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تولیـــد  فرهنگ،  اقتصــاد  شکوفایــی  »پیــامد 
فرهنگ است و تولید فرهنگ، اساس و بنیان قدرت 

نرم است.«
فرد  یک  شخصیت  مثابه  به  ملت  یا  قوم  یک  فرهنگ 
احساس  نحوه  تعیین کننده  و  جامعه  هویت  بیانگر 
فرهنگ  واقع  در  است.  جامعه  اعضای  رفتار  و  اندیشه 
مردم  اجتماعی  زندگی  کیفیت  بیانگر  و  ارزش ها  تجلی 
یک جامعه محسوب می شود و از این رو عنایت به آن از 
که برای اغلب  اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به نوعی 
جوامع، فرهنگ در اولویت است و از هیچ کوشش و تالشی 
که  برای پاسداری و حفاظت از آن دریغ نمی کنند تا حدی 
کنند. به عالوه  حاضرند همه چیز خود را فدای فرهنگ 
گون  گونا ح مباحث و دغدغه های جدی  امروزه شاهد طر
جوامع  همه  در  آن  بهبود  و  ارتقا  فرهنگ،  حفظ  درباره 

هستیم که کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست...
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یادداشت مدیر مسئولسرمقاله  

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
داود  دانشــجویی،  بســیج  ســازمان  اطالع رســانی 
دانشــجویی  بســیج  ســازمان  رئیــس  گــودرزی، 
کشــور، گفــت: اگــر مــا در کالس درس شــهدا حاضــر 
شــدیم، بایــد بتوانیــم خــوب شــاگردی کنیــم و بایــد 
راه حــل مشــکالت کشــور را بیابیــم. بایــد بدانیــم کــه 

انقالبیــون چــه ویژگی هایــی دارنــد. 
گــودرزی اظهــار داشــت: بــرای اینکــه بــه پاســخ ایــن 
ســؤال کــه راه حــل مشــکالت کشــور چیســت برســیم، 
بایــد بدانیــم کــه انقالبــی، یعنــی دنبــال کــردن همــه 
ارزش هــا و آرمان هــای انقــالب همچــون عدالــت، 
آزادگــی، استکبارســتیزی و کرامــت انســانی. هرکــس 
ــد  ــا معتق ــه آن ه ــت دارد و ب ــا را دوس ــن آرمان ه ای
ــض،  ــه تبعی ــد در جامع ــه نبای ــد ک ــد بدان ــت بای اس

ــی باشــد. ــه طبقات فســاد و فاصل
رئیــس بســیج دانشــجویی گفــت: مــن و شــما بایــد 
ــالب  ــه انق ــان و اندیش ــی گفتم ــیم؛ یعن ــی باش انقالب

مجاهــدت،  اســتقامت،  درک کنیــم.  و  بفهمیــم  را 
ــه ماســت  ــردم، روحی ــه م ــت ب ساده زیســتی و خدم
ــا  ــئولیت در م ــاس مس ــد احس ــری بای و در مطالبه گ

ــد. مــوج بزن
وی اضافــه کــرد: یکــی از ویژگی هــای جــوان انقالبــی 
آن اســت کــه از مســئوالن مطالبه گــر باشــد. مــا 
ــیم و  ــور حساس ــارج از کش ــل و خ ــات داخ ــه اتفاق ب
بــرای مــا مهــم اســت کــه جریــان فرهنــگ، اقتصــاد 
و سیاســت در کشــور بــه دســت چــه کســی مدیریــت 
می شــود. رفــع موانــع ازدواج بــرای جریــان و جوانــان 

ــی اهمیــت بســیاری دارد. انقالب
بــرای مــردم  بایــد  گــودرزی تصریــح کــرد: مــا 
ــف  ــاط ضع ــم. نق ــان کنی ــم و بی ــا را ببینی واقعیت ه
ــی در ایــن ســی و هفــت ســال وجــود داشــته  و قوت
کــه بایــد بیــان شــود و بــه مــردم بگوییــم کــه علــت 
بــوده  کجــا  پیشرفت هایشــان  و  عقب ماندگی هــا 

ــت. اس

وی بــا اشــاره بــه ســخن مقــام معظــم رهبــری 
ــان راه حــل مشــکالت کشــور  ــر اینکــه »جوان ــی ب مبن
ــرد  ــد ک ــئوالن تأکی ــری از مس ــر مطالبه گ ــتند«، ب هس
ــئولیت  ــه مس ــبت ب ــد نس ــئول نمی توان ــت: مس و گف
خــود احســاس مســئولیت نداشــته باشــد؛ اگــر 
ــن را  ــت و ای ــردم اس ــادم م ــرد، خ ــئولیت می گی مس

ــد.  ــان ده ــل نش ــد در عم بای
ــن  ــئول، اولی ــک مس ــرای ی ــئولیت ب ــاس مس احس
مطالبــه ای اســت کــه بایــد از او داشــت و انجــام 
وظایــف ذاتــی وظیفــه آن مســئول اســت. اگــر 
ــئول  ــم آن مس ــم می توانی ــری کنی ــت مطالبه گ درس

را پاســخگو کنیــم.

ــرای  ــادی ب ــراد زی ــروز اف ــه ام ــان اینک ــا بی ــری ب ــکر جعف سرلش
حضــور در جبهه هــای مقاومــت بــه ســپاه و بســیج مراجعــه 
می کننــد، گفــت: ایــن مراجعــات بســیار بیشــتر از ســال های 
دفــاع مقــدس اســت و اتفــاق مبارکــی اســت کــه علی رغــم 
بعضــی مشــکالت فرهنگــی و اقتصــادی در داخــل رخ می دهــد.

 وی افــزود: والیت پذیــری دیگــر از مرزهــای ایــران عبــور کــرده و 
اکنــون امــت واحــده اســالمی در حــال شــکل گیری اســت.

 فرمانــده ســپاه، ایســتادگی در راه خــدا را زمینه ســاز رســیدن 
بــه پیــروزی در اهــداف دانســت و افــزود: در طــول تاریــخ هــرگاه 
مــردم مقاومــت کردنــد، پیــروزی بــه دســت آمــده و مــا ایــن را در 

ــم. ــار می بینی ــه اطه ــا و ائم ــخ انبی تاری
ــه اوضــاع ایــن روزهــای منطقــه  ــا اشــاره ب  سرلشــکر جعفــری ب
ــالم  ــمنان اس ــر دش ــروزه ب ــه ام ــی ک ــرد: پیروزی های ــح ک تصری
ــاداش همیــن  ــه دســت آمــده، پ در ســوریه، یمــن و فلســطین ب

اســتقامت اســت.
 وی ادامــه داد: خداونــد متعــال در قــرآن مجیــد می فرمایــد 
ــر  ــت منج ــه شکس ــا ب ــه آن ه ــد زدن ب ــار و لبخن ــه کف ــاد ب اعتم
معظــم  رهبــری  هســتیم کــه  شــاهد  مــا  و  شــد  خواهــد 
ــد  ــیاری داده ان ــدارهای بس ــال ها هش ــن س ــول ای ــالب در ط انق
بلکــه کســانی  نیســتند،  البتــه مخاطــب آن هــا مــردم  کــه 

 هســتند کــه بــه جــای اتــکا بــه داخــل، نــگاه بــه بیــرون 
دارند.

ــه در  ــد ک ــردم بودن ــن م ــه ای ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــده کل س  فرمان
بیــن  از  را  دشــمنان  توطئه هــای   ،88 فتنــه  نظیــر  مقاطعــی 
ــروز در مســیری گام برمــی دارد  ــت: نظــام اســالمی ام ــد، گف بردن
خواهــد جهــان  همــه  بــر  اســالم  تســلط  آن  انتهــای   کــه 

 بود. دانشجو

بریــت  آمریکایــی  پایــگاه 
ــا انتشــار  ــارت )Breitbart( ب ب
ــارات  ــاب اظه ــه بازت ــی ب گزارش
جــان بولتــون، ســفیر ســابق 
آمریــکا در ســازمان ملــل در 
هســته ای  توافــق  بــا  رابطــه 

اســت. پرداختــه 
ایــن گــزارش تحــت عنــوان 
»ترامــپ بایــد توافــق هســته ای 
ایــران را ســریع پــاره کنــد«، 

ــت. ــده اس ــر ش منتش
آمــده:  گــزارش  ایــن  در 
ــابق  ــفیر س ــون، س ــان بولت »ج
 آمریــکا در ســازمان ملــل روز 
بــه  اشــاره  بــا   جمعــه 
ــاره  ــورا پ ــق را ف ــن تواف ــد ای ــه ترامــپ بای ــرد ک ــوان ک ــران عن ــق هســته ای ای تواف
 کنــد.« بریــت بــارت در ادامــه بــه نقــل از بولتــون می نویســد: »هــر قــدر 
برنامــه  و  می شــود  قوی تــر  ایــران  بیفتــد،  تعویــق  بــه  اقــدام  ایــن   کــه 
ــه پیــش مــی رود.«  ــران آزادان موشــک های بالســتیک و تســلیحات هســته ای ای

جام نیــوز

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور:

رفع موانع ازدواج برای جوانان انقالبی اهمیت بسیاری دارد 

سرلشکر جعفری:

اعتماد به کفار و لبخند زدن به آن ها موجب شکست است 

جان بولتون: 

فورا توافق هسته ای را پاره کنید 

حتما بخوانید!
فورا توافق هسته ای را پاره کنید  یکشنبه  22  اسفندماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
چندیــن موضــوع در ایــن زمینــه همــواره جوامــع را بــه 
ــظ  ــه حف ــه مقول ــا در س ــم آن ه ــه اه ــانده ک ــش کش  چال
ــه نســل های  ــگ و ارزش هــای اساســی آن ب ــال فرهن و انتق
ــودی در  ــگ خ ــت از فرهن ــه، محافظ ــدی در درون جامع بع
برابــر فرهنگ هــای بیگانــه و گســترش و انتقــال ارزش هــای 
ــی صــدور  ــه عبارت ــا ب ــع ی ــه ســایر جوام فرهنگــی خــودی ب

عناصــر فرهنگــی اســت.
بررســی ها حاکــی از ایــن اســت کــه مؤثرتریــن و بــه احتمــال 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــر و کارآمــد ب ــزار مؤث ــا اب ــاد تنه بســیار زی
اهــداف فــوق در دوران کنونــی و شــاید تــا آینده هــای بســیار 
ــه ای در  ــه جامع ــت. چنانچ ــگ اس ــاد فرهن ــزار اقتص دور، اب
ــی دســت  ــه قدرت ــد، ب ایــن حــوزه درســت و قــوی عمــل کن
 می یابــد کــه بــه ســادگی و بــدون کمتریــن دغدغــه ای 
و بــه شــکل بهینــه اهــداف یادشــده را محقــق می ســازد؛ ایــن 
قــدرت همــان» قــدرت نــرم« اســت. بــه نوعــی کــه می تــوان 
گفــت اقتصــاد فرهنــگ، برابــر و معــادل بــا قــدرت نرم اســت.

البتــه شــاید ایــن ادعــا در نــگاه اول اغراق آمیــز باشــد، ولــی 
ــتر  ــه بیش ــت قضی ــه ماهی ــم ب ــه کنی ــر مالحظ ــر دقیق ت اگ

ــویم.  ــف می ش واق
ــق تولیــد  ــق و شــکوفایی در اقتصــاد فرهنــگ یعنــی رون  رون
و عرضــه کاالهــا و خدمــات فرهنگــی کــه حاصــل آن مصــرف 
مطلــوب و بهینــه اســت؛ چنانچــه کاالهــا و خدمــات فرهنگــی 
عرضه شــده کــه منشــأ آن هــا، فرهنــگ جامعــه مذکــور اســت 
ــی را در  ــدون شــک پیامدهای ــه درســتی مصــرف شــوند، ب ب
ــی آورد.  ــه وجــود م ــع ب ــه خــودی و ســایر جوام درون جامع
بعضــی از پیامدهــای فرهنگــی رونــق اقتصــاد فرهنــگ 

ــد از: عبارتن
غنــای فرهنــگ، تحکیــم ارزش هــا و باورهــا و حفــظ هویــت 
ــگ  ــخ و فرهن ــال تاری ــظ و انتق ــا، حف ــی، احی ــی و مذهب مل
غنــی بــه نســل آینــده، حفــظ و غنــای تنــوع فرهنــگ بومــی 
و ملــی، افزایــش بهبــود و ارتقــای ســرمایه فرهنگــی، تقویــت 
جامعــه  اعضــای  و  افــراد  در  فرهنگ پذیــری  تعمیــق  و 
بهبــود تعامــالت اجتماعــی، ایجــاد انســجام اجتماعــی 
تغییــرات  ایجــاد  اجتماعــی،  نابهنجاری هــای  کاهــش 
مطلــوب در ســبک زندگــی، بهبــود و اصــالح فرهنــگ عمومــی 
اطالع رســانی مناســب، افزایــش صبــر، بردبــاری و ســعه 
ــوان  ــش ت ــکالت، افزای ــر مش ــه در براب ــای جامع ــدر اعض ص
ــان آزاد اندیشــه  ــراد و جری ــکار در اف ــوآوری و ابت خالقیــت، ن
 جلوگیــری از تهاجــم فرهنگــی، بی اثــر کــردن شــبیخون 
ــگان، تامیــن  و هجمه هــای فرهنگــی برنامه ریزی شــده بیگان
و تضمیــن امنیــت فرهنگــی، ایجــاد ســد دفاعــی غیــر قابــل 
نفــوذ در برابــر تهاجمــات خواســته و ناخواســته دیگــران           

و تامیــن و  تضمیــن اقتــدار ملــی.
در نهایــت انتشــار و انتقــال تاریــخ، فرهنــگ و ارزش های غنی 
فرهنــگ خــودی  بــه ســایر جوامــع و  جهانیــان، صــدور پیــام 
ــطح  ــود س ــر، بهب ــورهای دیگ ــه کش ــالب ب ــای انق  و ارزش ه
ــا اعضــای ســایر جوامــع، ممانعــت از  ــت تعامــالت ب و کیفی
ــگ  ــا مخــدوش کــردن فرهن سوء اســتفاده های مغرضــان )ب
 اســالمـی ایرانـــی از طریــق ِفــَرق و گروه هــای جعلــی( 
و عرضــه و معرفــی ماهیــت واقعــی فرهنــگ غنــی اســالمی 
و ایرانــی بــه جهانیــان نیــز از جملــه بعضــی پیامدهــای 

ــتند. ــگ هس ــاد فرهن ــکوفایی اقتص ش

شهیدان زنده اند                                 
امــروز بیســت ودومین روز از مــاه اســفند بــه مناســبت 
ســالروز صــدور فرمــان امــام خمینــی )قــدس ســره( مبنــی 
ــهدا  ــالمی، روز ش ــالب اس ــهید انق ــاد ش ــیس بنی ــر تاس ب
نامگــذاری شــده اســت. بــه همیــن مناســبت مــروری بــر 
ــالمی  ــگ اس ــت. در فرهن ــم داش ــهادت خواهی ــوع ش موض
ــمه  ــه سرچش ــل ب ــرای نی ــان ب ــدن انس ــا ش ــهادت، فن ش
ــق اســت. شــهادت  ــه هســتی مطل ــور و نزدیــک شــدن ب ن
زیباتریــن  در  معشــوق  و  محبــوب  وصــال  بــه  عشــق 
ــت  ــدن اس ــته ش ــی از راه کش ــهادت مرگ ــت. ش ــکل اس ش
ــر  ــه تعبی ــدس و ب ــدف مق ــرای ه ــه و ب ــه شــهید آگاهان ک
ــی شــهید  ــد؛ یعن ــی ســبیل هللا« انتخــاب می کن ــرآن »ف ق
در راهــی کشــته می شــود کــه هــر دو ارزش آگاهانــه و 
فــی ســبیل هللا را داراســت و چنیــن مرگــی اســت کــه بــه 
ــردن  ــوع م ــن ن ــر)ص( شــریف ترین و واالتری ــر پیامب تعبی
ــهاَدِه(. شــهادت نوعــی از  اســت )َاشــُرُف الُمــًوِت َقْتــُل الشَّ
ــات معقــول« اســت؛  ــی از »حی مــرگ نیســت؛ بلکــه صفت
ــان ها  ــتر انس ــفانه بیش ــه متاس ــی ک ــات معمول ــرا حی زی
را اداره می کنــد، همــواره خــود و ادامــه بی پایــان خــود 
ــی  ــرد آن زندگ ــول، ف ــات معق ــن در حی ــد؛ لیک را می خواه
ــه  ــک مجموع ــود را در ی ــه خ ــا را دارد ک ــاک از آلودگی ه پ
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تکاملــی می بینــد 
ــهید  ــذا ش ــت. ل ــی اس ــه اله ــه جاذب ــش منطق ــه پایان ک
همــواره زنــده اســت و حیــات و ممــات او همــواره صفتــی 
ــریفه  ــه ش ــداق آی ــه مص ــه و ب ــات طیب ــرای حی ــت ب اس
ــی  ــوا ف ــن قتل ــبن الذی ــد: »و ال تحس ــه می فرمای ــرآن ک ق
ــًا بــل احیــاُء عنــد ربهــم یرزقــون.«  ) آ ل  ســبیل هللا اموات
ــه در راه خــدا کشــته  ــان ک ــر آن ــان مب عمــران، 169( »و گم
ــارگاه  ــده و در ب ــان زن شــده اند، مردگانــی هســتند؛ بلکــه آن
ــت  ــده اس ــواره زن ــهید هم ــد«، ش ــان بهره مندن پروردگارش
ــطح  ــاری در س ــات ج ــال از حی ــع انتق ــرگ او در واق و م
ــه ای  ــا در آی ــرده آن اســت ی ــات پشــت پ ــه حی ــت ب طبیع
دیگــر می فرمایــد: »و ال تقولــوا لمــن یقتــل فــی ســبیل هللا 
امــوات بــل احیــاء و لکــن التشــعرون« کــه در ایــن آیــه نیــز 
بــه زنــده بــودن شــهید اشــاره شــده اســت.این ویژگــی اول 

ــم شــهید اســت.  و مه
ویژگــی دوم رزق و روزی شــهید اســت؛ چنانچــه می فرمایــد: 
ــد  ــان روزی می خورن ــزد پروردگارش ــد و ن ــهیدان زنده ان ش
ــه  ــه ب ــمت از آی ــن قس ــه در ای ــون( ک ــم یرزق ــد ربه )عن
ــای  ــه ویژگی ه ــت. البت ــده اس ــاره ش ــهیدان اش ــزاق ش ارت
ــهید و  ــت ش ــه ای در فضیل ــا نکت ــت؛ ام ــراوان اس ــهید ف ش
آن، اینکــه پیامبــر خــدا)ص( فرمــود: قســم بــه آنکــه جانــم 
ــان  ــی از مؤمن ــه جمع ــود اینک ــر نب ــت، اگ ــت اوس ــه دس ب
خــوش ندارنــد، دوســت داشــتم کــه در راه خــدا نــه یک بــار 
ــر کشــته  ــار دیگ ــده شــده و ب ــار زن ــن ب ــه چندی ــار ک و دوب
ــا، ای  ــد: خدای ــی)ع( فرمودن شــوم. همچنیــن حضــرت عل
ــمنان  ــر دش ــا را ب ــر م ــته … اگ ــمان برافراش ــروردگار آس پ
ــر حــق  ــدی، از ســتم و تجــاوز دورمــان دار و ب پیــروز گردان
ــروز شــدند،  ــا پی ــر م ــر دشــمنان ب ــردان و اگ اســتوارمان گ
شــهادت را روزی مــان فرمــا و از فتنــه بازمــان دار. و فرمــود: 
مــن از خــدا بــه گشــایش رحمــت و بزرگــی قدرتــش )بــر 
ــه  ــم ک ــد(، می خواه ــا می کن ــد عط ــه بخواه ــر چ ــه ه آنک
پایــان زندگــی مــن و تــو را بــه نیکبختــی و شــهادت قــرار 
ــل شــهادت  ــن از فضائ ــه53( و ای ــه، نام ــد. )نهج البالغ ده
ــالم  ــی علیه الس ــان عل ــوالی متقی ــه م ــت ک ــهید اس و ش
ــت  ــزت و عظم ــا ع ــگاه ب ــن جای ــش را دارد و در ای آرزوی
ــی)ع(  ــه عل ــت شــهادت اســت ک ــد. از فضیل ــرار می گیرن ق
همســایگی بــا شــهدا را از خــدا می خواهنــد و می فرماینــد: 
ــعادتمندان  ــا س ــی ب ــهیدان و زندگ ــگاه ش ــد جای  از خداون
ــه  ــم. )نهج البالغ ــب می کن ــران را طل ــا پیامب ــی ب و همراه
خطبــه23( و عشــق بــه شــهادت می ورزنــد کــه  فرمودنــد: 
پــس بــه9 خــدا قســم مــن بــر حّقــم و دوســتدار شــهادت. 

)شــرح نهج البالغــه، ج6، ص99 و 100(
امــا امــروز مســئولیت تک تــک مــا کــه بــه ظاهــر مانده ایــم 
در حالــی کــه بــه واقــع درمانده ایــم، بســیار ســنگین اســت؛ 
چــرا کــه بایــد خــون صدهــا هــزار شــهیدی را کــه در راه بــر 
افراشــته شــدن پرچــم اســالم بــه شــهادت رســیدند پــاس 
ــا را  ــا! م ــی بداریم.خدای ــان را گرام ــاد و راهش ــم  و ی بداری
قــدردان شــهدایمان قــرار ده و آنــان را از مــا راضــی بفرمــا.

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

سخنگوی قوه قضائیه:

 دشمن به دنبال ضربه به نظام 

از مسیر اقتصادی
حجت االســالم و المســلمین غالمحســین محســنی اژه ای در 
ــار  ــران اظه ــی ای ــاق بازرگان ــا رئیــس ات نشســت مشــترک ب
داشــت: حرفــی کــه از اتــاق دربــاره مســائل اقتصــادی بیــرون 
می آیــد، بایــد کارشناســی ترین حــرف باشــد؛ امــا احساســم 
ایــن اســت کــه هیــچ کــدام در رابطــه بــا فعــاالن اقتصــادی 

آن نقشــی را کــه بایــد داشــته باشــیم، نداشــته ایم.
ــح کــرد:  حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای تصری
ــت  ــی دول ــه و بده ــش یافت ــی افزای ــم نقدینگ ــا می  گویی م
ــاق  ــاد شــده؛ بخــش خصوصــی و ات ــزی زی ــک مرک ــه بان ب
ــن  ــا در ای ــردارد؟ آی ــد ب ــی می توان ــه قدم ــه چ ــن زمین در ای
ــت  ــاق کفای ــوی ات ــورتی از س ــر مش ــه نظ ــط ارائ ــرایط فق ش
ــه مــا نظــر مشــورتی بدهیــد کــه مــا چــه  می کنــد؟ شــما ب

ــم؟ ــام دهی ــم انج ــی می توانی کمک
معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: برخــی اشــاره کردنــد امــروز 
شــرایط حاکــم بــر بخــش اقتصــاد بســیار مهــم اســت؛ بلــه 
درســت اســت؛ اقتصــاد در همــه زمان هــا به ویــژه االن مهــم 
ــه  ــادی ب ــه اقتص ــد دارد در زمین ــمن قص ــرا دش ــت؛ زی اس
 مــا ضربــه بزنــد؛ چــون درک کردنــد جنــگ پرهزینــه اســت 
ــد  ــر می خواهن ــردم متحــد شــوند و اگ ــث می شــود م و باع
ــه اهــداف خــود برســند، بایــد از ایــن طریــق عمــل کننــد. ب

ــم  ــه می گویی ــرد: اینک ــح ک ــه تصری ــوه قضائی ــخنگوی ق س
اقتصــاد دولتــی خــوب نیســت و بایــد بــه بخــش خصوصــی 
ــد ببینیــم  محــول شــود کــه ایــن حــرف درســت اســت، بای
بخــش خصوصــی متولــی خاصــی دارد؟ و اگــر بگوییــم اتــاق 
بازرگانــی متولــی آن اســت آیــا تمــام وظایــف خــود را انجــام 
ــا توانســته ســه قــوه را در جهــت خصوصــی  داده اســت؟ آی
شــدن رهنمــود کنــد؟ آیــا توانســته اهمیــت مســائل قضایــی 
را بــرای ســه قــوه تبییــن کنــد؟ وی گفــت: مــا نبایــد اجــازه 
دهیــم کســی در چــاه بیفتــد، بعــد بــه او ســنگ بزنیــم. بــا 
ــی  ــت بررس ــم داش ــاره خواهی ــه دوب ــترکی ک ــت مش نشس
می کنیــم کمیته هــای حمایــت قضایــی کــدام اســتان عقــب 

اســت و کــدام اســتان خــوب کار کــرده اســت.
ــد  ــاق بای ــا قاچ ــه ب ــوص مقابل ــت: درخص ــان داش اژه ای بی
بگویــم کــه ایــن یــک امــر مهــم اســت. مقــام معظــم رهبــری 
علنــی گفتنــد بــا قاچاقچیــان برخــورد کنیــد و کاالی قاچــاق را 
آتــش بزنیــد؛ یــک ســوال مطــرح اســت کــه امحــا شــود یــا 
نشــود. رهبــری گفتنــد امحــا شــود؛ بعــد آمدنــد گفتنــد نبایــد 
از بیــن بــرد؛ کســانی کــه بــا امحــا مخالــف هســتند، راه حــل 

بــرای برخــورد بــا قاچــاق بدهنــد. راه دانــا

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا:

 برگزاری تمام الکترونیک 

انتخابات شوراها در شهرهای کوچک 
محمدجــواد کولیونــد از برگــزاری انتخابــات تمام الکترونیک 
در  و گفــت:  داد  در شــهرهای کوچــک خبــر  شــوراها 
جلســه ای کــه بــا وزارت کشــور و شــورای نگهبــان در هیئــت 
ــوراهای  ــات ش ــه انتخاب ــد ک ــرر ش ــتیم، مق ــارت داش نظ
شــهر و روســتا در شــهرهای کوچــک بــا هماهنگــی 
برگــزار  تمام الکترونیــک  صــورت  بــه  کشــور   وزارت 

شود.
وی افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــا مقــرر شــده پــس 
از تعطیــالت نــوروز نیــز بــه صــورت آزمایشــی رونــد اخــذ 
ــدگان باســواد و  ــا تفکیــک رای دهن رای تمام الکترونیــک ب

بی ســواد آزمایــش شــود تــا نواقــص آن را پیــدا کنیــم.
انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  نایب رئیــس 
ــنهاد وزارت  ــه پیش ــتا ب ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش
کشــور بــرای برگــزاری انتخابــات تمام الکترونیــک شــوراها 
در 10 هــزار شــعبه اشــاره کــرد و گفــت: وزارت کشــور 
ــران و  ــهرهای ته ــات در ش ــه انتخاب ــود ک ــنهاد داده ب پیش
مشــهد، شــهرهای بــا 7 عضــو یــا 5 عضــو شــورا، بــه صورت 
ــات در  ــن انتخاب ــرار شــد ای ــزار شــود و ق الکترونیــک برگ
ــزار  ــک برگ ــورت تمام الکترونی ــه ص ــک ب ــهرهای کوچ ش

شــود.
ــد  ــم رون ــرد: قصــد داری ــان خاطرنشــان ک ــد در پای کولیون
برگــزاری انتخابــات بــه صــورت تمام الکترونیــک را در 
ســطح کشــور مــورد آزمایــش قــرار دهیــم تــا در ســال های 
آینــده شــاهد برگــزاری تمام الکترونیــک انتخابــات در 

ــنیم ــیم. تس ــز باش ــا نی ــر انتخابات ه دیگ

ــد  محمدجــواد ظریــف گفــت: در آســتانه ســال جدی
ــای  ــای صندوق ه ــور در پ ــا حض ــردم ب ــم م امیدواری
ــه رخ  ــی را ب ــاالری دین ــر مردم س ــار دیگ ــک ب رای ی

ــان بکشــند. جهانی
ــم  ــام معظ ــش مق ــد فرمای ــه دو بع ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــری در آســتانه انتخابــات ســال 1392 اظهــار 
مقــام  اســت کــه  مهمــی  نکتــه  ایــن  داشــت: 
ــا  ــد ب ــر چن ــی ه ــر کس ــد ه ــری فرمودن ــم رهب معظ
ــای  ــد، پ ــته باش ــه داش ــت زاوی ــای حاکمی دیدگاه ه

صنــدوق رای بیایــد.
ــر  ــم دیگ ــه مه ــه داد: نکت ــه ادام ــور خارج ــر ام وزی
ــا  ــان ب ــت و همزم ــردم اس ــودن رای م ــاس ب حق الن
حضــور مــردم در پــای صندوق هــای رای احتــرام 

ــت. ــروری اس ــور ض ــن حض ــه ای ــئوالن ب مس
ظریــف خاطرنشــان کــرد: برخــالف بیشــتر کشــورهای 
ــای صندوق هــای رای  ــران پ منطقــه، اختالفــات در ای
مشــخص کننده  رای  صنــدوق  و  می شــود  تمــام 
ــت دارد  ــت مقبولی ــه از ســوی مل دیدگاهــی اســت ک

و پذیرفتــه می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم بــا این حضــور بــه حاکمیت 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــدار می دهن ــدرت و اقت ــت ق و دول
بارهــا عــرض کــردم اگــر نبــود حضــور گســترده مــردم 

در پــای صندوق هــای رای در ســال 92، غربی هــا 
ــد. ــز مذاکــره نمی آمدن ــای می هیچــگاه پ

ــی  ــرد: برخ ــد ک ــی تاکی ــتگاه دیپلماس ــس دس  رئی
از  ایــران پــس  بــه اشــتباه فکــر می کننــد کــه 

ایــن  امــا  آمــد؛  مذاکــره  میــز  پــای  انتخابــات 
وقتــی  کــه  بودنــد  آمریــکا  به ویــژه  غربی هــا، 
ــدی  ــترده و 73 درص ــور گس ــا حض ــردم ب ــد م  دیدن
تحریــم  کــه  دادنــد  نشــان  انتخابــات   در 
وارد  جــدا کنــد،  حاکمیــت  از  را  آنــان  نمی توانــد 

مذاکــره شــدند.
ــادی  ــر اقتص ــم اث ــرد: تحری ــان ک ــف خاطرنش ظری
ــات نشــان داد  ــردم در انتخاب ــا حضــور م داشــت، ام
کــه تحریم هــا در رســیدن بــه اهــداف خــود شکســت 
ــای  ــود کــه غربی هــا را پ ــی ب ــن واقعیت ــد و ای خوردن

میــز مذاکــره کشــاند.
وی گفــت: ایــن امــر باعــث شــد نماینــدگان بتواننــد 
برابــر 6 قــدرت بــزرگ دنیــا بــا اقتــدار صحبــت کــرده 
ــوق مــردم را در مذاکــرات  ــد دیدگاه هــا و حق و بتوانن

اثبــات کننــد.
وزیــر امــور خارجــه اظهــار کــرد: امیدواریــم امــروز هــم 
مــردم یــک بــار دیگــر بــا حضــور در پــای صندوق های 
ــرای  ــری را ب ــم و خلل ناپذی ــام محک ــد پی رای بتوانن
همــه دنیــا، به ویــژه کســانی کــه بــا مــا ســر ســازش 
نداشــته و ندارنــد، ارســال کننــد کــه بــا مــردم ایــران 
صرفــا بــا زبــان تکریــم ســخن بگوینــد، نــه تهدیــد و 

تحریــم. ایرنــا

کـــــدخـدایـــی  عباســــعلی 
نگهبــان  شــورای   ســخنگوی 
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــس  ــی، رئی ــای الریجان ــه آق ک
اســالمی،  شــورای  مجلــس 
الیحــه  بررســی  جریــان  در 
در  توســعه  ششــم  برنامــه 
ــا  ــه گوی ــود ک ــه ب ــس گفت مجل
ــی  ــه حرف ــند ک ــی می ترس  برخ
ــرادات  ــا ای ــد ی ــورا بزنن ــه ش ب
گفــت:  کننــد،  نقــد  را   آن 

شــما  دارد!  تــرس  مگــر  نگهبــان   شــورای 
ــر  ــید؟! ه ــا می ترس ــر از م ــتید مگ ــا هس ــه اینج ک
چــه می خواهــد دل تنگــت بگــو. قطعــا این طــور 
نیســت و همیــن صحبت هــای رئیــس مجلــس نیــز 
ــان  ــر ایــن اســت کــه کســی از شــورای نگهب دلیــل ب

نمی ترســد.
ــر  ــه نظ ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــه  ــه گفت ــی ک ــت هللا جنت ــارات آی ــاره اظه ــما درب ش
مصیبت بــار  شــورا  انتخابــات  بــر  نظــارت  بــود 
اســت،  چیســت، افــزود: قطعــا شــورای نگهبــان بــه 
ــت هللا  ــش آی ــردازد و فرمای ــوراها نمی پ ــات ش انتخاب
جنتــی نیــز بــه عنــوان جایــگاه شــورای نگهبــان 
خبــرگان مجلــس  رئیــس  جایــگاه  در  و   نبــوده 

 بوده است.
کــرد:  تصریــح  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 

کــه  مجلــس  ان شــاءهللا 
ــات  ــر انتخاب ــوان ناظ ــه عن  ب
تــالش کنــد  شوراهاســت، 
بــرای  را  نظارتــی  مقــررات 
انتخابــات شــوراها داشــته 

باشــد.
 شــورای نگهبــان نــه فرصــت 
ــات  ــر انتخاب ــرای نظــارت ب ب
ــه ادعــای  شــوراها را دارد و ن

آن را.
وی در پاســخ بــه ســوالی 
ــی  ــن کاندیداهای ــر شــما ای ــه نظ ــه ب ــر اینک ــی ب مبن
دوبــاره  و  شــدند  صالحیــت  رد  پیش تــر   کــه 
شــورا  از  پالســی  چــه  می شــوند،  کاندیــدا 
ــت:  ــوند  گف ــدا می ش ــه کاندی ــد ک ــت می کنن  دریاف
پرســید  خودشــان  از  را  موضــوع  ایــن   بایــد 
ســوی  از  امــا  دریافــت کرده انــد؛  پالســی   چــه 
خبــری  و  پالــس  هیچ گونــه  نگهبــان   شــورای 
شــورای  نظــر  اعمــال  و  نشــده   ارســال 
اعــالم  صالحیت هــا  بررســی  مهلــت  در  نگهبــان 

. د می شــو
ســخنگوی شــورای نگهبــان نیــز دربــاره فعالیــت 
ــی برخــی کاندیداهــای  ــگام تبلیغــات انتخابات زودهن
نگهبــان  شــورای  کــرد:  تصریــح  احتمالــی، 
اعــالم را  نظــرش  صالحیت هــا  بررســی   هنــگام 

 می کند. تسنیم

محمدرضــا نعمــت زاده دربــاره 
مطرح شــده  بحث هــای 
مبنــی بــر دامپینــگ فــوالد 
ایــران در بازارهــای جهانــی 
بحث هــای  داشــت:  اظهــار 
مطرح شــده دربــاره دامپینــگ 
ایــران  بــه  مربــوط  فــوالد 
نمی شــود، بلکــه چنــد کشــور 

می شــود. شــامل  را 
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
فــروش  دربــاره  موضــوع 

یکســال قبــل شــرکت های ایرانــی از ســوی اتحادیــه 
ــت: این طــور نیســت  ــا مطــرح شــده اســت، گف اروپ
را  جهانــی  قیمت هــای  ایرانــی  شــرکت های  کــه 
رعایــت نکننــد و محصــول خــود را ارزان تــر بفروشــند؛ 
ــی  ــتند حت ــد هس ــوالد عالقمن ــای ف ــرا کارخانه ه زی
ــر  ــز گران ت ــک دالر نی ــر شــده محصــول خــود را ی اگ

بفروشــند.
داد:  ادامــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر   
ــاره  ــی پیگیری هــای الزم را در این ب شــرکت های ایران
دادگاه  بــه  باشــد  الزم  اگــر  و  می دهنــد  انجــام 

می کننــد. دفــاع  خــود  حــق  از  و  می رونــد 
 نعمــت زاده بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته نیــز 
موضــوع دامپینــگ محصــوالت پتروشــیمی ایــران از 
طــرف هندوســتان و چیــن مطــرح شــده بــود، گفــت: 
ایــن موضــوع در دادگاه مطــرح و باالخــره ایــران بــه 

عنــوان برنــده اعــالم شــد. 
ــرح  ــه مط ــان اینک ــا بی وی ب
ماننــد  موضوعاتــی  شــدن 
دامپینــگ، یــک امــر طبیعــی 
رقبــا  ســوی  از  اســت کــه 
گفــت:  می شــود،  پیگیــری 
 ایــن مســئله بیــن آمریــکا 
و چیــن، آمریــکا و اروپــا و 
ژاپــن  و  آمریــکا  همچنیــن 
ــن  ــده و در عی ــش آم ــز پی نی
ایرانــی  شــرکت های  حــال 

ــند. ــب باش ــد مراق ــز بای نی
 نعمــت زاده تصریــح کــرد: ســال گذشــته نیــز موضوع 
دامپینــگ ســیمان ایــران در بــازار عــراق مطــرح شــد 
کــه کارخانه هــای ایرانــی از حــق خــود دفــاع کردنــد 
ــل  ــه دلی ــیمان ب ــت س ــش قیم ــه کاه ــد ک و گفتن
ــاده  ــاق افت ــان اتف ــوخت در جه ــت س ــش قیم کاه

اســت. 
ــاره  ــه درب ــارت در ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
 یارانــه پرداختــی بــه بخــش تولیــد نیــز اظهار داشــت: 
 200 - 300 میلیــارد تومــان یارانه تولید، چندرغاز اســت 
و رقــم جالــب توجهــی نمی شــود. بــه گفتــه وی 
ــد  ــی باش ــک هماهنگ ــد دارای ی ــور بای ــاد کش اقتص
توجــه شــود،  بخــش  یــک  بــه  فقــط  اینکــه  و 
خواهــد دیگــر  بخش هــای  بــه  آســیب   باعــث 

 شد. دانشجو
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کوتاه از اقتصاد

اخبار اقتصادی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

پیــش از اینکــه بخواهیــم شــما را در رابطــه بــا 
ــت  ــم، الزم اس ــی کنی ــراه راهنمای ــودم هم ــد م خری
ــای  ــه کارایی ه ــت و چ ــراه چیس ــودم هم ــد م بدانی
ــن  ــراه، محبوب تری ــودم هم ــر م ــال حاض دارد. در ح
وجــود  بــازار  در  کــه  اســت  مودمــی   نــوع 

دارد. 
ــون  ــد و چ ــتقلی دارن ــای مس ــا، باتری ه ــن مودم ه ای
معمــوال در آن هــا خبــری از نمایشــگر رنگــی پرمصــرف 
ــن  ــه همی ــد و ب ــادی دارن ــری زی ــر بات ــت، عم نیس

ــده اند.  ــوب ش ــیار محب ــل بس دلی
عــده ای ســؤال می کننــد زمانــی کــه موبایلمــان 
می توانــد چنیــن امکانــی را در اختیارمــان قــرار دهــد 
و اینترنــت ســیم کارت را بــه اشــتراک بگــذارد دیگــر 
چــه نیــازی بــه خریــد یــک دســتگاه جدیــد اســت؟ 
جــواب ســاده اســت: اول اینکــه اســتفاده از اینترنــت 
ــی شــدن  ــع از ســریع خال ــودم ســیم کارتی مان در م

ــود.  ــان می ش ــری موبایلت بات
ــای  ــه از دیت ــمایی ک ــرای ش ــا ب ــوع حتم ــن موض ای
موبایلــی اســتفاده می کنیــد، آشناســت. روشــن بــودن 
ــا  ــری موبایل ه ــود بات ــث می ش ــل باع ــای مویاب دیت
ــا  ــراه تنه ــودم هم ــا در م ــه بکشــد؛ ام ــه  ســرعت ت ب
ــا اســتفاده  ــد و ب ــای گوشــی را روشــن می کنی وای ف
ــای  ــر از دیت ــب کم مصرف ت ــه  مرات ــه ب ــای ک از وای ف
گوشــی موبایــل اســت، ارتبــاط اینترنتی تــان را برقــرار 

می کنیــد. 
ســازوکار ایــن مودم هــا کامــا مشــابه تلفن هــای 
موبایــل اســت و از لحــاظ اینترنــت دریافتــی بــا 

می کننــد.  برابــری  موبایل هــا 
اســتفاده از مودم هــای همــراه بســیار ســاده اســت و 
هــر کســی بــا هــر میــزان از اطاعــات هــم می توانــد 
ــد در  ــر می توانی ــی اگ ــد؛ یعن ــتفاده کن ــا اس از آن ه
ــد و تمــاس  ــد ســیم کارت بیندازی یــک موبایــل جدی
هــم  ســیم کارتی  مودم هــای  بــا  کنیــد،  برقــرار 

ــوید.  ــل ش ــت وص ــه اینترن ــد ب می توانی
ــی را  ــه مهم ــد نکت ــراه بای ــودم هم ــد م ــرای خری ب
ــت،  ــد اینترن ــل جدی ــید. نس ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــه  ــما هدی ــه ش ــری را ب ــرعت بی نظی ــی ۴G، س یعن
ــراه  ــودم هم ــه م ــر تهی ــه فک ــر ب ــس اگ ــد. پ می کن
ارائــه  را  بهتــری  آن ســرعت   ۴G نــوع  هســتید، 

می کند.
 مــودم ۴G بی ســیم و قابــل حمــل تی پی لینــک 

M7350 مدل 
تی پی لینــک  از   M7350
ــی  ــودم همراه ــن م بهتری
ــازار وجــود  اســت کــه در ب
دارد. ایــن مــدل هــم از 
پشــتیبانی   ۴G شــبکه  
ــم نمایشــگر  ــد و ه می کن
ــات  ــه اطاع ــی دارد ک خوب

مورد نیاز را به کاربر نمایش می دهد.
932-DWR ۴ دی لینک مدلG مودم همراه 

مــدل معــادل در برنــد دی لینــک، DWR-932 اســت 

کــه نمایشــگر کوچک تــر و باتــری کم ظرفیت تــری 
ــه M7350 دارد.  نســبت ب

ــی  ــچ تفاوت ــود و کیفیــت، هی ــود و آپل در ســرعت دانل
ــدارد. بیــن ایــن دو مــدل وجــود ن

E8372 ۴ هوآوی مدلG مودم بی سیم 
هــواوی،  از   E8372 مــدل 
بهتریــن مدلــی اســت کــه 
انــواع  میــان  در  می تــوان 
ــنهاد  ــی پیش ــای دانگل مدل ه
 ۴G  داد. ایــن مــدل از شــبکه
پشــتیبانی می کنــد و یــک 
ــم  ــوان micro SD ه کارت خ

در خود دارد.
 مــودم 3G USB و بی ســیم هــوآوی مــدل 

E8231
مــدل E8231 هــواوی را هــم 
ــه   ــوان گزین ــه عن می توانیــد ب
داشــته  نظــر  در  بعــدی 

باشید. 
E8231 از نــوع 3G اســت و 
ــای  ــیم وای ف ــبکه  بی س از ش

ــد. ــم پشــتیبانی می کن ه
ــک  ــیم تی پی لین ــراه ۴G LTE بی س ــودم هم  م

M7300 مدل 
 ایــن مودم از شــبکه  پرســرعت ۴G LTE و اســتاندارد 

ــرعت  ــر س ــد. حداکث ــتیبانی می کن FDD-LTE پش
دانلــود در صــورت اســتفاده از چنیــن شــبکه  موبایلــی، 
خواهــد  هــم  ثانیــه  بــر  مگابیــت   150 تــا 
نــرخ  حداکثــر  و  رســید 
آپلــود هــم 50 مگابیــت بــر 

ثانیه خواهد بود. 
 11 تــا  می توانیــد  شــما 
صــورت  بــه  را  دســتگاه 
ــن  ــیله  ای ــه وس ــان ب همزم
مــودم بــه اینترنت پرســرعت 

کنیــد.  وصــل   ۴G
ایــن 11 دســتگاه می توانــد شــامل موبایــل، تبلــت 
یــا گجت هایــی کــه  باشــد  خودتــان  لپ تــاپ  و 
دوســتان و افــراد خانواده تــان دارنــد؛ همچنیــن 
اس دی  میکــرو  حافظــه   کارت  یــک  می تــوان 
ــت را  ــم 32 گیگابای ــر حج ــا حداکث )micro SD( ب
درون مــودم قــرار دهیــد و محتویــات آن  را درون 

شــبکه  بی ســیم بــه اشــتراک بگذاریــد. 
ــرد،  ــرار می گی ــودم ق ــه درون م ــه ای را ک کارت حافظ
می تــوان بــه  عنــوان یــک حافظــه  همــراه هــم مــورد 
اســتفاده قــرار داد و اطاعــات را از دســتگاه های 

ــال داد.  ــه درون حافظــه انتق متصــل ب
یــک عــدد باتــری لیتیوم یونــی بــا ظرفیــت 2000 
میلی آمپــر ســاعت درون مــودم قــرار دارد. ایــن 
مــورد  انــرژی  ســاعت   10 تــا  می توانــد  باتــری 
ــه در  ــد ک ــن کن ــودم را تامی ــت م ــرای فعالی ــاز ب نی
ــری  ــر بات ــتگاه، عم ــردن از دس ــتفاده  نک ــورت اس ص
خواهــد ســاعت   600 تــا  اســتندبای  حالــت   در 

 بود.

گزارش کیمیای وطن:

راهنمای خرید مودم همراه

جملــه  از  عیــد  شــب  بــازار  از  صیانــت  و  نظــارت 
مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان   برنامه هــای 
و تولیدکننــدگان اســت کــه معــاون بازرســی و رســیدگی 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــازمان درب ــن س ــات ای ــه تخلف ب
بــازار، بخشــی از تخلفــات ثبت شــده را مربــوط بــه 

ــه  ــت ک ــوه دانس ــی می ــوزه خرده فروش ح
تعیین شــده  قانونــی  ســودهای  آن  در 

ــود.  ــت نشــده ب رعای
ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــو ب ــهرام میرآخورل ش
ــت  ــازمان حمای ــن س ــا فروردی ــفند ت اس
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از 
گفــت: یکــی از وظایــف دســتگاه های 
نظارتــی نظــارت بــر روزهــای خــاص 

بــوده کــه از جملــه ایــن روزهــا بــازار شــب عیــد اســت؛ 
ــد  ــا می توان ــن روزه ــه در ای ــی ک ــا تقاضای ــه ب ــرا ک چ
ــازار همخوانــی پیــدا کنــد  وجــود داشــته باشــد، بایــد ب
کــه برنامه ریزی هــای الزم در ایــن بــاره در جلســاتی 
توســط دســتگاه های مربوطــه بــه صــورت روزانــه برگــزار 
ــود  ــکاتی وج ــر مش ــرد و اگ ــورت می گی ــود، ص می ش

ــدام  ــردن آن اق ــرف ک ــه برط ــبت ب ــد نس ــته باش داش
ــی  ــاع کیف ــه اوض ــاره ب ــا اش ــو ب ــر آخورل ــود. می می ش
بازارچه هــای  در  کــرد:  اظهــار  نــوروزی  بازارچه هــای 
نــوروزی، کاالهــای توزیعــی تــا 20 درصــد تخفیــف دارنــد 
ــی  ــتند و حت ــده هس ــا تأییدش ــت کام ــر کیفی و از نظ
ممکــن اســت ســطح بهتــری از بــازار 

ــند.  ــته باش داش
ــوه  ــان و می ــان ن وی تصریــح کــرد: همچن
ــرار دارد  ــی ق ــکایت های مردم ــدر ش در ص
پرترافیک تریــن  جــزو  کاال،  دو  ایــن  و 
گزارش هــا و تخلفــات بــازار اســت کــه 
ــه  ــوه ب ــه می ــی عرض ــرح مقدمات ــه ط البت
بــازار از هفتــه گذشــته شــروع و نواقــص آن 
شناســایی شــد تــا بــرای ورود اصلــی بــه بــازار، بتوانیــم 
ــه   ــه همیــن منظــور ب ورود مطمئــن داشــته باشــیم و ب
طــور جــدی در ســطح خرده فروشــی و اصنــاف کنتــرل 
ــه معنــی  ــه معنــی قیمت گــذاری کــه ب ــه ب قیمت هــا، ن
نظــارت و رعایــت ســودهای قانونــی، شــروع شــده و در 

ــن ــت. اقتصادآنای ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس

مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت 
منابــع آب ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ســدهای کهیــر 
ــتان از  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــور اس ــهری ک و ش
بزرگ تریــن پروژه هــای سدســازی کشــور اســت 
گفــت: ایــن دو ســد بــزرگ بــا تأمیــن اعتبــار 

ــه  ــده ب ــال آین ــان س ــارد توم 180 میلی
می رســد.  بهره بــرداری 

ــان اینکــه  ــا بی محمــد حاج رســولی ها ب
عملیــات احــداث ســد شــهر کــور 
شهرســتان مهرســتان از ســال 92 آغــاز 
شــده، اظهــار کــرد: پــروژه احــداث 
ایــن ســد از بزرگ تریــن طرح هــای 
سدســازی کشــور اســت کــه بــرای 

ــار الزم اســت.  ــان اعتب ــارد توم ــل آن 120 میلی تکمی
ــص 90  ــا تخصی ــد ب ــن س ــری ای ــزود: آبگی وی اف
میلیــارد تومــان اعتبــار و 30 میلیــارد دیگــر بــه 
ــاز می شــود.  ــده آغ ــه، ســال آین صــورت اوراق خزان
مشــاور وزیــر نیــرو همچنیــن از آبگیــری ســد 
کهیــر شهرســتان کنــارک در نیمــه اول ســال 96 

ــی  ــرفت فیزیک ــون پیش ــت: هم اکن ــر داد و گف خب
ایــن پــروژه 80 درصــد اســت کــه بــا اعتبــاری بالــغ 
ــد.   ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــر 50 میلی ب
ــط  ــداث خ ــات اح ــولی ها عملی ــه حاج رس ــه گفت ب
ــه  ــارک ب ــردان شهرســتان کن ــال آب از ســد زی انتق
منطقــه پیرســهراب چابهــار نیــز در ســال 
96 بــا 52 میلیــارد تومــان اعتبــار آغــاز 
می شــود. عملیــات احــداث ســد کهیــر 
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــوب سیس در جن
ــب  ــر مکع ــون مت ــش 31۴ میلی گنجای
ذخیره ســازی آب از ســال 88 آغــاز 
ــرداری از آن 2۴50  ــا بهره ب ــه ب ــده ک ش
هکتــار از اراضــی کشــاورزی پاییــن 
ــاری  ــار آبی ــت فش ــورت تح ــه ص ــه ب ــت منطق دس
ــهری  ــد ش ــش س ــن گنجای ــد. همچنی ــد ش خواه
کــور ۴60 هــزار متــر مکعــب اســت کــه بــرای 
ــه در مصــارف  ذخیره ســازی آب ســیاب های منطق
کشــاورزی و جلوگیــری از هدررفــت آن در پاکســتان 

ســاخته شــده اســت. ایســنا

ــتان های وزارت  ــور اس ــت و ام ــعه مدیری ــاون توس مع
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
معــدن  و  در حــوزه صنعــت  خــوب صورت گرفتــه 
ــه دســتاوردهای اســتان  اســتان کرمــان بیــان کــرد: ب
قانــع نیســتیم و بایــد اســتان کرمــان در بخــش فــوالد، 
رتبــه برتــر کشــور باشــد کــه کار فــراوان در اســتان در 

ــه وجــود دارد.  ــن زمین ای
معارفــه  و  تودیــع  مراســم  در  فیــاض   محمدرضــا 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
رئیــس ســابق  از تاش هــای  بــا تشــکر  کرمــان 
ــای  ــرد: آق ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــازمان در اس ــن س ای

ــد  ــارت، تاکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــت زاده، وزی نعم
دارنــد کــه مدیــران ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــند. ــتان باش ــود اس ــازمان و از خ ــه س از بدن
ــی  ــت و ط ــی اس ــتان جامع ــان، اس ــزود: کرم وی اف
ــه در  ــنده و نمون ــتانی درخش ــته، اس ــال های گذش س
ــدود  ــوده و از مع ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــوزه صنع ح
اســتان هایی در کشــور اســت کــه در همــه زمینه هــای 
صنعــت، معــدن و تجــارت خــوب عمــل کــرده اســت. 
ــر  ــار مدی ــت و در کن ــد هم ــرد: بای ــح ک ــاض تصری فی
مــردم  پاســخگوی  و  کنیــم  کار  اســتان   ارشــد 

و فعاالن حوزه صنعت، معدن و تجارت باشیم. 

ــه در  ــوب صورت گرفت ــات خ ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه صنعــت و معــدن اســتان کرمــان بیــان کــرد: بــه 
ــد اســتان  ــع نیســتیم و بای دســتاوردهای اســتان قان
ــد  ــور باش ــر کش ــه برت ــوالد، رتب ــش ف ــان در بخ کرم
کــه کار فــراوان در اســتان در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
ــتان های وزارت  ــور اس ــت و ام ــعه مدیری ــاون توس مع
صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: انتظــار داریــم ارتبــاط 
همــکاران مــا بــا مــردم بــه گونــه ای باشــد کــه مــردم 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــوند و س ــع ش قان
بایــد همــکار و کمــک کار تشــکل های صنعتــی، معدنــی 

ــی باشــد. ایســنا و بازرگان

طــرح  مرکــزی،  بیمــه  اعــام  اســاس  بــر 
ــث  ــه شــخص ثال ــرد بیم ــم دیرک بخشــودگی جرائ
تأمیــن  صنــدوق  ســوی  از  موتورســیکلت ها 
ــه  ــفندماه ادام ــان اس ــا پای ــی ت ــارت های بدن خس
دارد. بــا اجــرای طــرح عیدانــه بخشــودگی جرائــم 
ــدوق  ــوی صن ــث از س ــخص ثال ــه ش ــرد بیم دیرک
ــه اول اســفند  ــی در نیم ــن خســارت های بدن تأمی
مــاه، بیــش از 20 هــزار موتورســیکلت فاقــد بیمــه 
شــخص ثالــث تحــت پوشــش بیمــه قرارگرفتنــد. 
بــه پیشــنهاد رئیــس کل بیمــه مرکــزی و موافقــت 
ــارت های  ــن خس ــدوق تأمی ــی صن ــع عموم مجم
 100« تشــویقی ترغیبی  اقــدام  یــک  در  بدنــی، 
درصــد جریمــه موضــوع بنــد )ب( مــاده 2۴ قانــون 
اجبــاری خســارت وارده بــه اشــخاص ثالــث ناشــی 
موتورســیکلت های  بــرای  رانندگــی  حــوادث  از 
شــد  بخشــودگی  مشــمول  بیمه نامــه«  فاقــد 
ــدای اســفندماه ســال  ــن بخشــودگی از ابت ــه ای ک
 جــاری اعمــال شــده و تــا پایــان اســفندماه ادامــه 
دارد. بنــا بــر گــزارش اداره تحلیل هــای آمــاری 
بیمــه مرکــزی، ایــن طــرح از ســوی راکبــان 
ــا  ــث ب موتورســیکلت فاقــد بیمه نامــه شــخص ثال
اســتقبال مواجــه شــده و تعــداد موتورســیکلت های 
ــه  ــرای دریافــت بیمه نامــه ب فاقــد بیمه نامــه کــه ب
شــرکت های بیمــه مراجعــه کــرده بودنــد، از 10 
ــه 20 هــزار  هــزار و 32۴ در نیمــه دوم بهمن مــاه ب
و 157 در نیمــه اول اســفندماه افزایــش یافتــه 

اســت. 
بیمــه مرکزی پیشــنهاد کــرد: دارندگان موتورســیکلت 
ــا خریــد  از فرصــت باقی مانــده اســتفاده کننــد و ب
بیمــه شــخص ثالــث، از تبعــات حــوادث رانندگــی 
کــه خــود و خانــواده آن هــا و زیان دیــدگان را تحــت 

تأثیــر قــرار می دهــد، بکاهنــد. بیمــه مرکــزی

بــا از میــان برداشــته شــدن محدودیــت رقــم 
ــرای مشــاهده  ــی، شــرایط ب ســمت راســت کــد مل
میلیــون ســهامدار   ۴9 همزمــان صورت حســاب 

ــد.  ــا ش ــت مهی عدال
ــت در روز  ــهام عدال ــامانه س ــی از س ــی رونمای در پ
سه شــنبه هفتــه گذشــته، ســازمان خصوصی ســازی 
ــت  ــهام عدال ــمولین س ــه مش ــود ک ــرده ب ــام ک اع
ــت  ــمت راس ــکان س ــم ی ــاس رق ــر اس ــد ب می توانن
کــد ملی شــان و متناســب بــا روزهــای هفتــه 
ــانی  ــه نش ــهام ب ــن س ــامانه ای ــه س ــه ب ــا مراجع ب
ــایر  ــی و س ــد مل ــه ک www.samanese.ir و ارائ
از صورت حســاب و میــزان بدهــی  مشــخصات، 

ــد. ــی یابن ــود آگاه خ
ــدن  ــته ش ــان برداش ــا از می ــاس، ب ــن اس ــر ای  ب
ــه ایــن  محدودیــت اعامــی درخصــوص مراجعــه ب
ســامانه بــر اســاس رقــم ســمت راســت کــد ملــی 
ــد  ــت می توانن ــهام عدال ــدگان س ــس دارن ــن پ از ای
ــی  ــد مل ــت ک ــمت راس ــم س ــه رق ــه ب ــودن توج ب
ــد  ــه کنن ــت مراجع ــهام عدال ــامانه س ــه س ــود ب  خ
ــرای مشــاهده همزمــان صورت حســاب  و شــرایط ب

۴9 میلیــون ســهامدار عدالــت مهیــا شــده اســت. 
ــه مشــمولین  گفتنــی اســت ارائــه صورت حســاب ب
ــل ۴۴  ــرای اص ــی اج ــورای عال ــه ش ــق مصوب مطاب
قانــون اساســی انجــام شــده تــا هــر فــردی بدانــد 
ــده  ــت ش ــهامش پرداخ ــاط س ــزان از اقس ــه می چ
و چقــدر می توانــد بابــت تســویه نهایــی ســهام 

ــد.  ــز کن ــش واری عدالت
همچنیــن در ایــن مرحلــه قــرار نیســت ورقــه ســهام 
عدالــت بــه مشــمولین داده شــود و فقط مشــمولین 
ــی  ــود آگاه ــهام خ ــاب س ــد از صورت حس می توانن
ــه  ــوند ک ــه ش ــیله متوج ــن وس ــا بدی ــد ت ــدا کنن پی

ســهام عدالتشــان چقــدر مــی ارزد. مهــر

استان کرمان باید در بخش فوالد، رتبه اول باشد

مشاهده صورت حساب سهام عدالت 
بدون اولویت کد ملی

تداوم بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 391 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

نقدینگی به آستانه ۱۲۰۰ تریلیون رسید
حجــم نقدینگــی بــا رشــد 26 درصــدی در دی مــاه امســال تــا 
ــک  ــه بان ــن گزارشــی ک ــت. تازه تری ــون پیــش رف 1200 تریلی
مرکــزی از صورت هــای مالــی سیســتم بانکــی منتشــر 

ــه رشــد نقدینگــی دارد.  ــد رو ب کــرده، نشــان از ادامــه رون
بــر ایــن اســاس در پایــان دی مــاه امســال مجموعــه 
ــه  ــرده ک ــور ک ــان عب ــارد توم ــزار میلی ــی از 1196 ه نقدینگ
بیانگــر رشــد 26 درصــدی نســبت بــه دی مــاه ســال گذشــته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حجــم نقدینگــی در ایــن 
ــان ســال گذشــته حــدود 17.6 درصــد  ــه پای دوره نســبت ب
رشــد داشــته و بالــغ بــر 180 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 
دارد. رشــد نقدینگــی در حالــی اتفــاق می افتــد کــه چنــدی 
پیــش رئیــس کل بانــک مرکــزی در اظهاراتــی اعــام کــرده 
ــی  ــده نقدینگ ــد ثبت ش ــم و رش ــش حج ــه در افزای ــود ک ب
نبــوده  اعتبــاری بی تأثیــر  تکالیــف  وجــود تســهیات و 
اســت. امــا از مجمــوع 1196 هــزار میلیــاردی نقدینگــی 
حــدود 150 هــزار میلیــارد مربــوط بــه پــول اســت کــه البتــه 
بــا رشــد 10.۴ درصــدی نســبت بــه اســفندماه و 27.8 
درصــدی در مقایســه بــا دی مــاه ســال گذشــته همــراه بــود. 
از ســوی دیگــر شــبه پول کــه عمــده آن را ســپرده های 
ــارد تومــان از  ــا 10۴5 هــزار میلی بانکــی تشــکیل می دهــد ت
نقدینگــی را تشــکیل داده کــه بــا رشــد بیــش از 25 درصــدی 
نســبت بــه دی مــاه ســال قبــل همــراه اســت. بانــک مرکــزی

ساماندهی تسهیالت حمایتی
ــهیات  ــاماندهی تس ــه س ــاره ب ــا اش ــاه ب ــر رف ــاون وزی مع
حمایتــی کمتــر از 50 میلیــون تومــان گفــت: از ســال آینــده 
ــا  ــی ب ــهیات حمایت ــی تس ــاد مال ــد نه ــه از چن ــرادی ک اف
ــوند.  ــایی می ش ــد، شناس ــت می کنن ــن دریاف ــزد پایی کارم
ــف  ــن تکلی ــت تعیی ــن وضعی ــاره آخری ــی دری درب ــد م احم
ــای  ــاره یارانه ه ــت: درب ــال 96 گف ــدی در س ــای نق یارانه ه
ــاالنه  ــای س ــی بودجه ه ــف قانون ــاس تکلی ــر اس ــدی، ب نق
 تصمیم گیــری می شــود. معــاون رفــاه وزیــر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی از حــذف تعــدادی از افــرادی کــه از 
ــد  ــتفاده می کنن ــق اس ــه ناح ــی ب ــی و رفاه ــات حمایت خدم
خبــر داد و گفــت: بــرای اجــرای سیاســت های رفاهــی، نخســتین 
اصــل مــورد نیــاز، داشــتن یــک پایــگاه اطاعــات بــه منظــور 
ــات  ــوزه اقدام ــن ح ــه در ای ــت ک ــدان اس ــایی نیازمن شناس
بســیار زیــادی صــورت گرفتــه و پیشــرفت هایی نیــز حاصــل 
ــدان اســت.  شــده کــه نقطــه آغــاز آن هــا، شناســایی نیازمن
وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن پایــگاه اطاعاتــی، بســیاری 
ــف  ــی مختل ــای حمایت ــق از یارانه ه ــه ناح ــه ب ــرادی ک از اف
ــاختمانی و ...  ــران س ــاص، کارگ ــاران خ ــه بیم ــد یاران مانن
اســتفاده می کننــد، شناســایی و حــذف خواهنــد شــد. ایرنــا

 رکود بازار پوشاک شب عید 

در چهارمحال و بختیاری
رئیــس اتحادیــه پوشــاک شهرســتان شــهرکرد از 
ــر داد.  ــازار پوشــاک شــب عیــد در اســتان خب رکــود ب
منصــور کیانــی اظهــار کــرد: امســال وضعیــت فــروش 
ــوب و   ــتان نامطل ــد در اس ــب عی ــاک ش ــازار پوش در ب
ــود  ــود. وی از رک ــر ب ــد کمت ــدود 50 درص ــروش ح ف
ــاری  ــد در چهارمحــال و بختی ــازار پوشــاک شــب عی ب
ــه  ــی ب ــد صنف ــون 100 واح ــت: هم اکن ــر داد و گف خب
ــروش  ــرح ف ــه اجــرای ط ــدام ب ــازار اق ــود ب ــل رک دلی
ــت در  ــزان رشــد قیم ــی می ــد. کیان ــاده کرده ان فوق الع
بــازار پوشــاک اســتان را طــی ســال جــاری 10 درصــد 
ــا توجــه  اعــام کــرد و گفــت: ایــن افزایــش قیمــت ب
بــه تــورم چنــدان عجیــب نیســت و نســبت بــه دیگــر 
کاالهــا ایــن رشــد ناچیــز بــوده اســت. وی درخصــوص 
ــرد:  ــح ک ــاک تصری ــواع پوش ــذاری  ان ــوه قیمت گ نح
ــد  ــا می توان ــاک، تنه ــده پوش ــا تولیدکنن ــنده ی فروش
ــه  ــد خــود اضاف ــا تولی ــد ی ــه قیمــت خری 20 درصــد ب

ــد. ایســنا کن

 صادرات شیر خشک اصفهان به روسیه
جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس کش
بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات 
ــه  ــتان ب ــک از اس ــیر خش ش
آغــاز  بــه زودی  روســیه 
میــزان  گفــت:  می شــود، 
صــادرات بخــش کشــاورزی 
ــان طــی 10 ماهــه نخســت امســال در مقایســه  اصفه
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزن، ۴0 درصــد 
رشــد داشــته اســت. محســن کریمیــان بــا اشــاره بــه 
اقدامــات شــکل گرفته در بخــش صــادرات محصــوالت 
ــش  ــادرات بخ ــزان ص ــت: می ــار داش ــاورزی، اظه کش
کشــاورزی اســتان در 10 ماهــه نخســت ســال جــاری 
ــا ۴0  ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس
درصــد رشــد وزنــی و 1 درصــد رشــد ارزی روبــه رو بوده 
اســت. وی افــزود: بیشــترین میــزان صــادرات اســتان 
متعلــق بــه محصــوالت دامــی و مربــوط بــه محصوالت 

لبنی، عسل و تخم مرغ بوده است. 
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــا بیــان اینکــه در بخــش صــادرات محصــوالت نباتــی 
ــار داشــت:  ــی داشــته ایم، اظه رشــد 1۴ درصــدی وزن
ــق  ــادرات متعل ــزان ص ــترین می ــش بیش ــن بخ در ای
بــه ســبزی و صیفــی و محصــوالت باغــی بــوده 
ــا بیــان اینکــه چشــم انداز مــا در بخــش  اســت. وی ب
صــادرات، دســتیابی بــه رشــد زیــاد و مثبــت تجــاری 
اســت، تاکیــد کــرد: سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
و برنامــه ششــم توســعه، دو مقولــه ای هســتند کــه در 
ــژه  ــا توجــه وی ــه آن ه ــی ب ترســیم نقشــه های صادرات

ــا داریــم. ایمن

 رستوران های اصفهان در انتظار 

مجوز فعالیت شبانه
ــان  ــای اصفه ــه رســتوران داران و تاالره ــس اتحادی رئی
ــاز  ــس از ســاعت 12 شــب ب ــه پ ــت: رســتورانی ک گف
باشــد، از ســوی اماکــن بســته می شــود؛ امــا در 
ــا آمادگــی  صــورت صــدور مجــوز از ســوی اماکــن، م

ــم.  ــره را داری ــت یکس فعالی
ممنوعیــت  چرایــی  درخصــوص  ملــت  حســین 
شــهر  در  به ویــژه  شــب ها  در  اصنــاف  فعالیــت 
توریســتی ماننــد اصفهــان، اظهــار داشــت: اداره اماکــن 
تنهــا اجــازه فعالیــت مغازه هــا تــا ســاعت 12 شــب را 
ــن صــورت مغــازه بســته و  ــر ای داده اســت کــه در غی
ــن  ــه ای ــازه دار دســتگیر می شــود. وی در پاســخ ب مغ
ســؤال کــه بیشــترین گایــه مســافران از ســاعات 
ــافر  ــک مس ــوروز ی ــرا در ن ــت و چ کاری رستوران هاس
ــه داد:  ــذا داشــته باشــد، ادام ــه غ ــد دسترســی ب نبای
اصفهــان در زمینــه تهیــه و توزیــع غــذا ضعیــف عمــل 
نکــرده اســت؛ بلکــه مشــکل ایــن اســت کــه 30 تــا ۴0 
رئیــس و مدیــر کل در ایــن حــوزه دارد کــه هــر یــک 

ــر ــد. مه ــه می کنن ــود را ارائ ــاص خ ــر خ نظ
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خــود  دور  ادارات  فرهنگــی  بخش هــای   چــرا 
ــی  ــا بازده ــد، ام ــرج می کنن ــول خ ــد و پ ــی چرخن م
ندارنــد؟ آیــا پول هــا بیشــتر، خــرج ماموریــت و 

نمی شــود؟  بیهــوده  جلســات 

ــدر  ــا چق ــه اتوبوس ه ــات بدن ــرانی از تبلیغ ــد اتوبوس درآم
اســت و چقــدر از هزینه هــای آن را تامیــن می کنــد؟ 

چرا هر سال کرایه ها با این درآمد اضافه می شود؟ 

سالم بر کیمیای وطن و معذرت 
چــرا شــما این قــدر خودخــواه هســتید و می گوئیــد 

ــدا؟! ــای خ ــهر زیب ــان، ش اصفه
ــد  ــق خداین ــه خل ــم ک ــه شــهر هــا ی خــدا و عال ــر بقی مگ

ــی  ــان از خودخواه ــتند؟! ام ــت هس زش
گردشگری از ایران 

کیمیایی ها! خدا قوت 
ــی کار  ــا کس ــی ب ــت، کس ــی هس ــت خوب ــان امنی در اصفه
نــدارد؛ حتــی اگــر بــا ســد معبــر و چیــدن اجنــاس همــه 
ــردم از  ــب م ــود،  خ ــدود ش ــا مس ــاده رو ه ــا، پی مغازه ه

ــود؟ ــه می ش ــد، چ ــردد کنن ــان ت خیاب
گردشگر داخلی
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را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا   از تکمیل مدارک، پاکت های خود  محل تحویل اسناد: پس 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنًا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.

شماره تماس: 532۴1010 -031 داخلی 116
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حتما بخوانید!
جشن پایان سال انجمن سینمای...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

آمــوزش  رئیــس کمیســیون  زاهــدی،  محمدمهــدی 
جمــع  در  اســامی،  شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و 
علــم  حــوزه  بــه  اگــر  اصفهــان گفــت:   خبرنــگاران 
ــدود 176  ــاب ح ــدای انق ــد، در ابت ــگاه کنی ــاوری ن و فن
هــزار دانشــجو داشــتیم؛ امــا امــروز بیــش از 4 میلیــون 
دانشــجو در کشــور داریــم و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت کــه 

ــت.  ــاب رخ داده اس در انق
زاهــدی دربــاره مهاجــرت نخبــگان توضیــح داد: فــرار 
ــا  ــرای م ــه ب ــا آنچ ــت؛ ام ــی اس ــه مجزای ــا، مقول مغزه
مهــم اســت اینکــه مقــاالت چاپ شــده، بایــد تبدیــل بــه 
صنعــت شــود و از قبــال آن هــا ثــروت بــه دســت آوریــم. 
 وی اظهــار کــرد: اگــر شــاخص سیاســی را کنــار بگذاریــم 
ــت علمــی  ــداد اســتادان، دانشــجویان، اعضــای هیئ و تع
مقاالتــی کــه منجــر بــه فنــاوری شــده، فناوری هایــی کــه 
بــه محصــول تبدیــل شــده، محصوالتــی کــه از ایــن طریــق 
ــاخص و  ــم ش ــر بگیری ــرده و... را در نظ ــدا ک ــگاه پی جای

جایــگاه خوبــی در دنیــا نداریــم. 
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در 
ــای  ــه کیمی ــور ب ــادی کش ــای اقتص ــا چالش ه ــه ب رابط
ــه رو  ــا چالش هــای مهمــی روب وطــن گفــت: کشــور مــا ب
اســت کــه در رأس آن مســائل اقتصــادی قــرار دارد. رکــود، 

ــادی  ــه اختاس هــای زی بی نظمــی بانک هــا کــه منجــر ب
ــه  ــاق، واردات بی روی ــای قاچ ــرک و ورود کااله ــده، گم ش
ــت بیشــتر  ــا کیفی ــه مشــابه آن را ب ــی ک ــای مصرف کااله
ــیاری  ــه بس ــه ک ــاق بی روی ــم، قاچ ــور داری ــل کش در داخ
ــره وری مناســب  ــج کــرده، عــدم به ــع کشــور را فل از صنای
در حــوزه اقتصــادی و مدیریتــی، به ویــژه در مدیریــت 
ــه دولــت وابســته  بنگاه هــای اقتصــادی کــه بــه شــدت ب
ــه  ــن زمین هســتند و...، همــه مشــکاتی اســت کــه در ای

می شــوند. دســته بندی 
   مهم تریــن چالــش اقتصــادی ایــران، بیــکاری 

ــت اس
ــران  ــش اقتصــادی ای ــن چال ــه داد: مهم تری زاهــدی ادام
ــگان  ــان دانش آموخت ــم آن در می ــت و حج ــکاری اس بی
ــرای کشــور کــرده  ــی ب ــه بحران ــدل ب دانشــگاهی آن را مب
اســت. بیــکاری در میــان دانش آموختــگان می توانــد 
ــار  ــد و آث ــته باش ــال داش ــه دنب ــددی را ب ــوارض متع ع
سیاســی  و  اجتماعــی  حوزه هــای  در  را  نابهنجــاری 
کشــور  دانشــگاه های  داد:  ادامــه  وی  کنــد.   ایجــاد 
و آمــوزش عالــی دارای ایراداتــی اســت کــه محوری تریــن 
آن هــا ســنتی بودن نظــام آموزشــی از بــاب محتــوا و 

ــت. ــتگذاری اس سیاس
   سنتی بودن نظام آموزشی کشور

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 
اســامی در رابطــه بــا ســنتی بــودن نظــام آموزشــی کشــور 
ــه  ــاز ب ــا نی ــام آموزشــی م ــت: نظ ــای وطــن گف ــه کیمی ب
ــار اســت  ــاِم بیم ــک نظ ــه ی ــر اساســی دارد؛ چــرا ک تغیی
ــد و آن  ــرای آن پیچی ــز ب ــخه تحول آمی ــک نس ــد ی و بای
ــه آمــوزش چــه در ســطح  ــگاه ب را عملیاتــی کــرد. بایــد ن

آمــوزش و پــرورش و چــه در ســطح آمــوزش عالــی 
مهارتــی باشــد. خوشــبختانه در ســند تحــول آمــوزش ایــن 

مســائل بیــان شــده اســت. 
زاهــدی بــا تأکیــد بــر لــزوم پوســت اندازی در نظــام 
آموزشــی گفــت: ســند علمــی کشــور بــا ایــن نــگاه تدویــن 
شــده و بــه آمــوزش بــه عنــوان یــک ابــزار مهارتــی نــگاه 
ــخن  ــومی س ــل س ــگاه های نس ــت و از دانش ــرده اس ک
آفرینــی  کار  آن  دانش آموختــگان  کــه  شــده   گفتــه 
و مهــارت حرفــه ای را توأمــان دارنــد؛ امــا کمیســیون 
نســل  دانشــگاه های  بایــد  اســت  معتقــد  آمــوزش 
ــارت  ــی، مه ــر کارآفرین ــاوه ب ــه ع ــوند ک ــا ش ــی بن چهارم
ــد  ــاور و تعه ــه ای اهــداف دانشــگاه های اســامی و ب حرف

ــند. ــته باش ــز داش ــی را نی دین
 رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای 
اســامی ادامــه داد: دانشــگاه نســل چهــارم، دانشــگاهی 
کارآفریــن، مهارت محــور و دارای خروجی هــای خــاق 
ــان  ــاد دانش بنی ــگاه در اقتص ــن دانش ــت. ای ــوآور اس  و ن
و اقتصــاد مقاومتــی، حــرف اصلــی و جــدی را در کشــور 
ــه محصــول، پیشــتاز اســت.  ــم ب ــل عل ــد و در تبدی می زن
در عیــن حــال از ایــن دانشــگاه افــرادی مؤمــن و متعهــد 
خودبــاور و خودجــوش، معتقــد بــه مبانــی جمهــوری 
اســامی ایــران و بــا انگیزه هــای قــوی انقابــی و روحیــه 

ــوند. ــر می ش ــی حاض ــه اجرای ــادی در عرص جه

 پرداخت 20 میلیارد ریال خسارت

 به مرغ داران اصفهانی
20 میلیــارد ریــال بــرای جبــران خســارت آنفلوآنــزای پرنــدگان به 
واحدهــای تولیــد طیــور صنعتــی و روســتایی در اســتان اصفهــان 
اختصــاص یافتــه اســت. مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان 
گفــت: بر اســاس دســتورکار موجــود، میــزان غرامت بر آوردشــده 
قابــل پرداخــت بــه مــرغ داران حــدود 20 میلیــارد ریــال اســت که 
 از ایــن میــزان، حــدود 16 میلیــارد ریــال بــه حــوزه طیــور صنعتی 
و 4 میلیــارد ریــال بــه طیــور بومــی و روســتایی اختصــاص پیــدا 
ــت  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــر شــهرام موحــدی ب ــرد. دکت ــد ک خواه
ــان  ــتان اصفه ــدگان در اس ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن بیم
گفــت: از مجمــوع حــدود 25 میلیــون قطعــه طیــور صنعتــی در 
ــوع 2.5  ــه و از مجم ــون قطع ــدود 3 میلی ــان، ح ــتان اصفه اس
میلیــون قطعــه طیــور بومــی و روســتایی اســتان، حــدود 17 هزار 
قطعــه بــر اثــر ابتــا بــه ویــروس آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
تلــف شــدند. وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون کمتــر از یــک درصــد از 
طیــور بومــی و ســه درصــد از طیــور صنعتــی نابــود شــده، افــزود: 
ــان  ــان دامپزشــکی اســتان اصفه ــاش شــبانه روزی کارکن ــا ت ب
ــور  ــی و 97 درصــد طی ــور بوم ــش از 99 درصــد طی ســامت بی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــت. موح ــده اس ــن ش ــی تأمی صنعت
پرداخــت غرامت هــا در بعضــی از روســتاهای اســتان آغــاز شــده، 
گفــت: در تاشــیم تــا نســبت پرداختی هــا را افزایــش دهیــم و 
ــان  ــه پای ــاه ب ــن م ــا اواخــر فروردی ــا را ت کار پرداخــت غرامت ه
ــد  ــرای خری ــی ب ــه نگران ــان اینکــه هیچ گون ــا بی برســانیم. وی ب
ــرغ از  ــن و تخم م ــترمرغ، بلدرچی ــرغ، ش ــت م ــرف گوش و مص
ــزود:  ــدارد، اف ــد دامپزشــکی وجــود ن ــورد تأیی فروشــگاه های م
ــکی در  ــتی دامپزش ــد بهداش ــور دارای ک ــت های طی ــام گوش تم
بــازار و فرآورده هــای جانبــی، بــا نظــارت مســتقیم و ســختگیرانه 

ــا ــام می شــود. ایرن دامپزشــکی انج

 راندمان بخش کشاورزی استان کرمان

پایین است
ــه وجــود دانشــکده ها و اســتادان  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
بادانــش در حــوزه کشــاورزی در اســتان گفــت: در اســتان کرمــان 
بــه طــور مثــال دانشــکده کشــاورزی جیرفــت اســتادان معتبــری 
دارد؛ امــا راندمــان بخــش کشــاورزی در اســتان کرمــان پاییــن 
ــا  ــه ب ــه چگون ــود ک ــری ش ــوزه بازنگ ــن ح ــد در ای ــت و بای اس
وجــود ایــن ظرفیت هــا نتوانســتیم کاســتی ها را در بخــش 
ــان  ــینی خاطرنش ــا رزم حس ــم. علیرض ــن ببری ــاورزی از بی کش
کــرد: شــرکت ملــی مــس معیــن منطقــه 6 اســتان اســت. ایــن 
شــرکت بیــش از 40 ســال تولیــد مــس دارد، امــا محیط زیســت 
لطمــه خــورده و روســتاها تخریــب شــدند، شــهر بابــک توســعه 
ــت پیشــرفتی حاصــل  ــا هزینه هــای دول ــدا نکــرده اســت، ب پی

ــم. ایســنا ــد اقتصــاد روســتاها را درســت کنی نمی شــود، بای

اخبار کوتاه

 جشن پایان سال انجمن 

سینمای جوان نجف آباد برگزار شد

S.karshenas @eskimia.ir
سعید کارشناسنجف آباد

جشــن پایــان ســال انجمــن ســینمای جــوان نجف آبــاد کــه 
ــه همــت انجمــن  در مجموعــه فرهنگی هنــری آســمان و ب
ــرم  ــا اســتقبال گ ــا شــد، ب ــاد برپ  ســینمای جــوان نجف آب
ــد و اســتادان پیشــین  ــم و جدی ــان قدی و پرشــور هنرجوی

ــود. انجمــن همــراه ب
ــوازی  ــا اعضــای انجمــن، هم ن ــه ب ــپ مصاحب  پخــش کلی
گیتــار، نمایــش بــا بــازی احســان عباســی، ویژه برنامــه ای 
ــادی«،  ــر فره ــط »اصغ ــکار توس ــب اس ــبت کس ــه مناس ب
ــای  ــن از برنامه ه ــدگان انجم ــر از برگزی ــم و تقدی پانتومی
ــن  ــد. در ای ــه شــمار می آم ــان ســال انجمــن ب جشــن پای
برنامــه، هنرجویــان و اســتادان پیشکســوت انجمــن چــون 
محمدعلــی توالیــی، محمدعلــی میزبانــی، محمــد احمــدی، 
ــه  ــل خان ــر عام ــی )مدی ــان حافظ ــی و ساس ــوکل صالح ت

هنرمنــدان( نیــز حضــور داشــتند. 
گفتنــی اســت »احســان عباســی« از بازیگــران و کارگردانان 
خــوب تئاتــر اســتان گلســتان کــه بــه منظــور ایفــای نقــش 
ــده   ــاد آم ــه نجف آب ــه« ب ــت دقیق ــازده و بیس ــم »ی در فیل

نیــز میهمــان ایــن برنامــه بــود.

 برگزاری طرح غربالگری سالمت بانوان 

در روستای آغچه بدی

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  بســیج  همــت  بــه 
فاورجــان و گــروه جهــادی آالم خاکــی از اصفهــان، طــرح 
غربالگــری ســامت بانــوان بــه مــدت ســه روز از 8 صبــح 
ــهر  ــع ش ــدی از تواب ــتای آغچه ب ــر در روس ــا 3 بعدازظه ت
کلیشــاد و ســودرجان شهرســتان فاورجــان برگــزار شــد. 
ــوم  ــا، 10 پرســتار، 2 کارشــناس عل ــن طــرح 10 مام در ای
متخصــص  یــک  و  غربالگــری  در  متبحــر  زیســتی 
ــاوره  ــوان و مش ــامت بان ــری س ــناس، کار غربلگ روان ش

ــتند.  ــده داش ــر عه ــتا را ب ــن روس ــی ای ــگان اهال رای
خدمــات معاینــات طــرح غربالگــری در ســه مرحلــه ارائــه 
شــد: مرحلــه اول تســت قنــد و فشــار خــون، مرحلــه دوم 
ــه  ــرص و مرحل ــای ب ــژه بیماری ه ــان به وی ــات زن معاین

آخــر مراجعــه بــه پزشــک و تأییدیــه پزشــکی.
ــورت  ــه ص ــاوره ب ــات مش ــات، خدم ــن معاین ــار ای  در کن

ــه شــد.  ــز ارائ ــرد نی ــرد ف گروهــی و ف
ــد  ــت قن ــگان تس ــات رای ــات معاین ــرح خدم ــن ط  در ای
و فشــار خــون و مراجعــه بــه پزشــک و تأییدیــه پزشــکی 

نیــز بــرای آقایــان ارائــه شــد.

اخبار کوتاه

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

یــادواره ســردار بــزرگ خیبــر شــهید حــاج محمــد ابراهیــم 
همــت، درشــهرضا برگــزار شــد. بــه گــزارش خبرنــگار 

کیمیــای وطــن در شــهرضا، امــام جمعــه 
شــهرضا در ایــن مراســم کــه در محــل 
ــزار  ــهرضا برگ ــتان ش ــرو شهرس ــاالر س ت
ــت و اخــاص  شــد گفــت: صداقــت، دیان
ــیدن او در  ــب درخش ــت موج ــهید هم ش
ــیخ  ــاج ش ــام ح ــد. حجت االس ــا ش دنی
ــه زندگــی  ــا اشــاره ب ــی ب ســیف هللا یعقوب

ــهدا در  ــه ش ــاع خالصان ــت و دف ــهید هم ــاص ش ــا اخ ب
روزهــای دفــاع مقــدس تصریــح کــرد: زندگــی بایــد بــرای 
خــدا و بــا اخــاص باشــد. حجت االســام یعقوبــی افــزود: 
انســان  از ویژگی هــای  استکبارســتیزی و والیتمــداری 
ــت  ــرآن و والی ــی در راه ق ــان انقاب ــوده و انس ــی ب انقاب

ــی دارد.  ــدم برم ق
وی اظهــار داشــت: انقــاب اســامی تحولــی بنیادیــن بــر 
اســاس سلســله ارزش های رو بــه رشــد بــوده کــه در مقابــل 
ــام  ــد. ام ــا می یاب ــا ارتق ــمنی ها و جبهه گیری ه ــام دش تم
جمعــه شــهرضا گفــت: مومنــان در جبهــه حــق 
جبهه گیــری  باطــل  مقابــل  در  و  جنگیــده 
یعقوبــی ضمــن  می کننــد. حجت االســام 
در  جوانــان  بی شــائبه  مقاومــت  از  تقدیــر 
ســوریه تصریــح کــرد: مدافعــان حــرم از حــق 
ــی  ــزود: دشمن شناس ــد. وی اف ــاع می کنن دف
ــمن  ــای دش ــل برنامه ه ــیت در مقاب و حساس
بایــد در رأس همــه برنامه هــا قــرار گیــرد. حجت االســام 
یعقوبــی ضمــن تاکیــد بــر حفــظ وحــدت در جامعــه گفت: 
وحــدت بــه معنــای افزایــش ظرفیــت و تحمــل یکدیگــر 
ــوده و اولیــن نکتــه مــورد  ــرای حفــظ جایــگاه انقــاب ب ب
ــظ وحــدت اســت. ــای شــهدا، حف توجــه در وصیت نامه ه

برگزاری یادواره سرداربزرگ خیبر، شهید همت در شهرضا

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
ــرای  ــا اج ــراه ب ــاری هم ــش به ــرح آرام ــت: ط گف
ــال  ــوروز س ــی در ن ــی و مذهب ــای فرهنگ برنامه ه
امامــزاده   340 مطهــر  حــرم  جــوار  در   1396

ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــدر اس جلیل الق
می شــود.

رضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
ــازمان  ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش صادق
ــا  اوقــاف و امــور خیریــه هــر ســال ب
ویژه برنامــه ای  نــوروز،  فرارســیدن 
آرامــش  »طــرح  عنــوان  تحــت  را 

بهــاری« در جــوار بقــاع متبرکــه اجــرا می کنــد 
کــه هــدف از اجــرای آن ایجــاد فضــای معنــوی در 
ــا هــدف تحــول روحــی  ــدر ب ــزادگان جلیل الق امام
ــه  ــت ک ــافرانی اس ــران و مس ــرای زائ ــی ب و درون
در ایــن روزهــا در مکان هــای مقــدس حاضــر 

می شــوند تــا بــا توســل بــه ایــن گنجینه هــای 
ــاری را  ــد ســال بســیار خــوب و پرب ــوی بتوانن معن

ــد. ــاز کنن آغ
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا 340 امامــزاده 
 25 از  اصفهــان  اســتان  جلیل القــدر 
اســفندماه 1395 تــا 15 فروردین مــاه 
1396 بــه صــورت ویــژه بــا اجــرای 
ــان  ــوی، میزب ــزرگ معن ــرح ب ــن ط ای
ــوروز  ــای ن ــافران در روزه ــران و مس  زائ

هستند.
صادقــی بــه گوشــه ای از برنامه هــای 
ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت: در همیــن راســتا 
ــا  ــژه و ب ــورت وی ــه ص ــو ب ــال ن ــل س ــه تحوی برنام
اجــرای برنامه هــای متنــوع فرهنگــی و مذهبــی در 
ــم  ــزاده واجب التکری ــر 235 امام ــرم مطه ــوار ح ج

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس

در شهر

طرح »آرامش بهاری« در ۳۴0 امامزاده اصفهان برگزار می شود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم مرضیه صفریان دارای شناسنامه شماره 5  به شرح دادخواست به کاسه 1180/95 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرداد صفریان بشناسنامه 

2109 در تاریخ 95/11/13  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :

1 – علیرضا صفریان - فرزند مهرداد - ش ش 1210276429

2- مرضیه صفریان - فرزند محمدحسن - ش ش 5 

3- فاطمه بیاتی - فرزند محمد رحیم - ش ش 1315 

4- محمد صادق صفریان - فرزند خلیل اله - ش ش 35

آگهی  نوبت  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  ندارد.اینک  ورثه دیگری  متوفی 

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:674/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علی کاوه دارای شناسنامه شماره 436  به شرح دادخواست به کاسه 1177/95 از این شورا در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پروانه بایسته بشناسنامه 373 در 

تاریخ 95/6/4  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :

1 – حمید کاوه - فرزند علی - ش ش 219- صادره از گلپایگان

2- روح اله کاوه - فرزند علی - ش ش 285- صادره از گلپایگان

3- محمد تقی کاوه - فرزند علی - ش ش 19- صادره از گلپایگان

4- فرشته کاوه - فرزند علی - ش ش 232- صادره از گلپایگان

5- زهرا کاوه - فرزند علی - ش ش 7- صادره از گلپایگان

6- علی کاوه - فرزند محمد - ش ش 436 صادره از گلپایگان

آگهی  نوبت  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  ندارد.اینک  ورثه دیگری  متوفی 

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:670/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره 3521 فرعی از 10393 اصلی  واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام کمال اخاقی نژاد فرزند حسن در جریان ثبت است و رای 

شماره 139560302027011725 مورخ 1395/09/20 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 

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

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/21 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 

و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 

معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

ارائه نماید در غیر اینصورت  ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/12/22 شماره :39312/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از پاک 39 اصلی   چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک 121 فرعی مفروز شده 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای جاسم حقیقت و خانم بتول حاج 

و   139560302027010137 های  شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حیدر  و  محمد  فرزندان  جزی 

139560302027010136   مورخ 1395/08/11 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی 

فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/23 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 

بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 

معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

ارائه نماید در غیر اینصورت  ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/12/22 شماره :39175/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آبادی  دارای شناسنامه شماره 1230065709 به شرح دادخواست به کاسه  خانم زینب احمدی ده 

991/95  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 

کشت کار بیدگلی بشناسنامه 1250138094 در تاریخ 95/11/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

1- خانم زینب احمدی ده آبادی به ش ش 1230065709 بعنوان همسر متوفی

2- خانم فاطمه شاگردی به ش ش 87 بعنوان مادر متوفی

3- امراله کشت کار بیدگلی به ش ش 259 بعنوان پدر متوفی.همگی بعنوان وراث متوفی و الغیر.اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5/22/95/814/ م الف شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف شهرستان آران و بیدگل

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 777 فرعی از 49 اصلی
خانم جمیله خانم حبیبی قمصری به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بشماره 777 

فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 9747 و صفحه 53 دفتر65 به نام خانم 

جمیله خانم حبیبی قمصری ثبت و سند مالکیت به سریال 91د677985 صادر و تسلیم نامبرده گردیده 

که برابر سند شماره 13903 مورخ 1394/04/08 دفتر 15 کاشان مقدار 1325 سهم مشاع از 8025 سهم 

مالکیت خود را به نام خانم لیا مهندس پور منتقل نموده که در اثر جابجایی مفقود شده است چون 

درخواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی 

می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 

باشد از تاریخ انتشار این آگی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر 

ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:95/12/22 شماره :2198/م الف رضا طویلی رئیس 

اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای/ خانم
نظر به اینکه آقای جمشید شاهنظری فرزند قنبرعلی دادخواستی بطرفیت آقای/خانم 1-ملوک هدایت 

جو 2-داوود شاهنظری 3-شهناز یادگارپور 4-زهرا یادگارپور 5-شهین یادگارپور6-مهین یادگارپور7-

یادگارپور12- یادگارپور11-محمود  یادگارپور10-شها  یادگارپور9-نرگس  یادگارپور8-نسرین  مهوش 

و 15-نازی  امینی  یادگارپور 14-مهرانگیز  عباس  مرحوم  همسر  رمزی  یادگارپور13-مرجان  جمشید 

جوجه وند همسران مرحوم محمد یادگار   فرزند 1-اسماعیل 2-قنبرعلی 3-عباس 4- عباس 5- 

عباس 6- عباس 7- عباس 8- عباس 9- عباس 10- عباس 11- عباس 12- عباس  به خواسته انتقال 

سند تقدیم که به شعبه 3 شورای حل اختاف فاورجان ارجاع وبه کاسه 842/95  ثبت و برای روز 

.... مورخ 96/1/26 ساعت 18/15 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان 

معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک 

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

مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم  حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود 

و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 3 فاورجان  

جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. شماره :1131 / م الف رئیس شعبه سوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 547/95 خواهان سردار مزارعی دادخواستی مبنی بر: الزام به تنظیم و انتقال 

سند یکدستگاه خودروی سواری مزدا به ش 758س67 ایران 53 به طرفیت سیروس عباسی-پویا 

قپانچی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 96/1/21 ساعت  17 تعیین و باتوجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید کثیراالنتشار منتشر تا خوانده 

قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رئیس دفتر شعبه 37 شورای 

حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی به آقای - روح هللا قربانی قلعه میری فرزند اصغر
شماره نامه: 9510113653501538 شماره پرونده: 9509983653501107 شماره بایگانی شعبه:951150 

تاریخ تنظیم: 1395/11/19

با وکالت خانم عزت دهقان دادخواستی به طرفیت  نظر به این که خانم فرشته مهدیان فرزند تقی 

آقای روح هللا قربانی قلعه میری فرزند اصغر - مبنی بر تقاضای احراز شروط ضمن عقد جهت اجرای 

صیغه طاق ) درخواست طاق از طرف زوجه ( مطرح نموده که پرونده طی شماره 1150 95 - ح 3 به 

ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت 

رسیدگی 96/2/16 - ساعت 10/30 - صبح می باشد لذا این دادگاہ در راستای اجرای مادہ73 ق. آ. 

د.م بدینوسیلہ مراتب فوق را آگھی تا خواندہ پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی 

مفاد  از  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  با وصول  نشانی خود  اعام  مراجعه ضمن  دادگاه  این  به 

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

اباغ وقت رسیدگی به خواندہ تلقی می گردد و عدم حضور نامبردہ مانع از رسیدگی نیست. مدیر دفتر 

توکلی  اکبر  دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگسترگی شهرستان فاورجان - 

شماره:1004/م الف

دادنامه
کاسه پرونده:413/95 شماره دادنامه:513-95/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 37 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: آقای منصور صادقی فرزند: تقی آدرس: اصفهان - اتوبان فرودگاه - بعد از حصه - 

کانال نوربخش )خ المهدی( - جنب گاوداری

خوانده: آقای مجید ایروانی فرزند باقر آدرس: مجهول المکان

خواسته: تقاضای فسخ یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی 781م25 ایران 88 بلحاظ 

تخلف از شرط و استرداد مبیع

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

مبادرت به صدور رای می نماید.

»رای قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای منصور صادقی فرزند: تقی به طرفیت آقای مجید ایروانی فرزند باقر به خواسته 

تقاضای فسخ یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی 781م 25 ایران 88 بلحاظ تخلف از شرط 

و استرداد مبیع، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود مدعی است به موجب مبایعه 

نامه عادی در مورخه: 94/7/1 یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی 781م 25 ایران 88 را 

به خوانده فروخته و بابت ثمن معامله، سه فقره چک دریافت نموده است مشروط بر اینکه هر یک از 

چکها در موعد مقرر کارسازی نگردد معامله فسخ و خوانده ملزم به استرداد خودرو می باشد که در موعد 

مقرر به بانک محال الیه مراجعه ولیکن چک شماره 919876 به تاریخ 95/2/10 کارسازی نگردید که با 

صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، بالتبع معامله مذکور فسخ و خوانده

ملزم به استرداد خودرو می باشد ولیکن خوانده بر خاف مفاد قولنامه از تحویل خودرو امتناع می نماید 

و حال خواستار فسخ معامله و استرداد خودرو می باشد و اينکه خوانده عليرغم اباغ قانونی در جلسه 

دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ایی نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده است. لذا شورا با جمیع 

اوراق و محتویات پرونده، ماحظه مبایعه نامه عادی و گواهی عدم پرداخت یکی از چکهای خوانده و نیز 

توافق فی مابین طرفین بررسیدگی از طریق شوراهای حل اختاف لذا شورا خ دعوای مطروحه خواهان 

راوارد و ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 10 و 183 و 395 و 394 قانون مدنی و ماده198 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به فسخ

و مبایعه نامه عادی مورخه 94/7/1 و استرداد مبیع )یکدستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی 781 

م25 ایران 88( در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای

صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل و اخواهی در همین شعبه وسپس ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل 

اعتراض در دادگاههای عمومی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کاسه 920540ح5 له آقای مجید بهادری برکانی علیه 

نعمت اله، فرزانه، ایرج، نسرین به شهرتین بهادری برکانی به نشانی سپاهانشهر - بلوار غدیر، الوند 

3 کوی صابت کوچه عبادت نگین 6 واحد 12 و بیژن بهادری برکانی به نشانی خیابان سجاد خیابان 

حجتیه دوم کوچه شهید غامحسین اکبری سمت چپ روبروی دیوار پادگان پاک 51 در نظر دارد در 

مزایده ای در خصوص فروش پاک ثبتی 2347/1428 بخش 5 در تاریخ 1396/1/20 ساعت 9 الی 

10 صبح در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت غربی مجتمع اجرای کہ 

احکام حقوقی طبقه 4 بر گزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقع در 

اصفهان خیابان نظر شرقی کوچه جواهری کوچه شمس مجتمع شمس طبقه اول بازدید و با واریز 10 

درصد از قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 و به همراه داشتن 

فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند. فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از 

کارشناسی را پیشنهاد نمایند.

مشخصات ملک : آپارتمان با شماره ملک 2347/1428 دارای دو جلد سند هر کدام سه دانگ بنام آمنه 

بهادری و به شماره ثبت 136560 و 136562 و شماره چاپی سند 172856 /ب و 172587/ب، ثبت 

شده در دفتر 738 صفحه 489 و 492 بخش 5 اصفهان و مساحت 109/5 متر مربع، دارای دو اتاق 

خواب، سالن، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و دارای یک واحد انباری به مساحت 6/44 متر مربع و 

پارکینگ در زیرزمین می باشد.

این واحد در یک مجتمع 11 واحدی با قدمت حدود 25 سال ساخت است. کف سالن آن سرامیک، 

کف اتاق ها سیمان

بدنه گچ رویه و رنگ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی بدنه کاشی و کف سرامیک، کابینت آشپزخانه 

فلزی دربهای

داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیوم، دارای انشعابات آب و فاضاب و برق و گاز و تلفن می باشد.

نظریه کارشناسی

با عنایت به موارد باال، مشخصات پاک، موقعیت محل ، نحوه ارتباط با گذر، قدمت بنا، مصالح بکار 

رفته و کیفیت آن

و با توجه به در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر، قیمت روز ششدانگ آپارتمان مذکور سه میلیارد و صد و 

هفتاد و پنج

میلیون و پانصد هزار ریال )3/175/500/000 ریال( برآورد می گردد.دادورز شعبه پنجم اجرای احکام 

حقوقی دادگستری اصفهان شماره:38978/م الف

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351400600 شماره پرونده: 9409980351401156

شماره بایگانی شعبه : 941283 تاریخ تنظیم: 1395/12/16 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :شرکت 

اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام به مدیریت مصطفی جالی  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: 

ملک-ساختمان  چهارراه  و  چهارراه گلزار  فاصل  غربی-حد  بهشت  اصفهان-خیابان هشت  اصفهان- 

مرکزی کوثر-پاک 1 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مریم    نام خانوادگی : رجاییان مونجانی 

نام پدر  : قائم مقامی  نام خانوادگی  نام: سید مهدی    المکان 2-  اله نشانی:مجهول  :نبی  نام پدر 

:-   نشانی: مجهول المکان 3- نام: طاهره    نام خانوادگی : داوودی نام پدر :عبدالوهاب   نشانی: 

مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 

دادنامه غیابی مربوطه 9509970351400796 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 537/000/000 

لاير بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/2 لغایت وصول و پرداخت مبلغ 

17/000/000 لاير هزینه دادرسی و مبلغ 14/880/000 لاير بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 

پرداخت مبلغ 26/850/000 لاير بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.رای صادره غیابی است./. 

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

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

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

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

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

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

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

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

به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

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

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 

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

نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

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

1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 39625/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – احمدی نبی    
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رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم کرمان در پاسخ به کیمیای وطن:

نظام آموزشی کشور ما، بیمار است
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حتما بخوانید!
تجلیل از 110 هنرمند اصفهانی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگی

ــد ۱۳۵۸  ــده، کارگــردان و فیلم نامه نویــس، متول ــدا پناهن آی
ــرداری  ــته فیلمب ــه در رش ــس از آنک ــت. او پ ــران اس در ته
تحصیــات کارشناســی را بــه پایــان رســاند، موفــق شــد در 
ــر  ــر دانشــگاه هن رشــته ســینما از دانشــکده ســینما و تئات
 تهــران، مــدرک کارشناسی ارشــد خــود را دریافــت کنــد 
و پــس از پایــان تحصیــات خــود در رشــته های کارگردانــی 
نویســندگی و تهیه کنندگــی چندیــن فیلــم کوتــاه داســتانی 

مســتند، ویدئویــی و تله فیلــم بســازد. 
فیلــم »ناهیــد« اولیــن ســاخته بلنــد ســینمایی پناهنــده به 
شــمار مــی رود کــه از محصــوالت مرکــز گســترش ســینمای 

مســتند و تجربــی بــود. 

در ســال 94 در بخــش نوعــی نــگاه شصت وهشــتمین 
جشــنواره فیلــم »کــن«، فیلــم »ناهیــد« بــه نمایــش 
درآمــد و برنــده جایــزه آینــده درخشــان شــد. آیــدا پناهنده، 
بــه عنــوان یــک زن توانســته هــم در بخــش نویســندگی و 
هــم کارگردانــی موفــق عمــل کنــد و اکنــون نیــز قصــد دارد 
کــه فیلــم بعــدی خــود را نیــز بــا محوریــت زنــان بســازد. 
ــال  ــون در ح ــه هم اکن ــه ای ک ــد: فیلمنام ــده می گوی پناهن
کار کــردن روی آن هســتم، دربــاره عشــق اســت؛ دو زن از 
ــار  ــه نفــع دیگــری کن ــد ب دو نســل متفــاوت کــه یکــی بای
بــرود؛ ایــن فیلــم بیشــتر روان کاوانــه اســت تــا یــک فیلــم 
ــورمان  ــوان کش ــردان ج ــن کارگ ــراغ ای ــه س ــی. ب اجتماع
رفتیــم تــا بــا ایشــان دربــاره اینکــه چگونــه جوانــان 

ــینیم.  ــو بنش ــه گفت وگ ــوند، ب ــاز ش ــد فیلمس می توانن
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــردان در گفت وگ ــن کارگ ای
ــن کار  ــه ای ــرد و البت ــوان ک ــخت عن ــودن را س ــاز ب فیلمس
را بــرای خانم هــا ســخت تر دانســت و بیــان داشــت: 
ــت  ــن حال ــا در بهتری ــد زن ه ــر می کنن ــوز فک ــا هن بعضی ه
فقــط می تواننــد منشــی صحنــه خوبــی باشــند. البتــه بایــد 
ــه  ــته اند ک ــم گذاش ــا ک ــود زن ه ــم خ ــدری ه ــت ق پذیرف

ــد. ــت کنن ــود را تثبی ــگاه خ ــته اند جای نتوانس

  الهام از زندگی در فیلمسازی
پناهنــده معتقــد اســت منابــع الهــام بســیاری وجــود دارنــد 
ــتفاده  ــم ازآن اس ــاخت فیل ــد در س ــاز می توان ــه فیلمس ک
کنــد؛ بــرای مثــال بعضــی از فیلمســازها از زندگی خودشــان 
ــی  ــخصی زندگ ــارب ش ــات و تج ــد و اتفاق ــام می گیرن اله
خودشــان را می ســازند؛ زیــرا زندگــی جریــان دارد و هــروز 

ــد.  ــدی درآن رخ می ده ــات جدی اتفاق
ــرای  ــه اینکــه اجتمــاع نیــز منبــع خوبــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــر از اتفاقــات  ــام اســت، گفــت: یــک جامعــه هــر روز پ اله
تــازه و ســوژه های نوســت. فقــط بایــد قــدری هنرمندانــه بــه 
اطــراف نــگاه کنیــد و حســاس باشــید. البتــه در ایــن میــان 
عنصــر خیــال نیــز منبــع بزرگــی اســت. گاهــی بایــد ذهنتان 
را بــه پــرواز درآوریــد و و بــا تقویــت خیــال خــود بــه منابعی 

برســید کــه هرگــز در روی زمیــن پیــدا نمی شــود.
  موفقیت ساده نیست

رقابت هــای  بــه  اشــاره  بــا  جــوان  فیلمســاز  ایــن 
ــان  ــینمای جه ــای س ــه در دنی ــت: البت ــینما گف ــی س  جهان
 رقابــت بســیار عجیبــی حاکــم اســت و موفقیــت در 
جهــان اصــا ســاده نیســت. اگــر خودتان را دوســت داشــته 
ــای  ــا فیلم ه ــد، قطع ــرام بگذاری ــود احت ــه خ ــید و ب  باش

احتــرام  قابــل  و  دوست داشــتنی  مــردم  بــرای   شــما 
خواهد بود. 

وی از دیدگاهــش دربــاره صنعــت فیلمســازی در ایــران 
گفــت: در میــان کشــورهای خاورمیانــه، ایــران تنهــا کشــوری 
اســت کــه ســینمای خــود را در ســطح جهانــی صــادر 
فرهــادی  چــون کیارســتمی،  ســینماگرانی  و  می کنــد 
بنی اعتمــاد و بســیاری دیگــر نقــش مهمــی در بســط          

و گســترش فرهنــگ مــا داشــته اند. 
مــا نمی توانیــم بــه راحتــی آمریکایی هــا و اروپایی هــا 
فیلــم بســازیم؛ چــرا کــه بودجــه یکســانی بــا آن هــا نداریــم. 
ــان را  ــم رؤیاهایم ــا بســته اســت و نمی توانی دســت های م

عملــی کنیــم. 
تنهــا  تمــام کارهایــم  در  تصریــح کــرد:  ادامــه  در  وی 
ــه  ــوده اســت؛ البت ــی ب ــود زندگ ــری ام، خ ــام هن ــع اله منب
ــی ام  ــدون آن زندگ ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــع دیگ منب
ــود، یعنــی ادبیــات. تاکنــون فیلم هایــی  ــا خواهــد ب  بی معن
از »تارکوفســکی«، »برگمــن«، »کیارســتمی«، »آیــاری« 
»اوزو«، »کوروســاوا«، »بیلــی وایلــدر«، »جیــن کمپیــون« 
ــته  ــه توانس ــرده ام ک ــا ک ــوال« را تماش ــک« و »کاپ »کوبری

ــد. ــته باش ــاخته هایم داش ــر س ــیاری ب ــرات بس تاثی

- همایــش »ادبیــات فارســی در ایتالیــا« بــا ارائــه مقاله هایی 
از جملــه مقاله هایــی در حــوزه ادبیــات تطبیقــی دربــاره 
ــروی«  ــراب خس ــو و ابوت ــو اک ــه« و »امبرت ــعدی و دانت »س

ــزار شــد. برگ
ــی  ــد: حت ــزوا، می گوی ــم ان ــر فیل ــی، بازیگ ــی دانای - امیرعل
اگــر قضــاوت کــردن در جامعــه امــروز بــه صــورت فراگیــر در 
بیــن تمــام اقشــار و گروه هــای اجتماعــی رایــج شــده باشــد 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرایط مختلف ــاوت، ش ــی قض ــا در مبان ام
ــای  ــا و دیده ه ــه گفته ه ــاد ب ــا اعتم ــن آن ه ــی از مهم تری یک

دیگــران اســت.
- نمایــش »شــنیدن« بــه نویســندگی و کارگردانــی امیررضــا 
کوهســتانی، جدیدتریــن تــور اجراهــای اروپایــی خــود را از 9 

مــارچ )۱9 اســفندماه( از کشــور فرانســه آغــاز کــرد.
- آخریــن کنســرت مشــترک اســتاد عالیــم قاســم اف و پرواز 
همــای بــا اجــرای چندین قطعــه موســیقایی فارســی و آذری 
و تاکیــد گــروه اجرایــی مبنــی بــر محتــرم شــمردن »آب« در 

تــاالر بــزرگ کشــور برگــزار شــد.
ــه  ــا ترجم ــو ب ــو کوئلی ــته پائول ــوس« نوش ــان »جاس - رم
ــوس«  ــان »جاس ــید. رم ــاپ رس ــه چ ــریعتمداری ب ــو ش پرت
در ۱9۰ صفحــه بــا شــمارگان ۲۲۰۰ و قیمــت ۱۸ هــزار تومــان 
ــده  ــر ش ــاب منتش ــان کت ــارات جه ــوی انتش ــی از س به تازگ

اســت.
- اولیــن عکس هــا از فیلــم ســینمایی »دارکــوب« بــه 
کارگردانــی بهــروز شــعیبی در حالــی منتشــر شــد کــه 
ــوروز ادامــه دارد. ــا پــس از تعطیــات ن فیلمبــرداری فیلــم ت
ــی حامــد محمــدی و  ــه کارگردان ــرداری اکســیدان ب - فیلمب

ــید. ــان رس ــه پای ــدی ب ــر محم ــی منوچه تهیه کنندگ
- نکوداشــت هنرمنــدان عرصــه موســیقی اصفهــان بــه تجلیل 
ــردازد. روز  ــن و آواز می پ ــاز ویل ــوت س ــتادان پیشکس از اس
یکشــنبه ۲۲ اســفندماه در هنرســرای خورشــید از »مصطفــی 
دارابــی«  »محمدمــراد  و  آواز  پیشکســوت  محبــی زاده« 

ــود. ــل می ش ــن تجلی ــاز ویول ــندل س ــوت روش پیشکس
ــاب ســال شــعر  ــزه کت ــن جای ــه یازدهمی - مراســم اختتامی
ــد«  ــاء موح ــل از »ضی ــا تجلی ــگاران« ب ــاب »خبرن ــه انتخ ب

ــزار شــد. برگ
- خاطــرات ناتمــام »نلســون مانــدال« از دوران ریاســت  
جمهــوری اش بــا کمــک شــاعر و رمان نویــس آفریقایــی 
 Dare not« ــه ــاب ک ــن کت ــود. ای ــل می ش ــاب تبدی ــه کت ب
ــه  ــال روان ــز امس ــت در پایی ــرار اس ــه، ق ــام گرفت Linger« ن

ــود. ــازار ش ب
- »رابــرت جیمــز والــر«، رمان نویــس آمریکایــی کــه کتــاب 
ــه  ــی« را ب ــون کانت ــای مدیس ــروش »پل ه ــقانه و پرف عاش
نــگارش درآورد، در ســن ۷۷ ســالگی در تگــزاس درگذشــت.

ــار«  ــم »آوات ــردان فیل ــده و کارگ ــرون، تهیه کنن ــز کام - جیم
از بــه تعویــق افتــادن ســاخت قســمت دوم ایــن فیلــم خبــر 

داد.

تجلیل از 110 هنرمند اصفهانی
مراســم تجلیــل از ۱۱۰ هنرمنــد 
فعــال در زمینه  شــعر و موســیقی 
اصفهــان، ۲۲ اســفندماه از ســوی 
سخن ســرایان  ادبــی  انجمــن 

ادب اصفهان برگزار می شود. 
دبیــر انجمــن ادبــی سخن ســرایان 
ادب اصفهان درخصــوص برنامه های 
ایــن انجمــن گفــت: انجمــن ادبــی سخن ســرایان، انجمنــی 
ــه از  ــی، چ ــت مال ــدون چشمداش ــه ب ــت ک ــاد اس مردم نه
ــوت می شــوند  ــن جلســات دع ــه در ای ــی ک  ســوی هنرمندان
ــای  ــرای اعت ــا ب ــت اندرکاران آن، صرف ــوی دس ــه از س و چ
اصفهــان  در  ســاله   ۱۰ ســابقه ای  بــا  جامعــه  فرهنــگ 
ــن  ــام انجم ــا ن ــزاری آن ب ــه برگ ــه البت ــود ک ــزار می ش برگ

می شــود.  انجــام  اســت کــه  ســال   ۲ سخن ســرایان، 
ــر  ــن ه ــات انجم ــرد: جلس ــح ک ــن تصری ــی مهرآیی مصطف
یکشــنبه در ســالن اجتماعــات دبســتان عصــر انقــاب برگــزار 
ــی  ــد اصفهان ــل از ۱۱۰ هنرمن ــنبه تجلی ــن یکش ــود و ای می ش
ــه در حضــور  ــم ک ــال در عرصــه  شــعر و موســیقی را داری فع
ــن  ــود؛ همچنی ــزار می ش ــهر برگ ــده  ش ــدان شناخته ش هنرمن
دکتــر مصطفــی احمــدی، دربــاره فلســفه  نــوروز بــرای مــردم 
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب ــرد. عاقمن ــد ک ــت خواهن صحب
مراســم می تواننــد یکشــنبه ۲۲ اســفندماه، رأس ســاعت 
۱۸ و ۳۰ دقیقــه تــا ۲۱ بــه انجمــن سخن ســرایان ادب 
اصفهــان واقــع در خیابــان حکیــم نظامــی، کوچــه ۲9، ســالن 

ــا ــد. ایمن ــه کنن ــات دبســتان عصــر انقــاب مراجع اجتماع

 لزوم مناسب سازی برنامه های سیما 

برای ناشنوایان
مرتضــی میرباقــری، معــاون ســیما، بیــان کــرد کــه طــی 
ــه شــود  ــم گرفت ــد تصمی ــران شــبکه ها بای ــا مدی ــزی ب برنامه ری
کــه چگونــه امــکان اســتفاده برنامه هــا را بــرای ناشــنوایان 
فراهــم کننــد. شــبکه دو ســیما طــی ســال ها، تنهــا شــبکه ای بود 
کــه یــک نفــر در ســاعاتی از روز، اخبــار، ســریال و برنامه هــای 
ایــن شــبکه را بــرای ناشــنوایان بــه زبــان اشــاره ارائــه می کــرد؛ 
امــا مدت هاســت کــه دیگــر هیــچ رابــط خبــری، ایــن برنامه هــا 
ــاید  ــد. ش ــه نمی کن ــیما ترجم ــبکه های س ــریال ها را در ش و س
ــرای روشــندالن جامعــه نقشــی ایفــا  ــد ب رادیــو دســت کم بتوان
ــای  ــود در حوزه ه ــای خ ــانه از نیازه ــن رس ــا ای ــا ب ــد و آن ه کن
مختلــف خبــری، ســرگرمی و... بی بهــره نباشــند؛ امــا می تــوان 
گفــت ناشــنوایان کــه قشــر کمــی از جامعــه هــم نیســتند، هیــچ 
ــم  ــار ه ــن ب ــه چندی ــان ک ــد و آنچن ــون ندارن ــهمی از تلویزی س
اعــام کرده انــد بــه ســمت شــبکه های ماهــواره ای می رونــد تــا 
خــوراک مدنظــر خــود را برطــرف کننــد؛ چــرا کــه بســیاری از ایــن 

ــیما ــد. صداوس ــی دارن ــس فارس ــت کم زیرنوی ــبکه ها دس ش
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ــوزه  ــق، م ــع عتی ــاب »مســجد جام ــی از کت  مراســم رونمای
ُدر و عقیــق« نوشــته عبدالرضــا کارگــر، از ســوی مرکــز 

اصفهان شناســی و خانــه ملــل مراکــز وابســته 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری  بــه ســازمان 
ــان  ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــان در مس اصفه
جهانــی  پایــگاه  سرپرســت  شــد.  برگــزار 
ایــن  در  اصفهــان  عتیــق  جامــع  مســجد 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــار داشــت: ب مراســم اظه
ــگاه  ــت پای مــدت ۱6 ســال اســت کــه مدیری

ــده دارم، متوجــه  ــر عه ــان را ب ــع اصفه ــی مســجد جام جهان
شــدم کــه گردشــگران از نبــود کتابــی کــه ایــن مســجد را بــه 
ــن  ــه همی ــتند؛ ب ــد هس ــد، گله من ــی کن ــاده معرف ــی س زبان
ــع آوری  ــاس جم ــر اس ــاب ب ــن کت ــن ای ــده تدوی ــل ای دلی
ــکل  ــان ش ــع اصفه ــجد جام ــاره مس ــتند درب ــات مس اطاع

گرفــت و پــس از یــک ســال و نیــم تــاش بــه پایــان رســید 
و منتشــر شــد. عبدالرضــا کارگــر در بــاره پیشــنیه این مســجد 
گفــت: مســجد جامــع عتیــق اصفهــان بیــش از هــزار ســال 
ــجد  ــت. مس ــی اس ــرح ایران ــازی، دارای ط ــه مسجدس تجرب
قمــری  دوم هجــری  قــرن  در  اولیــه کــه 
محــدودی  ابعــاد  دارای  می شــود  ســاخته 
بــوده کــه در قــرن ســوم تخریــب شــده و بــر 
روی آن مســجدی بــزرگ بــا وســعت چندیــن 
ــجد  ــه مس ــس از آنک ــود. پ ــا می ش ــر برپ براب
جامــع در قــرن ششــم بــه مســجد چهــار 
ایوانــی تبدیــل شــد، شــاهد تغییــرات زیــادی 
در خــود بــوده اســت. وی افــزود: بخش هــای مختلــف 
ــه  ــت کمیت ــن نشس ــه در آخری ــان ک ــع اصفه ــجد جام مس
میــراث جهانــی یونســکو بــه فهرســت جهانــی افــزوده شــده  
نزدیــک بــه دو هــزار ســال شــکل گرفتــه و طــی ایــن ســال ها 

ــت. ــوده اس ــازی ب ــا بازس ــت ی ــال مرم در ح

رونمایی از کتاب »مسجد جامع عتیق، موزه دّر و عقیق«

ــه  ــود مجموع ــرار ب ــی، ق ــام قبل ــق اع ــه طب ــی ک در حال
»کاه قرمــزی« پــس از تحویــل ســال جدیــد از ۳۰ 
ــا  ــرود، ام ــبکه دو ب ــن ش ــب روی آنت ــر ش ــفندماه ه اس
تهیه کننــده ایــن مجموعــه در فاصلــه ۱۰ روز تــا آغــاز ســال 

ــکات  ــل مش ــه دلی ــرد ب ــام ک ــد اع جدی
مالــی تولیــد ایــن مجموعــه جدیــد متوقف 
شــده اســت. حمیــد مدرســی، تهیه کننــده 
ــد  ــاره تولی ــزی«، درب ــه »کاه قرم مجموع
ایــن مجموعــه کــه از شــبکه دو روی آنتــن 
مــی رود، گفــت: مــا امســال می خواســتیم 
امــا  کنیــم؛  تولیــد  را  قرمــزی«  »کاه 

ــا را  ــای م ــبکه بدهی ه ــه ش ــتیم و ن ــر داش ــه اسپانس ن
برگردانــد و االن هــم بــا کمبــود بودجــه مواجــه شــده ایم. 
وی ادامــه داد: کار مــا بــه دلیــل بی پولــی از هفتــه پیــش 
ــازمان  ــه س ــم ک ــی می بین ــن از طرف ــده و م ــف ش متوق
 صداوســیما، ایــن مجموعــه را در کنداکتــور قــرار داده 

ــاره ایــن  ــاره آن اطاع رســانی کــرده؛ امــا وقتــی درب و درب
را  بــا شــبکه جلســه می گذاریــم، مســئله  بدهی هــا 
ــه »کاه  ــده مجموع ــد. تهیه کنن ــاع می دهن ــاال ارج ــه ب ب
قرمــزی« بیــان کــرد: ســازمان از ســه ســال پیــش بــه مــا 
ــرار  ــه ق ــه ای ک ــرای مجموع ــی دارد و ب بده
شــد امســال تولیــد کنیــم، تنهــا یــک قســط 
بــه مــا پرداخــت شــده اســت؛ در حالــی کــه 
گــروه مــا امســال از ۵۰ تــا 6۰ نفــر بــه حدود 
ــده  ــترده ش ــیار گس ــیده و بس ــر رس ۱۰۰ نف
اســت. متأســفانه مــا زمــان را هــم از دســت 
ــود مشــارکتی باشــد  ــرار ب ــروژه ق ــم؛ پ دادی
ــم  ــم کنی ــارکت را فراه ــن مش ــتیم ای ــا توانس ــه م ــا ن  ام
و نــه خــود ســازمان. تلویزیــون هــم شــاید تقصیر نداشــته 
 باشــد و اکنــون در وضعیــت بی پولــی قــرار دارد. مــا 
ــد مشــکل  ــه بای و گــروه ایــن کار واقعــا نمی دانیــم چگون

را حــل کنیــم. ایســنا

رای قاضی شورا
خ  شهر  شاهین  نشانی  به  حسین  فرزند  اصفهانی  خواهان  وطن  وحید  آقای  دعوی  درخصوص 

عطارنبش فرعی 4 شرقی پاک ۱۰9 واحد 9 دفتر آگهی روزنامه کیمیای وطن بطرفیت خوانده آقای 

احسان تنها فرد فرزند علی به نشانی مجهول المکان به خواسته مطالبه ۳/4۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک 

دادرسی  و هزینه  وتادیه  تاخیر  احتساب خسارت  با  تجارت  شماره ۳۸۱۰۷۵ مورخه 9۳/9/۱۵بانک 

را  ریال   ۳/4۰۰/۰۰۰ بانک برگشت شده مطالبه مبلغ  ناحیه  از  استناد یک فقره چک که  به  خواهان 

و مستندات  دادخواست خواهان   ( آن  و ضمائم  قانونی  اباغ  رغم  علی  اینکه  به  نظر  نموده  تقدیم 

تقدیمی شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک ( و اینکه خوانده صادره کننده چک بوده در جلسه 

شورا حاضر نشده و نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی را بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت خود به 

شورا اقامه نکرده است که همگی حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید پس از 

برررسی مستندات ارائه شده با عنایت به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه با استحصاب بقای 

دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱9۸-۵۱9-۵۲۲و۵۱۵ 

به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   ۲49 ماده  به  مواد ۳۱۳و۳۱4ناظر  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 

ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال ۷6 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام درخصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/4۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۷/۵۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 

شاخص اعامی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد 

ازتاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی 

ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدی د نظر 

در محاکم حقوقی شاهین شهر می باشد

مجتبی رضوانی – قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختاف شاهین شهر

م الف - ۷۳6

آگهی احضار متهم
اقای  اتهام کاهبرداری   موضوع شکایت  به  اینکه متهم محمد جعفری فرزند قدیر علی    به  نظر 

شعبانعلی جعفری فرزند عزیز هللا    مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده ۱۷4 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به 

نامبرده گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 

سوم دادیاری   دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم 

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

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. محمد حسین حیدری – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی 

و انقاب فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بانویی دادخواستی  نجارزاده و احسان  با وکالت حمید رضا  ناظمی  اینکه خواهان محمد  به  نظر 

خواسته مطالبه وجه به طرفیت داریوش ذنوبی به مجتمع شوراهای حل اختاف آران و بیدگل واقع 

از ارجاع به شعبه سوم به کاسه ۳/۱۱۵۷/9۵ ثبت و برای  در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس 

تاریخ پنج شنبه 96/۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق 

الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند. 

ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 

دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره :۵/۲۲/9۵/۸۱۲/م الف عباسعلی دهقانی رئیس شورای 

حل اختاف شعبه سوم آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۳۰99۸۳۷۲۲۳۰۰۰۸۱شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۳۷۲۰۷۵۲۸۳شماره  اباغنامه:  شماره 

9۵۱6۸9تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱۲/۱9 شاکیان آقایان امراله جعفری و هادی کیان پور و مهدی کیان 

با چوب منتهی به ورود صدمات بدنیه  ایراد ضرب وجرح عمدی  پور  شکایتی دایر بر مشارکت در 

شکات فوق الذکر علیه متهمین به نام های محمد حسن و علی و امید وولی اله و عزت اله و یداله 

نموده که  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان   تقدیم  داودوندی    با شهرت  همگی 

جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق (  واقع در گلپایگان ارجاع 

و به کاسه  9۳۰99۸۳۷۲۲۳۰۰۰۸۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه  ۱۳96/۰۲/۱۳ ساعت 

۱۰:۳۰صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکیان  و به تجویز 

ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

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

)جزایی  گلپایگان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۱۰۱ دادگاه کیفری شعبه  دفتر  مدیر  الف  شماره: 6۸۷/م 

سابق (- وحید زمانی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵۱۰4۲۰۳۵۰۸۰۰۵۱9 شماره پرونده: 94۰99۸۰۳۵۰۸۰۰۷۰۲

شماره بایگانی شعبه : 94۰۷94تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱۲/۰۸ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :شرکت 

گاز استان اصفهان       نشانی: اصفهان – چهار باغ باال شرکت گاز استان اصفهان  مشخصات محکوم 

علیه ردیف ۱- نام: شرکت تارا ساخت   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره  9۵۱۰۰9۰۳۵۰۸۰4۸4۵  و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۰۳۵۰۸۰۱۲6۸ حکم به 

محکومیت خوانده به استرداد شصت و چهار قلم کاال به شرح لیست پیوست دادخواست و پرداخت 

مبلغ ۲۲۱۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گر د رای صادره غیابی 

است هزینه اجرا مبلغ ۲/۵۵/۰۰۰۰ ریال می باشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

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

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

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

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

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

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

باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳94( شماره: ۳94۷4/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – حسین جمالی     

آگهی مزایده اموال منقول
عباس  علیه  ۷64/9۵موضوع  شماره  درپرونده  دارد  درنظر  فاورجان  دادگستری  احکام  اجرای 

تاریخ 96/۱/۱۵به منظور فروش یکدستگاه  در  باوکالت خانم رمضانی  البندی  افشدن  وله  مویدزفره 

خودروپژو4۰۵مدل 9۳9/۸۸ ی44ایران4۳  از ساعت۱۰الی۱۱صبح جلسه مزایده در محل دادگستری 

فاورجان دفتر اجرای احکام }اطاق شماره ۸{برگزار نماید.

ارزیابی گردیده  به مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال  نظر کارشناسی رسمی دادگستری  برابر  اموال موضوع مزایده 

اموال  ازموقعیت  احکام  اجرای  باحضوردرمحل  ازمزایده  قبل  روز  خریدمیتوانندپنج  داوطلبین  است 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که  ازقیمت  مطلع ومزایده 

شرکت  مزایده  تواننددرجلسه  می  بودوکسانی  خواهد  برنده  برعهده  مزایده  های  هزینه  ضمنا«کلیه 

نمایندکه حداقل ده درصد }۱۰%{ قیمت ارزیابی شده راهمراه داشته باشند.

مدیر اجرای احکام دادگستری فاورجان

احضار متهم 
مرادی  اشرف  خانم  شکایت  انفاق  ترک  اتهام  فرزندمنصوربه  حدادی  بهرام  متهم  اینکه  نظربه 

المکان میباشدلذادراجرای ماده۱۷4قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک  فرزندعباسعلی مجهول 

نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده گان اباغ میگردد ظرف یک 

ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 

معرفی  وعدم  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  عدم حضوریا  نماینددرصورت  دفاع  فاورجان حاضروازخود 

وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

محمد حسین حیدری

دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرایی 9۵۰۲۰۵موضوع علیه منصور  پرونده شماره  دارد در  نظر  احکام حقوقی فاورجان در  اجرای 

مهدیان و له نعمت اله مهدیان در تاریخ96/۱/۳۰به منظور فروش ۱۵/۸6حبه از ۷۲حبه از یک قطعه 

ملک واقع در اراضی رحمت آباد)سلطان آباد(ملک کشاورزی به جاده خاکی موسوم به جاده صحرا 

باغوش دارای سند مالکیت ۳۳۰۵4دارای سهم آب از چاه آب.

ملکی آقای\خانم حبیب اله مهدیان واقع در جاده فوالد شهر-به سمت نجف آباد-از اراضی سلطان 

باشد و متعلق  ثبتی به شماره ۳۳۰۵4میباشد و ملک مذکور مشاع\مفروز می  آبادکه دارای سابقه 

حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  جلسه  ۱۰الی۱۱صبح  ساعت  از  باشد  \نمی  میباشد  غیر  حق 

مبلغ  به  دادگستری  توسط کارشناس رسمی  مزایده  نماید ملک موضوع  اطاق ۲۲4برگزار  فاورجان 

۳۷9۷9۳۰۰۰ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 

محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حد اقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشد.

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایی 94۰49۸موضوع علیه مسعود 

از۷۲حبه منزل مسکونی  تاریخ 96/۱/۲۷به منظور فروش ۷۵/۲۵حبه  نگین قاضی در  له  و  نادری 

نیمه ساز در دو طبقه مسکونی با دیوار های اجری ستون های بتنی به ابعاد ۳۵*۲۵سانتی متر و 

سقف تیر اهنی و اجر احداث و در مرحله سفتکاری متوقف شده است. پروانه ساختمانی دو طبقه 

مربوط به سال ۷۷و حدود ۱۸سال قدمت دارد .دارای ۲۰۵متر عرصه و ۲۳۷متراعیانی و فاقد امتیاز 

آب و برق و گاز می باشد.

ملکی آقای\خانم مسعود نادری واقع درشهر ابریشم-محله باغ ابریشم-بلوار الغدیر-ک ش صدوقی 

پاک سوم سمت راست که دارای سابقه ثبتی به شماره----------میباشد\نمی باشد و ملک 

مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر میباشد \نمی باشد از ساعت ۱۰الی۱۱صبح جلسه مزایده در 

نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس  اطاق ۲۲4برگزار  احکام حقوقی فاورجان  اجرای  دفتر 

توانند پنج  ارزیابی شده است.متقاضیان خرید می  رسمی دادگستری به مبلغ ۱۵66۳۵4۵۵۰ریال 

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

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

عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حد اقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشد.

دادورزاجرای احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
منصور  علیه  9۵۰۰۵۰موضوع  اجرایی  پرونده شماره  در  دارد  نطر  در  فاورجان  احکام حقوقی  اجرای 

مهدیان فرزند حبیب اله و له محسن محمدی دولت آبادی در تاریخ 96/۱/۲۱به منظور فروش ملکی 

۱۳/۳حبه از۷۲حبه یک ساختمان دوطبقه با اسکلت بتنی در حد سفت کاری حدود ۱۵6متر عرصه 

و۱۱۰ متر اعیان بدون امتیاز برق و آب و گاز

آقای\خانم منصور مهدیان واقع در ایمانشهر-مینا دشت بلوار بهار بن بست الله پاک آبی۸که دارای 

سابقه ثبتی به شماره _______میباشد\نمی باشد و ملک مذکور مشاع\مفروز می باشد و متعلق 

حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  جلسه  ۱۰الی۱۱صبح  ساعت  از  باشد  \نمی  میباشد  غیر  حق 

مبلغ  به  دادگستری  توسط کارشناس رسمی  مزایده  نماید ملک موضوع  اطاق ۲۲4برگزار  فاورجان 

۱۳۱۱۰۸۵4۰ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 

محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که باال ترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حد اقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشد.

دادورزمدیر اجرای احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب ماده ۱4۰ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره 9۵۰۲۰6 مطروحه 

ثبتی  پاک  به شماره  منزل مسکونی  باب  یک  اصفهان  دادگاه حقوقی،   ۸ احکام شعبه  اجرای  در 

۱۵۱۸۷/۱66۵ واقع در اصفهان - خیابان  عسگریه  

خیابان دشتستان - بن بست شکوفه - پاک ۳۳۱ با درنظرگرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به 

فروش می رسد.

۱- اوصاف و مشخصات ملک موضوع مزایده وفق نظریه کارشناس دادگستری:

پاک ثبتی مذکور شامل یک باب منزل مسکونی دارای حدود ۲۰6 مترمربع عرصه شمالی جنوبی ) 

پس از اعمال بر اصاحی( و حدود ۲6۳ مترمربع اعیانی در ۲ طبقه، که زیرزمین آن بصورت انباری و 

طبقه همکف مسکونی می باشد. ساختمان مذکور دارای دیوار باربر، طاق ضربی و تیرآهن، دیوارهای 

داخلی اندود گچ و رنگ امیزی، کف ساختمان موزائیک، کف آشپزخانه موزاییک و دیوار آن کاشی، 

دیوار و کف حمام و سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک، کابینت آشپزخانه فلزی، دربهای داخلی 

چوبی، دربها و پنجره های خارجی ساختمان فلزی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری، 

نمای ساختمان و حیاط سنگ، کف حیاط موزایک با قدمت بیش از ۳۰ سال، دارای انشعابات آب، 

برق، گاز و تلفن می باشد.

۲- فروش و مزایده از قیمت پایه )۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال( شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین 

مبلغ را پیشنهاد

نماید.

۳- متقاضیان شرکت در مزایده باید درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا 

به شماره حساب ۲۱۷۱۲9۰۲۱۰۰۰۸ نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر 

ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت 

مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و

مزایده تجدید خواهد شد.

مورد  ملک  صورتیکه  )در  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهیهای  و  معوقه  های  بدهی  پرداخت   -4

مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه 

برعهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به صدور و تنظیم سند در دفترخانه تابع عرف محل می باشد.

نام  به  تملیک مورد مزایده  تمام ثمن معامله و صدور  قانونی و پرداخت  انجام مراحل  از  ۵- پس 

خریدار منتقل خواهد شد.

6- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲6 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف 

مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند.

۷- زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ 96/۱/۱۷ساعت ۱۲ و مکان مزایده اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه 

حقوقی اصفهان می باشد. شماره :۳499۵/ م الف 

رضایی دادورز اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه حقوقی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵۱۰4۲۰۳۵۰۱۰۰49۱شماره پرونده: 9۱۰99۸۰۳۵۰۱۰۱۰۸9

شماره بایگانی شعبه : 9۱۱۱۰۵تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱۲/۱6 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک 

نام  الهام      نام:  ملت      نشانی: خ شیخ صدوق شمالی  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- 

خانوادگی : کامران فر نام پدر: ابراهیم  نشانی: مجهول المکان ۲- نام : رضا نام خانوادگی : عسکری 

نام پدر: علیرضا نشانی : شاهین شهر – خ حافظ جنوبی – فرعی 6 غربی- پ۱9 ۳- نام : محمد نام 

خانوادگی : تقی زاده هارونی نام پدر: چراغعلی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : داود نام خانوادگی : نیک نام  نام پدر : بهروز  نشانی : 

اصفهان – خیابان چهارباغ عباسی جنب سینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم  نوع رابطه : وکیل 

حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  ملت   بانک  لهم  محکوم   / له  محکوم 

مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰۳۵۰۱۰۳66۳ و شماره دادنامه مربوطه 9۲۰99۷۰۳۵۰۱۰۰۲۷۸ محکوم علیهم 

متضامنا محکومند به ۱- پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۱۳9۰/۱۲/۷ تا زمان وصول بر مبنای قرار منعقده ۲- پرداخت مبلغ ۱/4۷۵/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳/9۲۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 9۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 

نشر آگهی در حق محکوم له ۳- پرداخت مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.

)رای صادره غیابی است ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

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

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

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

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 

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

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳94( شماره: ۳9646/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

حمید رضا ناظمی     

آیدا پناهنده، کارگردان سینما، در گفت وگو با کیمیای وطن:

تنها منبع الهام هنری ام، خود زندگی بوده است

پخش »کاله قرمزی ۹۶« به اما و اگر کشید
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حتما بخوانید!

یکشنبه  ۲۲  اسفندماه   6۱395 بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان ...
ـــمـــاره  39۱ ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 »پاس کاری« جام جهانی کشتی 

بین تهران و آبادان
 رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی فرنگــی در حالــی 
ــران  ــی ای ــه میزبان ــد ب ــاری بای ــه ج ــی هفت ــای پایان روزه
برگــزار شــود کــه هنــوز میزبــان قطعــی ایــن رویــداد مهــم 
مشــخص نشــده اســت. در حالــی کــه فدراســیون کشــتی 
ــتی  ــی کش ــه جهان ــت اتحادی ــا موافق ــل ب ــا قب از مدت ه
ــان  ــوان میزب ــه عن ــادان را ب ــهر آب ــتان و ش ــتان خوزس اس
ــال ۲۰۱۷  ــی در س ــتی فرنگ ــی کش ــام جهان ــای ج رقابت ه
ــه  ــش هم ــد روز پی ــن چن ــا همی ــود و ت ــرده ب ــی ک معرف
ــر رســید مســئوالن  ــت، خب ــش می رف ــق روال پی ــز طب چی
ــی  ــرای میزبان ــی ب ــل چندان ــل، تمای ــتان در عم ــن اس ای
ایــن رویــداد بــزرگ از خــود نشــان نمی دهنــد! ایــن 
مســئله در شــرایطی مطــرح شــد کــه بســیاری از تعهــدات 
ــئوالن  ــتی و مس ــیون کش ــن فدراس ــای بی ــول و قراره و ق
ــد  ــه ش ــده گرفت ــان نادی ــوی میزب ــتان از س ــتان خوزس  اس
و تــا امــروز کــه فرصــت چندانــی تــا برگــزاری جــام جهانــی 
ــده، حتــی وضعیــت هتــل و ترانســفر تیم هــای  باقــی نمان
ــابقات  ــن مس ــرکت کننده در ای ــتی گیران ش ــی و کش خارج

مشــخص نشــده اســت. 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــتی ب ــیون کش ــال فدراس ــر ح ــه ه ب
ــه  ــران ب ــاد و از ته ــن افت ــن جایگزی ــه فکــر تعیی موجــود ب
عنــوان میزبــان احتمالــی جــام جهانــی نــام برد. فدراســیون 
ــابقات  ــن مس ــان ای ــد میزب ــادان نتوان ــر آب ــرد اگ ــام ک اع
ــهدای  ــالن ش ــت و در س ــی را در پایتخ ــام جهان ــد، ج باش

ــر ــد. مه ــزار می کن ــران برگ ــر ته ــم تی هفت

رکورد لیگ برتری پرسپولیس
ــتان  ــتقال خوزس ــال اس ــم فوتب ــر تی ــپولیس براب پرس
ــاز  ــازی صاحــب 56 امتی ــا در ۲4 ب ــده شــد ت هــم برن
شــود. 56 امتیــاز گاهــی ارزش قهرمانــی در لیگ هــای 
گذشــته را داشــته اســت؛ چنانچــه در لیــگ ســال 85 
تیــم ســایپا را بــه عنــوان قهرمانــی رســاند. ســایپایی ها 
ــدند  ــان ش ــی قهرم ــاز در حال ــا 56 امتی ــال ب در آن س
 کــه پرســپولیس بــا 53 امتیــاز تیــم ســوم لیــگ 

شد.
 برگردیــم بــه لیــگ امســال؛ پرســپولیس کــه در بــازی 
رفــت برابــر اســتقال خوزســتان ۱-۱ کــرده بــود، حــاال 
صاحــب ۲ بــرد، ۲ مســاوی و ۱ باخــت برابــر تیــم 

ــال اســتقال خوزســتان شــده اســت. فوتب
 پرســپولیس از ۲4 بــازی در حالــی ۱۷ بــرد دارد کــه در 
هیــچ دوره ای از لیگ هــای ۱6 تیمــی، نتوانســته بــود از 
۱6 بــرد بیشــتر بگیــرد؛ البتــه در لیــگ ۷۷ و دورانــی کــه 
لیــگ برتــر آغــاز نشــده بــود، پرســپولیس در 3۰ بــازی 

بــا 65 امتیــاز و ۱9 بــرد، قهرمــان شــده بــود. گل

  بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان 

در راه تایلند
کیانــوش رســتمی از ســوی فدراســیون جهانی وزنه بــرداری 
ــردار  ــن وزنه ب ــزه بهتری ــمی جای ــا در مراس ــد ت ــوت ش دع

ســال ۲۰۱6 را دریافــت کنــد. 
فدراســیون  نظرســنجی ای کــه  در  رســتمی  کیانــوش 
ــال ۲۰۱6  ــردار س ــن وزنه ب ــاب بهتری ــرای انتخ ــی ب جهان
ــه دســت آوردن بیشــترین  ــا ب ــود، توانســت ب گذاشــته ب
ــاب  ــال انتخ ــرد س ــردار م ــن وزنه ب ــوان بهتری ــه عن آرا ب
شــود. در بخــش زنــان نیــز ســوپیتا تاناســان از تایلنــد کــه 
قهرمــان المپیــک ریــو در دســته 48 کیلوگــرم شــده بــود 
ایــن عنــوان را بــه دســت آورد. اکنــون فدراســیون جهانــی 
بــرای ایــن دو وزنه بــردار دعوت نامــه ای ارســال کــرده 
تــا جوایــز آن هــا را در مراســمی اهــدا کنــد. ایــن مراســم 
ــان  ــی نوجوان ــابقات قهرمان ــیه مس ــت در حاش ــرار اس ق
ــان ۱4  ــی نوجوان ــابقات جهان ــود. مس ــزار ش ــان برگ جه
ــن  ــزار خواهــد شــد. آخری ــد برگ ــن در تایلن ــا ۲۱ فروردی ت
مرتبــه کــه یــک ایرانــی موفــق بــه کســب عنــوان بهتریــن 
وزنه بــردار ســال شــد، مربــوط بــه ســال ۲۰۱۲ اســت کــه 
ــرد. ســال ۲۰۱3  ــوان را کســب ک ــن عن ــداد ســلیمی ای به

ــد.  ــردار ش ــن وزنه ب ــوف روس، بهتری ــان آلبگ روس
در ســال های ۲۰۱4 و ۲۰۱5 ایلیــا ایلیــن قــزاق ایــن عنــوان 
را بــه دســت آورد. اکنــون نیــز کیانــوش رســتمی بــا 
قهرمانــی در المپیــک ریــو توانســت بــرای کســب عنــوان 
ــن  ــترین آرا را در بی ــال ۲۰۱6 بیش ــردار س ــن وزنه ب بهتری
ــه  ــرداری ب ــی وزنه ب ــیون جهان ــایت فدراس ــان س مخاطب

ــنا ــت آورد. ایس دس

رضاییان، فعال جایی در پرسپولیس ندارد
کار عجیــب برنامــه ورزش و مــردم در مواجــه کــردن تلفنــی 
علی اکبــر طاهــری و رامیــن رضاییــان بــدون نتیجــه خاصــی 
بــه پایــان رســید. در برنامــه ورزش و مــردم این هفتــه زمانی 
کــه طاهــری، مدیــر عامــل پرســپولیس، در حــال صحبــت 
بــود، بهــرام شــفیع مجــری برنامــه، رامیــن رضاییــان را روی 
خــط آورد تــا بــا عذرخواهــی ایــن بازیکــن، زمینــه بازگشــت 
ــه  ــه ک ــن نکت ــام ای ــا اع ــا ب ــری ام ــد. طاه ــم کن او را فراه
رضاییــان پســر خوبــی اســت و جوانــی کــرده، تاکیــد کــرد 
کــه او بــرای بازگشــت بــه تیــم بایــد صبــر کنــد. در نهایــت 
ــد از  ــر می رس ــه نظ ــری ب ــای طاه ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ب
ــا روی دور  ــان فع ــدون رضایی ــپولیس ب ــه پرس ــی ک آنجای
نتیجه گیــری اســت ایــن بازیکــن بایــد فعــا خــود را بــرای 
اردوی تیــم ملــی آمــاده کنــد تــا شــاید در آغــاز ســال جدیــد 
ــع پرسپولیســی ها  ــه جم ــادان ب ــت آب ــازی نف ــش از ب و پی
بازگــردد؛ اگرچــه برانکــو مخالــف ایــن موضــوع اســت و فعا 

ــود ــد. ن ــاز نمی کن ــن حســاب ب روی رامی
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ــی  ــای متوال ــد و ناکامی ه ــیار ب ــروع بس ــس از ش پ
 در هفته هــای آغازیــن فصــل جــاری لیــگ برتــر 
بــا  تیــم ذوب آهــن  بــاور داشــت  کمتــر کســی 
ــرمایه گذاری  ــان و س ــوان و کم نام ونش ــی ج بازیکنان
ســتاره های  بــا  تیم هایــی  وجــود  و  انــدک 
ــان گران قیمــت و صــرف  ــی و مربی ــم مل شــاخص تی
هزینه هــای میلیــاردی، موفــق شــود در رده ســوم 

ــرد. ــای گی ــدول ج ج
از تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا ســوابق درخشــان ادوار 
گذشــته اش و کســب دو جــام حذفــی و یــک جام در 
لیــگ برتــر باشــگاه های کشــور کــه همــواره از جملــه 
تیم هــای مطــرح در رقابت هــای داخلــی و مســابقات 
آســیایی بــوده، جــز ایــن انتظــار نمی رفــت؛ امــا ایــن 
ــی  ــی کاوه رضای ــن جدای ــر گرفت ــا در نظ ــت ب  موفقی
و مســعود حســن زاده از این تیم و مصدومیت شــدید 
ــای  ــار تیم ه ــن در کن ــرار گرفت ــر و ق قاســم حدادی ف
تراکتورســازی  و  پرســپولیس  میلیــاردی   چندیــن 
و ســایر تیم هــای پرســتاره، حکایــت از توانمنــدی 
همیــن جوانــان پرانگیــزه و بی ادعــای ذوب آهــن 

دارد.
   بازیکنان

وجــود مرتضــی تبریــزی و جــری نگســتون در خــط 

و  اســماعیلی فر  دانیــال  داشــتن  قــرار  و  حملــه 
ــه میــدان  ــده در میان ــوان، دو جــوان دون احســان پهل
بــا برخــورداری از تجــارب مهــدی رجــب زاده، کاپیتــان 
کاردان و پرتــاش 38 ســاله کــه پابه پــای جوان ترهــا 
و  دقیــق  بســیار  ارســال های  بــا  و  دارد  دوندگــی 
قابلیت هــای  و  شایســتگی  بارهــا  خــود  خــوب 
ــهم  ــش درآورده و س ــه نمای ــود را ب ــرد خ منحصربه ف
بزرگــی در پیروزی هــای ذوب آهــن داشــته، غنیمتــی 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــه دار ب ــم ریش ــن تی ــرای ای ب
ــدی،  ــد نژادمه ــز محم ــن نی ــی ذوب آه در خــط دفاع
مهــران درخشــان مهر، وحیــد محمــدزاده، مهــرداد 
ــینی،  ــا حس ــور و محمدرض ــدی مهدی پ ــری، مه قنب
ــا  ــد، ب ــرار گرفتن ــم ذوب آهــن ق ــب تی هــرگاه در ترکی
اعتمادبه نفــس زیــادی در دفــاع، چهــره موفقــی 

ــتند.  داش
 ضمــن اینکــه جــوان باهــوش، خــوش قــد و قامــت 
در  مظاهــری  محمدرشــید  نــام  بــه  چاالکــی  و 
ــا  ــوده و باره ــا ب ــم کوش ــن تی ــت از دروازه ای حفاظ
بی امــان  فشــارهای  و  لحظــات  ســخت ترین  در 

ــد و  ــای بلن ــا پروازه ــف، ب ــای حری ــان تیم ه مهاجم
ــت.  ــده اس ــی دروازه  ش ــع ناج ــای به موق واکنش ه
حــال اینکــه تیمــی بــا چنیــن مشــخصه عالــی و کادر 
فنــی مجــرب و بــا دانــش، چــرا چهــار هفتــه متوالــی 
تــن بــه شکســت داده و امتیــازی کســب نکرده اســت 
جــای ســوال دارد؛ به ویــژه بــا باخــت ۲ بــر ۱ بــه تیــم 
همشــهری )ســپاهان( بــا یــک عامــت ســوال بــزرگ 

در برابــر هــواداران و منتقــدان مواجــه شــده اســت.
   بازی مقابل نفت

تیــم ذوب آهــن پــس از باخت هــای مکــرر و روزهــای 

پرحاشــیه، بــرای جبــران باخــت به ســپاهان و کســب 
ســه امتیــاز برابــر نفــت تهــران قــرار گرفــت؛ امــا بــازی 
ــا  ــه دل نمــی زد و ب ــه اول چنگــی ب ــم درنیم ــن تی ای
ــه گل  ــت ب ــوب، نتوانس ــت خ ــن فرص ــود چندی وج

دســت پیــدا بکنــد. 
ــرای  ــی ب ــه اشــتهای فراوان ــی ک ــی دای شــاگردان عل
ــک فرصــت اســتثنایی توســط  ــی داشــتند در ی گلزن
اکبــر صادقــی پرتجربــه در دقیقــه 38 بــه گل برتــری 
ــد؛ امــا درنیمــه دوم، ذوب آهــن حاکــم  دســت یافتن
ــازی را اداره  ــود و بهتــر از نفــت تهــران ب بــر میــدان ب
کــرد و دســت بــه حمــات گســترده ای زد تا ســرانجام 
در دقیقــه 65 جــری بنگســتون، مهاجــم هندوراســی 
ــزآن  ــی کــه پایه ری ــه ثمــر رســاند؛ گل گل تســاوی را ب
علــی حمــام بــود کــه بــا تعصــب و غیــرت مثال زدنــی 
ــدان  ــی دوچن ــرد و تاش ــی ک ــدار دوندگ ــن دی در ای
ــازی متعــادل و آبرومنــدی  ــا ایــن حــال ب داشــت. ب
را شــاگردان مجتبــی حســینی بــه نمایــش درآوردنــد 
و بــا اینکــه هــر دو تیــم موقعیت هــای زیــادی بــرای 
ــا حســاب  ــازی ب ــن ب ــی داشــتند، ســرانجام ای گلزن
ــا 34  ــم ذوب آهــن ب ــا تی ــان رســید ت ــه پای ــر ۱ ب ۱ ب
ــد  ــان در رده چهــارم جــدول باقــی بمان امتیــاز همچن
و تیــم نفــت تهــران بــا 33 امتیــاز در رده ششــم قــرار 

گیــرد.

نگاهیبهنتایجتیمذوبآهن

کاچیبهازهیچی!

تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران بــا پیــروزی مقابــل 
امــارات بــه عنــوان قهرمانــی قــاره آســیا دســت یافــت. 
دیــدار نهایــی مســابقات فوتبــال ســاحلی قهرمانی آســیا 
ــه تیم هــای  ــزار شــد ک ــزی برگ روز شــنبه در کشــور مال
ایــران و امــارات بــه مصــاف هــم رفتنــد. این مســابقه در 

نهایــت بــا نتیجــه ۷ بــر ۲ بــه ســود ایــران 
خاتمــه یافــت تــا ملی پوشــان کشــورمان، 
ــن مســابقات را از آن  ــی ای ــوان قهرمان عن

خــود کننــد. 
رده بنــدی،  ژاپــن هــم در دیــدار  تیــم 
ــروز  ــر 3 پی ــا نتیجــه 6 ب ــان ب ــل لبن مقاب

ــید.  ــوم رس ــوان س ــه عن ــد و ب ش
ــم  ــه تی ــن، س ــارات و ژاپ ــران، ام ــب ای ــن ترتی ــه ای ب
آســیایی هســتند کــه در مســابقات جهانــی باهامــا 

حضــور خواهنــد داشــت. 
ــد  ــته رش ــال های گذش ــران در س ــاحلی ای ــال س فوتب
چشــمگیری داشــته و توانســته بــا کســب نتایــج خــوب 

ــره  ــه خــود خی ــان، چشــم ها را ب در ســطح آســیا و جه
ــال های  ــران در س ــاحلی ای ــت های س ــد. فوتبالیس کن
ــیا  ــاره آس ــی در ق ــل قهرمان ــی مث ــن مهم ــل عناوی  قب
و همچنیــن قهرمانــی در رقابت هــای بیــن قــاره ای را نیــز 
بــه دســت آورده انــد و حــاال بــار دیگــر بــر بــام قــاره کهــن 

ــرار گرفتند.  ق
ــاال  ــران ح ــاحلی ای ــال س ــی فوتب ــم مل تی
بــدون تردیــد قدرتمندتریــن تیــم قــاره 
کهــن محســوب می شــود و بــا توجــه 
ــگ  ــم رنکین ــن در رده پنج ــرار گرفت ــه ق ب
جهانــی در مســابقات جــام جهانــی نیــز که 
ــزار می شــود، حرف هــای  ــده برگ ســال آین
زیــادی بــرای گفتــن خواهــد داشــت. حــاال آن ها چشــم 
ــال  ــیون فوتب ــئوالن فدراس ــت مس ــه حمای ــان ب امیدش
اســت تــا بــا پشــتیبانی از ایــن تیــم قدرتمنــد افتخــارات 
ارزشمندشــان ادامــه پیــدا کنــد و بتواننــد اتفاقــات 

ــد. ورزش 3 ــم بزنن ــته رق ــن رش ــی را در ای خوب

فوتبال ساحلی ایران بر بام آسیا ایستاد
کارشــناس و تحلیلگــر فوتبــال اعــام کــرد رونــدی کــه تیــم 
ملــی در پیــش گرفتــه، مــا را بــه فوتبــال مــدرن دنیــا نزدیــک 
ــت:  ــال، گف ــناس فوتب ــص، کارش ــی محص ــد. مرتض می کن
کــی روش در 3 ســال اخیــر دســت بــه جوانگرایــی در تیــم  
ــال  ــان فوتب ــر بازیکن ــم ب ــر حاک ــد تفک ــی زده و می خواه مل

ــی  ــی روش در حال ــد. ک ــر ده ــران را تغیی ای
دســت بــه چنیــن کار بزرگــی زده کــه در 
مــدت محــدودی بازیکنــان را در اختیــار دارد؛ 
توانایی هــای منحصربه فــردش  بــا  او  امــا 
ــر  ــود را ب ــرات خ ــته تفک ــی توانس ــه خوب ب
ــران  ــی ای ــم  مل ــد. تی ــم کن ــی حاک ــم  مل تی
ــدی صعــودی داشــته و در  ــا کــی روش رون ب

ــرده  ــرفت ک ــاط پیش ــم و انضب ــه نظ ــا از جمل ــه زمینه ه هم
اســت. کــی روش عــاوه بــر اینکــه تحمــل بی نظمــی را 
نــدارد، کاری کــرده کــه بازیکنــان بــا صددرصــد توانایــی 
ــد.  ــروزی  جنگن ــرای پی ــوند و ب ــر  ش ــن حاض ــود در زمی خ
ــات  ــه بودن امکان ــل مقایس ــه غیرقاب ــاره ب ــا اش ــص ب محص

ــا  ــا ب ــات م ــد: امکان ــه می ده ــش ادام ــا حریفان ــران ب ای
چیــن  ازبکســتان،  کــره،  مثــل  هم گروهمــان   رقیبــان 
و حتــی قطــر قابــل قیــاس نیســت. مــا کمتریــن امکانــات 
را داریــم، امــا هنرمــان در ایــن اســت کــه بــا همیــن 
ــم  ــچ تی ــه هی ــم و ب ــج را می گیری ــن نتای کمترین هــا، بهتری
ــال  ــه فوتب ــه ک ــم. البت ــاج نمی دهی آســیایی ب
ــد و  ــر باش ــم بهت ــن ه ــد از ای ــران می توان ای

ــد.  ــاق رخ می ده ــن اتف ــم ای ــا ه حتم
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــا در مس ــال م  فوتب
و در صورتــی کــه بتوانیــم از تفکــرات کــی روش 
ــتر  ــم، بیش ــتفاده کنی ــن اس ــو احس ــه نح ب
از ایــن بــه فوتبــال مــدرن دنیــا نزدیــک 
ــران در  ــال ای ــی فوتب خواهیــم شــد. گفتنــی اســت تیــم مل
آخریــن رنکینــگ اعام شــده از ســوی فیفــا در ســال ۱395 
همچنــان بــه عنــوان برتریــن تیــم قــاره آســیا معرفــی شــد 
تــا بــه یک ســال صدرنشــینی خــود در ایــن رنکینــگ ادامــه 

دهــد. ایســنا

کی روش، تفکر بازیکنان را تغییر داده است

منا
: ای

س
عک

 

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  عرب  خانوادگی:  نام  حمید       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

پدر:قاسم شغل:بازنشسته   نام  مارانی  خانوادگی:حسینی  نام  ا...    نام:رحمت  له:  محکوم  مشخصات 

نشانی محل اقامت: اصفهان – خ امام خمینی-شهرک مهدیه-بوستان یک-پاک4

محکوم به:

به موجب رای شماره ۱۰۱6 تاریخ 95/9/3۰ حوزه ۲3  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

نیم عشر  نام خواهان و  به  به شماره 3555۱۲94  ثابت  تلفن  انتقال خط  و  حضور در مراجع ذیصاح 

حق االجرا.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 395۷3/ م الف دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-سلیمه ۲-رضا      نام خانوادگی: ۱-نساج پور ۲-نساج پور اصفهانی 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: سعید   نام خانوادگی:جمالی  نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ آتشگاه-کوچه شهید کشاورز کوچه ۷ تیر پاک 84

محکوم به:به موجب رای شماره ۷۱9 تاریخ 95/8/4 حوزه ۲۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و ۲/94۰/۰۰۰ لاير 

موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت 

اجرای  تاریخ  تا  و 93/8/۱۰-5۰9۱5۷   93/۷/۱۰-5۰9۱56 و  و 93/6/۱۰-5۰9۱55   93/5/۱۰-5۰9۱54

حکم و هزینه های نشر آگهی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ لاير در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره 39538/ م الف دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
زارع دادخواستی  زاده  با وکالت فاطمه  در خصوص پرونده کاسه 83۲/95  خواهان حسن منصوری 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱-سید بزرگ محمدی ۲-غام زراعت دوست  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز .....  مورخ 96/۲/۲5 ساعت  8 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

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

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

5۷ کد پستی 8۱65۷5644۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 45 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

خواهد شد.مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
شماره اباغنامه:95۱۰۱۰۰35۰۱۱۱5۰8 شماره پرونده:94۰998۰35۰۱۰۰4۷۲ شماره بایگانی شعبه:94۰554 

حسن-هوشنگ-ناهید-صدیقه- نام:  حقیقی:۱-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:۱395/۱۲/۱6  تاریخ 

زهره-احمد-پری-حسین ۲- نام خانوادگی:همگی مقربی 3- نام پدر: یداله 4- نشانی: مجهول المکان 

مهلت حضور ازتاریخ اباغ:۷ روز- محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  مهلت حضور:۷ روز نوع علت حضور:ماحظه 

نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به شما اباغ 

می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام،در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.توجه: پس از 

دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی 

در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه 

و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه 

و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

۱ دادگاه  الف شعبه  نمایید.شماره:39648/م  این واحد مراجعه  به  به دفتر خدمات قضایی  دسترسی 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد      نام خانوادگی: محمدپور نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:روح ا...   نام خانوادگی:حیدری نشانی محل اقامت: اصفهان – خ فروغی-

کوچه شهید عباس شیرانی پاک۲۱8

محکوم به:

به موجب رای شماره ۷۰8 تاریخ 95/8/۱ حوزه ۲۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۰8۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بشماره 93634۷ مورخ 94/۱۰/3۰ لغایت اجرای حکم که محاسبه 

آن بر عهده اجرای احکام می باشد و هزینه های نشر آگهی در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا 

در حق دولت.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 3956۲/ م الف دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عبدالحسین      نام خانوادگی: یزدانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:امیر   نام خانوادگی:مجیدی مقدم نشانی محل اقامت: شهرک امیریه-خ 

اول فرعی-3 - 6 پاک۲4

محکوم به:

به موجب رای شماره ۱۰46 تاریخ 95/9/۲9 حوزه ۱۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال یکدستگاه خودرو به شماره انتظامی 455ص4۲ ایران 53 به 

نام خواهان و پرداخت مبلغ ۲/6۲۰/۰۰۰ لاير هزینه دادرسی در حق خواهان.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 395۱۲/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباس      نام خانوادگی: مرادی نام پدر:ابراهیم شغل:آزاد نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سید محمد   نام خانوادگی:مرتضوی نام پدر:مسیح 

شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ مقداد-کوچه باغ کانتر-مادی فدن مجتمع شقایق پاک 

۲۲

محکوم به:

به موجب رای شماره 95۰99۷6۷98۲۰۰۰5۷  تاریخ 95/۷/۲8  حوزه 49  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

عنوان خسارت  به  4/58۰/۰۰۰ لاير  پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان  به  ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير  مبلغ  پرداخت 

دادرسی به پرداخت تاخیرو تادیه از مورخ 95/۲/۲۰ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر حق االجرا.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 396۱۱/ م الف دفتر شعبه 49 مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمیدرضا      نام خانوادگی: سامی قهدریجانی نام پدر:قربانعلی شغل:آزاد 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سید محمد   نام خانوادگی:مرتضوی نام 

باغ کانتر-مادی فدن مجتمع  اقامت: اصفهان – خ مقداد-کوچه  پدر:مسیح شغل:آزاد  نشانی محل 

شقایق پاک ۲۲

محکوم به:

به موجب رای شماره 95۰99۷6۷98۲۰۰۰69  تاریخ 95/۷/۲8  حوزه 49  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

عنوان خسارت  به  ۲/3۷۰/۰۰۰ لاير  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  5۷/۰۰۰/۰۰۰ لاير  مبلغ  پرداخت 

دادرسی به پرداخت خسارت تاخیرو تادیه از مورخ 94/3/۱۰  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 

شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر حق االجرا.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره: 396۱۲/ م الف دفتر شعبه 49 مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۲38/95خواهان مظاهر حسن پور دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به 

طرفیت معصومه طهماسبی شاه منصوری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/۱/۲6 

ساعت 6 عصر 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 آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 3955۱/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دو 

شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۲3۷/95خواهان مظاهر حسن پور دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک 

به طرفیت سید علی میرسعیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/۱/۲6 ساعت 

5/5 عصر 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 آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 3955۲/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره 

دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:95۰998۰3538۰۰۰99  شماره  اباغنامه:95۱۰۱۰۰3538۰68۰9  شماره 

نام  نام: محمدباقر ۲-  اباغ شونده حقیقی:۱-  تنظیم:۱395/۱۲/۱5 مشخصات  تاریخ  شعبه:95۱3۷5 

تاریخ حضور:۱396/۰۲/۰۲ شنبه  المکان  نشانی: مجهول  پدر: محمدعلی 4-  نام  خانوادگی:امینی 3- 

ساعت ۱۱:۰۰ محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

تاریخ حضور:۱396/۰۲/۰۲ ساعت حضور:۱۱:۰۰  در خصوص دعوی  اتاق شماره 3۱۰  اصفهان- طبقه 3 

مسعود آزادمرد حبیب آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

شماره:3959۲/م الف شعبه ۱۱۲ کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۲ جزایی سابق(

دادنامه
شماره دادنامه: 95۰99۷6836۷۰۲۱۰6 تاریخ تنظیم:۱395/۱۱/۲3 شماره پرونده:95۰9986836۷۰۰۲93

شماره بایگانی شعبه: 95۰33۱ پرونده کاسه 95۰9986836۷۰۰۲93 شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره 95۰99۷6836۷۰۲۱۰6

واخواه : خانم بهجت اتحادی ابری فرزند اکبر به نشانی اصفهان - خانه اصفهان - چهارراه نیرو هوایی- 

خیابان ارغوان - کوچه یاس - کوی ماه گل - بن بست تاک پاک 3 - طبقه 3

واخوانده : آقای جلیل عصارزادگان فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان

وا خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید.

رای دادگاه واخواهی خانم بهجت اتحادی فرزند اکبر به طرفیت آقای جلیل عصار زادگان فرزند مهدی 

از دادنامه شماره 8۰4 مورخ ۱395/5/۷ در پرونده 95۰33۱ دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده 

و  بوده  آمد  اظهار داشته است واخوانده دارای شغل و در  او که  اظهارات  و  و شرح دادخواست واخواه 

به پخش مواد غذایی اشتغال داشته است و دارای اموال منقول و غیر منقول بوده است و با توجه به 

اینکه گردش مالی وی که از بعضی بانکهایی که واخوانده دارای حساب بوده حاکی از آن است که مبالغ 

قابل توجهی واریز و برداشت می شود است لذا به نظر واخواهی وی وارد و ثابت است لذا دادنامه مورد 

واخواهی که در آن محکوم به به صورت پرداخت پیش قسط ۷۰ میلیون ریال و مابقی 3/5۰۰/۰۰۰ ریال 

تقسیط گردیده است با نظر موافق قاضی مشاور نقض و مقرر می دارد ابتدا مبلغ پنجاه میلیون تومان 

و مابقی به صورت ماهیانه 6۰۰۰/۰۰۰ریال و پس از استهاک محکوم به نقدی هردو ماه یک سکه بهار 

آزادی و پس از اتمام سکه ها هر ماه یک مثقال طای ساخته شده پرداخت گردد این رأی حضوری 

و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 

باشد. مه. شماره:389۰۲/م الف

رئیس شعبه ۷ دادگاه خانواده اصفهان

علی اسماعیلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱6۷۲  خواهان جبار احمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 4/۷۰۰/۰۰۰ 

لاير به طرفیت منصور حق شناس تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/۲/3 ساعت  

9/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 8۱65۷5644۱ شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 45 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان شماره:3954۲/م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱593 خواهان سلمان علوانی هاشمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 

طرفیت محمد کریمی مجرمونی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/۲/6 ساعت  9 

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

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

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 8۱65۷5644۱ شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 3۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 39546/م الف مدیر 

دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 65/95 خواهان پروین صفوی نیا با وکالت حسین آزده دادخواستی مبنی بر: 

واخواهی به طرفیت محسن کریمی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/۱/3۰  ساعت  

۱۱:3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 8۱65۷5644۱ شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 3۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 395۷8/م 

الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱46۷  خواهان اسماعیل دانلی بیگی ۲-ایمان ادریس پور دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت سید احسان اسدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 

بودن خوانده حسب تقاضای  المکان  به  مجهول  باعنایت   . ۱۱ تعیین گردیده است  96/۲/4  ساعت  

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

خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 8۱65۷5644۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 3۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

395۱4/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بهاری  شادی  وکالت  با  سمن  سایه  پخش  شرکت  خواهان   ۱۲۰8/95 کاسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت علی براتی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ 

96/۲/۱۰ ساعت 8/3۰  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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 

از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 

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

حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره: 39535/م 

الف مدیر دفتر شعبه 5۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

عیــد نــوروز، فرصتــی مناســب بــرای مســافرت اســت. اگــر 
ــا در  ــد ی ــافرت گرفته ای ــه مس ــم ب ــی، تصمی ــر دلیل ــه ه ب
ــوید   ــان دور ش ــل زندگی ت ــی از مح ــرای مدت ــد ب ــر داری نظ
ــرد  ــد ک ــه خواهی ــدی را تجرب ــرایط جدی ــورت ش ــن ص در ای
ــی از  ــذارد. یک ــر می گ ــمی تان تأثی ــت جس ــر وضعی ــه ب ک
ارکان حفــظ ســامتی در زندگــی، به ویــژه هنــگام مســافرت 
رعایــت نــکات بهداشــتی اســت کــه بایــد بــه آن هــا 
ــتی  ــای بهداش ــه توصیه ه ــل ب ــه عم ــرا ک ــم؛ چ ــل کنی عم
افــراد در طــول مســافرت  می توانــد ضامــن ســامتی 
ــور  ــه منظ ــوروز ب ــتانه ن ــوی در آس ــا خدی ــر رض ــد. دکت باش
 حفــظ ســامت شــهروندان توصیه هایــی را ارائــه کــرد 
و گفــت: مســافران نــوروزی توجــه داشــته باشــند کــه تنهــا 
 از آب هــای لوله کشــی قابــل اطمینــان اســتفاده کننــد 

و در غیر این صورت آب های معدنی سالم بخرند. 
تأکیــد کــرد: حتــی چشــمه های آب زمینــی هــم  وی 
ــتی  ــکات بهداش ــرف آب، ن ــد در مص ــتند و بای ــالم نیس س

ــوم پزشــکی  رعایــت شــود. معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــکات  ــن ن ــه انجــام درســت ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
ــه  ــروز مشــکات ســامتی می شــود، ادام ــع از ب ســاده مان
ــدون  ــی و ب ــی پختن ــواد غذای ــه م ــی ک ــر دستفروش داد: ه
ــا فافــل می فروشــد، بســیار  ــد سمبوســه ی ســرپوش مانن
خطرنــاک و بیمــاری زا هســتند؛ از ایــن رو مســافران ســعی 
کننــد از مــواد غذایــی بــا روکــش و بافاصلــه پــس از پخــت 
ــد از خــوردن غــذا  ــان بای ــد. همچنیــن هموطن  اســتفاده کنن
مــواد  عرضــه  مراکــز  و  رســتوران ها  در  آشــامیدنی ها  و 
غذایــی کــه موازیــن بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد یــا 
ــودداری  ــد، خ ــر ندارن ــت معتب ــا کارت بهداش ــنل آن ه پرس

ــد. کنن
  قلیان

ــت  ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش ــتی ب ــئول بهداش ــام مس ــن مق ای
عرضــه قلیــان در مراکــز چایخانه هــا گفــت: در صــورت 
ــورد  ــریع برخ ــز س ــن مراک ــان در ای ــه قلی ــاهده عرض مش
 قانونــی صــورت می گیــرد و الزم بــه ذکــر اســت در پارک هــا 
و تفرجگاه هــای عمومــی اســتفاده از قلیــان ممنــوع اســت. 

ــوروزی را  ــات ن ــت تعطی ــرای رعای ــم ب ــه مه ــر نکت وی دیگ
خریــد شــیرینی بیــان کــرد و افــزود: شــهروندان توجــه کننــد 
ــت  ــا قیم ــه ب ــی ک ــی های زیرزمین ــز از شیرینی فروش هرگ
ــخصی  ــت مش ــد و هوی ــه می کنن ــیرینی عرض ــری ش کمت
ندارنــد، خریــد نکننــد؛ زیــرا مــواد ترکیبــی استفاده شــده در 

ــود.  ــی نمی ش ــارت کیف ــیرینی ها نظ ــن ش ای
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشــان 
کــرد: شــهروندان از مــواد خوراکــی ای کــه امــکان رنگ شــدن 
ــده  ــل رنگ ش ــد. آجی ــودداری کنن ــود دارد، خ ــا وج در آن ه
ــز  ــاده، تمی ــد س ــل بای ــت. آجی ــی اس ــک آلودگ ــروع ی  ش
ــگ  ــک زده را رن ــای کپ ــوال آجیل ه ــرا معم ــد؛ زی ــازه باش و ت
ــن  ــود. وی همچنی ــان ش ــی آن پنه ــا بی کیفیت ــد ت می کنن
تصریــح کــرد: تــا حــد امــکان از خریــد مــواد غذایــی بــا نــام 
ــداری  ــا مــوادی خری و نشــان ســنتی خــودداری شــود. تنه
شــود کــه دارای آرم و نشــان غــذا دارو باشــد؛ چــرا کــه معتبر 

و قابــل پیگیــری اســت.
  مواد غذایی

دکتــر خدیــوی بــا اشــاره بــه اینکــه از مــواد غذایــی در طــول 

ــای  ــت: غذاه ــود، گف ــداری ش ــدان نگه ــد در یخ ــفر بای س
ــط  ــای محی ــاعت در دم ــش از دو س ــد بی ــده نبای پخته ش

ــود.  ــرم ش ــد گ ــار نبای ــتر از یک ب ــود و بیش ــداری ش نگه
وی ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از محصــوالت غذایــی 
ــد  ــزود: از خری ــت اف ــاخت از وزارت بهداش ــه س دارای پروان
و مصــرف گوشــت دام هایــی کــه بــه صــورت غیرمجــاز 
ــد  ــده فاق ــت های قطعه ش ــد گوش ــوند، مانن ــتار می ش کش
ــد  ــاده و الشــه های فاق ــرده آم مشــخصات، گوشــت چرخ ک
ــتی  ــاون بهداش ــود. مع ــودداری ش ــد خ ــتارگاه بای ــر کش مه
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه منظــور حفــظ محیــط 
زیســت از مــردم خواســت تــا هنــگام مســافرت زباله هــای 
تولیــدی خــود را در کیســه های مخصــوص، جمــع آوری و در 
محل هــای مناســب دفــع کننــد. دکتــر خدیــوی در پایــان از 
مــردم خواســت تــا در صــورت مشــاهده تخلــف از مقــررات 
ــع مــواد غذایــی و اماکــن  ــه و توزی بهداشــتی در مراکــز تهی

ــد. ــه ســامانه 190 اطــاع دهن ــب را ب عمومــی، مرات

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر رضا خدیوی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سالمتی در سفر
توصیه های بهداشتی برای مسافران نوروزی

تألیف دانشنامه قرآن شناسی در ۴۰ جلد
رئیــس پژوهشــکده دانشــنامه نگاری دینــی پژوهشــگاه فرهنــگ 
و اندیشــه اســامی از تألیــف دانشــنامه قرآن شناســی در 
۴0 جلــد خبــر داد. حجت االســام و المســلمین ابوالقاســم 
ــا  ــامی ب ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــت: پژوهش ــی گف مقیم
تولیــد دانشــنامه امــام علــی)ع( و فاطمــی پــا در عرصــه نگارش 
ــه گســترده  ــزود: دانشــنامه ها، مجموع ــاد. وی اف دانشــنامه نه
ــاه  ــی کوت ــد در حجم ــعی دارن ــه س ــتند ک ــته هایی هس نگاش
ــار  ــع دســت اول و اصیــل در اختی ــب را از مناب انبوهــی از مطال
ــق  ــرای تحقی ــرآغازی ب ــنامه س ــد و دانش ــرار دهن ــران ق دیگ
ــنامه  ــرد: دانش ــح ک ــی تصری ــت. مقیم ــاص اس ــی خ در علم
قرآن شناســی و بعــد از آن دو دانشــنامه، یعنــی امــام علــی)ع( 
و فاطمــی در دســتور کار قــرار گرفــت کــه امــروز بخشــی از آن 
در قالــب دو مجلــد بــا عنــوان دانشــنامه علــوم قــرآن رونمایــی 
ــان  ــی، ادی ــات کام ــر آی ــرد: اگ ــوان ک ــی عن ــود. مقیم  می ش
ــته ها را  ــر رش ــی و دیگ ــوق، معرفت شناس ــه، حق ــاد، فق اقتص
ــه دانشــنامه قرآن شناســی  ــا مراجعــه ب بخواهیــم می توانیــم ب
ــه  در یک جــا، ایــن مجموعــه را پیــدا کنیــم؛ بیــش از 1۵0 مقال
نیــز در رشــته های مختلــف تولیــد شــده اســت. مقیمــی بیــان 
کــرد: آیــات کامــی، فلســفی، معرفت شناســی، حقــوق جــزا و 
بین الملــل و ... نیــز در قالــب داشــنامه هایی در حــال پیگیــری 

بــوده و مداخلــی بــرای آن تعریــف شــده اســت. ایکنــا

 برگزاری طرح پیوند جوانان با مساجد 

در چهارمحال و بختیاری
مســئول دبیرخانــه کانون هــای مســاجد چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه طــرح پیونــد جوانــان بــا مســاجد بــا همــکاری 
ــرا  ــتان اج ــاری اس ــال و بختی ــه چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
خواهــد شــد، گفــت: در روزهــای باقی مانــده و ســال آینــده، ابتــدا 
در مســاجد پرجمعیــت و ســپس در مســاجد کم جمعیــت ایــن 

ــود.  ــرا می ش ــرح اج ط
آییـــن  در  یوســـفی  مـــراد  حجت االسـام والمســــلمین   
ــای  ــیس کانون ه ــالروز تأس ــت وچهارمین س ــت بیس گرامیداش
فرهنگی هنــری مســاجد کــه در مجتمــع فرهنگی تفریحــی 
اللــه شــهرکرد برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه ســخنان امــام جمعــه 
دربــاره کانون هــای  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در  شــهرکرد 
مســاجد گفــت: در مســاجد اســتان، کارهــای بســیاری انجــام 
ــم. وی تعــداد کانون هــای  ــری داری ــا جــای کار زیادت شــده، ام
اعــام  را ۴0۷ کانــون  اســتان  در   فرهنگی هنــری مســاجد 
و تصریــح کــرد: در جلســه ای کــه بــه مناســبت ســالروز 
ــد  ــذاری ش ــد، هدفگ ــزار ش ــران برگ ــا در ته ــیس کانون ه تأس
کــه همــه مســاجد کشــور دارای کانــون باشــند. حجت االســام 
یوســفی اظهــار کــرد: مســئوالن و مدیــران کشــور بــه ایــن نتیجه 
رســیده اند کــه کانون هــای مســاجد می تواننــد اثربخشــی 

ــنا ــند. ایس ــته باش ــور داش ــه و کش ــیاری را در جامع بس

اخبار کوتاه

ابیانه، خسته از هجوم مسافران

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

روســتای ابیانــه، یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری کشــور 
ــی  ــان هــزاران گردشــگر داخل ــه هــر ســاله میزب  اســت ک
و خارجــی اســت. گردشــگران زیــادی در روزهــای تعطیــل 
ــن  ــان در ای ــه حضورش ــد ک ــه می رون ــتای ابیان ــه روس ب
روســتای تاریخــی موجــب شــده برخــی از اهالــی ابیانــه از 

ــد شــوند.  ــم زندگی شــان گله من ــوردن نظ ــم خ ــه  ه ب
ایــن روســتا بــه دلیــل بافــت تاریخــی، آب و هــوای 
 مطلــوب و زنــده مانــدن بعضــی از ســنت ها و آداب 
و رســوم از جملــه پوشــش مــردم محلــی بیــن گردشــگران 
شــناخته شــد؛ امــا ایــن شــناخته شــدن شــکلی متفــاوت 
ــن  ــگری در ای ــت گردش ــون صنع ــت. اکن ــود گرف ــه خ ب
ــان  ــه هــم گردشــگر از میزب ــی رســیده ک ــه جای روســتا ب
ــان از گردشــگر. چنــد ســالی  ناراضــی اســت و هــم میزب
ــن روســتا در روزهــای  ــه ای اســت کــه ورود گردشــگران ب
ــر ســال  ــام حســین)ع( محــدود شــده و ه ــزاداری ام ع
شــورای روســتا در اطاعیــه ای عنــوان می کنــد کــه دیگــر 
ــام  ــم ازدح ــاز ه ــا ب ــوند؛ ام ــتا نش ــگران وارد روس گردش

ــده اســت.  ــن روســتا آزاردهن ــت در ای جمعی
عنــوان  هیــچ  بــه  ابیانــه  زیرســاخت های  متاســفانه 
بــا میــزان گردشــگران همخوانــی نــدارد. در روزهــای 
ــود  ــاد می ش ــدی زی ــه ح ــگران ب ــم گردش ــل حج تعطی
ــده  ــه دی ــگری در ابیان ــز گردش ــه ج ــزی ب ــا چی ــه عم  ک

نمی شود.
 در کنــار ایــن متاســفانه اهالــی ابیانــه هــم، چــون ســهم 
ــه  ــت ب ــد، دس ــگری ندارن ــای گردش ــبی از درآمده مناس
رفتارهایــی می زننــد کــه مناســب یــک شــهر گردشــگری 
ــه فکــر می کننــد  نیســت. اصــوال بعضــی شــهروندان ابیان
می تواننــد هــر کاالیــی را بــه قیمــت گــزاف بــه گردشــگران 
ــن  ــس گرفت ــه عک ــر کاری از جمل ــرای ه ــا ب ــند ی بفروش
ــد کــه ایــن موضــوع  ــول کنن ــا گردشــگران درخواســت پ ب

ــال داشــته اســت.  ــه دنب نارضایتــی گردشــگران را ب
از ســوی دیگــر رفتــار گردشــگران به ویــژه گردشــگران 
ــم  ــت. حج ــردن روستاس ــود ک ــال ناب ــا در ح ــی عم ایران
زباله هایــی کــه پــس از روزهــای تعطیــل در گوشــه و کنــار 
ابیانــه دیــده می شــود، باورنکردنی اســت. متاســفانه قشــر 
ســلفی بگیران کــه ســابقه بلندباالیــی در تخریــب میــراث 
فرهنگــی و محیــط زیســت دارنــد، چنــان بایــی بــر ســر 
ــه  ــه ادام ــد همین گون ــن رون ــر ای ــه اگ ــد ک روســتا آورده ان
ــه  ــل ب ــده تبدی ــا 10 ســال آین ــا روســتا ت ــد، عم ــدا کن پی

ــود.  ــه می ش مخروب
در هــر حــال امیدواریــم در آســتانه ســال جدیــد و 
ــال و روز  ــه ح ــری ب ــئوالن فک ــوروزی، مس ــات ن تعطی
روســتای ابیانــه کننــد و هموطنــان هــم کمــی بــا میــراث 
فرهنگــی و محیــط زیســت کشــورمان مهربان تــر باشــند.

یادداشت

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می رئی
شهرســتان گلپایــگان گفــت: کســبه در نــوروز کیفیــت 
کبــاب و لبنیــات گلپایــگان را بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت 

ــد. ــن نیاورن پایی
ــن جلســه ســتاد  ــدی نوبخــت در دومی  مه
هماهنگــی خدمات ســفر نــوروزی کــه دیروز 
در محــل فرمانــداری برگــزار شــد، اظهــار 
ــه دنبــال ثبــت ملــی  کــرد: از آنجایــی کــه ب
کبــاب گلپایــگان هســتیم، حیــف اســت کــه 

ــرود.  ــر ســؤال ب ــت آن زی کیفی
ــه  ــن ب ــارک هفده ت ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان محــل اســکان اضطــراری مســافران 

ــامت  ــتگاه س ــرد: ایس ــوان ک ــده، عن ــه ش ــر گرفت  در نظ
ــر  ــه اگ ــت جــاده ای از موضوعــات مهمــی اســت ک و امنی
در ورودی هــای گلپایــگان از ســمت خمیــن و گلشــهر 
راه انــدازی شــود، بســیاری از مشــکات حــل و تصادفــات 
ــی  ــون اجرای ــه تاکن ــن حــد ممکــن می رســد ک ــه کمتری ب

نشــده اســت. 

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می رئی
شهرســتان گلپایــگان گفــت: پیــش از نــوروز، اولیــن 
اقامتــگاه بوم گــردی شهرســتان در »حســن حافــظ« 

ــد.  ــد ش ــدازی خواه راه ان
نوبخــت خاطرنشــان کــرد: طــرح خانــه 
مســافر در شــهر اصفهــان و کاشــان اجرایــی 
شــده و در گلپایــگان نیــز اجــرا خواهــد 
 شــد. وی در ادامــه گفــت: فــردی انتخــاب 
را کــه  مقــرر شــده کــه چندخانــه ای  و 
ــد  ــز کن ــت، مجه ــرده اس ــاره ک ــودش اج خ
و پــس از کدگــذاری، آن را بــه اماکــن و 
دســتگاه های مرتبــط معرفــی خواهیــم کــرد. 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می رئی
ــوروز در ارگ  ــه در ن ــان اینک ــا بی ــگان ب ــتان گلپای شهرس
تاریخــی گوگــد، محوطــه منــاره ســلجوقی و پــارک جنگلــی 
نمایشــگاه صنایــع دســتی دائــر اســت، عنــوان کــرد: 
 امســال اماکــن پربازدیــد شهرســتان بیمــه خواهنــد 

بود. خبر فارسی

 ITB پنجاهمیــن نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری آلمــان
ــا  از روز چهارشــنبه 18 اســفندماه در برلیــن آغــاز شــده و ت
22 اســفندماه ادامــه خواهــد داشــت. امســال بــه مناســبت 
ــه  ــد ب ــروژه ۵0 مقص ــگاه، پ ــن نمایش ــی ای ــرن برپای نیم ق

اجــرا گذاشــته و در جریــان آن ۵0 کشــور دنیا 
کــه بیشترشــان مقاصــد جدیــد گردشــگری 
هســتند، از ایــن فرصــت تبلیغــات بهــره 

می برنــد. 
آلمــان در حالــی  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــخ  ــه تاری ــت ک ــور دنیاس ــان 18۷ کش میزب
ــا  ــاری ب ــالنی انحص ــران در س ــت ای و طبیع
ــا  ــع ب ــر مرب ــعت 1180 مت ــه وس ــی ب فضای

همراهــی ۳۵ مؤسســه گردشــگری، دو شــرکت هواپیمایــی، 
ــب  ــامی در قل ــوری اس ــن جمه ــز و راه آه ــهرداری تبری ش
آلمــان بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. همچنیــن بــرای 
ــافرتی  ــات مس ــر خدم ــادی از دفات ــداد زی ــار تع ــن ب اولی
ایرانــی در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد. حضــور شــهرداری 
نمونــه گردشــگری  شــهر  معرفــی  بــرای  هــم  تبریــز 

بــوده  پررنــگ   2018 ســال  در  اســامی   کشــورهای 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــز ب ــامی نی ــوری اس ــن جمه و راه آه
چنیــن نمایشــگاهی شــرکت کــرده اســت؛ طراحــی ســالن 
ایــران کــه در ایــن نمایشــگاه بــه تبلیــغ جاذبه هــای 
گردشــگری اختصــاص داده شــده، برگرفته از 
دوران پیــش از تاریــخ، شــاهکارهای معماری 
و تاریخــی دوره اســامی و طبیعت کشــورمان 
اســت. ســالن ایــران در همیــن روزهــای 
نخســت بــا اســتقبال زیــاد تورگردانــان ســایر 

کشــورها مواجــه شــده اســت. 
ــی  ــر کل ســازمان جهان ــی، دبی ــب ریفاع طال
ــت  ــور در نشس ــرای حض ــه ب ــردی ک جهانگ
وزرای گردشــگری کشــورهای جــاده ابریشــم در آلمــان بــه 
ســر می بــرد هــم، بــه همــراه معــاون گردشــگری ایــران از 
ســالن ایــران بازدیــد کــرد. وزیــر گردشــگری هندوســتان نیز 
از بازدیدکننــدگان ایــن ســالن بــوده اســت. ایــن نمایشــگاه 
ســال گذشــته ۶0 هــزار بازدیدکننــده تخصصــی و 120 هــزار 
ــر ــده نمایشــگاهی و عمومــی داشــته اســت. مه بازدیدکنن

ایران در میان ۵۰ کشور مقصد گردشگریکباب گلپایگان ثبت ملی خواهد شد

حتما بخوانید!
ایران در میان 5۰ کشور مقصد گردشگری

دادنامه
کاسه پرونده: ۳۳۳/9۵ شماره دادنامه:9۵/9/22-۴۴2

مرجع رسیدگی شعبه ۳۷ شورای حل اختاف اصفهان

خواهان: آقای منصور صادقی فرزند: تقی آدرس: اصفهان- اتوبان فرودگاه - بعد از حصه - کانال 

نوربخش )خ المهدی(- جنب گاوداری

آقای امین حبیبی فرزند: علی آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد ناشی از قرارداد عادی از تاریخ 9۴/۳/۳ لغایت 

9۵/۳/۳ به ازاء هر روز ۷/000/000 ریال علی الحساب مقوم به 200/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات 

قانونی و هزینه دادرسی

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار شورا

به  علی  فرزند:  امین حبیبی  آقای  به طرفیت  تقی  فرزند:  منصور صادقی  آقای  دعوی  در خصوص 

خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد ناشی از قرارداد عادی از تاریخ 9۴/۳/۳ لغایت 

9۵/۳/۳ به ازاء هر روز ۷/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی، با این توضیح 

که خواهان مدعی است به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودروی سواری را از خوانده خریداری 

و مقرر گردید که در تاریخ 9۴/۳/2 خوانده نسبت به انتقال سند اقدام نماید ولیکن خوانده به تعهد 

خود عمل ننموده و مطابق تبصره ماده ۶ قرار داد فی مابین خواستار مطالبه خسارت طبق قرارداد می 

باشد خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ایی نیز ارسال ننموده و 

وکیلی نیز معرفی ننموده است لذا شورا با جمیع اوراق و محتویات پرونده ، استماع اظهارات خواهان 

و اوراق پیوست دادخواست، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به ماده 198 قانون 

آئین دادرسی مدنی و مواد ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون مزبور و مواد 10 و 18۳ قانون مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/920/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ ۴۵/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اباغ اظهارنامه 

9۴/۵/۳1 لغایت 9۵/۳/۳طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز از تاریخ اباغ، قابل تجدید

اختاف  باشد.قاضی شعبه ۳۷ شورای حل  اصفهان می  نظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان 

اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره ۴۵۳/۴۳۵ اصلی واقع در کاویان بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رأی شماره ۷0۴۴8۷ – 1۳9۵/09/1۵ در اجرای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای سعید رفیعی فرزند حیدرعلی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1۳9۶/01/2۴ 
ساعت 9 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 صورتجلسه تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار 1۳9۵/12/22

اداره محترم ارشاد اسامی اصفهان
احترامًا پیش نویش آگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه پاک شماره ۴۵۳/۴۳۵ 

واقع در بخش 9 ثبت اصفهان جهت درج در روزنامه مربوطه ارسال می گردد . 
مجتبی شادمان 

معاون واحد ثبتی فاورجان

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

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

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

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

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

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

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

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

و کدملی  شناسنامه  شماره  به  فر  خرسندی  مجید  آقای   1۳9۵/11/۳0 1۳9۵۶0۳0202۳001۶۴۷مورخ 

12۷19۴۳2۳9 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9۷/۷1  متر 

مربع مفروزی از پاک شماره ۳۵0۵- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/12/۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/12/22 

شماره : ۳۷9۴۴/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 1۳9۵۶0۳0202۳001۶۵۷مورخ 

1۳9۵/11/۳0 خانم بتول حمیدی اصفهانی    به شماره شناسنامه ۳۶1 کدملی 128۶2۶2۴88 صادره از 

اصفهان  فرزند محمدکریم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9۳/1۴ 

متر مربع مفروزی از پاک شماره 2۶1۷- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که موروثی و بصورت 

عادی خریداری شده است.ردیف 2- برابر رای شماره 1۳9۵۶0۳0202۳001۶۵۶مورخ 1۳9۵/11/۳0 خانم 

اکرم نم نبات    به شماره شناسنامه 121۴ کدملی 128۶۵21۳۷8 صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9۳/1۴ متر مربع مفروزی از پاک شماره 

2۶1۷- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که موروثی و بصورت عادی خریداری شده است.بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/12/۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/12/22 

شماره : ۳۷9۴8/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵10۴20۳۵0۷00۵۳۵شماره پرونده: 9۳09980۳۵0۷01181

شماره بایگانی شعبه : 9۳1۳۷1تاریخ تنظیم: 1۳9۵/12/1۶ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر 

اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان سابق ( به مدیریت علیرضا زمانی  نشانی: اصفهان خ توحید جنب تاالر 

فرشچیان سرپرستی بانک مهر اقتصاد  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: مصطفی     نام خانوادگی 

: آقا داود نام پدر: علیرضا    نشانی: مجهول المکان 2- نام : نادر نام خانوادگی : ریحانی نام پدر: علی 

پدر: مرتضی  نام  تیموری جروکانی   : نام خانوادگی  : حسین  نام  المکان ۳-  : مجهول  نشانی  محمد 

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

نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی  نام پدر : عبدالحسین  نشانی : اصفهان – خیابان توحید میانی باالی 

بانک ملت موسسه حقوقی جم  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد )موسسه 

مهر بسیجیان سابق ( به مدیریت علیرضا زمانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره 9۵10090۳۵0۷0۵۳۳۷ و شماره  دادنامه مربوطه 9۴099۷0۳۵0۷00۷۳۳ محکوم علیهم 

متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 210/۵00/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷/2۷۵/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۷/۵۷8/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

بر مبنای شاخص نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک 9۳/۷/1۷ تا زمان وصول 

وجه آن در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت )رای صادره غیابی می 

باشد.(  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند 

که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 

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

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

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

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

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 

نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

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

1۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 

موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( شماره: ۳9۶۳۷/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۷ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی    

اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵10۴20۳۵1۵00۵20 شماره پرونده: 9۴09980۳۵1۵00۷90

شماره بایگانی شعبه : 9۴08۷0تاریخ تنظیم: 1۳9۵/12/1۶ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :صندوق کار 

آفرینی امید استان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد شهبازی   نشانی: اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان 

هشت بهشت غربی – حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک- صندوق کار آفرینی امید استان اصفهان 

– کدپستی :81۵۴۷۶۵۳1۷  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: رضا     نام خانوادگی : کروندی 

رهنانی  نام پدر: مانده علی    نشانی: اصفهان – میدان نقش جهان – بازار حسن اباد – کوچه نور )بازار 

سماور سازها( – کدپستی 819۴9۶8۵18  2- نام : رشید نام خانوادگی : کروندی رهنانی نام پدر: رضا 

نشانی : مجهول المکان ۳- نام : محمود نام خانوادگی : صیادی قراان نام پدر: محمد نشانی : مجهول 

المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : بهنوش  نام خانوادگی : 

باریک رو نام پدر : نور  اله نشانی : اصفهان – خیابان خاقانی روبروی پارکینگ خاقانی ساختمان پارس 

واحد یک کدپستی :81۷۵۷9۶۳11 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم صندوق کار آفرینی امید 

استان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد شهبازی   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

حکم شماره 9۴099۷0۳۵1۵01989 محکوم علیهم متضامنا به پرداخت 1- اصل خواسته ۵۷/9۷۷/09۶ 

ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )92/12/11(لغایت وصول ۳- هزینه نشر اگهی 8۵0/000 

ریال ۴- هزینه دادرسی 2/۶۶1/۳1۳ ریال ۵- حق الوکاله 2/08۷/1۷۶ ریال در حق محکوم له ۶- نیم 

عشر دولتی . رای صادره غیابی است .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

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

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

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

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

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

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

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

محکومیت مالی 1۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( شماره: ۳9۶۴۵/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه 1۵ اصفهان – زهرا جعفری     

اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵10۴20۳۵0۷00۵۳2  شماره پرونده: 9209980۳۵0۷00۶۶8

شماره بایگانی شعبه : 920۷۵۶تاریخ تنظیم: 1۳9۵/12/1۵ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر 

اقتصاد به مدیریت حمید نوری    نشانی: اصفهان – خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک مهر 

اقتصاد   مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: غامرضا    نام خانوادگی : رشیدی   نام پدر: قاسمعلی     

نشانی: مجهول المکان   2- نام : رسول  نام خانوادگی : محمدی  نشانی : مجهول المکان  ۳- نام : 

حمید رضا  نام خانوادگی : رضایی  نام پدر: اسماعیل  نشانی : مجهول المکان   ۴- نام : اسماعیل نام 

خانوادگی : نوروزی نام پدر: علی ضامن   نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام :نجمه   نام خانوادگی : نظری  نام پدر : علی  نشانی : اصفهان – خیابان 

شهید نیکبخت جنب ضلع شرقی دادگستری کوچه شماره 1۶پاک ۷ طبقه دوم  نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم  بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵10090۳۵0۷0۵۳08  و شماره دادنامه مربوطه 9۳099۷0۳۵0۷009۶۳ 

محکوم علیهم محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 1۳0/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۶0۵/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 

نرخ تورم از تاریخ چک 1۳89/12/18 تا زمان وصول وجه آن در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای 

دولت در حق صندوق دولت . )رای غیابی می باشد( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- 

ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 

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

موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

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

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

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از 

اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

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

نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

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

خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( شماره: ۳9۶۳8/ م الف  مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی      

اخطار اجرایی

اقامت:  نام خانوادگی: احمدی پائین لموکی  نشانی محل  نام: رحمت       مشخصات محکوم علیه: 

سفادرانی   ورنو  هاشمی  خانوادگی:حاجی  نام  علی   نام:محمد  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول 

نشانی محل اقامت: اصفهان – محمود آباد – خیابان 1۳۴ )گچ( – انتهای خیابان سنگبری صبا برش 

البید  محکوم به:به موجب رای شماره 1۵2۳ تاریخ9۵/9/22 حوزه ۵  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

به شماره ی 9۴918۷ مورخ  بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک  ریال   2۵/000/000 پرداخت مبلغ 

9۴/۴/۳0و پرداخت مبلغ 9۷۵/000ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر 

رسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره۳9۵10/ م الف دفتر 

شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ به آقای سجاد مهدی 
 9۵022۶: بایگانی شعبه  پرونده :9۵09980۳۶000022۴ شماره  نامه :9۵10110۳۶0000۴۶۵ شماره  شماره 

سند  ارائه  و  جعل  اتهام  به  محمود  فرزند  مهدی  آقای سجاد  اینکه  به  :1۳9۵/12/11نظر  تنظیم  تاریخ 

مجعول عادی و کاهبرداری از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 9۵0۳۳۶ تحت تعقیب است و اباغ 

احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 1۷۴ 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

گردید. شماره :۳9۵۶0/م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده زهرا بنی هاشمی دارای شناسنامه شماره 92  به شرح دادخواست به کاسه ۷02۴/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوتراب افصح 

زاده بشناسنامه 1۶0  در تاریخ 9۵/10/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- سیده فاطمه افصح زاده - ش ش 12۷191۵022   فرزند 2- سیده زهرا بنی 

هاشمی - ش ش 92  همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختاف استان اصفهان
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پيامبر صلي اهّلل عليه و آله : ِاّنَ اهّللَ  ُیِحّبُ اْلفاَل الَحَسَن؛

خداوند فال نيك زدن را دوست دارد

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت

 داشتن معده سالم 

با رعایت نکات ساده

 معــده، مهم تریــن عضــو بــدن در تضمیــن ســامت بــوده 
ــه ســبک زندگــی ســنتی، یکــی از مهم تریــن  و در اصــول ۶گان
 اصــول، هضــم و جــذب مــواد غذایــی و دفــع مــواد زائــد 
ــن  ــن معــده یکــی از مهم تری ــدن اســت. همچنی و ســموم از ب
ــنتی   ــب س ــدگاه ط ــی از دی ــتم گوارش ــدن و سیس ــای ب اعض
در صورتــی  اســت؛  انــرژی  تامیــن  محــل  زیــرا   اســت؛ 
ــورد  ــواد م ــود، م ــم نش ــی هض ــه خوب ــده ب ــذا در مع ــه غ ک
نیــاز بــدن نیــز جــذب نمی شــود و بــه تبــع باعــث بــروز 
اختاالتــی در هضــم و جــذب مــواد غذایــی و دفــع مــواد 
زائــد می شــود. یکــی از مهم تریــن اصــول ســبک زندگــی 
ــد و  ــواد زائ ــع م ــی و دف ــواد غذای ــذب م ــم و ج ــنتی هض س
ــب  ــذای مناس ــا غ ــر م ــت اگ ــت؛ در حقیق ــدن اس ــموم از ب س
بــا توجــه بــه مــزاج و نیــاز بــدن بخوریــم، انــرژی الزم بــه بــدن 
انتقــال داده می شــود و کمتــر دچــار ســوء هاضمه و بــروز 
ــدن  ــای  ب ــر اندام ه ــاالت در دیگ ــا اخت ــی ی ــاالت گوارش  اخت
می شــویم. عــاوه بــر انتخــاب نــوع مــواد غذایــی، نحــوه 
مصــرف و خــوب جویــدن آن بــا ایجــاد شــرایط مناســب ماننــد 
ــت  ــی دارای اهمی ــواد غذای ــرف م ــگام مص ــش هن ــاد آرام ایج
ــل  ــر از عوام ــی دیگ ــی یک ــواد غذای ــم م ــت؛ حج ــیار اس بس
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــت و بای ــده اس ــامت مع ــن س  تضمی

آن شود. 
ــرم،  ــف و ن ــبک، لطی ــای س ــد غذاه ــذا مانن ــوع غ ــاب ن انتخ
ــای  ــام گروه ه ــه تم ــراد ک ــزاج اف ــا م ــب ب ــرژی و متناس پران
چربی هــای گیاهــی،  پروتئین هــا  غــات،  شــامل  غذایــی 
ــد،  ــده باش ــده ش ــا در آن گنجان ــبزی و میوه ه ــا، س ویتامین ه
ــی  ــبک زندگ ــه س ــول ۶گان ــه اص ــه ب ــدن و توج ــوب جوی خ

ســامت بــدن، به ویــژه معــده را تضمیــن می کنــد. 
گوشــت بــره یــا بزغالــه، گوشــت پرنــدگان ماننــد مــرغ، 
بلدرچیــن، پرندگانــی کــه نــه خیلــی بــزرگ  یــا کوچــک 
باشــند، گوشــت های لطیــف بــا هضــم آســان، گوشــت ماهــی 
ــخت  ــای س ــد و غذاه ــده مفی ــرای مع ــا ب ــبزی ها و میوه ه س
بــرای معــده مضــر اســت. بهتــر اســت از مصــرف مــواد پرچــرب 
فســت فودها، نوشــابه های گازدار، و … دوری شــود. نبــض مــا

تصادف در جاده اصفهان- شهرضا

 برخورد خودرو با گاردریل 

موجب مصدومیت 5 سرنشین شد
ــرد:  ــام ک ــکی اع ــس پزش ــای اورژان ــوادث و فوریت ه ح
ــل در  ــا گاردری ــا ب ــواری دن ــودروی س ــورد خ ــر برخ ــر اث ب
ــار،  ــاده جرم افش ــل ج ــهرضا مقاب ــه ش ــان ب ــیر اصفه مس
ــال 95  ــدای س ــدند. از ابت ــروح ش ــین آن مج 5 سرنش
ــس  ــت از ســوی اورژان ــزار ماموری ــون حــدود 1۶9 ه تاکن
ــش  ــداد، بی ــن تع ــه از ای ــده ک ــام ش ــان انج 115 اصفه
از 54 هــزار مــورد ماموریــت تصادفــی بــوده اســت. 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای اورژانــس پزشــکی 
ــت:  ــن تصــادف گف ــات ای ــاره جرئی ــان درب اســتان اصفه
ایــن حادثــه ســاعت 1۶ و 28 دقیقــه جمعــه 20اســفندماه 
ــاس و  ــن تم ــی ای ــد و در پ ــام ش ــس 115 اع ــه اورژان ب
ــل  ــه مح ــدادی ب ــای ام ــه واحده ــی بافاصل امدادخواه
ــتین  ــور راس ــر غف ــدند. دکت ــزام ش ــادف اع ــانحه تص س
افــزود: خوشــبختانه ایــن تصــادف، تلفــات جانی نداشــت 
ــا مصدومیــت 5  ــه ب و نیروهــای امــدادی در محــل حادث
ــن  ــان ای ــزود: مصدوم ــدند. وی اف ــه رو ش ــین روب سرنش
تصــادف 3 زن و 1 کــودک و 1 مــرد بودنــد کــه پــس 
از دریافــت اقدامــات اولیــه درمانــی بــه بیمارســتان 

ــا ــدند. ایمن ــل ش ــهرضا منتق ــن)ع( ش امیرالمؤمنی

کشف 2 بار برنج قاچاق در اصفهان
ــس  ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب ــان اداره مب کارآگاه
آگاهــی اســتان، دو بــار برنــج قاچــاق را بــه ارزش یــک 

میلیــارد و 700 میلیــون ریــال کشــف کردنــد. 
ــی  ــس آگاه ــس پلی ــروی رئی ــتار خس ــرهنگ س س
اجــرای  راســتای  در  گفــت:  اصفهــان،  اســتان 
ارز  و  قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه  تشــدید  طرح هــای 
ــرل  ــت کنت ــتان جه ــی اس ــس آگاه ــان پلی کارآگاه
ــن  ــای ای ــی از ورودی ه ــه یک ــوری ب ــای عب خودروه
ــه دو  ــوران ب ــزود: مام ــدند. وی اف ــزام ش ــتان اع اس
ــاری مشــکوک و در بازرســی از  دســتگاه کامیــون ب
آن هــا تعــداد850 کیســه برنــج خارجــی کشــف کــرده 
و کارشناســان ارزش ایــن دو محمولــه کشف شــده 
ــد.  ــام کردن ــال اع ــون ری ــارد و 700 میلی ــک میلی را ی
ســرهنگ خســروی اظهــار داشــت: دو راننــده دســتگیر 
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س و جه

ــس ــری پلی ــگاه خب ــدند. پای ــل داده ش تحوی

حســین ایمانــی، متخصــص تغذیــه، از تســت ســریع 
و به موقــع آجیــل تقلبــی از ســالم بــرای نــوروز خبــر 

داد.
ــرای  ــت: ب ــه، گف ــص تغذی ــی، متخص ــین ایمان حس
خریــد آجیــل عیــد همیشــه بایــد بــه میــزان مصــرف 
آجیــل و دانه هــای روغنــی تهیــه شــود تــا زمانــی کــه 

تــازه هســتند، از آن هــا اســتفاده شــود.
وی ادامــه داد: آجیــل بــه دلیــل روغــن زیــادی کــه 
دارد، خیلــی زود فاســد می شــود کــه بایــد قبــل 
ــا از  ــه از آن ه ــد دان ــا خــوردن چن ــل ب ــد آجی از خری
ــل  ــان حاص ــش اطمین ــازه بودن ــم و ت ــت طع کیفی
ــل  ــد آجی ــودن، از خری ــازه نب ــورت ت ــد و در ص کنی
ــا تاکیــد  ــه ب منصــرف شــوید. ایــن متخصــص تغذی
بــوداده  آجیل هــای  مصــرف  از  بایــد  اینکــه  بــر 

و فلــه ای دوری کــرد، گفــت: آجیــل تــازه نبایــد 
ــوی  ــد و ب ــوی تن ــه ب ــی از جمل ــوی نامطبوع ــچ ب هی
ترشــیدگی داشــته باشــد؛ همچنیــن وجــود حفــره یــا 
کپک زدگــی از نشــانه های کهنگــی آجیــل اســت.

بقایــای  اگــر در میــان آجیــل،  بیــان کــرد:  وی 
حشــرات مــرده یــا زنــده دیدیــد، بدانیــد کــه آجیــل 

ــت. ــد اس ــه و فاس کهن
ــام  ــای خ ــراد از مغزه ــه اف ــان اینک ــا بی ــی ب ایمان
پســته، فنــدق و بــادام اســتفاده کننــد، افــزود: ســعی 
ــد، شــور نباشــد       ــه انتخــاب می کنی ــی ک ــد آجیل کنی

ــو داده شــده باشــد. ــر ب و کمت
وی اظهــار داشــت: مقــداری آجیــل را در مشــت 

خــود بریزیــد و کمــی منتظــر بمانیــد، ســپس آجیــل 
را خالــی کنیــد؛ اگــر روی دســت شــما رنــگ پــس 
ــت. ــودن آن اس ــتی ب ــانه غیربهداش ــد، نش داده باش

ــداری  ــه تصریــح کــرد: از خری ایــن متخصــص تغذی
ــط  ــه توس ــردو ک ــز گ ــته و مغ ــواع پس ــرف ان و مص
دوره گردهــا عرضــه می شــوند، بــه دلیــل اینکــه 
یــا مخلــوط  تهیــه  آلــوده  از محصــوالت  عمدتــا 

خــودداری کنیــد. شــده اند 
ــگ کــردن  ــرای رن ــه ب ــی ک ــی یادآورشــد: رنگ های ایمان
ــوع آجیــل اســتفاده می شــود  ــادام و ســایر ان تخمــه، ب
عمدتــا غیرمجــاز اســت و گاهــی حساســیت های 
شــدیدی را در مصرف کننــده ایجــاد می کنــد. ســامت نیوز

تشخیص آجیل تقلبی از سالم 

ـــمـــاره 391 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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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
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