
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

کشور بر اصل مهم  کید وزیر  تا
بی طرفی در انتخابات

کشور با  چهارمین جلسه ستاد انتخابات 
کشور   حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور برگزار  و اعضای این ستاد در وزارت 

شد...

 شرکت 17 هزار دانش آموز 
در اردوهای امتداد

صفحه 4

گاز استان اصفهان   مدیرعامل شرکت 
کرد: ح  کیمیای وطن مطر گو با  گفت و  در 

 | صرفه جویی فرصتی 
گاز   صفحه 3 برای صادرات 

 | صنعت، همچنان 
درگیر رکودی عمیق   صفحه 3

| 31 درصد آلودگی شهرها
مربوط به صنعت برق است   

صفحه 4

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

امروز تبلیغات در دنیا
حرف اول را می زند

در صفحه سیاست )2( بخوانید

افت ۴۰ درصدی 
معامالت مسکن

صفحه 3

روزنه آسیب

له
قا

رم
س هستیم.   1395 سال  پایانی  روزهای  در 

دو  عمر  پایانی  ماه های  و  روزها  که  روزهایی 
دینی  مردم ساالری  نماد  که  مردمی  تشکیالت 

مردم  که  دولتی  خدمت  دوره  باشد.  می  نیز  است 
برای  تا  دادند  رای  او  به  پیش  سال   4 به  نزدیک 
کشور، پیشرفت، توسعه و عدالت را به ارمغان آورد. 
شوراهای  پنجم  دوره  پایانی  روزهای  همچنین 
که با رأی مردم،  کسانی  اسالمی شهر و روستاست. 
از  تا  گرفتند  عهده  به  را  شهرها  اداره  مسئولیت 
طرف مردم در راستای تعالی، رفاه و آسایش مردم 
آنان تصمیم بگیرند  ارتقاء فرهنگ و خدمات به  و 
پایدار  درآمد  و  کفایی  خود  سوی  به  را  شهرها  و 
این  در  مهم  نهاد  دو  این  اینکه  نمایند.  هدایت 
دوره خدمتی چه مقدار موفق بوده اند و نقاط قوت 
نزدیک به  تا روزهای  بماند  و ضعف آن ها چیست 
آن  به  انصاف  با  باید  قطع  بطور  که   انتخابات 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بایــد  می گویــد کشــورش  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــد  ــا باش ــی در دنی ــاح های اتم ــده س ــن« دارن »اولی
ــکا از روســیه در ایــن حــوزه عقــب  و حــال کــه آمری
افتــاده، وی خواهــان گســترش زرادخانــه اتمــی 

ــت. اس
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، »دونالــد ترامــپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا در مصاحبــه ای اختصاصــی 
بــا خبرگــزاری رویتــرز، از عــزم خــود بــرای گســترش 
زرادخانــه اتمــی کشــورش و پیــش گرفتــن از روســیه 

ــر داد. ــه خب ــن زمین در ای
ترامــپ گفــت کــه آمریــکا در حــوزه تســلیحات اتمــی، 
ــن  ــه اولی ــد ب ــاده و بای ــب افت ــود عق ــت خ از ظرفی
ــدل شــود. ــده ایــن تســلیحات از نظــر تعــداد ب دارن

ــه کــه در رســانه ها رســمًا گفتــه شــده، روســیه  آنگون
ــده  ــن دارن ــزار کاهــک هســته ای، بزرگ تری ــا 7 ه ب
ــا اســت.  ــوع تســلیحات کشــتارجمعی در دنی ــن ن ای
ــزار و هشــتصد کاهــک در رده دوم،  ــا 6 ه ــکا ب آمری
فرانســه بــا 300 کاهــک در رده ســوم، چیــن بــا 260 
کاهــک در رده چهــارم و انگلیــس بــا 215 کاهــک در 
رده پنجــم دارنــدگان ایــن تســلیحات کشــتار جمعــی 

هســتند.
رئیس جمهــور آمریــکا کــه از جانــب منتقدانــش 
ــا روس هــا متهــم اســت،  ــه داشــتن روابــط گــرم ب ب

ــروز  ــک های ک ــتقرار موش ــه اس ــه ب ــن مصاحب در ای
روســیه هــم اشــاره کــرد؛ ادعایــی کــه چنــدی پیــش 
ــی  ــه اطاعات ــوی جامع ــات، از س ــه جزئی ــدون ارائ ب

ــکا مطــرح شــد. آمری
ماقــات  »در  خصــوص گفــت:  ایــن  در  ترامــپ 
بــا پوتیــن، بحــث اســتقرار موشــک های کــروز از 
جانــب روس هــا را مطــرح می کنــم. ایــن کار، نقــض 

ــت.« ــلیحاتی اس ــرل تس ــده کنت معاه
وی افــزود: »از توافــق یــک طرفــه بــا روســیه بــرای 
نمی کنــم.  حمایــت  اتمــی،  تســلیحات  کاهــش 
ــن  ــه کشــور م ــر اســت ک ــد دیگ ــق ب ــک تواف ــن ی ای
اســتارت  )پیمــان(  چــه  حــاال  رســیده؛  آن  بــه 
ــا  ــران. م ــا( ای ــته ای 1+5 ب ــق )هس ــه تواف ــد چ باش
داشــته  خــوب  توافق هــای  دوبــاره   می خواهیــم 

باشیم.«
ــخت تر  ــق س ــه در کل مواف ــکا ک ــور آمری رئیس جمه
شــدن ورود بــه آمریــکا اســت و از ســوی دیگــر 
جدیــد  درآمــد  منابــع  ایجــاد  مدافــع  همیشــه 
احتمــال  از  ادامــه  در  بــوده،  کشــورش  بــرای 
اعمــال شــرطی جدیــد بــرای همــه کســانی کــه 
می خواهنــد بــه خــاک آمریــکا وارد شــوند خبــر 
مرزهــا در  مالیــات  اخــذ  »موافــق  و گفــت:   داد 

 هستم.« فارس

موقــت  جمعــه  امــام 
برخــی  گفــت:  یــزد 
تصمیم هــا نیــز باعــث 
فضــای  می شــود 
ــود  ــی ش ــور دو قطب کش
تصمیم هــا  بنابرایــن 
اســاس  بــر  بایــد 
قانــون  از  متابعــت 
و  اســام  اساســی، 
امــام  رهنمودهــای 
خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری اتخــاذ شــود.به 
ــزد، آیــت هللا محمدرضــا  گــزارش کیمیــای وطــن از ی
مدرســی یــزدی در خطبه هــای امــروز نمازجمعــه 
ــر  ــاه دیگ ــر از ســه م ــه کمت ــه اینک ــا اشــاره ب ــزد ب ی
ــت  ــتا و ریاس ــهر و روس ــوراهای ش ــات ش ــه انتخاب ب
داشــت:  اظهــار  اســت،  مانــده  باقــی  جمهــوری 
انتخابــات سرنوشــت کشــور را بــه مــدت چهــار ســال 
ــد.وی  ــخص می کن ــیع مش ــیار وس ــاس بس در مقی
ــوان کــرد: تصمیم هایــی کــه توســط قــوه مجریــه  عن
ــدا  ــه پی ــال ادام ــا س ــا ده ه ــود گاه ت ــه می ش گرفت
ــا  ــا ت ــا و تصمیم گیری ه ــی قرارداده ــد و برخ می کن

ــر زندگــی مــردم اثرگــذار اســت. ده هــا ســال بعــد ب
ــی  ــه داد: برخ ــان ادام ــورای نگهب ــای ش ــو فقه عض
ــور دو  ــای کش ــود فض ــث می ش ــز باع ــا نی تصمیم ه
ــر اســاس  ــد ب ــا بای ــن تصمیم ه ــی شــود بنابرای قطب
ــای  ــام و رهنموده ــی، اس ــون اساس ــت از قان متابع
ــری اتخــاذ  ــام معظــم رهب ــی )ره( و مق ــام خمین ام
ــردم  ــف م ــه تکلی ــاره ب ــا اش ــزدی ب ــی ی شود.مدرس
در انتخــاب افــراد اصلــح تأکیــد کــرد: مــردم از 
هم اکنــون افــرادی کــه احتمــال کاندیــدا شــدن آنهــا 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــد کنن ــود دارد را رص وج
ــام  ــط ام ــه توس ــی ک ــد در حکم های ــا نبای کاندیداه
خمینــی )ره( داده شــده، اجتهــاد کننــد، افــزود: 
ــام  ــات ام ــرات و محکم ــورد نظ ــده ای در م ــروز ع ام
اجتهــاد  رهبــری  معظــم  مقــام  و  )ره(  خمینــی 
می کننــد و می گوینــد درســت اســت کــه امــام 
راحــل گفتــه کــه دشــمن مــا آمریــکا اســت امــا مــا 

طــور دیگــری اجتهــاد و عمــل می کنیــم.
مدرســی یــزدی تصریــح کــرد: مگــر می شــود در 
ــم را  ــا حک ــرد و اینه ــاد ک ــح اجته ــص صری ــل ن مقاب
ــاد  ــل اعتم ــد و قاب ــیر می کنن ــود تفس ــده خ ــه عقی ب

ــارس ــتند. ف نیس

Z.Reesi@eskimia.ir
زهرا رئیسیسرویس سیاست

بــه  اشــاره  بــا  شــهرکرد  موقــت  جمعــه  امــام 
برگــزاری کنفرانــس فلســطین در تهــران تاکیــد کــرد: 
ملت هــای آزادی خــواه جهــان اســام تــا ریشــه 
کنــی غــده ســرطانی اســرائیل آرام نمی گیرنــد و 
بــا وحــدت جهــان اســام اســرائیل را بــه زبالــه دان 

می اندازنــد. تاریــخ 
ــت  ــرد، حج ــهر ک ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــای  ــی در خطبه ه ــن فاطم ــید ابوالحس ــام س االس
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــای امــام 
ــزود: مســاله فلســطین  ــن شــهر اف ــی )ره( ای خمین
همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد نبایــد 
فرامــوش شــود و بایــد در رأس مســائل جهــان 

ــد. ــام باش اس
ــه برگــزاری کنفرانــس تهــران تاکیــد  ــا اشــاره ب وی ب
ملت هــای  داد کــه  نشــان  نشســت  ایــن  کــرد: 
آزادی خــواه جهــان خواهــان آزاد ســازی فلســطین از 

ــت. ــدس اس ــغالگر ق ــم اش ــت رژی دس
فاطمــی تصریــح کــرد: بــه دلیــل سســتی دولت هــای 
ــه مســاله جهــان اســام تبدیــل  عربــی، فلســطین ب
نشــد در حالــی کــه حــدود 20 ســال پیــش و قبل تــر 
از آن حتــی در رادیوهــای عربــی اســم اســرائیل 

عــدو‹   ‹ عنــوان  بــه 
ذکــر  )دشــمن( 

. می شــد
جمعــه  خطیــب 
شــهرکرد یــادآور شــد: 
از  تعــدادی  اکنــون 
عربــی  کشــورهای 
ــان  ــفانه همپیم متاس
اشــغالگر  رژیــم 
ــه  ــده اند ک ــدس ش ق
آخریــن ایــن کشــورها  
ــه  ــت ک ــتان اس عربس

بــا رژیــم اشــغالگر قــدس کنــار آمــده اســت.
خطیــب موقــت جمعــه شــهرکرد، اقتصــاد مقاومتــی 
را تنهــا راه حــل توســعه اقتصــادی در کشــور دانســت 
ــه  ــادی را ک ــاله اقتص ــد مس ــووالن بای ــت: مس و گف
مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری اســت ســرلوحه 
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــرا ک ــد چ ــرار دهن ــود ق کار خ

ــه کارهاســت. راهگشــای هم
همــواره  دولتمــردان  و  مســووالن  گفــت:  وی 
ــم  ــام معظ ــه مق ــح پدران ــات و نصای ــد فرمایش بای
ــرار  ــود ق ــن خ ــب العی ــور نص ــه ام ــری را در هم  رهب

دهند.

M.Abtahi@eskimia.ir
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ــه بحــث  ــا اشــاره ب ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
ــه در روز  ــانی ک ــا کس ــردم ب ــت: م ــی گف ــتی مل آش
ــان  ــی نش ــی حیای ــان ب ــال ۸۸ آن چن ــورای س عاش

ــتند. ــتی نیس ــه آش ــر ب ــد، حاض دادن
اصفهــان،  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
حجت االســام ســید مجتبــی میردامــادی ظهــر 
ــان  ــهر اصفه ــه ش ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه دی
ــت:  ــار داش ــی اظه ــتی مل ــث آش ــه بح ــاره ب ــا اش ب
فتنــه ۸۸ شــرکت  در  عــده ای معلوم الحــال کــه 
فعــال داشــتند بــه جــای اینکــه از شــرمندگی و 
خجالــت در برابــر مــردم بمیرنــد ایــن روزهــا صحبــت 
ــر  ــم قه ــت باه ــر مل ــد، مگ ــی می کنن ــتی مل  از آش

هستند؟
ــا  ــردم ب ــرد: م ــد ک ــان تأکی ــه موقــت اصفه امام جمع
کســانی کــه در روز عاشــورای ســال ۸۸ آن چنــان بــی 

حیایــی نشــان دادنــد، حاضــر بــه آشــتی نیســتند.
بهمــن   22 روز  در  میردامــادی خاطرنشــان کــرد: 
ــام و  ــایه اس ــر س ــدت و زی ــا وح ــردم ب ــال م امس
ــه در  ــورهایی ک ــد و کش ــکان دادن ــا را ت ــت دنی والی

ســال های قبــل جمعیــت حاضــر در راهپیمایــی 
ــد، امســال  ــر اعــام می کردن 22 بهمــن را هــزاران نف
ــر  ــا نف ــا میلیون ه ــور را ب ــن حض ــدند ای ــور ش مجب

ــد. ــام کنن اع
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت اصفه ــه موق امام جمع
ــال  ــل در ح ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
یافتــن اســت، تصریــح کــرد: مســؤوالن  پایــان 
ــه  ــی ب ــه خدمت ــال چ ــن س ــه در ای ــد ک ــد بگوین بای
مــردم کردنــد؛ همچنیــن بــرای حــل مشــکات 
معیشــتی مــردم، تعطیلــی کارخانه هــا و مســائل 
ــام  ــی انج ــه اقدامات ــور چ ــده کش ــف و پیچی  مختل

دادند.
میردامــادی بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر معظــم 
انقــاب عنــوان کــرد: بیــکاری، رکــود و گرانــی از 
ــرای  ــؤوالن ب ــه مس ــت ک ــور اس ــم کش ــکات مه مش
حــل آن هــا در تــاش هســتند، امــا ظرفیــت بیــش 
نبایــد  دولتمــردان  همچنیــن  اســت؛  این هــا  از 
ــد،  ــل بیندازن ــای قب ــردن دولت ه ــه گ ــکات را ب مش
چــون شــما هــم دولــت قبــل می شــوید و یــاد 
می دهیــد کــه دیگــران هــم در مواجهــه بــا مشــکات 

ــل. ــت قب ــد دول بگوین

ترامپ:

زرادخانهاتمیآمریکاراگسترشمیدهم

امام جمعه موقت یزد: 

تصمیمهابایدبراساسقانونباشد

خطیب موقت جمعه شهرکرد: 

مسلمانانغدهسرطانیاسرائیلرابهزبالهدانیتاریخمیفرستند

امام جمعه موقت اصفهان: 

مردمبااهانتکنندگانبهعاشوراآشتینمیکنند

حتما بخوانید!
زرادخانه اتمی آمریکا را گسترش می دهم شنبه  07  اسفند ماه   21395
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روزنهآسیب
ادامه از صفحه یک: 

امــا اکنــون کــه آهنــگ انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
ــات  ــا روز انتخاب ــه شــدن اســت، ت شــوراها در آســتانه نواخت
فرصتــی بــرای مــردم اســت بــرای بررســی کســانی کــه بــه 
ــد،  ــی می کنن ــام آمادگ ــت اع ــرای خدم ــد و ب عرصــه می آین
ــی دارد، ورود  ــای نگران ــه ج ــی ک ــی از مواضع ــک یک بی ش
ــرافیت  ــد و در اش ــرمایه دارن ــول و س ــه پ ــت ک ــرادی اس اف
ــا زندگــی اشــرافی خــود فخــر  ــد و ب ــه ســر می برن ــل ب کام
سرســام آور  هزینه هــای  بــا  حــاال  و  می کننــد  فروشــی 
قــرار  امــور  راس  در  و  کننــد  کســب  رای   می خواهنــد 
ــد نفــوذ و گســترش اشــرافی  ــا رون ــاط ب گیرند.امــروز در ارتب
گــری در درون جامعــه شــاهد نشــانه هایی هســتیم کــه ایــن 
رونــد می توانــد آســیب هایی را متوجــه انقــاب و مــردم 
ــه  نماید.یکــی از آســیب های جــدی جریــان اشــرافی گری، ب
ــه هــر روز ممکــن  ــش کشــیده شــدن انقــاب اســت ک چال
ــن  ــدام ای ــان واقــع شــود. شــیوه های اق ــن جری از ســوی ای
جریــان باعــث کاهــش اعتمــاد عمومــی جامعــه می شــود و 
ــرای  ــد ب ــه و تهدی ــردم ســنگین ترین هزین ــاد م ســلب اعتم
ــروز  ــی  اشــرافیگری موجــب ب ــود.از طرف ــد ب ــاب خواه انق
ــلم،  ــد. مس ــد ش ــت خواه ــردم و حاکمی ــان م ــه می فاصل
انقــاب مــا  بــه واقــع در تــاش بــرای رفــع حوائج و رســیدگی 
بــه طبقــات ضعیــف و بــه تعبیــری فرودســت جامعــه بــوده و 
مــی باشــد کــه ایــن مشــی امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری 
بــوده و خواهــد بــود و مــردم نیــز در همــه زمینه هــا از انقــاب، 
ــد  ــه بهتریــن وجــه ممکــن حمایــت کــرده و اجــازه نداده ان ب
ــه بن بســت بکشــانند.برای  ــی را ب ــاب اله ــن انق ــران ای دیگ
ــد  ــان می بای ــا همچن ــن حمایت ه ــز ای ــط نی ــن خ ــداوم ای ت
مســتمر و مســتقر باشــد تــا ایــن کــه بتــوان بــه آینــده انقاب 
امیــدوار بــود.از ایــن رو اگــر جریــان و تفکــر اشــرافی گری در 
ــدون  ــد ب ــوذ یاب ــترش و نف ــئولین گس ــه و مس ــان جامع می
ــاد  ــکاف ایج ــه و ش ــت فاصل ــردم و حاکمی ــان م ــد می تردی
ــه  ــد. نکت ــدا خواهندش ــر ج ــر دو از یکدیگ ــد و ه ــد ش خواه
مقابــل  در  نمی توانــد  اشــرافیگری  روحیــه  اینکــه  مهــم 
ــد،  ــر تهدی ــان در براب ــن جری ــدرت بایســتد. ای ــا ق دشــمن ب
تطمیــع و... دشــمنان ایســتادگی و مقاومــت نکــرده و تســلیم 
ــی  ــا اتفاقات ــن مدع خواســته های آن هــا می شــود. شــاهد ای
اســت کــه در طــول تاریــخ اســام رخ نمــوده اســت از جملــه 
ــد توانســت برخــی از ســران  ــا کــه دســتگاه یزی ــه کرب حادث
قبایــل اشــرافی منش را )کــه بــه ظاهــر شــیعه هــم بودنــد( 
بــا تهدیــد و تطمیــع از قیــام علیــه دربــار بــاز دارد و موجبــات 
آن حادثــه بــزرگ را فراهــم آورد. بنابرایــن اگــر روحیــه 
اشــرافی گری در جامعــه حاکــم شــود تحقیقــًا جامعــه 
گرفتــار سســتی و ذلــت خواهــد شــد و نخواهــد توانســت بــر 
اســاس نیازهــا، مصالــح و اهــداف خویــش تصمیــم بگیــرد و 
عمــل نمایــد. از دیگــر مخاطــرات اشــرافی گری در ارتبــاط بــا 
انقــاب ایــن اســت کــه در دراز مــدت بستر ســاز ایــن خواهــد 
ــر  ــود متأث ــون را از خ ــری انقابی ــه انقابی گ ــه روحی ــود ک ب
ــل دور و  ــط اصی ــن خ ــان را از ای ــته آن ــوده و آهسته آهس نم
زمینــه ســلطه اجانــب را فراهــم آورد.ضــرر دیگــر اشــرافی گری 
اینســت کــه آن هــا خــود را طلبــکار مــردم و انقــاب می داننــد 
و نمی تواننــد نعمــت انقــاب را درک کننــد. حــال آنکــه کفــران 
ــرای تــداوم  نعمت هــای انقــاب و گســترش آن در جامعــه ب
حیــات انقــاب اســامی بســیار مضــر و مخــرب خواهــد بــود، 
البتــه هیــچ  شــخص و مقامــی کمبودهــا و مشــکات امــروز 
مــردم را انــکار نمی کنــد. همچنیــن از زمــره آســیب های 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــاب اســامی ای ــرای انق اشــرافی گری ب
ــی و  ــف اجتماع ــای مختل ــان الیه ه ــوذ در می ــا نف ــان ب جری
ــی کــرده و در  ــل انقــاب را از درون ته ــان اصی ــی، جری انقاب
گــذر زمــان آن را از مســیر اصلــی خــود دور مــی ســازد و تمــام 
ــه  ــا اینک ــد کم ــدر می ده ــران را ه ــزرگ ای ــت ب ــات مل زحم
بســیاری از انقاب هــای مردمــی دنیــا از همیــن روزنــه گزیــده 
شــده اند و بــه انحــراف رفته انــد. از جملــه آســیب های دیگــر 
ــه  ــرد ک ــدازی نظــام اشــاره ک ــه بران ــوان ب اشــرافی گری می ت
بــا گذشــت زمــان ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد، زیــرا رونــد و 
ــا جهت گیــری انقابــی اهــداف  ســمت و ســوی نظــام کــه ب
و آرمان هــای انقابــی همــراه اســت بــا منافــع جریــان 
ــان  ــن رو ممکــن اســت جری ــدارد. از ای اشــرافی ســازگاری ن
اشــرافی بــه ایــن لحــاظ بــا مخالفــان و دشــمنان در جهــت 
برانــدازی هــم موضع گیــری هماهنگــی پیــدا کنــد و بــه 
ــد. ــه بزن ــام ضرب ــهدا و ام ــردم و ش ــای م ــاب و آرمان ه انق

مــورادی کــه بــه اجمــال ذکــر شــد مــا را بــر ایــن مــی دارد تــا 
بــا چشــم و گــوش بــاز در مــدت فرصــت مانــده تــا انتخابــات 
بــه تحقیــق بپردازیــم و فــرد و افــرادی را انتخــاب کنیــم کــه از 
اشــرافیگری دور باشــند و حتــی طعــم تلــخ فقــر را چشــیده 
باشــند تــا بتواننــد بــه نفــع عمــوم مــردم تصمیــم بگیرنــد و 

امــور را پیگیــری نماینــد. بعــون هللا تعالــی

قرآنچهمیگوید؟
ــن  ــتیم. آخری ــه)س( هس ــرت فاطم ــهادت حض ــام ش در ای
روز ایــن هفتــه ســالروز شــهادت آن بانــوی بــزرگ اســت. در 
روزهــای قبــل نکاتــی از زندگــی کوتــاه امــا پــر ثمــر زندگــی 
آن حضــرت را مــرور کردیــم. امــروز و در ایــن یادداشــت کوتاه 
فاطمــه را در نــگاه قــرآن بیــان می کنیــم. در تفاســیر، شــأن 
نــزول آياتــی از قــرآن كريــم دربــاره حضــرت زهــرا  )س( بيــان 
ــت  ــنت و جماع ــل س ــیعه، اه ــا ش ــت. مخصوص ــده اس ش
ــاره  ــان( درب ــی )انس ــل أت ــوره ه ــه س ــد ك ــر دارن ــاق نظ اتف
فاطمــه )س( و همســر و پســرانش نــازل شــده اســت.

هنگامــی كــه رســول خــدا)ص( آمــاده مباهلــه بــا اهــل كتاب 
می شــد ايــن آيــه شــريفه نــازل شــد: ... فقــل تعالــوا نــدع 
ابناءنــا و ابنائكــم و نســائنا و نســائكم و انفســنا و انفســكم ... 
)آل عمــران(: » بگــو بياييــد فرزنــدان مــا و فرزنــدان شــما و 
زنــان مــا و زنــان شــما و خــود مــا و خــود شــما را بخوانيــم 
ــی و حســنين را  ــه و عل ...« آن گاه رســول خــدا)ص( فاطم

همــراه بــرد و فرمــود: » اللهــم هــوالء أهلــي«.
ــه  ــرد، بلك ــش را نب ــران خوي ــی از همس ــول هللا)ص( كس رس
ــن  ــرد؛ بنابراي ــراه ب ــه)س( را هم ــط فاطم ــان فق ــان زن از مي

ــود.  ــه مصــداق ” نســائنا“ ب فاطم
ــت  ــرا)س( را از اهل بي ــرت  زه ــرآن حض ــر ق ــای دیگ در ج
درباره شــان  قــرآن  می کنــد،  معرفــی  پيامبــر)ص( 
الرجــس  عنكــم  ليذهــب  هللا  يريــد  إنمــا  مي فرمايــد: 
ــن  ــز اي ــزاب-33(: »  ج ــرًا )اح ــم تطهي ــت و يطهرك اهل البي
ــت  ــما اهل بي ــدی را از ش ــد پلي ــدا می خواه ــه خ ــت ك نيس
دور كنــد و شــما را پــاک و پاكيــزه ســازد«. ايــن آيــه بيانگــر 

ــت. ــرت اس ــت آن حض عصم
امــام خمينــی) ره ( فرمــود: »ايــن كــه در مــدت زمــان كوتــاه 
جبرئيــل)ع( بارهــا نــزد زهــرا)س( آمــده، مســئله ســاده ای 
نيســت. ســراغ نداريــم كــه جبرئيــل در مــدت زمــان كوتاهــی 
ــای عظــام )رســول هللا )ص( ، عيســی  ــزد كســی جــز انبي ن
ــده  ــز وارد نش ــه)ع( ني ــورد ائم ــد. در م ــده باش )ع( و ...( آم
ــل  ــه دلي ــد. ب ــده باش ــازل ش ــا ن ــر آن ه ــل)ع( ب ــه جبرئي ك
وســعت روح فاطمــه)س(، ميــان روح او و جبرئيــل تناســب 
برقــرار بــوده اســت. شــايد ايــن شــرافت و فضيلــت، باالتريــن 

فضيلــت بــرای آن حضــرت باشــد«.
ــا صــورت قــرآن  ــد شــد و ب ــه وحــی متول زهــرا)س( در خان
ــه آن  ــت ك ــی اس ــود. بديه ــد نم ــت و رش ــس گرف ــدر ان پ
ــات  ــه آي ــودش ب ــد و وج ــوس باش ــرآن مأن ــا ق ــرت ب حض
ــات  ــده وحــی و آي ــاغ كنن ــدرش اب ــردد. پ ــه گ ــرآن آميخت ق
ــول  ــن رس ــاره ت ــه پ ــن او ك ــود و بنابراي ــردم ب ــه م ــی ب اله
هللا بــود از نزديك تريــن افــراد بــه قــرآن بــود. فاطمــه از 
مأنوس تريــن افــراد بشــر بــه كام خــدا و وحــی بــوده 
ــار  ــر ارزش و گفت ــه پ ــار را در خطب ــن گفت ــاهد اي ــت. ش اس
درهم كوبنــده آن بــزرگ بانــوی اســام در مســجد النبــی 
پــس از رحلــت رســول خــدا )ص( و در برابــر ســران قريــش 
ــار،  ــروح، بيم ــت زده، مج ــی مصيب ــخنان بانوي ــم. س می بيني
ــت  ــه وق ــه خليف ــوخته ك ــه ای درس ــوم، از خان ــدار، مظل داغ
و يارانــش صاحــب آن را مجبــور بــه ســكوت كرده انــد، 
ــا  ــم و ب ــان  محك ــده، چن ــه دي ــرش صدم ــه پيك ــی ك در حال
ــول هللا)ص(  ــتواری رس ــه اس ــتواری او را ب ــه اس ــت ك صاب
تشــبيه كرده انــد، خطبــه می خوانــد، يــک خطبــه بــرای 
هميشــه تاريــخ كــه در آن دربــاره توحيــد و صفــات خداونــد، 
نبــوت و رســالت رســول، واليــت علــی بــن ابی طالــب ،  معــاد 

ــد.  ــی می گوي ــكام اله ــرار اح ــفه و اس و فلس
ــه آن حضــرت در  ــه آشــكار می ســازد ك ــن خطب ــت در اي دق
ــروان  ــای پي ــاص از جف ــرايطی خ ــتن در ش ــرار داش ــن ق عي
ــاره همســرش روا داشــته و حــق  ــه درب ــی ك ــدرش و ظلم پ
او را غصــب كرده انــد، چنــان بــا آيــات قــرآن مأنــوس اســت 
كــه در ميــان كامــش بــه فراخــور عبــارات آن، باصابــت تمام 
ــتباه  ــدون اش ــگ و ب ــث و درن ــدون مك ــرآن را ب ــی از ق آيات
ســخنانش  در  حضــرت  آن  می كنــد.  ادا  جابه جايــی  و 
و  رســول هللا)ص(  اصحــاب  از  برخــی  تــا  می كوشــد 
مســلمانان را از خــواب غفلــت بيــدار كنــد و بــا حمــد خداونــد 
و يــاد كــردن نــام رســول هللا )ص( و ذكــر مســئوليت ها و 
ــا را  ــر دل ه ــته ب ــار نشس ــگار و غب ــرت، زن ــات آن حض خدم
ــدان خويــش و كتــاب خــدا  ــاره خان بشــويد. پــس از آن درب
ــم )و  ــتخلفها عليك ــة اس ــن( بقي ــد: و )نح ــرآن( می گوي )ق
معنــا( كتــاب هللا الناطــق و القــرآن الصــادق و النــور الســاطع 

ــع ... . ــاء الام و الضي
آن حضــرت قــرآن را  ناطــق،  صــادق و نــور درخشــان و روشــن 
ــت  ــر اس ــش ظاه ــرار آيات ــن و اس ــای آن روش ــه دليل ه ك
ــی  ــی اله ــد و آن را حامــل دليل هــای نوران معرفــی می فرماي
ــات،  ــات، محرم ــه در آن واجب ــد ك ــرر خداون ــای مك و پنده
احــكام و ادلــه روشــن و كلمــات شــفابخش و فضائــل 
انســانی مطــرح شــده می دانــد. سراســر ایــن خطبــه مبــارک 
از قــرآن نشــأت گرفتــه و تســلط آن حضــرت را بــه مفاهیــم 

ــد. ــان می ده ــرآن نش ق

خبر سیاسی 
خبر سیاسی 

سرلشکر باقری: 

روزهایآرامیرابرایکشوردردوران

انتخاباتخواهیمداشت
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح گفــت: روزهــای آرامــی را 

بــرای کشــور در دوران انتخابــات خواهیــم داشــت.
سرلشــکر باقــری در حاشــیه پنجمیــن هیــأت امنــای بنیــاد 
ــاع مقــدس و نخســتین  ــار و نشــر ارزش هــای دف حفــظ آث
جلســه هیــأت امنــای مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع 
ــران در  ــه ای ــه علی ــی ک ــا اظهارنظرهای ــه ب ــدس در رابط مق
ــا از  ــت: م ــان می شــود، گف ــی بی ــی بین الملل ــع عموم مجام
ــی، آرامــش،  ــزان امنیــت مل ــر می حیــث شــاخص هایی نظی
آمادگــی و پاســخگویی بازدارنــده در برابــر تهدیــدات در 
ــانی در  ــه کس ــم و اینک ــر می بری ــه س ــت ب ــن وضعی بهتری
مجامــع عمومــی حرف هایــی علیــه ایــران می زننــد نشــان از 
عقب ماندگــی آن هــا دارد. وی تأکیــد کــرد: روزهــای آرامــی را 
بــرای کشــور و در دوران انتخابــات خواهیــم داشــت و عــاوه 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــلح جمه ــای مس ــن نیروه ــر ای ب
ــا  ــود را ب ــه خ ــده ب ــئولیت های واگذارش ــل مس ــی کام آمادگ
ــد داد و  هوشــیاری کامــل و توانمنــدی بســیار انجــام خواهن

ــد. نســیم ــف خــود آگاهــی دارن ــه وظای ب

کشفودستگیری۳شبکهبزرگمفاسد

اقتصادی
ــه 3 شــبکه  ــان اینک ــا بی ــات ســپاه ب جانشــین ســازمان اطاع
بــزرگ مفاســد اقتصــادی بــا تــاش نیروهــای اطاعــات ســپاه 
ــال  ــدود 157 کان ــر ح ــاه اخی ــت: در 3  م ــدند، گف ــتگیر ش دس
ــد، توســط  ــرار می کردن ــه ارتباط هــای مســتهجن برق تلگرامــی ک
ــردار  ــتگیر شدند.س ــی و دس ــپاه متاش ــات س ــای اطاع نیروه
ــپاه  ــات س ــهدای اطاع ــادواره ش ــم ی ــات در مراس ــین نج حس
بوشــهر، به مشــارکت ســازمان اطاعات ســپاه در کشــف مفاســد 
ــزرگ  ــبکه ب ــه ش ــرد: س ــان ک ــت و خاطرنش ــادی پرداخ اقتص
مفاســد اقتصــادی بــا تــاش نیروهــای اطاعات ســپاه دســتگیر 
و تحویــل مقامــات قضایــی شدند.ســردار نجــات از دســتگیری 
مفســد اقتصــادی دیگــری خبــرداد و افــزود: فــرد دیگــری کــه 
4000 میلیــارد تومــان از سیســتم بانکــی بدهکار اســت دســتگیر و 
تحویــل مقامــات قضایــی شد.جانشــین ســازمان اطاعات ســپاه 
پاســداران بــا اشــاره بــه اینکــه نیروهــای اطاعــات ســپاه افــرادی 
ــدان  ــق شــبکه های مجــازی قصــد فاســدکردن فرزن کــه از طری
ایــن مــرز و بــوم را داشــتند شناســایی و دســتگیر کــرده اســت، 
اظهــار داشــت: در 3  مــاه اخیــر حــدود 157 کانــال تلگرامــی کــه 
ارتباط هــای مســتهجن برقــرار می کردنــد، توســط نیروهــای 
اطاعــات ســپاه متاشــی و دســتگیر شــدند کــه ۸ نفــر در ایــن 

رابطــه تحویــل مقامــات قضایــی شــدند. تســنیم

»مبــارزه بــا ظالمــان منحصــر بــه مبــارزه بــا شمشــیر 
نیســت و امــروز تبلیغــات در دنیــا حــرف اول را 
می زنــد کــه می تــوان بــا ابــزار بیــان و شــعر بــا 

ــرد.« ــارزه ک ــان مب ظالم
ــری  ــٔه کب ــرت صدیق ــهادت حض ــام ش ــتانٔه ای در آس
)ســام هللا علیها( جمعــی از شــاعران مذهبــی بــا 

ــد. ــدار کردن ــامی دی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب

بــا  دیــدار  ایــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
دینــی،  اشــعار  محتــوای  اهمیــت  بــر  تأکیــد 
ائمــه  مصیبــت  و  مــدح  کردنــد:  خاطرنشــان 
دینــی  شــعر  از  مهمــی  بخــش  )علیهم الســام( 
ــول،  ــخنان معق ــد س ــش بای ــن بخ ــا در ای ــت ام اس
درســت  و ســلیقٔه  نــگاه  از  برخاســته  و  منطقــی 
از برداشــت های عامیانــه و  بــرده شــود و  بــه کار 

ــز  ــی و توهمــی پرهی ــان مســائل جعل  ســطحی، و بی
شود.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، متصــل کــردن حــوادث 
ــم  ــالتی مه ــروز را رس ــوادث ام ــا ح ــام ب ــدر اس ص
ــد:  ــد و افزودن ــی خواندن ــرای شــعر و شــاعران دین ب
پیغمبــر اکــرم و ائمــه معصومیــن )صلوات هللا علیهــم( 
همگــی اهــل مبــارزٔه شــدید و مؤثــر بــا ظلــم، 
ــن  ــه همی ــد و ب ــق بودن ــاق و فس ــر، نف ــوت، کف طاغ
علــت نیــز به دســت حاکمــان جابــر و جائــر بــه 

ــیدند. ــهادت رس ش
رهبــر انقــاب اســامی، پیــروی واقعــی از ائمــٔه 
معصومیــن را در متابعــت عملــی از آن بزرگــواران 
بــا کفــر و نفــاق دانســتند و  و اســتمرار مبــارزه 
خاطرنشــان کردنــد: مبــارزه علیــه کفــر و نفــاق 
ــر  ــان و امکان پذی ــامی آس ــوری اس ــی در جمه جهان
اســت، درحالی کــه در زیــر ســایٔه شــوم برخــی 
حکومت هــای منطقــه، کمتریــن اعــام برائــت از 
ــدید  ــش ش ــت و واکن ــب عصبانی ــز موج ــکا نی آمری

می شــود. آن هــا 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: مبــارزه بــا 
ــا شمشــیر نیســت و  ــارزه ب ــه مب ــان منحصــر ب ظالم
ــه  ــد ک ــرف اول را می زن ــا ح ــات در دنی ــروز تبلیغ ام
ــارزه  ــا ظالمــان مب ــان و شــعر ب ــزار بی ــا اب ــوان ب می ت
ــیار  ــای بس ــز نمونه ه ــر نی ــال های اخی ــرد و در س ک
تولیــد  دراین خصــوص  امیدوارکننــده ای  و  خــوب 

ــت. ــده اس ش
ایشــان بــا اشــاره بــه ظرفیــت عمیــق احــکام و 
معــارف اســامی، بــر اســتفاده از ایــن مضامیــن 
عالــی در اشــعار دینــی تأکیــد کردنــد و گفتنــد: 

مفاهیــم بلنــد و درس آمــوزی در ادعیــه و مناجات هــا 
ــوان  ــژه در صحیفــٔه ســجادیه وجــود دارد و می ت به وی
از ایــن اقیانــوس و دریــای مــّواج در اشــعار مذهبــی 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــی  ــاعران دین ــٔه ش ــی و وظیف ــبک زندگ ــئلٔه س »مس
ــر انقــاب  ــه رهب ــود ک ــٔه دیگــری ب ــال آن« نکت در قب
ــد: امــروز در  ــد و افزودن ــه آن اشــاره کردن اســامی ب
ــدف  ــا ه ــتگاه هایی ب ــز و دس ــکا مراک ــا و آمری اروپ
ــرای تغییــر ســبک زندگــی  مشــخص و اعام شــده ب
در کشــورهای غیرغربــی به ویــژه ایــران اســامی 

ــود دارد. وج
ــه  ــه ب ــدف از هجم ــه ای، ه ــت هللا خامن ــرت آی حض
اراده و  ایجــاد عــزم،  را  اســامی  زندگــی  ســبک 
غربــی  دســتگاه های  میــل  بــا  مطابــق  حرکتــی 
ایــن  مقابــل  در  و خاطرنشــان کردنــد:  خواندنــد 
ــیدن  ــار کش ــود حص ــردن و دور خ ــاع ک ــه، دف هجم
ــبک  ــن س ــا تبیی ــوان ب ــه می ت ــت، بلک ــی نیس کاف
زندگــی اســامی و بیــان مفاهیــم و مبانــی اخاقــی، 
سیاســی و فرهنگــی در قالــب شــعر بــه وظیفــٔه خــود 

ــرد. ــل ک عم
ــار خرســندی از پیشــرفت  ــا اظه ــن ب ایشــان همچنی
ــی و افزایــش شــاعران فعــال در ســرودن  شــعر دین
شــعر دینــی، افزودنــد: شــعر خــوب، بســیار تأثیرگــذار 
ــه شــاعرانی احتیــاج  و مانــدگار اســت و مــا امــروز ب
ــظ،  ــراز شــعری همچــون حاف ــه از لحــاظ ت ــم ک داری
ســعدی و صائــب تبریــزی باشــند کــه ایــن هــدف بــا 
ــزرگان و  ــدن شــعرهای ب ــه، خوان ــاش، مطالع کار، ت
ــاظ خــوب در اشــعار، دســت یافتنی  ــردن الف ــه کار ب ب

اســت.

 چهارمیــن جلســه ســتاد انتخابــات کشــور بــا حضــور 
ــای  ــور و اعض ــر کش ــی وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض

ایــن ســتاد در وزارت کشــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
اطــاع رســانی وزارت کشــور؛ ســید رمضــان شــجاعی 
کیاســری رئیــس مرکــز اطــاع رســانی و امــور بیــن 
اطــاع رســانی ســتاد  رئیــس کمیتــه  و  الملــل 
ــت:  ــاره گف ــن ب ــات کشــور روز پنجشــنبه در ای انتخاب
ــر  ــور دکت ــات کش ــتاد انتخاب ــه س ــن جلس در چهارمی
ــت  ــر رعای ــار دیگــر ب ــر کشــور ب ــی وزی ــی فضل رحمان
اصــل بــی طرفــی در انتخابــات و اجــرای قانونــی آن 

ــری  ــه مشــارکت حداکث ــرای فراهــم ســاختن زمین ب
مــردم در انتخابــات 29 اردیبهشــت 96 تاکیــد کــرد و 
ــد. ــات را بســیار مهــم خوان ســامت برگــزاری انتخاب
چهارمیــن  مصوبــات  دربــاره  شــجاعی کیاســری 
جلســه ســتاد انتخابــات کشــور گفــت: در ایــن 
ــدم ســوء  ــه ع ــوط ب ــون مرب ــرر شــد، قان جلســه مق
پیشــینه نامزدهــا از طریــق یــک طــرح دو فوریتــی در 
مجلــس شــورای اســامی اصــاح شــود و پیگیــری 
الزم درخصــوص مــواد 63 تــا 77 و مــاده 24 قانــون 

انتخابــات ریاســت جمهــوری مربــوط بــه تبلیغــات و 
آمــوزش از طریــق صــدا و ســیما و ســایر دســتگاه ها 

ــرد. صــورت گی
جلســه گفــت:  ایــن  مصوبــه  دیگــر  دربــاره  وی 
اجرایــی و  امکانــات دســتگاه های  از  مقــرر شــد 
شــهرداری ها بــه هیــچ عنــوان لــه یــا علیــه نامزدهــا 
اســتفاده نشــود و ســتاد انتخابــات کشــور ایــن 

موضــوع را پیگیــری کنــد. ایرنــا

ــام  ــات مق ــه بیان ــا اشــاره ب ــان ب ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
معظــم رهبــری در ششــمین کنفرانــس بین المللــی حمایت 
از انتفاضــه فلســطین گفــت: جریــان تروریســم کــه سراســر 
جهــان را بــه آشــوب کشــانده، هــم پیمــان رژیــم اســرائیل 
اســت.به گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام محمــد 
صباحــی در خطبه هــای نمازجمعــه کرمــان در مصلــی امــام 
علــی )ع( افــزود: رژیــم صهیونیســتی و تروریســت ها 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود از هیــچ اقدامــی خــودداری 
ــران  ــلمانان و س ــم مس ــرد: امیدواری ــان ک ــد.وی بی نمی کنن

کشــورهای اســامی خــود را از دشــمنان جــدا ســازند و بــا 
مســائل جهــان اســام بیشــتر آشــنا شــوند.

امــام جمعــه موقــت کرمــان همچنیــن بــا تســلیت شــهادت 
ــام بســیار  حضــرت فاطمــه زهــرا )س( گفــت: ایشــان مق
ــف  ــاد مختل ــزرگ در ابع ــخصیتی ب ــد و دارای ش ــاال دارن ب
ــوان  سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی هســتند.وی افــزود: بان

از برکــت انقــاب اســامی بــه جایــگاه رفیعــی رســیده و از 
اقتــدای بــه حضــرت زهــرا )س( برخــوردار شــده اند.حجت 
االســام صباحــی اظهــار کــرد: مــا مکــرر دیدیــم مادرانــی کــه 
ــا  ــد ام ــاب از دســت دادن فرزندشــان را در راه اســام و انق
ــا اشــاره  ــد.وی ب ــرو حضــرت فاطمــه )س( بوده ان ــان پی آن
ــت:  ــن )ع( گف ــه معصومی ــات ائم ــرآن و روای ــات ق ــه آی ب

ــت  ــد را رعای ــت از خداون ــل اطاع ــزرگان، اص ــران و ب پیامب
ــد. ــردم بودن ــه م ــاندن ب ــر رس ــد و در راه خی می کردن

وی بــا بیــان اینکــه پیامبــران مظهــر قــدرت و عمــل هســتند 
افــزود: انســان اگــر بخواهــد راه درســت و صحیــح را 
ــران  ــرت داشــته باشــد و پیامب ــد بصی ــد بای تشــخیص ده
و اولیــای الهــی چنیــن بودند.خطیــب جمعــه کرمــان 
ــاد مــرگ باشــد و  ــه ی ــواره ب ــد هم ــرد: انســان بای ــار ک اظه
ــر  ــل خی ــر و ســمت عم ــه فک ــا را ب ــی م ــای ناگهان مرگ ه

ــا ــد. ایرن ــت کن هدای

تاکیدوزیرکشوربراصلمهمبیطرفیدرانتخابات
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کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

مســئولیت شــبکه ایمنــی شــرکت گاز تــا علمــک خانگــی 
تاسیســات  ایمنــی  اصــول  رعایــت  و  بــوده  مشــترکین 
مشــترکین عهــده  بــه  منــزل  داخــل  ســوز  وســائل گاز   و 

است. 
اینکــه  بیــان  بــا  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
ــن  ــانی ایم ــران، گاز رس ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ــن وظیف مهم تری
بــه مــردم اســت اظهــار کــرد: در شــش ســطح اعــم از خانگــی، 
صنعتــی، کشــاورزی و تجــاری گازرســانی انجــام می شــود. 
ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب 
ــه  ــت: البت ــی و آب گف ــزان آالیندگ ــر می ــان از نظ ــوای اصفه ه
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــال 95، نس ــان در س ــوای اصفه ه
از نظــر تعــداد روزهــای هــوای پــاک شــرایط بهتــری داشــته کــه 
نقــش شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه گازرســانی بــه 
ــل  ــیار قاب ــم، بس ــن مه ــی در ای ــای صنعت ــا و واحده نیروگاه ه

ــت.  ــه اس مالحظ
ایمــن گاز  و  بهینــه  بــر مصــرف  تأکیــد  بــا  وی همچیــن 
ــی  ــد از تمام ــرد: بای ــح ک ــترکین، تصری ــوی مش ــی ازس طبیع
ــی  ــه نعمت ــی ک ــژه گاز طبیع ــه وی ــود ب ــات موج ــع و امکان صنای
ــه اســتفاده ــه درســتی و بهین ــاک، ارزان و خــدادادی اســت ب  پ

 کنیم.

    صرفه جویی
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــاز  ــا نی ــه تنه ــد، ن ــی کنن ــه جوی ــردم در مصــرف گاز صرف ــر م اگ
ــم  ــم صــادرات ه ــی می توانی ــم داشــت، حت ــه واردات نخواهی ب
ــب  ــر مکع ــک مت ــی در ی ــی حت ــه جوی ــیم. صرف ــته باش داش
گاز طبیعــی، فرصتــی بــرای صــادرات گاز ایجــاد می کنــد. 
ــرای  ــهروندان ب ــی از ش ــت برخ ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــوی ب عل
ــارج  ــده در خ ــاخته ش ــازل س ــرای من ــعاب گاز ب ــت انش دریاف
ــذاری  ــون، واگ ــاس قان ــرد: براس ــار ک ــهری، اظه ــدوده ش از مح
اســت  ممنــوع  شــهری  محــدوده  از  خــارج  انشــعاب گاز 
ــود ــاورزی وج ــاد کش ــا جه ــداری ی ــه بخش ــه تأییدی ــر اینک  مگ

 داشته باشد. 
ــرای ایجــاد  ــن طرحــی در شــرکت گاز ب ــه تدوی ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــای گازرســانی، گف ــل توجــه در اجــرا پروژه ه تســهیالت قاب
ــتورالعمل  ــالغ دس ــی اب ــل نهای ــه مراح ــرح ک ــن ط ــاس ای براس
ــای گازرســانی  ــد، بســیاری از پروژه ه ــی خــود را می گذران اجرای
در اســتان بــا حمایت هــای قابــل توجــه دولتــی اجــرا می شــود. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بیــان کــرد: ممکن اســت 
ایــن طــرح به تصویــب نهایی رســیده و بعــد از تعطیــالت نوروزی 
ــی  ــورت پروژه های ــه در آن ص ــود ک ــالغ ش ــون اب ــب قان در قال
 نظیــر گازرســانی بــه مناطــق صنعتــی بــا هزینــه بســیار کمتــری

 اجرا می شود.

    رضایتمندی مردم
علــوی از رضایتمنــدی 75 درصــدی مــردم از خدمــات ایــن 
شــرکت خبــر داد و گفــت: انتظــار ایــن شــرکت از مــردم شــریف 
ــه  ــانی ب ــزات گازرس ــح تجهی ــداری صحی ــظ و نگه ــتان، حف اس

ــور اســت. ــور، علمــک و رگوالت ــژه کنت وی
    تجهیزات شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: تجهیزاتــی 
ــر  ــود کمت ــتفاده می ش ــان اس ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــه در ش ک
مخــازن  نیســت،  دنیــا  پیشــرفته  تجهیــزات کشــورهای  از 
ــا برخــوردار  ــن اســتانداردهای دنی ــز بهتری ــال گاز اســتان نی انتق
ــل در کشــور  ــه طــور کام ــا حــدودی ب ــا ت ــزات م اســت و تجهی
ــه از گاز  ــتفاده بهین ــه اس ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــد ش تولی

ــه تأمیــن گاز ایمــن و مســتمر هســتیم و  افــزود: مــا معتقــد ب
ــی  ــا معنای ــرای م ــوارد ضــروری ب ــه جــز برخــی م قطعــی گاز ب
ــد  ــد بای ــاری می کن ــه حف ــخصی ک ــا ش ــازمان ی ــر س ــدارد، ه ن
ــر  ــتان های دیگ ــواردی در اس ــد و در م ــگ باش ــا هماهن ــا م ب
ــی  ــکات ایمن ــت ن ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــراد ب ــرگ اف ــاهد م  ش

بوده ایم. 
ــال  ــان در س ــرکت گاز اصفه ــات ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــوی ب عل
ــه  ــه اینکــه شــرکت گاز ب ــا توجــه ب ــت: ب ــی گف اقتصــاد مقاومت
لــزوم حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی و اجــرای اصــول اقتصاد 
مقاومتــی متعهــد اســت، نخســتین وظیفــه مــا توســعه شــبکه 
گازرســانی بــا توجــه بــه امــکان پذیــری و اجرایــی کــردن 

ــت. ــد اس ــازهای جدی ــاخت و س س

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن مطرح کرد:

صرفه جویی فرصتی برای صادرات گاز

ــی  ــوی یک ــی از س ــی تقلب ــزار تومان ــراول 5۰ ه ــار ت انتش
ــازی  ــای مج ــرًا در فض ــی اخی ــا در حال ــعب بانک ه از ش
مطــرح شــده کــه تاکنــون تاییــدی از ســوی بانــک مربوطه 

انجــام نشــده اســت. 
گرچــه انتشــار اســکناس تقلبــی هرچنــد بــه طــور ســهوی 

نظــر  بــه  بعیــد  بانــک  یــک  از ســوی 
می رســد امــا در مجمــوع وجــود چنیــن 
ــی  ــوع عجیب ــازار موض ــکناس هایی در ب اس

ــت.  نیس
ــادالت  ــن مب ــول و در بی ــازار پ ــواره در ب هم
دیــده  تقلــب  از  مــواردی  اســکناس 
ــدون  ــده ب ــه دارن ــوری ک ــه ط ــود، ب می ش

مــورد  در  ویــژه  بــه  امنیتــی  فاکتورهــای  بــه  توجــه 
اســکناس های درشــت آنهــا را دریافــت کــرده و درنهایــت 
ــا بانــک مــورد تشــخیص قــرار  از ســوی فروشــندگان و ی
ــادآور شــد  ــد ی ــده آن متضــرر می شــود. بای ــه و دارن گرفت
ــاًل  ــودن آن کام ــی ب ــا جعل ــودن اســکناس ب ــی ب ــه تقلب ک

ــت.  ــاوت اس متف
ــائل  ــی مس ــا تمام ــی ب ــًا اسکناس ــی دقیق ــه جعل در نمون
امنیتــی و فیلترهایــی کــه بانــک مرکــزی در تولیــد آن بــه 
ــا  ــی تنه ــه عبارت ــود و ب ــر می ش ــد و منتش ــرده، تولی کار ب
بانــک مرکــزی چاپ کننــده آن نیســت. امــا در مقابــل در 
نــوع تقلبــی و نــکات امنیتــی رعایــت نشــده 
ــه اصلــی  ــا نمون و فقــط از لحــاظ ظاهــری ب

ــاق دارد.  انطب
ــالم  ــر اع ــه بناب ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
مدیــران ارشــد پولــی، تاکنــون هیــچ نمونــه 
ایــران  و  اســکناس  از  شــده ای  جعــل 
ــم  ــر ه ــت و اگ ــده اس ــزارش نش ــک گ چ
نمونــه ای در بــازار وجــود داشــته باشــد تقلبــی بــوده 
کــه نشــان می دهــد منتشــرکننده های آن بــه هیــچ 
ــه از  ــکناس ک ــی اس ــائل امنیت ــته اند مس ــوان نتوانس عن
ــل  ــن قبی ــال می شــود را در ای ــزی اعم ــک مرک ســوی بان

اســکناس ها بــه کار بگیــرد. ایســنا

روزهــای پایانــی دولــت یازدهــم نزدیــک اســت و عملکــرد 
فعــاالن  و  و  نقــد کارشناســان  بوتــه  در  دولــت  ایــن 

اقتصــادی قــرار دارد. 
در ایــن میــان مهمتریــن انتقــادی کــه بــه دولــت روحانــی 
ــه  وارد می شــود، رکــود عمیقــی اســت کــه قبــل از آغــاز ب

کار دولــت یازدهــم شــروع شــده و همچنان 
ادامــه دارد. 

هرچندکــه در ایــن مــدت کنتــرل قیمت هــا 
مهمتریــن  از  یکــی  اقتصــادی  ثبــات  و 
دســتاوردهای دولــت بــوده اســت امــا 
صنایــع و واحدهــای تولیــدی گالیه هــای 
زیــادی دارنــد و معتقدنــد بــرای رشــد 

ــع  ــد، در واق ــرک بیفتن ــه تح ــد ب ــع بای ــادی صنای اقتص
ــزار  ــهیالت ۱۶ ه ــاص تس ــرای اختص ــت ب ــدات دول تمهی
ــع  ــت صنای ــم نتوانس ــد ه ــق تولی ــی رون ــارد تومان میلی
ــد.  ــات ده ــده اند، نج ــار ش ــه در آن گرفت ــرایطی ک را از ش
ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن اقتصــادی همچنــان در 

انتظــار بهبــود اوضــاع هســتند و شــرایط بــرای آنهــا هــر روز 
ســخت تر می شــود. از ســوی دیگــر آمارهایــی کــه دولــت 
ــد مــورد  ــا رشــد بخــش صنعــت اعــالم می کن در رابطــه ب
قبــول آنهــا نیســت و معتقدنــد وضعیــت صنعــت هرچنــد 
کــه از ســال پیــش بهتــر شــده امــا تــا رســیدن بــه رقــم 

ــادی دارد.  ــه زی ــب، فاصل مناس
در ایــن خصــوص، ابوالفضــل روغنــی عضــو 
ــاق بازرگانــی و صنایــع  هیــات نماینــدگان ات
و معــادن ایــران بــا بیــان اینکــه آمــاری کــه 
در مــورد رشــد صنعــت در کشــور مطــرح 
می کننــد هرچنــد کــه نســبت بــه ســال 
ــا رشــد بســیار کمــی  ــه ام ــود یافت ــل بهب قب
داشــته اســت، گفــت: آمــاری هــم کــه در رابطــه بــا رشــد 
صــادرات مطــرح می شــود بیشــتر در حــوزه گاز و میعانــات 
ــر رشــد  ــی ب ــر ارقامــی هــم مبن ــن اگ گازی اســت بنابرای
ــی ــواد نفت ــاب م ــا احتس ــود، ب ــرح می ش ــادرات مط  ص

 است. مهر
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ـــمـــاره 379 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

رشد تقاضای فوالد در بازارهای داخلی
ــازار فــوالد نشــان  تحلیل هــای ب
فاکتورهایــی  کــه  می دهــد 
صنعــت  توســعه  همچــون، 
خــودرو، مســکن و حمــل و نقل 
باعــث افزایــش تقاضــای فــوالد 
ــه  ــود ک ــی می ش ــازار داخل در ب
را  مناســبی  رونــق  می توانــد 

برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته باشد.
بــر اســاس پیش بینی هــا از بازارهــا و رشــد صنعتــی ایــران در 
امتــداد ســال جــاری، توســط تحلیلگــران خارجــی و مجموعــه 
اخبــاری کــه بــه گــوش می رســد، بســترهای مختلــف بــرای 
افزایــش مصــرف فــوالد فراهــم اســت کــه از جملــه آن رشــد 

صنعــت بــه ویــژه در حــوزه خودروســازی اســت.
ــه  ــران ب ــوالدی ای ــت ف ــورد تخ ــرف ن ــته مص ــال گذش در س
ــزان در  ــن می ــه ۱۰ درصــد از ای ــن رســید ک ــون ت هفــت میلی
صنعــت خودروســازی بــود و گرچــه در ســال ۲۰۱۱ ایــران 
ــه  ــرد در ســال ۲۰۱5 ب ــد ک ــون خــودرو تولی حــدود ۱.۶۰ میلی

ــت. ــش یاف ــتگاه کاه ــزار و ۸۴۰ دس 97۶ ه
امــا علیرغــم کاهــش تولیــد خــودرو طــی ســال های گذشــته، 
ــه  ــه ب ــاز منطق ــور خودروس ــن کش ــران بزرگتری ــان ای همچن

شــمار مــی رود.
ــای  ــش تقاض ــق آن افزای ــه تحق ــعه ای ک ــه توس ــر روزن دیگ
فــوالد را در پــی خواهــد داشــت حــوزه حمــل و نقــل ریلــی 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه در تحلیل هــای جهانــی در ایــن بــاره 
ــزان  ــال می ــر از ۱۰ س ــد دارد در کمت ــران قص ــت ای ــده اس آم
ــزار  ــه ۲5 ه ــر ب ــزار کیلومت ــود را از ۱5 ه ــی خ ــوط ریل خط
کیلومتــر افزایــش دهــد تــا از ایــن طریــق بــه پــل ارتباطــی 

ــل شــود.  ــا تبدی ــا، آســیا و افریق اروپ
بــر اســاس پیشــی بینــی برخــی از فعــاالن بــازار، بــه 
و  صنعتــی  مراکــز  بــزرگ،  شــهرهای  اتصــال  منظــور 
 بنــادر ایــران نیازمنــد ســه میلیــون تــن ریــل فــوالدی 

است. اقتصاد آنالین

دوره سوخت مایع در ایران تمام شد
ــاز  ــرژی آغ ــوخت و ان ــبد س ــش س ــد در آرای ــرات جدی تغیی
ــی  ــارس جنوب ــد پ ــرداری از فازهــای جدی ــا بهــره ب شــده و ب
و افزایــش تولیــد گاز از ســال 9۶ مصــرف ۴ فــرآورده نفتــی 
در ســبد ســوخت کشــور متوقــف می شــود. بــر ایــن اســاس 
ــاز  ــج ف ــرداری کامــل از پن ــا بهــره ب پیــش بینــی می شــود ب
جدیــد پــارس جنوبــی بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ۱5۰ میلیــون 
ــا افزایــش عرضــه  ــده ب مترمکعــب گاز شــیرین، از ســال آین
گاز طبیعــی مصــرف انــواع ســوخت مایــع در ســبد ســوخت 
و انــرژی متوقــف شــود و صرفــًا بنزیــن و گازوئیــل در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــل کش ــل و نق ــاوگان حم ــش ن  بخ

بگیرد. ایران جیب

راه اندازی 6 مرکز تجاری ایران در منطقه

کیمیای وطن

صــادرات  توســعه  معــاون 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
ــاری  ــز تج ــدازی ۶ مرک از راه ان
چیــن،  کشــورهای  در  ایــران 
ــا  ــان ی ــتان، لبن ــراق، افغانس ع
ســوریه، روســیه و آذربایجــان خبــر داد و گفــت: ایــن مراکز به 
همــت ســازمان توســعه تجــارت ایــران و بــا همــکاری بخــش 
خصوصــی راه انــدازی می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــن  ــودودی در نهمی ــد رضــا م ــان، محم ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــی  ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــه کمیس ــات رییس ــه هی جلس
اصفهــان تصریــح کــرد: نخســتین مرکــز در شــانگهای چیــن 
در ۲ هــزار و 7۰۰ متــر مربــع در کنــار ۲۲ پاویــون ســایر 
کشــورها بــا ســرمایه گــذاری یــک شــرکت چینــی راه انــدازی 
می شــود. وی افــزود: اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا شناســایی 
ــز  ــن مرک ــه ای ــی ب ــد و معرف ــادی توانمن ــای اقتص بنگاه ه
می توانــد زمینــه معرفــی محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکتها 
ــاص ۱۶  ــه اختص ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــم کن ــن فراه را در چی
ــرای حمایــت  ــاری ب ــارد تومــان ردیــف اعتب هــزار و 5۰۰ میلی
از واحدهــای تولیــدی گفــت: بودجــه اختصاصــی بــرای رونــق 
صــادرات در ســال جــاری 5۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت و 
ــارات در نتایــج هــر بخشــی قابــل مشــاهده  اثربخشــی اعتب

اســت.

افت ۴۰ درصدی معامالت مسکن
ــه مشــاوران امــالک از کاهــش ۴۰ درصــدی  رییــس اتحادی
حجــم معامــالت مســکن در دی و بهمــن ســال جــاری 
ــر داد.  ــل خب ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــور نس در کش
حســام عقبایــی رییــس اتحادیــه مشــاوران امــالک بــا اشــاره 
ــکن در دی  ــالت مس ــم معام ــدی حج ــش ۴۰ درص ــه کاه ب
ــاه ســالجاری در  ــن م ــت: در بهم ــاری گف ــن ســال ج و بهم
پایتخــت حــدود ۱7 هــزار و ۴۶7 قــرارداد خریــد و فــروش و 
۱۶ هــزار و 7۶۱ قــرارداد اجــاره بــه ثبــت رســید ایــن درحالــی 
ــرارداد  ــزار و ۲7۱ ق ــال 95، ۱9 ه ــاه س ــه در دی م ــت ک اس
ــیده  ــا رس ــه امض ــاره ب ــرارداد اج ــزار و ۲۱۶ ق ــد و ۱۶ ه خری
اســت. رییــس اتحادیــه مشــاوران امــالک تهــران بــه حجــم 
ــرد و  ــاره ک ــاه اش ــن م ــور در بهم ــکن کل کش ــالت مس معام
ــزار و ۳۳۰  ــد و 5۳ ه ــرارداد خری ــزار و ۲۲۲ ق ــت: 55 ه گف
ــتین روز  ــت و در نخس ــیده اس ــت رس ــه ثب ــاره ب ــرارداد اج ق
ــزار و 9۸9  ــد و یکه ــرارداد خری ــزار و ۸۴۸ ق اســفند هــم یکه
قــرارداد اجــاره امضــا شــده اســت. عقبایــی بیــان کــرد: پیــش 
بینــی می شــود کــه ســال 95، پایــان رکــود بخــش مســکن 
ــاهد  ــات ش ــزاری انتخاب ــس از برگ ــال 9۶ و پ ــد و در س باش

ــازار مســکن باشــیم. مهــر ــق ب رون

صنعت همچنان درگیر رکودی عمیقانتشار ۵۰ هزارتومانی تقلبی از شایعه تا واقعیت

ــی  ــای LED واردات ــتفاده از المپ ه ــه اس ــبت ب ــران نس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
ــدار داد.  هش

دفتــر ارزیابــی کیفیــت کاالهــای صادراتــی و وارداتــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــت  ــاژ ۲۳۰ ول ــا ولت ــک GU5.۳ ب ــا کاله ــی ب ــای LED واردات ــرد: المپ ه ــالم ک اع

ــت. ــتاندارد اس ــت( غیراس ــش از ۱۲ ول )بی

 ایــن دفتــر بــا تاکیــد بــر برخــورد قانونــی بــا واردکننــدگان، توزیــع کننــدگان و تولیــد 
کننــدگان متخلــف، از خریــداران و مصــرف کننــدگان درخواســت کــرد در صــورت 
ــی اســتاندارد  ــه ســازمان مل ــب را ب ــازار، مرات ــر شــده در ســطح ب مشــاهده کاالی ذک
ــرای  ــی ب ــا روال قانون ــد ت ــالع دهن ــتان ها اط ــتاندارد اس ــا ادارات کل اس ــران و ی ای

ــتاندارد ــی اس ــازمان مل ــود. س ــاز ش ــان آغ ــا متخلف ــورد ب برخ

براســاس ســند اهــداف و سیاســت های توســعه صنعــت خــودرو در افــق ۱۴۰۴ وزارت 
ــات  ــی در حــوزه واردات خــودرو و قطع ــه اقدامات ــف ب ــدن و تجــارت مکل صنعــت، مع

شــده اســت. 
ویرایــش دوم ســند »اهــداف و سیاســت های توســعه صنعــت خــودرو در افــق 

ــت،  ــودرو وزارت صنع ــت گذاری خ ــورای سیاس ــب ش ــه تصوی ــال ۱۳9۳ ب ۱۴۰۴« در س
معــدن و تجــارت رســیده و ابــالغ شــد. در ایــن ســند راهکارهــای رســیدن بــه اهــداف 
ــه،  ــودرو و قطع ــت خ ــوزه صنع ــور در ح ــعه کش ــاله توس ــت س ــم انداز بیس ــند چش س

ــت.  ــده اس ــی ش پیش بین
در بخشــی از ایــن ســند وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف بــه اقداماتــی بــرای 
ــه  ــودرو و قطع ــت خ ــدن صنع ــر ش ــات و رقابت پذی ــودرو و قطع ــت واردات خ مدیری
داخلــی شــده اســت. حــذف تدریجــی موانــع غیــر تعرفــه ای و غیــر فنــی واردات، اخــذ 
تمــام عــوارض قانونــی مشــمول کاالهــای تولیــد داخــل از کاالهــای وارداتــی و تعییــن 
ــات  ــن اقدام ــه ای ــاله، از جمل ــج س ــای پن ــرای دوره ه ــا ب ــی تعرفه ه ــش تدریج و کاه

اســت. 
همچنیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف شــده نســبت بــه مدیریــت کمــی 
ــت دوم و  ــات دس ــودرو و قطع ــت واردات خ ــودرو، ممنوعی ــوع واردات خ ــم و تن حج
ــالغ شــده  ــط اب ــه رعایــت آیین نامه هــا و ضواب ــدگان خــودرو ب ــزام واردکنن همچنیــن ال
به ویــژه در حــوزه ایجــاد مراکــز فــروش و خدمــات پــس از فــروش، اقــدام کنــد. ایرنــا

ــر  ــی دیگ ــه برخ ــده و عرض ــاز ش ــد آغ ــب عی ــازار ش ــم ب ــالم تنظی ــی اق ــع برخ توزی
ــالم  ــاد اع ــه وزارت جه ــن اینک ــود؛ ضم ــروع می ش ــه زودی ش ــز ب ــوه نی ــد می مانن
خواهــد توضیــح  مصــری  پرتقــال  واردات  دربــاره  آتــی  روزهــای  طــی   کــرد 

ــازاری  ــم ب ــالم تنظی ــی اق ــع برخ ــر توزی ــال حاض ــئوالن، در ح ــه مس ــه گفت  داد. ب
ــه  ــه زودی آغــاز خواهــد شــد، در ایــن زمین ــز ب آغــاز شــده و عرضــه برخــی دیگــر نی
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا بیــان اینکــه توزیــع مــرغ و گوشــت تنظیــم 
ــت،  ــده اس ــالغ ش ــور اب ــتان های کش ــام اس ــه تم ــه ب ــورت بخش نام ــه ص ــازاری ب ب
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ذخایــر گوشــت قرمــز منجمــد و مــرغ منجمــد شــرکت 
پشــتیبانی امــوردام بیــش از آن میزانــی اســت کــه دولــت بــه مــا تکلیــف کــرده؛ ضمــن 
اینکــه توزیــع مــرغ منجمــد از روز چهارشــنبه هفتــه ای کــه گذشــت در میادیــن آغــاز 
شــده اســت. علیرضــا ولــی، بــا بیــان اینکــه توزیــع گوشــت پیــش از ایــن در بــازار انجام 
ــن  ــت نخســت عرضــه ای ــرغ و گوشــت، اولوی ــازار م ــم ب ــرای تنظی ــزود: ب می شــد، اف
کاالهــا بــه تعاونی هــای مصــرف بــر اســاس تعــداد اعضــای آنهــا بــوده تــا تقاضــا در 

بــازار کاهــش پیــدا کنــد. 
ولــی اضافــه کــرد: مــا هــر کیلوگــرم مــرغ را در ســردخانه بــه قیمــت 55۰۰ تومــان بــه 
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــازار روز چهارش ــم ب ــتاد تنظی ــا س ــم؛ ام ــه می کنی ــان عرض متقاضی
ایــن مبلــغ را کمتــر اعــالم کــرده و بــه محــض اینکــه آن را ابــالغ کنــد، اجرایــی خواهــد 
شــد. ولــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام، گوشــت منجمــد را نیــز 
ــر  ــازار ه ــم ب ــت: ســتاد تنظی ــد، گف ــان عرضــه می کن ــزار و 5۰۰ توم ــت ۲۲ ه ــه قیم ب
ــه  ــی ب ــه قیمت ــا چ ــت ب ــد در نهای ــول بای ــن محص ــه ای ــد ک ــخص می کن ــتان مش اس
ــن اســت کــه حــدود  ــی در حــال حاضــر روال ای ــدگان برســد؛ ول دســت مصــرف کنن

هــزار تومــان تفــاوت قیمــت در ایــن میــان وجــود دارد. 
ــم  ــالم تنظی ــن اق ــی از مهم تری ــز یک ــد نی ــب عی ــوه ش ــزارش، می ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بــازاری اســت و بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی کــه امســال بــرای پرتقــال شــمال ایجــاد 
شــده، نگرانی هایــی در ایــن زمینــه بــه وجــود آمــده کــه البتــه مســئوالن دولتــی ایــن 

نگرانی هــا را بی مــورد می داننــد.
ــاز  ــان آغ ــور زم ــتایی کش ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س ــتا، مدیرعام ــن راس  در ای
توزیــع میوه هــای تنظیــم بــازار عیــد از چــه زمانــی آغــاز خواهــد شــد؟ اظهــار داشــت: 
ــن  ــارف ای ــرده، متع ــه تصمیمــی اتخــاذ نک ــن زمین ــازار در ای ــم ب ــروه تنظی ــوز کارگ هن
اســت کــه از ۲۰ اســفندماه ایــن کار آغــاز گــردد؛ امــا احتمــال دارد ایــن تاریــخ بــه توجــه 
بــه شــرایط بــازار جــا بــه جــا و توزیــع دیرتــر یــا زودتــر از زمــان مذکــور شــروع شــود.
حســین صفایــی تاکیــد کــرد: بــه هرحــال هنــوز تصمیمــی در ایــن زمینــه اتخــاذ نشــده 
اســت. وی دربــاره حجــم ســیب درختــی و پرتقالــی کــه قــرار اســت بــرای ایــن ایــام 
ــوان آن را  ــا نمی ت ــن محصــوالت مشــخص شــده ام ــزان ای ــزود: می ــع شــود، اف توزی

رســانه ای کــرد. خبرفارســی

LED هشدار سازمان استاندارد درباره المپ های

برنامه وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو

اعالم جزییات اقالم تنظیم بازار شب عید
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حتما بخوانید!
کشف یک کارگاه تولید مشروب ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

ــتفاده  ــورد اس ــرژی م ــزان ان ــه می ــرژی ب ــدت ان  ش
ــود.  ــه می ش ــد کاال گفت ــک واح ــد ی ــرای تولی ب

شــدت  انــرژی در ایــران 9 برابــر ژاپــن، 3 برابــر 
عربســتان و 4 برابــر متوســط جهانــی اســت کــه ایــن 
ــع  ــرکت توزی ــل ش ــل دارد. مدیرعام ــای تأم ــار ج آم
بــرق شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مفهــوم 
شــدت انــرژی در هم اندیشــی آمــوزش مدیریــت 
مصــرف و تقدیــر از فعــاالن مدیریــت انــرژی صنایــع، 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــی و کش ــتگاه های اجرای دس
فرهنگ ســازی صــورت گرفتــه در زمینــه مصــرف 
انــرژی  از همــه بخش هــای مصرف کننــده  بــرق 
بــرق خواســت تــا مصــرف بهینــه را بــه عنــوان یــک 

ــد.  ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــی م ــف اله تکلی
ــران، 31 درصــد از آلودگــی موجــود  حمیدرضــا پیرپی
را ناشــی از صنعــت بــرق دانســت و بــه ایــن مطلــب 
ــرق در ســال  ــار شــبکه ب ــه پیــک ب اشــاره داشــت ک

جــاری بــه عــدد 53 هــزار مــگاوات رســیده اســت کــه 
ــه کرده ایــم. ــار را تجرب ــا 6 درصــد رشــد پیــک ب 5 ت

بــرای ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد   6     
ــرق درب

را  اصفهــان  شهرســتان  بــار  پیــک  میــزان   وی 

ــن  ــه داد: ای ــرد و ادام ــام ک ــگاوات اع ــزار م 53 ه
میــزان پیــک بــار در حالــی اســت کــه متوســط پیــک 
ــت و در  ــگاوات اس ــزار م ــال 35 ه ــول س ــار در ط ب
برخــی از روزهــای ســال نیــز ایــن عــدد بــه 27 هــزار 

مــگاوات می رســد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان 
ــدود 6  ــرق ح ــگاوات ب ــک م ــد ی ــرای تولی ــت: ب گف
ــت  ــاز اس ــه نی ــرمایه گذاری اولی ــان س ــارد توم میلی
کــه ایــن میــزان عــاوه بــر اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــرای انجــام ایــن امــر اســت.  ملــی ب
ــرکت  ــداد 700 ش ــال 95 تع ــزود: در س ــران اف پیرپی
صنعتــی، 150 کشــاورز و 10 اداره در حــوزه توزیــع 
ــا طــرح بهینه ســازی مصــرف  ــان ب شهرســتان اصفه
ــر دارد  ــرکت در نظ ــن ش ــه ای ــدند ک ــراه ش ــرق هم ب
ــد  ــزار واح ــه 3 ه ــزان را ب ــن می ــده ای ــال آین در س
صنعتــی، 3 هــزار واحــد کشــاورزی و تمامــی ادارات 

ــاند. برس
    هزینه های سنگین احداث نیروگاه ها

ــرکت  ــرف ش ــت مص ــگ مدیری ــه فرهن ــر خان  مدی
بــرق اصفهــان بــه هزینه هــای ســنگین احــداث 
نیــروگاه بــرای پوشــش میــزان مصــرف اشــاره کــرد 
ــرکت  ــدارهای ش ــه هش ــترکان ب ــر مش ــت: اگ و گف
توزیــع بــرق شهرســتان توجــه داشــته باشــند، نیــازی 
بــه صــرف هزینــه ســنگین احــداث نیــروگاه نیســت. 
بــرق  مصــرف  بــار  اوج  عســگری،  محمدمهــدی 
ــان  ــرد و بی ــام ک ــاعت اع ــال را 200 س ــول س در ط

داشــت: بــا کنتــرل مصــرف و اســتفاده ازروش هــای 
بهینــه بــه کارگیــری انــرژی بــرق در تمــام بخش هــا 
ــار  ــک ب ــان پی ــکل از زم ــروز مش ــدون ب ــوان ب می ت

ــرد.  ــور ک مصــرف عب
وی بــه هزینه هــای ســنگین احــداث نیــروگاه بــرای 
ــه  ــرد و در خاتم ــاره ک ــرف اش ــزان مص ــش می پوش
ــه هشــدارها و  ــوزه ب ــن ح ــر مشــترکان ای ــت: اگ گف
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــی ک آموزش های
ــند  ــته باش ــه داش ــذارد توج ــا می گ ــار آن ه در اختی
بــرای  ســنگین  هزینه هــای  صــرف  بــه  نیــازی 
احــداث نیروگاه هایــی کــه فقــط در تعــداد محــدودی 
ــوده و از  ــاز اســت، نب ــه آن هــا نی از روزهــای ســال ب
ــه  ــر چ ــی ه ــد و بالندگ ــوان رش ــق می ت ــن طری ای

ــرد.  ــک ک ــرزمین کم ــن س ــتر ای بیش
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــران اس ــت بح ــس مدیری رئی
تعــداد 20 هــزار نفــر دانش آمــوز، 10 هــزار نفــر از 
بخش هــای  در  مشــترک  هــزار  یــک  و  مــادران 
مختلــف بــا خانــه فرهنــگ و مدیریــت مصــرف 
بــرق همــکاری داشــته اند و مــورد آمــوزش قــرار 

نــد.  گرفته ا
منصــور شیشــه فروش گفــت: منابــع انــرژی کــم 
ــرق و  ــه در بخــش آب، ب ــد مصــرف بهین اســت و بای
گاز مــورد توجــه همــگان قــرار گیــرد. اقدامــات صورت 
ــان در  ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــوی ش ــه از س گرفت
بــرای  مصــرف  مدیریــت  فرهنگ ســازی  زمینــه 

ــت. ــوده اس ــه ب ــم قابل توج ــن مه ــج ای تروی

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

31 درصد آلودگی شهرها
مربوط به صنعت برق است

 کشف یک کارگاه تولید مشروب 

در بخش جلگه

M.Mahmudi@eskimia.ir
محمد محمودی هرندیبخش جلگه

مشــروب  تولیــد  یــک کارگاه 
در بخــش جلگــه شناســایی، 
بیــش از 650 لیتــر مشــروب 
ضبــط و چهــار متخلف دســتگیر 
)دو نفــر از کرمانشــاه و دو نفر از 
اصفهــان( و تحویــل مراجــع قضایــی شــدند. ســرگرد ناظمــی، 
رئیــس کانتــری 31 شــهر اژیــه، گفــت: بــر اســاس اطاعــات 
ــک  ــود، دری ــی داده شــده ب ــروی انتظام ــه نی ــه ب ــی ک مردم
ــرده  ــروب ک ــد مش ــه تولی ــدام ب ــتیک، اق ــد پاس کارگاه تولی
بودنــد کــه نیــروی انتظامــی توانســت در یــک عملیــات موفق، 
ــر مشــروب کشــف و  محــل را محاصــره و بیــش از 650 لیت
ضبــط کنــد. کشــفیات همــراه بــا 4 متهــم )متخلــف( تحویــل 
ــک  ــن ی ــات همچنی ــن عملی ــدند. در ای ــی ش ــع قضای مراج
دســتگاه رســیور ماهــواره، یــک شمشــیر، قمــه و چندیــن ابزار 

بــرای کشــیدن مــواد مخــدر کشــف و ضبــط شــد.

مراسم تقدیر از مهندسین شاغل 

در شهرداری سده لنجان

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ــن  ــرای ای ــه مناســبت روز مهنــدس مراســم بزرگداشــتی ب ب
قشــر متخصــص در مجموعــه شــهرداری ســده لنجــان برگــزار 
شــد. میثــم محمــدی طــی ســخنانی در مراســم تجلیــل از 
ــل  ــا تجلی مهندســین شــهرداری و شــورای اســامی شــهر ب
از خدمــات و زحمــات مهندســین شــاغل در شــهرداری 
واعضــای شــورای اســامی شــهر، نقــش آنــان در ســازندگی 
ــه واژه  ــت ک ــان داش ــد اذع ــت: بای ــت و گف ــل دانس را بی بدی
»مهنــدس« تنهــا یــک عنــوان زیبنــده علمــی نیســت، بلکــه 
بــه واقــع ایــن عنــوان معنــای بســیار عمیقــی دارد کــه جهــاد، 
خســتگی ناپذیری، مجاهدت هــای علمــی و تعهــد را در خــود 
ــین  ــزود: مهندس ــدی اف ــدس محم ــت. مهن ــای داده اس ج
بزرگــوار بایــد همــواره بــا هــم در تعامــل باشــند و از تجربیــات 
و علــوم یکدیگــر اســتفاده کننــد و شــهرداری را در رســیدن بــه 
اهــداف واال و از پیــش تعییــن شــده یــاری کننــد. در ادامــه 
ــس شــورای اســامی شــهر از حضــور  ــی رئی ــه ادیب ــی ال نب
ــراز خرســندی  چشــمگیر مهندســین حاضــر در شــهرداری اب
نمــود و اشــاره کــرد: متخصصیــن امــر در شــهرداری می تواننــد 
بــرای اســتحکام فعالیت هــای شــهرداری در راســتای اهــداف 
عالــی منطقــه در جهــت ایجــاد آرمــان شــهر بیافزاینــد و ایــن 
ــوده و ضامــن حرکت هــای شایســتٔه  ــذار ب ــم بســیار اثرگ مه

شــهر ســده لنجــان می باشــد.

اخبار کوتاه

 مسئول سازمان بسیج دانش آموزی 
 استان اصفهان خبر داد:

شرکت 17 هزار دانش آموز در اردوهای امتداد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان 

بســیج  ســازمان  مســئول 
اســتان  آمــوزی  دانــش 
هــزار   17 گفــت:  اصفهــان 
دانــش آمــوز از شهرســتان های 
اصفهــان، درچــه و خمینی شــهر 
ــرد.  ــد ک ــداد شــرکت خواهن ــی امت ــای رزمی فرهنگ در اردوه
ــی از  ــه یک ــد براینک ــا تاکی ــب، ب ــد ادی ــدار محم سرگردپاس
ظرفیت هــای بــزرگ بســیج دانش آمــوزی ظرفیــت اردویــی 
در فعالیت هــای فرهنگی پرورشــی در ســطح مــدارس اســت 
گفــت: رویکــرد بســیج دانش آمــوزی اســتان ایــن بــوده کــه 
ــذاری  ــمت تأثیرگ ــه س ــا ب ــن اردوه ــی ای ــاظ محتوای از لح
ــا  ــوزان ب ــراه شــور و نشــاط در دانش آم ــی هم بیشــتر تربیت
ــه  ــا تشــریح اینک ــی باشــد. وی ب ــوای ارزشــی و انقاب محت
در بســیج دانش آمــوزی ســعی کــرده اردوهــا براســاس 
ــود  ــی ش ــی طراح ــوای تحصیل ــی و محت ــای تحصیل پایه ه
گفــت: اردوی فرمانــده دل هــا کــه بــرای پایــه چهــارم برگــزار 
ــان آرا  ــهید جه ــرازی و ش ــهید خ ــی ش ــه معرف ــود و ب می ش
ایــن  جملــه  از  می پــردازد  دفاع مقــدس  فرماندهــان  و 
ــر شــرکت  ــزار نف ــج ه ــه اول آن پن ــه در مرحل اردوهاســت ک
کردنــد و در ابتــدای ســال آینــده مرحلــه دوم آن در گلســتان 
ــٔه  ــرای پای ــان برگــزار می شــود. وی افــزود: ب شــهدای اصفه
ــی  ــب درس ــوای کت ــل محت ــال تحلی ــتم در ح ــم و هش هفت
ــدل  ــک م ــه ی ــی ب ــوای درس ــاس محت ــر اس ــا ب ــتیم ت هس
ــای  ــی از اردوه ــت: یک ــب گف ــی برســیم. ادی مناســب اردوی
ــرای  ــداد ب ــی امت ــوزی اردوی رزمی فرهنگ ــیج دانش آم بس
پایه هــای نهــم و دهــم اســت کــه در راســتای بخــش عملــی 
ــئول  ــت. مس ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــی دفاع درس آمادگ
ســازمان بســیج دانش آمــوزی اســتان اصفهــان گفــت: 
فعالیت هــای تفریحــی ایــن اردو در قالــب هفــت موقعیــت 
از جملــه موقیــت رخــش بــرای ســوارکاری، موقعیــت شــهید 
ــرای  ــداز ب ــت تک تیرن ــال، موقعی ــازی پینت ب ــرای ب ــن ب زری
ــره  ــت جزی ــادی، موقعی ــا اســحله ب ــدازی ب مســابقات تیران
مجنــون بــرای قایــق ســواری، موقعیــت آرش کمانگیــر بــرای 
مســابقات تیــر انــدازی بــا کمــان و موقعیــت والیبــال و دارت 
بــرای بچه هــا طراحــی شــده اند. ســرگرد ادیــب افــزود: ایــن 
اردوهــا از 24 بهمــن تــا 4 اردیبهشــت ســال آینــده در اردو گاه 
فرهنگی تفرحــی شــهدای درچــه برگــزار می شــود و بــه طــور 
میانگیــن در هــر روز 500 نفــر در ایــن اردوهــا شــرکت دارنــد. 
ــان  ــتان های اصفه ــوز از شهرس ــزار دانش آم ــان 17 ه در پای
ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ــن اردو ش ــه در ای ــهر و درچ خمینی ش

اخبار کوتاه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

بــه همــت دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری اســتان 
شهرســتان  بهزیســتی  اداره  همــکاری  بــا  و  اصفهــان 
شاهین شــهر و میمــه، کارگاه آموزشــی خانــواده، زندگــی و 

آرامــش، در ســالن اجتماعــات بهزیســتی 
برگــزار شــد. ایــن کارگاه آموزشــی بــا هدف 
آمــوزش  و  خانواده هــا  توانمندســازی 
ــا  ــن ب ــح زوجی ــاط صحی ــای ارتب روش ه
شــیوه های  و  خشــم  موضــوع کنتــرل 
همســر،  بــا  مؤثــر  و  درســت  ارتبــاط 
اســتان  شهرســتان   24 در  همزمــان 

اصفهــان بــرای زوج هــای 20 تــا 40 ســال و بــا ســابقه 1 تــا 
10 ســال زندگــی مشــترک برگزار گردیــد. اکبری کارشــناس 
مشــاوره و خانــواده ضمــن اشــاره بــه تأثیــر ارتبــاط مؤثــر در 
روابــط بیــن زوجیــن از رفتارهایی همچون ســرزنش کردن، 
ــه  ــاد، منت گذاشــتن و بحــث کــردن ب تذکــر دادن هــای زی

ــام  ــر ن ــاط مؤث ــک ارتب ــی در ی ــای کام ــوان ویروس ه عن
ــار  ــوان شــایع ترین رفت ــه عن ــرد. وی از مقایســه کــردن ب ب
موجــود در خانــواده یــاد کــرد و آن را آفــت تربیتــی کــودکان 
دانســت و افــزود: سیســتم پــرورش اســتعداد بایــد مثــل 
یــک سیســتم کشــاورزی باشــد کــه اســاس آن پــرورش 
ــا  ــًا ب ــد و کام ــودک می باش ــتعدادهای ک اس
ــا  ــری ب ــت. اکب ــاوت اس ــردن متف ــه ک مقایس
اشــاره بــه اینکــه زوجیــن خوشــبخت از یــک 
ارتبــاط کامــی مؤثــر برخــوردار هســتند گفــت: 
بایــد در خانــواده افــراد در جهــت تحقــق اهداف 
ــه  ــی ک ــد و در خانواده های ــاش کنن ــر ت یکدیگ
ارتبــاط بیــن افــراد همــراه بــا احتــرام و محبــت 
نباشــد، پیامدهــای منفــی بســیاری را بــه همــراه خواهــد 
ــک روزه  ــن کارگاه ی ــان ای ــت در پای ــی اس ــت. گفتن داش
زوجیــن ضمــن بیــان مســائل و مشــکات خــود در زندگــی 
روزمــره، بــا راهکارهــای مناســب بــرای مواجهــه بــا آن هــا 

آشــنا شــدند.

برگزاری کارگاه آموزش خانواده، زندگی و آرامش در شاهین شهر

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

مدیرعامــل شــرکت غلــه و بازرگانــی اســتان اصفهــان اظهار 
کــرد: اســتان اصفهــان یــک مصــرف کننــده گنــدم اســت 
ــرف  ــن مص ــزار ت ــدم و 500 ه ــد گن ــن تولی ــزار ت و 266 ه

داریــم کــه در حــال حاضــر تــا 10 مــاه آینــده 
ذخیــره ســازی گنــدم انجــام شــده اســت. 
رضــا نیک نــداف در نشســت منطقــه ای 
فرمانــداران شــرق اســتان اصفهــان بــا 
موضــوع هماهنگــی در امــور تعزیراتــی 
ــی  ــه میزبان ــتان ب ــان اس ــع آرد و ن و توزی
ــان  ــا بی ــداری شهرســتان اردســتان ب فرمان

ــده  ــداری ش ــدم خری ــم گن ــاری حج ــال ج ــه در س اینک
ــته  ــش داش ــد افزای ــته 40 درص ــال گذش ــه س ــبت ب نس
اســت افــزود: دولــت گنــدم را بــا قیمــت هــر کیلــو دوازده 
هــزار و 700 ریــال از کشــاورزان خریــداری می کنــد در 
حالــی کــه قیمــت تمــام شــده آن بــرای دولــت در حــدود 

ــت.  ــال اس ــزار ری 15 ه
وی افــزود: 50 درصــد گنــدم مصرفــی اســتان اصفهــان از 
ــا مصــرف  ــا ایــن حــال ب دیگــر اســتان ها وارد می شــود، ب
پنــج و شــش صــدم درصــدی پاییــن تریــن ســرانه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــداف ب ــم. نیک ن ــور داری ــرف را در کش مص
گنــدم توســط دولــت بــه کارخانه هــا هــر 
کیلــو شــش هــزار و 650 ریــال فروختــه 
می شــود و آرد یارانــه ای بــا هــر کیلــو 8 هــزار 
ــود  ــل داده می ش ــا تحوی ــه نانوایی ه ــال ب ری
گفــت: گنــدم کاالیــی اســتراتژیک اســت 
آن  روی  نمی تــوان  اقتصــادی  حســاب  و 
ــد  ــه 60 درص ــن زمین ــت در ای ــت و دول داش
ــرکت  ــل ش ــد. مدیرعام ــت می کن ــه پرداخ ــت را یاران قیم
ــه  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــه و بازرگان غل
هــزار و 540 نانوایــی در ســطح اســتان اصفهــان وجــود دارد 
ــز هســتند و آرد  ــی آزاد پ ــداد 392 نانوای ــرد: تع ــح ک تصری

می کننــد. دریافــت  نیمه یارانــه ای 

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 950455 به آقای 

قاسم نبی فرزند رضا و ابراهیم صانعی گنجه فرزند صفر خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان 

اعام شده است و خواهان آن صندوق کار آفرین مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت 

عزت دهقانی به خواسته مطالبه وجه در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 

1396/03/02 ساعت 8:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و 

یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعام و ارسال دارید و اال 

تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست 

و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون  ا د م  دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1088/م الف به تاریخ 95/12/04

دادنامه
کاسه پرونده : 95/315 شماره دادنامه : 731-95/11/10 مرجع رسیدگی شعبه 4  شورای حل اختاف 

برخوار خواهان : علیرضا صابری به نشانی خورزوق خ ابوذر ک شهید اکبری خوانده : سید مهدی احمدی 

به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه به تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختاف 

دستگرد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایددادنامه در خصوص دعوی آقای علیرضا صابری بطرفیت 

سید مهدی احمدی بخواسته مطالبه مبلغ 63880000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 201393 عهده 

بانک سپه  با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل 

دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم 

به  و نسبت  نگردیده  انتظار کافی در شورا حاضر  و  قانونی  اباغ  علیرغم  این که خوانده  و  آن  پرداخت 

خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198و 

519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 63880000 ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 1932900 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 

اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری 

شهرستان برخوار می باشد. 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1080/م الف به تاریخ 03 /95/12

دادنامه
خواهان : صندوق کار آفرین امید )صندوق مهر امام رضا( با نمایندگی آقای عبدالصمد شهبازی به نشانی 

اصفهان خ هشت بهشت غربی بین چهار راه ملک و گلزار نبش ک 26 و با وکالت خانم عزت دهقانی 

کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان – اصفهان- خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی 

به  آقای مجیداله دادی فرزند رضا   -1 : راه سعدی جنب داروخانه عباسی خواندگان  به چهار  نرسیده 

نشانی دستگرد خ بسیج ک ادهم پ 15 2- خانم  صغری اسدی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان 

3- آقای حبیب اله اله دادی فرزند رضا به نشانی دستگرد خ بسیج ک ادهم پ 20  خواسته ها : 1- 

مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رای دادگاه در خصوص دادخواست صندوق کار آفرینی امید و صندوق مهر امام رضا با وکالت خانم عزت 

دهقانی به طرفیت خانم صغری اسدی دستجردی . آقای حبیب اله اله دادی به خواسته مطالبه مبلغ 

100000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 697921 مورخه 92/12/04 با توجه به شرح دادخواست 

تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خواندگان در 

جلسه دادرسی علیرغم اباغ اخطاریه و عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد 

مواد 310 و 312 و 313 و 312 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال ها و خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیل توسط 

خواندگان در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد در خصوص دعوای خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد در خصوص دعوای خواهان به 

طرفیت آقای مجیداله دادی با عنایت به عدم وجود امضاء ایشان در ظهر چک که در صورتجلسه مورخه 

95/05/18 خواهان نیز به این امر اقرار نموده است فلذا مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون 

آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد آراء صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1087/م الف به تاریخ  95/12/04

آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی دشتبانی کتایونچه   دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کاسه 861/95 ش 

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

اله دشتبانی کتایونچه  بشناسنامه 12 در تاریخ 1395/11/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- معصومه دشتبانی کتایونچه فرزند کریم ش.ش 821 

)همسر متوفی(  )2( محمود ش.ش 221  )3( مرتضی  ش.ش 24 )4( احمدرضا ش.ش 562 )5( 

زهرا ش.ش 16 )6( فرشته ش.ش 65100131918 )7( مژگان ش.ش 1919 همگی دشتبانی کتایونچه  

فرزند فضل اله )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 

تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1096/م الف به تاریخ  1395/12/05

آگهی حصر وراثت
آقای حسین ارج دارای شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کاسه 748/95 ش ح 1 )وراثت( 

ارج   مصطفی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از 

بشناسنامه 3601 در تاریخ 1395/11/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

)2( حسین  متوفی(   )همسر   151 فرزندحسن  ش.ش  غفوری  فاطمه  به:1-  است  منحصر  مرحوم 

ش.ش 55  )3( زهرا  ش.ش 90 )4( فرخنده ش.ش 104 )5( بتول ش.ش 51 )6( مریم ش.ش 

5490 همگی ارج  فرزند مصطفی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1098/م الف به تاریخ  1395/12/05

آگهی حصر وراثت
 1 ح  ش   850/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   5569 شماره  شناسنامه  دارای  غامی  منیره  خانم 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت خاتمی  

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 1395/11/20   بشناسنامه 132 در 

مرحوم منحصر است به:1- نوراله غامی  ش.ش 2 فرزند یداله )همسر متوفی(  )2( حسن ش.ش 

1642  )3( اکبر ش.ش 1288023456 )4( منیره ش.ملی 1287397026  همگی غامی  فرزند نوراله 

تا هر کس  نماید  آگهی می  را  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  )فرزندان متوفی( 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1098/م الف به تاریخ  1395/12/04

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیهمین به فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع 

در اسام آباد بلوار ولی عصر ک شهید نجیمی جنب پاک 743 در حق خانم زهره احمدی محکوم شده 

اند و کارشناس محترم دادگستری ششدانگ منزل فوق را به مبلغ 340000000 ریال ارزیابی کرده است و 

فعا در تصرف محکوم علیه می باشد لذا جهت فروش منزل فوق جلسه مزایده در تاریخ 1396/01/20 

ساعت 11 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار می شود و طالبین میتوانند پنج روز قبل از 

مزایده  جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر 

در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 

خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب 

دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1097/م الف به تاریخ 95/12/05

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین سلیمی پروانه با تسلیم یک برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت 

پاک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  هفتم  پنج  و  دانگ  یک  کدام  هر  بمیزان  چاپی 279347  شماره  به 

510/984 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 386 دفتر 44 ذیل ثبت شماره 8068 به نامش 

ثبت و صادر گردیده و اظهار داشته اند که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است و 

چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 

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

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

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

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

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/12/07 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:1085 /37/05/الف/م به تاریخ 95/12/03

اخطار اجرایی
نام  نیا    بابائی  2-زینب  الجوردی(  نگار)حمیدرضا  کاشی  1-صنایع  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

خانوادگی: - نام پدر: - نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: عظیم    نام 

خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ هزار جریب- کوی بهار- بلوک 14- طبقه 4 واحد 

2 محکوم به:به موجب رای شماره -   تاریخ - حوزه -   شورای حل اختاف شهرستان -)به موجب 

رای شماره 993 تاریخ 95/6/7 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان( که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 11/868/000   ریال به صورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ 

088/350/ 1 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 

قانون اجرای  نیم عشر دولتی. ماده 34  انضمام  به  تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  تا    95/2/26

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: 37662/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اکبر        نام خانوادگی: یوسفی دهنوی  نام پدر: علی شغل:آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: قاسمی نام پدر:نوروز 

شغل:آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان-خ هشت بهشت-چهارراه پیروزی پ2محکوم به:به موجب رای 

شماره 662   تاریخ 95/7/13 حوزه شعبه 42   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون  ریال)27/000/000 ریال( بابت 

اصل خواسته و مبلغ سیصد و هشتاد و پنج هزار ریال )385/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/5/14  تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 

و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.ماده 

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

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

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

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

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 37700/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون نفیسه کرباسی زاده فرزند حسن نسبت به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ 

استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 111 اصفهان رسیده مدعی 

است که سند مالکیت تمامت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ اپارتمان پاک 15190/32769 واقع 

محمد  نام  به   336 دفتر   155 صفحه  در  888036 که  چاپی  شماره  به  اصفهان   ثبت   5 بخش  در 

سند  طی  و  تسلیم گردیده  و  صادر  و  ثبت  سابقه  داشته  سابقه  اکبر  فرزند  طباطبایی  محقق  حسین 

26927 مورخ 91/2/7 دفترخانه 111 اصفهان به متقاضی المثنی انتقال و طبق گواهی دفتراماک معامله 

است  مفقود گردیده  مالکیت  سند  انگاری  سهل  علت  باشد.به  نمی  وثیقه  در  و  نشده  انجام  دیگری 

 26928 سند  طی  ششدانگ  اینکه  به  توجه  با  و  است  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و 

نامه 2214/1421  بانک طی  و  بود موضوع پرسش  بانک مسکن  111 در رهن  مورخ 91/2/7 دفترخانه 

مورخ 95/12/1 با صدورسند المثنی موافقت نمود طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 

این آگهی ذکر شده (  آنچه در  از  انجام معامله )غیر  ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

اداره  این  به  روز  تاده  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  سند   یا  آن  به  نسبت 

تا مراتب  ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید  مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 

 صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد. 

شماره : 37947/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

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

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001657مورخ 

1395/11/30 خانم بتول حمیدی اصفهانی    به شماره شناسنامه 361 کدملی 1286262488 صادره از 

اصفهان  فرزند محمدکریم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/14 

متر مربع مفروزی از پاک شماره 2617- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که موروثی و بصورت 

عادی خریداری شده است.ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023001656مورخ 1395/11/30 خانم 

اکرم نم نبات    به شماره شناسنامه 1214 کدملی 1286521378 صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/14 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

2617- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که موروثی و بصورت عادی خریداری شده است.بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/22 

شماره : 37948/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

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

ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

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

برابر رای شماره  نمایند. ردیف 1-  به مرجع قضایی تقدیم  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم 

و کدملی  شناسنامه  شماره  به  فر  خرسندی  مجید  آقای   1395/11/30 139560302023001647مورخ 

1271943239 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/71  متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 3505- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/22 

شماره : 37944/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون حسین برزکار پزوه فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 

و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 4 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ یکبابخانه پاک 7916/5واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  به شماره چاپی 086831 که در صفحه 

389 دفتر 213 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتراماک 

معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد.به علت اسباب کشی سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : 38115/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

پائین ترین سرانه مصرف گندم کشور مربوط به اصفهان است

ان
فه

ص
ن ا

ستا
هر

 ش
رق

ع ب
ی وز

س: ت
عک

 



5فرهنگ و هنر شنبه  07 اسفند ماه   1395
ـــمـــاره 379  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »ماحــی« اولیــن ســاخته داود خیــام 
اکــران خــود را آغــاز کــرده اســت. داســتان ایــن فیلــم کــه 
بــر اســاس اتفاقــات واقعــی اســت، بیــن ســال های 91 تــا 
92 می گــذرد کــه روایتگــر شــرایط شــخصیت زن فیلــم بــه 

نــام »ماحــی« اســت. شــرایط وی بازگوکننــده معنــای کلمــه 
ــده  ــود کنن ــا ناب ــده ی ــه محــو کنن ــه از آن ب ماحــی اســت ک

ــود.  ــاد می ش ی
ــر  ــم ب ــذری ه ــی گ ــاختاری اجتماع ــا س ــی ب ــم ماح فیل
شــرایط سیاســی مــی زنــد و ســعی می کنــد شــرایط پیــش 
آمــده دوران تحریــم را بررســی کنــد. جســارت کارگــردان در 

ــه چنیــن ســوژه حساســی  ــرای پرداختــن ب اولیــن فیلــم ب
قابــل تقدیــر اســت امــا تنهــا ســوژه جــذاب بــرای موفقیــت 
ــام  ــد تم ــردان بای ــی نیســت و کارگ ــر ســینمای کاف ــک اث ی
جوانــب زیبایــی شناســی را در اثــرش رعایــت کنــد. ماحــی 
ــی  ــم اول ــرای یــک کارگــردان فیل ــی ب ــم خوب ــد فیل هــر چن
ــای  ــال کارگردان ه ــد س ــن چن ــای ای ــا موفقیت ه ــت ام اس
فیلــم اولــی ماننــد ســعید روســتایی و محمدحســین 
مهدویــان باعــث شــده ســطح توقــع مخاطبــان از نســل تــازه 

نفــس ســینما بیــش از گذشــته باشــد.
    نکات مثبت

ــا  ــوب آن ــازی خ ــه ب ــد ب ــم بای ــن فیل ــت ای ــکات مثب از ن
نعمتــی و مهــران احمــدی اشــاره کــرد. هــر دو بازیگــر 
توانســته اند بهتریــن بازی هــای خــود را در فیلــم ارائــه 
ــد و گهگاهــی  ــم افزوده ان ــار فیل ــر اعتب ــی ب ــه قول ــد و ب دهن

یــک تنــه ضعف هــای فیلــم را جبــران کرده انــد. 
ــم  ــت فیل ــکات مثب ــز از ن ــی نی ــرام دهقان ــن خــوب به تدوی
اســت و بــا آنکــه اصــواًل ریتــم فیلــم تــا انــدازه ای کنــد اســت 
امــا تدویــن فیلــم بســیار مناســب بــا فضــای قصــه انجــام 

شــده اســت.
    نکات منفی

فیلــم ماحــی تــا انــدازه ای کشــدار و در برخــی مواقــع خســته 
کننــده اســت. شــاید اگــر کارگــردان ریتــم تندتــری را بــرای 
اتفاقــات فیلــم انتخــاب می کــرد و قــدری تعلیــق را چاشــنی 
فیلمــش می کــرد ماحــی اثــر بســیار بهتــری می شــد. 
ــر  ــال های اخی ــی س ــای اجتماع ــای فیلم ه ــفانه فض متاس
ــرده در  ــته می ک ــان را خس ــه مخاطب ــوده ک ــه ای ب ــه گون ب

ــاد  ــرگرمی از ی ــی س ــینما یعن ــم س ــل مه ــه اص ــی ک حال
ــت. ــه اس ــی رفت ــای ایران کارگردان ه

ــت  ــی اس ــل اعتنای ــول و قاب ــل قب ــم قاب ــی فیل در کل ماح
کــه متاســفانه بــا قــدری بــی ســلیقگی بــه جشــنواره فیلــم 
فجــر امســال راه نیافــت در حالــی کــه بــه گــواه بســیاری از 
منتقــدان حداقــل از 7-8 فیلــم راه یافتــه بــه جشــنواره بــا 

ــود.  اختــاف بســیاری بهتــر ب
شــاید تعــداد زیــاد کارگردان هــای فیلــم اولــی در جشــنواره 
ــه جشــنواره  ــات داوران ماحــی را ب امســال باعــث شــد هی
نظــر بــه  منطقــی  چنــدان  تصمیمــی کــه  ندهــد   راه 

 نمی رسید.
    عوامل فیلم

کارگــردان، نویســنده: داود خیــام/ تهیــه کننــده: جــواد 
روزبــه  طــرح:  مجــری  و  ســرمایه گــذار  نوروزبیگــی/ 
ــامی/  ــعود س ــرداری: مس ــر فیلمب ــر/ مدی ــینی کارگ حس
تدویــن: بهــرام دهقانــی/ طــراح صحنــه: پیــام اســکندری/ 
طــراح لبــاس: ملــودی اســماعیلی/ طــراح گریــم: محســن 
ــردار: منصــور شــهبازی/ طراحــی و ترکیــب  دارســنج/ صداب
صــدا: محمــود موســوی نژاد/آهنگســاز: بهــزاد عبــدی/ 
ســامان  حســین خضوعــی،  اول کارگــردان:  دســتیاران 
رخصتــی/ منشــی صحنــه: ســهیا کاشــفی/ عــکاس: مهدی 
دلخواســته/ مدیــر تولیــد: محمــد رضــا منصــوری/ ســاخت 
تیــزر: نویــد توحیــدی/ روابــط عمومــی: المیــرا حصارکــی/ 
ــا / بازیگــران:  مدیــر تبلیغــات و مشــاور رســانه ای: شــیوا آب
ــون ارشــادی، احســان  ــران احمــدی، همای ــی، مه ــا نعمت آن
ــوری زاده ــدی ن ــم داودی، ه ــی، مری ــپیده عای ــی، س امان

 - کتــاب »قصه های دبســتانی« به قلم غزل بهارســتانی
 و تصویرگــری یگانــه صنعتــی بــا ۶8 صفحــه، شــمارگان 
۵۰۰ نســخه و قیمــت 1۰۰ هــزار ریــال چــاپ شــد. غــزل 
ــا  ــاب را ب ــن کت ــت و ای ــودکان اس ــم ک ــتانی معل بهارس
ــه  ــن زمین ــش در ای ــا و دغدغه های ــه چالش ه ــه ب توج
نوشــته اســت. او در ایــن کتــاب بــرای هــر حــرف 
ــا  ــا مخاطبانــش، ب الفبــای فارســی، قصــه ای نوشــته ت
الفبــا و کاربــرد حــروف در زبــان فارســی آشــنا شــوند.

- فــؤاد صفاریــان پــور ایــن روزهــا در حــال کارگردانــی 
ــی آن  ــان اصل ــه مخاطب ــوروزی اســت ک ــه ای ن مجموع
ــی فــؤاد  ــه کارگردان کــودکان هســتند. ایــن مجموعــه ب
ــی در  ــه کنندگــی جــواد فرحان ــه تهی ــور و ب ــان پ صفاری
ــج ســیما ســاخته می شــود و  گــروه کــودک شــبکه پن
یــک برنامــه ترکیبــی اســت کــه قــرار اســت اجــرای آن 

را دو نــوزاد دو قلــو بــر عهــده داشــته باشــند.
- فیلــم »فامینگــو شــماره 13« کــه ســال 1389 
تولیــد شــده اولیــن تجربــه حمیــد علیقلیــان در مقــام 
کارگردانــی اســت و بــه تازگــی پــس از گذشــت بیــش 

ــه اســت. ــرده ســینماها رفت ــر پ ــج ســال ب از پن
- حبیــب هللا کاســه ســاز تهیــه کننــده ســینما صبــح روز 
جمعــه ششــم اســفند مــاه بعــد از یــک هفتــه بســتری 

بــودن در بیمارســتان، مرخــص شــد.
- »ســه قطعــه از حســین دهلــوی« عنــوان اثــری 
موســیقایی بــه کوشــش هومــن دهلــوی اســت کــه بــه 
تازگــی توســط موسســه فرهنگــی هنــری »ماهــور« در 

ــازار موســیقی منتشــر شــده اســت. ب
ــان  ــا بی ــژاد ب ــا داودن ــد علیرض ــژاد فرزن ــا داودن - رض
ــه  ــرد ک ــار ک ــت، اظه ــوب اس ــدرش خ ــال پ ــه ح اینک
ــد. ــت کردن ــراز رضای ــب او اب ــی قل ــکان از جراح پزش

ــران کاال  ــبکه ای ــد ش ــیما می گوی ــدا و س ــس ص - ریی
کــه بــه زودی راه انــدازی می شــود در خدمــت حمایــت 
ــرار  ــی و معرفــی ظرفیت هــای اســتانی ق ــع مل از صنای

می گیــرد.
ــتان  ــاه زمس ــن م ــیقی »دال« در آخری ــروه موس - گ
قطعــه موســیقایی »فصــل آخــر« را در فضــای مجــازی 

منتشــر کــرد.
ــی  ــی کریم ــور، نیک ــاب نصیرپ ــور مهت ــس از حض - پ
و محســن کیایــی، حضــور بــاران کوثــری هــم در 
 »آســتیگمات« جدیدترین ســاخته مجیدرضا مصطفوی

 قطعی شد.
ــگ و ارشــاد  ــر فرهن ــری وزی - ســیدرضا صالحــی امی
ــه  ــازی نتیج ــای مج ــا فض ــل ب ــت: تقاب ــامی گف اس

نمی دهــد.
- »شــان اسپایســر« ســخنگوی کاخ ســفید گفــت 
کــه »دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــور آمریــکا مراســم 

ــرد. ــد ک اســکار را تماشــا نخواه

 برپایی نمایشگاه آثار خوشنویسی 

با محوریت »احادیث ائمه اطهار )ع(«

کیمیای وطن

آییــن افتتــاح نگارخانــه هنــری 
بــا  همزمــان  شــرق  طلــوع 
گشــایش نمایشــگاه خوشنویســی 
آثــار محســن قضــاوی، هفتــه اول 
ــرای  ــل فرهنگس ــفندماه در مح اس
کوثــر برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی 
تفریحــی شــهرداری اصفهــان، آثــار خوشنویســی محســن 
قضــاوی بــه مناســبت ایــام فاطمیــه و بــا محوریت خوشنویســی 
مذهبــی و احادیــث ائمــه اطهــار )ع( از ســوی دفتــر تخصصــی 
میانســال ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــرای 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــدگان ب ــد کنن ــدان و بازدی ــد عاقه من بازدی
ــل  ــنویس اه ــاط و خوش ــاوی خط ــن قض ــت. محس ــده اس ش
ــد اســتاد  ــان شــاگرد اســاتیدی مانن ــه خوراســگان اصفه منطق
ــه، اســتاد حبیــب  ــده، اســتاد وکیلــی، اســتاد علــی فرزان فروزن
ــود  ــوده و خ ــت ب ــتاد قناع ــن و اس ــتاد معی ــی، اس ــه فضائل ال
نیزمدت هــا در فرهنگســراهای اصفهــان بــه تدریــس ایــن هنــر 
ــود  ــبک خ ــی و س ــر خطاط ــورد هن ــت. وی در م ــه اس پرداخت
ــه تابلوهــای خــود رنــگ و لعــاب و جذابیــت  ــد: مــن ب می گوی
داده ام و در بیشــتر اوقــات تذهیــب تابلــو را متناســب بــا ترکیــب 
خطــوط انجــام می دهــم. ایــن خوشــنویس از فعالیــت و 
ــا  ــان ب ــکاری ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفه هم
ــراز خرســندی کــرد و گفــت: انجــام تبلیغــات الزم  هنرمنــدان اب
ــر از  ــن نمایشــگاه از ســوی فرهنگســرای کوث ــی ای ــرای معرف ب

ــن ســازمان بســیار ارزشــمند اســت. ــه ای ــز وابســته ب مراک

 اجرای نمایش های ترافیکی 

در سطح شهراصفهان
ســازمان  شــهروندی  فرهنــگ  کمیتــه  کیمیای وطن
فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه برگــزاری مانورهــای 
شــهری بــا موضــوع »عابرپیــاده« و »ترافیــک« در ســطح 
خیابــان و چهارراه هــای شــلوغ و پرتــردد شــهر پرداختــه اســت. 
ســعید امامــی دبیــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی اصفهــان درباره 
ــت مباحــث  ــن اهمی ــا در نظــر گرفت ــد: ب ــن موضــوع می گوی ای
ــور آمــاده  ــه فرهنــگ حمــل و نقــل و ترافیــک، 3 مان ــط ب مرتب
برگــزاری در ســطح شــهر شــد کــه بــا توجــه بــه نــکات مهــم و 
حســاس شــهری بــه اجــرای 2 مانــور محــدود شــد. دبیــر کمیته 
فرهنــگ شــهروندی اصفهــان ادامــه می دهــد: ایــن 2 طــرح بــا 
ــی  ــه چــراغ راهنمای ــاده و توجــه ب ــر پی ــه عاب موضــوع توجــه ب
رانندگــی بــا اجــرای 2 نمایشــنامه در اتــاق فکــر کمیتــه فرهنــگ 
شــهروندی بــه نتیجــه رســید و از 3۰ بهمــن در میدان هــا و 

چهارراه های مهم شهر به نمایش گذاشته شد.

اخبار کوتاه

هنرمنــدان  آثــار  منتخــب  نمایشــگاه  کیمیای وطن  
کارتونیســت شــهر اصفهــان بــا تأکیــد بــر مســائل اجتماعــی بــا 
همــکاری خانــه کاریکاتــور اصفهــان و انجمــن ایرانــی مطالعات 
ــن  ــان( و انجم ــتانی اصفه ــر اس ــات )دفت ــی و ارتباط فرهنگ
علمــی جامعه شناســی و گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه 

ــور  اصفهــان برگــزار می شــود. در هفتــه کاریکات
هنرمنــدان  آثــار  از  منتخبــی  اجتماعــی، 
کارتونیســت شــهر اصفهــان بــا تأکیــد بــر 
مســائل اجتماعــی در روز شــنبه 7 اســفند مــاه 
ــه  ــاح مدیرخان ــام پورف ــود. پی ــاح می ش افتت
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــور ح کاریکات
اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن نمایشــگاه از 7 تا 

1۵ اســفندماه از ســاعت 8 صبــح الــی 1۶ بعدازظهــر در راهــروی 
گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه اصفهــان جهــت بازدیــد عاقه 
منــدان دایــر خواهــد بــود. وی افــزود: ایــن نمایشــگاه شــامل 
ــاد 3۰ در  ــی در ابع ــار کاریکاتوریســت های اصفهان ــر از آث 3۰ اث
ــف  ــای مختل ــا تکنیک ه ــوع آزاد و ب ــا موض ــه ب ــت ک 4۰ اس

کارشــده اند. وی خاطرنشــان کــرد: بــه همــراه ایــن نمایشــگاه 
دو برنامــه جنبــی )نشســت( در روزهــای 9 و 14 اســفند ماه در 
تــاالر مهرعلیــزاده دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه 
ــه  ــای هفت ــت برنامه ه ــی اس ــود. گفتن ــزار می ش ــان برگ اصفه
کاریکاتــور اجتماعــی عبارتنــد از: درآمــدی بــر کاریکاتــور 
اجتماعــی و جایــگاه آن در شــهر اصفهــان. 
ــر.  ــش تصوی ــا خوان ــی ت ــور؛ از ایده یاب کاریکات
ــه رســانٔه پژوهــش اجتماعــی  ــور به مثاب کاریکات
عرصــه  پژوهشــگران  و  هنرمنــدان  )توســط 
ــاح،  ــام پورف ــان پی ــور(. ســخنران: آقای کاریکات
علــی اســدی و خانــم الهــام دزفولیــان. 9 
اســفندماه 139۵. ســاعت 9 الــی 13. تــاالر 
مهرعلیــزاده دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه 
اصفهــان. کارکردهــای اجتماعــی کاریکاتــور و تأملــی نشــانه - 
معناشــناختی در بــاب چیســتی آن: ســخنران دکتــر حمیدرضــا 
دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  و  )نشانه شــناس  شــعیری 

تربیت مدرس تهران(.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای اجتماعی در دانشگاه اصفهان
جــواد انصافــی همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد کاروان 
ــدازد.  ــه راه می ان ــران ب ــد شــهر ای ــوروزی را در چن نمایشــی ن
ــل  ــی قب ــرد: از مدت ــان ک ــر بی ــردان تئات ــر و کارگ ــن بازیگ ای
پیگیری هایــی را انجــام داده ام تــا بتوانــم بــرای نــوروز 
نمایشــی مناســبتی اجــرا کنــم کــه پیشــنهادهایی را بــه 

شــهرداری، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
ســازمان میــراث فرهنگــی ارائــه کــردم و فعــًا 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــا س ب
بــه توافق هــای اولیــه رســیده ام. او گفــت: بــر 
ایــن اســاس پیشــنهاد یــک کاروان شــادی به 
عنــوان پیــام آوران نــوروزی بــه نقــاط مختلــف 
کشــور ارائــه شــد تــا ایــن گــروه نمایشــی بــا 

اســتفاده از مینی بــوس در قالــب یــک کاروان شــادی از هــر 
ــوروز  ــد، بخشــی از نمایــش عمــو ن ــور می کن شــهری کــه عب
ــد  ــای چن ــه پژوهش ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. انصاف ــرا کن را اج
ســاله ای کــه در رابطــه بــا آیین هــای مختلــف نــوروزی انجــام 
داده اســت، اضافــه کــرد: مســئوالن ســازمان میــراث فرهنگــی 

تاکنــون تاکیــد داشــته اند کــه در شــهرهای اصفهــان و شــیراز 
و نیــز محوطــه تخــت جمشــید حتمــًا اجــرای ویــژه ای داشــته 
باشــیم و قصــد داریــم از ایــن طریــق بــه مــردم بشناســانیم 
ــوروزی  ــام آوران ن ــروز پی ــوروز و حاجــی فی ــو ن ــط عم ــه فق ک
ــژه وجــود دارد.  ــک نمــاد وی نیســتند بلکــه در هــر شــهری ی
انصافــی کــه چنــد کتــاب هــم براســاس 
اســت،  داده  انجــام  خــود  پژوهش هــای 
ــفره  ــم در س ــه بدانی ــت ک ــوب اس ــزود: خ اف
ــود  ــته ش ــنجد گذاش ــد اول س ــین بای هفت س
ــس از  ــد پ ــه خداون ــزی ک ــن چی ــون اولی چ
ــت و  ــز اس ــد مغ ــه او می ده ــان ب ــق انس خل
ســنجد کــه نمــاد تفکــر و ســنجش اســت بایــد 
ابتــدا در ســفره گذاشــته شــود. پــس از آن ســیب کــه مربــوط 
بــه ســامت قلــب اســت و بعــد ســبزی کــه نمــادی از ســبزی 
و خرمــی اســت. ســپس ســمنو کــه نشــانگر قــدرت در برابــر 
نامایمــات اســت و مثــًا بعــد ســیر که نشــانی از سیرچشــمی 

ــر مــال و شــهوت اســت. ایســنا در براب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی   11937 از  فرعی   1۵ پاک  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

اصفهان که طبق رای شماره 139۵۶۰3۰2۰27۰۰7419 مورخ 139۵/۰۶/14   از طرف هیات حل اختاف 

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

اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محمد علی عبداله پور محمد 

آبادی فرزند باقر به شناسنامه ۵۵ و کد ملی شماره ۵۶49۶۰323۵ صادره از جرقویه صادر گردیده  و 

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

تاریخ  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  از ماده 1۵  اخیر 

آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و  در محل شروع  9 صبح  روز شنبه   ساعت   139۶/۰1/2۰

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

حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   2۰ ماده  مطابق  اماک  صاحبان  و  مجاورین 

باید ظرف مدت یک  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت معترض 

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

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

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

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

داد. 

تاریخ انتشار: 139۵/12/۰7 

شماره :3794۰/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 11۰2/9۵   دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 121۰۰13۶3۰  خانم سمانه محمدی  

از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی جادتی      

بشناسنامه 17 در تاریخ 9۵/۵/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به1- امیرحسین جادتی فرزند مهدی-ش ش ۰2۰1۵۶77۵1 2- سمانه محمدی فرزند 

علی اصغر-ش ش 121۰۰13۶3۰ 3- قربانعلی جادتی فرزند عباس-ش ش 27۰ 4- حبیبه محمدی  

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  متوفی   8۵3 به ش ش  محمد  حجی  فرزند 

متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست 

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

 شد. شماره : ۶32/ م الف 

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

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای سید حیدر درگاهی فرد جوزستانی فرزند سیدجواد به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت 

 ۶۰748۰ از  مشاع  1۶7 سهم  مالکیت  است که سند  مدعی  است  رسما گواهی شده  امضاء شهود  و 

اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت  در  واقع   43۰/۵81 ثبتی  پاک  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم 

ثبت  نامبرده  نام  به  ثبت ۶7921   اماک ذیل  بسریال 4۵۵۰38د93 که در صفحه 242 دفتر 443 

در  نامبرده  چون  بنابراین  است.  شده  مفقود  و سپس  است  تسلیم گردیده  و  صادر  مالکیت  سند  و 

نامه قانون ثبت  المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین  خواست صدور سند مالکیت 

مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 

را کتبا  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این   به  روز   1۰ تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می 

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

ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 

خواهد تسلیم   متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  مالکیت   سند  اصل  ارائه   بدون 

 شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حمیدرضا ضیافت برابر وکالت شماره۰1۵7212 مورخ 3۰/۰۵/139۵ دفتر 1۶ کاشان از طرف خانم 

مریم مسگر شهر به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 

شده است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین دو جریبی به شماره 128۰ فرعی از 49 اصلی واقع در 

حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره ۵13 و صفحه ۵49 دفتر4 به نام خانم مریم مسگر شهر ثبت و سند 

ماکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست المثنی 

سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده 12۰ اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس 

مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگی 

تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 

 یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد.

تاریخ انتشار:9۵/12/7 شماره :2123/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ
برگ دادخواست به شورامشخصات طرفین:خواهان:نام:مریم نام خانوادگی:سلطانی نام پدر:محمدرضا 

پستی  4 کد  نظامی-پ1طبقه  حکیم  اقامت:اصفهان-شیخ صدوق شمالی-کوچه  محل  شغل:کارمند 

81۶394399۶ خوانده:نام:علی نام خانوادگی:درخشان جزی نام پدر:مرتضی شغل:آزاد آدرس:مجهول 

پرداخت کلیه خسارات  به  خوانده  ومحکومیت  رسیدگی   آن:تقاضای  بهای  و  خواسته  تعیین  المکان 

خواب  مدت  و  خودرو  قیمت  افت  دادرسی،هزینه  های  هزینه  خودرو،  تعمیر  هزینه  از  اعم  وارده 

به  خوانده  اموال  مطلق  خواسته:از  منضمات  و  دالئل  خواسته  تامین  قرار  تقاضای صدور  ماشین،بدوا 

ارزش 2۰/4۰۰/۰۰۰ریال نظر کارشناس)تامین دلیل(-فاکتورها و هزینه های افت و خواب خودرو در 

تاریخ 9۵/11/11 خوانده از عقب با خودروی اینجانب تصادف کرده و موجب از بین رفتن سپر،چراغهای 

خطر،سنسورهای دنده عقب،خم شدن صندوق عقب گردید.خوانده آقای علی درخشان جزی با در اختیار 

قرار دادن کارت ماشین خود متقبل پرداخت کلیه هزینه ها گردید اما بعدا علیرغم وعده های مکرر در 

محل قرار حاضر نشد و هرگز به تماسهای من پاسخ نداد لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده 

به جبران خسارات وارده شامل هزینه های تعمیر و فاکتورها )بنابر نظر کارشناس 11/83۰/۰۰۰ریال( 

هزینه های دادرسی و پیگیریها و پرداخت های مختلف )به ارزش 2/3۰۰/۰۰۰ ریال( افت قیمت خودرو 

و خواب ماشین و هزینه های ناشی از آنها به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا به ارزش کل 19/13۰/۰۰۰ریال 

و 1/27۰/۰۰۰ریال دادرسی را دارم.

شماره:37۶72/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
پدر:ایرج  نام  خانوادگی:خیراللهی  نام  طرفین:خواهان:نام:سعید  شورامشخصات  به  دادخواست  برگ 

خیراللهی  فروشگاه  صدر-  پاساژ  بزرگ-روبروی  اقامت:اصفهان-بازار  محل  فروشی  شغل:پارچه 

۰91331۰2187خوانده:نام:غام نام خانوادگی:نصرتی نام پدر:سهراب  شغل:آزاد آدرس:مجهول المکان 

۵9/۰۰۰/۰۰۰ریال  به مبلغ  بانک مسکن جکعا  آن: مطالبه وجه سه فقره چک  بهای  و  تعیین خواسته 

بدوا خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها لغایت هنگام وصول و هزینه دادرسی و نشر آگهی و 

برابر اصل سه فقره چک بانک مسکن  تمبر دولتی مورد تقاضاست. دالئل و منضمات خواسته: کپی 

همراه با برگ عدم پرداخت اینجانب خواهان  پرونده مبلغ ۵9/۰۰۰/۰۰۰ریال طی سه فقره چک بانک 

مسکن از خوانده طلبکار می باشم که هنگام سررسید برگشت و برگ عدم پرداخت صادر گردیده است 

و طی تماسها و مراجعات مکرر موفق به وصول طلب خود نگردیده ام خواهشمندم رسیدگی فرمائید.

شماره:37۶2۶/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  9۵۰998۰3۵24۰۰۰۰9شماره  پرونده:  شماره   9۵1۰42۰3۵24۰۰483 اجرائیه:  شماره 

9۵۰۰۰9 تاریخ تنظیم: 139۵/11/1۶  مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :رسول  نام خانوادگی : کاظمی 

زهرانی نام پدر: اصغر    نشانی: اصفهان-شاهپور جدید-خیابان مشیر الدوله فروشگاه ناصری کد پستی 

81۶38489۵1   مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمدرضا    نام خانوادگی : 

محبی نام پدرحسن   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم 

شمالی  صدوق  شیخ  نشانی:اصفهان-خیابان  پدر:صفقلی  نام  خانوادگی:رضاپور  نام  نام:مریم  علیه 

ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/

شیخ صدوق  نشانی:اصفهان-خیابان  پدر:یداله  نام  خانوادگی:محمدیان  نام  نام:حسین  علیه  محکوم 

شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم 

به:1- این شعبه، محکوم علیه محکوم است  دادنامه غیابی شماره 9۵۰997۰3۵24۰۰۶۶2  و  مربوطه 

پرداخت مبلغ 28۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/1۰/۰1 

لغایت زمان وصول محکوم به و همچنین پرداخت مبلغ 9/1۶7/2۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 

الوکاله وکیل همگی در حق محکوم له 2-پرداخت مبلغ 14/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت حق  7/92۰/۰۰۰ ریال 

بعنوان حق االجرا دولتی.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

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

محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 مدیر دفتر شعبه 24 حقوقی اصفهان-شمس شماره:37713/ م الف 

دادنامه
کاسه پرونده :9۵-7۶9 مورخ 9۵/11/28 شماره دادنامه 1۰82 مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی زمانی  نشانی : اصفهان – پل آذر ابتدای خ 

توحید پ 3 وکیل : محبوبه سادات ندین فر نشانی : خ نیکبخت غربی ساختمان ماکان واحد 4۵ 

خوانده : 1-زهرا آقابابایی 2- مینا مرتضویی   نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه  مبلغ صد 

و شصت و چهار میلیون ریال بابت بخشی از چک به شماره 3284۶3 بانک ملی به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 

به نمایندگی زمانی با وکالت محبوبه سادات ندین فر به طرفیت 1- زهرا آقابابایی 2- مینا مرتضوی به 

خواسته مطالبه مبلغ صد وشصت و چهار میلیون ریال بخشی از وجه چک به شماره 3284۶3 عهده 

بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

اشتغال ذمه خواندگان  بانک محال علیه که ظهور در  ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 

به مواد  به نظر می رسد که مستندا  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارایه  و  ابزار  از خود 

31۰و313 قانون تجارت و 198و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 1۶4۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 43۵۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۵/۶/8 تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف 37712 قاضی شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :9۵-947 مورخ 9۵/11/28 شماره دادنامه 1۰44 مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم مجتمع اسیاتیس واحد ۵2 

خوانده :  رسول عابدی   نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه  مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰  ریال بابت یک فقره  

چک به شماره 7۶8۶81 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 

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

قاضی شورا : در خصوص دعوی ناصر قپانچی به طرفیت رسول عابدی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال وجه چک به شماره 7۶8۶81 مورخ 88/1/1 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارت قانونی، 

با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط 

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

خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 31۰و313 قانون تجارت و 198و۵1۵و۵22 ،۵22قانون 

آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 213۵۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه 

از تاریخ سر رسید چک موصوف 88/1/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . 

رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 37۶۵2 قاضی شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :9۵-948 مرجع رسیدگی : شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  

نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم مجتمع ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  سید حسین میر علی اکبری   

نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه  مبلغ 1۵۰۰۰۰۰۰  ریال بابت یک فقره  چک به شماره ۶478۰۰۰ 

بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص 

دعوی ناصر قپانچی به طرفیت سید حسین میر علی اکبری به خواسته مطالبه مبلغ 1۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه 

چک به شماره ۶478۰۰ مورخ 93/11/3 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 

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

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 

رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که مستندا به مواد 31۰و313 قانون تجارت و 198و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 21۶۰۰۰۰ ریال بابت هزینه 

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

رسید چک موصوف 93/11/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره 

غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل 

اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 37۶۵1 قاضی شعبه ۵2 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
ناصر   : خواهان  اصفهان  اختاف  حل  شورای   32 شعبه   : رسیدگی  مرجع   1۵29-9۵: پرونده  کاسه 

قپانچی  نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم مجتمع ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  آزاد سام اله   نشانی 

: مجهول المکان  خواسته : مطالبه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص 

به  وجه چک  ریال   1۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اله  آزاد سام  طرفیت  به  قپانچی  ناصر  دعوی 

به  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارت  به  ملت  بانک  عهده  مورخ 93/۶/2۵   738۰17121 شماره 

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

این که  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  استحقاق خواهان  خواندگان  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال 

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  جلسه حضور  در  نشر  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 

198و۵1۵و۵22  و  تجارت  قانون  31۰و313  مواد  به  مستندا  رسد که  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 

،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

34۶۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۵/۶/2۵)738۰17121(تا تاریخ اجرای حکم در حق 

در  واخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس   2۰ و ظرف  غیابی  رای صادره   . نماید  اعام می  و  خواهان صادر 

اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان  اباغ قابل  از   همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس 

می باشد . 

م الف 37۶49 قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
: شعبه ۵3 حقوقی  رسیدگی  9۵/11/1۰مرجع  بتاریخ   91۶  : دادنامه  :9۵-92۰  شماره  پرونده  کاسه 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  فرزند محسن نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم 

مجتمع ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  حسن اقدام مستقیم کار   نشانی : مجهول المکان  خواسته : 

مطالبه مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

: در خصوص دعوی ناصر  را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا 

به  ریال وجه چک   4۰۰۰۰۰۰۰ به خواسته مطالبه مبلغ  اقدام مستقیم کار    به طرفیت حسن  قپانچی 

شماره 192114 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در 

جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 

مستندا به مواد 31۰و313 قانون تجارت و 198و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده 

 12۰۰۰۰ و  بابت هزینه دادرسی  ریال   184۵۰۰۰۰ و  بابت اصل خواسته  ریال   4۰۰۰۰۰۰۰ به پرداخت مبلغ 

هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۵/8/2۰تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی 

 در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

 م الف 37۶47 قاضی شعبه ۵3 شورای حل اختاف اصفهان 

نگاهی به فیلم »ماحی« اولین ساخته داود خیام

محو شده در »ماحی«

کاروان نمایش نوروزی راهی شهرهای ایران می شود
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حتما بخوانید!

پیروزی درخشان آینده سازان شنبه  07  اسفند ماه   61395
ـــمـــاره  379 ســـــال سوم              ݡسݒ

گزارشاخبار کوتاه

کوتاه از ورزش

 شب درخشان کریم در لیگ اروپا
در  انصاری فــرد  کریــم 
ــود  ــت خ ــور ثاب ــتین حض نخس
لیــگ  در  المپیاکــوس  بــرای 
اروپــا موفــق شــد دو گل بزنــد و 
ــه  ــم ب ــن تی ــود ای ــب صع موج

جمع 16 تیم نهایی شود.
 در دومیــن شــب بازی هــای 
ــا  ــگ اروپ ــی لی ــانزدهم پایان ــک ش ــه ی ــت مرحل دور برگش
عثمانلــی اســپور ترکیــه از ســاعت 19:30 در ورزشــگاه خانگــی 
خــود میزبــان المپیاکــوس یونــان بــود. نیمــه اول ایــن 
مســابقه بــدون گل بــه اتمــام رســید امــا دو دقیقــه از نیمــه 
دوم نگذشــته بــود کــه ارســال پــای چــپ ســبا از روی کرنــر را 
آلبرتــو بوتیــا بــا دخالــت بــه موقــع بــه تیــرک دوم فرســتاد تا 
انصاری فــرد بــا ضربــه بغــل پــا دروازه عثمانلــی اســپور را بــاز 
کنــد و نخســتین گل اروپایــی خــود را بــه ثمــر رســاند. تاریــک 
ــا  ــه 70 زد ام ــوس را در دقیق ــن گل المپیاک ــی دومی الیونس
ــاز هــم ادامــه  ــی و انصاری فــرد ب شــب درخشــان تیــم یونان
داشــت و مهاجــم ملی پــوش ایرانــی المپیــا در دقیقــه 86 و 
پــس از ضــد حملــه ای کــه خــود در آن تأثیــر داشــت، ریبانــد 
ــان  ــتان دروازه ب ــاالی دس ــر از ب ــه س ــا ضرب ــبا را ب ــوت س ش
عثمانلــی عبــور داد تــا بــا دبــل خــود نتیجــه را 3 بــر صفــر کند 
و تیمــش بــا پیــروزی قاطــع خــارج از خانــه بــه مرحلــه یــک 

هشــتم نهایــی لیــگ اروپــا راه یابــد. گل

پیروزی درخشان آینده سازان
بانــوان  فوتبــال  برتــر  لیــگ  بیســتم  هفتــه  دیدارهــای 
روز جمعــه بــا برگــزاری ســه دیــدار پیگیــری شــد. در 
حســاس ترین بــازی هفتــه تیــم صدرنشــین شــهرداری 
ســیرجان بــه تســاوی دو بــر دو مقابــل همیــاری آذربایجــان 
ــه رده  ــد و ب ــت ده ــدول را از دس ــدر ج ــا ص ــت داد ت رضای
 ســوم نــزول یابــد. آینــده ســازان میهــن نجــف آبــاد
 نیــز خیبــر خــرم آبــاد را شــش تایــی کــرد تــا بــا 44 امتیــاز 
بــه صــدر جــدول صعــود پیــدا کننــد. شــهرداری بــم نیــز کــه 
روز گذشــته بــه دلیــل انصــراف تیــم ســنندجی ســه امتیــاز 
ــرار  ــاز در رده دوم ق ــا 43 امتی ــود ب ــرده ب ــب ک ــیرین کس ش

گرفتــه اســت. ایســنا

 نتایج نا  امید کننده تیراندازی 

در جام جهانی هند
ــت  ــوان توانس ــر بان ــگ 10 مت ــال تفن ــی در فین ــه خدمت نجم
ــد. در روز  ــب کن ــد را کس ــی هن ــام جهان ــم ج ــگاه پنج جای
نخســت رقابتهــای تیرانــدازی جــام جهانــی هنــد دو تیرانــداز 
از ایــران در رشــته تفنــگ 10 متــر بــادی بانــوان در خــط آتــش 
قــرار گرفتنــد کــه نجمــه خدمتــی پــس از راه یابــی بــه فینــال 

توانســت جایــگاه پنجــم را کســب کنــد. 
ــز در  ــته نی ــن رش ــران در ای ــداز ای ــر تیران ــدی دیگ ــه احم اله
ــگ  ــان خــود ســیزدهم شــد. در رشــته تفن ــا حریف ــت ب رقاب
بــادی 10 متــر بانــوان 4۲ تیرانــداز باهــم بــه رقابــت پرداختنــد 
کــه در نهایــت دو تیرانــداز از چیــن اول و دوم و تیرانــداز 
کشــور میزبــان ســوم شــد. در ایــن مســابقه تیرانــداز چینــی 
“شــی منگیــو” توانســت بــا کســب مــدال طــا رکــورد فینــال 
ــام خــود ثبــت  ــه ن ــوان را ب جهانــی رشــته تفنــگ 10 متــر بان

ــوان ــد. ورزش بان کن

وزنه برداران آمریکا به ایران نمی آیند
ــرکت  ــر ش ــام فج ــن دوره ج ــکا در دومی ــرداران آمری ــه ب وزن
نمی کننــد. دومیــن دوره جــام فجــر وزنــه بــرداری از 19 
اســفند بــه میزبانــی اهــواز برگــزار می شــود. بــا وجــود اینکــه 
گفتــه شــده بــود آمریــکا هــم بــرای حضــور در ایــن تورنمــت 
ــکا در  ــرداران آمری ــه ب ــا حضــور وزن ــرده ام اعــام آمادگــی ک
ــرکت  ــت ش ــن رقاب ــا در ای ــده و آنه ــی ش ــر منتف ــام فج ج

نمی کننــد. 
طبــق اعــام فدراســیون وزنــه بــرداری کشــورهای اردن، 
ــی،  ــه، رومان ــا، ترکی ــتان، ایتالی ــس، پاکس ــان، انگلی آذربایج
ــه،  ــد، نیجری ــتان، تایلن ــت، صربس ــراق، کوی ــتان، ع مجارس
کامــرون، تونــس، لیبــی، یمــن، بنــگادش، اوگانــدا و رومانــی 
بــه صــورت قطعــی بــا ارســال اســامی وزنــه بــرداران، کادرهای 
ــران  ــرداری ای ــه ب ــیون وزن ــه فدراس ــود ب ــی خ ــی و اجرای فن
ــد. کاپ ــی کرده ان ــام آمادگ ــر اع ــام فج ــور در ج ــرای حض ب

حذف عالمیان از تور جهانی قطر
ــی از  ــده کرواس ــر نماین ــت براب ــا شکس ــان ب ــاد عالمی نوش
ــان  ــت. عالمی ــار رف ــر کن ــز قط ــس روی می ــی تنی ــور جهان ت
ــاو  ــه تومیس ــازی را ب ــر 3 ب ــه 4 ب ــا نتیج ــگ 81( ب )رنکین
ــار  توپــکار )رنکینــگ 111( واگــذار کــرد و از دور مســابقات کن
ــر ۵  ــه 11 ب ــا نتیج ــم اول ب ــران در گی ــوش ای ــی پ ــت. مل رف
پیــروز شــد. گیــم دوم را عالمیــان بــا نتیجــه 11 بــر ۵ واگــذار 
کــرد. گیــم ســوم بــا نتیجــه 11 بــر 9 بــه ســود نماینــده ایــران 
ــر  ــارم 11 ب ــم چه ــده کرواســی در گی ــان رســید. نماین ــه پای ب
ــر ۲ مســاوی شــوند.  ــن ۲ ب ــر دو بازیک ــا ه ــروز شــد ت 6 پی
گیــم پنجــم هــم 1۲ بــر 10 بــه ســود پــوکار بــه پایــان رســید. 
ــا  ــد ت ــم ش ــم شش ــروز گی ــر 8 پی ــه 11 ب ــا نتیج ــان ب عالمی
تکلیــف برنــده بــازی در گیــم هفتــم مشــخص شــود. گیــم 
هفتــم هــم بــا نتیجــه 11 بــر ۵ و بــا برتــری پــوکار بــه پایــان 
رســید تــا در نهایــت عالمیــان از دور مســابقات حــذف شــود. 

ــارس ف

حمایت تمام قد مورینیو از رانیری
ژوزه مورینیــو، ســرمربی منچســتریونایتد پــس از اخــراج 
کلودیــو رانیــری بــه حمایــت از او پرداخــت. رانیــری کــه فصل 
گذشــته تنهــا جــام قهرمانــی لسترســیتی در طــول تاریخــش 
را کســب کــرد، از نیمکــت ایــن تیــم اخــراج شــد. ایــن اخــراج 
واکنش هــای بســیاری بــه همــراه داشــت و مورینیــو نیــز بــه 

آن معتــرض اســت.
ــت:  ــتاگرامش، نوش ــه اینس ــی در صفح ــار عکس ــا انتش  او ب
»قهرمــان انگلیــس و مربــی ســال فیفــا اخــراج شــد. فوتبــال 
ــن.  ــزن دوســت م ــد ب ــو لبخن ــه اســت. کلودی ــدرن اینگون م
ــن  ــتی از بی ــو نوش ــه ت ــی را ک ــد تاریخ ــس نمی توان هیچک

ــرد.« گل بب

رعد پدافند، نیمی خوب، نیمی بد!
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مرحلــه  برگشــت  دور  از 
نیمــه نهایــی پلــی آف لیــگ 
ــم  ــک کشــور دو تی دســته ی
شــهرداری جــوان ارومیــه 
هوایــی  پدافنــد  رعــد  و 
ــی  ــده شــهریور ورزشــگاه تخت ــان در ســالن هف اصفه
ــم  ــت تی ــد کــه در نهای ــه مصــاف هــم رفتن ــان ب اصفه
رعــد پدافنــد بــه ســختی بــا حســاب 3 بــر ۲ از ســد 
حریــف قدرتمنــد آذری خــود گذشــت وسرنوشــت تیم 
صعــود کننــده بــه فینــال را بــه بــازی ســوم کشــاند کــه 
ــم شــهرداری  ــزار شــود. تی ــه برگ ــرار اســت در ارومی ق
جــوان ارومیــه کــه بــا مربیگــری ساســان خداپرســت 
بازیکــن ســابق تیــم ملــی هدایــت می شــود در بــازی 
اول کــه در ســالن 6 هزارنفــری الغدیــر ارومیــه برگــزار 
ــود و  ــیده ب ــروزی رس ــه پی ــر 1 ب ــه 3 ب ــا نتیج ــد ب ش
ــک  ــه ی ــتگی و ارائ ــم شایس ــت علیرغ ــازی برگش در ب
ــره  ــد را یکس ــم رع ــت کار تی ــی می توانس ــازی توفان ب
بکنــد کــه روی چنــد اشــتباه فــردی درکار دفــاع روی 
را  بــازی  اول و زدن ســرویس  تــور، دریافت هــای 
ــود  ــم صع ــف تی ــوم تکلی ــازی س ــا در ب ــرد ت واگذارک
کننــده مشــخص شــود. تیــم رعــد پدافنــد کــه بــرای 
ــود  ــرده ب ــه ســفر ک ــه ارومی ــوس ب ــا اتوب ــازی اول ب ب
ــرایط  ــه ش ــدید ب ــرمای ش ــرف وس ــاعت درب و ۲6 س
ــم  ــک گی ــط ی ــود فق ــار شــده ب بســیار نامناســب دچ
بــه برتــری دســت پیداکــرده بــود اینــک در خانــه بــه 
ــود کــه در گیــم اول موفــق  دنبــال جبــران شکســت ب
ــا  ــم دوم ب ــادر گی ــد ام ــری برس ــه برت ــد ۲1/۲۵ ب ش
افــت فاحــش و بازی بســیار ضعیــف نتیجــه را 17/۲۵ 
واگذارکــرد! ایــن نتیجــه در شــرایطی بــرای ارومــی هــا 
حاصــل شــد کــه مربــی شــهرداری جــوان دســت بــه 
تعویــض پاســور اصلــی زد و بــا آوردن ســجاد ســیفی 
بــه جــای امیــر حســین درخشــان نــه تنهــا گیــم دوم 
ــه  ــا نتیجــه خــوب 16/۲۵ ب کــه در گیــم ســوم هــم ب
ــارم را شــاگردان  ــم چه ــرد. گی ــدا ک ــری دســت پی برت
علــی بهرامــی نیــا کــه از ســوی قریــب بــه 600 هــوادار 
تشــویق می شــدند کــه اکثرآنهــا نظامــی بودنــد بــازی 
را خــوب شــروع کردنــد و بــا آبشــارهای کوبنــده و مهــار 
نشــدنی محمــد امیــن حیــدری وســروش معصومــی 
ــه  ــولی ها ب ــاج رس ــادق زارع و ح ــاع روی تورص و دف
برتــری ۲3/۲۵ دســت یافتنــد و سرنوشــت ایــن بازی 
ــازی  ــا ب ــم ب ــم پنج ــاندند. گی ــم کش ــم پنج ــه گی را ب
توفانــی وبــدون اشــتباه تیــم رعــد پدافنــد همــراه شــد 
ــش  ــف پی ــم زدن ۲/۵ از حری ــم به ــک چش ــا دری ت
ــم  ــد در گی ــد پدافن ــه رع ــه گرفت ــم روحی ــد. تی بیفتن
ــد  ــر ش ــری ظاه ــگ برت ــم لی ــک تی ــد ی ــم در ح پنج
کــه در زدن ســرویس، دریافــت، اســپک و دفــاع روی 
تورعالــی کار کــرد تــا بــا نتیجــه 8/1۵ وبــا اختــاف 7 
ــود  ــود خ ــه س ــت را ب ــازی برگش ــم و ب ــن گی امتیازای
ــد  ــازی ســوم کــه بای ــد درب ــی تردی ــد. امــا ب تمــام کن
درارومیــه بــه مصــاف ایــن تیــم پرســتاره بــرود، 

ــت. ــد داش ــش رو خواه ــختی را پی کارس

درخشش طیبی در شب صعود غیرت
 فوتسالیســت ایرانــی غیــرت در شــب پیــروزی تیمــش بــه 
 عنــوان بهتریــن بازیکــن زمیــن انتخــاب شــد. تیــم فوتســال 
غیــرت از وقفــه لیــگ قزاقســتان اســتفاده کــرده و در 
تورنمــت بین المللــی ارمینکــو کاپ روســیه کــه در دو گــروه 
ســه تیمــی برگــزار می شــود، حضــور یافتــه و در دو مســابقه 

ــه دســت آورده اســت.  اخیــر دو پیــروزی ب
ملی پــوش  لژیونــر  تنهــا  طیبــی  غیــرت کــه حســین 
در  دارد، سه شــنبه شــب  اختیــار  در  را  ایــران  فوتســال 
ــا مســکو  ــر دین نخســتین مســابقه گــروه ارمینکــو کاپ براب
ــی  ــه طیب ــری رســید ک ــه برت ــر ۲ ب ــا نتیجــه 4 ب روســیه ب
ــنبه  ــی پنجش ــتاره ایران ــن س ــا ای ــاس گل داد. ام ــک پ ی
 شــب در دومیــن و آخریــن بــازی گروهــی بــا نتیجــه 
4 بــر صفــر اســتالیزا مینســک، قهرمــان باروس را شکســت 
داد کــه طیبــی در ایــن دیــدار بــا زدن یــک گل و دادن یــک 
ــان  ــود و در پای ــذار ب ــم اش تاثیرگ ــروزی تی ــاس گل در پی پ

به عنــوان بهتریــن بازیکــن زمیــن انتخــاب شــد. نــود
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اصغر قلندریسرویس ورزش

چهــارم اســفند، خانــه والیبــال تهــران میعــادگاه پیکارگــران 
مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ برتــر والیبــال ایــران بــود.

    به ظاهرپیکان، در باطن کرایسلر
ــه  ــران وشــهرداری ارومی ــکان ته ــم پی ــدار را دوتی ــن دی اولی
ــور و  ــد ش ــا فاق ــش بینی ه ــاف پی ــه برخ ــد ک ــزار کردن برگ
ــه خودروســازان ســه  ــازی یکطرف ــک ب ــود و در ی هیجــان ب
ــاگردان  ــد. ش ــه کردن ــی را بدرق ــای غرب ــرآذری ه ــر صف  ب
بــی رمــق عبــاس برقــی کــه دربــازی روز یکشــنبه در مصــاف 
بــا تیــم ســخت کــوش کالــه مازنــدران در یــک بــازی پنــج 
گیمــه تمــام نیــرو وتــوان خــود را صــرف کــرده بودنــد و بــه 
ــا بــه جمــع چهــار  ــان کالــه گذشــتند ت ســختی ازســد جوان
ــا شــاگردان پیمــان اکبــری  تیــم برتربپیوندنــد، درمصــاف ب

حرفــی بــرای گفتــن نداشــتند! 
ــای  ــار هفته ه ــات دور از انتظ ــر اتفاق ــت تاثی ــم تح ــن تی ای
نخســت مســابقات کــه منجــر بــه برکنــاری دراگان تراویــکا 
ســرمربی و پســرش )پاســوراصلی( و آســیب دیدگــی 
مجتبــی میرزاجانپــور و چندمهــره کارســاز دیگــر، حــال و روز 

ــال های  ــی س ــادابی و کارآی ــراوت و ش ــت ط ــی نداش خوب
گذشــته خــود را نیــز از دســت داده بــود، مضــاف بــه اینکــه 
ــار  ــی ب ــا دســت خال ــکا ب ــی دســتیار اول تراوی ــاس برق عب
تمــام مشــکات را بــه دوش کشــید  وبــا بردهــای درخشــانی 
ــواداران  ــد را دردل ه ــذر امی ــه دســت آورد توانســت ب ــه ب ک
ــان  ــهر و دیارش ــال ش ــق والیب ــه عاش ــی ک ــد اروم ــا امی ن
ــد(  ــم بن ــم )نی ــن تی ــق شــود ای ــد و موف ــارور کن هســتند ب

ــه  ــه نیم ــی مرحل ــتانی راه ــم شهرس ــا تی ــوان تنه ــه عن را ب
ــه انجــام  ــد گفــت کار بــس شــاقی را ب ــه بای ــد ک ــی کن نهای
ــازی  ــن ب ــه در اولی ــهرداری ارومی ــم ش ــت. تی ــانده اس رس
مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ برتــر مقابــل تیــم پیکانــی 
ــر  ــور مؤث ــی وحض ــاز میزبان ــاوه برامتی ــه ع ــت ک قرارگرف
ــان  ــی و کاپیت ــن الملل ــن بی ــویچ« بازیک ــوالی کواس »نیک
پیشــین تیــم ملــی صربســتان، ازمهــره هــای ملــی پوشــی 
ــود  ــی س ــعود غام ــور و مس ــروف، امیرغف ــعید مع  نظیرس
مــی بــرد و بازیکنــی بنــام فرهــاد نظــری افشــار را دراختیــار 
دارد کــه طبــق معمــول ازمــردان کارآمــد ایــن تیــم بشــمار 
ــازان  ــا خودروس ــاف ب ــی درمص ــاگردان برق ــد. ش ــی آی م
ــه ویــژه در  ــازی دلچســب وهماهنگــی نداشــتند ب پیــکان ب
دفــاع روی تــور و در زدن ســرویس های امتیــازآور فاقــد 
کارآیــی الزم بودنــد. درعــوض شــاگردان پیمــان اکبــری بــا 
آبشــارهای بــی نقــص امیرغفــور ازپشــت خــط یــک ســوم به 
خصــوص درمنطقــه دو از روی پاس هــای بــی بدیــل معروف 
ــا  ــد و شــریفات کــه ب و دفــاع هــای منســجم مصطفــی ون
دســت هــای کشــیده و بلنــد خــود ســدی روی تــور ســاخته 
بودنــد تیــم خســته وبــی انگیــزه شــهرداری ارومیــه را در ســه 

ســت متوالــی بــه زانــو درآوردنــد.
    سایپا حریفی سخت برای بانک سرمایه

در روزی کــه ســالن خانــه والیبــال تهــران خالــی از تماشــاگر 
ــم  ــر را دو تی ــگ برت ــی لی ــه نهای ــازی نیم ــن ب ــود! دومی ب
ــازی  ــاف ب ــه برخ ــد ک ــرمایه برگزارکردن ــک س ــایپا و بان س
ــات  ــعود آرم ــوان مس ــور و ج ــزه وپرش ــاگردان باانگی اول ش
ــه از  ــا و برگرفت ــم پرمدع ــه را برتی ــروغ عرص ــر ف در روزی پ

بازیکنــان فیکــس تیــم ملــی تنــگ کردنــد و بــا برتــری در 
ــدا  ــه ص ــرمایه ب ــک س ــرای بان ــر را ب ــگ خط ــت اول زن س
درآوردنــد! ســایپایی ها بــا دفــاع منســجم و عالــی خــود در 
ــژه  ــه وی ــن ب ــص درون زمی ــی نق ــری ب ــور و توپیگی روی ت
درگرفتــن تــوپ هــای ســردفاع موفــق شــدند 16/۲1 پیــش 
ــدو  ــای ژیگال ــه از پاس ه ــه ک ــی کارخان ــا مصطف ــد ت بیفتن
»پاســور لهســتانی« راضــی نبــود دســت بــه تعویــض وی بــا 
مهــدوی بزنــد امــا کمــی دیــر شــده بــود و در نهایــت ســت 
ــرد. در ســت  ــام ک ــه ســود خــود تم اول را ۲۲/۲۵ ســایپا ب
ــتی  ــن شکس ــار چنی ــه انتظ ــه ک ــرور کارخان ــاران مغ دوم ی
ــا  ــاد ب ــرق و ب ــه ســرعت ب ــد وب ــود آمدن ــه خ را نداشــتند ب
درخشــش دو یارســرعتی زن تیــم )غامــی وموســوی( 
14/۲۵ بــه برتــری برســد. و در در یــک بــازی پایاپــای 
ــه لطــف  ــارم را هــم ب ــی ســت های ســوم وچه ــی طوفان ول
ســرویس های خــوب فرهــاد قائمــی و اســپک هــای قدرتــی 
ــودی  ــهرام محم ــدی و ش ــت گنب ــپ دس ــن چ ــن بازیک ای
ــل  ــه مث ــی ک ــادل غام ــوی و ع ــص موس ــی نق ــاع ب و دف
همیشــه در خدمــت تیــم بــود بــا نتایــج مشــابه و نزدیــک 
ــک  ــر ی ــح ســه ب ــد و فات ــام کن ــه ســود خــود تم ۲3/۲۵ ب
ایــن دیــدار باشــد. درکل بایــد گفــت شــاگردان جــوان وکــم 
تجربــه آرمــات در مقابــل شــش بازیکــن تیــم ملــی وبیــن 
المللــی کــه ادعایــی المپیکــی دارنــد! عملکــرد قابــل قبــول و 
تحســین برانگیــزی داشــتند وبه تجربــه و آبدیدگــی بازیکنان 
ــای ــازی ه ــر ب ــد منتظ ــا بای ــد. ام ــرمایه باختن ــک س  بان

 برگشــت باشــیم کــه قراراســت ســه شــنبه آینــده در ارومیــه 
و خانــه والیبــال تهــران بــه مــورد اجــرا درآیــد.

درمرحله نیمه نهایی لیگ برتروالیبال ایران:

 پیروزی سرمایه دارهای تهرانی 
در لیگ برتر والیبال

هرچنــد نزدیــک بــه یــک ســال از جلســه کمیته مســابقات 
فدراســیون فوتبــال آســیا بــرای تعییــن تکلیــف میزبانــی 
ــن  ــری از ای ــاال خب ــا ح ــذرد ام ــتان می گ ــران و عربس ای
ــب اســت.  ــه بســیار عجی ــرون درز کــرده ک ــه بی جلســه ب
ــد و  ــزار ش ــم برگ ــه مه ــن جلس ــر ای ــل، در قط ــال قب س

پــس از آن کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
ــال  ــان امس ــگ قهرمان ــرد در لی ــب ک تصوی
عربســتان و ایــران در کشــور ثالــث رودروی 
هــم قــرار بگیرنــد. در آن جلســه، تمــام 
ــور  ــیا حض ــابقات آس ــه مس ــای کمیت اعض
ــران و  ــده ای ــا، نماین ــر آنه داشــتند. عــاوه ب
عربســتان هــم در جلســه بودنــد و قــرار بــود 

مســتندات و مــدارک خــود را ارائــه دهنــد. علیرضــا اســدی 
ــران  ــی از ای ــه نمایندگ ــال هــم ب ــرکل فدراســیون فوتب دبی
در جلســه حاضــر بــود. او پوشــه بــه دســت راهــی جلســه 
شــد و در ایــن ســفر، کســرایی مســئول روابــط بین الملــل 
ســازمان لیــگ و عضــو کمیتــه بین الملــل فدراســیون 

هــم همراهــی اش می کــرد. قــرار بــود کســرایی بــه عنــوان 
ــه  ــا را ب ــام حرف ه مترجــم در جلســه حاضــر باشــد و تم
ــران  ــه دیگ ــم ب ــای او را ه ــد و حرف ه ــل کن اســدی منتق
انتقــال دهــد. قبــل از شــروع جلســه امــا اتفاقــی افتــاد که 
حــاال نزدیــک بــه یــک ســال بعــد لــو رفتــه اســت؛ مترجــم 
اســدی را در جلســه راه ندادنــد. دبیــرکل 
فدراســیون فوتبــال هــم کــه اصــًا تســلطی 
بــه زبــان انگلیســی نــدارد، مجبــور شــد 
ــن  ــدون مترجــم در جلســه ای ــی و ب به تنهای
مهمــی حاضــر شــود. بــا توجــه بــه اینکــه او 
ــت  ــود و نمی توانس ــد نب ــی بل ــان انگلیس زب
حــق  از  یــا  منتقــل  را  مســأله ای  هیــچ 
ایــران در جلســه کمیتــه مســابقات دفــاع کنــد، در نهایــت 
کنفدراســیون میزبانــی را از ایــران گرفــت و قــرار شــد 
ــات رســمی  ــزار شــود. مقام ــث برگ ــا در کشــور ثال بازی ه
فدراســیون فوتبــال کشــورمان هنــوز موضــع رســمی خــود 

ــن ــد. خبرآنای ــام نکرده ان ــوع را اع ــن موض ــال ای در قب

پشت پرده عجیب لغو میزبانی ایران
کاپیتــان اســتقال بعــد از رد شــدن فرجــام خواهــی 
محرومیتــش از ســوی کمیتــه انضباطــی واکنــش تنــدی 
نشــان داد و تهدیــد کــرد کــه بــه زودی واقعیت هــای 
پنهانــی از ایــن پرونــده را بازگــو خواهــد کــرد. محرومیــت 
چهارجلســه ای از همراهــی اســتقال بعــد از اتفاقــات 

ــی و  ــدی رحمت ــا مه ــد ت ــث ش ــی باع درب
باشــگاه اســتقال بــه ایــن حکــم اعتــراض 
کــرده و درخواســت فرجــام خواهــی داشــته 
باشــند امــا بعــد از بررســی دوبــاره پرونــده، 
ــد  ــت تجدی ــه درخواس ــی ب ــه انضباط کمیت
نظرخواهــی ایــن بازیکــن جــواب رد داده و 

ــی دانســته اســت.  ــم را قطع حک
دروازه بــان اســتقال در واکنــش بــه رد تجدیدنظرخواهــی 
ــه امــروز  ــا ب در صفحــه اجتماعــی خــود نوشــت: »اگــر ت
دربــاره ایــن حکــم ناعادالنــه و عجیــب و غریــب ســکوت 
ــی  ــن حت ــود. م ــاج ب ــای ت ــرام آق ــه احت ــط ب ــردم، فق ک
ــد  ــدن تجدی ــه نش ــر پذیرفت ــار خب ــم در انتش ــر می کن فک

ــل  ــران مقاب ــده ای ــاس نماین ــازی حس ــتانه ب ــر در آس نظ
حریــف عربســتانی هــم شــیطنت و کینــه شــخصی وجــود 
دارد!«. کاپیتــان اســتقال در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــد  ــاون خواه ــا التع ــازی ب ــد از ب ــادی بع ــای زی صحبت ه
داشــت، افــزود: »اگــر نمی توانــم بــه فیفــا شــکایت 
ــگ  ــدزون لی ــن میکس ــل در همی ــم الاق کن
قهرمانــان آســیا )بعــد از بــازی بــا التعــاون( 
اتفاقــات عجیــب ایــن روزهــای  دربــاره 
فوتبــال ایــران صحبــت خواهــم کــرد. از نــگاه 
پلیســی کمیتــه انضباطــی بــه فوتبــال ایــران 
ــه  ــا گرفت ــر امتیازه ــاره کس ــکوتش درب و س
تــا حضــور غیرفوتبالــی هــا، دو شــغله هــا و 
بازنشســته ها در فوتبــال ایــران!« رحمتــی در پایــان پســت 
خــود آورده اســت: »کاش وزارت ورزش، قــوه قضائیــه 
ــه  ــای کمیت ــن روزه ــوال ای ــه اح ــی ب ــای نظارت و نهاده
ــته  ــتری داش ــه بیش ــال توج ــیون فوتب ــی فدراس انضباط
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 ووشــو هنــر رزمــی باســتانی چینــی اســت کــه بــا نام هــای کونــگ فــو، گونــگ 
فوســی ام ای نیــز شــناخته می شــود. ووشــو از کهن تریــن هنرهــای رزمــی 
اســت کــه بــرای اولیــن بــار در معبــد شــائولین تنهــا بــه افــراد خاصــی تدریــس 
ــا،  ــان بیماری ه ــامتی، درم ــظ س ــور حف ــه منظ ــان ب ــت. درآن زم ــده اس می ش
ــه افــراد  افزایــش بنیــه جســمانی و طــول عمــر و تعلیــم مهارت هــای نظامــی ب
ــای  ــول دوره ه ــترش آن در ط ــط و گس ــه بس ــد ک ــداع گردی ــی اب ــه، حرکات جامع

ــدل شــده اســت.  ــه ورزش ووشــوی امــروزی ب ــف ب مختل
ووشــو درمعنــی از پنــج حیــوان گرفتــه شــده کــه بــه ترتیــب )اژدهــا از برتریــن 
حیوانــات در دفــاع و حملــه، ببــر بعنــوان ســلطان حیوانــات، درنــا پرنــده ای کــه به 
مــدت طوالنــی روی پاهایــش می ایســتد، مــار و پلنــگ کــه معروفتریــن پنجــه 
را دارا هســتند بــه پنــج حیــوان شــائولین معروفنــد. درقــرن هفدهــم ســه روش 
مهــم درهنرهــای رزمــی چینــی پــا بــه عرصــه وجــود نهادنــد کــه دو روش ازآنهــا 
توســط مســلمانان چینــی اختــراع شــده بــود. تــان توئــه چــوان، روش مبــارزه بــا 
پــا، چاچــوان روش مشــت زنــی خانــواده چــا، تانــگ النــگ چــوان روش مبــارزه 

مانتیــس حشــره بــوده اســت. 
اگرچــه در طــول دوران هــای متفــاوت مجمــوع کلیــه هنرهــای رزمــی در چیــن بــه 
ــد از ووشــو،  ــارت بودن ــده می شــدند کــه عب ــن و اصطاحــات خاصــی نامی عناوی
ــه  ــال 191۲ کلی ــا در در س ــو و... ام ــگ ف ــو، کون ــوان ش ــا، چ ــوان ف ــو، چ کوئوش
ورزشــهای رزمــی بــه نامهــای کوئوشــو ملقــب شــدند و پــس ازچنــد ســال ووشــو 
بعنــوان یــک نــام و عنــوان رســمی بــرای کلیــه هنرهــای رزمــی چینــی متــداول 
شــد. ورزش ووشــو در ایــران هــم نخســتین بــار توســط اســتاد حســین داودی 

پنــاه )داداشــی( یکــی ازاســاتید پرســابقه هنرهــای رزمــی، در دهــه ۵0 شمســی با 
آمــوزش کونــگ فوتــوآ در دانشــگاه تهــران معرفــی شــد. او پــس ازآشــنا شــدن بــا 
یــک دانشــجوی چینــی اطاعــات جالــب توجهــی از کونــگ فــوی چینی )ووشــو( 
بــه دســت آورد و پــس از ممارســت فــراوان موفــق بــه کســب مهارت هــای الزم و 

در کنــارآن آمــوزش عاقمنــدان شــدند. 
نخســتین بــار در ســال 1366 بــرای اولیــن بــار در کشــور مجــوز فعالیــت در رشــته 
ــری اســتاد  ــه مربیگ ــاع شــخصی ب ــای چــی چــوان« و دف ــی »ت ــای رزم هنره

داداشــی از طــرف اداره کل تربیــت بدنــی اســتان تهــران صــادر شــد.
     افتخارآفرینی 11 رزمی کار در شهرضا

ــر  ــه هن ــه اینکــه شهرســتان شــهرضا درطــول ســال های اخیردرزمین ــا توجــه ب ب
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــیاررا تربی ــوان بس ــوان و نوج ــکاران ج ــو ورزش ــی ووش رزم
ــرای کشــور افتخــار آفریــن باشــند  توانســته اند درعرصــه هــای اســتانی وملــی ب

بــه ســراغ رئیــس هیئــت ووشــوی شــهرضا رفتیــم تــا در ایــن زمینــه بــا ایشــان 
گفتگــو کنیــم. 

حمیــد جانقربــان، بــا اشــاره بــه اینکــه از ۲ ســال قبــل تاکنــون 30 نفــر هنــر جــو 
در رشــته ووشــو درشــهرضا زیــر نظــرش بــه فعالیــت پرداخته انــد گفــت: از ایــن 
تعــداد 11 نفــر در ســطح مســابقات شهرســتان، اســتان و کشــوری مقــام اول را 
کســب کردنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه نفــر ازمــدال آورتریــن جوانــان ایــن 
ــزود:  ــد اف ــی درآمده ان ــم مل ــت تی ــه عضوی رشــته ورزشــی درشــهرضا امســال ب
محمــد صــادق غــام ضــاد بــا دارا بــودن تنهــا 16 ســال توانســته اســت بــه عنــوان 
یکــی از افتخــارات و مــدال آورتریــن جوانــان ایــن شهرســتان در رشــته هنرهــای 
رزمــی بــرای اســتان کشــور و اســتان افتخــار آفریــن باشــد. او از کودکــی بــا ایــن 
ــازی  ــز ب ــم ووشــو شــیراز نی ــرای تی ــون نیزب ــوده اســت و اکن ــوس ب رشــته مأن

می کنــد.
     استعدادهای جوانان شهرستانی شناخته شود

ــان تاکیــد کــرد: ایــن دانــش آموختــه هنرهــای رزمــی مقــام اول فــرم   جانقرب
ســاح ریســکی، دســت ســنتی، نــن گوئــن، نانچــوان، نــن دائــو را در مســابقات 

کشــوری ازآن خــود کــرده اســت. 
وی خطــاب بــه مســئوالن گفــت: بایــد بــه اســتعدادهای جوانــان در شهرســتان 
ــه  ــرای جامع ــی ب ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــم درس ــا بتوانی ــود ت ــژه ش ــه وی توج
شــهرضا گفــت:  ووشــوی  هیئــت  رئیــس  افتاخارکســب کنیــم.  ورزشــی 
متاســفانه بــه دلیــل عــدم توجــه و رســیدگی بــه اســتعدادهای جوانــان 
هــا  دیگراســتان  تیم هــای  عضــو  قهرمانــان  ایــن  بیشــتر   شهرســتانی 
ــود، چــرا کــه  ــرای اصفهــان یــک ضعــف خواهــد ب مــی شــوند و ایــن مســئله ب

ــی دارد. ــای رزم ــدال آوری دربخــش هنره ــرای م ــی ب ــت باالی ــان ظرفی اصفه

ــس  ــوان و رئی ــابق مل ــل س ــر مدیرعام ــادق درودگ ص
اســبق کمیتــه فوتســال فدراســیون محمــد دادکان 
ــی  ــوس ک ــرد کارل ــا ک ــرای پســت اینســتاگرامی ادع ب
ــان  ــر خــود بازیکن ــدارد در فهرســت اخی روش قصــد ن
پرســپولیس را بــه تیــم ملــی دعــوت کنــد. هنــوز هیــچ 
ــا صــادق  ــام نشــده ام ــاره اع ــن ب ــر رســمی در ای خب
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــاج رئی ــدی ت ــر از مه درودگ
ــه  درخواســت کــرده در ایــن موضــوع حســاس مداخل

کنــد. درودگــر در ایــن بــاره چنیــن نوشــته اســت: »مشــکلی در پیــش روی تیم ملــی کشــور ماســت کــه 
بســیار خطرنــاک اســت و می توانــد کام مــردم میهنمــان را در آســتانه عیــد نــوروز تلــخ ســازد، ایــن خطــر 
ــی  ــی در آســتانه دیدارهــای حســاس مقدمات ــم مل ــه تی ــم پرســپولیس ب ــان تی عــدم دعــوت از بازیکن

جام جهانــی اســت.
 عــدم دعــوت بــه منزلــه پشــت کــردن بــه خواســت بیــش از چهــل میلیــون نفــر هــوادار پرســپولیس و 
بقیــه فوتبالدوســتانی اســت کــه فوتبــال را می فهمنــد، عــدم رعایــت عدالــت حرفــه اســت بــه بازیکنانــی 
ــت  ــگاه اس ــده اند، آن ــل ش ــا متحم ــیده و رنج ه ــت کش ــی زحم ــن موقعیت های ــرای چنی ــال ها ب ــه س ک
کــه اگــر ایــن تیــم صعــود کنــد نیــز تیــم ملــی نیســت، تیم ملــی محــل حضــور شایســته ترین ها اســت، 
بــدون تبعیــض، بــه دور از کینــه تــوزی، کارلــوس کــی روش کــه بــه  واقــع از بهتریــن مربیــان تیم ملــی 
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــط ریی ــت توس ــت می بایس ــن آنهاس ــران و فنی تری ــال ای ــخ فوتب ــول تاری در ط

متقاعــد و توجیــه شــود.
 برانکــو نیــز گام اول را برداشــت و بــرای موفقیــت تیم ملــی و بازیکنــان باشــگاهش می توانــد گام هایــی 
مؤثــر دیگــری نیــز بــردارد، امــروز بایــد مهــدی تــاج پیــش از بــروز حادثــه رفــع خطــر کنــد، امــروز بایــد 
ایــن تصمیــم تغییــر کنــد، فــردا دیــر اســت، البتــه ایــن تــاش خطــر دارد امــا بایــد رییــس فدراســیون 

فوتبــال خطــر کنــد. و اینجاســت کــه بایــد گفــت؛ چــو دل شــیر نــداری ســفر عشــق مــرو« ورزش3

رئیس هیئت ووشوی شهرضا درگفتگو با کیمیای وطن:

مسئوالن استعدادهای جوانان شهرستانی را نادیده نگیرند

ادعای مدیرعامل سابق ملوان
آگهی مزایده کی روش پرسپولیسی ها را دعوت نمی کند

)مرحله اول - نوبت دوم(
شهرداری شهرضا درنظرداردبه استناد مصوبه ششم جلسه ۲6۲مورخ9۵/09/07شورای اسامی شهر اجاره پارکینگ واقع در 
یا شرکتهای واجدشرایط وبرای مدت  افراد  به  رااز طریق مزایده عمومی  تبلیغاتی سطح شهر  تابلوهای  خیابان شورا واجاره 

به  تعطیل  بجزایام  روزه  همه  10روز  مدت  به  آگهی  انتشار  ازتاریخ  میتوانند  نمایدلذامتقاضیان  واگذار  اجاره  بصورت  یکسال 

شهرداری مراجعه ویابا تلفن ۵3۲41010داخلی 16مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس حاصل فرمایند.

استرداد  قابل  غیر  شهرضاکه  شهرداری  نام  به  ملی  100002911009بانک  شماره  حساب  به  اسناد:100.000ریال  فروش   بهای 
می باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد:ساعت 14/30روز سه شنبه مورخ 95/12/1
تاریخ گشایش اسناد:ساعت15/00روز چهارشنبه مورخ 95/12/18درمحل شهرداری شهرضا

محل تحویل اسناد:پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود رابه دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل ورسید دریافت 
نمایند.

ضمنا سایر شرایط دراسناد مزایده موجود می باشد

شماره تماس:۵3۲41010-031 داخلی 116
www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهردار ی شهرضا

رحیم جافری - شهردار شهرضا

کاپیتان محروم استقالل افشاگری می کند
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ـــمـــاره 379 ســـــال سوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس گردشگری

ــه  ــوه ای درزمین شــهرهای کوچــک، ظرفیت هــای بالق
بایــد  و  دارنــد  توریســت  جــذب  و  گردشــگری 
ــای  ــتانی زمینه ه ــئوالن اس ــهری و مس ــت ش مدیری
ــی در شــهرها و روســتاهای  ــران و آبادان توســعه، عم

ــد.  ــم نماین ــان را فراه ــتان اصفه اس
شــهردار محمد آبــاد جرقویــه ســفلی بــه ایــن مســئله 
ــه  ــتن بودج ــز در داش ــه چی ــه هم ــت ک ــاره داش اش
نیســت و اینکــه برخــی کــم کاری خــود را در مناطــق 
محــروم منــوط بــه نداشــتن بودجــه و امکانــات 

ــت. ــت اس ــه نادرس ــد ک می کنن

    مدیران برای مردم کارجهادی کنند
ــد  ــران بای ــرد: مدی ــد ک ــی، تاکی ــر اصفهان ــدی نص مه
ــه  ــاد داشــته باشــند ک ــًا اعتق ــن موضــوع کام ــه ای ب
ــداف خــود برســند  ــه اه ــد ب ــادی می توانن ــا کار جه ب
و اگرکارجمعــی و از خودگذشــتگی داشــته باشــند 
می تواننــد در جهــت خدمــت بــه مــردم بهتریــن 

ــد. ــام دهن ــا را انج کاره
ــاره  ــاب درب ــم انق ــر معظ ــوده رهب ــه فرم ــدم ک معتق
در  مدیــران  کار  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق 
عرصه هــای مناطــق محــروم و کــم برخــوردار محقــق 

ــا  ــهرها و ب ــز ش ــور در مراک ــًا حض ــه صرف ــود ن می ش
اســتفاده از بودجه هــای کان. وی درنشســت خبــری 
بــا خبرنــگاران گفــت: اصفهــان فقــط جاذبه هــای 
و  یــا سی و ســه پل  ابیانــه،  روســتای  گردشــگری 
ــت  ــر اس ــان پ ــتان اصفه ــر اس ــت، سراس ــره نیس غی
ــا را  ــد آن ه ــردم بای ــه م ــگری ک ــای گردش از جاذبه ه

بشناســند و از آن هــا اســتفاده کننــد و بتواننــد اوقــات 
ــد.  ــپری کنن ــا س ــود را درآن ه خ

در  صنایــع  رویــه  بــی  بارگذاری هــای  از  نصــر 
ــان  ــاز اصفه ــزود: از دیرب ــرد و اف ــاد ک ــان انتق اصفه
ــم  ــودن 12 اقلی ــگری و دارا ب ــای گردش ــه جاذبه ه ب
ــی  ــود ول ــان معــروف ب ــی در کشــور و جه آب و هوای
بارگــذاری صنایــع بــزرگ تمامــی  بــا  متأســفانه 
ــه  ــهر ب ــن ش ــتی ای ــگری و توریس ــای گردش جاذبه ه

ــت. ــزوا رف ان
    روســتاهای کهــن، موزه هــای بــی نظیــر 

درکشــور
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه محمدآبــاد مملــو از میــراث 
افــزود:  اســت  ناملمــوس  و  ملمــوس  فرهنگــی 
بــود  ازبناهایــی  یکــی  محمدآبــاد  تاریخــی  ارگ 
ــذب  ــرای ج ــی ب ــت خوب ــادی، ظرفی ــا کار جه ــه ب ک
توریســم بــه شــهر شــد و تــا چنــد مــاه آینــده، 
فــاز ســوم ایــن ارگ شــامل 11 شــب خواب، داالن 
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــنتی ب ــه س ــی و بازارچ  قدیم

رسید
از بی نظیرتریــن  اینکــه یکــی  بــه  بــا اشــاره  وی 
محمدآبــاد  شــهر  در  اصفهــان  شــرق  موزه هــای 
جرقویــه بــه ثبــت رســیده اســت و منتظــر کمک هــای 
ــا ظرفیــت ایجــاد شــده از  ــم گفــت: ب دولتــی نماندی
ــاد  ــهر محمدآب ــبختانه در ش ــهرداری، خوش ــوی ش س
بافــت فرســوده نداریــم، ولــی وجــود بافــت تاریخــی 
ــه همیــن منظــور ۵۰  ــور مشــاهده می شــود، ب ــه وف ب
درصــد تخفیــف بــرای به ســازی و مرمــت خانه هــای 

ــه شــد.  قدیمــی در نظــر گرفت
روســتاهای کهــن،  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نصــر 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــور ب ــر در کش ــی نظی ــای ب موزه ه
ادامــه داد: اگــر بتوانیــم ظرفیت هــای شــهری را احیــا 
ــت  ــهری و در نهای ــاد ش ــاد اقتص ــث ایج ــم باع کنی
رونــق درســطح منطقــه می شــویم و در ایــن صــورت 
مهاجــرت از شــهرهای حاشــیه ای بــه کان شــهرها را 

ــانیم.  ــر می رس ــد صف ــه ح ب
ــث  ــد در بح ــی بای ــزود: کس ــاد اف ــد آب ــهردار محم ش
گردشــگری حــرف بزنــد کــه کارنامــه ای خــوب و 
ــهر را  ــد و ش ــته باش ــراه داش ــه هم ــار تجرب ــه ب کول
بــه عنــوان گنجینــه و میــراث مانــدگار بــه همــه دنیــا 

ــد. ــی کن معرف
    بی توجهی به حیات وحش کاله قاضی

ــات  ــه حی ــوی منطق ــیل ق ــه پتانس ــه ب ــا توج  وی ب
ــدی  ــان و گله من ــرق اصفه ــی در ش ــش کاه قاض وح
از محیــط زیســت اســتان، افــزود: همجــواری منطقــه 
حیات وحــش کاه قاضــی، پتانســیل خــوب شــهر 
محمدآبــاد اســت ولــی متاســفانه، مــردم از طبیعــت 
ــن  ــتلزم ای ــد و مس ــذت نبرده ان ــه ل ــن منطق ــر ای بک
اســت کــه ســازمان محیــط زیســت اســتان در قالــب 
ــه  ــع را در زمین ــدام جام ــک اق ــن ی ــکل و انجم تش

ــرد. ــش به کار گی ــات وح ــت از حی حفاظ
ــرق  ــان ش ــالی گریب ــه خشکس ــان اینک ــا بی ــر ب نص
ــروز شــهر  ــرد: ام ــد ک ــه اســت، تاکی ــان را گرفت اصفه
محمــد آبــاد پایلوتــی بــرای کشــت های کــم آب 

ــت. ــده اس ــاب ش ــران و عن ــته، زعف ــر پس نظی

شهردار محمدآباد در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

 صنایع،عامل انزوای گردشگری

اولین دور مذاکرات حج 96 برگزار شد
مذاکــرات  جلســه  نخســتین 
هیئــت حــج جمهــوری اســامی 
ــد  ــتی حمی ــه سرپرس ــران ب ای
محمــدی و هیئــت وزارت حج و 
عمــره عربســتان بــه سرپرســتی 
محمــد صالــح بنتــن وزیــر حــج 
ــنبه  ــتان، پنجش ــره عربس و عم
پنجــم اســفندماه، بــدون مشــخص شــدن نتیجــه قطعــی و 
رســمی برگــزار شــد. در ایــن نشســت دو ســاعته کــه در محــل 
ــج  ــر ح ــمی وزی ــتقبال رس ــا اس ــتان و ب ــج عربس وزارت ح
ــت  ــارت و هیئ ــج و زی ــازمان ح ــت س ــتان از سرپرس عربس
ــه دیدگاه هــای  ــه ارائ همــراه در جــده برگــزار شــد، طرفیــن ب
خــود پرداختنــد. در ایــن دیــدار، محمــدی، سرپرســت هیئــت 
ایرانــی، ضمــن تبییــن مواضــع و انتظــارات جمهوری اســامی 
ــر  ــه پیش ت ــی ک ــاج ایران ــوق حج ــر حق ــد ب ــران و تاکی ای
ــه  رئــوس آن بــه وزارت حــج عربســتان اعــام شــده بــود، ب
ــن  ــران در ای ــامی ای ــوری اس ــرات جمه ــه نظ ــریح نقط تش
ارتبــاط پرداخــت. از ســوی دیگــر، وزیــر حــج و عمــره 
ــی را  ــرای حــج آت عربســتان، برنامه هــای وزارت متبوعــش ب
ــا حضــور  ــی ب ــدواری کــرد کــه حــج آت ــار امی تشــریح و اظه
ــف  ــاد مختل ــد ابع ــرر ش ــود. مق ــزار ش ــران برگ ــاج ای حج
ــرد.  ــرار گی ــورد بررســی ق ــده م موضــوع در نشســت های آین

سازمان حج و زیارت

مبلغین سخن درست و صواب بگویند
ــون و  ــت: روحانی ــان گف ــگاه اصفه ــی دانش ــو هیئت علم عض
مبلغیــن موظــف هســتند ســخن درســت و صــواب بگوینــد 
ــدان  ــا و خردمن ــا، عق ــل کرده ه ــن صــورت تحصی ــر ای در غی
ــی را در  ــردم، خرافه گرای ــوام م ــوند و ع ــزان می ش از دین گری
ــرد:  ــی اظهارک ــی غام ــام عل ــد. حجت االس ــش می گیرن پی
ــی  ــانه های دین ــرای رس ــروزه ب ــه ام ــی ک ــام رقیب های ــا تم ب
ماننــد منبــر نظیــر بــه وجــود آمــده اســت، ولــی بازهــم ایــن 
ــازی  ــته س ــرای برجس ــد. ب ــود مانده ان ــای خ ــانه ها در ج رس
رســانه های دینــی می تــوان از مباحــث جدیــد اســتفاده 
ــش و  ــه پرس ــا ب ــخنرانی و تریبون ه ــزاری س ــرد و در برگ ک
پاســخ های مطــرح شــده از ســوی مــردم پرداختــه و رابطــه 
دوطرفــه ایجــاد کــرد. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان 
ــت در  ــم و تربی ــان تعلی ــودن زب ــذار ب ــه تاثیرگ ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــده اســت ک ــی )ع( آم ــام عل ــی از ام ــت: روایت ــه گف جامع
ــم  ــد معل ــدا بای ــیم، ابت ــریت باش ــم بش ــم معل ــر بخواهی اگ
خودمــان باشــیم و هنگامــی کــه معلــم نفــس خــود شــدیم، 
ــا  ــرد: م ــان ک ــی بی ــران باشــیم. غام ــم دیگ ــم معل می توانی
ــل  ــترش فضای ــج و گس ــه تروی ــت )ع( ب ــل بی ــوی اه از س
ــی و  ــع گوی ــًا مناب ــا صرف ــور شــده ایم، ام ــا مأم ــع آن ه و مناب
ــا ــد کــه الزم اســت. ایکن فضایل گویــی کافــی نیســت، هرچن

معارف

گردشگری پاک ترین صنعت جهان است
ــگری  ــیون گردش ــاور کمیس مش
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
گفــت:  ایــران  کشــاورزی  و 
گردشــگری پاک تریــن صنعــت 
جهــان اســت. برنامه ریــزان و 
مســئوالن گردشــگری کشــور 
ــن  ــه ای ــد توجــه بیشــتری ب بای
صنعــت داشــته باشــند. یعقــوب امیــن زاده گفــت: بر اســاس 
آمارهــای ســازمان بین المللــی گردشــگری )UNWTO( کــه 
ــت در  ــل اس ــازمان مل ــمی س ــای رس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــگری از تولی ــهم گردش ــال 2۰1۴ س س
)Gross domestic Product( ۹ درصــد بــود کــه ایــن رقــم 
ــه اســت. در ســال  ــه 1۰ درصــد افزایش یافت در ســال 2۰1۵ ب
ــر در  ــک نف ــان ی ــاغل در جه ــر ش ــر 1۰ نف 2۰1۴ و 2۰1۵ از ه
صنعــت گردشــگری مشــغول بــه کار بــوده اســت. در خصوص 
ــطح  ــون در س ــون تریلی ــز 1.۵ میلی ــگری نی ــادرات گردش ص
جهــان ســهم گردشــگری بــوده اســت، به عبارت دیگــر شــش 
ــت.  ــوده اس ــگری ب ــص گردش ــان مخت ــادرات جه ــد ص درص
تعــداد گردشــگران بین المللــی در ســال 2۰1۴ بیــش از یــک 
ــوده اســت کــه ایــن رقــم در  ــارد و 1۳۳ میلیــون نفــر ب میلی
نفــر  میلیــون   1۸۶ و  میلیــارد  یــک  بــه   2۰1۵ ســال 
افزایش یافتــه اســت، یعنــی در یــک ســال ۵۰ میلیــون نفــر 

بر تعداد گردشگران جهان افزوده شده است. میراث

 ۳۲ هزار بنای تاریخی در کشور 

در فهرست آثار ملی
مدیرعامــل صنــدوق حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی و 
فرهنگــی کشــور بــا بیــان اینکــه ۳ درصــد از بناهــای تاریخــی 
ــرد:  ــان ک ــرار دارد خاطرنش ــی ق ــار مل ــت آث ــور در فهرس کش
هنــوز ۹۷ درصــد بناهــای تاریخــی کشــور بــه آثــار ملــی تبدیل 

نشــده اســت. 
تاریخــی  خانــه  افتتــاح  مراســم  در  پوینــده  محمدرضــا 
ــار دقیقــی از تعــداد  ــادآوری اینکــه آم ــا ی ــل ب ــی اردبی صادق
ــان  ــت، خاطرنش ــده اس ــه نش ــور ارائ ــی کش ــای تاریخ بناه
ــای تاریخــی در  ــون ســایت و محوطــه و بن ــک میلی ــرد: ی ک
ــا ۳2 هــزار  ــروز تنه ــه ام ــا ب ــه ت ســطح کشــور وجــود دارد ک
بنــا یعنــی ســه درصــد آن در فهرســت آثــار ملــی قــرار گرفتــه 
اســت. مدیرعامــل صنــدوق حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی 
ــای  ــزار بن ــک ه ــک ی ــه تمل ــاره ب ــا اش ــور ب ــی کش و فرهنگ
تاریخــی از طــرف ادارات کل میــراث فرهنگــی اســتان ها 
خاطرنشــان کــرد: از ایــن تعــداد، تنهــا 1۰ درصــد را توانســتیم 
ــم  ــذار کنی ــا واگ ــت و احی ــرای مرم ــه بخــش خصوصــی ب ب
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــذب س ــا ج ــده ب ــم در آین ــه امیدواری ک

ــم.    ایســنا ــا را بیشــتر کنی ــن بناه ــداد ای خصوصــی تع

اخبار کوتاه

معــاون رییس جمهــور و رییــس ســازمان میراث فرهنگــی، 
رویکــرد  بــه  اشــاره  بــا  و گردشــگری  صنایع دســتی 
ســازمان میراث فرهنگــی در نــوروز ۹۶ و تعییــن شــعار 
»نــوروز متفــاوت« گفــت: اعتقــاد دارم نــوروز یــک جشــن 
ملــی و اجتماعــی اســت و نبایــد آن را دولتــی برگــزار 

کــرد. زهــرا احمدی پــور در جلســه ســتاد 
ــه  ــزد ک ــتان ی ــفر اس ــات س ــی خدم اجرای
ــاون  ــان  مع ــن طالبی ــور محمدحس ــا حض ب
میراث فرهنگــی، ســیدمحمد میرمحمــدی  
ــس  ــش  ریی ــزد، محمدرضــا تاب اســتاندار ی
مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد، فرمانــداران 
اســتان،  ایــن  مختلــف  شهرســتان های 

ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــای س ــتگاه ها و اعض ــران دس مدی
ســفر اســتان یــزد برگــزار شــد، بــا یــادآوری این کــه 
ــرای  ــزود: آنچــه ب ــدال اســت اف ــح و اعت ــوروز صل ــام ن پی
ــوروز  ــرای ن ــم ب ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــا اهمی م
۹۶ شــرایطی فراهــم کنیــم کــه ظرفیت هــای هــر اســتان 

ــی از  ــوان یک ــزد به عن ــود. ی ــرور ش ــوروز م ــات ن در تعطی
ــت دارد  ــوروز ۹۶ فرص ــور در ن ــتان های کش ــن اس زیباتری
تــا ظرفیت هایــش مــورد بررســی قــرار گیــرد. وی بــا 
ــا  ــتی دنی ــهر خش ــن ش ــزد بزرگ تری ــه ی ــه این ک ــاره ب اش
اســت اظهــار کــرد: یــزد، منحصربه فــرد اســت و بــا همیــن 
رویکــرد پرونــده ثبــت جهانــی شــهر یــزد در 
ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــت و  ــازی اس ــال آماده س ــگری درح گردش
ــی در  ــهر تاریخ ــن ش ــی ای ــت جهان اراده ثب
شــکل گرفتــه  میراث فرهنگــی  ســازمان 
اســت. احمدی پــور یــادآور شــد: یــزد شــهر 
تاریــخ و فرهنــگ اســت. ایــن ظرفیــت 
تاریخــی یــک چشــم انداز فرهنگــی بــرای یــزد خلــق 
ــد.  ــران می درخش ــهرهای ای ــه ش ــزد در نقش ــد و ی می کن
ــی  ــرای ثبت جهان ــن انتخــاب ب ــزد بهتری ــه کــرد: ی او اضاف
بافــت تاریخــی یــک شــهر اســت، چراکــه ایــن شــهر تمــام 
شــاخصه های ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی را دارد. ایســنا

اســتاندارد  گفــت:  هتلــداران کشــور  جامعــه  رئیــس 
هتل هــای هــر کشــوری مطابــق بــا اســتانداردهای همــان 
ــای  ــه هتل ه ــت ک ــوان گف ــن نمی ت ــت بنابرای ــور اس کش
ــت  ــر وضعی ــورهای دیگ ــای کش ــه هتل ه ــبت ب ــران نس ای
ــت:  ــزه زاده گف ــید حم ــد. جمش ــری دارن ــا بهت ــر و ی بدت

ــه اســتاندارد بیشــتر  ــت ک ــوان گف ــا می ت ام
هتل هــای مــا طبــق اســتانداردهای جهانــی 
ــه آمریــکا  ــا کــه اگــر ب ــه ایــن معن اســت. ب
و اروپــا برویــد ممکــن اســت هتل هــای 
ــی  ــد کــه خدمــات خوب ۵ ســتاره ای را ببینی
ــد  ــتاره ای را ببینی ــل ۴ س ــا هت ــد و ی ندارن
ــرف از  ــی ح ــی دارد. وقت ــات عال ــه خدم ک

ــن  ــات. بنابرای ــل خدم ــی حداق ــود، یعن ــتاندارد می ش اس
هــر هتلــی بایــد حداقــل خدمــات را داشــته باشــد و 
ــا هــر انــدازه کــه بخواهنــد  مدیــران حداکثــر خدمــات را ت
می تواننــد بــاال ببرنــد. بــه همیــن علــت، مفهــوم اســتاندارد 
ــورها  ــی از کش ــت: در برخ ــت. وی گف ــبی اس ــا نس در دنی

ــه  ــد ترکی ــد مانن ــدی کرده ان ــه بن اســتاندارد هتل هــا را طبق
ــی  ــی دارد. یعن ــن الملل ــی و بی ــتانداردهای داخل ــه اس ک
ــت  ــه اقام ــد ک ــام می کنن ــگری اع ــای گردش ــی توره گاه
ــه  ــی ک ــا زمان ــت ام ــتاره اس ــای ۵ س ــافران در هتل ه مس
ــم  ــتاره ه ــل ۴ س ــدازه هت ــد در ان ــی رود می بین ــافر م مس
ــتانداردهای  ــق اس ــه طب ــی ک ــود. درصورت نب
داخلــی ترکیــه، ایــن هتــل ۵ ســتاره اســت. 
شــاید اگــر هتل هــای ایــران را بــا هتل هــای 
ــم از  ــه کنی ــر مقایس ــورهای دیگ ــوب کش خ
ــا هتل هــای  آن هــا عقــب باشــند امــا اگــر ب
ــی  ــگاه خوب ــود، جای ــه ش ــا مقایس ــد آنه ب
ــتانداردهای  ــی از اس ــن بخش ــد. بنابرای دارن
هــر کشــوری مربــوط بــه قوانیــن داخلــی خــودش اســت. 
وی دربــاره ســتاره هتل هــا نیــز توضیــح داد: ســتاره ها هــم 
ــه هتل هــای خــوب  ــد هــم نیســتند. البت در کشــورها مانن
کشــورهای دیگــر از تعــداد هتل هــای خــوب ایــران بیشــتر 

ــر اســت. مه

مقایسه جایگاه استاندارد در هتل های ایرانجشن نوروز نباید دولتی برگزار شود

حتما بخوانید!
اولین دور مذاکرات حج 96 برگزار شد

دادنامه
: شعبه ۵۳ حقوقی  ۹۵/11/1۰مرجع رسیدگی  بتاریخ   ۹1۳ : دادنامه  :۹۵-۹1۹  شماره  پرونده  کاسه 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  فرزند محسن نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم 

مجتمع ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  سید جعفر چاوشی   نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه 

مبلغ 12۰۰۰۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی ناصر قپانچی فرزند 

محسن به طرفیت سید جعفر چاوشی   به خواسته مطالبه مبلغ 12۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره های 

۰۸۳۹۴2 و ۰۸۳۹۴۹ عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 

بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی 

نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 12۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 11۷۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 12۰۰۰۰ 

هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۴/۹/1 و ۹۴/11/1تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۴۶ قاضی شعبه ۵۳ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-1۵۵۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴۳۰2۴۷۹ مورخ : ۹۵/11/1۹مرجع رسیدگی : 

شعبه 1۳ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم مجتمع 

ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  آقای حسین کریمی سجزی   نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه 

مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

به طرفیت  ناصر قپانچی  : در خصوص دعوی  .رای قاضی شورا  نماید  به صدور رای می  آتی مبادرت 

حسین کریمی سجزی به خواسته مطالبه مبلغ 12۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۴۷۴۵22 

مورخ ۹۵/۷/2۵ عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در 

جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 

دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 

آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به  به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 ،۵22قانون 

پرداخت مبلغ 12۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳۸۴۰۰۰۰ ریال و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 

احکام بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/۷/2۵تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۵۰ قاضی شعبه 1۳ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-1۵۵۵ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴۳۰2۴۷۸ مورخ : ۹۵/11/1۹مرجع رسیدگی : 

شعبه 1۳ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : ناصر قپانچی  نشانی : اصفهان –خ آبشار دوم مجتمع 

ایساتیس واحد ۵2 خوانده :  آقای ضیاء رودیانی   نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه مبلغ 

2۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت دوفقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 

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

نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی ناصر قپانچی به طرفیت حسین ضیاء رودیانی  به خواسته 

مطالبه مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره ۵۸2۵2۳ مورخ ۹2/1۰/1۹ و ۵۸2۵22 مورخ 

۹2/۴/1۹عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در 

جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 

مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۵۸۶۰۰۰۰ ریال و و هزینه نشر آگهی با احتساب 

از تاریخ سر رسید چک  های موصوف  اجرای احکام بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 

۹2/1۰/1۹)۵۸2۵2۳( و ۹2/۴/1۹)۵۸2۵22( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس 

از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف ۳۷۶۴۵ قاضی شعبه 1۳ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۴1۴۳1  شماره دادنامه : 1۴۵۷ بتاریخ ۹۵/۸/2۳مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان : روح اله قربانی  نشانی : اصفهان –برخوار خ منتظری  روبه روی کوچه 

چمران  وکیل : هاجر احمدی  دولت آباد بلوار جانبازان روبروی دادگستری خوانده :  مرتضی حوله بافی   

نشانی : مجهول المکان  خواسته : مطالبه مبلغ وجه یک فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای 

قاضی شورا : در خصوص دعوی روح اله قربانی با وکالت هاجر احمدی به طرفیت مرتضی حوله بافی   

به خواسته مطالبه مبلغ 2۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 11۶1۳۶ مورخ ۹۳/12/۳ عهده بانک انصار 

به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

استحقاق  خواندگان  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  وصدور 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ 

قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 

و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۷1۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 

نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )   ( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف ۳۷۶22 قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۵۰۵2۰  شماره دادنامه : 1۶۶۷ بتاریخ ۹۵/۹/۳۰مرجع رسیدگی : شعبه 1۴ شورای 

اصفهانی  آیت هللا طیب  زینبیه خ  اصفهان خ  نشانی  پاکروان  نرگس   : اصفهان خواهان  اختاف  حل 

کوی شهید غامرضا برجویان کوچه پدرام پ 2۷  وکیل : 1- فرزانه رجائیان 2- جواد پوالدی بنشانی : 

اصفهان میدان انقاب مجتمع تجاری انقاب شماره ۳۰۷ خوانده :  فرضعلی علیزاده 2- محسن پیشیار  

نشانی : مجهول المکان  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی نرگس 

پاکروان با وکالت 1- فرزانه رجائیان 2- جواد پوالدی به طرفیت فرضعلی علیزاده 2- محسن پیشار  

به خواسته مطالبه مبلغ 11۳۵۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۴۸1۰11 عهده بانک ملی به انضمام مطلق 

خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 

،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت صد و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت 

اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 

۹۵/۳/1۹  ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 

2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۰1 قاضی شعبه 1۴ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
بتاریخ ۹۵/۹/۳۰مرجع رسیدگی : شعبه 1۴ شورای  : ۹۵۰۵21  شماره دادنامه : 1۶۶۹  کاسه پرونده 

حل اختاف اصفهان خواهان : نرگس پاکروان نشانی اصفهان خ زینبیه خ آیت هللا طیب اصفهانی کوی 

شهید غامرضا برجویان کوچه پدرام پ 2۷  وکیل : 1- فرزانه رجائیان 2- جواد پوالدی بنشانی : اصفهان 

میدان انقاب مجتمع تجاری انقاب شماره ۳۰۷ خوانده :  1- محسن پیشیار  نشانی : مجهول المکان  

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی نرگس پاکروان با وکالت 1- فرزانه 

رجائیان 2- جواد پوالدی به طرفیت 1- محسن پیشار  به خواسته مطالبه مبلغ صدو هشتاد و هشت 

میلیون و هفتصد هزار ریال وجه چک به شماره ۴۰۰۴۳۶ مورخ ۹۴/۳/2۵ و ۴۰۰۴1۶ مورخ ۹۴/12/2۵ 

و ۴۰۰۴۴۸ مورخ ۹۵/۳/1۹ عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 

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

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 ،۵22قانون آ. د. م حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته 

و سه میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) باال ذکر شده  ( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۰2 قاضی شعبه 1۴ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۵۰۳۶۶  شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰2۳1۴ بتاریخ ۹۵/11/2۵مرجع رسیدگی : 

شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محمد رضا فتوحی نشانی اص خ توحید کوچه شهیدان 

امیری پاک ۸1 وکیل : حسین حمزه  بنشانی : اصفهان خ شریعتی مجتمع تجاری امین طبقه دوم  

واحد ۵  خوانده :  1- میاد مهرپور2- امیر مسعود نکوئی لبنان  نشانی : مجهول المکان  خواسته : 

صدور دادنامه اصاحی گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . در دادنامه شماره ۹۷1مورخ ۹۵/۶/1 

صادره از این شورا به استناد ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 

می گردد که  تصحیح  افتاده   قلم  از  سهوا  تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  اینکه  به  نظر  شورا 

خواندگان تضامنی محکوم می باشند رای صادره به تبع رای اصلی ظرف 2۰ روز قابل واخواهی و پس از 

آن ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد تسلیم رای اصلی 

بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد کاسه پرونده : ۹۵۰۳۶۶  شماره دادنامه : ۹۷1 بتاریخ ۹۵/۶/1

مرجع رسیدگی : شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محمد رضا فتوحی نشانی اص خ توحید 

کوچه شهیدان امیری پاک ۸1 وکیل : حسین حمزه  بنشانی : اصفهان خ شریعتی مجتمع تجاری امین 

طبقه دوم  واحد ۵  خوانده :  1- میاد مهرپور2- امیر مسعود نکوئی لبنان  نشانی : مجهول المکان  

خواسته : صدور دادنامه اصاحی گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .قاضی شورا : در خصوص 

دعوی محمد رضا فتوحی به طرفیت 1- میاد مهر پور 2- امیر مسعود نکوئی لبنان  به خواسته هشتاد 

و پنج میلیون  ریال وجه چک به شماره ۸۷2۳2۶  مورخ ۹۵/2/2۷ عهده بانک سپه به انضمام مطلق 

خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و۵1۵و۵22 

،۵22قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون  ریال بابت اصل 

خواسته و یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) ۹۵/2/2۷( تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۰۷ هاشمی قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۷۰2/۹۵  مرجع رسیدگی : شعبه 2۹ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : اعظم سر 

جوقیان نشانی : اصفهان خ جابر خ طاهرزاده کوی ناهید بن فدک پ ۶۹ خوانده :  1- سحر سواری   

نشانی : مجهول المکان   خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودروگردشکار :با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعالبه شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده در 

باال به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو سپند پی کی به شماره انتظامی ۷۶۹ب۵۴ ایران ۵۳ 

به انضمام مطلق خسارت وارده، با عنایت به محتویات پرونده  استعام بعمل آمده از مرجع انتظامی 

در خصوص آخرین مالک خودرو ماحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان  عدم حضور خوانده 

سحر سواری  و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب  شورای دعوی مطروحه را وارد و ثابت 

تشخیص داده لذا به استناد ماده 1۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و 

مواد 1۰ و 21۹و22۰و221و22۳و22۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده سحر سواری به حضور در 

دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ ۵۸۵۰۰ تومان بابت 

هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید . 

رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۳۷۶۹۷ قاضی شعبه 2۹ شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کاسه 1۰۴۰/۹۵ خواهان حسین ذوالفقاری دادخواسته مبنی بر الزام به انتقال سند 

خودرو و تحویل خودرو به طرفیت علی گرامیان تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده    11 مورخه ۹۶/1/2۳ ساعت 

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

شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف 

اصفهان شعبه ۵۳ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳۷۵۹2 مدیر دفتر شعبه ۵۳  مجتمع شماره ۳ شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کاسه 11۰۴/۹۵ خواهان محمد کریمی اعتمادی دادخواسته مبنی بر  مطالبه  به 

طرفیت حمید شفیعی تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه ۹۶/1/22 ساعت 

۵:1۵ عصر تعیین گردیده  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳

واقع در اصفهان ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

تلقی و تصمیمی  اباغ شده  نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را اخذ  دادخواست و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳۷۶۳2 مدیر دفتر شعبه 2۹  مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کاسه ۹۵12۹۶خواهان کوروش آذرشب دادخواسته مبنی بر  مطالبه  به طرفیت 

مهدی جمشیدی  تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز مورخه ۹۶/1/۳۰ ساعت 12عصر تعیین 

آئین  برابر ماده ۷۳ قانون  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان  به مجهول  با توجه  گردیده  

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ 

می شود . 

م الف ۳۷۶2۳ مدیر دفتر شعبه ۷  مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کاسه ۸۸1/۹۵ خواهان رمضان علی کاظمی دادخواسته مبنی بر  مطالبه  به طرفیت 

تعیین  روز مورخه ۹۶/1/2۷ ساعت ۶ عصر  برای  است  وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  فرقدان   سجاد 

آئین  برابر ماده ۷۳ قانون  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان  به مجهول  با توجه  گردیده  

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

 ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ 

می شود . 

م الف ۳۷۶1۹ مدیر دفتر شعبه ۳۹  مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
فرحناز  خانم  وکالت  با  حسنات  اعتبار  تعاونی  شرکت  خواهان   ۹1۵/۹۵ پرونده کاسه  خصوص  در   

کامیابی دادخواسته مبنی بر  مطالبه  مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع یک فقره چک  به طرفیت علیرضا جم  

تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز مورخه ۹۶/1/1۹ ساعت ۳/۵ عصر تعیین گردیده  با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر مستندا به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر تاخوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد اول خ ارباب 

روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی ۹1۶۵۷۵۶۴۴1 شورای حل اختاف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود .

م الف ۳۴22۸ مدیر دفتر شعبه 1۸  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
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حوادثسالمت

لباس را در داخل خانه خشک نکنید
ــد  ــی دهن ــدار م ــکان هش  پزش
ــاس در  ــردن لب ــک ک ــه خش ک
ــد خطــر  ــه مــی توان داخــل خان
ــه  ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــدی ب ج
ــا افــرادی کــه سیســتم  آســم ی
ایمنــی ضعیفــی دارنــد، داشــته 
کیمیــای  گــزارش  باشــد.به 
وطــن، لبــاس هایــی کــه بــر روی شــوفاژ و یــا حولــه خشــک 
ــت را در  ــد ســطح رطوب ــی توانن کــن خشــک مــی شــوند م
داخــل خانــه تــا 30 درصــد افزایــش دهنــد کــه ایــن شــرایط 

مطلوبی برای پرورش قارچ ها فراهم می کند.
»فومیگاتــوس  قــارچ  نگــران  ویــژه  بــه  کارشناســان 
آســپرژیلوس« هســتند کــه مــی توانــد موجــب بــروز عفونــت 

ــود. ــه ش ــای ری ه
پروفســور »دیویــد دانینــگ« و گــروه وی در مرکــز ملــی 
قــارچ در منچســتر ایــن هشــدار را پــس از درمــان شــمار در 
ــارچ هــای  ــه ق ــد ک حــال افزایشــی از بیمــاران منتشــر کردن

ــد. ــرده بودن ــاق ک ــپرژیلوس را استنش ــوس آس فومیگات
ــین  ــه در ماش ــی ک ــاس های ــد: لب ــی گوی ــگ م ــر دانین دکت
لبــاس شــویی شســته مــی شــوند تقریبــا حــاوی دو لیتر آب 

هســتند کــه در اتــاق منتشــر مــی شــود.
ــه در  ــا ک ــارچ ه ــن ق ــر ای ــراد در براب ــتر اف ــزود: بیش وی اف
ــا  ــن هســتند و ی ــا ایم ــد ی ــی کنن شــرایط مرطــوب رشــد م

ــد. ــا آن دارن ــارزه ب ــرای مب ــالمی ب ــتم س سیس
وی تاکیــد کــرد: امــا در افــراد مبتــا بــه آســم ایــن شــرایط 
ــینه  ــس س ــس خ ــرفه و خ ــروز س ــب ب ــد موج ــی توان م
ــف و  ــی ضعی ــه سیســتم ایمن ــرادی ک ــن در اف شــد؛ همچنی
یــا آســیب دیــده دارنــد ماننــد بیمــاران ســرطانی کــه تحــت 
شــیمی درمانــی قــرار مــی گیرنــد، بیمــاران مبتــا بــه ایــدز و 
ــه بیمــاری خــود ایمــن، ایــن قــارچ هــا مــی  افــراد مبتــا ب

ــوی« شــود. ــه »آســپرژیلوزیس ری ــا ب ــد موجــب ابت توانن
آســپرژیلوزیس ریــوی، بیمــاری اســت کــه مــی تواننــد ضــرر 
جبــران ناپذیــر و در برخــی مــوارد کشــنده ای بــه ریــه هــا و 

ســینوس هــا بزنــد.
لبــاس  مــی کننــد کــه  توصیــه  مــردم  بــه  محققــان 
هــای شســته شــده را تــا حــد امــکان یــا در خــارج از 
ــرایطی  ــد و در ش ــک کنن ــن خش ــک ک ــا در خش ــه و ی خان
ــی  ــتند حت ــه هس ــردن در خان ــک ک ــه خش ــور ب ــه مجب ک
االمــکان لبــاس هــا را در یــک فضــای خالــی کــه بــه 
 دور از اتــاق خــواب یــا اتــاق نشــیمن اســت، خشــک 

کنند. ایرنا

در ملک شهر اصفهان رخ داد؛

حریق در منزل مسکونی 4 طبقه
محمــد شــریعتی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان اعــام کــرد: حریــق در ســاختمانی 
چهــار طبقــه واقــع در خیابــان 17 شــهریور ملک شــهر اصفهــان 
ــه  ــتگاه های 6 و 18 ب ــپ ایس ــه اکی ــه بافاصل ــاد ک ــاق افت اتف
همــراه یــک دســتگاه خــودرو نردبــان و یــک دســتگاه خــودرو 
ــی  ــتگاه 18 راه ــئول ایس ــه و مس ــه س ــر منطق ــی، مدی تنفس
ــر از ســه دقیقــه در محــل حاضــر  ــه شــده و کمت محــل حادث
شــدند. شــریعتی اظهــار کــرد: پــس از رســیدن، اکیــپ اعزامــی 
ــع  ــک مجتم ــارم ی ــه چه ــق در طبق ــاهد حری ــل ش ــه مح ب
ــعله  ــه دود و ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــه بودن ــکونی 4 طبق مس
ناشــی از حریــق اکیــپ اعزامــی بافاصلــه بــه دو اکیــپ مجــزا 
تقســیم و همزمــان اکیــپ اول بــا اســتفاده از دســتگاه تنفســی 
و لبــاس حریــق اقــدام بــه جســتجو در دود در هــر چهــار طبقــه 
و اکیــپ دوم اقــدام بــه اطفــاء حریــق طبقــه چهــارم نمودنــد. 
وی ادامــه داد: بــا حضــور بــه موقــع اکیــپ اعزامی از گســترش 
حریــق بــه ســایر نقــاط و دیگــر طبقــات ســاختمان جلوگیــری 
ــزل پــس از  به عمــل آمــد و خوشــبختانه افــراد ســاکن در من
رویــت حریــق، مجتمــع مســکونی را تــرک نمــوده و شــخص 
محبوســی در محــل مشــاهده نشــد. شــریعتی در پایــان گفــت: 
علــت حریــق توســط کارشناســان تحــت بررســی اســت. ایمنــا

کشف 70 تن برنج قاچاق در یزد
رئیــس پلیــس آگاهــی یــزد از توقیــف ســه دســتگاه تریلــی 
کشــنده »اســکانیا« و کشــف 70 تــن برنــج قاچــاق بــه 
ــر داد. ســرهنگ  ــال خب ــارد و 500 میلیــون ری ارزش ســه میلی
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــوران اداره مب ــت: مام ــی« گف ــین رضای »حس
کاال و ارز پلیــس آگاهــی هنــگام کنتــرل محورهــای مواصاتــی 
اســتان، متوجــه تــردد مشــکوک ســه دســتگاه تریلــی کشــنده 
اســکانیا شــده و بــه همیــن منظــور خودروهــا را بــرای بررســی 
بیشــتر متوقــف کردنــد. وی بــا بیــان اینکــه مامــوران پلیس در 
بازرســی از ایــن ســه دســتگاه تریلــی، 70 تــن برنــج خارجــی 
ــد، افــزود: ارزش  قاچــاق فاقــد مجــوز گمرکــی را کشــف کردن
ــارد  ــر نظــر کارشناســان ســه میلی ــه کشــف شــده براب محمول
ــس  ــس پلی ــت. رئی ــده اس ــرآورد ش ــال  ب ــون ری و 500 میلی
ــر در  ــه نف ــتگیری س ــه دس ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــی اس آگاه
ــن  ــال ای ــد انتق ــان قص ــرد: قاچاقچی ــح ک ــه، تصری ــن رابط ای
محمولــه برنــج قاچــاق را از جنــوب کشــور بــه تهــران  داشــتند 
ــه مراجــع  ــوران پلیــس آگاهــی دســتگیر و ب ــه توســط مام ک

قضائــی معرفــی شــدند. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

خــود  معاونیــن  بــا  همــراه  اصفهــان  شــهردار 
بــار دیگــر دیــدار بــا شــهروندان و ماقات هــای 
ــد ــاز خواه ــه را آغ ــق 15 گان ــی در ســطح مناط  مردم

کرد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــات  ــوزه خدم ــه در ح ــی ک ــی از انتظارات ــان یک اصفه
مســئولین  و  مدیــران  از  می تــوان  رســانی 
بــا  رودررو  ارتبــاط  داشــت  متولــی  دســتگاه های 
مــردم و بررســی همــه جانبــه مشــکات آنــان اســت.

ــران خــود در  ــا نیســت کــه مدی ــدان معن ایــن امــر ب
تمامــی ســاعات شــبانه روز پاســخگوی اربابــان رجوع 
ــت ها  ــاز و درخواس ــی نی ــه بررس ــخصًا ب ــوده و ش ب
ــران  ــد مدی ــه بای ــت ک ــدان معناس ــه ب ــد بلک بپردازن
سیاســت و چارچوبــی را بــرای کارکنــان خــود تعریــف 
ــازمان،  ــخص در س ــر ش ــاس آن ه ــه براس ــد ک نماین
خــود را ملــزم و موظــف بــه پاســخگویی دلســوزانه بــه 

ــد. ــی بدان ــت های مردم ــکات و درخواس مش

ــر تــاش  شــهرداری اصفهــان در طــول دو ســال اخی
ــث  ــی بح ــای مختلف ــاس برنامه ه ــا براس ــته ت داش
پاســخگویی و توجــه بــه نیــاز اربابــان رجــوع و 
شــهروندان را بــه صــورت جــدی در دســتور کار خــود 

ــرار دهــد. ق
هــادی نباتــی نــژاد مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری 
»نهضــت  می گویــد:  بــاره  ایــن  در  اصفهــان 
پاســخگویی« یکــی از طرح هایــی اســت کــه بــر 
ــان  ــهرداری اصفه ــان ش ــهردار و معاون ــاس آن ش اس
ــه مــردم دانســته و  ــه پاســخگویی ب ــزم ب خــود را مل
توجــه بــه ایــن امــر را بــه عنــوان ضــرورت در دســتور 

ــد.  ــرار داده ان ــود ق کار خ
ــخگویی  ــت پاس ــرح نهض ــژاد ط ــی ن ــه نبات ــه گفت ب
ــز ارتباطــات  ــه حضــور در مرک ــی دارد ک ــاد مختلف ابع
مردمــی 137، برقــراری ماقات هــای مردمــی در 
برنامه هــای  ســطح مناطــق 15 گانــه، حضــور در 
مختلــف تلویزیونــی و رادیویــی و پاســخگویی بــه 

ســؤاالت مردمــی و .... نمونــه از زیرشــاخه های ایــن 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرح ب ط

ــهری  ــت ش ــوزه مدیری ــه در ح ــی ک ــی از اتفاقات یک
اصفهــان رقــم خــورده و ســبب شــده تــا جمــع 

کثیــری از شــهروندان بتواننــد رودررو در گفــت و 
ــه  ــان ب ــهردار اصفه ــان ش ــا معاون ــهردار ی ــا ش ــو ب گ
بپردازنــد اجــرای طــرح  طــرح مشــکات خــود 
بــا  معاونیــن  و  شــهردار  مردمــی  »ماقات هــای 

مــردم« بــوده اســت. 
نباتــی نــژاد توضیــح می دهــد: در ایــن طــرح شــهردار 
ــه  ــر منطق ــود و مدی ــاون خ ــا مع ــراه ب ــان هم اصفه
مربوطــه بــا حضــور در محــل شــهرداری های مناطــق، 
و  بــه مشــکات  و  کــرده  دیــدار  بــا شــهروندان 

می پــردازد. آنــان  درخواســت های 
بــه گفتــه وی در دور قبلــی ایــن طــرح بیــش از 
یکهــزار نفــر از شــهروندان نیــاز و درخواســت های 
ــط  ــه توس ــرده ک ــرح ک ــق مط ــن طری ــود را از همی خ
ــه  ــول نتیج ــی و حص ــورد بررس ــان م ــهردار اصفه ش
ــزرگ در  ــر افتخــاری ب ــن ام ــه اســت و ای ــرار گرفت ق
ــمار  ــه ش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــه خدمات کارنام

ــی رود. م

با هدف بررسی مشکالت و نیاز مردم شهر

شهردار اصفهان به مالقات شهروندان می رود

شنبه  07 اسفند ماه  1395 ـــمـــاره 379 ســـــال سوم                ݡسݒ

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها فرموند: 
خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار 
داد ، و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.

)احتجاج طبرسی،ج1،ص258(

-«  حدیث روز   »-
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توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکات مــردم یکــی از بخش هــای برنامــه چتــر 

ــزی کارشــناس  ــد تمی ــدس احم ــن راســتا مهن ــاط اســت. در همی ارتب
فــروش شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان در بخــش اینترنــت 

ــدند. ــه ش ــن برنام ــترکین در ای ــؤال مش ــخگوی س ــرعت پاس پرس

ــرای اینترنــت  ــان قائمیــه هســتیم و ب     مــا ســاکن انتهــای خیاب
پرســرعت درخواســت دادیــم امــا متاســفانه بــه مــا اعــالم کردنــد کــه 
بــه دلیــل نبــود زیرســاخت ها امــکان ارائــه اینترنــت پرســرعت وجــود 

نــدارد. لطفــًا بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنیــد.
ــر  ــت پ مــا در حــال حاضــر در تمامــی مناطــق اســتان اصفهــان اینترن
ــه  ــق ب ــی مناط ــت در بعض ــن اس ــا ممک ــم ام ــه می کنی ــرعت ارائ س
دلیــل پــر بــودن پــورت امــکان اضافــه کــردن مشــترک جدیــد نباشــد. 
ــد  ــماره 2020 می توانن ــا ش ــاس ب ــا تم ــی ب ــهری گرام ــن همش ــا ای ام
ــم  ــض فراه ــه مح ــا ب ــد ت ــت کنن ــا ثب ــتم م ــود را در سیس ــماره خ ش
ــه اضافــه اینکــه ایــن  ــات در اولویــت واگــذاری باشــند. ب شــدن امکان
ــا یــک هفتــه آینــده مشکلشــان حــل نشــد  همشــهری گرامــی اگــر ت
می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه یکــی از 20 مرکــز پاســخگویی مــا 
ــوردی  ــورت م ــه ص ــان ب ــا مشکلش ــد ت ــه کنن ــان مراجع ــهر اصفه در ش

بررســی و حــل شــود.

    مــا ســاکن خیابــان کاوه بلــوار آل محمــد هســتیم. اردیبهشــت 
ــط  ــوز خ ــا هن ــم ام ــام کردی ــن ثبت ن ــط تلف ــرای خ ــته ب ــال گذش س

ــد. ــًا رســیدگی کنی ــا واگــذار نشــده اســت. لطف ــه م ــی ب تلفن
ــا  ــز م ــی از مراک ــه یک ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی بای ــهری گرام ــن همش ای
ــورت  ــه ص ــا ب ــکاران م ــا هم ــد ت ــری کنن ــدن را پیگی ــه نش ــل ارائ دلی
مــوردی مشکلشــان را بررســی و حــل کننــد. دلیــل کنــد بــودن برخــی 
واگذاری هــای اخیــر ایــن اســت کــه شــرکت مخابــرات اســتان 
اصفهــان بــه دنبــال ارائــه خطــوط جدیــد تلفــن بــر بســتر فیبــر نــوری 
ــه همشــهریان اســت. ــه ب ــت ارائ ــر جه ــات بهت ــردن امکان و  فراهــم ک
ــر  ــا تأخی ــا ب ــن اســت برخــی واگذاری ه ــم ممک ــل ه ــن دلی ــه همی ب

ــرد. ــورت گی ص

ها�ن
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)آگهی مزایده(

شهرداری ورنامخواست در نظر دارد مصوبه شماره 1084 مورخ 95/09/25 شورای اسامی شهر نسبت 

با  و  با کاربری کارگاهی  بلوار جانبازان  از زمین های مجموعه کارگاهی واقع در  به واگذاری 18 پاک 

رعایت صرفه و صاح شهرداری از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسی با شرایط زیر اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 

به شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند.

الف( متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا 

ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان 5% قیمت کارشناسی واریز نقدی به حساب 3100003486007 

قیمت  و  )الف(  پاکت  در   1395/12/21 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  ورنامخواست  شهرداری  نام  به 

پیشنهادی خود را در پاکت )ب( به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری تحویل نمایند.

ب( پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/12/22 در جلسه کمیسیون عالی معامات 

که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.

ج( برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد. 

د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

ه( پرداخت هزینه های کارشناسی آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه 

دارایی و عوارض و... به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ی( به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یافاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شماره تماس شهرداری 52251030

جالل ربیعی - شهردار ورنامخواست

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

شهرداری ورنامخواست

نوبت دوم

آگاهــی«  »ذهــن  تخصصــی  آموزشــی  کارگاه 
ــر  ــل دکت ــخنرانی و تحلی ــا س ــان، ب ــژه روانشناس وی
سیدمحســن فاطمــی اســتاد دانشــگاه هــاروارد و 
ــه  ــط کمیت ــان توس ــاوران و روانشناس ــور مش ــا حض ب
ســازمان  خانــواده  و  اجتماعــی  روابــط  فرهنــگ 
فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 27 و 28 

بهمــن در کتابخانــه مرکــزی برگــزار شــد.
ــت کارگاه مبحــث روانشناســی »ذهــن      محوری

آگاهــی« یــا حضــور پویــا در لحظــه اســت
محوریــت  بــا  آموزشــی  و  تخصصــی  ایــن کارگاه 
مبحــث روانشناســی »ذهــن آگاهــی« حضــور پویــا در 
لحظــه یــا حضــور ذهــن بــه معنــای آگاهــی از افــکار، 
ــه  ــه طــوری ک ــا اســت، ب ــات و انگیزه ه ــار، هیجان رفت

ــم. ــم کنی ــت و تنظی ــارا مدیری ــم آن ه ــر بتوانی بهت
بــه  کــردن  توجــه  معنــای  بــه  »ذهن آگاهــی« 
ــی توجــه و تمرکــزی کــه  ــوده یعن شــیوه ای خــاص ب
ســه عنصــر شــامل بــودن در حــال حاضــر، هدفمنــد و 

بــدون قضــاوت بــودن در آن دخالــت دارد.
ــه  ــور در لحظ ــی حض ــه معن     Mindfulness ب
و پویایــی، باعــث افزایــش هوشــیاری و خالقیــت 

ــت ــان اس انس
مبحــث و موضــوع مهــم مــورد تأکیــد از طــرف دکتــر 
فاطمــی در ایــن کارگاه، mindfulness اســت. بــه 
معنــی حضــور در لحظــه و پویایــی کــه باعــث افزایــش 
هوشــیاری و خاقیــت انســان خواهــد شــد و در 
ــه  ــت ک ــا آن mindnesless اس ــاد ب ــل و متض مقاب
ــث داوری  ــود و باع ــی می ش ــر معن ــی و ِکب بزرگ بین

می شــود. قضاوت هــا  و 
    مثبــت و منفــی نگریســتن، بایــد به درســتی در 

روابــط عمومی اســتفاده شــود
اســتاد دانشــگاه هــاروارد در ایــن نشســت بــا تفســیر 
و عملکــرد تأثیراتــی چــون عوامــل برچســب زدن هــا و 
ــه  ــد، در مــورد توجــه ب ــه افق هــای جدی ــگاه ب ــر ن تأثی

ــه انســان نشــان  ــه ب ــازه ای ک تغییرهــا و منظرهــای ت
ــی  ــت و منف ــت: مثب ــرد. وی گف ــت ک ــد صحب می ده
نگریســتن از نــگاه شــخصی ماســت، و بایــد بــه 

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــط عموم ــتی در رواب درس
    گــوش نــدادن و توجــه نکــردن بــه یــک 
موضــوع، بــه خاطــر فقــدان و عــدم نیــاز بــه آن 

موضــوع اســت
وی افــزود: یکــی از دالیــل گــوش دادن، نیازهــا و 
ــزی توجــه  ــه چی ــا ب ــی م خواســته های ماســت. وقت
نمی کنیــم بــه خاطــر فقــدان و عــدم نیازهاســت. ایــن 
ــث  ــه باع ــتند ک ــا هس ــگاه م ــخصی در ن ــای ش نیازه

ــود. ــوع می ش ــک موض ــه ی ــه ب ــت و توج اهمی
    بررســی نگاه هــای روانشناســی موالنــا بــه 
ــی« ــن آگاه ــودآگاه« و »ذه ــد »ناخ ــائلی مانن مس

ــر  ــدگاه دکت ــن کارگاه، دی ــب در ای ــوارد جال ــی از م یک
فاطمــی از نگاه هــای روانشناســی موالنــا بــه مســائلی 
ــا  ــود کــه ب ــد »ناخــودآگاه« و »ذهــن آگاهــی« ب مانن
ــا در  ــعاری از موالن ــرقی و اش ــی ش ــور جهان بین حض
ــراه  ــن اســتاد دانشــگاه هم ــات ای ــا و نظری صحبت ه

بــود.
ســیدمحمد ســجادزاده، دبیــر کمیتــه فرهنــگ روابــط 
اجتماعــی و خانــواده می گویــد: بــه لحــاظ مأموریتــی 
عــده ای از مخاطبــان مــا نخبــگان و مؤثریــن فرهنگــی 
ــاوران  ــان و مش ــه روانشناس ــتند ک ــی هس و اجتماع
آســیب های  در  مرجــع  گروه هــای  مهــم  بخــش 

ــد ــمار می رون ــه ش ــی ب ــی و خانوادگ اجتماع
راســتای  در  ایــن کارگاه هــا  تشــکیل  افــزود:  وی 
ــی  ــتقبال خوب ــت و اس ــی اس ــای روانشناس مهارت ه
ــه  ــورت گرفت ــران ص ــوی حاض ــوع از س ــن موض از ای

ــت. اس
روانشناســی  و  تخصصــی  5 کارگاه  حــال  بــه  تــا 

اســت. شــده  راه انــدازی 
آســیب های  و  خانــواده  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
اجتماعــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت مباحــث 
ــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه ایــن  روانشناســی، ب
کارگاه هــا را بایــد تشــکیل بدهیــم و از ســال گذشــته 
روانشناســی  و  تخصصــی  5 کارگاه  حــال  بــه  تــا 

کرده ایــم. راه انــدازی 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر دوره پنجــم ایــن 
ــور  ــا حض ــی« ب ــن آگاه ــوع »ذه ــا موض ــا ب کارگاه ه
دکتــر سیدمحســن فاطمــی برگــزار شــده و پیــش از 
ــوع  ــا موض ــا ب ــن کارگاه ه ــوم ای ــم در دوره س ــن ه ای

»روایــت درمانــی« از حضــور او اســتفاده کردیــم.
    ارائــه مــدرک حضــور در کارگاه »ذهــن آگاهــی« 

بــرای مشــاوران و روانشناســان
ــط اجتماعــی  ــگ رواب ــه فرهن ســجادزاده گفــت: کمیت
و خانــواده ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری 
ــزاری 4 دوره  ــس از برگ ــتا پ ــن راس ــان در همی اصفه
بــه  روانشناســی،  تأثیرگــذار  مباحــث  از  متفــاوت 
برگــزاری کارگاه تخصصــی آموزشــی »ذهــن آگاهــی« 
حضــور پویــا در لحظــه بــا ارائــه مــدرک حضــور در ایــن 

ــرد. ــدام ک ــان اق ــاوران و روانشناس ــرای مش کارگاه ب
حضــور  بــا  تخصصــی  و  آموزشــی  برنامــه  ایــن 
ــته  ــرای برجس ــی فوق دکت ــن فاطم ــر سیدمحس دکت
ــاروارد و  ــگاه ه ــتاد دانش ــدرس و اس ــی، م روانشناس
ــاه در  ــن م ــان، 27 و 28 بهم ــر جه ــگاه معتب 10 دانش
قالــب 16 ســاعت آموزشــی ویــژه روانشناســان برگــزار 

شــد.

»حضور پویا در لحظه« باعث افزایش هوشیاری و خالقیت


