نیــز مبحــث »جهان شــمولی صلــح و جنــگ در قــرآن 
ــرده اســت. نویســنده در فصــل پنجــم  ــم« را بررســی ک  کری
و پایانــی کتــاب بــه مــوارد کاربــردی دو واژه صلــح و جنــگ در 

قرآن کریم پرداخته است. 
مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای »کربــا« وابســته بــه 
ــی  ــز، کتاب ــش از نی ــین)ع( پی ــام حس ــدس ام ــتان مق آس
بــا موضــوع »نظریــة الهیمنــة فــی القــرآن الکریــم.. دراســة 
بررســی  قــرآن کریــم...  در  ســلطه  )نظریــه  تحلیلیــة« 

ــا ــود. ایکن ــرده ب ــر ک ــی( منتش تحلیل

دین مانع سوءاستفاده از علم می شود
رئیــس گــروه فلســفه علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف گفــت: 
دیــن می توانــد سوءاســتفاده ها از علــم را کنتــرل کنــد؛ 
ــاره  ــان درب ــه از انس ــده ک ــه ش ــرآن گفت ــه در ق ــور ک همان ط
ــد.  ــد ش ــؤال خواه ــد، س ــام می ده ــه انج ــی ک ــام کارهای تم
مهــدی گلشــنی اظهــار کــرد: علــم تــا بــه حــال پیشــرفت های 
ــادی داشــته، امــا سوءاســتفاده از آن هــم بســیار  بســیار زی
زیــاد بــوده. در پایــان جنــگ جهانــی دوم بســیاری از 
ــران  ــیار نگ ــم بس ــتفاده ها از عل ــاره سوءاس ــمندان درب دانش
شــدند. پــس دیــن می توانــد بــه عنــوان ترمــزی در اســتفاده 
از علمــی کــه محیــط زیســت را بــه هــم می زنــد یــا زندگــی 

ــد.  ــل کن ــد، عم ــد می کن ــان ها را تهدی انس
ــت،  ــرح اس ــام مط ــه در اس ــی ک ــت: علم ــان گف وی در پای
یــک بعــد نظــری و یــک بعــد عملــی دارد. بعــد نظــری بــه 
انســان یــک بینــش الهــی می دهــد کــه خداونــد را آفریننــده 
و اداره کننــده جهــان می دانــد و در بعــد عملــی بــه کاربردهــای 
علــم جهــت می دهــد و آن را بــه رفــع نیازهــای مشــروع یــک 

جامعــه اســامی وا مــی دارد. آخریــن خبــر

اخبار کوتاه

 رونمایی از سایت فروش 

صنایع  دستی مثالین
از ســایت تجــارت الکترونیــک 
صنایــع  دســتی »مثالیــن« در 
بیســت وهفتمین نمایشــگاه ملــی 
صنایــع  دســتی بــا حضــور معاون 
ــد.  ــی ش ــتی رونمای ــع  دس صنای
ایــن ســایت را گــروه تأمین کننــده 
صنایــع دســتی دیجــی کاال طراحی 
ــه  ــن دو ســایت ب ــرداری رســانده اســت و ای ــه  بهره ب کــرده و ب
ــته بندی  ــایت، دس ــن س ــود. در ای ــد ب ــک خواهن ــر لین یکدیگ
ــع   ــوع صنای ــاس ن ــر اس ــردی و ب ــورت کارب ــه  ص ــوالت ب محص
ــع  دســتی عرضه شــده در  دســتی طراحــی شــده اســت. صنای
دیجــی کاال، ۲۵۰۰ محصــول اســت کــه تــا عیــد بــه ۳۰۰۰ 
محصــول خواهــد رســید. از هــر نــوع محصــول ۵ یــا ۶ قلــم در 
ــرش  ــس، ف ــل م ــا مث ــی کااله ــت و بعض ــود اس ــار موج  انب
ــه شــود.  ــا ماحظــات دیگــری تهی ــرار اســت ب و تابلوفــرش ق
ــا  پیش بینــی می شــود شــرکت تأمین کننــده صنایــع  دســتی ب
 راه انــدازی ســایت »مثالیــن« در ۶ ماهــه اول ســال آینــده 
ــش  ــه دوره مشــابه در ســال جــاری افزای ۲۰ درصــد نســبت ب

فروش داشته باشد. میراث آریا

توقف عملیات عمرانی در محدوده »شاه دژ«
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان اصفهــان گفــت: تمــام فعالیت هــای عمرانــی در 
ســایت باســتانی »شــاه دژ« متوقــف شــد. فریــدون الهیــاری 
ــرد:  ــار ک ــه شــاه دژ« اظه ــت »قلع ــن وضعی درخصــوص آخری
بخش هایــی از عملیــات عمرانــی احــداث خــط دوم تله کابیــن 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــاه دژ« ق ــایت »ش ــدوده س ــه در مح ــه ک صف
 متوقــف شــده اســت. وی افــزود: »شــاه دژ« ثبــت ملــی 
ــا  ــری اســت. ب ــز در حــال پیگی ــم آن نی ــت حری و مراحــل ثب
ثبــت حریــم ایــن قلعــه تاریخــی هــر گونــه عملیــات عمرانــی 

در ضوابــط میراثــی قــرار خواهــد گرفــت. خبــر فارســی

 تعیین حریم 17 محوطه تاریخی 

در چهارمحال  و بختیاری
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــن  ــده تعیی ــت: »۱۷ پرون ــاری گف ــال  و بختی ــتان چهارمح اس
حریــم مربــوط بــه ابنیــه و محوطه هــای تاریخــی در ایــن 

ــد.«  ــی ش ــت مل ــتان ثب اس
بهمــن عســکری ســوادجانی با اعــام ایــن خبر گفــت: »تصویب 
ــا و  ــب بناه ــا و تخری ــا موجــب کاهــش حفاری ه ــن حریم ه ای
محوطه هــای تاریخــی می شــود و پیگیری هــای حقوقــی در 

ــاره متخلفــان آســان می کنــد.« ایســنا مراجــع قضایــی را درب

اخبار کوتاه

ــو  ــور باک ــن رئیس جمه ــق بی ــاه از تواف ــه ۶ م ــی ک  در حال
و ایــران می گــذرد، ویــزای باکــو بــرای ایرانی هــا لغــو 
ــی در  ــه صــورت الکترونیک ــد آذربایجــان ب نشــده و روادی

ســه روز کاری صــادر می شــود. 
مردادمــاه امســال در ســفر رســمی حســن روحانــی 

رئیس جمهــور، بــه باکــو، ایــران و جمهــوری 
آذربایجــان ۶ ســند و یادداشــت تفاهــم 
همــکاری در راســتای تعمیــق و تقویــت 
ــه  ــط و همکاری هــای دوجانب ــزون رواب روزاف
امضــا کردنــد کــه امضــای ســند برنامــه 
ــگری  ــه گردش ــا در زمین ــی همکاری ه اجرای
میــان دو کشــور بیــن ســازمان صنایــع 

دســتی و گردشــگری جمهــوری اســامی ایــران و ســازمان 
ــود کــه  مربوطــه در کشــور آذربایجــان از جملــه مــواردی ب

ــت.  ــرار گرف ــق ق ــورد تواف م
ــوری آذربایجــان، در نشســت  ــی اف، رئیس جمه ــام عل اله
مشــترک بــا حســن روحانــی، رئیس جمهــوری کشــورمان 

 بــا اعــام خبــر تســهیل صــدور روادیــد میــان ایــران 
ــران  ــان ای ــد هموطن ــه بع ــن ب ــت: از ای ــان گف  و آذربایج
و آذربایجــان بــدون ویــزا بــه کشــورهای هــم ســفر 
ــم  ــن تصمی ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــا ت ــا گوی ــد؛ ام می کنن
زمــان زیــادی الزم اســت؛ چــون بــا گذشــت حــدود ۶ مــاه 
ــران  ــن ای ــد بی ــوز روادی ــدار، هن ــن دی  از ای
ــن  ــت. حس ــده اس ــو نش ــان لغ و آذربایج
پاک آییــن، ســفیر کشــورمان در باکــو، پیــرو 
ــه  ــه در مرحل ــح داده ک ــن موضــوع توضی ای
ــت؛ در  ــرح نیس ــزا مط ــو وی ــئله لغ اول مس
مرحلــه اول دو کشــور تســهیات فرودگاهــی 
را بــرای ســفر اتبــاع خــود در نظــر می گیرنــد 
ــدور  ــهیات ص ــر تس ــاه دیگ ــه م ــدود س ــس از آن ح و پ
ــی در  ــور، یعن ــای دو کش ــادی ورودی مرزه ــد در مب روادی
مرزهــای آســتارا و بیله ســوار برقــرار می شــود و در مرحلــه 
ــه  ــور وارد مرحل ــی دو کش ــات فن ــل امکان ــا تکمی ــوم ب س
نهایــی ایــن رونــد یعنــی لغــو روادیــد خواهنــد شــد. مهــر

 رئیـــس ســـازمان میـــراث فرهنگــی، صنایـــع دســـتی 
و گردشــگری گفــت: زیرســاخت و اعتبــارات الزم بــرای 
ــور را  ــتی کش ــع دس ــی صنای ــای دائم ــکل گیری بازارچه ه ش
پیش بینــی کردیــم. فکــر می کنــم در ماه هــای آینــده شــاهد 
زنجیــره ای صنایــع دســتی  شــکل گیری فروشــگاه های 

بــه نمایشــگاه های دائمــی باشــیم. زهــرا 
احمدی پــور در حاشــیه افتتاحیــه ســومین 
نمایشــگاه ملــی »عیدانــه« بیــان کــرد: ایــران، 
ســرزمین تنــوع اســت و ایــن تنــوع فرهنگــی 
کمــک کــرده تــا مــا محصــوالت متنــوع 
ــا توجــه  ــع دســتی را داشــته باشــیم؛ ب صنای
بــه تفاوت هایــی کــه در مناطــق مختلــف 

ــه  ــک جاذب ــه ی ــد ب ــوع بای ــوالت متن ــم، محص ــور داری کش
ــگری  ــش گردش ــا در بخ ــوند. م ــل ش ــران تبدی ــدی در ای ج
دعــوت  مــردم  از  و  ســرمایه گذاری  تنــوع،  ایــن  روی 
ــاره  ــد و درب ــا ســفر کــردن، ایــن تنوع هــا را ببینن می کنیــم ب
آن شــناخت پیــدا کننــد. او افــزود: بخــش بــزرگ اســتقبال 

ــه  ــردد ک ــن برمی گ ــه ای ــتی ب ــع دس ــگاه های صنای از نمایش
ــا چــه عناصــری در بخش هــای مختلــف  چــه محصوالتــی ب
ــم  ــار ه ــا را کن ــه این ه ــی ک ــوند و زمان ــد می ش ــور تولی کش

ــت.  ــی اس ــل ایران ــگ اصی ــرف فرهن ــم، مع می گذاری
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس 
گردشــگری ادامــه داد: نمایشــگاه ها، درگاه 
معرفــی تنــوع صنایــع دســتی و فرصت بســیار 
مغتنمــی هســتند؛ بنابرایــن ســعی می کنیــم 
نمایشــگاه ها  ایــن  در  اســتان ها  تمــام  از 
شــرکت کننــد و ایــن تنــوع را ارائــه دهنــد؛ امــا 
محدودیتــی دربــاره اینکــه ایــن نمایشــگاه بــه 
صــورت مــداوم و پایــدار شــکل بگیــرد، داریــم. 
بــرای همیــن نمایشــگاه های مــا فصلــی و رویــدادی برگــزار 
می شــوند؛ امــا در حــال پیش بینــی رویدادهــای بیشــتر 
بــرای نمایشــگاه ها هســتیم و چــون رویدادهــا در کشــور مــا 
ــه  ــی ب ــگاه ها را از فصل ــن نمایش ــوان ای ــتند، می ت ــم نیس ک

ماهانــه تبدیــل کــرد. ایســنا

احداث فروشگاه های زنجیره ای صنایع دستی در سال 96ایران و باکو همچنان در انتظار لغو ویزا

حتما بخوانید!
ایران و باکو همچنان در انتظار لغو ویزا

آگهیابالغ
 : بایگانی شعبه  9۵۰998۰۳۵۰۵۰۱۰۵9 شماره   : پرونده  : 9۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۱۲۲۱۳ شماره  اباغنامه  شماره 

9۴۱۱۷۶ تاریخ تنظیم : 9۵/۱۱/۲۵خواهان غامرضا صادقی با وکالت بهروز صادقی درمیانی دادخواستی 

هزینه  پرداخت  اعساراز  و  خواهی  نظر  تجدید  خواسته  به  معینی  زهرا   / خوانده  خواندگان  طرفیت  به 

دادرسی مرحله تجدید نظر    تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- خ چهار باغ باال  – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل اصفهان – طبقه یک اتاق ۱۰۵ ارجاع و به کاسه 9۵۰998۰۳۵۰۵۰۱۰۵9 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی ان ۱۳9۶/۰۲/۲۴و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی 

و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.    م. الف ۳۷۰۱۱ 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی 

آگهیابالغ
شماره اباغنامه : 9۵۱۰۱۰۰۳۵۰8۱۱۶8۴ شماره پرونده : 9۵۰998۶۷9۵۵۰۰۴۴۳ شماره بایگانی شعبه : 

9۵۱۰88 تاریخ تنظیم : 9۵/۱۱/۲۵خواهان امین بهاءلو دادخواستی به طرفیت خواندگان خوانده / بابک 

دادگاههای عمومی  تقدیم  داد )مالی(    قرار  تایید فسخ  و   ) استردادمال )منقول  به خواسته  عمادی 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان-  واقع در اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه 

و میرزا طاهر -  مجتمع قضایی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کاسه 9۵۰998۶۷9۵۵۰۰۴۴۳ ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی ان ۱۳9۶/۰۲/۱۱و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 

خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از 

نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و 

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

م. الف ۳۷۰۱۷ منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهیابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9۵۰998۰۳۵۰8۰۰88۲  : پرونده  شماره   9۵۱۰۱۰۰۳۵۰8۱۱۶۵9  : اباغنامه  شماره 

الشانی  و  صباغی  اله  نعمت  و  والشانی  قاسمی  فاطمه  9۵/۱۱/۲۵خواهان   : تنظیم  تاریخ   9۵۱۱۰۲  :

دادخواستی به طرفیت خواندگان خوانده / علی حقیقی و زهره شهبازی و مهدی پوریای ولی و رسول 

نساج پور اصفهانی و نوروز علی شهبازی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت 

دادگاه  به شعبه 8  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  دادرسی    

اتوبان  عمومی حقوقی  مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان-  واقع در اصفهان کنار گذر 

شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر -  مجتمع قضایی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به 

کاسه 9۵۰998۰۳۵۰8۰۰88۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان ۱۳9۶/۰۲/۱۱و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده 

است به علت مجهول المکان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.   

بازرگانی  و  تجاری  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی   ۳۷۰۱۶ الف  م.   

شهرستان اصفهان – رسول دل کرمی

دادنامه
 9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۶۶۱  : پرونده  شماره   9۵/۱۰/۲8 تنظیم:  تاریخ  دادنامه9۵۰99۷۰۳۵۲۲۰۱۴۴۰  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۶۷۷پرونده کاسه : 9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۶۶۱ شعبه ۲۲  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره  9۵۰99۷۰۳۵۲۲۰۱۴۴۰ خواهان : بانک انصار به مدیریت آقای 

اله به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر  با وکالت آقای اصغر رضائی برزانی فرزند نصر  محمود کربی 

جنب کانتری ۱۴ ساختمان ارس کد پستی 8۱۵۴8۱۶۵۶۱ همراه ۰9۱۳۳۰۱9۴۴۳ خواندگان ۱- آقای 

سعید میر فرزند ناصر ۲- آقای ناصر میر فرزند خسرو همگی مجهول المکان خواسته ها : ۱- تامین 

مطالبه  مطالبه وجه چک  دادرسی ۴-  مطالبه خسارت  تادیه ۳-  تاخیر  مطالبه خسارت  خواسته ۲- 

به  زیر مبادرت  به شرح  و  اعام  را  پرونده ختم رسیدگی  اوراق  بررسی  با  دادگاه   : وجه چک گردشکار 

صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی آقای اصغر رضائی به وکالت از طرف بانک انصار با 

مدیریت آقای محمود کربی به طرفیت آقایان ناصر میر فرزند خسرو و پسرش سعید به خواسته مطالبه 

مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره 888۱9۰  مورخه 9۴/۱۱/۷عهده بانک ملی ایران 

شعبه نورباران اصفهان بانضمام مطلق خسارت قانونی / حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 

سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 

صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر 

محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد ماه ۳۱۳-۳۱۰-۲۴9 قانون تجارت و 

مواد ۱98-۱99-۳۰۳-۳۰۵-۳۰۶-۵۰۲-۵۱۵-۵۱9-۵۲۲قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲قانون 

صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰/۱۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 8/۴۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه 

آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده 

رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد . 

م الف .۳۶۵۶۶ رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محمود شریفی

دادنامه
 9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۷۱۲  : پرونده  شماره   9۵/9/۳۰ تنظیم:  تاریخ  دادنامه9۵۰99۷۰۳۵۲۲۰۱۲99  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۷۲8پرونده کاسه : 9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰۷۱۲ شعبه ۲۲  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره  9۵۰99۷۰۳۵۲۲۰۱۲99 خواهان آقای مجید نفیسی پور فرزند 

محمد با وکالت آقای فرید سلگی فرزند رسول به نشانی اصفهان خ نیک بخت کوچه خدا بنده پ ۵ 

ط ۲همراه ۰9۱۳۲۰۴۱۳۲۲ خوانده : آقای احمد عابدینی نجف آبادی فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول 

المکان خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی آقای فرید سلگی به وکالت از طرف آقای مجید 

نفیسی پور فرزند محمدبه طرفیت آقای احمد عابدینی نجف آبادی فرزند ابوالقاسم  به خواسته مطالبه 

مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون و یکصد و چهل هزار)۲8۵۱۴۰۰۰۰۰ ریال (  وجه سه فقره چک 

آباد  نجف  ایران شعبه  ملی  بانک  عهده  ریال   89۶۴۰۰۰۰ مبلغ  9۴/9/۲۲به  مورخه    ۳۰۴۷۲ به شماره 

و۷8۵۶99 مورخه 9۴/9/۲۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال و۷8۵۶98مورخه 9۴/9/۲۵ به مبلغ ۷۵/۵۰۰۰/۰۰۰ریا 

هر دو عهده بانک ملت شعبه میدان امام نجف آباد بانضمام مطلق خسارت قانونی / حق الوکاله وکیل 

و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید 

خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خویش به دادگاه 

ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد ماه ۳۱۳-

۳۱۰-۲۴9 قانون تجارت و مواد ۱98-۱99-۳۰۳-۳۰۵-۳۰۶-۵۰۲-۵۱۵-۵۱9-۵۲۲قانون آئین دادرسی 

مدنی و تبصره ماده ۲قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 

مبلغ ۲8۵/۱۴۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/8۶۵/9۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 

باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه  واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف بیست روز پس 

محترم تجدید نظر استان می باشد . 

م الف .۳۶۵۶۷ رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محمود شریفی

دادنامه
کاسه پرونده : 9۵۰۴۳8 شماره دادنامه : ۱۴۴۳ مورخ 9۵/8/۲۰مرجع رسیدگی شعبه ۱۴ شورای حل 

اختاف خواهان محمد علی رحیم زاده خراسانی نشانی : خانه اصفهان  خ سپاه  کوی شهید ابطحی پاک 

۴۷ ط همکف وکیل محمد رضا یوسفیان با وکالت توکیلی هادی محمدی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 

روبروی موسسه مهر ابتدای کوچه ۵۳ طبقه فوقانی گل توتک مرضیه منصوری خ قائم مقام فراهانی 

روبروی بیمارستان حجتیه موسسه حقوقی رضوانیان خوانده : ۱- ابراهیم برومند ۲- مهدی محمودی  

مجهول المکان  خواسته : مطالبه یک فقره چک به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با خسارات وارده و حق الوکاله 

وکیل و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختاف 

در خصوص دعوی آقای محمد علی رحیم زاده خراسانی با وکالت آقای محمد رضا یوسفیان و مرضیه 

منصوری به طرفیت ۱- ابراهیم برومند ۲- مهدی محمودی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال 

وجه چک به شماره 8۲9۲9۷ به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

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

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

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که به استنادمواد ۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی  به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و یکصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 

هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )9۳/۳/۲۰( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد شورا نسبت به دعوی این خواسته باستناد ماده 

۲ قانون آ. د. م به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمال رد دعوی صادر می گردد.

م الف ۳۷۰۰۰ قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۳۲9۱ فرعی مفروز شده از پاک ۷89۷ اصلی 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد عابدینی پزوه فرزند بمانعلی در 

جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۷۰۰ مورخ 9۵/۰۶/۱۷ از طرف هیات حل اختاف 

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

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

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۱۲/۲۵ روز چهار شنبه   ساعت 

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

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

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: ۱۳9۵/۱۲/۰۱ 

شماره :۳۷۰۳8/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۳۵۱۳ فرعی مفروز شده از پاک ۱۰۳9۳ اصلی 

و زهره محمد  امینی هرندی  آقای مرتضی  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت  واقع در بخش ۵ 

طالبی هرندی فرزندان غامعلی و علی در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴8۴ 

و ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴8۷  مورخ 9۵/۰۵/۰۴ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق  وضعیت ثبتی 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 

نامبرده  بر طبق تقاضای  از ماده ۱۵ قانون ثبت و  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  قانونی 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۱۲/۲۴ روز سه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 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: ۱۳9۵/۱۲/۰۱

 شماره :۳۶۵۷۵/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهیمزایدهاموالمنقول
اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  ۶۶۴/9۵ اجرائی شورا موضوع 

علیه آقای سید احمد هاشمی فرزند سید مرتضی  و له  صالحه مهدی زاده فرزند قاسمعلی در تاریخ 

9۵/۱۲/۱۷  به منظور فروش یک دستگاه خودرو سواری دوو سی یلو به رنگ دودی روغنی مدل ۱۳۷8 

به شماره انتظامی ۲۱۵ه۴۷ ایران ۲۳  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه 

حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده 

دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲9۰۲88۰۰۵ ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 

ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مدیراجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان 

رونوشتآگهیحصروراثت
از    ۱۱۰۷  /  9۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به    ۱۶۳9۰ شماره  شناسنامه  دارای  جابری   مجید  آقای 

این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی جابری    

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۵/۱۱/۵ تاریخ  در   ۱۳۱9۲ بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به: ۱- مجید جابری فرزند محمدعلی به ش ش ۱۶۳9  ۲- مهدی جابری فرزند 

محمدعلی به ش ش ۵۲8  ۳- حمید رضا جابری فرزند محمدعلی به ش ش ۲۴8  ۴- زهرا جابری 

فرزند محمدعلی به ش ش ۷۲۵   ۵- فرشته جابری فرزند محمدعلی به ش ش ۲۱8 ۶- لیلی جابری 

فرزند محمدعلی به ش ش ۱۶9۱9 ۷- فرخنده رئوفی فرزند محمود به ش ش ۱۳۲      .متوفی ورثه 

تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری 

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

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶۳۶/ م الف 

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

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای عباسعلی موحدی مطلق دارای شناسنامه شماره ۳۲9  به شرح دادخواست به کاسه ۶۵۳۵/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان دثه بشناسنامه 

۵۰۳۰  در تاریخ ۵۱/۱۰/۱8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- فاطمه کرسنه - ش ش ۵۰۳۴  فرزند ۲- حسن موحدی مطلق - ش ش ۵۰۳۲  فرزند  

۳- محمدعلی موحدی مطلق - ش ش ۵۰۳۳  فرزند ۴- عباسعلی موحدی مطلق - ش ش ۳۲9  

-  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. 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-سحر ۲-بهمن        نام خانوادگی: ۱-عظیم زاده ۲- عظیم زاده  نام 

خانوادگی:  نام  نام:محمدعلی     له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  محل  نشانی   - پدر: 

قائم  خ  اقامت:  محل  نشانی  منصوری  مرضیه  و  یوسفیان  محمدرضا  وکالت  با  خراسانی  زاده  رحیم 

مقام فراهانی-روبه روی بیمارستان حجتیه- موسسه حقوقی رضوانیان محکوم به:به موجب رای شماره 

9۵۰99۷۶۱9۶۳۰۱۳۳9   تاریخ 9۵/۷/۱۳  حوزه ۳۳  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 9۲/۷/۳۰ و 9۳/8/۳۰ و 9۲/9/۳۰ لغایت زمان اجرای حکم در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: ۳۶998/ م الف دفتر شعبه ۳۳ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمید        نام خانوادگی: پناهی درچه  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: علی    نام خانوادگی: کاظمی زهرانی با وکالت محمدرضا 

صادقی-مجتمع  شهید  خرازی-کوی  شهید  اتوبان  اقامت:  محل  نشانی  منصوری  مرضیه  و  یوسفیان 

ارکیده ط همکف نشانی وکیل: خ قائم مقام فراهانی-روبه روی بیمارستان حجتیه- موسسه حقوقی 

رضوانیان محکوم به:به موجب رای شماره 8۱۱   تاریخ 9۵/۵/۲۷  حوزه ۵  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 

اصل خواسته وجه چک به شماره ی 9۳۲88۶ مورخ 9۴/8/۱۰ و ۱/۵۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام 

نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

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

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

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

و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: ۳۶99۷/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ث
یرا

: م
س

عک
 



یکشنبه  01  اسفند ماه  1395

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:
ِة   ِللعاّمَ

ً
 َفَرَض اهللُ  . . . األمَر ِبالَمُعروِف َمصَلَحة

خداوند امر به معروف را براى اصالح مردم قرار 
داد .

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

36   ْC

32   ْC

33   ْC

37   ْC

23  ْC

19   ْC

20   ْC

27   ْC

زاینده رود پرآب حوادثخواندنی

تو آدم بشو نیستی
خــودش  اصطــاح  بــه 
خداحافظــی  می خواســت 
ــد و از طرفــی دل بچه هــا  کن
را بــه دســت بیــاورد. از بــس 
اذیــت و آزار داشــت همــه 
ترجیــح می دادیــم زودتــر 

برود. 
شــما  از  زبانــی  چــه  بــا  »نمی دانــم  می گفــت: 
عذرخواهــی کنــم و بــه چــه نحــوی شــما از مــن راضــی 
ــه خــدا  ــو را ب ــت: »ت ــا گف ــی از بچه ه می شــوید؟« یک
ســعی نکــن قیافــه آدم حســابی ها را بــه خــودت 
ــه  ــه ب ــو را چ ــد؛ ت ــو نمی آی ــه ت ــا ب ــه اص ــری ک بگی

دلجویــی و حالیــت طلبیــدن؟« 
گفــت: »نــه بــه خــدا ایــن دفعــه مثــل همیشــه 
نیســت. فکــر می کنــم می خواهــد اتفاقــی بیفتــد. 
ــی ــی، لنگ ــدی، غلط ــر ب ــم ه ــتم بگوی ــه خواس  خاص

لگدی از ما دیدید، حال کنید«. 
بچه ها گفتند: »برو، تو آدم بشو نیستی.«

قصه مسجد ساختن فضل بن ربیع
ــا  ــجدی بن ــداد مس ــهر بغ ــع در ش ــه فضل بن ربی ــد ک آورده ان
ــد، از  ــه کنن ــود کتیب ــا ب ــجد را بن ــردر مس ــه س ــرد. روزی ک ک

ــه چــه بنویســند.  فضــل پرســیدند در کتیب
بهلــول کــه در آنجــا حاضــر بــود از فضــل پرســید: مســجد را 

بــرای کــه ســاخته ای؟
فضل جواب داد: برای خدا. 

ــرای خــدا ســاخته ای، اســم خــود را در  بهلــول گفــت: اگــر ب
کتیبــه ذکــر نکــن.

ــرای چــه اســم خــود را در  ــت: ب ــی شــد و گف فضــل عصبان
کتبیــه ذکــر نکنــم؟ مــردم بایــد بفهمنــد بانــی ایــن مســجد

کیست.
 بهلــول گفــت: پــس در کتیبــه ذکــر کــن بانــی ایــن مســجد 

بهلــول اســت. 
فضل گفت: هرگز چنین کاری نمی کنم.

بهلــول گفــت: اگــر ایــن مســجد را بــرای خودنمایــی و شــهرت 
ســاخته ای، اجــر خــود را ضایــع کــردی.

 فضــل از پاســخ بــه بهلــول درمانــده شــد  و ســکوت اختیــار 
کــرد؛ ســپس گفــت: هــر چــه بهلــول می گویــد، بنویســید.

آنــگاه بهلــول امــر کــرد آیــه ای از قــرآن کریــم را نوشــته و بــر 
ســردر مســجد نصــب کننــد. 

 عکس سلفی، جوان جیرفتی را 

طعمه سیالب کرد 
علــی گنــج کریمــی اظهــار داشــت: در ســیاب اخیــر اســتان 
کرمــان، تاکنــون کســی بــه دلیــل مســتقیم ناشــی از ســیاب 
ــفانه  ــدارها متاس ــم هش ــا علی رغ ــت؛ ام ــده اس ــته نش کش
ــی از  ــار یک ــارد در کن ــه دلف ــی در منطق ــوان جیرفت ــک ج ی
عکــس  بــه گرفتــن  اقــدام  طغیان کــرده  رودخانه هــای 
ــه  ــی شــد و درون رودخان ــر پایــش خال ســلفی کــرد کــه زی

ــرد. ســقوط ک
وی ادامــه داد: بافاصلــه گروه هــای امــدادی در منطقــه 
ــه  ــود ک ــدی ب ــه ح ــیاب ب ــدت س ــا ش ــد، ام ــور یافتن حض
منجــر بــه فــوت ایــن جــوان شــد. گنــج کریمــی بــا اشــاره بــه 
ــان شــدید ســیل افــزود:  تاریکــی هــوا و مه گرفتگــی و جری
تــاش تیم هــا بــرای پیــدا کــردن جســد وی موفــق نبــود؛ امــا 
بــا روشــن شــدن هــوا تاش هــای گروه هــای امــدادی آغــاز 
ــردم  ــت از م ــیاب در جیرف ــه س ــاره ب ــا اش ــود.وی ب می ش
خواســت بــه صــورت جــدی از مســیل ها فاصلــه بگیرنــد و بــه 
هشــدارهای داده شــده توجــه کننــد. وی درخصــوص ســیاب 
جنــوب کرمــان نیــز گفــت: امدادرســانی بــه ســیل زدگان آغــاز 

شــده و ادامــه دارد. مهــر

 نشت گاز CO از آبگرمکن 3 مصدوم را 

در باغ بهادران راهی بیمارستان کرد
مدیــر روابــط عمومــی حــوادث و فوریتهــای اورژانس پزشــکی 
اســتان اصفهــان اعام کــرد: استنشــاق گاز منواکســیدکربن از 
آبگرمکــن، 3 نفــر از شــهروندان باغ بهــادران را مصــدوم کــرد. 
ــط  ــه راب وی افــزود: علــت ایــن مســمومیت نشــت گاز از لول
ــتفاده از  ــرد: اس ــان ک ــدی اذع ــت. عاب ــوده اس ــن ب آبگرمک
ــل  ــش کام ــان از مک ــتاندارد و اطمین ــی اس ــایل گرمایش  وس
بازبینــی  و  آبگرمکــن   و  بخــاری   لوله هــای  مناســب  و 
پیوســته درســتی کار وســایل گرمایشــی و بــاز بــودن مســیر 
ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــه ب ــی اســت ک دودکــش از اقدامات
گازگرفتگــی اهمیــت زیــادی دارد. مدیــر روابــط عمومــی 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان اعــام 
ــا  ــد. ب ــودک بودن ــن ســانحه 1 زن و 2 ک ــان ای ــرد: مصدوم ک
اعــزام به موقــع 2 واحــد از نیروهــای امــدادی و فوریت هــای 
اورژانــس پزشــکی اســتان اصفهــان بــه محــل وقــوع ســانحه 
در باغبهــادران و انجــام عملیــات احیــا، مصدومــان ایــن 
ســانحه پــس از ارائــه کمک هــای اولیــه بــه بیمارســتان 

ــا ــدند.  ایمن ــل ش ــان منتق ــهدای لنج ش

ــاز  ــم آغ ــه در مراس ــر جمع ــرازی بعدازظه ــال خ ــر کم  دکت
ــون  ــز همچ ــز نی ــت: مغ ــار داش ــز اظه ــی از مغ ــه آگاه هفت
دیگــر قســمت های بــدن، ممکــن اســت دچــار آســیب شــود 
ــکات آن  ــتی ها و مش ــع، کاس ــه موق ــریع تر و ب ــه س و هرچ

ــود. ــد ب ــان خواه ــل درم ــر قاب شناســایی شــود، زودت
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال اگــر آلزایمــر بــه موقــع 
ــادی  ــد زی ــا ح ــرفت آن را ت ــوی پیش ــود، جل ــایی ش شناس
موقــع  بــه  مراجعــه  و  چــکاپ  بــا  و  می تــوان گرفــت 
بــرای  و  داد  تشــخیص  را  مغــز  می تــوان کاســتی های 

درمــان آن اقــدام کــرد.
خــرازی بــه وجــود 82 تــا 100 میلیــارد ســلول عصبــی در مغز 
ــن ســلول ها  ــک از ای ــت: هری ــرد و گف ــر انســان اشــاره ک ه
در حکــم یــک پردازشــگر اطاعــات عمــل می کننــد و تمــام 
ســلول های عصبــی بــه صــورت مــوازی بــه هــم سیم کشــی 

شــده اند؛ بــه طــوری کــه هــر ســلول عصبــی مغــز بــه 2 هــزار 
تــا 10 هــزار ســلول دیگــر پیونــد دارد.

مغــز  بــارز  ویژگی هــای  از  یکــی  را  انعطاف پذیــری  وی 
ــی در  ــه اختال ــی ک ــت: در صورت ــان داش ــرد و بی ــوان ک عن
فــرد دچــار  سیم کشــی ســلول های عصبــی رخ دهــد، 
اختــاالت شــناختی و روانــی خواهــد شــد؛ مثــا اگــر عایــق 
میــان اتصــاالت نورونــی )آکســون ها( بــه نــام میلیــن 

ــد. ــد ش ــا خواه ــر مبت ــه آلزایم ــرد ب ــد، ف ــیب ببین آس
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی در 
عیــن حــال روش هــای تقویــت عملکــرد مغــز را تشــریح کــرد 
ــت  ــای تقوی ــی از زمینه ه ــرورش، یک ــوزش و پ ــت: آم و گف
ــات اســامی  ــه در روای ــه ک ــد و مراقب ــه شــمار می آی ــز ب مغ

ــت  ــز و تقوی ــش تمرک ــه افزای ــد ب ــده اســت، می توان ــز آم نی
ــد. ــک کن ــز کم ــای مغ توانمندی ه

ــه  ــرفت های صورت گرفت ــی پیش ــمردن بعض ــن برش وی ضم

در حــوزه علــوم و فناوری هــای شــناختی دنیــا گفــت: اکنــون 
بســیاری از اختــاالت مغــز بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
جدیــد برطــرف می شــود؛ در صورتــی کــه قبــا از روش هــای 
دارویــی بــرای رفــع ایــن مشــکات اســتفاده می شــد، 
فناوری هــای نوینــی همچــون الکترومدیســین )پزشــکی 
ــن  ــا امــواج اولتراســون و اپتوژنتیــک جایگزی الکتریکــی( ی
ــن  ــل ای ــیر تکام ــان مس ــده و همچن ــابق ش ــای س روش ه

فناوری هــا دنبــال می شــود.
ــا  ــران ب ــز در ای ــی از مغ ــی آگاه ــه جهان ــاز هفت ــم آغ مراس
ــوم  ــعه عل ــتاد توس ــر س ــرازی دبی ــال خ ــر کم ــور دکت حض
و فناوری هــای شــناختی، رئیــس انجمــن روان پزشــکان 
دانش هــای شــناختی  از صاحب نظــران  ایــران، جمعــی 
و اســتادان دانشــگاه و عاقمنــدان بــه ایــن حــوزه در 

فرهنگســرای ارســباران برگــزار شــد.

مغز خود را هر سال چکاپ کنید
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