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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اژه ای، معــاون اول قــوه قضائیــه، دربــاره دلیــل 
تعلیــق حکــم احمــد منتظــری گفــت: یکــی از 
ــد  ــرد هــم تعه ــد و آن ف مراجــع قــم وســاطت کردن
داد و از زنــدان مرخــص شــد؛ امــا از جزئیــات 

اطالعــی نــدارم.
حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نشســت  صدونهمیــن  ادامــه  در  اژه ای  محســنی 
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه در پاســخ به ســوال 
ــژاد  ــه احمدی ن ــوص نام ــگاران درخص ــی از خبرن یک
بــه ترامــپ و اینکــه آیــا خــالف امنیــت ملــی نیســت 
گفــت: همــه مــا می دانیــم ســران طاغوتــی آمریــکا 
ــد  ــه می خواهن ــانی ک ــتند و کس ــالح نیس ــل اص قاب
ارتبــاط بگیرنــد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد؛ امــا 
در ایــن مــورد بحــث قضایــی نیســت و دســتگاه های 

ــد پاســخگو باشــند. امنیتــی بای
بازرســی  ســازمان  گــزارش  درخصــوص  وی 
ــرو گفــت:  ــه مت ــراد خــاص ب درخصــوص جــذب اف
اطــالع نــدارم کــه ســازمان بازرســی گــزارش خــود را 

ــه. ــا ن ــت ی ــتاده اس ــرا فرس ــه دادس ب
خــود  بازرســی های  همــواره  بازرســی  ســازمان 
را دارد کــه اگــر تخلــف محــرز شــود، آن را بــه 
ــه  ــا ب ــازمان باره ــن س ــد. ای ــال می کن ــرا ارس دادس
تخلفــات  درخصــوص  معاونــان  و  رئیس جمهــور 

نوشــته اســت. نامــه  اجرایــی  دســتگاه های 
احمــد  حکــم  تعلیــق  دلیــل  درخصــوص  اژه ای 
قــم  مراجــع  از  یکــی  ظاهــرا  منتظــری گفــت: 
وســاطت کردنــد و آن فــرد هــم تعهــدی داده و االن 
هــم ایــن فــرد از زنــدان مرخــص شــده اســت؛ امــا 

از جزئیــات اطالعــی نــدارم.
ــن  ــت: ای ــن گف ــین رامی ــوص آزادی یاس وی درخص

ــع قــرار وثیقــه آزاد شــده اســت. ــا تودی فــرد ب
ــه  ــرار وثیق ــدا ق ــت: ابت ــه گف ــوه قضائی ســخنگوی ق
دادنــد  توضیحاتــی کــه  بــا  امــا  بــوده،   باالتــر 
و بررســی هایی کــه صــورت گرفتــه، قــرار وثیقــه 

ــد. ــن کن ــته تامی ــرده و توانس ــدا ک ــف پی تخفی
پرونــده  وضعیــت  آخریــن  درخصــوص  وی 
ثامن الحجــج گفــت: هیئــت تســویه تشــکیل شــده 
و بیــش از ٩٩ درصــد ســپرده گذاران تعییــن تکلیــف 
شــدند؛ ١ درصــد باقی مانــده بیشــترین پــول را 
مضاعــف  تــالش  و  برنامه ریــزی  داشــته اند کــه 
ــود  ــول خ ــه پ ــر ب ــه زودت ــر چ ــردم ه ــه م ــت ک اس
برســند و ایــن ٣ هــزار میلیــارد باقی مانــده هــم 

ــود. ــت ش پرداخ
ــی  ــد بعض ــازه نمی ده ــازار اج ــود ب ــت: رک اژه ای گف
ــت در بحــث  ــم دول ــه شــود؛ امیدواری امــوال فروخت

ــد. فــارس رفــع رکــود تــالش کن

ــه  ــاره ب ــا اش ــه، ب ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
ــورها  ــی از کش ــری بعض ــر میانجیگ ــی ب ــی مبن گزارش های
بــرای ترمیــم رابطــه بیــن تهــران و ریــاض و بــا بیــان اینکــه 
بعضــی کشــورهای همســایه ایــران »توهماتــی« دارنــد، 
تصریــح کــرد: مشــکل دو کشــور »مســئله میانجی نیســت.«
گفت وگــوی  بازتــاب  بــا  فارســی  بی بی ســی  ســایت 
نوشــت:  ایســنا  خبرگــزاری  بــا  ظریــف  محمدجــواد 
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران، گفتــه اســت 
کــه عربســتان ســعودی رفتــار سیاســی »مثبتــی« نــدارد و 
ــه  ــا در منطق ــه تنش ه ــعودی »ب ــات س ــه مقام ــزوده ک اف
ــرای  ــی ب ــرایط کنون ــه از ش ــای اینک ــه ج ــد؛ ب ــن می زنن دام
ــف،  ــواد ظری ــد.« محمدج ــل اســتفاده کنن ــو و تعام گفت وگ
ــر  ــی ب ــی مبن ــه گزارش های ــاره ب ــا اش ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
ــن  ــم رابطــه بی ــرای ترمی میانجیگــری بعضــی از کشــورها ب
تهــران و ریــاض و بــا بیــان اینکــه بعضــی کشــورهای 
همســایه ایــران »توهماتــی« دارنــد، تصریــح کــرد: مشــکل 
ــور خارجــه  ــر ام دو کشــور »مســئله میانجــی نیســت.« وزی
ایــران تاکیــد کــرد کــه »عربســتان احســاس می کنــد بــرای 
ــه ایجــاد تنــش  ــاز ب پیشــبرد سیاســت هایش در منطقــه نی
دارد؛ عربســتان بــا ایــن سیاســت بــه دنبــال احیــای فضایــی 
ــود؛ در  ــرده ب ــادت ک ــه آن ع ــال ب ــه قب ــران اســت ک ــه ای علی
حالــی کــه بایــد دســت از ایــن سیاســت متوهمانــه بــردارد.«

ــه  ــه گفتــه آقــای ظریــف تعــدادی از کشــورهای منطقــه ب ب
»فضــای منفــی« ایجادشــده پیــش از توافق نامــه هســته ای 
بیــن ایــران و قدرت هــای خارجــی موســوم بــه برجــام 
»امیــدوار« بودنــد؛ امــا هنگامــی کــه آن »فشــارها برداشــته 
ــا  ــل را احی ــه فضــای قب ــد ک ــادی کردن شــد، تالش هــای زی
ــه فضــای منفــی  ــد.« او گفــت: »آن هــا )ســعودی ها( ب کنن
ایجادشــده پیــش از برجــام دربــاره کشــورمان، متاثــر از 
ــت  ــورای امنی ــوی ش ــران از س ــه ای ــه علی ــی ک قطعنامه های

ــد.« ــته بودن ــد دل بس ــش از ح ــد، بی ــادر می ش ص
ــرد  ــد ک ــورد تاکی ــن م ــران در همی ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
ــش  ــترش تن ــرای گس ــه ب ــی ک ــد توهمات ــاض بای ــه »ری ک
ــیر  ــذارد و مس ــار بگ ــده را کن ــل ش ــه آن متوس ــه ب در منطق

گفت وگــو و تعامــل را انتخــاب کنــد.« جام نیــوز

رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران گفــت: هیئــت 
ــتا  ــهر و روس ــالمی ش ــورای اس ــات ش ــی انتخاب اجرای
ــکیل  ــفند تش ــی اس ــه پایان ــن، ده ــان معتمدی از می

می شــود.
ــار داشــت: پیــش از آغــاز  شــهاب الدین چاوشــی اظه
ــام انتخابــات شــوراها، هیئــت اجرایــی تشــکیل  ثبت ن
می شــود؛ وظیفــه ایــن هیئت هــا دریافــت اســتعالم ها 
از مراجــع چهارگانــه و بررســی و تاییــد صالحیــت 
داوطلبــان ایــن انتخابــات اســت. ثبت نام هــا نیــز 
از 30 اســفند آغــاز شــده و تــا 6 فروردیــن ادامــه 
می یابــد و بعــد از آن بررســی صالحیت هــا آغــاز 

می شــود.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه »پنجمین جلســه ســتاد 
ــزود:  ــده«، اف ــکیل ش ــران تش ــتان ته ــات اس انتخاب
نیروهایــی کــه الزم اســت بــرای برگــزاری انتخابــات بــه 
کار گرفتــه شــوند، شناســایی می شــوند و آموزش هــای 
ــال  ــات کام ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــد ت الزم را می بینن
آمــاده شــوند.وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
انتخابــات شــوراها در شــهر پردیــس جداگانــه برگــزار 
ــوان بخشــی  ــه عن ــا شــهر پردیــس هــم ب می شــود ی
ــات  ــت: انتخاب ــد، گف ــد ش ــوب خواه ــران محس از ته
شــوراها در شــهر پردیــس از تهــران جداســت. اتفاقــی 
ــات  ــه در انتخاب ــود ک ــن ب ــاد، ای ــن شــهر افت ــه در ای ک

قبلــی انتخابــات شــورا ابطــال شــده بــود. طبــق قانــون 
در هــر شــهری کــه شــورای شــهر آن تشــکیل نشــود یــا 
انتخاباتــش ابطــال شــود، تــا زمــان برگــزاری انتخابــات 
جدیــد اســتاندار، قائم مقــام شــورای شــهر خواهــد بود؛ 
بنابرایــن پردیــس بــا قائم مقامــی اســتاندار تهــران اداره 
ــه در  ــه البت ــت ک ــهر نداش ــورای ش ــون ش ــد؛ چ می ش
ایــن دوره، انتخابــات شــوراها در ایــن شــهر مســتقل از 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ته
ــن  ــران همچنی ــتان ته ــات اس ــتاد انتخاب ــس س رئی
دربــاره آمادگــی شــهر تهــران بــرای برگــزاری انتخابــات 
ــی  ــور آمادگ ــت: وزارت کش ــار داش ــی، اظه الکترونیک
ــرده  ــالم ک ــات اع ــن انتخاب ــزاری ای ــرای برگ خــود را ب
ــات  ــرای برگــزاری انتخاب اســت. نظــر مجلــس هــم ب
امیدواریــم  بنابرایــن  الکترونیــک مســاعد اســت؛ 
دســت کم در شــهرهای بــزرگ بتوانیــم انتخابــات 
را الکترونیکــی برگــزاری کنیــم؛ هــر چنــد هنــوز 
آنجــا  در  انتخابــات  اســت  قــرار  حوزه هایــی کــه 

ــت. ــده اس ــی نش ــود، قطع ــزار ش ــی برگ الکترونیک
وی در پایــان گفــت: در شــهرهایی مثــل تهــران چــون 
 تعـــداد نامزدهـــا و شـــرکت کنندگان زیــاد اســت

ــات  ــر انتخاب ــن اگ ــرد؛ بنابرای ــان می  ب ــمارش آرا زم ش
ــل  ــه حداق ــتباهات ب ــود،  اش ــزار ش ــی برگ الکترونیک

ممکــن می رســد. ایســنا

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت: بهتریــن 
درس تربیتــی ســال های دفــاع مقــدس پــا در رکاب 
ــات  ــن راه، راه نج ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــودن اس ــت ب والی

ملــت ماســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار غالمحســین 
غیب پــرور طــی ســخنانی در مراســم گردهمایــی 
دســت اندرکاران و خادمــان راهیــان نــور کــه در محــل 
ســاختمان ســازمان بســیج مســتضعفین برگــزار 
ــه  ــمبل واقع ــا س ــهیدان م ــه ش ــان اینک ــا بی ــد، ب ش

بــزرگ دفــاع جانانــه یــک ملــت مظلــوم از حیثیــت، 
ــاع  ــال دف ــت: ۸ س ــتند، گف ــان هس ــب و باورش مکت
مقــدس شــکلی ظاهــری و شــکلی باطنــی دارد کــه 
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــش بپرداری ــه باطن ــتر ب ــد بیش ــا بای م
ــداکاری  ــار و ف ــال از ایث ــدس ماالم ــاع مق ــن دف مت
اســت و در هیــچ جــای تاریــخ مگــر در واقعــه کربــال 

ــد. ــدا کنی ــابه آن را پی ــد مش نمی توانی
یــاد  نگهداشــتن  زنــده  بــرای  افــزود:  وی 
شــهدای دفــاع مقــدس، خادمــان راهیــان نــور 
جنــگ  توصیــف  یکــی  کــه  دارنــد  وظیفــه   دو 
نقــش  نیــز  دیگــر  وظیفــه  و  عملیات هاســت  و 
ــه شــود. ــا گفت ــه جوان ه ــد ب ــه بای ــی اســت ک تربیت

ــی  ــن درس تربیت ــه بهتری ــان اینک ــا بی ــرور ب غیب پ
ــت،  ــودن اس ــت ب ــا در رکاب والی ــدس، پ ــاع مق دف
ماســت  ملــت  نجــات  راه  ایــن  کــرد:   اظهــار 
و مــا بایــد بــه نســل جــوان کــه جنــگ را ندیــده، امــا 
ــاع  ــه نســل دوران دف ــم ک فطــرت پاکــی دارد، بگویی

مقــدس چگونــه از کشــور دفــاع کردنــد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در پایــان 
ســیره  تربیتــی  الگــوی  مهم تریــن  کــرد:  اظهــار 
شــهیدان ماســت کــه مــا بایــد ایــن روش زندگــی را 

ــنا ــم. ایس ــو کنی ــان بازگ ــرای جوان ب

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت:

بیش از 99درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند

هشدار ظریف به عربستان: 

توهمات را کنار بگذارید

رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

هیئت  اجرایی انتخابات شوراها، دهه پایانی اسفند تشکیل می شود

غیب پرور:

پا در رکاب والیت بودن، راه نجات ملت ماست

حتما بخوانید!
اعزام حجاج مشروط به پذیرش... دوشنبه  16  اسفندماه   21395

ـــمـــاره  386  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

مصوبه نامیمون، چرا؟                                         
ادامه از صفحه یک: 

کارگــزاران نظــام اســالمی بایــد ســطح زندگــی خــود را 
ــف  ــار ضعی ــژه اقش ــردم، به وی ــوم م ــی عم ــطح زندگ ــا س ب
مســتضعف و کم درآمــد، تنظیــم کننــد و ایــن مطلــب را 
در مناســبت های مختلــف بــه کارگــزاران خویــش گوشــزد 
عمــال  از  یکــی  کــه  می شــدند  آگاه  اگــر  و   می کردنــد 
ــه ســوی تجمل خواهــی و اشــرافیگری حرکــت  و کارگــزاران ب
می کنــد، می کوشــیدند تــا از هــر راه ممکــن از ایــن کار 
جلوگیــری کننــد؛ چــون گســترش روحیــه مصرف گرایــی 
و رواج فرهنــگ اشــرافیگری و تجمــالت، کارگــزاران را بــه 
ــای  ــد و زمینه ه ــوق می ده ــد اداری س ــکاب مفاس ــوی ارت س
گســترش فســاد اداری در نظــام اداری را مهیــا می کنــد. 

در دوران خودمــان نیــز، هــم امــام خمینــی)ره( و هــم خلــف 
صالحشــان امــام خامنــه ای بــر نکوهــش و پرهیز از اشــرافیت 
و تــن دادن بــه ساده زیســتی تاکیــد داشــته اند؛ چنانچــه 
مقــام معظــم رهبــری در ١0-15 ســال گذشــته و به ویــژه 
ــل  ــرافیت و عوام ــز از اش ــی پرهی ــل یعن ــن اص ــر ای ــرا ب اخی
ــد و حتــی در بحــث حقوق هــای  زمینه ســاز آن هشــدار داده ان
ــه  ــا تاســف برانگیز اســت ک ــد؛ ام ــب ســخت زدن نجومــی نهی
ــی در  ــی، قانون ــای نجوم ــازی حقوق ه ــتای قانونی س در راس
مجلــس مصــوب شــود کــه بــه تعبیــر برخــی حقوق هایــی بــه 
٣0 برابــر برســد یــا 60 در صــد بــه حقوق هایــی اضافــه شــود. 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــتای مب ــدر در راس ــه چق ــن مصوب ــه ای اینک
اقتصــادی و منطبــق بــا دیدگاه هــای امــام و رهبــری و انتظــار 

ــد. ــد مجلســی ها پاســخ دهن ــردم اســت، بای م
ــار آمــد کــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در   در اخب
ــاده ٣8  ــان بررســی م روز چهارشــنبه ١١ اســفندماه و در جری
الیحــه برنامــه ششــم توســعه، بــا اکثریــت آرا ســقف حقــوق 
24 میلیونــی را بــرای مدیــران دولتــی بــه تصویــب رســاندند.

ــت ســازگار اســت؟  ــا عدال ــدار ب ــه چــه مق ــن مصوب حــال ای
ــه  ــا چ ــد ی ــان ده ــزی را نش ــه چی ــد چ ــس می خواه و مجل

ــد؟! مشــکلی را حــل کن
ــه  ــت ک ــد دول ــک کارمن ــوق ی ــه حق ــت ک ــز اس  تعجب برانگی
ــان  ــزار توم ــود، روزی 800 ه ــامل می ش ــران را ش ــه مدی البت
باشــد و حقــوق کارگــران و همچنیــن تعــداد زیــادی از 

ــد!!! ــان نرس ــزار توم ــه روزی ٣0 ه ــدان ب کارمن
ــام)ره(  ــرت ام ــوده حض ــه فرم ــه ب ــی ک ــک از مجلس  بی ش
فراهــم آمــده از »هللا اکبر« هــای مــردم، »عصــاره فضائــل 
ملــت« و »امیــد مســتضعفین« اســت، اینگونــه انتظــار 
نمــی رود. اگــر مجلســی ها طعــم تلــخ فقــر را چشــیده باشــند 
ایــن مصوبــات را نمی پذیرنــد و بــا آن مقابلــه می کننــد؛ زیــرا 
مصوبــات اینچنینــی تــن دادن بــه اشــرافیت مدیریتــی اســت 

ــرد.  ــوال می  ب ــر س ــت را زی ــه خدم ک
بهانــه حفــظ نخبــگان و پیشــگیری از فــرار مغزهــا و حرف های 
ــظ  ــکار حف ــت. راه ــول اس ــل قب ــر قاب ــات غی ــابه، توجیه مش
مدیــران، تــن دادن بــه مدیریــت جهــادی اســت. کــم نیســتند 
جوانانــی کــه هماننــد جوانــان آغــاز انقــالب اســالمی کــه جنگ 
ــه کار پرشــتاب  ــا کمتریــن توقعــی حاضــر ب ــد، ب  ر ا اداره کردن
ــت  ــف خدم ــود را وق ــا خ ــتند ت ــی هس ــق و تخصص و عمی
بــه مــرد م کننــد و پیشــرفت را شــتاب بخشــند؛ لــذا راهــکار 
درســت، میــدان دادن بــه مدیــران و جوانانــی اســت کــه عطــر 
ــدگان  ــه بن ــداده و عاشــق خدمــت ب ــوی بســیجی های دل و ب
خــدا را دارنــد. مدیرانــی کــه روحیــه جهــادی، رفتــار بســیجی 
و ایمانــی مانــدگار دارنــد. مــردم مــا نیازمنــد مدیرانــی هســتند 
کــه کمربندهــای مجاهــدت را محکــم می کننــد و بــا خدمــت 
ــه مدیرانــی کــه  ــه ابتهــاج می رســند، ن ــد ب ــه بنــدگان خداون ب
خــود ســرمایه دارنــد و در ویالهــای آنچنانــی زندگــی می کننــد 
ــد.  ــه ســر می برن و فرزندانشــان بیشــتر در خــارج از کشــور ب
ــد  ــا را درک کنن ــداری و کمبود ه ــد ن ــران نمی توانن ــن مدی  ای

و چه بسا ماندنشان مضر باشد و سودی نخواهد داشت. 
ــال  ــه بیت الم ــت درازی ب ــی و دس ــر فزون خواه ــه اخی مصوب
ــی رود  ــار م ــد. انتظ ــمیت می بخش ــد و رس ــی می کن را قانون
مجلــس تــا دیــر نشــده تجدیــد نظــر کنــد و بــه اصــالح ایــن 
مصوبــه بپــردازد و دامــن خــود را از گرایــش بــه اشــرافیگری 

پــاک کنــد. 
ایــن مصوبــه کــه فاصلــه طبقاتــی را دامــن می زنــد، در شــأن 
ملــت ایــران و نمایندگانــش نیســت و زمینه ســاز بســیاری از 
مفاســد خواهــد بــود کــه بــا امیــد بــه اصــالح، بــه آن مفاســد 
ــه  ــن مصوب ــه ای ــس ب ــرا مجل ــتی چ ــم. راس ــاره نمی کنی اش
می دانســت  اینکــه  علی رغــم  داد،  رای  و  تــن  نامیمــون 
خوشــایند رهبــری، نظــام و مــردم نیســت؟ گرچــه روز شــنبه 
 بــه حســب اخبــار مجلــس مصوبــه اش را پــس گرفــت 
و رئیــس مجلــس توضیحاتــی را در ایــن زمینــه ارائــه کــرد، اما 

هنــوز جــای ســوال باقی اســت.

 شادی و نشاط                                  
  

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

از حــاالت  مثبتــی کــه در انســان وجــود دارد و در 
ــت  ــی اس ــرد، حالت ــرار می گی ــدوه ق ــم و ان ــل غ مقاب
نشــان  بشــاش  و  را شــاداب  انســان  کــه ظاهــر 
چهــره  در  را  انبســاط  حالــت،  اینگونــه  می دهــد. 
می نمایــد. افــراد بشــاش، زبــان پــاک و لطیفــی 
ــان  ــاده مهرب ــی فوق الع ــی دارای قلب ــد و از طرف دارن
ــادابی  ــراد ش ــی اف ــره برخ ــاید چه ــه ش ــتند. البت هس
ــدوه  ظاهــری داشــته باشــد، امــا پشــت آن، غــم و ان
ــه  ــادابی ک ــرا آن ش ــت؛ زی ــره و... اس ــی و دله و نگران
دنیــوی اســت و ریشــه در مظاهــر دنیــا دارد، زودگــذر 
ــق نیســت؛  ــز منطب ــی نی ــا فطــرت خداجوی اســت و ب

ــت.   ــی نیس ــادابی واقع ــذا ش ل
ــی  ــا الفاظ ــب ب ــم اغل ــرآن کری ــاط در ق ــادی و نش ش
ــون  ــوا، تفرح ــح، تفرح ــوا، تفری ــرح، فرح ــون ف همچ
یفــرح، فرحــون و فرحیــن آمــده اســت؛ فــرح مخالــف 
حــزن و انــدوه و عبــارت از لــذت قلــب و روح اســت. 
ــت:  ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــد معن ــرآن در چن ــرح در ق ف
١- سرکشــی و بدمســتی کــه دربــاره  آن خداونــد 

اْلَفرِِحیــَن.« ُیِحــبُّ  الَ  ــَه  اللَّ »ِإنَّ  می فرمایــد: 
2- خشــنودی و رضــا کــه خداونــد می فرمایــد: »ِمــَن 
ــا  ــْزٍب ِبَم ــَیًعا کُلُّ ِح ــوا ِش ــْم َوکَاُن ــوا ِدیَنُه ُق ــَن َفرَّ ِذی الَّ

ــوَن.« ــْم َفرُِح َلَدْیِه
٣- شــادمانی و خوشــحالی کــه در ایــن بــاره خداونــد 
ــِه  ــن َفْضِل ــُه ِم ــُم الّل ــا آَتاُه ــَن ِبَم ــد: »َفرِِحی می فرمای
ــْم  ــْن َخْلِفِه ــم مِّ ــوْا ِبِه ــْم َیْلَحُق ــَن َل ِذی َوَیْسَتْبِشــُروَن ِبالَّ

ــوَن.«  ــْم َیْحَزُن ــْم َوالَ ُه ــْوٌف َعَلْیِه َأالَّ َخ
در همــه  مــوارد »فرحیــن« بــه معنــای آنــان کــه شــاد 
ســرگرمی های  اســت.  آمــده  هســتند،  مســرور  و 
رضــا)ع(  امــام  کالم  در  هــدف دار  و  لذت بخــش 
این گونــه وصــف شــده: از لذائــذ دنیــوی نصیبــی 
ــرای کامیابــی خویــش قــرار دهیــد و خواهش هــای  ب
دل را از راه هــای مشــروع برآوریــد. مراقبــت کنیــد 
کــه در ایــن کار بــه مردانگــی و شــرافت شــما آســیب 
ــح و  ــدروی نشــوید. تفری نرســد و دچــار اســراف و تن
ســر گرمی های لذت  بخــش شــما را در اداره زندگــی 
ــوی  ــور دنی ــر در ام ــا کمــک آن بهت ــد و ب ــاری می کن ی

ــد. ــد ش ــق خواهی ــش موف خوی
ــث انبســاط  ــد: شــادی باع ــی)ع( می فرماین ــام عل ام
روح و ایجــاد وجــد و نشــاط می شــود. همچنیــن 
حدیــث زیبایــی از رســول اکــرم)ص( نقــل اســت کــه 
ــه   ــه آن خان ــه ب ــی اســت ک ــد: در بهشــت جای فرمودن
ــه وارد  ــه آن خان ــه می شــود؛ هیچ کــس ب شــادی گفت
نمی شــود، مگــر آنکــه موجــب شــادی کــودکان شــده 
ــه ای کــه  باشــد. در تقســیم بندی اوقــات و نظــم روزان
 پیشــوایان معصــوم)ع( توصیــه کرده انــد، مســرت 
و شــادی جایــگاه ویــژه ای دارد؛ چنانکــه امــام رضا)ع( 
ــذ  ــات و لذائ ــه تفریح ــاعتی را  ب ــد: ... س می  فرماین
خــود اختصــاص دهیــد و از مســّرت و شــادی ســاعات 

تفریــح، نیــروی انجــام وظائــف را تأمیــن کنیــد. 
عوامــل شــادی بخش بســیار هســتند؛ امــا آنچــه مــورد 
ــاط  ــادی و نش ــه ش ــت اینک ــالم اس ــر اس ــد و نظ تایی
زمینه ســاز ورود بــه گنــاه نباشــد و حرائــم دینــی 
اخالقــی و انســانی در آن حفــظ شــود؛ در واقــع مطابــق 
 بــا فطــرت باشــد. حــال آیــا نشــاط فقــط در کنســرت 
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــرف برخ ــان از ح ــت؟ ام و ... اس
شــادی بــه دنبــال کار سیاســی هســتند؛ وگرنــه مــردم 
ــان  ــرو نهش ــان گ ــه هشتش ــتند ک ــاد هس ــی ش وقت
نباشــد، از بیــکاری و گرانــی و رکــود و ... رهایــی یابنــد 
دینشــان حفــظ شــود، ایمانشــان ســاییده نشــود و... .

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اعزام حجاج مشروط به پذیرش 

شروط ایران است
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــه  ــاره نتیج ــالمی درب اس
ــتان  ــا عربس ــرات ب مذاک
حجــاج  اعــزام  دربــاره 
از  بخشــی  در  گفــت: 
وجــود  کــه  مســائلی 
داشــت، توافــق کردیــم 
و بعضــی مســائل باقــی 
ــده کــه در دور بعــدی  مان
پیگیــری  مذاکــرات 

خواهیــم کــرد.
ــی  ــا صالح ــید رض ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
حاشــیه  در  دیــروز  را  مطلــب  ایــن  امیــری 
کانون هــای  تاســیس  ســالروز  بیســت وچهارمین 
فرهنگــی و هنــری مســاجد در جمــع خبرنــگاران 
و در پاســخ بــه ســوالی دربــاره آخریــن اخبــار از 
 مذاکــرات بــا عربســتان و اعــزام حجــاج عنــوان 

کرد.
ــت  ــمی دول ــی و رس ــت قطع ــرد:  سیاس ــد ک وی تاکی
و جمهــوری اســالمی ایــران، ایجــاد زمینــه بــرای 
اعــزام حجــاج بیــت هللا الحــرام، مشــروط بــه پذیــرش 

ــت. ــعودی اس ــتان س ــوی عربس ــا از س ــروط م ش
ــق  ــرات موف ــک دور مذاک ــزود: ی ــری اف صالحــی امی
ــج نفــره  ــا عربســتان داشــتیم و در واقــع هیئــت پن ب
کــه از ســوی اینجانــب اعــزام شــده بودنــد، ســه دوره 

ــر حــج عربســتان داشــته اند. ــا وزی ــرات ب مذاک
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: نتیجــه 
حــج  بــه  حجــاج  اعــزام  دربــاره  مذاکــرات 
خواهیــم  مــردم  اطــالع  بــه  باشــد  چــه   هــر 

رساند.
مراســم بیســت وچهارمین ســالروز تاســیس کانون هــای 
فرهنگــی و هنــری مســاجد، در ســازمان حــج و 

ــا ــد. ایرن ــزار ش ــارت برگ زی

 زنان عربستانی هم 

به زودی راننده می شوند
یــک منبــع دولتــی در عربســتان اعــالم کــرد کــه زنــان 
ــی  ــه رانندگ ــد گواهینام ــه زودی می توانن ــتانی ب عربس
بگیرنــد. در صــورت تحقــق ایــن امــر بــرای نخســتین 
ــان  ــه زن ــه ب ــود ک ــن کشــور خواهــد ب ــخ ای ــار در تاری ب

ــود. ــازه ای داده می ش ــن اج چنی
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ســایت ارم نیــوز

ــه  ــه زودی ب ــع دولتــی در عربســتان گفــت: ب یــک منب
ــی  ــه رانندگ ــا گواهینام ــود ت ــازه داده می ش ــان اج زن
ــتان  ــخ عربس ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــد و ب بگیرن

ــد. ــی کنن ــد رانندگ بتوانن
ــون  ــع آگاه گفــت کــه پیش نویــس ایــن قان  ایــن منب
دولتــی وجــود دارد و بررســی و تصویــب آن تــا آوریــل 

آینــده بــه تأخیــر افتــاده اســت.
ــس از  ــت پ ــت دول ــتین نشس ــون در نخس ــن قان  ای
پایــان ســـفر دوره ای ملـــک سلمـان بن عبـــدالعزیز 
پادشــاه عربســتان بــه خــارج از کشــور بررســی خواهــد 

شــد.
بــه گفتــه ایــن منبــع، پیش نویــس ایــن قانــون شــامل 
تأســیس مــدارس خصوصــی بــرای آمــوزش رانندگــی 
بــه زنــان پیــش از درخواســت بــرای گرفتــن گواهینامــه 

اســت. دانشــجو

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور از نام نویســی قطعــی 
میــان دوره ای  نخســتین  انتخابــات  داوطلــب   2۸1
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی خبــر داد 
ــوزه  ــرای ح ــب ب ــداد، 131 داوطل ــن تع ــت: از ای و گف

ــد.  ــام کردن ــان ثبت ن ــه اصفه انتخابی
علی اصغــر احمــدی افــزود: در مــدت هفــت روز 
میــان دوره ای  انتخابــات  داوطلبــان  از  نام نویســی 
ــک  ــرای ی ــان ب ــه اصفه ــوزه انتخابی ــس، در ح مجل

کرســی مجلــس، 131 نفــر ثبت نــام کردنــد. 
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور همچنیــن گفــت: 
هشــت نفــر از داوطلبــان انتخابــات میــان دوره ای 
ــتند.  ــان، زن هس ــه اصفه ــوزه انتخابی ــس در ح مجل
احمــدی یــادآور شــد: هیئت هــای اجرایــی انتخابــات 
میــان دوره ای مجلــس شــورای اســالمی از هم اکنــون 
ــان  ــه داوطلب ــبت ب ــی نس ــی اجمال ــد بررس می توانن
ــع  ــخ مراج ــت پاس ــان دریاف ــند و در زم ــته باش داش
چهارگانــه بــر اســاس مســتندات دریافتــی بررســی ها 
بررســی صالحیــت  افــزود:  انجــام دهنــد. وی  را 

داوطلبــان در هیئــت اجرایــی از 15 تــا 24 اســفندماه 
بــه مــدت 10 روز انجــام می شــود و در 25 اســفندماه 
بالفاصلــه فرمانــداران رد صالحیت هــا را بــه خــود 

ــد.  ــالم می کنن ــا اع آن ه
 29 تــا   26 از  رد صالحیت شــدگان  داد:  ادامــه  وی 
ــکایت  ــد ش ــار روز می توانن ــدت چه ــه م ــفندماه ب اس

ــد.  ــالم کنن ــارت اع ــای نظ ــه هیئت ه ــود را ب خ
تصریــح کــرد:  انتخابــات کشــور  ســتاد  رئیــس 
 19 تــا  اســفندماه   30 از  نیــز  نظــارت  هیئت هــای 
فروردین مــاه ســال 1396 فرصــت دارنــد درخصــوص 
صالحیــت تمامــی داوطلبــان اعــم از کســانی کــه 
صالحیــت  رد  یــا  تاییــد  اجرایــی  هیئت هــای  در 

شــده اند، نظــر خــود را اعــالم کننــد. 
ــج بررســی  ــزود: هیئت هــای نظــارت نتای احمــدی اف
صالحیــت را 19 فروردین مــاه بــه فرمانــدار ابــالغ 

می کننــد و داوطلبــان رد صالحیت شــده می تواننــد 
ــد.  ــالم کنن ــان اع ــورای نگهب ــه ش ــود را ب ــکایت خ ش
وی ادامــه داد: شــورای نگهبــان نیــز از 20 فروردین مــاه 
ــان را بررســی  ــت داوطلب ــا ۸ اردیبهشــت ماه صالحی ت
می کنــد و پــس از اعــالم بررســی ها داوطلبــان رد 
صالحیت شــده می تواننــد دوبــاره شــکایت خــود را 

بــه شــورای نگهبــان اعــالم کننــد. 
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور گفــت: شــورای 
نگهبــان در نهایــت از 12 تــا 1۸ اردیبهشــت ماه بررســی 
ــی ها  ــج بررس ــد و نتای ــام می ده ــود را انج ــی خ نهای
ــور  ــه وزارت کش ــده ب ــال آین ــت ماه س را 1۸ اردیبهش
اســامی  تاکیــد کــرد:  احمــدی  می کنــد.  اعــالم 
نهایــی نامزدهــا 19 اردیبهشــت ماه بــه حوزه هــای 
ــد شــد و در 20 اردیبهشــت ماه  ــالم خواه ــه اع انتخابی
ــم داشــت.  ــا را خواهی ــی اســامی نامزده انتشــار آگه

وی ادامــه داد: تبلیغــات نامزدهــای میــان دوره ای 
مجلــس شــورای اســالمی از صبــح 21 اردیبهشــت ماه 
ــات  ــزاری انتخاب ــل از برگ ــاعت قب ــا 24 س ــاز و ت آغ
ادامــه خواهــد داشــت و در روز 29 اردیبهشــت ماه 
ســال آینــده نیــز شــاهد برگــزاری انتخابــات خواهیــم 
ــات  ــه اول انتخاب ــان مرحل ــود. نام نویســی از داوطلب ب
میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی 
از روز یکشــنبه گذشــته در فرمانــداری اصفهــان آغــاز 
شــده بــود و مهلــت زمــان ثبت نــام از داوطلبــان 

ــا ــت. ایرن ــان یاف ــب پای شنبه ش

بــه  نوشــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون  ســایت 
ــی از  ــذب در بعض ــر ک ــری سراس ــار خب ــال انتش دنب
ــوم  ــی موس ــه کانال های ــی از جمل ــای تلگرام کانال ه
کانــال  و  عمــار  ســایبری  تلگرامــی  »کانــال  بــه 
تلگرامــی نــه ده« بــا عنــوان »جزئیــات ســخنان 
 تنــد منتســب بــه جهانگیــری در جمــع کارگــزاران 
ــیع  ــر وس ــی« و بازنش ــه روحان ــدید وی ب ــه ش و حمل

اجتماعــی،  شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  در  آن 
معــاون اول رئیس جمهــور ضمــن تکذیــب ایــن خبــر 
سراســر دروغ، دســتور شناســایی و برخــورد قاطــع 
 را بــا این گونــه مراکــز کــه هدفــی جــز تضعیــف 
ــویش  ــز تش ــور و نی ــت و رئیس جمه ــب دول و تخری
ــادر  ــات ص ــر اطالع ــه وزی ــد، ب ــی ندارن ــکار عموم  اف
کــرد. متــن دســتور اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــور، ب رئیس جمه
»جناب آقای دکتر علوی

وزیر محترم اطالعات
بــا ســالم، تمــام مطالبــی کــه بــه اینجانــب نســبت داده 
ــرای شناســایی و  ــا  ب ــذب اســت. لطف شــده سراســر ک
ــز  ــی ج ــه هدف ــز ک ــه مراک ــا این گون ــع ب ــورد قاط برخ
تضعیــف و تخریــب دولــت و رئیس جمهــور و نیــز 
تشــویش افــکار عمومــی ندارنــد، اقــدام و نتیجــه را اعالم 
ــادی  ــری دولت آب ــای جعف ــاب آق ــد. رونوشــت: جن کنی

ــت اطــالع« ایســنا ــران جه ــرم ته دادســتان محت

رئیس ستاد انتخابات کشورخبرداد:

ثبت نام 131 داوطلب برای یک کرسی مجلس در انتخابات میان دوره ای اصفهان

ضمن تکذیب مطالب منتشرشده در بعضی کانال های تلگرامی صادر شد:

دستور جهانگیری به وزیر اطالعات برای شناسایی و برخورد قاطع با تخریبگران دولت

ــر  ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــود  ــه نب ــس عادالن ــه مجل ــازی ها علی ــه فضاس اینک
و نامــردی بــود، گفــت: اینکــه مجلــس پــا روی 
عدالــت گذاشــته و بایــد نامــش عــوض شــود، 
درســت نیســت. ایــن ادبیــات بــرای ایــن قــوه مهــم 

ــت. ــت اس نادرس
بــه گــزارش کیمیــای وطن، علــی الریجانی در جلســه 
علنــی روز یکشــنبه خانــه ملــت و در جریــان بررســی 
الیحــه بودجــه ســال 96 کل کشــور، ایــن مطلــب را 
ــی ــر ســید ناصــر موســوی الرگان ــه تذک  در پاســخ ب

ــه  ــاره اصــالح مصوب ــردم فالورجــان، درب ــده م نماین
ــوق  ــقف حق ــن س ــرای تعیی ــس ب ــنبه مجل روز ش
مدیــران و اینکــه نماینــدگان بارهــا می خواســتند در 

ــان کــرد. ــد، بی ــه تذکــر دهن ایــن زمین
رئیــس مجلــس اظهــار داشــت: تذکــر شــما در 
ــا  ــت. آن ه ــق اس ــیون تلفی ــه کمیس ــورد ب ــن م ای
ــا  ــد، ام ــارات خــود اصــرار کنن ــر اظه می توانســتند ب
ــت  ــیون صحب ــن کمیس ــدگان در ای ــا نماین ــی ب وقت
ــورای  ــر ش ــن نظ ــرای تامی ــد ب ــم، می گوین می کنی
نگهبــان ایــن تغییــرات ایجــاد شــده اســت؛ بنابرایــن 
اصــل بــر ایــن اســت کــه مجلــس نظــرات شــورای 

ــد. ــرا کن ــان را اج نگهب
ــان اینکــه  ــا بی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
هیاهوهــا علیــه مجلــس خــالف واقــع بــود، تصریــح 
ــی  ــرد، متن ــب ک ــس تصوی ــه مجل ــی ک ــرد: متن ک
ــد. حتــی اگــر  ــراد مطــرح کردن ــود کــه برخــی اف نب

مجلــس بــر پیشــنهاد قبلــی تمرکــز نمی کــرد، 
ــد. ــش نمی آم ــکالتی پی ــاید مش ش

ــران  ــات و مدی ــد مقام ــه گفتن ــه داد: اینک وی ادام
ــد، دروغ اســت  ــد دریافــت کنن  24 میلیــون می توانن
و مــا در صــدر ایــن موضــوع بــرای مقامــات و 
مدیــران گفتیــم دو برابــر اخــذ شــود؛ بنابرایــن بــرای 
ــان در ذیــل  ــه شــورای نگهب ــوط ب حــل مســائل مرب
ایــن مــاده تاکیــد شــده ایــن موضــوع بــرای مــوارد 

ــت. ــوده اس ــتثنا ب اس
رئیــس مجلــس اظهــار داشــت: ایــن فضاســازی ها 
عادالنــه نبــود و نامــردی بــود؛ بنابرایــن اگــر برخــی 
گفتنــد مجلــس بایــد اســم خــود را تغییــر دهــد، آیــا 
ــی  ــات درســت اســت؟ اگــر مجلــس حت ــن ادبی ای
ــی  ــات پذیرفتن ــن ادبی ــز کــرده باشــد، ای اشــتباه نی
ــح  ــس ذب ــد مجل ــی گفتن ــه برخ ــا اینک ــت؛ ی نیس
عدالــت کــرده و پــا روی عدالــت گذاشــته اســت نیــز 
ــدام خــوب  ــن مجلــس اق ــا ای ــه نیســت. آی پذیرفت

انجــام نــداده اســت؟ ایرنــا

رئیس مجلس: 

فضاسازی ها علیه مجلس، عادالنه نبود
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ملــی  روز  همایــش  شــانزدهمین  در  کیمیای وطن
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، تندیــس طالیــی ملــی 
ــرکت  ــور ۶۵۰ ش ــا حض ــدگان ب ــوق مصرف کنن ــت حق رعای

متقاضی به شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد. 
در ایــن همایــش کــه با حضــور دکتــر جهانگیری معــاون اول 

رئیس جمهــور، مهنــدس نعمــت زاده وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت، رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
ــاالن  ــع و فع ــان صنای ــی از صاحب ــدگان و جمع و تولیدکنن
اقتصــادی در ســالن همایش هــای بین المللــی صداوســیما 
برگــزار شــد، دکتــر جهانگیــری بــا اعطــای تندیــس طالیــی 

بــه دکتــر ســبحانی مدیــر عامل شــرکت فــوالد مبارکــه از این 
شــرکت بــه عنــوان شــرکت برتــر در زمینــه حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان تجلیــل کــرد. گفتنی اســت در طــی برگزاری 
ــش  ــدف افزای ــا ه ــال ۱۳۸۰ و ب ــه از س ــش ک ــن همای ای
ارائه دهنــدگان  و  تولیدکننــدگان  انگیــزه و حساســیت در 
ــش  ــدگان، افزای ــوق مصرف کنن ــت حق ــرای رعای ــات ب خدم
ــا  ــتفاده از کااله ــه اس ــدگان ب ــب مصرف کنن ــاد و ترغی اعتم
و خدمــات واحدهــای دارای گواهینامــه و تندیــس، تــالش 
ــوب  ــات مطل ــه خدم ــه و ارائ ــت عادالن ــراری قیم ــرای برق  ب
و تشــویق مصرف کننــدگان بــه اســتفاده از کاالی دارای 
ــوالد  ــه کار کــرده، شــرکت ف ــاز ب ــی اســتاندارد آغ نشــان مل
ــک  ــره ای و ی ــس نق ــت تندی ــن، دو نوب ــه پیــش از ای مبارک
ــدگان را  ــوق مصرف کنن ــت حق ــی رعای ــس طالی ــت تندی نوب

ــود. ــرده ب ــت ک دریاف
استراتژیمشتریمداری    

فــروش  معــاون  اکبــری،  محمــود  ایــن خصــوص   در 
ــروش  ــد و ف ــام تولی ــت: نظ ــه گف ــوالد مبارک ــی ف و بازاریاب
ــرد  ــا رویک ــرداری ب ــدای بهره ب ــه از ابت ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــور  ــن منظ ــه همی ــدازی و ب ــاد و راه ان ــتری مداری، ایج مش
ایــن  بــرای تحقــق  ســاختارهای مناســب و متفاوتــی 
اســتراتژی در شــرکت ایجــاد شــده کــه از آن جملــه می تــوان 
بــه فعالیت هــای تحقیــق و توســعه، تأمیــن کاال مطابــق نیــاز 
مشــتری، بهبــود کیفیــت محصــوالت تولیــدی هــم جهــت با 
ــی در  ــات خرده فروش ــه خدم ــازار، ارائ ــتریان و ب ــاز مش نی
ــفارش ها،  ــی س ــات تجاری مال ــه خدم ــور، ارائ ــر کش سراس
وضعیــت  تولیــد،  فرآینــد  در  ســفارش ها  وضعیــت 
بررســی   ،CRM صورت حســاب های مشــتری در بســتر 

ادعاهــای مشــتریان، بازدیدهــای ادواری ارائــه کتابچه هــای 
ــا مشــتریان اشــاره کــرد.  ــاط مــداوم ب فنی تخصصــی و ارتب
افــزود: اســتراتژی مشــتری مداری و خــط مشــی  وی 
فــوالد  شــده  موجــب  مشــتریان،  تکریــم  سیاســت  و 
ــردارد؛  ــر از الزامــات و اســتاندارد، گام ب  مبارکــه همــواره فرات
نظرســنجی از مشــتریان کــه از ســال ۸۰ آغــاز شــده، نشــان 
افزایــش  باعــث  اقدامــات صورت گرفتــه  می دهــد کــه 

ــت. ــده اس ــن دوره ش ــتریان در ای ــت مش ــطح رضای س
    شــرکتداوطلبانــهدرفرآینــدتائیدیــهاســتانداردهای

شکایت
معاونــت فــروش و بازاریابــی یــادآوری کــرد: در حــال حاضــر 
نیــز تمامــی واحدهــای شــرکت در کل فرآینــد فــوالد مبارکــه 
از جملــه فــروش و بازاریابــی، اســتراتژی ها و اقدامــات 
متعــددی بــرای حفــظ و افزایــش رضایــت مشــتریان 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــرا دارن ــال اج ــرده و در ح ــف ک تعری
ــه  ــد تائیدی ــه در فرآین ــرکت داوطلبان ــه ش ــه ب ــوان نمون عن
اســتانداردهای شــکایت مشــتریان )ISO۱۰۰۰۲( و اســتاندارد 
رضایــت مشــتریان )ISO۱۰۰۰۴( اشــاره کــرد. در هفتــه 
گذشــته نیــز شــرکت موفــق بــه اخــذ ایــن تائیدیــه از ســوی 

ــد.  ــوئیس ش ــرکت SGS س ش
وی تصریــح کــرد: موفقیت هــای ذکرشــده مســئولیت مــا را 
در برابــر جامعــه و مشــتریان بیــش از پیــش کــرده اســت. 
همیــن امــر تــداوم بهبــود و توســعه در شــرکت فــوالد مبارکه 
ــان  ــری در پای ــد. اکب ــا ضــروری می نمای ــام زمینه ه را در تم
از تمامــی واحدهــای مرتبــط کــه در راه مشــتری مداری 
 در فــوالد مبارکــه تــالش می کننــد، تشــکر و قدردانــی 

کرد.

شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد

اعطای تندیس طالیی ملی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان به شرکت فوالد مبارکه

لینــدا جکســون، مدیــر عامــل شــرکت ســیتروئن کــه بــه 
ــش  ــن همای ــان چهارمی ــه در زم ــی عالی رتب ــراه هیئت هم
بین المللــی صنعــت خــودرو در ایــران حضــور یافــت 
ــایپا  ــوآوری س ــات و ن ــز تحقیق ــایپا و مرک ــرکت س از ش

ــای  ــا فعالیت ه ــک ب ــرد و از نزدی ــد ک بازدی
توســعه ای ایــن گــروه خودروســاز آشــنا 
ــت:  ــد گف ــن بازدی ــیه ای ــد. وی در حاش ش
گــروه خودروســازی ســایپا، مرکــز طراحــی 
و تحقیــق بســیار مــدرن و بــه روزی دارد کــه 
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــای فراوان از قابلیت ه

ــایپا در  ــروه س ــبختانه گ ــزود: خوش وی اف
ســال های اخیــر بــا ســرمایه گذاری مناســب بــر روی 
توســعه و تحقیــق تمرکــز خوبــی داشــته و در ایــن مســیر 

ــد. ــت یاب ــمگیری دس ــای چش ــه موفقیت ه ــته ب توانس
ــه در  ــی ک ــرد: اطالعات ــح ک ــل ســیتروئن تصری ــر عام مدی
اختیــار مــا قــرار گرفتــه، بیانگــر آن اســت کــه ســایپا در این 

مرکــز مشــغول تحقیــق بــر روی پروژه هایــی بــا محوریــت 
خودروهــای الکترونیکــی اســت و ایــن موضــوع هم نشــان 
می دهــد کــه گــروه ســایپا بــرای خودروهــای نســل آینــده 
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــون آغ ــود را از هم اکن ــات خ ــز اقدام نی
همکاری هــای  در  ســیتروئن  افــزود:  وی 
ــرده  ــاز ک ــایپا آغ ــروه س ــا گ ــه ب ــترکی ک  مش
قطعــا بــه ایــن توانمندی هــا توجــه خواهــد کرد 
ــای  ــوان فعالیت ه ــاس می ت ــن اس ــر همی و ب
ــه  ــا را ب ــرد و آن ه ــف ک ــز تعری ــدی نی جدی

ــه اجــرا رســاند.  مرحل
 جکســون ضمــن بازدیــد از خــودروی جدیــد 
ــازار عرضــه می شــود ــه ب ــه زودی ب  و اتومــات ســایپا کــه ب
گفــت: ایــن خــودرو کــه توســط متخصصــان ایرانــی تولیــد 
ــر  ــه نظ ــوده و ب ــادی ب ــات اقتص ــودروی اتوم ــده، خ ش
می رســد بتوانــد در بــازار ایــران رقابــت خوبــی را تجربــه و 

ــه خــود جلــب کنــد. ســایپانیوز نظــر مشــتریان را ب

آخریــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان اصفهــان در ســال 9۵ در  قالــب دو جلســه 
ــه  ــی آیین نام ــور بررس ــه منظ ــم ب ــم و چهل وشش چهل وپنج
اجرایــی  مــاده 7 قانــون بهبــود مســتمر کســب وکار، مســائل 

و مشــکالت شــهرک علمی تحقیقاتــی به ویــژه 
شــرکت های دانش بنیــان و اجــرای مصوبــات 
امــور بانکــی فعــاالن  اقتصــادی برگــزار شــد. 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، رســول 
زرگرپــور در ابتدای این جلســه گفت: در ســفر  
رئیــس ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور بــه 

اصفهــان مقــرر شــد هرگونــه بدهــی دولت بــه پیمانــکاران در 
 قالــب طرح هــای ملــی و اســتانی از طریــق اوراق مشــارکت 
و خزانــه پرداخــت شــود. اســتاندار اصفهــان همچنیــن 
ــفر  ــوب س ــرح مص ــاری ۳۸ ط ــارات ج ــاص اعتب از اختص
ــارد  ــغ 7۰۰ میلی ــه مبل ــان ب ــه اســتان اصفه ــور ب رئیس جمه

ــالغ و  ــارات آن اب ــد اعتب ــت: 9۴ درص ــر داد و گف ــان خب توم
۸۶ درصــد تخصیــص گرفتــه و تــا  مــرداد ســال آینــده ایــن 

می رســد.  بهره بــرداری  بــه  پروژه هــا 
وی از افزایــش ۳۸ درصــدی بودجــه ســال 9۶ اســتان 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: بودجــه طرح هــای 
ــه  ــش  یافت ــد افزای ــتان ۱۰۰ درص ــی اس عمران
است.ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در ایــن جلســه 
گفــت: در ســال جــاری شــورای گفت وگــو 
مصوبــات اســتانی ارزشــمندی در بخــش 
ــی داشــته  ــن اجتماع ــی و تامی ــی بانک مالیات
اســت. ســهل آبادی خواســتار گشــایش دفاتــر شــرکت های 
ــد  ــی ش ــهرک علمی تحقیقات ــتان در ش ــدی اس ــزرگ تولی ب
و گفــت: حضــور ایــن شــرکت ها و تقویــت شــرکت های 
دانش بنیــان، زمینــه حضــور شــرکت های خارجــی را نیــز در 

شــهرک فراهــم می ســازد. 

علی مــراد اکبــری، معــاون آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی 
دربــاره علــت اصلــی افزایــش ریزگردهــا طــی چنــد ســال اخیــر 
در کشــور اظهــار داشــت: بخشــی از کانــون گــرد و غبــار در کشــور 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــی ه ــردد و بخش ــی برمی گ ــکالت داخل ــه مش ب
کشــورهایی همچــون عربســتان و عــراق اســت کــه جنــوب، غــرب 

و جنــوب غــرب کشــور را درگیــر کــرده اســت. 
وی در پاســخ بــه اینکــه گفتــه می شــود ایجــاد ســدهای 
ــا  ــه دریاچه ه ــدادن حق آب ــته و ن ــال های گذش ــی س ــیار ط بس
ــده ریزگردهــا را دامــن زده، گفــت: خشکســالی  و تاالب هــا، پدی
ــن  ــا و همچنی ــدن تاالب ه ــک ش ــته، خش ــال گذش ــی ده س ط
عملیــات ســازه ای در باالدســت در مدیریــت منابــع آبــی کشــور 
ــب  ــا جال ــت؛ ام ــدن ریزگردهاس ــد ش ــل بلن ــن دالی از مهم تری
ــن  ــه ای ــده، ب ــام ش ــه انج ــی ک ــا پژوهش های ــرا ب ــه اخی اینک
نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش گازهــای گلخانــه ای در شــهرهای 
ــدی انجــام  ــا کن ــار ب ــی گــرد و غب صنعتــی و گاز CO۲، جابه جای
می شــود و بــه نوعــی تراکــم آن بــر روی شــهرها باقــی می مانــد. 
معــاون آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی همچنیــن اقدامــات 
ــطح  ــش س ــت و کاه ــا در باالدس ــار آب ه ــل مه ــه دلی ــه ب ترکی
آب دجلــه و فــرات را یکــی دیگــر از عوامــل افزایــش ریزگردهــا 

ــارس ــرد. ف ــوان ک ــراق عن ــژه در ع به وی

رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی از توزیــع گســترده میوه هــای 
ــر داد. ــازار خب ــد در ب ــب عی ــتانه ش ــاق در آس قاچ

ــه  ــای ممنوع ــترده میوه ه ــع گس ــران از توزی ــین مهاج ــید حس س
خارجــی در آســتانه شــب عیــد در بــازار خبــر داد و افــزود: در میــدان 
مرکــزی میــوه و تره بــار، عرضه کننــدگان، ایــن محصــوالت را در 
ســبدها و کارتن هــای میوه هــای ایرانــی ریختــه و آن هــا را بــه 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــی ب ــول داخل ــای محص ج
ــاره قیمــت میــوه نیــز  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درب
ــش  ــان کاه ــا ۵۰۰ توم ــیا ب ــال والنس ــت پرتق ــت: قیم ــار داش اظه
ــرخ  ــن ن ــت. همچنی ــیده اس ــان رس ــا ۴۵۰۰ توم ــدود ۳۰۰۰ ت ــه ح ب
ــن ۳۰۰۰  ــیرین بی ــان، لیموش ــا ۳۰۰۰ توم ــن ۲۵۰۰ ت ــروت بی گریپ ف
تــا ۴۰۰۰ تومــان، پرتقــال تامســون شــمال آبــدار ۳۰۰۰ تومــان و  

ــت. ــان اس ــم آب ۵۰۰ توم ک
ــرخ هــر کیلوگــرم ســیب درختــی درجــه دو  مهاجــران ادامــه داد: ن
بیــن ۲۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ تومــان، مــوز بیــن ۳۸۰۰ تــا ۴۲۰۰ تومــان، کیــوی 
ــی  ــان، توت فرنگ ــا ۳۵۰۰ توم ــار ۲۵۰۰ ت ــان، خی ــا ۴۵۰۰ توم ۳۵۰۰ ت
 گلخانــه ای ۱۵۰۰۰ تومــان، خیــار بوتــه ای بیــن ۱۵۰۰ تــا ۲۵۰۰ تومــان

 پیــاز و ســیب زمینی ۸۰۰ تــا ۱۲۰۰ تومــان، ســبزی خــوردن ۲۰۰۰ 
تــا ۲۵۰۰ تومــان و ســبزی جــور )پلــو، کوکــو، آش و قورمــه( ۱۲۰۰ تــا 

۲۰۰۰ تومــان اســت. مشــرق

ــت:  ــران گف ــی در ته ــس مطبوعات ــک کنفران ــه در ی ــاد فرانس ــر اقتص وزی
ــه  ــرای اعطــای وام مســتقیم ب کشــورش ســرگرم بررســی برنامه هایــی ب
ــد. ــرمایه گذاری کنن ــران س ــتند در ای ــل هس ــه مای ــت ک ــرکت هایی اس ش

ــی  ــا عل ــی مشــترک ب ــرای یــک کنفرانــس مطبوعات میشــل ســپن کــه ب
طیب نیــا، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در وزارتخانــه حضــور پیــدا 
کــرده بــود، بــه خبرنــگاران گفــت: مــا تــالش می کنیــم بــه شــرکت هایی 
کــه مایــل هســتند در ایــران ســرمایه گذاری کننــد، کمــک کنیــم و آن هــا 
قــادر خواهنــد بــود بــرای دریافــت وام درخواســت کننــد؛ امــا ایــن امــکان 
هنــوز فعــال نشــده اســت. شــرکت های فرانســوی در میــان شــرکت های 
ــع  ــق هســته ای و رف ــی شــدن تواف ــس از اجرای ــه پ ــد ک ــی بودن بین الملل
تحریم هــای غربــی بــه ایــران بازگشــتند؛ امــا مشــکالت فاینانــس مانــع 
از اجــرای بعضــی پروژه هــای زیرســاخت مهــم شــده اســت. بزرگ تریــن 
ــدم  ــکا و ع ــه آمری ــای یک جانب ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب ــای فرانس بانک ه
دسترســی ایــران بــه وام دهنــدگان بین المللــی بــزرگ، تمایلــی بــه 

ــد. ــران ندارن فعالیــت در ای
ــی  ــط بانک ــه رواب ــرد ک ــان ک ــراز اطمین ــش اب ــی از اظهارات ــپن در بخش س
میــان فرانســه و ایــران عادی ســازی خواهــد شــد و وی بــه دنبــال 
شفاف ســازی از ســوی دولــت آمریــکا دربــاره حــد و حــدودی اســت کــه 
ــد  ــران همــکاری می کنن ــا ای ــه ب ــرای بانک هــای فرانســوی ک تحریم هــا ب

ــنا ــد. ایس ــاد می کن ایج

گازهای گلخانه ای، متهم جدید پدیده گرد و غبار

قدیمی ترین و بزرگ ترین گورستان اتومبیل
در 80 کیلومتــری آتالنتــا در بخشــی از یــک جنــگل، پــر از ماشــین آالت زنــگ زده اســت کــه قدیمی تریــن گورســتان جهــان از اتومبیــل 
بــا قدمــت 80 ســال بــه حســاب می آیــد. در ایــن جنــگل بیــش از 4 هــزار اتومبیــل قدیمــی کالســیک - کــه بســیاری از آن هــا در ســال 

1972 تولیــد یــا فرســوده شــده اســت - ماننــد فــورد، کادیــالک و... وجــود دارد. مشــرق

در قاب تصویر

فرانسه برای سرمایه گذاری در ایران وام می دهد جوالن میوه های قاچاق در آستانه شب عید 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 386 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت سکه و طال )ریال(

طرح قدیم

12,025,000طرح جدید

6,790,000نیم سکه

3,800,000ربع سکه

2,350,000یک گرمی

4,996,000مثقال طال

1,153,410گرم طالی 18 عیار

11,730,000

ورود پسته به بورس کاال از امروز 
ــای  ــران دارای مزای پســته ای
ــر ارزش  ــه از نظ ــادی، چ زی
نظــر  از  چــه  و  غذایــی 
ــروزه  ــت و ام ــادی اس اقتص
ــی در  ــگاه خوب توانســته جای
ــور  ــی کش ــادرات غیرنفت ص
داشــته باشــد. در ســال های 
ــد  ــعه یافته مانن ــورهای توس ــدادی از کش ــته تع گذش
ســرمایه گذاری کالن  بــا  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
ــترده  ــیار گس ــطح بس ــته در س ــد پس ــه تولی ــدام ب اق
ــی  ــه محصول ــن داشــته اند ک ــر ای ــد و ســعی ب کرده ان
ــد؛ امــا   ــه دهن ــازده در ســطح کشــت گســترده ارائ پرب
ــا طعــم دلپذیــر پســته  ــوز نتوانســته اند پســته ای ب هن
ــی  ــیار خوب ــت بس ــن، فرص ــد و ای ــد کنن ــی تولی ایران
بــا  ایرانــی اســت کــه  و تجــار  بــرای کشــاورزان 
ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد ایــن محصــول و 
ــه  ــا ب ــته را نه تنه ــگاه پس ــورس کاال، جای ــه در ب عرض
ســطح گذشــته بازگرداننــد، بلکــه باالتــر از آن نیــز 
ببرنــد تــا ایــران بــاز بتوانــد در تولیــد و صــادرات ایــن 

محصول حرف اول را در جهان بزند. 
بــه ایــن ترتیــب بــورس کاالی ایــران در راســتای 
بهبــود تجــارت پســته بــه عنــوان مهم تریــن محصــول 
ــکاری  ــا هم ــاورزی ب ــش کش ــور در بخ ــی کش صادرات
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 
ــدام  ــنجان اق ــته رفس ــی پس ــرکت تعاون ــان و ش کرم
بــه راه انــدازی معامــالت پســته کــرده اســت. بــر 
ــاورزی  ــاالر کش ــته در ت ــالت پس ــاس، معام ــن اس ای
بــورس کاالی ایــران، امــروز بــا حضــور جمعــی از 
 مقامــات ارشــد دولتــی از جملــه وزیــر امــور اقتصــادی 
کشــاورزی جهــاد  وزارت  مســئوالن  دارایــی،   و 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــه طــور رســمی 
افتتــاح می شــود. تســنیم

افت دالر، طال را ارزان کرد
ارزش طــال بــه دلیــل تعطیلــی بازارهــای جهانــی بــدون 
ــرخ ۱۲۳۵ دالر و ۳۰  ــه روز گذشــته ن ــر نســبت ب تغیی

ســنت را بــرای خــود انتخــاب کــرده اســت. 
ــی  ــازار داخل ــی، ارزش دالر در ب ــس جهان ــار اون در کن
ــروش آن  ــرخ ف ــه و ن ــود گرفت ــه خ ــی ب ــد نزول رون
۳777 تومــان اعــالم شــده اســت. بــا توجــه بــه ارزش 
ایــن دو مولفــه ارزش هــر گــرم طــالی خــام ۱۸ عیــار 
نــرخ ۱۱۵ هــزار و ۲۴۸ تومــان را بــرای خــود انتخــاب 

کــرده کــه ایــن ارزش، گــواه افــت قیمــت اســت. 
ــکه  ــار، س ــام ۱۸ عی ــالی خ ــت ط ــت قیم ــار اف در کن
تمام بهــار و ربع ســکه بــدون تغییــر قیمــت مانــده 
ــد نزولــی و ســکه یــک  ســکه امامــی و نیم ســکه رون

ــه اســت. ــه خــود گرفت ــودی ب ــد صع ــی رون گرم

برای عید به هیچ وجه ماهی  قرمز 

نخرید
ــی  ــش و زیبای ــادی و آرام ــد، ش ــب عی ــز ش ــی قرم ماه
ــه  ــه ب ــذا توج ــد؛ ل ــدان می کن ــین را دوچن ــفره هفت س س
ــت  ــالمتی و بهداش ــظ س ــتای حف ــا در راس ــالمتی آن ه س

ــت دارد.  ــی اهمی عموم
محمدحســن الهی کارشــناس ماهیــان زینتــی  درخصوص 
خریــد ماهــی قرمــز ســفره هفت ســین بیــان کــرد: مــردم 
بایــد ماهــی قرمــز )Gold Fish( ســفره هفت ســین 
ــداری  ــر نگه ــز معتب ــی ها و مراک ــود را از آکواریوم فروش خ

ماهیــان و آبزیــان زینتــی خریــداری کننــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــراد بایــد بــا دقــت کافــی ماهــی 
قرمــز را بخرنــد، اظهــار داشــت: یکــی از ویژگی هــای 
ماهی هــای قرمــز ســالم ایــن اســت کــه روی ســطح آب 
ــس  ــرای تنف ــطح آب ب ــای س ــرده و از حباب ه ــنا نک ش
 اســتفاده نمی کننــد؛ همچنیــن پوســت آن هــا شــفاف 
و عــاری از هرگونــه انــگل و خونریزی اســت و باله هایشــان 

دارای خوردگی نیســت. 
از  ماهــی  خریــد  از  شــهروندان  کــرد:  تصریــح  وی 
فروشــندگانی کــه آن هــا را بــه  صــورت متراکــم و در شــرایط 
می کننــد نگهــداری  زیســتی  و  بهداشــتی   نامناســب 
خــودداری کننــد. همچنیــن بایــد از خریــد ماهیانــی کــه در 
 اطــراف دهــان یــا ســطح بــدن لکه هــای پنبه ماننــد دارنــد

روی ســطح بــدن آن هــا زخــم یــا لکه هــای ســفید 
متمایــل بــه خاکســتری یــا قرمــز مشــاهده می شــود بــدن 
رنگ پریــده و لکه لکــه شــده دارنــد، لبــه باله هایشــان 

ــود.  ــودداری ش ــده، خ ــاییده ش ــورده و س خ
الهــی تاکیــد کــرد: افــراد بــرای تعویــض آب ماهــی 
ــار  ــد و دســت کم چه ــر اســتفاده کنن ــد کل ــد از آب فاق  بای
ــا کلــر آب  ــرای نتیجــه بهتــر ۴۸ ســاعت صبــر کننــد ت و ب
ــه کار  ــن ب ــارج شــود؛ همچنی لوله کشــی شــهری از آن خ
بــردن توری هــای دســتی کوچــک بــرای جابه جایــی 

ــریان نیوز ــت. ش ــروری اس ــی ض ماه

رشد 54 درصدی واردات روغن پالم
بررســی آمــار تجــارت خارجــی ۱۱ ماهه کشــورمان نشــان 
ــم  ــن پال ــن روغ ــزار ت ــدت  ۳97 ه ــن م ــد در ای می ده
در ظــروف ۲۰۰ لیتــری  بــه ارزش ۲۸۶ میلیــون دالر بــه 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال کشــور وارد شــده اســت. ای
ــن  ــن روغ ــزار ت ــته، ۲۵۴ ه ــال گذش ــابه س ــدت مش م
ــه کشــور وارد شــده  ــه ارزش ۱97 میلیــون دالر ب ــم ب پال

اســت. 
ــاه گذشــته نســبت  ــم در ۱۱ م ــار واردات پال مقایســه آم
ــد واردات  ــان می ده ــال 9۴ نش ــابه س ــدت مش ــه م ب
ایــن محصــول بــه لحــاظ وزنــی رشــد ۵۴ درصــدی و بــه 

لحــاظ ارزش رشــد ۴۴ درصــدی داشــته اســت.
 بــر اســاس این گــزارش روغــن پالــم پانزدهمیــن کاالی 

وارداتــی بــه کشــور در یــازده ماه گذشــته اســت. 
گفتنــی اســت مالــزی یکــی از بزرگ تریــن صادرکننــدگان 
روغــن پالــم بــه ایــران اســت و به تازگــی اخبــاری 
درخصــوص راه انــدازی دفاتــر تبلیغاتــی روغــن پالــم در 

ــاق خبــر کشــور مطــرح شــده اســت. ات

 برگزاری دو نمایشگاه همزمان 

و پایانی سال در محل پل شهرستان
دومیــن نمایشــگاه ســرویس 
ــوجات  ــواب و منس و کاالی خ
خانگــی از ۱۶ تــا ۲۰ اســفندماه 
نمایشـــگاه های  محـــل  در 
ــان  ــتان اصفه ــی اس بین الملل
واقــع در پــل شهرســتان برگزار 

می شود. 
نمایشــگاه های  رســانه شــرکت  واحــد  بــه گــزارش   
بین المللــی اســتان اصفهــان در این نمایشــگاه ۶۰ شــرکت 
از اســتان های اصفهــان، تهــران، یــزد، آذربایجــان شــرقی 
ــواع کاالی  ــد و ان ــور دارن ــاری حض ــال و بختی و چهارمح
خــواب، ســرویس خــواب، انــواع حولــه، انــواع محصــوالت 
و تولیــدات دوزندگــی و انــواع پارچه هــای تزئینــی از 
ــع فضــای نمایشــگاهی  ــر مرب ــل ترمــه را در ۵۵۰۰ مت قبی
 عرضــه خواهنــد کــرد. رویــال، پــر قــو، خوشــخواب، فالومو

ــا، آذر ریــس، رز خــواب، حریــران  ــا، تن آســای کارین لومان
پارســینا، نگیــن تجــارت و همتکــس، از جملــه برندهــای 

حاضــر در ایــن نمایشــگاه هســتند. 
ــه کاالی  ــر در زمین افزایــش متــراژ و حضــور برندهــای برت
خــواب و منســوجات را می تــوان از جملــه تغییــرات ایــن 

نمایشــگاه نســبت بــه دوره گذشــته برشــمرد. 
 همچنیــن اولیــن نمایشــگاه تخصصــی تلفن ثابــت، همراه
 تجهیــزات مخابراتــی و ارتباطــی، همزمان با این نمایشــگاه 
ــن  ــد. در ای ــد ش ــزار خواه ــفندماه برگ ــا ۲۰ اس و از ۱۶ ت
ــزد و  ــان، ی ــتان های اصفه ــرکت از اس ــگاه ۳9 ش نمایش
ــور  ــگاهی حض ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــران در ۱۲۰۰ مت ته
ــوازم  ــزات و ل ــت، تجهی ــراه و ثاب ــن هم ــواع تلف ــد. ان دارن
جانبــی تلفــن همــراه، مخابــرات تجهیــزات و صنایــع 
تجــارت  پژوهشـــی، خدمـــات  و  آموزشــی  وابســته، 
ــگاه  ــن نمایش ــیم کارت در ای ــات س ــک و خدم الکترونی
ــا  ــاعات ۱۵ ت ــگاه در س ــن دو نمایش ــود. ای ــه می ش عرض

۲۲ آمــاده بازدیــد عالقمنــدان و متخصصــان اســت.

رئیسمرکزپژوهشهایاتحادیهپوشاک:

 99 درصد پوشاک وارداتی از ترکیه 

قاچاق است
ــه  ــای اتحادی ــز پژوهش ه ــس مرک ــز، رئی ــواد صدق آمی ج
صنــف پوشــاک، بــا بیــان اینکــه در دو ســال اخیــر حجــم 
واردات پوشــاک قاچــاق از ترکیــه نســبت بــه واردات 
ــر  ــت: ب ــه، گف ــش یافت ــن افزای ــاق از چی ــاک قاچ پوش
ــاک  ــدگان پوش ــه صادرکنن ــس اتحادی ــالم رئی ــاس اع اس
ترکیــه حجــم صــادرات پوشــاک از ایــن کشــور بــه ایــران 

ــت.  ــارد دالر اس ــاالنه ۵ میلی س
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا عــدد دقیقــی از واردات 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــم گف ــور نداری ــه کش ــاق ب ــاک قاچ پوش
اعــداد مذکــور و بــر اســاس اعــالم رئیــس اتحادیــه 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــه می ت ــاک ترکی ــدگان پوش صادرکنن
کــه 99 درصــد پوشــاک وارداتــی از ترکیــه قاچــاق اســت. 
ــول  ــال پ ــکالت نقل وانتق ــه مش ــان اینک ــا بی ــز ب صدق آمی
ــن  ــی بی ــن مســافت طوالن ــن و همچنی ــران و چی ــن ای بی
ــش  ــن را کاه ــاک از چی ــاق پوش ــور، واردات قاچ دو کش
داده، افــزود: در حــال حاضــر 7۰ درصــد پوشــاک قاچــاق 
ــن  ــم ای ــدود یک پنج ــت و ح ــرک اس ــازار ت ــود در ب موج
 رقــم پوشــاک قاچــاق چینــی و بقیــه هــم از ســایر 

کشورهاست. 
رئیــس مرکــز پژوهش هــای اتحادیــه صنــف پوشــاک بــا 
بیــان اینکــه تولید کننــده پوشــاک ایرانــی بایــد بــا پوشــاک 
وارداتــی قاچــاق رقابــت کنــد، گفــت: ایــن موضــوع تولیــد 
ایــن بخــش را بــه شــدت تهدیــد می کنــد. بخــش جالــب 
توجهــی از واردات پوشــاک بــه کشــور از طریــق غیررســمی 
و قاچــاق اســت و  ایــن واردات توســط بازرگانــان حرفــه ای 

ــارس ــود. ف ــام نمی ش ــمی انج ــای رس و نمایندگی ه

وقتی بانک ها از سود خود نمی گذرند 
 در حالــی رئیــس کل بانــک مرکــزی اولویــت پرداخــت 
و بخشــودگی معوقــات وام هــا را معطــوف بــه وام هــای کمتــر 
ــان  ــده کارشناس ــه عقی ــه ب ــت ک ــان دانس ــون توم از ۱۰ میلی
فرهنــگ، دریافــت و پرداخــت وام در ایــران بایــد تغییــر کنــد.
ــا ســود  ــر آن شــد ت دولــت در قانــون بودجــه ســال جــاری ب
ــاس  ــر اس ــان را ب ــون توم ــر ۱۰۰ میلی ــای زی ــم وام ه و جرای
شــرایط خــاص پرداخــت کنــد و بدهــکاران از ایــن بخشــودگی 
ــکاران  ــرای بده ــرایط ب ــه ش ــن اینک ــا ضم ــوند ت ــوردار ش برخ
ــا  ــع بانک ه ــر مناب ــویی دیگ ــود، از س ــهیل می  ش ــی تس بانک
نیــز بــا ســهولت بیشــتری نســبت بــه قبــل بــه آن هــا برگشــته 
ــهیالت  ــژه تس ــی، به وی ــات بانک ــم معوق ــدی از حج ــا ح و ت

ــود. ــته ش ــا کاس ــی بانک ه تکلیف
ــود  ــدگان می ش ــب وام گیرن ــی نصی ــودگی در حال ــن بخش ای
کــه میــزان مبلــغ پرداخــت نشــده بــه صــورت یــک جا تســویه 
شــود و بــه نظــر می رســد بــرای برخــی افــراد تســویه کامــل 

ایــن مبلــغ تــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان ســخت باشــد.
همان طــور کــه گفتــه شــد بــه نظــر می رســد تمــام بدهــکاران 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــات خ ــام معوق ــت تم ــوان پرداخ ــی ت بانک
ــر آن  ــی ب ــن نگاه ــا چنی ــزی ب ــک مرک ــد و بان ــا ندارن یک ج

ــا معوقــات خــرد را ســامان بخشــد. شــد ت
در ایــن رابطــه احمــد حاتمــی یــزد، کارشــناس بــازار پولــی و 
بانکــی، گفــت: بانک هــا در زمــان فعلــی حاضــر بــه بخشــودگی 
جرایــم دیرکــرد هســتند؛ امــا از ســود پــول نمی گذرنــد؛ زیــرا 
ــته  ــک نشس ــاب بان ــد در حس ــوان درآم ــه عن ــول ب ــود پ س

ــد. ــت کرده ان ــات آن را پرداخ ــت و مالی اس
ــازار پولــی و بانکــی افــزود: اگــر بدهــکاران  ایــن کارشــناس ب
ــود  ــی خ ــم بده ــور حت ــه ط ــد، ب ــل کنن ــی عم ــی منطق بانک
را پرداخــت می کننــد؛ امــا متاســفانه فرهنگــی در بیــن 
دریافت کننــدگان وام بانکــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه 
ــرای  ــات ب ــردن معوق ــت نک ــم پرداخ ــود جرای ــا وج ــی ب حت
ــا ایــن تفاســیر می تــوان گفــت کــه نبایــد  افــراد ســود دارد. ب
ــد؛  ــت نکنن ــاط را پرداخ ــا اقس ــند ت ــال آن باش ــه دنب ــراد ب اف
ــه  ــی رفته رفت ــع بانک ــاط مناب ــردن اقس ــت نک ــا پرداخ ــرا ب زی
ــت مــردم متضــرر  از نظــام بانکــداری خــارج شــده و در نهای

ــزان ــود. می ــد ب ــی خواهن اصل

مدیرعاملسیتروئن:

مرکز تحقیقات سایپا، پیشرفته و مدرن است

استانداراصفهانمطرحکرد:

 افزایش 38 درصدی بودجه سال 96 استان اصفهان
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حتما بخوانید!
دوره آموزشی سالمت مردان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

سال هاســت کــه شــهروندان مســتقر در منطقــه 7 و دیگــر 
ــان، ناخرســندی  ــال کاوه اصفه ــه ترمین مناطــق نزدیــک ب
خــود را از وضعیــت نابهنجــاری کــه در خیابان هــا یــا 
کوچه هــای اطــراف و همجــوار ایــن پایانــه وجــود دارد بــه 
ــار  ــتگاه قط ــیس ایس ــا تأس ــد. ب ــام کرده ان ــئوالن اع مس
شــهری اصفهــان در نزدیــک همیــن پایانــه، نه تنهــا از 
شــدت ترافیــک ســنگین در ایــن منطقــه کــم نشــد، بلکــه 
هــر روز بــر شــدت نابســامانی ها افــزوده شــد و حتــی پــل 
روگــذر شــهید باهنــر هــم نتوانســت از میــزان بــار شــدید 

ــال کاوه بکاهــد.  ترافیکــی در منطقــه 7 و ترمین
نزدیــک شــدن بــه تعطیــات آخــر ســال و افزایــش تعــداد 
مســافرانی کــه بــه ایــن پایانــه مســافربری مراجعــه 
ــهری  ــت ش ــا مدیری ــا ب ــت ت ــرآن داش ــا را ب ــد، م می کنن
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــه ب ــری ک ــاره تدابی ــان درب اصفه
ــاره  ــه ایشــان درب ــم. البت اندیشــیده شــده، ســخن بگویی
ــی  ــز توضیحات ــهرداری نی ــتری ش ــاختمان های بی مش س

ــه کــرد. را ارائ

ــان  ــای خیاب ــل چالش ه ــرح و ح ــک ط ــرای ی     اج
کاوه

شــهردار اصفهــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
ــن  ــه ای ــع ترافیکــی ب ــع موان ــاره تعریــض و رف وطــن درب
مســئله اشــاره کــرد کــه قطعــه زمینــی بــه وســعت 
ــا  ــده و ت ــداری ش ــال کاوه خری ــار ترمین ــار در کن 20 هکت
ــارک  ــن پ ــات و همچنی ــده بخشــی از خدم ــاه آین ســه م
ــود.  ــل می ش ــد منتق ــل جدی ــه مح ــه ب ــن پایان ــوار ای س
ــی، آشــفتگی  ــن مســائل فن ــا اعمــال ای ــم ب ــا امیدورای م
مهــدی  کنیــم.  محــو  را  خیابــان  ایــن  در  موجــود 
جمالی نــژاد درپاســخ بــه اینکــه آیــا پــل روگــذر در جلــوی 
ترمینــال احــداث خواهــد شــد، افــزود: در آینــده نزدیــک 
ــی از  ــه یک ــال کاوه ک ــرای ترمین ــنگین ب ــیار س ــرح بس ط
ــود،  ــوب می ش ــان محس ــهر اصفه ــای ورودی ش درگاه ه
ــدان  ــرح می ــد ط ــرح همانن ــن ط ــد؛ ای ــرا درمی آی ــه اج ب
امــام علــی)ع( خواهــد بــود و بــه صــورت مشــارکتی و بــا 

ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اجــرا می شــود.
    واگذاری مجتمع مطبوعاتی، موقتی است

وی دربــاره واگــذاری بعضــی واحدها در مجتمــع مطبوعاتی 

ــرده،  ــاد ک ــی را ایج ــه ابهامات ــانه ک ــی رس ــر از اهال ــه غی ب
ــدت  ــه م ــی و ب ــه صــورت موقت ــذاری ب ــن واگ ــت: ای گف
2 مــاه خواهــد بــود؛ امــا بــه نظــر مــن کار بســیار خوبــی 
ــتانی  ــئوالن اس ــر مس ــود نظ ــث می ش ــرا باع ــت؛ زی اس
ــن  ــود و ای ــب ش ــی جل ــع مطبوعات ــت مجتم ــه موقعی ب
ــه کار خــود ادامــه  ــری ب ــه صــورت فعال ت ــد ب  محــل بتوان

دهد. 
ــه  ــهرداری ک ــده ش ــای افتتاح ش ــا پروژه ه ــه ب وی در رابط
ــر  ــت: اگ ــرد، گف ــرار نمی گی ــورد اســتفاده شــهروندان ق م
بخواهیــم صبــر کنیــم کــه تمامــی پروژه هــا بــه واگــذاری 
ــه  ــا ب ــاح پروژه ه ــق باشــیم. افتت ــم موف برســد، نمی توانی
ــردم  ــه م ــای شــهرداری ب ــا طرح ه ــد ت ــک می کن ــا کم م

شناســانده شــود و خواهندگانــی کــه بــرای ایــن پروژه هــا 
ــم  ــا نمی توانی ــد. م ــا بیاین ــرا غ آن ه ــه س ــود دارد، ب وج
ــه  ــه صــرف اینک ــم ب ــه داری ــاری و اداری را نگ ــروژه تج پ

تقاضایــی بــرای تحویــل نداشــته اســت.
    نبود علم بازاریابی در شهرداری

ــیاری از  ــرا بس ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
پارکینــگ ماننــد   پروژه هــای ساخته شــده شــهرداری 

 بدنــه چهاربــاغ، ارگ جهان نمــا و..... بــدون مشــتری اســت 
و آیــا ایــن مشــکل بــه دلیــل درنظــر نگرفتــن نیــاز 
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــی اس ــلیقه های مردم ــتریان و س مش
بحــث نیــاز بــه کارشناســی خــاص دارد؛ اینکــه در گذشــته 
 ایــن طرح هــا اجــرا شــده و اکنــون بــدون مشــتری اســت
 بــه دلیــل ایــن اســت کــه در شــهرداری سیســتم بیزینــس 
ــون در بخــش  ــا اکن ــوده؛ م ــف ب ــی بســیار ضعی و بازاریاب
ــا ایــن بخش هــا  ــال ایــن هســتیم ت ــه دنب مشــارکت ها ب

را فعــال کنیــم. 
ــه  ــی ک ــرده پروژه های ــت ک ــه ثاب ــت: تجرب ــژاد گف جمالی ن
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در شــهرداری اجــرا شــده 

خاســتگاه خوبــی بــرای شــهروندان بــوده اســت.
ــرای شــهرداری ســخت اســت؛  ــردن مشــتری ب ــدا ک  پی
بــه  خدمت رســانی  بیشــتر  شــهرداری  جنــس  زیــرا 
وارد بحث هــای  اســت. شــهرداری کمتــر  شــهروندان 
بازارایابــی شــده؛ چــون کارشناســان خــاص در ایــن زمینــه 
ــا فعــال شــدن حــوزه مشــارکت ها  نداشــته اســت؛ امــا ب
فعــال  بازاریابــی  بخــش  امیدواریــم  شــهرداری،   در 

شود.

شهردار اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

  مشابه طرح میدان امام علی)ع( 
درپایانه کاوه اجرا می شود

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان فالورجان عنوان کرد:

 برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست 

ویژه دانش آموزان فالورجان
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محمــد ولیــد مغربی، سرپرســت 
ــت  ــط زیس ــت محی اداره حفاظ
 شهرســتان فاورجــان، گفــت: 
ارتقـــای ســطح  در راســـتای 
دانــش و آگاهی زیســت محیطی 
ــان اثرگــذار جامعــه  ــوان یکــی از مخاطب ــه عن دانش آمــوزان ب
کارگاه آموزشــی »آشــنایی بــا مبانــی و مفاهیــم محیــط 
ــی  ــن کارگاه آموزش ــزود: در ای ــد. وی اف ــزار ش ــت« برگ زیس
کــه بــا همــکاری مــدارس مذکــور برگــزار شــد، ابتــدا میــزان 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــوزان م ــت محیطی دانش آم ــش زیس دان
ــه پاســخ های دانش آمــوزان  ــا ارائ گرفــت کــه خوشــبختانه ب
آگاهی هــای محیــط زیســتی آنــان در ســطح مطلــوب و 

ــود. ــی ب ــل قبول قاب

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان:

اصفهان به دلیل تلفات زیاد جاده ای

کارت زرد گرفته بود 
داریــوش امانــی، مدیــر کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
ــور  ــاهراه کش ــان، ش ــت: اصفه ــار داش ــان، اظه ــتان اصفه اس
اســت و حجــم زیــادی از حمل ونقــل کشــور از طریــق اصفهــان 
انجــام می شــود؛ حــدود 2۱2 میلیــون تــردد در ســال گذشــته 
داشــتیم کــه می تــوان اصفهــان را بــه عنــوان پایتخــت 
حمل ونقــل کشــور نیــز نــام بــرد. وی بیــان داشــت: بــا توجــه 
بــه آمارهــای موجــود، اســتان در بســیاری از زیرســاخت های 
 حمل ونقــل حــرف اول را می زنــد؛ ماننــد پایانه هــای بــار 
و مســافر، مجتمــع خدمــات رفاهــی، آزادراه هــا و بزرگراه هــا 

کــه رتبــه اول را دارد.
اســتان  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر   
اصفهــان افــزود: متاســفانه اصفهــان بــه دلیــل تلفــات 
زیــاد جــاده ای کارت زرد گرفتــه بــود کــه بــا توجــه بــه 
تاش هــای نیــروی انتظامــی و راهــداری ایــن تلفــات یــک 
درصــد کاهــش یافــت؛ امیدواریــم در نــوروز و تعطیاتــی 
ــد.  ــش یاب ــان کاه ــار همچن ــن آم ــم ای ــش داری ــه در پی ک
ــرای  ــک ب ــده ای نزدی ــرار اســت در آین ــرد: ق ــوان ک ــی عن امان
ــی  ــای واردات ــاق کااله ــری از قاچ ــی و جلوگی ــش ایمن  افزای
و صادراتــی، بارنامه هــا نیــز بــه صــورت هوشــمند عمــل کننــد 

و در مبــدأ و مقصــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد. مهــر

اخبار کوتاه

 معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد:  

 برگزاری ۲۰ دوره آموزشی گردشگری 

با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
حیــدر صادقــی، معــاون میــراث 
دســـتی  صنایـــع   فرهنگــی، 
و گردشـــگری چهـارمحـــال و 
بختیـــاری اظهــار داشــت: در 
برنامه هــای  اجــرای  راســتای 
مصــوب ســتاد اقتصــاد مقاومتی 
و بســته حمایــت از گردشــگری 
ــگاهی  ــاد دانش ــز جه ــی و مرک ــراث فرهنگ ــارکت می ــا مش  ب
20 دوره آموزشــی گردشــگری بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتی در 

استان برگزار شد. 
معــاون میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: دوره هــای آموزشــی 
مدیریــت ارتبــاط و رفتــار بــا مشــتری و اقامتگاه هــای 
بوم گــردی و دوره هــای آموزشــی توانمند ســازی جوامــع 
ــای  ــی کاروان ه ــل اجرای ــدف و عوام ــتاهای ه ــی روس محل
در  پیش بینی شــده  برنامه هــای  دیگــر  از  نــور،  راهیــان 

میــراث فرهنگــی اســتان اســت.
ــاری  ــرد: اســتان چهارمحــال و بختی ــدری خاطرنشــان ک حی
اســتان های گردشــگری کشــور  از پرظرفیت تریــن  یکــی 
ــد در راســتای جــذب گردشــگر و  ــه بای ــی رود ک ــه شــمار م ب
ــنیم ــود. تس ــاش ش ــتر ت ــا بیش ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس

امام جمعه بافق مطرح کرد:

  هفته نیکوکاری 

فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ انفاق 
ــق  ــه باف ــام جمع ــلیمانی، ام ــواد س ــید ج ــام س حجت االس
ــه نیکــوکاری  ــه در هفت ــی ک ــرد: صــرف نظــر از هدایای ــار ک اظه
ــت  ــه گســترش و تقوی ــات ب ــن اقدام ــع آوری می شــود، ای جم
ــه همنــوع و  هرچــه بیشــتر فرهنــگ احســان، انفــاق، کمــک ب

ــد. ــک می کن ــم کم ــی ه ــجام اجتماع انس
ــروی  ــظ آب ــا حف ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــق ب ــه باف ــام جمع ام
ــه شــود  ــه قشــر مســتضعف جامع ــژه ای ب ــگاه وی انســان ها ن
ــهر  ــدی در ش ــای نیازمن ــراد و خانواده ه ــا اف ــه بس ــت: چ گف
ــظ  ــرای حف ــا ب ــد؛ ام ــخت نیازمندن ــه س ــد ک ــی می کنن زندگ
ــاد  ــا هــر نه ــه امــداد ی ــه کمیت ــروی خــود حاضــر نیســتند ب آب
 حمایتــی دیگــر مراجعــه کننــد. ســلیمانی افــزود: اکــرام ایتــام
ــه و جــذب  ــت جامع ــه اقشــار مســتضعف و بی بضاع ــه ب توج
مشــارکت ثروتمنــدان از جملــه اقدامــات ارزشــمند کمیتــه امداد 
حضــرت امــام)ره( اســت کــه زمینــه بازتــاب و آشــنایی هرچــه 
بیشــتر مــردم بــا مشــکات نیازمنــدان را فراهــم می کنــد. مهــر

اخبار کوتاه

همزمــان بــا هفتــه ســامت مــردان و بــا توجــه بــه اهمیــت 
آمــوزش حفــظ و ارتقــای ســامت، کارگاه آموزشــی یــک روزه 
ــزار  ــان برگ ــار اســتان اصفه ــردان در شــرکت آبف ســامت م

شــد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب 
روســـتایی اســـتان اصفهـــان، حســین 
 محمدیــان، رئیــس اداره بحــران، ایمنــی
 بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت آب 
ــان، در  و فاضــاب روســتایی اســتان اصفه
ــژه  ــاره گفــت: ســامت جامعــه و به وی این ب

ــاد  ــرک اقتص ــور مح ــروی کار و موت ــوان نی ــه عن ــردان ب م
ــن  ــدی گرفت ــورت ج ــه در ص ــت ک ــی اس ــور، موضوع  کش
و رعایــت آن، بــه اســتحکام بنیــان جامعــه و توســعه کشــور 

می انجامــد.
حســین محمدیــان بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه شــرکت 

آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان بــه کارکنــان 
ــا  ــی آن ه ــت روان ــمی و امنی ــامت جس ــن س ــود و تامی خ
بــه عنــوان ســرمایه های گرانبهــای انســانی، از برگــزاری 
پیوســته کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی ایمنــی و بهداشــت 
ــبت  ــه مناس ــزود: ب ــر داد و اف ــا خب ــرای آن ه ب
ــه  ــر ب ــردان و نظ ــامت م ــه س ــیدن هفت فرارس
اهمیــت ایــن موضــوع، کارگاه آموزشــی یک روزه 
ــان همــکار و بازنشســته در  ــژه آقای ســامت وی

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــات ای ــالن جلس س
بــا  دوره  ایــن  داشــت:  اظهــار  محمدیــان 
بهداشــت  مرکــز  آمــوزش  واحــد  همــکاری 
ــت  ــامت معاون ــه س ــن خان ــان و همچنی ــماره 2 اصفه ش
ــور  ــا حض ــان  و ب ــک اصفه ــه ی ــهرداری منطق ــی ش اجتماع
برگــزار شــد  ارولــوژی،  فــوق تخصــص  نکومــر،   دکتــر 
ــای  ــا بیماری ه ــرکت ب ــن ش ــتگان ای ــان و بازنشس و کارکن
شــایع مــردان و راه هــای پیشــگیری از آن هــا آشــنا شــدند. 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

بــه مناســبت هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری رئیــس 
از کارکنــان، اســتادان و دانشــجویان  معاونیــن، جمعــی 

دانشــکده منابــع طبیعــی و علــوم زمیــن 
نهــال  اصلــه   500 کاشــان،  دانشــگاه 
اکالیپتــوس را در ضلــع شــرقی دانشــگاه 

غــرس کردنــد. 
ــان در  ــگاه کاش ــبز دانش ــای س ــئول فض مس
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــن مراســم ب حاشــیه ای
نهال هــا توســط خیــر ارجمنــد مهنــدس 

ســعیدی اهــدا شــده، گفــت: بــا توجــه بــه محدودیــت آب از 
کاشــت گونه هــای پرمصــرف صــرف نظــر شــده و ســعی بــر 
ایــن اســت کــه بــا کاشــت گونه هــای مناســب بــرای توســعه 

ــم. ــدام کنی فضــای ســبز اق
ــع  ــه مناب ــزود: در طــول هفت ــا اف ــدس محســن قرآنی نی مهن

ــال  ــه نه ــکاری حــدود 2 هــزار و 500 اصل طبیعــی و روز درخت
از نــوع کاج، زیتــون تلــخ، اکالیپتــوس و گونه هــای زینتــی در 
ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــه دانشــگاه انجــام می شــود. وی ب محوط
ــه  ــگاه ب ــبز دانش ــای س ــه فض ــا مجموع ــن نهال ه ــت ای کاش
4۱ هکتــار می رســد، خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضــر متوســط فضــای ســبز ایــن دانشــگاه بــه 

ازای هــر دانشــجو، 45 متــر مربــع اســت.
هکتــاری  یــک  ســبز  فضــای  توســعه  وی 
مجموعــه پائیــن اســتخر دانشــگاه بــا اســتفاده 
از آب بازیافتــی اســتخر و یــک هــزار متــری فــاز 
دو حقــوق را از اقدامــات فضــای ســبز دانشــگاه 
بیــان کــرد و گفــت: در مجموعــه پژوهشــکده اســانس قمصــر 
نیــز حــدود 6 هــزار متــر مربــع گل محمــدی در ســال جــاری 
کاشــته شــده اســت. مهنــدس قرآنی نیــا خاطرنشــان کــرد: در 
ســال جــاری در مجمــوع در دو و نیــم هکتــار از فضــای ســبز 

دانشــگاه، آبیــاری قطــره ای انجــام شــده اســت.

در شهر

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

کارکنان دانشگاه کاشان، ۵۰۰ اصله نهال غرس کردند

در شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی سالمت مردان 

مفقودی
کارت اسلحه و دفترچه مهمات آقای عبداله شیرزادی، نام پدر: خانبابا، تاریخ تولد 
:۱359 به شماره شناسنامه ۱۱۱5 و با شناسه :0242570365543 گمشده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95۱0۱06836907443 شماره پرونده: 950998683690۱۱39 شماره بایگانی شعبه: 

95۱292  تاریخ تنظیم: ۱395/۱0/23 خواهان/ شاکی حمید شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم آرزو جامی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع 

باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید  در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 

قدوسی - طبقه ۱ - اتاق ۱02 ارجاع و به کاسه  95099868369003۱۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

۱396/02/06 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 

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

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 32964/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95۱0۱06836907438 شماره پرونده: 95099868369003۱۱ شماره بایگانی شعبه: 

950360  تاریخ تنظیم: ۱395/۱0/23 خواهان/ شاکی حمید شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم آرزو جامی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع 

باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید  در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 

قدوسی - طبقه ۱ - اتاق ۱02 ارجاع و به کاسه  95099868369003۱۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

۱396/02/06 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 

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

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 32965/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱758 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخاقی فیض آثار با وکالت 

اسکندری  ۱-محمد  طرفیت  به  تعهدات  ایفاء  عدم  بابت  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  منادی  آیدا 

دهکردی 2-محمد حبیب زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/9 ساعت  

۱0 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱ 

نماید.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اصفهان – شعبه 6 مراجعه  اختاف  شورای حل 

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

شد.

شماره: 38285/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  آثار  فیض  اخاقی  هادی  مدیریت  به  ملت  بانک  خواهان   95۱757 پرونده کاسه  خصوص  در 

وکالت آیدا منادی دادخواستی مبنی بر: مطالبه بابت عدم ایفاء تعهدات به طرفیت ۱-علی جعفری 

نموده و وقت  بینا مرغملکی 3-جواد صفائی 4-محمدعلی شهابی محمدآبادی  تقدیم  2-محمود 

رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/9 ساعت  9/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 

صبا – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 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: 38286/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی  شماره  پرونده:9509980350900825  شماره  درخواست:95۱0460350900۱57  شماره 

بطرفیت  زارعان  حسین  خواهان  دعوی  خصوص  در  تنظیم:۱395/۱۱/2۱  تاریخ  شعبه:950953 

خواندگان محمد خبازیان و وحید پور قدیری به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی دادخواستی را به 

شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ ۱396/2/4 ساعت ۱0 

دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن وحید پور قدیری و با توجه به درخواست 

خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی.دادگاه با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی دستور 

تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.

شماره: 36590/ م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-محمدرضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95۱0۱00353004522 شماره پرونده: 9509983839800066 شماره بایگانی شعبه: 

95۱529  تاریخ تنظیم: ۱395/۱2/02شاکی خونعلی موالیی فرزند مرادعلی بر علیه علی اکبر موالیی 

به کاسه 95۱529  در شعبه ۱04 کیفری  امانت مطرح  در  بر خیانت  مبنی  فرزند خداکرم شکایتی 

ک۱04 ثبت و وقت رسیدگی ۱396/2/4  ساعت 9 صبح تعیین شده است با توجه به مجهول المکان 

بودن وبا تجویز ماده 344 آیین دادرسی کیفری و با اجازه دادگاه  مراتب یک بار آگهی تا متشاکی 

در وقت فوق در دادگاه حاضر شوند در غیر اینصورت وقت اباغ شده تلقی، و دادگاه طبق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

شماره: 38326/م الف عرفان-مدیر دفتر شعبه ۱04 دادگاه کیفری 2 اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980353400462شماره  پرونده:  95۱0420353400005شماره  اجرائیه:  شماره 

94086۱تاریخ تنظیم: ۱395/۱۱/20 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :عباس  نام خانوادگی : مهری 

اصفهانی  نام پدر: مهدی     نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – خ سیج ک کارگر پارس پوشش 

نام:   -۱ ردیف  علیه  محکوم  8436۱7865۱ مشخصات  پستی  09۱38349049 کد  همراه  سپاهان 

سعید   نام خانوادگی : بانو نام پدر: اسمعیل    نشانی: اصفهان- بلوار میزا کوچک خان – بلوار میرزا 

کوچک خان – نرسیده به پل وحید پ ۱ کد پستی 8۱758995۱5 مشخصات نماینده یا قائم مقام 

نام : نرگس  نام خانوادگی : صادقی قهساره  نام پدر : مصطفی   قانونی محکوم له /محکوم علیه 

نشانی : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی نبش خیابان  نیکبخت شرقی ساختمان وکای مهر 

طبقه دوم  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم عباس مهری اصفهانی  محکوم به: بسمه تعالی 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 940997035340۱264 و اصاحی 

آن به شماره 950997035340598 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 

بابت اصل و بعاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 

زمان سر رسید چک )93/8/20( لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتی .   محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

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

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: 389۱۱/ م الف  

مدیر دفتر شعبه ۱08 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱08 جزایی سابق ( – فرحناز ادیبی    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: زهره      نام خانوادگی: زمانی  نام پدر: حسن    نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود   نام خانوادگی:زارع  نام پدر : عبدالرسول  نشانی 

به:به  محکوم  الزمان  الحسنه صاحب  قرض   – انقاب  میدان   – امام  خ   – فاورجان  اقامت:  محل 

موجب رای شماره ۱2۱4 تاریخ95/8/20 حوزه دوم حقوقی سابق   شورای حل اختاف شهرستان 

فاورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی 

در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت/ماده 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

دفتر شعبه سوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی متهم مجهول المکان 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:950998372۱6003۱6  شماره  اباغنامه:95۱0۱0372080۱306  شماره 

:950558 تاریخ تنظیم:۱395/۱۱/07شاکی:  گزارش زندان گلپایگان متهم : مرتضی صادقی طاهری 

فرزند مجید  موضوع : غیبت از زندان پس از اتمام مرخصی از مورخ ۱395/5/۱ طی گزارش زندان 

به  رسیدگی  جهت  نموده که  دادگاه گلپایگان  تقدیم  فوق  اتهامی  عنوان  تحت  متهم  علیه  گلپایگان 

شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو گلپایگان و به کاسه 950558 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 

۱396/0۱/۱6 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 

344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

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

خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد/ 

شماره :602/ م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان  - اکرم خرمی

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی  از ۱0393   یکباب خانه دو طبقه پاک 35۱7 فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ 

طرف  از   ۱395/09/30 ۱395603020270۱2256مورخ   شماره  رای  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش 

اراضی و ساختمان های فاقد سند  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات حل اختاف موضوع 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای رضا 

جعفری فرزند حسین به شناسنامه شماره ۱۱8۱4 و شماره ملی ۱28382003۱ صادر گردیده  و با 

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

اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در  9 صبح  شنبه ساعت   ۱396/0۱/23

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

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

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

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

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

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

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

 داد. 

تاریخ انتشار: ۱395/۱2/۱6

 شماره :38923/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099836544002۱3شماره  پرونده:  95۱0۱0365440۱277شماره  اباغیه:  شماره 

به طرفیت  دادخواستی  فرزند محمد   ۱395/۱۱/02 خواهان کاظم شجاعی  تنظیم:  تاریخ   950223

خوانده علی بیگی فرزند جعفر قلی  به خواسته مطالبه وجه فاکتورهای فروش ورق ایرانیت به انضمام 

کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و تاخیر تادیه بدوا صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان – خیابان ماصدرا  – ساختمان دادگستری - طبقه 

اول  اتاق ۱25  ارجاع و به کاسه  950223 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱396/0۱/۱6 و ساعت 

۱0:00صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز 

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

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. 

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان – حسین شمس 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: خسرو      نام خانوادگی: الری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

اقامت:  محل  نشانی  اسماعیلی     مراد  وکالت  با  مومنیان  اله  نام:حجت  له:  محکوم  مشخصات 

 : ارابه نشانی وکیل  تلفنی  تاکسی  به شهرداری منطقه ۱2 جنب  نرسیده  اصفهان – شاپور جدید – 

فارسان – خیابان شهید بهشتی – دفتر وکالت  محکوم به:به موجب رای شماره ۱405 تاریخ95/8/26 

حوزه 5  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

استرداد یک دستگاه تانکر از نوع آذر آب دستگاه کالبوس ایتالیایی موضوع قرار داد مورخ 92/۱/20 در 

حق خواهان و پرداخت مبلغ ۱/995/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام نیم عشر دولتی .ماده 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره39006/ م الف دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 940998035۱20۱234شماره  اجرائیه: 95۱042035۱200586 شماره  شماره 

94۱379تاریخ تنظیم: ۱395/۱2/09 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک ملت به مدیریت آقای 

علی رستگار  نشانی: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – ساختمان مدیریت شعب بانک ملت 

نادری سامانی   : نام خانوادگی  نام: میثم      استان اصفهان  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- 

نام پدر: ایرج    نشانی: مجهول المکان2- نام  : سعید نام خانوادگی : نیک نداف نام پدر : حسن 

نشانی : مجهول المکان 3- نام : پرویز نام خانوادگی : گردن صراحی نام پدر  علی اصغر نشانی : 

مجهول المکان 4- نام : سید اکبر نام خانوادگی : طباطبایی نام پدر : سید حسین نشانی : مجهول 

المکان 5- نام : هاجر نام خانوادگی : نیک نداف نام پدر: سعید نشانی : مجهول المکان مشخصات 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : محمود  نام خانوادگی : سنجری  نام 

پدر : اسکندر  نشانی : اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پ ۱94  

محکوم  رستگار    علی  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع 

دادنامه 950997035۱20۱350  به شماره  تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه  به: بسمه 

اصل  بابت  ریال   67/558/542 مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  تضامنی  نحو  به  علیهم  محکوم 

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  چنین خسارت  هم  و  دادرسی  بابت خسارات  ریال  و 5/879/344  خواسته 

درصد   5 پرداخت  له ضمنا  محکوم  در حق  وصول  تاریخ  تا  ریال   24044 روزانه   94/۱۱/20 مطالبه 

محکوم به بابت حق االجرا نیز به عهده محکوم علیهم میباشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

احکام مدنی(  اجرای  قانون  اجرا گذارد ) ماده34  بموقع  آنرا  روز مفاد  : ۱- ظرف ده  اجرائیه  اباغ 

.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 

از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 

خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 

میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 

او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و  همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 

کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 

از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  له  به در خواست محکوم  واال 

۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

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

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: 389۱2/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید مجتبی طباطبائی 
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حتما بخوانید!
طرح »عیدانه کتاب« آغاز شد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

نشســت پایــان ســال مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــا  ــزاری برنامه ه ــی برگ ــه بازگوی ــتر ب ــان بیش ــتان اصفه  اس
ــگاران  ــن نشســت خبرن ــه در ای ــزارش کار گذشــت. البت و گ
ــاه  ــر کل ســواالتی داشــتند کــه ایشــان پاســخی کوت  از مدی

داد.
اگرچــه حجت االســام حبیب رضــا ارزانــی از کم توجهــی 
بــه آثــار و مفاخــر و هنــر اصفهــان بســیار گفــت، امــا دربــاره 
ــگاران  ــه خبرن ــی ک ــکات و چالش های ــه مش ــن ب پرداخت
ــه  ــا آن روبــه رو هســتند، هیــچ صحبتــی نکــرد و پاســخ ب ب
ــی خــود  ــه مســئول مطبوعات ــه را ب پرســش ها در ایــن زمین

واگــذار کــرد.
همچنیــن زمانــی کــه خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره 
ــوی  ــال از س ــول دو س ــه در ط ــی ک ــا و برنامه های حمایت ه
اداره ارشــاد بــرای خبرنــگاران بــه اجــرا رســیده، ســؤال کــرد 
و توضیــح خواســت، وی گفــت: خبرنــگاران بایــد عضــو 
 ســامانه جامــع رســانه ها شــوند تــا مســائل آن هــا پیگیــری 

شود.

دیگــر  پرســش  بــه  پاســخ  در  ارزانــی  حجت االســام 
ــت  ــودن فعالی ــد ب ــر راک ــی ب ــن مبن ــای وط ــگار کیمی خبرن
خانــه مطبوعــات بــرای حمایــت از خبرنــگاران عنــوان کــرد: 
اساســنامه خانــه مطبوعــات تغییــر کــرده و اگــر خبرنــگاران 
ــود را  ــکات خ ــد مش ــوند، می توانن ــکل ش ــن تش ــو ای عض

ــد. ــری کنن ــر پیگی بهت
ــر  ــاد هن ــازی اقتص ــرای فعال س ــاش ب ــه از ت وی در ادام
ــت:  ــر داد و گف ــان خب ــزرگ در اصفه ــدازی حــراج ب ــا راه ان ب
 93 ســال  از  مطبوعاتــی  دکه هــای  تعــداد  متاســفانه 
ــه  ــز ب ــا نی ــداد نگارخانه ه ــن تع ــته؛ همچنی ــی نداش افزایش

ــت. ــده اس ــت مان ــز ثاب ــزان 6 مرک ــان می هم
وی ادامــه داد: گاه بــرای اجــرای بعضــی از طرح هــا در 
ــی  ــا چالش های ــری ب ــی و هن ــف فرهنگ ــای مختل بخش ه
روبــه رو هســتیم کــه یکــی از آن هــا، نداشــتن فصل الخطــاب 
ــش  ــی، فرمای در آن حــوزه اســت. در ســطح کشــوری و مل
مقــام معظــم رهبــری، محــور اصلــی و حــرف آخــر اســت؛ 
امــا در ســطح اســتانی، نبــود یــک مقــام بــه عنــوان 
مشــخص کننده مســیر اصلــی گاه مشکل ســاز می شــود.

وی چالــش بعــدی را کمبــود اعتبــارات کافــی در زمــان 

ــاخص ترین  ــف و ش ــه عط ــزود: نقط ــت و اف ــب دانس مناس
فعالیــت اخیــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان را باید 
ورود بخــش خصوصــی بــه عرصــه فرهنــگ و هنــر دانســت. 
ایــن موضــوع تأثیــر چشــمگیری بــر بهبــود رونــد و کیفیــت 

ــت. ــته اس ــه داش ــن عرص ــا در ای فعالیت ه
ــر و رســانه در اصفهــان برگــزار      ایده شــو فرهنــگ، هن

می شــود
در ادامــه احســان مشــکانی، رئیــس دانشــگاه علمی کاربردی 
ــت  ــزاری بیس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان، ب ــر اصفه ــگ و هن  فرهن
ــا موضــوع فرهنــگ  و ششــمین ایده شــو )نظریه پــردازی( ب
هنــر و رســانه در اصفهــان گفــت: ایــن برنامــه کــه نخســتین 
ــوب  ــور محس ــانه کش ــر و رس ــگ هن ــوزه فرهن ــو ح ایده ش
می شــود، قــرار اســت 30 فروردیــن ســال آینــده در مجتمــع 
 فرهنگــی و هنــری اســتاد فرشــچیان اصفهــان برگــزار 

شود.

وی همچنیــن از تمدیــد مهلــت ارســال آثــار »جشــنواره 
چشــم انداز« بــا موضــوع »انســان، امیــد و آینــده« تــا 
ــا  ــنواره ب ــن جش ــت: ای ــر داد و گف ــال خب ــفند امس 26 اس
هــدف کشــف چشــم اندازهای شــغلی مطلــوب و متناســب 
ــر  ــگ و هن ــا مشــارکت دانشــگاه فرهن ــه ب ــرد و جامع ــا ف  ب
ــا حمایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان  و ب
ــان برگــزار می شــود. ــده در اصفه اردیبهشــت مــاه ســال آین

ــاه  ــم کوت ــد فیل ــس مانن ــم و عک ــابقه فیل ــکانی مس مش
مســابقه هنــری همچــون نمایشنامه نویســی و مســابقه 
فرهنگــی ماننــد مقاله نویســی را از جملــه بخش هــای ایــن 

ــمرد. ــنواره برش جش
بــه گفتــه مدیــر ایــن جشــنواره آثــار مرتبــط بــا چشــم انداز 
شــغلی کــه امتیــازات الزم را کســب کنــد، مــورد حمایت هــای 
بلندمــدت مرکــز خاقیــت و نــوآوری جشــنواره »چشــم انداز« 

قــرار خواهــد گرفــت.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان مطرح کرد:

 اجرای ۲۴ نمایش صحنه ای و خیابانی 

در نوروز ۹۶ در اصفهان 
دربــاره  هوشــنگ جمشــیدیان 
نمایشــی   وضعیــت گروه هــای 
ــه  ــالی ک ــان در س ــر اصفه و تئات
گذشــت، اظهــار داشــت: امســال 
نخســتین ســالی بــود کــه 100 
تئاتــر در اســتان اصفهــان بــه روی 
صحنــه رفــت و همچنیــن انجمن 
هنرهــای نمایشــی بــه  صــورت شــورایی فعالیــت خــود را آغاز 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــاد ش ــن ایج ــمی انجم ــایت رس ــرد و س ک
اینکــه اکنــون بیــش از 2 هــزار مخاطــب عاقه منــد در حــوزه 
ــد  ــت می کنن ــان فعالی ــر در اصفه ــی و تئات ــای نمایش هنره
از مشــکات اصلــی گروه هــای نمایشــی  افــزود: یکــی 
ســالن های اجــرا بــود کــه امســال ســالن هال احمــر 
امــام خمینــی)ره(، کانــون پــرورش فکــری  نگارســتان 
پــرورش  و  آمــوزش   بهزیســتی،  نوجوانــان،  و  کــودکان 
فرشــچیان، تــاالر هنــر و صائــب بــه غیــر از فضاهــای روبــاز بــه 

ظرفیت فضاهای تئاتر اصفهان اضافه شده است.
ــوروز امســال شــاهد اجــرای  ــه ن ــان اینک ــا بی جمشــیدیان ب
نمایش هــای صحنــه ای و خیابانــی در ســطح شــهر اصفهــان 
هســتیم، گفــت: 20 نمایــش خیابانــی و 4 نمایــش صحنــه ای 
ــنیم  ــود. تس ــرا می ش ــان اج ــاه در اصفه ــدای فرودین م از ابت

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

 مرمت سنگ  مزار یکی از مشاهیر 

دوره ایلخانی در کاشان 
محســن جــاوری بــا اشــاره بــه مرمــت ســنگ مــزار تاریخــی 
متعلــق بــه یکــی از مشــاهیر دوره ایلخانــی در کاشــان اظهــار 
داشــت: ایــن ســنگ قبــر از نــوع کاشــی بــزرگ قطعــه 
ــتگی  ــار شکس ــمت دچ ــد قس ــه در چن ــت ک ــام اس  زرین ف
و نقــص و بیــش از دو دهــه پیــش دزدیــده شــده بــود؛ امــا 
بــا همــکاری نیــروی انتظامــی کاشــان کشــف و توقیــف شــد.

ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی کاش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
طــول دو ســال گذشــته ایــن ســنگ قبــر بــه همیــن شــکل 
ــی  ــه جهان ــی کاشــان در مجموع ــوزه مل ــی در مخــزن م فعل
بــاغ فیــن نگهــداری شــده بــود، تاکیــد کــرد: اکنــون 
ــا آن  ــه شــده ت ــزار گرفت ــن ســنگ م ــه مرمــت ای ــم ب تصمی
را در معــرض دیــد گردشــگران قــرار دهیــم؛ بــر ایــن اســاس 
 پــس از پژوهش هــای الزم دربــاره ایــن ســنگ قبــر تاریخــی 
و مرمــت، ایــن اثــر ارزشــمند در مــوزه ملــی کاشــان در 

معــرض دیــد عمــوم قــرار خواهــد گرفــت. مهــر

اخبار کوتاه

طرح »عیدانه کتاب« آغاز شد
ــه  ــر ب ــه نش ــن گام از یاران پنجمی
ــی ها  ــیر کتابفروش ــردم از مس م
ــا  ــاب« ب ــه کت ــوان »عیدان ــا عن ب
کتــاب  هــم  »امســال  شــعار 
بــا اســتقبال  عیــدی دهیــم« 
پرشــور کتابفروشــی ها از یکشــنبه 
15 اســفندماه تــا 15 فروردیــن در 
بیــش از 700 کتابفروشــی سراســر کشــور اجــرا می شــود کــه 
از ایــن تعــداد، تاکنــون 553 کتابفروشــی از مراکــز اســتان ها 

و 157 کتابفروشی از شهرستان ها عضو طرح شده اند. 
در ایــن طــرح، اســتان تهــران بــا 130 کتابفروشــی، اصفهــان 
81 کتابفروشــی  بــا  قــم  اســتان  88 کتابفروشــی،   بــا 
ــون بیشــترین  ــا 64 کتابفروشــی، تاکن و خراســان رضــوی ب
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای مشــارکت را از آن خــود کرده ان
ــاب  ــال کت ــعار »امس ــا ش ــاب ب ــه کت ــرح عیدان ــتین ط نخس
ــازه زمانــی یــک ماهــه از 15 اســفندماه  عیــدی دهیــم« در ب
ــا مشــارکت 327 کتابفروشــی  ــاه 95 ب ــا 15 فروردین م 94 ت

دارای فــروش در ســطح کشــور اجــرا شــد. 
ــا  ــام آن ه ــون ثبت ن ــه تاکن ــانی ک ــت کتابفروش ــی اس گفتن
ــه کتــاب« تاییــد نشــده در صــورت تکمیــل  در طــرح »عیدان
مــدارک، بــه لیســت کتابفروشــی های مشــارکت کننده در 
طــرح اضافــه خواهنــد شــد و آن دســته از کتابفروشــانی کــه  
ــور در  ــکان حض ــده اند، ام ــام نش ــه ثبت ن ــق ب ــون موف تاکن

ــر ــد داشــت. مه طــرح را نخواهن

 آلبوم »ُدُرصط« از »علی قمصری« 

منتشر شد
آلبــوم موســیقی »ُدرصــط«، تازه تریــن اثــر »علــی قمصــری« 
آهنگســاز و نوازنــده، از صبــح دیــروز منتشــر شــد. ایــن آلبــوم 
دو بخــش دارد؛ در نخســتین بخــش قطعــات »پنجره هــای 
ــان« کــه  مــات«، »ســماجت دســت«، »مــرا…« و »نفس زن
در گوشــه نیشــابورک اجــرا می شــود و »درصــط« را خواهیــم 
شــنید. دومیــن بخــش هــم اجــرای زنــده در کنســرت 
ســمنان بــوده و شــامل ســه قطعــه بــا نام هــای »ســایه  یــک 

ســایه«، »رو بــه ور« و »دویــدن روی آب« اســت.
علــی قمصــری دربــاره آلبــوم »ُدرصــط« می گویــد: »ایــن واژه 
ــار دگرگونــی معنایــی در قواعــد  در ایــن مجموعــه، حاصــل ب
ــی و  ــه احساســات درون ــرای ارائ ــی، ب حاضــر موســیقی ایران
شــخصی اســت، بــدون اینکــه بــه اســلوب ها خدشــه ای وارد 
 شــود. ُدرصــط نــه غلــط اســت، نــه درســت. ارائــه »ُدرســت«
را اگــر بازنمایــی و »غلــط« را نادیــده انگاشــتن اصــول 
ــردن  ــل ک ــط عم ــوم، درص ــن راه س ــاد م ــه اعتق ــم، ب بپنداری
یعنــی رســیدن بــه آفرینــش هنــری بــا وفــاداری بــه اصــول 

ــارس ــت.« ف ــر اس ــق اث ــی ام در خل ــدف اصل ــان ه هم

اخبار کوتاه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

رئیــس جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات گفــت: 
هنرمنــدان فراوانــی از اصفهــان در کشــور و دنیــا، منشــأ اثــر 

ــان اینکــه در  ــا بی ــی ب ــد. حســین مای بوده ان
ــه  ــات خیری ــادی مؤسس ــداد زی ــان تع اصفه
افــزود: در چنیــن  تخصصــی وجــود دارد، 
ــت  ــران اس ــام خی ــه ن ــهره ب ــه ش ــهری ک ش
ــود کــه  ــال ایــن ب ــه دنب جشــنواره حســنات ب
ــان  ــوکاری از زب ــان و نیک ــوع احس ــه موض ب
هنــر و هنرمنــدان بپــردازد. وی بــا بیــان 

اینکــه جشــنواره حســنات بــا انگیزه هــای دینــی برپــا شــده، 
ــا موضــوع احســان و نیکــوکاری  ــدگاه م ــح کــرد: از دی تصری
ــان  ــلمان یکس ــلمان و غیرمس ــان ها از مس ــه انس ــرای هم ب
ــر آن  اســت و ایــن مطلبــی اســت کــه فرهنــگ دینــی مــا ب
تاکیــد دارد. در ادامــه دبیــر جشــنواره حســنات بــا اشــاره بــه 

ــن اســت جشــنواره در پایتخــت  ــا ای ــاش م ــام ت ــه تم اینک
بهترین هــای عرصــه  پرتــاب  فرهنگــی جهــان، ســکوی 
ــه آن  ــا ب ــروز دنی ــه ام ــینمایی ک ــد، س ــران باش ــینمای ای س
ــی  ــازان بزرگ ــون فیلمس ــزود: هم اکن ــذارد اف ــرام می گ احت
در عرصــه کشــور داریــم کــه در ایــن جشــنواره 
درخشــیدند و تبدیــل به فیلمســازانی شــدند که 
ــد.  ــن می کنن ــده ســینما را تعیی سرنوشــت آین
ــح کــرد: بیــش از از  ــی تصری رســول صدرعامل
3 هــزار فیلــم مســتند، انیمیشــن و شــهروندی 
امســال بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــده 
کــه هیئتــی معتبــر و سرشــناس از میــان ایــن 

ــد. ــاب کردن ــم را انتخ ــداد 127 فیل ــا، تع فیلم ه
گفتنــی اســت در افتتاحیــه ششــمین جشــنواره ملــی 
ــور  ــر کش ــه برت ــان از دو خیری ــنات اصفه ــاه حس ــم کوت فیل
ــرهللا  ــد و ام ــرث پوراحم ــور، کیوم ــر کش ــان برت و از کارگردان

ــد. ــل ش ــو تجلی احمدج

در آیین افتتاحیه ششمین جشنواره حسنات عنوان شد:

جشنواره حسنات، سکوی پرتاب بهترین های عرصه سینمای ایران
ــی،  ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع  دس ــاون صنای مع
صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: 
ــه  ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــاف در کاخ  ــاق اصن ــی ات ــه بازرس ــری را ب ــد دفت عی

تــا  می دهــد  اختصــاص  عالی قاپــو 
ــد.  ــدون واســطه رصــد کنن ــازار را ب ب

شــعار امســال میــراث فرهنگــی »نوروز 
متفــاوت« اســت کــه در بحــث صنایــع  
دســتی، ســه دســتگاه معاونــت صنایــع 
 دســتی میــراث فرهنگــی، اتحادیــه 
صنایــع  دســتی و بازرســی اتــاق اصناف 

جهــت نظــارت در ایــن حــوزه فعــال هســتند.
ــرای تمامــی  ــه ای ب ــه صــدور اطاعی ــا اشــاره ب وی ب
ابنیــه  در  فروشــگاه هایی کــه  و  میــدان  کســبه 
تاریخــی فعالیــت دارنــد، افــزود: بــا توجــه بــه 
حساســیت زیــاد ایــن اماکــن و جهــت حفــظ 

شأنشــان، فروشــندگان بایــد کاالی ایرانــی باکیفیــت 
ــد.  ــه کنن عرض

 نمایشــگاهی را در نقــش خانــه صنایــع  دســتی 
و هنرهــای ســنتی جنــب مســجد شــیخ لطــف هللا بــا 
هــدف ارتقــای آگاهــی مــردم از اجنــاس 
ــه  ــم ک ــزار کردی ــی برگ ــاق و خارج قاچ
ــورد اســتقبال فروشــندگان حاضــر در  م

میــدان هــم واقــع شــد.
معــاون صنایــع  دســتی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در 
ــان  15 شهرســتان اســتان و بناهــای شــاخص اصفه
برپایــی نمایشــگاه ها و بازارچه هــای عرضــه محصــوالت 
را خواهیــم داشــت، اضافــه کــرد: ایــن طــرح همــواره 
ــا بــه صــورت  ــا نــوروز همــزاد بــوده و نیــاز اســت ت ب

ــه ثبــت برســد. فــارس میراثــی ناملمــوس ب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک 1254 فرعی مفروز شده از پاک 153 فرعی 

از 12953 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید حسین میرنیام 

و  است  ثبت  جریان  در  محمد  سید  و  محمود  سید  فرزندان  شهرضا  میرنیام  زهرا  خانم  و  شهرضا 

رای شماره 139560302027010150 و139560302027010153   مورخ 95/08/12  از طرف هیات حل 

اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/20 روز یکشنبه   

ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک 

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 

اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 

و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :38872/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 9 فرعی از 11905 اصلی واقع در بخش 5 

شفیعی  فخرالسادات  و  عبداله  فرزند  ابوالقاسمی  امامقلی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت 

و   139560302027000476 شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  بالسویه    محمد  فرزند  مولنجانی 

139560302027000479  مورخ 95/1/21 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت 

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

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/20 روز یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

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

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

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

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

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

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

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

 داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :38775/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک 12953/1253 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

رای شماره 4785  و  است  ثبت  جریان  در  جعفر  فرزند  فاحتی  فرشته  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

مورخ 1395/04/20 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 96/1/20 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

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

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :37589/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6703/2 پاک  شماره  خانه   یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

 9409 شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  فرزند حسن  صابری  مرتضی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

مورخ 1395/07/29 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

لذا بموجب  آمد  تاریخ 96/1/20 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد  ملک مرقوم در 

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

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

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

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

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

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

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

داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :38703/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  شماره پاک 6703/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

 9855 شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حسن  فرزند  صابری  احمد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

مورخ 1395/08/08 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 96/1/20 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

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

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :38700/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک 8 فرعی مفروز شده از پاک 10055 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای حسن خوشنظر فرزند محمدرضا در جریان 

ثبت است و رای شماره 139560302027011840 مورخ 95/09/21  از طرف هیات حل اختاف موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت 

اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

تاریخ 96/1/17 روز پنجشنبه   ساعت  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  طبق تقاضای 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/12/16 

شماره :38846/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951355 خواهان جواد عبدلوند دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال سند 

خودرو به طرفیت رسول حسن پور پیدانی-حمیدرضا هوشیار منش  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز .....  مورخ 96/1/19 ساعت  12 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 

کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم  و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38987/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980359401147 پرونده:  شماره   9510100354007915 اباغنامه:  شماره 

951510  تاریخ تنظیم: 1395/12/10 در خصوص شکایت مینو بهرامی علیه حمیدرضا کاردان به اتهام 

جعل و با توجه به مجهول المکان بودن متهم در اجرای ماده 174 ق ا د ک به متهم اباغ میگردد که 

در مورخه 96/1/19 ساعت 8:30 به شعبه 114 کیفری 2 به نشانی خیابان نیکبخت دادگستری طبقه 3 

شعبه 114 کیفری مراجعه نماید.شماره:38897/م الف

 متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)114 جزایی سابق(- علی کیانی

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106836710329 شماره پرونده: 9509986836701038 شماره بایگانی شعبه: 

951154  تاریخ تنظیم: 1395/12/08 خواهان خانم فریبا انار فرهاد فرزند صفر دادخواستی به طرفیت 

تقدیم دادگاه های  به درخواست زوجه  به خواسته طاق  پور سلیمانی فرزند علی  خوانده حمیدرضا 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و 

پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 205 ارجاع و به کاسه  9509986836701038 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی 96/1/29 و ساعت 9:00 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

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

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

شماره: 38905/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی( – حسین شفیعی حسن آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  نکوئی شهرکی  نادر  51 ح خواهان  پرونده کاسه 1437/95 ش  در خصوص 

مطالبه به طرفیت یاسر برزگر تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 96/1/29 ساعت 

10/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 51 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: 38890/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 891/95/950612 خواهان مرتضی خرسندی فر دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت جواد میرزائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 96/1/29 ساعت  

16/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا 

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

این شعبه واقع در اصفهان- چهارراه سپهساالر- اول خیابان  ارباب – مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38980/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  افرامیان  همایون کلیمی  خواهان   951571 پرونده کاسه  در خصوص 

  ..... روز  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  به طرفیت 1- احسان صیدی 2-سعید هاشمی   وجه 

بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است  مورخ 96/1/30 ساعت  12 

تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 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: 38977/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  صادقی  محمد  خواهان   951569 پرونده کاسه  خصوص  در 

طرفیت امین اله دادخواه  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/1/30 ساعت  10/30 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب 

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 32 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: 38965/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 262/95   خواهان مصطفی خراسانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت حسن صالحی فرزند علی مراد-میاد علمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ 96/1/30  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ72 شورای 

حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38932/م الف مدیر دفتر شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  9409980351201235شماره  پرونده:  شماره   951042351200587 اجرائیه:  شماره 

مدیریت  به  ملت  :بانک  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات    1395/12/09 تنظیم:  تاریخ   941380

آقای علی رستگاری  نام خانوادگی : - نام پدر: - نشانی: اصفهان-شیخ صدوق شمالی-ساختمان 

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان   مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

سیما    نام خانوادگی : حدادی نام پدر:ابوالقاسم نشانی: اصفهان-سپاهان شهر-بلوار غدیر-خیابان 

نشانی:  مرتضی  پدر:  نام  مهریزی  عقیلی   : خانوادگی  نام  جابر     نام: سید   -2 بوستان-پاک 98 

اصفهان- شهرک صنعتی محموداباد- خیابان 24- شرکت ریخته گری اصفهان 3- نام: فاطمه    نام 

ولی عصر-  خیابان  اباد-  اصفهان- محمود  نشانی:  پدر: حسین  نام  اسپارتی  ابراهیمی   : خانوادگی 

خیابان 20- بن بست شفق-پاک 158 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم 

امام خمینی- خ شریف  نشانی:اصفهان-خ  پدر:اسکندر  نام  نام خانوادگی:سنجری  نام:محمود  علیه 

شرقی- کوچه 35 شهید رفیعیان پاک 194 نوع رابطه: وکیل محکوم له/محکوم لهم: بانک ملت به 

مدیریت آقای علی رستگاری  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 

شماره دادنامه 9509970351201351 محکوم علیهم به نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 

چنین  هم  و  دادرسی  خسارات  بابت  ریال   5/954/818 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   69/831/560

از تاریخ مطالبه 94/11/20 روزانه 36986 ریال تا تاریخ وصول در حق محکوم  خسارت تاخیر تادیه 

له ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم می باشد.محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 

از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون  مواد 8و3  داشت می شود)  باز  له  در خواست محکوم  به  واال 

1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

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

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

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

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

ارائه شود آزادی محکوم  محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

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

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

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-سید مجتبی طباطبائی 

شماره:38913/م الف

مدیرکل ارشاد اصفهان در پاسخ به خبرنگار کیمیای وطن عنوان کرد:

 راه حل مشکالت خبرنگاران
سامانه جامع رسانه هاست

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

عرضه کاالی ایرانی در میدان امام)ره( 

ان
فه

ص
ی ا

الم
اس

اد 
رش

و ا
گ 

هن
فر

ل 
ه ک

دار
:  ا

س
عک

 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

باشگاه های بدهکار دیگر ... دوشنبه  16  اسفندماه   61395
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کوتاه از ورزش یادداشت

رام کردن مرد سرکش

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

گویــا مشــکالت رامیــن رضاییان 
تمامــی نــدارد. بازیکن ســرکش 
بــه  را  فصــل  کــه  قرمزهــا 
بدتریــن شــکل ممکــن شــروع 
کــرده بــود، درســت زمانــی کــه 
بــه نظــر می رســید تمــام یاغی گری هــای اول فصــل را 
کنــار گذاشــته، بــه نــاگاه همــه معــادالت را بــه هــم ریخــت. 
ــه جنجــال شــد  ــن منجــر ب ــری ســاده در تمری ــک درگی  ی
ــرار  ــرا ق ــن ماج ــوی ای ــه در دو س ــور ک ــان و علیپ و رضایی
ــه همیــن  داشــتند، از تمریــن اخــراج شــدند. امــا ماجــرا ب
جــا ختــم نشــد؛ برانکــو در پایــان تمریــن و ســر میــز شــام 
ــره  ــت 18 نف ــد در لیس ــالم می کن ــن اع ــن دو بازیک ــه ای ب
ــه  ــه گفت ــه ک ــد و آنگون ــرار ندارن ــده ق ــر الوح ــش براب تیم
ــا  ــد؛ ام ــا را از اردو اخــراج کن می شــود قصــد نداشــت آن ه
برخاســتن رامیــن رضاییــان و مخالفــت او بــا ایــن تصمیــم 
ــراج  ــود را در اخ ــی خ ــم نهای ــو تصمی ــا برانک ــد ت ــث ش باع

ببینــد. 
ــن  ــی از موثرتری ــاس گل و 3 گل زده، یک ــا 4 پ ــان ب رضایی
مهره هــای بازی هــای اخیــر قرمزهــا بــود، امــا معلــوم 
ــر خرمــن  ــاره آتــش ب ــه یک ب ــن بازیکــن ب نیســت چــرا ای
داشــته های خــود زد. بــا توجــه بــه عالقــه ای کــه کــی روش 
بــه ســبک بــازی رضاییــان دارد، او تــا پیــش از ایــن ماجــرا 
یکــی از گزینه هــای اصلــی تیــم ملــی بــه شــمار می رفــت؛ 
ــه  ــدارد، بلک ــی ن ــپولیس جای ــا در پرس ــاال او نه تنه ــا ح ام
ــا  ــرا ب ــز از دســت بدهــد؛ زی ــی را نی ممکــن اســت تیــم مل
ــم، او از  ــی روش داری ــالق ک ــا از اخ ــه م ــه هم ــناختی ک ش
ــی  ــد، نافرمان ــاه نمی آی ــت کوت ــچ وق ــه هی ــوردی ک ــا م تنه
ــن ماجــرا هــم  ــال ای ــن مث ــان اســت و شــاید بهتری بازیکن

ــی باشــند.  ــی و  هــادی عقیل رحمت
اکنــون برانکــو ایوانکوویــچ کــه توانســته تیمــی جــوان را تا به 
 اینجــای لیــگ بــه خوبــی مدیریــت کنــد و از خــروج اخبــار 
و حواشــی مربــوط بــه آن جلوگیــری کنــد، بــا توجــه بــه ایــن 
ــن بازیکــن را در لیســت  ــال ای ــه نظــر می رســد فع ــاق ب اتف
ســیاه خــود قــرار دهــد و او راه درازی تــا رســیدن بــه ترکیــب 

پیــش روی خــود داشــته باشــد.
 رضاییــان البتــه بــا توجــه بــه تمدیــد قــرارداد برانکــو 
ــا پرســپولیس، شــرایط فصــل آینــده خــود را  ایوانکوویــچ ب

نیــز در خطــر می بینــد. 
ــده،  ــه ش ــم ک ــود ه ــدار خ ــان دادن اقت ــرای نش ــو ب برانک
ــم  ــان ه ــدارد و رضایی ــان ن ــردن رضایی ــز رام ک ــاره ای ج چ
ــرا  ــدارد؛ زی ــی ها ن ــیدن از سرکش ــت کش ــز دس ــاره ای ج چ
ادامــه ایــن سرکشــی ها بــه معنــای پایــان رؤیاهــای 

ــود. ــد ب ــی او خواه فوتبال

برای مسابقات یونیورسیاد

 مسابقه انتخابی تیم ملی شمشیر بازی 

برگزار می شود 
تیــم ملــی  انتخابــی  مســابقه 
دانشــــجویان  شمشیـربـــازی 
ــرکت در  ــرای ش ــر ب ــر و پس دخت
یونیــورسیــــاد  رقابت هـــای 
ــا همــکاری  دانشــجویان جهــان ب
شمشــــیربازی  فدراسیــــون 
بــه  اســفندماه   18 چهارشــنبه 
مــدت یــک روز برگــزار می شــود. در ایــن رقابت هــا کــه بــا 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــه دانش ــب کلی ــجویان منتخ ــور دانش حض
آمــوزش عالــی سراســر کشــور برگــزار می شــود، دانشــجویان در 
رشــته ســابر بــا هــم بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت. بــر اســاس 
ــی  ــیون مل ــی فدراس ــه فن ــوی کمیت ــده از س ــرایط اعالم ش ش
ــابقات  ــا مس ــاد ی ــرات اول المپی ــگاهی، نف ــای دانش ورزش ه
قهرمانــی دانشــگاه های هــر بخــش در ســال ۹۵ و نفراتــی کــه 
باشــد،   3۰ زیــر  آن هــا  شمشــیربازی کشــوری  رنکینــگ 
می تواننــد در ایــن مســابقات شــرکت کننــد. همچنیــن بــر 
ــق  ــد ح ــه بع ــاه 13۶۷ ب ــن 11 دی م ــن، متولدی ــاس قوانی اس
شــرکت در مســابقات را دارنــد. دانشــجویان شــرکت کننده بایــد 
ــر از دانشــگاه مربوطــه و  ــه معتب کارت دانشــجویی و معرفی نام
بیمــه ورزشــی ســال  13۹۵ را بــه همــراه داشــته باشــند. ایــن 
رقابت هــا  روز چهارشــنبه 18 اســفند در بخــش پســران ســاعت 
۹ صبــح و در بخــش دختــران ســاعت 14 بعدازظهــر همــان روز 
ــهید  ــیربازی ش ــالن شمش ــیرودی، س ــهید ش ــگاه ش در ورزش

کالهدوز برگزار می شود. مهر

رقابت های راگبی رنکینگ آسیا - دوحه

تیم ملی ایران به مقام ششم رسید
در آخریــن روز از رقابت هــای ســنگین و فشــرده راگبــی 
ــره  ــت نف ــی هف ــی راگب ــم مل ــه، تی ــیا - دوح ــگ آس رنکین
کشــورمان ابتــدا مقابــل تیــم قــدر فیلیپیــن تــن بــه شکســت 
داد، امــا در دیــدار بعــدی برابــر هنــد بــا حســاب 1۷ بــر ۵ بــه 
ــران  ــی ای ــم مل ــدار، تی ــن دی ــری دســت یافــت. در آخری برت
مقابــل قطــر کــه از بازیکنــان نام آشــنای خارجــی ســود 
می بــرد، ایســتاد و بــا نتیجــه 22 بــر 1۰ تــن بــه شکســت داد 
ــال  ــازی فین ــه مقــام ششــم رضایــت داد. در ب و در نهایــت ب
ــر ۵  ــاب 42 ب ــا حس ــد را ب ــد تایلن ــق ش ــن موف ــم فیلیپی تی
تســلیم کنــد و بــه مقــام نخســت برســد. بــه ایــن ترتیــب در 
ــارات ــد، ام ــن، تایلن ــای فیلیپی ــن مســابقات تیم ه ــان ای  پای
ــگالدش ــتان، اردن، بن ــد، پاکس ــران، هن ــر، ای ــنگاپور، قط  س

و نپــال بــه عناویــن اول تــا یازدهــم دســت یافتنــد. ســایت 
ــی ــای ورزش ــیون انجمن ه فدراس

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس ورزش

روز گذشــته مجمــع انتخاباتــی هیئــت گلــف اســتان اصفهــان 
ــف ــیون گل ــس فدراس ــور رئی ــا حض ــکاران ب ــرای ورزش  در س
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان و دیگــر اعضــای 

مجمــع برگــزار شــد.
    لزوم توسعه رشته مفرح و جذاب گلف

ایــن مجمــع اظهــار  ابتــدای  محمــد سلطان حســینی در 
ــه منظــور  ــار ب داشــت: در چنــد ســال گذشــته شــاید ده هــا ب
اتخــاذ راهکارهایــی بــرای توســعه رشــته مفــرح و جــذاب گلف 

ــم. ــف رفت ــزد رئیــس فدراســیون گل ن
وی گفــت: فرهــاد رحیمــی تنهــا کاندیــدای ایــن مجمــع 
انتخاباتــی اســت کــه در رشــته فیزیولــوژی ورزشــی تحصیالت 
عالــی دارد و همچنیــن از ورزشــکاران و افــرادی اســت کــه بــه 
نوعــی جــزو ســرمایه گذاران در حــوزه ورزش به شــمار مــی رود 
کــه امیــدوارم بخشــی از ایــن ســرمایه گذاری بــه ســمت 
ورزش گلــف ســوق پیــدا کند.مدیــر کل ورزش و جوانــان 
ــد  ــف بتوان ــته گل ــدوارم رش ــرد: امی ــان ک ــان بی ــتان اصفه اس
ــدا ــت پی ــت دس ــه موفقی ــی ب ــور و بین الملل ــطح کش  در س

 کند.

    استفاده از خرد جمعی برای هیئت گلف استان 
ــف  ــت گل ــت هیئ ــدای ریاس ــی، کاندی ــاد رحیم ــه فره در ادام
برنامه هــای خــود را جهــت  اســتان اصفهــان، اهــداف و 
ــوری  ــه مح ــت: برنام ــرد و گف ــان ک ــت بی ــن هیئ ــت ای ریاس
ســنگ بنا و پــی هــر ســازمان اســت و مــا بایــد بــه آن پایبنــد 
باشــیم. امیــدوارم بتوانــم بــا کمــک دوســتان برنامــه مناســبی 
را کــه بــرای هیئــت گلــف اســتان تبییــن کــرده ام، اجــرا کنیــم. 
وی تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن برنامه هــای بنــده 
بــرای هیئــت گلــف اســتان اصفهــان اســتفاده از خــرد جمعــی 
ــن  ــا در ای ــه و دان ــراد باتجرب ــور اف ــه حض ــه ب ــا توج ــت. ب اس
رشــته می توانیــم کمــک خوبــی از ایــن دوســتان داشــته 
ــف  ــت گل ــای هیئ ــن برنامه ه ــه تبیی ــی در ادام باشــیم. رحیم
اســتان افــزود: یکــی از فرصت هایــی کــه دهه هــا از آن 
ــه  ــود ک ــع ورزشــی ب ــوان از مجام ــت بان ــم، غیب محــروم بودی
امــروز  می توانیــم بــا حضــور بانــوان در ایــن رشــته، هــر چــه 
بیشــتر در ایــن ورزش بدرخشــیم؛ بــرای مثــال خانــم کیمیــا 
علیــزاده، نخســتین بانــوی مــدال آور المپیکــی مــا بودنــد. یکی 
دیگــر از مهم تریــن مســائل موجــود در ورزش اســتان، جــذب 
اسپانســر اســت کــه برنامه هــای مهمــی بــرای ایــن امــر دارم 

ــد. ــک کن ــا کم ــن ورزش نوپ ــه توســعه ای ــد ب ــه می توان ک

    گلف کشور حرکت رو به جلویی را طی می کند
کیــکاوس ســعیدی، رئیــس فدراســیون گلــف در ایــن مجمــع 
ــش  ــان در بخ ــتان اصفه ــف اس ــت گل ــت: هیئ ــار داش اظه
تدویــن برنامه هــا و نقشــه راه، عملکــرد خوبــی داشــته اســت. 
ــی را  ــه جلوی ــت رو ب ــور حرک ــف کش ــه گل ــان اینک ــا بی وی ب
طــی می کنــد، افــزود: ورزش گلــف در ایــران وضعیــت 
خاصــی دارد. حرکــت فدراســیون گلــف از زمــان تشــکیل ایــن 
فدراســیون در ســال 13۷2 حرکــت رو بــه جلویــی بــوده، امــا 
ــوز کافــی نیســت. کار کــردن در عرصــه ای  ایــن تالش هــا هن
کــه از زیرســاخت مناســب و منابــع مالــی برخــوردار نیســت، 

ســخت اســت.
    جمعیت گلف بازان کم است

ســعیدی ادامــه داد: متأســفانه جمعیــت گلف بــازان کــم 
اســت و از نظــر ســازماندهی ورزشــکاران مشــکل داریــم 

ــه  ــن ورزش را ب ــن باشــیم کــه ای ــال ای ــه دنب ــد ب ــوز بای و هن
 مــردم بشناســانیم. بــا وجــود قدمــت 1۰۰ ســاله گلــف در ایران 
برخــی مدیــران ،گلــف را ورزشــی غیرضــروری و لوکــس 
ــم. ــالش کنی ــدگاه ت ــن دی ــر ای ــرای تغیی ــد ب ــد و بای می دانن

ــان در  ــف گفــت: ورزش اســتان اصفه رئیــس فدراســیون گل
ســطح کشــور نمونــه اســت. فدراســیون گلــف از برنامه هــای 
ــا  ــت کامــل را خواهــد داشــت؛ ب ــف اســتان حمای ــت گل هیئ
توجــه بــه المپیکــی شــدن ایــن رشــته، امیــد اســت بتوانیــم 
بــا تبییــن برنامــه ای جامــع و هدفمنــد بــه کســب ســهمیه در 
ایــن رشــته بــرای کشــورمان دســت یابیــم. پــس از ســخنرانی 
ــد  ــروع ش ــف ش ــت گل ــت هیئ ــری ریاس ــعیدی، رای گی  س
و پــس از قرائــت آرا، فرهــاد رحیمــی تنهــا کاندیــدای حاضــر 
در مجمــع بــا کســب 11 رای بــرای چهــار ســال بــرای ریاســت 

هیئــت گلــف اســتان اصفهــان انتخــاب شــد.

گزارش کیمیای وطن از مجمع انتخاباتی هیئت گلف استان اصفهان

ورزش اصفهان در سطح کشور نمونه است
برخی مدیران، گلف را ورزشی غیرضروری و لوکس می دانند

در آخریــن روز مســابقات باشــگاهی بانــوان در دســته 
برتــر، تیــم ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان قهرمانــی دســت 
نایب قهرمــان شــد  اصفهــان  فــوالد ســپاهان   یافــت، 
ــان  ــواص کرم ــهدای غ ــم ش ــه تی ــز ب ــوم نی ــوان س و عن

ــید. رس
تیم هــای هیئــت خراســان رضــوی، هیئــت 
لرســتان و هیئــت مازنــدران نیــز بــه ترتیــب 
در جایگاه هــای چهــارم تــا ششــم ایــن 

ــد. ــرار گرفتن ــا ق رقابت ه
ــا حضــور  ــر ب ــن مســابقات در دســته برت ای
۶ تیــم ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد ســپاهان 

 اصفهــان، هیئــت خراســان رضــوی، هیئــت لرســتان
هیئــت کرمــان و هیئــت مازنــدران از روز جمعــه، 13 
ــا  ــروز ب ــد و دی ــاز ش ــیون آغ ــل فدراس ــفندماه در مح اس

معرفــی تیم هــای برتــر بــه کار خــود پایــان داد.
والیبــال  انجمــن  نایب رئیــس  ابوالقاســم پور،  اکــرم 

ــود  ــا وج ــت: ب ــا گف ــن رقابت ه ــوص ای ــن، درخص معلولی
آنکــه جــذب اسپانســر بــرای رقابت هــای باشــگاهی بانــوان 
ــای  ــوع رقابت ه ــبختانه در مجم ــا خوش ــت، ام ــوار اس دش
ــر در  ــت اسپانس ــا حمای ــم ب ــک، 1۰ تی ــته ی ــر و دس برت

ــد. ــرکت کردن ــابقات ش مس
وی افــزود: دور مقدماتــی مســابقات بــا 
ــت 4  ــد و در نهای ــزار ش ــم برگ ــور 1۰ تی حض
ــم  ــک و ۶ تی ــه مســابقات دســته ی ــم  ب تی
بــه مســابقات دســته برتــر راه یافتند کــه دور 
نهایــی رقابت هــای دســته یــک بــه میزبانــی 

تبریــز برگــزار شــد.
نایب رئیــس انجمــن والیبــال معلولیــن خاطرنشــان کــرد: 
مســابقات دور نهایــی لیــگ برتــر نیــز از 13 اســفندماه در 
ــازی  ــاز شــد و در مجمــوع پــس از انجــام 1۵ ب ــران آغ ته
ظهــر یکشــنبه 1۵ اســفندماه بــه کار خــود پایــان داد. 

ــن ــازان و معلولی ــای جانب ــیون ورزش ه فدراس

برای دومین سال پیاپی

ذوب آهن، قهرمان لیگ والیبال نشسته بانوان شد 
ــی  ــت تیم هــای بدهــکار ایران ــاج درخصــوص اینکــه وضعی ت
کــه در فیفــا پرونــده دارنــد بــه کجــا رســید، گفــت: تیم هــای 
بدهــکار 2 دســته هســتند؛ اول بدهــکاران داخلــی کــه آن هــا 
ــرده  ــالم ک ــا اع ــد و فیف ــر کنن ــان را صف ــد بدهی ش ــم بای ه

ــگ  ــد در لی ــم نمی توانن ــا ه ــن تیم ه ــه ای ک
شــرکت کننــد؛ امــا اگــر بخواهیــم در این بــاره 
ســفت و ســخت بگیریــم، شــاید دو تیــم هــم 
ــد  ــد؛ بای ــرکت کنن ــر ش ــگ برت ــد در لی نتوانن
بــا تدبیــر در ایــن مــورد اقــدام کــرد تــا قطــار 
فوتبــال هــم تعطیــل نشــود و این طــور نباشــد 

کــه لیــگ و تیــم ملــی نداشــته باشــیم. 
ــای  ــد کاره ــو بای ــن س ــال از ای ــن ح ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــه وضعی ــن کمیت ــن بی ــه در ای ــود ک ــام ش ــدی انج ج
بازیکنــان را تشــکیل دادیــم و همــه پرونده هــا از ایــن 
ــه  ــی در زمین ــی بده ــر تیم ــی رود و اگ ــا م ــه آنج ــد ب ــه بع ب
بین  المللــی داشــته باشــد، نمی توانــد بازیکــن خارجــی 

ــان خارجــی  ــده بازیکن ــاج از بســته شــدن 2۶ پرون بگیــرد. ت
 تیم هــای ایرانــی از بیــن ۵1 پرونــده در فیفــا خبــر داد 
و افــزود: دربــاره اســتقالل می دانــم کــه ایــن تیــم کار 
جــدی انجــام داده و در یــک مرحلــه یــک میلیــارد و در 
مرحلــه بعــد یک صــد هــزار دالر پرداخــت 
کــرده و در حــال جمــع کــردن 4 پرونــده 
خارجــی اش اســت. بــا ایــن حــال یکــی 
ســیاه جامگان  راه آهــن،  مثــل  باشــگاه   دو 
نگران کننــده ای  پدیــده، وضعیــت  و حتــی 
دارنــد و بایــد بدهی هــای خــود را صــاف کننــد؛ 
ــمت  ــه س ــز ب ــگاه ها نی ــه باش ــد بقی ــر چن ه
تســویه حســاب رفتنــد؛ امــا اینکــه در ایــن بیــن مؤثــر چــه 
کســی اســت، مؤثــر خــود باشــگاه ها هســتند و اگــر جریمــه ای 
یــا کســر امتیــازی باشــد، بــرای خــود آن هاســت؛ فدراســیون 
فوتبــال مکلــف اســت اگــر دســتور کســر امتیــاز بیایــد، آن را 

اعمــال کنــد کــه تــا االن اعمــال کــرده اســت. فــارس

اخطار اجرایی
نام  رمضانی         3-جواد  سلطانی  2-اسماعیل  سلطانی  1-نرگس  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

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

مالی اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده    نام خانوادگی: - 

نام پدر:- شغل:- نشانی محل اقامت: شیخ صدوق شمالی- روبروی سه راه مفید ساختمان عسگریه 

واحد 4محکوم به:به موجب رای شماره 143۵   تاریخ ۹۵/8/22 حوزه ش 11   شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 

18/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت مبلغ 4/۶8۰/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و پرداخت تاخیر در تادیه وفق قرارداد پیوست دادخواست از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۵/1۹ 

لغایت وصول در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعالم می گردد.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: 38۹۹۹/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: پرویزی نشانی محل  نام: مریم       مشخصات محکوم علیه: 

مشخصات محکوم له: نام:محمد مهدی   نام خانوادگی:اشرفی قهی با وکالت پروین جمدی   نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ مشتاق دوم-خ مهر کوی شهید علیخانی نبش کوچه امین ساختمان نوساز 

پ4۶1محکوم به:به موجب رای شماره 124۶ تاریخ ۹۵/۶/31 حوزه 14  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال وجه 

سه فقره چک بانک ملی به شماره ۶۷۵818 مورخ ۹3/8/1۵ و ۶۷۵81۹ مورخ ۹3/8/3۰ و ۶۷۵8۰8 

مورخ ۹3/۶/31 و مبلغ دو میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

در حق  تاریخ سررسید چک های موصوف  از  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  آگهی طبق  نشر  هزینه  و 

محکوم له 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: 3۹۰۰4/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  نشانی محل  خانوادگی: شفیعی  نام  زهرا       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:محمد مهدی   نام خانوادگی:اشرفی قهی با وکالت پروین جمدی   نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ مشتاق دوم-خ مهر کوی شهید علیخانی نبش کوچه امین ساختمان نوساز 

پ4۶1محکوم به:به موجب رای شماره 1248 تاریخ 8۵/۶/31 حوزه 14  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال وجه 

دو فقره چک بانک ملی به شماره 11۶4۶۷ و 11۶4۶8 و مبلغ دویست و هفتاد و دو هزار و پانصد تومان 

بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

۹4/11/3۰ و ۹4/12/2۵ در حق محکوم له 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: 3۹۰۰۵/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نصر  3-احمدرضا  احمدی  2-مهرداد  فروشانی  مالکی  1-محمدعلی  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت:  محل  نشانی  شغل:-   - پدر:  نام    - خانوادگی:  نام  حسینی         علی  4-سید  اصفهانی 

مدیریت سید  به  اعتباری عسگریه  مالی  موسسه  نام:  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  همگی 

امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده    نام خانوادگی: - نام پدر:- شغل:- نشانی محل اقامت: 

شیخ صدوق شمالی- روبروی سه راه مفید ساختمان عسگریه واحد 4محکوم به:به موجب رای شماره 

۹۵۰۹۹۷۶۷۹41۰2111   تاریخ ۹۵/11/21 حوزه ش 11   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حکم بر محکومیت محکوم علیها به نحو تضامنی به پرداخت 

مبلغ  پرداخت  و  مدنی  قرارداد مشارکت  مطالبه وجه  بابت  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ 4۵ 

1/2۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 

تقدیم  تاریخ  از  دادخواست  پیوست  قرارداد  وفق  تادیه  در  تاخیر  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل 

دادخواست ۹۵/۵/1۹ لغایت وصول در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعالم 

می گردد.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: 3۹۰۰۰/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جمشید      نام خانوادگی: صالحی نژاد جونقانی نشانی محل اقامت: 

پدر:محمد  نام  آبادی  نام خانوادگی: خانی جوی  نام:حسین    له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول 

کریم شغل:کارپرداز شرکت  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ رباط سوم-خ شهید ضیایی-مجتمع یلدا 

واحد 11 طبقه چهارم محکوم به: به موجب رای شماره 1۷24-۹۵۰ تاریخ ۹۵/1۰/12 حوزه ۹  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ صد و 

سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون وششصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۵/۶/2۰-۵۵334۶ ملی، در حق محکوم له 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: 38۹۵۷/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹4۰۹۹8۰3۶1۷۰۰2۵4شماره  پرونده:  ۹۵1۰42۰3۶1۷۰۰۵11شماره  اجرائیه:  شماره 

: زارع  نام خانوادگی  :داوود   نام   1 له ردیف  تنظیم: 13۹۵/12/۰8 مشخصات محکوم  تاریخ   ۹4۰284

سهیلی  نام پدر: عباسعلی    نشانی: تهران – خ استاد حسن بنا شمالی خ شهید برادران محمدی روبروی 

کوچه اردکانی پ1 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: بهرام    نام خانوادگی : جعفری زاده نام پدر: 

علی   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : 

محسن  نام خانوادگی : تیموری فر  نام پدر : جمشید  نشانی : اصفهان – خ شهید نیکبخت روبروی 

دادگستری روبروی فضای سبز مجتمع تجاری اداری مدیران ط 2 واحد 2۰2 نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم داوود زارع سهیلی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹4۰۹۹۷۰3۶1۷۰1۶81 محکوم علیه محکوم است به اجرای حکم وفق 

دادنامه ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .// محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

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

میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 

که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 

حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 

داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه 

از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 

یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. ۶- چنانچه صورت 

اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹4(رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای محسن تیموری فر به وکالت از آقای داوود زارع سهیلی 

فرزند عباسعلی به طرفیت آقای بهرام جعفری زاده فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 2۶2/۰83/4۷۶ 

با  تادیه دادگاه  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و  به  نامه عادی مورخ ۹3/۵/12  اقرار  به استناد  ریال 

عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 

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

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

مستندا به مواد 1۹8، ۵1۵، ۵1۹، ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 2۶2/۰83/۵۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 1۵/۷۰2/۵۰۷ ریال به عنوان خسارات 

دادرسی طبق تعرفه مرحله بدوی و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از 

تاریخ تقدیم دادخواست )۹4/4/1( لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر استان اصفهان می باشد/. 

شماره: 38888/ م الف  مهدی حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمیدرضا      نام خانوادگی: حاج هاشم خانی نام پدر:عزت اله شغل:آزاد 

نام  مسائلی  خانوادگی:  نام  نام:زهره    له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 

پدر:مصطفی  شغل:خانه دار  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ کاوه-انتهای خیابان گلستان-کوی کوثر-

مجتمع نیلوفر-پ۵  محکوم به: به موجب رای شماره 1۷81-۹۵۰ تاریخ ۹۵/1۰/23 حوزه ۹  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد و 

دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 8۹/۹/1۰-۷۷۵۵۶۰،تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 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: 38۹۵۹/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا      نام خانوادگی: قلیچ خانی نام پدر:حسن علی شغل:آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مسعود   نام خانوادگی: قربانی دولت آبادی نام 

پدر:حسینعلی  شغل:آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان –خ پروین-خ حکیم شفائی کوچه شهید بقائی 

ک 3۹-ساختمان فراز 3 واحد ۶ محکوم به: به موجب رای شماره 1۶۹1-۹۵۰ تاریخ ۹۵/۹/3۰ حوزه 

۹  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: انتقال 

سند خودرو پراید به شماره انتظامی ۵۵8ب83 ایران ۵3)43-833ل۹۵( به نام محکوم له و پرداخت 

1/1۷۰/۰۰۰ ریال یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال هزینه 

نشر آگهی در حق محکوم له 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: 38۹28/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا      نام خانوادگی: فرقانی تهرانی نام پدر:- شغل:- نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:وحید   نام خانوادگی: مشکاتی نام پدر:جمال  شغل:-  نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ شاهپور جدید-خ امیر کبیر مقابل بانک ملی شعبه امیر کبیر فروشگاه الستیک 

اختالف  حل  شورای    41 حوزه   ۹۵/۹/3۰ تاریخ   4۵-۹۵ شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  مشکات 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

به ازا هر ماه اجاره از تاریخ ۹4/8/1۰ لغایت ۹۵/4/2۷ جمعا به مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل 

و مبلغ ۹1۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 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: 38۹33/ م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نشانی  شغل:-  پدر:-  نام  جوزی  مرادمند  خانوادگی:  نام  محمد       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد طاهر   نام خانوادگی: نعمتی یرکی نام 

پدر:خضراله  شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: قزوین-بیدستان-خ امام خ شهید نظرعلی مافی ک شهید 

نوری پ1۶ محکوم به: به موجب رای شماره 1۵۶2-۹۵۰ تاریخ ۹۵/۹/3۰ حوزه ۹  شورای حل اختالف 

میلیون  مبلغ سی  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8۶۰/۰۰۰ریال هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

از تاریخ تقدیم دادخواست  و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه 

۹۵/۶/11 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر 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: 38۹3۶/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی
صندوق  نظرخواه  تجدید  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۹ شعبه   ۹41۷۰۷ پرونده کالسه  خصوص  در 

کارآفرینی امید و صندوق مهر امام رضا به نمایندگی آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم دهقانی به 

طرفیت آقایان حسین عبدی نیان-احمدعلی کرماجاتی-احسان محسنی تجدید نظرخواهی نموده است، 

لذا با توجه به مجهول المکان بودن حسین عبدی نیان-احمدعلی کرماجاتی برابر ماده ۷3 قانون آئین 

دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظرخوانده 1۰ روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در 

اصفهان- ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.

شماره: 38۹2۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای علی امینی فرزند رضا در پرونده شماره ۹۵182۶ این شعبه به اتهام خیانت در امانت وجه نقد به 

مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین 

دادرسی کیفری به شما ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر 

اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:38۹4۹/م الف دایار شعبه 3۶ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم
شماره  پرونده  در  منصور  فرزند  خسروی  3-عاطفه  خسروی  2-جمال  برفی  1-اشرف  خانم  آقای/ 

۹۵18۵۷ د /4۰ این شعبه به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار دارید.به 

این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 

اظهار نظر می شود.

شماره:38۹۵4/م الف دایار شعبه 4۰ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای امیرحسین رفیعی فرزند حسن در پرونده شماره ۹۵112۹ د /4۰ این شعبه به اتهام ایراد ضرب و 

جرح عمدی تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به 

شما ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر اینصورت پس از 

انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:38۹۵۵/م الف دایار شعبه 4۰ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای شهاب دنیافر فرزند سلیمان در پرونده شماره ۹۵۰۹۷۰ د /4۰ این شعبه به اتهام ایراد ضرب و جرح 

عمدی تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما 

ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر اینصورت پس از انقضا 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:38۹۵۶/م الف دایار شعبه 4۰ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۶83۶۶۰۰8۶4 پرونده:  شماره   ۹۵1۰1۰۶83۶۶۰۶۶۹2 ابالغنامه:  شماره 

نام   -2 آمنه  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات   13۹۵/1۰/18 تنظیم:  تاریخ    ۹۵1۰33 شعبه: 

خانوادگی:فرهادزاده 3- نام پدر: - 4- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:13۹۶/۰1/28 دوشنبه ساعت 

1۰:۰۰ محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 

شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 2۰2 در خصوص دعوی مهران قاراخانی ده سرخی بطرفیت شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:32۹۷۰/م الف 

منشی شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( هاجر مظاهری کوهانستانی

رئیس فدراسیون فوتبال:

باشگاه های بدهکار، دیگر نمی توانند بازیکن خارجی بگیرند
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پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــفرهای  ــد س ــی از مقاص ــوان یک ــه عن ــان ب ــهر اصفه کالنش
نــوروزی، ســاالنه پذیــرای صدهــا هــزار گردشــگر از سراســر 
 کشــور اســت. بــه دلیــل افزایــش میــزان مســافرت ها 
ــوروز، وزارت بهداشــت  و اســتفاده مــردم از رســتوران ها در ن
هــر ســال اجــرای برنامــه ســالمت نــوروزی را در دســتور کار 
قــرار می دهــد؛ از جملــه تخلفــات رســتوران ها در نــوروز 
آلودگــی میکروبــی بعضــی مــواد غذایــی اســت کــه ممکــن 
اســت بــه دلیــل اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت و بی کیفیــت 

و همچنیــن رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی رخ دهــد.
ــالمت  ــظ س ــن حف ــی و همچنی ــالمت غذای ــت و س  امنی
ــت؛  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــوروز از اهمی ــهروندان در ن ش
ــق  ــه از طری ــی ک ــا بیماری های ــوروز ب ــه در ن ــل آنک ــه دلی ب
آب و غــذا انتقــال می یابــد ماننــد انــواع مســمویت ها 
مواجــه هســتیم؛ بنابرایــن بایــد نظارت هــا بــر مــواد غذایــی 

رســتوران ها تشــدید شــود.
دکتــر مهــدی رفیعــی، مدیــر گــروه بهداشــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان، در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن گفــت: در 

طــرح بســیج ســالمت نــوروزی کــه تــا نیمــه فروردین ســال 
ــاعات  ــط از س ــت محی ــان بهداش ــه دارد، بازرس ــده ادام آین
 ابتدایــی صبــح تــا  آخــر شــب، مراکــز مختلــف تهیــه 
بازرســی  را  اماکــن عمومــی  و توزیــع مــواد غذایــی و 
ــوم پزشــکی  ــروه بهداشــت دانشــگاه عل ــر گ ــد. مدی می کنن
اصفهــان ادامــه داد: در ایــن طــرح بازرســان، مراکــز و اماکــن 
حســاس تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی از جملــه رســتوران ها 
 قنادی هــا و آجیل فروشــی ها، مراکــز بیــن راهــی، فســت فودها
ــراها ــا، مهمانس ــامل هتل ه ــی ش ــن عموم ــن اماک  همچنی

غذایــی  بــزرگ  فروشــگاه های  مســافربری،   پایانه هــای 
ــی  ــی را بررس ــواد غذای ــه م ــی عرض ــگاه های فصل و نمایش

می کننــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مراکــز از نظــر بهداشــت فــردی

ــود  ــی می ش ــایل کار بازرس ــاختمان و وس ــی، س ــواد غذای م
ــالمت  ــای س ــظ و ارتق ــور حف ــه منظ ــرح ب ــن ط ــزود: ای اف
ــی  ــواد غذای ــی آب و م ــوروزی، ایمن ــافران ن ــه و مس جامع
در ســطح عرضــه و کاهــش و کنتــرل بیماری هــا اجــرا 

می شــود.
رفیعــی تصریــح کــرد: در صــورت مشــاهده تخلــف در ایــن 

ــال و اصــالح  ــار صــادر و در صــورت اهم ــدا اخط ــز، ابت مراک
نشــدن مــوارد، واحــد پلمــب می شــود. شــهروندان در 
صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف بهداشــتی آن را بــه 

ــد. ــالع دهن ــامانه 190 اط س
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــروه بهداش ــر گ مدی
 افــزود: در ایــن طــرح کلیــه شــرایط بهداشــتی مــواد غذایــی
نظافــت  رعایــت  لــوازم کار،  و  ابــزار  فــردی،   بهداشــت 
و پاکیزگــی مراکــز و اماکــن اشاره شــده مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد و در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف بهداشــتی 
ــتفاده از  ــه اس ــر گون ــی و ه ــواد غذای ــه م ــژه در حیط به وی
افزودنی هــای غیرمجــاز، تقلــب یــا سوء اســتفاده در عرضــه 
ــادن  ــر افت ــه خط ــد و ب ــه تهدی ــر ب ــه منج ــی ک ــواد غذای م
ســالمتی شــهروندان شــود، ضمــن ارجــاع مــوارد بــه مراجــع 
ــا  ــت آن ه ــه فعالی ــب و از ادام ــا پلم ــکان آن ه ــی، م قضای

جلوگیــری خواهــد شــد.

 رفیعــی ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای کلیــه شــهروندان
ــت  ــزود: هم ــوروزی اف ــان ن ــز و مهمان ــینان عزی روستانش
تــالش و کوشــش بازرســان بهداشــت محیــط در طــول 
 شــبانه روز بــه منظــور حفــظ و ارتقــای ســطح ســالمت 
و امنیــت غذایــی مــردم خواهــد بــود و بــا حداکثــر تــوان بــا 
متخلفــان مــواد غذایــی برخــورد می کننــد و اجــازه نخواهنــد 
ــه ســالمت شــهروندان  داد افــراد فرصت طلــب خدشــه ای ب

و مهمانــان نــوروزی وارد کننــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: همچنیــن از کلیــه عزیــزان 
و هموطنــان درخواســت می شــود ضمــن رعایــت کامــل 
ــی  ــواد غذای ــد م ــان خری ــژه در زم ــتی، به وی ــول بهداش  اص
و هنــگام مســافرت نهایــت دقــت را در حفــظ ســالمتی خــود 
و خانواده هــا داشــته باشــند و در صــورت مشــاهده هــر 
گونــه تخلــف بهداشــتی در سراســر کشــور، مراتــب را بــا مــا 

در میــان بگذارنــد.

مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن خبر داد:

 مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
زیر ذره بین بسیج سالمت 

فرمانده ناجا عنوان کرد: 

 ضربه های مهلک قاچاق 

بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور 
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــان اینکــه مب بی
مشــارکت  و  عــزم  نیازمنــد 
مســئولیت پذیری  و  همگانــی 
متولــی  دســتگاه های  همــه 
ــادی  ــرل مب ــت: کنت ــت، گف اس
ورودی کاال و به کارگیــری تجهیــزات 

نوین در فرآیند مبارزه با قاچاق موثر است.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه تأکیــد مقــام معظــم 
رهبــری بــر کنتــرل و نظــارت مبــادی ورودی، تصریــح کــرد: 
ــوان  ــمند می ت ــرل هوش ــادی ورودی و کنت ــر مب ــز ب ــا تمرک ب
ــه کشــور شــد.  ــادی از قاچــاق کاال ب ــع از ورود بخــش زی مان
قاچــاق ضربه هــای مهلکــی بــر بدنــه اقتصــادی و اجتماعــی 
ــن معضــل  ــا ای ــارزه ب ــذا ســازوکار مب ــد؛ ل کشــور وارد می کن
ــا  ــی شــود. وی ب ــزی و اجرای ــق برنامه ری ــه طــور دقی ــد ب بای
ــه  ــا ب ــا قاچــاق صرف ــارزه ب ــد مب ــد در فرآین ــان اینکــه نبای بی
مکاتبــات بســنده کــرد، افــزود: عــزم و اراده همــه دســتگاه ها 

بایــد تحقــق عملــی مبــارزه بــا قاچــاق کاال باشــد. ایســنا

در سه شنبه های چهارباغ صورت می گیرد

 اجرای نمایش کودکانه با محوریت 

حفظ درختان برای آیندگان
امینــه جاللــی، سرپرســت جزیــره بــازی گفــت: اهمیــت 
شــناخت و حفاظــت از محیــط زیســت بــرای کــودکان امــروز 
کــه گرفتــار دنیــای مــدرن و صنعتــی و مجــازی شــده اند 
جزیــره بــازی را بــر آن داشــت تــا بــه اجــرای برنامه هــای ویــژه 
روز درختــکاری بپــردازد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، 
ــی اســت  ــار داشــت: مدت زمان ــاره اظه ــی در این ب ــه جالل امین
ــا  ــوق اتومبیل ه ــدای ب ــا ص ــی ب ــاغ عباس ــنبه ها چهارب سه ش
بیگانــه شــده و بــا آرامــش می تــوان در آن قــدم زد؛ لــذا 
ــدارک  ــه ای نمایشــی را ت ــز برنام ــن روز نی ــازی در ای ــره ب جزی
روز  داد:  ادامــه  بــازی  جزیــره  اســت. سرپرســت  دیــده 
ــه شــهروندان کوچــک  ــی اســت ک ــت خوب ــکاری موقعی درخت
مزیــن بــه روپــوش بــه رنــگ درختــان در حمایــت از نگهــداری 
ــاغ  ــره در چهارب ــاوال 20نف ــک کارن ــب ی ــهر در قال ــای ش ریه ه
حضــور پیــدا کننــد. جاللــی خاطرنشــان کــرد: ایــن برنامــه در 
قالــب نمایــش موزیــکال بــا هــدف توجــه بیشــتر بزرگ ترهــا 
بــه حفــظ درختــان بــرای آینــدگان روز سه شــنبه 17 اســفندماه 

ــود.  ــزار می ش ــاغ برگ ــا 17 در چهارب ــاعت 16 ت س

اخبار کوتاه

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

 دانش آموزان، مخاطبان اصلی ما 

در بحث حوادث چهارشنبه سوری هستند 
کریمــی  جهانگیــر  ســرهنگ 
از  پیشــگیری  درخصــوص 
حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال 
ــه  ــی ک گفــت: یکــی از حوزه های
ــادی  ــد کمــک بســیار زی می توان
در ایــن زمینــه داشــته باشــد 
آمــوزش و پــرورش اســت؛ چــرا 
ــوادث  ــگیری از ح ــث پیش ــا در بح ــی م ــان اصل ــه مخاطب ک

چهارشنبه آخر سال، دانش آموزان هستند.
ــا همــکاری  وی از اجــرای یــک برنامــه آموزشــی گســترده ب
 آمــوزش و پــرورش در ســطح مــدارس اســتان خبــر داد 
و گفــت: در ایــن زمینــه فیلم هــای کوتاهــی توســط معاونــت 

اجتماعــی نیــروی انتظامــی تهیــه شــده اســت. ایمنــا

عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش دستباف اصفهان مطرح کرد:

کاهش ۳۰ درصدی تولید فرش دستباف 

در اصفهان 
عضــو اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان 
ــای  ــود پیش بینی ه ــا وج ــت ب ــه گذش ــالی ک ــت: در س گف
ــرش  ــازار ف ــود در ب ــود موج ــع رک ــرای رف ــه ب ــورت گرفت ص
دســتباف، مــا شــاهد کاهــش ۳0 درصــدی تولیــد ایــن کاالی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید عصاچ ــم. س ــان بودی ــران در اصفه ای
وضعیــت خریــد و فــروش فــرش دســتباف اصفهــان اظهــار 
داشــت: متاســفانه وضعیــت بــازار فــروش فــرش دســتباف 
ــرش  ــداران ف ــه خری ــدر ک ــوده و آنق ــوب نب ــان خ در اصفه
ــده شــده  ــل خری ــای از قب ــروش فرش ه ــرای ف دســتباف ب

ــد.  ــد نمی آین ــرای خری ــد ب ــه می کنن ــازار مراجع ــه ب ب
ــد  ــه در شــب عی ــی می شــد ک ــه پیش بین ــان اینک ــا بی وی ب
وضعیــت فــروش فــرش دســتباف بهتــر شــود، افــزود: اکنون 
وضعیــت تولیــد در رکــود قــرار دارد و تولیدکننــدگان بــه دلیــل 
کمبــود نقدینگــی و فــروش نرفتــن فرش هــای قبلــی خــود 

اقــدام بــه تولیــد فــرش جدیــد نکردنــد.
عصاچی با بیان اینکه فرش دســتباف اولویت خود را از دســت 
 داده خاطرنشــان کــرد: فــرش دســتباف یــک کاالی لوکــس 
و ارزشــمند اســت کــه متأســفانه بــه دلیــل رکــود اقتصــادی 
 هــم در داخــل کشــور و هــم در کشــورهای اروپایــی و آمریکایی
اکنــون اولویــت خــود را از دســت داده اســت؛ بــرای بازگشــت 
ــغ و  ــد تبلی ــد مشــتریان نیازمن ــه ســبد خری ــت ب ــن اولوی ای

ــنیم ــتیم. تس ــی هس ــازی بین الملل فرهنگ س

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــای  ــرد: دغدغه ه ــار ک ــتان اظه ــتان اردس ــدار شهرس فرمان
ــراث فرهنگــی وجــود دارد کــه  ــده ای در بحــث می نگران کنن

رفــع آن توجــه ویــژه ای را می طلبــد. علیرضــا 
غیــور افــزود: اندوخته هایــی کــه در حــوزه 
ــود دارد، از  ــتان وج ــی شهرس ــراث فرهنگ می
ــور  ــه ارث رســیده اســت. غی گذشــتگانمان ب
ــای  ــا ویژگی ه ــتان ب ــه اردس ــان اینک ــا بی ب
دارد،  قــرار  ممتــازی  جایــگاه  در  تاریخــی 
ــتان از  ــی شهرس ــار تاریخ ــرد: آث ــح ک تصری

ــت. ــوس اس ــر ملم ــق کوی ــا عم ــه ت ــتاها گرفت روس
فرمانــدار اردســتان ضمــن انتقــاد از مســئوالن متولــی 
ــراث  ــوزه می ــل در ح ــه از قب ــکالتی ک ــا مش ــرد: ب ــد ک تاکی
ــرد مناســبی را  ــی وجــود داشــته، نتوانســته ایم کارک فرهنگ
ــب  ــم و شــاهد تخری ــای تاریخــی کســب کنی از مجموعه ه

ــار هســتیم. ــن آث ای
ــی  ــارت کاف ــودن نظ ــا نب ــی ی ــرد: بی دقت ــح ک ــور تصری غی
ــای  ــراث گرانبه ــرمایه و می ــن س ــی از ای ــته بخش در گذش
شهرســتان را تخریــب کــرده اســت. قبــال بــر اثــر اقتضــای 
زمــان و مســائل اجتماعــی شــاهد تخریــب 
ــار تاریخــی شهرســتان بوده ایــم؛  در حــوزه آث
ــد  ــائل روی ده ــن مس ــر ای ــروز اگ ــی ام ول

ــت. ــا دردآور اس واقع
در  شهرســتان  نجات بخــش  عامــل  وی 
ــت  ــه صنع ــن ب ــتغال را پرداخت ــوع اش موض
گردشــگری شهرســتان دانســت و بیــان کــرد: 
اگــر شهرســتان بــه آن توجــه ویــژه ای کنــد، ایــن امــر محقق 
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــان اینک ــا بی ــدار ب ــد. فرمان ــد ش خواه
شهرســتان در شــرایط فعلــی نیازمنــد منابــع مالــی نیســت، 
تصریــح کــرد: شهرســتان مــا نیازمنــد اســتفاده از ســرمایه 

ــم. ــو را ایجــاد کنی ــا نگرشــی ن ــزاری اســت ت نرم اف

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

 مهنــدس صفایــی، مســئول رصدخانــه دانشــگاه کاشــان 
گفــت: رصدخانــه دانشــگاه کاشــان در تعطیــالت نــوروز 

مســافران  از  پذیرایــی  آمــاده  امســال 
ــت.  ــوروزی اس ن

بازدیــد همــه روزه صبح هــا از ســاعت 10 تــا 
14 و بعدازظهرهــا از ســاعت 16 تــا 22 بــه 
صــورت گروه هــای 10 تــا 15 نفــره راس 
هــر ســاعت انجــام می شــود و مــدت 

ــه اســت. ــد حــدود 45 دقیق بازدی
ــر را پنجــاه  ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــد روزان ــه بازدی  وی هزین
هــزار ریــال بیــان کــرد و افــزود: هزینــه بازدیــد همــراه بــا 
رصــد در ســاعات اولیــه شــب بــه ازای هــر نفــر هشــتاد 

هــزار ریــال اســت.
روزانــه  بازدیــد  شــامل  را  بازدیــد  برنامه هــای  وی   

از  بازدیــد  ابــری، شــامل  در شــب های  بازدیــد  یــا 
صورت هــای  بــاره  در  توضیحــات  ارائــه  آســمان نما، 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــان ب ــاختار کیه ــی و س فلک
ــای  ــا و عکس ه ــدادی از فیلم ه ــش تع ــی، نمای نجوم
رصدخانــه ایــن  در   تصویربرداری شــده 
بازدیــد از تلســکوپ اصلــی مســتقر در 
از  یکــی  عنــوان  بــه  رصدخانــه  گنبــد 
ــراه  ــران هم ــکوپ های ای ــن تلس بزرگ تری
 بــا ارائــه توضیحــات دربــاره تلســکوپ 
و گنبــد تمام اتوماتیــک رصدخانــه ذکــر 
ــک  ــرای ی ــه ب ــدت برنام ــت: م ــرد و گف ک

ــت. ــه اس ــدود 45 دقیق ــره، ح ــر 15 نف ــروه حداکث گ
ــه دانشــگاه کاشــان خاطرنشــان کــرد:  مســئول رصدخان
بــرای بازدیدکننــدگان همچنیــن رصــد چنــد جــرم 
ــچ انجــام  ــا 6 این ــا تلســکوپ های 8/4، 5 ی آســمانی ب

می شــود.

 انتقاد فرماندار اردستان 

از تخریب آثار تاریخی این شهر

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان مطرح کرد:

رصدخانه دانشگاه کاشان، پذیرای مسافران نوروزی 

حتما بخوانید!
دانش آموزان، مخاطبان اصلی ما ...

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 

سند رسمی

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

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

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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.برابر رای شماره 1۳9460۳02018007127 کالسه پرونده 1۳91114402018002757 

آقای محمد زینلی فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 892 صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  1۳7.49 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی زینلی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1068 /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/25

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 

سند رسمی

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

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

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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.برابر رای شماره 1۳9560۳020180018۳0 کالسه پرونده 1۳95114402018000002 

امیر مهاجر  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 121۳ صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  780 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳79  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1062 /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/2۳

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 

سند رسمی

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

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

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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.برابر رای شماره 1۳9560۳0201800۳614 کالسه پرونده 

1۳9111440201800۳۳58 آقای مجتبی صمدانی فرزند ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 47908 صادره از 

اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۳06.27 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک ۳1۳  اصلی واقع در دولت آباد در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/12/16

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1060 /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/2۳

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای صفا میرشاهزاده دارای شناسنامه شماره 859  به شرح دادخواست به کالسه 6795/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرزین تاج شکرچی زاده 

بشناسنامه 18۳71  در تاریخ 95/8/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- صفا میرشاهزاده - ش ش 859  فرزند 2- سراج میرشاهزاده - ش ش 

844  فرزند  ۳- ناهید السادات میرشاهزاده - ش ش 40728  فرزند 4- اشرف السادات میرشاهزاده 

- ش ش 409  -  فرزند  5- شکوه السادات میرشاهزاده - ش ش 620  -  فرزند  اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳9016/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه خالقان الریچه دارای شناسنامه شماره 5۳52  به شرح دادخواست به کالسه 681۳/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام خالقان الریچه 

بشناسنامه ۳1051  در تاریخ 95/10/۳0   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- امیر خالقان الریچه - ش ش 1۳596  فرزند 2- مهدی خالقان الریچه - ش 

ش 1272900460  فرزند  ۳- فاطمه خالقان الریچه - ش ش 5۳52  فرزند  4- زهرا خالقان الری 

- ش ش ۳847  فرزند  5- افسانه خالقان الریچه - ش ش 12706۳1667  فرزند  6-زهره بدیعی 

گورتی- ش ش ۳9- همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

شماره : ۳9011/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه بشارت دهاقانی دارای شناسنامه شماره 59  به شرح دادخواست به کالسه 6814/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت فاتحی بشناسنامه 

8۳  در تاریخ 94/9/12   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- شهربانو  بشارت دهاقانی - ش ش 46  فرزند 2- هاجر بشارت دهاقانی - ش ش 464  

فرزند  ۳- فاطمه بشارت دهاقانی - ش ش 59  فرزند  4- اقدس بشارت - ش ش 125  فرزند  

5- عفت بشارت دهاقانی - ش ش 204  فرزند  6-عزت بشارت - ش ش 76- فرزند 7- ابراهیم 

بشارت - ش ش 110  فرزند 8- محمدعلی بشارت - ش ش 5۳  فرزند     اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳901۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صدیقه بهشتی نیا دارای شناسنامه شماره 14  به شرح دادخواست به کالسه 6794/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد امیری خرزوقی 

آن  الفوت  بدرود زندگی گفته ورثه حین  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/9/12    بشناسنامه 745  در 

مرحوم منحصر است به 1- علیرضا امیری - ش ش 5۳1۳  فرزند 2- احمدرضا امیری - ش ش 

571۳1  فرزند  ۳- امیرمهدی  امیری خرزوقی - ش ش 994  فرزند  4- فرهاد امیری - ش ش 1170  

فرزند  5- فرامرز امیری خرزوقی - ش ش ۳5۳  فرزند  6-مسعود امیری - ش ش 18۳2- فرزند 

7- فرزانه امیری - ش ش ۳54  فرزند 8- صدیقه بهشتی نیا - ش ش 14  همسر     اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳9018/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجتبی اله دادی دارای شناسنامه شماره 1۳۳88  به شرح دادخواست به کالسه 6792/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قربان اله دادی 

بشناسنامه 7  در تاریخ 95/9/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- مجتبی اله دادی - ش ش 1۳۳88  فرزند 2- حسن اله دادی - ش ش 907  

فرزند  ۳- مهدی اله دادی - ش ش 2280  فرزند  4- فاطمه اله دادی - ش ش 5072  فرزند  

5- زهرا اله دادی - ش ش 1129  فرزند  6-مهری اله دادی - ش ش 50120- فرزند 7- معصومه اله 

دادی - ش ش 4  همسر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

شماره : ۳9020/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  خانم محبوبه کیشی دارای شناسنامه شماره 2726  به شرح دادخواست به کالسه 6786/95 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهجت باطنی بشناسنامه 

708  در تاریخ 95/10/18   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- محبوبه کیشی - ش ش 2726  فرزند 2- فخری کیشی - ش ش 2۳91  فرزند  ۳- بدری 

کیشی - ش ش 68  فرزند  4- عفت کیشی- ش ش 1494  فرزند  5- منصور کیشی - ش ش 

657۳۳  فرزند  6-جواد کیشی - ش ش 2821- فرزند 7- محمدعلی ریاضی پور - ش ش 287  

فرزند 8- احمد کیشی - ش ش ۳69  فرزند     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

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

شماره : ۳9024/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1021/95 ش /25  خواهان  فرید منصور       دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت  حمید غالمی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 96/2/2ساعت 16   تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳8974/م الف مدیر دفتر شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  ایراندخت میرزایی دارای شناسنامه شماره 8559  به شرح دادخواست به کالسه 6768/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر علی باقریان 

ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     95/4/2 تاریخ  در  بشناسنامه 87  خوراسگانی  

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ایران دخت میرزائی 8559 زوجه 2- دانیال باقریان خوراسگانی 

12727۳9988 فرزند   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

 شماره : ۳9028/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   682۳/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   9895 شماره  شناسنامه  دارای  نما  دست  خانم کبری 

بازرگان    اسمعیل  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/11/22    در  بشناسنامه ۳08 

مرحوم منحصر است به 1- آرزو بازرگان 2۳616 فرزند 2- آزاده بازرگان 1271299781 فرزند ۳- کبری 

دست نما 9895 همسر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

شماره : ۳9010/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980۳50200898شماره  پرونده:  9510100۳50210455شماره  ابالغنامه:  شماره 

951056 تاریخ تنظیم: 1۳95/11/2۳ خواهان علی اکبر عرب بیگی جزی با وکالت علیرضا یدی و مهدی 

لطف اله  دادخواستی به طرفیت خوانده گان محمد علی جعفر زاده و محمد مرادی به خواسته مطالبه 

وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳04 ارجاع و به کالسه  951056ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1۳96/02/19 و ساعت 12 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد 

مرادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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: ۳6600/م الف منشی شعبه دوم  دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980۳50۳007۳5شماره  پرونده:  9510100۳50۳1080۳شماره  ابالغنامه:  شماره 

به  عام  سهامی  مرکزی  اعتباری کوثر  شرکت  شاکی   / خواهان   1۳95/12/10 تنظیم:  تاریخ   950899

به  آرام قاسمی و فرزانه ظهور پیر   مدیریت مصطفی جاللی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

دادگاه  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳05 ارجاع و به کالسه 9509980۳50۳007۳5 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1۳96/0۳/01 و ساعت 10:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فرزانه 

ظهور پیر   و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 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 / متهم 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: ۳8920/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : 1- اصغر رمضانی 2- مسعود رضایی ۳-علی رمضانی 

4- محمد حسین رمضانی 5- محمد یار علی      نشانی محل اقامت: همگی مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:موسسه اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین   نام خانوادگی:جوادی با وکالت 

یاسر شیروانی زاده  نشانی محل اقامت: خ شیخ صدوق روبروی پل مفید ساختمان اعتباری عسگریه 

طبقه 4   محکوم به: به موجب رای شماره 14۳6 تاریخ95/8/22 حوزه ش 11   شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: حکم بر محکومیت محکوم به 

نحو تضامنی به پرداخت 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته بابت مطالبه وجه قرار داد مشارکت مدنی 

و پرداخت مبلغ ۳/705/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه وفق قرار داد پیوست از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/5/19 لغایت تا تاریخ وصول در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرا اجرای احکام 

اعالم می گردد .) عبارت محکوم علیها صحیح است(   ماده ۳4 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.

شماره۳8998/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : علی نام خانوادگی : ترکی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

با وکالت پیام عزیزیان    نشانی محل اقامت: اصفهان – خ نیکبخت –  نام:داود صابری  محکوم له: 

ساختمان ماکان – طبقه سوم واحد ۳2  محکوم به: به موجب رای شماره 927 تاریخ95/9/1 حوزه 24   

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

بابت  بابت اصل خواسته و سیصد و هفتاد هزار ریال  مبلغ ده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر 

رسید چک 95/2/1۳ لغایت زمان وصول در حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. 

ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

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

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.

شماره۳8945/ م الف دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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حوادثسالمت

خواب خوب شبانه

کمردرد را تسکین می بخشد
ــما  ــدن ش ــا خوابی ــد ب ــردرد می توان ــری از کم جلوگی

ــد.  ــته باش ــتقیم داش ــاط مس ارتب
اگــر شــما نیــز جــزء ۲۰ درصــد آدم هایــی باشــید کــه از 
کمــردرد مزمــن رنــج می برنــد، حتمــا می دانیــد ایــن 

درد اصــا شــوخی نیســت. 
ــکین  ــه تس ــد ب ــان، آنچــه می توان ــه  متخصص ــه گفت ب
ــد، خــواب خــوب شــبانه  ــن درد و فشــار کمــک کن ای
ــن حرف هاســت.  ــر از ای ــه پیچیده ت ــی قضی اســت. ول
درد کمــر، گــردن یــا شــانه ها آرامــش را بــه هــم 

می ریــزد و خــواب را از آدم می گیــرد. 
ــی  ــام بعض ــه انج ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ ــی خب ول
ــد  ــان خــواب می توان ــول زم ــای کوچــک در ط ترفنده
بــه جلوگیــری از کمــردرد یــا تســکین آن و رفــع 
بســیاری از ناراحتی هــای رایــج در زمینــه  خــواب 

ــد.  ــک کن کم
فیزیــک  درمان هــای  متخصــص  بریــل،  پگــی 
اســتخوان در نیویــورک، بــه نشــریه  وال اســتریت 
دســتگاه  بازیابــی  بــرای  »اســتراحت  گفــت: 
 اســتخوان و ماهیچه هــا بســیار ضــروری و مهــم 

است. 
ــه ماهیچه هــا بازمی گــردد  هنــگام خــواب، پروتئیــن ب
بــدن فرآیندهــای جوان ســازی اش را از ســر می گیــرد 
و بنابرایــن بدنتــان از لحــاظ کالبدشــناختی در موقعیت 

خــوب و ســالمی قــرار می گیــرد.« 
ــه گفتــه  موسســه  ملــی خــواب آمریــکا، اگــر دچــار  ب
ــد  ــت می خوابی ــه پش ــوال ب ــتید و معم ــردرد هس کم
قــرار دادن یــک بالــش زیــر زانوهایتــان ســتون  فقــرات 
را بــه حالــت طبیعــی نگــه مــی دارد و از ایــن طریــق از 
تحمــل درد در طــول زمــان خــواب جلوگیــری می کنــد. 
ــک بالــش  ــد ی ــد، ســعی کنی ــو می خوابی ــه پهل ــر ب اگ
ــد،  ــر می خوابی ــر دم ــد و اگ ــان بگذاری ــن زانوهایت بی

یــک بالــش پاییــن شــکمتان قــرار دهیــد.

 نشت گاز CO از بخاری دیواری 

و مسمومیت دو نفر در خمینی شهر
ــاری  ــیدکربن از بخ ــمی منوکس ــاق گاز س ــر استنش ــر اث  ب
دیــواری در حمــام، ۲ نفــر در خمینی شــهر اصفهــان راهــی 

بیمارســتان شــدند.
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای 
ــه  ــر حادث ــر اث ــرد: ب ــام ک ــان اع ــتان اصفه ــکی اس پزش
گازگرفتگــی در خمینی شــهر اصفهــان محــدوده قلعــه 
ــس  ــای اورژان ــوادث و فوریت ه ــا ح ــی ب ــه، تماس امیری

ــد. ــه ش ــی گرفت ــرای امدادخواه ــکی ب پزش
ــن ســانحه، واحــد امــدادی  وی گفــت: پــس از اعــام ای

ــه محــل اعــزام شــد. اورژانــس 115 ب
ــه ۲ نفــر کــه یــک  ــن حادث ــدی افــزود: در ای ــاس عاب عب
آقــای ۹ســاله و ۴۷ ســاله بودنــد، بــه دلیــل نصــب 
ــی  ــمومیت تنفس ــار مس ــام، دچ ــواری در حم ــاری دی بخ
ــد.وی  تاکیــد کــرد: مصدومــان  ایــن ســانحه  شــده بودن
گازگرفتگــی پــس از دریافــت اکســیژن و اقدامــات اولیــه 
ــا  ــی از تکنســین های اورژانــس پیش بیمارســتانی، ب درمان
ــهر  ــرفی خمینی ش ــهید اش ــتان ش ــه بیمارس ــس ب آمبوالن

ــا منتقــل شــدند.  ایمن

کشف 3 هزار و 550 قلم کاالی قاچاق 

در یزد
از توقیــف یــک  رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
ــزار و 55۰  ــف 3 ه ــکانیا« و کش ــی »اس ــتگاه تریل دس
قلــم انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد و 1۰۰ 

ــر داد. ــال خب ــون ری میلی
ــس  ــوران پلی ــت: مام ــی گف ــین رضای ــرهنگ حس  س
ــک  ــه ی ــتان ب ــای ورودی اس ــرل محوره ــگام کنت هن
دســتگاه تریلــی اســکانیا مشــکوک شــدند و خــودرو را 
بــرای بازرســی متوقــف و بــه پارکینــگ منتقــل کردنــد.
ــزار و 55۰  ــی 3 ه ــن تریل ــزود: در بازرســی از ای وی اف
قلــم انــواع کاالی قاچــاق فاقــد مجــوز گمرکــی شــامل 
پوشــاک، کفــش و لــوازم بهداشــتی خارجــی بــه ارزش 

یــک میلیــارد و 1۰۰ میلیــون ریــال کشــف شــد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ی
ــتگیر  ــم را دس ــک مته ــوص ی ــن خص ــوران در ای مام
و بــه دادســرا معرفــی کردنــد، افــزود: محمولــه 
 قاچــاق بــه گمــرک اســتان یــزد تحویــل داده 

شد. پایگاه خبری پلیس

 رئیــس دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی 
ــی  ــی را یک ــت بدن ــاب، فعالی ــوم اعص و فلوشــیپ عل
 از راه هــای فعــال نگهداشــتن مغــز بزرگســاالن 
ــر  ــا ذک ــزی آن ه ــی مغ ــای توانای ــاالن و ارتق  و میانس

کرد.
بــه گــزارش بهداشــت نیوز، دکتــر محمدتقــی جغتایــی 
ــظ  ــرای حف ــاالن ب ــاالن و میانس ــرد: بزرگس ــار ک اظه
ــد  ــود بای ــز خ ــی مغ ــای توانای ــز و ارتق ــت مغ بهداش

نخســت فعالیت هــای بدنــی داشــته باشــند.
ــوع  ــوازی از ن ــای ه ــام ورزش ه ــرد: انج ــان ک وی بی
دویــدن و پیــاده روی، ورزش هایــی کــه در فضــای آزاد 
و بــدون اســترس اســت و حالــت خوشــایند بــه فــرد 

می دهــد، توصیــه می شــود.
ــه  ــی ب ــز فاکتورهای ــی در مغ ــر جغتای ــه دکت ــه گفت ب
ــور  ــن فاکت ــدار ای ــم؛ مق ــز داری ــور رشــد مغ ــام فاکت ن
بــا انجــام ورزش هــای هــوازی افزایــش می یابــد 
و موجــب می شــود کــه ســلول های عصبــی تــازه 
بماننــد، ارتباطــات ســلولی حفــظ شــود و عــاوه 

 بــر حفــظ توانایــی مدارهــای عصبــی، ارتقــا پیــدا 
کنند.

ــا  ــه ورزش ب ــی ک ــر وقت ــرف دیگ ــه داد: از ط وی ادام
حالــت خوشــایند و لــذت همــراه اســت، در مغــز نیــز 
ــن و ســروتونین  ــام آدرنالی ــه ن ــاده شــیمیایی ب دو م
آزاد می شــود کــه ایــن دو مــاده شــیمیایی نیــز 
 بــه حفــظ قــوای ذهنــی، به ویــژه حافظــه کمــک

 می کند.
جغتایــی یــادآور شــد: توصیــه دوم بــرای حفــظ 
توانایــی مغــز، دوری از اســترس یــا کنــار آمــدن 
ــن  ــود ممک ــی خ ــردم در زندگ ــه م ــت. هم ــا آن اس ب
اســت دچــار مختصــر اســترس و اضطــراب شــوند و 
ــزان  ــه می ــی اســت ک ــی اســت؛ اســترس عامل طبیع

فاکتورهــای رشــد مغــز را کــم می کنــد.
باشــد، میــزان  نداشــته  کســی کــه اســترس 
ــد. ــدا می کن ــش پی ــزش افزای ــد مغ ــای رش فاکتوره

وی ســومین توصیــه را انجــام کارهــای خاقانــه 
برشــمرد و گفــت: انجــام کارهــای خاقانــه بــرای همــه 

افــراد امکان پذیراســت.
بــرای مثــال حــل جــدول، اســتفاده از چرتکــه در 

انجــام حســاب های روزانــه، اســتفاده از حافظــه 
ذهنــی بــرای پیــدا کــردن مســیرها بــه جــای 

مکان یــاب گوشــی های همــراه.
ــم  ــز بســیار مه ــی نی ــم غذای ــوع رژی ــه داد: ن  وی ادام
و چهارمیــن توصیــه بــرای حفــظ توانایــی مغــز اســت؛ 
ــی ای شــامل آنتی اکســیدان؛ اســتفاده از  ــم غذای رژی
ــه تقویــت  ــات ب میوه هــای رنگــی، ســبزیجات و حبوب

ــد. ــز می انجام ــی مغ ــای عصب مداره
جغتایــی افــزود: آخریــن توصیــه کتــاب خوانــدن 
اســت. کتــاب خوانــدن عامــل مهمــی اســت در 
حفــظ قــوای حافظــه ای؛ خوانــدن کتــاب تاثیــر بســیار 
زیــادی بــر حفــظ قــوای حافظــه و جلوگیــری از 

تحلیــل حافظــه دارد.
یکــی از مشــکات عمــده دوره میانســالی و پــس 
ــن  ــرور از بی ــه م ــدرت حافظــه و ب از آن کــم شــدن ق
ــه  ــدن و نوشــتن ب رفتــن قــوای حافظــه اســت. خوان
ــی حافظــه ای کمــک شــایانی  ــظ حافظــه و توانای حف

می کنــد. ایرنــا

را ه های حفظ توانمندی مغز میانساالن

دوشنبه  16 اسفندماه  1395 ـــمـــاره 386 ســـــال سوم                ݡسݒ

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

 فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح 

و مایه تهییج وجد و نشاط است.

                                                    فهرست غرر، ص157

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

ــــه کثیــــراالنتـشــــــــــــار کـیـمـیـــــــــای وطــــــــــن ـ ـ ـ وزنــامـ ر

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 ونیـــــکـــــــــی:            پســـــــت الکتــر
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــر  ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکات م ــه مش ــیدگی ب رس
ــاط اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس  ارتب
ــش  ــان، در بخ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش ــئول بازاریاب و مس

اینترنــت پرســرعت پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن برنامــه 
ــدند. ش

    بــرای دریافــت اینترنــت پرســرعت بارهــا تمــاس گرفتیــم؛ 
ــا  ــماره م ــامل ش ــات ش ــن خدم ــود ای ــام می ش ــفانه اع ــا متاس ام

نمی شــود. لطفــا راهنمایــی کنیــد.
همان گونــه کــه بارهــا عــرض کردیــم اینترنــت پرســرعت توســط 
ــود  ــتان وج ــطح اس ــام س ــان در تم ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
دارد و شــامل حــال همــه می شــود؛ امــا اگــر تجهیــزات ایــن مشــترک 
ــرات درخواســت  ــه مخاب ــا مراجعــه ب ــد ب گرامــی پی ســی ام باشــد، بای
دهنــد کــه خطشــان بــه بســترهای جدیدتــر برگردانــده شــود؛ اگــر ایــن 
ــات  ــد خدم ــاعت می توانن ــدت ۴8 س ــرف م ــود، ظ ــل ش ــکل ح مش

ــد. ــت کنن ــت پرســرعت را دریاف اینترن
ــر  ــه پ ــک منطق ــای ی ــت پورت ه ــن اس ــز ممک ــع نی ــی مواق در بعض
شــده باشــد؛ امــا وقتــی تقاضــا بــرای دریافــت اینترنــت پرســرعت در 
منطقــه ای زیــاد باشــد، همــکاران مــا در اولیــن فرصــت زیرســاخت های 
ــا کســانی  ــد و مطمئن ــه فراهــم می کنن ــن منطق ــرای ای ــاز را ب ــورد نی م
 کــه زودتــر ثبت نــام کــرده باشــند، در اولویــت واگــذاری قــرار 

دارند.

    چنــد ســال اســت بــرای دریافــت اینترنــت پرســرعت در منطقــه 
بهارســتان اقــدام کرده ایــم؛ امــا هــر بــار اعــام می شــود کــه پورت هــا 
ــل  ــی ح ــه زمان ــکل چ ــن مش ــم ای ــتم بدان ــتند؛ می خواس ــر هس پ

می شــود؟
مــا در بهارســتان مشــترکی کــه چنــد ســال در انتظــار اینترنــت باشــد 
نداریــم؛ امــا اگــر ایــن همشــهری گرامــی چنیــن مشــکلی دارنــد، بایــد 
بــه مرکــز مخابــرات بهارســتان مراجعــه کننــد تــا مشکلشــان بــه صــورت 

مــوردی بررســی شــود.
 اگــر ایــن مشــترک مشــکلی از نظــر بســتر خــط تلفــن نداشــته باشــند 
ــد  ــرات را دریافــت خواهن ــت پرســرعت مخاب ظــرف ۴8 ســاعت اینترن

کــرد.
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