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 روایت متفاوت دکتر محسن حجتی 
کیمیای وطن: پشت تریبون 

بسیج جامعه پزشکی اصفهان 
 فاتح قله های علمی

 و خدمت رسانی
صفحه 8

 رئیس اداره پیش بینی هواشناسی 
کیمیای وطن: گفت وگو با  استان اصفهان در 

| استان اصفهان، فاقد آزمایشگاه 
اندازه گیری بارش اسیدی است   

صفحه 4

 روحانی در همایش سراسری 
مجریان برگزاری انتخابات 1396:

| استفاده از امکانات دولتی به سود 
فرد و جناح خاص حرام است   صفحه 2

سردار نصر در یادواره 
سردار شهید ابراهیم خلیلی:

 | مدیریت جهادی
 تنها راه غلبه بر مشکالت   صفحه 2

اقتصاد فرهنگ را باید جدی گرفت         

له
قا

رم
س

امام خمینی)ره( درباره جایگاه و نقش فرهنگ 
بی شک  می فرمایند:   1360/6/31 تاریخ  در 

جامعه  هر  موجودیت  در  که  عنصری  باالترین 
است.  جامعه  آن  فرهنگ  دارد،  اساسی  دخالت 
آن  موجودیت  و  هویت  جامعه  هر  فرهنگ  اساسا 
انحراف فرهنگ هر  با  و  را تشکیل می دهد  جامعه 
چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صنعتی و 
نظامی قدرتمند باشد، ولی پوچ، پوک و میان تهی 

است.
فرهنگ  از  متأثر  و  وابسته  جامعه ای  فرهنگ  گر  ا
مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب 
مستهلک  باالخره  و  می کند  پیدا  گرایش  مخالف 
می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست 
می دهد. فرهنگ به خودی خود و بدون در اختیار 
کارآمد، نمی تواند نقش اشاره شده  گرفتن ابزارهای 
کند و به جایگاهی در خور و شایسته  را به خوبی ایفا 

برسد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
 تحریم ها، ضرر مقطعی 

و فواید طوالنی مدت داشت
 علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 

گفت وگو با روزنامه »الخبر« الجزایر در پاسخ به   در 
که آیا ایران درخصوص ایستادگی... این سوال 

جمع آوری اراذل  و اوباش شناسنامه دار 
در صفحه سیاست )2( بخوانید

 رفع تصرف 110 هکتار زمین
 در استان اصفهان

صفحه 4

 درخواست مدیران اقتصادی استان 
کیمیای وطن: گفت وگو با  در 

بافت فرسوده خمینی شهر 
اصالح شود 

صفحه 3

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

57 درصد کالس های درس کشور استاندارد نیستند
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  توزیع بیش از 2000 کارت هدیه 
نوروزی در اصفهان   صفحه 7

  نگاهی به چالش های زبان فارسی   
صفحه 7

  نگاهی به سریال پرستاران:
کپی برابر اصل   صفحه 5

  5 هزار واحد مسکن مهر 
خواهان پیدا کرد   صفحه 3

ویژه های امروز
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بــر  بنــا  پزشــکی  جامعــه  بســیج  ســازمان 
ــای  ــی نهاده ــه یک ــروزه ب ــود، ام ــی خ رســالت ذات
خدمت رســان تبدیــل شــده اســت. دو معاونــت 
ــمت هایی  ــی، قس ــان و علمی پژوهش ــداد و درم ام
ــه  ــه ب ــتند ک ــیج هس ــی بس ــر تخصص ــن قش در ای
ــر  ــردم و کادر پزشــکی درگی ــا م شــکل مســتقیم ب

ــتند.  هس
محوریــت معاونــت امــداد و درمــان بســیج جامعــه 
محــروم  مناطــق  از  محرومیت زدایــی   پزشــکی 
و ارائــه خدمــات رایــگان اســت و در نقطــه دیگــری 
از ایــن قشــر بســیج، معاونــت علمی پژوهشــی 
مشــغول گــردآوری کادر پزشــکی اســتان بــه منظــور 
ــا در  ــه آخریــن دســتاوردهای حــوزه ســامت ب ارائ
اختیــار داشــتن مجرب تریــن اســتادان دانشــگاهی 

اســت. 
ــده در  ــات ارائه ش ــی از خدم ــتا گزارش ــن راس در ای
ــردم  ــم م ــال 1395 تقدی ــت در س ــن دو معاون ای

شــریف اســتان اصفهــان می شــود:
حوزه معاونت امداد و درمان )محرومیت زدایی(:

    حاشیه کالن شهر اصفهان
• منطقه محروم حصه:

ــی  ــم آموزشــی، بهداشــتی و درمان ــزام 26 تی * اع
عمومــی

ارزش خدمات ارائه شده: 93،600،000 ریال
* اعزام 2 تیم تخصصی

ارزش خدمات ارائه شده: 18،750،000 ریال
• منطقه محروم زینبیه:

ــی  ــتی و درمان ــی، بهداش ــم آموزش ــزام 14 تی * اع
عمومــی

ارزش خدمات ارائه شده: 50،400،000 ریال
    مناطق محروم استان

پشــتکوه  )منطقــه  فریدونشــهر  شهرســتان   •
موگویــی(:

ــی  ــتی و درمان ــی، بهداش ــم آموزش ــزام 9 تی * اع
ــی عموم

ارزش خدمات ارائه شده: 100،740،000 ریال

* اعزام 2 تیم تخصصی
ارزش خدمات ارائه شده: 23،250،000 ریال

* اعزام 4 تیم دندان پزشکی
ارزش خدمات ارائه شده: 64،520،000 ریال

• شهرستان فریدن:
* اعــزام 3 تیــم آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی 

عمومــی
ارزش خدمات ارائه شده: 10،800،000 ریال

• شهرستان آران و بیدگل:
* اعــزام 3 تیــم آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی 

عمومــی
ارزش خدمات ارائه شده: 9،400،000 ریال

• شهرستان تیران و کرون:
اعــزام 4 تیــم آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی   *

عمومــی
ارزش خدمات ارائه شده: 11،500،000 ریال

    بیمارستان صحرایی
در  فقیهــی  دکتــر  شــهید  صحرایــی  بیمارســتان 
شهرســتان فریــدن بــا همــکاری دانشــگاه علــوم 
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  کل  اداره  پزشــکی، 
ــرح  ــا ط ــتان ب ــر اس ــال احم ــت ه ــان و جمعی اصفه
ــت  ــا مدیری ــی ب ــانی و محرومیت زدای ــور امدادرس مان
بســیج جامعــه پزشــکی اســتان بــا کادر مجــرب 

تخصصــی و فــوق تخصصــی برپــا شــد.
ارزش خدمات ارائه شده: 1،290،000،000 ریال

اربعیــن  بهداشــتی درمانی زائــران  پوشــش      
حســینی:

اعــزام 35 نفــر کادر درمانــی بــه مــدت ده روز در 
معلــی کربــای  صاحب الزمان)عــج(  موکــب 

ارزش خدمات ارائه شده: 1،800،000،000 ریال
    ویزیت و جراحی رایگان:

ــان در  ــای آن ــیجیان و خانواده ه ــگان بس ــت رای • ویزی
ــخصی ــای ش مطب ه

تعداد ویزیت انجام شده: 852 نسخه

ــیج  ــه بس ــا معرفی نام ــان ب ــگان محروم ــت رای • ویزی
ــخصی ــای ش ــکی در مطب ه ــه پزش جامع

تعداد ویزیت انجام شده: 651 نسخه
• عمــل جراحــی رایــگان در مراکــز درمانــی بــا معرفی نامــه 

بســیج جامعه پزشــکی
تعداد عمل جراحی: 74 عمل

    برنامه های پیش رو تا پایان سال جاری:
• احــداث درمانــگاه ســیار فــوق تخصصــی در حاشــیه 
ــت  ــا تح ــان ب ــتان فاورج ــگان شهرس ــتای میرن روس

ــراف. ــق اط ــرار دادن مناط پوشــش ق
• اعــزام 3 تیــم آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی عمومی 

بــه حاشــیه کان شــهر اصفهان.
• مشــارکت در طــرح مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی 
در شهرســتان فاورجــان )طبــق اعــام کارگــروه مبــارزه 

بــا آســیب های اجتماعــی کشــور(.
- حوزه معاونت علمی پژوهشی:

* کنفرانــس بــزرگ »مدیریــت ســندرم روده تحریک پذیر 
از منظــر طــب تلفیقــی« ویــژه پزشــکان عمومــی، 

ــتان. ــر اس ــص سراس ــوق تخص ــص و ف متخص
* برگــزاری کارگاه هــای علمــی و آموزشــی ویــژه 
ــاز  ــا امتی ــتان ب ــر اس ــکان سراس ــکان و پیراپزش پزش
علــوم  دانشــگاه  همــکاری  بــا  رایــگان  بازآمــوزی 
ــان  ــت و درم ــبکه های بهداش ــان و ش ــکی اصفه پزش

زیــر: عناویــن  تحــت  شهرســتان ها 
1. راه هــای پیشــگیری از ســرطان ســینه از منظــر طــب 

تلفیقــی، دو نشســت 
 2. آســیب ها و تهدیــدات نویــن در حــوزه بهداشــت 
و درمــان بــر اســاس اصــول پدافنــد غیرعامــل و دفــاع 

یستی ز
3. همایش سیاست های نوین جمعیت

ــب  ــر ط ــوء هاضمه از منظ ــت س ــس مدیری 4. کنفران
ــی تلفیق

5. کنفرانس تریاژ
- ویژه عموم مردم:

1. کاس هــای آموزشــی متعــدد بــا موضــوع جمعیــت 

در حوزه هــای علمیــه و جامعــه مداحــان و فرهنگیــان
2. کرســی آزاداندیشــی بــا موضــوع چالــش جمعیــت 

ــاد ــتان نجف آب در شهرس
3. کاس هــای آموزشــی بــا موضــوع مهارت هــای 
زندگــی، اعتیــاد، دیابــت، پیشــگیری از طــاق و ... 

کاس(  458(

    شــورای مرکــزی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
ن صفها ا

شــورای مرکــزی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
ــای  ــرای تصمیم گیری ه ــورایی ب ــع ش ــان در واق اصفه
کان ســازمان بــرای انجــام رســالت ها و مأموریت هاســت. 
کارگروه هــا  و  فرعــی  شــوراهای  مصوبــات  کلیــه 
می بایــد بــه تصویــب ایــن شــورا برســد تــا در مرجلــه 

ــوند.  ــر ش ــرا حاض اج
شــورای مرکزی متشــکل از بیشــتر رؤســای دانشــگاه های 
ــگان حــوزه  ــان، مســئوالن و نخب ــوم پزشــکی اصفه عل

ســامت اســت. 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس س
ــدو  ــه رؤســای دانشــگاهی از ب ــه کلی مفتخــر اســت ک
انقــاب تاکنــون را بــه همــراه چهره هــای مانــدگار 
کــرده  جمــع  هــم  کنــار  بین المللــی  و   کشــوری 
ــره  ــامت به ــوزه س ــمندان ح ــن اندیش ــرات ای و از نظ
ــطح  ــن س ــن و باالتری ــته پرافتخارتری ــرد و توانس می ب
علمــی شــوراهای مرکــزی بســیج کشــوری را از آن 

ــد. خــود کن
ــمت  ــو در س ــن رزمج ــور حس ــر پرفس ــال حاض  در ح
ریاســت ایــن شــورا و دکتــر حمیــد صانعی)قائــم مقــام 
ــب  ــمت نای ــان( در س ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش

رئیــس ایــن شــورا عهــده دار مســئولیت هســتند.
    کارگروه سالمت بسیج استان

از کارگروه هــای تخصصــی ســازمان بســیج  یکــی 
ــامت  ــروه س ــان کارگ ــتان اصفه ــکی اس ــه پزش جامع
اســت. ایــن کارگــروه طبــق برنامــه مــدون ســاالنه بــه 

انجــام مأموریت هــای محولــه می پــردازد. 

کلیــه مباحــث و چالش هــای بهداشــتی و درمانــی 
اســتان در ایــن کارگــروه بــا حضــور اعضــای متخصــص 
ــه  ــف بســیج ب ــدگان اقشــار مختل ــن حــوزه و نماین ای
ــی  ــه بعض ــود ک ــته می ش ــر گذاش ــادل نظ ــث و تب بح
از مــوارد بــا بررســی های کارشناســی بــه تصویــب 
ــرار  ــتور کار ق ــرا در دس ــرای اج ــیده و ب ــروه رس کارگ

می گیــرد. 
موضوعــی کــه ســال گذشــته دربــاره آن بحــث و تبــادل 
موضــوع چالش برانگیــز سیاســت های  نظــر شــد، 
ــورد  ــال ها م ــه س ــی ک ــود؛ موضوع ــی ب ــن جمعیت نوی
ــی(  ــه العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــد مق  تأکی
و در دســتور کار جــدی کارگــروه ســامت بســیج 
ــزاری ســمینارهای  ــت. برگ ــرار گرف ــان ق اســتان اصفه
ــا حضــور  ــی ب ــن جمعیت تخصصــی سیاســت های نوی
ــای  ــگاهی، حوزه ه ــز دانش ــده در مراک ــان زب کارشناس
بــرادران  بســیج  پایگاه هــای  و  مســاجد   علمیــه، 
و خواهــران محــات و ســایر مراکــز و پایگاه هــای 
اجتماعــی شــهری برگــزار شــد و تعــداد زیــادی از 
مــردم بــا ایــن مقولــه بــه صــورت کامــل آشــنا شــدند 
ــای  ــم روزه ــال ه ــوع را دریافتند.امس ــت موض و اهمی
نــام  بــه  موضوعــی  می گذرانــد؛  را  خــود  پایانــی 
ــی  ــات نوین ــود و اقدام ــتور کار ب ــی در دس خودمراقبت
در ایــن حــوزه انجــام شــد. از همیــن رو آموزش هــای 
ــاز هــم جــدی گرفتــه شــد و از ایــن مهــم  حضــوری ب
 غفلــت نشــد؛ همچنیــن از ظرفیــت رســانه ملــی 
و فضــای مجــازی بــرای ترویــج خودمراقبتی اســتفاده 
شــد. در حــال حاضــر رئیــس کارگــروه ســامت بســیج 
اســتان اصفهــان، دکتــر کمــال حیــدری )معــاون ســابق 
ــور  ــاور ام ــکی و مش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش
ــروه  ــس کارگ ــان( و نایب رئی ــهردار اصفه ــامت ش س
دکتــر بیــژن شــمس )اســتاد دانشــگاه اصفهــان( 

اســت.
    شورای فضای مجازی

 کار رســانه ای در زمینــه ســامت، امــری حســاس 
و مهــم اســت؛ چــرا کــه مســتقیما اعتمــاد مــردم 
بــه  می توانــد  خوبــی  بــه  را  ســامت  نظــام  بــه 
ــن  ــد. از همی ــت کن ــی مدیری ــا منف ــت ی ــکل مثب ش
ــت  ــه ریاس ــورایی ب ــت، ش ــن اهمی ــناخت ای ــا ش رو ب
رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
اعضــا کــه  بــا حضــور  و  شــد  تشــکیل  اصفهــان 
 همگــی نخبــگان امــر ســامت و رســانه هســتند
آخریــن تحــوالت و تحــرکات فضــای مجــازی بــه 
ــود.  ــل و بررســی می ش ــه و تحلی ــت رصــد و تجزی دق
امیــد اســت بــا ترویــج اخــاق رســانه ای در بیــن 
رســانه هایی کــه در حــوزه ســامت فعالیــت می کننــد، 

کمتــر شــاهد اخبــار عجوالنــه ای باشــیم کــه اعتمــاد 
مــردم بــه نظــام ســامت رســانه را ســلب می کنــد؛ 
ــتان  ــانه ها در اس ــت از رس ــن دس ــه ای ــد ک ــر چن ه

انگشت شــمار هســتند.

    کارگروه طب سنتی
ــردم  ــزد م ــش ن ــش از پی ــروزه بی طــب ســنتی ام
ــب  ــن ط ــت ای ــه مقبولی ــه و رفته رفت ــت یافت اهمی
بیشــتر می شــود. از ســویی ســودجویان بیشــتر 
ــب را  ــن ط ــان ای ــام و نش ــه ن ــده اند ک ــث ش باع
ــه  ــا ب ــی ت ــاد و ارگان ــچ نه ــه هی ــد ک ــب کنن تخری
ــراد  ــن اف ــه ای ــودجویی را ب ــن س ــازه ای ــال اج ح

ــت.  ــداده اس ن
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــنتی بس ــب س ــروه ط کارگ
جلســات  تشــکیل  بــا  اصفهــان   اســتان 
و اســتفاده از نظــرات کارشناســی متخصصــی طــب 
ســنتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان توانســته 
بــه خوبــی راه ورود ایــن نــوع طــب بــه طــب 
نویــن را بیابــد. برگــزاری کنفرانس هــای علمــی 
طــب تلفیقــی ویــژه پزشــکان و پیراپزشــکان از 

دســتمایه های ایــن کارگــروه اســت.

بسیج جامعه پزشکی از دل روستاهای دوردست تا کنفرانس های تخصصی دانشگاهی

کرد: کشور مطرح  فرمانده نیروی انتظامی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور



یادداشت سردبیرسرمقاله 

منابــع آگاه آمریکایــی کــه خواســتند نامشــان فــاش 
نشــود، اعــام کردنــد: پیشــنهادهایی کــه دولــت 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در حــال 
بررســی کــردن آن بــود تــا ســپاه پاســداران ایــران بــه 
عنــوان یــک ســازمان تروریســتی خوانــده شــود، بــه 
حــال توقــف در آمــده اســت؛ چــرا کــه مقامــات ارشــد 
ــه  ــد ک ــدار داده ان ــکا هش ــی آمری ــی و اطاعات دفاع
ــی داشــته  ــی را در پ ــد پیامدهای ــدام می توان ــن اق  ای

باشد.
نیــز  اروپایــی  و  آمریکایــی  آگاه  مقامــات  دیگــر 
ــن  ــرای پیشــبرد ای ــه ب ــی ک ــد: تاش های اعــام کردن
ــز  ــت آن نی ــده و عل ــف ش ــد، متوق ــنهاد می ش پیش
بحــث و اختافــات داخلــی از جملــه درخصــوص 
ــد  ــی می توان ــن اقدام ــه چنی ــت ک ــئله اس ــن مس ای
ــت  ــد، مخالف ــف کن ــش را تضعی ــه داع ــگ علی جن
ــد  ــته باش ــی داش ــدی را در پ ــدان کلی ــی متح برخ
و هرگونــه دورنمــای دیپلماتیــک میــان آمریــکا و 
ایــران را از بیــن ببــرد کــه ســرانجام موجــب پیچیــده 
شــدن اجــرای توافــق هســته ای ایــران و گــروه 5+1 

می شــود.
بنــا بــر اعــام ایــن منابــع آگاه، ایــن پیشــنهاد 

از چنــد هفتــه پیــش در حــال بررســی بــوده و 
ــاه  ــار طــی م ــرای نخســتین ب ــی می شــد ب پیش بین
کنونــی ارائــه شــود؛ امــا ایــن ایــده در حــال حاضــر 
متوقــف شــده و هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا در 
ــه  ــا اینک ــه ی ــا ن ــد ی ــد ش ــرح خواه ــز مط ــده نی آین
ــد  ــی خواه ــان آن ک ــدن، زم ــرح ش ــورت مط  در ص

بود.
بــه گــزارش رویتــرز، کاخ ســفید بــه درخواســت های 
ــن موضــوع  ــاره ای ــار نظــر درب ــرای اظه مطرح شــده ب

تاکنــون پاســخ نــداده اســت.
نــام  افــزودن  ارشــد دیگــر گفــت:  یــک مقــام 
تروریســتی  ســازمان های  فهرســت  بــه  ســپاه 
ــکا و متحــدان  ــان آمری ــث ایجــاد اصطــکاک می باع
امضــای  پــی  در  آن خواهــد شــد کــه  اروپایــی 
توافــق هســته ای ســال 2015 در تــاش هســتند 
 فعالیت هــای تجــاری خــود را بــا ایــران تقویــت 

کنند.
ــاره  ــد کــه گفت وگــو درب ــی می گوین مقامــات آمریکای
ــا  ــت؛ ام ــان اس ــان در جری ــپاه همچن ــام س درج ن
ــق  ــه تعوی ــن پیشــنهاد ب در حــال حاضــر بررســی ای

ــاده اســت. ایســنا افت

در پی هشدار مقامات امنیتی و اطالعاتی آمریکا

واشنگتن از تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران عقب نشینی کرد

حتما بخوانید!
باید به سمت صنایع دفاعی ... یکشنبه  08  اسفندماه   21395

ـــمـــاره  380  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اقتصاد فرهنگ را باید جدی گرفت                                         
ادامه از صفحه یک: 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

 الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاید در گذشــته جامعــه ای بــدون 
ــا توجــه انــدک بــه مقولــه فرهنــگ می توانســت  توجــه یــا ب
ــی  ــه نظام ــت، حیط ــاد، صنع ــد اقتص ــاد همانن ــایر ابع  در س
و ... بــه شــرایط و جایــگاه مناســبی برســد، امــا امــروزه هــر 
چــه پیــش می رویــم وابســتگی ســایر حوزه هــا بــه فرهنــگ 
بیشــتر و بیشــتر می شــود تــا حــدی کــه می تــوان ادعــا کــرد 
در آینــده نزدیــک ایــن وابســتگی بــه انــدازه ای زیــاد خواهــد 
شــد کــه عمــا بــدون موفقیــت و پیشــرفت در حــوزه فرهنــگ 
ــاد  ــرفت در ابع ــود و پیش ــکان بهب ــای آن، ام و زیرمجموعه  ه

ــن اســت. اشاره شــده غیرممک
در طــول تاریــخ، بشــر بــرای پیشــرفت و موفقیــت فرهنگــی 
بنــا بــر اقتضــای زمــان - خواســته یــا ناخواســته - از 
ــی  ابزارهــای مختلفــی اســتفاده کــرده اســت. در زمــان کنون
 و بــه احتمــال زیــاد تــا آینــده ای بســیار دور تنهــا ابــزار مؤثــر 
و کارآمــد انجــام فعالیــت در قلمــرو فرهنگــی جوامــع، ابــزاری 

بــه نــام »اقتصــاد فرهنــگ« اســت. 
اقتصــاد فرهنــگ، شــاخه ای جدیــد و بســیار کاربــردی 
ــورد  ــه م ــه خمیرمای ــت ک ــاد اس ــم اقتص ــذار از عل و تاثیرگ
اســتفاده در آن کاالهــا و خدمــات فرهنگــی هســتند. هماننــد 
فنــاوری اقتصــاد  نظیــر  اقتصــاد  زیربخش هــای   ســایر 
اقتصــاد انــرژی، اقتصــاد کشــاورزی و .... در اقتصــاد فرهنــگ 
نیــز از تکنیک هــا و روش هــای علــم اقتصــاد بــرای اســتفاده 
 بهینــه از منابــع کمیــاب بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا 
ــه اهــداف  و خواســته های نامحــدود در راســتای دســتیابی ب
ــه صــورت اثربخــش  ــورد انتظــار ب از پیــش تعیین شــده و م

می شــود. بهره بــرداری 
بررســی ها حاکــی از ایــن هســتند کــه اغلــب زیربخش هــای 
علــم اقتصــاد در صــورت فعالیــت مناســب، منافعــی را 
ایجــاد می کننــد کــه اغلــب منافــع اقتصــادی اســت و کمتــر 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــی و ... ب ــع اجتماع ــده مناف تامین کنن
ــا در  ــن زیربخش ه ــا ای ــگ ب ــاد فرهن ــا اقتص ــتند؛ ام هس
ــرده  ــل ک ــز عم ــاوت و متمای ــب بســیار متف  بســیاری از جوان
و در صــورت موفقیــت منافعــی را ایجــاد می کنــد کــه بســیار 
ــه  ــه اختصــار ب حائــز اهمیــت و حیاتــی هســتند؛ در ادامــه ب

ــود: ــاره می ش ــا اش ــواردی از آن ه م
ــگ ــای فرهن ــد غن ــی: همانن ــای فرهنگ ــع و کارکرده  - مناف
افزایــش ســرمایه فرهنگــی، امنیــت فرهنگــی و صــدور 
ــه ســایر جوامــع و در مجمــوع  پیــام و ارزش هــای انقــاب ب
توســعه فرهنگــی و توســعه پایــدار. بــه عنــوان نمونــه هرچــه 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــد، ب ــته باش ــق داش ــگ رون ــاد فرهن اقتص
موازنــه صــادرات و واردات کاالهــا و خدمــات فرهنگــی 
 بــه ســود جامعــه اســت؛ لــذا صــادرات بیشــتر کاالهــا 
و خدمــات فرهنگــی کــه بــه طــور ذاتــی حــاوی ارزش هــای 
جامعــه و انقــاب هســتند، زمینــه صــدور پیــام انقــاب 

اســامی را فراهــم می آورنــد.
- منافــع و کارکردهــای اقتصــادی: درآمدزایــی اشــتغال زایی 
 کاهــش و ابســتگی بــه نفــت، رونــق کســب و کار و ... 
ــدار، بعضــی از منافــع و  و در مجمــوع توســعه اقتصــادی پای

کارکردهــای اقتصــادِی اقتصــاد فرهنــگ هســتند.
- منافــع و کارکردهــای اجتماعــی: مــواردی هماننــد انســجام 
ــرمایه  ــش س ــی، افزای ــات اجتماع ــود تعام ــی، بهب اجتماع

ــی و  ... . اجتماع
ــوان  ــای ت ــت و ارتق ــی: تقوی ــای سیاس ــع و کارکرده - مناف
بهبــود  و  بین الملــل  ســطح  در  فرهنگــی  دیپلماســی 
ــت  ــد فعالی ــور همانن ــل کش ــی در داخ ــای سیاس فعالیت ه

احــزاب و نهادینــه شــدن فرهنــگ دموکراســی و ... . 
ــگ  ــاد فرهن ــق اقتص ــی: رون ــای امنیت ــع و کارکرده - مناف
ــوع  ــر ن ــی آورد و از ه ــود م ــه وج ــی را ب ــدار داخل ــه اقت زمین
بســیار   ... و  نظامــی  ابزارهــای  هماننــد  دیگــری  ابــزار 
اثربخش تــر اســت؛ زیــرا اقتصــاد فرهنــگ هــم بــه تحکیــم 
نظــام اقتصــادی کمــک می کنــد و هــم مســتحکم کننده 
فرهنــگ جامعــه اســت؛ در هــر دو ُبعــد اســتقال و وابســته 
ــه فرمــوده امــام)ره(  ــگان را در پــی دارد و ب ــه بیگان ــودن ب نب
فرهنــگ مســتقل و غیروابســته اســتحکام جامعــه را در همــه 
ــگ و  ــه دار فرهن ــه داعی ــا ک ــور م ــن می کند.کش ــاد تضمی ابع
ــوزه  ــت، در ح ــامی ایرانی اس ــه دار اس ــل و ریش ــدن اصی تم
اقتصــاد فرهنــگ در جایــگاه مناســبی قــرار نــدارد و از منافــع 
اشاره شــده و ســایر منافــع ایــن حــوزه بهــره ناچیــزی 
می بــرد؛ لــذا همــگان بایــد اهتمــام جــدی داشــته باشــند تــا 

ــه باشــیم. ــن زمین ــت در ای شــاهد رشــد و موفقی

فاطمه)س( و پیامبر)ص(                          
ــخصی  ــا ش ــه تنه ــرم صلی هللا علیه وآل ــر اک ــت پیامب دخ
ــدر و  اســت کــه در نظــر رســول خــدا دارای بزرگــی و ق
منزلــت ویــژه اســت. پیامبــر)ص( دربــاره فاطمــه)س( 
می فرماینــد: »فداهــا ابوهــا« یــا »فاطمــه بضعــه منــی«؛ 
این گونــه ســخنان از روی مهــر و محبــت پــدری نیســت؛ 
زیــرا پیامبــر مامــور بــه رســالت الهــی اســت و هر ســخن 
ــه  ــا نزدیک تریــن افــراد ب ــاط ب و رفتــارش حتــی در ارتب
ــا  ــق ب ــی و مطاب ــدس اله ــد از سرچشــمه ذات اق او بای
ــر  ــار پیامب ــیوه رفت ــخنان و ش ــد. از س ــالتش باش رس
ــام  ــرا علیهاالس ــه زه ــا فاطم ــه ب ــرم صلی هللا علیه و آل اک
 پــی می بریــم کــه عــاوه بــر محبــت فطــری پــدر 
انســانی و معنــوی، دینــداری   و فرزنــدی، فضایــل 
و پارســایی ام االئّمــه، حضــرت فاطمــه علیهاالســام 
دلیــل اصلــی جالــت و بزرگــی قــدر آن بانــو نــزد پــدر 

ــوده اســت.  ب
در خبــر اســت کــه رســول خــدا شــبی نــزد خدیجه)س( 
بــود و بــا ایشــان ســخن می گفــت. رســول خــدا 

ــی؟  ــخن می گوی ــه س ــا ک ــد: ب فرمودن
ــا ایــن جنیــن کــه در شــکم  فرمــود: ای رســول  خــدا،  ب

دارم. 
رســول خــدا فرمودنــد: بشــارت بــاد تــو را کــه جبرئیــل 

مــرا بشــارت داد مادینــه اســت و مــادر امامــان. 
همچنیــن نقــل شــده کــه: »یــک روز رســول خــدا)ص( 
ــردی  ــوت اذن هللا«. م ــی بی ــد: »ف ــه را خواندن ــن آی ای
برخاســت و گفــت: ایــن خانه هــا کــدام اســت؟ فرمودنــد: 
و  برخاســت  ابوبکــر  اســت.  پیغامبــران  خانه هــای 
ــن  ــی از ای ــه و عل ــه فاطم ــدا خان ــول خ ــت: ای رس گف
ــن  ــان فاضل تری ــه ایش ــد:  خان ــت؟ فرمودن ــه اس جمل

خانه هــای ایشــان اســت.«
 در نقــل دیگــر آمــده اســت: در ابتــدای دعــوت پیامبــر 
اکــرم بــه اســام، کفــار دنــدان مبــارک حضــرت را 
ــد  ــدی روی ایشــان می ریختن  شکســتند و خــاک و پلی
و حضرتــش را ســاحر و کاهــن و مجنــون می خواندنــد. 
الّلــه   ُیــؤُذوَن  ِذیــَن  الَّ »اِّن  مبارکــه  آیــه  تفســیر  در 

َوَرُســوَله«. )ســوره احــزاب /57(
 از قــول عبدالّلــه  مســعود نقــل شــده اســت کــه گفــت: 
دیــدم رســول خــدا را در مســجدالحرام ســر بــه ســجود 
ــف وی  ــان دو کت ــتر می ــکنبه ش ــری ش ــه کاف ــاده ک نه
فروگذاشــت. رســول ســر از زمیــن برنداشــت تــا آنــگاه 
کــه فاطمــه زهــرا علیهاالســام بیامــد و آن از کتــف وی 

بینداخــت.
َلَمْوِعُدُهــْم  َجَهنَّــَم  »اِنَّ  آیــه  جبرئیــل  کــه  روز  آن   
حضــرت  آورد،  را   )43/ حجــر  )ســوره  َاْجَمِعیــَن« 
ــس از  ــتند و هیچ ک ــیار گریس ــدند و بس ــاک ش اندوهن
صحابــه زهــره نداشــت کــه از ســّر آن تأثــر شــدید جویــا 
شــود. عبدالرحمــن عــوف می دانســت کــه رســول خــدا 
بــه دیــدار فاطمــه آســایش می یابــد. از حضــرت فاطمــه 
خواســت تــا از پیامبــر اکــرم ســبب ایــن انــدوه بــزرگ 
ــام  ــه علیهاالس ــه فاطم ــواب ب ــر در ج ــد. پیامب را بپرس
فرمودنــد: چــه پرســی از آنچــه وهــم و فهــم هیــچ کــس 

ــدان نرســد؟  ب
چــون حضــرت اشــاره ای بــه ابــواب جهنــم و چگونگــی 
بیفتــاد علیهاالســام  فاطمــه  دوزخ کردنــد،   درکات 

ــت:  ــد، گف ــاز آم ــوش ب ــه ه ــون ب ــد؛ چ ــوش ش و بیه
ــار«. ــل الّن ــن دخ ــل لم ــل الوی »الوی

خبر سیاسی 

سخنگوی شورای نگهبان:

 الیحه برنامه ششم ایراداتی دارد 
ــان  ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای  عباس
شــورای  توســط  بررسی شــده  مصوبــات  دربــاره 
در  مصوبــه  چنــد  چهارشــنبه  روز  نگهبــان گفــت: 
جلســه شــورای نگهبــان بررســی شــد؛ نخســت طــرح 
استفســاریه تبصــره 4 مــاده 52 قانــون انتخابــات بــود 
ــان ارســال  ــه شــورای نگهب ــت ب ــا هــم دو نوب کــه قب
شــده بــود و توســط شــورا ایراداتــی نســبت بــه آن وارد 
شــد. صــرف نظــر از عــدم تطابــق ســوال و پاســخ ایــن 
ــاکان  ــان کم ــورای نگهب ــابق ش ــراد س ــاریه، ای استفس
بــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن استفســاریه مغایــر 
اصــل ٩٩ قانــون اساســی و نظریــه تفســیری شــورای 

ــان اســت. نگهب
ــده  ــر بررسی ش ــه دیگ ــاره دو مصوب ــه درب وی در ادام
ــا  در جلســه شــورای نگهبــان گفــت: عــدم مغایــرت ب
شــرع و قانــون اساســی طــرح اصــاح بنــد الــف مــاده 
١٠٣ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و الیحــه 
اساســنامه ســازمان فرهنگی هنــری فارســی زبانان 

ــه مجلــس شــورای اســامی اعــام شــد. ــا( ب )ایت
کدخدایــی در بــاره الیحــه برنامــه ششــم توســعه 
کشــور نیــز گفــت: هنــوز پاســخ شــورای نگهبــان را بــه 

ــم. ــال نکردی ــامی ارس ــورای اس ــس ش مجل
 اصاحــات مجلــس شــورای اســامی بررســی شــده و 
ظــرف چنــد روز آینــده پاســخ را بــه مجلــس شــورای 
اســامی اعــام می کنیــم؛ البتــه ایــن الیحــه ایراداتــی 

دارد. ایســنا

ــی در همایــش  حجت االســام و المســلمین حســن روحان
سراســری مجریــان برگــزاری انتخابــات 13۹۶ ضمــن تاکیــد 
ــات قطبــی شــود، از همــه  ــر اینکــه نبایــد بگذاریــم انتخاب ب
مراقــب  خواســت  انتخابــات  برگــزاری  دســت اندرکاران 
باشــند از امکانــات دولتــی و عمومــی، بــه نفــع جنــاح و فــرد 

اســتفاده نشــود کــه ایــن کار حــرام اســت.
رئیس  جمهــور خطــاب بــه مجریــان انتخابــات سراســر 
ــات  ــته انتخاب ــال گذش ــان س ــه پای ــان اینک ــا بی ــور ب کش
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــردم برگ ــه م ــور آگاهان ــا حض ــکوهی ب باش
داشــت: مــردم در ایــن انتخابــات هوشــیاری نشــان دادنــد 

و اقــدام ایــن ملــت بــزرگ شــایان تحســین اســت. آن هــا 
نشــان دادنــد اگــر تصمیمــی بگیرنــد و بــه صحنــه بیاینــد، 

ــد. ــش می برن ــه پی ــور را ب ــام ام تم
ــیم در  ــت باش ــد مراقب ــه بای ــرد: هم ــح ک ــی تصری روحان
ــع  ــه نف ــی ب ــات عمومــی و دولت ــات از امکان ــان انتخاب جری
فــرد، گــروه و جنــاح خاصــی اســتفاده نشــود؛ چــرا کــه ایــن 

ــوع اســت. حــرام و ممن
ــه  ــی ب ــات دولت ــرد: امکان ــان ک ــوری خاطرنش رئیس  جمه
ــه  ــوا، نیروهــای مســلح و هم ــه ق ــه، هم ــام کلم ــای ع معن
ــامل  ــوند، ش ــال اداره می ش ــه از بیت الم ــتگاه هایی را ک دس
تریبون هــای  از  نــدارد  حــق  هیچ کــس  و  می شــود 
ســایت هایی  و  روزنامه هــا  و  ملــی  رســانه  و  عمومــی 
ــا  ــرد ی ــغ ف ــرای تبلی ــوند، ب ــال اداره می ش ــه از بیت الم ک
 جنــاح خاصــی اســتفاده کنــد؛ ایــن موضــوع ممنــوع اســت 
و مســئول آن هــم وزارت کشــور و مســئوالن ایــن وزارتخانــه 

. هستند
روحانــی تصریــح کــرد: در ایــن موضــوع نمی پذیــرم کســی 
اعــام کنــد شــورای نگهبــان مســئول اســت. شــورای نگهبــان 

ــذا  ــده دارد؛ ل ــر عه ــات را ب ــر انتخاب ــارت ب ــئولیت نظ مس
ــل آن بایســتیم  ــد در مقاب ــد، بای ــف کن ــردی تخل چنانکــه ف

ــم. ــراض کنی و اعت
کشــورمان  قــدرت  بزرگ تریــن  را  انتخابــات  روحانــی 
در برابــر دشــمنان دانســت و گفــت: اینکــه کشــورمان 
اســتوار  خــود  پــای  روی  مشــکات  همــه   علی رغــم 
و پابرجــا ایســتاده، بــه دلیــل انتخابــات و حضــور مــردم پای 

ــت. صندوق آراس
وی بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر 
حق النــاس دانســتن رأی مــردم گفــت: همــه بایــد مراقبــت 
و دقــت کنیــم تــا ایــن تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب رعایــت 

شــود.
روحانــی در ادامــه ســخنان خــود لــزوم توجــه بــه اقتصــاد 
ــم  ــر معظ ــت: رهب ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــی را م مقاومت
ــد  ــی تأکی ــی اقتصــاد مقاومت ــر سیاســت های کل ــاب ب انق
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــد ب ــن تأکی ــتند و ای ــراوان داش ف
ایــن موضــوع یــک ضــرورت اســت؛ دشــمن نیــز در زمــان 

ــی آورد. ــار م ــادی فش ــش اقتص ــه بخ ــا ب ــم، عمدت تحری
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عضــو شــورای شــهر اصفهــان در یــادواره ســردار شــهید 
ــای  ــدس نیروه ــاع مق ــت: در دوران دف ــی گف ــم خلیل ابراهی
همــه  در  خط شــکن  نیروهــای  جــزو  لنجــان  منطقــه 
عرصه هــا بودنــد. در ایــن مراســم کــه در ســالن ورزشــی 
شــهر باغشــاد و بــا حضــور باشــکوه مــردم والیتمــدار لنجــان 
برگــزار شــد، ســردار کریــم نصــر عضــو شــورای شــهر اصفهــان 
و از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس، طــی ســخنانی ضمــن 
ــه مناســبت شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س(  تســلیت ب
عنــوان کــرد: خــدا را شــاکریم کــه در منطقــه ای حضــور 
ــید  ــت هللا س ــون آی ــی چ ــود بزرگان ــل وج ــه دلی ــه ب ــم ک داری
ابوالحســن اصفهانــی، حــاج آقــا رحیــم اربــاب، آیــت هللا 
 ریــزی و فرماندهــان بزرگــی چــون ســردار شــهید شــاهمرادی

ســردار شــهید قجــه ای، ســردار شــهید باغبــان، ســردار شــهید 
طاهــری و دیگــر ســرداران و شــهدای عزیــز، منطقــه ای 
بابرکــت اســت. ســردار نصــر در ادامــه اظهــار داشــت: در 
جــزو  لنجــان  منطقــه  نیروهــای  مقــدس  دفــاع  دوران 

نیروهــای خط شــکن در همــه عرصه هــا بودنــد و ســردار 
شــهید ابراهیــم خلیلــی، یکــی از فرماندهــان صف شــکنی 
 بــود کــه در عملیــات خیبــر کــه اولیــن عملیــات خاکــی، آبــی 
ــن  ــرد و در همی ــادی ک ــادت های زی ــود رش ــم ب ــیار مه و بس
ــع شــهادت رســید. ســردار نصــر در  ــض رفی ــه فی ــات ب عملی
ادامــه ســخنرانی خــود بــه تشــریح جنــگ تحمیلــی پرداخــت 
ــواع  و گفــت: در دوران دفــاع مقــدس بســیاری از کشــورها ان
ســاح ها را در اختیــار دشــمن قــرار می دادنــد و ایــن در 
حالــی بــود کــه دشــمنان از دادن ســاح بــه مــا بــه هــر نحــو 
ــا  ــد و حتــی ســیم خــاردار را از م ــری می کردن ممکــن جلوگی
ــرزم  ــدس و هم ــاع مق ــده دف ــن فرمان ــد. ای ــغ می کردن دری
ــه در  ــزی ک ــا چی ــار داشــت: تنه ــی اظه ــم خلیل شــهید ابراهی
ــادی  ــت جه ــرد، مدیری ــروز ک ــا را پی ــدس م ــاع مق دوران دف
فرماندهــان و رشــادت ســربازان اســام بــود کــه ســردار 
ــه  ــود ک ــدس ب ــاع مق ــان دف ــن فرمانده ــی از ای ــی، یک خلیل

بــا تدبیــر و مدیریــت جهــادی خــود توانســت در ســخت ترین 
ــردار  ــد. س ــم بزن ــی را رق ــای بزرگ ــگ، پیروزی ه ــرایط جن ش
نصــر به تشــریح وضعیــت کنونــی جهــان و کشــورمان پرداخت 
ــون  ــت خ ــه برک ــامی ب ــدس اس ــام مق ــرد: نظ ــوان ک و عن
ــان برخــوردار  ــی در جه ــز از چنیــن قدرت همیــن شــهدای عزی
شــده کــه هیــچ کشــوری جرائــت حملــه نظامــی را بــه کشــور 
ــد  ــکا می گوی ــد آمری ــور جدی ــه رئیس جمه ــدارد و اینک ــا ن م
ــن  ــرای ای ــت ب ــز اس ــران روی می ــرای ای ــا ب ــه گزینه ه هم
ــا  اســت کــه مدیــران کشــور را ســرگرم تهدیــد نظامــی کنــد ت
آن هــا از مشــکات اصلــی همچــون مشــکات اقتصــادی غافل 
شــوند. عضــو شــورای شــهر اصفهــان در پایــان تنهــا راه مقابلــه 
بــا مشــکات کشــور را الگوبــرداری از فرماندهان دفــاع مقدس 
دانســت و گفــت: فقــط بــا مدیریــت جهــادی کــه نمونــه آن را 
ــر مشــکات  ــم ب ــم، می توانی ــی شــاهد بودی ــگ تحمیل در جن
ــخنرانی  ــش از س ــکوه پی ــم باش ــن مراس ــم. در ای ــه کنی غلب

ســردار نصــر، ســرهنگ صادقــی از فرماندهــان دفــاع مقــدس 
ــی از دوران  ــر خاطرات ــه ذک ــی ب ــهید خلیل ــان ش و از همرزم
ــهید  ــردار ش ــادت های س ــی از رش ــدس و خاطرات ــاع مق دف
ــردار  ــر س ــات خیب ــرد: در عملی ــوان ک ــت و عن ــی پرداخ خلیل
ــر  ــه ب ــود ک ــان ب ــد و چن ــروح ش ــار مج ــی دو ب ــهید خلیل ش
زمیــن افتــاد و خــون از بدنــش جــاری بــود، ولــی بــا همیــن 
ــه دســت گرفــت  ــا خاســت و اســلحه ب ــه پ ــاره ب شــرایط دوب
ــود ــات ب ــی عملی ــه فرمانده ــه کارش ک ــود ب ــام وج ــا تم  و ب
پرداخــت. ایشــان تــا آخریــن نفــس بــرای عــزت و ســربلندی 
نظــام اســامی و کشــور عزیزمــان جنگیــد. در قســمتی از ایــن 
ــم  ــردار کری ــط س ــه« توس ــل طائی ــاب »خلی ــم از کت مراس
ــهردار  ــی ش ــدس صدیق ــهر، مهن ــه زرین ش ــام جمع ــر ام نص
 باغشــاد، خدامــراد صالحــی معــاون فرمانــداری لنجــان
ــد.گفتنی  ــی ش ــوی و... رونمای ــردار موس ــی، س ــردار رضای س
اســت کتــاب »خلیــل طائیــه« خاطرات ســردار رشــید اســام 
ــه  ــدس اســت ک ــاع مق ــی در دوران دف ــم خلیل شــهید ابراهی
ــت قرض الحســنه  ــا هم ــی و ب ــای اســماعیل امین توســط آق

امــام صــادق)ع( محلــه نوگــوران منتشــر شــده اســت.

اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،   علــی 
در گفت وگــو بــا روزنامــه »الخبــر« الجزایــر در پاســخ بــه این 
ســوال کــه آیــا ایــران درخصــوص ایســتادگی بر ســر مســئله 
فلســطین دچــار هزینــه شــده یــا خیــر، گفــت: همین طــور 
 اســت؛ مــا فشــارهای زیــادی را در ایــن خصــوص متحمــل 
شــدیم.رئیس مجلــس شــورای اســامی بــر همین اســاس 
ــادآور شــد:  ــرد و ی ــرات هســته ای اشــاره ک ــان مذاک ــه زم ب
زمانــی در مذاکــرات هســته ای یکــی از رجــال غربــی مطلبــی 
را بــه مــن گفــت بــا ایــن مضمــون کــه چــون شــما موضــع 
ــه  ــد، مــا در زمین ــال مســئله فلســطین داری مقاومــت در قب

ــرژی هســته ای علیــه شــما موضع گیــری داریــم. ان
کشــورهای  پراکندگــی  درخصــوص  ادامــه  در  وی 
منظــر  ایــن  از  اســرائیل  قدرت یابــی  و  اســامی 
در  ترویســتی  بحران هــای  و  پراکندگــی  کــرد:  عنــوان 
کشــورهای اســامی باعــث شــده رژیــم صهیونیســتی 
شــده  حریــص  فلســطین  مســئله  در  دخالــت   در 
و بــه عامــل محرکــی بــرای افزایــش و دامــن زدن بــه 

مســائل داخلــی کشــورهای مســلمان تبدیــل شــود؛ چنانچــه 
خــود ســران رژیــم صهیونیســتی، حمایت هــا از جبهــه 

ــد. ــره را اعامکردن النص
الیجانــی علــت آن را چنیــن تشــریح کــرد: علــت ایــن اســت 
کــه ایــران نمی خواهــد اســتقال خــود را از دســت بدهــد و 
ــد  ــذا غــرب می گوی ــای خــود بایســتد؛ ل می خواهــد روی پ
انقــاب کردیــد، امــا کار مــا را انجــام دهیــد و موضــع خــود 

ــا  ــم آن ه ــی ه ــد؛ از طرف ــر دهی ــطین تغیی ــر فلس را در براب
ــده  ــا مصرف کنن ــک صرف ــائل تکنولوژی ــد در مس می خواهن

باشــیم؛ در حالــی کــه قصــد داریــم مســتقل باشــیم.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پایــان بــا بیــان اینکــه 
جمهــوری اســامی هزینــه اســتقال سیاســی، فرهنگــی و 
ــت،  ــوده اس ــده نب ــه بی فای ــه البت ــد ک ــادی را می ده اقتص
ــان روی  ــده خودم ــث ش ــا باع ــرد: تحریم ه ــان ک خاطرنش
ــای  ــا ضرره ــر تحریم ه ــی اگ ــم و حت ــا کار کنی تکنولوژی ه
ــد طوالنی مــدت هــم  ــا فوای ــا داشــت، ام ــرای م مقطعــی ب

داشــت؛ از ایــن رو در مســیر خــود مصــر هســتیم. مهــر

ســردار حســین اشــتری، فرمانــده نیــروی انتظامــی کشــور 
ــه  ــت و هم ــاص ماس ــت خ ــوع امنی ــه موض ــان اینک ــا بی ب
دســتگاه ها بایــد بــه کمــک نیــروی انتظامــی بیاینــد، گفــت: 
طبــق قانــون، مســئولیت امنیــت انتخابــات بــه عهــده نیــروی 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــروی انتظام ــت.فرمانده نی ــی اس انتظام
ســعی می کنیــم بانــک اطاعاتــی اســتعامات را بــه روز کنیــم 
تــا بــا دقــت و ســرعت بیشــتر پاســخگو باشــیم. از ماه هــای 
ــم.وی  ــت کردی ــات حرک ــع اطاع ــت تجمی ــته در جه گذش
ــت آرامــش  ــد در جه ــم بای ــه بتوانی ــرد: هــرکاری ک ــد ک تاکی
انتخابــات انجــام دهیــم. یکــی از موضوعــات چالش برانگیــز 
همیــن اجــرای احــکام اســت کــه مــا در ایــن زمینــه مجــری 
ــر الزم  ــن اگ ــی شــورای تامی ــا  هماهنگ ــم ب هســتیم و گفتی

اســت، انجــام شــود و اگــر الزم نیســت انجــام نشــود.
وی دربــاره برنامه هــای ناجــا در چهارشــنبه آخــر ســال گفــت: 

در چهارشــنبه آخــر ســال همــه اراذل واوبــاش شناســنامه دار 
ــکل  ــار مش ــم، دچ ــورد نکنی ــر برخ ــم و اگ ــع می کنی را جم
ــردار  ــد. س ــد باش ــورد بای ــه برخ ــن زمین ــویم و در ای می ش
ــت  ــی امنی ــرد: کارگروهــی در شــورای عال ــد ک اشــتری تاکی
ــرل  ــل کنت ــه از قب ــده ک ــکیل ش ــیب زا تش ــراد آس ــرای اف ب
می شــوند؛ در چهارشــنبه آخــر ســال گذشــته از همیــن 
ــه  ــم و ب ــگاه ها بردی ــل ورزش ــدادی را داخ ــراد، تع ــپ اف تی
آن هــا گفتیــم همیــن جــا بمانیــد و ورزش کنیــد و بازداشــت 
ــورد  ــم برخ ــوری ه ــم؛ ط ــم می دهی ــام ه ــد؛ ش ــم نبودن ه
می کنیــم کــه شــکایت نکننــد. فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا 
بیــان اینکــه در 5 یــا ۶ حــوزه انتخاباتــی درگیــری خواهیــم 

داشــت، گفــت: بــه فرماندهــان گفتیــم نیــاز نیســت برخــورد 
شــود و بــه آرامــش توجــه کننــد. در همــه انتخابــات  درگیــری 
ــوده. در دوره  ــاوت ب ــا متف ــا شــدت درگیری ه داشــته ایم؛ ام

ــتیم. ــا نداش ــی در درگیری ه ــچ تلفات ــات هی ــل انتخاب قب
وی در ادامــه گفــت: می بینیــد هــر جــا زد و خــورد می شــود 
ــر  ــواری کوتاه ت ــند و دی ــط می کش ــی را وس ــروی انتظام نی
و مظلوم تــر از ناجــا نیســت؛ امــا این طــور  نبــوده کــه 
ــه  ــی ب ــروی انتظام ــد. نی ــش کردن ــد پخ ــبکه های معان ش
ــه  ــاز ب ــا نی ــر ج ــا ه ــد؛ ام ــل می کن ــی خــود عم ــه ذات وظیف
ــا در  ــده ناج ــم. فرمان ــی داری ــا آمادگ ــد، م ــی باش هماهنگ
ــم؛  ــارف نداری ــی تع ــا کس ــت ب ــرد: در امنی ــد ک ــان تاکی پای
ــه  ــم ب ــی ه ــر جای ــر ســاده ای نیســت. اگ ــت ام چــون امنی
مامــوران توهیــن و ســنگ پرتــاب شــد، صبــوری می کنیــم؛ 
امــا اگــر جایــی امنیــت انتخابــات و امنیــت شــهر و اســتانی  
بــه مخاطــره بیفتــد، بــه هیچ وجــه از وظایــف خــود کوتاهــی 
ــزرگ  ــن ســرمایه ب ــرادی از راه برســند و ای ــا اف ــم ت نمی کنی

ــنیم ــد. تس ــن ببرن ــامی را از بی ــاب اس انق

سردار نصر در یادواره سردار شهید ابراهیم خلیلی:

مدیریت جهادی، تنها راه غلبه بر مشکالت

رئیس مجلس شورای اسالمی:

تحریم ها، ضرر مقطعی و فواید طوالنی مدت داشت

فرمانده نیروی انتظامی کشور مطرح کرد:

جمع آوری اراذل واوباش شناسنامه دار

روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 1396:

 استفاده از امکانات دولتی 
به سود فرد و جناح خاص، حرام است

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 74/ش مورخ ۹5/١٠/22 شورای محترم اسامی شهر نطنز نسبت 
به فروش جوی عمومی متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید رجایی نبش کوچه نجمیه اقدام نماید. متقاضیان 

می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 95/12/14 به شهرداری مراجعه 

نمایند. تلفن تماس: 031-54222119

شهرداری نطنز

سید محسن تجویدی - شهردار

ثبت نام داوطلبان نمایندگی میان دوره ای شهرستان اصفهان از 8 تا 14 اسفند
در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن بدین وسیله به اطاع اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان میرساند که ثبت نام 

از داوطلبان نمایندگی اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسامی در این حوزه انتخابیه از روز یکشنبه مورخ 1395/12/08 تا روز شنبه مورخ 1395/12/14 جمعا به مدت 

7روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطلبان می توانند به منظور اعام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به این فرمانداری یا ستاد انتخابات کشور مراجعه و 
اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

1- اصل کارت ملی و سه نسخه تصویر آن  2- اصل شناسنامه عکس دار  و سه نسخه تصویر کلیه صفحات آن 3- عکس جدید 4*3 ده قطعه )ترجیحا با زمینه روشن(
4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل که معتبر باشد. 5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای 
موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی.  6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه 

عمومی. 
به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
2- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه.
4- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن.

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 
6- سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. 7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. 

تبصره 1: داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسام مذکور در بند )1(مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصره 2: هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود.

بر اساس قانون تفسیر ماده )28(که در تاریخ 13۹0/05/15 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی، مدرکی است که واجد ارزش استخدام می باشد.

در ضمن به استناد تبصره 2 ماده ۹ قانون یادشده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند. در غیر اینصورت نامزدی آنان کا باطل 

واز شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محرو م میگردند.

همچنین به استناد ماده 4۶ قانون مذکور هریک از داوطلبان نمایندگی میتوانند شخصا و به صورت کتبی انصراف خود را به فرمانداری حوزه انتخابی یا وزارت کشور اعام نمایند و عدول 

از انصراف هم پذیرفته نیست.
فضل هللا کفیل - فرماندار مرکز حوزه انتخابی شهرستان اصفهان

حســین دهقــان، وزیــر دفــاع، در نشســت مشــترک 
عاقمندیــم  گفــت:  دفــاع  وزارت  و  علــوم  وزارت 
کمــک  دانشــگاه ها  در  پژوهــش  توســعه   بــه 
کنیــم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تهدیــدات کشــور وضعیــت 
افزایشــی و پیچیــده ای دارد، گفــت: مــا بایــد بــه ســمت 
ــمتی  ــه س ــد ب ــم؛ بای ــان بروی ــی دانش بنی ــع دفاع صنای

برویــم کــه دانشــگاه تهدیــدات و دفــاع و نیازهــا را 
ــا  ــم. م ــدام کنی ــا اق ــع نیازه ــرای رف ــد و ب تشــخیص ده
ــرای دشــمن ایجــاد  ــه ب ــم ک ــی کار کنی ــد در حوزه های بای
غافلگیــری کنــد. وزیــر دفــاع خاطرنشــان کــرد: مــا بایــد 
ــی  ــه در عرصه های ــیم ک ــته باش ــمندی را داش ــن هوش ای

ــارس ــاوت باشــد. ف ــه متف ــم ک ــت کنی فعالی

وزیر دفاع:

باید به سمت صنایع دفاعی دانش بنیان برویم

نوبت دوم

آگهی
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کوتاه از اقتصاد

خبر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 بیشــتر کارشناســان شــهری بــر ایــن عقیده انــد کــه 
بــه  فرســوده خمینی شــهر  بافــت  از  عمــده ای  بخــش 
ــدی  ــزم ج ــد ع ــی، نیازمن ــل و بوم ــکونتگاه اصی ــوان س عن
ــار  ــن شهرســتان 600 هکت ــن رو در ای ــرای احیاســت؛ از ای ب
بافــت فرســوده وجــود دارد کــه بایــد بــه یــک ظرفیــت بــرای 
توســعه شــهری تبدیــل شــود. ســاخت شــهرک ســنگ در 
خمینی شــهر، واگــذاری بیــش از ۱۲00 واحــد مســکن مهــر 
ــای  ــکات مص ــردن مش ــرف ک ــا، برط ــق تعاونی ه از طری
نمــاز جمعــه، احــداث بیمارســتان پیشــرفته، تکمیــل بزرگــراه 
از مهم تریــن مســائلی اســت کــه مــردم   ،... و  آزادگان 
خمینی شــهر در مطالبــات خــود از مســئوالن تقاضــای حــل 

ــد. ــریع آن را دارن ــل س و فص
    سرمایهگذاریمیلیاردیدرشهرکحولهبافان

شهرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس   
خمینی شــهر در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
شهرســتان  نامناســب  وضعیــت  از  برون رفــت  راه حــل 
خمینی شــهر را در نظــر گرفتــن پتانســیل های موجــود 
 دانســت و گفــت: دوری از بخشــی نگری، جــذب افــراد 
ــی  ــگاه بین الملل ــداث نمایش ــن، اح ــرکت های کارآفری و ش

ــد  ــو، می توان ــد بیشــتر تنباک ســنگ، شــهرک چــوب و تولی
گام موثــری بــرای رشــد اقتصــاد و اشــتغال در خمینی شــهر 
باشــد. اســماعیل نــادری تصریــح کــرد: نــرخ بیــکاری 
ــکاری اســتان  ــرخ بی ــه ن شهرســتان خمینی شــهر نســبت ب
بیشــتر بــوده و کمبــود حــوزه ســرزمینی نیــز از دیگــر 
ــکات  ــل مش ــت. وی از ح ــتان اس ــن شهرس ــکات ای مش
ــان  ــک و حوله باف ــرق، الکترونی ــی، ب ــع غذای ــهرک صنای  ش
و ســرمایه گذاری 39۲ میلیــارد ریالــی در ایــن شــهرک 
خبــر داد و بیــان داشــت: بــا توســعه های صورت گرفتــه 
بیــش از 4 هــزار اشــتغال در ایــن شــهرک شــکل می گیــرد 
ــه  ــه پروان ــه ب ــا توج ــر ب ــتغال 750 نف ــون اش ــه هم اکن ک
ــان  ــت. وی بی ــه اس ــکل  گرفت ــای الزم ش ــب و مجوزه کس
داشــت: بــرای حــل مشــکل چندیــن ســاله ناحیــه صنعتــی 
ــود  ــتغال موج ــر اش ــظ 500 نف ــث حف ــه باع ــان ک  حوله باف
ــغ  ــزار شــغل می شــود، ســرمایه گذاری بال ــک ه و ایجــاد ی

بــر یکصــد میلیــارد تومــان انجــام می شــود. 
وی بیــان داشــت: بــرای ایجــاد اشــتغال در ایــن شهرســتان 
ــهرک  ــکده و ش ــداث دانش ــت اح ــه ای جه پیش موافقت نام
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــهر ص ــگاه آزاد خمینی ش ــنگ در دانش س
ــه  ــار از اراضــی دانشــگاه آزاد خمینی شــهر ب حــدود ۲5 هکت

ــد. ــاص می یاب ــن کار اختص ای

     توجهبهبافتهایفرسوده
 معــاون عمرانــی اســتانداری اصفهــان در رابطــه بــا برطــرف 
ــود  ــهر وج ــتان خمینی ش ــه در شهرس ــکاتی ک ــردن مش ک
دارد در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه ایــن 
مســئله اشــاره داشــت کــه بعضــی از طرح هــای شــهرداری 
خمینی شــهر بــه عنــوان طــرح فرامنطقــه ای و حتــی اســتان 
محســوب می شــود و بایــد ایــن مــدل طرح هــا کــه در 
بافــت فرســوده ایــن شــهر اجــرا شــده را بــه عنــوان الگــوی 

بازآفرینــی شــهری در ســطح کشــور مطــرح کــرد. 
ــی  ــدان محل ــه معتم ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب ــی طرف محمدعل
 و شــهرداری بایــد بــرای تســهیل در اســکان ســاکنان 
و حفــظ اصالــت و بومــی بــودن منطقــه تــاش کننــد، افزود: 
ــت  ــن اس ــود زمی ــهر، کمب ــل در خمینی ش ــن معض مهم تری
ــه  ــکن را گرفت ــش مس ــم و افزای ــش تراک ــکان افزای ــه ام ک
اســت. وی بــا اشــاره بــه طرح هــای حــوزه گردشــگری کــه 
باعــث ایجــاد تحــول در ایــن حــوزه شــده، گفــت: موقعیــت 

بــا مرکــز اســتان  جغرافیایــی خمینی شــهر، مجــاورت 
 وجــود اماکــن تاریخــی و گردشــگری، اقلیــم طبیعــی 
در  را  منحصربه فــردی  ویژگــی  باغ هــا،  ســبز  بافــت  و 
حــوزه گردشــگری ایــن شــهر بــه صــورت فرامنطقــه ای 
ــارات  ــه کــرد: ســرانه اعتب ــه وجــود آورده اســت. وی اضاف ب
حــد  از  کمتــر  خمینی شــهر  شهرســتان  شــهرداری های 
متوســط اســتان اســت و بایــد درآمدهــا را افزایــش داد تــا 
ســهم بخــش مدیریــت عمــران شــهری افزایــش پیــدا کنــد.

    وزیرشهرسازیپاسخگوباشد
امــام  جمعــه خمینی شــهر نیــز رفــع مشــکات مصــای نمــاز 
ــود  ــت: نب ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــن شــهر را م ــه ای جمع
زیرســاخت ها و امکانــات در منظریــه، نبــود بیمارســتان نبــود 
مســجد در مجموعــه مســکن مهــر از جملــه مــواردی اســت 

کــه بایــد مســئوالن پیگیــری کننــد. 
ــاس رحیمــی ادامــه داد: اگــر مســئله مصــای  آیــت هللا عب
نمــاز جمعــه تــا پایــان هفتــه حــل نشــود، نامــه ای بــه وزیــر 
ــد  ــر بای ــای وزی ــد و آق ــد ش ــال خواه ــازی ارس راه و شهرس
پاســخگو باشــد کــه چــرا مســئله مهمــی کــه چندیــن ســال 
اســت در میــان جلســات و مصوبــات و اختافــات اداری گــم 
 شــده، حــل  نشــده و بایــد دربــاره ســاختمان مصــای نمــاز 

جمعــه خمینی شــهر پاســخگوی مــردم باشــد. 
بــا  نیــز  خمینی شــهر،  شــهردار  حاج حیــدری،  اصغــر 
ــهر  ــهر خمینی ش ــی در ش ــتان عموم ــه ۱7 گورس ــام اینک اع
 وجــود دارد، بیــان کــرد: بــا پیش بینی هــای انجام شــده 
 و طراحــی جهــت انتقــال تدریجــی مردم به ســمت گورســتان 
ــه  ــهر ب ــه ش ــمالی ترین نقط ــد در ش ــه جدی ــاد مجموع ایج

ــز در حــال انجــام اســت. شــکل متمرک

درخواست مدیران اقتصادی استان در گفت وگو با کیمیای وطن:

بافت فرسوده خمینی شهر اصالح شود

ــا 500  ــات ت ــان از مالی ــوق کارکن ــت حق ــقف معافی س
ــوع 6  ــا در مجم ــت ت ــش یاف ــر افزای ــان دیگ ــزار توم ه
میلیــون تومــان دیگــر از دریافتــی یــک کارمنــد در طــول 

یــک ســال مشــمول مالیــات نباشــد.
 بــر اســاس مــاده )۸4( قانــون مالیات هــای مســتقیم 

میــزان معافیــت مالیــات بــر درآمــد 
ســاالنه مشــموالن مالیــات حقــوق از 
یــک یــا چنــد منبــع هــر ســاله در قانــون 
بودجــه ســنواتی مشــخص می شــود. 

بــر ایــن اســاس دولــت در الیحــه بودجــه 
ســاالنه پیشــنهاد معافیــت ســقف حقــوق 
از مالیــات را ارائــه می کنــد کــه در نهایــت 

بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی در قالــب قانــون 
ــن  ــی می شــود. ای ــرای ســال مربوطــه اجرای بودجــه ب
ــره 6  ــه ۱396 تبص ــه بودج ــه الیح ــت ک ــی اس در حال
ــا ســقف  ــت ت ــان دول ــد داشــت کــه حقــوق کارکن تاکی
یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان از پرداخــت مالیــات 

ــون  ــت ۱۸ میلی ــوع دریاف ــه در مجم ــت ک ــاف اس مع
تومانــی یــک کارمنــد طــی ۱۲ مــاه در ســال ۱396 
ــون  ــک میلی ــم ی ــد و از رق ــات نمی ش ــمول مالی مش
ــا ۱0  ــد ت ــه بای ــود ک ــاه ب ــر م ــان در ه ــزار توم و 500 ه
ــا  ــد؛ ام ــر می ش ــات کس ــموالن مالی ــرای مش ــد ب درص
ــان بررســی الیحــه بودجــه ســال  در جری
آینــده در صحــن علنــی مجلــس روز 
ــد  ــدگان رســما مصــوب کردن شــنبه، نماین
ــان  ــزار توم ــت 500 ه ــقف معافی ــه س ک
دیگــر افزایــش یابــد؛ بنابرایــن میــزان آن 
را از یــک میلیــون و 500 تومــان در هــر 
ــود،  ــده ب ــنهاد ش ــه پیش ــه در الیح ــاه ک م
 بــه ۲ میلیــون تومــان افزایــش یافــت. بــا ایــن مصوبــه 
و رشــد 500 هــزار تومانــی ســقف معافیــت در مجمــوع 
معافیــت ســاالنه از ۱۸ بــه ۲4 میلیــون افزایــش یافتــه 
ــر  ــه را در ب ــان اضاف ــون توم ــه رقمــی حــدود 6 میلی ک

ــت ــه مل ــرد. خان می گی

نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس شــورای 
 اســامی گفــت: ســایپا در دور جدیــد از نظــر تولیــد 
و توســعه بــه رونــق خوبــی رســیده اســت. علــی خلیلــی 
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس شــورای 
اســامی کــه بــه همــراه مدیــر عامــل گــروه خودروســازی 

در  ســایپا  صنعتــی  مجتمــع  از  ســایپا 
ــن  ــان ای ــا بی ــرد، ب ــد می ک ــگان بازدی گلپای
مطلــب گفــت: تولیــد چنــد محصــول جدیــد 
جــدی  نشــان دهنده  ســایپا  گــروه  در 
ــن  ــد توســعه در سایپاســت و ای ــودن رون ب
بــه  هدف گــذاری ســایپا، حتمــا منجــر 
ــته  ــع وابس ــودرو و صنای ــت خ ــق صنع رون

ــد  ــگان خواه ــازی در گلپای ــش قطعه س ــایپا و بخ ــه س ب
ــس  ــار در مجل ــگان و خوانس ــردم گلپای ــده م ــد. نماین ش
شــورای اســامی تصریــح کــرد: قطعــا حضــور مدیــر عامــل 
ــر  ــا خی ــوام ب ــگان ت ــایپا در گلپای ــازی س ــروه خودروس  گ
و برکــت بــرای شــرکت های قطعه ســازی وابســته بــه 

ــد  ــت خواه ــن صنع ــای خصوصــی ای ســایپا و مجموعه ه
ــد.  ــه دهن ــری ارائ ــات و محصــوالت بهت ــا خدم ــود ت ب

اســت کــه  بخشــی  مهم تریــن  صنعــت،  وی گفــت: 
می توانــد در اشــتغال و رفــع بیــکاری تاثیرگــذار باشــد 
ــابقه  ــگان و س ــت در گلپای ــاله صنع ــت ۲00 س ــا قدم و ب
صنعــت قطعه ســازی در ایــن شهرســتان، 
امیدواریــم کــه ایــن صنعــت بتوانــد در 
اقتصــاد غــرب اســتان اصفهــان و گلپایــگان 
همچنــان مؤثــر باشــد. خلیلــی در رابطــه بــا 
اقتصــاد مقاومتــی گفــت: اقتصــاد مقاومتــی 

اقتصــادی درون زا و برون نگــر اســت. 
درون زایــی آن از ایــن جهــت اســت کــه مــا 
ــیم.  ــان باش ــی خودم ــدات داخل ــه تولی ــی ب ــم متک بتوانی
در زمینــه صنعــت خــودرو نیــز یکــی از فعالیت هــای 
 اساســی در اقتصــاد مقاومتــی، داخل ســازی قطعــات 
و بخش هــای مختلــف خودروســت کــه بــا ســرمایه گذاری 

داخلــی و خارجــی در حــال انجام اســت. ســایپانیوز

ــا  حســن طائــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عامــه ب
بررســی جمعیــت ورودی بــه بــازار کار طــی دهه هــای اخیــر گفــت: در حــال 
حاضــر جمعیــت ۱5 تــا ۲4 ســال کشــور بــه عنــوان عرضــه بالقــوه میان مــدت 
ــا ۲4 ســاله  ــازار کار تلقــی می شــوند. تعــداد جمعیــت ۱5 ت ــه ب ــرای ورود ب ب
ــال  ــه در س ــود ک ــر ب ــزار نف ــون و 500 ه ــدود ۱۲ میلی ــال 75 ح ــور در س کش
۸5، بــه بیــش از ۱7 میلیــون نفــر و در ســال 90 نیــز بــه حــدود ۱5 میلیــون 
نفــر رســید. ایــن جمعیــت بــه معنــای عرضــه بالقــوه حــدود ۱5 میلیــون نفــر 
نیــروی کار در دهــه ۱390 تــا ۱400 اســت. ایــن اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عامه 
طباطبائــی بــا تاکیــد بــر اینکــه از ســوی دیگــر بایــد بــرای جمعیــت صفــر تــا 
ــازار کار راهکارهــای میان مــدت و بلندمــدت در  ــه ب ــرای جــذب ب ۲4 ســال ب
نظــر گرفــت، گفــت: ایــن جمعیــت در ســال ۱345 حــدود ۱6 میلیــون نفــر 
ــید.  ــر رس ــون نف ــه 36 میلی ــی ب ــود، یعن ــه اوج خ ــال ۱375 ب ــود و در س ب
بنابرایــن از ســال 75 کشــور بــا پدیــده جمعیــت 36 میلیونــی زیــر ۲5 ســال 
مواجــه شــد کــه بــه تدریــج وارد بــازار کار شــدند و ایــن ورودی تــا ۱400 ادامــه 
ــرای  ــر 36 میلیــون نفــر جمعیــت بالقــوه ب ــغ ب دارد. وقتــی در ســال 75 بال
جویــای کار داشــتیم، حتــی بــا نــرخ مشــارکت 50 درصــد حــدود ۱۸ میلیــون 
نفــر از ایــن میــزان قاعدتــا وارد بــازار کار می شــوند. وی افزایــش تولیــد، بهبــود 
محیــط کســب و کار و فضــای ســرمایه گذاری را از الزامــات اشــتغال زایی 
عنــوان کــرد و گفــت: تعــادل در بــازار کار بــرای ســال های آینــده مشــروط بــه 

تحقــق نــرخ رشــد اقتصــادی بــاالی 6 تــا 7 درصــد اســت. مهــر

ــژو  ــد پ ــف تولی ــال توق ــه احتم ــاره ب ــا اش ــازان ب ــن قطعه س ــس انجم رئی
ــرداد ســال  ــا م ــن ت ــرارداد فولکــس واگ ــت: ق ــا ســال 97 گف ــد ت 405 و پرای
ــد  ــه از ســال 97 بای ــی درخصــوص اینک ــی می شــود. رضــا رضای ــده اجرای آین
ــن  ــوع ممک ــن موض ــه همی ــه کار رود ک ــا ب ــد خودروه ــتاندارد در تولی ۸3 اس
اســت بعضــی خودروهــا را از رده خــارج کنــد، گفــت: هماهنگی هایــی در 
ــا حضــور  ــه مشــترکی ب ــه زودی کمیت ــرار اســت ب ــه و ق ــاره صــورت گرفت این ب
خودروســازان، قطعه ســازان و وزارت صنعــت تشــکیل شــود تــا دربــاره توقــف 
تولیــد خودروهــای قدیمــی برنامه ریــزی انجــام گیــرد. رضایــی بــا بیــان اینکــه 
بحــث توقــف تولیــد پرایــد و پــژو 405 مطــرح اســت، امــا ایران خــودرو قصــد 
دارد تولیــد پژوپــارس را ادامــه دهــد، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر قطعــات 
پرایــد، پــژو 405 و پــژو ۲06 بــه ترتیــب بیشــترین ســهم فــروش را در صنعــت 
ــن جلســه  ــه در آخری ــد؛ ضمــن آنک ــه خــود اختصــاص داده ان قطعه ســازی ب
ــتانداردهای  ــانی اس ــاره به روزرس ــودرو درب ــت خ ــتگذاری صنع ــورای سیاس ش
صنعــت خودروســازی بحــث شــد. وی بــا اشــاره بــه احتمــال فعالیت مســتقل 
رنــو در ایــران گفــت: قــرارداد فولکــس واگــن تــا مــرداد ســال آینــده اجرایــی 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه اگــر خودروســازان بتواننــد پلــت فرم هــای خــود 
را به روزرســانی کننــد، تولیــد خــودرو بــر روی ایــن پلت فرم هــا ادامــه خواهــد 
یافــت، ولــی خودروســازان بــه دنبــال جایگزینــی خودروهــای جدیــد هســتند 
اظهــار داشــت: خودروســازان بایــد در بخش هــای تحقیــق و توســعه، اقدامــات 

بیشــتری انجــام دهنــد. اقتصــاد آنایــن

شهرســتان  روســتای   5 بــه  آبرســانی  پروژه هــای  کیمیای وطن
ــرکت  ــل ش ــر عام ــاز مدی ــا جانب ــدس حمیدرض ــور مهن ــا حض ــتان ب اردس
ــی  ــده ول ــژاد نماین ــت هللا طباطبایی ن ــور، آی ــاب کش ــی آب و فاض مهندس
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان، محمــد امانــی مدیــر کل دفتــر 
حقوقــی وزارت نیــرو، حجت االســام و المســلمین طباطبایی نــژاد نماینــده 
ــی  ــتان و اهال ــئوالن شهرس ــی از مس ــس و جمع ــتان در مجل ــردم اردس م
روســتاها بــه بهره بــرداری رســید.جانباز در افتتــاح ایــن مراســم، تأمیــن آب 
ــژه  ــزی و به وی ــات مرک ــرای ســاکنان بخــش ف ــدار ب ــالم و پای شــرب س
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــش رو عن ــم پی ــای مه ــان را از چالش ه ــتان اصفه اس
ــر  ــای اخی ــه در ماه ه ــای خــوب و بی ســابقه ای ک ــام بارش ه ــم تم علی رغ
ــن  ــور از میانگی ــارش کش ــط ب ــم متوس ــوز ه ــاده، هن ــاق افت ــور اتف در کش
ــرف آب  ــع و مص ــت توزی ــن مدیری ــت. بنابرای ــر اس ــدت آن پایین ت بلندم
شــرب در ســال های اخیــر اهمیــت مضاعــف پیــدا کــرده اســت. حمیدرضــا 
جانبــاز بــا قدردانــی از نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس شــورای 
ــا  ــوده و ب ــر مشــکات آبرســانی شهرســتان ب ــه پیوســته پیگی اســامی ک
ــتان و  ــتایی اس ــهری و روس ــاب ش ــران آب و فاض ــا مدی ــر ب ــل مؤث تعام
حمایــت از آن هــا نقــش مهمــی در افتتــاح ایــن پروژه هــا داشــته، افــزود: 
خــط انتقــال آب شــرب اصفهــان بــه اردســتان نیــز بــا پیگیری هــای امــام 
ــتان در  ــردم شهرس ــده م ــان نماین ــه آن زم ــان ک ــرم اصفه ــه محت جمع

مجلس شورای اسامی بودند، انجام شد. 

پیامدهای ورود جمعیت ۳۶ میلیونی به بازار کار

شغل هست، ولی روحیه کار نیست!
ــاز نــدارد و اگــر فرهنــگ کار و روحیــه کار کــردن تقویــت  فعــاالن حــوزه کار می گوینــد ایجــاد شــغل تنهــا بــه پــول و نقدینگــی نی

ــد. ــکار نمی مان ــی بی ــر کس ــود، دیگ ش

در قاب تصویر

چالش پیش روی مدیریت آب کشورتوقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید تا سال 97

حتما بخوانید!
3حقوق ماهانه تا 2 میلیون تومان ... یکشنبه   08  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 380 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )مدل ۹۵( 

V8 20۶ پژو

رانا
 33 میلیون 

و 200 هزار تومان

دنا
 ۴۴ میلیون 

و 300 هزار تومان

S110 31 میلیون تومانام وی ام

55 میلیون تومانام وی ام 550

j5 55 میلیون تومانجک

۶۴ میلیون تومانجک j5 اتومات

 3۷ میلیون 
و 800 تومان

 افزایش ۱۵ تومانی قیمت آب شرب 

در سال 9۶
شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بررســی  ادامــه  در  اســامی 
الیحــه  درآمــدی  بندهــای 
بودجــه ســال آینــده، بنــد »ج« 

تبصره 6 را تصویب کردند. 
بــر اســاس ایــن بنــد، وزارت 
نیــرو از طریــق شــرکت های آب 
و فاضــاب شــهری سراســر کشــور مکلــف اســت عــاوه بــر 
ــه ازای هــر متــر مکعــب  ــرخ آب بهــای شــهری، ب دریافــت ن
فــروش آب شــرب، مبلــغ ۱50 ریــال از مشــترکان آب دریافت 
و بــه خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد؛ وجــوه فــوق مشــمول 
مالیــات بــه نــرخ صفــر اســت. ایــن بنــد بــا ۱۱۸ رأی موافــق 
ــده  ــوع ۲۱۸ نماین ــع از مجم ــف و 5 رأی ممتن 46 رأی مخال
حاضــر در صحــن بــه تصویــب رســید. نماینــدگان همچنیــن 
بــا تصویــب بنــد »هـــ« مقــرر کردنــد عــوارض موضــوع مــاده 
5 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور، بــه میــزان 50 ریــال 
ــارد  ــزار میلی ــقف ۱۱ ه ــاعت در س ــووات س ــر کیل ــه ازای ه ب
ریــال تعییــن  شــود. ایــن بنــد بــا ۱30 رأی موافــق، 3۲ رأی 
مخالــف و 4 رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۲0 نماینــده حاضــر در 

صحــن بــه تصویــب رســید. مهــر

۵ هزار واحد مسکن مهر خواهان پیدا کرد
ــاه  ــی 9 م ــر، ط ــکن مه ــی مس ــد متقاض ــد فاق ــزار واح 5 ه
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای ــدا کردن ــان پی گذشــته خواه
پــروژه مســکن مهــر طــی ســه ســال گذشــته همــواره مــورد 

ــت.  ــوده اس ــازی ب ــر راه و شهرس ــری وزی بی مه
 آخریــن اطاعــات دریافتــی از ســامانه مســکن مهر کل کشــور 
و مقایســه جــدول واحدهــای فاقــد متقاضــی در دو مقطــع 
ــاه  ــاری و 9 بهمن م ــال ج ــت ماه س ــان اردیبهش ــی پای زمان
امســال، نشــان می دهــد تعــداد ۱۱7 هــزار واحــد فاقــد 
واحــد  بــه ۱۱۱ هــزار و 4۸0  اردیبهشــت ماه  متقاضــی در 
کاهــش یافتــه اســت. ایــن بــدان معناســت کــه در مدت زمــان 
ذکرشــده بــرای حــدود 5 هــزار و 5۱9 واحــد، متقاضــی جدیــد 
ثبت نــام شــده اســت. طبــق آمــار بــه دســت آمــده در حــال 
حاضــر تعــداد 60 هــزار و 7۱۲ واحــد در شــهرهای دارای بیــش 
از ۲5 هــزار نفــر جمعیــت، 9 هــزار و 4۸4 واحــد در شــهرهای 
زیــر ۲5 هــزار نفــر جمعیــت و 4۱ هــزار و ۲۸4 واحــد در 

ــده اند. ــام ش ــی اع ــد متقاض ــد فاق ــهرهای جدی ش
ــاس  ــر اس ــی ب ــد متقاض ــای فاق ــداد واحده ــن تع  همچنی
ــا  ــد ب ــزار و 309 واح ــداد 6۸ ه ــا، تع ــوع طرح ه ــک ن تفکی
ــرارداد ســه جانبه، ۲7 هــزار و 3۱5 واحــد جــزو طرح هــای  ق
تعاونــی، ۱5 هــزار و 466 واحــد بــا قــرارداد خودمالــک و 390 

ــب ــده اند. ایران جی ــزارش ش ــوده گ ــت فرس ــد در باف واح

اعالم نرخ حق التدریسی معلمان
ــاغ بخشــنامه ای نحــوه محاســبه  ــا اب ــرورش ب آمــوزش و پ
نــرخ حق التدریــس نیروهــای آزاد تمام وقــت و غیرتمام وقــت 
را اعــام کــرد. بخشــنامه محاســبه نــرخ حق التدریــس 
نیروهــای آزاد در ســال تحصیلــی 95-96 از ســوی مدیــر کل 
امــور اداری وزارت آموزش وپــرورش بــه اســتان ها ارســال 

شــده اســت. 
ــال ۸۸  ــه س ــه مصوب ــه ب ــا توج ــده:  ب ــنامه آم ــن بخش در ای
شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ر ئیس جمهــور، 
ــت  ــام وق ــای آزاد )تم ــاعتی نیروه ــس س ــرخ حق التدری ن
حــق  امتیــازات  یک صــدم  ماخــذ  بــه  نیمه وقــت(  و 
ــت  ــدو خدم ــابه در ب ــاغل مش ــان ش ــاغل، معلم ــغل و ش ش
ــل  ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــال و ب ــی س ــب ریال ــرب در ضری ض
محاســبه می شــود. امتیــاز یادشــده در ســال 96 بــر اســاس 
ــاز  ــود. امتی ــل محاســبه خواهــد ب ــان ســال قاب ــب هم ضری
ــم 4090  حق التدریــس تمام وقــت بدیــن شــرح اســت: دیپل
ــوق لیســانس 6۱۲0  ــم 47۸0، لیســانس 5400، ف ــوق دیپل  ف
و دکتــری 6۸40. امتیــاز حق التدریــس غیرتمام وقــت بدیــن 
ــم 4500، لیســانس  ــوق دیپل ــم 3۸50، ف شــرح اســت: دیپل

5۱00، فــوق لیســانس 5۸00 و دکتــری 6500. اقتصادآنایــن

بلیت اتوبوس گران نمی شود
برخــاف رونــد ســال های گذشــته کــه بلیــت اتوبــوس 
ــم  ــا تصمی ــران می شــد، امســال ب ــوروز ۲0 درصــد گ ــرای ن ب
شــرکت های تعاونــی مســافری قــرار نیســت بلیــت اتوبــوس 
در ایــن روزهــا افزایــش قیمتــی داشــته باشــد. طبــق گفتــه 
ــی  ــرکت های تعاون ــه ش ــس اتحادی ــری، رئی ــا عام احمدرض
ــری  ــوروز تغیی ــرای ن ــوس ب ــت اتوب مســافربری، قیمــت بلی
نخواهــد کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ســال های گذشــته 
ــه بــود کــه قیمــت بلیــت اتوبــوس بــرای  ــه ایــن گون رونــد ب
ــه دلیــل یــک  ــا ۱5 فروردین مــاه ب ــازه زمانــی ۲5 اســفند ت ب
ســر خالــی برگشــتن اتوبوس هــا تــا ۲0 درصــد افزایــش پیــدا 
ــل کاهــش هزینه هــای ســفر  ــه دلی ــا امســال ب ــرد؛ ام می ک
و ترغیــب مســافران بــرای اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی 

ــد.  ــدا نمی کن ــش پی ــا افزای ــهری، قیمت ه ــن ش بی
گفتنــی اســت، رزرو اینترنتــی بلیــت اتوبــوس هــم آغاز شــده 
ــت  ــد بلی ــه خری ــدام ب ــون اق ــد هم اکن ــان می توانن و متقاضی

اتوبــوس بــرای نــوروز کننــد. خبــر فارســی

 حمایت ویژه از 

پیام رسان های بخش خصوصی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از پیام رســان های 
داخلــی بخــش خصوصــی کــه توانســته اند بــا ایجــاد ســامانه و 
ــی موفــق  ــران ایران ــان و کارب بســتر مناســب در جــذب مخاطب
ــاون  ــی، مع ــز کرم ــد. پروی ــژه می کن ــت وی ــد، حمای ــل کنن عم
ــا  ــرد: ب ــان ک ــوری، خاطرنش ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
توجــه بــه اهمیــت و نقــش روزافــزون ســامانه های پیام رســان 
ــر  ــه و نظ ــراد جامع ــن اف ــات بی ــهیل ارتباط ــراری و تس در برق
ــبکه های  ــاد ش ــامانه ها در ایج ــن س ــه ای ــی ک ــش نوین ــه نق ب
اجتماعــی مؤثــر در ســطح جامعــه ایفــا می کننــد و همچنیــن 
ــا  ــده و  جالــب توجهــی کــه ت ــه فعالیت هــای ارزن ــا عنایــت ب ب
ــی در  ــای داخل ــرکت ها و مجموعه ه ــدادی از ش ــال تع ــه ح ب
حمایت هــای  ایــن  داشــته اند،  بومــی  پیام رســان  ایجــاد 

باعــوض در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایســنا

 بررسی فرصت های تجاری

 اصفهان و لهستان

کیمیای وطن

نشســت بررســی فرصت هــای 
ــذاری  ــاری و سـرمایـه گـ تجـ
ــاق  ــتان در ات ــان و لهس اصفه
معــادن  صنایــع،   بازرگانــی، 
ــزار  ــان برگ ــاورزی اصفه و کش
روابــط  گــزارش  بــه  شــد. 
نشســت  ایــن  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  عمومــی 
بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  ســهل آبادی،  عبدالوهــاب 
ــه پــس از ســال ها  ــی ک ــدد توافق ــه م ــت: ب ــان، گف اصفه
ــه انجــام رســید، امــروز هیئت هــای  ــا کشــورهای ۱+5 ب ب
ارزشــمندی از اقصــی نقــاط جهــان بــه ایــران ســفر کــرده 
ــه  ــوء علی ــات س ــه تبلیغ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
ــورت  ــا ص ــور م ــا کش ــمنی ب ــل دش ــه دلی ــط ب ــران، فق ای

ــت.  ــه اس گرفت
 وی بــا بیــان اینکــه تمــام هیئت هــای بخــش خصوصــی 
و هیئت هــای عالی رتبــه دولتــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
 کــه ادیــان و فرهنگ هــای مختلــف در ایــران بــه راحتــی 
ــزود:  ــد، اف ــی می کنن ــر زندگ ــار یکدیگ ــتانه در کن و دوس
ــیاری  ــه بس ــر گفت ــا ب ــه بن ــت ک ــهری اس ــان، ش  اصفه
ــی  ــتی و مهربان ــهر دوس ــه ش ــی، ب ــای خارج از هیئت ه
ــه بســیاری از  ــی ک ــه و خوشــبختانه در زمان شــهرت یافت
ــردم  ــد، م ــع کردن ــران قط ــا ای ــود را ب ــاط خ ــورها ارتب کش
اصفهــان متوقــف نشــدند و از روی دانــش خــود، در رفــع 
ــق  ــود را از طری ــای خ ــده نیازه ــیده و عم ــا کوش تحریم ه

ــد.  ــد کردن صنعــت کشــور تولی
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــکی، رئی ــارد تورانس ــن ریش همچنی
اســتان سیلســیای کشــور لهســتان، بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــزات  ــون تجهی ــی چ ــرکت های مختلف ــامل ش ــت ش هیئ
و گاز نفــت  تجهیــزات  فلــزات،  ذوب  و  روی   معــدن، 

ــش  ــای خورشــیدی، ماشــین آالت کشــاورزی، کف قایق ه
ــزارع ــادن و م ــا در مع ــرل دم ــورهای کنت ــه، سنس  مردان

ریخته گــری  و  ســیمان   صنایــع  نســوز،  محصــوالت 
 تجهیــزات زهکشــی، کشتی ســازی و تعمیــرات آن اســت

ــد  ــادی در هن ــاری زی ــات تج ــون جلس ــا تاکن ــزود: م اف
چیــن، عربســتان، آذربایجــان داشــته ایم.

 وی ابــراز امیــدواری کــرد بازدیــد از ایــران منجــر بــه روابــط 
تجــاری ادامــه دار در آینده شــود. 

تورانســکی گفــت: لهســتان کشــوری بیــن روســیه و 
آلمــان اســت و یکــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا محســوب 
ــار  ــرای تج ــادی ب ــای زی ــت و فرصت ه ــود و ظرفی می ش

ــود دارد.  ــتان وج ــی در لهس ایران
ــه ای  ــی و حرف ــر کل فن ــی، مدی ــب جال ــه ابوطال در ادام
مؤلفه هــای  از  یکــی  گفــت:  نیــز  اصفهــان،  اســتان 
ــروی انســانی  ــی توســعه اقتصــاد، توانمندســازی نی اصل
ــه  ــی، مقول ــته های آموزش ــگاه و رش ــوع دانش ــوده و تن ب
ــان  ــتان اصفه ــه در اس ــیل هایی ک ــوزی و پتانس مهارت آم
وجــود دارد، بســترهای ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی 
ــن مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی را فراهــم  و همچنی

ــرده اســت. ک

تولید و توسعه در سایپا رونق گرفته استحقوق ماهانه تا 2 میلیون تومان، از مالیات معاف شد

ــت ــینیس ــهکس ــیب ــیکس ــتانهایدولت دربیمارس
زیــاد پــولهــم اســت؛ بــد ورســیدگیخیلــی
ــر ــایوزی ــاآق ــت؛لطف ــاباالس ــدوهزینهه میگیرن

ــد. ــرکنن ــدنظ تجدی

بعضــیخیابانهــایشــهررنــگپلیــسراکــممیبیننــد
ــردنو...دارد. ــارکک ــهپ ــلدوبل ــادیمث ــاتزی وتخلف
کاشراهــورمشــکالتمــردمراشناســاییواقــداممیکــرد
خیابــانهــایصغیر،عســکریهاول،شــیخطوســیاولو...
ازهمــانخیابانهاســتکــهپلیــسدرآنجــاحضــورنــدارد.

سالمبرمجریانستونهموطنسالم!
ــر ــاظه ــحت ــروزیازصب ــایام ــودکاندرمهدکودکه ک
بایــددریــکاتــاقکوچــکبماننــد،چیــزیهــمکــهمفیــد
ــد؛چــونمربیــانمعمــوالدیپلمــخ ــادنمیگیرن باشــد،ی
ــد. ــارتنمیکن ــمنظ ــیه ــد؛کس ــتندودورهندیدهان هس
آینــدهبــدیدرپیــشرویایــنکــودکانمعصــومازنظــر
ــهدادبچههــابرســد. روحــیوجــوددارد؛یــکمســئولب

درســالهایاخیــردیگــردرخیابانهــانهــیازمنکــر
وجــودنــدارد.پیــشازایــنعــدهایبــهصــورتگروهــی
ــر ــردیگ ــنکارخی ــاای ــد،ام ــرمیدادن ــدوتذک میآمدن
دیــدهنمیشــود؛علتــشچیســت؟یعنیهمــهچیــز

ــت؟ ــدهاس ــتش درس
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حتما بخوانید!
تبدیل 1۴5 کیلومتر شبکه سیمی...

A.H.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهکیمیای وطن

بعضــی از مــواد موجــود در جــّو می توانــد ماهیــت ترکیبی 
قطــرات موجــود در ابــر و بــاران را تعییــن کنــد. گاهــی بــر 
اثــر آلودگــی هــوا، نــوع دیگــری از ترکیبــات اســیدی بــه 
ــرای  ــد ب وجــود می آیــد کــه در صــورت بارش هــا می توان

محیــط  زیســت، ســطح آب  و خــاک زیــان آور باشــد. 
ــر  ــان از نظ ــوای اصفه ــت ه ــی وضعی ــتای بررس در راس
ــن  ــا حس ــتیم ب ــی داش ــیدی گفت وگوی ــای اس باران ه
هواشناســی  پیش بینــی  اداره  رئیــس  خدابخــش، 

اســتان اصفهــان، کــه در ادامــه می خوانیــد:
    تعریف شما از باران اسیدی چیست؟

در بــاران مهم تریــن شــکل اســیدها شــامل اســید 
ــت  ــوال حال ــت. معم ــک اس ــید نیتری ــولفوریک و اس س
 PH ــزان ــا می ــاران و جــّو زمیــن ب اســیدی در قطــرات ب
ســنجیده می شــود. مقــدار PH بــاران در حالــت طبیعــی 
ــاران  ــا ایــن مقــدار PH، ب ــه بارشــی ب 5/6 اســت؛ امــا ب
اســیدی نمی گوییــم؛ اگــر از ایــن عــدد کمتــر شــود 
ــت  ــرده اس ــدا ک ــیدی پی ــت اس ــاران حال ــم ب  می گویی

و اصطــاح بــاران اســیدی را بــه کار می بریــم. هــر 
ــر  ــاران اســیدی قوی ت چقــدر میــزان PH کمتــر شــود، ب

می شــود.
    چه عواملی باران اسیدی را به وجود می آورد؟

ــه علــت ورود  ــه  طــور عمــده ب ــاران اســیدی ب تشــکیل ب
ــا  ــروژن ی ــا SO2 و دی اکســید نیت دی اکســید گوگــرد ی
ــاران  ــا در آب ب ــه داخــل جــو، حــل شــدن آن ه NO2 ب
ــن  ــت. ای ــیدنیتریک اس ــولفوریک و اس ــد اسیدس تولی

ــه هــم وجــود دارد.  ــرای م شــرایط ب
هــر چــه مقــدار PH بــاران یــا مــه کمتــر باشــد، قــدرت 
در  بیشــتر می شــود. گاهــی  و مــه  بــاران  اســیدی 
ــه  ــّو ب ــه از ج ــی ک ــا ذرات ــم ام ــه نداری ــا م ــاران ی ــّو، ب ج
ــه  ــد. ب ــیدی دارن ــت اس ــند، حال ــن می رس ــطح زمی س
ــت  ــا نشس ــزول ی ــیدی ن ــن ذرات اس ــت چنی فرونشس
ــه  ــا م ــاران ی ــل آن، ب ــود. در مقاب ــه می ش ــک گفت خش

ــت.  ــوب اس ــت مرط نشس
هــر دو حالــت نشســت ذرات خشــک یــا مرطــوب )باران 
ــرایط آب  و  ــه ش ــد ب ــیدی می توان ــت اس ــه( در حال و م
خــاک و محیــط  زیســت مــا آســیب وارد کنــد. ایــن ذرات 

اســیدی هــم در محــل تشــکیل خــود بــه محیــط آســیب 
می رســانند و هــم می تواننــد بــر اثــر حرکــت هــوا و بــاد 
ــر از محــل تشــکیل هــم  صدهــا کیلومتــر مســافت دورت

تأثیرگــذار باشــند.
    چــه فصلــی از ســال شــاهد بــارش بــاران اســیدی 

؟ هستیم
در مرکــز تحقیقــات آلودگــی فیروزکــوه کــه تحــت نظــر 
و  آزمایش هــا  اســت،  هواشناســی کشــور  ســازمان 
بررســی های علمــی جهــت اندازه گیــری بــارش اســیدی 
انجــام می شــود؛ امــا در اســتان اصفهــان در مرکــز 
ازون ســنجی و شــیمی جــّو چنیــن آزمایشــگاهی نداریم. 
ــز و زمســتان کــه شــرایط  ــه نظــر می رســد اواخــر پایی ب
ــطح  ــا را در س ــع آالینده ه ــورژن تجم ــوا و این ــکون ه س
زمیــن در پــی دارد یــا در شــرایطی کــه در معــرض 
خــود  غربــی  کشــورهای  از  ناشــی  گردوخاک هــای 

ــد. ــش یاب ــر افزای ــن خط ــتیم، ای هس

    بارش اسیدی چه خطراتی را به دنبال دارد؟
بســته بــه نــوع و غلظــت بــارش اســیدی، ایــن خطــرات 
ــط  زیســت  ــرای محی ــی را ب ــد و مخاطرات افزایــش می یاب
در پــی دارد. همچنیــن بــر ســامتی انســان تأثیر مســتقیم 
دارد و می توانــد بــر روی دســتگاه های مختلــف بــدن و از 

جملــه دســتگاه های تنفســی و ریــه اثــر بگــذارد. 
ممکــن اســت اثــرات ســمی بــر روی آب آشــامیدنی 

داشــته باشــد. همچنیــن بــا آلــوده کــردن آب هــای 
ســطحی می توانــد موجــب اختــال در ماهی هــا یــا 
زنجیــره  سرسلســله های  و  آبــزی  موجــودات  مــرگ 

ــود. ــی ش غذای
ــب  ــی دارد و موج ــر منف ــان تأثی ــر روی گیاه ــن ب همچنی
اختــال در رویــش گیاهــی یــا مــرگ آنــان می شــود. بــه 
عــاوه موجــب آلودگــی خــاک و کاهــش مــواد قلیایــی در 
ســطح خــاک و کاهــش مــواد غذایــی می شــود. بــر روی 
ســاختمان ها، اماکــن و ســطوح تاریخــی باعــث خوردگــی 

مــواد یــا از بیــن رفتــن مصالــح ســاختمانی می شــود.
ــداد  ــال رخ ــش احتم ــرای کاه ــی ب ــه راهکارهای     چ

ــد؟ ــیدی داری ــارش اس ب
محــدود کــردن منبــع آالینده هــا، مدیریــت مصــرف 
 انــرژی و مــواد ســوختی، همچنیــن اســتفاده کمتــر 
ــی  ــواد نفت ــه م ــیلی از جمل ــوخت های فس ــه س  و تصفی
و زغال ســنگ، اســتفاده از فیلتــر در کارخانه هــای صنعتــی 

و وســایل نقلیــه شــهری، کنتــرل ایمنــی موتــور، وســایل 
ــه  ــای ورودی ب ــش غباره ــزی در کاه ــه و برنامه ری نقلی

ــر اســت. جــو در کاهــش آلودگی هــای اســیدی مؤث

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

استان اصفهان فاقد آزمایشگاه اندازه گیری 
بارش اسیدی است

فرماندار شاهین شهر و میمه عنوان کرد:

 برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور 

با حضور حداکثری

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

جلســه شــورای اداری شهرســتان 
بــه ریاســت علیرضــا بصیــری 
فرمانــدار شهرســتان شاهین شــهر 
و میمــه و بــا حضــور ائمــه جمعــه 
برخـــوار  و   شاهیـن شـــهر، گــز 
مدیــران و مســئوالن ادارات و دســتگاه های اجرایــی شهرســتان 
ــا  ــم علیرض ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــداری برگ ــل فرمان در مح
ــا  ــا ب ــز م ــردم عزی ــت: م ــتان، گف ــدار شهرس ــری، فرمان بصی
حضــور خــود در راهپیمایــی 22 بهمــن امســال حماســه دیگــری 
ــران اســامی  ــخ ای ــر صفحــات تاری ــی ب ــرگ زرین ــد و ب آفریدن
رقــم زدنــد. وی افــزود: شــکر خــدا مــا دارای مردمــی بــا 
شــعور و بصیــر هســتیم و در هــر مقطعــی کــه نیــاز بــه حضــور 
ــا حضــور خــود صحنه هــای زیبایــی را از عشــق  ــوده، ب آن هــا ب
و ارادت خــود بــه نظــام، انقــاب و مقــام معظــم رهبــری 
)مدظلــه العالــی( رقــم زدنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــر از س ــمتی دیگ در قس
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره 
انتخابــات شــورای اســامی شــهر و روســتا در اردیبهشــت ســال 
ــده گفــت: هــدف مــا برگــزاری انتخاباتــی ســالم و پرشــور  آین
بــا حضــور حداکثــری اســت. وی از دســتگاه های اجرایــی 
 خواســت ضمــن اتخــاذ مواضــع بی طرفانــه در انتخابــات 
و همــکاری بــا ســتاد انتخابــات، زمینــه حضــور مــردم در 

انتخابــات را بیــش از پیــش فراهــم کننــد.

  تجهیز رانندگان تاکسی کرمان 

به لباس فرم
ــز  ــان از تجهی ــزی و اقتصــادی شــهرداری کرم ــاون برنامه ری مع
راننــدگان تاکســی کرمــان بــه لبــاس فــرم در ســال جدیــد خبــر 
داد. علیرضــا شــریفی در نشســت هم اندیشــی درخصــوص 
ــا  ــان ب ــهر کرم ــطح ش ــی س ــدگان تاکس ــت رانن ــود وضعی بهب
اشــاره بــه اینکــه شــهر کرمــان بــا داشــتن آثــار تاریخــی متعــدد 
ــا اســتقبال خــوب گردشــگران  ــوروز ب ــژه ن در طــول ســال به وی
ــاری  ــه اقش ــی از جمل ــدگان تاکس ــت: رانن ــت، گف ــه اس مواج
ــد  ــه بای ــد ک ــا گردشــگران دارن ــاط بیشــتری ب ــه ارتب هســتند ک
درخصــوص ســاماندهی آن هــا اقدامــات ویــژه ای انجــام شــود. 
ــدگان تاکســی  ــودن لبــاس رانن ــزوم یک شــکل ب ــر ل شــریفی ب
ــاه  ــتای رف ــزود: در راس ــرد و اف ــد ک ــد تاکی ــال جدی ــرای س ب
راننــدگان تاکســی می تــوان یــک مرکــز را بــرای خدمات رســانی 

ــر ــگان در نظــر گرفــت. مه ــه کارواش رای ــا از جمل ــه آن ه ب

اخبار کوتاه

 درخشش بسیج جامعه پزشکی 

شهرستان لنجان در کشور

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیاصفهان

چنــدی پیــش کانــون بســیج 
جامعه پزشکی شهرستان لنجـــان 
به عنـوان کانـون تخصصـی نمـونه 
کشـــوری انتخــاب و از ایــن کانــون 
تجلیــل شــد. مدیــر کانون بســیج 
جامعــه پزشــکی شهرســتان لنجــان در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
ــدف  ــه ه ــد جامع ــش از 70 درص ــت: بی ــن گف ــای وط کیمی
ایــن شهرســتان عضــو کانــون بســیج جامعــه پزشــکی لنجــان 
هســتند و برنامــه مدونــی بــرای برنامه هــای مــا از طــرف 
ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان اصفهــان ابــاغ شــد 
کــه در حــوزه امــداد و درمــان طــرح محرومیت زدایــی را آغــاز 

ــم.  کردی
ســید مســعود حســینی ادامــه داد: جــذب، حفــظ و انســجام 
ــم  ــای مه ــر برنامه ه ــکی از دیگ ــه پزش ــیج جامع ــای بس اعض
ــود. وی افــزود: چندیــن برنامــه مــدون علمــی از پیــش   مــا ب
مجــرب  اســتادان  خــوب  همــکاری  بــا  نیازسنجی شــده 
 دانشــگاه علــوم پزشــکی ویــژه کادر بهداشــتی و درمانــی 
و همچنیــن عمــوم مــردم برگــزار کردیــم کــه بازدهــی مناســبی 
بــرای شهرســتان داشــت. همچنیــن در طــرح پایــش و ارزیابــی 
ــتی درمانی  ــای بهداش ــی، تیم ه ــان ادارات دولت ــامت کارکن س
ــگان  ــورت رای ــه ص ــای الزم را ب ــم و آزمایش ه ــزام می کردی اع

ــم.  ــام می دادی انج
ــای  ــی، تیم ه ــرد: در حــوزه محرومیت زدای ــح ک حســینی تصری
اصفهــان  اســتان  محــروم  مناطــق  بعضــی  بــه   خوبــی 
ــا  ــن تیم ه ــه ای ــم ک ــزام می کردی ــاری اع ــال و بختی و چهارمح
عــاه بــر مأموریت هــای خــود، کمک هــای مردمــی را هــم 
بــه ایــن مــردم می رســاند و حتــی عشــایر را هــم تحــت 
ــا  ــاز، ب ــورت نی ــی داد و در ص ــرار م ــود ق ــات خ ــش خدم پوش
فــرم مخصــوص ارجــاع بــه مرکــز شهرســتان یــا اســتان جهــت 
پیگیــری درمــان اعــزام می شــدند. مدیــر کانــون بســیج 
ــن گفــت: تیم هــای ســامت  جامعــه پزشــکی لنجــان همچنی
قــوی و متفــاوت شهرســتان لنجــان، یکــی از علــل انتخــاب این 

ــود. ــه کشــوری ب ــون تخصصــی نمون ــوان کان ــه عن ــون ب کان
وی در پایــان اذعــان داشــت: روحیــه باالیــی در اعضــای بســیج 
ــای  ــزام تیم ه ــرای اع ــان ب ــتان لنج ــکی شهرس ــه پزش جامع
بهداشــتی درمانی بــه مناطــق باالیــی وجــود دارد و ایــن روحیــه 
بســیجی، ارزشــمندترین و پرافتخارتریــن ویژگــی کانــون لنجــان 
اســت. بــه گفتــه ســید مســعود حســینی کانــون بســیج جامعــه 
پزشــکی شهرســتان لنجــان 10 تیــم اضطــراری آمــاده دارد؛ در 
ــع  ــانی در مواق ــران و امدادرس ــت بح ــرای مدیری ــن ب ــار ای کن
بحرانــی در شهرســتان یــا محــل مأموریــت آمادگــی کامــل دارد.

گزارش

V.Esfahani@eskimia.ir
وحید اصفهانیاصفهان

بــا اجــرای حکــم قضایــی، قطعــه زمینــی بــه متــراژ 
در  و  اصفهــان  نیــروگاه  مجــاورت  در  هکتــار   110
ــدود  ــه ارزش ح ــه ب ــهر ومیم ــتان شاهین ش شهرس

120 میلیــارد تومــان رفــع تصــرف شــد.
 حجت الـــه غامـــی، مدیـــر کـــل 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــازی اس راه وشهرس
اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در 
اســتان جهــت رفــع تصــرف از اراضــی 
ــبختانه  ــت: خوش ــی گف ــی و دولت مل
ــی  ــت از اراض ــگان حفاظ ــود ی ــا وج ب

ــاز  ــتان و آغ ــکن در اس ــن و مس ــی زمی ــازمان مل س
بــه کار ایــن یــگان از اوایــل ســال ۹5 در اســتان 
 بیــش از ۳50 هکتــار از اراضــی ملــی داخــل محــدوده 
و حریــم شــهرها، تاکنــون در ســطح اســتان اصفهــان 
ــرف  ــع تص ــه آن، رف ــه از جمل ــده ک ــرف ش ــع تص رف

110 هکتــار زمیــن واقــع در بختیاردشــت از توابــع 
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه اســت و حکــم قلــع 
بنــا بــا حضــور کلیــه عوامــل اجرایــی بــه اجــرا درآمــد. 
ــکام  ــرای اح ــودن اج ــر ب ــه زمان ب ــه ب ــا توج وی ب
در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: بــا ارائــه اولیــن 
دادخواســت علیــه متجــاوزان بــا ورود 
دســتگاه قضــا، رأی توقــف عملیــات صادر 
می شــود؛ امــا متاســفانه ایــن متصرفــان 
بــه صــورت شــبانه و در زمــان تعطیــات با 
ــا و اســتخر  کاشــت درخــت و احــداث بن
در ایــن اراضــی نســبت بــه تثبیــت تصــرف 
ــد.  ــدام می کنن ــن اق ــر روی زمی ــود ب خ
ــف  ــاخت متوق ــات س ــار عملی ــن ب ــاره چندی در این  ب
ــا  ــاغ شــده، ام ــه متصــرف اب ــی ب ــای قبل و اخطاره
ــت  ــد در نهای ــود؛ هرچن ــده ب ــل نش ــه ای حاص نتیج
ــی انجــام شــد و  ــا حکــم قضای ــب ب ــات تخری عملی

ــه اجــرا درآمــد. ب

رفع تصرف 110 هکتار زمین در استان اصفهان
ــال  ــرق چهارمح ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام  مدی
و بختیــاری گفــت: 1۴5 کیلومتــر شــبکه ســیمی بــا هــدف 
جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز بــه شــبکه کابلــی در 

ــد. ــل ش ــاری تبدی ــال و بختی چهارمح
 مجیــد فرهــزاد اظهــار کــرد: شــرکت توزیــع بــرق در 

راســتای تحقــق »اقتصــاد مقاومتــی، اقدام  
ــح  ــت صحی ــوزش مدیری ــه آم ــل« ب و عم
صنعتــی  مصــارف  در  انــرژی   مصــرف 
و کشــاورزی بــه منظــور کاهــش پیــک بــار 
شــبکه در زمــان اوج مصــرف انــرژی کــرده 
اســت؛ در ایــن راســتا 1۴5 کیلومتــر شــبکه 
ــعابات  ــع آوری انش ــدف جم ــا ه ــیمی ب س

ــی  ــبکه کابل ــه ش ــاری ب ــال و بختی ــاز در چهارمح غیرمج
تبدیــل شــد.

  فرهــزاد کاهــش تلفــات انــرژی، کاهــش خاموشــی
کاهــش نــرخ انــرژی، مدیریــت صحیــح مصــرف انــرژی 
ــن  ــی ای ــات اجرای ــبکه را از اقدام ــار ش ــک ب ــش پی و کاه

شــرکت در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی طــی ســال 
جــاری عنــوان کــرد و گفــت: ایــن شــرکت در زمینــه احــداث 
نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک و نیروگاه هــای خورشــیدی 
نیــز موفــق بــوده اســت. وی صــدور مجــوز احــداث نیــروگاه 
ــان  ــرای متقاضی ــگاوات ب ــزان 11.5 م ــه می ــیدی ب خورش
از یــک  بهره بــرداری  بخــش خصوصــی و 
نیــروگاه گازی بــا ظرفیــت ۳.۸5 مــگاوات 
ــن شــرکت در ســال  ــی ای ــات عمل را از اقدام
کیلــووات   111 گفــت:  و  برشــمرد  جــاری 
ســتاد  محوطــه  در  خورشــیدی  نیــروگاه 
بــا  فرهنگ ســازی  راســتای  در  شــرکت 
اعتبــاری بالــغ بــر 12 میلیــارد ریــال در اســتان 
ــرق  ــع ب ــل شــرکت توزی ــر عام احــداث شــده اســت. مدی
ــه راندمــان ۳۸ درصــدی نیروگاه هــای  ــا اشــاره ب اســتان ب
ســطح کشــور تصریــح کــرد: احــداث نیروگاه هــای مقیــاس 
کوچــک و خورشــیدی باعــث افزایش ۴5 درصــدی راندمان 

ــنا ــد. ایس ــد ش ــا خواه نیروگاه ه

در شهر

ابالغ
ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف اصفهان با سام و ادب احتراما 

عطف به دعوتنامه مورخه ۹۴/10/1۳ موضوع پرونده اجرایی 2۳0۳/۹۳ ش ج دوم  موضوع : ارزیابی 

اموال توقیفی خواهان : آقای سید محمد تقی اسدی خوانده آقای ولی اله نصیری اینجانب طبق 

دستور در وقت مقرر ضمن مراجعه به دفتر آن اجراء و مطالعه پرونده فوق الذکر سپس طبق قراری 

که با خواهان گذاشته شد به آدرس مندرج در پرونده خیابان رباط کوچه امینی روبروی مهدکودک 

نسل انقاب مراجعه نموده و از اموال توقیفی  طبق صورت جلسه ای که توسط مامور محترم کانتری 

تنظیم گردیده بود بازدید به عمل آورده شد الزم به ذکرمی باشد کلیه اجناس مستعمل بوده و تعدادی 

از آنها دارای ضرب دیدگی می باشند لذا با عنایت به محتویات پرونده موضوع کارشناسی را مورد لحاظ 

قرار داده و با توجه به نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر 

در قضیه و دخیل در تعیین قیمت پایه در شرایط روز به شرح ذیل برآورد و اعامنظر می گردد مراتب 

را جهت صدور دستور الزم تقدیم می دارم  1- یخجال فریزر )مستعمل ( یکدستگاه 500/000 ریاال 

رادیو ضبط سونی دیسک  ریال ۳-  یکدستگاه500/000   ) ال جی )مستعمل  اینچ   21 تلویزیون   -2

دار به همراه میز مربوطه )مستعمل ( یکدستگاه ۴00/000 ۴- بخاری گازی آدنیس )مستعمل (یک 

عدد500/000 5- فرش 6 متری ماشینی )مستعمل ( دو تخته1/000/000 6-  اجاق گاز ولگ )مستعمل 

( یک عدد100000 7- ماشین لباسشویی بشکه ای )مستعمل ( یک عدد200000 ۸- دوچرخه نمره 20 

)مستعمل ( یک عدد200000 ۹- فوتبال دستی )مستعمل ( یک عدد50000 10- بخاری گازی سپاهان 

گاز)مستعمل ( یک عدد500000 11- مخته )مستعمل ( یک جفت100000 12- فرش 6 متری ماشینی 

1۳- پتو معمولی )مستعمل ( 5 عدد غیر قابل قیمت گذاری جمع  )مستعمل (یک تخته 500000 

کل بریال  ۴550000 

م الف ۳7667 ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
۹5/6/۳1مرجع  رسیدگی  تاریخ   ۹5/6/۳1 مورخ  دادنامه:1116  شماره   15۳-۹5  : کاسه  پرونده 

رسیدگی : شعبه 26 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان : فرهاد پیمانی  نشانی  : اصفهان خ کاوه 

خ گلستان  خ نظام گنجوی الله ۸ پاک ۴06خوانده : علی عمرانی 2- محمد خلیفه سلطانی نصر 

آبادی  نشانی  مجهول المکان  خواسته : الزام خواندگان نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی در 

خصوص نقل و انتقال از یکدستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی ۹۴62 اصفهان ۴۸ به انضمام 

هزینه دادرسی مقوم ۳/000/000 ریال گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه 

فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

به  اختاف  در خصوص دعوی خواهان  نماید.رای قاضی شورای حل  رای می  بصدور  مبادرت  آتی 

طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال یکدستگاه موتور سیکلت  به شماره انتظامی 

۹۴6۳ اصفهان ۴۸ به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده  استعام  بعمل 

آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو  ماحظه قولنامه های ارائه شده از طرف 

و  قانون مدنی  استناد ماده 21۹ و 220  به  لذا  داده  وارد تشخیص  را  خواهان شورا دعوی مطروحه 

1۹۸ و 51۹ قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم ) آقای محمد خلیفه 

سلطانی  نصر آبادی ( به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند موتور سیکلت با شماره 

انتظامی فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ 260000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در 

حق خواهان صادر و اعام  می نماید  در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه مالکیت رسمی 

ندارد و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام 

می دارد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان خواهد بود و در خصوص صدور قرار تامین خواسته با توجه به اینکه خواهان در 

موعد مقرر وجه خسارت احتمالی را تودیع ننموده است قرار تامین خواسته مستندا به بند ماده 10۸ 

قانون آئین دادرسی مدنی صادر می گردد. قرار صادره قطعی است   . 

م الف  ۳6۹۸7 قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴5 اصفهان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/11/2۸  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳5۳702۴26  : دادناممه  شماره 

۹50۹۹۸0۳5۹5012۴۳ شماره بایگانی شعبه : ۹512۸۴پرونده کاسها 12۴۳ ۹۹۸0۳5۹50 ۹50 شعبه 

111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )111 جزایی سابق( تصمیم 

نشانی  به  غامعلی  فرزند  اصفهانی  نصر  محمود  ۹50۹۹70۳5۳702۴26شاکی:آقای  شماره  نهایی 

اصفهان - اصفهان بزرگراه آزادگان شهرک شهید محمد منتظری بلوک ۸۳ واحد2متهیم:آقای علی 

در  دادگاه  رای  و جرح عمدی  اتهام: ضرب  المکان  نشانی مجهل  به  مهدی  فرزند  مقدم  جعفرزاده 

خصوص اتهام اقای علی جعفری مقدم فرزند مهدی متولد 1۳75 - متواری دائر بر ایراد ضرب و 

جرح عمدی نسبت به آقای محمود نصر اصفهانی فرزند غامعلی با توجه به شکایت شاکی و گواهی 

پزشکی قانونی وی - گزارش مورخه ۹۴/6/2۳ یگان انتظامی به شرح صفحه چهار پرونده اظهارات 

آقای بهروز معتمدی فرزند ناصر، فروشنده اتومبیل پراید 1۴1 به شماره 5۸1 ج ۹۹ ایران 1۳ به متهم 

که متهم در زمان وقوع جرم راننده ان بوده و با خودروی شاکی تصادف که بعد از آن درگیری صورت 

گرفته است )صفحه ۳7 پرونده - در تاریخی که درگیری صورت گرفته خودرو به شخصی دیگری 

فروخته شده بود- قولنامه و شهود نیز حاضر است- شاکی نیز در جریان است - حدود 5 یا 6 بار 

جلسه برای آنها گذاشتم تا کارشان به دادگاه نرسد که متهم آقای علی جعفری مقدم به تعهدات خود 

پایبند نبود لذا آقای نصر پیگیر ادامه پرونده شد و آقای جعفری مقدم گردن گرفت که با هم درگیری 

داشتند، قرار بود رضایت با پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال انجام شود که جعفری مقدم به تعهد خود 

عمل نکرد و خودرو را دو ماه قبل از درگیری فروخته بودم و با التفات به قرارداد خرید خودرو توسط 

متهم )برگ شماره ۳6( و با امعان نظر به اینکه متهم به رغم احضار وی از طریق نشر آگهی در روز 

نامه حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده وتوجها به کیفر خواست صادره قرائن و امارات مضبوط 

در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است. لذا دادگاه با استناد به مواد 

۴۴۸- ۴۴۹- ۴62 - ۴۸۸)بند الف( 55۸ - 6۴1-6۴2-70۹)بند الف( 710- 71۴ )بند الف( قانون 

مجازات اسامی مصوب 1۳۹2 متهم را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت جراحت )حارصه( 

لب تحتانی چپ - کف دست چپ و سه هزارم دیه کامل بابت جراحت کبودی مخاط لب تحتانی 

انگشتان دوم، سوم، چهارم و  بند میانی  بابت جراحت )حارصه (  چاپ- یک سه هزارم دیه کامل 

پنجم دست راست به ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم 2۳/6/۹۴ در حق شاکی محکوم می 

 نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. 

م الف ۳75۹1رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان - مسعود بهرامی راد

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/۴/1  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳52۹00۴۹۹  : دادناممه  شماره 

استاد شریف معمار  آقای محمود  : ۹50125 شاکی:  بایگانی شعبه  ۹۴0۹۹۸0۳65۳01752 شماره 

فرزند مهدی بنشانی : اصفهان خ کاوه خ گلستان خ ابن سینا شهرک کاوه خ رضازاده ک نرگس 11 

پ 1۴1 متهیم: آقای محسن عبد یزدان بنشانی مجهول المکان اتهام: صدمه بدنی عمدی رای دادگاه 

بزهکاری آقای محسن عبد یزدان مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی آقای محمود استاد شریف معمار 

فرزند مهدی از توجه به شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام شده و عدم 

حضورنامبرده در جریان تحقیقات و در جلسه دادرسی جهت دفاع از اتهام وارده و علیرغم احضار وفق 

مقررات محرز می باشد فلذا با اختیار حاصل از ماده ۴06 قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به 

از قانون مجازات اسامی مصوب 1۳۹2  مواد 71۴-710-70۹-5۴۹-۴۸۸-۴62-۴۴۹-۴۴۸-2۹0 

حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت شش هزارم بعاوه یک صدم دیه کامل به عنوان دیه و ارش 

صدمات مصدوم ظرف یکسال از تاریخ ۹5/۴/6 در حق مصدوم صادر و اعام می دارد . رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

م الف ۳76۹6رئیس شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو اصفهان – حق شناس

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/11/25  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳5۳001۹67  : دادناممه  شماره 

۹50۹۹۸0۳5۹5002۴۳ شماره بایگانی شعبه : ۹5122۴  پرونده کاسها ۹50۹۹۸0۳5۹5002۴۳ شعبه 

10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان )10۴ جزایی سابق(  مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی 

شماره ۹50۹۹70۳5۳001۹67 شاکی: آقای شکر هللا بهارلوئی فرزند علی حسین  بنشانی اصفهان – 

اصفهان  خ زینبیه دنبال جوی ارزنان ک ش بهشتی سمت راست درب پنجم  متهیم: آقای مهدی 

حاتمیان فرزند سلیمان به نشانی مجهل المکان اتهام: کاهبرداری رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 

مهدی حاتمیان فرزند سلیمان دایر بر کاهبرداری رایانه ای به مبلغ 26۹00000 ریال از شاکی آقای 

شکراله بهار لویی موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان دادگاه با 

عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالئل موجود از جمله شکایت شاکی استعام از بانک 

وپرینت حساب اخذ شده عدم حضور متهم علیرغم نشر آگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در 

پرونده بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 7۴1 قانون تعزیرات وی را عاوه بر 

رد وجوه فوق به شاکی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 

می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل واخواهی در 

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

می باشد می باشد. 

م الف ۳76۸5 رئیس شعبه 10۴ دادگاه کیفری 2 اصفهان – هاشمی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/11/26  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳5۴501۹7۳  : دادناممه  شماره 

۹50۹۹۸0۳6220151۹ شماره بایگانی شعبه : ۹51۳60شاکی:آقای احمد مجلسی فرزند مهدی بنشانی 

خ پرین ک 62 قاسم زاده بن گلنار پ 5۹ متهیم:آقای جمال حیدری فرزند قلی  به نشانی مجهل 

المکان اتهام ها : 1- استفاده از سند مجعول 2- کاهبرداری ۳- جعل رای دادگاه در خصوص اتهام 

آقای جمال حیدری  فرزند قلی ) فاقد مشخصات دیگر ( دایر به کاهبرداری به میزان 76 میلیون 

ریال و جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب 

انتظامی – نظریه کارشناسی رسمی  اصفهان – شکایت شاکی آقای احمد مطلبی – گزارش مرجع 

دادگستری در امر تشخیص اصالت خط و امضا  متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور 

وی در جلسه رسیدگی  بزهکاریش محرز است  و مستندا به مواد 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 

کاهبرداری و اختاس و ارتشاء و 52۳و 5۳6 قانون مجازات اسامی مصوب 1۳75 و رعایت ماده 

1۳۴ قانو مجازات اسامی مصوب 1۳۹2  متهم را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 

مبلغ 76000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت وردهمین مبلغ در حق شاکی بابت بزه کاهبرداری 

و تحمل دو سال حبس تعزیری بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می نماید که تنها 

مجازات اشد قابل اجرا می باشد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ واقعی قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد. 

م الف ۳7707رئیس شعبه 11۹ دادگاه کیفری دو اصفهان – بائیان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳۹5/۸/17  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹70۳51201۴55  : دادنامه  شماره 

۹۴0۹۹۸0۳512005۴2 شماره بایگانی شعبه : ۹۴0602خواهان : شرکت تولیدی دام و طیور  دشت 

بهنام  فرزند یاری جان  بنشانی :اص خ نیکبخت ساختمان نیکبخت  با وکالت آقای علی  کیمیا  

: آقای مهرداد شمسینی غیاثوند فرزند داود مجهول المکان  خواسته ها  طبقه 5 واحد 211خوانده 

دادگاه   رای  دادرسی   تادیه ۳- مطالبه خسارت  تاخیر  1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت   :

دعوی شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا با وکالت آقای بهنام به طرفیت آقای مهرداد شمسینی 

از وجه چک شماره 271271 -12-۹-57  ریال قسمتی   21۴000000 بخواسته مطالبه  مبلغ  غیاثوند 

مورخ ۹۳/11/1۳ بر عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سر رسید با 

بانک محال  از سوی  پرداخت صادره  و گواهی عدم  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  به  توجه 

اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که 

بر  نداشته   ابراز  و  اقامه  باشد   داشته  دعوی  بطان  یا  دین  پرداخت  از  حکایت  دلیلی که  خوانده 

باستناد ماده ۳10و۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸و51۹و522 قانون آئین دادرسی  دادگاه ثابت است لذا 

 1۳611000 و  اصل خواسته  بابت  ریال   21۴000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  بر محومیت  مدنی حکم 

تاریخ وصول  تا  رسید  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و هم چنین خسارت  دادرسی  بابت خسارات  ریال 

رای صادره   . نماید  اعام می  و  بانک مرکزی در حق خواهان صادر  از سوی  اعامی  نرخ  براساس 

این مرجع سپس  در  واخواهی  قابل  واقعی  ازاباغ  روز پس  بیست  و ظرف مدت  غیابی محسوب 

باشد  می  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  مذکور  مدت   ظرف 

می باشد.

م الف ۳76۸۳رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان جعفر زمانی 

آگهی مزایده و اموال غیر منقول
به موجب ماده 1۴0 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره ۹0005۹ مطروحه 

در اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان دو باب مغازه تجاری به شماره پاک های ثبتی 

۳/1۴۳2 و ۳/1۴۳۳ به انضمام یک دستگاه آپارتمان مسکونی بر روی پاک های ثبتی مذکور واقع 

منزل  باب  یک  و همچنین  ۹۳1و۹2۹  پاکهای  مقابل مسجد سلمان،  خیابان صارمیه،  اصفهان،  در 

مسکونی به شماره پاک ثبتی 12/۴۸60 واقع در اصفهان،خیابان صارمیه،کوچه بابا علمدار،کوچه نجار 

باشی، پاک 12 با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

1-نام مالک رسول خیام نکویی فرزند مرحوم رضا می باشد که نامبرده در پاک های ثبتی ۳/1۴۳2 

و ۳/1۴۳۳ به میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پاک های مذکور به استثناء بهاء ثمینه 

اعیانی دارای مالکیت می باشد و همچنین در پاک ثبتی 12/۴۸60 به میزان     10  حبه مشاع از 

رسول خیام  مالکیت  فروش،  باشد)موضوع  مالکیت می  دارای  مذکور  پاک  دانگ  72 حبه شش 

نکوین می باشد(

2-قیمت و مشخصات و توصیفات پاکهای موضوع فروش وفق نظریه کارشناس دادگستری:

الف(یک باب مغازه به شماره پاک ثبتی ۳/1۴۳2 بخش چهارده ثبت اصفهان که مستاجر با شغل 

رنگ فروشی در آن فعالیت دارد به مساحت 5۹/5 متر مربع عرصه، سقف ها تیرآهن و آجر،دیوارهای 

آجری توپر، سطوح داخلی گچ و رنگ، در و پنجره ها فلزی،بالکن در انتهای آن به مقدار 15 متر مربع، 

انشعاب موجود فقط کنتور برق با کاربری تجاری، قدمت حدود 55 سال ساخت.

لذا با توجه به قدمت.موقعیت.عوامل موثر.در قضیه .کاربری تجاری .وجود بالکن.انشعاب موجود.

ارزش ششدانگ مالکیت آن به مبلغ 2/۳۳0/000/000 ریال معادل مبلغ دویست و سی و سه میلیون 

می  نظر  اعام  و  برآورد  غیره  و  پیشه  و  حق کسب  و  سرقفلی  شامل  متصوره  حقوق  بدون  تومان 

گردد، سهم شانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ به استثناء بها ثمینه اعیانی به مبلغ 

555ر055د۴5۳ ریال محاسب می شود.

ب(یک باب مغازه به شماره پاک ثبتی ۳/1۴۳۳ بخش چهارده اصفهان به مساحت ۸۸/15 متر 

و  تیرآهن  ها  باشد،سقف  می  فعالیت  مشغول  فروشی  شیشه  شغل  به  مستاجر  عرصه که  مربع 

آجر،دیوارهای آجری توپر ، در و پنجره ها فلزی،کف موزائیک، ، سطوح داخلی گچ ، انشعاب موجود 

فقط کنتور برق، بالکن در انتهای آن به مقدار 1۴ متر مربع با کاربری تجاری، قدمت حدود 55 سال 

بالکن.انشعاب  .وجود  .کاربری تجاری  به قدمت.موقعیت.عوامل موثر.در قضیه  توجه  با  ساخت.لذا 

موجود.ارزش ششدانگ مالکیت آن به مبلغ ۳/0۳5/000/000 ریال معادل مبلغ سیصد و سه میلیون 

و پانصد هزار تومان بدون ارزش حقوق متصوره شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه و غیره برآورد 

و اعام نظر می گردد، سهم شانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ به استثناء بها ثمینه 

اعیانی به مبلغ ۸۸۸ر1۳۸ر5۹0 ریال محاسبه می شود.پ(یک دستگاه آپارتمان مسکونی بر روی دو 

مغازه ردیفهای یک و دو پیش زدگی در پیاده رو به مساحت 155/60 متر مربع اعیانی،سقف تیر چوبی 

و آهن و آجر.دیوارهای اجری توپر.کف موزائیک درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی .کف حیاط 

موزائیک . سطوح داخلی گچ،هال و پذیرایی،اتاق خواب.آشپزخانه با کابینت فلزی، سرویس بهداشتی 

حمام و توالت، انشعابات موجود آب ، برق و گاز که ورودی آن گذر شمالی می باشد و مستاجر از اتباع 

افغانی به نام آقای براتی با خانواده در آن سکونت دارد.سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش 

کولر آبی، قدمت حدود ۴0 سال.لذا با توجه به قدمت.موقعیت.عوامل موثر در قضیه.کاربری مسکونی.

انشعابات موجود.عدم سرسرا.ارزش شش دانگ این آپارتمان به مبلغ 000ر000ر500ر1 ریال معادل مبلغ 

یکصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعام نظر می گردد.سهم شانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

باب  به مبلغ 666ر666ر2۹1 ریال محاسبه می شود.ج(یک  اعیانی  بها ثمینه  به استثناء  ششدانگ 

منزل مسکونی در دو طبقه قدیمی ساز زیرزمین و همکف واقع در اصفهان- خیابان صارمیه،کوچه 

بابا علمدار،کوچه نجار باشی به پاک ثبتی 12/۴۸60 بخش چهارده ثبت اصفهان به مقدار 227 متر 

مربع عرصه که پس از عقب نشینی در حدود 162 متر مربع ان باقی می ماند به میزان حدود 220 متر 

مربع اعیانی.سقف ها تیرآهن و آجر و چوب.دیوار ها آجری توپر، پنجره فلزی.کف حیاط موزائیک.

درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی .سطوح داخلی گچ و رنگ.هال و پذیرایی.اتاق خواب.آشپزخانه 

با کابینت فلزی.سرویس بهداشتی حمام و توالت.انشعابات موجود آب.برق و گاز،سیستم گرمایش 

بخاری گازی و سرمایش کولرآبی،قدمت حدود 50 سال ساخت.لذا با توجه به شرایط فوق.موقعیت.

قدمت.عوامل موثر در قضیه.کاربری مسکونی.ورودی از شرق.انشعابات موجود،و غیره ارزش شش 

دانگ این ملک پس از عقب نشینی به مبلغ 000ر000ر000ر۴ ریال معادل مبلغ چهارصد میلیون تومان 

به  و دو حبه ششدانگ  از هفتاد  و دو سوم حبه مشاع  نظر می گردد.سهم ده حبه  اعام  و  براورد 

استثناء بها ثمینه اعیانی به مبلغ ۴۴۴ر1۹۴ر51۸ ریال محاسبه می شود.زمان مزایده روز پنجشنبه 

مورخ ۹5/12/2۴ ساعت 12 و مکان مزایده اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در 

خیابان نیکبخت می باشد.

شماره:۳۴۹۴5/م الف رضایی دادورز اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با وکالت مهشید لطفی  در خصوص پرونده کاسه 5۸۸/۹5 ش25   خواهان محمود رضا پیکانی 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه 2۴/700/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت آقای سید محمد 

عسگری شیخ شبانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .......  مورخ ۹6/1/1۹ ساعت ۴:۳0 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

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

در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳76۴۳/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه  مبنی  دادخواستی  اسکندری  پرونده کاسه 1117/۹5   خواهان محسن  در خصوص 

...........  مورخ  روز  برای  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  طرفیت شهناز غفاری-محمدعلی قدیری  

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  بعدازظهر  ۹6/1/1۹  ساعت 5/۳0 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق- مجتمع  از وقت رسیدگی  خوانده قبل 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   2 شماره 

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

 شد.

شماره: ۳7660/م الف مدیر دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

تبدیل 1۴۵ کیلومتر شبکه سیمی به کابلی در چهارمحال و بختیاری

یو
رش

س: آ
عک

 

2
۳



5فرهنگ و هنر یکشنبه  08 اسفندماه   1395
ـــمـــاره 380  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
بیانیه مشترک نامزدهای اسکار خارجی 2017

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

هاشــمی  داود  تهیه کنندگــی  بــه  »پرســتاران«  ســریال 
شــهرام  کارگردانــی  و  افخمــی  علیرضــا  نویســندگی 
شاه حســینی، یکــی از ســریال های جدیــد رســانه ملــی 
اســت کــه هــر شــب بــه جــز پنجشــنبه ها ســاعت 22 و 15 

دقیقــه از شــبکه یــک ســیما پخــش می شــود. 
ــتان های  ــت و داس ــی اس ــودرام اجتماع ــک مل ــتاران ی پرس
ــار  ــتان نورافش ــس بیمارس ــش اورژان ــریال در بخ ــن س ای
تهــران اتفــاق می افتــد کــه دارای یــک خــط اصلــی داســتانی 
ــتاران  ــی آن، پرس ــور اصل ــت و مح ــت اس ــران ثاب ــا بازیگ  ب
و پزشــکان هســتند. در واقــع ایــن ســریال بــا هــدف 
آشــنایی مــردم بــا جامعــه درمانــی و پزشــکی کشــور به ویــژه 

ــت.  ــده اس ــد ش ــتاری تولی ــه پرس ــواری های حرف دش
ــوپروایزر  ــش س ــوی در نق ــه رض ــودرزی و عاطف ــه گ  فاطم
ــش  ــادری در نق ــا ن ــی و فریب ــاز حبیب ــی، الن ــدا کیان و لین
ــت کم  ــتند. دس ــریال هس ــی س ــر اصل ــج بازیگ ــتار، پن پرس
ــن  ــکاران ای ــش بســتگان، دوســتان و هم ــر در نق 30 بازیگ
پرســتارها، نقش هایــی جــدی در ایــن ســریال دارنــد کــه از 
 جملــه آن هــا می تــوان بــه امیــن زندگانــی، مهــدی صبایــی
ــا  ــف، رض ــم یوس ــی، مری ــا آقاجان ــی، صف ــیاوش خیراب س

توکلــی، محمــد عمرانــی، اشــکان اشــتیاق، نســرین نکیســا، 
ــدی و شــهرام  ــری، شــهنام شــهابی، شــهرام قائ ایمــان باق

عبدلــی اشــاره کــرد.
ــدات  ــده و از تولی ــد ش ــمت تولی ــریال در 52 قس ــن س  ای
مشــترک رســانه ملــی و وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 
ــل اول  ــب فص ــمت آن در قال ــه 25 قس ــت ک ــکی اس  پزش
ــد  ــن خواه ــه روی آنت ــل دوم ب ــب فص ــه آن در قال و ادام

ــت. رف
    کپی یا اصل؟

ــودن  ــو ب ــر ن ــریال ب ــن س ــردان ای ــنده و کارگ ــه نویس اگرچ
ســریال از نظــر ســوژه و محتــوا اصــرار دارنــد، امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه ســریال پرســتاران مــدل ایرانی شــده چنــد 
ــترالیایی  ــریال اس ــه س ــی از جمل ــروف خارج ــریال مع س
ــی »آناتومی گــری« اســت؛  »پرســتاران« و ســریال آمریکای
ــی از  ــا یک ــد و اتفاق ــی دارن ــه شــهرت جهان ســریال هایی ک
ــیما  ــک س ــبکه ی ــتاران« از ش ــریال »پرس ــی س ــا یعن آن ه
ــا آن  ــی ب ــنایی کامل ــی آش ــدگان ایران ــده و بینن ــش ش پخ

ــد. دارن
    واقعیت یا بخشی از حقیقت؟

ــا  ــکی در دنی ــریال های پزش ــت س ــب محبوبی ــه موج  آنچ
شــده در وهلــه اول، آموزش هایــی اســت کــه از طریــق 

ــه  ــود و در وهل ــه می ش ــان ارائ ــه مخاطب ــریال ها ب ــن س ای
دوم آشــنایی بــا شــرایط ســخت شــغل هایی همچــون 

ــتاری.  پرس
ــیع  ــات وس ــا تحقیق ــوال ب ــه معم ــریال ها ک ــه س در این گون
ــعی  ــود، س ــاخته می ش ــص س ــکان متخص ــاوره پزش و مش
می شــود تــا جــای ممکــن زندگــی افــراد بــه صــورت واقعــی 
بــه تصویــر کشــیده شــود و تمــام زوایــای پنهــان این گونــه 
مشــاغل بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه تصویــر کشــیده شــود.

اشــتباهات  پزشــکی،  خطاهــای  ســریال ها  ایــن  در   
ــکان  ــای پزش ــام فداکاری ه ــار تم ــدی در کن ــهوی و عم س
ــری از  ــد درک بهت ــب بتوان ــا مخاط ــود ت ــان داده می ش نش
ــا  ــد. ام ــته باش ــتاری داش ــکی و پرس ــخت پزش ــه س حرف

ــد  ــه خواه ــز همین گون ــی نی ــتاران وطن ــریال پرس ــا س آی
ــی  ــه حت ــران ک ــه پزشــکان و پرســتاران ای ــا جامع ــود؟ آی ب
شــوخی های ســاده ســریال طنــز را تحمــل نمی کننــد 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــکی ب ــتباهات پزش ــد اش ــازه می دهن اج
شــود؟ آیــا ســریالی کــه قــرار اســت همدلــی را میــان مــردم 
ــا  ــا ب ــد، تنه ــترش ده ــتاری گس ــکی و پرس ــه پزش و جامع
ــد؟  ــق باش ــد موف ــت می توان ــی از واقعی ــان دادن بخش نش
ــه حــال ســریال  ــا ب همــه این هــا ســؤال هایی اســت کــه ت
ــه انتظــار  ــد ب ــه آن دهــد و بای نتوانســته پاســخ مناســبی ب
نشســت و دیــد کــه آیــا در آینــده موفــق بــه انجــام ایــن کار 
ــه جمــع ســریال های  ــا ایــن ســریال هــم ب خواهــد شــد ی

بی مخاطــب خواهــد پیوســت.

- تــوران مهــرزاد خبــر داد کــه هزینــه  مجالــس ســوگواری 
)دوبلــور  بزرگمهــر«  »ایــران  خواهــرش  ترحیــم  و 

پیشکســوت( صــرف امــور خیریــه می شــود.
- مدیــر عامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا تشــریح 
ــم برلیــن از  ــازار جشــنواره فیل دســتاوردهای حضــور در ب
مذاکــره بــا مســئوالن چنــد خــط هوایــی خارجــی بــرای 
اضافــه شــدن آثــار ســینمایی ایرانــی بــه ســبد فیلم هــای 

ــر داد. ــن خطــوط خب ای
- اثــری ســه َلته از »فرانســیس بیکــن« بــه قیمــت 
ــه  ــتیز« ب ــی »کریس ــون دالر در حراج ــی ۷0 میلی تخمین

فــروش گذاشــته می شــود.
ــم آزاده  ــه قل ــی« ب ــما باش ــه ش ــی ک ــاب »خانوم - کت
نامــداری در نهمیــن نمایشــگاه کتــاب و رســانه های 

ــد. ــی ش ــزد بررس ــال ی دیجیت
- پــس از آنکــه هنرمنــدان پیشکســوت حــوزه موســیقی 
ارشــاد  وزارت  از  مبلغــی کــه  بــودن  کــم  از  نواحــی 
 می گیرنــد و مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد سیســتان 
آیین نامــه  در  موجــود  مشــکالت  از  بلوچســتان  و 
ارزشــیابی هنــری ســخن گفتنــد، وزیــر ارشــاد و معــاون 
او در امــور هنــری، از پیگیــری مشــکالت ایــن هنرمنــدان 

ــد. ــر دادن خب
- علــی مســعودی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر 10 روز یــک بار 
در برنامــه خندوانــه حضــور پیــدا می کنــد، گفــت: بــه زودی 

ســریال تلویزیونــی ام را جلــوی دوربیــن می بــرم.
ــه در 11  ــن« ک ــل ورهوف ــی »پ ــه کارگران ــم »او« ب - فیل
شــاخه جوایــز ســزار نامــزد کســب جایــزه بــود، در نهایــت 
ــن  ــن بهتری ــم و همچنی ــن فیل ــی بهتری ــزه اصل دو جای
بازیگــر زن )ایزابــل هوپــر( را از ایــن رویــداد مهــم 

ــرد. ــب ک ــینمایی کس س
- بهــروز غریب پــور، سرپرســت گــروه تئاتــر »آران« 
دربــاره وضعیــت تولیــد و ســاخت اپــرای عروســکی 
ــت  ــود حمای ــورت وج ــه در ص ــرد ک ــار ک ــام« اظه »خی
ــکی  ــرای عروس ــن اپ ــی، ای ــاد رودک ــع بنی الزم و به موق

اردیبهشــت ماه ۹۶ روی صحنــه خواهــد رفــت.
ــد  ــوم جدی ــر نشــر »هرمــس« از انتشــار یــک آلب - مدی
تــا پایــان ســال و برگــزاری تازه تریــن کنســرت »کوارتــت 

ــر داد. ــده خب کاســته« در اردیبهشــت ماه ســال آین
ــر اســتانبول  ــگ و هن ــاد فرهن ــر اســاس گــزارش بنی - ب
ــود  ــر خ ــز در عم ــه هرگ ــردم ترکی ــد م ــش از ۷0 درص بی
ــرت  ــه کنس ــری از جمل ــی و هن ــداد فرهنگ ــک روی ــه ی ب
ــن آمارگیــری همچنیــن  ــد. ای ــر و ... نرفته ان ســینما، تئات
ــار  ــک ب ــی ی ــا حت ــد ترک ه ــد ۴۹ درص ــان می ده نش
ــرت  ــاره کنس ــم درب ــن رق ــد. ای ــینما نرفته ان ــه س ــم ب ه
ــد  ــد. 3۹ درص ــم می رس ــد ه ــه ۶۶ درص ــرا ب ــر و اپ تئات
مــردم ایــن کشــور تاکنــون در عمــر خــود یــک کتــاب هــم 

نخوانده انــد.

دوازدهمین شماره »دید در شهر« منتشر شد

کیمیای وطن

ویژه نامــه  شــماره  دوازدهمیــن 
ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهــان با عنــوان »دید در شــهر« 0۷ 

اســفندماه منتشــر شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
شـهـــرداری  فرهنگـی تفریـحـــی 
بهمن مــاه  در  شــده  برگــزار  برنامه هــای  مــرور   اصفهــان 
و اعــالم برنامه هــای اجرایــی ســازمان فرهنگی تفریحــی در 
ــن  ــن بخش هــای دوازدهمی ــاه ســال ۹5 از مهم تری ــن م آخری
شــماره »دیــد در شــهر« اســت. گــزارش ویژه برنامه هــای 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــامل گــزارش پاتــوق تجربــه 
سلسله نشســت های »کارنامــه« در تــاالر هنــر و هنرســرای 
هنــر،  تــاالر  در  هنــری  نمایش هــای  اجــرای  خورشــید، 
جــام باشــگاه های کتابخوانــی و... در ایــن ویژه نامــه ارائــه 
شــده اســت. همچنیــن شــهروندان اصفهانــی می تواننــد 
ــم  ــوق فیل ــاه نمایــش داده شــده در پات ــی فیلم هــای کوت معرف
ــاب  ــوان آفت ــی بان ــز تخصص ــای مرک ــان، برنامه ه ــاه اصفه کوت
ــل  ــی فص ــت جوان ــه نشس ــر از جمل ــز دیگ ــای مراک برنامه ه
رویــش، پاتــوق خانــواده و شــروع ســومین فصــل آن و ... را نیز 
ــای  ــای برنامه ه ــر و ویدئوه ــد. تصاوی ــه بخوانن ــن ویژه نام در ای
ــب  ــز در قال ــان نی ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
»کیوآرکــد« در دســترس مخاطبــان ویژه نامــه اســت کــه 
ــه  ــن ویژه نام ــی دی اف ای ــل پ ــت فای ــرای دریاف ــدان ب عالقمن
ــد. ــه کنن ــایت esfahanfarhang.ir مراجع ــه س ــد ب می توانن

پایان ساخت سریال نوروزی شبکه دو
بــا تدویــن و صداگــذاری نهایــی ســریال نــوروزی »مــرز 
کارگردانــی  بــه  مجموعــه  ایــن  ســاخت  خوشــبختی«، 
ــان  ــه پای ــران رســام ب ــی مه حســین ســهیلی زاده و تهیه کنندگ
ــرز  ــی »م ــه تلویزیون ــاز دوم مجموع ــرداری ف ــید. تصویرب رس
خوشــبختی« بــه کارگردانــی حســین ســهیلی زاده کــه در 
لوکیشــن ویــالی شــهریار پیگیــری می شــد، بــه پایــان رســید. 
 ایــن ســریال بــا ایفــای نقــش بازیگرانــی چــون پوریــا پورســرخ

امیرحســین آرمــان، مهــدی ســلوکی، شــهرزاد کمــال زاده 
ســروش جمشــیدی، و... بــرای پخــش نــوروزی در 15 قســمت 
ــاده می شــود. در خالصــه داســتان  ــرای شــبکه دو ســیما آم ب
ــک وسوســه شــروع می شــود  ــز از ی ــه چی ــده: هم ســریال آم
رفاقــت شــروع  از  یــک وسوســه ختــم می شــود.  بــه  و 
ــبختی  ــرز خوش ــتان م ــد. داس ــت می رس ــه رفاق ــود و ب می ش
داســتان انتخاب هاســت. دوراهی هــا. زمانــی کــه بــر لــب مــرز 
ــک ســو شــاید خوشــبختی اســت و در ســوی  ایســتاده ای. ی
دیگــر هــم شــاید خوشــبختی. انتخــاب بــا توســت و انتخــاب 

ــر فارســی ــت خوشــبختی اســت. خب نهای

اخبار کوتاه

ســعید صادقــی، عــکاس هشــت ســال دفــاع مقــدس 
معتقــد اســت تاریــخ معاصــر مــا کــه بــه زبــان تصویــر 

بیــان شــده بایــد جایــی در بــازار هنــر پیــدا کنــد. 
شناخته شــده  عکاســان  از  یکــی  صادقــی  ســعید 
دوره ۸ ســال دفــاع مقــدس اســت. او بــه دنبــال 

عکس هــای  در  کــه  شــخصیت هایی 
دوران دفــاع مقــدس آن هــا را در عملیات 
ــه ثبــت کــرده، می گــردد  ــا پشــت جبه ی
ــس از گذشــت بیــش از دو  ــا پ و از آن ه

ــد.  ــی می کن ــر عکاس ــار دیگ ــه ب ده
ــن  ــتان ای ــاره داس ــی درب ــعید صادق س
ســالی   ۸ مــن  می گویــد:  عکس هــا 

ــن  ــم و در ای ــه کار می کن ــن مجموع ــود روی ای می ش
رونــد خــودم را در ایــن احساســات و افــرادی کــه بــه 
جست وجویشــان مــی روم، پیــدا می کنــم. مــن آن هــا 
را بــه عنــوان صداقــت  گمشــده یــک ملــت جســت وجو 
می کنــم. بــه نظــرم ایــن آدم هــا را هــم کســانی 

ــوش  ــردم فرام ــم م ــد و ه ــی دارن ــت و مقام ــه ژس ک
کرده انــد و بــه همیــن دلیــل دوســت داشــتم حضــور 
ــادآوری کنــم.  ــه روشــنفکران و اهــل قلــم ی آن هــا را ب
ــه ایــن پرســش کــه چطــور  ایــن عــکاس در پاســخ ب
ــن ۷00  ــرد: م ــان ک ــد، بی ــدا می کنی ــا را پی ــن آدم ه ای
ــه  ــراد ب ــن اف ــر ای ســی دی شــامل تصاوی
اشــخاص مختلــف داده ام تــا آن هــا را 
شناســایی کننــد. حتــی در روســتاهای 
دورافتــاده هــم ایــن ســی دی ها را پخــش 

ــرده ام.  ک
را  ایــن جســت وجو دختــری  در  مــن 
ــده  ــا آم ــه دنی ــی ب ــه وقت ــردم ک ــدا ک پی
بــود، ۸ مــاه از شــهادت پــدرش می گذشــت. عکســی 
ــن  ــان دادم، واضح تری ــه او نش ــدرش ب ــن از پ ــه م ک
ــت.  ــترس داش ــدرش در دس ــه از پ ــود ک ــری ب تصوی
ایــن جســت وجوها از ایــن جنــس اســت و بــرای مــن 

ــر ــت دارد. مه ــئله جذابی ــن مس همی

۸ سال جست وجوی رزمندگان دفاع مقدس
»مارتیــن زاندولیــت« از دانمــارک، »هانــس هولــم« از 
ســوئد، اصغــر فرهــادی از ایــران، »مــارن اِده« از »آلمــان« 
ــم  ــان فیل ــن« کارگردان ــی دی ــر« و »بنتل ــن باتل و »مارتی
ــم نامــزد  ــوان ســازندگان 5 فیل ــه عن ــا« ب اســترالیایی »تن
شــاخه بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی جوایــز ســینمایی 

مــوج  مشــترک،  بیانیــه ای  در  اســکار 
ناسیونالیســم را کــه در آمریــکا و دیگــر 
ــد.  ــح کردن ــده، تقبی ــه دوان ــورها ریش کش
ایــن شــش کارگــردان نامــزد اســکار خارجی 
ــال  ــکار امس ــزه اس ــه جای ــد ک ــالم کردن اع
ــده  ــه چــه کســی برن ــر از اینک را صــرف نظ
ــدان  ــردم، هنرمن ــام م ــه تم ــد ب ــد ش  خواه

روزنامه نــگاران و فعاالنــی تقدیــم می کننــد کــه بــرای 
ترویــج اتحــاد و درک و همچنیــن بــرای حمایــت از آزادی 
ــد؛ ارزش هایــی کــه  ــان و شــأن انســانی تــالش می کنن بی
ایــن روزهــا محافظــت از آن هــا از هــر زمــان دیگــری حائــز 

ــت.  ــر اس اهمیت ت

ــه نمایندگــی از تمامــی  ــه آمــده: ب در بخشــی از ایــن بیانی
متعصبانــه  فضــای  قاطــع،  و  متفق القــول   نامزدهــا، 
جمعیــت  از  بخشــی  میــان  موجــود  ناسیونالیســم   و 
و متاســفانه سیاســتمداران در آمریــکا و بســیاری از دیگــر 
بــه  ایجادشــده  تــرس  تقبیــح می کنیــم.  را  کشــورها 
ســبب تفکیــک افــراد بــر اســاس جنســیت، 
رنــگ، مذهــب و.. بــه عنــوان وســیله ای 
بــرای توجیــه خشــونت موجــب نابــودی 
چیزهایــی می شــود کــه مــا نه تنهــا بــه 
عنــوان هنرمنــد بلکــه بــه عنــوان انســان بــه 
 آن هــا بســتگی داریــم: تنــوع فرهنگ هــا

ــرا  ــه ظاه ــزی ک ــا چی ــدن ب ــت غنی ش فرص
ــر اینکــه مواجهــات انســانی  »خارجــی« اســت و اعتقــاد ب
ــای  ــن دیواره ــد. ای ــر ســوق می دهن ــه ســویی بهت ــا را ب م
تقســیم کننده مــردم را از تجربــه چیــزی ســاده، امــا 
بنیادیــن محــروم می کننــد و آن کشــف ایــن موضــوع 

ــینماخبر ــتیم. س ــاوت نیس ــی متف ــا خیل ــه م ــت ک اس

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹510۸1 شماره دادنامه:۹50210۴ مورخ ۹5/11/1۹ مرجع رسیدگی : شعبه ۸ شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : رحمت اله رحیمی نشانی  : اصفهان خ آتشگاه خ بهشت محله گلستان گلها 

پ ۴۷ وکیل : سعیده رحیمی نشانی اصفهان خ خطیب نبش خ میرداماد ساختمان مهتاب ۷ طبقه 2 

واحد 1  خوانده : مهرداد حسینی  مجهول المکان  خواسته : 1- مطالبه مبلغ 35000000ریال طبق رسید 

عادی گردشکار : با  عنایت به محتویات پرونده و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی رحمت هللا 

رحیمی با وکالت سعیده رحیمی   به طرفیت مهرداد حسینی  به خواسته مطالبه مبلغ 35000000 ریال طبق 

رسید عادی مورخ ۹0/12/15 بانضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 

الیحه یا دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و باستناد مواد 1۹۸ ،51۹و522 از قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار  تومان )25000000( 

ریال بابت اصل خواسته و ۹55000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 

مبلغ 120 هزار ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹5/۸/23( تا 

تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .و در خصوص مازاد نظر به اینکه خواهان دلیلی ارائه ننموده 

است دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم 

استماع دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف  3۷۶20 قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹5-۷53 شماره دادنامه:۹۷۴/۹5 مورخ ۹5/11/۴ مرجع رسیدگی : شعبه ۴1 شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : آقای حسن شیروانی فرزند رحمت هللا  نشانی  : اصفهان خ ارباب بعد از شورای 

حل اختالف ساختمان بلوط ط چهارم واحد 12 وکیل : سعیده رحیمی نشانی اصفهان خ خطیب نبش خ 

میرداماد ساختمان مهتاب ۷ طبقه 2 واحد 1  خوانده : محمد علی محسن پور نشانی  مجهول المکان  

خواسته : 1- مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 2۴۸0۹۴ بتاریخ ۹5/۶/15 به مبلغ 50/00/000 ریال عهده  

بانک  ملی شعبه اصفهان بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه گردشکار : با  عنایت به محتویات 

پرونده و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می 

نماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای حسن شیروانی   به طرفیت آقای محمد 

علی محسن پور   به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 2۴۸0۹۴ بتاریخ ۹5/۶/15 به مبلغ 50/000/000  

ریال عهده بانک ملی شعبه اصفهان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیمی از ناحیه 

خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در 

ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا خوانده 

در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است مستندا به ماده 

1۹۸ ،51۹و522و 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50000000 

ریال بابت اصل خواسته و 1۴۶0000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 

120 هزار ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  )۹5/۶/15( تا زمان اجرای 

حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۷۶۶۴ قاضی شورای حل اختالف شعبه ۴1 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹5-55۴ شماره دادنامه:10۴5 مورخ ۹5/11/23 مرجع رسیدگی : شعبه 2۷ شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : شرکت بازرگانی قصر فیروزه به مدیریت علی دانشمند  نشانی  : اصفهان خ 

هاتف کوچه مشیر فروشگاه کوثر  خوانده : محمد رضا ملکی نشانی  مجهول المکان  خواسته : 1- مطالبه 

تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  بانضمام هزینه  فاکتور خرید کاال   ریال وجه دو فقره   ۷1/000/000 مبلغ 

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

مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی 

شورای حل اختالف  در خصوص دعوی شرکت بازرگانی قصر فیروزه به مدیریت علی دانشمندبه طرفیت 

محمد رضا ملکی به خواسته مطالبه وجه 2 فقره فاکتور فروش کاال به مبلغ ۷1000000 ریال به انضمام 

اظهارات  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  و  ضمائم  به  توجه  با  تادیه   تاخیر  و خسارت  قانونی  خسارت 

خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹5/۸/2۴ و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 

حاضر نشده و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 

دانسته و مستندا به مواد 1۹۸ ،51۹و522و 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

بابت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و پرداخت 1۹۶5000  ریال  به پرداخت مبلغ ۷1000000  ریال 

خسارت تاخیر تادیه از زمان طرح دادخواست   )۹5/5/30( لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 

اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 

صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای 

 مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد . 

م الف  3۷۶۷۶ قاضی شورای حل اختالف شعبه 2۷ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۸۹۶/۹5 شماره  دادنامه:105۷ مورخ ۹5/10/25 تاریخ رسیدگی ۹5/10/20مرجع رسیدگی 

: شعبه 2۸ شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : خانم فاطمه فتاحی    نشانی  : اصفهان  خ بزرگمهر 

چهارراه نور باران خ 22 بهمن کوچه شماره ۸ پ 5۸خوانده : رسول طالبی نشانی  مجهول المکان  خواسته 

: 1- تقاضای مطالبه ۶۷۴00000 ریال بابت دو فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات گردشکار : پس از 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل 

اختالف  در خصوص دادخواست خانم فاطمه فتاحی به طرفیت آقای رسول طالبی به خواسته مطالبه 

مبلغ ۶۷۴00000 ریال طبق فاکتور های ارائه شده مورخ ۹۴/۸/21 ، ۹۴/10/2۶ ، ۹۴/۶/1۸ به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و صورتجلسه مورخه ۹5/10/20 و اظهارات خواهان و عدم 

حضور خوانده با توجه به نشر آگهی و عدم ارسال الیحه از سوی خوانده شورا دعوی مطروحه را محمول 

بر صحت تلقیو مستندا به مواد 1۹۸ ،51۹و522و 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ ۶۷۴00000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1۹۴5000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست   )۹5/۸/2۶( لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۷۶35 قاضی شورای حل اختالف شعبه 2۸ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹5113۴ شماره دادنامه:۹5۴۴0251۷ مورخ ۹5/11/11 مرجع رسیدگی : شعبه 1۴ شورای 

حل اختالف اصفهان  خواهان : فرزانه محرابی  نشانی  : اصفهان خ فالطوری کوی معلم بن شقایق 3 

مجتمع پارمیس  خوانده : کیکاوس بختیاری نشانی  مجهول المکان  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص 

دعوی فرزانه محرابی به طرفیت آقای کیکاووس بختیاری  به خواسته مطالبه مبلغ 5000000  ریال بابت 

و  تادیه  تاخیر  و  و کارشناسی  دادرسی  بانضمام هزینه   ۹5/۸/1۶ تصادف مورخ  از  ناشی  وارده  خسارت 

قرار تامین خواسته نظر به محتویات پرونده و نظر به کارشناسی تامین دلیل شعبه 12 و کروکی فرضی 

برآورد میزان  بر  و همچنین نظریه کارشناسی صورت گرفته در شعبه ششم شورای حل اختالف  مبنی 

نکرده  و دفاعی بعمل  قانونی در جلسه رسیدگی شرکت  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  و  وارده  خسارات 

نیاورده است لذا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا به1۹۸-52۹و522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3500000  ریال بابت  خسارت وارده و 3000000 ریال هزینه 

کارشناسی و 120000 ریال هزینه نشر آگهی و 1100000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

)۹5/۸/2۹( لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۷۶1۶ قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۴ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹۴1۴30 شماره دادنامه:1۴5۶ مورخ ۹5/۸/23 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : روح هللا قربانی سین  نشانی  : سین برخوار خ منتظری  روبروی کوچه چمران 

)جنب پلیس راهور( خوانده معصومه حوله بافی نشانی  مجهول المکان گردشکار : باعنایت به محتویات 

از خداوند  با استعانت  پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا و ضمن اعالم ختم رسیدگی 

متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دادخواست روح 

هللا قربانی سین  با وکالت خانم هاجر احمدی به طرفیت آقای معصومه حوله بافی به خواسته مطالبه 

مبلغ ۹5000000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های ۷3200۸ و ۴۹152۶ عهده بانک قرض الحسنه 

رسالت بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه اصول مستندات 

دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 

مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 

خوانده به خواهان را حکایت میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹۸و51۹و522 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و30۹و30۷و2۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 

پردداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2۶۴0000 ریال به عنوان 

خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/11/1۴و 

۹3/11/15 لغایت زمان وصول  ایصال آن طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 

گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 

انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد

م الف  3۷۶21 قاضی  شعبه 12شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : ۹50۷3۷ شماره دادنامه:1۹۶2-۹50 مورخ ۹5/11/5 مرجع رسیدگی : شعبه ۹ شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : شهاب صدیقی مورنانی- شاپور جدید بلوار عطاالملک پشت بلوک 21 شرکت 

سپارک  خوانده سید جواد احمدی نشانی  مجهول المکان خواسته :  مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 

بابت خسارت ناشی از تصادف به استناد نظر کارشناسی گردشکار : باعنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا و ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت بصدور رای مینماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در دعوی آقای شهاب صدیقی مورنانی فرزند 

مهدی به طرفیت آقای سید جواد احمدی به خواسته مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت ناشی از 

تصادف به استناد نظر کارشناسی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و احراز 

مالکیت خواهان نسبت به خودرو خسارت دیده و ترسیم کروکی افسر کاردان پلیس راهنمایی و رانندگی 

در تاریخ ۹5/1/31 که علت تصادف را از جانب خوانده و بدلیل بی احتیاطی وی اعالم گردیده و با توجه به 

نظر کارشناسی رسمی دادگستری به تاریخ ۹5/3/۶ میزان افت قیمت خودرو به شماره 3۶۴ل۷3 ایران 

13 متعلق به خواهان دارد  در مجموع بیست میلیون ریال اعالم داشته و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 

)نشر آگهی ( در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به 

عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت و مستندا به ماده 335 قانون مدنی و مواد 1و2 

قانون مسئولیت و مواد  1۹۸و51۹و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه 

کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

م الف  3۷۷01 دفتر شعبه نهم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

دادنامه 
: شعبه 2۶ شورای حل  دادنامه:۶۹0 مورخ ۹5/۷/2۶ مرجع رسیدگی  : ۹۴-۸۶۶ شماره  پرونده کالسه 

اختالف اصفهان  خواهان : یداله کریمی پروزی  نشانی  : اصفهان خ توحید ک استخر مجتمع مسکونی 

باغ پله خوانده : بهنام فیروزیان نشانی  مجهول المکان  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای یداله 

کریمی پروزی به طرفیت بهنام فیروزیان به خواسته مطالبه مبلغ 1۶۸00000 ریال بابت اجرت و دستمزد کار 

ساختمانی به انضمتام مطلق خسارات قانونی و دادرسی تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به شرح 

دادخواست وضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و با توجه به اینکه 

تنها مستند خواهان استماع شهادت بوده است که یا صدور قرار استماع شهادت شهود تنها یک نفر از شهود 

..... شده در جلسه دادرسی حاضر شده و به صدق اداعای خواهان گواهی داده است فلذا شورا مبادرت به 

صدور ایتان سوگند خواهان شده که خواهان ضمن ادای سوگند به شرح صورتجلسه مورخ ۹5/۷/1۹ اظهار 

داشته که مبلغ ۴000000 ریال از مبلغ خواسته را دریافت نموده و مبلغ 12۸00000ریال از خوانده طلبکار است 

بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت تتشخیص و مستندا به مواد 1۹۸ – 2۸1-2۷۷-51۹-522  قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12۸00000  ریال بابت  اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ ۴10000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 

)۹۴/۹/۹( لغایت زمان  وصول خواسته  بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد و در خصوص مازاد خواسته با توجه به اینکه به شرح صورتجلسه  مورخ ۹5/۷/1۹ 

خواسته خود را به میزان 12۸00000 ریال کاهش داده است قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد رای صادره 

غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 

مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان خواهد 

بود و در خصوص صدور قرار تامین خواسته با توجه به اینکه خواهان در موعد مقرر وجه خسارت احتمالی 

را تودیع ننموده است قرار تامین خواسته مستندا به بند ماده 10۸ قانون آئین دادرسی مدنی صادر می 

گردد. قرار صادره قطعی است   . 

م الف  3۷5۹۴ قاضی شورای حل اختالف شعبه 2۶ اصفهان

دادخواست
خواهان :شکر هللا رضائی فرزند احمد سن 1350 شغل آزاد نشانی : اصفهان خ شهید شیرانی طباخی 

پیمان خوانده حمید رضا شیرانی فرزند غفار سن 133۷ و سعید فکار فرد فرزند محمد سن 135۷ هر دو 

مجهول المکان وکیل یا نماینده قانونی  اصیل خواسته : تامین خواسته وفق ماده 11۷ و مطالبه وجه دو 

فقره چک به مبلغ 1۴0000000 ریال چهارده میلیون تومان طی دو فقره چک به شماره 0۷-۹001/5۶۶005 

مورخ ۹5/۶/25 )مبلغ ۷0000000 ریال بانک ملی (و ۹001/5۶۶00۷-0۷ مورخ ۹5/۷/25 مبلغ ۷0000000 

ریال بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد مجلسی  جاری 0010۴5۶5۷۹300۸ ) جمعا چهارده میلیون تومان ( 

دالئل و منضمات دادخواست مدارک ) فتوکپی چک و عدم پردداخت (شر ح دادخواست :احتراما اینجانب 

خواهان  طی دو فقره چک به مبلغ جمعا 1۴0000000 ریال چهارده میلیون تومان به شماره چک 1/5۶۶005-

مورخ   ) ۷00000000ریال  مبلغ   (  0۷-۹110/5۶۶00۷ شماره  چک   ۹5/۶/25 مورخ   ) ریال   ۷0000000(  0۷

با مراجعات  از خوانده که  آزاد مجلسی جاری 0010۴5۶5۷۹300۸  بانک ملی شعبه دانشگاه   ۹5/۷/25

مکرر به خوانده جهت پرداخت کارسازی نمی نماید تقاضای تامین خواسته وفق ماده 11۷ اجرا قبل از 

ابالغ را خواستارم دستورات الزم مبذول فرمائید و محکومیت خوانده به پرداخت ستون خواسته و تاخیر 

تادیه اززمان سر رسید اجرای حکم و هزینه دادرسی مورد تقاضا می باشد دستورات الزم مبذول فرمائید.

م الف 3۷۶۹3 ریاست محترم  شورای حل اختالف استان اصفهان 

دادنامه 
: شعبه 20 شورای حل  ۹5/11/11 مرجع رسیدگی  : ۹5-۷۹۴  شماره دادنامه:1101 مورخ  پرونده کالسه 

اختالف اصفهان  خواهان زهره فتح الهی بنشانی : خانه اصفهان ارغوان شفیعی وحدت  خوانده : حمید 

خراسانی  مجهول المکان   گردشکار : به تاریخ ۹5/10/2۹ شعبه 20  شورای حل اختالف به تصدی امضا 

کنندکان ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۷۹۴/۹5 مفتوح و تحت نظر می باشد شورا با مالحظه اوراق 

پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .

 در خصوص دعوی خانم زهره فتح الهی   به طرفیت حمید خراسانی  به خواسته خسارات وارده با این 

توضیح که خواهان مدعی است با خودرو به رانندگی خوانده تصادف نموده حسب نظر کارشناس تصادفات 

مشارالیه مقصر حادثه شناخته شده لذا مستندا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد 

بانضمام مطلق هزینه های  پرداخت خسارات مذکور  به  و درخواست محکومیت خوانده  وارده  خسارات 

دادرسی را کرده است نظر به اینکه خوانده دفاع موجه و موثری مبنی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده از توجه 

به محتویات پرونده لذا خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 1 قانون مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون  ریال  خسارت وارده و مبلغ 1۶۶5000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  )۹5/۸/10( تا زمان اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .

م الف  3۷۶1۷ قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-ایمان ضیمران 2-بهاران ضیمران 3-ریحانه ضیمران        نام خانوادگی: 

نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: همگی مجهول  نام پدر: سیروس شغل:- نشانی محل    -

یونس    نام خانوادگی: امیری نام پدر: راخدا شغل : کمک پرستار نشانی محل اقامت: اصفهان- خ امام 

خمینی بابوکان جنب پارک گل نرگس ساختمان های شرکت نفت منزل آقای رحیمی طبقه سوم محکوم 

به:به موجب رای شماره 15۸۶   تاریخ ۹5/۸/2۹ حوزه ۹   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خواندگان به نسبت سهم االرث به پرداخت 

مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/۸20/000 ریال هزینه دادرسی و120/000 ریال 

هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/۴/21 لغایت وصول در حق محکوم له و نیم عشر 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 3۷۶۹۹/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

نگاهی به سریال پرستاران

کپی برابر اصل

بیانیه مشترک نامزدهای اسکار خارجی 2017
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حتما بخوانید!

به نام ایران به کام اروپا یکشنبه  08  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  380 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  اردستان، قهرمان مسابقات 

کشتی آزاد نوجوانان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

رئیــس هیئت کشــتی اردســتان 
ــتی آزاد  ــابقات کش ــت: مس گف
مرحومیــن  جــام  نوجوانــان 
فــدوی و پهلــوان یزدانبخــش 

ــناخت.  ــود را ش ــان خ قهرم
ــه  ــابقات چندجانب ــه مس ــم اختتامی ــان در مراس ــرداد پوی مه
ــان  ــان و اصفه ــتان، کاش ــهرهای اردس ــن ش ــه بی ــتی ک کش
ــم  ــر 2 تی ــا نتیجــه 7 ب ــم اردســتان ب برگــزار شــد، گفــت: تی
کارگــران کاشــان را شکســت داد و بــه مقــام قهرمانــی رســید. 
وی افــزود: تیم هــای کشــتی کارگــران کاشــان و خانــه 
ــن دوره  ــوم ای ــای دوم و س ــان مقام ه ــدد اصفه ــتی تج کش
ــد. رئیــس هیئــت  ــه خــود اختصــاص دادن از مســابقات را ب
کشــتی اردســتان بــا بیــان اینکــه این گونــه مســابقات ســالی 
دو یــا ســه بــار بــه صــورت دوســتانه برگــزار می  شــود، تصریــح 
کــرد: تیم هــای اردســتانی هــم در مســابقات شــهرهای 
همجــوار نیــز شــرکت می کننــد. پویــان تصریــح کــرد: یکــی 
از داوران بین المللــی اســتان اصفهــان بــه اتفــاق داوران 

ــد.  ــابقات را داوری کردن ــن مس ــتانی ای اردس
 وی بــا بیــان اینکــه کلیــه هزینه هــای اســکان، پذیرایــی 
ــتان  ــتی اردس ــت کش ــده هیئ ــه عه ــتی گیران ب ــار کش و ناه
ــی  ــاری حت ــال ج ــت در س ــن هیئ ــرد: ای ــح ک ــوده، تصری ب
یــک ریــال بودجــه از جایــی دریافــت نکــرده و هزینه هــا بــه 

ــود.  ــن می ش ــوتان تأمی ــاری پیشکس ــورت خودی ص
ــیلی  ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتی اردس ــت کش ــس هیئ رئی
کــه در کشــتی اردســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: بــا کمــی 
همــت و پیگیــری مســئوالن و در نظــر گرفتــن بودجــه بــرای 
ــور  ــطح کش ــد در س ــتانی می توانن ــای اردس ــتی، تیم ه کش

حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند.

درخشان و دایی در راه دکتر شدن
 ســرمربیان ســابق پرســپولیس در کنکــور دکتــری نیمــه 
ــی  ــت ورزش ــته مدیری ــی و رش ــوم اجتماع ــته عل ــز رش متمرک
و کاپیتــان  ســرمربی  درخشــان  حمیــد  شــرکت کردنــد. 
ملی پــوش ســابق پرســپولیس ماننــد همبــازی و شــاگرد 
خــود، علــی دایــی در کنکــور دکتــری نیمه متمرکــز رشــته 
مقطــع  دانشــجوی  تــا  ورزش شــرکت کــرد  در  مدیریــت 
دکتــری شــود. شــایان ذکــر اســت حمیــد درخشــان لیســانس 
 تربیــت بدنــی و فــوق لیســانس مدیریــت در ورزش دارد 
و حــاال بــه دنبــال ادامــه تحصیــل در رشــته دکتــری مدیریت در 
ورزش اســت. درخشــان در صــورت قبولــی بــه جرگــه صاحبــان 

مــدرک دکتــری در پرســپولیس اضافــه خواهــد شــد. ایســنا

 وریا غفوری برابر التعاون بازی می کند
مدافــع راســت اســتقالل پس از 
دوران  گذاشــتن  ســر  پشــت 
روز  بــازی  در  مصدومیتــش 
دوشــنبه برابــر التعــاون در هفته 
ــه  ــان آســیا ب ــگ قهرمان دوم لی
ترکیــب تیمــش اضافه می شــود. 
وریــا غفــوری کــه بــه دلیــل 
مصدومیــت بــازی بــا پرســپولیس، ذوب آهــن و االهلــی را از 
دســت داده بــود و در ترکیــب ثابــت اســتقالل حضــور نداشــت 
در تمریــن روزهــای گذشــته آمادگــی زیــادی از خــود نشــان 
ــه  ــاون ب ــازی التع ــد، او از ب ــی نیفت ــاق خاص ــر اتف داده و اگ

ترکیب اصلی تیمش اضافه خواهد شد. 
وریــا غفــوری در نیم فصــل دوم عملکــرد درخشــانی در 
ترکیــب اســتقالل داشــته و امیــدوار اســت بــا درخشــش در 
بازی هــای پیــش رو بتوانــد کــی روش را بــرای حضــور در تیــم 

ملــی مجــاب کنــد. 
بــا بازگشــت وریــا غفــوری بــه ترکیــب اصلــی ممکــن اســت 
ــل شــود  ــک راســت منتق ــه پســت هافب ــدری ب  خســرو حی
یــا بهنــام بــرزای همچنــان بــه حضــور در ایــن پســت ادامــه 
ــد و از  ــروع کن ــت ش ــازی را از روی نیمک ــدری ب ــد و حی ده

ــود. کاپ ــن ش ــه دوم وارد زمی نیم

به نام ایران به کام اروپا
ــان در تــالش هســتند کــه  ــد بازیکــن تیــم ملــی جوان چن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــق ش ــی ملح ــای اروپای ــه تیم ه ب
ــای  ــه تیم ه ــه ب ــوند ک ــق ش ــه زودی موف ــم ب ــا ه آن ه
اروپایــی ملحــق شــوند بــه ایــن دلیــل کــه تــا دو ســه مــاه 
دیگــر بازی هــای جــام جهانــی زیــر 20 ســال را پیــش رو 

ــم داشــت. خواهی
ــال در  ــر 20 س ــان زی ــور بازیکن ــا حض ــوی مرزه  در آن س
ــن  ــه ای ــت ک ــگ اس ــدر پررن ــری آنق ــگ برت ــای لی تیم ه
ــم  ــرای تی ــد ب ــا می توانن ــای فیف ــط در روزه ــان فق بازیکن
ملــی جوانــان بــازی کننــد. امــا در ایــران آنقــدر بازیکنــان 
ــی  ــم مل ــی تی ــه کادر فن ــوند، ک ــه نمی ش ــازی گرفت ــه ب ب
ــان مجبــور اســت مــدام بــرای حفــظ شــرایط بدنــی  جوان
بازیکنــان و شــرایط مســابقه بــرای آن هــا اردوی تدارکاتــی 

برپــا کنــد. 
ــته اولی  ــی دس ــری و حت ــگ برت ــای لی ــه تیم ه ــف ک حی
بــه جوانــان زیــر 20 ســال بــازی نمی دهنــد؛ این هــا 
تیم هــای  بــه  ناخواســته  هســتند کــه  ســرمایه هایی 

اروپایــی ســود می رســانند.
ــون در  ــا را هم اکن ــرار مغزه ــت ف ــود گف ــی می ش ــه نوع  ب
فوتبــال شــاهد هســتیم. جوانانــی کــه در ایــران بــه بــازی 
ــا دعوتنامــه  ــا اروپایی هــا از آن هــا ب ــه نمی شــوند، ام گرفت

ــد. گل ــتقبال می کنن ــمی اس رس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

متاســفانه تعــداد معــدودی از لیدرهــا و هــواداران بــه ظاهــر 
دلســوز تیــم والیبــال شــهرداری ارومیــه در جریــان بــازی 
تیــم شهرشــان کــه تنهــا تیــم صعودکننــده شهرســتانی بــه 
ــی  ــاس برق ــرد عب ــه عملک ــت، ب ــی اس ــه نیمه نهای مرحل
ــن  ــا ســردادن شــعارهایی در حــق ای ــد و ب ــرض بودن معت
ــد از  ــه بع ــم ک ــوب تی ــم و محج ــوز، فهی ــرمربی دلس س

ــه دســت  ــری را ب ــکا، ســکان رهب کناره گیــری دراگان تراوی
ــی را  ــج خوب ــا نتای ــار خیلی ه ــه دور از انتظ ــت و و ب گرف
ــی رســاند  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــم را ب هــم کســب کــرد و تی
کم لطفــی کردنــد. بی تردیــد بایــد اذعــان داشــت کــه 
عبــاس برقــی چــوب بی کفایتــی مســئوالن ناکارآمــد 
ــگ  ــاز لی ــه درآغ ــورد ک ــه را خ ــهرداری ارومی ــگاه ش باش
تیــم  از بســتن  تبلیغــات گســترده ای خبــر  بــا  برتــر 
ــرش  ــکا و پس ــا آوردن درا گان تراوی ــد و ب ــدی دادن قدرتمن

می شــد  محســوب  ایتالیــا  چیره دســت  پاســور  کــه 
مدعــی قهرمانــی در ایــن فصــل شــدند؛ امــا وقتــی 
ــدر و پســر  ــال ایــن پ ــه تعهــدات خــود در قب  نتوانســتند ب
ــه  ــون معوق ــد و درپرداخــت دی ــان عمــل کنن و دیگربازیکن
 عاجــز ماندنــد، ســرمربی و پاســور اصلــی را از دســت دادنــد 
و بــا چنــد بازیکــن نســبتا مســن و غیربومــی، آســیب پذیر 
شــدند و درنهایــت تیــم شــهر عاشــقان والیبــال ایــران را بــه 

ــیدند!  چالش کش
در چنیــن شــرایط خطیــر عبــاس برقــی، دســتیار اول 
ــا  ــم ب ــری تی ــئولیت رهب ــول مس ــا قب ــه ب ــود ک ــکا ب تراوی
ــت  ــت یاف ــمندی دس ــای ارزش ــه پیروزی ه ــتی ب  تهیدس
و برخــالف تصــور بیشــتر کســانی کــه معتقــد بودنــد ایــن 
ــه  ــه مرحل ــد، ب ــد ش ــم نخواه ــر ه ــم برت ــزو 8 تی ــم ج تی

نیمه نهایــی راه پیداکــرد!
    ناسپاسی در حق سرمربی شهرداری ارومیه

ــه  ــه ک ــده ارومی ــور، نماین ــادر قاضی پ ــان ن ــا دارد از آقای ج
ــم  ــت و کری ــه اس ــاخص ارومی ــدوکاران ش ــود از تکوان خ
ژالــه فــروزان، رئیــس هیئــت والیبــال اســتان آذربایجــان 
ارومیــه( کــه یک بــار دیگــر  غربــی )شــهردار ســابق 
ــوده و  ــی ب ــان غرب ــال آذربایج ــت والیب ــس هیئ ــم رئی ه
نســبت بــه تعلیــق محرومیــت عبدالرضــا علیــزاده، آرمیــن 
ــاره  ــه درب ــم ک ــتند، بخواهی ــادی داش ــالش زی ــکری ت تش
مســئوالن باشــگاه، شــهرداری و بانیــان تضعیــف تیــم 
ــال های  ــه در س ــکالتی ک ــی مش ــور کل ــه ط ــان و ب شهرش
اخیــر گریبانگیــر والیبــال آذربایجــان غربــی شــده، اقدامــی 
صــورت  دهنــد؛ چــرا کــه ایــن تیــم زمانــی نه چنــدان 

ــر  ــی نظی ــوده و نامداران ــران ب ــال ای ــبد والیب دور گل سرس
یدالــه کارگرپیشــه، عزیــز پرتــوی، محمــود محــب، رحیــم 
قارصــی، ابراهیــم وطن پرســت، ابراهیــم قــادر، رامیــن 
مرادپــور، جاویــد محســنی نیا، رضــا بنیــادی، توحیــد 
ــته  ــی داش ــم مل ــی و... را در تی ــول باباصباح ــی، رس جمال
ــوا  ــی بین ــاس برق ــردن عب ــه گ ــا را ب ــرا تقصیره ــت؛ چ اس
 می اندارنــد کــه در بحرانی تریــن زمــان فــداکاری کــرد 
و تمــام مســئولیت ها را بــه جــان خریــد و اجــازه نــداد تیــم 
شــهرداری ارومیــه متالشــی شــود؟! ناســپاس نباشــیم کــه 
ــه  ــهرداری ارومی ــدن ش ــی ش ــم نیمه نهای ــار تی ــزو چه ج

ــی بی ادعاســت. ــون ایــن مرب مرهــون و مدی
 حــال بــه جــای قدردانــی و تقدیــر از وی ســزاوار اســت عده 
اندکــی بــا ســردادن شــعار علیــه وی، نــام نیک تماشــاگران 

قدرشــناس و فهیــم ارومیــه را خدشــه دار کنند؟ 
ــان بســیار خــوب  ــی دارای مربی ــان غرب ــه آذربایج در اینک
 بین المللــی هماننــد یدالــه کارگرپیشــه، عزیــز پرتــوی

ابراهیــم وطن پرســت، رحیــم قارصــی، رســول بنایــی 
مجیــد ســاداتی، جهانگیــر سیدعباســی و... اســت و نیــازی 
بــه مربــی وارداتــی نــدارد، شــکی نیســت؛ امــا چــرا مربــی 

غیربومــی؟
 هــرگاه مربیــان آذری بــا هــم باشــند و همــدل و هــم کالم 
را  رفاقــت  تنگ نظــری  و  از حســادت  دور  بــه  شــوند، 
ــراری از  ــان مهاجــر و ف ــی جوان ــا فراخوان ــد و ب پیشــه کنن
ــار  ــد، ب ــی تشــکیل دهن زادگاهشــان تیمــی یکدســت بوم
دیگــر تیــم نماینــده آذربایجانــی مثــل گذشــته حــرف اول را 

ــد زد. ــورمان خواه ــال کش در والیب

نگاهی به وضعیت تیم والیبال شهرداری ارومیه

عباس برقی مستحق سرزنش نیست

لیــگ وزنه بــرداری ایــران بــه پایــان رســید و تیــم 
ســتاره های  درخشــش  بــا  شــد  موفــق  ذوب آهــن 
ملی پــوش خــود بــه مقــام قهرمانــی دســت پیــدا کنــد. 
وزنه بــرداران  فوق العــاده  نتایــج  تمــام  بیــن  در  امــا 
ذوب آهــن در شــب پایانــی، نتیجــه ای بــاور نکردنــی 

ــداد ســلیمی در رده آخــر  ــاد؛ به ــاق افت اتف
ــت.  ــرار گرف ــنگین وزن ق س

همایــون تیمــوری بــا مهــار وزنــه 192 
ــرم  ــرب و 227 کیلوگ ــک ض ــرم در ی کیلوگ
در دو ضــرب در مــکان اول قــرار گرفــت 
و محســن بهــرام زاده، مهــدی میرزایــی، 
اصغرخــواه  غالمرضــا  ربیعــی،  رامیــن 

بــه خودشــان  را  بعــدی  رده هــای  و ســعید ســیار، 
اختصــاص دادنــد.

 بهــداد ســلیمی از ذوب آهــن هــم در حرکــت یک ضــرب 
185 کیلوگــرم، حرکــت دوضــرب 180 کیلوگــرم و مجمــوع 
ــورد در رده  ــن رک ــا ای ــا ب ــرد ت ــار ک ــرم را مه 365 کیلوگ

ــه  ــاندن وزن ــام رس ــه اتم ــس از ب ــرد. او پ ــرار گی ــر ق آخ
زدن هایــش دربــاره شــرایط خــود گفتــه اســت: »زانویــم 
خیلــی مــن را اذیــت کــرد و متاســفانه در حرکــت 
ــت دو  ــرایطم در حرک ــت و ش ــی درد گرف ــرب خیل یک ض
 ضــرب بــه صورتــی پیــش رفــت کــه بــا یــک وزنــه ســبک

کارم را انجــام دادم تــا تیــم لطمــه نخــورد. 
مشــخص بــود کــه مــن بــا چــه وضعیتــی 
ــت  ــی اذی ــرب خیل ــک ض ــه زدم. در ی وزن
شــدم و در دو ضــرب هــم نمی توانســتم 

ــم.«  کار کن
بهــداد دربــاره آینــده اش می گویــد: »واقعــا 
نمی دانــم آینــده چــه خواهــد شــد و در 
ــه  ــا ب ــه دســت بیــاورم ت ــه اول بایــد ســالمتی ام را ب وهل
وزنــه زدن فکــر کنــم. ســال آینــده تورنمنت هــای زیــادی 
اســت کــه می توانــم در آن شــرکت کنــم؛ امــا واقعــا بایــد 
درمــان آغــاز شــود و بایــد دیــد آینــده ام چطــور خواهــد 

ــود.« ورزش 3 ب

پاسخ بهداد سلیمی به شایعه خداحافظی اش
از  پــس  ســیاه جامگان،  ســرمربی  عزیــزی،  خــداداد 
 رویدادهــای اخیــر و مشــکالت مالــی تیــم مشــهدی 
ــن  ــا ای ــود را ب ــرارداد خ ــتعفا داد و ق ــود اس ــمت خ از س

ــرد.  ــخ ک ــگاه فس باش
خــداداد عزیــزی کــه در میانه هــای فصــل جایگزیــن 

فرهــاد کاظمــی شــده بــود تــا بتوانــد 
ــود  ــیاه جامگان را بهب ــی س ــت جدول وضعی
بخشــد، نتوانســت بــا وجــود مشــکالت 
ــه کار خــود ادامــه دهــد  ــی ایــن تیــم ب مال
ــع  ــیاه جامگان قط ــا س ــت ب ــم گرف و تصمی

ــد.  ــکاری کن هم
آغــاز کار خــداداد عزیــزی در ســیاه جامگان 

بــا یــک تســاوی 2-2 مقابــل نفــت تهــران همــراه بــود تــا 
وی بی امتیــاز کارش را بــا ایــن تیــم شــروع نکــرده باشــد. 
ــا  ــه اش ب ــازی خــارج از خان ــن ب ــی در اولی ــم حت ــن تی ای
عزیــزی هــم، امتیــاز گرفــت و ایــن امتیــاز از مدافــع عنوان 
قهرمانــی بــه دســت آمــد تــا خــداداد بــه ادامــه کار بــا ایــن 

ــزی روی  ــور عزی ــومین حض ــا س ــد. ام ــدوار باش ــم امی تی
نیمکــت ســیاه جامگان بــا یــک شکســت خانگــی همــراه 
بــود؛ آن هــم برابــر تیــم صنعــت نفــت آبــادان؛ شکســتی 
کــه ســرآغازی شــد بــر ســیر نزولــی ایــن تیــم بــا خــداداد 
ــدون اســتفاده از  ــان نیم فصــل ب ــا پای عزیــزی. عزیــزی ت
ــا مســئولیت کامــل  ــوان ســرمربی، امــا ب عن
ــیاه جامگان  ــا س ــرمربی، کارش را ب ــک س ی
دنبــال کــرد و در پایــان نیم فصــل بــه واســطه 
نتایــج نــه چنــدان جالــب توجهــی کــه گرفته 
ــزل کــرد.  ــه رده ســیزدهم جــدول تن ــود، ب ب
نتیجــه حضــور خــداداد در ســیاه جامگان 13 
ــن  ــل ای ــه ماحص ــود ک ــازی ب ــه و 13 ب هفت
ــروزی، 5  ــک پی ــا ی ــم، تنه ــن تی ــرای او در ای ــازی ب 13 ب

مســاوی و تحمــل 7 شکســت بــوده اســت. 
ایــن تیــم در 13 بــازی در مجمــوع 7 بــار موفــق بــه گلزنــی 
شــد و در مقابــل 15 بــار از حریفــان خــود گل دریافــت کــرد 

و تنهــا موفــق بــه کســب 8 امتیــاز شــد. نــود

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 بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 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 امالک 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 139560302023001622مورخ 1395/11/30 خانم ایران کتیرائی    به شماره 

شناسنامه 926 کدملی 1286248779 صادره از اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به 12 سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/87 متر مربع مفروزی از پالک شماره 60 فرعی از 2702- 

اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023001624مورخ 1395/11/30 آقای علی چپ نویس    به شماره 

شناسنامه 32921 کدملی 1282255861 صادره از اصفهان  فرزند قاسم نسبت به       17 سهم مشاع 

مربع  متر  به مساحت 93/87  اعیانی  ثمینه  بهاء  استثناء  به  یکباب ساختمان  از 72 سهم ششدانگ 

مفروزی از پالک شماره 60 فرعی از 2702- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 3- برابر رای شماره 139560302023001626مورخ 1395/11/30 آقای امیرمحمد چپ نویس به 

شماره شناسنامه 32922 کدملی 1282255851 صادره از اصفهان  فرزند قاسم نسبت به   17 سهم 

مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 93/87 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 60 فرعی از 2702- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 4- برابر رای شماره 139560302023001628مورخ 1395/11/30 خانم شهنازچپ نویس به شماره 

شناسنامه 52448 کدملی 1281621552 صادره از اصفهان  فرزند قاسم نسبت به      8 سهم مشاع 

مربع  متر  به مساحت 93/87  اعیانی  ثمینه  بهاء  استثناء  به  یکباب ساختمان  از 72 سهم ششدانگ 

مفروزی از پالک شماره 60 فرعی از 2702- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 5- برابر رای شماره 139560302023001630مورخ 1395/11/30 خانم شهرزاد چپ نویس به شماره 

شناسنامه 753 کدملی 1283601990 صادره از اصفهان  فرزند قاسم نسبت به      8 سهم مشاع از 72 

سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 93/87 متر مربع مفروزی از 

پالک شماره 60 فرعی از 2702- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.

ردیف 6- برابر رای شماره 139560302023001632مورخ 1395/11/30 خانم مهنازچپ نویس به شماره 

شناسنامه 71041 کدملی 1281810983 صادره از اصفهان  فرزند قاسم نسبت به    8 سهم مشاع از 72 

سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 93/87 متر مربع مفروزی از 

پالک شماره 60 فرعی از 2702- اصلی واقع در بخش 1 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 : 95/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/23 

شماره : 38132/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد یاوری  دارای شناسنامه شماره 4502 به شرح دادخواست به کالسه 1117/95  از این شورای 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین یاوری  بشناسنامه 122 

در تاریخ 95/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- مهدی یاوری فرزند حسین- ش ش 4382- ابوالفضل یاوری فرزند حسین- ش ش 3351 

3- محمد یاوری فرزند حسین- ش ش 4502 4- علی یاوری فرزند حسین- ش ش 3350  5- 

سمیه یاوری فرزند حسین- ش ش 370 6- معصومه یاوری فرزند حسین- ش ش 4173 7- سمانه 

یاوری فرزند حسین- ش ش 1210043734 8- سکینه خاتون یاوری فرزند حسین- ش ش 3659 

9- اعظم یاوری فرزند حسین- ش ش 3905 10- زهرا فیاضی فرزند مسیب- ش ش 2533 متوفی 

ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

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

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 641/ م الف

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

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  940102 ح 2 

اجرائی موضوع علیه آقای فتح اله جوانمردی قهدریجانی فرزند حسین  و له  آقای حمید عباسی فرزند 

GTxi مدل  تاریخ چهارشنبه  95/12/25  به منظور فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ  محمد در 

1388 و رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی 136ی57 ایران 43  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 

توسط  اموال موضوع مزایده  نماید.  برگزار  اطاق 228  دادگاه حقوقی فالورجان   احکام  اجرای  در دفتر 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 90/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 

پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی 

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

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

شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 

برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
کاشانی         5-مرتضی کریمی  4-مهدی  3-حسن  2-عباس  1-مجتبی  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نام خانوادگی: 1-کریمی کاشانی 2-غالمپور 3-خاشعی 4-سید حالج  نام پدر: - شغل:- نشانی محل 

اقامت: همگی مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: صندوق کارآفرینی امید با وکالت الهام کبوتری    

نام خانوادگی: -نام پدر:- شغل:- نشانی محل اقامت: کاشان-چهارراه آیت اله کاشانی-مجتمع تجاری 

اداری ملت طبقه دوم واحد 10محکوم به:به موجب رای شماره 321/95   تاریخ - حوزه شعبه 28   شورای 

حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:ردیف اول تا چهارم به 

پرداخت مبلغ 74/740/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 2/160/000 ریال 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه اززمان تقدیم دادخواست 95/4/20 لغایت اجرای 

حکم بر اساس نرخ تورم شاخص بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی رای 

صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

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

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 5/22/95/766/ م الف 

دفتر شعبه 7 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان کاشان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان زهره کفاشی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت اکرم فتحی زاده به 

به  ارجاع  از  تقدیم که پس  نواب صفوی  واقع در خیابان  بیدگل  و  آران  اختالف  مجتمع شوراهای حل 

شعبه سوم به کالسه 3/383/95 ثبت و برای تاریخ پنج شنبه 96/2/7 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی 

تعیین گردیده و از انجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 

جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در 

صورت عدم حضورشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

شماره:5/2/95/753/م الف عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9209983620201005 پرونده:  شماره   9510103620211857  : ابالغنامه  شماره 

921016 تاریخ تنظیم: 1395/12/02 خواهان محمد کدخدایی با وکالت حمیدرضا کوچکی   دادخواستی 

بزرگمهر و پری وش صالح و محسن  بزرگمهر و فرزاد  بزرگمهر و فرهاد  به طرفیت خواندگان سیمین 

نموده  بیدگل  و  آران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  الزحمه  پرداخت حق  به خواسته  غیره  و  معظمی 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در 

آران وبیدگل  ارجاع و به کالسه 9209983620201005 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/27 و 

ساعت 8:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان سیمین و فرهاد و فرزاد بزرگمهر 

و پری وش صالح و محسن معظمی و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:5/22/95/770/ م الف دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509983722600474شماره  پرونده:  9510103720704832شماره  ابالغیه:  شماره 

چنگیز  متهم  علیه  شکایتی  شریعت  محسن  سید  آقای  شاکی   1395/11/28 تنظیم:  951464تاریخ 

شهرستان گلپایگان    شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  امانت    در  خیانت  خواسته  به  محمدی  

در  واقع    ) سابق  شهر  گلپایگان)جزایی  دو  دادگاه کیفری  شعبه101   به  رسیدگی  جهت  نموده که 

و  آن1396/01/26  رسیدگی  وقت  به کالسه  9509983722600474ثبت گردیده که  و  ارجاع  گلپایگان 

تجویز  به  و  شاکی  درخواست  و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت 

مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده 

مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک 

حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به   آن 

گردد.

شماره: 662/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9409983721600177 پرونده:  9510103720704778شماره  ابالغیه:  شماره 

951846تاریخ تنظیم: 1395/11/23 شاکی خانم زهرا توسلی شکایتی علیه متهم به نام علی دادوندی 

ایراد  به  منتهی  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  رعایت  عدم  و  احتیاطی  بی  بر  دائر  حسن  محمد  فرزند 

های  دادگاه  تقدیم  درصد  صد  تقصیر  میزان  با  نداشتن گواهینامه  وصف  با  عمدی  غیر  بدنی  صدمه 

عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان   نموده که جهت رسیدگی به شعبه101  دادگاه کیفری دو شهر  

گلپایگان)جزایی سابق (  واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه  9409983721600177 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی 1396/01/16 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 

شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.شماره: 640/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9409983720300840 پرونده:  9510103720314756شماره  ابالغنامه:  شماره 

940840تاریخ تنظیم: 1395/11/07 خواهان محمدرضا رضائی دادخواستی بطرفیت خوانده سجاد حق 

شناس به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 120/000/000 ریال بابت چک شماره 94/6/25-547207 

عهده بانک سپه با ارائه کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  گلپایگان    شهرستان 

شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه  9409983720300840 ثبت گردیده که منتهی به 

صدور نظریه کارشناسی گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 

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

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

و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 601/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان-معانی 

اخطار اجرایی
نام پدر: - شغل:-  آبادی   نام: حمیدرضا        نام خانوادگی: نظری علی  مشخصات محکوم علیه: 

با  نام خانوادگی: قاسمی  علیرضا     نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل 

وکالت محمود عدالتی نیا نام پدر:- شغل:- نشانی محل اقامت: برخوار-خیابن بسیج-میدان موعود-

تاریخ 95/8/12 حوزه 7   شورای  رای شماره 1427    به:به موجب  بانک کشاورزی محکوم  روبروی 

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

یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و  94/5/31-75/000/000ریال  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق 

94/6/31-75/000/000ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 

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

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

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

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

ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 37656/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : 94-540  شماره دادنامه:970 مورخ 94/10/29 مرجع رسیدگی : شعبه 35 شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان : آقای رسول سازی خ جی کوچه شهید چوبگین – دستغیب پ 32 

خوانده : امیر هللا راوی سمندگانی مجهول المکان  خواسته : 1- مطالبه وجه چک گردشکار : پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعشا شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدوررای می نماید : رای قاضی شورا( 

در خصوص دادخواست رسول سازی به طرفیت آقا امیر هللا راوی سمندگانی به خواسته مطالبه مبلغ 

46000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 364047 عهده بانک مسکن شعبه چهارراه هشت بهشت 

بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 

وجه چک از ناحیه بانک محال  علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 94/10/22 و 

دفاعیات موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 

از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیهخوانده دلیلی که حکایت 

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

از پردداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به  نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 

مورخه 94/10/22 وبا احراز از اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراها ی  

حل اختالف و مواد 310و313و313 ااز قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ،519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرر 

سید )91/2/30( چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 

150000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست 

روز پس از آن قابل تجدید اعتراض وواخواهی در همین شعبه می باشد. 

م الف  37658 قاضی شورای حل اختالف35 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کالسه : 95-292  شماره دادنامه:765 مورخ 95/8/10 مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان : داریوش زمانی نشانی  : خ سجاد موتور سیکلت زمانی  خوانده : سعید شکر 

الهی  مجهول المکان  خواسته : 1- مطالبه وجه چک گردشکار : به تاریخ 95/8/9 شعبه 42 با عنایت 

به محتویات پرونده کالسه 292/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید . در خصوص دعوی داریوش زمانی  به طرفیت 

سعید شکر الهی  به خواسته مطالبه مبلغ وجه یک فقره چک به شماره 0829515 مورخ 95/1/25  عهده 

بانک سپه جمعا به مبلغ 17600000 ریال جمعا بمبلغ 17600000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی با 

عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه  دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی  مطروحه مبنی بر برائت 

ذمه خویش ابراز و ارایه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 

،519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17600000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت  مبلغ 230000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرر سید 

)95/1/25( تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .

م الف  37611 قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امین        نام خانوادگی: پالشی  نام پدر: - شغل:- نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمدرضا    نام خانوادگی: پورعلی نام پدر:- شغل:- نشانی 

محل اقامت: اصفهان-خ رباط اول-کوی استاد شهریار-گلشن 3-48محکوم به:به موجب رای شماره 

1110   تاریخ 95/6/31  حوزه 8   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:بحضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو ماکسیما به شماره 

انتظامی 54-678س93 بنام خواهان و 345000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 

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

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 37714/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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7اجتماعی یکشنبه  08 اسفندماه   1395
ـــمـــاره 380 ســـــال سوم              ݡسݒ

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

اهمیــت زبــان بــر هیچ کســی پوشــیده نیســت؛ زبــان 
ــکیل  ــوری را تش ــر کش ــگ ه ــی از فرهن ــش مهم بخ
می دهــد. در زبــان و ادبیــات فارســی دربــاره اهمیــت 
گفتــار و ســخن گفتــن بســیار صحبــت شــده و 
داســتان ها و مثل هــای بســیاری در ایــن بــاره وجــود 
ــرای گــزارش امــروز مــا  دارد؛ شــاید بهتریــن مثــال ب
ایــن بیــت زیبــا از اســتاد ســخن ســعدی باشــد کــه 

می گویــد: 
تا مرد سخن نگفته باشد 

                                   عیب و هنرش نهفته باشد
    افول زبان

ــوان  ــوح می ت ــه وض ــروز ب ــه ام ــه جامع ــی ب ــا نگاه ب
ــات  ــا اصطالح ــک ی ــای رکی ــوم واژه ه ــه هج ــد ک دی
بی ریشــه ریشــه های غنــی زبــان فارســی را خشــکانده 

اســت. 
ســطح پاییــن ســرانه مطالعــه و ظهــور پدیــده ای بــه 
ــن  ــوان از مهم تری ــی را می ت ــبکه های اجتماع ــام ش ن

دالیــل افــول زبانــی در ایــران دانســت. 
ــا در مقایســه  متاســفانه ســرانه مطالعــه در کشــور م

ــت و  ــن اس ــدت پایی ــه ش ــی ب ــای جهان ــا معیاره ب
ــل  ــره واژگان نس ــه روز دای ــی روزب ــوع یعن ــن موض ای
نقصــان،  ایــن  و  می کنــد  پیــدا  جدیــد کاهــش 
اجتماعــی  شــبکه های  بی ریشــه  واژه هــای  ورود 
ایــن  دارد؛  پــی  در  را  مــردم  روزمــره  زبــان  بــه 
واژه هــا آنقــدر رواج پیــدا می کنــد کــه کم کــم بــه 
 بخــش مهمــی از گفتــار مــردم تبدیــل می شــود 
و نســل های بعــدی بــدون آنکــه حتــی بداننــد، ایــن 

ــد. ــرار می کنن ــات را تک کلم
    چالش های فرهنگستان

ــان و ادب  ــتان زب ــا فرهنگس ــور م ــد در کش ــر چن ه
ــرای  ــی ب ــای فارس ــد معادل ه ــعی می کن ــی س فارس
ــدود  ــره مح ــا دای ــد، ام ــدا کن ــه پی ــای بیگان کلمه ه
اثرگــذاری ایــن فرهنگســتان نمی توانــد در مقابــل 
در  و  مقاومــت کنــد  بی ریشــه  واژگان  ورود  مــوج 
کنــار ایــن کمتــر پیــش آمــده کــه ایــن فرهنگســتان 
ــه  ــوم جامع ــن عم ــه در بی ــات عامیان ــرای اصطالح ب

ــد.  ــرده باش ــی ک ــن معرف جایگزی
متاســفانه فرهنگســتان در زمینــه گســترش زبــان 
ــی  ــن رســانه کشــور، یعن فارســی تنهاســت و مهم تری
صداوســیما بیــش از آنکــه کمــک حــال فرهنگســتان 

باشــد، ناخواســته در جبهــه مخالــف در حــال فعالیــت 
اســت. کافــی اســت نگاهــی بــه ســریال های رســانه 
ــن  ــا حجــم وســیعی از ای ــا ب ــی داشــته باشــید ت مل
ــه  ــه ب ــوید ک ــه ش ــه مواج ــات بی ریش ــوع اصطالح ن
ــه داده می شــود. ــه خــورد جامع ــران ب واســطه بازیگ

 یــک اصطــالح کامــال مــن درآوردی و بی هویــت یــک 
بازیگــر چنــان در جامعــه گســترش می یابــد کــه فقــط 
ظــرف چنــد روز حتــی در دورافتاده تریــن روســتاهای 
کشــور نیــز شــما می توانیــد از زبــان کــودکان آن 
فرهنگســتان  حالــی کــه  در  بشــنوید؛  را  واژه ه ــا 
ــال ها  ــه س ــک کلم ــا ی ــردن تنه ــن ک ــرای جایگزی ب

می کوشــد، امــا در نهایــت هــم بــه جایــی نمی رســد.
    چه باید کرد

اینکــه بــرای ایــن موضــوع و نگهداشــتن زبــان غنــی 
ــد  ــوان اندیشــید را بای فارســی چــه راهکارهایــی می ت
ــا  ــد؛ ام ــا ش ــوزه جوی ــن ح ــره ای ــان خب از کارشناس
ــد  ــی ســاده مانن ــا راهکارهای شــاید در گام نخســت ب
ترویــج فرهنــگ مطالعــه آمــوزش ادب و درســت 
ــردن  ــه ک ــی اضاف ــودکان و حت ــه ک ــن ب ــخن گفت س
بتــوان  مــدارس  در  زمینــه  ایــن  در  کتاب هایــی 
گام هایــی اساســی در کمــک بــه حفــظ زبــان فارســی 

ــت. برداش

نگاهی به چالش های زبان فارسی

آن مرد ادب دارد

نظارتضعیفبهزیستیبرمهدکودکها
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس از به کارگیــری نیروهای 
بعضـــی  در  غیـرمتـخصـــص 
ــرد و  ــاد ک ــودک ها انتقـ مهـدکـ
خواستار تشــدید نظارت بهزیستی 
ــد.  ــز ش ــن مراک ــرد ای ــر عملک ب
مســعود رضایــی بــا ابراز تأســف 
ــن  ــروز ای ــت: ب ــا گف ــی مهدکودک ه ــودک آزاری در بعض از ک
وقایــع عــالوه بــر آســیب های روحــی و روانــی بــرای کــودک 
ــه  ــطح جامع ــترده ای را در س ــی گس ــات منف ــواده، تبع  و خان
ــراه  ــه هم ــزی ب ــن مراک ــا از چنی ــاد خانواده ه ــلب اعتم و س
خواهــد داشــت. وی ضعــف نظــارت بهزیســتی را علــت بــروز 
ــان  ــا بی ــت و ب ــا دانس ــی مهدکودک ه ــودک آزاری در بعض ک
 اینکــه متولــی مهدکودک هــا ســازمان بهزیســتی اســت

ادامــه داد: نگرانــی خانواده هــا از عملکــرد بعضــی مهدکودک هــا 
ــه  ــی جــدی گرفت ــوان متول ــه عن ــد از ســوی بهزیســتی ب بای
ــرد  ــتمر عملک ــورت مس ــه ص ــتی ب ــازمان بهزیس ــود و س ش

آن ها را رصد کند. 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــا را  ــرد مهدکودک ه ــد پیوســته عملک ســازمان بهزیســتی بای
ــد نظــارت  ــت: بهزیســتی نبای ــرار دهــد، گف ــی ق ــورد ارزیاب م
بــر مهدهــا را رهــا کنــد، بلکــه بایــد بــا ارزیابــی دقیــق 
ــرای پلمــب مهدهــای غیراســتاندارد اقــدام   عملکــرد آن هــا ب

کند. خانه ملت

49درصدپزشکانکشور،زنهستند
ــت:  ــواده گف ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــاون رئیس جمه مع
ــی از  ــم و نیم ــون زن ورزشــکار داری ــال حاضــر 7 میلی در ح
ــهیندخت  ــد. ش ــکیل می دهن ــان تش ــکی را زن ــه پزش جامع
ــالمت  ــوزه س ــی ح ــره بین الملل ــن کنگ ــوالوردی در دومی م
ــوری  ــران جمه ــردان و تصمیم گی ــژه دولتم ــه وی ــزود: توج اف
اســالمی بــه مســئله زنــان، موجــب شــده کــه ســالمت زنــان 
بــه یــک موضــوع خــاص تبدیــل شــود و اکنــون ۴۹ درصــد از 

ــد.  ــکیل می دهن ــان تش ــران را زن ــکان ای پزش
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۳۲ درصــد دانش آموختــگان 
ــد  ــی و ۲7 درص ــته های تخصص ــکی در رش ــته های پزش رش
دیگــر در عرصــه فــوق تخصصــی مشــغول هســتند کــه 
این هــا نشــان دهنده توجــه ویــژه مســئوالن و اســتقبال 

ــت. ــکی اس ــه پزش ــوان در عرص ــوب بان خ
 مــوالوردی اضافــه کــرد: هــر چنــد در ســال های اخیــر شــاهد 
 ارتقــای ســالمت زنــان، افزایــش امیــد بــه زندگــی در بانــوان

مراکــز  راه انــدازی  مــادران،  مرگ ومیــر  شــاهد کاهــش 
ــا  ــا ب ــادر و زایمــان ایمــن در کشــور هســتیم، ام دوســتدار م
وجــود پیشــرفت های موجــود نبایــد از فاصلــه تــا رســیدن بــه 

ــر ــل شــویم. مه ــوب غاف نقطــه مطل

اخبار کوتاه

450شهرایران

درمعرضتهدیدسیلهستند
معــاون آبخیــزداری ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور بــا بیــان اینکــه ۴50 
شــهر و 8 هــزار و 650 روســتا و 
آبــادی ایــران در معــرض تهدیــد 
 ســیل هســتند گفــت: بیــش از
 ۲0 در  500 ســیل  و  هــزار   ۳  
ســال اخیــر بــه وقــوع پیوســته اســت. دکتــر پرویــز 
گرشاســبی ضعــف برنامــه منســجم بیــن بخشــی، ضعــف 
ــوان  ــه ت ــی ب ــا و کم توجه ــردم در برنامه ریزی ه ــارکت م مش
ــدار  ــعه پای ــع توس ــن موان ــز را مهم تری ــوزه آبخی ــتی ح زیس
ــه  ــز ب ــای آبخی ــع حوزه ه ــت جام ــزود: مدیری ــت و اف دانس
دنبــال توســعه پایــدار اســت و توســعه پایــدار نیازمنــد پنــج 
رکــن ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه مالــی، ســرمایه طبیعــی 
ســرمایه فیزیکــی و ســرمایه انســانی اســت کــه متاســفانه 
ــا اشــاره  ــم. وی ب ــی توجــه می کنی ــه ســرمایه طبیع ــا ب تنه
بــه پدیــده تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی طــی 50 ســال 
ــم گــرم و خشــک  ــه اقلی ــا توجــه ب ــح کــرد: ب ــده، تصری آین
ــی در  ــران آب زیرزمین ــا و بح ــه ه ــت رودخان ــور، اهمی کش
کشــورهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا تــا ســال ۲050، 
ــی  ــت: متوســط فرســایش آب ضــرورت دارد. گرشاســبی گف
ــار و خســارت اقتصــادی  ــن در هکت ــادل 16.7 ت ســاالنه مع
ناشــی از فرســایش خــاک بیــش از 10 میلیــارد دالر در ســال 

است. ایسنا
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ــی شــهرداری  ــی و مشــارکت های مردم ــور اجتماع ــر ام مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه پایــان یافتــن فــاز اول و دوم توزیــع 
کارت هــای هدیــه نــوروزی اظهــار داشــت: در فــاز اول و دوم 
ــه  ــق کمیت ــه از طری ــع، بیــش از 1۳000 هــزار کارت هدی توزی
ــرورش  ــوزش و پ ــتی، آم ــی)ره(، بهزیس ــام خمین ــداد ام ام
اختیــار دانش آمــوزان  اســتثنایی در  آمــوزش  اداره کل  و 

ــت.  ــرار گرف ــت ق کم بضاع
در  ۲000 کارت  از  بیــش  توزیــع  از  مهدویان فــر  مســعود 
ــی  ــور اجتماع ــر ام ــر داد. مدی ــرح خب ــن ط ــوم ای ــاز س  ف
ــان  ــان خاطرنش ــهرداری اصفه ــی ش ــارکت های مردم و مش
ســاخت: ایــن تعــداد کارت تــا اواخــر هفتــه جــاری در 
ــرار  ــی ق ــای حمایت ــمن ها و انجمن ه ــا، س ــار خیریه ه اختی

ــت. ــد گرف خواه

اخبار کوتاه

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: طــرح وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــرای تغییــر زمــان آغــاز مــدارس تنهــا 

ــه بعضــی از کالن شــهرهای کشــور اختصــاص دارد.  ب
ســلمان خــدادادی، رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ــار  ــدارس اظه ــالت م ــی طــرح تعطی ــاره طــرح جایگزین درب

ــدارس از  ــاز م ــان آغ ــر زم ــرح تغیی ــرد: ط ک
ــی  ــتان، طرح ــل تابس ــه فص ــز ب ــل پایی فص
آمــوزش  مســئوالن  ســوی  از   اســت کــه 
و پــرورش و بعضــی از نهادهــای اجرایــی 
ــن  ــزود: ای ــت. وی اف ــده اس ــه ش ــور ارائ کش
طــرح هنــوز بــرای بررســی بــه مجلــس 
شــورای اســالمی ارائــه نشــده و در قالــب 

طــرح مدنظــر وزارت آمــوزش و پــرورش در دولــت در حــال 
بررســی اســت. خــدادادی تاکیــد کــرد: اگر قــرار باشــد وزارت 
آمــوزش و پــرورش موضــوع تغییــر فصــل آغــاز مــدارس را 
اجرایــی کنــد، بایــد الیحــه ای را در ایــن راســتا بــه مجلــس 
شــورای اســالمی ارائــه دهــد. وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح 

بــه دلیــل مشــکالتی همچــون آلودگی هــوا در کالن شــهرهای 
ــده  ــرح ش ــرورش مط ــوزش و پ ــوی وزارت آم ــور از س کش
ــرا شــاهد هســتیم کــه عمــده فعالیــت مــدارس  اســت؛ زی
ــر مشــکالتی چــون آلودگــی  در فصــل زمســتان تحــت تأثی
هــوا قــرار می گیــرد و در پــی آن مــدارس تعطیــل می شــود. 
ــا  ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس رئی
بیــان اینکــه ایــن طــرح بایــد مــورد مطالعــه 
جــدی قرارگیــرد، تصریــح کــرد: طــرح تغییــر 
آغــاز مــدارس بــا توجــه بــه پیشــنهادات 
وزارت آمــوزش و پــرورش تنهــا قــرار اســت در 
بعضــی از کالن شــهرهای کشــور اجرایــی شــود 
و هنــوز صحبتــی دربــاره تحقق آن در سراســر 
ــق اطــالع  ــرد: طب ــد ک ــدارد. خــدادادی تاکی کشــور وجــود ن
بنــده ایــن طــرح قــرار اســت در صــورت تأییــد مجلــس در 
کالنشــهرهایی چــون تهــران، اصفهــان، شــیراز، البــرز و تبریــز 
ــرح در کل  ــن ط ــعه ای ــاره توس ــوز درب ــود و هن ــی ش اجرای

ــزان کشــور صحبتــی مطــرح نشــده اســت. می

ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــس س رئی
معلــم  فیزیکــی،  فضــای  اینکــه  بیــان  بــا   کشــور 
ــر  ــی و محیطــی در مجمــوع هــر ســه ب و فضــای بیرون
ــد  ــرد: بای ــوان ک ــتند، عن ــذار هس ــوزش تاثیرگ ــد آم رون
دقــت کنیــم کمبودهایــی را کــه در ســطح مــدارس 

داریــم تــا حــد ممکــن جبــران کنیــم. 
انتظــار نمــی رود در جمهــوری اســالمی 
در  نتواننــد  باشــند کــه  دانش آموزانــی 
ــن  ــد و ای ــل کنن ــب تحصی ــی مناس فضای

ــت.  ــده ماس ــر عه ــر ب ام
نظرپــور افــزود: مــدارس ناایمــن بایــد 
ایمــن شــده و مدارســی کــه نیازمنــد 

تخریــب و بازســازی  هســتند، بایــد تخریــب و نوســازی 
ــوند.  ش

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــاون عمران مع
اینکــه عمــر مــدارس مــا زیــاد نیســت و مــدارس خــوب 
کــم داریــم، اظهــار کــرد: ۳6 درصــد مــدارس مــا طــول 

عمــر ۲0 ســاله، ۴7 درصــد عمــر ۲0 تــا ۴0 ســاله و تنهــا 
16 درصــد عمــر بیــش از ۴0 ســال دارنــد. بــرای ســاخت 

ــم. ــازی کنی ــد فرهنگ س ــی، بای ــدارس تجمیع م
سیســتم های  اسـتانداردســـازی  رونـــد  دربــاره  وی   
ــزار و 7۲۲  ــرد: ۳16 ه ــار ک ــز اظه ــدارس نی ــی م گرمایش
ــزار  ــروز 158 ه ــا ام ــم. ت کالس درس داری
و ۳61 کالس درس بــه سیســتم گرمایشــی 
مجهــز شــده اســت. عملکــرد مــا در ســال 
۹5 تــا دهــه فجــر تجهیــز ۲۲ هــزار و 677 
کالس اســت و استانداردســازی 1۳5 هــزار 

ــت.  ــده اس ــی مان کالس درس باق
در مجمــوع می تــوان گفــت ۴۳ درصــد 
کالس هــای درس استانداردســازی شــده اند و 57 درصــد 
هنــوز باقــی مانــده اســت. بــه گفتــه وی اگــر ســاالنه 100 
ــدارس  ــداری م ــر نگه ــرای ام ــان ب ــارد توم ــا 150 میلی ت
ــعه  ــم توس ــه شش ــم در برنام ــد، می توانی ــاص یاب اختص

ــر فارســی ــه بخشــی از اهــداف خــود برســیم. خب ب

57درصدکالسهایدرسکشوراستانداردنیستندخیزآموزشوپرورشبرایبازگشاییمدارسدرتابستان

حتما بخوانید!
نظارت ضعیف بهزیستی بر مهد کودک ها

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت 1-محمد رضا اسماعیلی فرزند جمشید ۲- سعید سلیمانی منش فرزند حسین به این 

دادگاه تسلیم که به کالسه ۹5/۲10 ح5 ثبت و برای تاریخ ۹6/0۲/0۲ ساعت 16:۴5 وقت رسیدگی 

آئین  لذا حسب ماده 7۳ قانون  المکان میباشد  اینکه خواندگان مجهول  به  تعیین شده است نظر 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 

و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/108۹/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت 1-محمد رضا اسماعیلی فرزند جمشید ۲- سعید سلیمانی منش فرزند حسین به این 

دادگاه تسلیم که به کالسه ۹5/۲0۹ ح5 ثبت و برای تاریخ ۹6/0۲/0۲ ساعت 16:۳0 وقت رسیدگی 

آئین  لذا حسب ماده 7۳ قانون  المکان میباشد  اینکه خواندگان مجهول  به  تعیین شده است نظر 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 

و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹0/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواسته  به  دادخواستی  صادقی   مریم  وکالت  با  آثار  فیض  اخالقی  هادی  مدیریت  با  ملت  بانک 

مطالبه به طرفیت 1-کلثوم کریمیان خرزوقی فرزند بالل ۲- سعید سلیمانی منش فرزند حسین 

و  ثبت  ۹5/۲1۲ ح5  به کالسه  تسلیم که  دادگاه  این  به  فرزند جمشید  اسماعیلی  رضا  محمد   -۳

برای تاریخ ۹6/0۲/0۲ ساعت 17:15 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹1/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت سعید سلیمانی منش فرزند حسین به این دادگاه تسلیم که به کالسه ۹5/۲1۳ ح5 ثبت و 

برای تاریخ ۹6/0۲/0۴ ساعت 16:۳0 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹۲/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت 1- محمدرضا اسماعیلی فرزند جمشید ۲- میثم نادری سامانی فرزند ایرج به این دادگاه 

تسلیم که به کالسه ۹5/۲1۴ ح5 ثبت و برای تاریخ ۹6/0۲/0۴ ساعت 16:۴5 وقت رسیدگی تعیین 

شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹۳/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواسته  به  دادخواستی  صادقی   مریم  وکالت  با  آثار  فیض  اخالقی  هادی  مدیریت  با  ملت  بانک 

مطالبه به طرفیت لیال صابری فرزند محسن به این دادگاه تسلیم که به کالسه ۹5/۲17 ح5 ثبت و 

برای تاریخ ۹6/0۲/0۴ ساعت 17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹۴/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت محمد فاتحی دستجردی فرزند اصغر به این دادگاه تسلیم که به کالسه ۹5/۲11 ح5 ثبت 

و برای تاریخ ۹6/0۲/0۲ ساعت 17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/10۹5/م الف به تاریخ ۹5/1۲/0۴

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

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

موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

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

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

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

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

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

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

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

شماره 1۳۹560۳0۲01800۳0۴1 کالسه پرونده 1۳۹111۴۴0۲018001155 آقای علی ایروانی فرزند اکبر  

بشماره شناسنامه ۲۳06 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  155۲ 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۲0  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹5/11/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹5/1۲/08

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:10۴۹ /۳7/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/17

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

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

موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

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

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

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

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

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

. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 1۳۹560۳0۲01800۳617 کالسه پرونده 1۳۹111۴۴0۲018000576 آقای سید محمد 

حسینی دولت آبادی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 108۲8 صادره از دولت آباد  نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  15۲.۹7 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک  ۳87 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

ورثه آقای حسین زارعان دولت آبادی

۲-برابر رای شماره 1۳۹560۳0۲01800۳618 کالسه پرونده 1۳۹111۴۴0۲018000577 خانم زهرا سادات 

حسینی دولت آبادی فرزند سید علی  بشماره شناسنامه ۲۲68 صادره از دولت آباد   نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  15۲.۹7 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک  ۳87 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

ورثه آقای حسین زارعان دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹5/11/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹5/1۲/08

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 10۴۳ /۳7/05/الف/م به تاریخ ۹5/11/0۹

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
وکالت خانم فرحناز  با  اعتبار حسنات  تعاونی  پرونده کالسه ۹16/۹5 خواهان شرکت   در خصوص 

طرفیت  به  چک   فقره  یک  موضوع  ریال   171000000 مبلغ  مطالبه   بر   مبنی  دادخواسته  کامیابی 

فرشادصادقی میر لطف هللا  تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز مورخه ۹6/1/1۹ ساعت 6 

عصر تعیین گردیده  لذابا عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر مستندا 

به ماده 7۳ 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 پالک 57 کد پستی 

۹165756۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳۴۲۲5 مدیر دفتر شعبه 18  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
انتقال  به  الزام  بر   مبنی  دادخواسته  رقیه محمودی  پرونده کالسه 107۲/۹5 خواهان   در خصوص 

به طرفیت مهران مرتضی بیگی – احسان هللا کریمی   تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز 

مورخه ۹6/1/1۹ ساعت 5/۳0 عصر تعیین گردیده  لذابا عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر مستندا به ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تاخوانده 

ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد اول خ  قبل 

ساختمان صبا پالک 57 کد پستی ۹165756۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و 

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

تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳۴۲۹۹ دفتر شعبه ۲6  مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کالسه 870/۹5 خواهان مجید کنکازیان دادخواسته مبنی بر  مطالبه  به طرفیت 

پروین نادری  تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز مورخه ۹6/1/1۹ ساعت 17/۳0  تعیین 

گردیده  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین 

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

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  وکال  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خ  ابتدای 

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

مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳6551 مدیر دفتر شعبه 16  مجتمع شماره ۲ شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصوص پرونده کالسه 868/۹5 خواهان مجید کنکازیان دادخواسته مبنی بر  مطالبه  به طرفیت 

1- محبوبه ایرانپور ۲- سعید حاجیان تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز مورخه ۹6/1/1۹ 

ساعت 17  تعیین گردیده  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 

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

تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳6550 مدیر دفتر شعبه 16  مجتمع شماره ۲ شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به  مطالبه چک  بر   مبنی  دادخواسته  صادقی  رسول  پرونده کالسه ۹51۳۲۴خواهان  در خصوص   

طرفیت محمد رضا عیدی وندی تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخه ۹6/1/1۹ 

ساعت 10/۳0 صبح تعیین گردیده  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ چهارراه وکال  مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیمی مقتضی اتخاذ می شود . 

م الف ۳۴۹۲8 مدیر دفتر شعبه 1۲  مجتمع شماره ۲ شهرستان اصفهان 

اخطاریه اجرایی
مشخصات محکوم علیه : آقای احمد خسروی اجگردی مجهول المکان مشخصات محکوم له: بانک 

قوامین  بانک  فوقانی  طبقه  طالقانی  خیابان   – فالورجان  ناصری  میرم  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر 

محکوم به به موجب رأی شماره ۹۴/11۴۲  حوزه شهرستان فالورجان قطعیت یافته است محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۲۳6۹767۴ ریال  بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای در حق محکوم له و نیم عشر بابت هزینه عملیات اجرایی 

در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختالف فالورجان  10۴۴ م الف

اخطاریه اجرایی
مشخصات محکوم علیه : آقای مصطفی رهنما و آقای ابراهیم رهنما فالورجان دانشگاه آزاد اسالمی و 

فعاًل مجهول المکان  مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم میرم ناصری فالورجان 

– خیابان طالقانی طبقه فوقانی بانک قوامین محکوم به به موجب رأی شماره ۹۴/11۴۳  شورای حل 

اختالف حوزه شهرستان فالورجان شعبه اول که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: 

پرداخت مبلغ ۴016۴۲77 ریال  بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر دیه از تاریخ سررسید چک در 

حق محکوم له و نیم عشر بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختالف فالورجان  10۴۳ م الف

اخطاریه اجرایی
فردوسی ک ش  خیابان  فالورجان  علی  فرزند  احمدی  آقای محمدرضا   : علیه  مشخصات محکوم 

منصور رهنما پ 8۳  و آقای مجید میرلوحی فرزند سید محمد فالورجان خیابان امام کوچه امام کوچه 

مهران پنجم مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم میرم ناصری فالورجان – خیابان 

طالقانی طبقه فوقانی بانک قوامین محکوم به به موجب رأی شماره ۹5/178  شورای حل اختالف 

حوزه شهرستان فالورجان شعبه خانواده که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: قرین 

مبلغ ۴۲۳6۴۳۴۴ ریال  بابت وجه یک فقره چک در حق محکوم له و نیم عشر بابت هزینه عملیات 

اجرایی در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختالف فالورجان  10۴۲ م الف

دادنامه
علیرضا  آقای  عامل  مدیریت  به  مهراقتصاد  بانک  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  شورادرخصوص  رأی 

زمانی به وکالت سرکارخانم میریم ناصری ساکن : اصفهان پل اذر ابتدای خیابات توحید پ۳  به 

طرفیت1- آقای سید کریم موسوی ۲- فریبا یزدی  ساکن : مجهول المکان – به خواسته مطالبه 

مبلغ ۳۹/600/000 ریال بابت یک فقره چک عادی 55۴۹8۳ بانک ملی به تاریخ ۹1/7/5 و مطالبه 

خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع 

خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده 

از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و 

مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی 

از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد.بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندًا به مواد 1۹8 و 

5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳07 ،۳0۹ ، ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت خوانده را به پرداخت سی 

و نه میلیون و ششصدهزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 

چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 

نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 

شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهن پردخت نماید . رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است . 

قاضی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  10۴0 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1۹/۹5۲  واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب رای شماره 700۳607-1۳۹5/7/۲۴ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم طیبه جعفری کلیشادی فرزند محمد در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۳۹6/1/1۴ ساعت 

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

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 

1۳۹5/1۲/8 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان شماره:106۴/م الف
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حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:

 همانا سعادتمند)به معنای( کامل و حقیقی کسی 

است که امام علی)ع( را در دوران زندگی و پس از 

مرگش دوست داشته باشد.
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ـــمـــاره 380 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

دفــاع مقــدس سراســر پــر از اتفاقــات مهــم و بــه یــاد ماندنــی 
بــود. امــا 8 اســفندماه ســال 1364 در عملیــات والفجــر 
ــتان  ــراق بیمارس ــث ع ــم بع ــاد و رژی ــی افت ــاق عجیب 8 اتف
ــاران  ــر بمب ــه زی ــزده دقیق ــرا)س( را پان ــی فاطمةالزه صحرای
 شــدید تخریبــی و شــیمیایی قــرار داد. همــان پزشــکان 
ــد در جای جــای ایــن  و پرســتاران کــه آن روزگارهــا را گذراندن
کشــور اســالمی فرزنــدان انقالبــی خــود را تربیــت کــرده و بــه 
ــام  ــه ن ــزرگ، هشــتم اســفندماه را ب ــه ب پاسداشــت آن حادث
روز بســیج جامعــه پزشــکی نامگــذاری کردنــد. بســیج جامعه 
پزشــکی هــم ایــن موهبــت الهــی را قــدر دانســته و امــروزه به 
ــی  ــدادی و پژوهش ــی، ام ــای علم ــن نهاده ــی از قوی تری یک
ــه  ــیج جامع ــام بس ــروزه ن ــت. ام ــده اس ــل ش ــور تبدی کش
پزشــکی هــم در دوردســت ترین روســتاهای صعب العبــور 
ــای  ــن کنفرانس ه ــم در تخصصی تری ــود و ه ــنیده می ش ش

علمــی و هــم در نظــارت و بازرســی از مراکــز درمانــی. 
ایــن قشــر از بســیج یــک وزنــه قــوی علمــی از خــود تشــکیل 
داده اســت کــه خدمــات ارزنــده بســیاری بــه صــورت رایــگان 
ــات  ــد. جزئی ــه می کن ــکی ارائ ــه پزش ــه جامع ــردم و ب ــه م ب
ــازمان  ــس س ــی رئی ــن حجت ــر محس ــان دکت ــتر را از زب بیش

ــان می شــنویم: ــه پزشــکی اســتان اصفه بســیج جامع
    لطفــا دربــاره ماهیــت بســیج جامعــه پزشــکی توضیــح 

. هید د
ــید  ــگ درخش ــان جن ــان در زم ــتان اصفه ــه اس ــور ک  همان ط
و از معــدود اســتان هایی بــود کــه دو لشــکر داشــت، در 
بحــث پزشــکی و امدادرســانی هــم درخشــید؛ اگــر در موضــوع 
ــا را داشــتیم  ــا و خرازی ه ــگ شــهید باکری ه ــی در جن نظام
ــتیم و  ــا را داش ــر ابوترابی ه ــم دکت ــگ ه ــداری در جن در به
چــه افــراد گمنامــی کــه رشــادت ها آفریدنــد. بســیج جامعــه 
پزشــکی اســتان اصفهــان در ســال 1375 تأســیس شــد و در 
ــتان  ــیج اس ــار بس ــن اقش ــی از قدیمی تری ــر یک ــال حاض ح

اســت. حــدود 7 هــزار نفــر پرســنل و نخبــگان حــوزه ســالمت 
ــن  ــن ســازمان هســتند. ای اســتان در حــال حاضــر عضــو ای
ــا  ــگاه ت ــام دانش ــتادان تم ــا و اس ــوق تخصص ه ــراد از ف اف
بهیارهــای مراکــز پزشــکی هســتند. 22 کانــون بســیج جامعــه 
ــان و در  ــهر اصفه ــی ش ــم درمان ــز مه ــم در مراک ــکی ه پزش

ــتند. ــتقر هس ــتان ها مس شهرس
     انگیزه این افراد از عضویت در بسیج چیست؟

بــه واســطه داشــتن روحیــه بســیجی، انگیــزه ای جــز خدمــت 
ــش  ــه بخ ــم ک ــگاهی را می بینی ــتادان دانش ــا اس ــد. م ندارن
 زیــادی از ســال را در خــارج از کشــور برای تدریــس می گذرانند 
و بــه مــن می گوینــد کــه مــا بــه ایــن کارت عضویــت افتخــار 
ــث  ــه باع ــت ک ــیجی اس ــه بس ــان روحی ــن هم ــم؛ ای می کن
ــم  ــای چش ــوق تخصص ه ــن ف ــی از مجرب تری ــود یک می ش
ــا  ــی م ــه بیمارســتان صحرای ــل خــودش ب ــا اتومبی اســتان ب
ــار  ــب بیم ــای ش ــا نیمه ه ــد و ت ــدن بیای ــتان فری در شهرس
ــه  ــا هزین ــم ب ــا از او بخواهی ــه م ــدون اینک ــد و ب ــت کن ویزی
ــتان  ــل در بیمارس ــت عم ــا نوب ــک و ده ه ــا عین ــودش ده ه خ
ــد در  ــاران نیازمن ــرای بیم ــان ب ــوق تخصصــی چشــم اصفه ف
ــار و  ــه ای از ایث ــن نمون ــد. ای ــه کن ــی ارائ ــتان صحرای بیمارس

ــت. ــای ماس ــالص اعض اخ
    از رســالت ها و وظایــف اصلــی بســیج جامعــه پزشــکی 

. ئید بگو
ــرات  ــوان ســتون فق ــه عن ــن ســازمان ب ــت در ای ــار معاون چه
ســازمان کار می کننــد. ایــن معاونت هــا امــداد و درمــان 

علمی پژوهشــی، فرهنگــی و نیــروی انســانی هســتد. 
مهم تریــن کار معاونــت امــداد و درمــان، محرومیت زدایــی 
تیم هــای  اعــزام  ایــن کار،  روش هــای  از  یکــی  اســت؛ 
ــم  ــت. 150 تی ــروم اس ــق مح ــه مناط ــی ب ــتی و درمان بهداش
ــده 200  ــرای ســال آین پزشــکی در ســال 95 اعــزام شــده و ب
ــا شــامل پزشــک  ــن تیم ه ــی شــده اســت. ای ــم پیش بین تی
 پرســتار آقــا و خانــم، مشــاوره خانــواده، مشــاوره تغذیــه 

و تکنســین دارویــی هســتند کــه بــه همــراه دارو و تجهیــزات 
ــا  ــن اعــزام ب ــه هــدف اعــزام می شــوند و ای ــه منطق کامــل ب
هماهنگــی شــبکه بهداشــت و درمــان بــر اســاس نیازســنجی 
ــر  ــم، از دیگ ــی ه ــه انجــام می شود.بیمارســتان صحرای منطق
برنامه هــای محرومیت زدایــی اســت. یکــی از اهــداف برپایــی 
ایــن بیمارســتان محرومیت زدایــی از آن منطقــه اســت و مانــور 
امدادرســانی، از دیگــر اهــداف ماســت. اگــر مانــور هــر ســاله 
ــد، مدیریــت بحــران در  ــه ای اتفــاق افت انجــام نشــود و حادث
حادثــه کارایــی الزم را نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه آمادگــی قبلی 
ــوق  ــال ف ــتان کام ــک بیمارس ــن ی ــت. ای ــته اس ــود نداش وج
 تخصصــی بــه همــراه دندان پزشــکی، اتــاق عمــل، آزمایشــگاه
ــا  ــتان ب ــن بیمارس ــته ای ــال گذش ــت. س ــه و ... اس داروخان
مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی، اداره کل مدیریــت بحــران 
ــالمت  ــه س ــتان، بیم ــر اس ــالل احم ــان، ه ــتانداری اصفه  اس
و کلیــه دســتگاه های دولتــی شهرســتان فریــدن بــا مدیریــت 
بحــران بســیج جامعــه پزشــکی برگــزار شــد. ارجــاع بیمــاران 
نیازمنــد، آمــوزش و چــکاپ دانش آمــوزان هــم از دیگــر 

ــت. ــت اس ــن معاون ــای ای برنامه ه
ــم؛  ــب داری ــروه مخاط ــا دو گ ــی م ــت علمی پژوهش در معاون
هــم عمــوم مــردم و هــم کادر درمانــی از خدمــات ایــن 
ــس  ــش از 10 کنفران ــاله بی ــر س ــد. ه ــره می برن ــت به معاون
علمی تخصصــی بــرای کادر درمانــی از پرســتاران تــا پزشــکان 
ایــن  بــودن  رایــگان  می شــود.  برگــزار  تخصــص  فــوق 
کنفرانس هــا، نیازســنجی بــر اســاس منویــات رهبــری و 
ــه کنفرانس هــای  ــی اســت ک دغدغه هــای نظــام از ویژگی های
بازآمــوزی بســیج جامعــه پزشــکی را از ســایر برنامه هــا 
متمایــز ســاخته اســت. عمــوم مــردم هــم می تواننــد از 
کالس هــای آموزشــی در دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیــه 
ــی  ــای جمعیت ــن کارگاه ه ــت عناوی ــاجد تح ــدارس و مس م
ــد.  ــتفاده کنن ــنتی و ... اس ــب س ــر، ط ــای غیرواگی بیماری ه
ــن  ــتور کار ای ــم در دس ــان ه ــران و مخترع ــت از مبتک حمای

معاونــت اســت. معاونــت نیــروی انســانی هــم مربــوط 
بــه کلیــه امــورات اداری اعضــا و معاونــت فرهنگــی هــم 
ــار  ــت و در کن ــازمان اس ــای س ــه برنامه ه ــش دهنده کلی پوش
ــرب  ــمال غ ــور ش ــان ن ــد راهی ــی مانن ــدام برنامه های ــن اق ای
ــرت  ــا حض ــه ب ــب ماهان ــدار مرت ــگان، دی ــژه نخب ــور وی کش

آیــت هللا ناصری)حفظهــم هللا( و ... را در دســتور کار دارد.
    نظــر شــما دربــاره طــب ســنتی و اختالفــات آن بــا طب 

ــت؟ امروزی چیس
ــد. برخــی مخالــف  ــه ای دارن هــر کــدام از ایــن طب هــا نظری
طــب ســنتی و برخــی هــم مخالــف طــب نویــن هســتند. هــر 
دو گــروه اشــتباه می کننــد. بــه فرمــوده رهبــری طــب ســنتی 
اســالمی، مکمــل طــب نویــن اســت. در مراحلــی طــب ســنتی 
ــب را  ــن ط ــای ای ــد و ضعف ه ــن می آی ــب نوی ــک ط ــه کم ب
ــا  ــی جراحی ه ــد بعض ــی مانن ــد و در مراحل ــش می ده پوش
ــا طــب نویــن بهتــر اســت. در ایــن بیــن افــرادی  هــم قاعدت
ــد  ــروی آن را برده ان ــد و آب ــت می کنن ــنتی دخال ــب س در ط
کــه البتــه بعضــی اقدامــات ایــن افــراد جنبــه حقوقــی پیــدا 
ــنتی  ــب س ــای ط ــه ادع ــی ک ــفانه نادان های ــد. متأس می کن
دارنــد بــه بعضــی مســائل معتقدنــد و بــرای مثــال می گوینــد 
واکســن نبایــد زد یــا فــالن جراحــی را انجــام نــده و ایــن گیــاه 
را بخــور؛ در ایــن مــوارد واقعیت هــای علمــی بــه راحتــی 

ــود.  ــان می ش کتم
در کنفرانس هــای بازآمــوزی مــا گاهــی اوقــات طــب تلفیقــی 
ــزار  ــنتی برگ ــب س ــن و ط ــب نوی ــان ط ــور متخصص ــا حض ب

می شــود.

ــه  ــتری ب ــه بیش ــی توج ــث محرومیت زدای ــرا در بح     چ
منطقــه پشــتکوه داشــتید؟

اصــل ایــن ماجــرا بــر اســاس دســتور مقــام معظــم رهبــری 
بــود کــه در ســطح فرماندهــی کل ســپاه و وزارت کشــور طرحی 
ــرای شناســایی  نوشــته شــد. ضریــب برخــورداری، مالکــی ب
مناطــق محــروم قــرار گرفــت و در اســتان اصفهــان، پشــتکوه 
موگوئــی فریدونشــهر یکــی از چهــار منطقــه بــا ضریــب 
ــر باشــد وضعیــت  ــاال )کــه هــر چــه عــدد باالت برخــورداری ب
ــا در  ــن محرومیت ه ــد ای ــود؛ می بای ــت( ب ــر اس ــه بدت منطق

مــدت معینــی برطــرف شــود.
     شــما طرحــی را در اســتان مبنــی بــر نظــارت و بازرســی 
ــد  ــد. برخــی معتقــد بودن ــاد انجــام دادی ــرک اعتی از مراکــز ت
ــت. در  ــی اس ــیج غیرقانون ــه بس ــرح ب ــن ط ــذاری ای ــه واگ ک

ــد. ــح دهی ــاره توضی این ب
ــک  ــه کم ــرح ب ــن ط ــه پزشــکی در ای ــع بســیج جامع در واق
وزارت بهداشــت آمــد؛ نــه اینکــه کار مســتقلی را انجــام دهــد. 
ــای وزارت بهداشــت در  ــا مجموعه ه ــز ب ــی مراک ــی نهای ارزیاب
ــی  ــد و بازرس ــز رفتن ــه مراک ــا ب ــان م ــت. بازرس استان هاس
ــداد  ــد. تع ــات را وارد کردن ــن اطالع ــورت آنالی ــه ص ــرده و ب ک
ــود  ــر ب ــه بهت ــود دارد ک ــتان وج ــز در اس ــادی مرک ــیار زی بس
بازرســان بســیج بــرای پایــش و بازرســی بــه کمــک وزارتخانــه 
ــن کار  ــی از ای ــودهای کالن غیرقانون ــه س ــانی ک ــد. کس می آم
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــف بودن ــرح مخال ــن ط ــا ای ــم، ب ــد ه می بردن
ــراد جمــع می شــد  ــن اف ســفره بعضــی از ســودجویی های ای
ــی  ــم. بعض ــراد را می دیدی ــن اف ــت ای ــه مقاوم ــه عین ــا ب و م

ــال  ــرای مث ــد و ب ــکل کار نمی کردن ــق پروت ــم طب ــز ه از مراک
ــود  ــا پرســتار نداشــتند. گاهــی پزشــک در مرکــز نب  مشــاور ی
در  می دادنــد.  بیمــار  بــه  متــادون  فقــط  بــاره  یــک  و 
 صورتــی کــه بایــد ایــن بیمــار تحــت نظــر پزشــک و پرســتار 
و روان شــناس باشــد. حــرف برخــی افــراد ایــن بــود کــه مقام 
معظــم رهبــری فرمودنــد نبایــد نظارت هــای وزارت بهداشــت 
بــه بیــرون از مجموعــه وزارت بهداشــت واگــذار شــود؛ در ایــن 
 طــرح چیــزی واگذار نشــد، ناظر بســیج فقــط اطالعــات را وارد 

می کند.
نحــوه ارزیابــی کلــی و برخــورد بــا مراکــز بــا معاونــت درمــان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت. پــس طــرح کامــال بــه بســیج 
ــف  ــا صن ــددی ب ــات متع ــا جلس ــت. م ــده اس ــذار نش واگ
درمانگــران اعتیــاد اســتان داشــتیم و ســعی کردیــم اختالفات 

را کنــار بگذاریــم. 
ــی ها را  ــه بازرس ــتانی ک ــن اس ــات، اولی ــن جلس ــرو همی پی
ــگاه  ــان دانش ــت درم ــا معاون ــود. ب ــان ب ــرد، اصفه ــروع ک ش
ــال  ــم. در ح ــگ بودی ــال هماهن ــان کام ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــی ها ب ــه اول بازرس ــر مرحل حاض

ــه  ــیج جامع ــازمان بس ــی س ــی و تخصص ــوان علم     ت
ــت؟ ــدر اس ــان چق ــتان اصفه ــکی اس پزش

ــوان تخصصــی و علمــی برخــوردار هســتیم.  شــکر خــدا از ت
افــرادی ماننــد ســرکار خانــم کلیشــادی کــه جــزو یــک درصــد 
ــفندیاری  ــر اس ــا دکت ــتند ی ــا هس ــتناد دنی ــمندان پراس دانش
دکتــر رزمجــو، دکتــر ســبزقبایی، دکتــر صانعــی و ... از اعضــای 
ــکلی  ــی مش ــی و علم ــوزه تخصص ــچ ح ــتند. در هی ــا هس م

نداریــم.
    بســیج جامعــه پزشــکی اســتان اصفهــان در مدیریــت 

بحــران چقــدر آمادگــی دارد؟
 مــا حــدود 45 تیــم اضطــراری متشــکل از پزشــک، پرســتار

ــگ  ــتان هماهن ــر اس ــس در سراس ــده آمبوالن ــر و رانن امدادگ
کرده ایــم و ایــن تیم هــا آمــاده اعــزام بــه هــر نقطــه ای بــرای 

هــر مأموریــت امــدادی هســتند. 
ــکی در  ــه پزش ــیج جامع ــه بس ــود دارد ک ــم وج ــه ای ه نکت
ــات  ــری دارد و در اغتشاش ــش مؤث ــهری نق ــای ش بحران ه
ســال 88 در شــهر اصفهــان ایــن موضــوع را بــا مدیریــت جــّو 
ــی نشــان داد.  ــه خوب ــی ب ــر بعضــی از مراکــز درمان حاکــم ب
ــی  ــتان صحرای ــداث بیمارس ــد اح ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــور امدادرســانی اســت کــه هــر ســاله  ــن طــرح مان بزرگ تری

ــود. ــام می ش ــتان انج ــه ای از اس در نقط

کیمیای وطن:  روایت متفاوت دکتر محسن حجتی پشت تریبون 

بسیج جامعه پزشکی اصفهان

 فاتح قله های علمی و خدمت رسانی 

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدی و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ده روز،  همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهری مدیریت شعب 

بانک کشاورزی استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند. 
توضیحات:   

1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقی به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزی 
مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت الک و موم شده ) با قید مربوط به ملک ردیف آگهی( تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  

شده ارائه گردد.    
3- مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 15 روز می باشد. به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود . 

4- در شرایط مساوی اولویت با مالک قبلی امالک خواهد بود. وجوه واریزی نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
 5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت دولتی می باشد. 

6- اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود. 
7- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی حداکثر 

شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدی است.
8- کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف،  تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اصالحات اعم از ادغام،  تفکیک، 
 افراز،  تجمیع،  دریافت سند ششدانگ،  رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود 

سلب و اسقاط می نماید.  
9- اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.  

10- کل هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود.  
11- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالک و مطالعه 

مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد.  
12- در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزی عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه 

ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود .  
13- قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزی ایران ) تهران(  می باشد. 

14- برای شرکت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه امالک به صورت نقدی نزد بانک کشاورزی شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده، الزامی است. هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد.   

15- شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند. 
16- بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و بازگشایی پاکتها نخواهد بود . 

امالک برای مزایده )اسفندماه 95(

وضعیت ملک  اعیان قیمت پایه  عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی  آدرس ملک نام شعبه  ردیف

493,651,667  در تصرف مالک سابق است  722 9567 مرغداری  مرغداری  پانصد و نود و پنج هزارم مشاع از ششدانگ 
پالک 1/3569

بلوار قطب راوندی انتهای 
خیابان فرش نگارستان  کاشان  1

7922 27,031,000,000  در تصرف مالک سابق است  10877/9 کشتارگاه 
مرغ

کشتارگاه 
صنعتی 

سی وهفت و نود هشت صدم سهام مشاع از 
ششدانگ پالک 433/2/405

نجف آباد - جوزدان - 
جنب کانال آب به سمت 

قهدریجان
فالورجان  2

ملک مذکور به انضمام کلیه 
ساختمان ها و تاسیسات موجود 
تخلیه و در تصرف بانک نیست 

 19,136,893,500 2681 20269 گاوداری گاوداری  11/1 سهم از 25/9 سهم از شش دانگ پالک 
153/48

اصفهان برآن جنوبی 
روستای کبوتر آباد  اصفهان  3
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