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مسـافران  امروز  و  آزمودنـد  علیه السالم  حسـین 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســردار غیب پــرور بــا اشــاره بــه آثــار مانــدگار دفــاع مقــدس 
گفــت: ایثــار، اخــاص و ایمــان بــه هــدف از جملــه 
ــدس  ــاع مق ــدگان دف ــارز رزمن ــای ب ــن ویژگی ه اصلی تری

ــود. ب
ــه ای در  ــام خامن ــر ام ــات اخی ــه فرمایش ــاره ب ــا اش  وی ب
دیــدار بــا خادمــان راهیــان نــور تاکیــد کــرد: از هــر زاویــه ای 
ــروزی  ــت و پی ــدس نگریســته شــود، موفقی ــاع مق ــه دف ب
عیــان و آشــکار اســت؛ چــرا کــه دفــاع مقــدس، سرچشــمه 

ــه اســت. ــات طیب زالل حی
ــش  ــیج در بخ ــور بس ــپاه در ام ــده کل س ــین فرمان جانش
ــری  ــه انقابیگ ــه روحی ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س دیگ
تصریــح کــرد: امــروز بایــد بســیجیان بــه عنــوان اصلی تریــن 
جریــان انقــاب اســامی از ارزش هــا و آرمان هــای انقــاب 
پاســداری کننــد و بــا ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس، ایــن 

انقــاب را تــداوم بخشــند.
ســردار غیب پــرور بــه شــرایط روز اشــاره کــرد و اظهــار 
ــم و  ــی عمــل کنی ــن شــرایط، انقاب ــد در ای ــا بای داشــت: م
ــیج  ــت های بس ــی سیاس ــات روز، بعض ــای اقتضائ ــر مبن ب

ــم. ــر دهی را تغیی
ــوده و  ــت ب ــیج، والی ــده بس ــک فرمان ــه داد: بی ش وی ادام

بنــده خدمتگــزار بســیجیان هســتم.
ــری در  ــرای جــذب حداکث ــری را ب ــرور یارگی ســردار غیب پ
ــزود:  ــت و اف ــیجیان دانس ــالت بس ــن رس ــاب، مهم تری انق

رویکــرد دیگــر مــا پرهیــز از گزارش نویســی هایی اســت 
کــه بــا تفکــر بســیجی همخوانــی نداشــته و بنــده مخالــف 

بیهــوده هســتم. گزارش نویســی های 
ــرد  ــومین رویک ــه س ــاره ب ــا اش ــیجی ب ــئول بس ــن مس ای
جدیــد بســیج تاکیــد کــرد: بایــد فرمــان بســیج را به ســمت 
و ســوی مســائل اجتماعــی ســوق دهیــم تــا بیــش از پیــش 
ــم و بســیجیان  ــت کنی ــان خدم ــردم خــوب و عزیزم ــه م ب
بایــد در مســائل معیشــتی فریــادرس مــردم باشــند. 

دانشــجو

اظهــار  روحانــی  حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
داشــت: آنچــه مــا را در برابــر آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی، 
مزدورانــش و توطئه گــران پیــروز می کنــد، تنهــا ســاح 
نیســت؛ بلکــه باالتــر از آن ایمــان، اراده،  اتحــاد و مقاومــت 
مــردم  اســت. مــا در عیــن حــال بایــد موشــک و هواپیمــا 
بســازیم و می ســازیم و دولــت یازدهــم در 3.5 ســال 
ســال   10 از  بیــش  راهبــردی  ســاح های  در  گذشــته 
گذشــته تجهیــزات ســاخته اســت. رئیس جمهــوری گفــت: 
ــام  ــای اس ــر دنی ــوار در سراس ــهیدان بزرگ ــت ش پاسداش
ــار  ــاهد ایث ــر، ش ــای اخی ــه در دهه ه ــهدایی ک ــژه ش  به وی
ــرای  ــی ب ــار بزرگ ــه و افتخ ــم، وظیف ــان بودی ــداکاری آن و ف
ــان  ــا بی ــوری ب ــود. رئیس  جمه ــوب می ش ــا محس ــه م هم

اینکــه شــهید از ریشــه و مــاده شــهادت بــوده و علــم، آگاهی 
و اعــان، محســوب می شــود، خاطــر نشــان کــرد: هــر کجــا 
کــه آگاهــی وجــود دارد و آن آگاهــی در منصــه ظهــور و در 
برابــر چشــم جهانیــان قــرار می گیــرد و ایــن پرچــم آگاهــی 
بــه اهتــزاز درمی آیــد، بــدون تردیــد آنجــا جایــگاه شــهادت 
ــر از موشــک ــرد: دشــمن، باالت ــح ک ــی تصری  اســت. روحان
و ســاح از اراده، فرهنــگ، ایســتادگی و ایمــان ملــت ایــران 
می ترســد و اگــر بفهمــد 80 میلیــون جمعیــت ایــران، آمــاده 
ــا اراده در صحنــه حضــور دارنــد، جرئــت هیــچ اقدامــی  و ب
نخواهــد داشــت. مــا بایــد بــه وعــده الهــی مطمئــن باشــیم 
و بی تردیــد مــا در جنــگ اراده هــا پیــروز هســتیم و خداونــد 

نیــز مــا را پیــروز می ســازد. ایســنا

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در جمــع 
گفــت:  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مســئوالن 
ــری،  ــی و هن ــار فرهنگ ــد آث ــا تولی ــد ب ــدان می توانن هنرمن
ــاد و مقاومــت را در جامعــه  ــه دفاعــی و فرهنــگ جه روحی
ــزرگ را  ــاط رســالتی ب ــن ارتب ــد و در ای ــج دهن ــا و تروی ارتق
بــر عهــده دارنــد. وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: امــروز  
اقتــدار  دفاعــی موجــب شــده مــردم در مقابــل هــر تهدیــد 
در امنیــت بــه ســر ببرند.ســردار دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
منطقــه خاورمیانــه همــواره و در عرصه هــای مختلــف مــورد 

ــه  ــی ک ــزود: حکام ــوده، اف ــدرت ب ــان ق ــاز صاحب تاخت وت
ورود،  دعوت کننــدگان  خــود  ندارنــد  اجتماعــی  پایــگاه 
حضــور و ســلطه نیروهــای بیگانــه در ایــن منطقــه هســتند.

وی ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایــران یــک نظــام 
سیاســی مســتقل اســت و در ایــن مســیر متوقــف نخواهــد 
ــاع از  ــود و دف ــای خ ــت از آرمان ه ــه دس ــر اینک ــد؛ مگ ش
ملت هــای مســتضعف و جریان هــای مقاومــت بــردارد.

ــی  ــاع در حوزه های ــرد: وزارت دف ــد ک ــان تاکی ــردار دهق س
ــا  ــرای م ــری را ب ــد برت ــه بتوان ــد ک ــرمایه گذاری می کن س
ــل  ــمندی و تحلی ــا هوش ــتا ب ــن راس ــا در ای ــد و م ــم بزن رق
شــرایط بــه صــورت پیشــگامانه بــه مجموعــه ای از ســامانه 
ــوی  ــری از س ــار غافلگی ــا دچ ــم ت ــت یافته ای ــی دس دفاع
ــته های  ــه داش ــبت ب ــمن نس ــه دش ــویم، بلک ــمن نش دش

ــر شــود. ــا غافلگی ــی م دفاع
ــه ای در  ــرائیل لحظ ــکا و اس ــر آمری ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــران حمل ــه ای ــد، ب ــد می کردن ــران تردی ــی ای ــوان دفاع ت
ــع  ــاع و صنای ــش دف ــروز در بخ ــزود: ام ــد، اف ــرده بودن ک
توان افزایــی می کنیــم کــه  و  دفاعــی روی مــواردی کار 

ــد. ــن کن ــا تضمی ــرای م ــروزی را ب ــری، پی ــگام درگی هن
ــای  ــه لحــاظ برآورده ــم ب ــروز قادری ــت: ام ــاع گف ــر دف وزی
اطاعاتــی، تهدیــدات متصــور در مســیر حرکــت ملــت 
ــا را  ــم، آن ه ــه داری ــات ک ــراف اطاع ــا اش ــایی و ب را شناس

ــنیم ــم. تس ــی کنی خنث

علی اکبــر والیتــی اظهــار داشــت: بنــده بــا ســابقه 42 ســاله 
حضــور در دانشــگاه از شــرایط ســخت تأســیس دانشــگاه 
اطــاع دارم. وی افــزود: بنــده پیــش از انقــاب در تأســیس 
یــک دانشــگاه پزشــکی و پــس از انقــاب نیــز در تأســیس 
ــادی  ــر زی ــه تأثی ــل وزارت خارج ــط بین المل ــگاه رواب دانش
ــیس  ــاع دارم. تأس ــی اط ــه خوب ــرایط ب ــتم و از آن ش داش
ــن  ــام)ره( و همچنی ــرت ام ــان حض ــه فرم ــگاه آزاد ب دانش
ــه ایــن دانشــگاه، نشــان از  ــری ب توجــه مقــام معظــم رهب

ــت آن اســت.  اهمی
رئیــس هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد بــا اشــاره بــه چشــم انداز 
دانشــگاه آزاد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه امکانــات موجــود 
ــات  ــات و فرمایش ــه منوی ــم انداز 1404 ب ــم در چش می توانی

رهبــری عمــل کنیــم و در تحقــق ایــن ســند، دانشــگاه آزاد 
ــون  ــد گفــت اکن ــد. بای ــا کن ــد نقــش بســزایی را ایف می توان
ــه  ــردم ک ــام و م ــی اســت از ســوی نظ دانشــگاه آزاد، امانت
ــود،  ــگاه آزاد نب ــر دانش ــم و اگ ــت کنی ــد از آن حراس ــا بای م
بــه بخــش زیــادی از خواســته مــردم بــرای تحصیــل پاســخ 

نمی شــد.  داده 
ــار  ــی اظه ــاد مقاومت ــق اقتص ــه تحق ــاره ب ــا اش ــی ب والیت
داشــت: امیدواریــم بــا فعالیــت و کوشــش مدیران دانشــگاه 
ــان  ــاد دانش بنی ــر اقتص ــی ب ــری مبن ــداف رهب ــه اه  آزاد ب
ایــن  و  برســیم  آزاد  دانشــگاه  در  مقاومتــی  اقتصــاد  و 
ــی  ــه خوب ــن حــوزه ب ــد نقــش خــود را در ای دانشــگاه بتوان

ــگاران ــگاه خبرن ــد. باش ــا کن ایف

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
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ادامه از صفحه یک: 
ــان  ــدای حســین زم ــوی ن ــک گ ــه لبی ــد ک پــس بای

ــد. ــا ســربلند در آین باشــند ت
 به راستی دفـــاع مقـــدس گنجینـــه ای بـرای تمامی 
نسـل هاســـت. هــر چــه از ایـــن گنجینـــه بیشـــتر و 
بهتر اســـتفاده شـــود، مســـیر رســـیدن بـــه قله های 
پیشـــرفت و ســـعادت نه تنهـــا هموارتــر، بلکـــه 

ــود.  ــز می شـ ــر نیـ کوتاه ت
کاروان هــای راهیــان نــور احیاکننــدگان راه و فرهنــگ 
جهــاد و شــهادت هســتند تــا بــرکات معنــوی دوران 
دفــاع مقــدس در جامعــه بمانــد و راه کمــال را بــرای 
ــزوا  ــه ان ــرافیت را ب ــی و اش ــد و دنیاطلب ــاز کن ــا ب م

بکشــد.
 این حرکت زیبای ارزشمند آثـــار و بـــرکات فراوانـــی 
را بــرای کشـــور به ارمغـــان مــی آورد و حیــات معنوی 
جامعــه را همــوار می ســازد؛ یکـــی از آثـــار و بـــرکات 
ســـفرهای راهیــان نـــور، افزایـــش اعتمادبـه نفـــس 
ــادت های  ــدن رشـ ــا دی ــروز بـ ــان امـ ــت. جوانـ اسـ
نســـل دیـــروز انقــاب احســـاس هویــت می کننــد 
و بــه تاریــخ سراســـر افتخار خویـــش می بالنـــد و در 
مقابـــل توطئه های یـــاس آور و ناامیـدکننـــده مقـاوم 

ــوند. می شـ
اردوهــای راهیـــان نـــور عاوه بـــر آشـــنایی جوانـــان 
بـــا حماسـه آفرینـــان هشـــت سـال دفـــاع مقـدس 
مقدمـــه بازگشـــت بــه خویشـــتن اســت و جوانــان 
 گام نهـــادن در مســـیر کمـال معنـوی را بهتـر تجربـه 

می کنند.
از بــرکات دیگــر اردوهـــای راهیـــان ســـرزمین نـــور 
فرصـــت طایـــی بازتــاب زوایـــای گنجینـــه انقــاب 
در ابعـــاد مختلـــف عاطفـــی، والیتمداری، شـــجاعت 
 و شـــهامت، فــداکاری و ایثــار، دشـــمن شناسی 
و دشـمن ســـتیزی و... بـــرای مخاطبـــان و زائـــران 
ــی در  ــاع میلیونـ ــر اجتمـ ــی دیگـ ــه بیانـ ــت؛ بـ اسـ
شـــهدا  معـــراج  میعادگاه هـــای  و  یادمان هـــا 
بزرگ تریـــن ظرفیت هــا و بســـتر تأثیرگـــذاری بــرای 

همـــه اقشـــار مختلـــف جامعــه اســـت. 
 همچنیــن ایــن اردوهــا، مهم تریــن بســتر خنثی کننــده 
توطئه هاست؛ زیرا حضـــور در کاروان هـــای راهیـان نـور 
تداعـی کننـده تـداوم نهضـت عاشـــورا و خنثـی کننـده 
و...  فرهنگــی  سیاســـی،  گوناگــون  توطئه هــای 

دشـــمنان قســـم خورده اســام و انقــاب اســـت. 
می تــوان ادعــا کــرد راهیــان نــور، دانشــگاه نهادینه ســازی 
فرهنــگ شــهادت اســت. در ایــن ســفر ارزشــی 
زائــران بــا فرهنــگ شــهادت آشــنا می شــوند و ایــن 
آشــنایی، بیمه کننــده در مقابــل تهاجــم فرهنگــی 

دشــمن اســت.
انقــاب  از  ســـیلی خوردگان  و  دشـــمنان  امــروز 
ــبکه های  ــازی، شـ ــای مجـ ــق فضـ ــامی از طری اس
اجتماعـــی اینترنــت، ماهـــواره و...افــکار و فرهنــگ 
ــیارتر از  ــد هوشـ ــذا بای ــد؛ ل ــانه گرفته ان مــردم را نشـ

گذشـــته عمـــل کنیــم.
 بـــا بازخوانــی بیانـــات مقــام معظـــم رهبــری 
درخصـوص ســـبک زندگـی اسامی، رفتـار اجتماعی 
و شـــیوه زیســـتن می توانیـم ضمـن برخـــورداری از 
امنیـــت روانـــی و رفتـــاری بـه مقابلـــه با جنگ نـرم 
دشـــمن برویــم؛ زیــرا شـــناخت ارزش هـــای دفـــاع 
مقـــدس تاثیــر فراوانـــی در تعالـــی اجتماعـــی دارد. 
ــن  ــور، بهتری ــرزمین نـ ــای سـ ــای کاروان هـ اردوهـ
فرصـــت بـــرای انجـــام کار فرهنگــی اســـت. دفــاع 
مقـــدس، یکــی از حسـاس تریـــن و تاثیرگذارتریـــن 
ایــران  تاریـــخ جمهـــوری اســامی  برهه هـــا در 
محســـوب می شـــود کــه نقشـــی بی بدیـــل و غیــر 
قابـــل چشم پوشــی در تثبیـــت نظـــام اسامی ایفـــا 
کـــرد و موجـــب رشـــد و بـــارور شـدن نهـــال انقاب 

 . شـد
پیـــروزی ملـــت ایــران در انقــاب اســامی، هشـــت 
ســـال دفـــاع مقــدس، خلــق حماســـه 9 دی و 
خنثـی ســـازی فتنـه 88 بـــا تکیـه بـر فرهنـگ ایثـار 

و شـــهادت بــود. 
اردوی راهیــان نــور، دانشـــگاهی اســـت کــه در 
ــود.  ــه می شـ ــهادت نهادین ــگ شـ ــج فرهنـ  آن  تروی
باالخــره یکـــی از آثـــار و بـــرکات اردوهــای راهیــان 
نــور، اجتمـــاع میلیونــی زائـــران در یادمان هـــا 
ثقــل  مرکــز  شـــهدا،  معــراج  میعادگاه هـــای   و 
و نقطـــه قوتـــی بــرای نظــام اســامی اســـت و نیــز 
ــم« و  ــا می توانی ــرد »م ــر راهب ــا، احیاگ ــن اردوه ای

ــود. ــد ب ــزرگ خواه ــای ب ــش پیروزی ه نویدبخ
ــه آفرینی های  ــا حماسـ ــوان بـ ــل جـ ــنایی نسـ آشـ
رزمنـــدگان در هشـــت ســـال دفاع مقدس، ضرورتی 
ــان  ــای راهی ــزام کاروان هـ ــت. اع ــر اسـ اجتناب ناپذی
نـــور نقــش موثری در ایـــن زمینــه دارد. این اردوهـــا 
ضمـــن انتقـــال ارزش هـــای دفاع مقدس به نســـل 
جوان، تاثیـــر بســـیاری در مقابلـــه بـــا اهداف جنـگ 
نــرم دشـــمنان دارد. اردوهـــای راهیـــان نـــور تجویــز 
واکســـن بیمه شـــدن جامعه در برابر خطرهـاســـت. 
فرهنــگ دفــاع مقـــدس، الهــام از فرهنــگ عاشـــورا 
دارد. امـــروز در ســـایه اردوهـــای راهیـــان نـــور روح 
اســـتقامت، شـــهادت و جوانمـــردی در تک تـــک 
ریشـــه  اســامی  نظــام  نوجوانــان  و  جوانـــان 
می دوانـــد و انقــاب اســامی حفــظ می شــود و 

تــداوم می یابــد.
مقــام معظــم رهبــری  دوران هشت ســاله  دفــاع 
نــاب  فرهنگــی  ثروت هــای  از  یکــی  را   مقــدس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی و ارزشــمند کشــور دانســتند و ب
ــک  ــم و ی ــزرگ، مه ــکاری بســیار ب ــور، ابت ــان ن راهی
ــدن  ــروت و مع ــتفاده از ث ــرای اس ــن ب ــاوری نوی فن
طــای دفــاع مقــدس اســت، گفتنــد: تنهــا راه 
مقابلــه بــا طراحی هــای فرهنگــی بدخواهــان، تولیــد 
ــمه   ــی و سرچش ــروت غن ــتفاده از ث ــی و اس فرهنگ
ــت  ــه  عرصه هاس ــدس در هم ــاع مق ــوی دوران دف  ق
و نیــز تاکیــد فرمودنــد: بــه  هیچ وجــه نبایــد گذاشــت 
ــه فراموشــی  ــاع مقــدس و درس هــای آن ب ــه دف ک

ســپرده شــود.

نشاط واقعی                                   
ــا  ــد ام ــح می ده ــه ترجی ــه گری ــده را ب ــان خن ــه انس  گرچ
 در واقــع هــر دو در زمــان خــاص خــودش نیــاز اســت 
ــه  ــه و ب ــل یافت ــا روح صیق ــیاری از گریه ه ــا بس ــا ب و اتفاق
ــیاری از  ــذا بس ــد؛ ل ــت می یاب ــی دس ــی و واقع ــاط باطن نش

ــت. ــده اس ــا، خن گریه ه
 آیــات قــرآن در فرازهــای مختلفــی خنــده و ســپس ســرور 
ــده و  و شــادمانی را مــورد توجــه قــرار داده اســت. ابتــدا خن

ــد: ــته و می  فرمای ــدا دانس ــوی خ ــه را از س گری
»َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَک َوَأْبکَى.« )نجم، 43( 

زیــرا  می  گریانــد«؛  و  می  خندانــد  اوســت کــه  هــم  »و 
اوســت  اختیــار  در  گریــه  و  خنــده  اســباب   تمامــی 
ــده  ــه خن ــی آن ب ــت. در پ ــه آن هاس ــق هم ــد خال و خداون

مؤمنــان در قیامــت اشــاره می  کنــد. 
کــرده  مطــرح  را  شــادی  و  ســرور  دیگــر  فــرازی   در 
ــان  ــت ایم ــد . نخس ــان می کن ــف آن را بی ــای مختل و جلوه  ه
بــه تقدیــر الهــی را مانــع شــادمانی و بی  قــراری بی جــا 
و  ناپایــدار  شــادی های  و  خوشــی ها  ســپس  دانســته، 
ــِه  ــِه َوِبَرْحَمِت ــِل اللَّ ــْل ِبَفْض ــد: »ُق ــی می  کن ــاودان را معرف ج
ــا َیْجَمُعــوَن.« )یونــس، 58( َفِبَذلِــَک َفْلَیْفَرُحــوا ُهــَو َخْیــٌر ِممَّ

 »بگــو بــه فضــل و رحمــت خداســت کــه ]مؤمنــان[ باید شــاد 
شــوند و ایــن از هرچــه گــرد می  آورنــد بهتــر اســت.«

ــار شــوم آن ســخن  ــال آن از شــادی های بی جــا و آث ــه دنب ب
ــا نگاهــی یــک ســویه  ــد و خوشــی های روبنایــی را ب می  گوی
ــاَس  ــا النَّ ــد: »َوِإَذا َأَذْقَن ــان می  کن ــی بی ــای اله ــه نعمت ه ب
َمــْت َأْیِدیِهــْم ِإَذا  َئٌة ِبَمــا َقدَّ َرْحَمــًة َفرُِحــوا ِبَهــا َوِإْن ُتِصْبُهــْم َســیِّ

ُهــْم َیْقَنُطــوَن.« )روم، 36( 
و چــون مــردم را رحمتــی بچشــانیم، بــدان شــاد می گردنــد 
ــان اســت،  ــه ]ســزای[ آنچــه دســتاورد گذشــته آن و چــون ب
ــاگاه نومیــد می  شــوند.« ــه ن ــه ایشــان برســد، ب صدمــه  ای ب

آن ــگاه خوشــحالی و فــرح مؤمنــان و دین بــاوران را در ســرای 
فــردوس و بهشــت بریــن خداونــدی توصیــف کــرده و مــی

الَِحــاِت َفُهــْم ِفــی  ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل ِذیــَن َآَمُن ــا الَّ  فرمایــد: »َفأَمَّ
َرْوَضــٍة ُیْحَبــُروَن.« )روم، 15(

»امــا کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته کرده  انــد، 
ــد.« در گلســتانی، شــادمان می  گردن

در معرفــی عوامــل شــادی، قــرآن »انفــاق در راه خــدا« 
ــای  ــه جلوه ه ــگاه ب ــدون ن ــد ب ــدگان نیازمن ــه بن ــه ب و »توج
ــد  ــی می کن ــم معرف ــی مه ــی« را عامل ــذران زندگ ــادی و گ م
کــه موجــب ســرور و شــادمانی صالحــان و پــاکان می  شــود: 
ــیًرا.  ــا َوَأِس ــِکیًنا َوَیِتیًم ــِه ِمْس ــى ُحبِّ ــاَم َعَل َع ــوَن الطَّ » َوُیْطِعُم
ــْم َجــَزاًء َوالَ ُشــکُوًرا.  ــِه الَ ُنِریــُد ِمْنکُ ــْم لَِوْجــِه اللَّ ِإنََّمــا ُنْطِعُمکُ
ــُه  ــُم اللَّ ــًرا. َفَوَقاُه ــا َقْمَطِری ــا َعُبوًس ــا َیْوًم ــْن َربَِّن ــاُف ِم ــا َنَخ ِإنَّ
اُهــْم َنْضــَرًة َوُســُروًرا.« )انســان، 11-8(  َشــرَّ َذلِــَک اْلَیــْوِم َوَلقَّ
ایــن روزهــا کــه بــه عیــد نــوروز نزدیــک می شــویم و بســیاری 
ــن  ــتند، بهتری ــار هس ــود شرمس ــدان خ ــر زن و فرزن در براب
ــه  ــوان ب ــد ت ــردن و در ح ــب ک ــت در جی ــادمانی دس راه ش
ــال هللا اســت کــه  ــدان کمــک کــردن و شــاد کــردن عی نیازمن
ــی  ــاط واقع ــادی و نش ــل ش ــن عوام ــی از مهم تری ــاق یک انف

اســت.

اخبار سیاسی 

وزیر کشور:

 همه قانون را رعایت کنند 

دوقطبی پیش نمی آید
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، در پاســخ بــه 
ســؤالی درخصــوص انتقــادات آیــت هللا جنتــی بــر نحــوه 
 نظــارت بــر کاندیداهــا و انتخابــات شــورای اســامی شــهر 
و روســتا، گفــت: نظــارت بــر شــوراها بــر عهــده مجلــس 
افــزود: مجلــس ســاماندهی مناســبی کــرده   اســت. وی 
ــر  ــف در سراس ــای مختل ــدگان در حوزه ه ــرادی را از نماین و اف
کشــور و در تمــام حوزه هــا تعییــن کــرده و ایــن کمیته هــا  
تشــکیل شــده اســت و متناســب بــا اســتعاماتی کــه از مراجــع 
چهارگانــه صــورت می گیــرد، کارشــان را انجــام می دهنــد. وزیــر 
کشــور تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه توزیــع کارهــا و فعالیت هایــی 
ــه  ــت الزم شــود، ان شــاءهللا دغدغ ــر دق ــه اگ ــه صــورت گرفت ک
ــن  ــه ای ــخ ب ــود. وی در پاس ــع می ش ــز رف ــی نی ــت هللا جنت آی
ــات  ــای انتخاب ــت کاندیداه ــه نتیجــه بررســی صاحی ســؤال ک
ــت:  ــود،  گف ــخص می ش ــی مش ــه زمان ــس چ ــان دوره مجل می
ــه ایــن  ــم. وزیــر کشــور در پاســخ ب تاریــخ دقیــق آن را نمی دان
ســؤال کــه چــه توصیــه ای بــرای جلوگیــری از دو قطبــی شــدن 
ــد،  ــت کنن ــون را رعای ــه قان ــر هم ــت: اگ ــد، گف ــات داری انتخاب

ــارس ــد. ف ــش نمی آی ــی پی دوقطب

نماینده مردم در مجلس:

 حقوق های نجومی 

قلب مردم را جریحه دار می کند 
ــد  ــا تاکی ــاهرودی ب ــلمین حسینی ش ــام و المس حجت االس
بــر فرصت هــا و تهدیــدات فضــای مجــازی بــه عنــوان بحــث 
روز گفــت: بــرای اســتفاده از فرصــت فضــای مجــازی و 
مقابلــه بــا تهدیــدات فضــای مجــازی می تــوان از راهبردهــای 

مقــام معظــم رهبــری بهــره گرفــت.
رویکردهــای  از  بــه دور  را  ایــن مســئله  بایــد  مســئوالن 
ــی  ــد و مصوبه های ــی بدانن ــئله ای مل ــی، مس ــی و جناح حزب
انقــاب  رهبــر  توصیه هــای  و  راهبردهــا  بــا  منطبــق 
داشــته باشــند. نماینــده مــردم در مجلــس بــه بحــث 
رکــود  و  بیــکاری  و  کــرد  اشــاره  مقاومتــی   اقتصــاد 
ــی را امــوری دانســت کــه  ــه طبقات ــی و افزایــش فاصل و گران
خبــرگان ملــت نمی تواننــد بــه راحتــی از کنــار آن عبــور کننــد.

وی افــزود: متأســفانه اقداماتــی در کشــور رخ می دهــد 
ــوده و فســاد اقتصــادی  ــی نب ــت اقتصــاد مقاومت ــه در جه ک
را افزایــش می دهــد؛ بــرای مثــال افزایــش نقدینگــی و 
تعطیلــی بنگاه هــای اقتصــادی و واردات بی رویــه چــون 
پدیــده  آرایــش،  لــوازم  و  لوکــس  اتومبیل هــای  واردات 
ــواردی  ــی از م ــتفاده های مال ــی و سوء اس ــای نجوم حقوق ه
اســت کــه قلــب مــردم را جریحــه دار کــرده و اعتمــاد عمومــی 

را کاهــش می دهــد. دانشــجو

ــام  ــک مق ــول ی ــتی از ق ــر نادرس ــار خب ــی انتش در پ
 ،»usns invincible« نــاو  دربــاره  آمریکایــی 
ــده  ــمی، فرمان ــدی  هاش ــدار مه ــوم پاس ــاالر س ناوس
ــروی  ــم نی ــه یک ــار منطق ــی 112 ذوالفق ــپ رزم ناوتی
ــت:  ــامی، گف ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س دریای
بــه دنبــال حضــور نامشــروع شــناورهای مربــوط 
فــارس  خلیــج  در  فرامنطقــه ای  قدرت هــای   بــه 
و تنگــه هرمــز، در مــورخ 95/12/14 از ســاعت 10:20 
تــا 11 صبــح، یــک فرونــد نــاو آمریکایــی از ناوگــروه 
آمریکایــی و انگلیســی کــه در حــال عبــور از ترافیــک 
ــارج  ــی خ ــود، از مســیر بین الملل ــز ب ــه هرم زون تنگ
شــد و بــه ســمت شــناورهای حاضــر نیــروی دریایــی 
ســپاه در منطقــه تغییــر مســیر داد و در اقدامــی 
ــا مســافت  ــا اخطــار ت ــوأم ب غیرحرفــه ای و حرکــت ت

ــه شــناورهای مــا نزدیــک شــد. 550 متــری ب
وی افــزود: حضــور شــناورهای آمریکایــی و انگلیســی 

در خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز کــه همــراه بــا تــرس 
ــردی را  ــه راهب ــن منطق ــت ای و وحشــت اســت، امنی
کــه تأمین کننــده بخــش اعظــم انــرژی جهــان اســت 
بــه مخاطــره انداختــه و اقدامــات غیرحرفــه ای آن هــا 
تشــنج و ناامنــی را دامــن زده اســت و می توانــد 
پیامدهــای جبران ناپذیــری بــه دنبــال داشــته باشــد.

فرمانــده ناوتیــپ ذوالفقــار بــا بیــان اینکــه تــا 
هنگامــی کــه ناوهــای آمریکایــی و انگلیســی قوانیــن 
صــورت  بــه  را  بین المللــی  آبراه هــای  در  تــردد 
ــه  ــکاب این گون ــد، ارت ــت نکنن ــق رعای ــه ای و دقی حرف
ــت،  ــد داش ــه خواه ــا ادام ــوی آن ه ــات از س اقدام
قدرت هــای  شــناورهای  خــروج  کــرد:  تصریــح 
انگلیســی ها  و  آمریکایی هــا  به ویــژه  فرامنطقــه ای 
ــا حضــور نامشــروع خــود  ــا ســال اســت ب ــه ده ه ک
منشــأ ناامنــی در خلیــج فــارس شــده اند، تنهــا 
ــه  ــن منطق ــدار در ای ــش پای ــت و آرام ــخه امنی نس

ــت. ــاس اس حس
وی خاطــر نشــان کــرد: قرائــن نشــان می دهــد 
آن هــا عاقــه منــد هســتند منطقــه در وضعیــت 
ــر  ــی اخی ــد و دروغگوی ــته باش ــرار داش ــاک ق خطرن
مقــام آمریکایــی و تصویرســازی غیرواقعــی او از 
اتفــاق اخیــر بــا تاکتیــک فرافکنــی و فــرار رو بــه جلــو 

ــت. ــوع اس ــن موض ــد همی مؤی
ــه  ــوط ب ــتندات مرب ــت: مس ــان گف ــمی در پای هاش
اقــدام غیرحرفــه ای چنــد روز گذشــته آمریکایــی 
ــوم،  ــداف ش ــر اه ــو بیانگ ــک س ــی ها از ی و انگلیس
ــوی  ــوده و از س ــان ب ــده آن ــروع و تحریک کنن نامش
ــده  ــه رغــم شــعارهای فریبن دیگــر نشــان می دهــد ب
ــج  ــت خلی ــات و امنی ــه ثب ــه ای ب ــا عاق ــا نه تنه آن ه
ــد، بلکــه درصــدد ایجــاد  فــارس و تنگــه هرمــز ندارن
تنــش و بحــران در ایــن منطقــه حیاتــی و راهبــردی 

ــتند. هس

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی، صبــح دیــروز )چهارشــنبه( دو اصلــه نهــال 

ــد.  ــوه، غــرس کردن می

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ســخنانی بــا اشــاره بــه 
ــد:  ــت فضــای ســبز و پوشــش گیاهــی فرمودن اهمی
ــی  ــا و آلودگ ــی از ریزگرده ــوارض ناش ــیاری از ع بس
هــوا و ناســالم بــودن هــوای شــهرها بــه  دلیــل کمبــود 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــت و ب ــی اس ــش گیاه پوش
اقلیمــی و گســتردگی مناطــق کویــری در کشــور 

ــی دارد. ــت دوچندان ــی اهمی ــش گیاه ــظ پوش حف
ــبزه  زارهای  ــود س ــاب اســامی وج ــم انق ــر معظ رهب
برخــوردار از گیاهــان متنــوع دارویــی و همچنیــن 

جنگل هــای شــمال را از جملــه امتیــازات فضــای 
جنگل هــای  افزودنــد:  و  برشــمردند  ایــران  ســبز 
ــای  ــن جنگل ه ــزو کم نظیرتری ــمال، ج ــمند ش ارزش
ــه  ــه ب ــدون توج ــوداگر ب ــده ای س ــا ع ــت؛ ام دنیاس
ــور  ــع کش ــا و مناب ــان جنگل ه ــه ج ــی، ب ــع مل مناف
ــت اندازی  ــا را از دس ــن جنگل ه ــد ای ــد و بای می افتن

ــرد. ــظ ک حف
ــا،  ــد: مســئوالن بخــش جنگل ه ــد کردن ایشــان تأکی
مراتــع و زمین هــای کشــاورزی بایــد اهمیــت زیــادی 

بــرای کار خــود قائــل باشــند و در حفــظ ایــن ثــروت 
عظیــم ملــی تــاش کننــد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای ممتــاز میوه هــای ایرانــی و بــا ابــراز 
ــزو  ــوه ج ــد: واردات می ــوه گفتن ــف از واردات می تأس
کارهــای غلــط اســت و مســئوالن جــز در مــوارد 

ــد. ــری کنن ــن کار جلوگی ــد از ای ــروری، بای ض
ــکاری  ــاب اســامی مراســم درخت ــم انق ــر معظ رهب
ــران  ــه طبیعــت سرســبز ای ــردم ب ــرام م ــاد احت را نم
عزیــز خواندنــد و افزودنــد: همــه بایــد قــدردان ایــن 
ــر  ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــند. پای ــی باش ــت اله موهب

ــری ــام معظــم رهب مق

کــرد:  اظهــار  همدانــی  نــوری   حســین  آیــت هللا 
ــن اگــر در حــوزه  ــی اســت؛ بنابرای نهج الباغــه، دریای
ــته  ــود داش ــه وج ــاره نهج الباغ ــی درب درس تخصص

ــت. ــد اس ــیار مفی ــد، بس باش
بــه  مؤمنــان)ع(  امیــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عثمان بن حنیــف در بصــره نامــه ای نوشــتند و بــه 
او گفتنــد تــو فرمانــدار مــن هســتی، نبایــد دعوتــی را 
ــر دعــوت نشــدند و  ــی کــه اشــخاص فقی ــت کن اجاب

ــدند. ــوت ش ــه آن دع ــا ب داراه
ایــن مرجــع تقلیــد بــا بیــان اینکــه اســام بــا 
ــه ســه  اشــرافیگری مخالــف اســت، گفــت: مــردم ب
ــات  ــت و مراع ــی، عدال ــری و مال ــت فک ــورد امنی م

محتــاج  معیشــت  و  نعمــت  فراوانــی  و  حقــوق 
هســتند و حــکام بایــد آن هــا را فراهــم کننــد.

وی بــا اشــاره بــه مشــکل معیشــت در مملکــت 
ــط از  ــات متوس ــد، طبق ــداد می کن ــی بی ــت: گران گف
ــود  ــال می ش ــی ارس ــد، نامه های ــج می برن ــی رن گران
در  مصیبتــی  می نالنــد؛  فقــر  از  اشــخاص  کــه 
مملکــت بــرای کســانی اســت کــه در ســطح متوســط 
هســتند؛ بیــن حقــوق 15 تــا 20 میلیــون تومانــی یــا 
یــک میلیــون تومانــی تفــاوت اســت و ایــن تفــاوت 

ــود داشــته باشــد. ــد وج نبای
بــر  نــوری  همدانــی خاطرنشــان کــرد:  آیــت هللا 
اســاس نظــر رهبــر معظــم انقــاب اشــرافیگری 
ــرای جامعــه اســت؛ فقــرا و زاغه نشــین ها  خطــری ب
ــر  ــی)ره( ب ــام خمین ــد و ام ــرکت کردن ــگ ش در جن

ــتند. ــد داش ــرا تأکی ــتان و فق ــه تهیدس ــه ب توج
پایین تــر  و  متوســط  افــراد  کــرد:  عنــوان  وی 
ــت  ــر داش ــد در نظ ــتند؛ بای ــتی هس ــار تنگدس گرفت
اشــرافیگری، موضــوع و خطــر بزرگــی اســت و ایــن را 
محکــوم می کنیــم و بایــد توجــه بیشــتر بــه طبقــات 
متوســط و پاییــن جامعــه توجــه صــورت گیــرد تــا از 

ــارس ــویم. ف ــارج ش ــا خ تنگناه

ــرد:  ــح ک ــس شــورای اســامی تصری ــس مجل رئی
ــه  پیــش از انقــاب اســامی، کشــور مــا وابســته ب
بیگانــگان و زمینــه بــرای رشــد و توســعه کــم بــود؛ 
ولــی امــروز در عرصه هــای مختلــف تحــول ایجــاد 
ــری  ــران، رهب ــامی ای ــوری اس ــت. جمه ــده اس ش
ــت ایــن نعمــت  ــه و بزرگــی دارد کــه از باب فرهیخت

بایــد خــدا را شــاکر باشــیم.
ــام  ــه نظ ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
اســامی، یــک نظــام مردمــی اســت و مســئولیت ها 
از طریــق انتخابــات انجــام می شــود، ادامــه داد: در 

شــرایط کنونــی زمینــه بــرای رشــد و توســعه علمــی 
ــا  ــن فرصت ه ــد از ای در کشــور فراهــم اســت و بای
در جهــت رفــع مشــکات بــه خوبــی اســتفاده 

کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه تخصیــص یک دهــم بودجــه 
ــی 30  ــه به تازگ ــرورش ک ــوزش و پ ــه آم ــور ب کش
 هــزار میلیــارد ریــال نیــز بــه آن افــزوده شــده 

ادامــه داد: البتــه هنــوز آمــوزش و پــرورش بــا 
مشــکات زیــادی مواجــه اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ایــن مطلــب کــه  بــرای حــل مشــکات بایــد ســطح 
توســعه ارتقــا یابــد، یــادآور شــد: مــا کشــوری غنــی 
ــادی  ــص زی ــانی متخص ــای انس ــتیم و نیروه هس
راهکارهــای  و  عوامــل  بایــد  بنابرایــن  داریــم؛ 

مختلــف را بررســی و مناســب ترین آن هــا را انتخــاب 
کنیــم.

الریجانــی ادامــه داد: مهم تریــن راهــکار بــرای 
ــتعدادها  ــت اس ــتفاده از ظرفی ــکات، اس ــع مش  رف
و نیروهــای نخبــه کشــور و اهمیــت دادن بــه علــم 

دانــش و ابتــکار اســت.
ــن  ــزود: دی ــامی اف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــت؛  ــان اس ــرای انس ــال ب ــاد کم ــل ایج ــک عام ی
حضــرت امــام حســین)ع( فرمودنــد در پنــاه دیــن 

ــنا ــد. ایس ــال می رس ــه کم ــل ب عق

تاکید رهبر معظم انقالب پس از غرس دو اصله نهال میوه:

جنگل ها از دست اندازی سوداگران حفظ شود

آیت هللا نوری همدانی:

 اشرافیگری، خطر بزرگی برای جامعه است

الریجانی:  

آموزش و پرورش، رکن مهم توسعه کشور است 

فرمانده ناوتیپ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه هشدار داد:

پیامدهای جبران ناپذیر اقدامات غیرحرفه ای آمریکایی ها
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بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

تبلت هــا، وســایل کارآمــدی هســتند. ایــن وســایل بــه 
ــان گوشــی های  ــی می ــی توانســتند فضــای خال خوب
ــن  ــد و از ای ــش دهن ــا را پوش ــمند و لپ تاپ ه هوش
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــیاری دارن ــداران بس رو طرف
تنــوع موجــود در بــازار، خریــد یــک تبلــت خــوب کــه 
ــا  ــانی ی ــما را از به روزرس ــالی ش ــه س ــت کم دو س دس
رفت وآمــد در مســیر تعمیــرگاه راحــت کنــد، کار چنــدان 

آســانی نیســت.
ــدادی  ــا تع ــم شــما را ب ــزارش قصــد داری ــن گ  در ای
ــم  ــم و امیدواری ــنا کنی ــازار آش ــوب ب ــای خ از تبلت ه

ــرای شــما آســان کــرده باشــیم. ــد کــردن را ب خری
    آیپد پرو اپل

قیمت: 2.550.000 تومان

آیپــد پــرو اپــل بــه عنــوان یــک تبلــت قدرتمنــد بــا ۴ 
ــت  ــی شــده اســت و ۴ گیگابای ــوی معرف اســپیکر ق
تبلت هــای  قدرتمندتریــن  از  یکــی  و  دارد  رم 
بــازار شــناخته می شــود. طراحــی عالــی، قــدرت 
پردازشــی بــاال، پشــتیبانی از قلــم و کیبــورد از نــکات 
ــود  ــا نب ــد. ام ــاب می آین ــه حس ــرو ب ــد پ ــوت آیپ ق
امــکان افزایــش حافظــه، قیمــت زیــاد دســتگاه 
 و لــوازم جانبــی از نقــاط ضعــف آن بــه شــمار 

می روند. 
ــک  ــه کم ــد ب ــورد می توانی ــتفاده از کیب ــا اس ــه ب البت
نمایشــگر بــزرگ ایــن دســتگاه، از آن بــه عنــوان 

جانشــین لپ تــاپ خــود اســتفاده کنیــد. 
ــتم عامل  ــه سیس ــدان ب ــرای عالقه من ــت ب ــن تبل ای
ــرای آن هــا فاکتــور مهمــی در  آی اواس کــه قیمــت ب
ــت  ــود در لیس ــه  موج ــن گزین ــت بهتری ــد نیس خری

اســت.

    گلکسی تب اس 2 نسخه ۹.۷ اینچی
قیمت: 1.700.000 تومان

تــب اس 2 در واقــع پرچــم دار سامســونگ در دنیــای 
و  اســت  تمام فلــزی  تبلــت،  ایــن  تبلت هاســت. 
ــی دارد. از  ــی عال ــد آن کیفیت ــش امول ــه  نمای صفح
طرفــی ایــن تبلت شــیار ســیم کارت نیز دارد و از نســل 
ــدون  ــد. ب ــراه پشــتیبانی می کن ــت هم ــارم اینترن چه
ــت، یکــی از بهترین هــای موجــود در  ــن تبل شــک ای
لیســت اســت کــه پردازنــده  بســیار قدرتمنــدی دارد. 
باتــری نســبتا کم حجــم، اصلی تریــن نقطه ضعــف 

آن اســت. 
اگــر بــه دنبــال تبلــت قدرتمنــدی بــا صفحــه  نمایــش 
فوق العــاده هســتید، تــب اس 2 دســتگاه بســیار 
ــبی  ــت مناس ــت قیم ــن لیس ــت و در ای ــی اس  خوب

دارد.
    یوگا تب ۳ پرو لنوو

قیمت: 2.500.000 تومان

تبلت هــا چنــد ســالی اســت کــه دیگــر صرفــا 
ــای  ــون روش ه نمایشــگرهایی تخــت نیســتند و اکن
ــود؛  ــه می ش ــا ارائ ــتفاده از آن ه ــرای اس ــتری ب بیش
ــای  ــدن پایه ه ــه ش ــه اضاف ــوان ب ــال می ت ــرای مث ب
اســتندمانند ســری ســرفیس پــرو اشــاره کــرد. 
ــور  ــو پروژکت ــه اســتند، ویدئ ــر پای ــالوه ب ــوو ع ــا لن ام
بتــوان  تــا  اضافــه کــرده  دســتگاه  بــه  هــم  را 
 مــرز نمایشــگر را حتــی تــا 70 اینــچ گســترش 

داد. 
ــوان  ــتگاه می ت ــن دس ــر ای ــای دیگ ــه خوبی ه از جمل
تنظیــم در  قابلیــت  بــا  پایــه خوش ســاخت  بــه 
 1۸0 زاویــه مختلــف، مقاومــت در برابــر نفــوذ آب 
 Dolby ــاوری ــا فن ــوی JBL ب ــار، ۴ بلندگ و گردوغب
هــر  بــا  بــرای کار   AnyPen فنــاوری  و   Atmos
ــه در  ــرد ک ــاره ک ــگر اش ــزی روی نمایش ــیله فل وس
کنــار هــم، ایــن دســتگاه را بــه چیــزی فراتــر از یــک 
ــه  تبلــت تبدیــل کــرده و کاربردهــای بســیار خوبــی ب

بخشــیده اند. آن 
 بــه عنــوان یــک کاســتی، می تــوان وزن نســبتا زیــاد 

ایــن نمایشــگر را نــام بــرد.
  آیدیاپد میکس ۷00 لنوو

قیمت: 3.000.000 تومان

تبلت هــای ســری میکــس از جملــه محصــوالت 
ــی  ــر مشــخصات فن ــازار هســتند کــه عــالوه ب ــر ب برت
مناســب، می تــوان بــا اضافــه کــردن کیبــورد از آن هــا 

ــرد.  ــتفاده ک ــاپ اس ــوان لپ ت ــه عن ب

 ،10 وینــدوز  عامــل  بــه روز، سیســتم  ســخت افزار 
قابلیــت اضافــه کــردن کیبــورد، کیفیــت ســاخت 
مهم تریــن  از  باتــری،  خــوب  عمــر  و  خــوب 
ویژگی هــای تبلــت میکــس 700 لنــوو هســتند کــه از 

نیــز پشــتیبانی می کنــد.  قلــم 
ایــن دســتگاه یکــی از رقبــای ســری ســرفیس 
ــب  ــه  مرات ــه ب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــافت ب مایکروس

قیمــت کمتــری دارد.
    آیپد پرو ۹.۷ اینچی اپل

قیمت: 2.150.000 تومان

آیپــد پــرو ۹.7 اینچــی جدیدتریــن تبلــت اپــل اســت 
کــه بــه نوعــی جایگزیــن آیپــد ایــر 2 شــده و قصــد 
ــه  ــی را ب ــرو 13 اینچ ــد پ ــر آیپ ــخه  کوچک ت دارد نس

کاربــران عرضــه کنــد.
ــتیبانی  ــم پش ــورد و قل ــز از کاور کیب ــت نی ــن تبل  ای
می کنــد و ســخت افزار قدرتمنــدی دارد. البتــه بــا 

ــادی  ــت زی ــودن، قیم ــازه وارد ب ــه ت ــه ب توج
دارد. 

اس   ۶ آیفــون  دوربیــن  اپــل حســگر  همچنیــن 
ــرو ۹.7  ــد پ ــا آیپ ــرار داده ت ــت ق ــن تبل ــز در ای را نی
 اینچــی بهتریــن دوربیــن را در بیــن تبلت هــا داشــته 

باشد. 
ایــن تبلــت بــا ایــن مشــخصات، حتــی در بیــن 
گوشــی های هوشــمند نیــز حرف هــای زیــادی بــرای 

ــت.  ــد داش ــن خواه گفت
البتــه مشــخص نیســت چــه کســانی حاضــر خواهنــد 
بــود بــا تبلتــی بــه بزرگــی ۹.7 اینــچ عکاســی کننــد. 
اگــر دوربینــی عالــی در یــک تبلــت ۹.7 اینچــی 
نیــز  اپــل  عالقه منــدان  از  البتــه  و  می خواهیــد 
ــاده  ــی فوق الع ــرو ۹.7 اینچــی تبلت ــد پ هســتید، آیپ

اســت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

چه تبلتی بخریم؟

ــودرو  ــهم خ ــه س ــد ک ــان می ده ــران نش ــرک ای ــار گم آم
ــوده  ــون دالر ب ــارد و ۶00 میلی ــک میلی ــدود ی از واردات، ح

اســت.
 در 11 ماهــه ســال جــاری تعــداد ۶1 هــزار و 2۴5 دســتگاه 
خــودرو بــه ایــران وارد شــده کــه ارزش آن بــه حــدود یــک 

میلیــارد و ۶00 میلیــون دالر می رســد. در 
ــودرو  ــی واردات خ ــال، ارزش ریال ــن ح عی
ــی در  ــز رقم ــدت نی ــن م ــران در ای ــه ای ب
حــدود 50 هــزار میلیــارد تومــان اســت. 
ــای  ــررات واردات، خودروه ــاس مق ــر اس ب
ــور  ــم موت ــوع و حج ــه ن ــته ب ــده بس واردش
مشــمول پرداخــت تعرفه هــای مختلفــی 

می شــوند کــه واردکننــده بــرای ورود بــه کشــور بایــد ایــن 
تعرفه هــا و عــوارض را بپــردازد. 

بــه ایــن ترتیــب خودروهــای بــا حجــم موتــور کمتــر از 2000 
سی ســی، بایــد ۴0 درصــد و خودروهــای بــا حجــم موتــور 
ــا 2500 سی ســی، بایــد 55 درصــد از ارزش ســیف  2000 ت

ــت  ــران پرداخ ــه ای ــرای ورود ب ــی را ب ــای واردات خودروه
ــدی  ــای هیبری ــه خودروه ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای کنن
بــا هــر حجــم موتــوری تنهــا مشــمول پرداخــت ۴ درصــد 

تعرفــه بــرای ورود بــه کشــور هســتند. 
از ســوی دیگــر واردکننــدگان، عــالوه بــر ایــن مبالــغ بایــد 
۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده و ۴ 
درصــد مالیــات علی الحســاب نیــز بپردازنــد. 
ــران،  ــه ای ــده ب ــای واردش ــان خودروه از می
تعــداد خودروهــای واردشــده  بیشــترین 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــور ام ــه کش ــوط ب مرب
از ۶۸  بیــش  بــه طــوری کــه  می شــود؛ 
ــران از  ــه ای ــده ب ــای واردش ــد خودروه درص

ــت.  ــوده اس ــور ب ــن کش ــدأ ای مب
همچنیــن در حالــی کــه واردات خــودرو از آمریــکا ممنــوع 
ــن  ــه در ای ــد ک ــان می ده ــرک نش ــار گم ــده آم ــالم ش اع
مــدت 10۴ دســتگاه خــودرو نیــز از آمریــکا بــه ایــران وارد 

شــده اســت. اقتصــاد آنالیــن

بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز تعطیــالت نــوروزی و برنامه هــای 
20 روزه ســفر در ایــن روزهــا ســازمان هواپیمایــی بــار دیگــر 
ــت  ــد بلی ــی در خری ــب ایمن ــت بعضــی جوان ــزوم رعای ــر ل ب
تاکیــد کــرد. بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه از ســوی 
ایــن ســازمان، 1۴ ایرالیــن داخلــی فعــال در آســمان ایــران 

ــاه  ــا 15 فروردین م ــفندماه ت ــخ 25 اس از تاری
بیــش از 1۴ هــزار پــرواز انجــام خواهنــد داد. 
ایــن پروازهــا کــه در حــدود ۶0 فــرودگاه 
ــاس  ــرد، در قی ــام می گی ــی انج ــال داخل فع
ــدت مشــابه ســال گذشــته رشــدی 11  ــا م ب

ــد.  ــان می ده ــدی را نش درص
طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه بنــا 

بــر آن اســت کــه نــرخ بلیــت پروازهــای داخلــی بــا وجــود 
ــود،  ــالم می ش ــازی اع ــاس آزادس ــر اس ــان ب ــه همچن آنک
امــا شــرایطی معقــول داشــته باشــد و از افزایــش غیرقابــل 
کنتــرل قیمت هــا جلوگیــری شــود. در طــول ماه هــای 
ــوری  ــرایط را ط ــته ش ــی توانس ــازمان هواپیمای ــته س گذش

مدیریــت کنــد کــه در روزهــای پیــک ســفر، نرخ هــا از 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــوند و ب ــارج نش ــادی آن خ ــت ع حال
تعطیــالت نــوروز امســال نیــز همیــن شــرایط ادامــه خواهــد 
داشــت. در کنــار مســائلی کــه در بــازار رســمی خریــد بلیــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــات مهم ــی از ابهام ــده یک ــرح ش ــوروزی مط ن
بــازار در تعطیــالت نــوروز پیــش  رو بــا آن 
روبه روســت، بحــث ورود ســایت های مجــازی 
و شــبکه های اجتماعــی بــه خریدوفــروش 

ــت.  ــت هواپیماس بلی
ــی  ــری مبن ــد وزارت راه وشهرســازی خب هرچن
بــر ممنوعیــت خریــد بلیــت از ایــن ســامانه ها 
ــه  ــده ک ــد ش ــا تاکی ــا باره ــرده، ام ــه نک ارائ
بایــد متقاضیــان بــرای اعتبارســنجی و تأییــد نهایــی بلیــت 
خــود اقــدام کننــد؛ موضوعــی کــه ســازمان هواپیمایــی نیــز 
بــار دیگــر بــر آن تاکیــد و اعــالم کــرده اســت کــه مســافران 
بایــد تنهــا از دفاتــری کــه مجــوز بنــد »الــف« ایــن ســازمان 
را دریافــت کرده انــد، بــرای خریــد بلیــت اقــدام کننــد. ایرنــا

رئیــس انجمــن خــوراک دام، طیــور و آبزیــان 
در  دام  خــوراک  صــادرات  کاهــش  از  کشــور 
ــن  ــون ت ــت: 11 میلی ــر داد و گف ــاری خب ــال ج س
ــای  ــور، در واحده ــاز کش ــورد نی ــوراک دام م از خ

می شــود.  تولیــد  غیرمجــاز 
خبــری  نشســتی  در  قدیــری  موافــق  مجیــد 
بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن 70 درصــد 
تولیــدی  واحــد  هــر  تمام شــده  هزینه هــای 
مربــوط بــه خــوراک دام اســت، اظهــار داشــت: در 
کشــور حــدود 15 میلیــون تــن انــواع خــوراک دام 
طیــور و آبزیــان مصــرف می شــود کــه نزدیــک بــه 
۸ میلیــون تــن آن در کارخانجــات خــوراک دام 

صنعتــی تولیــد می شــود. 
ــزان  ــن از ایــن می ــون ت ــح کــرد: 11 میلی وی تصری

ــا 70 درصــد( در واحدهــای پــرورش  )حــدود ۶0 ت
ــن  ــه ای ــد می شــود ک و واحدهــای غیرمجــاز، تولی
ــده  ــام ش ــت تم ــش قیم ــه افزای ــر ب ــدام، منج اق
ــت  ــش کیفی ــی و کاه ــوالت پروتئین ــد محص تولی

ــود.  ــوالت می ش ــن محص ای
رئیــس انجمــن خــوراک دام، طیــور و آبزیــان 
ــن مســئله  ــل ای ــرد: یکــی از دالی ــه ک کشــور اضاف
آن اســت کــه دولــت بــه واحدهــای پــرورش یارانــه 
ــن کار را  ــدارد ای ــی ن ــه لزوم ــی ک ــد در حال می ده

انجــام دهــد. 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــه داد: کارخانجات ــری ادام قدی
مجــاز اقــدام بــه تولیــد خــوراک دام می کننــد 
بایــد محصوالتشــان شناســنامه دار باشــد، مالیــات 
ــد  ــد کرده ان ــه تولی ــی ک ــر محصول ــد و در براب بدهن

ــزی  ــن چی ــه چنی ــی ک ــند؛ در حال ــخگو باش پاس
بــرای واحدهــای غیرمجــاز بــه هیــچ عنــوان وجــود 

ــدارد.  ن
وی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان بهمــن مــاه امســال 
ــور  ــن ذرت وارد کش ــزار ت ــون و 100 ه ــت میلی هف
شــده اســت، گفــت: همچنیــن 25 هــزار تــن 
ــزار  ــون و 220 ه ــک میلی ــه، ی ــم پنب ــه تخ کنجال
ــزا  ــه کل ــن کنجال ــزار ت ــویا، 2۶ ه ــه س ــن کنجال ت
ــور  ــردان وارد کش ــه آفتابگ ــن کنجال ــزار ت و 1۸ ه
شــده؛ ضمــن اینکــه واردات کلــزا نســبت بــه 
ــه  ــد و کنجال ــل 3۸ درص ــال قب ــابه س ــدت مش م
واردات  امــا  یافتــه  درصــد کاهــش   13 ســویا 
 کنجالــه آفتابگــردان 3۶0 درصــد رشــد داشــته 

است. ایسنا

تولید ۶۰ درصد خوراک دام کشور در واحدهای غیرمجاز

حتما بخوانید!
3تذکر دوباره سازمان هواپیمایی... پنجشنبه   19  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 389 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

۳۰ اسفند، تعطیل رسمی اعالم شد
ســخنگوی دولــت 30 اســفندماه 
۹5 را تعطیــل رســمی اعــالم 
دســتگاه ها  گفــت:  و  کــرد 
می تواننــد بــا مرخصــی کارمندانی 
روز  در  مســافرت  قصــد  کــه 
ــد،  شــنبه، 2۸ اســفندماه را دارن

موافقت کنند. 
ــت  ــت دول ــه هیئ ــان جلس ــس از پای ــت پ ــر نوبخ محمدباق
ــت  ــم هیئ ــه تصمی ــا توجــه ب ــزود: ب ــگاران اف ــع خبرن در جم
وزیــران، روز 30 اســفند بــه عنــوان روز تعطیــل رســمی اعــالم 
ــازه داده  ــتگاه ها اج ــه دس ــه هم ــم ب ــنبه ه ــد و در روز ش ش
شــد کــه هــر یــک از کارمنــدان کــه قصــد مســافرت دارنــد بــه 

ــان مرخصــی داده شــود.  آن
ــی در انتظــار همــه  وی ادامــه داد: ان شــاءهللا تعطیــالت خوب

ــران باشــد.  ــت و کارگ ــدان دول ــژه کارمن ــردم، به وی م
ســخنگوی دولــت همچنیــن از تصویــب 150 میلیــارد تومــان 
ــرای اتمــام مســکن مهــر  در جلســه دیــروز هیئــت دولــت ب
ــش  ــم پی ــه بتوانی ــرای اینک ــرد: ب ــان ک ــر داد و خاطرنش خب
ــوری  ــد رئیس جمه ــت تاکی ــر در جه ــار دیگ ــان ســال ب از پای
ــدام  ــر اق ــکن مه ــروژه مس ــاندن پ ــام رس ــه اتم ــر ب ــی ب مبن
کنیــم، 150 میلیــارد تومــان دیگــر تصویــب شــد کــه بــه عنوان 
کمــک در اختیــار مســکن مهــر قــرار دهیــم تــا ان شــاء هللا در 
ــه اتمــام  ــر ب ــروژه مســکن مه ــت یازدهــم، پ طــول دوره دول

برســد. ایرنــا

۰۹۹۹۹۹ در راه بازار موبایل
ــن  ــاری، اولی ــا روز زن در 2۹ اســفندماه ســال ج ــان ب همزم
ســری از ســیم کارت های اپراتورهــای مجــازی وارد بــازار 
خواهــد شــد. اپراتورهــای مجــازی موبایــل MVNO از چنــدی 
ــا  ــه عقــد قــرارداد ب پیــش مجــوز فعالیــت گرفتــه و ملــزم ب
بعضــی از اپراتورهــای موبایــل شــدند تــا بدیــن ترتیــب بتوانند 

بــه ارائــه خدمــات جدیــد بــه مشــترکان خــود بپردازنــد. 
ــد  ــه عق ــق ب ــن اســاس یکــی از MVNO هــا کــه موف ــر ای ب
ــای الزم  ــت مجوزه ــل و دریاف ــای موبای ــا اپراتوره ــرارداد ب ق
ــرار  ــون ق ــه اکن ــود ک ــارس ب ــل پ ــش س ــرکت کی ــد، ش ش
ــامان تل  ــد س ــا برن ــرکت ب ــن ش ــیم کارت های ای ــت س اس
ــا روز زن وارد  ــان ب ــی همزم ــاری و دائم ــکل اعتب ــه دو ش ب
ــن ســیم کارت ها 0۹۹۹۹۹ اســت  ــازار شــود. پیش شــماره ای ب
و پوشــش آن هــا در سراســر کشــور برقــرار خواهــد بــود. ایــن 
ــن  ــه تلف ــرویس های پای ــه س ــر ارائ ــالوه ب ــیم کارت ها ع س
ــت  ــه اینترن ــت ارائ ــک، قابلی ــه و پیام ــی مکالم ــراه یعن هم
پرســرعت 3G و ۴G را نیــز داراســت و در قالــب آن هــا 
ــت.  ــره گرف ــز به ــزوده نی ــوان از ســرویس های ارزش اف می ت
طبــق اعــالم، ســیم کارت هایی کــه قــرار اســت بــه زودی 
وارد بــازار شــوند، امــکان دسترســی بــه ســرویس های 
ــرده و  ــم ک ــک را فراه ــت الکترونی ــات پرداخ ــی و خدم بانک
بــرای اولیــن بــار در کشــور خدمــات NFC را نیــز پشــتیبانی 
می کننــد. مهم تریــن کاربــرد NFC، پرداخــت پــول از طریــق 
ــر  ــور، کارب ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــمند اس ــی های هوش گوش
اطالعــات مربــوط بــه کارت اعتبــاری خــود را در گوشــی 
ــتگاه  ــه دس ــی را ب ــد، گوش ــان خری ــد و در زم ــره می کن ذخی
ــود.  ــام ش ــت انج ــا پرداخ ــد ت ــک می کن ــوان نزدی NFCخ
ــه  ــا مراجع ــت و ب ــق اینترن ــن ســیم کارت ها از طری ــد ای خری
بــه ســایت شــرکت انجــام می شــود. قیمــت ســیم کارت های 
قیمــت  و  تومــان  هــزار  نیــز 15۶  اپراتــور  ایــن  دائمــی 
ســیم کارت های اعتبــاری آن 2۴ هــزار تومــان تعییــن شــده و 
هزینــه دسترســی بــه خدمــات پایــه آن هــا نیــز همانند ســایر 

ــراه اســت. ایســنا ــن هم ــای تلف اپراتوره

اعالم ظرفیت های جدید رجا در نوروز ۹۶
قطارهــای  بلیــت  پیش فــروش  فرآینــد  آغــاز  از  پــس 
مســافرتی از چنــد هفتــه قبــل و تکمیــل ظرفیــت بعضــی از 
ــدی را  مســیرها، شــرکت رجــا اعــالم کــرده واگن هــای جدی
بــرای ســفرهای نــوروزی اختصــاص خواهــد داد. طبــق اعــالم 
ــن شــرکت  ــوروزی ای رئیــس ســتاد هماهنگــی ســفرهای ن
ــفندماه  ــنبه 21 اس ــاعت 10 روز ش ــد از س ــای جدی ظرفیت ه
از طریــق دفاتــر رســمی فــروش بلیــت و ســامانه های 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار متقاضی ــی در اختی الکترونیک
ــد  ــای ح ــام روزه ــرای تم ــد، ب ــای جدی ــص واگن ه تخصی
فاصــل 25 اســفندماه تــا 15 فروردین مــاه در مســیرهای 
مختلــف، ظرفیت هــای جدیــد ایجــاد خواهــد کــرد. شــرکت 
رجــا همچنیــن اعــالم کــرده بعضــی از بلیت هــای ارائــه شــده 
ــود  ــراه ب ــی هم ــا تخفیف های ــت ب ــروش بلی ــد ف در دور جدی
ــا  ــق از آن ه ــزی دقی ــا برنامه ری ــد ب ــان می توانن ــه متقاضی ک

ــب ــد. ایران جی ــتفاده کنن اس

اجرای طرح بهبود وضعیت خاک کشاورزی
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــود وضعیــت خــاک کشــاورزی در برنامــه ششــم  طــرح بهب
ــد  ــا فاق ــای م ــیعی از خاک ه ــطح وس ــفانه س ــت: متاس گف
ــای  ــاره نگرانی ه ــری درب ــی  مراداکب ــت. عل ــی اس ــن آل کرب
ــه شــرایط خــاک کشــور و اینکــه خــاک  عنوان شــده در زمین
یــک متولــی مشــخص نــدارد کــه بــه وضعیــت آن رســیدگی 
ــور  ــاک کش ــه خ ــت ک ــه نیس ــت: این گون ــار داش ــد، اظه کن
متولــی نداشــته باشــد؛ متولــی خــاک کشــاورزی، معاونــت 
آب و خــاک وزارت جهــاد و متولــی خــاک غیرکشــاورزی هــم 

ســازمان جنگل هاســت. 
ــالم  ــا اع ــده باره ــود بن ــال خ ــن ح ــا ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــدون توجــه  ــع آب کشــور ب ــرای مناب ــی ب ــر اقدام ــرده ام ه ک
ــن  ــوده اســت؛ ای ــع خــاک انجــام شــود بیه ــظ مناب ــه حف ب
ــد. خــاک، مخــزن  ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــا هــم م ــد ب دو بای
ــامانی  ــایش و نابس ــار فرس ــر دچ ــت؛ اگ ــداری آب اس  نگه
و شــور یــا قلیایــی شــود، قطعــا منابــع آب هــم تحــت تأثیــر 

آن قــرار خواهنــد گرفــت. 
ــبختانه در  ــه داد: خوش ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
برنامــه ششــم ایــن مســئله مــورد توجــه قــرار گرفتــه و قــرار 
ــول  ــاورزی در ط ــاک کش ــت خ ــود وضعی ــه بهب ــت برنام اس
ــر روی  ــن اســاس ســاالنه ب ــر ای ــن برنامــه اجــرا شــود؛ ب ای
ــزار  ــون و 500 ه ــور )2 میلی ــی کش ــار از اراض ــزار هکت 500 ه
هکتــار در طــول برنامــه( در راســتای بهبــود وضعیــت خــاک 

ــر کشــاورزی کار خواهــد شــد. مه

ثبات نرخ پولک و نبات اصفهان
ــدگان  ــه تولیدکنن رئیــس اتحادی
پولــک و نبــات اصفهــان گفــت: 
ــرخ مــواد  ــا وجــود افزایــش ن ب
اولیــه تولیــد پولــک و نبــات در 
آســتانه نــوروز ۹۶، قیمــت ایــن 
بــه ســال  نســبت  محصــول 

گذشته گران نشده است. 
بــازار  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  شــیروانی  علیرضــا 
حــال  در  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  نبــات  و  پولــک 
و  پولــک  در  قیمتــی  افزایــش  هیچ گونــه  حاضــر 
فروشــگاه ها  تمــام  بــا  افــزود:  وی  نداشــته ایم.   نبــات 
هیچ گونــه  صحبــت کرده ایــم کــه  اتحادیــه  اعضــای  و 
افزایــش قیمتــی در محصــوالت پولــک و نبــات پیــش 
ــر اقشــار  ــا فشــاری ب ــوروز ۹۶ نداشــته باشــند ت ــد و ن از عی

نشــود.  تحمیــل  آســیب پذیر 
ــا  ــه تولیدکننــدگان پولــک و نبــات اصفهــان ب رئیــس اتحادی
ــه  ــا وابســته ب ــد محصــوالت م ــه 100 درصــد تولی ــان اینک بی
شــکر اســت، تصریــح کــرد: امســال قیمــت شــکر نســبت بــه 
ســال گذشــته 200 تــا 300 تومــان گران تــر شــد و فقــط ایــن 
ــوده و  ــه تاثیرگــذار ب ــای مــواد اولی ــر به ــرخ ب ــزان رشــد ن می
ــته ایم.  ــات نداش ــک و نب ــت در پول ــش قیم ــه افزای هیچ گون
ــان  ــی 2300 توم ــکر از کیلوی ــه ش ــرای نمون ــه داد: ب وی ادام
در ســال گذشــته، بــه 2520 تومــان در ســال جــاری افزایــش 
قیمــت داشــته و علــت آن هــم نبــود مــواد اولیــه و انحصــاری 
ــاص  ــخاص خ ــت اش ــول در دس ــن محص ــع ای ــودن توزی ب
ــان اینکــه عــده ای ســودجو منتظــر  ــا بی اســت. شــیروانی ب
افزایــش قیمت هــا هســتند، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
هیــچ مشــکل خاصــی در بــازار پولــک و نبــات وجــود نــدارد 
بــه جــز افزایــش قیمــت مــواد اولیــه کــه امیدواریــم جلــوی 

ــه شــود.  ــا گرفت ــش قیمت ه ــن افزای ای
ــه  ــه ب ــا توج ــاده ب ــات س ــک و نب ــت پول ــزود: قیم وی اف
کارگاه هــا، مرغوبیــت جنــس، اســتفاده از مــواد اولیــه درجــه 
ــت. وی  ــر اس ــان متغی ــا 5000 توم ــی ۴500 ت ــک از کیلوی ی
ــان در  ــا ۸000 توم ــی از 5500 ت ــات زعفران ــت نب ــزود: قیم اف
واحدهــای تولیــدی و شــهر اصفهــان عرضــه می شــود. ایمنــا

قیمت سکه کاهش یافت
ــا کاهــش  ــد ب ــازار روز چهارشــنبه ســکه تمام طــرح جدی در ب
5000 تومانــی نســبت بــه روز قبــل، یــک میلیــون و 1۹3 هــزار 
تومــان و دالر آمریــکا 372۸ تومــان عرضــه شــد. همچنیــن 
هــر گــرم طــالی 1۸ عیــار نیــز نزدیــک بــه 113 هــزار تومــان و 
ــان  ــزار توم ــب ۶۹2 و 3۸5 ه ــه ترتی ــکه ب ــکه و ربع س  نیم س
ــد  ــان پون ــورو ۴01۸ توم ــز ی ــازار ارز نی ــد. در ب ــه ش فروخت
ــه  ــان عرض ــه 10۴1 توم ــر ترکی ــان و لی ــتان ۴۶۹0 توم انگلس

شــد. ایســنا

اعالم نرخ جدید مرغ و ماهی
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی نــرخ جدیــد مــرغ و انــواع 
ــدی یوســف خانی قیمــت  ــرد. مه ــالم ک ــازار اع ماهــی را در ب
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــالم ک ــان اع ــده را ۴۸50 توم ــرغ زن م
قیمــت مــرغ آمــاده طبــخ نیــز درب کشــتارگاه )بــه صــورت 
نقــدی( ۶۸50 تومــان، تحویــل درب واحدهــای صنفــی )بــه 
صــورت نقــدی( 7000 تومــان و فــروش درب واحدهــای 

ــت.  ــان اس ــی 7۶50 توم صنف
 ۶300 را  بــا کمــر  مــرغ  ران  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  وی 
 تومــان، ران مــرغ بــدون کمــر برابــر بــا قیمــت مــرغ 
7۶50 تومــان، هــر کیلوگــرم ســینه بــدون کتــف 13000 تومــان 

و ســینه بــا کتــف را هــم 12000 تومــان اعــالم کــرد. 
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی نــرخ جدیــد انــواع ماهــی 
ــوب 2۹ هــزار  ــل اعــالم کــرد: شــیر جن ــه شــرح ذی را هــم ب
تومــان، کپــور 12 هــزار تومــان، قــزل آال 13 هــزار تومــان، 
شــیر نیــزه ای 1۴ هــزار تومــان، تیالپیــا 1۹ هــزار تومــان، آمــور 
جنــوب 1۴ هــزار تومــان، آزاد دزفولــی ۸ هــزار تومــان، هامــور 
جنــوب 22 هــزار تومــان، حلــوا ســیاه 2۶ هــزار تومــان، قــزل 
ــان،  ــدر 35 هــزار توم ــان، شــوریده بن ســالمون 1۶ هــزار توم
راشــگوی جنــوب 37 هــزار تومــان، ســرخو 22 هــزار تومــان، 
ســالمون نــروژ ۴1 هــزار تومــان، سنگ ســر طالیــی 21 هــزار 
تومــان، ســارم و گیــش ۹ هــزار تومــان و سنگ ســر شــهری 

1۸ هــزار تومــان. مهــر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

  آموزش های مهارتی 

باید در محیط کار انجام شود

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریاصفهان

ــان گفــت:  ــه ای اســتان اصفه ــی و حرف ــر کل آمــوزش فن  مدی
بخــش بزرگــی از آمــوزش بایــد در محیــط واقعــی انجــام شــود؛ 
ــه محیــط  ــد کســب تجرب چــرا کــه کســب کننده مهــارت نیازمن
کاری اســت کــه در اســتان اصفهــان ایــن مــدل دوگانــه محقــق 
می شــود. ابوطالــب جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه جامعــه امــروز 
ــوده کــه بخــش بزرگــی از  ــا پدیــده شــوم بیــکاری مواجــه ب ب
آن نتیجــه ضعــف سیاســتگذاری در سیســتم آموزشــی کشــور 
ــان از  ــور آلم ــتغال یافتگان در کش ــوم اش ــت: دوس ــت، گف اس

ــن می شــود.  ــی تأمی ــوزش مهارت ــام آم نظ
آموزشــی شــرکت شــهرک های  افــزود: ســفارش های  وی 
ــی از  ــور، بخش ــتگی کش ــدوق بازنشس ــدرو، صن ــی، ایمی صنعت
خدمــات آمــوزش و پــرورش و ... بــه اداره کل فنــی و حرفــه ای 
در قالــب ســفارش پذیری انجــام می شــود کــه صنایعــی 
ــت  ــن دس ــز از همی ــنوا نی ــن و اس ــوالد، ذوب آه ــون ف همچ
ــت:  ــا گف ــوع آموزش ه ــزوم تن ــر ل ــد ب ــا تأکی ــتند. وی ب هس
پرهزینــه و ســرمایه بر بــودن آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا 
محدودیت هــای اعتبــاری باعــث می شــود تــا فنــی و حرفــه ای 

ــد.  ــتگاه ها باش ــاز دس ــخگوی نی ــد پاس نتوان
ــی  ــش غیردولت ــارکت بخ ــپاری و مش ــت: برون س ــی گف جالل
در فرآینــد آموزش هــای مهارتــی در اســتان اصفهــان بــه 
ــته های  ــی در رش ــش خصوص ــه بخ ــه ک ــورت گرفت ــی ص خوب
ــو،  نانوتکنولــوژی، بیوتکنولــوژی، هوشمندســازی، انرژی هــای ن
ــا ۶0  ــرورش ت ــوزش و پ ــا آم ــالمت ب ــذا و س ــای غ دپارتمان ه
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری کــرده و بــا ۶00 هــزار نفر-ســاعت 

ــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت.  ــرای 300 نف آمــوزش ب

تذکر دوباره سازمان هواپیمایی به مسافرانواردات ۶1 هزار و ۲۴۵ دستگاه خودرو به کشور در 11 ماه گذشته

آگهی مناقصه

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ترمینال مسافربری )فاز دوم( شهرداری منطقه یک نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 
1۴/527/3۸۹/۸3۸ ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات سال 13۹5 شهرداری و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی سال 

.13۹5
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزمه کاری منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین دارای صالحیت 

و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته های ابنیه و تاسیسات( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارک و رزمه شرکت 
تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۶/01/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ ۹۶/01/23 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 

شماره 010۴5۴۴15۶001 درآمد شهرداری می باشد. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 750/000/000 ریال را طی فیش واریزی  به حساب سپرده  شماره 010۴5۴۴150002 شهرداری نجف آباد  و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر 
بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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حتما بخوانید!
با همت و همدلی مردمکمربندی سبز...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ملــی  رســانه  در  حیاتــی  بســیار  بودجه هــای   کمبــود 
ــر  ــال و تغیی ــه دیجیت ــوگ ب ــر آنال فرآیندهــای جــدی تغیی
ــه HD، فعالیت هــای رســانه ملــی  کیفیــت تصویــر از SD ب
ایــران را بــه تأخیــر انداختــه اســت. ایــن مطلــب شــاه کلید 
ــان در  ــر کل صداوســیمای اســتان اصفه ــای مدی صحبت ه

ــود.  ــگاران ب ــا خبرن ــری خــود ب نشســت خب
ــده  ــان اینکــه امــروزه بینن ــا بی ــزادی ب مســعود احمــدی اف
از رســانه ملــی بهتریــن کیفیــت تصاویــر را بــه لحــاظ رنــگ 
ــزود:  ــت، اف ــق اس ــم به ح ــه ه ــن مطالب ــه ای ــد ک می خواه
ــد ســواد و شــناخت  ــن مشــکالت بای ــام ای ــع تم ــرای رف ب
رســانه ای را در بیــن اقشــار مختلــف مــردم افزایــش دهیــم. 
ــه  ــئوالن مربوط ــردان، مس ــه دولتم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــا  ــری بیندیشــند ت ــد تدبی ــس شــورای اســالمی بای و مجل
ــن موضــوع  ــزود: ای ــار خــأ ارتباطــی نشــود، اف کشــور دچ
یکــی از موضوعــات بســیار مهــم بــوده و بایــد در اولویت هــا 
قــرار گیــرد. وی وضعیــت کلــی صداوســیمای اســتان 
اصفهــان را در بیــن دیگــر اســتان ها نــه متأخــر و نــه 
ــیمای  ــزات صداوس ــرد: تجهی ــوان ک ــت و عن ــدم دانس متق
مرکــز اســتان اصفهــان متوســط اســت کــه بــه لحــاظ قطــب 

بــودن اصفهــان بــه عنــوان صنعــت، گردشــگری، فرهنــگ و 
تمــدن و ... بایــد بــه آن توجــه بیشــتری شــود. وی با اشــاره 
بــه اینکــه اســتودیوگریزی بــه معنــای برنامه ســازی خــارج 
از اســتودیو از جملــه سیاســت ها و راهبردهــای اصلــی 
ــود،  ــوب می ش ــش رو محس ــده پی ــه در آین ــن مجموع ای
گفــت: خوشــبختانه صداوســیما ارتبــاط مســتمری بــا 
ســتاد ســفر نــوروزی دارد و بــرای بازتــاب اخبــار مرتبــط بــا 
آب وهــوا، وضعیــت جاده هــا و مباحــث گردشــگری و دیگــر 

ــرد. ــالش خواهــد ک ــط ت ــات مرتب موضوع
ــه تشــکیل معاونــت فضــای  ــا اشــاره ب  احمــدی افــزادی ب
مجــازی و رســانه های نویــن در رســانه ملــی گفــت: اســتان 
اصفهــان از جملــه نخســتین مناطقــی اســت کــه ایــن 
معاونــت بــه زودی در آن فعــال می شــود. وی در رابطــه 
بــا برنامه هــای صداوســیمای اصفهــان بــرای نــوروز 96 
نیــز گفــت: ویژه برنامه هــای شــب عیــد امســال از 25 
اســفندماه آغــاز می شــود و تــا 13 فروردیــن ادامــه خواهــد 
یافــت. مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــه و شــبانه در مجموعه هــای تاریخــی  ویژه برنامه هــای روزان
اصفهــان بــا حضــور شــهروندان برگــزار خواهــد شــد؛ از جمله 
برنامه هــای پیــش از تحویــل ســال؛ همچنیــن برنامه هــای 
»تماشــاخانه« و »جــاده ابریشــم«، برنامه هایــی اســت کــه 

در نــوروز پخــش خواهــد شــد.
    تولید چند سریال تلویزیونی در اصفهان

در ایــن نشســت معــاون صداوســیمای مرکــز اصفهــان 
ــده در  ــال آین ــی س ــریال تلویزیون ــد س ــد چن ــت: تولی گف
اصفهــان کلیــد می خــورد؛ بــرای مثــال تولیــد ســریال 
ــارد  ــر 150 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــیمرغ« ب ــت س »بازگش
ــال  ــرار دارد از س ــی ق ــه فیلمنامه نویس ــه در مرحل ــان ک توم
ــد. ــه مــدت 18 مــاه ادامــه می یاب آینــده آغــاز می شــود و ب

ــزار  ــریال »ه ــرد: س ــح ک ــی زاده تصری ــی معصوم ــید عل س
ــان  ــارد توم ــر 15 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــرباز« نی س
ــن  ــد؛ همچنی ــد ش ــد خواه ــان تولی ــده در اصفه ــال آین س

ســریال »بــرج آمــال« بــا موضــوع قاچــاق کاال نیــز از جملــه 
مجموعه هــای تلویزیونــی تولیــدی در ســال 96 خواهــد 
ــدی از  ــم ســینمایی خارجــی تولی ــزود: 30 فیل ــود. وی اف ب
ــوروز از شــبکه  ــز در ن ــالدی نی ــا 2015 می ســال های 2013 ت
اصفهــان پخــش خواهــد شــد. همچنیــن گلچینــی از 
برنامه هــای زنــده رود، پخش شــده در طــول ســال، در ایــن 

ــی رود. ــن م ــه روی آنت ــا ب روزه
    اقتصاد مقاومتی در آیینه صداوسیما

معــاون صداوســیمای مرکــز اصفهــان بــا اشــاره بــه مبحــث 
اقتصــاد مقاومتــی گفــت: امســال در ایــن زمینــه 22 هــزار 

دقیقــه برنامــه تولیــد شــد و بــه روی آنتــن رفــت. 
ــان  ــز اصفه ــیمای مرک ــوی صداوس ــاون رادی ــن مع همچنی
ــد از  ــا 30 درص ــدود 20 ت ــت: ح ــت گف ــن نشس ــز در ای نی
مــردم جهــان از مخاطبــان رادیــو بــه شــمار می رونــد و 27 
ــد و  ــوش می دهن ــو گ ــه رادی ــز ب ــران نی ــردم ای ــد از م درص
ایــن آمــار بــرای مــردم اســتان اصفهــان حــدود 38 درصــد 
ــاط  ــه وســایل ارتب ــو از جمل ــه رادی ــن اســت ک و نشــانگر ای
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــزد اصفهانی ه ــوب ن ــی محب جمع
ســید محســن طباطبایــی گفــت: ایــن معاونــت بــرای عیــد 
11 عنــوان برنامــه بــا محوریــت تفریــح و فراغــت در دســتور 

دارد. کار 

مدیر کل صداوسیمای استان اصفهان خبر داد:

 ساخت چند سریال تلویزیونی توسط صداوسیمای اصفهان

رئیس حوزه هنری اصفهان خبر داد: 

 3  سینمای اصفهان 

سال آینده بازسازی می شوند 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

خوشــبختانه ســینما ســاحل 
آینــده  ســال  اردیبهشــت  در 
پردیــس  بــه  و  بازســازی 
تبدیــل شــد؛ البتــه بــا حــل 
ســینما  حقوقــی  مشــکل 
ــاالر  ــراه ت ــه هم ــینما ب ــن س ــازی ای ــات بازس ــران، عملی ای
ــد  ــم خواه ــده رق ــال آین ــم در س ــر( ه ــینما مه ــه )س اندیش
خــورد. رئیــس حــوزه هنــری اصفهــان بــا اعــالم ایــن خبــر در 
نخســتین نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران بــا اشــاره از 
تجهیــز ســالن آمفی تئاتــر عمــارت ســعدی خبــر داد و گفــت: 
ــر در 8  ــزار نف ــون و 258 ه ــک  میلی ــش از ی در ســال 95 بی
ســالن فعــال حــوزه هنــری در اســتان اصفهــان بــه تماشــای 
فیلم هــای ســینمایی نشســته اند کــه ایــن میــزان بــا افتتــاح 
ــالن در  ــار س ــا چه ــاغ ب ــینمایی چهارب ــس س ــمی پردی رس
ــدی  ــد شــد. مه ــالب اســالمی بیشــتر خواه ــر انق ــه هن هفت
ــی و  ــه ســالروز شــهادت شــهید آوین ــا اشــاره ب ــر ب احمدی ف
هفتــه هنــر انقــالب اســالمی یــادآور شــد: بــرای اولیــن بــار 
جهــت برگــزاری منســجم برنامه هــای ایــن هفتــه دبیرخانــه 
گرامیداشــت هنــر انقــالب اســالمی را ترتیــب دادیــم. اگرچــه 
ــان داشــته باشــد و  ــد در طــول ســال جری ــالب بای ــر انق هن
بــه هفتــه خاصــی محــدود نشــود، ولــی قــرار اســت در ایــن 
هفتــه بــا نصــب 100 تابلــو از آثــار تجســمی هنرمنــدان، نمایــش 
روزانــه فیلــم در یــک ســینما بــه صــورت رایــگان، اکــران آثــار 
ــه  ــردم را ب ــتان و ... دل م ــتای اس ــی در 50 روس ــهید آوین ش
ســمت هنــر بکشــانیم. احمدی فــر بــه حمایــت از گروه هــای 
تئاتــر بچه هــای مســجد اشــاره و بیــان کــرد: گروه هــای 
ــا از  ــم ت ــا داری ــع شــده اند و بن ــوم واق ــب مظل نمایشــی اغل
ــا  گروه هــای تئاتــر نوجوانــان در مســاجد بــه صــورت ویــژه ب

ــم.  ــت کنی ــی حمای ــات مکان ــرار دادن امکان ــار ق در اختی
ــرایط  ــون ش ــینما همای ــه س ــا ک ــزود: از آنج ــر اف احمدی ف
ــار  ــه اعتب ــاره اســت و ب ــد ســاخت دوب خاصــی دارد و نیازمن
زیــادی هــم نیــاز و بخش هــای تجــاری مختلفــی نیــز 
ــایر  ــی س ــا هماهنگ ــم ب ــد داری ــرار دارد، امی ــوی آن ق در جل
دســتگاه ها در ســال آینــده عملیــات اجرایــی یکــی از برتریــن 
ــن  ــن زمی ــور را در ای ــینمایی کش ــی و س ــالن های فرهنگ س
آغــاز کنیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون 40 رشــته هنــری 
ــده  ــه ســال آین ــری اســت ک ــز ســوره در حــال فراگی در مرک
ایــن تعــداد بــه 70 رشــته می رســد، گفــت: ســعی داریــم بــا 
راه انــدازی 2 مرکــز آمــوزش دیگــر در جنــوب و شــرق اصفهان 

ــم. ــا دهی ــری را ارتق ــات آموزشــی حــوزه هن امکان

گزارش

با همت و همدلی مردم

کمربندی سبز شمال میمه تکمیل شد

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــه  ــروه از شــهروندان میم ــک گ ی
منابــع  هفتــه  بــا  همزمــان 
ــه صــورت خودجــوش  طبیعــی ب
ــا ایجــاد یــک گــروه در فضــای  ب
مجــازی، نزدیــک بــه 130 میلیون 
ریــال را بــه صــورت گلریــزان جمــع آوری کردنــد. ایــن گــروه بــا 
مبلــغ جمــع آوری شــده اقــدام بــه خریــد نهــال و کاشــت آن در 
کمربنــد ســبز شــمال میمــه کردنــد تــا بــا کاشــت ایــن نهال هــا 
مرحلــه دوم ایــن کمربنــد ســبز تکمیــل شــود. ایــن شــهروندان 
ــی  ــع طبیع ــه مناب ــت هفت ــدام را گرامیداش ــن اق ــدف از ای  ه
حفــظ هــوای پــاک و کمــک بــه محیــط زیســت شــهر میمــه 
ــه در  ــهردار میم ــی، ش ــن کرم ــن صدرالدی ــد. محس ــان کردن بی
ــروه  ــن گ ــط ای ــده توس ــای خریداری ش ــت: نهال ه ــاره گف این ب
ــه  ــمال میم ــبز ش ــد س ــمت دوم کمربن ــمی در قس ــی مراس ط
ــگ  ــردم بافرهن ــم، م ــن مراس ــزود: در ای ــد. وی اف ــته ش کاش
میمــه حــدود 4 هــزار اصلــه نهــال را در فــاز دوم کمربنــد ســبز 
شــمال ایــن شــهر بــه طــول 4 کیلومتــر غــرس کردنــد تــا بــه 
ریه هــای تنفــس شــهر جانــی دوبــاره ببخشــند. شــهردار میمــه 
ــد ســبز شــمال ایــن  ــه اول کمربن افــزود: ســال گذشــته مرحل
شــهر بــه طــول ســه کیلومتــر توســط شــهرداری و منابــع طبیعی 
ــه  ــهرداری میم ــرد: ش ــار ک ــی اظه ــن کرم ــد. صدرالدی ــرا ش اج
ــی  ــع طبیع ــکاری اداره مناب ــا هم ــده ب ــال آین ــد دارد در س قص
پارکــی جنگلــی را بــه وســعت 100 هکتــار در جــوار قنــات جهانــی 

ــاد احــداث کنــد.  مزدآب

تکمیل ساماندهی خیابان آل خجند

M.Haedari@eskimia.ir
مصطفی حیدریاصفهان

ــان  ــرد: ســاماندهی خیاب ــار ک ــان اظه ــه 10 اصفه شــهردار منطق
ــا  ــه مســاحت 5800 متــر و ب ــان ســروش ب آل خجنــد در خیاب
ــی  ــد. امام ــل ش ــال تکمی ــون ری ــارد و 800 میلی ــار 6 میلی اعتب
بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای منطقــه، عنــوان کــرد: آســفالت 
ــردد  ــرای ت ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 89 هــزار مت ــر فرعــی ب معاب
ــال  ــون ری ــارد و 500 میلی ــار 10 میلی ــا اعتب ــهروندان ب روان ش
ــه داد:  ــان ادام ــه 10 شــهرداری اصفه ــر منطق انجــام شــد. مدی
ــاحت 34  ــه مس ــه ب ــی منطق ــر فرع ــفالت معاب ــازی آس زیرس
هــزار متــر مربــع بــا اعتبــار 10 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال بــه 
ــه دیگــر پروژه هــای منطقــه  ــا اشــاره ب پایــان رســید. امامــی ب
اضافــه کــرد: 10 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بازگشــایی گلوگاه هــا 

و روان بخشــی بافــت محــالت اختصــاص داده شــده اســت.

اخبار کوتاه

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا 

شــهرضا شــهرداری  آتش نشــانی  ســازمان   رئیــس 
ــق و  ــای حری ــت: نصــب سیســتم های هشــدار و اطف  گف

ــاری در  ــی و معم ــول مهندس ــت اص رعای
ساختمان ســازی بــا جدیــت از ســوی 
ــهرضا  ــتان ش ــر در شهرس ــان ناظ مهندس
فخــاری  مجتبــی  می شــود.  پیگیــری 
ســازمان  ایمنــی  کمیتــه  جلســه  در 
ــهرضا  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم آتش نش
بــا تأکیــد بــر ضــرورت نظــارت و بازرســی 

ــن شهرســتان  ــی در ای ــروژه عمران ــوع پ ــر ن ــر اجــرای ه ب
ــت و  ــت اس ــردم، در اولوی ــان م ــظ ج ــت: حف ــار داش اظه
ــادی  ــای م ــود و زیان ه ــا س ــئله را ب ــن مس ــوان ای نمی ت
مقایســه کــرد. فخــاری عنــوان کــرد: نصــب سیســتم های 
ــی و  ــول مهندس ــت اص ــق و رعای ــای حری ــدار و اطف هش

ــت از ســوی  ــا جدی ــد ب ــاری در ساختمان ســازی، بای معم
مهندســان ناظر در شهرســتان پیگیری شــود و شــهرداری و 
ســازمان آتش نشــانی بــر مجموعــه ایــن اقدامــات نظــارت 
مســتمر و جــدی دارد.رئیــس ســازمان آتش نشــانی 
ایمنــی شــهرداری شــهرضا در  و خدمــات 
ادامــه گفــت: همــه نصابــان سیســتم اعــالم و 
اطفــای حریــق در شهرســتان بایــد بــر اســاس 
ــط آتش نشــانی شهرســتان عمــل کــرده  ضواب
ــی  ــر، وجاهــت قانون ــه گواهــی معتب ــا ارائ و ب
و ضمانــت عملکــرد نمایندگــی خــود را ثابــت 

ــد.  کنن
وی بیــان کــرد: اتــاق اصنــاف شهرســتان در زمینــه نظــارت 
بــر عملکــرد واحدهــای صنفــی توزیع کننــده وســایل 
ــده  ــر عه ــی ب ــب توجه ــق، ســهم بســیار جال ــای حری اطف
دارد و الزم اســت بــر اســاس ضوابــط قانونــی در ایــن 

ــل شــود. ــه عم زمین

رئیس سازمان آتش نشانی شهرضا:

حفظ جان مردم در اولویت است

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان برخــوار گفــت: طــرح 
ــوار روز  ــار از اراضــی شهرســتان برخ ــی در 27 هکت بیابان زدای

پنجشــنبه آغــاز می شــود. ناصــر نورمحمدیــان 
ــاخص های  ــی از ش ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
توســعه هــر کشــور بــر اســاس ســطح جنــگل 
و مراتــع آن اســت، افــزود: در اســتان اصفهان 
طــی ســه ســال اخیــر 3 هــزار هکتــار از 
ــی شــده  ــان بیابان زدای اراضــی اســتان اصفه
ــه شهرســتان  ــوط ب ــار آن مرب ــزار هکت ــه ه ک

ــی در  ــروژه بیابان زدای ــت: پ ــار داش ــت. وی اظه ــوار اس برخ
ــیده  ــام رس ــه اتم ــوار ب ــتان برخ ــی شهرس ــار از اراض 50 هکت
ــی،  ــع طبیع ــه مناب ــبت هفت ــه مناس ــز ب ــال نی ــت. امس اس
ــا  ــتان ب ــی شهرس ــار از اراض ــی در 27 هکت ــروژه بیابان زدای پ
ــه درمنــه روز  ــا گون ــاغ و قــره داغ ب ــواع گونه هــای ت کاشــت ان

پنجشــنبه آغــاز می شــود. وی بیــان کــرد: بــه مناســب هفتــه 
ــواع گونه هــای کاج،  ــال از ان ــه نه ــزار اصل ــع طبیعــی 7 ه مناب
ســرو، زبــان گنجشــک، ارغــوان، زیتــون تلــخ، تــوت و ســنجد 
در ســطح شهرســتان توزیــع می شــود. وی افــزود: شهرســتان 
برخــوار بیــش از 218 هکتــار مســاحت داردکــه 
منابــع  عرصــه  بــه  مربــوط  آن  هکتــار   150
ــع  ــار مرت طبیعــی اســت؛ شــامل 100 هــزار هکت
45 هــزار هکتــار بیابــان و 5 هــزار هکتــار جنــگل 
دست کاشــت تــاغ و قــره داغ. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه 50 درصــد معــادن شهرســتان برخــوار 
فعــال هســتند، افــزود: بیــش از 50 معــدن در 
شهرســتان برخــوار موجــود اســت کــه از ایــن تعــداد 25 معدن 
فعــال هســتند. متصدیــان معــادن بــا تصــرف اراضــی و رهایی 
ــن  ــوند؛ در ای ــا می ش ــودی آن ه ــث ناب ــع باع آب گل در مرات
راســتا 8 پرونــده تشــکیل و 64 هکتــار از اراضــی کــه تصــرف 

شــده از دســت متصرفــان خــارج شــد.

در شهر

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برخوار:

آغاز طرح بیابان زدایی در 27 هکتار از اراضی شهرستان برخوار

آگهی وقت دادرسی
شعبه  بایگانی  شماره   9509983760301433: پرونده  شماره  ابالغنامه:9510103760302654  شماره 

زندیه شکایتی  الهه  با وکالت خانم  االسالم  اکرم شیخ  تنظیم:95/12/13 شاکی خانم  تاریخ   952696:

به شعبه  ابطحی مطرح کرده است که جهت رسیدگی  به طرفیت متهم مهدی  تحت عنوان کالهبرداری 

103 دادگاه کیفری ارجاع گردیده و به کالسه 952692ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/30 ساعت 

8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف - 675

منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر شهر شاهین شهرومیمه - مریم شاه محمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به آقای علی انصاری پور 
خواهان آقای فرامرزاکبرپور به وکالت خانم الهه زندیه دادخواستی با موضوع مطالبه به طرفیت شما به 

شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 86/95 ش 10 ح ثبت و برای روزشنبه مورخ 

96/2/2 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 

خواهان و به دستورشورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از 

روزنامه های کثیر االنتشار درج وبه شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

به دفتر شعبه دهم حقوقی مراجعه و درتاریخ مذکور جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درغیر این 

صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.

مسئول دفتر دهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر  م الف - 579

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   9509980361700859: پرونده  شماره   9510100361709826: ابالغنامه  شماره 

به  با عنایت  ابراهیمی ولدانی فرزند عیدی محمد  اکبر  آقای  تنظیم:1395/11/06 جناب  تاریخ   951015:

طرح دعوی خواهانها آقای محمد صنیعی ینگابادی و خانم زهره دهقانی علیه شما بدین وسیله برای یک 

بار به حضر تعالی ابالغ می گردد در تاریخ 1396/2/10 ساعت 11/00 جهت رسیدگی در شعبه 28 حقوقی 

دادگستری اصفهان حاضر گردد. ضمنا جهت رویت رونوشت دادخواست و ضمائم به شعبه مراجعه نمایید. 

شماره :35787/م الف شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950795 خواهان محمد باقر محسنی  دادخواستی مبنی بر:استرداد سه راس 

میش و سه راس بره   به طرفیت احمد رضا رضائی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   3/30 96/2/11 ساعت  مورخه 

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 – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 38941/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1482  خواهان فرامرز حیدریان   دادخواستی مبنی بر:واخواهی نسبت به 

دادنامه 95/9976797901610 مورخ 95/9/24   به طرفیت نعمت ا... هدایت   تقدیم نموده است . وقت 

رسیدگی برای روز ............. مورخه 96/2/11 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 

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

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

8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 37608/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980361700913شماره  پرونده:  9510100361710071شماره  ابالغنامه:  شماره 

951078تاریخ تنظیم: 1395/11/12 خواهانها  فریده ، نادر ، فرزانه ، سهراب فرمند و پروین رزم آرا و میر 

محسن مدنی و بانو حشمت الهیجی و سپهر مدنی و سارا مدنی  دادخواستی به طرفیت خواندگان بتول 

سالمتیان و محمد حسین مقاره عابد به خواسته خلع ید از سه قطعه زمین مزروعی و مطالبه اجرت 

المثل  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  951078ح /28 ثبت و  وقت رسیدگی 

به تاریخ 1396/2/13 ساعت 09:15 تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بودن خواند گان و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان در تاریخ و زمان 

فوق در این شعبه حاضر  گردند.

شماره: 35790/م الف دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره   9509986836601484 پرونده:  شماره   9510106836608355 ابالغنامه:  شماره 

نام   -2 نجمه  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات   1395/12/08 تنظیم:  تاریخ    951750 شعبه: 

حضور:  تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:   -4 عباسعلی  پدر:  نام   -3 کوهانستانی  خانوادگی:عابدزاده 

1396/03/09 سه شنبه ساعت 10:30 محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 

باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 202 تاریخ حضور:1396/03/09 ساعت 

حضور:10:30  در خصوص دعوی امیر حیدری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید.توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد 

شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 

نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه 

الکترونیک  از دفاتر خدمات  نام به یکی  حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 

قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید. 

شماره:38901/م الف شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951184   خواهان محمدرضا عندلیب به وکالت سید علی میربد دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1-شرکت فنی مهندسی راه و ساختمان تقوا گستر زاگرس 2-هوشنگ جعفری  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 96/2/9 ساعت 10 تعیین گردیده است . باعنایت 

 ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  

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

آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

 نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 شد.

شماره: 37593/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951288   خواهان بهزاد چله گانی مفرد دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 

به طرفیت نسرین پوالدساز تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 96/2/9 ساعت 9/30 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

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

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 37657/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 569/95   خواهان فاطمه تقی زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه 5/800/000 

ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت مهرداد نصیری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  

مورخ 96/2/10 ساعت 4 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

اصفهان  اختالف  2 شورای حل  آتشگاه- مجتمع شماره  اصفهان-ابتدای خیابان  در  واقع  این شعبه  به 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ 

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38958/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 568/95   خواهان فاطمه تقی زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه 15/000/000 

ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت ناصر جمشیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  

مورخ 96/2/10 ساعت 3:30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

اصفهان  اختالف  2 شورای حل  آتشگاه- مجتمع شماره  اصفهان-ابتدای خیابان  در  واقع  این شعبه  به 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ 

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38952/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 595/95   خواهان فاطمه تقی زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

عصر   3:00 96/2/10 ساعت  مورخ    ........ روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  نیا  ناصر جمشیدی 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

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

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38950/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  جانثاری  محمد  خواهان  716/95ش25    پرونده کالسه  خصوص  در 

وقت  و  نموده  تقدیم  مختاری کرچگانی   بهروز  طرفیت  به  مطلق خسارات  انضمام  به  ریال   5/500/000

رسیدگی برای روز ........  مورخ 96/2/10 ساعت 4:30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38925/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951509   خواهان شرکت نانومانا انرژی )محمد انصاری( دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه به طرفیت علی حسین گوروئی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/9 

ساعت 11 صبح  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف 

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

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38986/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951555   خواهان صفرعلی هاشمی نبی دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 

خط تلفن همراه به طرفیت احمد امانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/6 ساعت 

12/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

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

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38885/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 183/95   خواهان شرکت پخش سایه سمن با مدیریت کامران صدراالشراقی 

با وکالت محسن نورمحمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت مجید خزایی  تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/9 ساعت 17/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر 

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

راه وکال- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 38511/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه95/ 950665خواهان علیرضا جهانی پور  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

عرفان آزمایش اصفهانی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 96/2/10 ساعت 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با توجه به مجهول  4/30 تعیین گردیده 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه 

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 

شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذمی شود.

شماره: 36544/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  یک سیار دادیاری 1 متهم جمال کیانی فرزند علیرضا  به اتهام چک بال 

محل  موضوع شکایت اقای غالمعلی واحدی فرزند حسین   مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 

174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و 

بدینوسیله به نامبرده گان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود 

در شعبه اول بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم 

حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 

اگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 

اجرائی 950273 ج 13 له آقای سجاد فالحی علیه مهدی قیومی مبنی بر مطالبه مبلغ 91/703/689 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجراء دولتی در روز پنجشنبه تاریخ 96/1/17ساعت 8:30 

صبح در محل این اجرا دادگستری خ نیکبخت  200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به طرف شیخ صدوق  

جنب بیمه پاسارگاد  دوایر اجرای احکام حقوقی جهت فروش خودرو توقیف ذیل که توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 200/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 

گردیده، برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ فجر  واقع 

در اتوبان فرودگاه  خروجی پایگاه هوائی شهید بابائی مراجعه و از ان بازدید و با سپردن ده درصد قیمت 

پایه به حساب سپرده  دادگستری به شماره 0008 217129021 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 

دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه اجرائی بعهده محکوم علیه میباشد. لیست اموال 

مال مورد مزایده: مشخصات اتومبیل مورد  بازدید: سواری رنو لوگان ال 90 مدل 1387 به رنگ سفید 

شیری روغنی دارای دو محور چهارچرخ و موتور چهار سیلندر بنزین سوز به پالګ انتظامی 657 ص 73- 

ایران 53  به علت فقدان سویچ  در پارکینگ معاینه ارکان - کارکرد کیلو متر و ثبت شماره های ارکان و 

احراز  اصالت مقدور نگردید. بدونه نسبتا« سالم ولی گلگیر راست عقب و دو درب سمت چپ - راکب 

چپ اثار تصادف خفیف دارد  درب  موتور دارای تورفتگی های مختصر است . عاج الستیکهای جلو و عقب 

باالی 50 درصد براورد شد. باطری سالم است زیرا اتومبیل حدود یک هفته است به پارکینگ منتقل شده 

از وضعیت بیمه شخص ثالث و نسلسل یا عدم تسلسل اسناد ما لکیت بعلت عدم دسترسی   . است 

اینجانب  نظر  به  بازار  روز  شرایط  جمله  از  حاکم  جهات  و  معروضه  موارد  به  توجه  ندارم.با  اطالعی  نیز 

 اتومبیل موصوف به مبلغ دویست میلیون ریال برابر بیست میلیون تومان ارزش رگذاری و مراتب معروض

 می گردد. 

شماره :37603/م الف  مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509973653401814 تاریخ تنظیم :1395/11/28 شماره پرونده :9409983653401281 

شماره بایگانی شعبه :941321 خواهان: آقای رمضانعلی طاوسی نیگابادی فرزند علی اکبر با وکالت آقای 

محمد رضا قاسمی فرزند مجید به نشانی اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی طبقه سوم گالری 

مبلمان پارسا پالک 384 خوانده: آقای محمد قاسمی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان- نجف اباد خ 

تادیه 2. مطالبه وجه چک  تاخیر  1. مطالبه خسارت  بهایی جنوبی ک داوری اخرک خواسته ها:  شیخ 

3. مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  

مبادرت  به صدور  رأی می نماید رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای رمضانعلی طاووسی فرزند 

علی اکبر با وکالت محمد رضا قاسمی به طرفیت محمد قاسمی قاسم وند فرزند علی اکبر به خواسته 

مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 1374597 /892عهده بانک پست 

خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   54587962675/01 جاری  حساب  از  اباد  نجف  شعبه  بانک 

ید خواهان  در  اصول مستندات  اینکه  به  عنایت  با  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  دادگاه   ، تادیه  تاخیر 

می باشد و بقاء اصول مستندات حکایت و موید مدیونیت خوانده است و اینکه خوانده با و صف ابالغ 

در  جلسه دادرسی حاضر نشده ، دفاعی و ایرادی به  خواسته خواهان ننمودہ است وبا وصف تجریدی  

لذا  باشد  وارد می  ، د عوی  خواهان  امارات  و  تمامی قرائن  و لحاظ  این توصیف  با  بودن  چک حال 

قانون  و 313   310 مواد  و  دادرسی مدنی  مصوب 1379  ایین  قانون  مواد 522-519-198  به  مستندا 

ریال  به پرداخت مبلغ شصت میلیون  را محکوم  ، خوانده  قانون چک  الحاقی ماده 2  تبصره  و  تجارت 

بابت اصل خواسته به  انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات 

خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  به که  محکوم  وصول  زمان  لغایت  بررسی  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

شد در حق خواهان می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

اصفهان استان  تجدیدنظر  دادگاه  تجدیدنظردر  قابل  نیز  روز  بیست  و سپس ظرف مدت  دادگاه  این   در 

 است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان - میثم جمالی
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حتما بخوانید!
آخرین خبر از فیلم اسپانیایی اصغر فرهادی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگ

عرصــه کارگردانــی  جوانــان  جملــه  از  صادقــی   اصغــر 
ــودش  ــه خ ــه گفت ــه ب ــت ک ــندگی اس ــی و نویس تهیه کنندگ
ــم  ــان ه ــی آن زم ــد و حت ــش بمان ــت در زادگاه ــب اس راغ
ــی شــهرت یافــت  ــی و بین الملل ــه یــک فیلمســاز مل کــه ب
بــاز هــم بتوانــد در شــهری کــه در آن بــه دنیــا آمــده بمانــد و 
بــرای اهالــی اش فیلــم بســازد؛ البتــه محتــوای فیلم هایــش 
ــگاه  ــی را داشــته باشــد و جای ــی و مذهب ــه دین ــان جنب  هم
و بازیگرانــش را از اصفهــان، شــهری کــه بــه پایتخــت 
انتخــاب  دارد،  شــهرت  دنیــا  تمــدن  و   فرهنــگ 

کند. 
او کــه بیــش از 10 ســال اســت بــه صــورت حرفــه ای 
نقــش  در  تاکنــون  شــده،  فیلمســازی  عرصــه  وارد 
فیلم هــای داســتانی  تهیه کننــده  و  نویســنده   کارگــردان 
را در قالب هــا   تله فیلــم مســتند و ســینمایی بســیاری 
ــبکه های  ــه از ش ــاخته ک ــی س ــی و مذهب ــن دین و مضامی

ــت. ــده اس ــش ش ــز پخ ــی نی ــف تلویزیون مختل

    بــه عنــوان اولیــن ســؤال از ســابقه و فعالیــت 
خودتــان برایمــان بگوییــد و بفرماییــد تاکنــون چــه آثــار و بــا 

ــد؟ ــد کرده ای ــی تولی ــه مضامین چ

اصغــر صادقــی متولــد ســال 1361 در اصفهــان هســتم 
ــی.  ــزی فرهنگ ــد برنامه ری ــی ارش ــه کارشناس دانش آموخت
از ســال 1385 بــه علــت عالقــه ای کــه در زمینــه فیلمســازی 
داشــتم، وارد ایــن عرصــه شــدم. البتــه بنــده در ســال 1380 
اولیــن فیلــم خــود را بــا عنــوان »غنچــه« تهیــه و کارگردانــی 

کردم.

ــرای انجــام امــور      از اســتادان و پیشکســوتانی کــه ب
ــد. ــد، بگویی ــره گرفته ای ــا به ــازی از آن ه فیلمس

خالقیت هــای  و  نویســندگی  زمینــه  در  مــن  اســتادان 
ــر  ــن »دکت ــد. همچنی ــران« بودن ــر جهانگی ــی »دکت نمایش
دادمهــر و دکتــر علــی ژکام« نیــز از اســتادان بنــده در زمینــه 
ــد. ــمار می رون ــه ش ــری ب ــی و بازیگ ــندگی، کارگردان نویس

در مؤسســات  در طــول 2 ســال  مــن  اینکــه   ضمــن 
ــی  ــتادان بنام ــازی از اس ــای فیلمس ــی و کالس ه خصوص

شــده ام. بهره منــد 

    بــه نظرشــما ســاخت یــک برنامــه مذهبــی و دینــی 
چــه تاثیراتــی بــر مخاطــب خواهــد داشــت؟

ــی  ــزی فرهنگ ــاخصه های برنامه ری ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
زیــادی  بســیار  تاثیرگــذاری  غیرمســتقیم  صــورت  بــه 
دارد و رویکــرد بــه ایــن برنامه هــا بــه مــردم پیام هــای 

ــن  ــه ام ای ــه دغدغ ــن همیش ــد، م ــا می کن ــتری را الق  بیش
 بــوده بــا ســاخت فیلــم بتوانــم کمبودهــا و مشــکالتی 
مخاطبانــم  بــه  دارد،  وجــود  فرهنــگ  حــوزه  در  را کــه 
بــر  بتوانــم  دریچــه  همیــن  از  و  کنــم  اطالع رســانی 
 آن هــا تأثیــر بگــذارم و آنــان را بــه ســمت برنامه هــای 

مذهبی جلب کنم. 
بــه نظــر مــن اصفهــان دارای جایــگاه وســیعی در عرصه هــای 
مذهبــی و دینــی اســت و مــن بــه شــخصه عالقــه خاصــی 
پایتخــت فرهنــگ و تمــدن اســالمی دارم کــه در   بــه 
آن فیلــم بســازم. حــاال در زمینــه اجتماعــی باشــد یــا 

فرهنگــی. 
مــن بــه عنــوان یــک هنرمنــد می گویــم آنقــدر بــه اصفهــان 
ــک  ــر ی ــی اگ ــه حت ــد هســتم ک ــوی آن پایبن و فضــای معن
فیلمســاز ملــی و بین المللــی هــم شــوم، بــاز هــم کارهایــم 
ــن شــهر خواهــم  ــی و در ای ــدان اصفهان ــا حضــور هنرمن را ب

ســاخت.

    در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

ــورد  ــترک م ــوان »مش ــا عن ــز ب ــر طن ــن در ژان ــد م کار جدی
ــه  ــه ب ــت ک ــمتی اس ــه 50 قس ــک برنام ــب ی ــر« در قال نظ
ــردازد.  ــان مشــکالت در حــوزه شــهری و اجتماعــی می پ بی

همچنیــن بــرای اوقــاف نیــز ســاخت مســتند امامــزاده دهق 
را در دســتور کار دارم. بنــده در جشــنواره های حســنات و 
فیلــم کــودک نیــز شــرکت و بــرای شــبکه شــما شــبکه 2 و 

شــبکه اصفهــان نیــز فیلمســازی کــرده ام.
    هدفتان در آینده چیست؟

دوســت دارم کــه هــر فیلمــی می ســازم بــر مخاطبانــم 
مــردم رفتــار  در  را  آن  نتیجــه  و  باشــد   تأثیرگــذار 

 ببینم. 
خــود  تولیــدات  در  را  مذهبــی  و  دینــی  رویکــرد  مــن 
ــم  ــزار فیل ــیله اب ــه وس ــه ب ــدم ک ــت و عالقمن ــم داش  خواه
دیــن داری را بــرای مــردم ترویــج کنــم؛ نــه دین دانــی 
ــن  ــان ای ــی تالشش ــه کنون ــه در جامع ــه هم ــدم ک  را! معتق
بــه  و کســی  ترویــج کننــد  را  دین دانــی   اســت کــه 
رویکــرد  ایــن  نــدارد؛  چندانــی  توجــه   دیــن داری 
مــورد  مــا  برنامه هــای  در  بایــد  اســت کــه   اشــتباهی 
ــه آن توجــه داشــته  ــه مســئوالن ب ــرد و هم ــرار گی توجــه ق

باشــند.
ــی  ــرد دین ــا رویک ــازی ب ــه برنامه س ــم ک ــد بگوی ــه بای  البت
و مذهبــی بســیار دشــوار اســت و بایــد در ایــن زمینــه 
ــا  ــن فض ــت ای ــمت تقوی ــه س ــدان ب ــیما و هنرمن صداوس

بیــش از پیــش روی آورنــد.

ــان  ــا پای ــون« ب ــیقی »س ــروه موس ــوم گ ــن آلب - تازه تری
اردیبهشــت ماه  آماده ســازی  تازه تریــن مراحــل  یافتــن 
ــازار موســیقی  ــران گام« در ب امســال توســط موسســه »ای

منتشــر می شــود.
ــن  ــاره آخری ــینما، درب ــده س ــدی، تهیه کنن ــد احم - محم
وضعیــت فیلــم »رقــص پــا« بــه کارگردانــی مــزدک 
ــه میکــس صــدا  ــم در مرحل ــن فیل ــت: ای ــی گف میرعابدین
ــا  ــن ب ــش از ای ــه پی ــت. البت ــان اس ــا علوی ــط علیرض توس
توجــه بــه آغــاز ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
تصمیــم گرفتیــم تــا انجــام مراحــل فنــی »رقــص پــا« بــه 

ــود. ــول ش ــر موک ــم فج ــنواره فیل ــس از جش پ
ــرزمین  ــریال »س ــاره س ــیدحاتمی درب ــال س ــید جم - س
کهــن« کــه ایــن روزهــا بــه کارگردانــی او و کمــال تبریــزی 
ســاخته می شــود، گفــت: ایــن روزهــا در شــهرک ســینمایی 

غزالــی و در تــدارک رفتــن بــه دانشــگاه تهــران هســتیم.
ــان  ــدی حیدری ــک روز پــس از اعــالم حکــم محمدمه - ی
ــن دو  ــی از ســازمان ســینمایی، ای ــن حجــت هللا ایوب و رفت
ــک نشســت تخصصــی  ــار هــم در ی ــر فرهنگــی در کن مدی

نشســتند.
ــه کوشــش  ــث دیگــران« ب ــظ در حدی ــّر حاف ــاب »ِس - کت
ــا  ــه ب ــد در 2۷0 صفح ــری و مســعود فرهمن علیرضــا جعف
ــان در نشــر  ــزار توم شــمارگان 800 نســخه و قیمــت 18 ه

ــام امــروز منتشــر شــده اســت. پی
- رناتــو کابــرال، منتقــد و نویســنده ســایت کالــورو پورتــال 
ســائوپائولو، در یادداشــتی بــه نقــد فیلــم ســینمایی »مات« 
ــر  ــاخته اصغ ــنده« س ــاده تر از »فروش ــت و آن را س پرداخ

فرهــادی دانســت.
ــا  ــو ب ــر بوردی ــته پی ی ــه« نوش ــر میان مای ــی، هن - »عکاس
ترجمــه کیهــان ولی نــژاد در 328 صفحــه بــا شــمارگان 1000 

نســخه و قیمــت 18 هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.
- محمــد رحمانیــان، نویســنده و کارگــردان تئاتــر کــه ایــن 
روزهــا نمایــش »نــام تمــام مــادران« را در تماشــاخانه 
کنــش  معاصــر روی صحنــه دارد، دربــاره ویژگی هــای ایــن 
اثــر نمایشــی و معاصرســازی شــخصیت یکــی از ائمــه)ع( 
ــک  ــا ی ــر نمایشــی ب ــن اث ــت: در ای ــروز گف ــگ ام در فرهن
شــخصیت تاریخی مذهبــی ســروکار داریــم کــه اتفاقــا 
مربــوط بــه دیــن اســالم اســت؛ تنهــا دینــی کــه مــدارک و 

ــده اســت. ــی مان ــادی از آن باق اســناد زی
- اومــا تورمــن، بازیگــر »بیــل را بکــش«، بــه گــروه 
ــه  ــا ب ــل ســریالی پیوســت ت ــاره قات بازیگــران فیلمــی درب
همــراه ســیوبان فالــون هــوگان، بازیگــر فیلــم »نیــاز داریــم 
ــران  ــر بازیگ ــع دیگ ــم«، در جم ــرف بزنی ــن ح ــاره کوی درب
ــم  ــه باشــد. داســتان ایــن فیل ــم جدیــد الرس فون تری فیل
ــال  ــی را دنب ــذرد و قتل های ــکا می گ ــه 1۹۷0 در آمری در ده
می کنــد کــه معــرف شــخصیت اصلــی فیلــم، یعنــی جــک 

ــل ســریالی هســتند. ــوان یــک قات ــه عن ب

 اجرای گروه موسیقی »نوژین« 

در هنرسرای خورشید

کیمیای وطن

»نوژیـــن«  موســـیقی  گـــروه 
بــه سرپرســـتی و ســنتورنوازی 
امیرحســین اخشــی، 20 اســفندماه 
در هنرســرای خورشــید بــه اجــرای 

می پــردازد.  برنامــه 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، پژمــان اختیــاری 
ــده  ــماعیل زاده نوازن ــر اس ــده، امی ــول آزادور خوانن ــاز رس آهنگس
نــی ســیاوش عابــدزاده نوازنــده تــار، مهــران نســاج پور نوازنــده 
کمانچــه، مهــرداد خانــی نوازنــده کمانچــه آلتــو، عرفــان بطالنــی 
نوازنــده عــود، امیــر ســلیمان زاده نوازنــده تمبــک و امیرمحمــد 
ــه عوامــل اجرایــی ایــن گــروه  ــده دف، از جمل نیک منــش نوازن
ــن« در دو  ــیقی »نوژی ــروه موس ــه گ ــتند. برنام ــیقی هس موس
ســاعت 1۹ و 21 در محــل هنرســرای خورشــید واقــع در ابتــدای 
خیابــان کاوه، پــل چمــران، جنــب منطقــه هفــت شــهرداری اجرا 
ــرای  ــد ب ــیقی می توانن ــه موس ــد ب ــهروندان عالقه من می شود.ش
ــوای  ــایت navayemehr.ir )ن ــه س ــی ب ــت اینترنت ــه بلی تهی

ــد. ــه کنن ــر( مراجع مه

دلخوری دهقان فداکار از شایعه فوتش
ــازی  ــای مج ــداکار در فض ــان ف ــوت دهق ــایعه ف ــم ش ــاز ه  ب
و حتــی رســانه ها پیچیــد. کاری کــه بــه شــدت موجــب ناراحتــی 
»ریزعلــی خواجــوی«، ایــن پیرمــرد دوست داشــتنی آذری زبــان 
ــردم  ــران و م ــیاری از کارب ــدن بس ــت ش ــال آن ناراح ــه دنب و ب
ــاهیر  ــدان و مش ــرای هنرمن ــه ب ــاق البت ــن اتف ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــوم نیســت ک ــرار شــده. معل ــا تک ــر کشــورمان هــم باره دیگ
ــانی  ــه کس ــد؟ چ ــال می کنن ــی را دنب ــه هدف ــایعه پراکنان چ ش
از ناراحتــی مــردم عزیزمــان خوشــحال می شــوند؟ ایــن فضــای 
مجــازی هــم شــده بــالی جــان خاطــر مــردم که هــر روز شــایعه 
مــرگ یــک عزیــز در آن منتشــر می شــود؛ امــا ســرعت انتشــار 
ــد  ــود را خواه ــردم کار خ ــه م ــر روحی ــرش ب ــد و اث ــر ب  آن خب

کرد. باشگاه خبرنگاران

بازگشت اکبرعبدی به »محله گل و بلبل ۲«
ــدن دوره  ــس از گذران ــار پ ــتین ب ــرای نخس ــدی ب ــر عب اکب
ــه گل  ــی »محل ــه تلویزیون ــن مجموع ــل دوربی ــان، مقاب درم
ــل  ــه گل و بلب ــی »محل ــه تلویزیون ــل 2« رفــت. مجموع و بلب
2« بــه تهیه کنندگــی مســلم آقاجــان زاده و کارگردانــی احمــد 
درویــش علی پــور ســاخته شــده؛ ایــن مجموعــه بــا اجــرای 
داریــوش فرضیایــی و نویســندگی محمــد درویــش علی پــور 
ــر ــود. مه ــش می ش ــبکه دو پخ ــاعت 1۹ از ش ــب س ــر ش ه

اخبار کوتاه

اصغــر فرهــادی اعــالم کــرده کــه فیلــم جدیــدش را در مــاه 
ســپتامبر )شــهریور ســال آینــده( در اســپانیا مقابــل دوربیــن 
ــه  ــن گفت ــکار همچنی ــده اس ــردان برگزی ــن کارگ ــرد. ای می ب
ــن  ــی از بزرگ تری ــدی، یک ــم کم ــک فیل ــاخت ی ــت: »س اس
ــگاه  ــاره واقعیــات انســانی از ن آرزوهایــم اســت؛ فیلمــی درب

بــه زودی  را  کار  ایــن  امیــدوارم   کمــدی. 
و پــس از بازگشــت بــه ایــران انجــام دهــم.« 
فرهــادی فیلــم جدیــدش را از شــهریورماه 
ــر  ــروز« و »خاوی ــه ک ــه لوپ ــازی »پن ــا ب و ب
بــاردم« زوج برنــده اســکار در اســپانیا، مقابــل 
ــن  ــی می شــود، ای ــرد و پیش بین ــن می ب دوربی
فیلــم بــرای ســال آینــده آمــاده نمایش شــود. 

فرهــادی ضمــن اعالم اینکــه این زوج سرشــناس اســپانیایی 
ــش  ــای نق ــش زن و شــوهر ایف ــم در نق ــن فیل ــا در ای لزوم
ــز زوج هــای  ــم نی ــن فیل ــر در ای ــار دیگ ــت: »ب ــد، گف نمی کنن
ــز  ــم نی ــتان فیل ــت و داس ــد داش ــور خواهن ــی حض مختلف
ــار  ــن ب ــا ای ــت؛ ام ــی اس ــط خانوادگ ــواده و رواب ــاره خان درب

ــه  ــه آن اضافــه شــده اســت. »پن ــز ب جنبه هــای جدیــدی نی
ــد،  ــازی می کنن ــم ب ــاردم« در فیل ــر ب ــروز« و »خاوی ــه ک لوپ
امــا لزومــا اینجــا زن و شــوهر نیســتند.« او بــا اعــالم اینکــه 
فیلمنامــه ایــن فیلــم را بــه زبــان فارســی نوشــته و ســپس 
ــه  ــان اســپانیایی ترجمــه شــده، توضیــح داد: »مــن ب ــه زب ب
امــا  زبــان اســپانیایی صحبــت نمی کنــم، 
ــن  ــرداری ای ــاز فیلمب ــان آغ ــا زم ــون ت از اکن
فرصــت را دارم تــا بــا موســیقی فیلــم بیشــتر 
آشــنا شــوم و نهایــت تالشــم را خواهــم کــرد.« 
ــه  ــکار ک ــزه اس ــده دو جای ــردان برن ــن کارگ ای
پیــش از ایــن نیــز فیلــم »گذشــته« را در 
فرانســه ســاخته بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت 
ــدگاه ســینمایی  ــر دی ــان خارجــی موجــب تغیی ــه زب ــم ب فیل
ــان موجــب  ــر زب ــم تغیی نمی شــود، گفــت: احســاس نمی کن
ــا همــه  تغیــر دیــدگاه شــما شــود. نگــرش مــن همــدردی ب
شخصیت هاســت کــه ســطحی از همــدردی و دلســوزی 

ــی اســت. ایســنا عموم

آخرین خبر از فیلم اسپانیایی اصغر فرهادی
ــه سیاســتگذاری  ــا اشــاره ب ــی ب ــاون ســیمای رســانه مل مع
ســازمان صداوســیما در ســال ۹6 عنــوان کــرد کــه قــرار 
بیشــتری داشــته  تمرکــز  آثــار  بــر کیفی ســازی  اســت 
ــی  ــکاری خوب ــا هم ــت: م ــری گف ــی میرباق ــیم. مرتض باش
بــرای  هم اکنــون  و  داریــم  اوج  مثــل  بــا ســازمان هایی 

ســاخت 10 تــا 12 ســریال بــا یکدیگــر مذاکــره 
مــاه  بــرای  آن هــا  اولیــن  کرده ایــم کــه 
رمضــان خواهــد بــود. همچنیــن تعامل هایــی 
ویــژه  الــف  ســریال های  ســاخت  بــرای 
ــخ  ــن در پاس ــری همچنی ــته ایم. میرباق داش
ــیما  ــتگذاری س ــاره سیاس ــی درب ــه پرسش ب
در ســال جدیــد اظهــار کــرد: مــا در ســال 

ــال در  ــور فع ــاختارها، حض ــی س ــم تمام ــعی داری ــد س جدی
ــریال های  ــال س ــور مث ــه ط ــند؛ ب ــته باش ــبت ها داش مناس
ــا در  ــد، ام ــری دارن ــور فعال ت ــبت ها حض ــی در مناس نمایش
حــوزه مســتندهای مناســبتی، پویانمایــی و اســتندآپ، ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــت م ــت. سیاس ــر اس ــور کم رنگ ت حض

ساختارســازی و برنامه ریــزی الزم را داشــته باشــیم و نیــروی 
ــا بــه ســمت کیفی ســازی  انســانی خــود را تشــکیل دهیــم ت
ــر  ــال ۹6، کیفی ت ــا در س ــی م ــرد اساس ــم. راهب ــت کنی حرک
ــدی در  ــی ج ــک عقب ماندگ ــه ی ــت. البت ــردن برنامه هاس ک
ســاختار پویانمایــی و ســریال ها داشــته ایم کــه امســال 
را  عقب ماندگــی  ایــن  حــوزه ســریال ها،  در 
ــده  ــال آین ــم در س ــم و امیدواری ــران کردی جب
در حــوزه پویانمایــی هــم ایــن رشــد را داشــته 
ــان نوجــوان  ــه مخاطب ــا اشــاره ب باشــیم. وی ب
ســنی  مقطــع  نظــر  از  صداوســیما گفــت: 
ــا جــزو  ــرای م ــودک و نوجــوان ب خردســال، ک
اولویت هــا هســتند و بــا حساســیت بیشــتری 
بــه ســاخت برنامــه بــرای آن هــا می پردازیــم. در شــبکه های 
رده هــای  ایــن  بــه  غیرتخصصــی  بــه صــورت  مختلــف 
ــوان  ــودک و نوج ــبکه ک ــی ش ــد، ول ــه می ش ــنی پرداخت  س
و کانــال امیــد بــه نســبت مأموریتــی کــه دارنــد، بــه صــورت 

ــر ــد. مه ــنی می پردازن ــای س ــن رده ه ــه ای ــر ب تخصصی ت

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  ۹511۹1 دادیاری 1 متهم محمد پور عابدین فرزند اصغر  به اتهام تحصیل 

مال از طریق نامشروع   موضوع شکایت اقای جواد مهدوی فرزند احسان علی    مجهول المکان میباشند 

لذا در اجرای ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی 

به اتهام خود در شعبه اول بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  حاضر و از خود دفاع نمایند در 

صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب 

و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  م الف 1118

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: ۹510100361۷10056شماره پرونده: ۹50۹۹80361۷00438شماره بایگانی شعبه: ۹50522 

تاریخ تنظیم: 13۹5/11/12خواهان عباس شیران  دادخواستی به طرفیت خواندگان  حسن قذسی فر و 

اکبر قدسی فر  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – 

خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  

۹50522 ح /28 ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی به تاریخ  13۹6/2/12 ساعت 10:30 

تعیین گردیده است لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق جهت رسیدگی حاضر گردند .

شماره: 35۷8۹/م الف دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی مزایده 
شماره نامه: ۹510116838801414 شماره پرونده: ۹40۹۹8683800834 شماره بایگانی شعبه: ۹50325

تاریخ تنظیم :13۹5/12/05 اجرای احکام شعبه 8 خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 

به خواسته مطالبه  عبدالحسین  فرزند  پیکام  آقای حسن  علیه  و  زارعی  فاطمه  له خانم  ۹50325 ج8 

مهریه شامل مبلغ 1/54۹/۷55/040 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 46/681/651 ریال هزینه دادرسی 

و مبلغ 10/080/000ریال هزینه کار شناسی و نشر آگهی و مبلغ ۷۷/4۷2/۷52 ریال حق االحراء در حق 

محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش 23/12 حبه مشاع از 24 حبه مشاع از ۷2 حبه ششدانگ 

پالک ثبتی 10 فرعی از 5355 اصلی بخش چهار ثبت اصفهان واقع در اصفهان-خ بزرگمهر-خ 22 بهمن 

- کوچه ش عابدی  )6( – پ 44 به مساحت 80/10۷  متر مربع به صورت یک طبقه ساخت مسکونی 

باربر و پوشش سقف تیرآهن و آجر و مصالح سطوح رویه  انباری و دیوارها آجری  به اضافه زیرزمین 

دیوارها اندود گچ و نقاشی و کاغذ دیواری کف سرامیک فرش و پنجره ها پروفیل فلزی با نصب شیشه و 

سیستم گرمایشں و سرمایشں بخاری و کولر آبی و دارای نمای سنگی و انشعابات آب و فاضالب و برق 

و گاز به مساحت کل اعیانی حدود یکصد متر مربع که طبق نظریه کارشناسی شش دانگ ملک مذکور 

5/100/000/000 ریال و دو دانگ مشاع مالکیت محکوم علیه معادل 1/۷00/000/000 ریال ارزیابی گردیده و 

مصون از هر گونه اعتراض میباشد و در حال حاضر فاقد سکنه می باشد را برگزار نماید. متقاضیان می 

توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک دیدن کرده و جهت  خرید در تاریخ ۹6/1/۷ساعت ۹ صبح در دفتر 

این اجرا واقع در خیابان نیکبخت - مجتمع اجرای  احکام حقوقی - طبقه اول - واحد یک حاضر شوند. 

فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 

درصد  مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 21۷12۹0210008 واریز نماید.

 شماره :382۹۹/م الف  اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدعلی توکلی دارای شناسنامه شماره 3601  به شرح دادخواست به کالسه 11۷5/۹5 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مهدی توکلی بشناسنامه 

12۹۷6 در تاریخ ۹5/12/1   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :

1 – محمدعلی توکلی - فرزند محمد مهدی - ش ش 3601   2- فاطمه توکلی - فرزند محمد مهدی 

- ش ش 233 3- زهرا توکلی - فرزند محمد مهدی - ش ش 4860  4-بتول جهانبخشی- فرزند 

احمد – ش ش 20۷  متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد.

شماره:6۷1/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای امین آزادی فرزند احمد  دادخواستی به طرفیت آقای اکبر کیانی – منوچهر کلهری  

فرزند مهدی – محمد به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع 

و به کالسه 14۷3/۹5 ثبت و برای مورخ ۹6/1/20 ساعت 15/45 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است 

و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 

ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید 

که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق 

و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر 

این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای خسرو احمدی فرزند غالمرضا  دادخواستی به طرفیت آقای وحید فرج زاده  فرزند 

یدا...  به خواسته ....... تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 125۷/۹5 

ش 3ح ثبت و برای مورخ ۹6/1/1۹  ساعت ..... وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول 

المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 ق .آ.د.م مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این 

آگهی به منزله ابالغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان فالورجان شماره:1018/ م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محسن ایزدی فرزند حبیب اله  دادخواستی به طرفیت آقای 1-مجید امینی 2-بهرام 

به شعبه دوم شورای حل  تقدیم که  انتقال سند  به خواسته  اله 2-حسنعلی   فرزند 1-حبیب  نیکنام  

اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 1428/۹5 ثبت و برای مورخ ۹6/1/1۹  ساعت 15 عصر وقت رسیدگی 

تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور ریاست شورا 

و به استناد ماده ۷3 ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و 

از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و 

اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت 

رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف  شهرستان فالورجان شماره:1016/ م الف

ابالغ وقت رسیدگی به آقای مسلم مالکی فرزند شعبانعلی
نظر به اینکه آقای اکبر اسماعیلی فرزند نوروز علی با وکالت آقای امید شریفی دادخواستی بطرفیت آقای 

مسلم مالکی فرزند شعبانعلی مبنی بر الزام به فک پالک به شماره انتظامی 1۷۷ه12 ایران 23 )خودروی 

سواری سپند رنو pk(به انضمام مطلق خسارات دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل مطرح نموده که 

پرونده ملی به شماره ۹51208-ح3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان 

اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی ۹6/1/20 ساعت 8 صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای 

اجرای ماده ۷3ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه 

کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند.این آگهی به منزله 

ابالغ وقت رسیدگی تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست.

شماره:1025/م الف دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 534/5۹8  واقع در فرتخون بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا مرادی فرتخونی فرزند کریم در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 13۹6/1/14 ساعت ۹ صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 

و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 13۹5/12/1۹ 

اکبرپور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان شماره:1124/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مجتبی عبدالباقی عطاآبادی  فرزند علیرضا با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود رسما طی شماره 333۹2 مورخه 13۹5/11/2۷ گواهی شده و به تایید دفتر 5۹ دهاقان رسیده مدعی 

است  که سند مالکیت ششدانگ پالک 103۹3/54واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب سند انتقال 

شماره 8۹54-13۹5/05/0۷ دفترخانه 432 اصفهان به نام مجتبی عبدالباقی عطاآبادی فرزند علیرضا کد 

ملی به شماره 512۹6۷63۹4 انتقال و تحت شماره دفتر الکترونیکی 13۹52030202۷004834 و سند 

چاپی تحت شماره چاپی 85۹60۷ب/۹4 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رهنی شماره 534۹4-

نمی  بازداشت  قید  در  و  است  گرفته  قرار  دهاقان  بانک سپه شعبه  رهن  در   81 دفترخانه   13۹5/10/01

باشد،اعالم نموده به علت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود گردیده است، لذا درخواست صدور المثنی 

سند مالکیت نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 

نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3۹644/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زاده  تقی  فاطمه  خواهان     655/۹5 کالسه  پرونده  خصوص  در 

طرفیت 1-کامران شهیدی 2-ناصر جمشیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   16 ساعت   ۹6/2/10

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان 

وکال-مجتمع  راه  چهار  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 

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

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

شد.

شماره: 38۹48/م الف مدیر دفتر شعبه 1۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه ۹40086 ج 14 که افسانه صفائی 

راد و علیه آقای حمید صادقی به نشانی اصفهان - خ هشت بهشت غربی - ساختمان کیمیا ط 1 واحد 

مبلغ  و  خسارات  و  به  محکوم  بابت  ریال   1/۷02/363/0۷1 مبلغ  مطالبه  خواسته  به   113 دفترخانه   1

۹6/1/16 ساعت  مورخ  روز چهارشنبه  در  ای  مزایده  دولتی جلسه  االجرا  بابت حق  ریال   84/۹00/653

10:30 - 0 1 در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت - 200 متر 

بعد از ساختمان مرکزی - ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه سوم - واحد 6 برگزار نماید که در این 

خصوص مال مورد مزایده عبارت است از مقدار 23/83 حبه مشاء از 6 دانگ پالک ثبتی 151۹4/22۷6 

بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان خ 22 بهمن ک گلباران - مجتمع کسری - ط سوم - واحد 

شرقی - کد پستی: 81586۹5۹1۷ محکوم علیه که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک مورد نظر یک 

باب آپارتمان مسکونی به متراژ 161/03متر مربع و شش دانگ انباری شماره 2264 به انضمام شش دانگ 

اعیانی پارکینگ به شماره 2260 با قدرالسهم از عرصه و مشاعات می باشد. آپارتمان فوق دارای قدمت 

بیش از 15 سال و نمای آجری و پنجره ها آلومینیوم و کف و قسمتی از بدنه پله ها از سنگ گوهره و بقیه 

به همراه سقف پله گچ و رنگ و نرده فلزی است و سطوح داخلی اتاقها و هال گچ و رنگ و آشپزخانه و 

حمام و سرویس کاشی و کف ها قسمتی پارکت و قسمتی سرامیک می باشد. همچنین آشپزخانه اوپن 

و سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی گاز شهری و دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و دارای 

آسانسور می باشد. ملک فوق در حال حاضر در تصرف محکوم علیه می باشد که با توجه به موارد فوق 

وکلیه عوامل موثر در آن ارزش شش دانگ پالک فوق مبلغ 5/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 

که با توجه به مبلغ مورد مطالبه خواهان و حق االجرا که جمعا مبلغ 1/۷8۷/263/۷24  ریال می باشد 

معادل مقدار 23/83 حبه مشاع از ۷2 حبه پالک فوق می باشد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 

قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی که حق شرکت در جلسه مزایده را 

دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند . برنده مزایده فردی است که باالترین 

قیمت و پیشنهاد را ارائه دهد.

شماره:3۷604/م الف اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹514۹4   خواهان شهاب صدیقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به 

مبلغ 155/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارت به طرفیت اسماعیل صادقی علی آبادی  تقدیم نموده 

و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ ۹6/2/12  ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب 

اصفهان- خیابان شیخ صدوق  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر 

شمالی چهار راه وکال-مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شد.

شماره: 38288/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹514۹5 ش 5  خواهان شهاب صدیقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

چک به مبلغ 1500/000ریال به طرفیت جواد صفائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  

مورخ ۹6/2/12 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  به  رسیدگی 

اصفهان 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: 3828۷/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریریه ترکه
مرجع رسیدگی:شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست 

فاطمه تمیجی به طرفیت محمدرضا کرمی-حشمت اله کرمی قرار تحریریه ترکه مرحوم بهنام کرمی طی 

شماره 11۷8 مورخ ۹5/11/30 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر 

مورخ ۹6/2/11  تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی انها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و 

کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در 

شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد-خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند.عدم حضور مدعوین مانع اجرای 

قرار نخواهد بود.

شماره:38۹۷3/م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریریه ترکه
مرجع رسیدگی:شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست 

قاسم علی و حبیب مسائلی به طرفیت علی- مرتضی و اصغر مسائلی-شهربانو حسینی قرار تحریریه 

ترکه مرحوم عبدالعلی مسائلی طی شماره 1065 مورخ ۹5/10/2۹ در شورای حل اختالف اصفهان صادر و 

وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر مورخ ۹6/2/1۷  تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی انها، 

بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 

مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد-خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند.

عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.

شماره:38۹42/م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹512۷1   خواهان علیرضا غالم علی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مجید دهقانی و کریم دهقانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹6/2/12 ساعت 

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

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان 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: 3۷624/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹511۷۹   خواهان مجید عبادی با وکالت خانم شیاسی دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه وجه به طرفیت عباس داستانپور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹6/2/12 

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

برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان 

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: 3۷۷10/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹51565   خواهان عبدالحسین محرابی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

چک به طرفیت حسن درخش  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹6/2/13 ساعت 

11/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان 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: 38۹40/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اصغر صادقی، فیلمساز جوان اصفهانی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

ترویج دین داری در فیلمسازی، برایم بسیار مهم است

ساخت ۱۲ سریال با همکاری سازمان اوج
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  18 میلیارد تومان فدراسیون فوتبال 

AFC و FIFA در حبس
ــدود ۵  ــی ح ــا و AFC رقم فیف
فدراســیون  بــه  دالر  میلیــون 
فوتبــال ایــران بدهــکار هســتند. 
پــول  ایــن  کــه  صورتــی  در 
پرداخــت شــود، بخــش بزرگــی 
از مشــکالت فدراســیون فوتبــال 
رفــع خواهــد شــد. در حالــی کــه 
در چنــد وقــت اخیــر فدراســیون جهانــی فوتبــال حــدود یــک 
ــال  ــات فدراســیون فوتب ــک از مطالب ــون و ۷۰۰ هــزار فران میلی
ایــران را پرداخــت کــرد، امــا ایــن پــول تمامــا در اختیــار چنــد 
باشــگاهی قــرار گرفــت کــه در جــام جهانــی اخیــر نمایندگانــی 
ــیون  ــال فدراس ــن ح ــا ای ــته اند. ب ــی داش ــای مل را در تیم ه
ــد ســال  ــه در چن ــی ک ــه تحریم های ــا توجــه ب ــم ب ــال ه فوتب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــوز موف ــده، هن ــران ش ــر ای ــر گریبان گی اخی
همــه مطالباتــش از فیفــا نشــده اســت. بــه گفتــه مهــدی تــاج 
ــه  ــت ک ــون دالر اس ــدود ۵ میلی ــی در ح ــات رقم ــن مطالب ای
ــود  ــان می ش ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــادل ۱۸ میلی ــا مع تقریب
کــه بخشــی از آن در اختیــار AFC و بخشــی هــم در اختیــار 
ــت  ــه دس ــده ب ــاه آین ــد م ــم در چن ــن رق ــر ای ــت. اگ فیفاس
فدراســیون فوتبــال برســد - کــه کار بســیار مشــکلی اســت - 
ــرای  ــد برنامه ریــزی بســیار بهتــری را ب فوتبــال ایــران می توان

ادامه راهش در مسیر جام جهانی به انجام برساند. نود

افشای نام عامالن تحریم تمرین استقالل
عضــو هیئت مدیــره باشــگاه اســتقالل بــا بیــان اینکــه خســرو 
ــات  ــم تمرین ــل تحری ــی، عام ــیدمهدی رحمت ــدری و س حی
ــذر کســانی را  ــد ع ــی بای ــت: کادر فن ــم هســتند، گف ــن تی ای
ــاره  ــی درب ــن زمان ــت. حس ــد، می خواس ــن نکردن ــه تمری ک
درخواســت علیرضــا منصوریــان بــرای ســکوت تــا پایــان ایــن 
فصــل از مســابقات لیــگ برتــر و پرداختــی بازیکنــان گفــت: 
ــابی  ــه ذی حس ــود ک ــنادی ب ــاس اس ــر اس ــن ب ــت م صحب
ــر ایــن اســاس هیــچ بازیکنــی  ــود. ب باشــگاه اعــالم کــرده ب
در ایــن فصــل کمتــر از ۵۰ درصــد نگرفتــه. برخــی کــه عامــل 
تحریــم تمریــن شــده اند، بیــش از ۵۰ درصــد گرفته انــد. 
ــن  ــم تمری ــل تحری ــان عام ــدام بازیکن ــه ک ــاره اینک وی درب
ــد، افــزود: مهــدی رحمتــی و خســرو حیــدری. آن هــا  بوده ان
حتــی حــدود ۶۰ درصــد مطالباتشــان را گرفته انــد. متاســفانه 
ــتر از  ــتقالل را بیش ــاس اس ــت لب ــد حرم ــه بای ــی ک از بزرگان
بقیــه نگــه دارنــد، ایــن انتظــار را نداشــتیم کــه ایــن تصمیــم 
غلــط را از عمــان بگیرنــد و اینجــا آن را دامــن بزنند. اســتقالل 
تیــم کوچکــی نیســت. هــواداران اســتقالل بایــد بداننــد بعضی 
از ایــن افــراد بــه دنبــال منافــع خــود هســتند و یــک ذره هــم 

تعصــب ندارنــد. مهــر

 جایگزین ایران پوریان در تراکتور کیست؟
ــازی  ــه تراکتورس ــرایطی ک در ش
بــا محرومیــت فیفا نتوانســت از 
ــتفاده  ــود اس ــن خ ــد بازیک چن
کنــد و حــاال بــا کمبــود بازیکــن 
مواجــه اســت، محرومیــت هــر 
بازیکــن در مســابقات مشــکالت 

را بیشتر می کند. 
محمــد ایران پوریــان، مدافــع راســت ارزشــمند تراکتورســازی 
ــد  ــاره ش ــت و 3 اخط ــایپا کارت زرد گرف ــا س ــازی ب ــه در ب ک
نمی توانــد مقابــل فــوالد بــازی کنــد و همیــن مســئله باعــث 

ــود.  ــب می ش ــی در ترکی ــاد تغییرات ایج
تراکتورســازی اگرچــه در پســت دفــاع راســت، یــک بازیکــن 
جــوان بــه نــام امیــر نصــر آزادانــی را در اختیــار دارد، امــا بعیــد 
اســت امیــر قلعه نویــی او را بــه عنــوان یــار ثابــت بــه میــدان 

 . بفرستد
ــدی زاده  ــه محمدرضــا مه ــی ب ــاد قلعه نوی ــه اعتم ــا توجــه ب ب
ــل  ــان مقاب ــای ایران پوری ــه ج ــن ب ــن بازیک ــال دارد ای احتم
فــوالد در پســت دفــاع راســت بــه میــدان بــرود و بــرای خالی 
ــه  ــوری ب ــی، محمــد ن ــار مهــدی کیان ــدن جایــش در کن نمان

عنــوان هافبــک تدافعــی بــازی کنــد.
 راهــکار دوم امیــر قلعه نویــی امــا چنیــن اســت کــه شــهرام 
گــودرزی را در پســت غیرتخصصــی مدافــع راســت بــه میــدان 
ــن فصــل  ــا مهاجــم اســت، در ای ــه ذات ــودرزی ک بفرســتد. گ
چنــد بــار بــه جــای ســعید آقایــی در دفــاع چــپ بــازی کــرد 
ــه دفــاع راســت  ــار ب ــرای نخســتین ب و حــاال احتمــال دارد ب
بــرود. دیــدار فــوالد و تراکتورســازی ســاعت ۱۶:3۰ روز جمعــه 

ــزار می شــود. گل ــواز برگ ــر اه در ورزشــگاه غدی

ورود دوربین های تلویزیونی به ورزشگاه ها 

ممنوع شد
طبــق اعــالم کمیتــه اقتصــادی فدراســیون فوتبــال بــه دلیــل 
ــر از ورود  ــگ برت ــابقات لی ــاد در مس ــرف انعق ــرارداد در ش ق
دوربین هــای فیلمبــرداری بــه جــز واحــد ســیار پخــش زنــده 
ــابقات  ــزاری مس ــه برگ ــگاه و محوط ــه ورزش ــیما ب صداوس

ــال ــد. فدراســیون فوتب ــل می آی ــه عم ــری ب ــگ جلوگی لی

حسن یزدانی در یک قدمی تانک روس
در تازه تریــن رده بنــدی برتریــن آزادکاران جهــان، حســن 
یزدانــی، قهرمــان المپیــک ریــو در رده دوم وزن ۸۶ کیلوگــرم 

قــرار گرفــت. 
حســن یزدانــی کــه به تازگــی از وزن ۷۴ کیلوگــرم بــه وزن ۸۶ 
کیلوگــرم آمــده اســت، پایین تــر از عبدالرشــید ســعدهللا یــف 
ملقــب بــه تانــک روس و دارنــده طــالی المپیــک ریــو در رده 

دوم رده بنــدی جهانــی جــای گرفــت. مهــر

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

تیــم پرســپولیس امــروز در دیــداری حســاس بــه مصــاف 
اســتقالل خواهــد رفــت؛ البتــه نــه رقیــب دیرینــه اســتقالل 
تهــران، بلکــه اســتقاللی از خوزســتان. اســتقالل خوزســتان 
ــدارد  ــی ن ــان فصــل گذشــته امســال حــال روز خوب  قهرم
و بــا مشــکالت شــدید مالــی دســت و پنجــه نــرم می کند. 
مشــکالت ایــن تیــم بــه حــدی اســت کــه حتــی هزینــه 
بلیــت هواپیمــای ایــن تیــم بــه ســختی تأمیــن می شــود 
و معلــوم نیســت آیــا ایــن تیــم بــا رونــد فعلــی می توانــد 
فصــل را بــه اتمــام برســاند یــا خیــر. در آن ســو قرمزهــای 
پایتخــت از نظــر مالــی مشــکلی ندارنــد؛ امــا بــه جایــش 
ــر روز  ــه ه ــد ک ــار دارن ــا را در اختی ــیونی از یاغی ه کلکس

ــم می تراشــند. ــرای تی ــازه ای ب مشــکل ت
    بازگشت کمال

ــت  ــال کامیابی نیاس ــته کم ــای تازه بازگش ــی از یاغی ه یک
ــه در  ــن فرصــت را دارد ک ــش ای ــان محرومیت ــا پای ــه ب ک
ــی  ــک دفاع ــود. هافب ــر ش ــش حاض ــی تیم ــب اصل ترکی
ــازی  ــر تراکتورس ــازی براب ــه ب ــپولیس ک ــوش پرس ملی پ
ســه جلســه محرومیــت بــرای او در پــی داشــت، اکنــون 
فرصــت ایــن را خواهــد داشــت تــا برابــر اســتقالل 
ــچ در  ــو ایوانکووی ــردد. برانک ــب بازگ ــه ترکی ــتان ب خوزس
ــوده،  ــراه ب ــن هم ــن بازیک ــت ای ــا غیب ــه ب ــی ک دیدارهای
شــهاب  و  ربیع خــواه  محســن  ماهینــی،  حســین  از 
کرمــی ســود بــرده؛ امــا هیــچ کــدام نتوانســتند عملکــرد 
ــن  ــان را در زمی ــده  سرخ پوش ــماره ۱۱ جنگن ــاده ش فوق الع

و ترکیــب ایــن تیــم بــه اجــرا بگذارنــد و مطمئنــا بازگشــت 
او می توانــد عملکــرد ایــن تیــم در میانــه میــدان و به ویــژه 
در فــاز تدافعــی را افزایــش دهــد و آن هــا امیــدوار بــه تکرار 
ــر قهرمــان فصــل گذشــته  ــدن دروازه خــود براب بســته مان

باشــند.

    یاغی بزرگ، همچنان محروم
ــا  ــزرگ قرمزه ــی ب ــب یاغ ــاال لق ــه ح ــان ک ــن رضائی رامی
ــی در  ــت و جای ــب برانکوس ــورد غض ــان م را دارد، همچن

ــدارد.  ــم ن ــی تی ــی و فرع ــب اصل ترکی
رامیــن پــس از درگیــری بــا علی پــور و بــه دلیــل اعتــراض 

ــیار  ــل بس ــای اول فص ــور ماجراه ــو و همین ط ــه برانک ب
ــی را  ــب اصل ــگ ترکی ــا رن ــن زودی ه ــه ای ــت ب ــد اس بعی

بــه خــود ببینــد.
    بازگشت کاپیتان

محمــد طیبــی، کاپیتــان اســتقالل خوزســتان، کــه در 
ابتــدای نیمــه دوم بــازی بــا ماشین ســازی مصــدوم 
شــده بــود، مشــکلی بــرای همراهــی تیمــش بــرای دیــدار 
ــب  ــا تعص ــان ب ــت. کاپیت ــد داش ــپولیس نخواه ــا پرس ب
ــی  ــه در یک ــت را دارد ک ــن فرص ــتان ای ــای خوزس آبی ه
از حســاس ترین بازی هــای فصــل تیمــش را از درون 

ــد. ــری کن ــن رهب زمی
     خطرناک مثل بیت سعید و نانگ

بــدون شــک مهره هــای اصلــی اســتقالل خوزســتان بــرای 
ــعید و  ــت س ــن بی ــپولیس حس ــردن دروازه پرس ــاز ک ب
آلویــس نانــگ هســتند. مهاجمــان زهــرداری کــه اگــر روز 
خوبشــان باشــد، قادرنــد دروازه هــر تیمــی را بــاز کننــد. بــه 
نظــر می رســد آمادگــی هفته هــای اخیــر ایــن دو بازیکــن، 
کابــوس فعلــی بیرانونــد و خــط دفاعی پرســپولیس باشــد.

    طارمی پر نوسان
ــا در حــد یــک ســتاره ظاهــر  طارمــی در فصــل جــاری ی
شــده یــا در حــد یــک گل نــزن تمام عیــار. اگــر بخواهیــم 
ــهری  ــم بوش ــم، مهاج ــل کنی ــر او را تحلی ــای اخی بازی ه
ــن  ــودن اســت؛ اگــر ای قرمزهــا فعــال روی مــدار ســتاره ب
ــاهد  ــد ش ــود، بای ــظ ش ــم حف ــروز ه ــازی ام ــد در ب رون
گل هــای اســتثنایی او بــه اســتقالل خوزســتان هــم 

ــیم. باش

گام سخت پرسپولیس در راه قهرمانی

دربی سرخابی در خوزستان

کمپانــی نایــک شــروع بــه تولیــد لباس هــای حرفــه ای بــرای 
زنــان مســلمان بــا حجــاب کــرده اســت. ایــن کمپانــی قصــد 
دارد بیشــتر از زنــان ورزشــکار مســلمان حمایــت کنــد. بیــش 
ــاب  ــا حج ــی ب ــای ورزش ــه لباس ه ــت ک ــال اس ــک س از ی
توســط کمپانــی نایــک تولیــد می شــود؛ امــا قــرار اســت کــه 

تولیــد لباس هــا بــه صــورت حرفه ای تــری 
ــاره  دنبــال شــود. ســخنگوی نایــک در ایــن ب
می گویــد هــدف نایــک، نــوآوری بــرای تمامــی 
ورزشــکاران اســت. نایــک ســعی می کنــد 
محصوالتــی بــرای زنــان ورزشــکار مناطــق 
ــاز  ــه آن نی ــا ب ــه آن ه ــد ک ــد کن ــلمان تولی مس
ــک،  ــدان نای ــی از کارمن ــالفلد، یک ــد. س دارن

ــگ  ــی فرهن ــک از زیبای ــد: نای ــئله می گوی ــن مس ــاره ای درب
ــن  ــان ای ــرای زن ــا ب ــرد ت ــام می گی ــالمی اله ــورهای اس کش
منطقــه لبــاس طراحــی کنــد. تیم هــای طراحــی مــا در 
ــه فعالیــت داشــته اند.  ســال های اخیــر در دوبــی و خاورمیان
آن هــا بــا مــردم مختلــف از هنرمنــدان گرفتــه تــا ورزشــکاران 

دیــدار داشــته اند تــا بیشــتر دربــاره فرهنــگ منطقــه اطالعــات 
ــد. طبــق آمارهــا در ســال 2۰۱۵، مصرف کننــدگان  کســب کنن
مناطــق مســلمان 2۴3 میلیــارد دالر خــرج لبــاس کرده انــد و 
تــا ســال 2۰۱۷ ایــن رقــم بــه 3۶۸ میلیــارد دالر می رســد. در 
ســال 2۰۱۶ یکــی از وزنه بــرداران زن امــارات از کمپانــی نایــک 
ــاس  ــرای او لب ــه ب ــود ک ــرده ب ــت ک درخواس

ــد.  ــن ورزش را طراحــی کنن اختصاصــی ای
ــرای  ــال 2۰۱۸ ب ــا س ــه ت ــد ک ــالفلد می گوی س
بیشــتر ورزشــکاران حرفــه ای زن مســلمان 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــک تهی ــای نای لباس ه
ــی  ــخ امارات ــکیت باز روی ی ــف، اس ــرا الری زه
دربــاره تولیــدات جدیــد نایــک می گویــد: 
ــد  ــوالت می توان ــن محص ــت. ای ــه ماس ــه ب ــک هدی ــن ی ای
ــد.  ــدرت بیشــتری بده ــا حجــاب ق ــان مســلمان و ب ــه زن ب
ــه  ــد ک ــاب بگوین ــا حج ــان ب ــه زن ــت ب ــن اس ــردم ممک م
ــن  ــا م ــد؛ ام ــام دهی ــا را انج ــی کاره ــد بعض ــما نمی توانی ش
ــنا ــم. ایس ــا می توانی ــا قطع ــه م ــم ک ــان ده ــم نش می خواه

»نایک« برای زنان ورزشکار مسلمان، لباس ویژه تولید می کند
ــد از  مســئول برگــزاری مســابقات لیــگ آزادگان می گوی
ــای  ــا ادع مســئوالن باشــگاه راه آهــن خواســته اســت ت
خــود را بــه صــورت مکتــوب بــرای ســازمان لیــگ ارســال 
ــرای ادامــه پیگیری هــا  ــا ســازمان لیــگ هــم ب ــد ت کنن

اســناد را بــرای دبیــر کل فدراســیون فوتبــال بفرســتد. 
فریبــرز محمــودزاده دربــاره ادعای باشــگاه 
ــل از  ــب قب ــه ش ــر اینک ــی ب ــن مبن راه آه
بــازی بــا پــارس جنوبــی بــا بازیکنــان ایــن 
ــه و از  ــکوکی گرفت ــای مش ــم تماس ه تی
ــغ  ــا در ازای مبل ــده ت ــته ش ــا خواس آن ه
ناچیــزی پــول، اردوی تیــم را تــرک کننــد 
یــا در بــازی کــم کاری داشــته باشــند، 

ــه صحبت هایــی کــه ســیروس  ــا توجــه ب ــار کــرد: ب اظه
ــا  ــد، م ــام داده ان ــن انج ــران راه آه ــدی و مدی دین محم
ــر  ــرای دبی ــا را ب ــای آن ه ــا و پیگیری ه ــن مصاحبه ه ای
ــال ارســال می کنیــم. مکاتبــات را  کل و فدراســیون فوتب
ــا را فدراســیون و  ــه پیگیری ه ــا ادام ــم ت انجــام می دهی

ــد.  ــه اخــالق انجــام دهن کمیت
مســئول برگــزاری لیــگ آزادگان بــا بیــان اینکــه در 
ــیدی،  ــدی و رش ــا دین محم ــوع ب ــن موض ــا ای ــه ب رابط
ــت:  ــرده، گف ــت ک ــن صحب ــگاه راه آه ــل باش ــر عام مدی
مــن از آن هــا خواســتم کــه ایــن ادعایشــان را بــه 
صــورت مکتــوب بــه مــا ارائــه کننــد؛ چــون 
ــری  ــه پیگی ــتناد مصاحب ــه اس ــوان ب نمی ت

ــرد.  ک
قــرار شــد کــه امــروز و فــردا اســناد خــود 
را مکتــوب بــه مــا ارســال کننــد تــا مــا هــم 
آن را بــرای فدراســیون فوتبــال بفرســتیم.

 او در ادامــه بــا بیــان اینکــه مســئوالن 
راه آهــن اســمی از شــخص خاصــی نیاورده انــد، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن موضــوع را کمیتــه اخــالق و کمیتــه انضباطــی 
ــگ  ــازمان لی ــا و س ــن اراده در م ــد. ای ــری می کنن پیگی
ــری  ــا پیگی ــا انته ــن مســئله را ت هــم وجــود دارد کــه ای

ــم. ورزش 3 کنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰۱۷۶ خواهان بهنام مینائی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 
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در خصوص پرونده کالسه  9۵۱۵2۵ ش۵   خواهان سعید ذاکری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت حسین نوروزی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۶/2/۱۶  ساعت ۱۰/3۰ 

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

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال-مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 

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: 3۸9۷2/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۵3۷   خواهان اسماعیل عابدیان کوهانستانی دادخواستی مبنی بر: 

 ....... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  فتاحی   تقی  برفی-محمد  بهمن  طرفیت  به  مطالبه 

مورخ 9۶/2/۱۶  ساعت 9/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- 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: 3۸9۶9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱3۴3   خواهان مجتبی عباسی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت فاطمه باجالن  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....... مورخ 9۶/2/۱۶  ساعت ۱۰/3۰ 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

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

در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- 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: 3۸9۷9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۴۸۵/9۵ خواهان مهرداد مظاهری دادخواستی مبنی بر: به پرداخت وجه 

به میزان 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰به طرفیت ۱-علی اصغر سورانی 2-مهدی سلطانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز .....  مورخ 9۶/2/۱۷  ساعت  ۱۸ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۸3۱۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۴۶۴/9۵ خواهان مهرداد مظاهری دادخواستی مبنی بر: به پرداخت وجه 

به میزان ۱۴2۵۰۰/۰۰۰ وجه شش فقره چک به طرفیت محسن فدایی تهرانی تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/2/۱۷  ساعت  ۱۷/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۸3۰۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰۷29 خواهان محمد مهدی زارع دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مهدی سیرکی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/2/2۷ ساعت  ۴  تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه 2۶ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۸92۴/م الف مدیر دفتر شعبه 2۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰۵۸9  خواهان حجت اله مرادی دادخواستی مبنی بر: صدور حکم تخلیه 

منزل مسکونی واقع در خیابان آیت اله غفاری خیابان مفتح به طرفیت ولی اله اله یورتی دهقی تقدیم 

نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/2/2۵  ساعت  ۱۶/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی، 

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

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱  ارباب – روبه روی مدرسه 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۸939/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۴39 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت علی محمد بهرامیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخ 9۶/2/۱۸ ساعت 

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

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

واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶۴۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۴۴۰ خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

طرفیت مهدی رضایی منش  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخ 9۶/2/۱۸ ساعت 

۱۱/3۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶۴2/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۴۶۶ خواهان زهرا کاشانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 

محمد آقائی عطا آبادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۶/2/23 ساعت 9/3۰  

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

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

در ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۸2۸۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده  شماره  تنظیم:۱39۵/۱۰/29  تاریخ   9۵۰99۷۶۸3۶۷۰۱93۱: دادنامه  شماره   

 9۵۰99۸۶۸3۶۷۰۱۱۸۸ کالسه  پرونده   9۵۱32۷: شعبه  بایگانی  شماره   9۵۰99۸۶۸3۶۷۰۱۱۸۸:

شماره  نهایی  تصمیم   ) قدوسی  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  ۷دادگاه  شعبه 

سه  اصفهان-خ  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  نیلوفری  مهدی  آقای  خواهان:   9۵۰99۷۶۸3۶۷۰۱93۱

 –  ۰9۱332۸9۵۰3 همراه   -۵2 پالک  مسجد-  ۱۸- کوچه  پشت کالنتری  طاهر-  میرزا  خ   - پله 

کدملی ۱2۸۴۸9۵939 خوانده: خانم سمیه عباسی فرزند خسرو به نشانی مجهول المکان خواسته: 

طرفیت  به  محمدعلی  فرزند  نیلوفری  مهدی  آقای  دعوی  درخصوص  دادگاه   رای  تمکین  به  الزام 

بیان  تمکین، خواهان  به  الزام خوانده  بر  به خواسته صدور حکم  فرزند خسرو  خانم سمیه عباسی 

داشته خوانده همسر دائم و شرعی وی می باشد که از اذرماه ۱39۴ بدون دلیل و عذر شرعی منزل 

محل  و  مکان  از  اطالعی  هیچ  متعدد  پیگیریهای  علیرغم  و  است  ترک کرده  را  مشترک  زندگی  و 

اقامت وی ندارد درخواست رسیدگی دارد دادگاه باعنایت به جامع محتویات پرونده ورونوشت سند 

ازدواج شماره ۶3۴9-۱39۴/2/3۱دفتررسمی ثبت ازدواج شماره ۸ شاهین شهر ورونوشت شناسنامه 

خواهان واحرازرابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دایم واینکه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر 

برقرار می باشد وزن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید و با توجه به اینکه خوانده 

حضور نیافته ودر قبال دعوی خواهان دفاع موجه ومؤثری که بودن وی با شوهردریک منزل متضمن 

خوف ضرر برای او باشد بعمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان واردو ثابت بوده و با نظر موافق 

قاضی مشاور مستندابه مواد ۱۱۰2-۱۱۱۴قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین خاص وعام از 

قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  رای غیابی است و ظرف مدت  این  همسرش صادرواعالم می گردد 

اصفهان نظراستان  تجدید  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در   واخواهی 

می باشد.

شماره :3۸9۰3/م الف رئیس شعبه ۷ دادگاه خانواده اصفهان – علی اسماعیلی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۸92/9۵ خواهان منصور مختاری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

9۶/۱/۱9ساعت ۵/۴۵  مورخ  روز...........  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  ا... رضائی   ولی 

عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

ثانی  ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه  واقع در اصفهان 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 39۵۷۴/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد درخصوص کالسه 9۴۰33۰ ج خ /9 جلسه 

مزایده ای مورخ ۶ /9۶/۱ روز یکشنبه  ساعت ۸ الی 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها خانم آذز کاظمی 

زهرانی علیه آقای مجتبی میرامینی فرزند علی به نشانی اصفهان - اتوبان چمران - خ فالطوری - 

کوچه ۵۸- کوچه گل یاس - پالک ۱۶ مبنی بر پرداخت ۶2 عدد سکه بهار آزادی، ۶2 مثقال طال و 

مبلغ 3۱۴/۱9۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ 3۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق االجرای دولتی . 

موضوع مزایدہ: عبارتست از یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول از یک مجموعه مسکونی سه 

واحدی واقع در اصفهان - اتوبان بعثت – بلوار ایمان - کوچه بهار ۱- نبش کوچه بهار 3- که تاکنون 

پایان کار دریافت نکرده است و زیرمجموعه پالک ثبتی ۱۵۱۷۷/۱۰۰22بخش ۴۵ ثبت اصفهان می 

باشد با یک واحد پارکینگ مسقف در طبقه همکف و یک واحد انباری در پشت بام که این آپارتمان 

آقای  نام  به  آن  دانگ  سه  مقدار  به   9۴/3/۱2 مورخه   93/3۱۷۷32۰ شماره  نامه  مبایعه  براساس 

محسن نجاتی واگذار گردید و فاقد سند رسمی ششدانگ می باشد و در حال حاضر مستاجر به نام 

آقای هاشمی با خانواده در آن زندگی می کنند. اسکلت بتن آرمه، سقفها تیرچه و بلوک، نما سنگ و 

آجر، سطوح داخلی گچ و رنگ، پنجره آلومینیوم در جداره ، کف ها سرامیک، درهای داخلی چوبی 

با کابینت های  اوپن  نورپردازی در سقف هال و پذیرایی، آشپزخانه  و خارجی فلزی، کناف کاری و 

زمینی و دیواریmdf، هر دو اتاق خواب با کمد، سرویس بهداشتی حمام و توالت، انشعابات موجود 

آب مشترک، برق و گاز مجزا، بدون آسانسور، سیستکم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر 

با توجه به شرایط فوق،  . لذا  اعیانی  از مشاعات به متراژ حدود ۱۰۶/3۰ مترمربع  با قدرالسهم  آبی، 

قدمت، موقعیت، کاربری مسکونی، عدم دریافت پایان ساخت و غیره ارزش سه دانگ ملک مبلغ 

نهصد و سی و پنج میلیون ریال )93۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال( کارشناسی گردیده است. ضمنًا مقدار واقعی 

امالک مشخص خواهد  و  اسناد  ثبت  اداره  توسط  تفکیکی  تنظیم صورتمجلس  و  از متر  متراژ پس 

شد و طبق گزارش کارشناس امور ثبتی به شماره ۱۶2۷ -9 مورخ 9۵/۱۰/3۰ و نظریه تکمیلی مورخ 

و  ۴۶32۰ سهم  از  دانگ  یک  مشاع  ۱۵۱ سهم  از  2۶۶ سهم  از  مشاع  ۵3/۱۵ سهم  9۵/۱۱/3۰برابر 

انضمام  به  اعیانی  به مساحت ۱۰۶/3۰مترمربع  و  اصفهان  ثبت   ۵ ۱۵۱۷۷/۱۰۰22بخش  پالک  اعیان 

قدرالسهم از مشاعات می باشد. طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از مزایده به نشانی ملک مراجعه 

و از آن بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را همراه داشته باشند. مزایده در 

ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت - 2۰۰ متر باالتر 

از ساختمان کل دادگستری اصفهان - ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان- طبقه 

دوم - واحد ۴ برگزار می گردد. 

شماره :39۵۴۵/م الف دادورز اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان 

 دادنامه

شماره دادنامه 9۵۰99۷۰3۵22۰۱۱29 تاریخ تنظیم :۱39۵/۰۸/2۴ شماره پرونده :9۵۰99۸۰3۵22۰۰۱۸۷ 

شماره بایگانی شعبه :9۵۰۱9۱  پرونده کالسه ۱۸۷ 9۵۰99۸۰3۵22۰۰ شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۱۱29 99۷۰3۵22۰ 9۵۰ خواهان: آقای حسین عبداللهی فرزند 

به نشانی اصفهان - خیابان  آبادی فرزند حسین  آقای محسن فاتحی موسی  با وکالت  رمضانعلی 

خوانده:   32 واحد  سوم-  طبقه   -۵ ماکان   مجتمع  اصفهان-  دادگستری  مقابل  نیکبخت-  شهید 

خانم محبوبه اکرمی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. استرداد الشه چک 

2. مطالبه خسارت دادرسی گردشگار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه  درخصوص دادخواست آقای محسن فاتحی 

به وکالت آقای حسین عبدالهی فرزند رمضانعلی به طرفیت خانم محبوبه اکرمی فرزند محمد علی 

به خواسته استرداد 2 فقره الشه چک وهزینه ها ی دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و 

فتوکپی مصدق مدارک استنادی و استعالمات انجام شده از بانک صادرات و اینکه خوانده جهت دفاع 

از خود با وصف ابالغ قانونی اقدامی ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت 

تلقی شده و مستندًا به مواد۱9۸-۱99-3۰3-3۰۵- 3۰۶-۵۰2-۵۱۵- ۵۱9- از قانون آئین دادرسی 

مدنی مصوب ۱3۷9 ، خوانده به استرداد نوزده فقره چک از تاریخ 2۱/ ۱۰/ 9۴ تا 2۱/ ۴/ 9۶ ازدسته 

چک بانک صادرات شعبه مسجد سید از حساب خواهان به شماره ۴۸932۱لغایت ۴۸9339 حساب 

 شماره ۰۱۰3۰22۵9۱۰۰9 و همچنین چک شماره ۱92۰ ۶۰ به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال عهده بانک صادرات

 شعبه فارابی به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵2/۶۶3/۱۸۸ریال بابت هزینه دادرسی در حق 

خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه و پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد./ ک 

شماره :3۸9۰۰/م الف  رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شریفی

دادنامه
شماره دادنامه: 9۵۰99۷۶۸3۶۷۰۱۸۶9 تاریخ تنظیم: ۱39۵/۱۰/2۰ شماره پرونده: 93۰99۸۶۷933۰۱۱۰۵ 

شماره بایگانی شعبه: 9۴۱29۱ پرونده کالسه: 93۰99۸۶۷933۰۱۱۰۵ شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره 9۵۰99۷۶۸3۶۷۰۱۸۶9  خواهان: خانم اکرم 

علی جانیان فرزند عباس به نشانی اصفهان - خیابان کمال - کوچه شهید رحیم ملک - پالک ۱۰3 

خوانده: آقای علی گورانی فرزند عزت اله به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه رأی دادگاه 

در خصوصی دعوی خانم اکرم علی جانیان فرزند عباس به طرفیت آقای علی گورانی فرزند عزت اله 

به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱39۰/۱2/29لغایت ۱39۴/۱2/9 )تاریخ طالق( و نفقه فرزند 

مشترک از تاریخ ۱393/۷/۱۴و نفقه آینده وی و خسارات دادرسی، خواهان بیان داشته همسر سابق 

اینکه محکومیت کیفری داشته متواری  تاریخ ۱39۰/۱2/29به جهت  از  باشد که خوانده  خوانده می 

مدت  این  در  و  است  نکرده  پرداخت  وی  به  ای  نفقه  اجرای طالق  هنگام  تا  زمان  آن  از  و  گردیده 

است ضمن کاهش  نکرده  پرداخت  ای  نفقه  نیز  او  برای  است که  بوده  نزد وی  نیز  فرزند مشترک 

خواسته خود بر مطالبه نفقه معوقه خود تا زمان اجرای طالق درخواست رسیدگی و الزام خوانده بر 

پرداخت نفقه را دارد دادگاه باعنایت به جامع محتویات پرونده ورونوشت سند ازدواج شماره ۱۰۷۵۱ 

-۱3۸۰/۱۱/22دفتررسمی ثبت ازدواج شماره 2۰ اصفهان ورونوشت شناسنامه خواهان رابطه زوجیت 

بین آنان به سبب عقد نکاح دایم محرز است و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می 

باشد ودر عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر می باشد و با توجه به اینکه فرزند مشترک نیز نزد خواهان 

و با وی زندگی می کند و با احراز رابطه ابوت و اینکه نفقه اوالد بر عهده پدر است و با توجه به اینکه 

بانظر  بنابراین  است  نکرده  ارایه  نفقه  پرداخت  و  خود  ذمه  برائت  بر  دلیلی  و  نیافته  حضور  خوانده 

موافق قاضی مشاوردعوی خواهان را وارد و وی را مستحق نفقه دانسته و با لحاظ نظر کارشناس که 

مطابق با اوضاع و احوال است و اعتراضی هم به آن نشده است مستندابه مواد ۱۱۰۷-۱۱۰۶-۱۱۰۴-

۱۱۱۱ – ۱۱99-۱2۰۶ قانون مدنی و مواد۱9۸-۵۱۵-۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 

)تاریخ   ۱39۴  /۱2/9 ۱39۰/۱2/29لغایت  تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  بابت  ۱۴۵/۰۱۵/۰۰۰ریال  مبلغ 

از  نفقه فرزند مشترک  بابت  بعنوان اصلی خواسته و پرداخت مبلغ ۶۰/۸۸۰/۰۰۰ریال  اجرای طالق( 

بابت خسارات  ۱/3۵۵/۰۰۰ریال  و مبلغ  لغایت صدور حکم  تاریخ ۱393/۷/۱۴ )تقدیم دادخواست( 

دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد ضمنا خواهان در زمان اجرای حکم مکلف به پرداخت ما 

 به التفاوت هزینه دادرسی می باشد و نفقه آینده فرزند مشترک نیز ماهیانه 2/۴۰۰/۰۰۰ریال تعیین 

می گردد که خوانده مکلف به پرداخت آن می باشد این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

 ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می باشد. شماره:3۸9۰۴/م الف رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده اصفهان

پرونده تماس با بازیکنان راه آهن در کمیته اخالق
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صنایــع  دســتی اصفهــان در طــول قرن هــای متمــادی 
ــان  ــی در جه ــوم ایران ــل ق ــر اصی ــده هن ــوان نماین ــه  عن ب
معرفــی شــده اســت. از ایــن رو اگــر اصفهــان را مهــد 
ــم؛  ــا گفته ای ــق و به ج ــم، به ح ــران بنامی ــتی ای ــع دس صنای
ــی  ــر اصفهان ــی صنعتگ ــری و روان ــای فک ــه ویژگی ه چــرا ک
ــا  ــده ت ــب ش ــت موج ــتکار و قناع ــر، پش ــد ذوق، هن مانن
فرآورده هــای دست ســاز اصفهــان، نه تنهــا در کشــورمان 
 خریــدار فــراوان داشــته باشــد، بلکــه مســافران و گردشــگران 
و عالقمنــدان خارجــی نیــز طالــب دست ســاخته های اصفهــان 

بــا ویژگی هــای خــاص آن باشــند.
ــواع  ــد ان ــز تولی ــن مراک ــی از بزرگ تری ــان، یک اســتان اصفه
ــن  ــران محســوب می شــود. ای ــع دســتی ای ــف صنای مختل
اســتان از روزگار گذشــته مهــد هنرهــای زیبــا و صنایــع 
ظریفــه بــوده اســت؛ اصفهــان در ســه دوره تاریخــی آل بویــه 
ســلجوقیان و صفویــه پایتخــت ایــران بــوده و در ایــن ســه 
 دوره بــه دلیــل حمایــت و نظــر مثبــت شــاهد اوج گرفتن هنر
فرهنــگ، صنایــع دســتی و آثــار تاریخــی ارزشــمند هســتیم 

کــه بــرای نســل های بعــدی بــه یــادگار مانــده اســت.
ــاده  ــان آم ــتی در جه ــع  دس ــوع صنای ــترین تن     بیش

ــوروزی ــافران ن ــتقبال از مس اس
بــه برنامه هــای  بــا اشــاره  عبــاس شــیردل در رابطــه 
ــوروز  اتحادیــه صنــف صنایــع  دســتی اســتان اصفهــان در ن
ــوع  ــترین تن ــا بیش ــز ب ــوروز 1396 نی ــان در ن ــت: اصفه گف
ــوروزی  ــه اســتقبال مســافران ن صنایــع  دســتی در جهــان ب

مــی رود. وی در ادامــه افــزود: ســال جــاری، ســال بســیار 
ــژه  ــع  دســتی و به وی ــرای فروشــندگان صنای ــد و راکــدی ب ب
فروشــندگان حاضــر در میــدان نقــش جهــان، بــازار قیصریــه 
بــود و فروشــندگان و تولیدکننــدگان  و اطــراف میــدان 
امیدوارنــد در ســال جدیــد، اتفاقــات بــه گونــه دیگــری رقــم 

بخــورد.

ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــع  دس ــف صنای ــه صن ــس اتحادی رئی
ــع  دســتی در  ــه افزایــش نیافتــن قیمــت صنای ــا اشــاره ب ب
نــوروز گفــت: قیمت هــا افزایشــی نداشــته و حتــی بــه دلیــل 
رکــود بــازار، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و فشــاری کــه بــر 
هنرمنــدان وارد شــده، قیمــت بعضــی از اقــالم نیــز کاهــش 
یافتــه  اســت. شــیردل در ادامــه بــا تشــکر از بازرســی اصناف 

اســتان تأکیــد کــرد: بازرســی اتــاق اصنــاف اســتان در ســال 
ــاس قاچــاق در  جــاری حضــور پررنگــی در جمــع آوری اجن
ــچ  ــر هی ــال حاض ــت و در ح ــدان داش ــراف می ــطح و اط س

ــن بازارهــا یافــت نمی شــود. جنــس قاچاقــی در ای
ــد  ــرای خری ــن ب ــی ام ــتی، محیط ــع  دس ــازار صنای     ب

ــنامه دار ــوب و شناس ــاس مرغ اجن
وی همچنیــن تصریــح کــرد: مســافران مطمئــن باشــند کــه 
بــازار صنایــع  دســتی، محیطــی امــن بــرای خریــد اجنــاس 
مرغــوب و شناســنامه دار خواهــد بــود؛ کلیــه اجنــاس موجــود 

در بــازار، دارای برچســب قیمــت هســتند. 
رئیــس اتحادیــه صنــف صنایــع اســتان اصفهــان در رابطــه با 
حضــور بازرســان در میــدان نقــش جهــان و بازارهــای اطــراف 
ــا بازرســان  ــاط ب ــا نحــوه ارتب ــه ب ــر در رابط ــت: 31 بن آن گف
ــات  ــا تخلف ــدان و اطــراف آن نصــب شــده ت ــاف در می اصن

احتمالــی بــه ســرعت رســیدگی شــود.
ــازار  ــتی ب ــع  دس ــندگان صنای ــرد: فروش ــد ک ــیردل تأکی ش
اصفهــان، افــراد بســیار شــریف و بافرهنگــی هســتند و 
ــرای  ــا ب حضــور بازرســان و اطالع رســانی های مربوطــه صرف
ــتای  ــا در راس ــاد آن ه ــش اعتم ــافران و افزای ــان مس اطمین
خریــد اجنــاس اصــل و ایجــاد رونــق در بــازار صنایــع  دســتی 

ــان اســت. اصفه
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــع  دس ــف صنای ــه صن ــس اتحادی رئی
ــکار  ــه قلم ــاکاری، پارچ ــته مین ــال گذش ــت: س ــان گف در پای
ــم کاری  ــه، خات ــه ترم ــت روی پارچ ــواع دوخ ــه دوزی و ان  ترم
و ســفال از جملــه صنایــع دســتی بودنــد که بیشــتر از ســایرین 

مــورد پســند مســافران قــرار گرفتنــد و بــه فروش رســیدند.

رئیس صنف صنایع دستی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی

استاد برجسته حوزه علمیه:

 مردم برای چهارشنبه سوری 

عید خود را عزا نکنند
آیــت هللا ناصــر مــکارم شــیرازی 
ــت  ــوای حرم ــه فت ــاره ب ــا اش ب
مراســم چهارشنبه  ســوری اظهار 
داشــت: ایــن فتــوا زمانــی صادر 
ــود  ــنوا وج ــوش ش ــه گ ــد ک ش

داشت. 
بــا  شــیعیان  تقلیــد  مرجــع 
بیــان اینکــه مــردم مراقــب باشــند بــرای چهارشــنبه ســوری 
عیــد خــود را عــزا نکننــد، ادامــه داد: بــا وجــودی کــه در ایــن 
مراســم حــوادث زیــادی رخ داده، امــا هنــوز برخــی مراقبــت 
نمی کننــد. اســتاد برجســته حــوزه علمیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــد، تصریــح کــرد:  والدیــن مســئولیت بچه هــای خــود را دارن
ــی  ــروی انتظام ــانه ها و نی ــدارس، رس ــا، م ــار خانواده ه در کن

ــده دار هســتند. ــردم را عه ــت م ــن امنی مســئولیت تأمی
وی برطــرف کــردن مشــکالت اجتماعــی را وظیفــه ای همگانی 
آســیب های  برطــرف کــردن معضــل  و گفــت:  دانســت 
اجتماعــی کار یــک نفــر و یــک دســتگاه نیســت و همــه بایــد 

در ایــن امــر مشــارکت داشــته باشــند. تســنیم

 مشارکت بیش از ۶ هزار نفر 

در حفظ سوره مبارکه فجر 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه خبــری اتحادیــه 
تشــکل های قــرآن و عترت کشــور، ســیدمحمد موجانــی، مدیر 
روابــط عمومــی اتحادیــه تشــکل های قــرآن و عتــرت کشــور، از 
مشــارکت بیــش از 6 هــزار نفــر در طــرح ملــی »حفــظ ســوره 
مبارکــه فجــر« خبــر داد و گفــت: طــرح حفــظ ســوره مبارکــه 
فجــر از 25 دی مــاه بــا مشــارکت مؤسســات مردم نهــاد قرآنــی 
از سراســر کشــور برگــزار شــد. وی بــا بیــان اینکــه طــرح حفــظ 
ــکل های  ــه تش ــای اتحادی ــه ویژه برنامه ه ــر، از جمل ــوره فج س
ــر  ــه فج ــت ده ــتای گرامیداش ــور در راس ــرت کش ــرآن و عت ق
ــه قــرآن  ــزی جلســات کمیت ــوان کــرد: طــی برنامه ری ــود، عن ب
ــی  ــف قرآن ــای مختل ــه فجــر، برنامه ه  ســتاد بزرگداشــت ده
و فرهنگــی جهــت مشــارکت مؤسســات و تشــکل های سراســر 
کشــور بــه اتحادیــه تشــکل های قــرآن و عتــرت کشــور واگــذار 
ــه  ــتا اتحادی ــن راس ــرد: در ای ــان ک ــی خاطرنش ــد. موجان ش
تشــکل های قــرآن و عتــرت کشــور، برنامه هــای تبلیغــی، 
ترویجــی و قرآنــی مختلفــی را بــا محوریــت مؤسســات 
ــه فجــر«  ــظ ســوره مبارک ــه طــرح »حف قرآنی مردمــی از جمل
ــر  ــه ب ــرد ک ــی ک ــی طراح ــاالن قرآن ــدان و فع ــرای عالقه من ب
ــم  ــه حفــظ قــرآن کری ــد ب اســاس آن حــدود 6200 عالقــه من

ــد. ــظ ســوره فجــر کردن ــه حف ــدام ب اق

معارف

افزایش تعداد اقامتگاه های بوم گردی فعال 

استان یزد 
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــردی  ــرد: بوم گ ــار ک اســتان اظه
ــرام  ــی احت ــا اکوتوریســم، یعن ی
بــه گذشــته و حــال حاضــر 
ــل  ــال ها قب ــه از س ــی ک مردمان
خــاص  زیســت بوم  یــک  در 

زندگی می کنند.
 فاطمــه دانــش یــزدی افــزود: بوم گــردی، واژه پیچیــده 
و غریبــی نیســت؛ رفتــن و بــودن در طبیعــت و عشــق 
ورزیــدن بــه آن اســت؛ ســفری اســت مســئوالنه کــه موجــب 
ــی  ــت زندگ ــگ و کیفی ــت بوم، فرهن ــداری زیس ــد و پای رش

ســاکنان منطقــه گردشــگری خاصــی می شــود.
وی افــزود: یکــی از کســب وکارهای کوچــک گردشــگری 
ــال  ــدت در ح ــه ش ــران ب ــته در ای ــال گذش ــد س ــه در چن ک
توســعه اســت، ایجــاد و توســعه اقامتگاه هــای بوگــردی 
ــتان  ــطح اس ــردی در س ــگاه بوم گ ــون 45 اقامت ــت. تاکن اس
یــزد بــه بهره بــرداری رســیده کــه بــا افتتــاح ایــن دو 
اقامتــگاه بوم گــردی شهرســتان بافــق، تعــداد اقامتگاه هــای 
بوم گــردی فعــال اســتان بــه 46 واحــد رســیده اســت. ایســنا

 اطالعیه سازمان حج و زیارت 

درباره حج تمتع سال 139۶
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســازمان حــج و زیــارت، ایــن ســازمان اعــالم کــرد : فرآینــد 
ــا تامیــن نظــر جمهــوری  ــون ب مذاکــرات حــج 1396 تاکن
اســالمی ایــران پیشــرفت نســبی داشــته و رایزنی هــا 
ــوری  ــی حجــاج جمه ــارات منطق ــق انتظ در راســتای تحق

ــه دارد.  ــان ادام ــالمی همچن اس
ــرات حــج ســال  ــی درخصــوص مذاک ــه قبل ــرو اطالعی پی
آتــی بــه اطــالع هموطنــان عزیــز می رســاند فرآینــد 
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــن نظ ــا تامی ــون ب ــرات تاکن مذاک

ــت.  ــته اس ــبی داش ــرفت نس ــران، پیش ای
ضمــن احتــرام بــه عزیزانــی کــه دغدغه هــای بحــق خــود 
را از طریــق رســانه ها بیــان می کننــد، اعــالم مــی دارد 
ــاج  ــی حج ــارات منطق ــق انتظ ــتای تحق ــا در راس رایزنی ه

ــه دارد.  ــان ادام ــالمی همچن ــوری اس جمه
ــه  ــده هرگون ــالم ش ــا اع ــه باره ــت همچنانک ــی اس بدیه
توافــق نهایــی صرفــا در صــورت فراهــم شــدن بســتر 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــاج جمه ــه حج ــور عزتمندان حض
ــج  ــاس نتای ــن اس ــر ای ــت. ب ــد گرف ــام خواه ــج، انج ح
ــردم شــریف  ــه اطــالع م ــی ب ــرات طــی روزهــای آت مذاک

ــید. ــد رس ــران خواه ای

اخبار کوتاه

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا 

 فرمانــدار شهرســتان شــهرضا گفــت: امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر مربــوط بــه قشــر و گــروه خاصــی در جامعه 

ــی  ــل دین ــن اص ــه ای ــاز ب ــه نی ــوده و هم نب
دارنــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن محســن 
گالبی، فرماندار شهرســتان شــهرضا، در جلســه 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــتاد احی س
ــراد ارشــادکننده در  ــت: اف ــر شــهرضا گف منک
جامعــه بایــد در زمینــه دیــن،  علــم، عطوفــت، 
بخشــندگی و اعتقــادات برتــر باشــند. گالبــی 

بــا اشــاره بــه افــراد برگزیــده در جامعــه عنــوان کــرد: اصــل 
و اســاس مــا بــر باورهــای دینــی بــوده و ضــروری اســت 
در  زمینــه حفــظ فرهنــگ شهرســتان ماننــد حجــاب کوشــا 
باشــیم. وی دربــاره ســرقت های اخیــر احشــام و چهارپایان 
ــراری و  ــه برق ــی در زمین ــه دســتگاه های اجرای ــزود: هم اف

حفــظ امنیــت مــردم و جامعــه مســئول هســتند؛ امــا افــراد 
ــی از  ــد؛ بعض ــئولیت دارن ــود مس ــوال خ ــظ ام ــم در حف ه
ســرقت ها بــه علــت بی احتیاطــی افــراد در زمینــه حفــظ و 

برقــراری امنیــت بــرای امــوال خــود اســت.
ــی  ــری در بعض ــه بی مه ــاره ب ــا اش ــی ب گالب
شــهدا  خانــواده  بــه  نســبت  مــوارد   از 
و نیازمنــدان شهرســتان تصریــح کــرد: بهتــر 
اســت بــه وضعیــت نیازمنــدان بیشــتر توجــه 
ــت:  ــه گف ــهرضا در ادام ــدار ش ــود. فرمان ش
هــر کســی کــه در شــهرضا زندگــی می کنــد 
مســئوالن  وظیفــه  و  بــوده  شــهرضایی 

شهرســتانی خدمت رســانی بــه شــهروندان اســت. 
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن چهارشــنبه 
طرح هایــی  ارائــه  بــا  بایــد  مســئوالن  ســال،  آخــر 
فرهنگ ســازی کننــد تــا ضمــن حفــظ آداب و رســوم 

ــد. ــر نیفت ــه خط ــردم ب ــالمتی م س

معــاون رئیس جمهــور اظهــار کــرد: خوشــبختانه پــس 
ــادی  ــیار زی ــداد بس ــگری تع ــان گردش ــالس راهنمای از اج
گردشــگر جــوان از کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی، ایــران 
ــوان مقصــد  ــه عن ــرای شــش ماهــه اول ســال 201۷ ب را ب

افزایــش  انتخــاب کرده انــد.  گردشــگری 
تقاضــای مــردم دنیــا بــرای ســفر بــه ایــران 
ــچ  ــران هی ــود. ای ــد ب ــی خواه ــاق خوب اتف
منعــی بــرای ورود گردشــگر بــه کشــور نــدارد 
و ایــن فرصــت روزبــه روز بیــش از پیــش در 

حــال فراهــم شــدن اســت. 
ــه  ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــرا احمدی پ زه

کــه گردشــگرانی کــه بــه ایــران ســفر می کننــد بــا ضوابــط 
ایــران کامــال آشــنا هســتند، بیــان کــرد: در اجــالس 
پوشــش  نــوع  دربــاره  وقتــی  راهنمایــان گردشــگری 
ــت  ــان صحب ــا راهنمای ــران ب ــی در ای ــگران بین الملل گردش
کــردم، آن هــا معتقــد بودنــد کــه ایــن نــوع پوشــش 

متفــاوت، خــود نوعــی جاذبــه گردشــگری اســت کــه تجربــه 
ــت. ــرای آن هاس ــدی ب جدی

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان   رئیــس 
ــاید بســیاری از گردشــگران  ــرد: ش ــه ک و گردشــگری اضاف
دنبــال  بــه  می شــوند،  ایــران  وارد  کــه 
باشــند.  ایــران  در  دیگــری  جذابیت هــای 
البتــه مــا ســعی کرده ایــم بــرای آن هــا 

باشــیم. داشــته  برنامه هایــی 
وی گفــت: هنرهــای مــدرن و هنرهای ســنتی 
ایــران بــه صــورت بســیار جــدی و بــا کیفیتــی 
خــوب در حــال توســعه اســت. شــاید یکــی 
ــیب  ــم آس ــل تحری ــه دلی ــران ب ــه در ای ــی ک از مجموعه های
جــدی دیــد، بــازار صنایــع دســتی بــود و متأســفانه بــا وجود 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــرای عرض ــبی ب ــای مناس ــه فضاه اینک
داشــتیم، بــه دلیــل تحریــم، بخــش زیــادی از ایــن صنایــع 
دســتی و صــادرات آن هــا از دســت رفتــه بــود. دنیــای ســفر

فرماندار شهرضا:

امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه تمام اقشار است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

هیچ منعی برای ورود گردشگران به ایران نداریم 

حتما بخوانید!
هیچ منعی برای ورود گردشگران ...

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

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

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

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

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

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

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

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003214 کالسه پرونده 139211402018000235 آقای محمد جواد کلباسی 

فرزند کاظم  بشماره شناسنامه 1088 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

212.۷3 متر مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پالک 103  اصلی واقع در دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:10۷9 /3۷/05/الف/م به تاریخ 95/12/01

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

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

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

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

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

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 13956030202300136۷مورخ 1395/10/30 و رای 

اصالحی 139560302023001664مورخ 1395/11/30  آقای سید مجتبی حسینی    به شماره شناسنامه 

64۷25 کدملی 1281۷43321 صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 98/84 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3292- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/19 

شماره : 3۷614/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

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

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

برابر رای شماره 1395603020230016۷0مورخ 1395/11/30  نمایند. ردیف 1-  به مرجع قضایی تقدیم  را 

آقای سید حسن روحانی اصفهانی    به شماره شناسنامه 48009 کدملی 12815۷۷146 صادره از اصفهان  

فرزند سید عبداله   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷8/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 

فرعی از 9223- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/19 

شماره : 3۷۷55/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

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

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001666مورخ 1395/11/30 آقای 

علی محمد نیک نداف    به شماره شناسنامه 60 کدملی 1291059131 صادره از اصفهان  فرزند حسین   بر 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24/54 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۷ فرعی از 3203- اصلی 

واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری شده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/4  

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/19 

شماره : 3۷85۷/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

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

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001651مورخ 1395/11/30 خانم 

خدیجه بیگم باقری درچه    به شماره شناسنامه 3۷ کدملی 1141809958 صادره از خمینی شهر  فرزند 

سید علی نسبت به       13 سهم مشاع از ۷2 سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 222/48  

متر مربع مفروزی از پالک شماره 4212- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023001653مورخ 1395/11/30 

آقای ناصر قطبی قارنه به شماره شناسنامه 19188 کدملی 11984۷1۷86 صادره از شهرضا  فرزند حسن 

نسبت به      58 سهم مشاع از ۷2 سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به 

مساحت 222/48  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4212- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/4   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/19 

شماره : 3۷۷32/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

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

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001635مورخ 1395/11/30 

آقای مهدی زرکوب به شماره شناسنامه 8۷ کدملی 1285243846 صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت 

به         35 سهم مشاع از ۷2 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 332 متر مربع مفروزی از 

پالک شماره 5161 و 5162- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.ردیف 2- برابر رای شماره 13956030202300163۷مورخ 1395/11/30 آقای مرتضی زرکوب    

به شماره شناسنامه 646 کدملی 12852۷4611 صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت به       14 سهم 

مشاع از ۷2 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 332 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5161 و 

5162- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.3- برابر 

شناسنامه  شماره  به  زرکوب     حمیدرضا  آقای   1395/11/30 139560302023001639مورخ  شماره  رای 

32223 کدملی 0033349851 صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به        8 سهم مشاع از ۷2 سهم    

ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 332 متر مربع مفروزی 

از پالک شماره 5161 و 5162- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که موروثی و در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.4- برابر رای شماره 139560302023001641مورخ 1395/11/30 خانم بهشتین 

زرکوب    به شماره شناسنامه 13۷9 کدملی 006۷294۷58 صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به         4 

سهم مشاع از ۷2 سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 

332 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5161 و 5162- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان  که موروثی 

اولیه محرز گردیده است.5- برابر رای شماره 139560302023001643مورخ  ازای مالکیت مشاعی  و در 

تهران   از  به شماره شناسنامه 5443 کدملی 0059899204 صادره  زرکوب     1395/11/30 خانم سپیده 

فرزند احمد نسبت به           4 سهم مشاع از ۷2 سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء 

ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 332 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5161 و 5162- اصلی واقع 

برابر رای  اولیه محرز گردیده است.6-  ازای مالکیت مشاعی  در بخش 2 ثبت اصفهان که موروثی و در 

به شماره شناسنامه 2۷15  زرکوب     شماره 139560302023001645مورخ 1395/11/30 خانم سیمین 

کدملی 0036460834 صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به        4 سهم مشاع از ۷2 سهم    ششدانگ 

یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 332 متر مربع مفروزی از پالک 

شماره 5161 و 5162- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که موروثی و در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

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

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/19 

شماره : 3۷۷۷5/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه 
 998683۷000 تاریخ تنظیم : 1395/11/18 شماره پرونده: 686  شماره دادنامه: 95099۷683۷002۷34 

خانواده  دادگاه   10 شعبه   950998683۷000686 پرونده کالسه    950۷3۷ شعبه:  بایگانی  شماره   950

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: خانم اعظم کردگاری فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان - 

خیابان جی - خیابان مهر - کوی کهکشان - پالک 62- کد ملی 128۷0۷6645-همراه 09380315545 

خوانده: آقای اصغر آقاجانی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 

گردشکار دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 

نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم اعظم کردگاری فرزند غالمرضا به طرفیت آقای اصغرآقاجانی 

فرزند مرتضی به خواسته ی صدور حکم طالق مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلسه رسیدگی 

بیان نمود که )ما حدودا 24 سال است ازدواج کردیم و دارای دو فرزند به نام های امیر 22 ساله و آیدا 

9 ساله هستیم همسرم از تاریخ 93/6/3منزل مشترک را ترک کرد دیگر به منزل مشترک بازنگشت و 

هیچ خبری از وی نیست و حتی پرونده ای در خصوص مفقودیت وی نیز تشکیل شد که تا کنون به نتیجه 

نرسیده است لذا با توجه به ترک منزل وی و عدم پرداخت نفقه و به دلیل تخلف وی از شروط ضمن العقد 

تقاضای صدور حکم طالق را دارم همسرم اعتیاد به مواد مخدر از نوع شیشه داشت و  و اکثرا منزل را ترک 

می کرد من نسبت به مهریه اقدام کرده ام و یک سکه از مهریه را در تبادل طالق بذل می کنم و نسبت به 

سایر حقوق مالی جداگانه اقدام می کنم در خصوص نفقه فرزندان جداگانه اقدام می کنم و فرزندان در 

نزد من نگهداری می شوند( اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان حکایت از ان دارد که زوج سه 

سال است منزل مشترک را ترک کرده و هیچ خبری از وی نیست در این مدت نفقه ای پرداخت نکرده 

به شماره 93/143-95/10/11حاکی  آگاهی  اداره  از  .پاسخ استعالم  به مواد مخدر داشته است  اعتیاد  و 

است در تاریخ 95/3/6 فقدان آقای اصغر آقاجانی فرزند مرتضی به آن اداره اعالم و علیرغم تحقیقات 

تا این لحظه از حیات یا ممات وی اطالع دقیقی در دست نیست علیهذا دادگاه پس از احراز وجود علقه 

زوجیت فی مابین طرفین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، 

پاسخ استعالم از اداره آگاهی و تأئید فقدان وی از ناحیه مرجع انتظامی، اظهارات گواهان تعرفه شده از 

ناحیه خواهان، عدم حضور خوانده جهت هر گونه دفاع مؤثر در رد دعوی خواهان علیرغم ابالغ به وی از 

طریق نشر آگهی، نظریه مشاور محترم قضائی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به لحاظ احراز تخلف 

زوج از بندهای 1و8 شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه مستندا به ماده 119 قانون مدنی 9 مواد 

26،2۷،29 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط أعمال وکالت طالق توسط زوجه صادر و اعالم 

می گردد نوع طالق با عنایت به بذل یک سکه از مهریه بائن وعده طالق سه طهر است نظر به اینکه زوجه 

در خصوص مابقی مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از حسب مورد بر عهده مجری صیغه طالق است در 

صورت عدم حضور زوج در دفترخانه علی رغم اخطاریه زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلق نماید 

رای قطعی است  ابالغ  تاریخ  از  ماه پس  اعتبار حکم طالق شش  فرزند کبیرند مدت  دارای دو  زوجین 

 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان

 است . ق / 

شماره :38966/م الف  رییس شعبه 10 دادگاه خانواده - شفیع زاده

دادنامه
پرونده:9509980364600806  شماره   1395/09/01  : تنظیم  تاریخ  دادنامه:95099۷035380130۷  شماره 

شماره بایگانی شعبه:950856 پرونده کالسه 9509980364600806  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 

الدین  پیرنجم  محمدحسین  آقای  شاکی:   95099۷035380130۷ شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی 

کلیچه فرزند علی به نشانی اصفهان-اصفهان خ آتشگاه جنب بانک ملی روبروی درمانگاه متهم: آقای اصغر 

مکتوبیان به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1. تخریب 2. توهین به اشخاص عادی

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ 

رأی می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای اصغر مکتوبیان که حسب اوراق پرونده و کیفرخواست 

متواری اعالم شده است مبنی بر تخریب عمدی موتورسیکلت موضوع شکایت اقای محمدحسین پیرنجم 

الدین کلیچه فرزند علی دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ، گزارش تحقیقات محلی و تصاویر مربوط به موتورسیکلت شاکی و عدم حضور متهم در دفاع از 

خود و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستند به ماده 6۷۷ قانون مجازات 

اسالمی در بخش تعزیرات رای به محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد 

و اما در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر توهین با توجه به فقدان ادله اثباتی و با استناد به اصل کلی برائت و 

ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت صادر و اعالم می شود. رأی صادره در قسمت محکومیت 

غیابی و در مجموع ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد. ف/

سجاد پناهی رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 اصفهان شماره:38898

دادنامه
شماره دادنامه: 95099۷0351501885 تاریخ تنظیم : 12/01/ 1395 شماره پرونده:9509980351500۷42 

حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه    9509980351500۷42 پرونده کالسه:  شعبه:950896  بایگانی  شماره 

وکالت  با  ایران  صادرات  بانک  خواهان:   95099۷0351501885 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

خانم الهه صباغی فرزند رمضان به نشانی اصفهان - خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعی مساختمان 

الماس طبقه 6 واحد 61۷ خواندگان: 1. آقای امیر عباس سامع فرزند سید فخرالدین 2. آقای سید فخر 

الدین سامع فرزند سید حسین همگی به نشانی مجهول المکان 3. آقای علیرضا امیری شهبازی فرزند 

حسین به نشانی اصفهان-خ گلزار جنوبی - ک شهید افیونی زاده - پ 61

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت 4. مطالبه وجه 

بابت ... گردشکار دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی 

دادگاه خانم الهه صباغی به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت آقایان سید فخرالدین سامع فرزند سید 

حسین ، امیر عباس سامع فرزند سید فخرالدین و علی رضا امیری شهبازی فرزند حسین دادخواستی 

به خواسته مطالبه مبلغ 5/412.24۷.564 ریال بابت تسهیالت اعطایی به شماره 948۷6211۷19 مورخ 

11/ ۷/ 94 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه برمبنای قرارداد منعقده از قرار روزانه 5.640.000ریال 

تقدیم نموده است . خواندگان ردیفهای اول و دوم علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت 

نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند خوانده ردیف سوم هم در جلسه رسیدگی شرکت 

و ضمانت خود و عدم پرداخت وام گیرندگان را تائید نموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت 

مستندًا به مواد 198، 515، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، 230 

قانون مدنی و 403 قانون تجارت خواندگان رامتضامنا به پرداخت پنج میلیارد و چهارصد و دوازده میلیون و 

دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و شصت و چهار ریال بابت اصل خواسته همچنین یک میلیارد و نهصد 

و دومیلیون و پانصد و دو هزار و هفتصد و یک ریال از زمان سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست ، خسارت 

تا زمان وصول که محاسبه خواهد  از قرار روزانه 5.640.000 ریال  از تاریخ تقدیم دادخواست  تاخیر تادیه 

الوکاله در حق خواهان  گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی هزینه دادرسی و حق 

محکوم می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول و دوم غیابی ظرف بیست روز پس از 

تاریخ ابالغ قابل و اخواهی در همین دادگاه و سیسی ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی و 

نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 

 اصفهان می باشد خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر وکالت را در زمان اجراء پرداخت

 نماید.

محمد رضا راجی - رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره:38909/م الف 313
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پیامبر صلی اهلل علیه و آله:

ْفَق َو ُیعیُن َعَلْیِه.  ِاّنَ اهللَ  ُیِحّبُ الّرِ

خداوند مدارا کردن را دوست دارد و بر آن 

یارى می دهد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

2   ْC

-2   ْC

6   ْC

5   ْC

14  ْC

13   ْC

16   ْC

16   ْC

ـــمـــاره 389 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیکیمیای وطن

نمایــش »ایــن بــاد موافــق نیســت...« بــه نویســندگی 
ــروه نمایشــی  ــورش شــمس، کاری از گ ــی ک و کارگردان
»کوچــه« از ســوی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــالن  ــفندماه در س ــا 15 اس ــان از 3 ت ــهرداری اصفه ش

کوچــک تــاالر هنــر بــه روی صحنــه رفــت.
ایــن نمایــش بــا دســتیار کارگردانــی امیــر مــرادی 
طراحــی صحنــه کــورش شــمس و طراحــی لبــاس 
ــام  ــه ن ــا حضــور 4 بازیگــر ب ــرک قشــقایی و ب ــا زی رؤی
رؤیــا زیــرک قشــقایی در نقــش زن، کمنــد شــمس در 
ــرزاد مشکل گشــا در نقــش ســهراب  نقــش ســتاره، مه
و نســرین قجاونــد در نقــش مامــازار یــا دختــر بــه اجــرا 

ــد. درآم
    نمایــش عشــق، نفــرت و انتقــام در بســتر 

زار و  جنــوب  آیین هــای 
ــا  ــت ب ــام اس ــرت و انتق ــق، نف ــتان عش ــش، داس نمای
 نگاهــی در بســتر بعضــی از آیین هــای جنــوب، زار 
ــی را  ــت اصل ــش محوری ــه در نمای ــدن ک ــخیر ش و تس

دارد.
 داســتان در ابتــدا از دیــدگاه دختــر نمایــش اجــرا 
می شــود؛ امــا پــس از آن معشــوق دختــر کــه پســری 
ــردازد و در  ــت می پ ــه روای ــت، ب ــهراب اس ــام س ــه ن ب
ــگاه زن نمایــش داده می شــود. نهایــت همــه چیــز از ن
    نویســنده ای کــه در مســیر نمایشنامه نویســی بــه 

کارگردانــی روی آورده اســت
نمایــش  کارگــردان  و  نویســنده  شــمس،  کــورش 
 »ایــن بــاد موافــق نیســت...«، متولــد 1350 بــوده 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  و  گچســاران  از  را  تئاتــر  و 
ــه 35  ــک ب ــه حــال نزدی ــا ب ــرده اســت. او ت شــروع ک
نمایــش را نویســندگی یــا کارگردانــی کــرده اســت. 
داســتان کوتــاه  نویســنده  بیشــتر   کارگردانــی کــه 
ــه  ــی ب ــیر نمایشنامه نویس ــوده و در مس ــنامه ب و نمایش

ــت. ــی روی آورده اس کارگردان
کــورش شــمس می گویــد: نمایــش »ایــن بــاد موافــق 
نیســت...«، نگاهــی بومــی نیســت؛ بلکــه نگاهــی 
ــن آن  ــه زار در بط ــت ک ــاق اس ــن اتف ــه ای ــامدرن ب پس

ــود دارد. وج
    بدون زمان و مکان خاص

ــی  ــای ثابت ــاق، جغرافی ــن اتف ــد: ای ــه می ده وی ادام
نــدارد و مکانــی را بــرای شــما جلوه گــر نمی ســازد؛ 
ــا هــر جــای  ممکــن اســت همیــن قصــه در فرانســه ی
ــن  ــم در ای ــان ه ــه زم ــا مقول ــد. ب ــاق بیفت ــر اتف دیگ
ــی  ــید؛ یعن ــدگاه رس ــن دی ــه همی ــوان ب ــش می ت نمای
ــاده  ــد اتفــاق افت ــی و تاریخــی می توان ــازه زمان در هــر ب

باشــد.
   نفرت، زار و روان پریشی در روایتی تاریک

ــت...«  ــق نیس ــاد مواف ــن ب ــردان »ای ــنده و کارگ نویس
ــرت  ــد: نف ــیر می کن ــه تفس ــش را این گون ــوع نمای موض
ــه  ــه ب ــم شــده، پســری ک ــه او ظل ــه ب ــی ک از ســوی زن
ــه  ــری ک ــا و عاشــق شــده و روان پریشــی دخت زار مبت
واقعیــت اتفاقــی را کــه برایــش افتــاده، فهمیــده و درک 

کــرده اســت.
وی تصریــح می کنــد: ایــن نمایــش 5 قطعــه موســیقی 
ــادآور فضــای  ــرای مخاطــب ی ــا وجــود اینکــه ب دارد و ب
ــیقی  ــا، موس ــدام از آن ه ــچ ک ــا هی ــت، ام ــوب اس جن
بومــی جنــوب ایــران نیســت؛ بلکــه همــه آن هــا قطعــات 
ــه  ــی ک ــه قطعات ــتند؛ از جمل ــی هس ــیقی غیرایران موس
ــا  ــکا، موســیقی کشــور ســومالی، کوب ــه متالی ــق ب متعل

ــد. ــمار می رون ــه ش ــتان ب ــد و مغولس هن
ــای  ــه کهن الگوه ــرا ب ــن اج ــی ای ــب مفهوم     قال

ــردد ــوب برمی گ ــه جن ــگ عامیان فرهن
مجیــد صدیقــی، کارگــردان و مــدرس تئاتــر، دربــاره ایــن 
ــرا  ــن اج ــی ای ــب مفهوم ــه قال ــد: وج ــش می گوی نمای
بــه کهن الگوهــای فرهنــگ عامیانــه جنــوب برمی گــردد 
کــه خــود ریشــه در فرهنــگ بســیار غنــی بومیــان 

ــا دارد. شــمال آفریق
ــادات  ــن و زار از اعتق ــاد ج ــگ ب ــاس فرهن     اس

پرتقالی هاســت آفریقایــی  برده هــای 
ــاد  ــن ب ــاد ج ــد ب ــی مانن ــد: باورهای ــه می ده وی ادام
آوردن  و  پرتقالی هــا  زمــان حضــور  از  زار  و  مشــایخ 
برده هــای آفریقایــی بــه همــراه خــود در جنــوب ایــران 

ــرده اســت.  ــه ک رخن
ــا  ــروج پرتقالی ه ــس از خ ــا پ ــل آفریق ــردم اه ــن م ای
ــدند  ــا ش ــهروندی آنج ــه ش ــوی از جامع ــران، عض  از ای

و باورهای خود را به آن منطقه منتقل کردند.
    فــرم، ادامــه منطقــی معنــا و معنــا ادامــه شــکل 

اجراست
ایــن کارگــردان بــا بیــان اینکــه شــیوه اجرایــی متناســب 
بــا روایــت داســتان اســت کــه فــرم هماهنگ و ســاختار 
مشــابهی را بــا متــن ایجــاد می کنــد، خاطرنشــان کــرد: 
بــه همــان انــدازه کــه فــرم اجــرای نمایــش »ایــن بــاد 
موافــق نیســت...« تولیــد معنــا و محتــوا می کنــد  
ــد  ــاختار را می ده ــنهاد س ــا پیش ــه م ــوا ب ــا و محت معن
ــه  ــا ادام ــا و معن ــه منطقــی معن ــرم ادام ــه نوعــی ف و ب

شــکل اجراســت.
ــا  ــه نمایش ه ــتن این گون ــرای نوش ــمس ب ــورش ش ک
باورهــای  و  آیین هــا  افســانه ها،  دربــاره  ســال   5
تحقیــق  بلوچســتان  و  سیســتان  و  جنــوب کشــور 
نیســت...«  موافــق  بــاد  »ایــن  نمایــش  و  کــرده 
ــن  ــع ای ــت. در واق ــاره زار اس ــش او درب ــومین نمای س
نمایــش، دومیــن تئاتــری اســت کــه در ایــن مــورد در 
ــش او  ــر نمای ــه و دیگ ــه رفت ــان روی صحن ــهر اصفه ش
ــن در  ــش از ای ــه پی ــت ک ــرن« اس ــوع زار »ته ــا موض ب

ــد. ــرا در آم ــه اج ــان ب اصفه

نگاهی پسامدرن به اتفاقی در بستر باِدجن و زار
 »این باد موافق نیست...«، نمایش عشق، نفرت و انتقام

معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای اســتان 
رؤســای  بــا حضــور  در جلســه ای کــه  اصفهــان 
مشــاوران  خودگــردان،  مناطــق  و  فنی مهندســی 
ناظــران و کارکنــان معاونــت مهندســی و توســعه 
ــارب  ــال تج ــات، انتق ــادل اطاع ــر تب ــد، ب ــزار ش برگ
ــت  ــته، دق ــوزش پیوس ــش، آم ــطح دان ــای س ارتق
و ســرعت در انجــام کارهــا، بهره گیــری از دانــش 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــکاری و همدل ــن، هم نوی
امیرحســین حکمتیــان بــا بیــان اینکــه اجــرای 
پروژه هــای عمرانــی در بخــش آب و فاضــاب از 
حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت، اظهــار داشــت: 
ارتبــاط  آبفــا  شــرکت  خدمــات  ســطح  ارتقــای 
مســتقیم بــا اجــرای دقیــق و به موقــع پروژه هــا 
دارد؛ بنابرایــن فعــاالن در ایــن بخــش بایــد بــا 
ــن  ــوژی نوی ــا و تکنول ــش روز دنی ــری از دان بهره گی
ــت  ــته اس ــوزش پیوس ــتلزم آم ــر مس ــن ام ــه ای ک
ــر را  ــتر و مطلوب ت ــه بیش ــات هرچ ــای خدم زمینه ه
بــه مــردم مهیــا ســازند.وی خطــاب بــه پیمانــکاران 
بــا  عنــوان کــرد:  جلســه  در  حاضــر  ناظــران  و 
توســعه یافته،  کشــورهای  برق آســای  پیشــرفت 
دیگــر نمی تــوان بــه روش ســنتی اقــدام بــه اجــرای 
ــی  ــد پیمانکاران ــاس بای ــن اس ــر ای ــرد. ب ــا ک پروژه ه
ــان در اجــرای  ــای اســتان اصفه ــا شــرکت آبف ــه ب ک
ــه  ــنتی و ب ــه روش س ــد ب ــکاری دارن ــا هم پروژه ه
ــند؛  ــا نباش ــرای پروژه ه ــدد اج ــی درص ــیوه قدیم ش
ــه  ــوع فعالیــت پاســخگوی خدمــات بهین چــرا کــه ن
و مطلــوب شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان نیســت. 
گــواه ایــن مطلــب موفقیت هــای اخیــر شــرکت 
ــن  ــرد ای ــی عملک ــان در ارزیاب ــتان اصفه ــای اس آبف
شــرکت در وزارت نیــرو، شــرکت مهندســی آب و 
ــتان  ــی اس ــهید رجای ــنواره ش ــور، جش ــاب کش فاض
ــی  ــت.معاون مهندس ــر جشنواره هاس ــان و دیگ اصفه
ــا بیــان  و توســعه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ب
اینکــه در گذشــته شــرکت ها تأکیــد بــر داشــتن 
ــر  مدیــر مهندســی داشــتند، در حالــی کــه امــروزه ب

برخــورداری از مهندســی مدیــر تأکیــد می شــود، 
اظهــار داشــت: امــروزه بایــد هــر شــخصی کــه 
ــر  ــک مدی ــد ی ــد، مانن ــذار ش ــه او واگ ــئولیتی ب مس
ــا  ــد و ب ــت کن ــی مدیری ــه خوب ــه را ب ــای محول کاره
ابتــکار و نــوآوری درصــدد انجــام آن مســئولیت 
ــر  ــا اگ ــد؛ مطمئن ــن باش ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
ایــن فرآینــد توســط تک تــک نیروهــای بــه کار 
مجموعــه  نهایــت  در  شــود،  اعمــال  گرفته شــده 
موفــق  بســیار  زمینه هــا  همــه  در  آبفــا  شــرکت 
ــود را  ــی خ ــالت اصل ــت رس ــود و در نهای ــد ب خواه
کــه همــان ارائــه خدمــات بهینــه و پیوســته بــه 
ــه نحــو مطلــوب انجــام خواهــد  مشــترکان اســت، ب
ــا  ــرکت آبف ــر ش ــال های اخی ــبختانه در س داد؛ خوش
ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم ــیار موف ــه بس ــن زمین در ای

حکمتیــان هماهنگــی، هم افزایــی و همــکاری در 
اجــرای پروژه هــا را بســیار ضــروری خوانــد و تصریــح 
کــرد: فعــاالن صنعــت آبفــا در اســتان اصفهــان بایــد 
ــه  ــک مجموع ــا، ی ــرکت آبف ــه ش ــد ک ــر بگیرن در نظ
ــا دقــت،  ــی آن ب ــی اســت کــه محصــول نهای خدمات
ــراد حاصــل می شــود  ــک اف ــد و تخصــص تک ت تعه
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــعی کنن ــد س ــاالن بای ــه فع  و هم
را  بیشــتری  هم افزایــی  بســترهای  همــکاری،  و 

ــا بهتریــن  ــا محصــول نهایــی شــرکت ب رقــم زننــد ت
کیفیــت و پیوســته در اختیــار مشــترکان قــرار گیــرد.
ــه دلبســتگی ســازمانی خاطرنشــان  ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: در مدیریــت جدیــد، دلبســتگی ســازمانی 
ــه  ــه کاری ب ــرادی ک ــت اســت؛ اف ــز اهمی بســیار حائ
آن هــا محولــه شــده و بــا عاقمنــدی پیگیــر هســتند 
و بــا شــور و اشــتیاق بــه انجــام وظیفــه می پردازنــد 
ــواده  ــط کار و خان ــی در محی ــاظ روح ــا از لح مطمئن
ــق و  ــا عش ــه ب ــرا ک ــتند؛ چ ــاداب تر هس ــیار ش بس
عاقــه کارهــا را دنبــال می کننــد. پــس بایــد دلبســته 
ســازمان باشــیم تــا تعهــد ســازمانی خــود را بــه نحــو 
ــی و  ــانیم.معاون مهندس ــرانجام برس ــه س ــن ب احس
ــت در  ــن معاون ــت های ای ــی از یاس ــه بعض ــعه ب توس
ســال 96 پرداخــت و افــزود: دفتــر فنــی، مغــز متفکــر 
ــا  ــران ب ــده از ناظ ــال آین ــت؛ در س ــرای طرح هاس اج
تجربــه و توانمنــد فنــی الزم بهره منــد می شــویم، 
ــرد،  ــرار می گی ــتور کار ق ــا در دس ــطح بندی نیروه س
همچنیــن مشــاوران و ناظــران بــه طــور دقیــق 
ارزیابــی می شــوند و از نیروهــای خــاق کــه بــا 
ــه انجــام  ــد منجــر ب ــه ایده هــا و طرح هــای جدی ارائ
ــا  ــن شــکل و کاهــش هزینه ه ــه بهتری ــا ب فعالیت ه

می شــوند حمایــت مالــی و معنــوی می شــود.
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شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی محیــط زیســت 
ــی« در  ــاد مقاومت ــبز، اقتص ــاد س ــعار »اقتص ــا ش ب
محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 
 برگــزار شــد و فــوالد مبارکــه بــا حضــوری ســبز 
و گســترده در ایــن نمایشــگاه، آخریــن دســتاوردهای 
ــه  ــت. ب ــش گذاش ــه نمای ــود را ب ــت محیطی خ زیس
ــداری  ــرکت در پای ــن ش ــئوالنه ای ــاش مس ــاس ت پ
 ثبــات، رشــد و بالندگــی ایــن صنعــت، تندیــس 
و لــوح تقدیــر ایــن نمایشــگاه بــه فــوالد مبارکــه اهــدا 

. شد
بین المللــی  نمایشــگاه  شــانزدهمین  افتتاحیــه   
محیــط زیســت بــا حضــور معصومــه ابتــکار معــاون 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و رئی رئیس جمه
ــه  ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــت، محمدج زیس

حجت االســام مجیــد انصــاری معــاون حقوقــی 
رئیس جمهــور، وزرای محیــط زیســت کشــورهای 
هماهنگ کننــده  مســئول  و  ایتالیــا  و  آلمــان 
ــی  ــل دائم ــا در مح ــه اروپ ــت اتحادی ــط زیس محی

شــد.  برگــزار  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــاون  ــه، مع ــن گــزارش در مراســم افتتاحی ــر ای ــا ب بن
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و رئی رئیس جمه
زیســت گفــت: پــس از توافــق برجــام، فرصــت 
ــادالت بین المللــی در حــوزه محیــط  همکاری هــا و تب

زیســت فراهــم شــده اســت. 
بنــا بــر ایــن گــزارش، دکتــر کرباســیان معــاون 
ــت  ــس هیئ ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
ــی  ــاون حقوق ــاری مع ــد انص ــران، مجی ــی ای معدن
رئیس جمهــور، متصــدی معــاون محیــط زیســت 
ــر  ــی مدی ــت، ظهراب ــط زیس ــازمان محی ــانی س انس

کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان و معاونــت 
اســتراتژیک ســازمان انرژی هــای نــو و برخــی دیگــر 
ــد  ــه بازدی ــوالد مبارک ــه ف ــات کشــوری از غرف از مقام
ــت محیطی  ــتاوردهای زیس ــن دس ــا آخری ــرده و ب ک

ــن شــرکت آشــنا شــدند.  ای
همچنین متخصصان، دانشــگاهیان، فعاالن، دوســتداران 
بــا حضــور  زیســت  محیــط  بــه  عاقه منــدان  و 
در غرفــه فــوالد مبارکــه بــه تبــادل اطاعــات بــا 

کارشناســان فــوالد مبارکــه پرداختنــد. 
بازدیدهــا  ایــن  بــر  عــاوه  اســت  ذکــر  شــایان 
ــا و شــرکت های  ــا گروه ه ــی ب ــا و مذاکرات گفت وگوه
ــان  ــه، آلم ــا، فرانس ــت محیطی از ایتالی ــال زیس فع
کانــادا و اســلوونی و شــرکت های داخلــی برگــزار 
ــای  ــر انرژی ه ــد ب ــا تأکی ــا ب ــتر آن ه ــه بیش ــد ک ش
نــو و رویکــرد بازیافــت انــرژی حرارتــی در صنعــت و 
مدیریــت پســماند و ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی 

ــود. ــراه ب هم
    کاشــت درختــان انبــوه کــم آب در فــوالد 

ــت ــمند اس ــه، ارزش مبارک
رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو در حاشــیه ایــن 
بازدیــد و دربــاره نمایشــگاه اظهــار کــرد: شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی محیــط زیســت، کاری بســیار 
ارزشــمند اســت. یکــی از اقدامــات مهم در نمایشــگاه 
ــه اهمیــت محیــط  ــود کــه تمامــی ســازمان ها ب آن ب

زیســت توجــه کننــد. 
شــرکت های  و  ســازمان ها  افــزود:  کرباســیان 
ــده در  ــای انجام ش ــدی کاره ــور ج ــه ط ــف ب مختل
ــه  ــگاه ارائ ــن نمایش ــت را در ای ــط زیس ــوزه محی ح
ــه  ــوالد مبارک ــوزه ف ــه در ح ــور نمون ــه ط ــد. ب کرده ان
هــزاران هکتــار نهالــی کــه نیــاز کمتــری بــه آب 

ــت.  ــده اس ــته ش ــد، کاش دارن
چنیــن اقداماتــی در حــوزه معــادن نیــز قابــل مشــاهده 

است.

    نباید از محیط زیست ترسید
وی تأکیــد کــرد: بــدون شــک بایــد در حــوزه محیــط 
زیســت بیــش از امــروز هزینــه شــود. نبایــد از 
ــد ســرمایه گذاری  ــط زیســت ترســید، بلکــه بای محی
ــات  ــود. اقدام ــام ش ــه انج ــن زمین ــتری در ای بیش
ــع  ــای صنای ــادن و واحده انجام شــده در بعضــی مع
معدنــی حاکــی از آن اســت کــه معــدن می توانــد بــه 
حفــظ محیــط زیســت کمــک کنــد؛ امــا ایــن موضــوع 
نیازمنــد صــرف هزینه هایــی بیــش از گذشــته و 
اســتفاده از فناوری هــای برتــر در ایــن حــوزه اســت. 
ــح  ــه تصری ــدرو در ادام ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی
ــانزدهمین  ــه از ش ــدی ک ــبختانه در بازدی ــرد: خوش ک
داشــتم  زیســت  محیــط  بین المللــی  نمایشــگاه 
محیــط  قوانیــن  رعایــت  بــه  ســازمان ها  توجــه 
زیســت قابــل درک بــود. بــا توجــه بــه اهمیــت 
محیــط زیســت، اســتفاده از فنــاوری نویــن در ایــن 
حــوزه می توانــد بــه کاهــش آســیب های وارد از 
ســوی بخــش معــدن کمــک کنــد؛ امــا ایــن اتفــاق با 
ارتبــاط میــان کشــورهای صاحــب فنــاوری امکان پذیــر 
ــی  ــات مهم ــی از موضوع ــه داد: یک ــود. وی ادام می ش
ــع  ــادن و صنای ــه ســازمان توســعه و نوســازی مع ک
ــرار داده  ــتور کار ق ــدرو( در دس ــران )ایمی ــی ای معدن
ــه داخــل کشــور  ــد ب ــاوری جدی ــال فن موضــوع انتق

اســت.
ــظ  ــه دار حف ــه، طالی ــوالد مبارک ــدوارم ف     امی

ــود ــت ش ــط زیس محی
ــر  ــام دکت ــت حجت االس ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
مجیــد انصــاری، معــاون حقوقــی رئیس جمهــور، 
ــنایی  ــن آش ــه ضم ــوالد مبارک ــه ف ــد از غرف در بازدی
مبارکــه  فــوالد  زیســت محیطی  فعالیت هــای  بــا 
ــرد  ــه اشــاره ک ــوالد مبارک ــه ف ــه دلبســتگی خــود ب ب
احــداث  فعالیت هــای  آغــاز  ابتــدای  از  و گفــت: 
کارخانــه در جریــان ایــن فعالیت هــا بــوده و هســت 

و همچنــان اخبــار پیشــرفت های ایــن شــرکت را 
ــوالد  ــرکت ف ــت ش ــد اس ــد و عاقه من ــال می کن دنب
مبارکــه چــون ســایر عرصه هــا، طایــه دار حفــظ 

ــد.  ــت باش ــت در صنع ــط زیس محی
ــانی  ــت انس ــط زیس ــاون محی ــدی، مع ــر متص دکت
ــه  ــور در غرف ــا حض ــز ب ــت، نی ــط زیس ــازمان محی س
بــا آخریــن تاش هــای  فــوالد ضمــن آشــنایی 
صورت پذیرفتــه در زمینــه حفــظ محیــط زیســت 
ــتانداردهای  ــت اس ــظ و رعای ــه، حف ــوالد مبارک در ف
زیســت محیطی را از وظایــف ســازمان ها برشــمرد 
ــط  ــازمان محی ــت و س ــارکت صنع ــزوم مش ــر ل و ب
زیســت در تدویــن و به روزرســانی اســتانداردهای 

زیســت محیطی تأکیــد کــرد.
    از گام هــای جدیــد زیســت محیطی فــوالد 

مبارکــه اســتقبال می کنیــم
ظهرابــی، مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان 

ــود کــه از غرفــه فــوالد مبارکــه  از دیگــر مســئوالنی ب
بازدیــد کــرد. 

جدیــد  رویکردهــای  بــا  آشــنایی  ضمــن  وی 
فــوالد مبارکــه در زمینــه حفــظ محیــط زیســت 
ــتفاده از  ــرژی و اس ــع، ان ــظ مناب ــر حف ــد ب ــا تأکی ب
ــره وری مصــرف  ــود به ــر و بهب ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــود  ــندی خ ــه، خرس ــوالد مبارک ــرکت ف ــرژی در ش ان
را از گام هــای تــازه در فــوالد مبارکــه ابــراز و بــر 
ــا  ــی ب ــع معدن ــر صنای ــزوم همــکاری بیشــتر و بهت ل
ــدار  ــعه پای ــرد توس ــا رویک ــت ب ــط زیس  ادارات محی
 و اقتصــاد مقاومتــی بــا حفــظ محیــط زیســت تأکیــد 

کرد.
ــرژی  ــره وری ان ــش به ــد افزای ــن بازدی  ایشــان در ای
 جلوگیــری از اتــاف انــرژی بــه صــورت گرمایــی 
و اتــاف منابــع آب را نیــز بــه عنــوان گام هــای اصلــی 

و عملــی در زمینــه توســعه پایــدار معرفــی کــرد.

 حضور سبز شرکت فوالد مبارکه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

فوالد مبارکه، طالیه دار حفظ محیط زیست


