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گاهان، مکر و خیانت و پيمان شکنی  گروهی از ناآ
او  را دلیلی بر هوشیارى و عقل  عمروبن عاص 

گرایش  می پنداشتند و ممکن بود این اندیشه سبب 
كارهاى غیرانسانی و غیراسالمی شود؛  به این گونه 
این گونه  از  پيشگیرى  براى  علیه السالم  امام  لذا 

كردند.  اندیشه های انحرافی، خطبه ای ایراد 
و  خدعه  و  مکر   41 خطبه  در  علیه السالم  امام 
را سخت نکوهش فرمودند  نیرنگ و پيمان شکنی 
وفا  عکس  به  و  كردند  اشاره  آن  شوم  عواقب  به  و 
مثبت  آثار  درباره  سپس  ستودند.  را  صداقت  و 
و  محکم تر  »سپرى  فرمودند:  چنین  عهد  به  وفا 
از آن سراغ ندارم.« )اصوال پایه اصلی  نگهدارنده تر 

دین را وفاى به پيمان ها و تعهدات تشکیل می دهد.(
 در حدیث نبوى در این باره آمده: »ال دین لمن ال 
كه پایبند به عهد و پيمان نیست  عهد له«؛ »كسی 

دین ندارد.« ...
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 کاهش صادرات فوالد 
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آگهی تجدید مزایده عمومی 

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری فوالدشهر را از طریق 
مزایده عمومی به شرکتهای معتبر و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز سه شنبه تاریخ 

95/12/24 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

آگهی تجدید مناقصه 

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از طریق 

مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی 

از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/12/24 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر
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استاد دانشگاه و پژوهشگر
   دکتر محمدجواد قاسمی

کردند:  رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار با دست اندرکاران راهیان نور تبیین 
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این، یک قاعده کلی است که »احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد« 

کنون دچار آن است، این بود که در زمینه   اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشور ا

اقتصادی، اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا می توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند

برای منصرف کردن دشمن از تهاجم اظهار ضعف نکنید؛ قوت خود را آشکار کنید

راهیان نور، فناوری استفاده از ثروت دفاع مقدس است
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                                         استاد دانشگاه و پژوهشگر
دکتر محمدجواد قاسمی

ــه  ــّلط الّل ــد س ــوا العه ــت: »اذا نقض ــده اس ــز آم  و نی
ــم«؛  ــم عدّوه علیه

ــد  ــد، خداون »و هنگامــى کــه مــردم پیمان شــکنى کنن
ــد.« ــر ســر آن هــا مســلط مى گردان دشمنانشــان را ب

ــوى  ــاى معن ــه جنبه ه ــاره ب ــا اش ــر ب ــن پیامب  همچنی
ــِدُر  ــا َیْغ و اخــروى پایبنــدی بــه عهــد فرمودنــد: »َو َم

ــَف اْلَمْرِجــُع.«  ــَم کَْی ــْن َعِل َم
»کســى کــه از چگونگــى رســتاخیز آگاه اســت، هرگــز 

نمى کنــد.« پیمان شــکنى 
نیرنــگ  و  خدعــه  و  پیمان شــکنى  از  مــن  اگــر   
ــى  ــودم؛ ول ــودم، از سیاســتمدارترین مــردم ب ــزار نب بی
هــر پیمان شــکن فریبــکارى گنهــکار اســت و هــر 
گنهــکارى کافــر اســت )کفــر بــه معنــى تــرک اطاعــت 
فرمــان خــدا( و هــر غــّدار و مــکّارى در قیامــت پرچــم 
ــود. ــناخته مى ش ــیله آن ش ــه وس ــه ب ــى دارد ک خاص

 ،2 ج ، لبالغه نهج ا معى بر جا زه و ح تا م شــر ما م ا پیا (
صفحــه  451(

دو نوع سیاست: الهی و شیطانی
ســیایت الهــی: هــدف، تکمیــل مــکارم اخالقــی اســت. 
صداقــت و وفــاداری بــه عهــد و پیمــان و اخالق محــور 
ــور  ــول مح ــد ح ــت بای ــوع، سیاس ــن ن ــت. در ای اس
باشــد. گاهــی  اخــالق  تابــع  و  اخالقــی  مســائل 
ــود. ــی ش ــول اخالق ــدای اص ــد ف ــم بای ــت ه حکوم

ساده زیســتی و مردمــی بــودن  از صفــات بــارز حاکــم 
ــوی( ــی و عل ــدگاه قرآن ــت. )دی اس

ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــالق و سیاس ــیطانی: اخ ــت ش سیاس
جمــع نمى شــود؛ بنابرایــن فرمانروایــى کــه خویشــتن 
را ملــزم بــه رعایــت اصــول اخالقــى مى دانــد، در 
ــش  ــز حاکمیت ــدارد و هرگ ــى ن ــز سیاس ــت مغ حقیق
توجیــه  را  وســیله  هــدف،  یافــت؛  نخواهــد  دوام 
بدهــی.  فریــب  و  بدهــی  وعــده  بایــد  مى کنــد. 

)دیــدگاه ماکیاولــی و عمــرو عاصــی(
پرسش از خود

برمی گزینیــم؟  انتخابــات  در  را  گــروه  کــدام  مــا 
عبــارات متــداول زیــر از کــدام نــوع سیاســت نشــأت 
گرفتــه اســت؟ شــخص منتخــب بایــد زرنــگ و 
پاچه پــاره هــم باشــد. افــراد ســاده و خوش بیــن 
نمی تواننــد.                                                                                                    و  ندارنــد  ای  فایــده  ساده زیســت   و 
ــد.  ــی باش ــد سیاس ــل زد و بن ــد اه ــب بای ــرد منتخ ف

ما خادم نمی خواهیم ما مدیر می خواهیم.  
تعامــل  بــا همــه  را می خواهیــم کــه  مــا کســی 
تقابــل.  نــه  معاویــه  بــا  حتــی  باشــد،  داشــته 
)تعامــل بــا قدرت هــا، تقابــل بــا رهبــر و مــردم(                                                                                                                                        
مــا کســی را می خواهیــم کــه آزادی بیــاورد. مــا کســی 
را می خواهیــم کــه دنیاپســند باشــد )ماهواره هــا و  
شــبکه های اجتماعــی و....( همــه او را بپســندند.

شادی آفرین ها                                
ــال  ــه س ــک ب ــای نزدی ــال و روزه ــی س ــاه پایان در م
نــو هســتیم. معمــول اســت کــه در روزهــای اول 
ــه  ــاری دارد، جامع ــوی به ــوا و ب ــال و ه ــه ح ــال ک س
شــاداب و بانشــاط می شــود؛ امــا اینکــه چــه عواملــی 
ــان  ــه ارمغ ــی را ب ــرور واقع ــادابی و س ــد ش می توانن
ــه  ــتیابی ب ــای دس ــت. راه ه ــی اس ــه مهم ــد، نکت آورن
شــادی در زندگــی، موضوعــی پرجاذبــه و شــیرین 
ــد  ــته و خواه ــیاری داش ــتداران بس ــه دوس ــت ک اس

ــت.  داش
ــود دارد و آشــنایی  ــاره وج ــن ب ــی در ای ــل فراوان عوام
بــا شــیوه درســت و راهــکاری ارزشــمند انســان را بــه 

ــد.  ــت می  کن ــود هدای ــرمنزل مقص س
ثــروت و دارایــی کــه  از دیــدگاه معــارف دینــی، 
ــی از  ــاص دارد، یک ــی خ ــن و جایگاه ــی روش تعریف

اســت.  شــادی آفرین  عوامــل 
در قــرآن از یــک ســو مــال، »فضــل خداونــد« و 
وســیله »قــوام و برپایــی جامعــه« معرفــی شــده کــه 
»ســعادت دنیــا و آخــرت« را بــرای انســان بــه همــراه 
ــته و در  ــی« نداش ــر »ارزش ذات ــویی دیگ دارد و از س
ــی  ــا ارزش ــده ی ــته ش ــر دانس ــی بی  اث ــر اراده اله براب
انــدک در برابــر اعمــال صالــح بــرای آن در نظــر گرفتــه 
و تنهــا زینــت زندگــی شــمرده شــده اســت؛ در حالــی 
کــه زیــورآالت و زینت هــای زندگــی، ارزشــی مســتقل 
خــود  زیبــای  جلــوه  از  کوتاه  مــدت  در  و  نداشــته 
ســاقط می  شــوند. بــا ایــن نگــرش، مــال و مقــام نــزد 
فرعونیــان باعــث ارزش بــوده و ثــروت و رفاه بــا روحیه 
تجاوزگــری مال دوســتی و تــرک انفــاق همــراه گشــته 
ــده حــوادث، عاملــی کــم  ارزش خواهــد  ــرای آین  کــه ب

بود.
ــت  ــروت، دو شــخصیت مثب ــان ث ــرای صاحب ــرآن ب ق
و منفــی ترســیم کــرده اســت؛ یکــی ثــروت خدیجــه 
اســت کــه عامــل ارزشــمند غنــای رســول خــدا و 
ــان  ــالت بی ــغ رس ــرت در تبلی ــی آن حض ــی مال توانای
ــارون عامــل  ــی سرشــار ق شــده اســت. ســپس دارای
ــی  ــرت موس ــن حض ــی در آیی ــرمایه  داری و سرکش س
ــه  ــدی منحــرف ـ ک ــوان ثروتمن ــه عن ــی و از او ب معرف
ــد  ــران خواه ــرای دیگ ــی ب ــی وی عبرت ــتان زندگ داس

ــاد شــده اســت!  ــود ـ ی ب
ــل  ــروت، عام ــت از ث ــتفاده نادرس ــر آن اس ــزون ب اف
ــار  ــی از آث ــی و فخرفروش ــه و خودنمای ــقوط جامع س
ســوء دارایــی گوشــزد شــده و در کنــار ایــن دو، آتــش 
عــذاب الهــی پایــان کار ثروت  انــدوزان زشــت  کردار 
دانســته شــده اســت. خداونــد حکیــم، ســرانجام 
ــرت  ــنی از بصی ــدگاه، راه روش ــن دو دی ــن ای ــود بی خ
و بینایــی ارائــه کــرده؛ »ثــروت را علــت تــام ســعادت، 
را  آن  بلکــه  ندانســته،  خوشــبختی«  و  شــادکامی 
ــد  ــه می  توان ــد ک ــی می  کن ــزاری معرف ــاز و اب زمینه  س
در دســت صاحبــان آگاهــی و هوشــیاری قــرار گرفتــه 
و آنــان را بــه ارزش هــای واالی انســانی، پایندگــی 
و جاودانــی برســاند؛ بــه گونــه  ای کــه نــگاه تمــام 
ــرت  ــان را دچــار حی ــره ســاخته و آن ــازدگان را خی  دنی

نماید.
ــرای  ــد ب ــی را بای ــه علت ــف چ ــن وص ــا ای ــال و ب ح
ــال  ــه بیت الم ــان در کیس ــه دستش ــی ک ثروت اندوزان
اســت، متصــور شــد و بــرای کســانی کــه بــا تصویــب 
ــد  ــاز می کنن ــی ب ــدوزی برخ ــر ثروت ان ــون، راه را ب قان
چــه بایــد اندیشــید؟ آیــا حقــوق 24 میلیونــی پیمودن 

مســیر اشــرافیت نیســت.

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

الریجانی در مراسم رونمایی از خودروی جدید 
سایپا:

 مراکز مهم تحقیق آمریکا 

در دست جوانان خوش فکر ایرانی 
رئیــس مجلــس گفــت: برخــی از جوانــان خوش فکــر 
آمریــکا کار  تحقیــق  مراکــز  مهم تریــن  در  ایرانــی 
می کننــد کــه بایــد محیــط را فراهــم کنیــم تــا از آنــان 

در کشــور بهــره بریــم.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن علــی الریجانــی، رئیــس  ب
 16 )دوشــنبه  دیــروز  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
ــی از محصــول  ــا حضــور در مراســم رونمای اســفند( ب
ــت:  ــار داش ــایپا اظه ــازی س ــرکت خودروس ــد ش جدی
ــی  ــه گزارش های ــود ک ــحال کننده ب ــن خوش ــرای م ب
دربــاره  خودروســازی  ایــن  مســئوالن  ســوی  از 
پیشــرفت های ایــن شــرکت خودروســازی ارائــه شــد و 
قطعــا بــرای بازدیــد از ایــن مجموعــه، یــک روز کامــل 

ــاز اســت. نی
وی بــا بیــان اینکــه ســایپا یکــی از واحدهــای تولیــدی 
 مهــم کشــور اســت، ادامــه داد: بــه دلیــل فــراز 
 و فرودهایــی کــه ایــن شــرکت خودروســازی داشــت 
ــه  ــرار گرفت ــس ق ــائلش در مجل ــان مس ــا در جری م

ــم. ــران آن بودی ــم و نگ بودی
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب نماینــده مــردم قــم در مجلــس ب
ــرای صنعــت  ــه ای ب ــم و پای خودروســازی بخــش مه
کشــور اســت، افــزود: در ایــران از ایــن جهــت گام هــای 
بلنــدی در طــول ادوار مختلــف بایــد برداشــته می شــد؛ 
اگرچــه در زمان هایــی دچــار نقایصــی شــد، ولــی 
ــع مهــم  ــا صنعــت خودروســازی، یکــی از صنای اصالت
کشــور اســت کــه بــه همیــن دلیــل نگرانی هایــی 

ــود. ایجــاد شــده ب
رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه توجــه بــه بخش 
 تحقیــق و توســعه در کشــور بایــد افزایــش پیــدا کنــد 
ایــن اســت  گفــت: یکــی از ضعف هــا در کشــور 
ــگاه  ــق ن ــش تحقی ــه بخ ــی ب ــای صنعت ــه بنگاه ه ک

ــت. ــت اس ــن نادرس ــه ای ــد ک ــدت ندارن درازم
ــه بخــش تحقیــق  ــی ادامــه داد: بی توجهــی ب  الریجان
ــب  ــو عق ــوژی ن ــه از تکنول ــده ک ــث ش ــعه باع و توس
بمانیــم؛ اگرچــه جوانانــی در کشــور داریــم کــه ذهــن 

ــد. ــی دارن فعال
وی تصریــح کــرد: برخــی از جوانــان خوش فکــر 
توســعه  و  تحقیــق  مراکــز  مهم تریــن  در  ایرانــی 
آمریــکا کار می کننــد کــه بایــد محیــط را فراهــم 
ــره  ــان به ــور خودم ــان در کش ــن جوان ــا از ای ــم ت  کنی

بریم.
ــش  ــه در بخ ــر چ ــرد: ه ــح ک ــس تصری ــس مجل رئی
آینــده  ســرمایه گذاری کنیــم،  توســعه  و  تحقیــق 

صنعــت کشــور را بیمــه کرده ایــم. مهــر

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

 بررسی صالحیت داوطلبان 

انتخابات میان دوره ای مجلس آغاز 

شد
بررســی  کــرد:  اعــالم  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
صالحیــت داوطلبــان انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
ــاز شــده  ــی آغ شــورای اســالمی در هیئت هــای اجرای

ــت. اس
ســید ســلمان ســامانی بــا اشــاره بــه اینکــه ثبت نــام 
از نامزدهــای انتخابــات میــان دوره ای مجلــس شــورای 
اســالمی در چهــار حــوزه انتخابــی و همچنیــن در 
ســتاد وزارت کشــور در کمــال صحــت و آرامــش برگــزار 
ــراد  ــن اف ــار کــرد: اســامی و مشــخصات ای شــد، اظه
ــت احــوال،  ــی ثب ــه اســتعالم یعن ــه مراجــع چهارگان ب
انتظامــی، دادگســتری و وزارت اطالعــات  نیــروی 
ــا 18 اســفند فرصــت  ــن مراجــع ت ارســال شــده و ای
دارنــد نتیجــه اســتعالم ها را در حــوزه مربــوط بــه 

ــد. خــود اعــالم کنن
بررســی  اســفند   15 از  افــزود:  هممچنیــن  وی 
هیئت هــای  در  نیــز  داوطلبــان  ایــن  صالحیــت 
ــه خواهــد  ــا 24 اســفند ادام ــاز شــده و ت ــی آغ  اجرای

داشت.
ایــن   اینکــه  بیــان  بــا  وزارت کشــور  ســخنگوی 
و  شــهر  شــوراهای  انتخابــات  اولیــن  انتخابــات 
روستاســت کــه در آن ارائــه گواهــی سوءپیشــینه  
الزامــی اســت، اظهــار کــرد: مــا مکلفیــم از داوطلبــان 
ــاه  ــر ســه م گواهــی عــدم سوء پیشــینه را کــه حداکث
از تاریــخ صــدور آن اعتبــار دارد، اخــذ کنیــم؛ بنابرایــن 
از کســانی کــه قصــد نامــزدی در انتخابــات شــوراها را 
دارنــد، تقاضــا داریــم از هم اکنــون بــرای اخــذ گواهــی 

ــنا ــد. ایس ــدام کنن ــینه اق سوءپیش

ــالب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
بــا  اســالمی، صبــح دیــروز )دوشــنبه( در دیــدار 
دســت اندرکاران راهیــان نــور و جمعــی از ســرداران 
و رزمنــدگان دفــاع مقــدس، دوران هشــت  ســاله 
فرهنگــی  ثروت هــای  از  یکــی  را  مقــدس  دفــاع 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتند و ب ــور دانس ــمند کش ــاب و ارزش ن
ــم  ــزرگ و مه ــیار ب ــکاری بس ــور، ابت ــان ن ــه راهی اینک
 و یــک فنــاوری نویــن بــرای اســتفاده از ثــروت 
ــا  ــد: تنه ــاع مقــدس اســت، گفتن و معــدن طــالی دف
راه مقابلــه بــا طراحی هــای فرهنگــی بدخواهــان تولیــد 
فرهنگــی و اســتفاده از ثــروت غنــی و سرچشــمه قــوی 

ــه عرصه هاســت. ــدس در هم ــاع مق دوران دف
از  تشــکر  بــا  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر   
ــد  ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــور، ب ــان ن ــت اندرکاران راهی دس
ــام هللا  ــادآوری ای ــر ی ــی ب ــم مبن ــد در قــرآن کری  خداون
ــدس  ــاع مق ــذار، دوران دف ــزرگ و تأثیرگ ــای ب و روزه
را از جملــه ایــام هللا و روزهــای تاریخ ســاز ملــت ایــران 
خواندنــد و افزودنــد: بــه هیچ وجــه نبایــد گذاشــت کــه 
دفــاع مقــدس و درس هــای آن بــه فراموشــی ســپرده 

شــود.
ــی  ــور را عامل ــان ن ــه ای، راهی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ارزش هــا  شــدن  فرامــوش  از  جلوگیــری  بــرای 
و  خواندنــد  مقــدس  دفــاع  دوران  درس هــای  و 
ــر  ــالی ه ــرفت و اعت ــرای پیش ــد: ب ــان کردن خاطرنش
ــا  ــرد ت ــت ک ــتمر از آن مراقب ــور مس ــه ط ــد ب کاری بای
ــه  ــود و البت ــرف نش ــی منح ــیر اصل ــدام از مس آن اق
پیشــرفت و اعتــال نیــز بــا گفتــن و آمــار دادن محقــق 
ــر  ــه کار را ب ــول و نتیج ــد محص ــه بای ــود؛ بلک نمی ش

روی زمیــن مشــاهده کــرد.
ــه ثروت هــای طبیعــی و انســانی  ــا اشــاره ب ایشــان ب
ملت هــا و کشــورهای مختلــف گفتنــد: ملــت و کشــور 
ایــران دارای ثروت هــا و نقــاط قــوت فــراوان طبیعــی 
ــا  ــن ثروت ه ــی از مهم تری ــا یک ــت؛ ام ــانی اس و انس
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــود روحی ــی، »وج ــای فرهنگ و ارزش ه
ــان  ــن« در می ــت در راه دی ــزه حرک ــدت و انگی مجاه

اکثریــت مــردم اســت.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی افزودنــد: »اعتقــاد بــه 
ایســتادگی در مقابــل زورگــو« و همچنیــن اعتقــاد 
ــر  ــد ب ــدون تردی ــم، ب ــه اینکــه »اگــر ایســتادگی کنی ب
 دشــمن غلبــه خواهیــم کــرد«، از دیگــر ثروت هــا 
ــر  ــه اگ ــران اســت ک ــت ای ــی مل ــای فرهنگ و ارزش ه
ــوند  ــدان آورده ش ــه می ــود و ب ــته ش ــه داش ــده نگ زن
ــد آنچــه  ــود؛ همانن ــد ب ــی خواهن ــای بزرگ منشــأ کاره
ــاع  ــالمی و در دوران دف ــالب اس ــروزی انق ــه در پی ک

ــاد. ــاق افت ــدس، اتف مق
جنــگ  درخصــوص  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
تحمیلــی بــه یــک نکتــه کلیــدی و مهــم اشــاره کردنــد 
و گفتنــد: علــت شــروع جنــگ تحمیلــی ایــن بــود کــه 
دشــمن بعثــی و حامیانــش در مــا احســاس ضعــف 
کردنــد و اگــر از تصــرف چنــدروزه تهــران مطمئــن 

ــد. ــاز نمی کردن ــگ را آغ ــا جن ــد، قطع نبودن
ایشــان تأکیــد کردنــد: ایــن، یــک قاعــده کلــی اســت 
ــه  کــه »احســاس ضعــف موجــب تشــویق دشــمن ب
حملــه خواهــد شــد«؛ بنابرایــن اگــر می خواهیــد 
ــان  ــد از نش ــد، بای ــرف کنی ــم منص ــمن را از تهاج دش
دادن احســاس ضعــف بپرهیزیــم و نقــاط قــوت 

ــم. ــکار کنی ــم، آش ــار داری ــه در اختی ــی را ک فراوان
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ایــن قاعــده کلــی در عرصه هــای فرهنگــی و اقتصــادی 
افزودنــد: اشــتباه برخــی در  نیــز صــادق اســت، 
چالــش بــزرگ اقتصــادی کــه کشــور اکنــون دچــار آن 
اســت، ایــن بــود کــه در زمینــه اقتصــادی اظهــار ضعــف 
شــد و دشــمن دیــد کــه اینجــا می تــوان فشــار آورد و 

ــد. ــاد کردن فشــار را زی
ایشــان پــس از بیــان ایــن نکتــه بــار دیگــر بــه موضوع 
دوران دفــاع مقــدس بازگشــتند و بــا طــرح ایــن 
ــگ  ــاز جن ــان آغ ــا در زم ــران واقع ــا ای ــه »آی ســوال ک
ضعیــف بــود«، بــه تبییــن شــرایط آن روزهــا پرداختنــد 
ــد: ایــران در روزهــای آغــاز جنــگ  و خاطرنشــان کردن

بــه صــورت بالفعــل ضعیــف بــود؛ زیــرا نیــروی نظامــی 
منســجم و منظــم و تجهیــزات کافــی وجــود نداشــت 
ــد  ــناخته بودن ــوز ناش ــم هن ــزات ه ــی از تجهی و بعض
ــه  ــان تجرب ــا آن زم ــران ت ــت ای ــه، مل ــر اینک و مهم ت

جنــگ نداشــت.
نتیجــه  گفتنــد:  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــا حــدود 12  شــرایط آن روز، ایــن شــد کــه دشــمن ت
کیلومتــری اهــواز پیشــروی کــرد، امــا بــا نهیــب امــام 
بزرگــوار کــه یکــی از معجــزات دهــر و از آیــات بــزرگ 
الهــی بــود، نیروهــای مســلمان و انقالبــی اعــم از 
ــن  ــد و ضم ــدان آمدن ــه می ــش، ســپاه و بســیج ب ارت
ــود  ــوت خ ــاط ق ــود، از نق ــات موج ــتفاده از امکان اس
ــه  ــکار عمــل ب ــت و ســازماندهی و ابت ــه مدیری از جمل
خوبــی بهــره گرفتنــد و بــا ایمــان و شــجاعت توانســتند 

ــد. ــون کنن ــگ را دگرگ ــه جن صحن
ایشــان بــا اشــاره بــه فاصلــه زمانــی انــدِک یک ســال 
ــال  ــن س ــا فروردی ــال 1۳5۹ ت ــهریور س ــم از ش و نی
1۳61، خاطرنشــان کردنــد: نیروهــای مؤمــن و انقالبــی 
در ایــن مــدت توانســتند پیشــروی دشــمن تــا نزدیکی 
ــدود  ــارت ح ــن و اس ــات فتح المبی ــه عملی ــواز را ب اه
ــد  ــل کنن ــمن تبدی ــای دش ــر از نیروه ــزار نف دوازده ه
ــه  ــرای هم ــمند ب ــزرگ و ارزش ــروت ب ــک ث ــن، ی و ای

ــت. دوران هاس
ــراد  ــاد از اف ــا انتق ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ  رهب
دفــاع  دوران  دارنــد  تــالش  کــه  جریان هایــی  و 
مقــدس را در جامعــه کم رنــگ کننــد یــا بــر ضــد 
ــد  ــراد همانن ــن اف ــد: ای ــد، افزودن ــخن می گوین آن س
کســانی هســتند کــه کتاب هــای خطــی نفیــس یــک 
ــت را  ــروت نفــت یــک مل ــا ث ــد ی ــت را آتــش بزنن مل

ــد. ــا بریزن ــه دری ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بی توجهــی بــه دوران 
دفــاع مقــدس یــا حرکــت در جهــت مخالــف آن را از 
ــد  ــت خواندن ــاز مل ــِی تاریخ س ــروت مل ــردن ث ــن ب بی
ــوص  ــن خص ــد در ای ــئوالن بای ــد: مس ــد کردن و تأکی
مراقــب باشــند و نگذارنــد فیلــم یــا کتــاب یــا مطالــب 
دیگــر بــر ضــد ارزش هــا و گنــج عظیــم دفــاع مقــدس، 
ــی  دو  ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــد شود.ایش تولی
ــد: در  ــد، گفتن ــتباه می گیرن ــر اش ــا یکدیگ ــه را ب مقول
اینکــه جنــگ خشــن و خســارت بار اســت، شــکی 
نیســت؛ امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه اگــر ملتــی 
مــورد تهاجــم قــرار گیــرد، ولــی نیــرو و قــدرت خــود را 

ــاد؟ ــاورد، چــه اتفاقــی خواهــد افت ــدان نی ــه می ب
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی افزودنــد: دوران دفــاع 
مقــدس در واقــع مقولــه ای حیاتــی و همچــون َنَفــس 
ــس  ــن َنَف ــر ای ــود و اگ ــران ب ــت ای ــرای مل کشــیدن ب

ــرد. ــت می ُم ــد، مل ــیده نمی ش کش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطــرات فــراوان، پرمغــز 

 و گویــای دوران دفــاع مقــدس را ثروتــی عظیــم 
و ملــی دانســتند و تأکیــد کردنــد: آن رزمنــده همدانــی 
ــتر  ــال بیش ــت س ــدس بیس ــاع مق ــه در دوران دف ک
ــه  ــوزد ک ــا می آم ــه م ــود ب ــرات خ ــت، در خاط نداش
ــدا  ــوی، ابت ــاردار رد ش ــیم خ ــی از س ــر می خواه »اگ
بایــد از ســیم خــاردار َنفــس خــود عبــور کنــی«؛ یعنــی 
ــم  ــتیم نمی توانی ــود هس ــار خ ــه گرفت ــی ک ــا هنگام ت

ــم. ــام دهی کاری انج
    راهیــان نــور فنــاورِی اســتفاده از ثــروت عظیم و 

معــدن طــای دوران دفــاع مقدس اســت
ــروت  ــر ث ــتفاده از ه ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب  ایش
و گنجــی نیازمنــد فنــاوری اســت، خاطرنشــان کردنــد: 
راهیــان نــور در واقــع فنــاورِی اســتفاده از ثــروت 
عظیــم و معــدن طــالی دوران دفــاع مقــدس اســت.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر لــزوم 
در  مقــدس  دفــاع  غنــی  محتــوای  از  اســتفاده 
همچنیــن  و  دانشــگاه ها  و  درســی  کتاب هــای 
کارهــای هنــری گفتنــد: مســئوالن، به ویــژه مســئوالن 
ــن  ــه ای ــد خــود را موظــف ب ــی و دانشــگاه ها بای دولت

کار بداننــد.
ــدرکاران  ــه دســت ان ــالب اســالمی ب ــر معظــم انق رهب
گونــه ای  بــه  کردنــد:  توصیــه  نیــز  نــور  راهیــان 
مناطــق  از  بازدیدکننــدگان  برنامه ریــزی کنیــد کــه 
عملیاتــی دفــاع مقــدس، پــس از بازگشــت، پیونــدی 
ــای آن  ــم و ارزش ه ــه مه ــن حادث ــا ای ــتنی ب ناگسس

ــد. ــدا کنن پی
ــج  ــر تروی ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
کتاب هــا و فرهنــگ دفــاع مقــدس در قالب هــای 
ــادگاران   مختلــف هنــری و همچنیــن قدرشناســی از ی
و ســرداران دفــاع مقــدس گفتنــد: اگــر در زمینــه دفــاع 
مقــدس، کار فرهنگــی و تولیــد فرهنگــی مســتمر 
ــا و  ــل طراحی ه ــور در مقاب ــد، کش ــته باش ــود داش وج

ــد. ــد ش ــوی خواه ــی، ق ــای فرهنگ توطئه ه
    نتیجــه ضعــف در تولیــد فرهنگــی، واردات و 
قاچــاق فرهنگــی و کمــر راســت نکــردن تولیــد داخــل 

است
ــاد  ــوی در اقتص ــه ق ــه بنی ــتیابی ب ــه دس ــان الزم  ایش
ــی دانســتند و  ــوی فرهنگ ــه ق ــم، بنی و سیاســت را ه
بــا تأکیــد بــر اینکــه سرچشــمه قــوت فرهنگــی کشــور، 
ــز  ــگ نی ــد: فرهن ــاع مقــدس اســت، افزودن دوران دف
ــی  ــه فرهنگ ــر در عرص ــت و اگ ــاد اس ــد اقتص همانن
تولیــد نداشــته باشــیم، نیازمنــد واردات خواهیــم شــد 
ــد  ــردن تولی ــت نک ــر راس ــم »کم ــه واردات ه و نتیج

ــی« خواهــد شــد. داخل
ــوص  ــن خص ــالمی در همی ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــد  ــاره کردن ــور اش ــادی کش ــائل اقتص ــی مس ــه بعض ب
ــور، واردات  ــکالت کش ــی از مش ــروز یک ــد: ام و  گفتن

ــل  ــاب در مقاب ــاب و کت ــدی بی حس ــا ح ــراوان و ت ف
ــت. ــی اس ــص داخل ــد ناق تولی

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای نتیجــه پاییــن بــودن 
تولیــدات فرهنگــی را واردات رســمی و قاچــاق در 
و خاطرنشــان کردنــد:  فرهنــگ خواندنــد  بخــش 
ــن  ــه ای ــت و هم ــاد اس ــی زی ــون واردات فرهنگ اکن
ــر  ــرای تغیی ــمنان ب ــی دش ــوب طراح ــوارد در چارچ م
ــام  ــالب و ام ــق انق ــلی عاش ــوان از نس ــل ج  دادن نس
و ارزش هــا بــه یــک عنصــر وابســته بــه فرهنــگ غــرب 

و بی خاصیــت بــرای کشــور اســت.
خطرناک تــر  را  فرهنگــی  طراحی هــای  ایشــان 
نظامــی  تهدیــد  حتــی  و  امنیتــی  توطئه هــای  از 
ــد: حرکــت نظامــی دشــمن، ملــت  دانســتند و افزودن
را مســتحکم تر و منســجم تر می کنــد، امــا حملــه 
فرهنگــی اراده هــا را تضعیــف می کنــد و نســل جــوان 

از کشــور می گیــرد. را 
    توصیه به گزارشگران و راویان راهیان نور

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پایــان یــک توصیــه 
ــتند. ــور داش ــان ن ــان راهی ــگران و راوی ــه گزارش ــم ب ه
ــا  ــور ب ــان ن ــرای راهی ــگری ب ــد: گزارش ــان گفتن ایش
بســیار  معمولــی  گردشــگران  بــرای  گزارشــگری 
ــد  ــوا بای ــور، محت ــان ن ــرا در راهی ــت؛ زی ــاوت اس متف
مملــو از تبییــن و بیــان حقایــق، معرفــت و نقــاط 

برجســته دوران دفــاع مقــدس باشــد.
ــه  ــن موضــوع ب ــه ای ــد: البت ایشــان خاطرنشــان کردن
معنــای اغراق گویــی در مــورد دفــاع مقــدس نیســت؛ 
ــار  ــا در کن ــی ناکامی ه ــواری ها و برخ ــد دش ــه بای بلک
دفــاع  دوران  فــراوان  قــوت  نقــاط  و  موفقیت هــا 

ــود. ــان ش ــدس بی مق
بیــان  افزودنــد:  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــؤ  ــه تألل ــود ک ــب می ش ــدس موج ــاع مق ــق دف حقای
ــان  ــدس نمای ــاع مق ــهدای دف ــاب و ش ــان های ن انس

ــود. ش
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن حضــرت آی
ــتان  ــاه، کردس ــالم، کرمانش ــتان، ای ــتان های خوزس اس
ــج اســتان مقصــد  ــوان پن ــه عن ــی ب و آذربایجــان غرب
کاروان هــای راهیــان نــور، خاطرنشــان کردنــد: هریــک 
از ایــن اســتان ها ارزش و جایــگاه خــود را دارنــد 
ــن  ــان شــوند؛ ضم ــدگان بی ــرای بازدیدکنن ــد ب ــه بای ک
ــه  ــورد توج ــد م ــز بای ــتان ها نی ــن اس ــردم ای ــه م  آنک
و پشــتیبانی قــرار گیرنــد؛ زیــرا اگــر حمایت هــای 
پیــش  جنــگ  نبــود، کار  اســتان ها  ایــن  مــردم 

. نمی رفــت
ــان  ــلح: راهی ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س     رئی

نــور می توانــد جریان ســاز باشــد
 پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــالب اســالمی
نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس  باقــری،  سرلشــکر 
فعال ســازی  بــه  اشــاره  بــا  گزارشــی  در  مســلح، 
ــا  ــور ت ــرب کش ــمال غ ــور از ش ــان ن ــان راهی 5۷ یادم
خلیــج فــارس و ســواحل مکــران گفــت: راهیــان نــور 
ــادر  ــش ق ــگری تعالی بخ ــل از گردش ــه ای بی بدی نمون
ــالب اســالمی  ــت انق ــظ هوی ــر حف ــالوه ب ــا ع  اســت ت
و دفــاع مقــدس و جلوگیــری از تحریــف و فراموشــی 
هشــت ســال مجاهــدت مــردم ایــران، نقــش موثــری 
ــا  ــی ایف ــی و اجتماع ــدار فرهنگ ــت پای ــظ امنی در حف
کنــد. سرلشــکر باقــری بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــق  ــت مناط ــا معرف ــارِت ب ــور زی ــه منظ ــده ب انجام ش
عملیاتــی و شناســاندن ارکان برجســته دفــاع مقــدس 
ــان  ــزی راهی ــتاد مرک ــال در س ــرارگاه فع ــزود: 1۰ ق اف
 نــور بــا حضــور15۰ هــزار خــادم، مبّلــغ، راوی و عناصــر 
اجرایــی بــرای خدمــت بــه 6 میلیــون زائــر راهیــان نــور 

ــد.  ــت می کنن فعالی
ــا  ــرد: م ــد ک رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح تأکی
ــت  ــه ماهی ــاد ب ــا اعتق ــالمی ب ــالب اس ــربازان انق س
آمریــکای  به ویــژه  دشــمنان،  دشــمنِی  مبنایــی 
جنایتــکار، بــر ایــن باوریــم کــه دشــمن در ضعیف تریــن 
موقعیــت خــود قــرار گرفتــه و راهیــان نــور می توانــد بــا 
ــی، جریان ســاز  ــرد فرهنگ ــادی در عرصــه نب ــر جه تفک

ــری ــانی رهب ــگاه اطالع رس ــد. پای باش

مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع   وزیــر 
حــق  جامعــه  آحــاد  همــه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــد، تاکیــد کــرد:  ــر از امنیــت را دارن بهره منــدی براب
امنیــت بــرای کســانی کــه علیــه حاکمیــت اقــدام 

نــدارد. موضوعیتــی  می کننــد، 
ســردار حســین دهقــان صبــح دیــروز در همایــش 
ملــی »بهــره وری در بخــش دفاعــی کشــور« اظهــار 
ــارت  ــلح عب ــای مس ــره وری در نیروه ــت: به داش
اســت از دســتیابی بــه حداکثــر قــدرت بازدارندگــی 

و دفاعــی و ایفــای نقــش در توســعه ملــی. 
مــا بایــد همــواره ایــن آمادگــی را داشــته باشــیم 
ــته  ــور داش ــاع حض ــه دف ــمندانه در عرص ــا هوش ت

ــویم. ــردی نش ــری راهب ــار غافلگی ــیم و دچ باش

ســردار دهقــان در ادامــه اظهــارات خــود بــا بیــان 
ــت و ایجــاد  ــن امنی ــا تامی ــه دولت ه ــه وظیف اینک
زیســت مناســب اســت، گفــت: امنیــت و توســعه 
دو روی یــک ســکه هســتند. اگــر توســعه در 
ــارات  ــد انتظ ــردم نتوانن ــد و م ــوری رخ نده کش
امنیــت  دریافــت کننــد،  از حاکمیــت  را  خــود 
بــه وجــود نمی آیــد و از طــرف دیگــر امنیــت 
ــم  ــات را فراه ــن اقدام ــتر ای ــود بس ــه خ ــه نوب  ب

می آورد.

وی بــا بیــان اینکــه امنیــت یــک خدمــت خالــص 
ــی  ــاز دائم ــک نی ــن ی ــت: ای ــود، گف ــی می ش تلق
مســتمر و ضــروری اســت. مــا هیــچ گاه جامعــه را 
مســتغنی از ایــن نمی بینیــم کــه امنیــت نخواهــد.

وی بــا بیــان اینکــه امنیــت بــه عنــوان یــک 
کاالی عمومــی غیرقابــل منــع اســت، گفــت: همــه 
ــر از امنیــت را   آحــاد جامعــه حــق بهره منــدی براب
ــه  ــت ک ــانی اس ــرای کس ــت ب ــن امنی ــد. ای دارن
ــته از اراده  ــه برخاس ــی ک ــر سیاس ــک چت ــر ی زی
ملــت اســت، قــرار می گیرنــد. امنیــت بــرای 
افــرادی کــه علیــه حاکمیــت اقــدام می کننــد   

موضوعیتــی نــدارد. فــارس

ــا اشــاره بــه ادعاهــای اخیــر  رئیــس قــوه قضائیــه ب
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــکا علی ــری آمری ــوق بش حق
ایــران، به ویــژه ادعاهــای بی اساســی کــه در گــزارش 
ــات  ــاره انتخاب ــور درب ــن کش ــه ای ــور خارج وزارت ام
ریاســت جمهــوری ســال ۹2 در ایــران مطــرح شــده 
اســت، خواســتار واکنــش و پاســخ قاطــع دولــت بــه 

ایــن ادعاهــا شــد.
آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
قضایــی بــا اشــاره بــه دعــاوی حقــوق بشــری 
دولــت آمریــکا علیــه جمهــوری اســالمی ایــران طــی 
روزهــای اخیــر، ایــن اقــدام را یــک رســم همیشــگی 
 از ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا توصیــف کــرد 
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــه مس ــا ک ــت: آمریکایی ه و گف

ــری  ــوق بش ــد حق ــات ض ــواع جنای ــه ان ــان ب دستش
 در ویتنــام، فلســطین، عــراق، افغانســتان، یمــن 
ــد  ــق ندارن ــت، ح ــوده اس ــان آل ــاط جه ــایر نق و س
ــرح  ــران مط ــور ای ــه کش ــری علی ــوق بش ــای حق ادع
فــارغ  تأکیــد کــرد:  قضائیــه  قــوه  کنند.رئیــس 
از اینکــه چــه کســی در کشــور مــا بــه ریاســت 
جمهــوری می رســد، چنیــن ادعاهایــی را توهیــن  
بــه دولــت و ملــت ایــران می دانیــم و از دولــت 
می خواهیــم عــالوه بــر موضع گیری هــای مرســوم 
ــطوح  ــه، در س ــور خارج ــرم وزارت ام ــخنگوی محت س

ــای  ــل ادعاه ــن قبی ــه ای ــه ب ــخی قاطعان ــر پاس باالت
بدهنــد.  توهین آمیــز 

رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــوی  ــال ۹5 از س ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــاد  ــال »اقتص ــوان س ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
اقتصــاد  تحقــق  عمــل«،  و  اقــدام  مقاومتــی، 
ــا  ــوا، نهاده ــه ق ــکاری هم ــرو هم ــی را در گ  مقاومت
 و مــردم دانســت و تصریــح کــرد: ســهم افــراد 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  در  نهادهــا  و 
ــت  ــه دول ــا وظیف ــت. قطع ــاوت اس ــی متف مقاومت
بــه عنــوان قــوه ای کــه در رأس امــور اجرایــی کشــور 
ــت،  ــتر اس ــر و بیش ــه مهم ت ــن زمین ــرار دارد در ای ق
امــا همــه وظایــف بــر عهــده دولــت نیســت. میــزان

وزیر دفاع:

امنیت برای کسانی که علیه حاکمیت اقدام می کنند، موضوعیتی ندارد

درخواست رئیس دستگاه قضا از دولت: 

به ادعای آمریکا پاسخ قاطع دهید

رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار با دست اندکاران راهیان نور تبیین کردند:

اظهار ضعف نکنید
این، یک قاعده کلی است که »احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد« 

در چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون دچار آن است، برخی اشتباه و اظهار ضعف کردند
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ــی  ــع طبیع ــای مناب ــوزی ها در عرصه ه ــد آتش س  70 درص
ــه دلیــل ســهل انگاری رخ داده اســت. اســتان اصفهــان ب

 مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا 
ــه  ــی اســت ک ــع طبیعــی اصل ــان اینکــه حفاظــت از مناب بی
مــردم بایــد در آن مشــارکت داشــته باشــند، گفــت: اگــر ایــن 
اتفــاق نیفتــد، منابــع طبیعــی دچــار مشــکالت بســیار خواهد 
ــه  ــار عرص ــون هکت ــه 9.5 میلی ــم هم ــا نمی توانی ــد و م ش

منابــع طبیعــی را در اصفهــان حفــظ کنیــم. 
ــگار  ــش خبرن ــه پرس ــخ ب ــاملی در پاس ــین ش محمدحس
کیمیــای وطــن دربــاره میــزان منابــع طبیعــی طعمــه آتــش 
اشــاره کــرد: در ســال 95، 329 مــورد آتش ســوزی در 2 
ــت  شــده  ــی اســتان ثب ــار از اراضــی مرتع ــزار و 184 هکت ه
ــوزی ها  ــن آتش س ــد از ای ــف 30 درص ــت تأس ــا نهای ــه ب ک
ــل  ــه دلی ــز ب ــد آن نی ــوده و 70 درص ــدی ب ــورت عم ــه  ص ب

ســهل انگاری رخ داده اســت.
در  آتش ســوزی ها  بیشــتر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
شهرســتان های بوئیــن و میاندشــت، فریدونشــهر، چــادگان 
و ســمیرم رخ داده، افــزود: آتش ســوزی های عمــدی در 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــرف اراض ــت تص جه

    کاشت هکتاری نهال  درپایگاه شهید بابایی
ــن  ــش روی ای ــات پی ــن اقدام ــه مهم تری ــاره ب ــا اش وی ب
ــار از  ــال در 2500 هکت ــت نه ــاری، از کاش ــال ج ــاد در س نه
ــه پایــگاه هوایــی شــهید  اراضــی شــرق اصفهــان مشــرف ب
بابایــی خبــر داد و گفــت: 500 هکتــار کاشــت نهــال در داخــل 
پایــگاه و بقیــه در اراضــی نزدیــک بــه پایــگاه شــهید بابایــی 
ــن کار  ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــه آب م ــد شــد. البت انجــام خواه
ــن می شــود.  ــز از محــل پســاب فاضــالب ســجزی تأمی نی
بیابان زدایــی  اینکــه جهــت  از  ابــزار خرســندی  بــا  وی 
ــرای  ــا مشــارکت کشــاورزان آن منطقــه ب دشــت ســجزی ب
ــازندگی  ــیج س ــا بس ــاب ب ــه پس ــر ثانی ــر ب ــال 200 لیت انتق
تفاهم نامــه ای منعقــد شــده تــا 5 هــزار هکتــار از ایــن 
دشــت را جنــگل کاری کنیــم، ادامــه داد: اگــر اعتبــارات ایــن 
ــار از  ــزار هکت ــز 5 ه ــده نی ــال آین ــود، س ــن ش ــرح تأمی ط
اراضــی را تحــت پوشــش قــرار خواهیــم داد تــا کانون هــای 

ــم. ــت کنی ــادی را تثب ــایش ب فرس
    پروژه های شاخص منابع طبیعی در اصفهان

ــن  ــط ای ــاخص توس ــروژه ش ــرای 123 پ ــپس از اج وی س
اداره در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: ایــن پروژه هــا 
جنــگل کاری  بیابان زدایــی،  آبخیــزداری،  حوزه هــای   در 
ــگان حفاظــت  ــزی و مهندســی، ی ــرداری، ممی ــع، بهره ب مرت

بــا اعتبــاری بالــغ  بــر 425 میلیــارد ریــال بــوده اســت. 
ــع طبیعــی  وی از حضــور رئیــس ســازمان جنگل هــا و مرات
در هفتــه آینــده در اصفهــان خبــر داد و اظهــار کــرد: 18 پــروژه 
ــا  ــزی ب ــی و ممی ــزداری، مهندس ــه آبخی ــاخص در زمین ش

ــد رســید. ــرداری خواه ــه بهره ب ــن مســئول ب حضــور ای
    تعطیلی کوره های گچ ادامه دارد

ــوره و دو  ــی 38 ک ــی را از تعطیل ــر مسرت بخش ــاملی خب ش
معــدن گــچ در شــرق اصفهــان داد و افــزود: تعطیلــی مابقــی 
معــادن و کوره هــا تــا شــعاع 50 کیلومتــری را در دســتور کار 

قــرار داده ایــم. 
ــار  ــش از 300 هکت ــروز بی ــا ام ــه ت ــان اینک ــا بی ــاملی ب ش
جنــگل کاری بــرای مبــارزه بــا گســترش بیابــان شــده اســت 

ــا شــاهد  ــل در بیابان ه ــن عم ــه  واســطه ای ــروز ب ــت: ام گف
ریزگردهــا نیســتیم. وی بــا اشــاره بــه تولیــد و توزیــع 
ــرد: 200  ــار ک ــال 95، اظه ــال در س ــزار نه ــش از 540 ه بی
ــرای توســعه فضــای ســبز و 340 هــزار نهــال  هــزار نهــال ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــد و ب ــی تولی ــرای بیابان زدای ب
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا 
ــده  ــوالت برداشت ش ــرداری و محص ــوزه بهره ب ــه ح ــاره ب اش
گفــت: برداشــت محصوالتــی از جملــه کتیــرا، صمــغ آنغــوزه 
ــر  ــزار نف ــش از 17 ه ــه بی ــغ باریج ــی و صم ــس کوه کرف
روز اشــتغال ایجــاد کــرده اســت. وی دربــاره اقدامــات 
ــی اداره کل  ــت و حقوق ــگان حفاظ ــوزه ی ــده در ح انجام ش
منابــع طبیعــی هــم توضیــح داد: در ســال جــاری 526 فقــره 
ــع یــد و رفــع تصــرف، 108  تخریــب اراضــی، 139 مــورد خل
ــورد  ــی، 1230 م ــی و جنگل ــاق مرتع ــفیات قاچ ــره کش فق
گــزارش مردمــی دربــاره تخلفــات منابــع طبیعــی، تشــکیل 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــه عرصه ه ــده در زمین ــورد پرون 1577 م
ــی  ــع طبیع ــع مناب ــه نف ــورد آن ب ــه در 1388 م در دادگاه ک
ــت:  ــاملی گف ــت. ش ــته اس ــود داش ــده، وج ــادر ش رأی ص
امســال بــا اعتبــاری بالــغ  بــر 3 هــزار و 500 میلیــون ریــال 
ــتان های  ــی از شهرس ــده در بخش ــتر تهیه ش ــه کاداس از نقش

ــد. ــی ش ــرون رونمای ــران و ک ــگان، تی گلپای

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان درپاسخ به خبرنگارکیمیای وطن:

 ۳۰ درصد از مراتع اصفهان درآتش دست اندازی متصرفان غیرمجاز سوخت

ــان از آمادگــی 6 هــزار  ــران اصفه ــه مهمانپذی رئیــس اتحادی
 تخــت بــرای پذیرایــی مســافران نــوروزی 96 خبــر داد 
و گفــت: قیمــت مهمانپذیــران اســتان اصفهــان بــرای 
ــد  ــدود 11.5 درص ــال ح ــوروزی امس ــافران ن ــرش مس پذی

ــت.  ــه اس ــش یافت ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب نس
اســداله عدالت پنــاه بــا اشــاره بــه وجــود 62 
مهمانپذیــر در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: 
از ایــن تعــداد 27 مهمانپذیــر در شــهر اصفهان 
ــا حــدود 3 هــزار تخــت آمــاده پذیرایــی از  ب
مهمــان نــوروزی اســت. وی درخصــوص رزرو 
ــوروز  ــتانه ن ــران در آس ــای مهمانپذی تخت ه
نــوروزی  اکنــون مســافران  از  افــزود:   96

بــرای رزرو تخت هــای مهمانپذیــران تمــاس می گیرنــد؛ 
امــا بیشــتر پذیــرش مــا حضــوری انجــام می شــود. رئیــس 
اتحادیــه مهمانپذیــران اصفهــان بیــان داشــت: اتحادیــه 
مهمانپذیــران در روزهــای نــوروز آمادگــی در اختیار قــرار دادن 
ــا  ــوروزی دارد؛ ب ــه مســافران ن 6 هــزار تخــت در اســتان را ب

ــز  ــه 8 هــزار نی ــد ظرفیــت تخت هــا را ب ــن وجــود می توان ای
افزایــش دهــد. 

عدالت پنــاه بــا اشــاره بــه اینکــه مهمانپذیــران اســتان 
اصفهــان از 2 ســتاره تــا ممتــاز با امکانــات مناســب در اختیار 
مســافران نــوروزی قــرار می گیــرد، بیــان داشــت: ایــن 
ــره  ــا 4 نف ــای 2 ت ــه تخت ه ــز ب ــا مجه اتاق ه
 اســت و بنــا بــر امکانــات و تجهیــزات داخلــی 
2 هــزار تومــان بــا هــم اختــالف قیمــت دارنــد. 
وی ادامــه داد: البتــه مهمانپذیــران ممتــاز 
اصفهــان مجهــز بــه تخت هــای 4 نفــره اســت 
کــه قیمــت اتــاق 2 تختــه ایــن مهمانپذیــران 
ــا  ــت و 4 تخته ه ــان اس ــزار توم ــبی 70 ه ش
بــا امکانــات و ســرویس کامــل بــا نــرخ 100 هــزار تومــان در 

ــرد.  ــرار می گی ــافران ق ــار مس اختی
ــای  ــزود: اتاق ه ــان اف ــران اصفه ــه مهمانپذی ــس اتحادی رئی
ــات رفاهــی در  ــا شــبی 55 هــزار تومــان و امکان معمولــی ب

ــا ــار مســافران و گردشــگران اســت. ایمن اختی

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه از  کیمیای وطن

ــا  ــی ت ــازار داخل ــاز ب ــن نی ــرای تأمی کاهــش صــادرات ب
حدود 300 هزار تن خبر داد. 

ــالش  ــه ت ــوالد مبارک ــان اینکــه ف ــا بی ــرام ســبحانی ب به
ــد  ــی را تأمیــن کن ــازار داخل ــا جــای ممکــن ب ــد ت می کن

ــر اســاس جلســه  گفــت: فــوالد مبارکــه ب
ــدگان  ــن تولیدکنن ــا انجم ــه ب ــترکی ک مش
ــل و وزارت صنعــت، معــدن  ــه و پروفی لول
ــک  ــا ی ــد شــد ت و تجــارت داشــت، متعه
لولــه  صنایــع  خــوراک  تــن   میلیــون 
و پروفیــل را تأمیــن کنــد و بــر همیــن 
ــا جایــی کــه  اســاس هــم پیــش رفــت ت

ــم  ــش از رق ــد بی ــاه 20 درص ــای بهمن م ــا انته ــی ت حت
تعهــد یعنــی یــک میلیــون و 200 هــزار تــن ورق فــوالدی 

ــت. ــل داده اس ــل تحوی ــه و پروفی ــع لول ــه صنای را ب
ــی اولیــن  ــازار داخل ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
اولویــت مبارکــه اســت، اظهــار داشــت: از آنجــا کــه 

ترجیــح مــا تأمیــن نیــاز بــازار داخلــی نســبت بــه بــازار 
ــم  ــم کرده ای ــدار صــادرات خــود ک خارجــی اســت، از مق
ــا وجــود  ــه ب ــه طــوری ک ــق شــود؛ ب ــر محق ــن ام ــا ای ت
ــال  ــته، امس ــال گذش ــی در س ــون تن ــادرات 1.8 میلی ص
ــن رســاندیم و توانســتیم  ــون ت ــه 1.5 میلی صــادرات را ب
نســبت بــه ســال گذشــته، 40 درصــد 
بیشــتر نیــاز بــازار داخلــی را تأمیــن کنیــم. 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
ــواد  ــه م ــازار ب ــه ب ــازی ک ــه نی ــان اینک بی
اولیــه فــوالدی دارد و آن بیــش از تــوان 
تولیــدی فــوالد مبارکــه اســت، بــه معنــای 
کــم کاری مــا نیســت، افــزود: فــوالد مبارکه 
ــازار بیــش از  ــا تمــام تــوان تولیــد می کنــد؛ امــا اگــر ب ب
تــوان تولیــدی فــوالد مبارکــه نیــاز دارد، ایــن بــه معنــای 
پویایــی بیشــتر و رونــق صنعــت ایــران اســت، نــه 
کــم کاری فــوالد مبارکــه کــه مــا از ایــن بابــت خوشــحال 

ــتیم. هس

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از انعقــاد دو قــرارداد جدیــد بــا خودروســازان 
خارجــی تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد. محمدرضــا نعمــت زاده در مراســم 
رونمایــی از محصــول جدیــد ســایپا کوئیــک اظهــار کــرد: خوشــبختانه پــس 
از برجــام شــرکت های خارجــی وارد مذاکــره بــا خودروســازان ایرانــی شــدند 
و تاکنــون دو قــرارداد خارجــی بیــن ایران خــودرو و ســایپا بــا خودروســازان 

خارجــی منعقــد شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه قــرارداد ســوم و چهــارم بــا خودروســازان خارجــی نیــز 
ــن  ــی از ای ــرد: یک ــان ک ــد، خاطرنش ــد ش ــد خواه ــال منعق ــان امس ــا پای ت
ــرکت  ــارکت ش ــا مش ــنگین ب ــای س ــد خودروه ــه تولی ــا در زمین قرارداده

ــود. ــد ب ــی خواه خارج
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد: خــودرو نقــش مهمــی در توســعه 
ــد ناخالــص  ــه ای کــه حــدود 18 درصــد از تولی ــه گون صنعتــی کشــور دارد؛ ب

صنعــت کشــور مربــوط بــه صنعــت خودروســت. 
وی افــزود: در ســال جــاری تولیــد خــودرو بیــش از 40 درصــد رشــد داشــته 
ــد  ــه در ســال 1404 تولی ــه ای ک ــه گون ــد ادامــه خواهــد یافــت؛ ب ــن رون و ای
خــودرو در کشــور بایــد بــه 3 میلیــون دســتگاه افزایــش یابــد کــه دســت کم 

50 درصــد آن بــا برنــد داخلــی خواهــد بــود. 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه بــا اقدامــات صورت گرفتــه 
ــار پــس از ســال  ــن ب ــرای اولی ــن شــرکت ب در ســایپا در ســال گذشــته، ای
ــرد: در گذشــته ســایپا مشــکالت  ــح ک ــون ســودده شــده، تصری 1389 تاکن
ــخص  ــز مش ــس نی ــص مجل ــق و تفح ــزارش تحقی ــت و در گ ــادی داش زی
شــد مشــکل اصلــی ســایپا، مدیریــت و مشــکل مالــی اســت؛ بنابرایــن بــه 
ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه مدیــری بــا تخصــص مالــی را بــه مدیریــت 
یــک شــرکت منصــوب کنیــم. وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه عــده ای که در 
خرابکاری هــای گذشــته ســایپا دســت داشــتند، می خواســتند مانــع شــوند؛ 
بــا ایــن حــال مــا مدیریــت ســایپا را تغییــر دادیــم و ایــن شــرکت توانســت 
مشــکالت را پشــت ســر بگــذارد؛ بــه گونــه ای کــه بــرای اولین بــار از ســال 89 

بــه ایــن ســو، در ســال جــاری ســایپا ســودده شــد. ایران جیــب

مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
شــفافیت در قیمت گــذاری، قیمــت درج شــده روی بعضــی کاالهــای موجــود در 

بــازار را بیشــتر از 50 درصــد قیمــت واقعــی آن هــا دانســت. 
ــور  ــه مح ــات، س ــت و تبلیغ ــت، کیفی ــه قیم ــان اینک ــا بی ــاری ب ــیح انص مس
ــه ســازمان  ــت: وظیف ــدگان اســت، گف ــوق مصرف کنن اساســی در موضــوع حق
ــازار از  ــر ب ــر ب ــدگان و نحــوه عملکــرد آن هــا، تأثی حمایــت از حقــوق مصرف کنن
ــردم  ــرات م ــه نقطه نظ ــان و ارائ ــدگان از حقوقش ــردن مصرف کنن ــق آگاه ک طری
ــت  ــئول اس ــتگاه های مس ــات و دس ــدگان خدم ــدگان و ارائه دهن ــه تولیدکنن  ب
و تــوان برخــورد، مجــازات و اقدامــات اجرایــی در زمینــه تخلفــات صورت گرفتــه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــم؛ ب ــح می بینی ــات را واض ــع تخلف ــی مواق ــدارد. در بعض را ن
بیــش از 90 درصــد از واحدهــای درمانــی درج قیمــت ندارنــد؛ یعنــی مطب هــا 
بیمارســتان ها، اورژانس هــا، آزمایشــگاه ها و دیگــر مــوارد. د در حالــی کــه 
ــت از  ــون حمای ــاده 65 قان ــه در م ــه ک ــون آنگون ــح قان ــص صری ــر اســاس ن ب
ــه  ــت ک ــاری اس ــات و کاال اجب ــت روی خدم ــده، درج قیم ــدگان آم مصرف کنن

ــود.  ــه می ش ــده گرفت ــال نادی ــوزه کام ــن ح ــم در ای می بینی
ــا روی  ــی قیمت گذاری ه ــه در بعض ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ــه ای وی در ادام
کاالهــای موجــود در بــازار ابهــام وجــود دارد، عنــوان کــرد: بعضــی کاالهــا تــا 50 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــر روی خــود قیمــت خورده ان درصــد بیــش از قیمــت واقعــی ب
مثــال در بررســی ها و رصــدی کــه انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
ــذی  ــتمال کاغ ــه دس ــک جعب ــواردی ی ــام داده، در م ــا انج ــازار و تولیدی ه از ب
ــر روی آن  ــه ب ــی ک ــود؛ در حال ــام می ش ــان تم ــادل 800 توم ــی مع ــا قیمت ب
ــاره  کاالهــای دیگــر  ــن درب ــه ای ــان برچســب قیمــت می خــورد ک ــا 2000 توم ت
ــاد  ــی ایج ــات عمیق ــات، ابهام ــن اختالف ــد و درخصــوص ای ــز صــدق می کن نی
می کنــد. انصــاری بــا اشــاره بــه تبلیغــات اغواکننــده تصریــح کــرد: در بعضــی 
مایونــز مشــاهده می شــود  و ســس های  ماننــد شــکالت ها  محصــوالت 
ــح  ــکل واض ــه ش ــد ب ــه بای ــی ک ــی جای ــکیل دهنده، یعن ــواد تش ــمت م  در قس
و شــفاف اطالعــات مــواد تشــکیل دهنده را در اختیــار مصرف کننــده قــرار دهــد 

درج اطالعــات غیرشــفاف اســت. اقتصــاد آنالیــن

نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت: در جلســه شــورای 
عالــی کار ســبد هزینــه خانوارهــای کارگــری بــه عنــوان یــک ســند 
ــش  ــر افزای ــان حداکث ــا کارفرمای ــرر شــد ت ــه و مق ــر پذیرفت معتب
ــد. ابوالفضــل  ــده را اعــالم کنن ــرای ســال آین ــران ب دســتمزد کارگ
ــرد: در جلســه  ــار ک ــن جلســه اظه ــات ای ــاره جزئی ــی درب فتح اله
ــران  ــی ســبد معیشــت کارگ ــم نهای ــی کار، رق ــروز شــورای عال دی
کــه در جلســه قبلــی کارگــروه تخصصــی مــزد بــه تصویــب رســیده 
بــود، ارائــه شــد و همــه گروه هــای کارگــری، کارفرمایــی و دولــت 
آن را بــه عنــوان یــک ســند معتبــر پذیرفتنــد. بــه گفتــه وی ایــن 
ــه  ــر سرنوشــت مــزد کارگــران دارد؛ چــرا ک ــر بســیاری ب ــر تأثی ام
می توانــد مبنــای تعییــن دســتمزد در ســنوات آینــده قــرار گیــرد. 
فتح الهــی افــزود: در ایــن جلســه نماینــده دولــت و یکــی از 
ــی وارد  ــران ایرادات ــت کارگ ــه معیش ــبد هزین ــه س ــا ب وزارتخانه ه
ــا توضیحــات گــروه کارگــری آن را پذیرفــت.  آورد کــه در نهایــت ب
وی ادامــه داد: خروجــی جلســه شــورای عالــی کار منجــر بــه ایــن 
امــر شــد کــه کارفرمایــان در جلســه آینــده، ماکسیســم درصــدی 
را کــه می تواننــد بــه حقــوق و دســتمزد کارگــران بیفزاینــد، اعــالم 
ــارات  ــته ای انتظ ــب بس ــم در قال ــری ه ــدگان کارگ ــرده و نماین ک
ــان مطــرح  ــده از کارفرمای ــرای افزایــش مــزد ســال آین خــود را ب

کننــد. 
نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار همچنیــن از طــرح پیشــنهاد 
اعطــای تســهیالت بانکــی بــه کارفرمایــان جهــت جبــران افزایــش 
ــه  ــه در جلس ــنهادی ک ــت: پیش ــر داد و گف ــران خب ــتمزد کارگ دس
مطــرح شــد ایــن بــود کــه دولــت بــرای جبــران افزایــش مــزدی 
کــه اعمــال می شــود بســته های حمایتــی، کمک هــا و تســهیالتی 
را بــرای کارفرمایــان در نظــر بگیــرد و بــا توجــه بــه اعــالم تــورم 8 
درصــدی از ســوی دولــت و کارمــزد 4 درصــد بانــک، وام بــا نــرخ 

ســود 12 درصــد در اختیــار کارفرمایــان قــرار دهــد. مهــر

سبد هزینه کارگران، سند تعیین دستمزد سال های آیندهقیمت بعضی کاالها، ۵۰ درصد بیش از قیمت واقعی استانعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 387 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

واردات برنج کاهش یافت
بــر اســاس جزئیات منتشرشــده 
آمــار تجــارت خارجــی کشــور در 
ــا  ــج ب ــه، واردات برن ــازده ماه ی
کاهــش 2.01 درصــدی بــه 551 

میلیون و 891 هزار دالر رسید. 
آمارهــای رســمی گمــرک ایــران 
از میــزان واردات برنــج در یــازده 
ماهــه ابتــدای امســال حکایــت از ایــن دارد کــه در ایــن مــدت 
ــی و 11.48  ــه لحــاظ وزن ــا کاهــش 2.01 درصــدی ب واردات ب

درصــدی بــه لحــاظ ارزشــی مواجــه بــوده اســت. 
بــر ایــن اســاس 660 میلیــون و 447 هــزار و 559 کیلوگــرم 
ــزار و 578 دالر وارد  ــون و 891 ه ــه ارزش 551 میلی ــج ب برن

شــده اســت. مهــر

همه چیز درباره واردات سیب زمینی هندی
چنــد روزی اســت کــه منابــع هنــدی از فــروش ســیب زمینی 
بــه ایــران خبــر داده انــد و بــر آن اصــرار دارنــد؛ در حالــی کــه 
مســئوالن وزارت کشــاورزی کشــورمان از آن اظهــار بی اطالعــی 
ــوع  ــه واردات ســیب زمینی ممن ــد ک ــد و اعــالم کرده ان می کنن
ــا راه ورود  ــاق تنه ــی، قاچ ــن کنون ــاس قوانی ــر اس ــت و ب اس
ــت  ــاون زراع ــاورز، مع ــاس کش ــت. عب ــول اس ــن محص ای
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاره گف ــن ب ــاورزی، در ای ــاد کش ــر جه وزی
اینکــه بیــش از 5 میلیــون تــن ســیب زمینی در ایــران تولیــد 
ــازار  ــد و ب ــن، تولی ــر تأمی ــکلی از نظ ــچ مش ــود و هی می ش
ایــن محصــول وجــود نــدارد، نیــازی بــه واردات ســیب زمینی 
ــدام  ــک ان ــول ی ــن محص ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب نداری
گیاهــی بــه شــمار مــی رود و بــا دیگــر محصــوالت کشــاورزی 
ــرای واردات آن  ــاوت اســت، حساســیت های بســیاری ب متف
ــود  ــی وج ــازار داخل ــکل در ب ــود و مش ــورت کمب ــی در ص حت
ــود  ــا خ ــد ب ــیب زمینی می توان ــه س ــرا ک ــت؛ چ ــد داش خواه
آفــات خطرناکــی وارد کنــد. وی افــزود: در حــال حاضــر 
از هنــد  بــر واردات ســیب زمینی  هیــچ گزارشــی مبنــی 
وجــود نــدارد و وزارت جهــاد کشــاورزی تاکنــون مجــوزی در 
ایــن بــاره صــادر نکــرده اســت. معــاون زراعــت وزیــر جهــاد 
کشــاورزی ادامــه داد: هم اکنــون هــر کیلوگــرم ســیب زمینی 
ــداری  ــان خری ــدود 700 توم ــدگان ح ــک از تولیدکنن ــه ی درج
ــه  ــان ب ــی 1300 توم ــی کیلوی ــازار خرده فروش ــود و در ب می ش
ــرای  ــی ب ــن ضرورت ــدگان می رســد. بنابرای دســت مصرف کنن
واردات ســیب زمینی وجــود نــدارد و از نظــر اقتصــادی هیــچ 
موضوعــی نیــز واردات ایــن محصــول را توجیــه نمی کنــد. بــا 
ــاره  ــار منتشرشــده درب ــن اوصــاف مشــخص نیســت اخب ای
واردات ســیب زمینی هنــدی کــه از ســوی منابــع خبــری ایــن 
کشــور دامــن زده می شــود، تــا چــه حــد صحــت دارد. ایســنا

وضعیت بازار پوشاک در ایران
بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی، پوشــاک و کفــش 4.5 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــا را ب ــاالنه خانواره ــه س ــد از هزین درص
می دهــد و خانواده هــای شــهری، بــه طــور میانگیــن ســاالنه 
ــاک  ــرای پوش ــان ب ــزار توم ــون و 600 ه ــک میلی ــدود ی ح
هزینــه می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، هــر فــرد ایرانــی ســاالنه 

ــاس می خــرد.  ــان لب ــزار توم ــور متوســط 500 ه ــه ط ب
نشــان  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  مطالعــات 
ــر در  ــزار نف ــدود 550 ه ــر، ح ــال حاض ــه در ح ــد ک می ده
صنعــت پوشــاک شــاغل هســتند و امــکان افزایــش اشــتغال 
تــا 1.5 میلیــون نفــر نیــز وجــود دارد. آمارهــای رســمی 
ــت  ــران حکای ــکار در ای ــر بی ــون نف ــدود 3 میلی ــود ح از وج
می کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت پوشــاک، 
امــکان اشــتغال یــک میلیــون نفــر را در دل خــود دارد. امــا 
افزایــش ســه برابــری اشــتغال در ایــن بخــش، بــه مصــرف 
کاالی ایرانــی و پاییــن آمــدن قاچــاق پوشــاک بســتگی دارد. 
ــد  ــه تولی ــس اتحادی ــا، رئی ــدی یکت ــت مه ــاس روای ــر اس  ب
ــاک  ــت پوش ــدازه صنع ــاک، ان ــاجی و پوش ــادرات نس  و ص
ــه 17  ــوده ک ــان ب ــارد توم ــران 25 هــزار میلی و نســاجی در ای
هــزار میلیــارد تومــان از آن مربــوط بــه بــازار پوشــاک اســت. 
ــی  ــز خارج ــران نی ــازار ای ــود در ب ــاک موج ــد از پوش 70 درص
ــد:  ــازار می گوی ــن ب ــاره حجــم قاچــاق در ای ــا درب اســت. یکت
»صددرصــد آن بــه صــورت قاچــاق وارد می شــود.« اقتصــاد آنالین

رکورد تولید پتروشیمی شکسته شد
ــی  ــرکت مل ــد ش ــرل تولی ــر کنت ــاق زاده، مدی ــد بس علی محم
تولیــد  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  پتروشــیمی،  صنایــع 
از  ایــران گفــت:  و صــادرات محصــوالت پتروشــیمی در 
ابتــدای امســال تاکنــون بــا ثبــت یــک رکــورد جدیــد، تولیــد 
محصــوالت پتروشــیمی و پلیمــری ایــران بــه حــدود 50 

ــت.  ــیده اس ــن رس ــون ت میلی
وی بــا اعــالم اینکــه از ابتــدای امســال تاکنــون و در مقایســه 
ــا  ــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور ب ــا ســال گذشــته تولی ب
افزایشــی 8 درصــدی همــراه شــده، تصریــح کــرد: عــالوه بــر 
ایــن امســال میــزان فــروش داخلــی محصــوالت پتروشــیمی 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــد در مقایس ــدود 10 درص ــری ح و پلیم
ــره  ــو هیئت مدی ــن عض ــت. ای ــه اس ــش یافت ــال افزای پارس
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــع پتروشــیمی همچنی ــی صنای شــرکت مل
افزایــش 8 درصــدی حجــم صــادرات محصوالت پتروشــیمی 
ــن  ــت تأمی ــش ظرفی ــرد: افزای ــد ک ــران در ســال 95، تاکی ای
ــارس  ــد پ ــای جدی ــرداری از فازه ــا بهره ب ــژه ب ــوراک به وی خ
جنوبــی و بهره بــرداری از طرح هــای جدیــد دو عامــل در 
افزایــش تولیــد محصــوالت پتروشــیمی ایــران در ســال 95 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ب
مرضیــه شــاهدایی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی، هــم اخیــرا در نشســتی خبــری بــا بیــان اینکــه 
تــا پایــان امســال تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور بــه 
حــدود 51 میلیــون تــن می رســد، گفتــه اســت: امســال 
ــه 20 میلیــون تــن  حجــم صــادرات پتروشــیمی هــم بایــد ب

ــد.  ــارد دالر برس ــه ارزش 9.5 میلی و ب
ــدازی 12  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــن ب ــت همچنی ــر نف ــاون وزی مع
واحــد جدیــد پتروشــیمی در راســتای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی، تاکیــد کــرده اســت: بــا بهره بــرداری از ایــن 
طرح هــا، در مجمــوع 6 میلیــون تــن بــر ظرفیــت تولیــد 
ــط  ــا اواس ــده و ت ــزوده ش ــران اف ــیمی ای ــوالت پتروش محص
ســال 96 هــم 5 طــرح جدیــد دیگــر در صنایــع پتروشــیمی 

در مــدار بهره بــرداری قــرار می گیــرد. اقتصــاد روز

 جاذبه های اقتصادی ریسباف 

برای ماندگار شدن
شــورای راهبــری بــه منظــور 
تصمیم گیــــری درخصــــوص 
ــا  ــان ب ــه ریســباف اصفه کارخان
حضــور رســول زرگرپور اســتاندار 
ــزدی  ــعید ای ــان، محمدس اصفه
 معــاون وزیــر راه وشهرســازی 
ــر عامــل شــرکت عمــران   و مدی
و بهســازی شــهری ایــران، اعضــای شــرکت عمران و بهســازی 
ــازی  ــر کل راه و شهرس ــی مدی ــه غالم ــران، حجت ال ــهری ای ش
مهــدی جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان و چنــد تــن از مســئوالن 

شهری استان به تأیید رسید. 
ــزوم تشــکیل ایــن شــورا  ــه ل ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار اصفه
ــای  ــتن جاذبه ه ــاظ داش ــه لح ــباف ب ــه ریس ــت: کارخان گف
اقتصــادی فــراوان نیــاز بــه تصمیم گیــری ســریع و مانــدگار 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک فضــای مناســب شــهری 
ــار  ــابه گرفت ــای مش ــر کارخانه ه ــت دیگ ــه سرنوش ــا ب دارد ت
نشــود. وی بــا تاکیــد بــر تبدیــل فضــای کارخانــه بــه فضایــی 
ــار  ــگران، اظه ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــده و دیدن ــاط زن پرنش
ــا  ــرای تصمیم گیری ه ــری ب ــورای راهب ــکیل ش ــت: تش داش
و برنامه ریزی هــای الزم بــه منظــور تعییــن تکلیــف ایــن 
کارخانــه ارزشــمند و باقی مانــده از دوران صنعتــی بســیار 
حائــز اهمیــت اســت و می تــوان از آن بــه عنــوان یــک منظــر 
ــا خدمــات  ــری همــراه ب ــار هن ــار باســتانی و آث ــه در آن آث ک

ــا ــرد. ایمن ــره ب عمومــی و فرهنگــی اســت، به

۲۳ هزار بنگاه اقتصادی، وام گرفتند
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــا از بنگاه ه ــی بانک ه ــرح حمایت ط
پیشــنهاد شــبکه بانکــی در اوایــل ســال جــاری بــرای احیــای 
ــه  ــته ب ــال های گذش ــی س ــه ط ــود ک ــدی ب ــای تولی واحده
دلیــل شــرایط خــاص اقتصــادی و رکود ایجادشــده بــه حالت 
نیمه تعطیــل در آمــده یــا حتــی تعطیــل شــده بودنــد. طبــق 
توافقــات، قــرار بــر ایــن بــود بانک هــا حــدود 16 هــزار میلیــارد 
ــت  ــرف پرداخ ــاری ص ــال ج ــود را در س ــع خ ــان از مناب توم
تســهیالت بــه حــدود 7500 بنگاهــی کننــد کــه از ســوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت معرفــی شــده بودنــد و در ادامــه 
در کمیتــه مربوطــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن 
طــرح از اواســط تابســتان بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. آخریــن 
آمــاری کــه به تازگــی قائم مقــام بانــک مرکــزی اعــالم کــرده 
حاکــی از آن اســت کــه تــا نیمــه اســفندماه امســال، حــدود 
16 هــزار و 100 میلیــارد تومــان تســهیالت بــه حــدود 23 هــزار 
و 410 بنــگاه کوچــک و متوســط پرداخــت شــده اســت. تعداد 
ــر آنچــه را از  پرداختی هــا در حــال حاضــر بیــش از ســه براب
ابتــدا هدف گــذاری شــده بــود، در بــر می گیــرد و نزدیــک بــه 
ــد.  ــت کرده ان ــهیالت دریاف ــه تس ــق اولی ــگاه تواف ــزار بن 15 ه
ــود در صورتــی  ــر بانــک مرکــزی اعــالم کــرده ب البتــه پیش ت
کــه نیــاز بــه تســهیالت پرداختــی بیشــتری باشــد و واحدهــا 
ــد  ــود خواه ــی وج ــش پرداخت ــکان افزای ــی شــوند، ام معرف

داشــت. بانــک مرکــزی

کاهش قیمت مرغ در بازار
ــان  ــا بی ــتی ب ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
اینکــه قیمــت مــرغ در بــازار رونــد کاهشــی بــه خــود گرفتــه 
اســت، گفــت: پیش بینــی نمی شــود در روزهــای آینــده 

ــیم.  ــته باش ــه داش ــن زمین ــی در ای ــوک قیمت ش
محمــد یوســفی بــا بیــان اینکــه مــا شــاهد کاهــش قیمــت 
مــرغ در بــازار هســتیم، اظهــار داشــت: دو روز پیــش قیمــت 
ایــن کاال در غرفه هــای میادیــن میــوه و تره بــار 6950 تومــان 

و روز گذشــته ایــن عــدد 6850 تومــان بــوده اســت.
ــده  ــرغ زن ــت م ــی قیم ــش 100 تومان ــن از کاه  وی همچنی
خبــر داد و گفــت: نــرخ هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده بــه صــورت 

نقــدی در حــال حاضــر 4800 تومــان اســت. 
ــان  ــا بی ــتی ب ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
ــدارد، افــزود:  ــه وجــود ن ــودی در ایــن زمین اینکــه هیــچ کمب
ــی  ــده شــوک قیمت ــی نمی شــود طــی روزهــای آین پیش بین
ــه نظــر مــن قیمــت مــرغ  ــه ب ــد؛ البت ــرای مــرغ پیــش آی ب
بــرای مصرف کننــده اگــر تــا 7500 تومــان هــم برســد، منطقــی 

ــران نیســت. ــه نظــر می رســد و گ ب
ــر 7500  ــه زی ــرغ ب ــت م ــه قیم ــی ک ــت: زمان ــفی گف  یوس
ــن  ــد و در ای ــان می کنن ــدگان زی ــد، تولیدکنن ــان می رس توم
ــدگان  ــه مصرف کنن ــده ب ــب تولیده کنن ــت از جی ــرایط دول ش

ــر ــد. مه ــه می ده یاران

 شناسایی افراد پردرآمد 

از طریق بانک های اطالعاتی
ــد: از  ــی می گوی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــام وزی قائم مق
ســال گذشــته تاکنــون، یارانــه نقــدی حــدود 5 میلیــون نفر از 
گروه هــای پردرآمــد حــذف شــده و شناســایی افــراد متمکــن 
از طریــق بانک هــای اطالعاتــی قــوی صــورت گرفتــه اســت. 

ــای  ــایی گروه ه ــرد: شناس ــار ک ــادی اظه ــن فیروزآب ابوالحس
ــی  ــای اطالعات ــق بانک ه ــن از طری ــراد متمک ــد و اف پردرآم
قــوی در اختیــار وزارت کار صــورت گرفتــه و بــه طــور مشــخص 
4 میلیــون و 860 هــزار نفــر تــا ایــن بــرج از شــمول دریافــت 

یارانــه حــذف شــدند. 
وی مــالک حــذف یارانــه افــراد پردرآمــد را توانایــی و تمکــن 
مالــی آن هــا عنــوان کــرد و گفــت: در جریــان شناســایی افــراد 
زندگــی  وضعیــت  و  آســیب پذیری  وزارت کار  و گروه هــا، 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــوار را مدنظ خان
فیروزآبــادی دربــاره تعــداد اعتراض کننــدگان بــه حــذف 
یارانــه بــه عــدد و رقمــی اشــاره نکــرد؛ امــا گفــت کــه تعــداد 

ــوده اســت. ــدک ب ــراد ان ــن اف ای
ــک  ــال پیام ــد ارس ــا تأیی ــن ب ــر کار همچنی ــام وزی  قائم مق
بــه افــراد پیــش از حــذف یارانــه آن هــا اظهــار کــرد: افــرادی 
کــه پیامــک حــذف دریافــت می کننــد، بایــد در فرصــت داده 
 شــده مــدارک و مســتندات خــود را بــرای اثبــات نیازمنــدی 
و گرفتــن یارانــه ارائــه کننــد تــا بررســی شــود. رئیس ســازمان 
ــته از  ــای گذش ــی روزه ــور ط ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
قطــع یارانــه 4 میلیــون و 853 هــزار و 386 نفــر از افــراد تــا 
اول بهمن مــاه امســال خبــر داد کــه درآمــد ناخالصشــان از 3 

میلیــون تومــان بیشــتر بــوده اســت. خبــر فارســی

کاهش صادرات فوالد برای تأمین نیاز داخلیافزایش 11/۵ درصدی نرخ مهمانپذیران اصفهان در نوروز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9۵/19/ن

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی 
 با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز سه شنبه مورخ 1395/12/24 به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی 

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1396/01/09
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/01/09

نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد       تلفن: 031-36681068

رتبه مورد نیاز  مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد )ریال( موضوع پروژه شماره مناقصه
5 راه و ترابری 292.000.000 5/824/323/596 احداث پل روگذر مزرعه شور از توابع شهرستان اصفهان 95/70
5 راه و ترابری 304.000.000 6/077/256/710 زیرسازی راه روستائی دربه حاج بالغ از توابع شهرستانهای خوانسار و گلپایگان 95/71
5 راه و ترابری 2.722.000.000 76/070/485/823 تکمیل باند دوم کمربندی خمینی شهر - جهاد آباد 95/72
5 راه و ترابری 1.670.000.000 33/368/778/345 روکش آسفالت باند دوم سه راهی پلیس راه )اصفهان - تهران( به علویجه تجدید 95/66
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ـــمـــاره 387  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
مانور بسیج سالمت نوروزی در کاشان

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

 لزوم نامگذاری یک خیابان 

به نام شهدای مدافع حرم
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
گفت: فرمانــداران شهرســتان هایی 
ــد  ــرم دارن ــع ح ــهید مداف ــه ش ک
یــک  نامگــذاری  بــه  موظــف 
ــع  ــهید مداف ــام ش ــا ن ــان ب خیاب
حــرم در آن شهرســتان هســتند. 
در  قاســم ســلیمانی دشــتکی 
ــار و شــهادت اســتان چهارمحــال  ــگ ایث ــج فرهن  شــورای تروی
 و بختیــاری اظهــار کــرد: بــا هماهنگــی و مســاعدت فرمانــداران 
ایثــار  تابلوهــای  اغلــب  بازســازی،  و  مرمــت  شــهرداران   و 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــی ش ــتان اجرای ــهادت در اس و ش
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران چهارمحــال و بختیــاری، موظــف 
افــراد تحــت پوشــش در قالــب تشــکل  بــه ســاماندهی 
اقتصــادی اســت، تصریــح کــرد: بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
بایــد طــی نامــه ای رســمی بــه تمامــی کارگاه هــای تولیــدی اعــم 
از کارگاه هــای صنعتــی، گردشــگری و کشــاورزی ابــاغ کنــد کــه 
ــم از  ــی اع ــش، امکانات ــت پوش ــراد تح ــتخدام اف ــال اس در قب
ــا  ــال را اعط ــج س ــدت پن ــه م ــا ب ــه کارفرم ــق  بیم ــت ح پرداخ
خواهــد کــرد. اســتاندار دیــدار بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران را از 
خانــواده شــهدا در مناطــق محــروم الزامــی دانســت و گفــت: بنیاد 
ــد  ــواده شــهدا بای ــدار خان ــر دی ــاوه ب ــران ع ــور ایثارگ شــهید و ام
دیــدار از خانــواده جانبــازان را نیــز در برنامه هــای خــود بگنجاننــد. 
ــهید  ــه ش ــتان هایی ک ــداران شهرس ــرد: فرمان ــان ک وی خاطرنش
مدافــع حــرم دارنــد موظــف بــه نامگــذاری یــک خیابــان بــا نــام 

شهید مدافع حرم در آن شهرستان هستند. ایسنا

رشد مطالبه مهریه در کرمان
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: مطالبــه مهریــه 
در ســال 95 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در اســتان 
ــد در  ــدهللا موح ــت. ی ــته اس ــد داش ــد رش ــان 3.76 درص کرم
جلســه هیئت مدیــره انجمــن حمایــت زندانیــان کرمــان کــه در 
محــل حــوزه ریاســت دادگســتری برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تــا 
آنجــا کــه ممکــن اســت بایــد تــاش کــرد از ورود افــراد بــا جرائم 
ــود.  ــری ش ــدان جلوگی ــه زن ــی ب ــی مال ــل بده ــدی مث غیرعم
ــای  ــه خانواده ه ــران ب ــای خی ــر از کمک ه ــن تقدی ــد ضم موح
ــت  ــن حال ــن در بهتری ــرد خیری ــت: رویک ــان گف ــد زندانی نیازمن
بایــد ایــن باشــد کــه از ورود افــراد در جرائــم غیرعمــدی به ویــژه 
بدهــکاران مالــی بــه زنــدان جلوگیــری کننــد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــی در محاک ــاوی حقوق ــده ای از دع ــش عم بخ
مطالبــه مهریــه و مطالبــه وجــه چــک اســت، گفــت: ورود افــراد 
بــا جرائــم ســبک و غیرعمــد بــه زنــدان طبعــا مشــکاتی را بــرای 
فــرد زندانــی، خانــواده وی و جامعــه بــه وجــود مــی آورد. مهــر

اخبار کوتاه

درخت، گنجی بی بدیل است

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــره مجموعه  رئیــس هیئت مدی
ســالمندان و معلــوالن کوثــر 
 ۱۰ کــرد:  اظهــار  اردســتان 
محموعــه  ایــن  از  درصــد 
ــاری فضــای ســبز  ــج هکت پن

خواهــد شــد. 
ــن  ــکاری ای ــم درخت ــم زاده در مراس ــین قاس محمدحس
ــکاری  ــبت روز درخت ــه مناس ــروز ب ــت: ام ــه گف مجموع
 مســئوالن و دانش آمــوزان موسســه خیریــه خانــه کــودک 
و نوجــوان بیــش از 3۰۰ درخــت را در ایــن مجموعــه 
غــرس کردنــد. قاســم زاده بــا بیــان اینکــه کاشــت درخت، 
گنجــی بی بدیــل اســت، تصریــح کــرد: شــهرهای کویــری 
همچــون شهرســتان اردســتان نیازمنــد کاشــت درختــان 

ــد.  ــی را می طلب بیشــتری اســت کــه همــت همگان
مجموعــه  ایــن  هــوای  تلطیــف  بــرای  افــزود:   وی 
و همچنیــن بــه منظــور زیبایــی مکان و اســتفاده از ســایه 
درختــان در ســه قســمت مجموعــه و همچنیــن حاشــیه 

معابــر آن درختــکاری صــورت خواهــد گرفــت. 
ــرد:  ــار ک ــن مراســم اظه ــه ای ــدار اردســتان در ادام فرمان
از  اردســتان  مجموعــه ســالمندان و معلــوالن کوثــر 
ــاز  ــورد نی ــا م ــه طبیعت ــت ک ــی اس ــای مهم مجموعه ه
ــا  ــور ب ــا غی ــود. علیرض ــد ب ــهری خواه ــر ش ــان ه مردم
ــالمندان  ــه س ــر مجموع ــان خی ــل و بانی ــر از عوام تقدی
ــن  ــرد ای ــدواری ک ــراز امی ــتان اب ــر اردس ــوالن کوث و معل
مجموعــه در کوتاه تریــن زمــان آمــاده شــودو مــورد 

بهره بــرداری همــگان قــرار گیــرد.

 نصب و بهره برداری از کلکتور پمپ شناور 

شهر گرگاب

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــناور  ــپ ش ــور پم ــرداری از کلکت ــب و بهره ب ــات نص عملی
ــای پــاس خــط آبرســانی شــهر گــرگاب انجــام شــد.  و ب
بــه منظــور جلوگیــری از افــت فشــار آب گــرگاب و کنتــرل 
ورودی آب ایــن شــهر، بــا پشــت ســر گذاشــتن عملیــات 
ــرداری  ــین های بهره ب ــط تکنس ــناور توس ــپ ش ــاژ پم مونت
ــیر ورودی  ــب آن در مس ــال و نص ــات انتق ــه، عملی منطق
ــهر  ــاب شاهین ش ــارک انق ــع در پ ــرگاب واق ــهر گ آب ش

انجــام شــد.
ــو ــتگاه وال ــروژه 4 دس ــن پ ــه در ای ــزات به کاررفت   تجهی

2 عــدد زانــو، 2 عــدد ســه راه، 2 دســتگاه شــیر یک طرفــه  
۱ عــدد اتصــال لغــزان و یــک دســتگاه پمــپ اســت.

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــا  ــان ب ــال ۱396 همزم ــوروزی س ــامت ن ــیج س ــور بس مان
ــا حضــور مســئوالن دانشــگاه و شهرســتان  سراســر کشــور ب
کاشــان بــه همــت گــروه مهندســی بهداشــت محیــط 

دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان برگــزار 
ــت  ــی، سرپرس ــم کوچک ــر ابراهی ــد. دکت ش
دانشــگاه کاشــان، ضمــن تشــکر از بازرســان 
ــه از  ــت همه جانب ــط و حمای ــت محی بهداش
برنامه هــای بهداشــت محیــط، خواســتار 
اجــرای دقیــق بازرســی ها توســط بازرســان 
ــه منظــور حفــظ  ــوان کامــل ب ــا قــدرت و ت ب

ــاون  ــد. مع ــوروز ش ــافران در ن ــهروندان و مس ــامتی ش س
ــن  ــی ای ــدف کل ــور، ه ــن مان ــز در ای ــگاه نی ــتی دانش بهداش
 برنامــه را حفــظ و ارتقــای ســطح ســامت شــهروندان 
و مســافران نوروزی در تعطیات برشــمرد. دکتر ســید علیرضا 
مروجــی تصریــح کــرد: افزایــش نظــارت و بازرســی های 

ــواد  ــروش م ــه و ف ــع، عرض ــه، توزی ــز تهی ــتی از مراک بهداش
غذایــی مدنظــر، افزایــش نظــارت و بازرســی های بهداشــتی 
از اماکــن عمومــی مدنظــر، افزایــش نظــارت و بازرســی های 
پوشــش،  تحــت  راهــی  بیــن  اماکــن  از  بهداشــتی 
نمونه بــرداری از مــواد غذایــی حســاس مراکــز تهیــه، توزیــع، 
عرضــه و فــروش مــواد غذایــی و کنتــرل کیفــی 
آب آشــامیدنی )کلرســنجی و نمونه بــرداری( در 
اماکــن عمومــی و مراکــز اقامتــی و بیــن راهــی 
ــور اســت. کارشــناس  از اهــداف اختصاصــی مان
مســئول بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــن  ــور، ضم ــن مان ــز در ای ــان نی ــکی کاش پزش
قرائــت دســتورکار ســامت نــوروزی 96 ارســالی 
 از وزارت متبــوع و مــروری بــر مفــاد نامــه، به اهمیــت موضوع 

و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی پرداخت. 
ــامت  ــه س ــت: برنام ــدم گف ــی مق ــن فتح ــدس محس مهن
ــا پایــان پانزدهــم فروردیــن  ــوروزی از ابتــدای اســفندماه ت ن

ــود. ــرا می ش ــبانه روزی اج ــورت ش ــه ص ــد ب ــال بع س
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ــن  ــت: پنجمی ــهرضا گف ــر ش ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
مرحلــه المپیــاد منطقــه ای طــرح دادرس بــا حضــور ۱4۰ نفر 

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــوزان شهرس از دانش آم
طــرح  اجــرای  از  ســجادی  حســام 
»خریــداری لبــاس جهــت دانش آمــوزان 
داد  خبــر  شهرســتان  ایــن   بی بضاعــت« 
ــوزان  ــژه دانش آم ــرح وی ــن ط ــزود: ای و اف
ــا بدسرپرســت  بی بضاعــت، بی سرپرســت ی
اول  متوســطه  و  ابتدایــی  مقطــع  در 
ــی از  ــت جمع ــه هم ــه ب ــود ک ــتان ب شهرس

خیــران اجــرا شــد. وی در ادامــه گفــت: ســهمیه اختصــاص 
داده شــده بــه شــهرضا در قالــب ایــن طــرح تعــداد 4۰ 
دانش آمــوز دختــر و 4۰ نفــر دانش آمــوز پســر بــود. رئیــس 
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان شــهرضا تصریــح کــرد: در 
ایــن برنامــه بــرای خریــد لبــاس و کفــش عیــد بــه ازای هــر 

نفــر مبلــغ یــک میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه و خریــداری 
شــد. ســجادی افــزود: تعــداد ســه نفــر خیــران شهرســتان 
نیــز بــا اهــدای مبلــغ ۱۸ میلیــون ریــال در اجــرای ایــن طرح 

ــد. مشــارکت کردن
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، اظهــار کــرد: واحــد 
ــا  ــهرضا ب ــر ش ــال احم ــت ه ــان جمعی جوان
همــکاری اداره آموزش وپــرورش شهرســتان 
اقــدام بــه برگــزاری پنجمیــن مرحلــه المپیــاد 

ــرد.  ــه ای طــرح دادرس ک منطق
ســجادی تصریــح کــرد: ایــن آزمــون بــا حضــور 
 ۱4۰ نفــر از دانش آمــوزان مــدارس دخترانــه 
تیم هــای  از  مرکــب  شهرســتان  پســرانه  و 
ــاز  ــن امتی ــه ای باالتری ــه درون مدرس ــه در مرحل ــره ک ۱4 نف
ــت:  ــه گف ــد. وی در ادام ــزار ش ــد، برگ ــرده بودن ــب ک را کس
آزمــون عملــی ایــن المپیــاد شــامل حمــل مصــدوم، ارزیابــی 
و کنتــرل عائــم حیاتــی CPR، پناهگیــری و خــروج ایمــن 

ــر شــهرضا اجــرا شــد. ــت هــال احم در محوطــه جمعی

در شهر

دادنامه
پرونده کاسه : 95-4۸3 شماره دادنامه:۸92/95 مورخ 95/۱۰/۱4 مرجع رسیدگی : شعبه 4۱ شورای 

حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای مهرداد مظاهری ف عبدالحسین  نشانی  : اصفهان خ  ابوذر 

– کوی باغ جنت پاک 22ساختمان پاسارگاد واحد ۱9 وکیل : احسان رفیعیان به نشانی اصفهان خ 

وحید ابتدای خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 6 خواندگان : ۱- معصومه محمد خانی ف حیدر 

2- پرویز میرزایی  نشانی هر دو مجهول المکان  خواسته : ۱- مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 

566۰52 بتاریخ 94/7/2۰ به مبلغ 97/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده  بانک  رفاه کارگران شعبه تیران بانضمام 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه گردشکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق  طی تشریفات قانونی و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف  در 

۱- معصومه  آقای  به طرفیت  رفیعیان     احسان  وکالت  با  مهرداد مظاهری  آقای  خصوص دعوی 

محمد خانی 2- پرویز میرزائی   به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 566۰52 بتاریخ 94/7/2۰ به 

مبلغ 97/۰۰۰/۰۰۰  ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  و نشر آگهی  و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده 

خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا خوانده در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی 

بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است مستندا به ماده ۱9۸ ،5۱9و522و 5۱5 از قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 97۰۰۰۰۰۰ ریال بابت  وجه چک مورد 

دعوی و 357۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  )94/7/2۰( 

تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل 

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

در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۸۰32 قاضی شورای حل اختاف شعبه 4۱ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کاسه : 95-۸36 شماره دادنامه:.......... مورخ 95/9/3۰ مرجع رسیدگی : شعبه 24 شورای 

حل اختاف اصفهان   خواهان : محبوبه متغییر  نشانی  : اصفهان خ  کهندژ خ مدرس نجفی بن 

بست ۱ خوانده : ۱- مهدی ساالری  نشانی مجهول المکان  خواسته : ۱- مطالبه  وجه یک فقره چک 

بشماره 322۸۸9 بتاریخ 95/4/25 شعبه منوجان به مبلغ ۱۰ میلیون ریال گردشکار : پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق  طی تشریفات قانونی و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا 

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

در خصوص دعوی محبوبه متغیر  به طرفیت آقای مهدی ساالری   به خواسته مطالبه وجه چک به 

شماره 322۸۸9 بتاریخ 95/4/25 شعبه منوجان به مبلغ ۱۰ میلیون ریال  تقدیمی از ناحیه خواهان 

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

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

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

۱9۸ ،5۱9و522و 5۱5 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  خواندگان به پرداخت مبلغ ده 

میلیون  ریال بابت  وجه چک مورد دعوی و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید چک  )95/4/25( تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک 

مرکزی  جمهوری اسامی  و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی ظرف 

مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۸2۸3 قاضی شورای حل اختاف شعبه 24 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کاسه : 95-۸34 شماره دادنامه۱257 بتاریخ 95/۱۱/3۰ تاریخ رسیدگی :  95/۱۱/2۰ مرجع 

رسیدگی : شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : محبوبه متغییر  نشانی  : اصفهان خ  

کهندژ خ مدرس نجفی بن بست ۱ خوانده : مجید هفت برادران نشانی مجهول المکان  خواسته : ۱- 

مطالبه  وجه یک فقره چک بشماره 94۰۱/2729۸۸ بتاریخ 95/6/25 به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال گردشکار : 

پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق  طی تشریفات قانونی و اخذنظریه  مشورتی 

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

حل اختاف  در خصوص دعوی محبوبه متغیر  به طرفیت آقای مجید هفت برادران   به خواسته 

مطالبه وجه چک به شماره 94۰۱/2729۸۸ بتاریخ 95/6/25 بمبلغ۸۰۰۰۰۰۰ ریال  تقدیمی از ناحیه 

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

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

ارائه نکرده  دارد لذا خوانده در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خویش 

است مستندا به ماده ۱9۸ ،5۱9و522و 5۱5 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  خوانده 

به پرداخت مبلغ هشت میلیون  ریال بابت  وجه چک مورد دعوی ومبلغ  یک میلیون و پنجاه هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )95/6/25( تا زمان اجرای حکم بر اساس 

شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی  جمهوری اسامی  و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام 

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

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

شهرستان اصفهان می باشد . 

م الف  3۸2۸2 قاضی شورای حل اختاف شعبه 24 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده 95-۸6۰ شماره دادنامه ۱۰۸7 مورخ  95/۱۱/26 مرجع رسیدگی شعبه 25 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان مختار عباسی به نشانی اصفهان دروازه تهران  خ امام خمینی قبل از پل 

شهید خرازی پیچ ومهره فروشی آریا )مسائلی( خوانده حاتم مالمیر  به نشانی مجهول المکان شورا 

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

مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورای حل اختاف در خصوص دعوی مختار عباسی  به طرفیت 

حاتم مالمیر به خواسته مبلغ 27۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 494996 بتاریخ ۸۰/6/3  به عهده 

بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون 

تجارت و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت حوانده به پرداخت مبلغ 

بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 755۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۸۰/6/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

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

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

اصفهان می باشد . 

م الف 3۸29۰ قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده 95۱۱47 شماره دادنامه 95۰99767937۰2۰62 مورخ  95/۱۱/۱۰ مرجع رسیدگی شعبه 

7 شورای حل اختاف اصفهان خواهان شرکت بازار گستر پگاه منطقه 4 با مدیریت عاملی و امضای 

مجاز آقای محمد جواد درستکار به همراه عضو هئیت مدیره آقای مسعود شهنام نیا به آدرس اص 

خانه اصفهان – میدان گلها  ساختمان روناک طبقه پنجم وکیل : سید مهدی نوری آدرس اصفهان خ 

نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 واحد 37 خواندگان ۱- خانم پروانه کار پسند 2- آقای 

امین شمشادی به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

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

اختاف در خصوص دعوی شرکت بازار گستر پگاه منطقه 4 با مدیریت عاملی و امضای مجاز آقای 

پروانه  به طرفیت خانم  نیا  آقای مسعود شهنام  مدیره  به همراه عضو هئیت  درستکار  محمد جواد 

به  ریال وجه چک  میلیون   یکصد و شصت  مبلغ  به خواسته  امین شمشادی  آقای  کار پسند 2- 

شماره ۱۰2777 بتاریخ 93/۱۱/2۰  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 

دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

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

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

نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت حوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار 

میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان بصورت تضامنی  تا  تاریخ سر رسید چک موصوف 93/۱۱/2۰  از 

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

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

اصفهان می باشد . 

م الف 3۸293 قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه
۱۱ شورای حل  مورخ  95/2/۱4 مرجع رسیدگی شعبه  دادنامه ۱92  پرونده 94۱۰99 شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان محمد رضا الوی به نشانی اصفهان خ رباط اول خ شیخ جابر کوی شهید 

چمران بن بست  گل رز پاک ۱9خوانده اصغر شکریان به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به 

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

صدور رای می نماید . رای شورای حل اختاف در خصوص دعوی محمد رضا الوی  به طرفیت اصغر 

شکریان به خواسته مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 3۰۰۰6۸ بتاریخ 9۱/2/27  به عهده 

بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و 

گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون 

تجارت و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

5۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 445۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

فوق تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد  و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه 

به استرداد آن حسب صورتجلسه 95/2/5 مستندا بند ب ماده ۱۰7 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 

دعوی صادر و اعام می نماید قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .. 

م الف 3۸3۰۸ قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
 39 شعبه   : رسیدگی  95/۱۱/27مرجع  بتاریخ   ۱۰73   : دادنامه  شماره    7۰3/95  : پرونده  کاسه 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان : اصغر کاظمی کوجانی بنشانی : خانه اصفهان خ گلخانه 24 

متری شیرین پ 2۸ خوانده سید علی موسوی مجهول المکان  مجهول المکان خواسته : مطالبه 

مبلغ ۱۰35۰۰۰۰۰ ریال خسارت ناشی از تصادف  گردشکار :  به تاریخ 95/۱۱/۱7 شعبه 39 با عنایت به 

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

صدور رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص دعوی اصغر کاظمی کوجانی به طرفیت سید علی 

موسوی  به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰35۰۰۰۰۰ریال ناشی از تصادف پژو 2۰6 با پژو پارس ................  

به انضمام کلیه خسارات  دادرسی با عنایت به اظهارات خواهان و کروکی و گزارش پلیس راهور نظریه 

کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین دعوی می باشد و احراز مالکیت خواهان  

و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته شورا خواسته خواهان را ثابت 

تشخیص داده و مستندا به مواد ۱9۸-5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۱و2 قانون مسئولیت 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰35۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 4۱65۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/۸/2( تا زمان وصول 

بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی  در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد  

م الف 3۸294 قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۱۰۰9 شماره دادنامه : 95۰44۰242۰ مورخ 95/۱۱/3 مرجع رسیدگی : شعبه ۱4 

کوی گلزار 7  بلوار کشاورز  اصفهان  بوئینی  احمد طهماسبی   : اصفهان خواهان  اختاف  شورای حل 

فرعی مقداد پ ۸خوانده مرضیه هاشمی گهرویی مجهول المکان گردشکار :پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختاف در 

خصوص دعوی آقای احمد طهماسبی بوئینی به طرفیت خانم مرضیه هاشمی گهرویی به خواسته 

مطالبه مبلغ 5۱5۰۰۰۰ تومان بابت اجور معوقه به انضمام 45۰۰۰۰۰ ریال خسارات تاخیر در تخلیه و 

قبوض مصرفی  آب و برق و عوارض کسب و وجه یک چک به شماره 3۸376۱ مورخ 94/۱2/25 

به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ تومان جمعا بمبلغ ۱۱۸۱۸۰۰۰۰ ریال  بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه  نظر به 

محتویات پرونده و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قانونی و عدم دفاع و اظهارات خواهان مبنی بر 

اینکه از تاریخ 95/۱/۸ تاکنون اجاره ای دریافت نکرده ام و خوانده کلید مغازه را در تاریخ 95/7/4 به 

من تحویل داده است لذا نظر به مراتب فوق دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد  5۱9-۱9۸-

522 قانونآئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 95/۱/۸ 

لغایت 95/2/۸ به مبلغ ۱5۰۰۰۰۰۰ ریال از قرار ماهیانه 75۰۰۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 

95/2/۸ لغایت 95/7/4 از قرار روزانه 3۰۰۰۰۰ ریال مستند به بند ۱4-6 مواد ۱۰ و پرداخت 2۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال وجه چک بابت جزیی از اجاره  و پرداخت مبلغ 26۸۰۰۰۰ ریال برای قبوض آب ، برق و عوارض 

شهرداری و 3۸6۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۱2۰۰۰۰ ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 95/7/29 لغایت وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 3۸2۸9 قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
پرونده کاسه : 95-۱۱35  شماره دادنامه:95۰9976۸۰3۸۰۱۰7۱ مورخ 95/۱۱/3۰ مرجع رسیدگی : 

شعبه 3۸ شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : بانک ملت با مدیریت هادی اخاقی بنشانی : 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت بانک ملت وکیل : الهام فخر نائینی نشانی اصفهان 

خ شیخ صدوق شمالی – جنب پل میر ساختمان 34 ط دوم دفتر وکالت ناهید صادقی  خوانده : 

۱- طاهره کاظمی 2- علی انصاری هر دو  مجهول المکان  خواسته : ۱- محکومیت تضامنی خواندگان 

به پرداخت مجموعا 5۰6945۸6 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی  و جریمه تاخیر روز شمار به 

مبلغ 224۰6 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

بکاسه فوق  طی تشریفات قانونی و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت بصدور رای می نماید.  در خصوص دعوی بانک ملی با مدیریت آقای هادی اخاقی با 

وکالت خانم الهام فخر نائینی  بطرفیت خواندگان ۱- خانم طاهره کاظمی 2- آقای علی انصاری پور 

بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مجموعا 5۰6945۸6 به انضمام مطلق خسارات 

مورخه  داد  قرار  و  پرونده   و محتویات  اوراق  با ماحظه   روز شمار شورا  تاخیر  و جریمه  دادرسی  

92/۱۰/2۸ و تعهد نامه مورخه 92/۱۰/2۸ فی مابین طرفین که حاکی از رابطه قرار دادی فی مابین 

طرفین می باشد و همچنین عدم حضور خواندگان در جلسه مورخه 95/۱۱/3۰ و عدم ارسال الیحه 

دفاعیه به شورا و اینکه خواسته خواهان مصون از تعرض خواندگان مانده است دعوی خواهان را وارد 

و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۰و2۱9 قانون مدنی و ۱9۸-5۱9-522 ق .آ.د.م حکم به محکومیت 

خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 5۰6945۸6 ریال بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی 

به  مبلغ  یکصدو چهل و نه هزار و دویست و سی وشش تومان و جریمه تاخیر روز شمار به مبلغ 

224۰6 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 

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

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

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .

م الف  3۸992 قاضی شورای حل اختاف شعبه 3۸ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
پرونده کاسه : 95-۱۱37  شماره دادنامه:95۰9976۸۰3۸۰۱۰7۰ مورخ 95/۱۱/3۰ مرجع رسیدگی : 

شعبه 3۸ شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : بانک ملت با مدیریت هادی اخاقی بنشانی : 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت بانک ملت وکیل : الهام فخر نائینی نشانی اصفهان 

خ شیخ صدوق شمالی – جنب پل میر ساختمان 34 ط دوم دفتر وکالت ناهید صادقی  خوانده : 

۱- خانم فرحناز انصاری پور 2- آقای علی انصاری پور هر دو  مجهول المکان  خواسته : ۱- محکومیت 

تضامنی خواندگان به پرداخت مجموعا 75۱۱766۸  ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی  و جریمه 

تاخیر روز شمار به مبلغ 32۸2۸ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق  طی تشریفات قانونی و اخذنظریه  مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.  در خصوص دعوی بانک ملی با مدیریت آقای 

پور  انصاری  فرحناز  خانم   -۱ خواندگان  بطرفیت  نائینی   فخر  الهام  خانم  وکالت  با  اخاقی  هادی 

2- آقای علی انصاری پور بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مجموعا 75۱۱766۸ 

به انضمام مطلق خسارات دادرسی  و جریمه تاخیر روز شمار به مبلغ 32۸2۸ ریال از تاریخ تقدیم 

دادخواست شورا با ماحظه  اوراق و محتویات پرونده  و قرار داد و تعهد نامه مورخه 92/۱۱/6 و تعهد 

نامه مورخه 92/۱۰/2۸ فی مابین طرفین که حاکی از رابطه قرار دادی فی مابین طرفین می باشد 

و همچنین عدم حضور خواندگان در جلسه مورخه 95/۱۱/3۰ و عدم ارسال الیحه دفاعیه به شورا و 

اینکه خواسته خواهان مصون از تعرض خواندگان مانده است دعوی خواهان را وارد و مسلم دانسته 

و مستندا به مواد ۱۰و2۱9 قانون مدنی و ۱9۸-5۱9-522 ق .آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان به 

نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 75۱۱766۸ ریال بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی به  مبلغ  دو 

میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار نهصد و چهل ریال و جریمه تاخیر روز شمار به مبلغ 32۸2۸ 

ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان  صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل 

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

در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد .

م الف  3۸99۱ قاضی شورای حل اختاف شعبه 3۸ حوزه قضایی اصفهان

المپیاد منطقه ای طرح دادرس در شهرضا برگزار شد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــیار  ــم بس ــاور و دارای اقلی ــت پهن ــوری اس ــران، کش  ای
هــزار  چنــد  فرهنــگ  و  تمــدن  ســابقه  و  مناســب 
ســاله کــه از گذشــته های دور تاکنــون، همزیســتی 
ــاوری و  ــی و پهن ــژادی و دین ــی و ن ــوع قوم ــار تن در کن
 گســتردگی خــاک ایــران موجــب توزیــع نســبی جمعیت 
در  مختلــف  لهجه هــای  و  شــکل گیری گویش هــا  و 
ــن  ــه در عی ــی ک جای جــای آن شــده اســت؛ گویش های
ــا هــم دارای اختافــات فاحشــی  شــباهت های بســیار ب
ــدن  ــد آم ــز پدی ــواردی نی ــتند و در م ــر هس ــا یکدیگ ب
ــژه و اصطاحــات و واژگان اختصاصــی در  لهجه هــای وی

ــت.  ــده اس ــده ش ــا دی ــن گویش ه ــاره ای از ای پ
کارشناســان معتقدنــد از میــان رفتــن یــک گویــش 
محلــی یــا زبــان قومــی رنــج آور و تأســف برانگیز اســت؛ 
امــا دردناک تــر ایــن اســت کــه از میــان رفتــن یــک زبــان 
ــخ  ــن تاری ــان رفت ــا از می ــش، مســاوی اســت ب ــا گوی  ی
و فرهنــگ شــفاهی یــک قــوم و ملــت و از میــان رفتــن 
داســتان ها، ضرب المثل هــا و خاطــرات آنــان؛ از ایــن 
ــای  ــا و گویش ه ــای زبان ه ــظ و احی ــه حف ــه ب رو توج

محلــی بســیار ضــروری و ارزشــمند اســت. 
     مردم درک درست از زبان داشته باشند

 دکتــر حســن بشــیرنژاد، دکتــری زبان شناســی، بــه 
مدت بیســت ســال اســت کــه درآموزشــگاه های وابســته 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــرورش و مؤسس ــوزش و پ ــه آم ب
ــی  ــات تکمیل ــی و تحصی ــای کارشناس ــور در دوره ه کش

ــت.   ــس اس ــغول تدری مش
ــا  ــن تقاض ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب وی در گفت وگ
دارد کــه رســانه های گروهــی، نویســندگان و محققــان در 
کنــار پرداختــن بــه ســاختار زبــان و پیشــینه آن در جهــت 
ــه  ــه ادام ــک ب ــان و کم ــی زب ــگاه اجتماع ــت جای تقوی

حیــات آن نیــز توجــه نشــان دهنــد. 
دکتــر بشــیرنژاد در ادامــه گفــت: تمامــی تاش هــا بایــد 

در جهــت دادن اطاعــات و آگاهی هــای درســت بــه 
 مــردم باشــد؛ زیــرا زمانــی شــاهد رشــد و شــکوفایی زبان 
 و رواج آن در هــر منطقــه خواهیــم بود که مــردم آن، درک 
کارکردهــای  و  نقش هــا  از  درســتی  شــناخت  و 
در  تحمیلــی  برنامــه   هــر  و  باشــند  داشــته  زبــان 
ایــن جهــت موفــق نخواهــد بــود. دکتــر بشــیرنژاد 
افــزود: بــه هــر وســیله ممکــن بایــد ایــن مفهــوم 

را بــرای مــردم روشــن ســاخت کــه نقــش اولیــه 
اســت  گویشــوران  میــان  ارتبــاط  برقــراری   زبــان، 
و هــر زبانــی، از جملــه کــردی، آذری، لــری، مازندرانــی و 
ــگاه اجتماعی شــان  گیلکــی صرف نظــر از موقعیــت و پای

بــه خوبــی از عهــده ایــن کار برمی آینــد.
     زبان های محلی، مایه شرمساری نیست

  وی تاکیــد کــرد: گویشــوران بایــد بــه ایــن درجــه از درک 
ــی ــان محل ــک زب ــه اســتفاده از ی  و شــناخت برســند ک

مایــه خجالــت و شــرمندگی و نشــانه عقب ماندگــی 
نیســت؛ هــر چنــد کــه آشــنایی یــا تســلط بــه فارســی بــه 
عنــوان زبــان ملــی بــه هــر حــال یــک امتیــاز محســوب 
می شــود، امــا حفــظ و حراســت از زبــان آبــا و اجــدادی 
بــه عنــوان میــراث گذشــتگان ایــن ســرزمین، ارزشــمند 

اســت و بــه معنــی حفــظ هویــت قومــی اســت.
  وی افــزود: زبــان هــر ملــت بــا فرهنــگ، آداب و رســوم 
و باورهــا و ارزش هــای گذشــته و امــروز او پیونــد خــورده 
اســت و بــه گفتــه ای زبــان هر ملــت، شــجره نامه آن ملت 
اســت.  ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد: یکــی از عوامــل 
ــی  ــای قوم ــا و گویش ه ــده زبان ه ــذار و تهدیدکنن تأثیرگ
 و روســتایی مهاجرت هــای مهارگســیخته از روســتاها 
و شــهرهای کوچــک بــه کان شهرهاســت کــه بایــد بــرای 
ــای  ــی، ارتق ــای محل ــی زبان ه ــگاه اجتماع ــای پای ارتق
پیکره هــای زبانــی را در نظــر گرفــت. زمانــی یــک زبــان 
می توانــد از عهــده ایفــای نقش هــای متعــدد برآیــد کــه 
ــی  ــت و توانای ــی از ظرفی ــاختاری و واژگان ــاظ س ــه لح ب

الزم برخــوردار باشــد.

دکتر حسن بشیرنژاد، استاد زبان شناسی، درگفت وگو با کیمیای وطن:

زبان هر ملت، شجره نامه آن ملت است
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حتما بخوانید!
بازدید دو مدیر صداوسیما ...

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگی

 اصفهــان همیشــه مهــد فرهنــگ و هنــر بــوده؛ پل هــا 
و عمارت هــای تاریخــی باشــکوه و زیبــا  کــه در 
حــدود 400 ســال پیــش طراحــی و ســاخته شــدند 
همگــی گــواه بــر ایــن امــر و روح لطیــف و هنردوســت 
بــودن ســاکنان ایــن شــهر اســت. تصمیــم گرفتیــم بــا 
ــا  یکــی از بانــوان هنرمنــد ایــن شــهر کــه همزمــان ب
تحصیــل در رشــته معمــاری بــه فعالیت هــای دیگــری 
افســانه  بنشــینیم.  بــه گفت وگــو  پرداختــه،  نیــز 
ــخگوی  ــی پاس ــور اصفهان ــر و گریم ــژاد، بازیگ احدی ن

ــود. ســؤاالت مــا ب
    فعالیت خود را از چه زمانی آغاز کردید؟

در ســال 78 از طریــق فراخوانــی در نگارســتان 
یــک  بــرای  شــدم کــه  آگاه  خمینــی  امــام 
ــر  ــد اســتکی، بازیگ ــی مجی ــه کارگردان ــم ب تله فیل
دادم  تســت  رفتــم،  آنجــا  بــه   می خواهنــد. 
و پذیرفتــه شــدم و در آن پــروژه بــه عنــوان بازیگر 

ــتم.  فعالیت داش
بــه ایــن ترتیب وارد هنر شــدم و کارم را از بازیگری 
ــم هــم انجــام دادم  ــار آن گری ــاز کــردم. در کن  آغ
و نــزد اســتاد رجائــی و ســپس نــزد اســتاد 

گذرانــدم.  را  دوره ای  معیریــان 
 پــس از آن بــا عبــدهللا اســکندری دوره ای داشــتم 
دانشــگاه  دانش آموخته هــای  بــا  درنهایــت  و 

ــردم. ــه کار ک ــروع ب ــوره ش س

    از چــه زمانــی فعالیــت خــود را بــه صــورت 
جــدی آغــاز کردیــد؟

 در همــان ســال های 82 بــا آقــای فــاح از 
کارگردانــان برجســته تهــران کــه بــه اصفهــان آمده 
بودنــد، شــروع بــه کار کــردم و در ســریال »اینجــا 
ــه  ــی صحن ــوان منش ــه عن ــت« ب ــن اس ــه  م خان

ــتم. ــت داش فعالی
 در ســریال »آقــای گرفتــار« نیــز، هــم بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــم ب ــوم آن و ه ــمت س ــر در قس بازیگ

ــاس فعالیــت داشــتم. طــراح لب
همچنیــن در فیلــم »یــه اتفــاق کوچولــو« بــه 
کارگردانــی آقــای محمــد حاجیــان گریمــور  بــودم.
    در حــال حاضــر در حــال انجــام چــه کاری 

هســتید؟
در مجموعــه 90 قســمتی »مــن و میهــن« بــه 
کارگردانــی آقــای امیرحســین عنایتــی کــه نیمــی 
آن هــا  از  نیمــی  و  اصفهانــی  آن  بازیگــران  از 
تهرانــی هســتند و بــه ســفارش شــبکه ســوم 
سیماســت، بــه عنــوان طــراح گریــم فعالیــت 
 دارم و مجــری گریــم هــم خانــم مینــا پیکان پــور 

هستند.

بــرای  شهرســتان ها  در  شــما  نظــر  بــه      
ــا  ــت ی ــرفت هس ــای پیش ــر، ج ــه هن ــدان ب عالقمن

خیــر؟
 پاســخ شــما را بایــد این گونــه بدهــم: مــن در شــیراز 
بگویــم  بایــد  امــا  کــردم،  یــزد کار  و  اصفهــان  و 
 در شــهرهای دیگــر جــای رشــد زیــادی وجــود 

ندارد.
 در تهــران کارهــای بیشــتری تولیــد می شــود و قطعــا 
ــز  ــن نی جــای پیشــرفت بیشــتری هــم هســت و م
ــن  ــزو اولی ــران، ج ــه ته ــرت ب ــده مهاج ــال آین در س

اولویت هایــم اســت.
    توصیه شما به عالقمندان به هنر چیست؟

ــعی  ــوند، س ــر ش ــد وارد هن ــه می خواهن ــانی ک کس
ــی  ــای تخصص ــک دوره ه ــورت آکادمی ــه ص ــد ب کنن
ــد  ــت کنن ــد در آن فعالی ــه می خواهن ــته را ک ــر رش  ه
ببیننــد و بعــد وارد عمــل شــوند و ســطح اطاعاتشــان 
ــر 4  ــه مــا براب ــد؛ چــرا کــه 10 ســال تجرب ــاال ببرن را ب

ــا می شــود. ــدن آن ه ســال درس خوان
ــدگاه  ــر از دی ــای هن ــه دنی ــه ورود ب     پیش زمین

شــما چیســت؟
ــا  در هــر کاری بایــد عاقــه وجــود داشــته باشــد و ت
ــن  ــد. م ــت نمی آی ــه دس ــت ب ــد، موفقی ــه نباش عاق
ــد  ــن بهتریــن دیــدی اســت کــه بای ــم ای فکــر می کن
ــر داشــته باشــد؛  ــه هن ــرای وارد شــدن ب ــرد ب ــر ف ه
ــد  ــعی کنن ــه، س ــن عرص ــه ای ــدن ب ــس از وارد ش پ

ــند. ــته باش ــیرین داش ــای ش رقابت ه

- حجــت هللا ایوبــی، رئیــس ســازمان ســینمایی کــه در 
دولــت یازدهــم مدیریــت ایــن ســازمان را بــر عهــده داشــت 

ــرد. از ســمت خــود اســتعفا ک
- ایــرج محمــدی، تهیه کننــده ســریال »آرمــان دو«، گفــت: 
ــن ســریال در نقــش یــک خواهــر  ــن در ای ــگ و گلچی آذرن
 و بــرادر حاضــر می شــوند کــه آذرنــگ بــا نــام آرمــان 
نقــش   ایفــای  بــه  جــان  صــاب  نــام  بــا  و گلچیــن 
ــش  ــز در نق ــی نی ــکا عبدالرزاق ــن الی ــد. همچنی می پردازن

می کنــد. بــازی  ســریال  ایــن  در  مهتــاب 
 - کاظــم مایــی، کارگــردان فیلــم ســینمایی »کوپــال«

ــه  ــر ب ــنواره فج ــال« در جش ــه از »کوپ ــخه ای ک ــت: نس گف
ــا در حــال حاضــر  ــا م ــود، ام ــه ب ــد 100 دقیق ــش درآم نمای
بیــش از 1۵ دقیقــه آن را کــم کرده ایــم؛ زیــرا بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن اثــر تک بازیگــر و تک لوکیشــن اســت، 
ــت  ــود را از دس ــم خ ــمت هایی ریت ــردم در قس ــاس ک  احس

می دهد.
- نشســت شــورای هنــری نهمیــن جشــنواره تجســمی فجــر 
بــا کاظــم خراســانی در حالــی برگــزار شــد کــه اعــام نتیجــه 
ــن  ــای زری ــه طوب ــد ک ــن هنرمن ــر ای ــودن اث ــی ب ــی کپ نهای
ــه برگــزاری جلســه ای  ــوط ب جشــنواره را دریافــت کــرده، من

دیگــر شــد.
- لیــا قنبــری بــه عنــوان مدیــر آرشــیو شــبکه کــودک ســیما 

ــد. منصوب ش
- حســین پاکــدل، کارگــردان نمایــش »عشــق و عالیجناب« 
ــا  ــش ب ــن نمای ــردن ای ــه ب ــاده روی صحن ــرد آم ــار ک اظه
تغییراتــی در حیطــه کارگردانــی و اجراســت؛ نــه اینکــه 

ــد. ــال کن ــدارد، اعم ــول ن ــا قب ــه مطلق ــی را ک ممیزی های
ــوان  ــه عن ــون، ب ــینما و تلویزی ــر س ــی، بازیگ ــان بازغ - پژم
مجــری برنامــه ســال تحویــل، در شــبکه دوم ســیما انتخــاب 

شــده اســت.
- شــیوا مقانلــو، داســتان نویس و مترجــم، بــا انتقــاد از کــم 
ــد:  ــدی می گوی ــای ج ــاره کتاب ه ــانی درب ــودن اطاع رس ب
و  ادبیاتــی شــهری، متوســط  بــه ســمت  مــا  ادبیــات 

ــت. ــه اس ــی رفت احساس
- ترجمــه چنــد کتــاب پلیســی شــامل »تنگنــا« و »دژخیــم 
ــه  ــه دلباخت ــک دار، »مهندســی ک ــد« نوشــته فردری می گری
 اعــداد بــود« نوشــته پی یــر بوالــو و تومــاس نارســژاک 
و »ِمگــرِه و مــرد روی نیمکت« نوشــته ژرژ ســیمنون منتشــر 

. شد
- اســماعیل عباســی، یکــی از داوران بخــش عکاســی 
رویــداد  ایــن  اســت  معتقــد  ســال،  تصویــر  جشــن 
بازتاب دهنــده موثــری از فضــای عکاســی کشــور اســت و در 
ــات خــود  ــد مطالع ــا بای ــد اســت جوان ه ــن حــال معتق عی

را افزایــش دهنــد.
فیلــم  بین المللــی  تریلــر جشــنواره  بهتریــن  جایــزه   -
»فونیکــس« ملبــورن بــه »فصــل فراموشــی فریبــا« رســید.

افتتاح نمایشگاه آبرنگ »در آستان جانان«

کیمیای وطن

نمایشـــگاه آبرنــگ »در آســتان 
 جانـــان« بــه مناســـبت والدت 
حضــرت زهــرا)س(، از 16 اســفند 
مــاه در نگارخانــه طلــوع شــرق 
ــاح شــد.  ــر افتت فرهنگســرای کوث
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهــان، مدیــر فرهنگســرای کوثــر و دفتــر تخصصی میانســال 
ــک  ــا تکنی ــو ب ــش از 30 تابل ــت: بی ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ب
آبرنــگ و رنــگ روغــن در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش درآمــده 

اســت. 
ــتان  ــگاه »در آس ــت: نمایش ــار داش ــی اظه ــا مکارم حمیدرض
ــوی  ــرا)س( از س ــرت زه ــبت والدت حض ــه مناس ــان« ب جان
فرهنگســرای کوثــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــی«  ــرا زارع ــگ »زه ــی آبرن ــار نقاش ــش آث ــه نمای ــان ب اصفه
برگــزاری کارگاه  از جملــه  برنامه هــای جنبــی  بــا  همــراه 

ــت. ــه اس ــدان پرداخت ــژه عاقمن ــگ وی ــوزش آبرن آم
 وی افــزود: آثــار نقاشــی و آبرنــگ زهــرا زارعــی در نمایشــگاه ها 
و جشــنواره های بین المللــی متعــددی از جملــه جشــنواره 
ــار  ــاری، آث ــال ج ــفند س ــکا در اس ــوادور آمری ــی اک بین الملل
برگزیــده آبرنــگ ایــران در فرهنگســرای اشــراق در بهــار امســال 
و همچنیــن آثــار برگزیــده بــوم مینایی در فرهنگســرای گلســتان 

ــه نمایــش در آمــده اســت.  تهــران در بهمــن 9۵ و ... ب
ــد  مســئول دفتــر تخصصــی میانســال ادامــه داد: ایــن هنرمن
ــاوی  ــر، قض ــی نص ــون محمدعل ــتادانی همچ ــر اس ــر نظ زی
ــت.  ــده اس ــوزش دی ــا و ... آم ــرودی، اعظمی کی ــعبانی لنگ ش
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــرد: عاقمن مکارمــی خاطرنشــان ک
ــا 19  ــاعت 9 ت ــفندماه از س ــا 28 اس ــد ت ــگاه می توانن نمایش
بــه محــل فرهنگســرای کوثــر واقــع در خیایــان جــی، خیابــان 
ــات  ــب اطاع ــت کس ــا جه ــرده ی ــه ک ــی مراجع ــجد عل مس
ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره تلفن 3۵21247۵ تم ــا ش ــتر ب بیش

شهاب حسینی تله تئاتر می سازد
تله تئاتــر  ســاخت  بــا  خانگــی  نمایــش  پروانــه  شــورای 
ــی ســید شــهاب الدین  ــه کارگردان ــات زناشــوهری« ب »خرده جنای

ــرد.  ــت ک ــینی موافق حس
ــا  ــه ب ــی ک ــش خانگ ــه نمای ــر اســاس جلســه شــورای پروان ب
ــا ســاخت فیلمنامه هــای  ــزار شــد، ب حضــور بیشــتر اعضــا برگ
ــه تهیه کنندگــی هایــده رزم آرا و کارگردانــی  »زعفــران ایرانــی« ب
امیــد عشــقی و تله تئاتــر »خرده جنایــات زناشــوهری« بــه 
تهیه کنندگــی مشــترک ســمیه صفــوی و ســید مســعود صفــوی 
ــه عمــل  ــی ســید شــهاب الدین حســینی موافقــت ب و کارگردان
ــم  ــوان فیل ــاخت 2 عن ــا س ــه ب ــن جلس ــن در ای ــد. همچنی آم
کوتــاه و یــک عنــوان برنامــه ترکیبــی نیــز موافقــت شــد. مهــر

اخبار کوتاه

ــریال  ــرداری س ــه تصویرب ــانزدهمین جلس ــا ش ــان ب همزم
»گمشــدگان«، ســید علــی حمیــدی قائم مقــام مرکــز 
امــور نمایشــی ســیما و مســعود صبــاح مدیــر گــروه 
فیلــم و ســریال شــبکه دو ســیما بــا حضــور در محــل 
بــا  »گمشــدگان«،  تلویزیونــی  مجموعــه  تصویربــرداری 

ــدار  ــه دی ــن مجموع ــل ای ــازندگان و عوام س
کردنــد. ســید علــی حمیــدی، قائم مقــام 
ــکر از  ــا تش ــیما، ب ــی س ــور نمایش ــز ام مرک
همــه ســازندگان ایــن مجموعــه، تاکیــد 
دوره  در  صداوســیما  ســازمان  کــه  کــرد 
مدیریــت جدیــد از ســریال های خــوب و 
ادامــه  وی  می کنــد.  حمایــت  باکیفیــت 

ــی  ــا صرفه جوی ــا ب ــم ت ــود را کردی ــاش خ ــه ت ــا هم داد: م
ــار  ــا و آث ــی، مجموعه ه ــاد مقاومت ــل اقتص ــه اص ــل ب و عم
ــت  ــا حمای ــز ب ــاح نی ــعود صب ــم. مس ــد کنی ــی را تولی خوب
همه جانبــه از رونــد ســاخت ســریال گمشــدگان، گفــت: 
دو ســیما،  در شــبکه  مــا  پیش بینی هــای  اســاس  بــر 

 ســریال »گمشــدگان« بــا توجــه بــه داســتان جــذاب 
و همچنیــن گــروه ســازنده از مجموعه هایــی اســت کــه 
ــذب  ــود ج ــه خ ــادی را ب ــان زی ــش، مخاطب ــان پخ در زم
ــردان  ــی کارگ ــا کریم ــدار رض ــن دی ــدای ای ــد. در ابت  می کن
ــد  ــاره رون ــز درب ــده ســریال، نی ــر تهیه کنن ــی حجازی مه و عل
ــه  ــن مجموع ــت ای ــریال و وضعی ــاخت س س
ــی  ــن یک ــد؛ همچنی ــه کردن ــی را ارائ توضیحات
در حضــور  ایــن ســریال  از ســکانس های 
ــی  ــه تلویزیون ــد. مجموع ــط ش ــان ضب مهمان
»گمشــدگان« محصــول گــروه فیلم و ســریال 
شــبکه دو سیماســت و داســتان آن بــا نگاهــی 
آسیب شناســانه و اجتماعــی بــه معضــل اعتیاد 
ــون در  ــردازد. تاکن ــواده می پ ــر خان ــرب آن ب ــرات مخ و تاثی
ــام  ــی همچــون روشــنک گرامــی، بهن ــن ســریال بازیگران ای
مهــرداد ضیایــی، حســن  افشــاری نژاد،  تشــکر، کتانــه 
ــدوی  ــارا مه ــی زاده، س ــری، آرزو اب ــر جعف ــعیری، یاس تس

ــی ــر فارس ــد. خب ــن رفته ان ــوی دوربی ــتاد، جل ــن راس ادوی

بازدید دو مدیر صداوسیما از سریال »گمشدگان«
احمــد عزیــزی کــه 9 ســال پیــش در چنیــن روزهایــی بــه 
ــا  ــروز دوشــنبه )16 اســفندماه( از دنی ــود، دی ــه ب ــا رفت کم
رفــت. خبــر درگذشــت ایــن شــاعر را کــه از 1۵ اســفندماه 
ســال 1386 و در پــی کاهــش ســطح هوشــیاری در حالــت 
اغمــا و در بیمارســتان امــام رضــا)ع( کرمانشــاه بســتری 

بــود، بــرادرش اعــام کــرد. 
مصطفــی محدثــی خراســانی در پــی خبــر 
ــد  ــت: احم ــزی گف ــد عزی ــت احم درگذش
ــن  ــن و نوآورتری ــی از خاق تری ــزی، یک عزی
شــاعران انقــاب اســت. در ســال هایی کــه 
ــود،  ــوآوری ب ــد ن ــاب عطش من ــای انق فض
از کســانی کــه خــوب توانســت ایــن عطــش 

را پاســخگو باشــد، احمــد عزیــزی بــود. شــعرهای او زبــان 
ــی دارد.  ــب توجه ســلیس و جال

احمــد عزیــزی متولــد 4 دی مــاه 1337 در ســرپل ذهــاب 
ــه  ــواده ب ــراه خان ــه هم ــگ ب ــاز جن ــا آغ ــود. ب کرمانشــاه ب
تهــران نقــل مــکان کــرد و بــرای مدتــی ســاکن شهرســتان 

نــور شــد. ســپس در تهــران اقامــت گزیــد و بــه همــکاری 
ــرودن  ــت. او س ــامی« پرداخ ــوری اس ــه »جمه ــا روزنام ب
ــاز  ــان« آغ ــه »جوان ــا مجل ــی ب ــال های جوان ــعر را از س ش
ــددی دارد و  ــی متع ــر ادب ــعر و نث ــار ش ــزی آث ــرد. عزی ک
ســبک شــعر گفتــن او بــه  صــورت مثنــوی در »کفش هــای 
مکاشــفه« نمــود دارد. عرفــان اســامی و 
مــدح اهــل بیــت)ع( از جملــه مضامیــن آثار 
ــاه  ــری در مهرم ــم رهب ــام معظ ــت. مق اوس
ــه کرمانشــاه از احمــد  ســال 1390 در ســفر ب

ــد.  ــدار کردن ــزی در بیمارســتان دی عزی
آواز«  »شــرجی  مکاشــفه«،  »کفش هــای 
»خوابنامــه و بــاغ تناســخ«، »ترجمــه زخــم« 
ــاس«  ــاودان الم ــا«، »ن ــه رؤی ــه«، »رودخان ــاران پروان »ب
»ترانه هــای ایلیایــی«، »غزالســتان«، »قــوس غــزل« 
»ملکــوت تکلــم«، »ســیل گل ســرخ«، »روســتای فطــرت« 
ــزی  ــد عزی ــده از احم ــار به جامان ــت« از آث ــای رؤی و »رؤی

اســت. ایســنا

دادنامه
 : پرونده کاسه : 9۵-1483  شماره دادنامه:9۵0997679620246 مورخ 9۵/12/1 مرجع رسیدگی 

شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : ابوالقاسم زائری بنشانی : اصفهان خ  دقیقی خ 

 : المکان  خواسته  : فریبا عظیمی  مجهول  محتشم کاشانی کوچه مستاجران  پاک 24  خوانده 

استرداد یک فقره سفته  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق  طی 

مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را  اعضا شورا ختم رسیدگی  اخذنظریه  مشورتی  و  قانونی  تشریفات 

عظیمی  فریبا  بطرفیت  اصفهانی  زائری  ابوالقاسم  آقای  دعوی  در خصوص  نماید.   می  رای  بصدور 

بخواسته استرداد یک فقره سفته  به شماره 420728 مورخ 9۵/11/2۵ به انضمام مطلق خسارات با 

توجه  محتویات پرونده  و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 9۵/11/20 با عنایت به دادنامه 

ماره 64 مورخ 9۵/1/31 از شعبه 20 شورای حل اختاف اصفهان مبنی بر مطالبه یک فقره سفته و 

نهایتا قرار رد دعوی خواهان فریبا عظیمی و با توجه به استعام بعمل آمده از شعبه 20 شورای حل 

اختاف و قطعیت دادنامه فوق الذکر توسط شعبه چهاردهم  دادگاه عمومی حقوقی و عدم حضور 

خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 9۵/11/20  و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 

دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی ومستندا به مواد 198 ،۵19 و۵1۵ از قانون آئین دادرسی 

به استرداد یک فقره سفته به شماره  مدنی و 26۵-301 قانون مدنی حکم به محکومیت  خوانده 

خزانه داری 420728 به انضمام مبلغ 1420000  ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 

اعام می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

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

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد

م الف  38292 قاضی شورای حل اختاف شعبه 32 اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵099703۵0100033 تاریخ تنظیم : 9۵/01/18 شماره پرونده : 93099803۵010120۵ 

شماره بایگانی شعبه :931391 خواهان : آقای رضا فرزانه نیا فرزند محمد رضا به نشانی شهرستان 

اصفهان خ شیخ بهائی ک زرگر باشی بن بست راستان پ 93 فعا زندان مرکزی اصفهان خواندگان : 

1- آقای هدایت اله محمدی 2- آقای اسماعیل محمدی فرزند بهرام هر دو مجهول المکان خواسته : 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی بشرح 

ذیل انضاء رای منماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای رضا فرزانه نیا  به طرفیت آقایان اسماعیل 

و هدایت اله محمدی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین  

به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست وموادی اظهارات 

نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی  شهود در پرونده 920936 که همگی داللت بر صحت ادعای 

کافی در جهت پرداخت هزینه دادرسی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی 

از جانب مدعی علیه بعمل نیامده تا موجب بطان و بی اعتباری آن را فراهم آورد و دلیلی که حاکی 

از تمکن و توانایی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده و در پرونده موجود نیست  لذا دادگاه 

با عنایت بمراتب فوق الذکر و مقررات مواد ۵04-۵08-۵13  قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز 

صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم بر معافیت موقت خواهان از  تادیه هزینه دادرسی  در تمام 

مراحل رسیدگی مربوط به این دعوی را صادر و اعام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز 

از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

م الف  3827۵ داود مومن زاده دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵099703۵1۵01797 تاریخ تنظیم : 9۵/11/19 شماره پرونده : 9۵099803۵1۵00693 

شماره بایگانی شعبه :9۵0840 پرونده کاسه : 9۵099803۵1۵00693 شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیمی نهایی شماره 9۵099703۵1۵01797  خواهان : آقای اکبر بزرگ زاد فرزند 

جال با وکالت آقای شهریار میر میران فرزند سید احمد به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت روبروی 

دادگستری مجتمع وکای ماکان ۵ طبقه دوم واحد 26  خواندگان : 1- آقای محمد هادی قربانی 

فرزند رضا2- آقای محمد جواد قربانی فرزند رضا همگی مجهول المکان 3- آقای تقی ما آقایی 

فرزند مهدی مجهول المکان خواسته ها مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 

خسارت دادرسی گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 

به  آقای شهریار میر میران  با وکالت  زاد فرزند جال  اکبر بزرگ  آقای  .  رای دادگاه   رای مینماید 

طرفیت آقایان محمد هادی قربانی فرزند رضا )صادر کننده ( محمد جواد قربانی فرزند رضا و تقی 

ما آقایی فرزند مهدی )ضامنین( دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و یکصدو هشتاد 

میلیون ریال وجه 6 فقره چک به شماره های 9۵/2/20-7397۵09، 9۵/3/20-73976، 739761-

9۵/4/20، 739762-739763،9۵/۵/20-739764،9۵/6/20-9۵/7/20 هر کدام به مبلغ پانصد و 

سی میلیون ریال از جاری 49۵۵00110304 به عهده بانک سپه  به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و 

ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 

198،۵19،۵1۵،۵22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی ماده 20 و تبصره 

به  متضامنا  را  تجارت خواندگان  قانون  آن 249،314و403  استفساریه  و  قانون صدور چک   2 ماده 

پرداخت سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه 

خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی یکصد و یازده میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و شصت و چهار میلیون و چهار صدو چهل هزار ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان 

محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

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

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد

م الف 38277 محمد رضا راجی – رئیس شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵099703۵1301767 تاریخ تنظیم : 9۵/11/19 شماره پرونده : 9۵099803۵1300438 

شماره بایگانی شعبه :9۵0499 خواهان : سعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ به نشانی 

 – ابوذر  خانه  قهوه  جنب  سعدی  بن  ابتدای  فلسطین  سینما  جنب  عباسی  باغ  چهار  خ  اصفهان 

مغازه پوشاک فروشی علی خاصی کد پستی 813۵634817 خواندگان : 1-  زهرا مومنون فرزند 

غامحسین 2- عفت کفاش تهرانی فرزند حسین 3- مونا شاهرودی فرزند حسین 4- آقای عباس 

شاهرودی فرزند محمد قاسم ۵- آقای حسن شاهرودی فرزند محمد مهدی 6- آقای محمد رضا 

شاهرودی  آقای حسین   -8 فرزند حسین  شاهرودی  مریم    -7 مهدی  محمد  فرزند  شاهرودی 

المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  قاسم  محمد  فرزند  شاهرودی  منصوره   -9 مهدی  محمد  فرزند 

10 – آقای هوشنگ علی خاصی فرزند عباس به نشانی اص خ کمال روبروی شهرداری منطقه 3 

ک سلطان سنجر – جنب منزل تاریخی عامه فانی – پ 19 زنگ اول خواسته ها : الزام به تنطیم 

سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی   رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای سعید علی 

خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ بطرفیت خواندگان 1-محمد رضا 2- حسین 3- حسن همگی 

شاهرودی فرزندان محمد مهدی 4- مونا ۵—مریم همگی شاهرودی فرزندان حسین 6- منصوره  

7- عباس هر دو شاهرودی فرزندان محمد قاسم 8- عفت کفاش تهرانی فرزند حسین 9- زهرا 

سند  تنظیم  به  الزام  بخواسته  عباس  فرزند  خاص  علی  هوشنگ   -10 غامحسین  فرزند  مومنون 

رسمی ملک پاک ثبتی ۵91۵ واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به انضمام مطالبه خسارات دادرسی  

نظر به جوابیه استعام ثبتی به شماره 9782-139۵ مورخ 9۵/10/2 که حاکی از مالکیت مشاعی 

مالکین دیگری که در پرونده طرف دعوی قرار نگرفته اند می باشد و این در حالی است که خواهان 

تقاضای انتقال 6 دانگ را نموده لذا می بایست بطرفیت تمامی مالکین مشاعی دعوی مطرح می 

گردید که با کیفیت حاضر دعوی قابلیت استماع ندانسته  به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی 

 مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی

 است . 

م الف 38328 سید عبدالرضا موسوی – دادرس شعبه 13 حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9309980360101116شماره  پرونده:  9۵101003۵4۵07777شماره  اباغنامه:  شماره 

931۵16 تاریخ تنظیم: 139۵/12/0۵ شاکی اداره کل ثبت احوال شکایتی علیه نعیم دره یی دائر بر 

استفاده از شناسنامه ایرانی توسط غیر ایرانی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)119 جزایی سابق (  واقع در 

استان اصفهان- طبقه 2  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ 

اتاق شماره 222 ارجاع و به کاسه  931۵16ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/06 و ساعت 

9تعیین شده است.   و نظر به اینکه متهم  مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174  قانون آیین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 

متهم دعوت می گردد جهت  رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ 

شماره: 38281/م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان / نامداری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  احمدی  داد  خدا  خواهان   9۵1۵67 پرونده کاسه  خصوص  در 

3۵/000/000 ریال   به طرفیت بهرام نظری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   8 مورخه 96/2/3 ساعت 

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

اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی 816۵7۵6441 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 4۵شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 38943/م الف مدیر دفتر شعبه 4۵مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : وهاب   نام خانوادگی : حکمت  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا نام خانوادگی : کد خدایی      نشانی محل اقامت: اصفهان – خ 

سجاد – جنب بانک ملت طبقه اول  محکوم به: به موجب رای شماره 948 تاریخ94/9/30 حوزه 

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

پرداخت مبلغ ۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 87/7/27 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا ضمنا شماره چک 800309 مورخ 87/7/27 

می باشد .  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.

شماره38997/ م الف دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : جعفر  نام خانوادگی : چاووشی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مجید نام خانوادگی : صدقی     نشانی محل اقامت: اصفهان خ جی شرقی 

کوچه مساحی پاک 42محکوم به:به موجب رای شماره 9۵4 تاریخ9۵/8/22 حوزه 3۵  شورای حل 

رامحکوم  به:خوانده  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان 

و  تصادف سواری  از  ناشی  دادرسی  اصل خواسته خسارت  بابت  ریال   10/000/000 مبلغ  پرداخت  به 

مبلغ 1/۵00/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 1/0۵0/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 270/000 ریال 

هزینه نشر آگهی بانضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 9۵/۵/28 تا زمان اجرای 

حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بابک مرکزی و پرداخت نیم عشر اجراییه/ 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.

شماره38891/ م الف دفتر شعبه 3۵ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 کالسه :9500077 
اباغیه  شماره   9۵00077: پرونده  بایگانی  شماره   139۵04002004000264/2: پرونده  شماره 

:139۵0۵102120000۵12 تاریخ صدور :139۵/12/1۵ بدینوسیله به آقایان و خانمها علیرضا و مریم و 

صفورا و فروغ و سمیرا همگی شیر علی پور )فرزندان ( و خانم هاجر محقق زاده فرزند شیخ محمد 

جعفر )همسر( وراث مرحوم حسن شیر علی پور بدهکار پرونده کاسه 139۵04002004000264/2که 

برابر گزارش مامور اجرا در آدرس فوالدشهر ب 1 ساختمان دنا روبروی مسجد امام حسن طبقه دوم 

پاک 376 بدلیل عدم حضور شما اباغ واقعی مسیر نشده اباغ  می گردد. طبق گزارش 9۵/7/۵ 

کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ، پاک ثبتی فرعی :1402۵ از پاک اصلی ۵82 

: فوالدشهر مورد وثیقه سند رهنی شماره 13690 تنظیمی دفترخانه اسناد  ناحیه  واقع در بخش :9 

رسمی شماره 412 شهر اصفهان استان اصفهان به مبلغ ۵20/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه 

به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 

ریال   3/000/000 مبلغ  به  نظر  تجدید  بانکی دستمزد کارشناس  به ضمیمه فیش  اخطاریه  این  اباغ 

)پرداخت توسط دستگاه کارت خوان اداره ( به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 

خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این 

آگهی که تاریخ اباغ اخطاریه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد./

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان - اکبر پور مقدم 

مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کاسه ٩۵٠٣٢6 ج 14 له عبدالحمید 

موسوی و علیه غامحسین مهرابی کلبی بکی بختیاری به آدرس اصفهان- خ جی- ک آزادی- جنب 

هنرستان خوانساری- مجتمع مسکونی آویسن- طبقه همکف و کدپستی 81۵69198۵7 به خواسته 

مطالبه مبلغ 7۵۵/3۵0/000 ریال بابت محکوم به و مبلغ 37/۵00/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 

احکام شعبه  اجرای  در محل  پنج شنبه مورخ 96/1/17 ساعت 10-10:30  روز  در  ای  مزایده  جلسه 

به سمت شیخ  از ساختمان مرکزی  بعد  ٢٠٠ متر  نیکبخت-  ا حقوقی اصفهان واقع در خ شهید   ٤

صدوق ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم- واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال 

مورد مزایده عبارت است از مقدار  10/۵2 حبه مشاع از ٣٢   حبه مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 

1۵190/40912 بخش ۵ ثبت اصفهان به نشانی اصفهان- فلکه احمد اباد-  بعد از روگذر جی- جنب 

آزادی )37 (- مجتمع مسکونی آویسن- واحد همکف که طبق نظر  هنرستان خوانساری- کوچه 

کارشناس  دادگستری محل مورد نظر یک دستگاه آپارتمان به مساحت 17۵/08 مترمربع واقع در 

نقاشی - کفها  و  ها گچ  بدنه   - بلوک  و  تیرچه  و سقف  بتنی  اسکلت  با مشخصات:  طبقه همکف 

- آشپزخانه و سرویس های بهداشتی کاشی و کفها سرامیک - چهارچوب و دربهای  سرامیک- بدنه  

داخلی چوبی با رنگ نیم پلی استر- کابینت ها mdf - درب ها و پنجره های خارجی آلومینیوم- 

نمای خارجی سنگ و آجر- سیستم  گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور و سرمایش کولر - دارای 

انشعابات آب، برق و گاز- آسانسور- پارکینگ  قطعه 11 واقع در زیرزمین و شامل سه اطاق و سالن و 

آشپزخانه اوپن می باشد. محل مذکور مشتمل بر ٧ طبقه   )زیرزمین پارکینگ و انباری- همکف البی 

و یک واحد بانضمام پنج طبقه فوقانی هر طبقه ٣ واحد( جمعا ١6  واحد آپارتمان می باشد. ملک 

فوق در تصرف محکوم علیه می باشد که باتوجه به موارد فوق الذکر و کلیه     عوامل موثر در قضیه 

ارزش ششدانک پاک فوق مبلغ ۵/430/000/000ریال ارزیابی گردیده است. که باتوجه  به مبلغ مورد 

مطالبه خواهان و حق االجرا که جمعا مبلغ 792/8۵0/000 ریال می باشد مقدار 10/۵2حبه مشاع 

از 6 دانگ پاک ثبتی فوق می باشد. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده از ملک 

فوق واقع در  آدرس اعامی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 

درصد  مبلغ مزایده را به  همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. 

شماره :3897۵/م الف اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان 

موضوع : آگهی ابالغ موضوع ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت )بهاء ثمنیه اعیانی (
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی پاک شماره ١٢٧6 فرعی 

از یک اصلی بمساحت 10۵/6 متر مربع منتزع شده از پاک 361 فرعی واقع درکارالدان بخش نه 

ثبت اصفهان )باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی 62/۵ متر مربع( در صفحه ٧4 دفتر ١٧١ بنام آقای رمضان 

نصری فرزند صادق صادر و تسلیم گردیده و مالک به استناد تبصره های یک و دو ماده ١٠۵ آئین نامه 

اصاحی قانون ثبت بموجب تقاضای وارده بشماره ١٠١٧٨٠٨ – 139۵/6/1 خواستار واریز بهاء ثمنیه 

اعیانی ملک مزبور به صندوق اداره ثبت بنام خانم زهرا گلشنی همسر مرحوم محمد باقر اشراقی و 

حذف عبارت باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی را از سند خود نموده است و اعام داشته که اطاعی از محل 

اقامت بانوی نامبرده و یا احیانا ورثه و قائم مقام قانونی وی ندارد بنابراین در اجرای تبصره های مذکور 

اقدامات قانونی معمول و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهاء ثمنیه اعیانی ملک مذکور بمبلغ 

١٢۵٠٠٠٠ ریال تعیین و طی فیش شماره 4908867 - 139۵/12/14  به صندوق اداره ثبت فاورجان 

سپرده شده است لذا بموجب این آگهی که یک نوبت منتشر خواهد شد به بانوی نامبرده و یا وراث 

و قائم مقام قانونی وی اباغ میگردد تا چنانچه مدعی تضیع حقی می باشند ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی به داگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت فاورجان ارائه نمایند 

و در صورتی که ظرف مهلت مذکور گواهی طرح دعوی به اداره ثبت تسلیم نمایند  و در صورتی که ظرف 

مهلت مذکور گواهی طرح دعوی به اداره ثبت تسلیم نشود این اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود 

و در صورتی که مدعی تضیع حق نباشد  با ارائه مدرک شناسائی معتبر جهت دریافت سپرده فوق به 

این اداره مراجعه نمایند بدیهی است در صورت طرح دعوی اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی از 

مراجع ذیصاح قضائی خواهد بود./ 

تاریخ انتشار 139۵/12/17 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان  م الف/111۵

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵0998036۵300772شماره  پرونده:  9۵101003۵4306996شماره  اباغنامه:  شماره 

9۵1263 تاریخ تنظیم: 139۵/10/2۵ شاکی محسن عایی عاشق آبادی  شکایتی به طرفیت اصغر 

اتهام تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت  به  ذوالفقاری 

رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 4۵8 ارجاع و به کاسه  9۵1263ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1396/2/6 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  

و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 349 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 متهم  پس از  

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

امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر  الف متصدی  حاضر گردد.شماره: 3307۵/م 

اصفهان )117 جزایی سابق ( – زهرا توکلی فارفانی 

افسانه احدی نژاد، بازیگر و طراح گریم در گفت وگو با کیمیای وطن:

موفقیت بدون عالقه به دست نمی آید

»احمد عزیزی« دار فانی را وداع گفت
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حتما بخوانید!

سه شنبه  17  اسفندماه   61395 حرکت عجیب و منحصربه فرد ذوب آهن
ـــمـــاره  387 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشیادداشت

اعتصاب، سریال تکراری فوتبال ایران

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

در  پــول  دنبالــه دار  حواشـــی 
 فوتبــال یــک ســـریال تکـــراری 
و بی پایــان اســت. از روز شــروع 
ــا بــه حــال تقریبــا هــر  لیــگ ت
هفتــه بازیکنــان یکــی از تیم هــا 
بــه مســائل مالــی اعتــراض داشــته اند و ایــن اعتراض هــا گاه 

بــه اعتصــاب کشــیده اســت. 
ــه  در تازه تریــن ایــن رویدادهــا، بازیکنــان اســتقالل دســت ب
اعتصــاب زدنــد تــا نــام بازیکنــان ایــن تیــم نیــز بــه لیســت 
بلندبــاالی اعتصاب گــران اضافــه شــود. گفتــه می شــود 
ــه  ــک ب ــان اســتقالل از دو فصــل پیــش، نزدی برخــی بازیکن
ــز 50  ــان فصــل گذشــته نی ــد و بازیکن ــب دارن 70 درصــد طل
ــان  ــز بازیکن ــال نی ــد. امس ــه دارن ــگاه مطالب ــد از باش درص
ــان اســتقالل  ــا بازیکن ــی داشــته اند ت ــا 40 درصــد دریافت تنه
ــده  ــی مان ــان فصــل باق ــا پای ــدار ت ــا 7 دی ــه تنه ــی ک در حال
ــان نگــران تکــرار سرنوشــت ســال های گذشــته خــود  همچن

ــند.  ــتقالل باش در اس
آبی پوشــان بــا انتقــاد از بعضــی رویدادهــا از جملــه برداشــت 
 یــک میلیــارد از حســاب اســتقالل توســط اداره مالیــات 
و پرداخــت یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بــه اسپانســر 
ــا کــم کاری  ــول ب ــد کــه ایــن پ پیشــین باشــگاه عقیــده دارن
اگــر  و  رفتــه  آن هــا  حســاب  از  هیئت مدیــره  اعضــای 
ــی  ــون بخش ــان اکن ــرد، بازیکن ــکاری می ک ــره هم هیئت مدی

ــد.  ــرده بودن ــت ک ــود را دریاف ــات خ از مطالب
ــره فقــط در  ــان اســتقالل از اینکــه اعضــای هیئت مدی بازیکن
ســفرهای خارجــی در کنــار آن هــا حضــور دارنــد، انتقــاد کردند 
و معتقدنــد کــه بایــد ایــن افــراد بــرای حــل مشــکالت مالــی 

باشــگاه تــالش کننــد.
ــا بازیکنــان اســت، امــا بایــد   اگرچــه در ایــن ماجــرا حــق ب
ــروز  ــکالت ام ــروز مش ــل ب ــی از عوام ــه یک ــت ک ــه داش توج
قراردادهــای نجومــی و بی حســاب وکتاب فوتبــال ایــران 

ــد. ــد دارن ــر آن تاکی ــز ب ــان نی ــن بازیکن ــه همی اســت ک
ــه بســیاری از کارشناســان  ــه گفت ــران ب ــال ای ــان فوتب  بازیکن
ــد؛ امــا در عمــل حداقل هایــی  ــادی دریافــت می کنن پــول زی
از حرفه ای گــری را ارائــه نمی دهنــد؛ در آن ســو مدیریــت 
ــز  ــران نی ــگاهی در ای ــال باش ــی فوتب ــف و دیم ــیار ضعی بس
ــال  ــی فوتب ــه راه ــی ک ــام ســرمایه های کالن ــث شــده تم باع

ــرود.  ــرز ب ــه ه ــاده ب ــی س ــود، خیل می ش
فوتبــال ایــران اگــر بــه دنبــال پیشــرفت اســت، امــا بایــد بــه 
ــای  ــام فاکتوره ــود و تم ــه ای ش ــه حرف ــی کلم ــای واقع معن
فوتبــال حرفــه ای از پایــه در آن ایجــاد شــود؛ شــاید تنهــا آن 
موقــع دیگــر شــاهد رویدادهایــی ماننــد اعتصــاب بــرای پــول 

نباشــیم.

 حرکت عجیب و منحصربه فرد ذوب آهن
فوتبــال  تیــم  مســئوالن 
ذوب آهــن در اقدامــی عجیــب و 
ــد  ــم گرفتن ــرد تصمی منحصربه ف
دیدارشــان برابــر نفــت تهــران را 
در ورزشــگاه بــدون تماشــاگر 

برگزار کنند.
 بــه گــزارش ســایت رســمی 
باشــگاه، بــا اعــالم کمیتــه انضباطــی باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
ــکار  ــرر و آش ــت مک ــه اهان ــه ب ــا توج ــان، ب ــن اصفه ذوب آه
تماشــاگران منتســب بــه باشــگاه ذوب آهــن بــه تیــم 
ــم  ــدار دو تی ــزاری دی ــگام برگ ــم هن ــرمربی تی ــال و س فوتب
فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان و فــوالد مبارکــه ســپاهان، 
ــه  ــکیل جلس ــا تش ــن ب ــگاه ذوب آه ــی باش ــه انضباط کمیت
ــه  ــدار هفت ــی را در دی ــاگران ذوب آهن ــور تماش ــی، حض فوریت
ــور در  ــگاه های کش ــال باش ــر فوتب ــگ برت ــت وچهارم لی بیس
ــر تیــم فوتبــال نفــت تهــران، ممنــوع اعــالم کــرد و ایــن  براب
ــدون حضــور ایــن تماشــاگران برگــزار خواهــد شــد.  ــدار ب دی
ــران  ــت ته ــان و نف ــن اصفه ــال ذوب آه ــم فوتب ــدار دو تی دی
ــفندماه در  ــنبه 19 اس ــه روز پنجش ــاعت 17 و 30 دقیق در س

ــود ــد. ن ــد ش ــزار خواه ــهر برگ ــگاه فوالدش ورزش

محرومیت آقای گل به دلیل گزارش ناظر
امــروز در حالــی بــازی نســاجی – ملــوان در قائمشــهر برگــزار 
می شــود کــه محمــد عبــاس زاده، مهاجــم نســاجی و آقــای 
ــن  ــه حضــور در ای ــادر ب ــای دســته اول، ق ــی بازی ه گل فعل
بــازی نیســت. محــروم کــردن محمــد عبــاس زاده در آســتانه 
ــازی، شــائبه حمایــت اســماعیل حســن زاده، رئیــس  ایــن ب
ــه وجــود  ــم هم اســتانی را ب ــه انضباطــی، از تی ــی کمیت گیالن
ــی  ــد »چــرا در پ ــژه کــه مازنی هــا می گوین آورده اســت؛ به وی
حملــه برخــی از طرفــداران اســتقالل اهــواز بــه تیــم نســاجی 
و محبــوس شــدن ایــن تیــم در رختکــن، رأیــی علیــه تیــم 

اســتقالل اهــواز صــادر نشــده اســت؟« 
امــا بــر اســاس اعــالم کمیتــه انضباطــی محرومیــت محمــد 
ــوده اســت. در  ــازی ب ــل گــزارش ناظــر ب ــه دلی ــاس زاده ب عب
بــازی اســتقالل اهــواز – نســاجی در پــی توهیــن طرفــداران 
ــاس زاده واکنشــی از خــود نشــان  ــد عب ــان، محم ــم میزب تی
داده کــه از چشــم ناظــر بــازی پنهــان نمانــده اســت. همیــن 
واکنــش بــه گونــه ای طرفــداران اســتقالل اهــواز را برانگیخــت 
کــه آن هــا در پایــان بــازی قصــد آســیب رســاندن بــه 
محمــد عبــاس زاده را داشــتند و نیــروی انتظامــی بــه منظــور 
ــاعاتی  ــرای س ــد ب ــور ش ــاجی مجب ــم نس ــت تی ــظ امنی حف

ــد.  ــس کن ــن حب ــهری ها را در رختک قائمش
محمــد عبــاس زاده تــا اطــالع ثانــوی از همراهــی تیــم 
ــان  ــرای بی ــد ب نســاجی محــروم اســت و روز 22 اســفند بای
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تیــم والیبــال پیــکان تهــران در پیــکار نفســگیر ســوم، 3 بــر 
ــازی  ــده ب ــت داد و برن ــه را شکس ــهرداری ارومی ــم ش 1 تی
ــم  ــن تی ــا دومی ــد ت ــی ش ــه نیمه نهای ــاز مرحل سرنوشت س
ــال ایــن دوره از مســابقات لیــگ برتــر  ــه فین صعودکننــده ب
ــنگین،  ــرد س ــن نب ــری در ای ــان اکب ــاگردان پیم ــد. ش باش
برخــالف بــازی دوم کــه در ارومیــه برگــزار شــد، در زدن 
ســرویس توپ گیــری و دفــاع روی تــور عالــی عمــل کردنــد 

ــد. ــروزی شــیرین کســب کنن ــک پی ــق شــدند ی و موف
    شهرداری ارومیه، بازنده سربلند

ــر  ــل س ــازی قب ــل ب ــه مث ــی اگرچ ــاس برق ــاگردان عب ش
ــور و دریافت هــای  ــد و در دفــاع روی ت ــراق نبودن حــال و قب
اول مشــکل داشــتند وپراشــتباه ظاهــر شــدند، امــا مردانــه 
جنگیدنــد و بازنــده ای ســربلند بودنــد. البتــه ایــن حقیقــت 
ــران و شــهرداری  ــکان ته ــای پی ــه تیم ه ــم ک ــد بپذیری را بای
ارومیــه در دو بــازی اول و دوم بــا دو چهــره متفــاوت ظاهــر 
شــدند و می شــود گفــت هــر دو بــازی قبلــی آن هــا نســبتا 
ــوم  ــازی س ــا ب ــود؛ ام ــان ب ــم میزب ــود تی ــه س ــه ب یک طرف
ــذاب از آب  ــت و ج ــاوت داش ــل تف ــازی قب ــا دو ب ــال ب کام
درآمــد تــا انــدک تماشــاگر حاضــر در ســالن، راضــی میــدان 

را تــرک کننــد. 
در کل تیــم پیــکان کــه بــا تمرکــز الزم و نمایــش تکنیک های 
نــاب والیبــال، روز پرفروغــی داشــت، از اشــتباهات حریــف 
ــی  ــری رســید و راه ــه برت ــرد و ب ــره  ب ســختکوش خــود به

دیــدار نهایــی شــد.

    تحلیل بازی
ــه ســت اول را خــوب  ــم شــهرداری ارومی ــر حــال تی ــه ه ب
آغــاز کــرد و تــا امتیــاز 16/ 15 هــم پیشــتاز بــازی بــود؛ امــا 
پــس از تســاوی در امتیــاز 20 اشــتباهات فــردی شــاگردان 
ــاد  ــور و فره ــر غف ــی امی ــش عال ــو و درخش ــی از یکس برق

ــم زد.  ــکان را رق ــم پی ــری 22/25 تی ــار برت نظری افش

 ســت دوم بــا برتــری مطلــق پیکانی هــا دنبــال شــد. 
ضعــف  و  کواکوویــچ  نیــکالی  خــوب  ســرویس های 
ــان را  ــم میزب ــا، تی ــور ارومی ه ــاع روی ت ــری و دف توپ گی
ــی  ــتراحت فن ــه اس ــک دقیق ــا ی ــت؛ ام ــش انداخ 3/8 پی
ــاس برقــی، ســرمربی ســردوگرم  و انتقــال رهنمودهــای عب
ــم  ــا تی ــد ت ــث ش ــه، باع ــهرداری ارومی ــم ش ــیده تی  چش

میهمــان بــه بــازی بازگــردد و بــه لطــف دریافت هــای خــوب 
میرزاجان پــور و عبدالرضــا علیــزاده، لیبــروی تیــم بــه تدریــج 
ــی  ــری لفظ ــه درگی ــد. در ادام ــم کن ــا را ک ــه امتیازه فاصل
ــرای دو  ــز ب ــار و دو کارت قرم ــری افش ــور و نظ میرزاجان پ
ــه هــم ریخــت  ــی را ب ــم، آرامــش روحــی شــاگردان برق تی
تــا مثــل ســت اول 22/25 ایــن ســت راهــم واگــذار کننــد. 
ــرد  ــک ک ــزاده کم ــی علی ــای عال ــوم دریافت ه ــت س در س
ــد  ــاد کن ــوع ایج ــود تن ــای خ ــز پزشــکی در پاس ه ــا پروی ت
و فرهــاد پیروت پــور را بــه پــرواز درآورد؛ آبشــارهای قدرتــی 
ایــن بازیکــن ارزنــده مهابــادی، تیــم شــهرداری را بــه خــود 
آورد تــا بــه لطــف حمایت هــای داخــل زمیــن و دفــاع روی 
تــور تشــکری و حامــد رضایــی بــا نتیجــه درخشــان 18/25 

ــری برســد.  ــه برت ــن ســت ب در ای
ــت  ــده سرنوش ــاس و تعیین کنن ــیار حس ــارم بس ــت چه س
ــخص  ــه مش ــا ک ــل پیکانی ه ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــم ب دو تی
بــود از اســتراحت خــوب، تغذیــه مناســب و آرامــش روحــی 
ــازی  ــد، ب ــان برخــوردار بودن ــم میهم ــه تی ــری نســبت ب بهت
ــاز  ــی 5 امتی ــه وقت ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــاز کردن ــی آغ را توفان
پیاپــی بــه دســت آوردنــد، تیــم شــهرداری کــه در ایــن بــازی 
ــز خــود را از دســت داده  ــادی داشــت و تمرک ــز زی افت وخی
ــا  ــی 19/25 تســلیم شــد ت ــر از ســت های قبل ــود، راحت ت ب
ــان برســد.  ــه پای ــکان ب ــر 1 پی ــروزی 3 ب ــا پی ــدار ب ــن دی ای
تیــم پیــکان بــا ایــن پیــروزی شــیرین بــه فینــال راه یافــت 
تــا در روز چهارشــنبه 18 اســفندماه بــه مصــاف حریــف 
ــام بانــک ســرمایه بــرود کــه از 6 بازیکــن  ــه ن قدرتمنــدی ب

ملی پــوش بهره منــد اســت.

لیگ برتر والیبال به خط پایان رسید

پیکان، حریف بانک سرمایه در فینال شد

 محمــد طالیــی، ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ــه دعــوت نکــردن برخــی  ــاد مطرح شــده ب ــاره انتق درب
ــا  ــت: ت ــتی آزاد گف ــی کش ــم مل ــه اردوی تی ــرات ب نف
پیــش از برگــزاری رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی در 
ــتگی  ــه شایس ــتی گیرانی ک ــی کش ــده، تمام ــال آین س

حضــور در اردوی تیــم ملــی را داشــته 
باشــند، بــه اردو دعــوت می شــوند و حتــی 
ــه  ــوری ب ــابقات کش ــه در مس ــی ک نفرات
عناویــن ســوم یــا چهارمــی رســیده اند در 
اردوهــای تیــم ملــی حاضــر می شــوند؛ در 
ــای  ــم بهترین ه ــعی می کنی ــوع س مجم
ــوت  ــا دع ــه اردوه ــران را ب کشــتی آزاد ای

ــا همگــی آزمایــش شــوند.  کنیــم ت
ــرد:  ــان ک ــتی آزاد خاطرنش ــی کش ــم مل ــرمربی تی س
ــد  ــن ســال ها در رفت وآم ــرات طــی ای ــن نف بیشــتر ای
ــه  ــت ک ــور نیس ــد و این ط ــی بودن ــم مل ــه اردوی تی ب
ــی  ــم. حت ــدان بدهی ــی می ــراد خاص ــه اف ــم ب نخواهی

ــد  ــه اردو دعــوت نشــده اند، می توانن ــی هــم کــه ب نفرات
ــا  ــی در اردوه ــم مل ــی تی ــای انتخاب ــش از رقابت ه پی
ــزاری مســابقات  ــس از برگ ــه پ ــرا ک حاضــر شــوند؛ چ
ــه خــود  ــی، اردوهــا شــکل رســمی ب ــم مل ــی تی انتخاب

می گیــرد. 
محمدجــواد  اینکــه  بیــان  بــا  طالیــی 
ابراهیمــی از اردوی بعــدی دعــوت خواهــد 
ــم  ــن اردو ه ــی در ای ــت: او حت ــد، گف ش
علی رغــم اینکــه دعــوت نشــده اســت 
ایــن  و  کنــد  پیــدا  حضــور  می توانــد 
موضــوع را بــه ثمربخــش، رئیــس هیئــت 
کشــتی مازنــدران نیــز اعــالم کردیــم. 
البتــه ابراهیمــی طــی مدت زمــان حضــور خــود در 
اردوهــای مختلــف تیــم ملــی نشــان داده کــه روحیــه 
ــکل  ــه مش ــدت ب ــدارد و در طوالنی م ــی ن ــی باالی اردوی
حــل        را  مشــکل  ایــن  امیــدوارم  برمی خــورد کــه 

ــی ــر فارس ــد. خب کن

پاسخ »طالیی« به انتقادات درباره تیم ملی کشتی آزاد
در هــر فصــل شــاهد یــک موضــوع حیــرت آور در ورزش 
بانــوان بودیــم. در اواخــر فصــل جــاری لیــگ برتــر 
والیبــال بانــوان نیــز اتفــاق ناراحت کننــده ای رخ داد کــه 
متاســفانه بیشــتر از گذشــته نشــان داد، انضبــاط الزم در 

ــدارد.  ــود ن ــوان وج ــای بان لیگ ه
بانــوان  والیبــال  تیــم  بازیکــن  ســه 
ــول  ــه پ ــل اینک ــه دلی ــز ب ــهرداری تبری ش
ــن  ــد، از ای ــب کردن ــگاه طل ــود را از باش خ
ــی«،  ــم خلیل ــدند. »مری ــراج ش ــم اخ تی
ــی«  ــن صاحب ــی« و »روژی »غــزل خانجان
ــهرداری  ــم ش ــی تی ــن غیربوم ــه بازیک س
تبریــز در طــول فصل از باشــگاه درخواســت 

کردنــد کــه پول هایشــان را پرداخــت کننــد؛ امــا هربــار بــا 
ــدند  ــردن ش ــازی ک ــه ب ــور ب ــاب مجب ــده تسویه حس  وع
و در نهایــت اعتــراض آن هــا باعــث شــد از تیــم اخــراج 

شــوند.
ــه همین جــا ختــم نشــده؛ در فضــای  ــه داســتان ب  البت

ــده  ــالم ش ــوده، اع ــم ب ــه تی ــب ب ــه منتس ــازی ک مج
ــم  ــی از تی ــل مســائل اخالق ــه دلی ــان ب ــن بازیکن ــه ای ک
ــط  ــا از لف ــاره آن ه ــا درب ــده اند و باره ــته ش ــار گذاش کن

اســتفاده کرده انــد.  بی غیــرت 
ــان  گفتــن بعضــی ســخنان نادرســت علیــه ایــن بازیکن
باعــث شــده آن هــا بــه ایــن بی اخالقی هــا 
اعتــراض کننــد و از اینکــه بــا آبــروی آن هــا 

بــازی شــده، ناراحــت شــوند.
 ســازمان لیــگ بانــوان بایــد بیشــتر از 
این هــا بــر مســائل مربــوط بــه بانــوان 
نظــارت داشــته باشــد و بــا تیم هــا یــا 
ــد  ــم زده ان ــا را رق ــن اتفاق ه ــه ای ــرادی ک اف

ــد. ــورد کن برخ
 ســکوت ســازمان لیــگ و مســئوالن دربــاره ایــن مســئله 
کــه دختــران بــه دلیــل آنچــه حقشــان اســت این گونــه 
مــورد هجمــه قــرار بگیرنــد و آبرویشــان در خطــر باشــد 

جایــز نیســت. ایســنا

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 

اجرایی 950369 ج/10 له حسین میرزایی نسب فهادان علیه مهدی ماجد فرزند علی به نشانی تهران 

- ضلع جنوبی بلوار میرداماد نرسیده به میدان محسنی خ  شهید بهزاد حصایی – نبش خ دوم 34 

واحد دوم جنوبی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/448/363/321 ریال )محاسبه شده اصل محکوم به تا 

شاخص دیماه 95( و هزینه دادرسی و مبلغ5/000/000 ریال نظریه کارشناسی و 360/000 ریال هزینه 

نشر آگهی )جمعًا مبلغ 2/453/722/321 ریال( و مبلغ 122/418/116ریال حق االجرای دولتی در روز 

پنج شنبه تاریخ 96/1/17 ساعت 10 تا 10/30 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت - 200 

متر جلوتر از دادگستری نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی اصفهان و طبقه سوم جهت فروش 

ششدانگ پالک ثبتی شماره 4 فرعی از 1399 - 1405 اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به نشانی 

اصفهان - خ سپاه - کوی تلفنخانه - مقابل دیوار ضلع شرقی کنسولگری روسیه مجاور تجاری تیراژه 

که در | تصرف شخص نمی باشد و بالاستفاده مانده است و با وصف کارشناسی ذیل که مصون از 

اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق 

از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 ٪قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 0008 21 2171290 

در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.اوصاف ملک: 

ششدانگ پالک ثبتی فرعی 4 از اصلی 1399 -1405 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان یک باب مغازه 

با  مغازه   ، محل  مشاهدات  اساس  بر  بوده که  مربع  متر   24 حدود  مساحت  به  مخروبه   تجاری 

دیوارهای خشت و گل پوشش سقف تیر چوبی بوده که در اثر حریق عمدتا سقف مغازه تخریب گردیده 

و در قسمت ورودی دیوار موقتی با آجر زبره و  مالت ماسه و سیمان کشیده شده ملک دارای اشتراک 

برق بود  است که ملک فوق با توجه به جمیع جهات و بدون حق سرقفلی به ارزش 1/080/000/000ریال 

ارزیابی و برآورده گردیده است. 

شماره :38895/م الف  دادورز شعبه 10 اجرای احکام حقوقی اصفهان – صادقی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951486 خواهان آقای حامد نیکبخت دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به 

طرفیت آقای محمود امانت کار  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 96/2/2ساعت 

8/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب  مجتمع شماره1 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: 38984/م الف مدیر دفتر شعبه 9شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509970351200980 تاریخ تنظیم: 1395/05/26 شماره پرونده : 9509980351200069 

شماره بایگانی شعبه :950078 خواهان: خانم آذر پیشرو فرزند حسین به نشانی استان اصفهان- 

شهرستان اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی - شهرک اطشاران - مجتمع میالد 19 - بلوک بی - طبقه 

9 - واحد 95. خواندگان: 1. آقای محسن تاجمیر ریاحی به نشانی مجهول المکان 2. آقای عباس 

خجسته فر فرزند حسن به نشانی اصفهان-خ میرزا طاهر - روبروی شهرداری منطقه 9 - پالک 630

3. آقای رسول نصر اصفهانی 4. آقای حمید عزیزی ملک آبادی 5. آقای محمد نصر اصفهانی همگی 

به نشانی اصفهان /خ میرزا طاهر /خ سردار مظاهری / فرعی ش 2 / محمد کوپایی / منزل اول / 

سمت چپ / )4 طبقه ( 6. آقای منیژه خجسته فر فرزند عباس به نشانی اصفهان-خ میرزا طاهر 

- مقابل شهرداری - پالک 630 7. آقای اصغر نصری فرزند علی به نشانی اصفهان- آتشگاه - نصر 

آباد – محله سرلت – مقابل ساختمان 110 - کوی وحدت - منزل اقای علی نصری - کد پستی 

: 8185871185 خواسته ها:  1.ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 2. مطالبه خسارات 

دادرسی  3. دستور موقت 4. ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  5. ابطال سند رسمی 

)موضوع سند ملک است( گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

نصری  اصغر  آقای  طرفیت  به  پشرو  آذر  خانم  دادخواست  در خصوص  دادگاه  رای  نماید.  می  رای 

فرزند علی و خانم منیژه خجسته فر و آقایان عباس خجسته فر، حمید عزیزی ملک آبادی و محمد 

نصر اصفهانی منجر به ابطال سند انتقال 93 مورخ 81/8/30دفترخانه 137 اصفهان فیمابین عباس 

 84/2/11 مورخ   5270 انتقال  سند  ابطال  و  نصری  اصغر  و  فر  منیژه خجسته  خانم   ، فر  خجسته 

دفترخانه 137 اصفهانی فیمابین منیژه خجسته فر و اصغر نصری با آقای محسن تاجمیر ریاحی و 

سند انتقال 32176 مورخ 92/12/13 دفترخانه 137 اصفهان فیمابین محسن تاجمیر با اقایان حمید 

عزیزی محمد نصر و رسول نصر اصفهانی موضوع انتقال یک سهم مشاع از سی سهم شش دانگ 

پالک 15/214بخش 14 ثبت اصفهان با عنایت به دادنامه قطعی شماره 2152-94 مورخ 94/12/19 

شعبه چهارم حقوقی اصفهان مبنی بر ابطال سند انتقال فی مابین خواهان با آقای عباس خجسته 

فر به شماره 34307 مورخ 79/3/17موضوع انتقال ملک فوق الذکر و نظر به این که کلیه اسناد فوق 

الذکر و نظر به این که کلیه اسناد فوق الذکر متعاقب سند ابطال شده اخیر تنظیم شده و خواندگان 

ایادی بعدی انتقال گیرنده می باشند لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشیخص و مستندًا به مواد 

247 و 223 قانون مدنی حکم به ابطال کلیه اسناد رسمی موضوع خواسته و در خصوص سند 32176 

مورخ 94/12/13 دفتر خانه 137 اصفهان صرفا  نسبت به انتقال مالکیت به حمید عزیزی و محمد 

نصر و نیز حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به پرداخت 2/617/000ریال خسارات دادرسی در حق 

خواهان محکوم می نماید در خصوص خواسته خواهان علیه اقای رسول نصر به خواسته ابطال سند 

32176 مورخ 92/12/13دفترخانه 137 اصفهان با عنایت به آن که دعوا علیه متوفی اقامه شده لذا 

دادگاه مستندا به مالک ماده 86 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می 

نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد و نسبت به سایر محکوم علیهم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. /ض 

شماره :38914/م الف رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - جعفر زمانی

آگهی ابالغ
برگ دادخواست به شورا مشخصات طرفین:خواهان:نام:جهانگیر نام خانوادگی:کریمی نام پدر:اسفندیار 

شغل:آزاد محل اقامت:دولت آباد-بلوار طالقانی-مبل حدادی 09139095281 خوانده:نام:حسن نام 

خانوادگی:طاهری نام پدر:علی شغل:آزاد آدرس:مجهول المکان وکیل یا نماینده قانونی: نام:اصغر نام 

خانوادگی:داوری دولت آبادی نام پدر:محمد شغل:وکیل دادگستری محل اقامت: دولت آباد- بلوار 

طالقانی- ابتدای خیابان اباذر غربی- دفتر وکالت 09131010608  تعیین خواسته و بهای آن:مطالبه 

مبلغ 60/000/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر 

تادیه و بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرا قبل از ابالغ ماده 108 و 117 ق.ا.د.م  دالئل و منضمات 

خواسته: کپی از چکها و برگشتی اینجانب بوکالت از خواهان فوق معروض میدارد که بابت دو فقره 

چک بشماره 156424مورخ 95/3/25 و 156425 مورخ 94/12/15 از خوانده محترم مبلغ 60/000/000 

ریال طلب داشته که در موعد مقرر چکها بعلت عدم کفایت موجودی قابل وصول نبوده و برگ گواهی 

عدم پرداخت آن صادر شد علیهذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه خوانده تا هم اکنون 

از پرداخت دین خویش امتناع نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به متون تعیین خواسته مورد 

استدعاست.

شماره:38893/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
نام  زفره  خانوادگی:بهلولی  نام  خواه:نام:مهری  طرفین:تجدیدنظر  تجدیدنظرمشخصات  دادخواست 

پدر:عزت اله شغل:خانه دار محل اقامت: اصفهان-خ جی-خ شهروند-بن بست خان علی پالک 1 

تجدید نظر خوانده :نام:1-بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 2-شرکت آرام صنعت زاینده رود 

3-علیرضا 4- عبداله 5-جالل نام خانوادگی1- - 2- - 3- الماسی زفره 4-جعفری 5-نوابی قوام 

آبادی   شغل:1- - 2- - 3-آزاد 4-آزاد 5-آزاد آدرس:1-اصفهان خ شیخ بهایی  روبروی گز مظفری 

ساختمان 275 واحد نهم 2-اصفهان- خ عسگریه-خ نور علیقلی بن بست عسگریه پالک15 موارد 

3و4و5- مجهول المکان بوده که از طریق آگهی احضار آنها مورد تقاضا می باشد. وکیل یا نماینده 

محل   1993 شغل:وکالت  پدر:محمدحسن  نام  زفره   رجائی  خانوادگی:  نام  نام:محمدعلی  قانونی: 

ابوذر   الحسه  غربی-انتهای خیابان ملک شمالی-روبروی قرض  بهشت  اصفهان-خ هشت  اقامت: 

تجدیدنظر خواسته : تجدید نظرخواهی به دادنامه شماره 9509970361701578 -95/11/6 صادره در 

پرونده کالسه 950119 شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان دالئل و منضمات دادخواست: فتوکپی دادنامه 

شماره باال-الیحه اعتراضیه- مستندات مورد اشاره در متن- محتویات پرونده کالسه فوق اینجانب 

نسبت به دادنامه صادره شماره 9509970361701578 مورخ 95/11/6 از دادگاه 28 حقوقی اصفهان 

که در تاریخ – ابالغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم.ضمنا رونوشت دادنامه بدوی 

باشد پیوست دادخواست تقدیم می گردد. اعتراضیه و سایر مدارک که جمعا – برگ می  و الیحه 

شماره:38886/م الف دفتر شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
نام  خانوادگی:آرماندوست  نام  طرفین:خواهان:نام:زهرا  مشخصات  شورا  به  دادخواست  برگ 

پدر:مرتضی شغل:نماینده بیمه محل اقامت:اصفهان- خ وحید مجتمع دنا طبقه اول نمایندگی بیمه 

ایران خوانده:نام:ناصر نام خانوادگی:عمادی نام پدر:- شغل:- آدرس:مجهول المکان تعیین خواسته 

و بهای آن: مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال بالحاظ کلیه خسارات دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته 

وفق ماده 117-108 قانون دادسرای مدنی دالئل و منضمات دادخواست)مدارک(: روگرفت بیمه نامه 

اینجانب مراجعه و تقاضای صدور یک  به استحضار می رساند در مورخه 95/6/20 خوانده به دفتر 

فقره بیمه نامه شخص ثالث برای خودرو کامیونت آمیکو EM6 به شماره انتظامی 346ع17 ایران 25 

نمود که بر اساس بیمه نامه شماره 1395/5/1/358/35301/85 برای وی صادر و حق بیمه مبلغ 

24/538/350 ریال به وی اعالم شد که مبلغ 5/538/350 ریال پرداخت و از پرداخت مابقی مبلغ 

خودداری نموده اند بدوا به استناد ماده 116 ق.آ.د.م و با رعایت ماده 117 قانون مذکور تقاضای صدور 

قرار تامین خواسته و نهایتا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با لحاظ 

کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

شماره:38892/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
نام  نام خانوادگی:ملکی  به دادگاه نخستین مشخصات طرفین:خواهان:نام:مهدی  برگ دادخواست 

پدر:غالمرضا کدملی:1289737509  محل اقامت:اصفهان-خ عالمه امینی- خ فردوس- کوچه اول 

سمت راست مجتمع صبا خوانده:نام:جابر نام خانوادگی:عقیلی کدملی:1282461559  آدرس:مجهول 

المکان خواسته و بهای آن:تقاضای رسیدگی  مبنی بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت یکفقره سفته 

به شماره مندرج در متن با احتساب هزینه دادرسی دالئل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق 

پشت و روی سفته اینجانب خواهان فوق الذکر به استحضار می رساند که خوانده مبلغ یکصد میلیون 

ریال طی یکفقره سفته بشماره 0643603 در حق اینجانب مدیون می باشد که تا کنون نسبت به تادیه 

دیون در حق اینجانب امتناع ورزیده رلذا با تقدیم دادخواست از محضر عالی تقاضای رسیدگی وفق 

خواسته را در راستای مقررات خواستارم. 

شماره:38970/م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 10408/797 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام سید مهدی باطنی فرزند سید مصطفی در جریان ثبت است و رای شماره 

ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  از طرف هیات حل اختالف موضوع  11717 مورخ 1395/09/20 

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

به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پالک 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 96/1/15 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 امالک 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 ذیصالح 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: 95/12/17 

شماره :39110/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  واقع در بخش 18  اصلی    1 از  یکباب خانه پالک 1688 فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ 

اصفهان که طبق رای شماره 139560302027011590مورخ  1395/09/16 از طرف هیات حل اختالف 

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

اسناد و امالک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محمد رستمی فرد فرزند 

علی به شناسنامه شماره 298 و شماره ملی 1284100138 صادره از اصفهان صادر گردیده  و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک 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 1396/01/26 

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

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

امالک 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 

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

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: 1395/12/17 

شماره :38867/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 756/95 خواهان علی اصغر حبیبی با وکالت خانم دهنائی دادخواستی 

مبنی بر: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 1008 مورخ 95/10/14  به طرفیت سید جمال خلیلی  

به شعبه مراجعه  لوایح  تبادل  آگهی جهت  از نشر  روز پس  برای ده  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم 

بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است  تعیین گردیده  3تا6 عصر  نمایید.ساعت  

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

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

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 28 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38931/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ به آقای میثم منتخب خراسانی
شماره نامه:9510110360000455 شماره پرونده: 9509980360001019 شماره بایگانی شعبه: 951030 

اتهام  به  محمدرضا  فرزند  خراسانی  منتخب  میثم  آقای  اینکه  به  نظر  تنظیم:1395/12/09   تاریخ 

استفاده از پالک تقلبی خودرو از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951030 تحت تعقیب است و 

ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله دراجرای ماده 174 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی 

به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد گردید. 

شماره: 38951/م الف بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای رضا رویدشتی
شماره نامه:9510110360000457 شماره پرونده: 9509980360000394 شماره بایگانی شعبه: 950402 

تاریخ تنظیم:1395/12/09  نظر به اینکه آقای رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم به اتهام انتقال مال غیر 

بواسطه معلوم  ابالغ احضاریه  و  پرونده کالسه 950402 تحت تعقیب است  این دادسرا در  از طرف 

نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله دراجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 

صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره: 38953/م الف بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950464 بنا به درخواست محمد تیموری به طرفیت ستار جوانمرد با 

موضوع مطالبه فاکتور با توجه به ارجاع امر کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به 

خوانده فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 

کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید:اصفهان-چهارراه وکال-مجتمع شهدای مدافع 

حرم ش

ماره:38889/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمدرضا سنجابی دارای شناسنامه شماره 640 به شرح دادخواست به کالسه 6809/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم کیخسرو کیانی   

الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/8/26    در   21911 بشناسنامه 

آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا سنجابی 611 فرزند 2- احمدرضا سنجابی 640 فرزند 3- 

سیروس کورنگ بهشتی 155  فرزند  4- محمدرضا سنجابی 1353 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 : 39015/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه 5846/95  دادخواست  به شرح   16 دارای شناسنامه شماره  قربانی)ذینفع(  خانم جمیله 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر زمانی  از 

گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/10/19 تاریخ  در   196 بشناسنامه  میرزمانی  قلعه 

قدرت   -2 فرزند   142 جوشانی  شوقی  شهناز    -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 

نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست  تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  فرزند  اله فخری فخرآبادی 3 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی 

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

شد. 

شماره : 39031/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

ورزش بانوان همچنان بی سروسامان
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــتان های  ــی از شهرس ــه، یک ــهر و میم ــتان شاهین ش شهرس
ــه  ــامل س ــه ش ــش میم ــت. بخ ــان اس ــتان اصفه ــم اس مه
شــهر میمــه، وزوان و الی بیــد و ۱۳ روستاســت کــه در 
فاصلــه ۷۰ کیلومتــری مرکــز شهرســتان و ۹۰ کیلومتــری 
ــع  ــن صنای ــت. معروف تری ــده اس ــع ش ــان واق ــمال اصفه ش
دســتی بخــش میمــه، قالی بافــی اســت کــه بــه دلیــل طــرح 
و رنــگ خــاص خــود در ابعــاد گوناگــون بــه قالــی میمــه ای 
 شــهره شــده اســت. بخــش میمــه جاذبه هــای طبیعــی 
ــگری  ــای گردش ــی از جاذبه ه ــیاری دارد و یک ــی بس و تاریخ

اصفهــان بــه شــمار مــی رود.
    مسجد جامع میمه

مســجد جامــع میمــه در مرکــز شــهر میمــه و در کنــار حمــام 
ــه  ــن مســجد ب ــخ ای ــه اســت. تاری ــرار گرفت قدیمــی شــهر ق

دوران زندیــه بازمی گــردد. 
ــلطان  ــه س ــرای تنبی ــور ب ــر تیم ــری امی ــال ۷۸۹ هج در س
ــود، از راه  ــرده ب ــی نک ــوت او اعتنای ــه دع ــه ب ــن ک زین العابدی
ــود.  ــان می ش ــپار اصفه ــه رهس ــگان و میم ــدان و گلپای هم
ــش از  ــه پی ــردم میم ــد م ــود می نویس ــرات خ وی در خاط
ــه ای  ــد در منطق ــتقبال آمدن ــه اس ــکریانم ب ــن و لش ورود م
 کــه قرقچــی نــام داشــت. آن هــا گوســفند و گاو قربانــی 
و پیشــکش و ســپاه مــرا تــا مســجد همراهــی کردنــد. 
ــای  ــه دارای بن ــه ک ــع میم ــجد جام ــاز را در مس ــون نم قش
 زیبــا و دیدنــی بــا درختــان سرســبز و نهــر آبــی روان بــود ادا

 کردند.

    حمام میمه
ــع را در  ــر مرب ــش از ۵۰۰ مت ــی بی ــه فضای ــه ک ــام میم  حم
ــی  ــه خــود اختصــاص داده، بنای ــع ب مجــاورت مســجد جام
ــه  ــی ب ــار مل اســت از اواخــر دوران قاجــار کــه در فهرســت آث
ثبــت رســیده و در ســال های اخیــر ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــه  ــکاری شــهرداری میم ــا هم ــع دســتی و گردشــگری ب صنای

ــه مرمــت و بازســازی آن کــرده اســت. اقــدام ب
    قلعه میمه زرین آباد

تاریخــی در حاشــیه شــمالی شــهر میمــه   ایــن قلعــه 
ــی  ــر شــهر و جــاده اصل ــای مشــرف ب ــراز تپه ماهوره ــر ف  و ب
ایالم-میمــه ســاخته شــده اســت. قلعــه شــامل پلــه 
ــت.  ــاق اس ــدادی ات ــی و تع ــرج دیده بان ــرو، ب ــن، راه زیرزمی

ــود          ــچ ب ــنگ و گ ــا قلوه س ــن بن ــه در ای ــه کار رفت ــح ب مصال
ــت. ــده اس ــدود ش ــاروج ان ــا س ــا ب ــی دیواره ــای داخل و نم

    پناهگاه حیات وحش موته
ــوان منطقــه  ــه عن ایــن منطقــه در ســال ۱۳46 خورشــیدی ب
حفاظت شــده اعــالم شــد و در ســال ۱۳6۹ بــه پناهــگاه 

ــت.  ــا یاف ــش ارتق ــات وح حی
ایــن منطقــه از کوهســتان، دشــت و تپه ماهورهــای متعــددی 
تشــکیل شــده و یکــی از ارزشــمندترین مناطــق حفاظت شــده 
ــان  ــه از گیاه ــن منطق ــرا ای ــود؛ زی ــوب می ش ــران محس ای
ــمار  ــه ش ــو ب ــتگاه آه ــده و زیس ــیده ش ــرد پوش منحصربه ف

ــی رود.  م
در ایــن منطقــه حــدود 4۷۸ گونــه گیاهــی شناســایی شــده 
ــای  ــه از گونه ه ــن مجموع ــه از ای ــه 2۷۰ گون ــک ب ــه نزدی ک
ــی  ــس کوه ــن، کرف ــه آویش ــد از جمل ــی مفی ــان داروی گیاه
ــخ  ــیر، تل ــه، خاکش ــکگل اوران ــیر، زرش ــا، جاش ــی، کم کاکوت

ــت.  ــواس اس ــر و ری ــک، انجی ــان، تمش بی
ــده  ــه پرن ــه پســتاندار، ۸۸ گون ــوران ایــن منطقــه 2۵ گون  جان
و 2۵ گونــه خزنــده هســتند؛ از جملــه کل و بــز، قــوچ 
و میــش، گربــه وحشــی، گــرگ، پلنــگ، کفتــار، روبــاه 
ــا   ــا، مرغابی ه ــواع غازه ــکان، ان ــو، پلی ــو، فالمینگ ــغال، آه ش
ــا، پرســتوهای  ــک، کاکایی ه ــا، لک ل ــا، کشــیم ها، درن حواصیل ه
ــواع  ــوب، ان ــه، دارک ــک، چلچل ــن، کب ــره، بلدرچی ــی، هوب دریای
ــاهین  ــان، ش ــری باالب ــا، دال، بح ــانان، عقاب ه گنجشک س
و دلیجــه. از دیگــر ویژگی هــای جالــب توجــه در ایــن منطقــه 
ــار  ــه، غ ــار دم ــون غ ــدد همچ ــا و متع ــای زیب ــود غاره وج

ــت. ــر اس ــح پیغمب ــوخته صال ــار س ــاه     و غ یکه چ

گشتوگذار

میمه،جاذبهناشناختهگردشگریاصفهان

 بارگذاری 16 هزار عنوان کتاب 

در بازار کتاب قائمیه
ــز  ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
ــان  ــه ای اصفه ــات رایان تحقیق
گفــت: بیــش از ۱6 هــزار عنوان 
ــذاری  ــوز بارگ ــاب دارای مج کت
در ســایت بــازار کتــاب قائمیــه 
هســتند و بقیــه مشــمول همان 
می شــوند.  قانــون کپی رایــت 
ــت: در  ــه« گف ــاب قائمی ــازار کت ــاره »ب ــی درب حســین غزال
ــاب در ۱2۰۰ موضــوع  ــد کت ــن ســایت ۱6 هــزار و ۵۰۰ جل ای
گوناگــون بــه صــورت رایــگان بــه زبان هــای فارســی، عربــی 
و انگلیســی موجــود اســت و بیــش از 2۵ میلیــون کاربــر در 
ــا،  ــور دنی ــش از ۱4۰ کش ــه بی ــم و ب ــازی داری ــای مج فض

صادرات نرم افزار و کتاب صورت می گیرد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه آینــده مــردم با گوشــی های 
ــرای کتاب هــای  ــه ب همــراه عجیــن اســت و چــاپ و هزین
چاپــی و صــادر کــردن آن هــا بــه کشــورهای دیگــر ســخت 
اســت و مــردم نمی تواننــد دسترســی بــه کتــاب و مطالعــه 
داشــته باشــند، از ایــن  رو دیدیــم کــه بهتریــن فرصــت در 
فضــای مجــازی فراهــم اســت؛ چــون نشــر کتــاب و ارســال 
ــت و  ــرعت باالس ــن س ــدارد؛ همچنی ــادی ن ــه زی آن هزین
کتابــی کــه بــرای دانلــود گذاشــته می شــود، بیــش از چنــد 

هــزار بــار یــا چنــد میلیــون بــار دانلــود می شــود. ایکنــا

 شهرکرد، میزبان جشنواره 

قرآن و عترت دانشجویان
معــاون فرهنگــی دانشــگاه شــهرکرد از برگــزاری مرحلــه 
منطقــه ای جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت دانشــجویان 

ــر داد.  ــهرکرد خب ــگاه ش ــور در دانش ــق ۵، 6 و ۱۰ کش مناط
حمیدرضــا عزیــزی گفــت: دانشــجویان اســتان های اصفهــان 
یــزد، کرمانشـــاه، کردســـتان، همــدان، لرســـتان، ایــالم 
خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری در ایــن مســابقات 

می کننــد.  شــرکت 
وی بــا اشــاره بــه حضور ۱۸۰ شــرکت کننده در مرحلــه منطقه ای 
مســابقات قرآن و عترت دانشــجویان کشــور در شــهرکرد اظهار 
 کــرد: ایــن مســابقات در ســه بخــش حفــظ، قرائــت ترتیــل 

و قرائت تحقیق برگزار خواهد شد. 
عزیــزی زمــان برگــزاری ایــن مرحلــه منطقــه ای مســابقات را 
ــت  ــده دانس ــال آین ــاه س ــا 2۹ فروردین م ــهرکرد 2۷ ت  در ش
و تصریــح کــرد: کمیته هــای نظــارت و ارزیابــی، اجرایــی 
داوری و فــوق برنامــه بــرای برگــزاری ایــن مســابقات در حــال 

فعالیــت هســتند. 
گفتنــی اســت مرحلــه کشــوری ایــن مســابقات اواســط 

تابســتان ســال آینــده برگــزار می شــود.

معارف

 برگزاری نمایشگاه صنایع  دستی 

در خانه ملت
منتخــب  آثــار  نمایشــگاه 
صنایــع  دســتی و هنرهــای 
اصلــی  راهــروی  در  ســنتی 
ورودی بــه صحــن مجلــس 

شورای اسالمی برپا شد. 
ایــن نمایشــگاه بــرای فراهــم 
کــردن زمینــه تســهیل اجــرای 
مصوبــات هیئــت  دولــت دربــاره خریــد هدایایــی از اقــالم 
ــع  دســتی توســط ارگان هــا و ســازمان های دولتــی  صنای

برپــا شــده اســت.
ــع  دســتی کشــور، توســعه  ــر صنای  همچنیــن اشــاعه هن
توانمندی هــای  و معرفــی  ایــن حــوزه  در  اقتصــادی 
صنایــع  دســتی کشــور در مجامــع قانونگــذاری کشــور، از 

ــت.  ــگاه اس ــن نمایش ــزاری ای ــداف برگ ــر اه دیگ
نمایشــگاه آثــار منتخــب صنایــع  دســتی در راهــروی 
ــا ۱۸  اصلــی ورودی صحــن مجلــس شــورای اســالمی ت
ــدان  ــد عالقه من ــاده بازدی ــا ۱6 آم ــاعت ۸ ت ــفند از س اس

اســت. میــراث آریــا

روز درختکاری، روز توجه به محیط زیست

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

 معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه کاشــان در مراســمی کــه 
ــا  ــع طبیعــی و ب ــه مناب ــکاری در هفت ــه مناســبت روز درخت ب
ــع  ــان اداره مناب حضــور جمعــی از مــردم و مســئوالن و کارکن
طبیعــی کاشــان برگــزار شــد، گفــت: درختــکاری در پایــان هــر 
ــادآوری می کنــد  ــه مــا ی ســال، ســنت نیکویــی اســت کــه ب
زندگــی همــه  مــا وابســته بــه محیــط زیســت پــاک و ســالم 
ــی اســت  ــراوات و پاک ــاد سرســبزی، ط  اســت و درخــت نم
و شایســته اســت نســبت بــه نگاهــداری و حفاظــت از آنچــه 
داریــم و توســعه و افزایــش آن متناســب بــا شــرایط و اقلیــم 

و آب و خــاک تــالش خــود را بــه کار گیریــم. 
ــت  ــا کاش ــه ب ــه ک ــن برنام ــان در ای ــا مومنی ــر حمیدرض دکت
ــوا  ــزون ه ــی روزاف ــت: آلودگ ــار داش ــود، اظه ــراه ب ــال هم نه
به ویــژه در شــهر کاشــان، زنــگ خطــری اســت بــرای 
 ســالمت شــهروندان و ضــروری اســت بــرای آن چاره اندیشــی 
کنیــم. وی یــادآور شــد: توســعه فضــای ســبز و درختــکاری 
در راســتای حفــظ محیــط زیســت ضــروری اســت و از 
ســوی دیگــر بی آبــی و مخاطــرات خشکســالی شــرایط 
ــا چالــش جــدی مواجــه  حفــظ و توســعه فضــای ســبز را ب
ــم و  ــر تصمی ــاذ ه ــت اتخ ــروری اس ــذا ض ــت؛ ل ــرده اس ک
ــا شــرایط موجــود  ــه طریــق متناســب ب سیاســتگذاری و ارائ

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

اخبار کوتاه

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اصفهــان گفــت: گردشــگری اصفهــان و روســیه در مســیر 

توســعه قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــراث فرهنگ ــر کل می ــور مدی ــا حض ــه ب ــتی ک در نشس
اســتان اصفهــان، معــاون گردشــگری و جمعــی از فعــاالن 

فعــاالن  و  روســیه  کشــور  گردشــگری 
گردشــگری اصفهــان در محــل هتــل ســفیر 
اصفهــان و بــا موضــوع دفاتــر خدمــات 
ــاری  ــدون الهی ــد، فری ــزار ش ــافرتی برگ مس
ــیه از  ــران و روس ــردم ای ــت: م ــار داش اظه
فرهنگــی  ارزشــمند  روابــط  دارای   دیربــاز 
و اقتصــادی بــا یکدیگــر بوده انــد؛ بــه گونــه ای 

ــر  ــه در عص ــی ک ــگران خارج ــفرنامه های گردش ــه در س ک
ــوان  ــد، می ت ــفر کرده ان ــان س ــران و اصفه ــه ای ــوی ب صف
ســابقه ایــن روابــط را دســت کم از چهــار ســده قبــل 

ــرد.  ــت وجو ک ــخ جس ــون در تاری تاکن
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی

ــزود:  ــران اف ــخ معاصــر ای ــط در تاری ــن رواب ــه ســابقه ای ب
ــزرگ  ــه ب ــیس کارخان ــکاری در تأس ــر هم در دوران معاص
ذوب آهــن بــه عنــوان بزرگ تریــن کارخانــه ذوب فلــز ایــران 
و همچنیــن همکاری هــای گســترده فرهنگــی و اقتصــادی 
دو ملــت و دو دولــت ایــران و روســیه، نویدبخــش آینده ای 
ــران و روســیه ــرای گردشــگری ای  روشــن ب

ــا اســتان  ــژه گردشــگری ایــن کشــور ب به وی
اصفهــان خواهــد بــود.

و  توانمندی هــا  برشــمردن  ضمــن  وی   
 جذابیت هــای اصفهــان از منظــر تاریخــی 
ــان  ــرد: اســتان اصفه ــد ک و گردشــگری تاکی
بــه عنــوان یکــی از پهناورتریــن اســتان های 
ــار  ــمند در کن ــی و ارزش ــر تاریخ ــزار اث ــران، دارای 22 ه ای
طبیعــت و اقلیــم متنــوع اســت کــه همیــن نکتــه در کنــار 
ثبــت جهانــی ایــن شــهر بــه عنــوان دومیــن شــهر جهانــی 
صنایــع دســتی در راســتای توســعه ارتباطــات فرهنگــی بــا 
کشــور روســیه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایمنــا

ــائل  ــتر مس ــا بیش ــت: تقریب ــی گف ــاج ایران ــت حج سرپرس
مــورد بحــث حــج حــل شــده و یکــی دو مــورد باقــی مانــده 
اســت؛ چــرا کــه مســئله شــهدای منــا بــرای مــا بســیار مهــم 
اســت و بایــد هرچــه زودتــر تکلیــف آن هــا مشــخص شــود. 
حجت االســالم و المســـلمین قاضـی عســـکر ادامــه داد: 

مســئله شــهدای عزیــز منــا بــرای مــا بســیار 
ــف  ــر تکلی ــی زودت ــد خیل ــت و بای ــم اس مه
آن هــا مشــخص شــود. آن هــا مدعــی هســتند 
ــه  ــه ادام ــن رابط ــات در ای ــا تحقیق ــه قطع ک
ــا  ــه آن ه ــه ب ــم ک ــی داری ــا هــم مدارک دارد. م
پیشــنهاد داده ایــم در کمیتــه حقیقت یابــی کــه 
تشــکیل داده انــد از جمهــوری اســالمی ایــران 

هــم دعــوت کننــد تــا مــا هــم مســتندات خــود را ارائــه بدهیم 
و ایــن مشــکل رفــع شــود. 

نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان حــج و زیــارت تأکیــد کــرد: 
همیــن کــه آن هــا بپذیرنــد کــه چــه کســانی در ایــن قضیــه 
دخالــت داشــته اند، مســئله حــل می شــود. امیدواریــم 

ــزام حجــاج برداشــته شــود.  ــع اع موان
حجت االســالم قاضی عســکر در رابطــه بــا موضوعــی کــه 
ــت  ــوی دول ــان از س ــت: خاطی ــز، گف ــرودگاه رخ داد نی در ف
 عربســتان بــه چهــار ســال بــه زنــدان محکــوم شــدند 
و ۱۰۰۰ ضربــه شــالق و انفصــال از خدمــت بــرای آن هــا در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. البته مســئوالن عربســتان 
ــازات  ــت مج ــا درخواس ــه م ــد ک ــالم کردن اع
بیشــتری داشــته ایم؛ امــا چــون قــوه قضاییــه 
رأی آخــر را داده، آن هــا نتوانســتند کاری کننــد. 
ــا  ــرای م ــود و ب ــل ش ــکالت ح ــن مش ــر ای اگ
ــده اند  ــازات ش ــان مج ــه خاطی ــود ک ــت ش ثاب
مســئله حــج عمــره هــم دوبــاره پــس از حــل 
ــه  ــز ب ــره نی مشــکل حــج واجــب حــل می شــود و حــج عم
ــاج  ــزام حج ــا اع ــر ب ــت: اگ ــکر گف ــد. قاضی عس راه می افت
ــوند  ــزام می ش ــی اع ــزار حاج ــدود ۸۰ ه ــود، ح ــت ش  موافق
و اگــر بــه تعــداد آن هــا اضافــه شــود، دوبــاره بــه اطــالع مــردم 

می رســانیم. ایســنا

بیشتر مسائل اعزام حجاج حل شده استگردشگری اصفهان و روسیه در مسیر توسعه است

حتما بخوانید!
بیشتر مسائل اعزام حجاج حل شده است

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جهانمرد دارای شناسنامه شماره 2۵262 به شرح دادخواست به کالسه 6۷۹6/۹۵ از این 

زاده  معصوم  ربابه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/۱۱/22 تاریخ  در   2۵۳۱۵ بشناسنامه  جوزدانی   

محمد    -2 فرزند   462 آبادی  حسین  جهانمرد  مجید   -۱ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

اعظم  فرزند  4-  آبادی 4۰۷۳۸   زهرا جهانمرد حسین  فرزند ۳-  آبادی  2۵262  جهانمرد حسین 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند    ۱۰۱ آبادی  حسین  جهانمرد 

از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

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

 شد. 

شماره : ۳۹۰۳۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 6۷۹۳/۹۵  دادخواست  به شرح   ۵2 دارای شناسنامه شماره  نثاری  زهرا جان  خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عندلیب گورتانی 

بشناسنامه ۳2 در تاریخ ۹۵/۷/۳   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- زهرا جان نثاری الدانی ۵2 فرزند 2- علی جان نثاریون ۳ فرزند ۳- بهرام جان 

نثاریون ۷  فرزند  4- اکبر جان نثاری الدانی ۹4۵ 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 : ۳۹۰2۵/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این دادگاه  خانم زهرا باقری دارای شناسنامه شماره ۱۳ به شرح دادخواست به کالسه 6۸26/۹۵ 

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

الفوت آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷  ۱۰ در 

ابراهیم  به ۱- اسماعیل کریمی- ۱2۷۰۷2۵۱4۹-  فرزند 2- جواد کریمی- ۵۰۹-  فرزند ۳-  است 

کریمی- ۵۵-  فرزند 4- حسین کریمی- ۱۰6-  فرزند ۵- کبری کریمی- ۱۸4۰-  فرزند 6- فاطمه 

کریمی- ۱۸۳۹-  فرزند ۷- سکینه کریمی- ۱۵6-  فرزند ۸- زهرا باقری محمودآبادی- ش ش ۱۳- 

همسر ۹-حسنی جان رئیسی ش ش 2۱۳۰ مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

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

 شد. 

شماره : ۳۹۰۰۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی گل شیرازی دارای شناسنامه شماره 2۱۰2 به شرح دادخواست به کالسه 6۸2۵/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا قنائی بشناسنامه 

۳۸642 در تاریخ ۹۵/۱۱/۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- سهیال گل شیرازی - ۷2۷6۷-  فرزند 2- رضا گل شیرازی - 4۹66۳-  فرزند ۳- زهره 

گل شیرازی - ۷۰۳-  فرزند 4- زهرا گل شیرازی - ۱۱2۳-  فرزند ۵- احمد گل شیرازی - 4۹664-  

علی   -۸ فرزند    -۸۷2  - شیرازی  ۷- حسن گل  فرزند    -۱۹۵  - شیرازی  6- حسین گل  فرزند 

اکبر  گل شیرازی - ش ش 2۱۰2- فرزند ۹- محمود گل شیرازی - ش ش ۵۱۳۱۹ – فرزند ۱۰- 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند  - ش ش ۹۳۵-  شیرازی  گل 

از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

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

شد. شماره : ۳۹۰۰۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 6۸24/۹۵  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۸۹۵  افسانه شیرانی  خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فروغ خسروی بشناسنامه 

۱۵ در تاریخ ۹۵/۷/۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱- افسانه شیرانی - ۸۹۵-  فرزند 2- آزاده شیرانی - ۱۰64-  فرزند ۳- آزیتا شیرانی - ۱۰6۵-  

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 : ۳۹۰۰۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید خوانساری دارای شناسنامه شماره 2۰ به شرح دادخواست به کالسه 6۸2۱/۹۵ از این دادگاه 

بشناسنامه  رضا خوانساری  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر 

۳6 در تاریخ ۹4/۸/2۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

فرزند ۳- مجید    -۳2۹۱ فرزند 2- مهدی خوانساری -  ۱- محمد خوانساری - ۱6۸۰-   به  است 

ندا خوانساری ش ش  فرزند ۵-   2۰ فرزند 4- حمید خوانساری ش ش  خوانساری - ۷4۰۳6-  

۳۳۵6 فرزند 6- فرشته خوانساری ش ش ۷4۰4۷ فرزند ۷- ناهید خوانساری ش ش ۳642  فرزند 

۸- گل تاج براتی گشنیزجانی ش ش ۳۹ 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 : ۳۹۰۱۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای آرش تیال دارای شناسنامه شماره ۵42۳ به شرح دادخواست به کالسه 6۸۱۵/۹۵ از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همایون تیال بشناسنامه ۳۵4 در 

تاریخ ۹۵/۱۱/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- آرش تیال - ۵42۳-  فرزند 2- امیرحسین تیال - ۱2۷۱۳۸۱۱2۷۳-  فرزند ۳- آذر میدخت شجاع 

تهرانی - ۱4۵۷-  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 : ۳۹۰۱۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حاجیان دارای شناسنامه شماره ۱244 به شرح دادخواست به کالسه 6۸42/۹۵ از این 

داستانی   نساء  شادروان گل  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

بشناسنامه ۵۱ در تاریخ ۹۵/۹/۱۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- محمد حاجیان - ۱244 -  فرزند 2- نرگس حاجیان - ۵۷6۷ -  فرزند ۳- 

بتول حاجیان - 2 -  فرزند 4- فاطمه حاجیان - 44 -  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 : ۳۹۰2۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالقاسم اشرف زاده دارای شناسنامه شماره ۹۸ به شرح دادخواست به کالسه 6۸۳۰/۹۵ از این 

بهمن فوالدی   داده که شادروان صفیه  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر 

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/۱۱/۸ تاریخ  در   ۱۱۰ بشناسنامه 

اشرف  ابوالقاسم   -2 فرزند    - فوالدی - ۱۳  تخت  زاده  اشرف  ۱- محمود  به  است  منحصر  مرحوم 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند    -  ۹۸  - فوالدی  تخت  زاده 

نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

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

 شد. 

شماره : ۳۹۰2۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
: شعبه  رسیدگی  مرجع   ۹۵/۰۷۱2: رسیدگی  تاریخ  دادنامه: 6۷۳   :  ۹۵/۱۷۳ شماره  پرونده  کالسه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف  خواهان : محمد جهانگرد به نشانی دولت آباد خ میثم خ فردوسی 

کوچه صداقت بن بست شهید رضایی پ ۱۱ خوانده : بیژن باللی پور گردشکار: پس از ارجاع پرونده 

اعضاء قاضی  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  به کالسه فوق و طی تشریفات  آن  ثبت  و  این شعبه  به 

در  شورا  قاضی  رای  نماید:   می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 

سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  پور  باللی  بیژن  طرفیت  به  جهانگرد  محمد  آقای  دعوی  خصوص 

عنایت  با  دادرسی  هزینه  احتساب  به   4۹ ل   424 شماره 4۳-  به   2۰6 پژو  خودروی  انتقال  رسمی 

و فک  انجام شده  و خوانده  بین خواهان  معامله  اینکه  و  اظهارات خوهان  و  تقدیمی  دادخواست  به 

تنظیم سند رسمی  لیکن  و  است  نام خواهان صادر شده  به  و کارت خودرو  برگ سبز  و  پالک شده 

انتقال خودرو در دفاتر رسمی انجام نشده است لذا مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی 

نام  به  به شماره 4۳- 424 ل 4۹  انتقال سند رسمی خودرو پژو 2۰6  به  بر محکومیت خوانده  رای 

خواهان صادر می گردد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

 شورا و سپس ظرف بیست روزپس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی  دولت آباد 

می باشد.دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱2/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۵۰۸44 به آقای 

هوشنگ احمدی فرزند آقاجان  خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 

آن آقای علیرضا صابری به خواسته تنفیذ مطالبه وجه در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 

برای روز مورخ ۱۳۹6/۰۳/22 ساعت ۱۱:۳۰ صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار 

مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و 

ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و 

برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده ۷۳ قانون  ا د 

م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱2۱/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۱4

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای مهدی جعفری فرزند محمد به اتهام خیانت در امانت از طرف این شعبه در پرونده 

کالسه ۹۵۱۳۵4/ج ۱۰2 تحت تعقیب هستند و وقت رسیدگی آن برای تاریخ ۱۳۹6/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰:۱۵ 

تعیین گردیده و با توجه ذبه اینکه ابالغ احضاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه 

ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 

تا در تاریخ فوق در شعبه ۱۰2 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان برخوار جهت دفاع از خود 

حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱6/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۱۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۵۰۷۱2 به خانم 

ناهید داوری دولت آبادی فرزند علی  خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و 

خواهان آن آقای علی شریفی  دولت آبادی فرزند رحیم به خواسته اعسار از پرداخت در جریان رسیدگی 

می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ ۱۳۹6/۰۳/۱۳ ساعت ۰۹:۳۰ صبح در دادگاه شعبه دوم 

محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 

موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد 

نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید 

این آگهی وفق ماده ۷۳ قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱2۱/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۱۰

دادنامه
شاکی: آقای حسین داوری فرزند رجبعلی به نشانی دولت آباد خ سجاد بن بست گلپا پ ۱۳ متهم: 

خانم فاطمه دهقانی قهفرخی به نشانی اصفهان خ نشاط جنب ک بیت الحسین پ ۷۹ اتهام: مزاحمت 

تلفنی رای دادگاه در خصوص شکایت آقای حسین داوری فرزند رجبعلی علیه خانم فاطمه دهقانی 

خواست  جمله کیفر  از  پرونده  محتویات  مجموع  بررسی  با  دادگاه  تلفنی   مزاحمت  بر  دائر  قهفرخی 

انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی و استعالم و پرینت اخذ  تنظیمی توسط دادسرای عمومی و 

شده از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و بازنویسی پیامهای ارسالی توسط مرجع انتظامی صرف نظر 

از عدم حضور متهمه جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد ماده 

64۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۷۵ متهمه موصوفه را به تحمل چهارماه حبس محکوم می نماید 

در خصوص اتهام دیگر متهمه مبنی بر افتراء به لحاظ عدم احراز بزه بااستناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون 

آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت ایشان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

در قسمت صدر نسبت به متهمه غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و در 

قسمت ذیل ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد .مدیردفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱۷/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۱۱

دادنامه
کالسه پرونده : ۹۵/42۸ شماره دادنامه : 6۷۹-۹۵/۱۰/۱2 مرجع رسیدگی شعبه 4  شورای حل اختالف 

مهدی   : خوانده   ۱۱ پ  چمران کوچه کوثر  شهید  خ  جعفری کمشچه  مهدی  محمد   : خواهان  برخوار 

آقاعلیان دستجردی خورزوق – خ شهید رجایی کباب و بریان زیتون خواسته مطالبه دادنامه در خصوص 

مبلغ  مطالبه  بخواسته  دستجردی   آقاعلیان  مهدی  بطرفیت  جعفری کمشچه  مهدی  محمد  دعوی 

۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دوفقره چک به شماره های ۹۵2662  ۹4/۱۱/۰۳ و ۹۵/۰۳/۳۷-۹4۰4/44۵۵۷2 

در  تامین خواسته  بدوا  و  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  احتساب هزینه  با  ریال   4۵۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به 

خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و مالحظه  مصدق چک مستند دعوی 

و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و 

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

خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 24۹ قانون تجارت و ۱2۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی 

و ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 24۳2۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 

چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط 

اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگستری شهرستان برخوار می باشد. دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱22/م الف به تاریخ ۱4 /۹۵/۱2

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ندا حسینی دارای شناسنامه شماره 2۹۳ به شرح دادخواست به کالسه 6۸2۹/۹۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید قانعی  بشناسنامه ۷۷ 

در تاریخ ۹۳/۹/۳   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱- ندا حسینی - 2۹۳ -  زوجه 2- ام البنین زاهدی – ش ش ۱۵ -  مادر ۳-قربانعلی قانعی 

مزرعه شوری ش ش ۵4 پدر 4-دیانا قانعی ش ش ۱2۷4۷۸۱۵66 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 : ۳۹۰26/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهرداد هرتمنی دارای شناسنامه شماره 2۰۵4۰ به شرح دادخواست به کالسه 6۸2۸/۹۵ از این 

هرتمنی   محمدرضا  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

بشناسنامه 42۸۸۷ در تاریخ ۹۵/۷/۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- مهرداد هرتمنی - 2۰۵4۰ -  فرزند 2- محترم وفائی – ش ش 26۱ -  مادر  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۹۰2۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  نژاد دارای شناسنامه شماره ۱۵۱۵ به شرح دادخواست به کالسه 6۸2۷/۹۵  خانم صدیقه راد 

نژاد   راد  محمدعلی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/۸/22    در   ۷۹۱ بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به ۱- مرتضی راد نژاد - ۱ -  فرزند 2- مهدی راد نژاد - ۳۰4۳ -  فرزند  ۳- 

مصطفی راد نژاد - ۳۳ -  فرزند 4- فاطمه راد نژاد - ۱۵4۰ -  فرزند ۵- صدیقه راد نژاد - ۱۵۱۵ 

-  فرزند 6-عصمت مظاهری کلهرودی ش ش 6۷ 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 : ۳۹۰2۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن نصر اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۳۱ به شرح دادخواست به کالسه 6۸22/۹۵ از این 

داده که شادروان ملک قصاب شیران   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/6/۷    در  بشناسنامه ۳۵۸ 

مرحوم منحصر است به ۱- رسول نصر اصفهانی - ۱۰۱۱۹ -  فرزند 2- ناصر نصر اصفهانی - ۸ -  فرزند  

۳- علی محمد نصر اصفهانی - 24 -  فرزند 4- حسن نصر اصفهانی - ۳۱ -  فرزند ۵- امیرعلی نصر 

اصفهانی - ۱۰2۳ -  فرزند 6-بتول نصر اصفهانی ش ش ۱2۷۷ فرزند  ۷- زهره نصر اصفهانی - ۱4۷۳ 

-  فرزند ۸- زهرا نصر اصفهانی - ۱۱۰ -  فرزند ۹- صدیقه نصر اصفهانی - ۱4 -  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 : ۳۹۰۱4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
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قال علی ؟ع؟فی صفِة المؤمِن: 

إن َضِحَک فال َیعُلو َصوُتُه َسمَعُه. 

امام علی علیه السالم در وصف مؤمن فرمودند: 

 چون بخندد، صداى خنده اش از گوشش فراتر 

نمی رود .

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

بارانی

نیمه ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

1   ْC

-5   ْC

3   ْC

5   ْC

16  ْC

14   ْC

18   ْC

16   ْC

عشق را زیر باران باید جست )سهراب سپهری( حوادثسالمت 

 پیروی از رژیم های الغری 

بدون در نظر گرفتن مزاج، عوارض جدی دارد
ــص  ــور، متخص ــر رضایی پ ناص
بــدن  ســنتی گفــت:  طــب 
انســان و همــه موجــودات از 4 
ــت؛  ــده اس ــکیل ش ــط تش خل
ــرم  ــزاج گ ــا م ــرا ب ــط صف  خل
و خشــک، خلــط بلغــم بــا 
مــزاج ســرد و تــر، خلــط ســودا 
بــا مــزاج ســرد و خشــک، و خلــط دم بــا مــزاج گــرم و تــر. 
چربــی مرطوب تریــن عضــو بــدن اســت. هــر یــک از 
اعضــای بــدن نیــز مــزاج خــاص خــود را دارنــد؛ مثــًا قلــب 
گــرم و خشــک اســت؛ اســتخوان، ســردترین عضــو بــدن و 

چربی مرطوب ترین عضو بدن است. 
ــیاری از  ــرد: بس ــد ک ــنتی تاکی ــب س ــص ط ــن متخص  ای
افــراد، بــرای الغرشــدن از رژیم هــای کم کالــری ماننــد 
ســاالد گوجــه و خیــار یــا کاهــو اســتفاده می کننــد یــا بــرای 
ــدا  ــراد، ابت ــن اف ــند؛ ای ــادی می نوش ــیار زی ــال آب بس مث
ــه اول 2  ــا در هفت ــه ســرعت کــم می شــود، مث وزنشــان ب
کیلــو کــم می کننــد؛ ولــی بســیار زود بــه جایــی می رســند 

ــد. ــری نمی کن ــد و تغیی ــت می مان ــان ثاب ــه وزنش ک
او اضافــه کــرد: مصــرف مــداوم خیــار، کاهــو، گوجــه و نظیــر 
ــه در  ــود ک ــدن می ش ــت ب ــش رطوب ــب افزای ــا، موج این ه
ــدن  ــر(، در ب ــت ســرد و ت ــا طبیع ــی )ب ــت چرب ــب باف قال
ــه پیــروی از رژیم هــای الغــری  ذخیــره می شــود. اقــدام ب
بــدون در نظــر گرفتــن مــزاج و شــرایط پایــه ای بــدن افــراد 

ــد موجــب عــوارض جــدی شــود. می توان
رضایی پــور همچنیــن گفــت: امــروزه بــا افــراد زیــادی 
اطــراف  چربــی  مثــا  شــاید  می شــویم کــه  مواجــه 
ــیب هایی  ــار آس ــی دچ ــد، ول ــده باش ــم ش ــان ک پهلوهایش
در دیگــر اعضــا هســتند؛ کبــد چــرب کــه در بیشــتر مــوارد 
ــی  ــو حیات ــن عض ــری در ای ــردی و ت ــش س ــل افزای حاص
اســت، ریــزش مــو، مشــکات رحمــی، بــروز چربــی خــون 
بــاال، ضعــف بدنــی و روحــی و… از عــوارض مصــرف مــواد 
غذایــی ســرد بــه طــور مــداوم و زیــاد در رژیم هــای الغــری 
ــای  ــت رژیم ه ــا رعای ــه ب ــراد ک ــن اف اســت.  بســیاری از ای
کم کالــری و بــدون توجــه بــه طبیعــت بــدن و دیگــر 
ــه  شــرایط جســمی، روحــی، ســنی، اقلیمــی و… اقــدام ب
ــی  ــی چاق ــت مدت ــس از گذش ــد، پ ــش وزن می کنن کاه
از  اســت چاق تــر  و حتــی ممکــن  برمی گــردد  آن هــا 

ــا گذشــته شــوند. موبن

نجات مرد ۶۵ ساله از مرگ

با تالش تکنسین های اورژانس 
مدیــر روابــط عمومــی مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــال  ــفندماه س ــنبه ۱۵ اس ــرد: یکش ــام ک ــان اع ــتان اصفه اس
جــاری در ســاعت 08 و ۵6 دقیقــه طــی تماســی بــا اتــاق فرمــان 
اورژانــس اصفهــان یــک مــورد کاهــش هوشــیاری مرد 6۵ ســاله 

اعــام  شــد. 
وی افــزود: در پــی اعــام ایــن گــزارش بی درنــگ نزدیک تریــن 
واحــد امــدادی از پایــگاه راه آهــن اصفهــان بــه محــل اعــزام شــد. 
ــا بررســی  ــای پزشــکی ب ــرد: پرســنل فوریت ه ــان ک ــدی بی عاب
اولیــه بیمــار تشــخیص ایســت قلبی ریــوی داده و عملیــات 
ــه  ــدود 40 دقیق ــدت ح ــه م ــرای وی ب ــوی را ب ــای قلبی ری احی
ــض و  ــت نب ــه بازگش ــر ب ــا منج ــن تاش ه ــد و ای ــام دادن انج
تنفــس بیمــار شــد. مدیــر روابــط عمومــی مدیریــت حــوادث و 
ــاش  ــس از ت ــت: پ ــان گف ــای پزشــکی اســتان اصفه فوریت ه
ــه  ــس ب ــان اورژان ــاق فرم ــی ات ــا هماهنگ ــار ب ــین ها بیم تکنس
بیمارســتان الزهــرا)س( جهــت ادامــه درمــان و مراقبــت انتقــال 

ــا داده شــد.  ایمن

 کشف ۶ میلیارد و ۵00 میلیون ریال 

کاالی قاچاق در چهارمحال و بختیاری
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف کاالی 
ــور  ــال در مح ــون ری ــارد و ۵00 میلی ــه ارزش 6 میلی ــاق ب قاچ
»لــردگان - بروجــن« خبــر داد. ســردار غامعبــاس غامــزاده 
ــان  ــردد قاچاقچی ــر ت ــی ب ــاری مبن ــی کســب اخب ــت: در پ گف
ــل کاالی قاچــاق  ــت حم ــی اســتان جه ــای مواصات از محوره
رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران فرماندهــی 

ــت.  ــرار گرف ــردگان ق ــتان ل ــی شهرس انتظام
بازرســی  و  ایســت  عملیــات  طــی  مامــوران  افــزود:  وی 
در محــور »لــردگان - بروجــن«، یــک دســتگاه کامیــون 
ــام  ــن مق ــد. ای ــف کردن کشــنده حامــل کاالی قاچــاق را متوق
ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد: پــس از هماهنگــی بــا 
مقــام قضائــی در بازرســی از ایــن خــودرو، 20 تــن انــواع 
ــارد  ــه ارزش 6 میلی ــی ب ــدارک  گمرک ــد م ــرازی فاق ــوازم خ ل
ــن  ــز در ای ــی نی ــک قاچاقچ ــف و ی ــال کش ــون ری و ۵00 میلی
ــده انتظامــی اســتان چهارمحــال  ــه دســتگیر شــد. فرمان  زمین
و بختیــاری در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مرجــع 
ــه  ــه بدن ــری ب ــات جبران ناپذی قضائی،گفــت: قاچــاق کاال ضرب
اقتصــادی کشــور وارد می کنــد و الزم اســت بــا آن برخوردهــای 
شایســته قانونــی صــورت گیــرد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

در تازه تریــن بررســی محققــان بهداشــت عمومــی دانشــگاه  
در  مثبتــی  تاثیــر  قهــوه  هــاروارد، مشــخص شــد کــه 

دارد.  بیماری هــا  بعضــی  از  پیشــگیری 
 ایــن تحقیقــات کــه روی ۱۳0 هــزار نفــر از طرفــداران خــوردن 
قهــوه انجــام شــده، تاثیــر قهــوه را در پیشــگیری از پنــج گروه 

از بیماری هــا نشــان داده کــه بــه شــرح زیــر اســت:
    قهوه و دیابت قند

ــت. از  ــوع دوم اس ــت ن ــر دیاب ــارز در براب ــی مب ــوه، عامل قه
ســوی دیگــر قهــوه حساســیت پانکــراس نســبت بــه گلوکــز 
ــده  ــذا وارد مع ــرف غ ــا مص ــز ب ــد. گلوک ــش می ده را افزای
می شــود. بــا مصــرف قهــوه پانکــراس در برابــر انتقــال قنــد 

ــی  ــد و تمام ــان می ده ــت نش ــون مقاوم ــه خ ب
ــدن منجــر  ــت در ب ــه کاهــش پیشــرفت دیاب ایــن عوامــل ب

می شــود.

    قهوه و قلب
ــی  ــوان عامل ــه عن ــود ب ــدال خ ــد اعت ــوه در ح ــرف قه مص
ــداد  ــد. تع ــل می کن ــی عم ــایی قلب ــر نارس ــظ در براب محاف
ســودمند  ســامتی  بــرای  روز  در  قهــوه  فنجــان   4-۳ 

است.
    قهوه و پارکیسون

خــوردن چنــد فنجــان قهــوه در روز در حــد اعتــدال خــود بــه 
ــون  ــاری پارکیس ــرفت بیم ــش پیش ــه کاه ــتقیم ب ــور مس ط

ــد.  ــک می کن کم
ــر در  ــیگنال های موث ــال س ــوه انتق ــرف قه ــطه مص ــه واس ب
ــد. پیشــرفت بیماری هــای سیســتم عصبــی کاهــش می یاب

    قهوه و سرطان کبد
ــه  ــه بلوک ــوه منجــر ب ــاال اشــاره شــد، قه همان طــور کــه در ب

ــدن  ــی از ارگانســیم ب کــردن راه هــای ســیگنال در بخش های
ــد در  ــه اســتحکام ســلول های کب ــر ب ــن ام ــه ای می شــود ک
در  و  می انجامــد  الکلــی  نوشــیدنی های  عــوارض  برابــر 
 نتیجــه قهــوه خطــر پیشــرفت ســرطان کبــد را کاهــش 

می دهد. 
خــوردن یــک تــا دو فنجــان قهــوه در طــول روز تــا 40 درصــد 
از گســترش ایــن ســرطان در بــدن جلوگیــری می کنــد. 
نوشــیدن بیشــتر از ســه فنجــان در قهــوه بــه صــورت روزانــه 
خطــر ابتــا بــه ســرطان کبــد را تــا ۵0 درصــد کاهــش 

می دهــد.
    قهوه و سرطان روده بزرگ

بنــا بــر گــزارش اســپوتنیک، بــه عقیــده دانشــمندان، خطــر 
ابتــا بــه ســرطان روده بــا مصــرف قهــوه کاهــش می یابــد. 
نوشــیدن یــک تــا دو فنجــان قهــوه در طــول روز تــا 26 
 درصــد از گســترش ایــن ســرطان در بــدن جلوگیــری 
می کنــد. نوشــیدن بیشــتر از ســه فنجــان در قهــوه بــه 
صــورت روزانــه خطــر ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ را تــا ۵0 

ــر ــهر خب ــد. ش ــش می ده ــد کاه درص

تاثیر شگفت انگیز قهوه در پیشگیری از بعضی بیماری ها 
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ــری  ــد نف ــع یکص ــه جم ــان ب ــهردار اصفه ــروز ش دی
خبرنــگاران اصفهــان آمــد تــا بــه ســؤاالت آنــان حــدود 

ــد.  ــخگو باش ــاعت پاس 4 س
شــهردار اصفهــان کــه امســال بــه خواســت خبرنــگاران 
ــزارش کار  ــه گ ــود و از ارائ ــان ب ــؤاالت آن ــنونده س ش
خــودداری کــرد، در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــه صفــوی  ــر احیــای دولتخان کیمیــای وطــن مبنــی ب
جدیــد  ســاختمان  ســاخت  مراحــل  همچنیــن  و 
شــهرداری کــه ســازمان میــراث فرهنگــی بــه آن 
اعتراضاتــی را وارد کــرده بــود، گفــت: عملیــات ســاخت 
بعضــی  دلیــل  بــه  ســاختمان جدیــد شــهرداری 
ــد؛  ــف ش ــت متوق ــه آن داش ــراث ب ــه می ــی ک ایرادات
ــد،  ــام ش ــه انج ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا تعامات ــا ب ام
ــروژه از  ــن پ ــی ای ــات اجرای ــده عملی ــرای ســال آین ب
ســر گرفتــه خواهــد شــد تــا بتوانیــم ســاختمان فعلــی 
 را بــرای طــرح احیــای دولتخانــه صفــوی واگــذار 

کنیم.
همــه  یــاری  صفــوی  دولتخانــه  احیــای      

می طلبــد را  دســتگاه ها 
زمانــی  چــه  اینکــه  دربــاره  جمالی نــژاد  مهــدی 
اســتانداری و شــهرداری بــرای احیــای دولتخانــه 
میــدان  وارد  عمــل  و  اقــدام  مقــام  در  صفــوی 
ــوی، 80  ــه صف ــرح دولتخان ــه داد: ط ــوند ادام می ش
ــرای ایــن  ــادی ب ــد اقدامــات زی ــار اســت کــه بای هکت
ــای  ــازی پیاده روه ــه، بازس ــود؛ از جمل ــام ش کار انج
ــان،  ــش جه ــدان نق ــان می ــای جلوخ ــاغ، احی چهارب

ــی و  ــای تاریخ ــای خانه ه ــاغ، احی ــازی چهارب بدنه س
.... کــه ایــن اقدامــات در فازهــای مختلــف بــه مرحلــه 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــه ه ــم ک ــده و امیدواری ــرا درآم اج

ــود. ــی ش نهای
ــت  ــن باف ــای ای ــرای احی ــه ب ــت: البت ــان داش وی بی
بایــد تمامــی ادارات و ارگان هایــی کــه در آن ســاختمان 
احــداث کرده انــد، وارد میــدان شــوند تــا کل دولتخانــه 
صفــوی بــه مــوزه ای بــرای اصفهــان تبدیــل و هــر چــه 

ــا شــود. ســریع تر احی
جمالی نــژاد از احتمــال ســفر رئیس جمهــوری بــه 
ــت:  ــر داد و گف ــفندماه خب ــا 26 اس ــان در 2۵ ی اصفه
همچنیــن  و  ســامت  شــهرک  اول  فــاز  افتتــاح 
ــتند  ــی هس ــرح بزرگ ــتقال، 2 ط ــدان اس ــروژه می پ
ــرداری  ــان بهره ب ــه اصفه ــان ب ــان ورود ایش ــه در زم ک

می شــود.
 البتــه اگــر حضــور ایشــان قطعــی باشــد، بایــد پــروژه 
ــرارگاه  ــم آن توســط ق ــل هفت ــه پ ــدان اســتقال ک می
خاتم االنبیــا درحــال اجراســت را بــا ســرعت بیشــتری 

پیــش ببریــم.
ــی در  ــای فرهنگ ــداث پردیس ه ــن از اح  وی همچنی
اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت: در کنــار بازســازی 
ــای فرهنگــی در دســتور  ســینماها احــداث پردیس ه
کار قــرار دارد. همچنیــن راه انــدازی کارگــروه پیرایــش 
برنامه هــا  اولویــت  در  نیــز  اصفهــان  در  شــهری 
قــرار دارد تــا بتوانیــم شــهررا از وجــود تابلوهــای 
ــون  ــف ناهمگ ــای مختل ــهری و نماه ــد ش ــد، زوائ زائ
 خالــی کنیــم. بایــد هویــت شــهری مــا همگــون 

شود.

ــه درازا  ــا را ب ــان، کاره ــا در اصفه     محدودیت ه
می کشــاند

درازا  بــه  علــت  ادامــه صحبت هــای خــود  در  وی 
ــت  ــهری را محدودی ــای ش ــی پروژه ه ــیدن بعض کش
زیــاد در حــوزه مســائل میراثــی دانســت و گفــت: 
البتــه بــا میــراث تعامــل داریــم؛ ولــی اصفهــان 
ــیراز  ــهد و ش ــد مش ــوان مانن ــه نمی ت ــت ک ــی اس جای
ــرای  ــرد؛ ب ــش ب ــی پی ــه راحت ــر کاری را ب ــران ه و ته
مثــال ســاختمان ارگ جهان نمــا بــا ســاختن یــک یــا 
ــزد  ــردم را برمی انگی ــیت م ــتر حساس ــه بیش دو طبق
کــه البتــه ایــن حساســیت بســیار ارزشــمند اســت و 
ــان  ــه شهرش ــردم ب ــق م ــس تعل ــد ح ــان می ده نش
مســئله  ایــن  هرچنــد  اســت.  زیــاد  فوق العــاده 
شــاید بــرای مدیــران شــهری مشــکل باشــد، امــا بــه 
نظــر مــن ایــن حضــور مــردم و نظــارت قــوی آن هــا 
در جریان هــای مختلــف بســیار ارزشــمند اســت؛ 
لــذا یکــی از شــاخصه های اصلــی شــهر اصفهــان 
ــات شــهری  ــردم در اقدام ــی بســیار خــوب م دیده بان
اســت کــه یقینــا در حــوزه زیباســازی هــم نمــود 

خــودش را دارد.
ــای  ــت پارکینگ ه ــاره وضعی ــه درب ــان اینک ــا بی  وی ب
شــهر در حــوزه حمــل و نقــل شــهری در اصفهــان 
ــت پارکینگ هــای  ــت: وضعی ــی ایجــاد شــد، گف انقاب
بــه  نزدیــک  و  بــود  نامحــدود  بســیار  اصفهــان 
یــک ســال اســت کــه بــا شــرکت نیک اندیــش 
بــه جــد بــه ایــن زمینــه پرداخته ایــم و در حــال 
ســازماندهی پارکینگ هایــی هســتیم تــا در آینــده 
ــند؛  ــته باش ــت داش ــی مطابق ــتانداردهای جهان ــا اس ب

ــا  ــق ب ــوره و مطاب ــه هوشــمند چندمنظ ــه ای ک ــه گون ب
باشــند. جهــان  تکنولوژی هــای  آخریــن 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه حمــل و نقــل 
افــزود:  اســت،  خــورده  جدیــدی کلیــد  کارهــای 
ــیده و در  ــه رس ــه نتیج ــوا ب ــوع ترام ــه در موض مطالع

آینــده ای نزدیــک انجــام خواهــد شــد.
ــه اینکــه پارکینگ هــای  ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه
قبلــی نیــز بــه روز خواهنــد شــد، اظهــار داشــت: 
ــمند  ــاخص های هوش ــر ش ــان بزرگمه ــگ خیاب پارکین
را داشــت و پارکینــگ خیابــان محتشــم کــه در هفتــه 
آینــده افتتــاح خواهــد شــد نیــز، ایــن مشــخصات را 

ــت. ــد داش خواه
ــاد در  ــیاه فس ــه س ــال جعب ــه دنب ــدا ب     از ابت

شــهرداری بــوده ام
جمالی نــژاد در بحــث شــفافیت های مالــی گفــت: 
ــاد در  ــیاه فس ــه س ــال جعب ــه دنب ــه ام ب ــدا گفت از ابت
شــهرداری هســتم کــه در آغــاز بایــد علــت را پیــدا کــرد 
و بعــد بــه دنبــال معلــول رفــت. خوشــبختانه در ایــن 
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــام گرفت ــی انج ــات خوب ــتا، اقدام راس
بایــد بدانیــم در هیــچ دســتگاهی در کشــور فســاد بــه 
صفــر نخواهــد رســید و در میــان ۱۱ هــزار نفــر خانــواده 
ــورت  ــی ص ــت تخلف ــن اس ــان ممک ــهرداری اصفه ش
ــاد  ــاندن فس ــل رس ــه حداق ــت، ب ــر مدیری ــرد؛ هن بگی
اســت و شــهرداری اصفهــان بــه صــورت پیشــگیرانه در 

ایــن خصــوص عمــل کــرده اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه تمامــی تســهیات 
و فعالیت هــا بــه صــورت الکترونیــک از اقدامــات 
خــوب شــهرداری بــوده، بیــان داشــت: راه انــدازی 

ســامانه ســما، روش ســنتی در شــهرداری ها را تغییــر 
داد و دیگــر هیچ گونــه تخلفــی در صــدور پروانــه 

ــت. ــم داش نخواهی
    حرکت های جهانی در اصفهان

مردمــی  پویــش  اضافــه کــرد:  اصفهــان  شــهردار 
»سه شــنبه های بــدون خــودرو« کــه جــزو دغدغه هــای 
ــی شــدن دارد.  ــه جهان ــی شــده و رو ب ــن اســت، مل م
ــی  ــای خارج ــیاری از هیئت ه ــه بس ــت ک ــب اس جال
موضــوع  بــه  می کننــد،  ســفر  اصفهــان  بــه  کــه 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــاره دارن ــن اش ــواری م دوچرخه س
اســت کــه بــرای پــروژه ای ماننــد میــدان اســتقال تــا 
ــا  ــده و میلیارده ــه ش ــان هزین ــارد توم االن ۱۵0 میلی
تومــان نیــز در پــروژه ســالن اجــاس امــام خامنــه ای 
)مــد ظلــه العالــی( و نزدیــک بــه ۵00 میلیــارد تومــان 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــامت هزین ــهرک س ــم در ش ه
هیــچ گردشــگری ایــن پروژه هــا را نمی شناســد، ولــی 
از دوچرخه ســواری شــهردار اصفهــان خبــر دارنــد.

جمالی نــژاد افــزود: مشــخص می شــود کــه ایــن 
حرکــت شــهرداری اصفهــان به تمام کشــورها و شــهرها 
تســری پیــدا کــرده اســت؛ ولــی خــود مــا اصفهانی هــا 
ــم  ــک کنی ــت کم ــن حرک ــه ای ــد ب ــه بای ــتیم ک  هس
ــانه ها  ــهروندان و رس ــتر ش ــکاری بیش ــه هم ــاز ب و نی

ــم. داری
وی دربــاره آالیندگــی اتوبوس هــا گفــت: در حــال 
ــتیم  ــورو ۵ هس ــورو 4 و ی ــای ی ــداری اتوبوس ه خری
ــن  ــد.  ای ــد می کنن ــار آب تولی ــای دود، بخ ــه ج ــه ب ک
ــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان  ــه ن ــه زودی ب اتوبوس هــا ب
اضافــه و اتوبوس هــای آالینــده از دور خــارج می شــود.

    تالش برای تحقق اقتصاد مقاومتی
ــاد  ــوزه اقتص ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
انجــام گرفتــه  مقاومتــی کارهــای بســیار خوبــی 
اســت گفــت: تقاضــا شــده ایــن اقدامــات را بــه 
تمــام کانشــهرها منتقــل کنیــم. بســیاری از ایــن 
ــق  ــه مصادی ــی و ب ــوزه عملیات ــن ح ــا در ای فعالیت ه

ــت. ــده اس ــل ش آن عم
لحــاظ داشــتن کیوســک های  از  اصفهــان      

مطبوعاتــی فقیــر اســت
ــو در  ــتگاه اذان گ ــب 600 دس ــان از نص ــهردار اصفه ش
ســطح ایــن کان شــهر خبــر داد و گفــت: تــا ســه مــاه 
آینــده، ایــن دســتگاه ها در ســطح شــهر اصفهــان 

نصــب می شــود.
کیوســک های  تعــداد  لحــاظ  از  را  اصفهــان  وی 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــت و اظه ــر دانس ــی فقی مطبوعات
کــم کاری  تاکنــون  گذشــته  دهه هــای  از  زمینــه 
زمینــه حرکــت  ایــن  در  اســت  امیــد  شــده کــه 
همچنیــن  جمالی نــژاد  گیــرد.  صــورت  جهــادی 
و  شــهری  ناخوشــایند  چهره هــای  تصریــح کــرد: 
ــداد  ــهر بی ــت ش ــر پوس ــی در زی ــیب های اجتماع  آس
اجتماعــی  شــبکه های  طریــق  از  و  می کنــد 
بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  گســترش  حــال   در 
انقــاب در ســاماندهی مشــاغل مزاحــم اصفهــان 
و  آمــادگاه  خیابــان  پزشــکان  مطــب  گفــت: 
شــهرک  اول  فــاز  بهره بــرداری  بــا  شــمس آبادی 
تاکنــون  و  می شــود  ســاماندهی   ســامت 
وضعیــت موتورســیکلت و گل و گیــاه ســاماندهی 

ــت. ــده اس ش

 شهردار اصفهان درپاسخ به کیمیای وطن عنوان کرد:

ایجاد انقالب در ساماندهی مشاغل مزاحم اصفهان
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