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بحران هایــی ماننــد زلزلــه، ســیل، جنــگ و ... اتفاقــی 
اســت کــه زمــان آن معیــن نیســت و بایــد در زمــان 
ــاع  ــت اوض ــرای مدیری ــی ب ــش برنامه ریزی های آرام
بشــود. جــدای از جلوگیــری از تلفــات احتمالــی 
ــانی  ــه و خدمت رس ــان حادث ــران در زم ــت بح مدیری
بــه مــردم و منطقــه بحران دیــده، امــری واجــب 
 و ضــروری اســت و در ایــن وضعیــت بهداشــت 

و درمان جایگاه واالیی دارد. 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس س
ــران  ــع بح ــه در مواق ــت ک ــتگاه هایی اس ــی از دس یک
متولــی امــر خدمت رســانی در حــوزه بهداشــت و درمــان 
ــرای  ــوری ب ــالیانه مان ــور س ــن منظ ــه همی ــت. ب اس
ــتان  ــطح اس ــی در س ــزان آمادگ ــن می ــنجش ای س
ــور در  ــن مان ــد اجــرای ای ــه در رون ــزار می شــود ک برگ
ــی  ــات بزرگ ــی، خدم ــتان های صحرای ــب بیمارس قال

ــود. ــه می ش ــه ارائ ــردم منطق ــه م ب

    رکورد جدید بسیج جامعه پزشکی اصفهان
بخــش  چهــار  در  امســال  صحرایــی  بیمارســتان 
ــوق  ــی و ف ــی، تخصص ــی، عموم ــات پاراکلینیک خدم
ــهر  ــیه کالنش ــه )در حاش ــه حص ــی در منطق تخصص
ــدی  ــورد جدی ــه رک ــد ک ــا ش ــی برپ ــان( در حال اصفه
ــه ثبــت رســاند. ایــن بیمارســتان در پایــان  از خــود ب
ســال و روزهایــی کــه همــه درگیــر برنامه هــای 
پایانــی ســال و ســال جدیــد هســتند، برپــا شــد؛ چــرا 

ــد. ــر نمی کن ــچ گاه خب ــه هی ــه حادث ک
ــدون  ــکری ب ــر ش ــهید دکت ــی ش ــتان صحرای بیمارس
برنامه ریــزی قبلــی و تنهــا بــا اتــکا بــر آمادگــی 
همیشــگی ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
درمــان  و  امــداد  مانــور  قالــب  دو  در   اصفهــان، 
ــاز  ــی آغ ــن خدمت رســانی و محرومیت زدای و همچنی
بــه کار کــرد کــه در هــر دو حــوزه اقدامــات نــادری را 

انجــام داد.
ــر  ــهید دکت ــی ش ــتان صحرای ــداث بیمارس     اح

شــکری در 24 ســاعت
در  شــکری  دکتــر  شــهید  صحرایــی  بیمارســتان 
بحــران  مدیریــت  بــا  توانســت  مانــوری،   حــوزه 
در  فرضــی  بحــران  دســت گرفتــن کنتــرل  در  و 

ــن  ــاعت، ابتدایی تری ــا در 24 س ــه، تنه ــه حص منطق
ــد هماهنگی هــای  ــی بیمارســتان مانن ــات برپای اقدام
ــس  ــد و پ ــام ده ــی را انج ــات پایان ــا اقدام ــه ت اولی
از 24 ســاعت ســردار ســلیمانی )فرمانــده ســپاه 
اصغــری  غالمرضــا  دکتــر  صاحب الزمان)عــج((، 
ــر  ــان(، دکت ــوم پزشــکی اصفه ــس دانشــگاه عل )رئی
حمیــد صانعــی )قائم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــر  ــه فروش )مدی ــور شیش ــدس منص ــان(، مهن اصفه
کل بحــران و حــوادث غیرمترقبــه اســتانداری اصفهــان( 
هماهنگــی  شــورای  )رئیــس  مرتضویــان  ســردار 
بهداشــت و درمــان نیروهای مســلح اســتان( و ســایر 
مســئوالن نظامــی و دولتــی اســتان از این بیمارســتان 
کــه بــه طــور کامــل در قالــب درمانگاه هــای عمومــی 
اورژانــس  آزمایشــگاه،  تخصصــی،  درمانگاه هــای 
خواهــران و بــرادران، تیــم اعــزام بــا آمبوالنــس 
مشــاوره تغذیــه و خانــواده و بهداشــت و دندانپزشــکی 

ــد. ــد کردن ــود، بازدی ــا شــده ب برپ

    16 هزار و 428 خدمت رایگان
ــی  ــی صحرای ــوق تخصص ــی و ف ــتان تخصص بیمارس
اســفندماه   20 تاریــخ  تــا  شــکری  دکتــر  شــهید 
در منطقــه محــروم کالنشــهر اصفهــان بــه مــردم 
ایــن  خدمــت کــرد.  ارائــه  حاشیه نشــین حصــه 
بیمارســتان کــه بــه میزبانــی ســازمان بســیج جامعــه 
ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــان و ب ــتان اصفه ــکی اس پزش
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان 
اســتان  )عــج(  صاحب الزمــان  ســپاه  اصفهــان، 
اصفهــان و بیمارســتان شــهید آیــت هللا صدوقــی )ره( 

ــا  ــار شــبانه روز از صبــح 17 ت ــا شــد، در طــول چه برپ
پایــان روز 20 اســفندماه 16 هــزار و 428 خدمــت 
رایــگان برابــر هزینــه ای بالــغ بــر 342،000،000 تومــان 
ــه و ارجــاع بیمــاران  ــر از هزینه هــای داروخان ــه غی )ب
ــان( در خدمــت مــردم شــریف  ــری درم جهــت پیگی

ــود. ــراف ب ــق اط ــه و مناط آن منطق
در ایــن بیمارســتان ســعی بــر ایــن شــد کــه از 
ــن راســتا  ــوان تخصصــی اســتفاده شــود و در همی ت
ــتانی و  ــراز اول اس ــام و ت ــص بن ــتادان متخص از اس
کشــوری دعــوت شــد تــا در درمانگاه هــای تخصصــی 
ایــن بیمارســتان مشــغول بــه معاینــه و ویزیــت 

ــوند. ــاران ش بیم
    نیم نگاهی به آمار خدمات

* ویزیت عمومی                    4852 نسخه
* درمانگاه دندانپزشکی                 201 مورد

* ویزیت تخصصی                1620 نسخه
- درمانگاه جراحی عمومی                   240 نسخه

- درمانگاه اورولوژی                 154 نسخه
- درمانگاه مغز و اعصاب                 140 نسخه

- درمانگاه اطفال                 138 نسخه
- درمانگاه زنان و زایمان                 164 نسخه
- درمانگاه پوست و مو                 163 نسخه
- درمانگاه ارتوپدی                 154 نسخه
- درمانگاه عفونی                 140 نسخه
- درمانگاه چشم پزشکی                 215 نسخه
* درمانگاه مامائی                 450 مورد

* اعزام                  6 مورد
* تزریقات و پانسمان                 218 مورد
* مشاوره تغذیه                 258 نفر
* مشاوره خانواده                 142 نفر

* کنترل وزن و قد                 1302 نفر
* کنترل فشار خون                 850 نفر

* کنترل قند خون                 1524 نفر
* آموزش بهداشت                 3405 نفر

* ارجاع به بیمارستان های طرف قرارداد  61 نفر
* نوار قلب                          31 نفر

* آزمایشگاه                  985 مورد

مانور بزرگ امدادرسانی در راستای محرومیت زدایی، ارمغان بسیج جامعه پزشکی به منطقه حصه
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کیمیای وطن: گفت وگو با  همسر شهید نعمت اهلل نقدی در 

ایستگاه های دوچرخه شهر اصفهان 

دو برابر می شود
صفحه 7



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

میــان دوره ای  انتخابــات  دربــاره  کدخدایــی  عباســعلی 
بررســی  حــال  در  اســامی گفــت:  شــورای  مجلــس 
ــس  ــان دوره ای مجل ــات می ــای انتخاب ــت  کاندیداه صاحی
ــه   ــع چهارگان ــتعام از مراج ــت اس ــون فرص ــتیم؛ اکن هس
و کارهــا در حــال انجــام اســت و طبــق تقویــم پیــش 

می رویــم.
وی در ادامــه دربــاره بررســی الیحــه بودجــه توســط شــورای 
ــا  ــن الیحــه ت ــا بررســی ای ــه آی ــه اینک ــان در پاســخ ب نگهب
پیــش از ســال بــه پایــان می رســد، گفــت: شــورای نگهبــان 

ــد. ــاش می کن ــیار ت ــاره بس در این ب
ــس  ــدی، رئی ــر احم ــزارش، علی اصغ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــات  ــاره انتخاب ــفندماه درب ــور، 15 اس ــات کش ــتاد انتخاب س
ــه  ــی ک ــت: از ۲۷۹ داوطلب ــم گف ــس ده ــان دوره ای مجل می
ثبت نــام کرده انــد،  1۳۲ نفــر بــرای حــوزه انتخابیــه اصفهــان 
۴1 نفــر بــرای حــوزه انتخابیــه اهــر و هریــس، 55 نفــر بــرای 
حــوزه انتخابیــه مراغــه و عجب شــیر و 51 نفــر بــرای حــوزه 

انتخابیــه بنــدر لنگــه، بســتک و پارســیان هســتند.
ثبت نــام از داوطلبــان انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
ــان  ــه اصفه ــوزه انتخابی ــار ح ــرای چه ــامی ب ــورای اس  ش
در اســتان اصفهــان، اهــر و هریــس، مراغــه و عجب شــیر در 
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــدر لنگــه، بســتک و پارســیان 
وزارت کشــور  در  اســفندماه   8 از  هرمــزگان  اســتان   در 
ــاز  ــور آغ ــه مذک ــای انتخابی ــز حوزه ه ــای مرک و فرمانداری ه

شــده بــود و روز شــنبه پایــان یافــت.
و  مراغــه  انتخابیــه  حــوزه  در  میــان دوره ای  انتخابــات 
 عجب شــیر  بــه دلیــل اینکــه منتخــب مــردم مراغــه 
ــت داد  ــود را از دس ــان خ ــانحه ج ــر س ــر اث ــیر ب و عجب ش
همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال ۹6 برگــزار 

می شــود.
ــات دو حــوزه انتخابیــه بنــدر لنگــه، بســتک  صحــت انتخاب
و پارســیان و اهــر و هریــس نیــز از ســوی شــورای نگهبــان 
 تأییــد نشــد و قــرار شــد انتخابــات در ایــن دو حــوزه 
 همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال ۹6 برگــزار  

شود.
درخصــوص حــوزه انتخابیــه اصفهــان نیز شــورای نگهبــان در 
مکاتبــه بــا وزارت کشــور اعــام کــرده بــود کــه از میــان 5 نفر 
در ایــن حــوزه آرای یــک نفــر باطــل و ۴ نفــر تأییــد شــده 
اســت. شــورای نگهبــان اعــام کــرده بــود کــه آرای نفر ســوم 

)مینــو خالقــی( باطــل شــده اســت. ایســنا

ــران  ــر عملکــرد تخریبگ ــا ب ــت: م ــوی گف ــود عل ســید محم
انتخاباتــی قطعــا اشــراف اطاعاتــی داریــم و اقدامــات 
ــی  ــی و منف ــای تخریب ــال کاره ــده در قب ــگام و بازدارن بهن
ــس  ــی از رئی ــا قدردان ــت. وی ب ــد گرف ــورت خواه ــان ص آن
ــا  ــی ب ــع قضای ــورد مرج ــتور برخ ــت دس ــه باب ــوه قضائی ق
تخریب هــای انتخاباتــی ابــراز امیــدواری کــرد دســتگاه قضــا 

ــد. ــری کن ــن مســئله را پیگی ــت ای ــا جدی ب
ــود  ــه می ش ــاب در جامع ــبب الته ــه س ــت: آنچ ــوی گف عل
ــد  ــی ســوق می ده ــوارض منف ــه ســمت ع ــات را ب و انتخاب
تخریب هاســت. وی گفــت: همکارانــم بــا هوشــیاری و 
ــد  ــام دادن ــن کار را انج ــه ای ــر جامع ــی ب ــراف اطاعات  اش
و بــا فضایــی مواجــه بودیــم کــه شــور و اشــتیاق مــردم برای 
مشــارکت بســیار زیــاد بــود؛ امــا التهــاب مضــر در انتخابــات 

وجــود نداشــت. وزیــر اطاعــات گفــت: مــا از مدت هــا 
ــدازی  ــات راه ان ــات را در وزارت اطاع ــتاد انتخاب ــش س پی
ــه کار هســتند.  ــه مشــغول ب ــم و نیروهایمــان فعاالن کرده ای
مــا در زمینــه رقابت هــای انتخاباتــی در نخســتین اقدامــات 
تخریبــی بــا تذکــر بهنــگام ســعی خواهیــم کــرد رقابت هــا در 
فضــای اجتماعــی مثبــت و ســالم انجــام شــود و تخریــب 
صــورت نگیــرد. علــوی افــزود: البتــه تخریــب ممکــن 
ــد  ــی مانن ــه، ســایت و شــبکه های اجتماع اســت در روزنام
صفحــات توئیتــری یــا اینســتاگرامی انجــام شــود کــه وزارت 
اطاعــات بــر همــه ایــن بخش هــا اشــراف دارد.وی تاکیــد 
کــرد: ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( در تمــام صحنه هــا 
حضــور و اشــراف اطاعاتــی دارنــد و از اینکــه افــرادی 
بخواهنــد بــا اقدامــات تخریبــی فضــای انتخابــات را ملتهــب 
کننــد، جلوگیــری خواهنــد کــرد. وزیــر اطاعــات همچنیــن 
ــه  ــن وزارتخان ــاره رســالت ای ــرش درب ــارات اخی ــاره اظه  درب
و بازتــاب آن در شــبکه های اجتماعــی گفــت: البتــه جمــات 
مــرا تــا حــدی تغییــر دادنــد؛ مــن گفتــه بــودم کــه رســالت 
نهــاد اطاعاتــی، خفــه کــردن صــدای گلوله هاســت، نــه خفــه 
کــردن صــدا در گلوهــا. وی هشــدار داد: هــر کســی بخواهــد 
ایــن آزادی را از مــردم ســلب کنــد، قدمــی در مخالفــت بــا 
آرمان هــای انقــاب برداشــته و وزارت اطاعــات در چارچــوب 
اهــداف و آرمان هــای انقــاب عمــل می کنــد و پاســدار 

آزادی خواهــد بــود. مهــر

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا 
اشــاره بــه دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در 
عرصه هــای داخلــی و خارجــی گفــت: امــروز مــا بــه 
ــی رســیده ایم کــه در آســتانه برگــزاری اجــاس  جای
دربــاره ســوریه قــرار داریــم و در حالــی کــه بــه 
ــا  ــم، ب ــن اجــاس ندادی ــکا حــق شــرکت در ای آمری
وســاطت روس هــا و ســایر دولت هــا پذیرفته ایــم 
ــوان ناظــر حضــور  ــه عن ــکا ب ــده آمری ــا نماین ــه تنه ک

پیــدا کنــد.
محمدمهــدی زاهــدی بــا بیــان اینکــه متاســفانه ایــن 
اقتــدار مــا امــروز در برجــام زیــر ســؤال رفتــه، فــزود: 
امتیــازات زیــادی در برجــام بــه دشــمن داده شــد و 
متأســفانه فــردی در مذاکــرات مســئول امــور بانکــی 
بــود کــه بــا بیگانــگان ارتبــاط داشــت و از آن هــا پــول 
ــد  ــه کــرده بودن ــه او توصی می گرفــت. آمریکایی هــا ب
طــوری کار کنــد تــا تحریم هــای بانکــی لغــو نشــود.

وی افــزود: قــرار بــود تأثیــر برجــام در زندگــی مــردم 
ــزرگ خارجــی  ــای ب ــا بانک ه ــم ب ــا بتوانی باشــد و م
در ارتبــاط باشــیم و همــه پول هــای بلوکه شــده را 
ــم  ــرده بودی ــظ ک ــدار را حف ــر اقت ــا اگ ــم؛ ام برگردانی
ــت  ــه معیش ــم ک ــداده بودی ــس ن ــمن پال ــه دش و ب
مــردم در ســختی اســت و خزانــه کشــور خالــی 

ــتیم.  ــکل را نداش ــن مش ــروز ای ــت، ام اس

ــت  ــت: دول ــم گف ــس ده ــان در مجل ــده کرم نماین
بــا مــردان هــزار میلیــاردی نمی توانــد بــه فکــر 
ــای  ــان شــب بچه ه ــی ن ــه حت مســتضعفی باشــد ک
خــود را نــدارد و کارگــر معدنــی را کــه ســه مــاه اســت 

ــد. ــه، درک  کن ــوق نگرفت حق
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرد: رانت خواری های ــار ک وی اظه
بــا عدالــت هــزاران فرســنگ فاصلــه دارد. تاکیــد مــا 
ــد نظــارت  ــی بای ــه در اقتصــاد مقاومت ــن اســت ک ای
وجــود داشــته باشــد. افــرادی از طریــق تطمیــع 
ــاردی را ۴00  ــن ۴0 میلی کارشناســان توانســته اند زمی

ــد. ــد و وام بگیرن ــت کنن ــارد قیم میلی
ملــی  تولیــد  بــر  بایــد  تصریــح کــرد:  زاهــدی 
ــتاندارد  ــد اس ــی بای ــد مل ــه تولی ــم و البت ــه کنی تکی
ــه ورود کاالی  ــود ک ــه ب ــد و متوج ــت باش و  باکیفی
چاقــاق بــه تولیــد ضربــه می زنــد و رکــود را تشــدید 

دانــا راه  می کنــد. 

حســین مظفــر گفــت: فرزنــدان مــا در زمــان جنــگ 
تحمیلــی، راهــی بــه جــز مقاومــت نداشــتند؛ چــرا کــه 
ــت  ــا ذل ــی ب ــر از زندگ ــزت را بهت ــا ع ــرگ ب ــا م آن ه

می دانســتند.
وی ادامــه داد: چیــزی کــه توانســته ایــن انقــاب را 
۳8 ســال از گردنه هــای پــر پیــچ و خــم عبــور دهــد 
همیــن پایــداری و شــهادت طلبی جوانــان ایــن مــرز 

و بــوم اســت.
معــاون نظــارت مجلس شــورای اســامی خاطرنشــان 
کــرد: نیچــه بــر داشــتن ســاح و تــوپ و تانــک بــرای 
حفــظ اقتــدار و قــدرت تاکیــد دارد؛ امــا انقــاب مــا 
ــن شــعار را در  ــد و ای ــه را رد می کن ــن حــرف نیچ ای
ذهن هــا مــی آورد کــه »آهــن بــاش، مقــاوم، محکــم 

پایــدار و اســتوار بــاش، نــه اینکــه آهــن داشــته 
بــاش.«

ــد  ــز می گوی ــو نی ــرد: فوک ــار ک ــن اظه ــر همچنی مظف
چیــزی کــه ایــران را در برابــر شــاه و در جنــگ 
ــردم در  ــن م ــان ای ــدن آس ــه رو ش ــرد، روب ــروز ک پی
ــود و مکتــب عاشــورا و رهبــری  ــا مــرگ ب مواجهــه ب
ــته  ــه و توانس ــردم آموخت ــه م ــین)ع( ب ــام حس ام
ــد  ــز همانن ــد نی ــه بع ــن ب ــد. از ای ــه آفرینی کن حماس
راه عــزت و ســرافرازی مــا مقاومــت و  گذشــته 
ــر تحریم هــا و توطئه هــای دشــمنان  ــداری در براب پای
اســت؛ چــون تنهــا خنثی کننــده ایــن تحریم هــا 
ــه  ــت ک ــدار شماس ــاوم و پای ــور مق ــا حض و توطئه ه

ــت. ــهیدان اس ــه راه ش ادام
ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
تصریــح کــرد: ملــت ضعیــف، خــوار و سســت هرگــز 
نمی تواننــد بــه ســربلندی برســند و شــهیدان بــا 
ــیده اند  ــود رس ــال خ ــت آم ــه نهای ــود ب ــهادت خ ش
ــت  ــورد عنای ــا م ــز قطع ــهیدان نی ــن ش ــواده ای و خان
الهــی بودنــد. مظفــر تاکیــد کــرد: پیــام شــهدا 
اســتقامت و پایــداری در راه هــدف اســت و مــا بایــد 
ــم.  ــه داری ــده نگ ــهدا را زن ــای ش ــا و ارزش ه آرمان ه
بســیاری خواســتند آرمــان شــهدا را نابــود کننــد، امــا 

ــنا ــتند. ایس نتوانس

سخنگوی شورای نگهبان:

در حال بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس هستیم

وزیر اطالعات:

بر تخریبگران انتخاباتی در فضای مجازی اشراف داریم

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

بریزوبپاش ها، ترویج »تفکر اشرافیگری« است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مقاومت، خنثی کننده تحریم ها و توطئه های دشمنان است

حتما بخوانید!
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روی دیگر سکه                                         
ادامه از صفحه یک: 

شــد کــه  بنــا  اگــر  نیســت.  اســام  حکومــت 
جمهــوری اســامی باشــد، پاســبان هایش اســامی 
ــامی  ــش اس ــته دادگاه های ــدای نخواس ــند، خ نباش
ــن  ــند، ای ــامی نباش ــش اس ــند، وزارتخانه های نباش
ــه اســم اســام، همــان  حکومــت طاغوتــی اســت ب

طاغــوت اســت. )همــان، ج 8، ص۴( 
ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــات  ــد روحی ــاش کنن ــه ت ــد هم ــت؛ بای ــژه داش  وی
نهادهــا  و  ادارات  بــه  طاغوتــی  شــیوه های   و 
و رفتارهــای عمومــی برنگــردد. نبایــد اجــازه داد 
مفاســدی مثــل کاغذبــازی، رشــوه، رانــت و ...دامنــه 
پیــدا کنــد؛ بلکــه بایــد هــر ناهمگونــی بــا اســام بــه 

ســرعت زدوده شــود.
ــل شــدن جمهــوری اســامی  ــی از تبدی امــام خمین
ــی  ــد و آن را یک ــران بودن ــی نگ ــت طاغوت ــه حکوم ب
ــوت  ــمردند: طاغ ــاب برش ــده انق ــیب های عم از آس
بــرای خاطــر اینکــه پســر کــی بــود و نــوه کــی بــود 
کــه نبــود، بــرای اعمالــش بــود؛ اگــر اعمــال مــا هــم 
یــک اعمــال طاغوتــی باشــد، بــرای خــود باشــد، نــه 
بــرای ملــت، دعــوا بکنیــم ســر خودمــان، نــه بــرای 
مصالــح ملــت، ایــن همــان طاغــوت اســت، منتهــا 
ــوت  ــا طاغ ــده؛ ام ــری در آم ــورت دیگ ــک ص ــه ی ب

اســت.
ــل  ــوت مث ــک طاغ ــب دارد؛ ی ــم مرات ــوت ه  طاغ
ــل  ــم مث ــوت ه ــک طاغ ــا و ی ــان و محمدرض رضاخ
کارتــر و امثــال آن هاســت، یــک طاغــوت هــم مثــل 

ماهاســت. )همــان، ج13، ص75( 
آنچــه توجــه بــه آن ضــروری اســت عمــل بــه اســام 
اعمــال اســت کــه تعیین کننــده اســت   اســت. 
ــه  ــا ب ــتیم ی ــامی هس ــا اس ــد م ــوم می کن و معل

شــیوه طاغــوت بــه پیــش می رویــم. 
ــاف  ــل خ ــه عم ــر گون ــی و ه ــم کاری، کم فروش ک
اســت  طاغــوت  از  نشــان  آن  احــکام  و  اســام 
ــد  ــود. پایبن ــامی زدوده ش ــه اس ــد از جامع ــه بای ک
امــور سیاســی  بــه اخــاق اســامی در  نبــودن 
و رعایــت نکــردن اخــاق سیاســی اســام، مــا 
تهدیــد  می کشــاند.  طاغوتــی  سیاســت  بــه   را 
ــه از اســام  ــره واژگون ــه چه  و آســیب شــکننده، ارائ

است. 
علــی علیه الســام می فرماینــد: »مــردم، اســام 
ــتین  ــه پوس ــان ک ــی آنچن ــد، ول ــن می کنن ــه ت را ب
)نهج الباغــه،  می کننــد.«  تــن  بــه  وارونــه  را 

ص۳۲۴(  خطبــه17، 
ظاهــر  بــه  حکومتــی  محتــوای  اســت  ممکــن 
ــه  اســامی باشــد، ولــی چهــره ای کــه از اســام ارائ
می شــود چنــان واژگونــه و بــه دور از واقعیــت باشــد 
ــه آن رغبــت  ــوده مردمــان ب کــه دل هــای پــاک و ت
ــت  ــن اس ــی ای ــام خمین ــروض ام ــرا مف ــد؛ زی نکن
ــود ــه ش ــردم ارائ ــه م ــی ب ــام واقع ــر اس ــه »اگ  ک

ــور، ج7  ــه ن ــد.« )صحیف ــا آن را می پذیرن ــه دنی هم
ص33( 

از  یکــی  اســام،  چهــره  دادن  نشــان  وارونــه 
آســیب های تهدیدکننــده نظــام اســامی اســت 
ــار  ــرا کن ــد؛ زی ــاره آن هشــدار می دادن ــام درب ــه ام ک
ــن اســت؛  ــران ناممک ــر اســام در ای گذاشــتن ظاه
ولــی وارونــه بــه تــن کــردن آن آســان اســت. اگــر 
اســام وارونــه بــه تــن شــود، کارگــزاران نظــام 
ضربــه می بیننــد؛ از دیــدگاه امــام، مکتــب )اســام( 
ــه  ــون ک ــر روحانی ــت: اگ ــر اس ــور مهم ت ــه ام از هم
در رأس جامعــه هســتند، روی موازیــن مقــررات 
بــه طــور دقیــق عمــل نکننــد، اگــر دولــت بــه طــور 
دقیــق عمــل نکنــد... و اعمالشــان را تطبیــق ندهنــد 
بــا اســام، یــک صــورت قبیحــی از اســام در خــارج 

می شــود... منعکــس 
ــه  ــده هم ــه عه ــی ب ــف بســیار بزرگ ــک تکلی  اآلن ی
ــف را  ــن تکلی ــتم ای ــه هس ــک طلب ــن ی ــت، م ماس
دارم، آقایــان ]روحانیــون[ ایــن تکلیــف را دارنــد 
ســایر قشــرها هــم دارنــد کــه کوشــش کنیــم وجهــه 
اســام را آن طــور کــه هســت نمایــش بدهیــم؛ نــه 
ــد...  ــه و یزی ــل معاوی ــی مث ــه خلفای ــوری ک آن ط
جلــوه می دادنــد... و اســباب ایــن می شــد کــه 
یــک وقــت وجهــه اســام را در دنیــا دگرگــون کننــد. 

ــان( )هم
ــا  ــر خــدای نخواســته م ــد: اگ ــن می فرماین  همچنی
ــته ای از  ــه آن دس ــا ک ــن معن ــه ای ــویم ب ــروز بش پی
ظلمه هــا کــه بودنــد و آن دســته ای از چپاولگــران کــه 
بودنــد، بیــرون کردیــم، لکــن بــه جــای آن هــا یــک 
ــا یــک محدودیــت خــاص  دســته ظلمــه دیگــری ب
و چپاولگری هــای دیگــری بــا یــک محدودیتــی 
ــه جــای او نشســت؛ ایــن موجــب ایــن می شــود  ب
کــه مکتــب مــا در دنیــا منعکــس بشــود کــه 
ــع  ــب واق ــوده، شکســت در مکت ــب درســتی نب مکت
ــرد.  ــران بپذی ــد جب ــه نمی توان ــتی ک ــود آن شکس  بش

)همان، ص1۹5( 
ــک  ــه ی ــن رابط ــام در ای ــه فرمایشــات ام از مجموع
فــرض ناخــودآگاه بــه ذهــن متبــادر و یــک مــاک 
بــرای ارزیابــی القــا می شــود و آن، اینکــه کارگــزاران 
نظــام در ارزیابــی اقبــال مــردم، روی دیگــر ســکه را 

نیــز ماحظــه کننــد.
ارائــه  اســامی کــه  آن  اســت  ممکــن  یعنــی   
ــه  ــئوالن وارون ــوء مس ــار س ــل رفت ــه دلی ــود ب می ش
برنامــه  بــه  مــردم  جلــوه کنــد. پشــت کــردن 
متصدیــان، پشــت کــردن بــه اســام نیســت؛ بلکــه 
ــت اندرکاران  ــت دس ــای نادرس ــل عملکرده ــه دلی ب

ــت. اس
 لــذا »خودارزیابــی«، اصــل مهمــی اســت کــه 
می  شــود  اســتنباط  امــام  گفتارهــای گهربــار   از 
و مدیــران مســئوالن بایــد پیوســته پشــت ســر خــود 
را نــگاه کــرده و بــا ارزیابــی درســت  و منطقــی بــرای 
ــت  ــرد مثب ــا عملک ــد و ب ــزی کنن ــه راه برنامه ری ادام
ــود  ــا خ ــد ب ــه نگهدارن ــان در صحن ــردم را همچن م

همــراه نماینــد.

حق اختراع و چالش های پیش رو                                   
                                          

M.Hadiean@eskimia.ir
میثم هادیانکیمیای وطن

در قانــون ثبــت اختراعــات طرح هــای صنعتــی و عائــم 
تعریــف  این گونــه  را  اختــراع   ،1۳86 مصــوب  تجــاری 
کرده انــد: اختــراع نتیجــه فکــر فــرد یــا افــراد اســت کــه بــرای 
اولیــن بــار فرآینــد یــا فــرآورده ای خــاص را ارائــه می کنــد و 
ــد  ــاوری، صنعــت و مانن مشــکلی را در یــک حرفــه، فــن، فن
آن هــا حــل می کنــد. فرآینــدی بــا ســابقه  طوالنی مــدت کــه 
در هــر لحظــه ای ممکــن اســت در ذهــن هــر فــرد در سرتاســر 
دنیــا ایــده یــا طــرح جدیــدی بــه وجــود آیــد و بخواهــد قصــد 
ثبــت آن را در قالــب یــک اختــراع داشــته باشــد تــا بتوانــد از 

ــود.  ــد ش ــوی آن بهره من ــادی و معن ــای م حمایت ه
ــت  ــل ثب ــی قاب ــه اختراع ــده ک ــور آم ــون مذک ــاده 2 قان در م
ــی  ــرد صنعت ــد و دارای کارب ــکار جدی ــاوی ابت ــه ح ــت ک اس
ــه گواهینامــه ثبــت  باشــد و بــرای اینکــه ثبــت شــود، نیــاز ب
اســت؛ گواهینامــه ای کــه در مــاده 3 قانــون ثبــت اختراعــات 
ــت  ــه اداره مالکی ــت ک ــندی اس ــده: س ــف ش ــه تعری این گون
ــده  ــد و دارن ــرای حمایــت از اختــراع صــادر می کن صنعتــی ب

ــود. ــد ش ــاری بهره من ــوق انحص ــد از حق آن می توان
 تــا چنــد ســال پیــش، فــردی کــه قصــد داشــت اختراعــی را 
ثبــت کنــد، مجبــور بــود بــا چندیــن بــار مســافرت بــه تهــران و 
مراجعــه حضــوری بــه اداره مالکیــت صنعتــی اقــدام بــه ثبــت 
ــد  ــد ســالی اســت کــه فرآین ــد؛ امــا خوشــبختانه چن آن بکن
ثبــت، همزمــان بــا پیشــرفت تکنولــوژی، بــه صــورت اینترنتی 
ــا هــم  در ســامانه اداره مالکیــت صنعتــی انجــام می شــود ت
ــد ثبــت ســریع تر انجــام  ــر و هــم رون ــه رفت وآمــد کمت هزین
شــود. مــدارک مــورد نیــاز بــرای ثبــت یک اختــراع در ســامانه 
شــامل مــدارک شناســایی مثبــت هویــت متقاضــی اختــراع، 
ــه، خاصــه ای  ــراع، ادعانام ــف اخت ــراع، توصی ــه اخت اظهارنام
از توصیــف اختــراع، نقشــه )در صــورت لــزوم( اســت. 
پــس از ارســال و پرداخــت هزینــه، طــرح درخواســتی مــورد 
ارزیابــی داوران در مراجــع ذی ربــط کــه از ســوی اداره معرفــی 
ــت  ــد پــس از ثب ــرد و در صــورت تأیی ــرار می گی می شــوند، ق
در روزنامــه رســمی کشــور، گواهــی ثبــت اختــراع بــرای 
ــال  ــت از آن 20 س ــدت حمای ــود. م ــادر می ش ــی ص متقاض
از تاریــخ تســلیم اظهارنامــه اســت بــه ایــن شــرط کــه هزینــه 
ــد  ــع فرآین ــود. در واق ــت ش ــع پرداخ ــار به موق ــد اعتب تمدی
ثبــت اختراعــات بــا پیچیدگی هــا و مدت زمــان طوالنــی 
ــه صــورت  ــی را ب ــت آن ســپری می شــود، حق ــرای ثب ــه ب ک
انحصــاری و موقــت بــرای مختــرع فراهــم مــی آورد کــه پــس 
از آن بتوانــد مــورد بهره بــرداری قــرار دهــد و از حاصــل فکــر و 
ایــده ای خــود بهره بــرداری الزم را چــه از لحــاظ مــادی و چــه 

معنــوی داشــته باشــد. 
از ســوی دیگــر دقــت بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه کیفیــت 
ــت  ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــده از اهمی ــات ثبت ش اختراع
ــای الزم از  ــود حمایت ه ــدای از آن نب ــا ج ــت آن. ام ــا کمی ت
اختراعاتــی کــه بــه ثبــت می رســد از ســوی نهادهــای متولــی 
ــرای  ــزه و اشــتیاق خــود را ب ــرع انگی موجــب می شــود مخت
ــی  ــیل  جهان ــی پتانس ــه حت ــی ک ــا و طرح های ــت ایده ه ثب

ــد، از دســت بدهــد.  شــدن دارن
ــم  ــیار مه ــای بس ــی از جنبه ه ــات، یک ــازی اختراع تجاری س
ــادی  ــه اقتص ــور از جنب ــک کش ــرفت ی ــرای پیش ــر ب و مؤث
ــی رود مســئوالن توجــه  ــد آن م ــه امی محســوب می شــود ک
 خــود را بیــش از پیــش بــه ایــن امــر معطــوف کننــد 
از طرح هــا  بــرای حمایــت  را  و ســرمایه گذاری عظیمــی 
ــر چــه  ــا ه ــد ت ــرم انجــام دهن ــان محت ــات مخترع و اختراع
زودتــر شــاهد شــکوفایی اقتصــاد کشــور در حــوزه اختراعــات 

ــیم. ــکارات باش و ابت

اخبار سیاسی 

 نظرخواهی درباره به یادماندنی ترین 

جمله رهبر معظم انقالب در سال ۹۵
ــه  ــن جمل ــن و به یادماندنی تری ــاره مهم تری ــی درب نظرخواه
khamenei. حضــرت آیت هللا خامنــه ای در ســال ۹5 توســط

ir انجــام شــد. بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتــر حفــظ 
ــما  ــر ش ــه نظ ــه ای، ب ــی خامن ــت هللا العظم ــار آی ــر آث و نش
مهم تریــن و به یادماندنی تریــن جملــه  حضــرت آیــت هللا 

خامنــه ای در ســال ۹5 کــدام جملــه اســت؟
تــا  پیامــک کنیــد   ۲0110 شــماره   بــه  را  خــود   نظــرات 
ــهولت در  ــرای س ــود. ب ــر ش ــته منتش ــن نوش ــل همی در ذی
انتخــاب می توانیــد از صفحــات »بیانــات«، »پیام هــا« و 
جســت وجو، عبــارت مدنظــر خــود را بیابیــد. ایــن نظرســنجی 

ــا ۲۷ اســفندماه ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت. ت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 حکام عرب با تکرار ادعای خود 

درباره جزایر سه گانه متضرر می شوند
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه، گفــت: حــکام عرب 
ــرای  ــش ب ــال ایجــاد چال ــه دنب ــر ســه گانه ب ــا طــرح جزای ب
ایــران هســتند و در ایــن زمینــه جــز ضــرر عایــد آنــان نخواهد 
شــد. ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره ادعــای تکــراری حــکام 
عــرب دربــاره جزایــر ســه گانه اظهــار داشــت: ادعــای حــکام 
ــی  ــوی بعض ــب از س ــت و مرت ــازه ای نیس ــث ت ــرب، بح ع

ــرح می شــود.  ــه مط کشــورهای منطق
ــرب ایجــاد مشــکل و  ــدف حــکام ع ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــاره  ــران درب ــزود: مواضــع ای ــران اســت، اف ــرای ای ــش ب چال
ــن مســئله  ــا ای ــا روشــن اســت و باره ــر ســه گانه کام جزای
ــران  ــان دیگ ــار و بی ــذا گفت ــد؛ ل ــد ش ــده و خواه ــرار ش تک

تأثیــری در سیاســت های کشــورمان ایجــاد نمی کنــد. 
قاســمی ادامــه داد: بــا تمــام تــوان از جزایــر ســه گانه 
ــای  ــار نظره ــا اظه ــرد و قطع ــم ک ــاع خواهی ــورمان دف کش
ــرد  ــی نخواهــد ب ــه جای بی دلیــل و عبــث حــکام عــرب راه ب
و تنهــا تکــرار آن باعــث خســتگی ادعاکننــدگان خواهــد 
ــم تکــرار ادعــا ســودی  ــه می کن ــه آن هــا توصی ــده ب شــد. بن
ــا  ــد آن ه ــا ضــرر عای ــه تنه ــن زمین ــد داشــت و در ای نخواهن
ــه  ــن گون ــه شــنیدن ای ــران ب می شــود. وی گفــت: گــوش ای
اظهارنظرهــا آشناســت و ارزش زیــادی بــرای آن قائــل 

ــگاران ــگاه خبرن ــت. باش نیس

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل 
ــاه  ــیصد و پنج ــاع، در س ــی وزارت دف ــات دفاع تبلیغ
و هشــتمین روز از ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام 
و عمــل« بــا حضــور ســردار ســرتیپ پاســدار حســین 
دهقــان، وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، 
ــور  ــی کش ــرفته بوم ــک پیش ــتین تان ــرار«، نخس »ک
کــه در ســازمان صنایــع دفــاع وزارت دفــاع طراحــی 
و ســاخته شــده اســت، رونمایــی و بــه طــور همزمــان 
ــم  ــی بنی هاش ــع زره ــوه آن در صنای ــد انب ــط تولی خ

ــاح شــد. دورود افتت
ــرار  ــک ک ــی از تان ــم رونمای ــان در مراس ــردار دهق س
ــازی  ــه روزآمدس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ط
ــای  ــن راهبرده ــی از اصلی تری ــی، یک ــزات زره تجهی
وزارت دفــاع در حــوزه رزم زمینــی بــه شــمار مــی رود 
گفــت: تانــک پیشــرفته بومــی کــرار کــه امــروز شــاهد 
رونمایــی از آن هســتیم، بــا قابلیــت و توانمندی هــای 
ــد  ــاص داده، می توان ــود اختص ــه خ ــه ب ــی ک فراوان
نقــش مهمــی را در اجــرای ایــن راهبــرد ایفــا کنــد و به 
جرئــت می تــوان گفــت تانــک کــرار، نمــاد برجســته ای 
توانمنــدی  زیــاد، خاقیــت مثال زدنــی،  از هــوش 
فوق العــاده صنعتگــران وزارت دفــاع و از مصادیــق بــارز 

ــت. ــازی تحریم هاس ــی و بی اثرس ــاد مقاومت اقتص
وزیــر دفــاع افــزود: تانــک کــرار بــا توجــه بــه 

ویژگی هــای خاصــی کــه بــرای آن پیش بینــی شــده 
ــمار  ــه ش ــا ب ــای دنی ــرفته ترین تانک ه ــره پیش در زم
مــی رود و قــادر اســت نیازمندی هــای نیروهــای 
ــن  ــی تأمی ــو مطلوب ــه نح ــوزه ب ــن ح ــلح را در ای مس

ــد. کن
تانــک  زیرســامانه های  تمــام  تصریــح کــرد:  وی 
 کــرار بــه صــورت کامــا بومــی و بــا تکیــه بــر دانــش 
و تــوان متخصصــان وزارت دفــاع، طراحــی و ســاخته 
ــایر  ــری در س ــب و به کارگی ــت نص ــه قابلی ــده ک ش

ادوات زرهــی را دارد.
وزیــر دفــاع تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم تانــک کــرار 
را در یــک عبــارت توصیــف کنیــم، بایــد بگوییــم تانــک 

کــرار، نمــاد اقتــدار اســت.
ــن دســتاورد  ــا تبریــک ای ــان ب ســردار دهقــان در پای
ــم  ــام معظ ــر مق ــه محض ــمند ب ــم و ارزش ــیار مه بس
فرماندهــی کل قــوا، نیروهــای مســلح و ملــت رشــید 
ایــران، از مدیــران، متخصصــان و صنعتگــران ســازمان 
صنایــع دفــاع، به ویــژه صنایــع زرهــی بنی هاشــم 
ــد  ــا همــت بلن ــه ب ــاع ک ــه وزارت دف دورود وابســته ب
ــی کشــور  ــدی در خودکفای ــه گام بلن ــاش بی وقف و ت
در حــوزه زرهــی برداشــته اند، تشــکر و قدردانــی کــرد 
ــروی  ــدان نی ــه ظفرمن ــاع ب ــدی وزارت دف و آن را عی

ــی توصیــف کــرد. زمین

علــی الریجانــی گفــت: رهبــر معظــم انقــاب در 
دیــدار بــا اعضــای مجلــس خبــرگان مطالــب مهمــی 
ــتند؛  ــان داش ــور بی ــی کش ــائل اساس ــاره مس را درب
به ویــژه دربــاره تــاش جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتی 

کــه پایــه اصلــی رشــد کشــور خواهــد بــود و همچنیــن 
ــه مســائل فرهنگــی. توجــه جــدی ب

وی افــزود: مجلــس شــورای اســامی ایــن مســیر را 
ــد. گزارشــی  ــی می دان مســیر صــاح و رســتگاری مل
ــن  ــس در ماه هــای گذشــته در ای از تاش هــای مجل
ــر  ــد ب ــت و وزرا بای ــد شــد و دول ــه خواه ــرو ارائ قلم
مبنــای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، تاش هــای 

ــد.  ــدان کنن ــن زمینه هــا دوچن خــود را در ای
ــر رئیــس  ــار داشــت: در روزهــای اخی ــی اظه الریجان
رئیس جمهــور  بــا  دیــدار  در  صهیونیســتی  رژیــم 
روســیه حرف هــای بســیار عجیــب و غریبــی مطــرح 

ــه آن اشــاره شــود.  ــه ۲ نکت ــه الزم اســت ب ــرده ک ک
وی خاطرنشــان کــرد: ابتــدا اینکــه ایــن فــرد تاریــخ 
ــوادث  ــرد و ح ــف ک ــان را تحری ــام ایرانی ــل از اس قب
ــخ  ــا تاری ــه ب ــان ن ــرا ایش ــوه داد. ظاه ــه جل را وارون
آشناســت و نــه تــورات خوانــده اســت. البتــه از یــک 
صهیونیســت نابــکار، جــز ایــن انتظــاری نیســت کــه 

این گونــه دروغ پردازی هــا را ارائــه کنــد. 
ــر  ــزود: دیگ ــامی اف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اینکــه رئیــس رژیــم صهیونیســتی بــه روشــنی بیــان 
کــرد کــه پشــت جنــگ در ســوریه رژیــم صهیونیســتی 
اســت. او بــرای ایجــاد صلــح در ســوریه شــرط تعیین 

کــرد و آشــکار ســاخت جنــگ در ســوریه جنــگ علیــه 
مقاومــت ضــد صهیونیســتی اســت.

ــورهای  ــامی کش ــورای اس ــس ش ــزود: مجل وی اف
رژیــم  ســرکرده  اخیــر  مطالــب  بــه  را  اســامی 
صهیونیســتی توجــه می دهــد تــا حقیقــت بحران هــای 
ســال های اخیــر در منطقــه را دریابنــد و بعضــی 
کشــورها از مســیر اشــتباهی کــه در پیــش گرفته انــد 
بازگردنــد و بــا دســته بندی های نادرســت راه را بــرای 

ــد. ــوار نکنن ــلطه طلب هم ــم س ــن رژی ای
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پایــان، ســالروز 
ــت و روز  ــلیت گف ــن را تس ــرت ام البنی ــت حض رحل
و  را گرامــی داشــت  مــادران و همســران شــهدا 
گفــت: مــادران و همســران شــهدا یــادگاران گرانقــدر 

مجاهــدان فی ســبیل هللا هســتند. فــارس

ــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس در تذکــری  نماین
ــران  ــت ای ــا از حقــوق مل ــور خواســت ت از رئیس جمه

دفــاع کنــد.
ــرد:  ــار ک ــری اظه ــی در تذک ــینعلی حاجی دلیگان حس
درخصــوص  بایــد گزارشــی  خارجــه  امــور  وزارت 
دارایی هــای ایــران ارائــه دهــد کــه اخیــرا مرتــب بــه 
ــارد دالر  ــم میلی ــود و 1.6 ده ــتبرد زده می ش آن دس
ــم ۲  ــا ه ــده و قب ــت ش ــورگ برداش ــط لوکزامب توس

ــد. ــت ش ــا برداش ــط آمریکایی ه ــارد دالر توس میلی

وی افــزود: از رئیس جمهــور کــه خودشــان هــم 
ــد  ــا وکا هــم گفتن ــدان هســتند و در جلســه ب حقوق
مــا می توانیــم ایــن مباحــث را دنبــال کنیــم، انتظــار 
ــی  ــه اقدامات ــه چ ــن رابط ــد در ای ــم پاســخ دهن داری
انجــام داده انــد و چــرا مرتــب بــه حقــوق ملــت 

ــتبرد زده  ــو دس ــورهای زورگ ــن کش ــط ای ــران توس ای
ــس  ــهر در مجل ــردم شاهین ش ــده م ــود. نماین می ش
اظهــار کــرد: اخیــرا شــنیده شــده کــه تــا 80 میلیــارد 
ــران وضــع  ــت ای ــوق مل ــه حق دالر کیفرخواســت علی

ــال آن هســتند. ــه دنب ــا ب ــد ی کردن

ــه  ــن رابط ــه در ای ــم ک ــار داری ــور انتظ از رئیس جمه
قــدم اساســی بردارنــد و از حقــوق ملــت ایــران دفــاع 

کنــد.
ــده  ــر عه ــی را ب ــه علن ــت جلس ــه ریاس ــری ک مطه
داشــت در پاســخ بــه ایــن تذکــر گفــت: دربــاره 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد ک ــارد دالر می دانی ــم میلی 1.6 ده
ــال  ــی از آن انتق ــش کم ــت و بخ ــل اس ــال ها قب س
داده شــده و در ایــن موضــوع ان شــاءهللا پاســخ الزم 

ــنا ــد. ایس ــد ش داده خواه

رئیس مجلس شورای اسالمی:

دولت باید تالش خود را در مسیر اقتصاد مقاومتی دوچندان کند

حاجی دلیگانی:

وزارت خارجه گزارشی از دارایی های ایران ارائه دهد

سردار دهقان در رونمایی از تانک کرار:

 »کرار« از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتی و بی اثرسازی تحریم هاست
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازسرویس اقتصاد

ــه  ــال ۱۹۹۸ ب ــر از س ــی برت ــازمان دانش ــی س ــزه جهان جای
عنــوان بزرگ تریــن و معتبرتریــن ارزیابــی جهانــی در حــوزه 
مدیریــت دانش محــور ســازمانی در جهــان برگــزار می شــود 
کــه بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن جایــزه و ارزیابی هــای 
مســتمر آن بــر فعالیت هــای مدیریــت ســازمان ها، دانشــگاه 
صنعتــی شــریف، نمایندگــی جهانــی MAKE را در ایــران بــر 
عهــده دارد. امســال ایــن کنفرانــس در ســالن همایش هــای 

صداوســیما برگــزار شــد.
  ششــمین کنفرانــس بین المللــی مدیریــت ارزش آفریــن 

نش ا د
ــن  ــت ارزش آفری ــی مدیری ــس بین الملل ــمین کنفران شش
ــر  ــی برت ــازمان دانش ــه س ــی س ــدف معرف ــا ه ــش ب دان
ــه جایــزه جهانــی MAKE در ســطح قــاره آســیا  راه یافتــه ب
ــق  ــان موف ــوالد مبارکــه اصفه ــت شــرکت ف ــزار و در نهای برگ
ــازمان  ــوان س ــه عن ــی ب ــال پیاپ ــمین س ــرای شش ــد ب ش
ــی MAKE در ســطح  ــزه جهان ــه جای ــران ب ــر ای دانشــی برت

ــد.  ــاره آســیا راه یاب ق
ــن  ــت ارزش آفری ــی مدیری ــس بین الملل ــمین کنفران شش
از  ارزش  خلــق  میــزان  ارزیابــی  هــدف  بــا  دانــش 

ســرمایه های معنــوی برگــزار شــد و در آن دکتــر ســهراب پور 
رئیــس بنیــاد جایــزه جهانــی ســازمان دانشــی برتــر در ایران 
ــل  ــر عام ــر ســبحانی، مدی ــه دکت ــر ب ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ب
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، از ایــن شــرکت بــه عنــوان 
شــرکت دانش محــور ایرانــی و ســازمان فینالیســت جایــزه 

ــرد. ــی ک ــی MAKE قدردان جهان
    ارزیابی ۷۰ سازمان ایرانی

ــر  ــفیعی زاده، دبی ــدی ش ــر مه ــزارش، دکت ــن گ ــر ای ــا ب بن
بین المللــی  کنفرانــس  ششــمین  درخصــوص  جایــزه، 
ــت: در ســال جــاری ۷۰  ــش گف ــن دان ــت ارزش آفری مدیری
ــن  ــه از ای ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــی مــورد ارزیاب ســازمان ایران
 تعــداد ۴۵ ســازمان وارد مرحلــه ارزیابــی از نزدیــک شــدند
 و ۵ ســازمان هــم بــه فینــال ارزیابــی رســیدند کــه در نهایــت 
فــوالد مبارکــه اصفهــان، بانــک پاســارگاد و پتروشــیمی بنــدر 
ــران  ــر در ای ــوان ســه ســازمان دانشــی برت ــه عن امــام)ره( ب

انتخــاب شــدند.
    هدف از برگزاری این جایزه

ــازمان ها  ــی س ــزه را ارزیاب ــن جای ــزاری ای ــدف از برگ وی ه
از  ارزش  میــزان خلــق  ارزیابــی  بیــان کــرد:  و  عنــوان 
ســرمایه های نامشــهود در کنــار ســرمایه های فیزیکــی 
ــازمانی  ــات س ــاختار، ارتباط ــق ارزش از س ــن خل و همچنی

منابــع انســانی و مدیریــت ایــن منابــع، هــدف اصلــی 
ــت.  ــزه اس ــن جای ــزاری ای برگ

ــر در  ــی برت ــازمان دانش ــی س ــزه جهان ــاد جای ــده بنی نماین
 ایــران بــه معیارهــای ارزیابــی ســازمان ها اشــاره کــرد 
و افــزود: هشــت محــور شــامل رهبــری ســازمان، یادگیــری 
ســازمان، ایجــاد محیــط تعاملــی بــرای بــه اشــتراک گذاری 
دانــش، فرهنــگ ســازمانی، نــوآوری، ســرمایه فکــری 
دانــش مشــتریان و خلــق ارزش از دانــش بــرای ذی نفعــان 
ارزیابــی شــرکت ها  انضمــام ۱۵۰ شــاخص معیــار   بــه 

بود.

    میزبانی هنگ کنگ
وی اضافــه کــرد: هــر ســه ســال یک بــار یــک کشــور 
آســیایی میزبانــی ایــن مراســم را بــر عهــده دارد کــه ژانویــه 
 ســال بعــد هنگ کنــگ میزبــان مراســم خواهــد بــود 
ــرکت های  ــا ش ــم ب ــی در آن مراس ــر ایران ــرکت های برت و ش
بــزرگ آســیایی کــه جــزو بهترین هــای ایــن جایــزه هســتند 
ــد  ــد پرداخــت. شــفیعی زاده تأکی ــه خواهن ــادل تجرب ــه تب ب
کــرد: ۷۰ تــا ۹۰ درصــد ســرمایه در میــان ۵۰۰ ســازمان برتــر 
ــم  ــه امیدواری ــا، ســرمایه فکــری محســوب می شــود ک دنی

ســازمان های ایرانــی نیــز بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد.

راهیابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان به فینال جایزه جهانی مدیریت دانش محور آسیا

دانش محوری در فوالد مبارکه

Sh.Bagheri@eskimia.ir
شهره باقریاصفهان 

تکیــه بــر تــوان داخلــی و بهره گیــری از ظرفیت هــای 
درون کشــور، مهم تریــن راهــکار تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی اســت کــه بارهــا در بیانــات رهبــر معظــم 

انقــاب بــر آن تاکیــد شــده و در تکمیل 
ــه  ــل« را اضاف ــدام و عم ــعار »اق آن ش
کردنــد. یکــی از مصادیــق بارز اســتفاده 
از تــوان داخلــی، پرداختــن بــه صنایــع   

و توســعه آن اســت.
ــن بخــش   آنچــه ســرمایه گذاری در ای
ــروی  ــد، وجــود نی ــر می کن را توجیه پذی

ســرمایه گذاری  از  بهره گیــری  و  ماهــر  انســانی 
ــداز  ــن ایجــاد چشــم ان ــه یقی ــه ب ــی اســت ک داخل
مطلــوب بــرای تولیــد و توجــه بــه بازارهــای فــروش 
داخلــی و جهانــی می توانــد انگیــزه تولیدگــران ایــن 
ــتغال را در  ــق کار و اش ــد و رون ــت کن ــش را تقوی بخ

پــی داشــته باشــد. قطعــا جهادگــران عرصــه تولیــد 
بــا بســیج همگانــی می تواننــد بــه ایــن مهــم 
جامعــه عمــل بپوشــانند. افتتــاح اولین ســوپرمارکت 
ــان  ــنگ قادری ــید هوش ــط س ــور توس ــاجی کش  نس
و دیگــر ســهامداران آن مجموعــه می توانــد نمونــه ای 

از ایــن بســیج همگانــی باشــد. 
نســاجی  بســیج  مســئول   قادریــان 
ــور در  ــار کش ــاف و تج ــاک اصن و پوش
ــن  ــع اصحــاب رســانه حاضــر در ای جم
افتتاحیــه گفــت: ایــن فروشــگاه جهــت 
ــی  ــدات داخل ــت از تولی ــظ و حمای حف
برپــا  پوشــاک  نســاجی  زمینــه   در 
و در اســتان های مشــهد، کرمــان و تهــران نیــز 
ــن  ــاح شــده اســت. ای ــن فروشــگاه افتت مشــابه ای
ــه  ــورخ ۹۵/۱۱/۱۹ در طبق ــنبه م ــگاه از پنجش فروش
همکــف مجتمــع نگیــن نقــش جهــان سپاهان شــهر  

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی

ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــز و شــیرینی اصفه ــه گ ــس اتحادی رئی
اینکــه از ســال ۹3 تاکنــون قیمــت گــز بــه دلیــل شــرایط 
اقتصــادی بــد هیچ گونــه تغییــر و افزایشــی نداشــته 
ــوروز ۹6 در اصفهــان گــران  ــرای ن گفــت: گــز و شــیرینی ب
نخواهــد شــد. حســن شــریفی اظهــار داشــت: مــردم بابت 

افزایــش قیمــت گــز و شــیرینی نگــران 
ــف  ــن صن ــدات ای ــه تولی ــرا ک ــند؛ چ نباش
فصلــی نبــوده کــه بــا افزایــش تقاضــا 

قیمت هــا افزایــش یابــد. 
وی بــا بیــان اینکــه شــیرینی جــزو کاالهــای 
اولویــت یــک و کامــا نظارتــی اســت، 
گفــت: ایــن محصــول زیــر نظــر کمیســیون 

نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت قیمت گــذاری 
و نــرخ  آن مصــوب می شــود. رئیــس اتحادیــه گــز و 
ــا  ــن روزه ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــیرینی اصفه ش
نظــارت  واحدهــای صنفــی فــروش گــز و شــیرنی افزایــش 
می یابــد، تصریــح کــرد: نظارت هــای چندگانــه توســط 

بازرســان ســازمان صنعــت و معــدن، بازرســی اتــاق اصناف 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد. وی اف ــورت می گی ــه ص و اتحادی
اینکــه در فصــل مســافرتی قــرار داریــم، بازرســی نظــارت 
گشــت ســیار تعزیــرات حکومتــی اصفهــان بــه سرپرســتی 
آقــای بنایــی در حــال انجــام اســت و در صــورت هرگونــه 
تخلفــی بــا آن برخــورد و حتی واحــد متخلف 

پلمــب خواهــد شــد.
 شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱2۰۰ واحدهای 
ــیرینی  ــز و ش ــه گ ــر اتحادی ــر نظ ــی زی صنف
ــانی  ــاده خدمت رس ــد و آم ــت می کنن فعالی
ــام  ــت: تم ــتند، گف ــوروز هس ــردم در ن ــه م ب
شــده  پیش بینــی  نیــز  الزم   تمهیــدات 
 و برنامه ریزی هــای الزم صــورت گرفتــه تــا بــدون کــم 
و کاســتی محصــوالت مدنظــر مشــتریان در اختیــار آن هــا 
ــاس  ــماره تم ــرد: ش ــد ک ــن تاکی ــرد. وی همچنی ــرار گی ق
۱2۴ ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــه صــورت 

ــا ــت. ایمن ــهروندان اس ــخگوی ش ــبانه روزی پاس ش
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ــدای  ــرح »اه ــی ط ــان از رونمای ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س ــا و فضاه ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
نهــال« خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان و وضعیــت اســف بار ریزگردهــا 

ــان را کاهــش دهــد.  ــد آلودگــی هــوای شــهر اصفه ــال« می توان اجــرای طــرح »اهــدای نه
احمــد ســلیمانی پور در آییــن درختــکاری اصحــاب رســانه بــه یــاد شــهید خزایــی کــه در محــل جدیــد 
نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان بــا حضــور اصحــاب رســانه انجــام شــد، گفــت: در آســتانه نــوروز 
3۷۵ المــان حجمــی گل کاری در شــهر اصفهــان انجــام شــده و در ۹۰ موقعیــت مختلــف مکانــی شــهر 

اصفهــان، گل کاری هــای متفــاوت صــورت گرفتــه کــه زیبایی هــای شــهر را دو چنــدان کــرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اجــرای ۱۱3 برنامــه در هفتــه درختــکاری اظهــار کــرد: مــردم در هفتــه منابــع طبیعــی 
ــورت  ــه ص ــام ب ــال ثبت ن ــع نه ــرای توزی ــال ب ــتند. امس ــال داش ــت نه ــرای کاش ــی ب ــتقبال خوب اس
ــع  ــرای کاشــت در حــال توزی ــر درخواســت مردمــی ب ــا ب ــال بن ــی انجــام شــد کــه ۹۰ هــزار نه اینترنت

اســت. 
ــال«  ــدای نه ــوان »اه ــت عن ــز تح ــی نی ــا بخش ــازمان پارک ه ــایت س ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تعریــف شــده، ادامــه داد: پــس از انتخــاب نــوع درخــت، مشــخصات محلــی کــه قــرار اســت درخــت 
کاشــته شــود، پرســیده و ســپس قیمت هــای کارشناســی نهــال مشــخص می شــود. در ایــن صــورت 
اگــر تعــداد اهــدای نهــال بــه 2۰۰ درخــت برســد، روز مشــخصی بــرای کاشــت اعــام می شــود و ایــن 

امــکان نیــز وجــود دارد کــه اگــر بخواهنــد پاکــی بــه نــام آن هــا نصــب شــود. ســلیمانی پور بیــان کــرد: 
بــر ایــن اســاس شــرکت پیمانــکار بــرای کاشــت نهــال مشــخص شــده اســت کــه پیمانــکار پیامــک 
بــرای خانــواده اهداکننــده ارســال می کنــد یــا بــه صــورت رســمی نیــز نامــه ای ارســال می شــود کــه در 

محلــی کــه انتخــاب کردیــد بــه رســم یادبــود درختــی کاشــته شــد.

بــه دنبــال نامــه انتقــادی تشــکل ها بــه رئیس جمهــور دربــاره صــادرات ارزان مــواد اولیــه و مشــکات تأمیــن ایــن 
کاالهــا بــرای صنایــع داخــل، نعمــت زاده دســتور داد تــا فــروش مــواد اولیــه بــه صنایــع داخلــی در اولویــت باشــد.

 پــس از گذشــت چندمــاه از ایــن نامــه اعتراض آمیــز، ســرانجام وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا ایــن موضــوع 
موافقــت کــرد کــه در فــروش ورق هــای فــوالدی مجتمــع فــوالد مبارکــه و دیگــران تاکیــد شــود کــه فــروش بــه 

صنایــع داخلــی در اولویــت اصلــی باشــد. 
ــت: در  ــر گف ــن خب ــد ای ــا تأیی ــوالدی، ب ــل ف ــه و پروفی ــر ســندیکای لول ــن خصــوص امیرحســین کاوه، دبی در ای
راســتای احقــاق حقــوق شــرکت های عضــو ســندیکا و تأمیــن نیــاز صنایــع پایین دســتی و تکمیلــی داخــل کشــور 
 بــه ورق هــای فــوالدی کــه مــاده اولیــه 6۰۰ گــروه کاالیــی مختلــف داخــل کشــور اســت، وزیــر صنعــت و معــدن 
و تجــارت در نامــه ای پیــرو گــزارش کار فــوالد مبارکــه، ابــاغ کــرده تــا در فــروش ورق هــای فــوالدی مجتمــع فــوالد 

مبارکــه و دیگــران، فــروش بــه صنایــع داخلــی در اولویــت اصلــی قــرار گیــرد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش در نامــه ای کــه بــه امضــای میکائیــل عظیمــی، سرپرســت دفتــر صنایــع معدنــی فلــزی 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــوان »جن ــا عن ــی وزارت ب ــام عال ــه پی نوشــت مق ــت ب ــا عنای ــا ب ــده اســت: احترام رســیده، آم
ســرقینی همان طــور کــه ماحظــه می شــود مقادیــر امســال کاهــش یافتــه اســت؛ اینکــه بخواهنــد ورق بفروشــند 
کــه بایــد هــم بــه صنایــع بفروشــند، لطفــا رســیدگی شــود تــا تأمیــن ورق صنایــع داخلــی در اولویــت قــرار گیــرد« 
ــن  ــی شایســته اســت تأمی ــدات داخل ــه از تولی ــای صورت گرفت ــه حمایت ه ــا توجــه ب ــا ب ارســال می شــود؛ ضمن

نیــاز داخــل کــه اولویــت اول اســت، رونــد کاهشــی نداشــته باشــد.

 لطفــا دســتور فرماییــد در اســتراتژی فــروش ورق هــای تولیــدی آن شــرکت )تأمیــن نیــاز داخلــی اولویــت اول 
)اصــل( باشــد( موضــوع بررســی، اقــدام الزم معمــول و گزارشــی از اقدامــات انجام شــده در راســتای تأمیــن نیــاز 
داخلــی واحدهــا و برنامه هــای آن شــرکت را بــرای بهره بــرداری بــه ایــن دفتــر ارســال فرماینــد. اقتصــاد آنایــن

ــه هــم  ــو ب ــه، اســکناس ن ــه رســم عیدان ــده و برخــی ب ــه شــب عیــد باقــی نمان چنــد روزی بیشــتر ب
ــا  ــن تفــاوت قیمــت ب ــی باالتری ــد؛ قیمــت هــر بســته ۱۰۰ عــددی اســکناس 2۰۰ تومان ــه می دهن هدی
ارزش واقعــی را بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت؛ بــه نحــوی کــه هــر برگــه از آن بــه جــای ارزش واقعــی 
خــود، ســه برابــر قیمــت بــه فــروش می رســد؛ چــرا کــه تقاضــا بــرای آن زیــاد اســت. بــه ایــن ترتیــب 
هــر برگــه ۱۰۰ عــددی اســکناس نــو 2۰۰ تومانــی را بایــد 6۰ هــزار تومــان از ایــن دستفروشــان خریــداری 
کــرد. پــس از آن، اســکناس ۵۰۰ تومانــی در رتبــه بعــدی حاشــیه قیمــت قــرار می گیــرد؛ بــه نحــوی 
کــه هــر بســته ۱۰۰ عــددی اســکناس ۵۰۰ تومانــی، ۷۰ هــزار تومــان اســت کــه بــه گفتــه فروشــندگان 
 ســیار، خریــد اســکناس ۵۰۰ تومانــی در مقایســه بــا 2۰۰ تومانــی صرفــه اقتصــادی بیشــتری 

دارد. 
همچنیــن قیمــت هــر بســته اســکناس ۱۰۰۰ تومانــی نــو ۱2۵ هــزار تومــان و اســکناس 2۰۰۰ تومانــی 

نــو 2۱۵ هــزار تومــان، ۵۰۰۰ تومانــی نــو ۵۱۵ هــزار تومــان و ۱۰ هــزار تومانــی نــو هــم یــک میلیــون و 
3۰ هــزار تومــان اســت. مهــر
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ـــمـــاره 392 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

۴۹۰میلیاردتومان

برایگذرازبحرانتابستان
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب 
اســاس  بــر  گفــت:  آبفــا  و 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه 
۴۹۰ میلیــارد تومــان بودجــه بــه 
منظــور گــذر از پیــک تابســتانی 
ســال جــاری تصویــب شــده 
اســت تــا بتــوان بــا ایــن بودجــه 

پروژه های اضطراری را اجرایی کرد. 
رحیــم میدانــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر منابــع آبــی کل 
ــی در  ــور پروژه های ــن منظ ــه همی ــت و ب ــدود اس ــران مح ای
دســت اجــرا قــرار گرفتــه؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از 
ــه  ــت ک ــوان گف ــتند، نمی ت ــدت هس ــا طوالنی م ــن پروژه ه ای
ــع آب وجــود  ــن مناب در تمــام شــهرها مشــکلی از نظــر تأمی

نــدارد. 
ــط  ــرف توس ــت مص ــت مدیری ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب میدان
مشــترکان عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تمــام شــهرها بــا 
ــی  ــزان مصــرف طراحــی می شــوند، زمان ــن می در نظــر گرفت
کــه مصــرف افزایــش می یابــد، مشــکاتی بــرای ایــن شــهر 
ــزان  ــترکان در می ــه مش ــت ک ــذا الزم اس ــود. ل ــاد می ش ایج
مصــرف آب خــود مدیریــت کافی داشــته باشــند. وی تصریح 
کــرد: ســال گذشــته بــا تدبیــر مشــترکان توانســتیم تابســتان 
ــم  ــر بگذاری ــت س ــود آب پش ــار و کمب ــش فش ــدون کاه را ب
ــدگان  ــی مصرف کنن ــا همراه ــز ب ــال نی ــم امس ــه امیدواری ک

مشــکلی در ایــن زمینــه بــه وجــود نیایــد. ایرنــا

هیچنرمافزاریجایگزینتلگرامنمیشود
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در پاســخ بــه ایــن 
ــزار ســروش«  ــرار اســت »نرم اف ــه شــنیده شــده ق ســؤال ک
جایگزیــن تلگــرام در شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی 
شــود، گفــت: هیــچ نرم افــزاری جایگزیــن تلگــرام نمی شــود. 
ــن نرم افزارهــا  ــدام از ای ــرد: هــر ک ــار ک محمــود واعظــی اظه
مشــتری خــاص خــودش را دارد؛ هم اینــک عــده ای در 
ــان کــه  حــال اســتفاده از نرم افــزار ســروش هســتند، همچن
عــده ای دیگــر نیــز از بیســفون و الیــن و واتــس اپ و... بهــره 

ــنا ــد. ایس می برن

نرخجدیدمرغدربازار
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی نــرخ جدیــد مــرغ و انــواع 

مشــتقات آن را در بــازار اعــام کــرد. 
مهــدی یوســف خانی گفــت: نــرخ هــر کیلوگــرم ران مــرغ بــا 
کمــر 62۰۰ تومــان، ران مــرغ بــدون کمــر برابــر بــا قیمــت مرغ 
و ۷۴۵۰ تومــان، ســینه بــدون کتــف ۱3۰۰۰ تومــان و ســینه بــا 

کتــف ۱2۰۰۰ تومــان اســت. مهــر

لزومراهاندازیپایانهصادراتیآبزیان

دراصفهان
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
خواســـتار راه انـــدازی پایـانـــه 
صادراتــی آبزیــان در اصفهان شــد 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
و  آبزیــان  بخــش  در  اصفهــان 
ــاز  ــن بخــش، نی ــای ای ظرفیت ه
ــه  ــدازی ایــن پایان ــا راه ان اســت ب
بتــوان عــاوه بــر تولیــدات اســتان، محصــوالت ســایر اســتان های 
همجــوار را نیــز تأمیــن و صــادر کــرد. حســن صالحــی بــا اشــاره 
ــان  ــش آبزی ــان در بخ ــتان اصفه ــراوان اس ــای ف ــه ظرفیت ه ب
اظهــار داشــت: طــرح مطالعــه و احــداث مجتمع هــای آبزی پــروری 
و طــرح توســعه آبزی پــروری، دو مقولــه ای هســتند کــه از 
برنامه هــای ملــی بــه طرح هــای اســتانی تغییــر وضعیــت پیــدا 
ــه  ــات ب ــن موضوع ــه ای ــت ب ــاز اس ــه داد: نی ــد. وی ادام کردن
صــورت جــدی پرداختــه شــود و تــاش مــا نیــز دریافــت 
اعتبــارات بیشــتر بــرای اجــرای چنیــن طرح هایــی اســت.  
صالحــی خواســتار توجــه بیشــتر بــه پــرورش ماهــی در 
اســتخرهای ذخیــره کشــاورزی شــد و افــزود: مزیت هــای 
فراوانــی از جملــه مصــرف کــم آب، افزایــش بهــره وری، ایجــاد 

اشتغال و تثبیت کشاورزی در این روش وجود دارد. 
ــده رود در  ــیه زاین ــم در حاش ــی داری ــرد: آمادگ ــح ک وی تصری
ــم.  ــت کنی ــیرین کن ها حرک ــتفاده از آب ش ــج اس ــتای تروی راس
از طرفــی در کمیتــه مشــترکی کــه بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی 
شــبکه های  موضــوع  پیگیــر  دارد،  وجــود  نیــرو  وزارت  و 
تاکیــد کــرد: در پــرورش  آبزی پــروری هســتیم. صالحــی 
ماهیــان ســردآبی تــا حــدود 3 درصــد هدررفــت آب داریــم؛ در 
ــه حــدود  ــی کــه ایــن میــزان در بخــش ماهیــان زینتــی ب حال

ــا ــد. ایمن ــد می رس ــک درص ی

بریاناصفهاندرنوروزگراننمیشود
ــاه  ــرای رف ــان گفــت: ب ــی اصفه ــی و بریان ــه کباب رئیــس اتحادی
ــوروز گــران  ــان در ن ــاب و بری حــال مســافران و شــهروندان، کب
نمی شــود. احمدرضــا اخــوان ارجمنــد بــا اشــاره بــه ۴۵۰ واحــد 
کبابــی و بریانــی پروانــه دار در اصفهــان اظهــار داشــت: در حــال 
ــاد ۴۰۰  ــافران ایج ــهروندان و مس ــال ش ــاه ح ــرای رف ــر ب حاض
واحــد صنفــی دیگــر در دســت اقــدام اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
ــزود:  ــش نداشــته، اف ــان افزای ــان در اصفه ــت بری امســال قیم
ــای  ــز، حامل ه ــت قرم ــم از گوش ــه اع ــواد اولی ــش م ــا افزای ب
انــرژی و دســتمزدها، درصــد اندکــی نرخ هــا نســبت بــه ســال 
ــه داد: هــر  ــد ادام گذشــته رشــد داشــته اســت. اخــوان ارجمن
دســت بریانــی بســته بــه کیفیــت و نــوع مــواد مصرفــی بیــن ۸ 
تــا ۱3 هــزار تومــان در واحدهــای صنفــی کبابــی و بریانــی شــهر 

ــر فارســی ــان عرضــه می شــود. خب اصفه

گزوشیرینیبراینوروزگراننمیشودمردم،بهترینپشتوانهوحامیتولیداتداخلی

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــه مشــکات مــردم، یکــی از بخش هــای برنامــه  رســیدگی ب
چتــر ارتبــاط اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی 
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش ــئول بازاریاب ــناس و مس کارش
ــؤال  ــخگوی س ــرعت پاس ــت پرس ــش اینترن ــان، در بخ اصفه

ــه شــدند. ــن برنام مشــترکان در ای

ــرات  ــط مخاب ــودم از راه دور توس ــتگاه م ــم دس     تنظی
ــر؟ ــا خی ــت ی ــر اس امکان پذی

مــا طرحــی را در دســت داریــم کــه بتوانیــم مودم هــای 
همشــهریان را از راه دور کانفیــگ کنیــم. ایــن طــرح بــه زودی 
اجرایــی می شــود و دیگــر نیــازی بــه آوردن مــودم بــه 

مخابــرات بــرای تنظیمــات نیســت.
ــورت  ــه ص ــه چ ــرعت ب ــت پرس ــکالت اینترن ــع مش     رف

ــت؟ اس
در حــال حاضــر مشــترکان در صــورت بــروز مشــکل در 
اینترنــت پرســرعت مخابــرات می تواننــد بــا شــماره 2۰2۰ 
تمــاس بگیرنــد و بــا راهنمایــی کارشناســان مخابــرات مشــکل 
ــق حــل نشــد  ــن طری ــر مشــکل از ای ــد. اگ خــود را حــل کنن
ــه محــل  ــرات ب ــی مخاب ــع خراب ــور رف ظــرف 2۴ ســاعت مأم
اعــزام می شــود و مشــکل را در محــل بررســی می کنــد. ایــن 

ــگان اســت. ــات رای خدم

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

31318 م الف

اطالعیه

»قابل توجه کلیه مجاورین و مالکان اراضی حاشیه مسیل حاج باقر«
به استناد تبصره یک ماده دوم قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس شورای 
اسامی و ماده سوم آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها 
مرداب ها و برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی به اطاع 
می رساند میزان بستر و حریم مسیل حاج باقر )شهرهای بادرود و خالدآباد( تعیین 
گردیده است. لذا الزم است برای کسب اطاع از حدود تعیین شده و رعایت آن به 
شرکت آب منطقه ای اصفهان )اداره منابع آب اردستان و نطنز( مراجعه نموده و 
در صورت اعتراض ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ این اطاعیه، اعتراض خود 
را جهت رسیدگی تسلیم و رسید دریافت نمایید. بدیهی است پس از پایان مهلت 
اعام شده، رسیدگی به اعتراض های واصله مقدور نبوده و نظر شرکت آب منطقه ای 

که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب می گردد، قطعی خواهد بود.

شرکتآبمنطقهایاصفهان
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حتما بخوانید!
توزیع 7 هزار بروشور نوروزی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 مســجد بــدون حضــور مــردم آبــاد نمی شــود، حضــور مــردم 
ــجد  ــران مس ــرای عم ــدم ب ــک ق ــان ی ــاجد محلش در مس
ــت خــود را در مســجد  ــد محوری ــام جماعــت بای اســت؛ ام
ــازی  ــر پیش نم ــتند اگ ــف هس ــردم موظ ــد و م ــظ کن حف

ــد.  ــه او تذکــر دهن کــم کاری کــرد، ب
ــیس  ــالروز تأس ــن نکوداشــت بیســت وچهارمین س درآیی
ــان  ــتان اصفه ــاجد اس ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ کانون ه

کــه بــا حضــور ســتودنی یــک هــزار نفــر از فعــاالن فرهنگــی 
مســاجد و ائمــه جماعــات در موسســه نشــر معــارف اهــل 
بیــت)ع( برگــزار شــد، از کتــاب »حرکــت و برکــت« حاصــل 
ــاجد  ــای مس ــی کانون ه ــاد مقاومت ــروه اقتص ــاش کارگ ت
»مدهآمتــان کــودکان«  نرم افــزار  همــراه  بــه  اصفهــان 

ــی شــد.  رونمای
ــتان  ــاجد اس ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ــس کانون ه رئی
ــروه  ــه کارگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــان در ای اصفه
اقتصــاد مقاومتــی کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد 

اســتان اصفهــان ۳ جلــد از مجموعــه کتاب هــای ۸ جلــدی 
»حرکــت و برکــت« را تاکنــون منتشــر کــرده، افــزود: جلــد 
اول ایــن کتــاب بــا عنــوان »حرکــت«، جلــد دوم بــا عنــوان 

ــوان »مصــرف« اســت.  ــا عن ــد ســوم ب »برکــت« و جل
حجت االســام معتمــدی افــزود: در ایــن نرم افــزار، قصه هــای 
قرآنــی بــه صــورت تصویــری و بــه قلــم کــودکان روایــت و در 
چارچــوب تربیــت دینــی بــرای 1۸0 آیــه قــرآن کریم منتشــر 

ــده است. ش
     کیفیت در کانون های مساجد نیاز است

ــجد را  ــان مس ــه اصفه ــام جمع ــم، ام ــن مراس ــه ای در ادام
ــداد  ــروز تع ــزود: ام ــت و اف ــی دانس ــی واالی ــون فرهنگ کان
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــاجد اس ــری مس ــای فرهنگی هن کانون ه
ــش از یک دهــم کل  ــه بی ــدد رســیده ک ــزار و ۸00 ع ــک ه ی
ــه کمیــت  کشــور را شــامل می شــود؛ امــا در عیــن توجــه ب

بایــد کیفیــت را هــم مــد نظــر قــرار داد. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــژاد ب آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
مســجد بــدون حضــور مــردم آبــاد نمی شــود، افــزود: 
حضــور مــردم در مســاجد یــک قــدم بــرای عمــران مســجد 

ــد.  ــی برنمی آی ــت هرکس ــن کار از دس ــت و ای اس
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: بایــد جوانــان را بــا 
نهج الباغــه، قــرآن و اشــعار مذهبــی آشــنا کنیــم و از ائمــه 

جماعــات بــرای ایــن کار کمــک بخواهیــم. 
وی بــا انتقــاد از پیش نمازهایــی کــه تنهــا بــه اقامــه نمــاز در 
مســاجد اکتفــا کرده انــد، تأکیــد کــرد: امــام جماعــت بایــد 
محوریــت خــود را در مســجد حفــظ کنــد و مــردم موظــف 
هســتند اگــر پیش نمــازی کــم کاری کــرد، بــه او تذکــر 

ــر وحــدت بیــن  ــا تأکیــد ب ــد. امــام جمعــه اصفهــان ب دهن
ــنایی  ــزوم آش ــاجد و ل ــات در مس ــه جماع ــا و ائم کانون ه
ــزود:  ــی اف ــای مذهب ــی و روایت ه ــخ دین ــا تاری ــان ب جوان
چندانــی  بودجــه  مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای 

ــد. ــاش کنن ــی آن ت ــه درآبادان ــد هم ــد و بای ندارن
    نگاه حداقلی به فرهنگ

در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  مراســم  ایــن  ادامــه   در 
مجلــس شــورای اســامی، فلســفه شــکل گیری کانون هــای 
نیروهایــی منطبــق  تربیــت  را  فرهنگی هنــری مســاجد 
ــم  ــت یازده ــزود: در دول ــرد و اف ــوان ک ــاب عن ــام ن ــا اس  ب
و دولت هــای قبلــی کمتریــن توجــه از حیــث تأمیــن منابــع 
مالــی بــرای مســائل فرهنگــی صــورت گرفتــه اســت؛ نــوع 
ــی  ــم حداقل ــت یازده ــی در دول ــان فرهنگ ــگاه کارشناس ن
اســت و بــر همیــن اســاس از بودجــه فرهنگــی کشــور کــم 

می شــود. 
حجت االســام احمــد ســالک بــا اشــاره بــه اینکــه کانون هــای 
ــوند  ــازی وارد ش ــای مج ــد در فض ــاجد بای ــی مس فرهنگ
مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  نقــش  افــزود: 
ــه  ــت و ائم ــام اس ــای اس ــا آموزه ه ــق ب ــازی منطب کادرس
جماعــات بایــد بــه جوانــان میــدان دهنــد، بــا آن هــا رفیــق 
ــد و پاســخگوی شــبهات  ــرای آن هــا وقــت بگذارن شــوند، ب

ــا باشــند.  آن ه
وی تأکیــد کــرد: کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد نقــش 
اساســی در انقابــی بــودن جوانــان دارنــد؛ جوانانــی کــه بــه 
کانون هــا دل می بندنــد بایــد از هــر جهــت حمایــت شــوند؛ 

چــرا کــه ســدی در مقابــل دشــمن ایجــاد کرده انــد.

درآیین نکوداشت کانون های فرهنگی و هنری مساجد اصفهان عنوان شد:

مسجد بدون حضور مردم آباد نمی شود

در کنگره شهدای دانش آموز عنوان شد:

شهدا، آوازه پهلوانی و سخاوتمندی را 

در دنیا به صدا درآوردند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریاصفهان

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم مدی
اســتان اصفهــان گفــت: قطــع 
بــه یقیــن می توانیــم اقــرار 
کنیــم کــه شــهدا بهتریــن 
ــدی  ــان های سـخاوتمنـ انسـ
ــا  ــخاوتمندی را در دنی ــی و س ــه آوازه پهلوان ــد ک بودن

بــه صــدا درآوردنــد. 
گرامیداشــت  همایــش  در  قائدیهــا  محمدحســن 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  دانش آمــوز  شــهدای 
دانش آموزانــی کــه عفــاف و حجابشــان را رعایــت 
کننــد، چنانچــه در معــرض گنــاه قــرار گیرنــد، خواهنــد 
ــن  ــه طــور یقی ــد و ب ــظ کنن توانســت خودشــان را حف
ــت.  ــد داش ــهیدان خواهن ــواب ش ــش از ث ــی بی ثواب

این نکته  بسیار ارزشمندی است. 
وی افــزود: انســان ســخاوتمند از ارزش هــای وجــودی 
آزادی  دیــن،  مــردم،  بــرای  خــود  دارایی هــای  و 
دینــداری و ایمــان گذشــت می کنــد و امــروز هــر 
ــر و  ــا کف ــتاده اند، ب ــلمانان ایس ــیعه و مس ــه ش ــا ک ج
ــه طــور یقیــن صحنه هــای  شــرک مبــارزه می کننــد. ب
دفــاع مقــدس جمهــوری اســامی درس گرفتــه از 
ــهیدان آن  ــا و آوازه ش ــرد کرب ــای نب ــای زیب صحنه ه

اســت.
    عفیفان جامعه هم مقامی واال دارند

در ادامــه نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجف آبــاد 
ــان ها  ــه انس ــهدا از هم ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ــدا  ــد شــهید در راه خ ــت: مجاه ــد، گف ــر بودن هنرمندت

ــت.  ــی اس ــام واالی دارای مق
ــام  ــم دارای مق ــف ه ــران عفی ــران و پس ــه دخت البت
ــراد  ــن اف ــت ای ــی و عف ــر، پاک ــتند. ذک ــی هس واالی
افــراد لحظه به لحظــه شــهید  ایــن  اهمیــت دارد و 

ند.  می شــو
حجت االســام مصطفــی حســناتی بیــان کــرد: مــا در 
دنیــا بــرای زندگــی آمده ایــم، نــه بــرای مــرگ؛ بدانیــم 
ــد     ــم ســفر می کن ــن عال ــرد و از ای ــه انســان نمی می ک

و شــهدا ایــن ســفر را بــه همــه مــا آموختنــد. 
ــد  ــگاه انســان های واال، مقامــی اســت کــه خداون جای
و  خداونــد  واال  انســان های  آن هاســت.  چشــم  در 
ــد و شــهدا  ــه نمی کنن ــز معامل ــا هیــچ چی قیامــت را ب
ــن  ــد از ای ــیده اند و بای ــد رس ــات جاوی ــن حی ــه ای ب

ــم. ــوع درس بگیری موض

گزارش

 توزیع 7 هزار بروشور نوروزی 

در شهرستان برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــئول  ــی، مس ــد فصیح علی محم
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان برخــوار 
بــا اشــاره بــه معرفــی شهرســتان 
ــام  ــر و اق ــور، بن ــب بروش در قال
تبلیغاتــی بــه مســافران گفــت: 7 هــزار بروشــور تبلیغاتــی 
ــن شهرســتان را  ــن تاریخــی ای ــای گردشــگری و اماک جاذبه ه
ــت:  ــار داش ــد. وی اظه ــی می کن ــوروزی معرف ــافران ن ــه مس ب
هــر ســال تعــداد زیــادی مســافر از سراســر کشــور بــه اســتان 
ــه همجــواری شهرســتان  ــا توجــه ب ــد؛ ب اصفهــان ســفر می کنن
برخــوار بــا اســتان اصفهــان برخــی از مســافران بــه دلیــل کمبود 
مراکــز اقامتــی مناســب در اســتان بــه شهرســتان برخــوار 

ــوند.  ــل می ش منتق
فصیحــی خاطرنشــان کــرد: هماهنگــی الزم بــا ســتاد خدمــات 
ســفر اســتان بــه منظــور اقامــت مســافران در شهرســتان برخوار 
انجــام شــده و بیــش از ۳۸ مدرســه در ایــن شهرســتان مجهــز 
ــه  ــتان ب ــای شهرس ــس در ورودی ه ــه کانک ــت. س ــده اس ش
منظــور خوشــامدگویی بــه مســافران و راهنمایــی آن هــا نیــز از 
دیگــر برنامه هــای گردشــگری در نــوروز اســت. فصیحــی بیــان 
ــوار  ــتان برخ ــز در شهرس ــتی نی ــع دس ــگاه صنای ــرد: نمایش ک
ــژه  ــوغات وی ــن س ــتی و همچنی ــع دس ــود و صنای ــا می ش برپ
شهرســتان برخــوار بــرای مســافران نــوروزی در معــرض فروش 

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای و ب

از مراکز مجاز ماهی قرمز بخرید
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: الزم اســت مــردم ماهی هــای قرمــز را از مراکــز 
مجــازی کــه داری قابلیــت شست وشــو و ضدعفونــی 
هســتند، بخرنــد. عبدالمحمــد نجاتــی اظهــار کــرد: رعایــت 
اصــول بهداشــتی می توانــد نقــش مهمــی در پیشــگیری از 

ــد. ــا کن ــه ایف ــامت جامع ــظ س ــا و حف بیماری ه
نجاتــی تحــرک طبیعــی، تعــادل در شــنا کــردن، باله هــای 
ســالم بــدون خــراش و پرخونــی را از عائــم ظاهــری ماهی 
ــای  ــردم ماهی ه ــت م ــت: الزم اس ــمرد و گف ــالم برش س
ــودن  ــقف ب ــر مس ــاوه ب ــه ع ــازی ک ــز مج ــز را از مراک قرم
ــد.  ــی هســتند، بخرن داری قابلیــت شست وشــو و ضدعفون
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــان زینت ــای ماهی ــه مزای وی ب
این گونــه ماهیــان تاثیــرات مثبــت فراوانــی بــر روح و روان 
ــت  ــدن بهداش ــت نش ــورت رعای ــا در ص ــد؛ ام ــان دارن انس
ناقــل بیماری هــای ویروســی، باکتریایــی، آلودگی هــای 

ــی و قارچــی هســتند. ایســنا انگل

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

مدیــر مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
کاشــان بــا اشــاره بــه فرصــت حضــور در خلوتگاه های 
مذهبــی و عارفانــه بــرای رســیدن بــه آرامــش معنوی 

بقــاع  در  نهــال کاری  از  درونــی،  و 
 متبرکــه بــا همــکاری اداره اوقــاف 
ــا و  ــازمان پارک ه ــه، س ــور خیری و ام
فضــای ســبز و روابــط عمومــی مناطــق 
و ســازمان های تابعــه شــهرداری، هیئت 
مکان هــای  ایــن  خادمــان  و  امنــا 

ــر داد.  ــدس خب مق
محمدعلــی فرجــی اظهــار داشــت: یکــی از جنبه هــای 
مهــم تبدیــل این گونــه فضاهــا بــه قطب هایــی 
فرهنگــی، آمــاده کــردن آن بــرای حضــور مــردم 
چــه از نظــر عمرانــی و چــه از نظــر محوطه آرایــی 
بــه منظــور ایجــاد فضــای معنــوی و نشــاط آور اســت 

ــران  کــه ایــن فعالیت هــا رضایــت هرچــه بیشــتر زائ
را بــه همــراه خواهــد داشــت. دبیــر کمیتــه صیانــت 
ــدف از  ــان ه ــهرداری کاش ــهروندی ش ــوق ش از حق
 برگــزاری طــرح »طاعــت و طبیعــت« را تکریــم 
و بزرگداشــت امامــزادگان، احیــای فضای ســبز اطراف 
ــج فرهنــگ  ــن اماکــن مقــدس و تروی ای
درختــکاری دانســته و اذعــان داشــت: 
این گونــه طرح هــا زمینه ســاز مشــارکت 
شــهروندان در توســعه ســرانه فضــای 
فرهنگی مذهبــی  قطب هــای  در  ســبز 

ــود.  ــد ب خواه
وی بــا بیــان اینکــه از کاشــت درخــت 
ــه تعبیــر  ــوان صدقــه جاری ــه عن در مفاهیــم دینــی ب
ــرای زندگــی  شــده، گفــت: محیــط زیســت ســالم ب
یکــی از مهم تریــن ســرمایه های شهرهاســت کــه 
ــه  ــدگان ب ــرای آین ــی ب ــوان امانت ــه عن ــد آن را ب بای

ــت. ــادگار گذاش ی

اجرای طرح »طاعت و طبیعت« در بقاع متبرکه کاشان

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــی  ــور اجتماع ــر کل ام ــان و مدی ــدار لنج ــت فرمان  نشس
ســازمان های  بــا  اصفهــان  اســتانداری  فرهنگــی  و 
ــد.  ــزار ش ــداری برگ ــل فرمان ــتان در مح ــاد شهرس مردم نه

بیــان کــرد:  لنجــان،  فرمانــدار  ســجاد، 
دســتاوردهای دولــت یازدهــم در عرصه هــای 
ــا  ــی ب ــی اعتدال ــل از مش ــف، حاص مختل
تکیــه بــر خــرد جمعی و مشــورت در ســطح 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــی و بین الملل مل
شهرســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
افــزود: ســازمان های مردم نهــاد، بــازوی 

ــا  ــه دســت آوردن موفقیت ه ــت در ب ــرای دول ــدی ب توانمن
بــه شــمار می آینــد   در زمینــه اجتماعــی و فرهنگــی 
ــت بیشــتر شــود  ــا مســئوالن و دول و اگــر تعامــل آن هــا ب
اجتماعــی  مشــکات  از  بســیاری  رفــع  در   می تواننــد 
و فرهنگــی مؤثــر باشــند؛ خوشــبختانه ایــن همــکاری 

ــا  ــود دارد. وی ب ــی وج ــی و فرهنگ ــای اجتماع در زمینه ه
ــه شهرســتان لنجــان بیشــترین ســمن ها  ــه اینک اشــاره ب
و ســازمان های مردم نهــاد را در بیــن شهرســتان ها دارد 
ــورد تقاضــا از ســوی  ــون ۹۳ م گفــت: از ســال 1۳۸۶ تاکن
داوطلبــان جهــت تأســیس ســمن در شهرســتان بــه 
فرمانــداری ارائــه شــده کــه تعــداد ۵۳ ســمن 
ــه ادامــه کار و دریافــت تائیدیه هــای  موفــق ب
ــکاری و  ــان هم ــدار لنج ــده اند. فرمان الزم ش
همراهــی بــا ســازمان های مردم نهــاد را یکــی 
از اولویت هــای دولــت تدبیــر و امیــد دانســت 
و گفــت: از ســازمان های مردم نهــاد انتظــار 
مــی رود در چارچــوب قانــون و اساســنامه 
مصــوب ســازمان خــود را ســرلوحه فعالیت هــا و اقدامــات 
ــور  ــر ام ــر کل دفت ــی، مدی ــه ابراهیم ــد. در ادام ــرار دهن ق
ــه  ــت: البت ــان، گف اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری اصفه
ســازمان ها                            توانمندســازی  موضوعــات  ایــن  ضــرورت 
و اطــاع الزم آن هــا از قوانیــن و آمــوزش پیوســته اســت.

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۹۵۳0 پاک  از  مفروز شده  فرعی   ۵ پاک  یکباب ساختمان شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 

اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد چنگانیان خوراسگانی 

های  شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حسین  و  یداله  فرزندان  خوراسگانی  جمالی  عزت  خانم 

اختاف  حل  هیات  طرف  از   ۹۵/۸/۹ مورخ    1۳۹۵۶0۳0202700۹۹20 و   1۳۹۵۶0۳0202700۹۹17

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 1۵ 

روز  تاریخ ۹۶/1/2۳  در  مرقوم  تحدید حدود ملک  متقاضی  نامبرده  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون 

چهارشنبه ساعت ۹ 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 ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

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

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

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

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹۵/12/2۳ 

شماره :۳۹۶7۸/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره 1 فرعی از ۹4۳۵ اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره 1۳۹۵۶0۳0202701011۹۵ مورخ 1۳۹۵/0۸/1۳ 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 به نام آقای حسن عکاف خوراسگانی به 

شناسنامه شماره 11۳ و شماره ملی 12۹1207۳۵1 صادره از اصفهان فرزند رضا صادر گردیده و با توجه 

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

1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1۳۹۶/01/2۶ 

روز شنبه ساعت ۹ 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 ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

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

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

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

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

 تاریخ انتشار: ۹۵/12/2۳ 

شماره :۳۹70۶/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم 1-طوبی عطائی 2-مرتضی نبی پور فرزند 1-محمد2-عباسعلی در پرونده شماره ۹۵14۹۹ 

ب 1۶ این شعبه به اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 

 این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود.

شماره:۳۹۵20/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم 1-فرشید قاضی اسداللهی 2-ملکه نوروزی فرزند 1-محمود 2-فتحعلی در پرونده شماره 

این  دارید.به  قرار  تعقیب  تحت  کاهبرداری  در  مشارکت  هردو  اتهام  به  این شعبه   1۶ ۹۵0۸41 ب 

وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

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

و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵1۸/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای حمید درویشی فرزند قربانعلی در پرونده شماره ۹۵1۵41 ب 1۶ این شعبه به اتهام کاهبرداری 

رایانه ای تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به 

شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس 

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

شماره:۳۹۵1۹/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم طاهره شریفی یزدلی دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کاسه 2۶۸  از این 

شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد اقدسی یزدلی 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 27آبان ۹۵  بشناسنامه ۵7 در 

مرحوم منحصر است به1- خانم طاهره شریفی یزدلی فرزند علی به ش ش 47 بعنوان همسر2- 

آقای عباس اقدسی یزدلی فرزند احمد به ش ش ۶1۹01۵۹2۶۵ بعنوان فرزند پسر ۳-خانم فاطمه 

اقدسی یزدلی فرزند احمد به ش ش ۶1۹0۸۸0۶2۶ به عنوان فرزند دختر مرحوم دارای همسر،یک 

فرزند دختر و یک فرزند پسر می باشد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  

تاریخ نشر  از  باشد  او  نزد  از متوفی  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵/22/۹۵/۸1۶/ م الف 

شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل

آگهی احضار متهم
شماره  پرونده  در  2-مستعلی  1-محمود  فرزند  اسامی  2-شهین  زیبائیان  1-نگین  خانم  آقای/ 

این  دارید.به  قرار  تعقیب  تحت  کاهبرداری  در  مشارکت  هردو  اتهام  به  شعبه  این   1۶ ب   ۹۵11۳1

وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

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

و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵۳۶/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
پرونده  در  2-حسن  1-کرم  فرزند  نژاد  یوسفی  2-عباس  چم کریمی  بابایی  1-بدری  خانم  آقای/ 

دارید. تعقیب قرار  اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت  به  این شعبه  شماره ۹۵1۶۵4 ب 1۶ 

به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع 

رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵۳7/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم 1-علی محمدی 2-مرتضی مغانلو فرزند 1-محمد 2-صفر در پرونده شماره ۹۵00۹2 ب 

1۶ این شعبه به اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 

 این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود.

شماره:۳۹۵27/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
شماره  پرونده  در  2-حسین  1-اسداله  فرزند  الیاسی  2-ناصر  زین گنجه  1-علیرضا  خانم  آقای/ 

این  دارید.به  قرار  تعقیب  تحت  کاهبرداری  در  مشارکت  هردو  اتهام  به  شعبه  این   1۶ ب   ۹۵1۳00

وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

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

و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵2۶/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم 1-علی غامی اجقان 2-فرهاد سلیمانی فرزند 1-غامحسن 2-غامحسین در پرونده 

شماره ۹۵12۶۵ ب 1۶ این شعبه به اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به 

این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع 

رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵2۹/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
آقای/ خانم 1-محمدرضا طاهری 2-مجتبی ادهمی فرزند 1-حجت ا... 2-حسن در پرونده شماره 

این  دارید.به  قرار  تعقیب  تحت  کاهبرداری  در  مشارکت  هردو  اتهام  به  این شعبه   1۶ ۹۵1۳۵1 ب 

وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

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

و اظهار نظر می شود

.شماره:۳۹۵۳0/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
امینی فرزند 1-محمود 2-جال در پرونده  نورالدین وند 2-معصومه  آقای/ خانم 1-کورش محبی 

شماره ۹۵047۵ ب 1۶ این شعبه به اتهام مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به این 

وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ 

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

و اظهار نظر می شود.

شماره:۳۹۵۳1/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
امینی فرزند 1-قربانعلی 2-جال در پرونده شماره  آقای/ خانم 1-سیروس سلیمانی 2-معصومه 

۹۵1221 ب 1۶ این شعبه به اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله 

بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 

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

نظر می شود.شماره:۳۹۵2۸/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ به آقای مسعود جهانگیر مقدم
بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸0۳۶۳401۳۶۶ پرونده:  شماره   ۹۵104۶0۳۶۳4000۳2 درخواست:  شماره 

تحصیل  اتهام  به  مقدم  جهانگیر  اینکه مسعود  به  نظر   1۳۹۵/12/1۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵1۳۸1 شعبه: 

مال از طریق نامشروع، حسب شکایت سعید کاظمی فرزند ابوالقاسم از طرف این دادسرا در پرونده 

او  اقامت  اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل  کاسه ۹۵1۳۸1 د 1۵ تحت تعقیب است و 

ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 1۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر 

کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 1۵ دادیاری دادسرای 

عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می 

باشد.. شماره: ۳۹۵4۳/ م الف

 دادیار شعبه 1۵ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – ملیحه سادات حسینی بهارانچی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:۹۵0۹۹۸0۳۵0۵00۶0۸  شماره  اباغنامه:۹۵10100۳۵0۵12۸70  شماره 

به شماره  مربوطه  غیابی  اجرای حکم  درخواست  بموجب  تنظیم:1۳۹۵/12/11  تاریخ  شعبه:۹۵070۹ 

احمدی  علیه محمد سرور  محکوم  مربوطه ۹۵0۹۹70۳۵0۵0144۶  دادنامه  و شماره   ۵ ۹۵070۹ ح 

فرزند احمد محکوم است به پرداخت مبلغ 271/۸00/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 771۳000 

ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1۳۹۵/07/0۶ لغایت زمان وصول در حق محکوم 

له رضا بخش نیکزاد و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم می باشد.با توجه به مجهول 

المکان بودن محکوم علیه مراتب نشر آگهی می گردد.شماره:۳۹۶00/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-داود طبرزدی

اخطار اجرایی
اقامت: مجهول  نام خانوادگی: کاظم اصانی نشانی محل  نام: ستار       مشخصات محکوم علیه: 

المکان مشخصات محکوم له: نام: مسعود   نام خانوادگی:رحمتی نژاد نام پدر:مرتضی نشانی محل 

رای شماره 1۶۳۵  موجب  به  به:  محکوم  بهشت پ۵7  پارک  از  آتشگاه-بعد  خ   – اصفهان  اقامت: 

است.محکوم  یافته  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  ۹  شورای حل  تاریخ ۹۵/۸/2۹  حوزه 

بابت چک صادرات )۳۶01۹۹( و مبلغ یک  به: پرداخت مبلغ یک میلیون ریال  علیه محکوم است 

میلیون ریال بابت سفته 04۸۹۸۳ و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و 

خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ 7۸/7/1-۳۶01۹۹ صادرات و همچنین تاخیر تادیه سفته از تاریخ 

دادخواست ۹۵/7/۶ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. ماده ۳4 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.

شماره: ۳۹۵۵7/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام پدر:اسداله شغل:آزاد نشانی  نام خانوادگی: مشبکی  نام: عرفان       مشخصات محکوم علیه: 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محجوب   نام خانوادگی: هاشمی )با وکالت 

محمود سنجری( نام پدر:محمدتقی شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: بزرگمهر-خ مبارزان-ساختمان 

تخت جمشید واحد۳ محکوم به: به موجب رای شماره ۹۵۵ تاریخ ۹۵/۹/22 حوزه شعبه 42  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 

بابت اصل خواسته و مبلغ 1/270/000 ریال )یک  ۸۶/000/000 ریال )هشتاد و شش میلیون ریال( 

میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 

مبلغ  به  یک  هر   ۹4/۸/2۵-۳7۹04۹ و   ۹4/۸/1۵-۳7۹0۵0 چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

)طبق شاخص  در حق خواهان  اجرای حکم  تاریخ  تا  ریال(  میلیون  و سه  )چهل  4۳/000/000ریال 

بانک مرکزی( و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 

استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  اجرای مفاد  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.

شماره: ۳۹۵۳2/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احسان      نام خانوادگی: عزیززاده نام پدر:محمدباقر نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رحمت ا...   نام خانوادگی: رحیمی با وکالت خانم 

سعیده رحیمی نام پدر:اکبر  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ طیب-نبش خ میرداماد ساختمان 

مهتاب 7 طبقه 2 واحد۹ محکوم به: به موجب رای شماره ۹۶4 تاریخ ۹۵/10/4  حوزه ۳1  شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: انتقال خط موبایل 

شماره 0۹12۳۹7۵4۹۳ و کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده ۳4 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.

شماره: ۳۹۶0۵/ م الف دفتر شعبه ۳1 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: هدی      نام خانوادگی: نیسی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:غامعلی   نام خانوادگی:امینی نام پدر:- شغل:-  نشانی محل اقامت: 

اصفهان – سه راه سیمین بعد از پمپ بنزین محکوم به: به موجب رای شماره ۹۵0۹۹7۶7۹۶۳01۹7۳ 

تاریخ ۹۵/10/1۸ حوزه ۳۳  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۵۳/۸7۵/۵2۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/47۶/۸00 ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۶/10 لغایت زمان اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده ۳4 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.

شماره: ۳۹۵۵4/ م الف دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین      نام خانوادگی: محمدی دشتکی نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:فتح ا...   نام خانوادگی:زینی زاده نام پدر:جعفرقلی نشانی محل 

اقامت: اصفهان – چهارراه صارمیه محکوم به: به موجب رای شماره ۶۵4 تاریخ ۹۵/۹/1۳ حوزه ۵۳ 

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

پرداخت مبلغ 71/۵۶۵/000ریال بابت اصل خواسته و 1/7۳۹/۵۶0 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 

ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ۹0/2/10 تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام. ماده ۳4 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.

شماره: ۳۹۵۶۳/ م الف دفتر شعبه ۵۳ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

سمن ها، بازوی توانمند دولت محسوب می شوند
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حتما بخوانید!
ساخت »دور همی« نوروزی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

از جملــه شــهدای شــاخص  نقــدی  نعمــت هللا  شــهید 
شهرســتان خمینی شــهر بــود کــه در یــک خانــواده مؤمــن و 
متدیــن در ســال ۱۳۲۴ دیــده بــه جهــان گشــود. وی پــس 
از گذرنــدان دوره ســربازی در ســال ۱۳۴۸ در فضایــی کامــا 
ســنتی ازدواج کــرد کــه از او دو پســر و یــک دختــر بــه یــادگار 

مانــده اســت. 
ــا  ــرده ت ــفارش ک ــرش س ــه همس ــود ب ــه خ او در وصیتنام
قــرآن را بــه فرزندانــش بیامــوزد و شــرایط ادامــه تحصیــل 
را بــرای آنــان فراهــم کنــد؛ همچنیــن بــه فرزندانــش تاکیــد 

کــرده از خــط امــام و رهبــری پیــروی کننــد. 
تیرمــاه ســال ۱۳6۱ در عملیــات  نقــدی در ۲۳  شــهید 
ــهادت  ــع ش ــام رفی ــه مق ــلمچه ب ــه ش ــان و در منطق رمض
ــه خــاک  ــل شــد، امــا پیکــر مطهــرش ۱۵ ســال بعــد ب نائ
وطــن بازگشــت و طبــق وصیتــش در امامــزاده ســید محمــد 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــهر ب خمینی ش
 بــا توجــه بــه فعالیت هــای بســیاری کــه ایــن شــهید 
 در دوران قبــل و بعــد از انقــاب در ســنگرهای فرهنگــی 
و اجتماعــی داشــت، بــه ســراغ همســر ایــن شــهید، عــزت 

ــا ایشــان گفت وگــو کنیــم. ــا ب نقــدی، رفتیــم ت

    شرایط ازدواج و کار شهید نقدی چگونه بود؟
ــه  ــا ب ــر دوی م ــهدا. ه ــه ش ــر هم ــه روح مطه ــام ب ــا س ب
ــن  ــای متدی ــتن خانواده ه ــی و داش ــه فامیل ــطه رابط  واس
و مومــن آشــنایی کامــل از یگدیگــر داشــتیم. ایشــان خیلــی 
ــه مــن عاقــه داشــت و ایــن مســئله ســبب شــد کــه در  ب
ســن ۱۲ ســالگی بــه عقــد ایشــان دربیایــم. در ابتــدا پــدرم 
ــا اصــرار شــهید نقــدی  ــود، امــا ب ــا ایــن ازدواج مخالــف ب  ب
و عمــه ام ایــن ازدواج انجــام شــد. پــس از ۲ ســال زندگــی 

ــی  ــدی زندگ ــای نق ــرایط کاری آق ــت ش ــه عل ــان ب در اصفه
مــا بــه آبــادان منتقــل شــد؛ بــه گونــه ای کــه مــا ۱۰ ســال در 
محلــه بهمن شــیر آبــادان ســاکن بودیــم؛ امــا چنــد ماهــی 
پیــش از جنــگ بــود کــه شــهید نقــدی بــه اصفهــان انتقالــی 

گرفــت و مــا بــه زادگاهمــان برگشــتیم.
    از ویژگی خاص خانواده نقدی برایمان بگویید.

ــاع از انقــاب خــون ســه  ــرای دف ــدی ب ــواده شــهید نق خان
تــن از فرزنــدان خــود را تقدیــم اســام کــرده اســت؛ مرتضی 
ــت هللا   ــاله و نعم ــدی ۱۷ س ــی نق ــاله، کرمعل ــدی ۱۸ س نق
نقــدی ۳۷ ســاله. هــر ســه ایــن شــهدا در امامــزاده ســید 

محمــد خمینی شــهر آرمیده انــد. 
ــن  ــدی، اولی ــهید نق ــی ش ــای سیاس ــل فعالیت ه ــه دلی ب
نامــه ای کــه از دفتــر پیــروان خــط امــام و رهبــری در ســال 

ــه دســت ایشــان رســید.  ــدا ب ۵۷ صــادر شــد، ابت
ــه  ــاز جمع ــل نم ــی و اه ــدت انقاب ــه ش ــدی ب ــهید نق ش
و جماعــت بــود و همیشــه در مراســم مذهبــی شــرکت 
می کــرد؛ البتــه او بــه ورزش هــم عاقــه داشــت و بــه 
 صــورت شــبانه درس می خوانــد؛ ویژگــی حلــم و صبــر 
ــز  ــیار حیرت انگی ــن بس ــرای م ــدی ب ــهید نق ــی ش  و توانای

بود.
ــدی در  ــهید نق ــه از ش ــره ای را ک ــیرین ترین خاط     ش

ــد. ــد، برایمــان بگویی ذهــن داری
ــه  ــی ام دارم ک ــر دای ــا پس ــی ب ــیاری از زندگ ــرات بس  خاط
ــال  ــت. س ــی)ره( اس ــام خمین ــا ام ــدار ب ــن آن دی مهم تری
ــه  ــی)ره( در مدرس ــام خمین ــدار ام ــه دی ــه ب ــود ک ۱۳۵۹ ب
فیضیــه قــم رفتیــم. آن زمــان مــن کــم ســن و ســال بــودم 

و بســیار صادقانــه و بی آالیــش و بــه صــورت خصوصــی بــا 
امــام خمینــی)ره( دیــدار کــردم. از درب اتــاق کوچکــی کــه 
ــود، وارد شــدم و در کنــار در رودی  دورتــادورش پتــو پهــن ب
ــه رو  ــی و صمیمــی روب ــا چهــره ای نوران ــان ب ایســتادم. ناگه
شــدم. پــس از چنــد دقیقــه متوجــه شــدم کــه حضــرت آقــا 
از مــن خواســتند کــه بــا فرزندانمــان کنــار ایشــان بنشــینیم 
و ایشــان نیــز تذکراتــی بــه مــن دادنــد. خیلــی دوســت دارم 
کــه بــا مقــام معظــم رهبــری هــم دیــدار خصوصــی داشــته 

ــم اســت. ــن از آرزوهای باشــم و ای
    اعتقاد دارید که شهدا زنده اند؟

 مــن اعتقــاد قلبــی و روحــی دارم کــه شــهدا زنده انــد 
ــن  ــه ای ــی  ب ــاید برخ ــد. ش ــدا روزی می خورن ــزد خ و در ن
ــا  ــن حرف ه ــد ای ــد و بگوین ــان دهن ــش نش ــات واکن جم
خرافــه اســت؛ امــا مــن بــا تمــام وجــودم بــه ایــن مســئله 
ــد.  ــاره می کنن ــا را نظ ــد و م ــهدا زنده ان ــه ش ــرده ام ک ــی ب پ
ــم آمــده و مســائلی را  ــه خواب ــار شــهید نقــدی ب ــن ب چندی
بــا مــن مطــرح کــرده کــه جــزو زندگــی روزمــره مــن بــوده 
ولــی شــهید بــه مــن تذکــر داده یــا درخواســتی ازمــن کــرده 

اســت.
    و سخن آخر...

ــع  ــهدای مداف ــژه ش ــهدا، به وی ــواده ش ــرای خان ــی ب  پیام
ــتقامت  ــر و اس ــب صب ــزرگ طل ــد ب ــرم دارم و از خداون ح
ــا  ــهدا حتم ــای ش ــه خانواده ه ــم ک ــا دارم. مطئن ــرای آن ه ب
کمبودهایــی در زندگــی خواهنــد داشــت، امــا بــه خــدا تــوکل 
ــن مســئله واقــف باشــند کــه شــهدا حامــی  ــه ای ــد و ب کنن

ــود. ــد ب ــان خواهن آن

- آلبــوم موســیقی »رگ خــواب« بــا آواز همایــون 
شــجریان و آهنگســازی ســهراب پورناظــری قــرار اســت 
ــه  ــد. ایــن آلبــوم متعلــق ب ــازار بیای ــه ب ۲۵ اســفندماه ب
ــد نعمــت هللا اســت  ــم »رگ خــواب« ســاخته حمی فیل
کــه امســال در جشــنواره فیلــم فجــر نیــز حضور داشــت.

- در برنامــه هفــت کــه جمعه شــب پخــش شــد، مجــری 
و میهمــان برنامــه بــا حملــه بــه اصحــاب رســانه، آن هــا 
ــی  ــن در حال ــادان دانســتند؛ ای ــت و ن ــی بی تربی را خیل
اســت کــه معــاون ســیما چنــد روز پیــش از رویــه ایــن 
 برنامــه انتقــاد و بــر لــزوم اصــاح آن تأکیــد کــرده 

بود.
- تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان روز دوشــنبه ۲۳ اســفندماه ســاعت ۱6 میزبــان 
ــوازی  تعــدادی از هنرمنــدان کــره ای اســت. اجــرای دون
ســازهای زهــی و بــادی، ســه نوازی ســازهای زهــی 
ــای  ــنتی( و اجراه ــادی س ــاز ب ــوم )س ــوازی ده گ تک ن

ــت. ــره ای اس ــت ک ــای هیئ ــه برنامه ه ــی از جمل ایران
ــر شــبکه  ــه همــراه مدی - میرباقــری، معــاون ســیما، ب
ســه از پشــت صحنــه ســریال »نفــس« بــه کارگردانــی 

جلیــل ســامان بازدیــد کردنــد.
ششــمین  در  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر   -
اختتامیــه جشــنواره مــد و لبــاس بیــان کــرد: جامعــه ای 
ــد  ــد، نبای ــت می کن ــاس فعالی ــد و لب ــوزه م ــه در ح ک
مــورد اتهــام و انگ زنــی قــرار گیــرد؛ زیــرا طراحــان 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد. م ــی دارن ــی، انســانی و اخاق ــگاه مل ن
ــا از  ــم ت ــه داری ــگ و ارشــاد اســامی وظیف وزارت فرهن
شــما حمایــت کنیــم. انتظــار مــا درک درســت از فرهنــگ 
ــه کاالهــای خارجــی  ــران اســامی و دســت رد زدن ب ای

اســت.
ــی امین  ــی س ــابقه فیلمنامه نویس ــش مس ــر بخ - مدی
ــان  ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش
مــورد  فیلمنامه نویســان  همیشــه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــم  ــد، گفــت: ســاخت یــک فیل ــرار می گیرن کم لطفــی ق
بــه متــن نیــاز دارد و اگــر فیلمنامــه نباشــد، هیــچ اثــری 

خلــق نمی شــود.
بــه  - فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »هت تریــک« 
مجیــد  تهیه کنندگــی  و  لوافــی  رامتیــن  کارگردانــی 
ــان  ــه پای ــفندماه ب ــاه، ۲۱ اس ــک م ــس از ی ــی پ مطّلب

ــید. رس
- یــک اثــر نقاشــی از کارهــای »آدولــف هیتلــر« 
ــا  ــه ب ــی ک ــگاهی ایتالیای ــی،  در نمایش ــور آلمان دیکتات
عنــوان »مــوزه دیوانگــی« برگــزار شــده اســت، بــه 

 نمایــش درآمــد.
- رمــان »شــِب ظلمانــی یلــدا« نوشــته رضــا جوالیــی در 
۱۹۸ صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۱6 هــزار 

تومــان در نشــر چشــمه منتشــر شــده اســت.

فؤاد صفاریان پور خبر داد:

نوروز »شکرستانی« در راه است
کارگردان »شکرســتان عروســکی« 
ــم  ــوروز ه ــان در ن ــت:  مخاطب گف
روزهــای یکشــنبه، سه شــنبه و 
ــتان«  ــد »شکرس ــه می توانن جمع

را از شبکه نسیم ببینند. 
»محمـدفـــؤاد صفــاریان پـــور« 
کارگــردان مجموعــه عروســکی 
ــبکه  ــا ش ــه ب ــی ک ــم نهای ــق تصمی ــت:  طب ــتان«، گف »شکرس
گرفتــه شــده، قــرار بــر ایــن اســت ایــن مجموعــه عروســکی 
در نــوروز هــم ماننــد روال ســابق از شــبکه نســیم پخش شــود. 
در ایــن مجموعــه عروســکی، عروســک گردان و صداپیشــه های 
مؤیدی فــرد  آزاده  چــون  ســینمایی  و  تلویزیونــی  مطــرح 
)اســکندر، فریــدون، شمســی(، محمــد لقمانیــان )وزیــر 
خواجــه المــاس، شــاغام(، امیرســلطان احمــدی )کیــا(، بهادر 
ــوزاد(، مرجــان پورغامحســین  مالکــی )پادشــاه، جــاج زاده، ن
ــن  ــا(، نازنی ــوزاد، بی ــول، ن ــیاحی )بهل ــم س ــر(، کاظ ــه قم )نن
ــا، پیشــگو(، حســام محمــودی )صفــدر(، وحیــد  ــی )رؤی بیات
نفــر )مصــادره، پیرپاســی(، مهــدی شــاه پیری )لولویــی 
ــاکی  ــدی س ــر(، مه ــی )دکت ــامان مظلوم ــوار(، س ــای ناگ آق
)جهانگــرد(، فهیمــه باروتچــی )کبوتــر و رؤیــا(، امیر جوشــقانی 

ــارس ــد. ف ــور دارن )راوی( حض

 »مسافر« با صدای خسرو شکیبایی 

منتشر شد
آلبــوم موســیقی »مســافر« بــا محوریــت اشــعار ســهراب 
ــه  ــد. ب ــر ش ــکیبایی منتش ــرو ش ــدای خس ــا ص ــپهری و ب س
گــزارش روابــط عمومــی ایــن آلبــوم، »مســافر« بــه آهنگســازی 
ــن  ــی صدرالدی ــه تهیه کنندگ ــان و ب ــم محمدرضــا احمدی و تنظی
گــروه  نوازنــدگان  همــکاری  بــا  همچنیــن  حســین خانی، 
موســیقی »شــهنازی«، ۲۲ اســفندماه در سراســر کشــور منتشــر 
ــه موســیقی و شــعر و ادبیــات  شــد و در اختیــار عاقه منــدان ب
قــرار گرفــت. زنده یــاد خســرو شــکیبایی در ایــن اثــر موســیقایی 
ــد.  در  ــوان راوی، اشــعار »ســهراب ســپهری« را می خوان ــه  عن ب
واقــع ایــن آلبــوم آخریــن اثــر ایــن هنرمنــد بــه  شــمار مــی رود 
کــه بــرای نخســتین بار منتشــر شــده اســت. نوازندگانــی کــه در 
آلبــوم موســیقی »مســافر« بــه هنرنمایــی پرداخته انــد، عبارتنــد 
از: پیانــو: زنده یــاد آندرانیــک آرزومانیــان، ویولــن: همایــون 
رحیمیــان، ارســان کامــکار، خاچیــک بابائیــان و ابراهیــم 
لطفــی، ویــا: ســیاوش ظهیرالدینــی، ویولنســل: کریــم قربانــی 
کنتربــاس: زنده یــاد علیرضــا خورشــیدفر، ســینتی ســایزر: 
محمدرضــا احمدیــان، ضبــط موســیقی: اســتودیو بــل، صدابردار: 
ــدی   ــه حمی ــوان: اله ــی، همخ ــرج فهیم ــی و ای ــر ریاح منوچه

ــورزاد و نســرین عمــران. ایســنا ــا ن ریم

اخبار کوتاه

ــوروز و پخــش  ــا آغــاز ن ــادی ت ــا وجــود اینکــه زمــان زی ب
ــه  ــش مجموع ــده، پخ ــی نمان ــوروزی باق ــای ن برنامه ه
»دور همــی« همچنــان در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. 
ــی  ــه تلویزیون ــادی، مشــاور رســانه ای مجموع ــن اعتم امی
»دور همــی«، گفــت: بــرای تصمیم گیــری درخصــوص 

ــرار  ــوروز ق ــژه ن ــی« وی ــه »دور هم مجموع
اســت یــک جلســه بــا حضــور مهــران 
مدیــری برگــزار شــود. وی ادامــه داد: در 
ــخص  ــه مش ــت برنام ــه وضعی ــن جلس ای
ــرای  ــی« ب ــا »دور هم ــه آی ــود و اینک می ش
ــز  ــر نی ــا خی ــی رود ی ــن م ــوروز روی آنت ن
مشــخص می شــود. اعتمــادی تصریــح 

ــن  ــده، از بی ــام ش ــر اع ــه پیش ت ــاس آنچ ــر اس ــرد: ب ک
بازیگــران مجموعــه »دور همــی« قــرار اســت تنهــا دو نفــر 
ــاری  ــیامک انص ــاس، س ــن اس ــر همی ــد و ب ــی بمانن  باق
و ســروش جمشــیدی در ســری جدیــد »دور همــی« 
ــار  ــود اظه ــای خ ــه صحبت ه ــد. وی در ادام ــور دارن حض

کــرد: البتــه مشــخص نیســت کــه در ســری جدیــد بازیگــر 
جدیــدی بــه مجموعــه اضافــه می شــود یــا خیــر. مشــاور 
رســانه ای مجموعــه تلویزیونــی »دور همــی« یــادآور شــد: 
درخصــوص حاشــیه هایی کــه دربــاره ســروش جمشــیدی 
ــوان گفــت کــه ایــن حاشــیه ها را خــود  پیــش آمــد، می ت

ســروش جمشــیدی درســت کــرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: ســروش جمشــیدی 
ــن  ــه ای ــت ک ــتاره« گف ــه س ــه »س در برنام
ــه مــردم می دهــم کــه مــا امســال  نویــد را ب
»دور همــی« داریــم و این گونــه حاشــیه های 
بســیاری رقــم خــورد؛ چــرا کــه هنــوز هیــچ 
چیــز دربــاره »دور همــی« مشــخص نیســت. 
گفتنــی اســت، مشــخص نبــودن وضعیــت ســاخت ســری 
جدیــد مجموعــه »دور همــی« در حالــی اســت کــه معــاون 
ســیما چنــد روز پیــش از پخــش »دور همــی« بــه عنــوان 
یکــی از ویژه برنامه هــای شــبکه نســیم بــرای نــوروز ۱۳۹6 

خبــر داد. میــزان

ساخت »دور همی« نوروزی همچنان در هاله ای از ابهام
احیــای  و  شناســایی  گمانه زنــی،  هیئــت  سرپرســت 
کف فــرش چهاربــاغ عباســی اصفهــان، از کشــف راه آب 
ســنگی و بقایــای مختصــری از حوض نمــای دورتــادور 
ســنگی و حجاری شــده در محــدوده چهاربــاغ روبــه روی کاخ 
خیمــه گاه خبــر داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

ســعید  و گردشــگری،  فرهنگــی  میــراث 
ــه روی  ــی روب ــه گمانه زن ــاره ب ــا اش ــهباز ب ش
شــیخ  بهایــی بــرای حوض نمــا گفــت: در 
بــا  ســنگ چین  از  بقایایــی  محــل  ایــن 
ــه مســتندات  ــت شــد ک ــزرگ یاف ــات ب قطع
آن در ســفرنامه ها و پی نوشــته های کتاب هــا           

و عکس هــای قدیمــی وجــود دارد. 
ــه ادامــه کاوش  ــا اشــاره ب ــن ب ــن باستان شــناس همچنی ای
ــت:  ــا گف ــاری جهان نم ــای معم ــمت بقای ــه س ــاغ ب از چهارب
ــرش  ــه و کاوش، کف ف ــاد ترانش ــا ایج ــدوده ب ــن مح در ای
آجــری از دوره قاجــاری و قســمت کمــی از دوره صفــوی پیــدا 
شــد. شــهباز ســاخت خیابــان چهاربــاغ را بــه اســتناد تاریــخ 

ــه ســال ۱۰۰6 هجــری قمــری  ــوط ب ــم آرای عباســی، مرب عال
اعــام کــرد و افــزود: هــر یــک از باغ هــای اطــراف چهاربــاغ 

نامــی مخصــوص داشــته اســت. 
ــته  ــر نوش ــا ب ــا بن ــن باغ ه ــهورترین ای ــرد: مش ــار ک او اظه
ــتون،  ــاغ چهلس ــت، ب ــاغ تخ ــوی ب ــرد فرانس ــاردن، جهانگ ش
بــاغ کاج، بــاغ باامیــر، بــاغ توپخانــه، بــاغ 
نســترن، بــاغ فتح آبــاد، بــاغ پهلــوان حســین، 
بــاغ بلبــل، بــاغ مرغــداران، بــاغ خانــه شــیران، 
بــاغ هزارجریــب، بــاغ دراویــش حیــدری و بــاغ 

ــتند.  ــی هس ــش نعمت الله دراوی
ــاغ یکــی از خیابان هــای  ــه وی، چهارب ــه گفت ب
ــن  ــه بی ــت ک ــان اس ــِی اصفه ــی و اصل تاریخ
ــِش  ــه دو بخ ــرار دارد و ب ــل ق ــه پ ــت و سی وس دروازه دول

ــود.  ــیم می ش ــی تقس ــاغ عباس ــاال و چهارب ــاِغ ب چهارب
ــرش  ــای کف ف ــایی و احی ــرح شناس ــاس، ط ــن اس ــر ای ب
ــگاه  ــت پژوهش ــوز ریاس ــا مج ــان ب ــی اصفه ــاغ عباس چهارب

ــراث ــت. می ــام گرف ــگری انج ــی و گردش ــراث فرهنگ می

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: ۹۴۰۹۹۸۳6۲۰۲۰۰6۰۷شماره  اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۳6۲۰۲۰۰۴۷۵ شماره  شماره 

 : خانوادگی  نام  اله  :روح  نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تنظیم:  ۹۴۰6۲۳تاریخ 

صالحی راد نام پدر: حبیب اله   نشانی: آران و بیدگل – خ جمهوری – بهار۹ مشخصات محکوم علیه 

ردیف ۱- نام: اکبر       نام خانوادگی : کاظمی  نام پدر: حسین نشانی: مجهول المکان  محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۳6۲۰۲۰۴۴۹۳ و شماره 

دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳6۲۰۲۰۰۱۷۳ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون 

ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات بمبلغ ۲۰۸۰۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر 

تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن 

. رای صادره غیابی است ضمنا هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه میباشد. چک  در حق محکوم له 

شماره 6۷۸۸۹-۹۳/۱۲/۱۰   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ 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 

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

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

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

شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .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 ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 

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

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 ۱۳۹۴(. 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 ۱۳۹۴(

دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /۵/۲۲/۹۵/۸۱۵ شماره:   

شهرستان آران  و بیدگل – هاجر قدیر زاده آرانی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 8 فرعی از 4172اصلی بخش یک گلپایگان
و  هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ  باستناد  عبدالمطلب   فرزند  جعفری  بابا  سلطان  خانم کشور 

امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان  پاک 

۴۱۷۲/۸در گلپایگان بخش یک در صفحه ۲۲۵ دفتر ۴۱۰ اماک ذیل ثبت ۴۹۴۵۷ بنام کشور سلطان 

بابا جعفری فرزند عبدالمطلب  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - 

به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ 

- - دفتر - در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است.  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب 

کشی    از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 

طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

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

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

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 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 انتشارآگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شماره : 6۷۳/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: یعقوب      نام خانوادگی: گندمی بالنجانی نام پدر: نبی      نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حمید رضا    نام خانوادگی:صیادی آرانی  نام 

پدر : ذبیح اله  نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ ولی عصر کوچه قائم ۸  محکوم به: به موجب 

رای شماره ۵۴6تاریخ۹۱/۱۱/۱۵ حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان آران وبیدگل  که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان 

اصل خواسته با احتساب خسارات تاخیر و تادیه از زمان سر رسید چک ها ) ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 

۹۰/۸/۱۵ ، ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۹۰/۰۸/۱۵ ،  ۸/۵۰۰/۰۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۵ ، ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 

۹۱/۴/۲۵ ، ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۹۱/۵/۲۵ ( تا زمان وصول آن و نیز هزینه دادرسی آن ضمنا نیم 

عشر اجرائیه محاسبه ووصول گردد. 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.شماره۵/۲۲/۹۵/۸۰۷/ م الف

 دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم قاسم روستانیا فرزند حسین    به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول  و تحصیل 

مال از طریق نامشروع   موضوع شکایت اقای غامحسین رهنما فرزند عبدالرحیم     مجهول المکان 

میباشند لذا در اجرای ماده ۱۷۴ 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 احضار متهم
نظر به اینکه متهمین  مریم شبانیان بروجنی   فرزند محمد علی و علی اکبر ارضی فیض آبادی فرزند 

حسن    به اتهام مزاحمت تلفنی شکایت آقای علی رضایی فرزند فرهاد مجهول المکان میباشند 

لذا در اجرای ماده ۱۷۴ 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. شماره : ۱۱۲6/م الف 

محمد حسین حیدری – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اصغر      نام خانوادگی: اسماعیلی دهکردی  نام پدر: کریم    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد صادق    نام خانوادگی:جمشیدی  نام 

پدر : اسماعیل  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ هزار جریب کوی امام ک زرین پ ۴۳  محکوم به:

به موجب رای شماره ۹۵/۳۰6 تاریخ - حوزه فاورجان   شورای حل اختاف شهرستان فاورجان  

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغr ۳۳/6۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به انضمام هزینه دادرسی در حق 

به  نیم عشر در حق صدوق دولت.  ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه  له و  محکوم 

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

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

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

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی مزایده اموال منقول
عباس  علیه  ۷6۴/۹۵موضوع  شماره  درپرونده  دارد  درنظر  فاورجان  دادگستری  احکام  اجرای 

یکدستگاه  تاریخ ۹6/۱/۱۵به منظور فروش  در  باوکالت خانم رمضانی  البندی  افشین  وله  مویدزفره 

خودروپژو۴۰۵مدل ۹۳۹/۸۸ ی۴۴ایران۴۳  از ساعت۱۰الی۱۱صبح جلسه مزایده در محل دادگستری 

فاورجان دفتر اجرای احکام }اطاق شماره ۸{برگزار نماید.اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناسی 

رسمی دادگستری به مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است داوطلبین خریدمیتوانندپنج روز قبل 

ارزیابی شده شروع  ازقیمت  ومزایده  مطلع  اموال  ازموقعیت  احکام  اجرای  باحضوردرمحل  ازمزایده 

وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا«کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده 

خواهد بودوکسانی می تواننددرجلسه مزایده شرکت نمایندکه حداقل ده درصد }۱۰%{ قیمت ارزیابی 

شده راهمراه داشته باشند.

مدیر اجرای احکام دادگستری فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اصغر      نام خانوادگی: اسماعیلی دهکردی  نام پدر: کریم    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: صادق    نام خانوادگی:جمشیدی  نام پدر 

: اسماعیل  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ هزار جریب کوی امام ک زرین پ ۴۳  محکوم به:به 

موجب رای شماره ۹۵/۳۹۰ تاریخ - حوزه فاورجان   شورای حل اختاف شهرستان فاورجان  که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغr ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ سر رسید چک به انضمام هزینه دادرسی  ماده ۳۴ 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مدعی  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  ابوالقاسم   سید  فرزند  نزاد  علوی  السادات  مریم  خانم 

میباشد که سند مالکیت ده حبه و دو هفتم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پاک ۱۵۲۰۱/۳۹۹  واقع 

در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۳۵۳ دفتر ۴۴۳ بنام نامبرده سابقه ثبت دارد و طبق اسناد 

۱6۹۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ و ۱6۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ دفتر ۱۵ اصفهان در رهن بانک صادرات 

مباشد که بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی 

ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد 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 نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۹۳۵۹/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون ورثه حسین اثنی عشری وطلعت سمیع عادل نسبت به ششدانگ   با تسلیم ۲ برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر ۱۲۴ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ پاک ۱۵۱۹۰/66۵۴  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۵۳6 دفتر ۲۹۰ به شماره 

۴۰6۵۳6 چاپی به نام علی اخوان خراز یان فرزند عبدالمحمود سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 

طی سند شماره 6۰6۲۹ مورخ ۵۱/۱۲/۲۷ دفترخانه 6۴ اصفهان به حسین اثنی عشری فرزند رضا و 

طلعت سمیع عادل فرزند عبدالرزاق بالسویه به انتقال و قید گردیده سند در سهم طلعت قرار گرفته و 

نسبت به سهم حسین بایستی سند جدید صادر گردد و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام 

نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد و با قید به اینکه حسین اثنی عشری به موجب گواهی حصر وراثت 

۲۴۳۷ مورخ ۹۱/6/۳۰ شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم ۱۹ مالیاتی به شماره   ۱6۴۱۷مورخ 

۹۳/۳/۳ فوت و ورثه وی چهار فرزند به نامهای رضوان و عفت و مصطفی و رضا و یک همسر به 

نام طلعت سمیع عادل بوده که سپس به موجب گواهی حصر وراثت ۲۴۴۵ مورخ ۹۱/6/۳۰ شعبه 

۱۰حصر وراثت اصفهان و فرم۱۹ مالیاتی ۱6۵۸۹ مورخ ۹۵/۳/۳ دارایی اصفهان طلعت فوت که ورثه 

ی وی همان حسین می باشد.  به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور 

سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

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

خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده 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 مستردد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۹۹6۸/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵۰۲۴۳ و ۹۵۰۲۴۴ 

اجرائی  موضوع علیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان ایرانیت      وله اقای قاسم اسدی – اکبر مومنی 

در تاریخ ۹6/۱/۲۳ به منظور فروش ۱- یک دستگاه یخچال چهار درب ایستاده آیسکو  قابل استفاده 

به ارزش ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- یک دستگاه ایستاده قابل استفاده به ارزش ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- یک 

دستگاه فریزر صندوقی دو درب قابل استفاده به ارزش ۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۴- یک دستگاه گاو صندوق 

۵۰۰ کیلویی دو درب قابل استفاده به ارزش ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۵- ۱۰ عدد قفسه فلزی دو طرفه پنج طبقه 

جدید  و ۲۵عدد قفسه فلزی قدیمی به ارزش ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال 6- یک دستگاه بخاری گازی با 

دستگاه کپسول ۱۱ کیلویی به ارزش ۱/6۰۰/۰۰۰ ریال ۷- چهار عدد میز تحریر  اداری قابل استفاده 

به ارزش ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۸- یک دستگاه کامپیوتر قابل استفاده و یک عدد میز مدیریت به ارزش 

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال     از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه 

حقوقی  فاورجان  اطاق ۳۱۸ برگزار نماید اموال   موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ۰۰۰/ 6۹/۷۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با 

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

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

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

به  حساب ۲۱۷۱۲۹۰۲۸۸۰۰۵ ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع 

صندوق دولت ضبط میگردد.

شماره:۱۱۱۲/ م الف دادورز اجرای  احکام حقوقی دادگستری فاورجان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۹۰۱۴۳۵: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱۰۳۵۹۹۰۱۰6۳: نامه  شماره 

:۹۵۱۴۹۲ تاریخ  تنظیم :۱۳۹۵/۱۲/۰۷نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵۱۴۹۲ ب ۲۰ آقای امیر بهاد 

امدادیان فرزند جهانگیر متهم است به خیانت در امانت حسب شکایت اقای مصطفی مددی کاهکش 

فرزند مجید که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسی جهت اباغ به نامبرده میسر نمی 

باشد لذا مقتضی است دستور فرمایید برابر ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ظرف یکماه از 

تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج و نسخه ای از 

روزنامه را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع ارسال نمایند ضمناحضور متهم جهت ادای توضیح 

در این شعبه الزامی است. 

شماره :۳۸۹۸۹/م الف بازپرس شعبه ۲۰ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – خوش اخاق 

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۸6۰۰۵۷۸: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۴6۰۳۵۸6۰۰۰۴۰  : خواست  در  شماره   

محمد  فرزند  فاح  فرهنگ  صادق  آقای  اینکه  به  نظر  تنظیم:۱۳۹۵/۱۲/۱۵  تاریخ   ۹۵۰۵۹۵: شعبه 

به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع به مبلغ دویست و بیست میلیون تومان در پرونده کاسه 

۹۵۰۵۹۵ ب ۷ ، موضوع شکایت مهدی اسماعیلی فرزند عباسعلی از طرف این بازپرسی تحت تعقیب 

هستند و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است . بدینوسیله 

در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده 

اباغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مجتمع 

شماره ۴ اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره ۴ دادسرای اصفهان ، جهت پاسخگویی به اتهام 

خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد 

آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. 

شماره :۳۹۵۱6 / م الف بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی اصفهان – مهدی اسماعیلی 

آگهی ابالغ 
شماره در خواست :۹۵۱۰۴6۰۳6۵6۰۰۰۳۳ شماره پرونده :۹۵۰۹۹۸۰۳6۵6۰۰۷6۴ شماره بایگانی شعبه 

:۹۵۰۷۷۳ پیشنویس آگهی اباغ حمید طاهری  اندونی به اتهام تهدید موضوع شکایت خانم بهاره 

ناظری  و .... ، از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵۰۷۷۳ تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 

بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین 

دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده اباغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

۳۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره :۳۹۵۵۹/م الف 

دادیار شعبه ۳۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان فرج اله شاه سنایی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عبدالرحمن      نام خانوادگی: مرادی درویشی  شغل : راننده  نشانی 

آقایان  اصفهان   6۱۷ ولوو  مجاز  نام:نمایندگی  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  محل 

نشانی محل  : وکالت      اسکندر  شغل   : پدر  نام  به وکالت محمود سنجری    اسدی و صباحی 

 : اقامت: اصفهان فلکه دانشگاه صنعتی جاده تهران کیلومتر ۳ مقابل شهید منتظری آدرس وکیل 

اص امام خمینی خ شریف شرقی – کوچه ۳۵ شهید رفیعیان بلوک ۱۹۴ محکوم به:به موجب رای 

شماره ......... تاریخ......... حوزه ...........  شورای حل اختاف شهرستان ......... که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:خوانده ردیف اول )عبدالرحمن برادر درویشی ( محکوم است به 

پرداخت مبلغ ۸۸/۷۳۸/۷۴۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳/۲۸۰/۴6۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 

از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۵/۵/۲( لغایت وصول و ایصال  در حق خواهان محکوم و اعام میگردد 

نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. 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.

شماره۳۹۵۳۳/ م الف دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

همسرشهید نعمت اهلل نقدی در گفت وگو با کیمیای وطن:

 اعتقاد قلبی دارم که شهدا زنده اند

چهارباغ عباسی راه آب سنگی اش را رو کرد

یو
رش

س: آ
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  واکنش سپاهان 

به مذاکره خلیل زاده با پرسپولیس
سرپرســت تیم ســپاهان شــایعه 
ــا  ــل زاده ب ــجاع خلی ــره ش مذاک
باشــگاه پرســپولیس را رد کــرد. 
در یکــی، دو روز گذشــته بعضــی 
مذاکــره  آغــاز  از  رســانه ها 
ــگاه  ــا باش ــل زاده ب ــجاع خلی ش
پرســپولیس و انجــام توافــق 
نهایــی میــان دو طــرف خبــر دادنــد؛ امــا ایــن خبــر از ســوی 
ــوان  ــدی اخ ــت. مه ــده اس ــد نش ــمی تأیی ــع رس ــچ منب هی
سرپرســت تیــم ســپاهان، در این بــاره گفــت: »ایــن مســائل 
شــایعه اســت. شــجاع خلیــل زاده در روزهــای گذشــته مــدام 
در کنــار ســپاهان بــوده و بــه عنــوان بازیکــن مــا تمــام 
ــه اســت.  ــه کار گرفت ــت ســپاهان ب ــرای موفقی تالشــش را ب
شــایعه مذاکــره و حتــی توافــق و عقــد قــرارداد وی بــا 
پرســپولیس درســت نیســت و نمی دانــم از کــدام منبــع 

بی اساس مطرح شده است.«

ذوب آهن با خیال راحت برابر بنیادکار
ــود  ــان خ ــر میزب ــرایطی براب ــن در ش ــال ذوب آه ــم فوتب تی
ــان  ــازی گذشــته بازیکن ــه در دو ب ــرد ک ــی خواهــد ک صف آرای
ایــن تیــم کارت زردی دریافــت نکرده انــد، در حالــی کــه 
ــد. ــال می کن ــی را دنب ــرایط متفاوت ــتانی ش ــف ازبکس حری

تیــم بنیــادکار در دیــدار قبلــی کــه در مقابــل العیــن بــا نتیجــه 
3 بــر 2 بــازی را واگــذار کردنــد، »کومیلــو«، دفــاع چــپ خــود 
را نیــز اخــراج شــده دیدنــد تــا در دیــدار برابــر ذوب آهــن ایــن 
بازیکــن را در اختیــار نداشــته باشــند. ضمــن اینکــه 5 بازیکن 
نماینــده ازبکســتان بــه دلیــل دریافــت کارت زرد در 2 دیــدار 
گذشــته ایــن تیــم بــا احتیــاط بیشــتری بــازی می کننــد. گل

 قهرمان پرورش اندام اصفهانی

به قتل رسید
محســن مکتوبیــان، قهرمــان پــرورش انــدام اصفهانــی ایــران 
شــب گذشــته هنــگام خــروج از باشــگاه مــورد اصابــت 
ضربــات چاقــوی چنــد نفــر قــرار گرفــت و پــس از انتقــال بــه 
بیمارســتان جــان باخــت. وی پــس از قهرمانــی در دســته 80 
ــش  ــد روز پی ــی، چن ــم مل ــی تی ــای انتخاب ــرم رقابت ه کیلوگ
بــه جلســه بازبینــی تیــم ملــی دعــوت و بــه عنــوان نماینــده 
دســته 80 کیلوگــرم انتخــاب شــده بــود. امیــد جبلــی، رئیــس 
ــا  ــدام، ب ــرورش ان ــازی و پ ــیون بدنس ــه داوران فدراس کمیت
تأییــد ایــن خبــر گفــت: آن طــور کــه مــن شــنیده ام ظاهــرا این 
ــر  ــد نف ــات خانوادگــی توســط چن ــل اختالف ــه دلی شــخص ب
مــورد اصابــت چاقــو قــرار می گیــرد و فــوت می کنــد. فــارس

 50 گل زده در کارنامه تیم ساحلی
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــم مل تی
بــرای  حالــی  در  ایــران 
ــام  ــان ج ــار قهرم ــن ب دومی
ملت هــای آســیا شــد کــه در 
بازی هــای برگزارشــده 50 گل 
ــن یــک  ــه ثمــر رســاند و ای ب
رکــورد جالــب توجــه بــود. 
تیــم ملــی در بازی هــای مقدماتــی 35 گل بــه تیم هــای 
ــوان  ــه عن ــن زد و ب ــن و چی ــتان، بحری ــزی افغانس مال
ــود  ــی صع ــه نیمه نهای ــه مرحل ــروه a ب ــت گ ــم نخس تی

کرد. 
در مرحلــه نیمه نهایــی، ایــران 8 گل بــه ژاپــن زد و 
ــرد  ــاز ک ــارات را ب ــار دروازه ام ــم 7 ب ــال ه ــازی فین  در ب
و در مجمــوع شــمار گل هــای خــود را بــه عــدد 50 
ــاز  ــار ب ــده 11 ب ــازی برگزارش ــران در 6 ب ــاند. دروازه ای رس
شــد. میانگیــن گل زده ایــران در هــر بــازی 8.33 اســت. 
میانگیــن گل خــورده تیــم ملــی هــم در هــر بــازی 1.83 

ــود ــوده اســت. ن ب

ابولسانی، پرچم ایران را در آسیا باال برد
اســنوکر  مســابقات  تازه تریــن  در  ابولســانی  ســعید 
ــنوکر 15  ــته اس ــت در رش ــیا در اردن توانس ــی آس قهرمان
ــران را در  ــی ای ــرود مل ــود و س ــیا ش ــان آس ــوپ قهرم ت
اردن بــه صــدا در بیــاورد. در ایــن مســابقات کــه در شــهر 
ددســی اردن برگــزار می شــد امــارات توانســت مقــام اول 

ــد.  ــب کن ــی را کس ــوپ تیم 15 ت
نایب قهرمــان  روشــنی کیا،  علــی  مســابقات  ایــن  در 
اســنوکر 6 تــوپ شــد و آرمیــن محمــودی توانســت مــدال 
ــران  ــد و کاروان ای ــب کن ــال را کس ــته ناین ب ــز در رش برن
ــا طــالی ســعید ابولســانی و یــک نقــره و برنــز از ایــن  ب
ــی  ــب توجه ــج جال ــوع نتای مســابقات توانســت در مجم

ــد. ورزش 3 ــب کن کس

  وزنه برداری ایران در دنیا 

حرف اول را می زند
ــر  ــت: ه ــا گف ــرداری آفریق ــیون وزنه ب ــس کنفدراس رئی
ــه  ــد ب ــی شــود، بای ــس فدراســیون جهان ــه رئی کســی ک
ایــران و رئیــس فدراســیون ایــران بســیار احتــرام بگــذارد؛ 
چــرا کــه ایــران از نظــر وزنه بــرداری حــرف اول را در دنیــا 

می زنــد. 
ــخ  ــران، تاری ــرداری ای ــت: وزنه ب ــل گف ــل ه ــد مح خال
ــوده اســت.  ــز همیشــه اول ب ــان نی ــی دارد و در جه بزرگ
ــه اینکــه ایــران در حــال پیشــرفت اســت  مــا همیشــه ب

افتخــار می کنیــم.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

تیــم ملــی از چنــد روز دیگــر اردوی خــود را بــرای دو دیــدار 
سرنوشت ســاز مقدماتــی جــام جهانــی آغــاز می کنــد؛ 
بلیــت  می توانــد  پیــروزی  صــورت  در  دیدارهایــی کــه 

ــد.  ــیه باش ــی روس ــام جهان ــه ج ــران ب ــتقیم ای مس
اهمیــت ایــن دو دیــدار بــرای تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان 

دوســتانه  بازی هــای  بیشــتر  کــه  اســت  حــدی   بــه 
ــر پشــت درهــای  ــاه اخی ــد م ــی در چن ــم مل ــات تی و تمرین
تاکتیک هــای  از  یکــی  اســت.  شــده  برگــزار  بســته 
ــا از  ــر گذاشــتن رقب ــن بی خب ــرد کــی روش همی منحصربه ف

برنامه هــای تاکتیکــی ایــران اســت. 
ــش رو،  ــای پی ــران در بازی ه ــب ای ــن، دو رقی ــر و چی قط
اگرچــه در مقایســه بــا مــا تــدارکات بســیار مناســبی 

داشــته اند، امــا دســت کم در یــک مــورد از مــا عقــب 
ــک  ــزی نیســت جــز تاکتی ــورد چی ــک م ــن ی هســتند و ای
ایــران و شــاید تنهــا بــرگ برنــده کــی روش در مقابــل رقبــای 

ــود.  ــلح خ ــدان مس ــا دن ت
البتــه کــی روش بــه همیــن هــم بســنده نکــرده و در 
تازه تریــن اقــدام 9 بازیکــن از طریــق پیامــک و کامــال 
ــت  ــده اند و پش ــوت ش ــی دع ــم مل ــه اردوی تی ــه ب مخفیان
ــغول  ــی روش مش ــتیاران ک ــر دس ــر نظ ــته زی ــای بس دره

ــتند.  ــن هس تمری
ــم زاده  ــاری، مســعود ابراهی ــه می شــود محمدرضــا اخب گفت
احســان حاج صفــی، ساســان انصــاری، مهــدی ترابــی 
عــزت پورقــاز، مرتضــی پورعلــی گنجــی و پژمــان منتظــری 

بازیکنــان دعوت شــده هســتند.
    کی روش استاد بازی های روانی

ــد  ــمان بیای ــای کاری اش خوش ــی روش و روش ه ــه از ک چ
ــا  ــی ب ــای روان ــتاد بازی ه ــد، او اس ــمان نیای ــه خوش و چ
حریفــان اســت و گاهــی آنقــدر بــا مهــارت ایــن کار را انجــام 
می دهــد کــه حریــف قبــل از پــا گذاشــتن بــه زمیــن خــود 
منحصربه فــرد  روش هــای  می دانــد.  میــدان  بازنــده  را 
ــن  ــا در عی ــده م ــث ش ــر باع ــال های اخی ــی روش در س ک
شایســتگی و بــا وجــود کمبــود شــدید امکانــات، همچنــان 

ــار داشــته باشــیم. ــم آســیا را در اختی ــن تی ــه برتری رتب
    ایران، بزرگ ترین کابوس آسیایی ها

تیــم قدرتمنــد و صاحــب  نه تنهــا یــک  اکنــون  ایــران 
فوتبــال در آســیا، بلکــه بزرگ تریــن کابــوس تیم هــای 
آســیایی اســت. تیم هــای حاشــیه خلیــج فــارس کــه 

روزگاری ســخت ترین رقبــای مــا بــه شــمار می رفتنــد 
اکنــون چیــزی بیــش از حریفــان دم دســتی در مقابــل مــا 
ــان خارجــی و هزینه هــای  ــا لشــکر بازیکن نیســتند. قطــر ب
ــدارد  ــا ن ــل م ــال در مقاب ــی در فوتب ــچ حرف ــاردی، هی  میلی
و کــره و ژاپــن، ابرقدرت هــای فوتبــال آســیا و تنها کشــورهای 
ــد  ــای واقعــی کلمــه لیــگ حرفــه ای دارن ــه معن ــاره کــه ب  ق
در تمــام ایــن ســال ها مغلــوب هنرنمایــی بازیکنــان جــوان 
ــرار اســت پــس از بازی هــای  ــه ق ــق برنام ــد. طب ــا بوده ان م
 آســیایی، لیســت تیــم ملــی متشــکل از 9 بازیکــن مذکــور 
و نفــرات تیم هــای آســیایی اعــالم شــود و در مرحلــه بعــدی 
لژیونرهــا خــود را بــه اردوی تیــم ملــی برســانند. در نهایــت 
 هــم اردوهــای رســمی تیــم ملــی بــرای دو مســابقه بــا قطــر 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــفندماه برگ ــا 27 اس ــن از روز 26 ی و چی
طبــق اعــالم قبلــی، تیــم ملــی روز 28 اســفند پشــت درهــای 
بســته، دیــداری تدارکاتــی بــا عــراق برگــزار می کنــد و همــان 

شــب بــا چارتــر راهــی قطــر می شــود.
    برنامه دیدارها

ــال کشــورمان پنجشــنبه 3 فروردیــن 96 ســاعت  تیــم فوتب
ــود  ــد ب ــم خواه ــن تی ــان ای ــر میهم ــه در قط  20 و 30 دقیق
ــل  و سه شــنبه 8 فروردیــن 96 در ورزشــگاه آزادی و در مقاب
80 هــزار تماشــاگر ســاعت 16 و 30 دقیقــه پرشــور میزبــان 
چیــن خواهــد بــود تــا آخریــن گام هــا را بــرای رســیدن بــه 

جــام جهانــی 2018 روســیه بــردارد. 
داریــم  موفقیــت  آرزوی  ملــی کشــورمان  تیــم   بــرای 
و امیدواریــم بــا پیــروزی در ایــن دیدارهــا و بازی هــای 

ــم. ــزار کنی ــور برگ ــود را در کش ــی صع ــن مل ــده، جش آین
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ورزشــگاه امــام رضــا روز 24 اســفند در حالــی رســما 
ــران اوج  ــال ای ــال 95، فوتب ــه در س ــود ک ــاح می ش افتت
ورزشگاه ســازی مــدرن را تجربــه کــرده اســت. پــس 
از افتتــاح ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان و غدیــر 
ــک ورزشــگاه شــیک و مــدرن  ــه ی ــت ب اهــواز، حــاال نوب

ــام  در مشــهد رســیده اســت. ورزشــگاه ام
رضــا)ع( بــا طــرح ورزشــگاه آزتــک در ســال 
1986 امــا در ابعــاد کوچک تــر ســاخته شــده، 
مــدرن  کالســیک،  خوش فــرم،  شــیک، 
ــاس  ــه آدم احس ــال ب ــر ح ــه ه ــت و ب اس
ــودن می دهــد. ورزشــگاه امــام  پیشــرفته ب
رضــا بی ســروصدا، منســجم و بی تبلیــغ 

ســاخته شــده و می توانــد ســال ها آبــرو و وجهــه فوتبــال 
مــا را نگــه دارد. ایــن ورزشــگاه، بــا وجــود پارکینگ شــش 
طبقــه، رســتوران و... ، کامل تریــن ورزشــگاه ایــران اســت. 
ورزشــگاه جدیــد شــیراز نیــز بــه نــام آزادی یــا میــان رود یا 
حافظیــه جدیــد یــا هــر اســم دیگــر، رو بــه اتمــام اســت. 

ــگاهی  ــل، ورزش ــام و کام ــای ت ــا قابلیت ه ــگاهی ب ورزش
کــه تمــام ســازه اش بتنــی اســت. ورزشــگاه میانــرود در 
ــی  ــه دال آلپ ــاد ب ــباهتی زی ــاختمان دوار، ش ــش س بخ

دارد. 
بــه جــای ورزشــگاه ناقــص شــهید باهنــر کــه کنفدراســیون 
از آن 30 اشــکال گرفتــه ورزشــگاهی بــه 
نــام مــس کرمــان ســاخته شــده کــه 
شــباهت زیــادی بــه ورزشــگاه میانــرود 
ــری  ــزار نف ــگاه 30 ه ــیراز دارد. ورزش در ش
ورزشــگاهی  تنهــا  خوشــبختانه  مــس 
اســت کــه ظاهــرا پیســت بی خاصیــت 
ــه  ــه در هم ــتی ک ــدارد؛ پیس ــی ن دوومیدان
ورزشــگاه های فوتبــال ســاخته شــده، امــا از آن اســتفاده 
نمی شــود! همچنیــن فــوالد خوزســتان بــه زودی صاحــب 
مدرن تریــن ورزشــگاه اختصاصــی در ایــران خواهــد شــد 
و در ورزشــگاهی کــه شــباهت بســیار بــه ورزشــگاه امــام 
ــرد. ورزش 3 ــد ک ــزار خواه ــش را برگ رضــا دارد، بازی های

ایران پس از سال ها استادیوم دار شد
مشــکالت مالــی کــه از هفته هــا پیــش زمینــه نارضایتــی 
بازیکنــان اســتقالل را فراهــم کــرده بــود، در آســتانه دیــدار 
ــان  ــگ قهرمان ــتان در لی ــده ازبکس ــر نماین ــم براب ــن تی ای

آســیا دردسرســاز شــد. 
تیــم فوتبــال اســتقالل در هفتــه ســوم رقابت هــای لیــگ 

در  امــروز   19 ســاعت  آســیا  قهرمانــان 
ورزشــگاه آزادی بــه مصــاف تیــم لوکوموتیــو 
ــم در دو  ــن تی ــت. ای ــد رف ازبکســتان خواه
 دیــدار گذشــته صاحــب یــک شکســت 
و یــک پیــروزی شــده و بــرای صعــود بایــد 
نماینــده ازبکســتان را ببــرد. ایــن در حالــی 
اســت کــه مشــکالت مالــی کــه از هفته هــا 

قبــل آغــاز شــده و زمینــه نارضایتــی بازیکنــان اســتقالل را 
فراهــم کــرده، ایــن بــار دردســر جدیــدی را بــرای ایــن تیــم 
ــن  ــی از تاثیرگذارتری ــت یک ــه غیب ــرده و منجــر ب ایجــاد ک
بازیکنــان ایــن تیــم در اردوی شــبانه روزی شــده اســت. 

ــته اردوی  ــتقالل از روز گذش ــان اس ــه بازیکن ــی ک در حال

ــی در  ــا کاوه رضای ــد، ام ــاز کرده ان ــود را آغ ــبانه روزی خ ش
ــه  ــاره گفت ــت. در این ب ــرده اس ــدا نک ــور پی ــن اردو حض ای
می شــود او بــه دلیــل مشــکالت مالــی حاضــر بــه حضــور 

ــت.  ــده اس در اردو نش
ــا کاوه  ــتند ت ــالش هس ــتقالل در ت ــگاه اس ــئوالن باش مس
رضایــی را راضــی بــه حضــور در اردو کننــد تــا 
بــرای دیــدار بــا لوکوموتیــو مشــکلی نداشــته 

باشــند. 
گفتنــی اســت روز پنجشــنبه ســید رضــا 
افتخــاری، مدیــر عامــل اســتقالل، بــه تمرین 
بازیکنــان  بــا  آمــد و نزدیــک 2 ســاعت 
ــه  ــتقالل ب ــل اس ــر عام ــرد. مدی ــو ک گفت وگ
ــر شــنبه ده درصــد از  ــا ظه ــود ت ــول داده ب ــش ق بازیکنان
ــت  ــدازه بیس ــه ان ــردازد و ب ــا را می پ ــرارداد آن ه ــول ق پ
ــه آن هــا چــک تضمینــی می دهــد. اتفاقــی  درصــد هــم ب
کــه بــه ســرانجام نرســید و دلخــوری شــدید اســتقاللی ها 

ــر ــال داشــته اســت. مه ــه دنب را ب
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دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

نهم دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید 

بهشتی  ، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. ضمنا نشر آگهی هزینه ندارد. 

شماره :39621 / م الف دادیار  شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – امیر حسین نقوی

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   9509980350300424: پرونده  شماره   9510100350311050  : ابالغنامه  شماره 

: 1395/12/16 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر جعفر پور بطرفیت  تاریخ تنظیم   950532:

آقای داود کیان ارثی نسبت به دادنامه شماره 9509970350301687 صادره از 3 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان باتوجه به عدم وجود آدرس مشخص از آقای داود کیان ارثی مراتب نشر آگهی تا با مراجعه به 

شعبه و دریافت دادخواست و ضمائم حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی به این دادگاه اعالم نمایید یابه دادگاه 

تحویل دهید . واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.

شماره :39643/م الف مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمود عبدالهی

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  :9209980350500984شماره  پرونده  شماره   9510100350512897  : ابالغنامه  شماره 

:921027 تاریخ تنظیم : 1395/12/11 در خصوص تجدید نظر خواهی استان  قدس رضوی بطرفیت 1- 

احمد رضا 2- محمد رضا 3- فرنگیس کالنتری  نسبت به دادنامه شماره 9509970350501702 صادره 

از شعبه  5 دادگاه حقوقی در پرونده 921027 ح 5 تجدید نظر خواهی با توجه به مجهول المکان بودن 

تجدید نظر خواندگان از طریق نشر آگهی ابالغ میشود.  مقتضی است حسب ماده  344 قانون آئین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت 

اخطاریه  به این دادگاه اعالم نمایید یابه دادگاه تحویل دهید . واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال میگردد.شماره :39595/م الف

 مدیر دفتر دادگاه  حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – داوود طبرزدی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980351300036شماره  پرونده:  9510100351312880شماره  ابالغنامه:  شماره 

940048 تاریخ تنظیم: 1394/12/16 خواهان آقایان اکبر نرگس و مسعود و پروین و فرزانه و پروانه 

به طرفیت  ارثی   نیما کیان  و  آقایان حبیب محمدی  بوکالت  پری کیوانداریان  و خانم  همگی جمدی 

خواندگان رضوان و مری و بتول و عفت ورافت و بهجت و حسین و علیرضا همگی پور جلیلی و رضا 

زینعلی و رقیه بیگم حسینی و تقی رییسی و صغری رنجکش و حسن و محمد زارع و رضا عبدالهی 

و حمید ابراهیمی و ناصر عامری و مصطفی و حسین و غالمرضا مومنی و نصرت اله قایدی و شاهپور 

اکبریان و محمد بهمنی و اصغر ذهنی زاده و حبیب مرادی  بخواسته اثبات برابر بودن سهم و اصالح سند 

رسمی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه  9409980351300036ثبت 

گردیده که جهت مالحظه نظریه کارشناس و اضهار هرگونه مطلبی اثباتا و نفیا  به علت مجهول المکان 

بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

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

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

شماره: 39623/م الف دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950601 خواهان علی آرام   دادخواستی مبنی بر مطالبه ی  مبلغ 39/500/000 

ریال بابت خسارت ناشی از تصادف   به طرفیت جمشید گل چین   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز ............  مورخ 96/2/9 ساعت 18 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 

خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 

، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی 

پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 

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

قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 39534 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980359501645شماره  پرونده:  9510100354307971شماره  ابالغنامه:  شماره 

آبادی  بید  شیرانی  سهیال  خانم  و  شهبازی  علیرضا  آقای  شکات   1395/12/01 تنظیم:  تاریخ   951403

شکایتی به طرفیت آقای جواد جبار زارع به اتهام ضرب و جرح و تهدید   تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو  اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 458ارجاع 

و به کالسه  951403ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/31 ساعت 08:30تعیین شده است. به 

علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه 

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

می شود تا متهم  پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 37691/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی 

سابق ( – زهرا توکلی فارفانی 

دادنامه
کالسه پرونده: 950852 شماره دادنامه: 2071-950-1395/11/14 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل 

اختالف خواهان: مسعود رحمتی نژاد به نشانی: اصفهان-خ آتشگاه بعد از پارک بهشت پ57 خوانده: 

سید حسین آبرودی حسینی زاد به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 

شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مسعود رحمتی نژاد به طرفیت آقای سید حسین آبرودی 

حسینی زاد به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال  وجه چک به شماره 708893 و 

708892 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

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

ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و سیصد و شصت هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

)95/7/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 39558/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 887/95 شماره دادنامه: 1110-95/11/11 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 

پالک 3 کد  توحید  خیابان  ابتدای  آذر  پل   – اصفهان  نشانی:  به  اقتصاد   مهر  بانک  اصفهان خواهان: 

پستی 8013644595 وکیل: خانم نسرین موم ساز به نشانی: اصفهان– خ رحیم ارباب – روبروی بانک 

حمید  2-آقای  شاپورآبادی  احمدی  بهزاد  1-آقای  خوانده:   9 واحد   3 طبقه  بلوط  مجموعه  کشاورزی 

 1 بهاران  خردمند  خ  غرضی  خ  خ کاوه  2-اصفهان  المکان  مجهول   -1 نشانی:  به  شاپورآبادی  احمدی 

پالک اول کد پستی 8196735496 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 

متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و 

بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد  به 

وکالت نسرین موم ساز به طرفیت 1-آقای بهزاد احمدی شاپورآبادی 2-آقای حمید احمدی شاپورآبادی 

بخواسته مطالبه مبلغ 48/753/451 ریال وجه قسمتی از  یک فقره چک به شماره 95/3/17-172141  

عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 

اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 

در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 

از اشتغال ذمه خوانده/خواندگان به خواهان را حکایت می کند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 

استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 

حکم به محکومیت خواندگان تضامنی به پرداخت مبلغ 48/753/451 ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت 2/228/840 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارات 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 95/3/17 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 

مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود. 

شماره: 38990/م الف قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف 

دادنامه
کالسه پرونده: 1113/95 شماره دادنامه: 1489-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد بنشانی:  وکیل:نسرین موم ساز نشانی: اصفهان– خ رحیم ارباب –بعد 

از کوچه 14  مجموعه بلوط طبقه 3 واحد 9 خوانده:1-مهرداد کیوانداریان 2-حمید سارنج بنشانی: هردو 

مجهول المکان خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دعوی نسرین موم 

به خواسته مطالبه  به طرفیت 1-مهرداد کیوانداریان 2-حمید سارنج  اقتصاد  بانک مهر  از  بوکالت  ساز 

عهده  به   95/4/10-   1493/396311/50 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال    104/580/148 مبلغ 

اصول  بقای  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  قانونی  از  مطلق خسارات  انضمام بخشی  به  بانک ملت 

اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و صدور  خواهان  ید  در  مستندات 

از  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خواندگان  ذمه 

در  پسندی  و محکمه  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  در جلسه حضور  آگهی  نشر  طریق 

لذا دعوی خواهان علیه خواندگان  ننموده،  ارائه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام 

 522 و   519 و   515 و   198 و   تجارت  قانون   314 و   313 مواد  به  مستندًا  رسد که  می  نظر  به  ثابت 

قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 104/580/148 ریال  بابت 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  اصل خواسته و مبلغ 3/629/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا    )  95/4/10( موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت 

واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رأی  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  مرجع  همین   در 

می باشد. 

شماره: 39003/ م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 1111/95 شماره دادنامه: 1490-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف 

ارباب  بنشانی:  وکیل:نسرین موم ساز نشانی: اصفهان– خ رحیم  اقتصاد  بانک مهر  اصفهان خواهان: 

–بعد از کوچه 14  مجموعه بلوط طبقه 3 واحد 9 خوانده:1-مهری زرین کمرفرادنبه 2-حمیدرضا زرین 

کمرفرادنبه بنشانی: هردو مجهول المکان خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی نسرین موم ساز بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1-مهری زرین کمرفرادنبه 

2-حمیدرضا زرین کمرفرادنبه به خواسته مطالبه مبلغ 61/747/391 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 

767770  -95/4/10 به عهده بانک کشاورزی به انضمام بخشی از  مطلق خسارات قانونی با عنایت 

به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان 

علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و  198 و 515 و 

519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 61/747/391 

طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/558/680 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/4/10 (  تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

 واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 

شماره: 38994/ م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 1109/95 شماره دادنامه: 1492-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد بنشانی:  وکیل:نسرین موم ساز نشانی: اصفهان– خ رحیم ارباب –بعد 

از کوچه 14  مجموعه بلوط طبقه 3 واحد 9 خوانده:1-جواد قاسمی 2-قاسم قدرخواه بنشانی: هردو 

مجهول المکان خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دعوی نسرین 

موم ساز بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1-جواد قاسمی 2-قاسم قدرخواه به خواسته مطالبه 

مبلغ 56/054/531 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 493923  -95/4/10 به عهده بانک کشاورزی 

به انضمام بخشی از  مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 

حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به 

مواد 313 و 314 قانون تجارت و  198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 

بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 56/054/531 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2/416/260 ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهای 

موصوف )95/4/10 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 39001/ م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 760/95 شماره دادنامه: 1330-95/12/7  مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف 

کوچه  بهارستان  خ  آباد  دولت  صنعتی  منطقه  اصفهان–  بنشانی:  رزدان  محمدرضا  خواهان:  اصفهان 

سوم پ147 خوانده: کیومرث قنبری بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای 

محمدرضا رزدان به طرفیت آقای کیومرث قنبری به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته 

و  و 95/3/13-542918  و 95/3/13-542917   95/3/13-542920 داری کل  به شماره خزانه  های 

542919-95/3/13  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 

که ظهور در  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 

در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و 

ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد307و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 

آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/870/000  ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر 

مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/6 لغایت تاریخ 

وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 

محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 38960/ م الف قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 867/95 خواهان گل پری محمدی و مریم-پیمان-بهنام همگی محمدی 

دادخواستی مبنی بر ابالغ نظریه کارشناسی به طرفیت محمدعلی محمدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است  تعیین گردیده  ابالغ  از  هفته پس  برای یک 

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

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

8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

خواهد شد.

شماره: 39480/م الف مدیر دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دلخوری شدید استقاللی ها از بی پولی
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پروانه شریفیسرویس اجتماعی

علیرضــا قاســمی، رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، در گفت وگــو بــا کیمیــای 

وطــن گفــت: اورژانــس پیش بیمارســتانی زیرمجموعــه 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســت کــه 
ایــن مرکــز متولــی مدیریــت ســامت در حــوادث بــوده و در 
ــار دارد.  ــن مــوارد اورژانــس پیش بیمارســتانی را در اختی ای
ــوارد  ــه م ــس پیش بیمارســتانی، رســیدگی ب ــه اورژان وظیف
 فوریت هــای پزشــکی و ارائــه خدمــات بــه مصدومــان 

و بیماران اورژانسی است. 
علیرضــا قاســمی  ادامــه داد: اورژانــس پیش بیمارســتانی 
و  جدیــد  پایگاه هــای  راه انــدازی  منظــور  بــه  اصفهــان 
توســعه نــاوگان بــر اســاس برنامــه توســعه چهــارم و پنجــم 
در شهرســتان اصفهــان از ابتــدای ســال، چهــار پایــگاه 
ــدازی پایگاه هــای جدیــد  ــدازی کــرده کــه راه ان جدیــد راه ان
بــا هــدف کاهــش مأموریــت پایگاه هــای ُپرمأموریــت بــوده 

اســت.
    کمبود نیروی انسانی

ــوم  ــگاه عل ــتانی دانش ــس پیش بیمارس ــس اداره اورژان رئی
پزشــکی اصفهــان تصریــح کــرد: بزرگ تریــن مشــکل 

ــانی  ــروی انس ــان نی ــتانی در اصفه ــس پیش بیمارس اورژان
اســت. راه انــدازی پایگاه هــای جدیــد نیازمنــد نیــروی 
انســانی اســت؛ مــا نیــروی انســانی دانش آموختــه بومــی 
در اســتان اصفهــان بســیار کــم داریــم و بــه همیــن دلیــل 

نمی توانیــم پایگاه هــای زیــادی را راه انــدازی کنیــم. 
قاســمی ادامــه داد: مــا در مباحــث آمبوالنــس، اعتبــار، دارو 
و تجهیــزات مشــکلی نداریــم و عمــده مشــکل مــا بــه بحث 
ــتخدام های  ــه اس ــاز ب ــه نی ــردد ک ــانی برمی گ ــروی انس نی
ــبختانه  ــه خوش ــان اینک ــا بی ــروری دارد. وی ب ــد ض جدی
امســال آزمــون اســتخدامی سراســری انجــام شــد، اظهــار 
کــرد: قــرار اســت بــا توجــه بــه آزمــون اســتخدامی، تعــداد 
272 نفــر از کل اســتان پرســنل فوریت هــای پزشــکی 
اســتخدام کنیــم کــه از ایــن نفــرات، تعــدادی بــه سیســتم 
ــد.  ــد ش ــت خواهن ــل وضعی ــم تبدی ــدادی ه ــه و تع اضاف
 ایــن مقــام مســئول در حــوزه ســامت بــه اقدامــات 
و عملکــرد اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اشــاره کــرد 
و گفــت: راه انــدازی تعمیــرگاه مرکــزی آمبوالنس هــای 
بنــز اســپرینتر کــه هزینه هــای زیــادی را بــه سیســتم 
دانشــگاه تحمیــل می کــرد، از مهم تریــن اقدامــات مــا 
ــی  ــی، صرفه جوی ــاد مقاومت ــه اقتص ــه ب ــا توج ــه ب ــوده ک ب
ــه دســت آمده از ایــن  ــارات ب اقتصــادی انجــام شــد و اعتب

صرفه جویــی در توســعه نــاوگان اســتفاده می شــود. 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــود تصری ــوی خ ــه گفت وگ وی در ادام
بــه اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت در کشــور نــاوگان 
 315 اســپرینتر  بنــز  پیشــرفته  آمبوالنس هــای  جدیــد 
اســتان  اورژانــس پیش بیمارســتانی در شهرســتان های 

ــع شــد.  ــم توزی ــان ه اصفه

رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اصفهــان دربــاره 
کــرد:  خاطرنشــان  آمبوالنس هــا  ایــن  توزیــع  نحــوه 
ــن  ــا بهتری ــود ت ــا پوشــش جاده هــا ب ــت م ــن اولوی مهم تری
در  دیزیــل هســتند،  دارای ســوخت  آمبوالنس هــا کــه 
جاده هــا مســتقر شــوند؛ ایــن آمبوالنس هــا همــه امکانــات 

ــت. ــنل را داراس ــات پرس ــان و خدم ــه مصدوم ــک ب کم
    اورژانس، هیچ زمانی متوقف نمی شود

قاســمی دربــاره ظرفیــت پذیــرش اورژانــس از دانش آموختگان 
متوقــف  زمانــی  هیــچ  اورژانــس  رشــته گفــت:  ایــن 
نمی شــود و قطعــا در برنامــه پنجــم و ششــم هــم توســعه 
وجــود دارد کــه بــه معنــای ایــن اســت کــه ظرفیــت 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــام نخواه ــته تم ــن رش ــرش در ای پذی
ــردن  ــن ک ــن جایگزی ــد و همچنی ــای جدی توســعه پایگاه ه

ــت.  ــدف اس ــورد ه ــته م ــای بازنشس نیروه
ــوم  ــگاه عل ــتانی دانش ــس پیش بیمارس ــس اداره اورژان رئی
ــن  ــا آخری ــق ب ــرد: مطاب ــان ک ــان خاطرنش ــکی اصفه پزش
نظرســنجی انجام شــده، بیــش از 70 درصــد از خدمــات 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پیش بیمارســتانی  اورژانــس 
ــدی، نشــان دهنده  ــن رضایتمن ــد. ای ــت دارن ــان رضای اصفه
خدمت رســانی صادقانــه پرســنل اســت کــه امیدواریــم بــه 

ــن نحــو انجــام شــود.  بهتری
ایــن مســئول در حــوزه ســامت خاطرنشــان کــرد: روزانــه از 
اورژانــس پیش بیمارســتانی 4 هــزار امدادخواهــی درخواســت 
ایــن تعــداد، بعضــی بــرای مشــاوره  از   می شــود کــه 
و مــوارد غیــر از وظایــف ماســت و فقــط حــدود 10 درصــد 
ــانی  ــزام و خدمت رس ــه اع ــر ب ــت، منج ــورد اس ــه 400 م ک

می شــود.

 علیرضا قاسمی، رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در گفت وگو با کیمیای وطن:

 کمبود نیروی انسانی 
بزرگ ترین مشکل اورژانس پیش بیمارستانی

توزیع پیک نوروزی اختیاری است
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: 
توزیــع پیــک شــادی در اختیــار 
ــان  ــدارس و معلم ــتان ها، م اس
اســت و هیــچ اجبــاری در آن 
وجــود نــدارد. بعضــی از مدارس 
اقــدام بــه توزیــع پیــک شــادی 
ــان  ــی در می ــات آموزش مؤسس
ــغ 7  ــت مبل ــا دریاف ــا ب ــن پیک ه ــد. ای ــوزان کرده ان دانش آم
ــات  ــا تعطی ــوزان داده می شــود ت ــه دانش آم ــان ب ــزار توم ه
نــوروزی خــود را بــا پرکــردن پیــک نــوروزی موسســاتی کــه 
ــرورش نیســت  ــی هــم مــورد تأییــد وزارت آمــوزش و پ خیل
بگذراننــد. در همیــن ارتبــاط فخرالدیــن دانش آشــتیانی 
می گویــد: ایــن کار درســتی نیســت. بهتــر ایــن اســت کــه ایــن 

کار انجام نگیرد. 
وی دربــاره پیــک نــورزی دانش آمــوزان نیــز بیــان کــرد: 
تولیــد و توزیــع پیــک شــادی در اختیــار اســتان ها، مــدارس 

ــر و معلمــان اســت. مه

هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات
رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
ســاالنه حــدود 17 هــزار نفــر در ســال جــان خــود را از دســت 
می دهنــد، گفــت: ســومین کمپیــن مــددکاری اجتماعــی 
ــعار  ــا ش ــوروز 96 ب ــی در ن ــات رانندگ ــگیری از تصادف و پیش

ــدازی شــد.  ــی« راه ان ــدارا در رانندگ »م
ســید حســن موســوی چلــک ادامــه داد: طبــق اعــام 
ــون مصــدوم ناشــی  ــس در 30 ســال گذشــته 15 میلی مجل
از حــوادث رانندگــی در ایــران داشــتیم. برخــی معتقدنــد کــه 
ــی در  ــات رانندگ ــی تصادف ــادی و اجتماع ــای اقتص هزینه ه
ــی  ــد ناخالــص داخل ــا 8 درصــد تولی ــن 6 ت حــال حاضــر بی
ایــران را شــامل می شــود؛ در حالــی کــه در بعضــی از کشــورها 

ــا 2 درصــد اســت. ایســنا ــن رقــم 1.5 ت ای

اجرای طرح محله سبز در کرمان
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
کرمــان از اجــرای طــرح محلــه ســبز از 15 فروردین مــاه ســال 

96 در ایــن شــهر خبــر داد. 
ــه   ــاره و ب ــرح دوب ــن ط ــرد: ای ــار ک ــیف الهی اظه ــان س ایم
ــی  ــارکت های مردم ــازمان مش ــکاری س ــا هم ــدی ب ــور ج ط
شــهرداری و مشــارکت شــهردار محله هــا اجــرا می شــود. 
وی گفــت: در ایــن طــرح، توســط کارشناســان ســازمان 
ــای  ــودکان مهده ــه ک ــهرداری ب ــبز ش ــای س ــا و فض پارک ه
کــودک، آموزش هایــی در زمینــه آشــنایی بــا گل و گیــاه 
و رفتــار شــهروندی در پارک هــا و فضاهــای ســبز ارائــه 

ایرنــا می شــود. 

اخبار کوتاه

 ایستگاه های دوچرخه شهر اصفهان 

دو برابر می شود
ــی  ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
نیک اندیــش وابســته به شــهرداری 
ــان گفــت: در حــال حاضــر  اصفه
ــهر  ــه در ش ــتگاه دوچرخ 51 ایس
اصفهــان فعــال اســت کــه در 
آینــده تعــداد ایــن ایســتگاه ها 
بــه عــدد 100 می رســد و افزایــش 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــا طحانی ــت. احمدرض ــد داش ــری خواه دو براب
ــه  شــهر اصفهــان، یکــی از اولیــن شــهرهای ایــران اســت کــه ب
دوچرخــه نــگاه ویــژه ای داشــته اســت. وی ادامــه داد: یکــی از 
مهم تریــن راهکارهایــی کــه می توانــد شــهر اصفهــان را از معضــل 
ــات  ــوا نج ــی ه ــت محیطی و آلودگ ــای زیس ــک، عارضه ه ترافی
دهــد، اســتفاده از دوچرخــه اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 
دو ســال گذشــته 70 کیلومتــر مســیر دوچرخــه در شــهر اصفهــان 
ایجــاد شــده، تصریــح کــرد: برنامه ریزی هــای الزم بــرای ایجــاد 
100 کیلومتــر مســیر دیگــر دوچرخه ســواری انجــام شــده اســت. 
وی در ادامــه بــه فعالیــت 51 ایســتگاه دوچرخــه در شــهر 
ــهرداری  ــراهای ش ــزود: دوچرخه س ــرد و اف ــاره ک ــان اش اصفه
اصفهــان عــاوه بــر ارائــه دوچرخــه، در زمینــه مشــاوره و 
ــام  ــهروندان انج ــه ش ــژه ای ب ــانی وی ــم خدمت رس ــرات ه تعمی

می دهند. ایمنا

پرهیز از خطر، آرامش در سفر
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا شــعار پلیــس راهــور 
در نــوروز 96 را »پرهیــز از خطــر، آرامــش در ســفر« اعــام کــرد. 
ــاران  ــوروزی همی ــاش ن ــری در مراســم آماده ب ــی مه ســردار تق
ــکاری  ــرای هم ــرورش ب ــوزش و پ ــت: از وزارت آم ــس گف پلی
ــوزان  ــور دانش آم ــس و همین ط ــار پلی ــرح همی ــعه ط  در توس
و خانواده هایشــان تشــکر می کنــم. ایــن همایــش بــه مناســبت 
نــوروز 96 برگــزار شــده و در واقــع آماده بــاش همیــاران پلیــس 
 بــرای نــوروز 96 اســت. امیــدوارم همــه مــا بــا رعایــت قوانیــن 
و مقــررات ســال خوبــی داشــته باشــیم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــک  ــه ترافی ــی ب ــرای نظم بخش ــی ب ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
ــدادی از  ــی تع ــات رانندگ ــفانه در تصادف ــت: متاس ــت، گف اس

ــد.  همــکاران مــا جــان خــود را از دســت داده ان
مهــری بــا بیــان اینکــه همیــاران پلیــس باعــث کاهــش تصادفات 
و جان باختــگان ایــن حــوادث شــده اند، افــزود: نقــش همیــاران 
ــک  ــگ ترافی ــش فرهن ــث افزای ــوده و باع ــل ب ــس بی بدی پلی
ــان بــوده ام. مهــری  شــده اســت و مــن خــود شــاهد کمــک آن
ــر،  ــز از خط ــوروز 96 را پرهی ــور در ن ــس راه ــال پلی ــعار امس ش
آرامــش در ســفر اعــام کــرد و از دانش آمــوزان خواســت کــه در 
چهارشنبه ســوری نیــز مراقــب خــود باشــند و از انجــام کارهــای 

خطرنــاک بپرهیزنــد. پلیــس

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

مدیــر فنــاوری و ارتباطــات علمــی دانشــگاه کاشــان گفــت: 
تیــم دانشــجویی شــهاب 6 دانشــگاه کاشــان در پنجمیــن 
ــران دوم شــد. دکتــر علیرضــا  دوره مســابقات کن ســت ای

فرجــی بــا بیــان اینکه ایــن دوره از مســابقات 
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــی  ــی فضای ــز مل ــوری )مرک ــت جمه ریاس
و  سنجشــی ارتباطی  دو کاس  در  ایــران( 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــافی برگ علمی اکتش
تیــم دانشــگاه کاشــان در بیــن 8 تیــم 
مرحلــه نهایــی، موفــق بــه کســب رتبــه دوم 

در بخــش مأموریــت سنجشــی ارتباطی شــد. وی اعضــای 
تیــم شــهاب دانشــگاه کاشــان را مهــدی امینی نیــک، 
ــروج،  ــد م ــید وحی ــد، س ــا زورآون ــادری، پوی ــا به امیررض
محمدجــواد ملکــی و علیرضــا فرجــی عنــوان کــرد و افزود: 
پنجمیــن دوره مســابقات کن ســت توســط پژوهشــگاه 

هوافضــا، وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و بــا حمایــت 
مرکــز ملــی فضایــی ایــران در روز 7 اســفندماه 1395 
ــگاه های  ــز و دانش ــب از مراک ــای منتخ ــور تیم ه ــا حض ب
سراســر کشــور در محــل فــرودگاه آزادی برگــزار شــد. 
کن ســت یــک ســامانه بســیار ســاده مکاترونیکــی اســت 
ــش  ــه ای از دان ــوان زیرمجموع ــه عن ــه ب ک
رباتیــک فضایــی مطــرح می شــود. نــام 
ــه اســتاندارد ســاخت  ــر پای ــن ســامانه ب ای
ابعــاد  در  کــه  ماهــواره ای  هــم ارز  آن 
قوطــی نوشــابه اســت، برگزیــده شــده 
ــه  ــامل هم ــد ش ــت بای ــک کن س ــت. ی اس
از  ماهــواره  یــک  اساســی  بخش هــای 
ــان  ــت داده و فرم ــوان، مدیری ــتم های ت ــه زیرسیس  جمل
ــه صــورت مســتقل عمــل  ــد ب ــا بتوان ــرات باشــد ت و مخاب
ــای  ــه معن ــن )can( ب ــای ک ــت از واژه ه ــد. واژه کَن َس کن
ــه  ــف واژه )satellite( ب ــه مخف ــت )sat( ک ــی و س قوط

ــای ماهــواره اســت، ســاخته شــده اســت. معن

داروخانه هــا  در  بــه کار  از عاقمنــدان  آگهــی دعــوت    
و مراکــز دارویــی، از جملــه آگهی هایــی اســت کــه در میــان 
ــوال  ــده می شــود. معم ــا دی ــدی روزنامه ه صفحــات نیازمن
ــه  ــود ک ــح داده می ش ــا توضی ــن دوره ه ــان ای ــه متقاضی ب
نیــازی بــه تحصیــات مرتبــط نداریــد و می توانیــد بــا هــر 

ــن دوره هــا شــرکت  ــی در ای مــدرک تحصیل
ــا مشــغول  ــت در داروخانه ه ــد و در نهای کنی
ــن کار تخصصــی  ــا ای ــا آی ــه کار شــوید. ام ب
نیــازی بــه آموزش هــای تخصصــی از ســوی 
نهادهــای مربوطــه یــا دســت کم مراکــز 
مــورد تأییــد وزارت بهداشــت و انجمن هــای 
تخصصــی ایــن حــوزه نــدارد؟ و اینکــه چقدر 

می تــوان بــه مــدارک ارائه شــده تبلیغــی در روزنامه هــا 
اعتمــاد کــرد؟ 

ــران  ــر انجمــن داروســازان ای ــدی ســجادی، دبی ــر مه دکت
ــی  ــور کل ــه ط ــت: ب ــح داد و گف ــوص توضی ــن خص در ای
درخصــوص افــراد شــاغل در داروخانه هــا، نکتــه مهــم 

ــه  ــود و آیین نام ــون موج ــاس قان ــر اس ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــئوالن  ــارت مس ــت نظ ــد تح ــراد بای ــن اف ــا، ای داروخانه ه
 فنــی داروخانــه فعالیــت کننــد؛ ایــن یــک اصــل اساســی 
کاس هــای  دربــاره  داد:  ادامــه  وی  اســت.  پایــه  و 
از  خصــوص  ایــن  در  الزم  آموزش هــای  نســخه پیچی 
ســوی انجمــن داروســازان ایــران در سراســر 
ــه داوطلبــان  کشــور تــدارک دیــده شــده و ب
ارائــه می شــود و در پایــان ایــن دوره هــا 
نیــز بــرای ایــن افــراد، پرونــده و گواهینامــه 

معتبــر ارائــه می شــود. 
دبیــر انجمــن داروســازان تاکیــد کــرد: نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه بــر اســاس دســتورکار 
ســازمان غــذا و دارو، تنهــا گواهینامــه معتبــر در ایــن 
ــت.  ــران اس ــازان ای ــن داروس ــه انجم ــوط ب ــوص مرب خص
ــد  ــه فعالیــت می کنن ــن زمین ــد مراکــزی کــه در ای هــر چن
ــد دوره هــای انجمــن  ــراد بای ــی اف ــی نیســتند، ول غیرقانون

ــد. ایســنا ــز طــی کنن داروســازان را نی

آگهی »آموزش نسخه پیچی داروخانه« ، قانونی یا غیرقانونی؟دانشگاه کاشان در مسابقات کَن َست ایران دوم شد

حتما بخوانید!
پرهیز از خطر، آرامش در سفر
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رش

س: آ
عک

 

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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و 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 139560302023001622مورخ 1395/11/30 خانم ایران کتیرائی    به شماره 

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

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

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

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

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

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

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

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

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

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

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

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

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

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

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

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

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

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

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

محرز گردیده است.

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

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

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

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

محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/23 

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

دادنامه
حل  شورای   17 شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/11/30-1291 دادنامه:  شماره   762/95 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: محمدرضا رزدان بنشانی: اصفهان– منطقه صنعتی دولت آباد خ بهارستان 

تاریخ  به  خواسته: گردشکار:  المکان  مجهول  بنشانی:  لیاقت  حسین  خوانده:  پ147  سوم  کوچه 

با عنایت به محتویات پرونده کاسه 762/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضا  95/11/9 شعبه هفدهم 

محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمدرضا رزدان به طرفیت آقای حسین لیاقت 

به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال موضوع وجه دو فقره چک به شماره 91/6/25-422008 

و 369125-91/3/15 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و 

مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا 

دعوای خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313-314  قانون تجارت و مواد 198 

و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/795/000  ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

سررسید چکهاتا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 

پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 38961/ م الف قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   16 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/11/26-963 دادنامه:  شماره   521/95 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: فاطمه تقی زاده اصل بنشانی: تهران نیاوران منظریه پ46  خوانده:1-یاسر 

جمشیدی نیا 2-ناصر جمشیدی نیا بنشانی: هردو مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورادعوی خانم فاطمه تقی زاده اصل به طرفیت 1-یاسر جمشیدی نیا 2-ناصر جمشیدی 

-976710 شماره  به  چک  وجه  ریال   میلیون  سی  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نیا 

به  با توجه  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  بانک سپه  به عهده  95/2/30 و 95/4/30-976706 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است 

لذا به استناد مواد 313 و 310  قانون تجارت و  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال  بابت اصل 

خواسته و مبلغ 1/600/000ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 

باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد.بدیهی است خوانده ردیف دوم نسبت به یک فقره از چکها به مبلغ 

15/000/000ریال ضمانت نموده است.

شماره: 38946/ م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   11 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/5/18-867 دادنامه:  شماره   950378 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: احمد کوه طوری بنشانی: اصفهان خ فروغی کوچه بهارستان کوچه شهید 

با عنایت به محتویات  ربانی پاک11خوانده:مهدی زهتاب بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی قاضی شورا در خصوص دعوی احمد کوه طوری به طرفیت مهدی زهتاب به خواسته 

مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره 901546  -94/9/10  به عهده بانک ملی ایران به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 

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

و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 310  

قانون تجارت و  198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/260/000ریال بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی 120/000ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ فوق (  تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

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

نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 38962/ م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980351300053  شماره  اباغنامه:9510100351312859  شماره 

شعبه:950056 تاریخ تنظیم:1395/12/16 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: فاطمه بیگم 2- نام 

خانوادگی:جمشیدیان 3- نام پدر: - 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای 

پیوست  به  این شعبه،  از  دادنامه شماره 1802 صادره  به  بطرفیت شما نسبت  سید مهدی سجادی 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی است حسب ماده 

346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 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 دسترسی به دفتر خدمات قضایی 

به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:39622/م الف شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباس      نام خانوادگی: حیدری نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:فریدون   نام خانوادگی:دیناری با وکالت 1-جواد پوالدی 2-فرزانه رجائیان 

نام پدر:محمدعلی نشانی محل اقامت: اصفهان –میدان قدس-خ مدرس-خ موسوی کوچه110 کوچه 

مسجد المهدی پ13 آدرس وکیل ها:میدان انقاب-مجتمع تجاری انقاب پ شماره 307محکوم 

به:به موجب رای شماره 785 تاریخ 95/8/10  حوزه 15 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خوانده به پرداخت 66/100/000 ریال بابت 

دو فقره چک به شماره های 851260-95/2/15 و 064289-95/1/15 بابت اصل خواسته و مبلغ 

1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک های موصوف لغایت زمان وصوصل در حق خواهان و نیز نیم عشر حق االجرایی در حق 

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

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 39553/ م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت:  نشانی محل  میرآبادی  خانوادگی: محسنی  نام  مظاهر       نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسین   نام خانوادگی: رست بر الیادرانی نام پدر:- نشانی 

محل اقامت: خ مشیرالدوله-مقابل انبار آگاهی سابق جنب گاراژ مفید روغن فروشی ملت محکوم 

به: به موجب رای شماره 1065 تاریخ 94/6/30  حوزه ش11 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

ریال   195000 مبلغ  و  تخلیه(  )زمان   94/6/12 لغایت   93/10/1 تاریخ  از  معوقه  اجور  بابت  خواسته 

هزینه دادرسی در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعام می گردد. ماده 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 39556/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 951027 شماره دادنامه: 9509976794402642-1395/11/26 مرجع رسیدگی: شعبه 

14 شورای حل اختاف خواهان: فریبرز شهابی قهفرخی به نشانی: اصفهان-شریف واقفی کوچه بهار 

بن بست دوم دست چپ پاک0 3 خوانده: حسین توسلی کجائی به نشانی: مجهول المکان شورا 

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

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای فریبرز شهابی 

به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000  ریال  وجه  آقای حسین توسلی کجائی  به طرفیت  قهفرخی 

چک به شماره 629396/42 و 629386/25 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ 

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

مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال  بابت 

اصل خواسته وسه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/5/22 و 91/3/22( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 39547/ م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951170   خواهان آقای عباس اله دادی دادخواستی مبنی بر: اعتراض 

ثالث به قرار تامین خواسته به طرفیت خانم سکینه شامگانی پور و آقای حمید پارسی  تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/2  ساعت 10/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

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

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

مجتمع شماره 2 شورای حل 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: 39579/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950772/95 خواهان غامرضا وفایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

به طرفیت مسلم حیدری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 96/2/4 ساعت  

15/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا 

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

این شعبه واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر- اول خیابان حاج رحیم ارباب –مجتمع شوراهای حل 

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

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 39569/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980358900776  شماره  اباغنامه:9510100353806873  شماره 

نام   -2 مهدی  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1395/12/16  تاریخ  شعبه:951579 

خانوادگی:کریمی کته شوری 3- نام پدر: علیرضا 4- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1396/02/12 

سه شنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 تاریخ حضور: 1396/02/12 ساعت حضور:11:30  در خصوص 

شکایت علی اسکندری انالوجهء علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

اباغ  انجام خواهد شد و  الکترونیک  اوراق قضائی به صورت  اباغ  اباغیه،  این  از دریافت  توجه: پس 

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

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

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

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

شماره:39587/م الف شعبه 112 کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1243/95 ش 52 ح خواهان جمال امینی موسی آبادی با وکالت آقای حسین 

اله منصوری تقدیم نموده و  محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت روح 

وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/16 ساعت 9/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

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

به این شعبه 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 52 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: 39606/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1547/95 خواهان ناصر عابدی دادخواستی مبنی بر: اعتراض ثالث به طرفیت 

حسین خورشی-محمدرضا صانعی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/13 ساعت 

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

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

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

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

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

 شد.

شماره: 39628/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

بــا همــت شــهرداری اصفهــان آییــن درختــکاری 
ــهر  ــای ش ــط عمومی ه ــانه و رواب ــاب رس ــژه اصح وی
اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات 
ــهرداری  ــت ش ــا هم ــان، ب ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
ــانه و  ــاب رس ــژه اصح ــکاری وی ــن درخت ــان آیی اصفه
ــگار  ــه یــاد خبرن روابــط عمومی هــای شــهر اصفهــان ب
ــهادت  ــه ش ــوریه ب ــه در س ــی ک ــن خزای ــهید محس ش
ــط عمومــی شــهرداری  ــر رواب رســید برگــزار شــد. مدی
اصفهــان در حاشــیه ایــن برنامــه ضمــن گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهدا، به ویــژه شــهدای عرصــه رســانه 
اظهــار کــرد: یکــی از فرآیندهــای مــورد پیگیــری مــا در 
هفته هــای گذشــته، همــراه کــردن رســانه ها و فضــای 
ــه  ــود؛ چــرا ک ــی ب ــای مردم ــا پویش ه اطالع رســانی ب
ــانی     ــی، کار اطالع رس ــای مردم ــم در پویش ه معتقدی

و پیــام در ســطح وســیع تری انجــام می شــود.
هــادی نباتی نــژاد تصریــح کــرد: در همیــن راســتا 
ــس از  ــهری پ ــای ش ــه در فض ــی ک ــتین پویش نخس
برنامــه »هــوای اصفهــان را داریــم« اجــرا شــد، پویــش 
ــظ  ــور حف ــه منظ ــه ب ــود ک ــادرم« ب ــرای م ــی ب »درخت
جایــگاه و حرمــت مــادر همزمــان بــا دهــه فاطمیــه در 

ــت. ــکاری صــورت گرف ــه درخت هفت
ــکاری اصحــاب رســانه  ــن درخت ــه آیی ــا اشــاره ب  وی ب
و روابــط عمومی هــا کــه بــه یــاد شــهید خزایــی برگــزار 
ــگار  ــاد خبرن ــه ی ــن ب ــن آیی ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ش
شــهید عرصــه رســانه، شــهید خزایــی، بــا حضــور 
روزنامه هــا  مســئول  مدیــران  و  رســانه   اصحــاب 
و خبرگزاری هــا برگــزار شــد تــا یــاد ایــن شــهید 
داشــته  گرامــی  درختــکاری  هفتــه  در   بزرگــوار 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــود.مدیر رواب ش
ــرای  ــردم در اج ــف م ــار مختل ــور اقش ــر حض ــد ب تاکی
برنامه هــای گســترده فرهنگــی و اجتماعــی ســطح 
ــالوه  ــز ع ــده نی ــم در آین ــعی داری ــه داد: س ــهر ادام ش
مختلــف،  برنامه هــای  و  پویش هــا  راه انــدازی  بــر 
ــرار  ــا بیشــتر مدنظــر ق ــردم را در برنامه ه مشــارکت م
دهیــم. وی تاکیــد کــرد: زنــده نگهداشــتن یــاد و نــام 
ــط  شــهدا یکــی از رویکردهــای اساســی و اصلــی رواب
ــی  ــرای برنامه های ــان در اج ــهرداری اصفه ــی ش عموم
ــای  ــاح« و برنامه ه ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــون »ه همچ
ــزان  ــن عزی ــام ای ــم ن ــه می دانی ــرا ک ــت؛ چ ــر اس دیگ
ــا  ــاخت پروژه ه ــرای س ــی ب ــرژی دوچندان ــت و ان برک

ایجــاد می کنــد.

    توجــه ویــژه اصحــاب رســانه بــه حفــظ محیــط 
زیســت

ــگاران  ــات و خبرن ــه مطبوع ــره خان ــس هیئت مدی رئی
ــت:  ــن گف ــن آیی ــیه ای ــز در حاش ــان نی ــتان اصفه اس
آییــن  در  گســترده  حضــور  بــا  رســانه  اصحــاب 
درختــکاری کــه بــا همــت شــهرداری اصفهــان برگــزار 
شــد، نشــان دادنــد بــرای حفــظ محیــط زیســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــتند و ای ــل هس ــت قائ اهمی
ــه آن حســاس باشــند. ــد ب ــز بای تمــام شــهروندان نی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــادی تصری ــادق  ه ص
کالن شــهر اصفهــان جــزو شــهرهای آلــوده کشــور 
محســوب می شــود، یکــی از مــواردی کــه بایــد بــه آن 
توجــه ویــژه شــود، محیــط زیســت و افزایــش فضــای 

ــت. ــبز آن اس س
وی ادامــه داد: در صــورت بی توجهــی بــه محیــط 
 زیســت در ســال های آینــده بــا مشــکالت عدیــده 
ــم کــرد؛  ــرم خواهی ــادی دســت و پنجــه ن و بســیار زی
از همیــن رو بایــد موضــوع حفــظ محیــط زیســت 
 مــورد توجــه اقشــار مختلــف مــردم و مســئوالن قــرار 

گیرد.
    بهره بــرداری از نمایشــگاه بین المللــی بــزرگ 

اصفهــان در 6 مــاه نخســت ســال آینــده
رســول محققیــان، مدیــر عامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اصفهــان، نیــز در حاشــیه ایــن آییــن اظهــار 
کــرد: آییــن درختــکاری ویــژه اصحــاب رســانه و روابــط 
ــهردار  ــنهاد ش ــه پیش ــان ب ــهر اصفه ــای ش عمومی ه
اصفهــان و مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری در نقطه ای 
نزدیــک بــه محــل نمایشــگاه در حــال احــداث اصفهان 
برگــزار شــد کــه مــا آن را بــه عنــوان برنامــه  و اتفاقــی 

ــم. ــت تلقــی می کنی ــژه و مثب وی

وی تصریــح کــرد: امیدواریــم در نیمــه نخســت ســال 
آینــده، فــاز نخســت پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان 
ــور  ــا حض ــی و ب ــز اصفهان ــهروندان عزی ــار ش را در کن

ــم. ــاح کنی ــگاران افتت خبرن
    فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 

جــای تقدیــر دارد
ــگاری  ــوت روزنامه ن ــری، پیشکس ــین جعف عبدالحس
ــار  ــن اظه ــن آیی ــیه ای ــز در حاش ــران، نی ــتان و ای اس
جمــع آوری  در  اصفهــان  شــهرداری  اقــدام  کــرد: 
گوناگــون  مناســبت های  بــه  مختلــف  گروه هــای 
ــه  ــر دارد؛ ب ــه جــای تقدی ــدام ارزشــمندی اســت ک اق
ــوار  ــاد شــهید بزرگ ــه ی ــکاری ب ــن درخت ــه آیی ــژه ک وی
اصحــاب قلــم و رســانه شــهید محســن خزایــی برگــزار 

ــت. ــده اس ش
ــب  ــی موج ــن آیین ــزاری چنی ــرد: برگ ــح ک وی تصری
می شــود اصحــاب رســانه عــالوه بــر اینکــه صمیمیــت 
ــراز  ــه یکدیگــر و طبیعــت اب ــن خــود را نســبت ب و ِدی
می کننــد، یــاد و خاطــره شــهیدان قلــم را نیــز گرامــی 

بدارنــد.
    حضــور رســانه ها، توجــه مــردم بــه مقولــه 

را جلــب می کنــد درختــکاری 
ســلطان  مرادی، مدیــر خبرگــزاری ایرنــای اصفهــان 
نیــز در حاشــیه ایــن آییــن اظهــار کــرد: رســانه ها 
ــر  ــانی را ب ــر اطالع رس ــش خطی ــه نق ــر اینک ــالوه ب ع
ــم  ــات مه ــه موضوع ــردم ب ــه م ــد، در توج ــده دارن عه

ــد. ــا می کنن ــی ایف ــش اساس ــز نق نی
ــی  ــانه، نگاه ــاب رس ــور اصح ــرد: حض ــح ک وی تصری
ــه  ــی دارد ک ــکاری را در پ ــوع درخت ــه موض ــیع تر ب وس
ــه  ــتی ب ــه درس ــگاه ب ــام و ن ــن پی ــود ای ــبب می ش س

ــود. ــال داده ش ــردم انتق م
    قلم به دستان سبزی را بارور کردند

منصــور گلنــاری، رئیــس ســابق خانــه مطبوعــات 
اســتان اصفهــان، نیــز در حاشــیه ایــن آییــن بــا بیــان 
ــار  ــد، اظه ــارور کردن ــبزی را ب ــتان س ــه قلم به دس اینک
کــرد: برنامــه آییــن درختــکاری ویــژه خبرنــگاران 
تــالش  و  اســت کــه حمیــت  باشــکوهی  برنامــه 
ــاند. ــان را می رس ــهرداری اصفه ــانه و ش ــاب رس اصح

ــی  ــرای داشــتن هوای ــرد: شــهروندان ب ــح ک وی تصری
ــود را  ــت خ ــط زیس ــد محی ــاز دارن ــاک نی ــالم و پ س
ــا در ســایه آن زندگــی ســالمی داشــته  ــد ت حفــظ کنن

باشــند.

آیین درختکاری اصحاب رسانه و روابط عمومی ها برگزار شد
از کاشت درخت به یاد شهید محسن خزایی تا باروری سبزی ها به دست اهالی قلم
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اصغر قلندریکیمیای وطن

ورزش  ارزشــمند  زیبایی هــای  از  یکــی  یقیــن  بــه 
از  بــه پیشکســوتان و حفــظ و حراســت  احتــرام 
ــه  ــاز در چرخ ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــای پهلوان منش ه
ورزش مرســوم بــوده و بــه گونه هــای مختلــف از 
ــه پــاس افتخارآفرینــی  ــان و نخبــگان ورزش ب قهرمان
و جایــگاه رفیــع آنــان در میادیــن بین المللــی و جهانــی 

ــد.  ــل می آم ــه عم ــل ب تجلی
در همیــن راســتا و در شــبی فراموش نشــدنی، هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان کــه 
ــری را  ــت از پیشکســوتان ورزش کارگ ــرام و حمای احت
ــد، در یــک حرکــت  رکــن اصلــی و اساســی کار می دان
نمادیــن فرهنگــی، طــی مراســم باشــکوهی بــا حضــور 
ــان  ــردم کرم ــده م ــدی نماین ــدی زاه ــر محمدمه دکت
در مجلــس و عضــو کمیســیون ورزش در مجلــس 
ــول  ــم(، رس ــژه مراس ــان وی ــالمی )میهم ــورای اس ش
جزینــی قهرمــان کشــتی جهــان و عضــو شــورای 
اســالمی شــهر اصفهــان، ســید کمــال ســلطانی رئیــس 
انجمــن ورزش هــای زورخانــه ای کارگــران اســتان 
باســتانی  ورزش  پیشکســوتان  از  زیــادی  جمــع   و 
و کشــتی پهلوانــی و مقامــات و مســئوالن هیئت هــای 
ــاری، رضــا اخــروی  ــا مهی ــه حــاج آق ورزشــی از جمل
حمیــد ســالم، اولکــی، احمــد  هاشــمی )پهلــوان نامــی 
ــتانی  ــت باس ــر هیئ ــی )دبی ــم کار، ملک ــران( ابریش ای
ورزش  ســبک   6 قهرمــان  و  پهلوانــی  کشــتی  و 
ــی  ــی عظیم ــه، مرتض ــی یکدان ــور، عل ــه ای کش زورخان
ــکیت  ــت اس ــس هیئ ــدر رئی ــا ذوالق ــرهنگ علیرض س
اســتان و... از مصطفــی ســلطانی، پایه گــذار ورزش 
 کاراتــه در اصفهــان و هاشــم قنبــری، قهرمــان نامــدار 
و ارزنــده کشــتی فرنگــی ایــران، آســیا، جهــان و 

المپیــک تجلیــل بــه عمــل آمــد.
روح جوانمردی

ایــن مراســم خاطره انگیــز و بــه یــاد ماندنــی بــا ضــرب 
و نــوای دلنشــین مرشــد عبــاس نــوروزی )فــرد خیــر 
ــان  ــود از قهرمان ــه خ ــه ای ک ــق ورزش زورخان و عاش
احــداث  در  و  اســت  ملــی  و  ورزش ســنتی  ایــن 
زورخانــه صاحب الزمــان )عــج( شــهرک ســالمت 
اصفهــان بــا صــرف هزینــه ای ســنگین زحمــات و 
ــا  ــراه ب ــت( هم ــرده اس ــه ک ــده ای ارائ ــات ارزن خدم
ــه ای  ــای ورزش زورخان ــیار زیب ــات بس ــش عملی نمای
بــه میانــداری احمــد  هاشــمی آغــاز شــد و پــس 
از ایــراد ســخنان رســول جزینــی و د کتــر زاهــدی 
در ارتبــاط بــا زنــده نگاهداشــتن اخــالق و منــش 
 پهلوانــی و روح جوانمــردی و حفــظ حرمــت پیشــینیان 
و دیرینیــان ورزش، بــا حضــور جــواد شــیرانی رئیــس 
ــان  ــران اســتان اصفه ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام هیئ
و شــخصیت های یادشــده، بــا اهــدای هدایایــی از 

 هاشــم قنبــری تجلیــل شــد.
پهلوان هاشم قنبری

ــدنی  ــطوره فراموش نش ــری، اس ــم قنب ــوان  هاش  پهل
و قهرمــان وزن 74 کیلــوی کشــتی فرنگــی کــه در 
ــی  ــان افتخارآفرین ــرای اصفه ــه ب ــالی ک ــول 11 س ط
ــز  ــره و ســه برن ــک نق ــدال طــال و ی ــرده، هشــت م ک

از مســابقات قهرمانــی کشــور بــه ارمغــان آورده اســت 
ــوان  در ســال 1358 پــس از کســب مــدال طــال و عن
قهرمانــی، در اوج قــدرت بــا چشــمانی اشــک آلود 
ــای  ــتی از دنی ــک کش ــه تش ــیدن چهارگوش ــا بوس و ب
ــه  ــرد و ب ــی ک ــور خداحافظ ــی کش ــای قهرمان رقابت ه

ــت.  ــوتان پیوس ــان و پیشکس ــع مربی جم
در   1324 ســال  مهرمــاه  در  قنبــری  هاشــم خان 
ــده و  ــا آم ــه دنی ــاوه ب ــفلی س ــی س ــتای مورچ روس
از ســال 1345 بــا تشــویق بــرادر بزرگ تــر خــود 
»محمــود« در باشــگاه البــرز و ســپس در باشــگاه 
ایــزد فردوســی تهــران زیــر نظــر اســتاد منصــور 
ــت  ــتی پرداخ ــن کش ــه تمری ــزی ب ــریف تبری رازی ش
ــدار  ــان نام ــر قهرم ــور برزگ ــا منص ــه ب ــی ک  و از آنجای
و ارزنــده کشــتی جهــان هم محلــه ای بــود و هــر دو در 
ــن  ــای ای ــا رهنموده ــد، ب ــتی می گرفتن ــک وزن کش ی
ــابقات  ــود در مس ــور خ ــن حض ــتی، در اولی ــه کش نابغ
قهرمانــی کشــور ســال 48 مقــام ســوم را کســب 
کــرد و بــا عالقــه ای کــه بــه ایــن رشــته ورزشــی 
ــال های  ــرد و در س ــرفت ک ــرعت پیش ــه س ــت ب داش
ــر  ــت. از دیگ ــت یاف ــری دس ــات باالت ــه درج ــد ب بع
ــی شــیران  ــوان از مرادعل ــری می ت هم دوره ای هــای قنب
ــرام مشــتاقی    ــی، به ــرادران محب ــادی، ب ــم علی آب رحی

ــرد. ــام ب ــزی ن ــدون عزی و فری

در زورخانه صاحب الزمان برگزار شد:
مراسم تجلیل از قهرمانان نامی و پیشکسوت کشتی و کاراته اصفهان
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