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یادداشتسرمقاله 

ــات  علی اصغــر احمــدی، رئیــس ســتاد انتخاب
داوطلبــان  از  نام نویســی  افــزود:  کشــور، 
ــامی  ــوراهای اس ــن دوره ش ــات پنجمی انتخاب
شــهر و روســتا از 30 اســفندماه ســال جــاری 
 1396 فروردین مــاه   6 تــا  و  می شــود  آغــاز 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
از  پیش ثبت نــام  مرحلــه  داد:  ادامــه  وی 
داوطلبــان نمایندگــی انتخابــات پنجمیــن دوره 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا از امــروز در 
ــه  ــود ک ــاز می ش ــت آغ ــخوان دول ــر پیش دفات

ــد  ــهولت در رون ــرای س ــد ب ــان می توانن داوطلب
ــد. ــه کنن ــر مراجع ــن دفات ــه ای ــام ب ثبت ن

ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
پیش ثبت نــام  مرحلــه  از  پــس  داوطلبــان 
بــرای  بایــد  دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  در 
تاییــد نهایــی از روز 30 اســفند امســال بــه 
ــه  ــه مراجع ــای انتخابی ــای حوزه ه فرمانداری ه

ــد. کنن
ــای الزم  ــی هماهنگی ه ــزود: تمام ــدی اف احم
ــا مراجــع چهارگانــه انجــام شــده و اســتعام  ب
صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن مراجــع در 
طــول نــوروز نیــز بــه درخواســت ها پاســخ 

می دهنــد.  
ــامی  ــوراهای اس ــن دوره ش ــات پنجمی انتخاب
شــهر و روســتا همزمــان بــا انتخابــات دوازدهمین 
دوره ریاســت جمهوری و نخســتین میــان دوره ای 
ــامی 29  ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل دهمی
ــا ــود. ایرن ــزار می ش ــت ماه 1396 برگ اردیبهش

آیــت هللا ســید محمدعلــی علــوی گرگانــی اظهــار 
کــرد: مــا هرچــه در زندگــی داریــم، بــه برکــت 
ــا را  ــد م ــه خداون ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــرآن اس ق
آفریــده دســتورکار زندگــی را هــم بایــد خالــق یکتــا 
برایمــان صــادر کنــد. ایــن مرجــع تقلیــد بــا تأکیــد بر 
ضــرورت مراقبــت از آرای مــردم و نظــارت موشــکافانه 
بــر ســامت انتخابــات گفــت: انســان حالــت نفســانی 
دارد کــه عاقمنــد اســت بــه نفــع خــودش کار انجــام 
ــت  ــئوالن دق ــت مس ــتا الزم اس ــن راس ــد و در ای ده
کننــد؛ زیــرا ممکــن اســت کســانی کــه در انتخابــات 
ــع  ــه نف ــند ب ــته باش ــت داش ــد دوس ــرکت می کنن ش

ــد. ــات دســتکاری کنن خــود در ســامت انتخاب
آیــت هللا علــوی گرگانــی بــا اشــاره بــه دیــدار یکــی از 
ــرای دریافــت نظــر علمــا  ــان ب  اعضــای شــورای نگهب
ــان  ــورای نگهب ــرد ش ــا عملک ــاط ب ــع در ارتب و مراج
ــن شــورا مســئولیت ســنگینی  ــا ای ــر م ــت: از نظ گف

یــا  انتخابــات ریاســت جمهــوری  اگــر در  دارد و 
مجلــس شــورای اســامی کســی کــه صاحیــت 
ــدان  ــد و وارد می ــور کن ــارت عب ــه نظ ــدارد، از مرحل ن
شــود، هــر آنچــه رخ دهــد مســئولیت آن بــا شــورای 

ــت. ــان اس نگهب
وی بــا اشــاره بــه حســاس و ســنگین بــودن وظایــف 
ــات  ــه در انتخاب ــئوالنی ک ــرد: مس ــان ک ــئوالن بی مس
دســتی بــر آتــش دارنــد، بایــد مراقــب باشــند 
واقعــه ای رخ ندهــد کــه تلخکامــی را بــرای ملــت بــه 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
ــه ماجــرای پــس از  ــا اشــاره ب ــد ب ایــن مرجــع تقلی
انتخابــات ســال 88 عنــوان کــرد: در ایــن ســال وقایع 
تلخــی رخ داد و تهمت هــای فراوانــی بــه مؤمنــان زده 
شــد و هنــوز دود ایــن آتــش را شــاهد هســتیم؛ 
بنابرایــن بایــد مراقــب بــود کــه افــراد شایســته وارد 

میــدان شــوند. فــارس

علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفت: 
ــف  ــوم خــاص در چهارچــوب تعری اقتصــاد فقــط مفه
اقتصــاد نیســت؛ اقتصــاد مقاومتــی، مفهومــی اســت 
کــه هــم پایــداری اقتصــاد و هــم زندگــی بهتــر مــردم 

ــد. ــال می کن را دنب
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه عملکــرد ایــن 
ــر  ــا خی ــته ی ــت داش ــردم عینی ــی م ــتاد در زندگ س
ــروژه ای  ــر پ ــی در ه ــاد مقاومت ــرد: در اقتص ــد ک تاکی
را  کارهــا  بیشــتری  مطلوبیــت  بــا  می توانســتیم 
ــا  ــت؛ ام ــه کارهاس ــت هم ــن طبیع ــم و ای ــال کنی دنب
ــت  ــده دول ــث ش ــی باع ــاد مقاومت ــوع اقتص در مجم
در مجموعــه برنامه هــای جــاری خــودش جهتگیــری 

ــف  ــم تعری ــد ه ــداف جدی ــن اه ــد و همچنی ــدا کن  پی
شود.

وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد: بنــده فکــر 
بــوده  رضایت بخــش  جهــت کار  ایــن  از  می کنــم 
اســت؛ البتــه حتمــا تــاش و نهادینه ســازی بیشــتری 

ــت.  الزم اس
در  بپرســید مشــکل ترین کار  اگــر  ربیعــی گفــت: 
ــه  ــی ک ــم در بحث ــی چیســت، می گوی اقتصــاد مقاومت
حضــرت آقــا دربــاره گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی 
داشــتند، اقتصــاد مقاومتــی نیازمنــد فرهنــگ اســت؛ 
اقتصــاد مقاومتــی در جامعــه تولیدمحــور رخ می دهــد 

ــه در جامعــه رانتیــر. فــارس ن

آیــت هللا محمدحســین احمــدی شــاهرودی، عضــو مجلــس 
خبــرگان رهبــری، دربــاره مذاکــرات حــج ســال 96 و لــزوم 
تمکیــن طــرف ســعودی بــرای تامیــن امنیــت زائــران 
ــوری  ــروط جمه ــی ش ــد تمام ــرد: بای ــار ک ــورمان اظه کش
ــران  ــت و کرامــت زائ ــر عــزت امنی ــی ب ــران مبن اســامی ای
مــورد توجــه قــرار گیــرد. وی ادامــه داد: جمهــوری اســامی 
ایــران در مذاکــرات بــا عربســتان ســعودی نبایــد از مواضــع 
ــد؛  ــینی کن ــج عقب نش ــود در ح ــی خ ــای فرهنگ و برنامه ه
ــل در  ــای کمی ــزاری دع ــراه برگ ــه هم ــت از مشــرکین ب برائ
ــن  ــت. ای ــروری اس ــع ض ــج تمت ــرگیری ح ــورت از س ص
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری تاکیــد کــرد: مــا نبایــد در 
ــاه آییــم و اگــر  مذاکــرات حــج تمتــع از مواضــع خــود کوت
بناســت کــه فریضــه حــج برگــزار شــود، بایــد بــا حفــظ عزت 
زائــران ایرانــی و شــیعیان باشــد.آیت هللا احمدی شــاهرودی 
بــا بیــان اینکــه یــاد و خاطــره فاجعــه شــهدای فاجعــه منــا 
از ذهــن مــردم مــا پــاک نخواهــد شــد، تصریــح کــرد: بایــد 

ــام  ــعودی ها انج ــا از س ــه من ــهدای فاج ــق ش ــاق ح احق
ــوده،  ــم در کار نب ــدی ه ــه تعم ــن فاجع ــر در ای ــرد؛ اگ بگی
ــوده و بایــد  امــا قصــور مســئوالن برگــزاری حــج مشــهود ب
ــرگان  ــس خب ــردم در مجل ــده م ــه آن توجــه شــود. نماین ب
رهبــری  بــر حفــظ امنیــت، عــزت و کرامــت حجــاج ایرانــی 
توســط مســئوالن برگــزاری حــج  تاکیــد کــرد و گفــت: حضور 
زائــران کشــورمان در  مناســک حــج اگــر بخواهــد بــا ذلــت 
ــان  ــران و جه ــت ای ــه مصلح ــرد، ب ــورت گی ــواری ص و خ
تشــییع نیســت. آیــت هللا احمــدی شــاهرودی دربــاره اینکــه 
آیــا امســال مراســم حــج تمتــع برگــزار می شــود یــا خیــر 
ــال 96  ــی در س ــران ایران ــه زائ ــت ک ــد اس ــرد: بعی ــار ک اظه
بــه مناســک حــج اعــزام شــوند؛ چــرا کــه زمــان کافــی بــرای 
برنامه  ریــزی از دســت رفتــه اســت. در هــر حــال امیدواریــم 
 اگــر قــرار اســت زائــران مــا بــه حــج عزیمــت کننــد، عــزت 
و امنیــت آن هــا تامیــن شــود و خــواری یــا ذلــت نســبت بــه 

زائــران خــوب کشــورمان صــورت نگیرد. تســنیم

ســید حســین نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
امنیــت  ملــی و سیاســت  خارجــی مجلس شــورای اســامی، 
ــرای مســافران  ــه وجــود آمــده ب ــه مشــکات ب ــا اشــاره ب ب
ایرانــی از ســوی مرزبانــان و پلیــس ترکیــه اظهــار داشــت: 
ــیون  ــوان کمیس ــه عن ــس ب ــی مجل ــت  مل ــیون امنی کمیس
تخصصــی قطعــا موضــوع بدرفتــاری بــا مســافران ایرانــی را 

ــد. ــی می کن ــه بررس در ترکی
ــا بیــان اینکــه تاکنــون گزارشــی از ســوی وزارت امــور  وی ب
خارجــه دربــاره برخــورد توهین آمیــز بــا مســافران ایرانــی از 
ســوی پلیــس و مرزبانــان ترکیــه ای بــه کمیســیون امنیــت  
ملــی واصــل نشــده، تصریــح کــرد: در صــورت واصــل شــدن 
ــه  ــی ب ــت  مل ــا کمیســیون امنی ــاره، قطع ــن ب ــزارش در ای گ

عنــوان کمیســیون تخصصــی با حضــور مســئوالن وزارت امور 
ــد. ــری می کن ــن موضــوع را پیگی ــه ای خارج

ــاره  ــا اش ــس ب ــی مجل ــت  مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــن اســت  ــه ناام ــت: ترکی ــه گف ــه شــرایط نا بســامان ترکی  ب
و شــرایط مســاعدی نــدارد؛ اتفاقاتــی از جملــه بمب گــذاری 
ــن  ــذا در ای ــد و ل ــش می آی ــرایطی پی ــن ش ــرور در چنی و ت

وضعیــت بهتــر اســت ایرانیــان بــه ترکیــه ســفر نکننــد.
ــز  ــای توهین آمی ــه برخورده ــاره ب ــا اش ــینی ب ــوی  حس  نق
بــازرگان  مــرز  در  ایرانــی  و شــتم مســافران  و ضــرب 
ــرب  ــت ض ــه عل ــرزی ب ــور م ــاری مام ــرد: برکن ــح ک  تصری
و شــتم مســافران ایرانــی کافــی نبــوده و مامــور خاطــی باید 

محاکمه شــود. تســنیم

رحمانــی  فضلــی،  عبدالرضــا 
احکامــی  در  کشــور،  وزیــر 
جداگانــه میرعلــی رحیمــی زاد 
ســلیمانی،  ســیامک  تولــون، 
ــد  ــرم، محم ــدی ک ــا اس علیرض
مهــدی  و  هــدک  زارعــی 
بــه  را  نجف آبــادی  اســدپور 
ــداران  ــمت فرمان ــه س ــب ب ترتی
ــل، کمیجــان  شهرســتان های مشکین شــهر در اســتان اردبی
ــان، راز و  ــتان کرم ــک در اس ــهر باب ــزی، ش ــتان مرک در اس
ــرد. ــوب ک ــان منص ــتان اصفه ــادگان در اس ــرگان و چ ج

در بخشــی از حکــم وزیــر کشــور بــه ایــن فرمانــداران جدیــد 
ــد متعــال و  ــه خداون ــکا ب ــا ات ــد اســت ب آمــده اســت: امی
ــق اهــداف  ــف مصــوب در راســتای تحق در چارچــوب وظای
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــای نظ و آرمان ه
ــات  ــروی از منوی ــد و پی ــر و امی ــت تدبی سیاســت های دول
رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضــرت آیــت هللا العظمــی 

خامنــه ای مدظلــه العالــی موفــق باشــید. تســنیم

نماینــده  دقـــاق،  عبـــدهللا  شـــیخ 
شــیخ عیســـی قاســـم )رهبر شــیعیان 
 بحریــن(، دیــروز در مراســم اســتقبال 
از پیکـــر مطهــــر 10 شــــهید تــازه 
شــهدای  معــراج  در   تفحص شــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــخنانی ب ــواز در س اه
 57 ســال  در  ایــران  ملــت  قیــام 
انقابــی مردمــی اســت، گفــت: قیــام 
ــوده و  ــی ب ــران، مردم ــردم ای ــام م ــد قی ــز همانن ــن نی ــردم بحری م
شــهدای زنــده ای داریــم کــه بــه دنبــال ادامــه ایــن نهضــت هســتند. 
وی درخصــوص رهبــری شــیخ قاســم اظهــار کــرد: نظــام بحریــن از 
ــاس  ــم احس ــی قاس ــیخ عیس ــری ش ــه رهب ــن ب ــردم بحری ــام م قی
ــده  ــای آین ــام داد؛ در روزه ــه وی انج ــی را علی ــرد و اقدامات ــر ک خط
قــرار اســت شــیخ قاســم محاکمــه شــود. شــیخ دقــاق از پیامدهــای 
محاکمــه شــیخ عیســی قاســم در بحریــن خبــر داد و گفــت: جوانــان 
ــد؛ اگــر شــیخ عیســی قاســم  ــا نمی گذارن ــر خــود را تنه ــن رهب بحری
دســتگیر شــود، حمــام خــون در بحریــن بــه راه خواهــد افتــاد. تســنیم

رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح کرد:

آغاز نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراها از 30 اسفند

آیت هللا علوی گرگانی تاکید کرد:

ضرورت مراقبت از آرای مردم و نظارت موشکافانه بر سالمت انتخابات

وزیر کار، تعاون و رفاه:

اقتصاد مقاومتی در جامعه تولیدمحور رخ می دهد، نه در جامعه رانتیر

عضو مجلس خبرگان:  

اعزام زائران به مناسک حج ۹۶ بعید است 

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس:

ترکیه امن نیست؛ هموطنان به این کشور سفر نکنند 

5 فرماندار جدید در آستانه انتخابات 

منصوب شدند

نماینده رهبر شیعیان بحرین:

 شیخ عیسی قاسم دستگیر شود 

حمام خون راه می افتد

حتما بخوانید!
ترکیه امن نیست؛ هموطنان به این... سه شنبه  24  اسفندماه   21395
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نمونه هایی از جنگ نرم دشمنان

در تاریخ اسالم                                         
ادامه از صفحه یک: 

استاد و پژوهشگر دانشگاه
دکتر محمدجواد قاسمی

غالــب  کــه  مى کنیــم  زندگــى  زمانــى  در  »مــا 
ــل  ــت و عق ــکنى را کیاس ــت و پیمان ش ــش خیان اهل
مى شــمارند و جاهــان بى خبــر این گونــه افــراد را 
ــا را چــه مى شــود؟!  ــد. آن ه ــر مى خوانن ــر و مدب مدی

ــد... .«  ــان را بکش ــد آن خداون
از جمله این فریبکاری هاست:

 1-فریبکاری در فرافکنی  
پیمان شــکن  همــواره  باطــل  جبهــه  اینکــه   بــا 
بدعهــد ســتمگر و آغازگــر جنگ هــا بــوده اســت 
ِبِإْخــراِج  ــوا  َهمُّ َو  َأْیماَنُهــْم  َنکَُثــوا  َقْومــًا   ...«(
ــه:13(( و  ــرٍَّة « )توب َل َم ــمْ  َأوَّ ــْم َبَدُؤکُ ــوِل َو ُه الرَُّس
 بــا اینکــه جبهــه حــق هیچــگاه آغازگــر جنــگ نبــوده 
ــا مــردم  ــه و  تنه ــه خــود نگرفت و موضــع هجومــی ب
ــاع  ــود دف ــوت و گاه از خ ــی دع ــد و نیک ــه توحی را ب
می کــرده اســت، بــا ایــن همــه، جبهــه حــق، از 
ســوی حاکمــان جــور و نیروهــای شــیطانی مقصــر 
بــرای  می شــود؛  معرفــی  مشــکات  و  بحران هــا 
 نمونــه از دیــدگاه غوغاســاالرانه دســتگاه فرعــون 
بحران هــا  مقصــر  علیه الســام  موســی  حضــرت 
معرفــی می شــود کــه می خواهــد تمــدن مصــر را 
ــود و مــردم را از مصــر بیــرون کنــد. آنــگاه تحــت  ناب
بــه  تبلیغــات ســوء، بنی اســرائیل  تأثیــر همیــن 

ــد:  ــی گفتن موس
ــِد مــا  ــْن َبْع ــا َو ِم ــِل َأْن َتْأِتَین ــْن َقْب ــا ِم ــوا ُأوذین »قاُل

ــراف: 129(   ــا... .« )اع ِجْئَتن
ــم  ــى، آزار دیدی ــا بیای ــوى م ــه س ــه ب ــش از آنک  پی
ــع  ــه موق ــم ]چ ــز آزار مى بینی ــت نی ــس از آمدن و پ

ــد[ . ــد آم ــر خواه ــا س ــن آزاره ای
2-تنزیه خود و شوم پنداری رهبران دینی 

اســت کــه  ایــن  تاریــخ  شــگفتی های  دیگــر  از 
گروهــی در حــوادث سیاســی بــه دلیــل منافــع 
تناقض گویی هــای  بــه  قدرت طلبــی  و  شــخصی 
را  حقیقــت  ایــن  قــرآن  می آورنــد.  روی  آشــکار 
مــی دارد: بیــان  این گونــه  بنی اســرائیل  دربــاره 

ــا می رســید  ــه آن ه ــی و نعمــت ب ــه نیک ــی ک  هنگام
ــگام  ــى هن ــت؛ ول ــود ماس ــر خ ــه خاط ــد ب می گفتن
بــدى ]و بــا[، مى گفتنــد از شــومى موســى و کســان 

اوســت.
 »َفــِإذا جاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة قاُلــوا َلنــا هــِذه  َو ِإْن ُتِصْبُهــْم 
ــراف:  ــُه... .« )اع ــْن َمَع ــى  َو َم ــُروا ِبُموس یَّ َئٌة َیطَّ ــیِّ َس
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ــخن از  ــرگاه س ــه، ه ــی منافقان ــز گروه ــروزه نی ام
ــد دســتاورد خــود ماســت  موفقیت هاســت، می گوین
اقدامــات  از  و هــرگاه حقیقــت شــرم آور بعضــی 
منفعانــه آن هــا آشــکار می شــود، بــه نظــام و انقــاب 
و  رهبــری  نســبت می دهنــد و هــدف آن هــا از ایــن 
ــا  ــازش ب ــاد و س ــرک جه ــرای ت ــازی ب کار، زمینه س

دشــمن اســت.
 3-اتهام به پاکان و تکرار اتهام

ــن  ــوی نزدیک تری ــان ها از س ــن انس ــه پاک تری گاه ب
می شــود  تکــرار  ســال ها  و  زده  تهمــت  افــراد، 
تــا دیگــران را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ اگرچــه 
باورنکردنــی باشــد؛ بــرای نمونــه در داســتان یوســف 
ــه او  ــت دزدی ب ــش، تهم ــوی برادران ــم از س می بینی

می شــود: زده 
ــُل.«  ــْن َقْب ــُه ِم ــَرَق َأٌخ َل ــْد َس ــِرْق َفَق ــوا ِإْن َیْس »قاُل

)یوســف: 77(
ــرده  ــن( دزدى ک ــر او )بنیامی ــد اگ ــرادران( گفتن   )ب
)تعجــب نیســت( بــرادرش )یوســف( نیــز، پیشــض 

ــود. ــرده ب از او دزدى ک
یــا در صــدر اســام پیامبــر گرامــی اســام )ص( کــه 
ــود  ــان خ ــدگاه خویش ــود، از دی ــن ب ــة للعالمی رحم
ابولهب هــا، مســئول تمامــی جنگ هــا و بحران هــا 

معرفــی می شــود. 
4- شکستن قداست شخصیت های مقدس

در جنــگ روانــی دشــمنان، حتــی شــهیدان راه حــق 
ــر  ــی مقص ــدگاه برخ ــتند و از دی ــتثنی نیس ــم مس ه
نفوذی هــای  نمونــه  بــرای  می شــوند؛  شــمرده 

ــد:  ــگ گفتن ــس از جن ــه پ ــرکان در مدین مش
ــوا.«  ــا ُقِتُل ــا م ــْو َأطاُعون ــُدوا َل ــْم َو َقَع ــوا لِِْخوانِِه »قاُل

)آل عمــران: 168(
نشســته  خانــه [  در  ]خــود   همــان کســانى کــه 
و دربــاره دوســتان خــود گفتنــد: »اگــر از مــا پیــروى 
مى کردنــد کشــته نمى شــدند« بــه ایــن صــورت 
شــهدا را مقصــر معرفــی می کردنــد کــه موجــب 
ــراد(  ــن اف ــه مشــرکان را. )ای ــود شــده اند ن ــل خ قت
»اگــر مؤمنــان پیــروز شــوند، می گوینــد مــا بــا شــما 
بودیــم و اگــر شکســت بخورنــد، می گوینــد مگــر مــا 

شــما را ... بــاز نمی داشــتیم.« )نســاء: 141(
 5-مقصر معرفی کردن مجاهدان

طاغوت هــا  همــواره  اینکــه  بزرگ تــر  شــگفتی    
ــی  ــا معرف ــا و خونریزی ه ــر جنگ ه ــانی را مقص کس
می کننــد  مقاومــت  مقابلشــان  در  می کننــد کــه 
ــام  ــان شــاه، ام ــه در زم ــرای نمون ــه خودشــان را؛ ب  ن
و افــراد مبــارز در فلســطین و ســوریه و بــه طــور کلــی 
در غــرب آســیا نیروهــای مقاومــت، در یمــن انصــار 
حــزب هللا، در بحریــن علمــا و مســلمانان مقصــر 

ــوند. ــی می ش ــی معرف اصل
ــهور  ــث مش ــه حدی ــرای توجی ــن، ب ــگ صفی  در جن
پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه کــه بــه عمــار فرمودنــد 
ــرد  ــد ک ــو را شــهید خواهن ــی و باطــل ت گروهــی یاغ
مکارانــه  دیــدگاه  از  علیه الســام  مؤمنــان  امیــر 
 معاویــه و عمروعــاص، مســئول شــهادت عمــار یاســر 
ــه  ــه ب ــکر ک ــترگ لش ــده س ــزرگ و فرمان ــی ب صحاب
ــهادت  ــه ش ــن ب ــه در صفی ــکریان معاوی ــت لش دس
ــار را  ــان عم ــون ایش ــوند؛ چ ــی می ش ــید، معرف رس
بــرای جنــگ همــراه خــود آورده بودنــد. ادامــه دارد...

و من هللا التوفیق

همت انسان                                  

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

»حاسبوا قبل ان تحاسبوا«
ــت،  ــاز نیس ــران بی نی ــه دیگ ــان از موعظ ــه انس گرچ
لکــن موعظــه ای کــه از درون انســان برمی خیــزد 
بهتریــن موعظــه اســت؛ چــون هــر کــس بــه صفــات و 

ــر اســت. ــه آگاه ت ــوب خــود از هم عی
بایــد همــت انســان ایــن باشــد کــه خــود را محاســبه 
کنــد. اگــر دیگــران مــا را محاســبه نکننــد، دلیــل 
نمی شــود کــه مــا خــود را محاســبه نکنیــم. محاســبه 
از لغزش هــای آینــده انســان جلوگیــری می کنــد. 
در روزهــای پایانــی ســال 1395 و ورود بــه ســال 
جدیــد قــرار داریــم؛ بــر مبنــای روایــت ذکرشــده خــوب 
ــبه  ــه محاس ــا ب ــن روزه ــا در ای ــک از م ــر ی ــت ه اس
عملکــرد ســاالنه خــود بپردازیــم و بــه قــول قدیمی هــا 
ــن 365 روز  ــه در ای ــم ک ــی کنی ــان را قاض کاه خودم
ــران  ــود و دیگ ــرای خ ــی ب ــدام مثبت ــه اق ــال، چ س
ــان  ــی دینم ــتای تعال ــی در راس ــه اقدام ــتیم، چ داش
داریــم  قوت هایــی  چــه  داشــتیم،  اعتقاداتمــان  و 
ــم  ــی داری ــاط ضعف ــه نق ــود و چ ــظ ش ــد حف ــه بای ک
ــت  ــد مراقب ــه بای ــد ک ــگ می زن ــان لن ــای کارم  و کج
و دقــت داشــته باشــیم تــا ایــن لنگــی بــر طرف شــود. 
ایــن بهــاری کــه در پیــش روی ماســت، بایــد درســی 
ــرای  ــرای زندگــی پــس از مــرگ و آمادگــی ب باشــد ب
ــودن  ــناک ب ــن ترس ــه در عی ــگاه ک ــه آن جای ورود ب

ــرای آرامــش همیشــگی باشــد. ــی ب ــد محل می توان
اگــر انســان توفیــق یابــد خود حســاب خــود را وارســی 
ــد  ــت را بشناس ــه اس ــا رفت ــه خط ــه ب ــا ک ــد و آنج کن
ــد  ــدا اســتغفار نمای ــه درگاه خ ــه و بازگشــت و ب  و توب
و اگــر حقــی از دیگــران را نادیــده گرفتــه و حق النــاس 
کــرده بــه جبــران آن همــت گمــارد، قدم هــای خــوب 
ــانی  ــی انس ــال و تعال ــوی کم ــه س ــمندی را ب و ارزش
ــد  ــارک اســت و بای ــری مب ــن، ام برداشــته اســت؛ ای
ــرکش  ــس س ــا نف ــته ب ــه توانس ــد ک ــن برپاکن  جش
ــزد  ــارزه برخی ــه مب ــود ب ــواه خ ــر و زیاده خ و طغیانگ
ــتغفار  ــه اس ــا کار ب ــد ت ــتادگی کن ــش ایس  و در مقابل
و پــوزش بینجامــد و ایــن بزرگ تریــن پیــروزی اســت  

و در واقــع همتــی بلنــد می طلبــد.
ــد دار کــه مــردان روزگار از  ــد همــت بلن  اینکــه گفته ان
ــن  ــر ای ــاهد ب ــیده اند، ش ــی رس ــه جای ــد ب ــت بلن هم
ــر از انســان  ــر و واالت ــا جایگاهــی باالت مدعاســت و آی
شــدن وجــود دارد و آیــا ارزشــی مهم تــر از رســیدن بــه 

رضایــت خدایــی وجــود دارد؟

اخبار سیاسی 

رئیس قوه قضائیه:

 دست مقتدر قوه قضائیه 

جلوی نفوذ را گرفته است
ــا  ــتگاه قض ــس دس ــی، رئی ــی الریجان ــادق آمل ــت هللا ص آی
ــه افزایــش  ــا اشــاره ب ــی ب ــی قضای در جلســه مســئوالن عال
ــر راه  ــا قاطعانه ت ــت: م ــی گف ــه دســتگاه قضای ــا علی هجمه ه
را ادامــه خواهیــم داد؛ چــون می دانیــم کــه کار قــوه قضائیــه 
ــا  ــه ب ــر اســت. وی افــزود: اگــر برخوردهــای قــوه قضائی موث
مفاســد اجتماعــی، فتنه گــران و بــا ســلطه ســلطه گران 
برخــورد موثــر و قاطعــی نبــود، چــرا دشــمن این قــدر هجمــه 
ــد؟ مگــر حاضــر اســت میلیون هــا دالر ســرمایه گذاری  می کن
کنــد بــرای کاری کــه اثــر نــدارد؟ رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: 
ــا کارشــان  ــد ت ــاد می کنن ــانه هایی را ایج ــا و رس ــا نهاده آن ه
ــد  ــان می ده ــا نش ــن هجمه ه ــد و ای ــا باش ــن هجمه ه همی
کــه قــوه قضائیــه کارش موثــر بــوده و توانســته بعضــی 
هجمه هــا، دشــمنی ها و کارهــای نفــوذی دشــمن را در نطفــه 
ــای  ــزود: از نیروه ــی اف ــی الریجان ــت هللا آمل ــد. آی ــه کن خف
ــی  ــا تیزبین ــه ب ــم ک ــکر می کن ــور تش ــی در درون کش امنیت
ــد  ــه گرفته ان ــورت قاطعان ــه ص ــا را ب ــی نفوذه ــوی بعض جل
ــم  ــه ه ــوه قضائی ــدر ق ــی، دســت مقت ــن تیزبین ــار ای و در کن
ــه  ــت ب ــن جه ــا از ای ــه اســت و م ــوذ را گرفت ــن نف ــوی ای جل
خــود می بالیــم. وی گفــت: قــوه قضائیــه بــا همــه هجمه هــا 
ــه  ــادی و مقول ــد اقتص ــا مفاس ــتاده و ب ــا ایس ــوی خطره جل
ــه  ــه ب ــال ک ــن ح ــد و در عی ــورد می کن ــمن برخ ــوذ دش نف
ــا مجمــوع  ــم، ام ــی اذعــان داری کاســتی های دســتگاه قضای
خدمــات ایــن دســتگاه در طــول ســال جالــب توجــه اســت. 
ــد  ــی، کارمن ــود قاض ــا کمب ــزود: م ــه اف ــوه قضائی ــس ق  رئی
و اعتبــارات داریــم؛ امــا در عیــن حــال خدمــات واقعــا جالــب 

توجهــی ارائــه شــده اســت. خبرگــزاری صداوســیما

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رهبر درست می گفتند، آمریکا بدعهد است 
ــکا  ــات آمری ــارات مقام ــه اظه ــش ب ــی در واکن ــود واعظ محم
ــت  ــه در دول ــت:  آنچ ــام گف ــه برج ــران ب ــدی ای ــاره پایبن درب
جدیــد آمریــکا می گــذرد، هیــچ ســامانی نــدارد و امــروز  
ترامــپ در اداره کشــورش بــا مشــکل مواجــه شــده و از زمانــی 
کــه ســر کار آمــده، بــرای خــودش بحران هــای داخلــی 
ــال  ــپ در قب ــع ترام ــه مواض ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس آفری
برجــام در روزهــای تبیلغات ریاســت جمهــوری ادامــه داد: او از 
ابتــدا می گفــت مــن برجــام را قبــول نــدارم؛ لــذا ایــن ادبیــات 
موضــوع جدیــدی بــرای مــا نیســت؛ چــرا کــه آنــان همــواره بــه 
دنبــال بدعهــدی بودنــد و بــه دنبــال آن بودنــد کــه بــه نوعــی 

ــد.  ــر جمهــوری اســامی فشــار بیاورن ــد ب بتوانن
ــکا  ــا بیــان اینکــه آمری ــاوری اطاعــات ب ــر ارتباطــات و فن وزی
تنهــا در برابــر ایــران مســئول نیســت و برجــام توافقــی 
بین المللــی اســت، تاکیــد کــرد: ایــن بایــد هنــر مــا باشــد کــه 
بتوانیــم کســانی کــه زیــر برجــام را امضــا کردنــد، روســیه، چین 
و اتحادیــه اروپــا را بــه میــدان بیاوریــم؛ چــرا کــه آمریــکا بایــد 

ــدگان برجــام هــم باشــد. جوابگــوی دیگــر امضاکنن
 واعظــی خاطرنشــان کــرد: آرام آرام هــر چــه پیــش می رویــم 
ســخن رهبــری در ارتبــاط بــا بدعهــدی آمریــکا بیشــتر نمایــان 
می شــود و امــروز نه تنهــا در داخــل کشــور، بلکــه دیگــر 

ــر ــن مســئله واقــف شــده اند. مه ــر ای ــز ب کشــورها نی

ــا  ــور، ب ــاون اول رئیس جمه ــری، مع اســحاق جهانگی
ــه اینکــه موضــوع شــهید، ایثــار و ایثارگــری  اشــاره ب
بــرای ملــت مــا موضوعــی آشــنا و پراهمیــت اســت 
گفــت: آحــاد ملــت ایــران بــا ایــن مفاهیــم بــه طــور 
عملــی و واقعــی آشــنا هســتند و همــه مــا در خانواده 
یــا در جمــع دوســتان، محلــه و شــهرمان شــاهد 
ــداف و  ــرای اه ــه ب ــم ک ــان هایی بوده ای ــور انس حض
آرمان هــای انقــاب و نظــام اســامی ازخودگذشــتگی 

ــد. ــار کرده ان و ایث

ــه  ــگ و روحی ــن فرهن ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ســرمایه بــزرگ معنــوی اســت کــه در اختیــار نظــام 
جمهــوری اســامی قــرار دارد، گفــت: مهم تریــن 
ــای  ــت و تجربه ه ــای نف ــه چاه ه ــور ن ــرمایه کش س
مدیریتــی کــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت؛ زیــرا 
مــا می توانیــم بــا اتــکای بــر ایــن فرهنــگ، راه 
بنیانگــذار انقــاب اســامی را کــه امــروز نیــز توســط 
رهبــر معظــم انقــاب تبییــن می شــود، ادامــه دهیــم.

بعضــی  بــه  رئیس جمهــور ســپس  اول  معــاون   
چالش هــای مهــم پیــش روی کشــور نظیــر بیــکاری 
دولــت  بودجــه  بانکــی،  نظــام  زیســت،   محیــط 
و منابــع آب اشــاره کــرد و گفــت: حــل ایــن مشــکات 
بــزرگ نیازمنــد انســجام و عــزم ملــی اســت و همــه 
بایــد در ســطوح مختلــف کشــور در یــک جهــت بــرای 

حــل ایــن مســائل قــرار بگیریــم.
ــان  ــل می ــاط و تعام ــن ارتب ــرد: بهتری ــد ک  وی تاکی
رهبــر معظــم انقــاب و دولــت وجــود داشــته و دارد. 

جهانگیــری افــزود: دولــت معتقــد اســت جــز بــا عزم 
ملــی و پیــروی از رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
امکانــی بــرای عبــور از ایــن چالش هــا وجــود نــدارد.

 جهانگیــری اضافــه کــرد: بــرای حــل ایــن چالش هــا 
برنامــه و طــرح وجــود دارد و نظــام مدیریتــی کشــور 
برنامه هــای مســتحکمی تدبیــر کــرده کــه پیش نیــاز 

آن انســجام ملــی اســت.
  معـــاون اول رئیـس جمهـــور بــا بیـــان اینکـــه 
ــا  ــت ی ــد دول ــه می گوین ــنوم ک ــی می ش ــی جای وقت
ــاب  ــم انق ــر معظ ــان رهب ــل فرم ــور مقاب رئیس جمه
ایســتادگی کرده انــد، بــه عنــوان یــک انســان غصــه دار 
می شــوم، گفــت:  راهــی جــز انســجام و پیــروی 
از رهبــر معظــم انقــاب بــرای عبــور از مشــکات 
ــور  ــی کش ــای سیاس ــه جریان ه ــدارد و هم ــود ن  وج
مســئوالن و نیروهــای مســلح بایــد در کنــار هــم 
قــرار گیرنــد تــا بتوانیــم از ایــن معضــات عبــور            

کنیــم. دانشــجو

ســردار حســین ســامی، جانشــین فرمانده  کل ســپاه 
ــا  ــد ب ــتکباری می خواهن ــورهای اس ــرد: کش ــار ک اظه
ویــران کــردن جهــان اســام بــه آبادانــی و پیشــرفت 

برســند. جانشــین فرمانــده  کل ســپاه افــزود:  عقــب 
 نگهداشــتن جهــان اســام، ترویــج فقــر و فســاد 
و عقب ماندگــی ذهنــی و فرهنگــی، نســخه کشــورهای 

اســتکباری و غربــی بــرای جهــان اســام اســت.
کــرد:  تاکیــد  ســپاه  کل  فرمانــده   جانشــین   
هیچ کــس امــروز نمی توانــد در مقابــل قــدرت ایــران 
اســامی دوام بیــاورد؛ دیگــر مســلمانان بی پنــاه 
نیســتند؛ رهبــری معظــم و ملــت مقتــدر ایــران 
ــر  ــاد ه ــتند؛ فری ــلمانان هس ــه گاه مس ــامی تکی اس

ــه  ــان بشــنویم، ب مســلمان را در هــر گوشــه ای از جه
کمــک او می شــتابیم. ایــن امنیــت بــه خــودی خــود 
بــه  وجــود نیامــده؛ همــه کشــورها در کمیــن هســتند 
ــا امنیــت مــا را خدشــه دار کننــد؛ امــا بــه پشــتوانه  ت
ــر  ــدر و مــردم هوشــیار و بصی نیروهــای مســلح مقت

ــد. ــی نبرده ان ــه جای ــون راه ب تاکن
نیروهــای  تمامــی  تــاش  و  ســعی  افــزود:  وی 
ــد رضایــت  ــه مــردم اســت. لبخن امنیتــی، خدمــت ب
ــیار  ــا بس ــرای م ــا ب ــش آن ه ــت و آرام ــردم، امنی م

ــر می کنیــم. ــران را آبادت ــا هــم ای ارزشــمند اســت. ب
ســردار ســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از ظرفیــت 
ــرد، ادامــه داد: اقــوام  اقــوام بیــش از پیــش بهــره ب

ــتند. ــزرگ هس ــت ب ــک نعم ــت و ی ــک ظرفی ی
وی اضافــه کــرد: امــروز کشــور ایــران، قدرتــی جهانــی 
اســت و انقــاب اســامی مــا در کشــورهای مختلــف 
رواج یافتــه و رهبــری نیرومنــد مــا امیــد بســیاری از 

مظلومــان جهــان اســت. 
ــا  ــتیم. ب ــفینه هس ــک س ــینان ی ــا سرنش ــه م هم
تــوکل بــر خداونــد و حفــظ انســجام و وحــدت 
دشــمنان را در رســیدن بــه اهــداف شومشــان نــاکام 

فــارس می گذاریــم. 

دکتــر علــی الریجانــی در آخریــن نشســت خبــری 
رســانه های  خبرنــگاران  حضــور  بــا   95 ســال 
داخلــی و خارجــی گفــت: بررســی الیحــه برنامــه 
ششــم در مجلــس مقــداری طوالنــی شــد. الیحــه 
دولــت  35 مــاده بــود کــه تعــداد آن در مجلــس 

ــی داشــت. ــب توجه ــش جال افزای
ادامــه  در  اســامی  رئیــس مجلــس شــورای 
ــود  ــن ب ــس ای ــی مجل ــزود:  تلق ــب اف ــن مطل ای
ــی  ــداف کم ــامل اه ــد ش ــعه بای ــه توس ــه برنام ک
و کیفــی کان کشــور و همچنیــن بخش هــای 
ــا خــارج از روش هــای  ــم مدون شــده باشــد ت مه

ــد؛  ــم باش ــارت ه ــی و نظ ــل ارزیاب ــلیقه ای قاب س
ــیون های  ــس در کمیس ــه در مجل ــی ک ــذا تاش ل
مختلــف و مرکــز پژوهش هــا انجــام شــد بــا ایــن 

ــود. ــدف ب ه
وی ادامــه داد: بــه ایــن دلیــل زمانــی کــه قانــون 
ــی  ــم، در هــر بخــش جداول برنامــه را ورق می زنی
را ماحظــه می کنیــد کــه بایــد مطابــق این هــا 
حرکــت کنیــم. رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
درخصــوص جزئیــات برنامــه ششــم توســعه 

تاکیــد کــرد: یکــی از مســائل مهــم کشــور در 
برنامــه ششــم توســعه ایــن اســت کــه مقــرر شــد 
تــا  2/8  درصــد رشــد کشــور از طریــق بهــره وری 

ــق شــود. محق
ــون  ــن در قان ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــان ک وی خاطرنش
ــقف  ــت س ــای دول ــرای بدهی ه ــم ب ــه شش برنام
در  مشــکاتی کــه  دچــار  تــا  شــد  گذاشــته 
نشــوند؛  دیــده می شــد،  پیشــین  دولت هــای 
همچنیــن ایجــاد ســازوکارهای شــفاف بــرای 
مهــم  تاش هــای  از  نیــز  فســاد  بــا  مقابلــه 
خبرگــزاری  بــود.  توســعه  ششــم  برنامــه  در 

صداوســیما

جانشین فرمانده  کل سپاه:

هیچ کس نمی تواند در مقابل قدرت ایران اسالمی دوام بیاورد

رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

تدوین سازوکارهای شفاف برای مقابله با فساد در برنامه ششم 

معاوناولرئیسجمهور:

عبورازچالشهاباانسجاموپیرویاز
رهبرمعظمانقالبامکانپذیراست
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد
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زهرا نصیریسرویس اقتصاد

فضــای کســب وکار آن هــم بــرای واحدهــای تولیدکننــده 
کوچــک و متوســط همــواره حائــز اهمیــت بــه شــمار 
ــر  ــه اگ ــد ک ــاور بوده ان ــن ب ــر ای ــی ب ــا حت ــه و آن ه می رفت
ــه  ــاز ب ــد، نی ــم باش ــا فراه ــبی آن ه ــرای کاس ــط ب ــن محی ای
ندارنــد و شــاید مراجعاتشــان  حمایــت دولتی هــا هــم 
ــد؛  ــل برس ــه حداق ــت وام ب ــرای دریاف ــا ب ــه بانک ه ــم ب ه
چــرا کــه محیــط ایــن زمینــه را بــرای کســب درآمــد بیشــتر 
ــراد  ــرمایه اف ــا س ــن روزه ــد. ای ــم می کن ــا فراه ــرای آن ه ب
کــه بیشــتر می شــود، دوســت دارنــد بــرای خودشــان 
ــای  ــان آق ــاح خودش ــه  اصط ــد و ب ــب وکاری راه بیندازن کس
ــن ســادگی ها نیســت  ــه ای ــن کار ب خودشــان باشــند؛ امــا ای
ــدارد  ــودآوری ن ــا س ــی نه تنه ــش کاف ــه و دان ــدون تجرب و ب
ــرود  ــت ب ــز از دس ــی نی ــرمایه فعل ــت س ــن اس ــه ممک  بلک
ــای  ــه آماره ــا اینک ــید. ب ــوب رس ــه مطل ــه نتیج ــوان ب و نت
در  بیــکاری  رشــد  نــرخ  اســت کــه  بیانگــرآن  اداره کار 
اســت  میانگیــن کشــوری  از  بیشــتر  اصفهــان   اســتان 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــکاری را ب ــه اول بی ــتان رتب ــن اس و ای

ــب وکارهای  ــه کس ــه ب ــد توج ــان معتقدن ــا کارشناس داده، ام
التیــام  را  بیــکاری  و خانگــی می توانــد وضعیــت  خــرد 
چیــن  ماننــد  کشــورهایی  در  کــه  همان طــور  و   بخشــد 
و ژاپــن 50 درصــد اقتصــاد بــر پایــه مشــاغل خــرد و خانگــی 
ــردی  ــن رویک ــوان چنی ــز می ت ــا نی ــور م ــد در کش می چرخ
را بــه مرحلــه اجــرا گذاشــت. اســتان اصفهــان فعــاالن 
بســیاری در زمینــه کســب وکارهای خــرد و خانگــی در بخــش 
 صنایــع دســتی، اجنــاس کادویــی، محصــوالت ارکانیــگ 
 و ... دارد کــه توانســته اند آنجایــی کــه چــرخ صنایــع کــج دار 
و مریــض می چرخــد، در شــهرها و روســتاهای مختلــف 
ــان  ــتغال جوان ــی و اش ــاد، کارآفرین ــزایی در اقتص ــهم بس س

ــند. ــته باش داش
    توجه به کسب وکارهای خرد

 یکــی از فعــاالن بخــش صنایــع دســتی و لــوازم کادویــی در 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــای وطــن ب ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
جوانــان تحصیلکــرده نبایــد در کســب وکارهای خــرد بــه 
ــرد:  ــد ک ــند، تاکی ــی باش ــادی آنچنان ــودهای اقتص ــال س دنب
توســعه مشــاغل خــرد نیــاز بــه مشــارکت نهادهــای متعــدد به 
 صــورت یــک زیســت بوم و اکوسیســتم دارد کــه بتوانــد ارزش 

افــزوده ای در قالــب کارآفرینــی خــرد شــکل دهــد. محمدرضــا 
ــب وکارهای  ــه کس ــه ب ــه توج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب مطیعی ف
خــرد درواقــع تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و عمــل بــه فرمایــش 
ــه  ــزود: متاســفانه امــروزه ب ــری اســت اف ــام معظــم رهب مق
دلیــل شــرایط اقتصــادی بســیاری از جوانــان فکــر می کننــد 
ــه  ــوان مشــاغل خــرد را ب ــزرگ می ت ــا در شــهرهای ب ــه تنه ک
ــه کان شــهرها  ــذا مهاجرت هــای بســیاری ب پویایــی رســاند؛ ل
ــرای  ــه ب ــان داده ک ــه نش ــد تجرب ــرد. هرچن ــورت می گی ص
شــهرهای  و  روســتاها  ظرفیــت  از  می تــوان  کارآفرینــی 

ــرد. کوچــک در ایــن زمینــه بهــره ب
    اشتغال زایی واقعی

وی تاکیــد کــرد: در هــر شــغلی قطعــا ســعی و تــاش 
ــود  ــه و س ــه نتیج ــا ب ــت ت ــاز اس ــت نی ــش و ممارس و کوش
ــه  ــند ک ــته باش ــار داش ــان انتظ ــر جوان ــد. اگ ــادی برس اقتص
ــدار شــوند، انتظــار  ــق و پول ــد در شــغلی موف یک شــبه بتوانن
بیجایــی اســت؛ بــه عنــوان فــردی کــه در بخــش کســب وکار 
خــرد فعالیــت دارم، بایــد بگویــم کــه در حرفــه مــن هــزاران 

ــته  ــود داش ــختی و ... وج ــرمایه، س ــود س ــت، نب ــار شکس ب
ــع را پشــت ســر  ــن موان ــه ای ــاش و کوشــش هم ــا ت ــا ب ام
گذاشــته ام و توانســته ام در مســیر شــغلی کــه دارم بــرای 700 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم اشــتغال زایی کنــم. 
محمدجــواد مطیعی فــر نیــز بــه ایــن مســئله اعتقــاد دارد کــه 
فعالیــت در عرصــه صنایــع دســتی درگام اول می توانــد بــرای 

ــای کار هســتند، مثمــر ثمــر باشــد.  افــرادی کــه جوی
وی می گویــد: قطعــا همــه افــراد نمی تواننــد وارد شــغل های 
ــا ایجــاد مشــاغل خانگــی  ــم ب فنــی شــوند و اگــر مــا بتوانی
کارآفرینــی کنیــم، بســیاری از موانــع اقتصــادی هــم برطــرف 
ــه  خواهــد شــد. وی افــزود: مشــاغل خانگــی و خــرد نیــاز ب
وام هــای کان، مکان هــای وســیع و ســرمایه آنچنانــی نــدارد؛ 
ــد  ــز بهره من ــم روز نی ــه هــا و عل ــن راه از تجرب ــد در ای ــا بای ام

شــد تــا بتــوان پیشــرفت کــرد.
    دولت موانع اقتصادی را برطرف کند

ــری  ــن سراس ــون انجم ــس کان ــمندی، نایب رئی ــی دانش لیل
ــای  ــا کیمی ــو ب ــز در گفت وگ ــور، نی ــتغال کل کش ــز اش مراک
وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه فشــارهای مالیاتــی دولــت از یــک 
ســو و برخــورد بانک هــا از ســوی دیگــر فشــارهای زیــادی را 
ــا  ــن شــرایط نه تنه ــرده، گفــت: در ای ــدگان وارد ک ــر تولیدکنن ب
از تولیدکننــدگان حمایــت نمی شــود، بلکــه در شــرایط فعلــی 
زیــر فشــارهای ســنگین قــرار گرفته انــد کــه قطعــا بــه ســود 
هیچ کــس نخواهــد بــود و بــه اقتصــاد مــا لطمه هــای 
ــی  ــش خصوص ــرایط بخ ــن ش ــد. در ای ــنگین وارد می کن س
رغبتــی بــرای همــکاری بــا دولــت نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه 
ــرده  ــت ک ــفاف فعالی ــور ش ــه  ط ــه ب ــادی ک ــال اقتص ــر فع ه

ــه اســت. ــرار گرفت تحــت فشــار بیشــتری ق

کیمیای وطن بررسی کرد:

  توجه به کسب وکارهای خرد 
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی

ــان اینکــه  ــا بی ــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا ب مدی
کوییــک نــام کهــن ایرانــی اســت، از عرضــه ایــن خــودرو 
ــر داد.  ــان خب ــون توم ــا 40 میلی ــی 34 ت ــا ســطح قیمت ب
ــداد  ــرح ام ــاز ط ــم آغ ــیه مراس ــی در حاش ــدی جمال مه
نــوروزی گــروه خودروســازی ســایپا اظهــار کــرد: کوییــک 

نامــی ایرانــی و متعلــق بــه 4000 ســال قبــل 
ــذاری  ــه واگ ــم ک ــن امیدواری ــت. بنابرای اس
ــره  ــام خاط ــن ن ــه ای ــد ب ــای جدی خودروه

ــد.  ــردم ایجــاد کن ــرای م ــی را ب خوب
ــن  ــاش می شــود ای ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
آن در  آپشــن های مختلــف  بــا  خــودرو 
ــان  ــون توم ــا 40 میلی ــن 34 ت ــت بی قیم

ــودروی  ــن خ ــه ای ــرد: عرض ــان ک ــود، خاطرنش ــه ش عرض
جدیــد از ابتــدای تیرمــاه ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد. 
مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا ادامــه داد: 
ــزار  ــده 45 ه ــال آین ــه س ــزی صورت گرفت ــق برنامه ری طب
ــز بیــش از  دســتگاه خــودروی کوییــک و ســال ۱3۹7 نی

۸0 هــزار دســتگاه خــودروی کوییــک تولیــد خواهــد شــد. 
ــا  ــایپا ب ــرارداد س ــت ق ــن وضعی ــا آخری ــه ب وی در رابط
ــی  ــل نهای ــرارداد در مراح ــن ق ــرد: ای ــار ک ــیتروئن اظه س
 اســت و تــا پایــان ســال جابه جایــی مبالــغ یورویــی 
ــد  ــورت خواه ــوی ص ــرف فرانس ــه ط ــهام ب ــال س و انتق
گرفــت. جمالــی در پاســخ بــه ســوالی درباره 
زمــان بازنشســتگی پرایــد اظهــار کــرد: ایــن 
موضــوع بســتگی بــه تقاضــای ایــن خــودرو 
دارد؛ بنابرایــن تــا زمانــی کــه تقاضــای ایــن 
خــودرو وجــود دارد تــاش می کنیــم کــه آن 
ــدگان  ــاز مصرف کنن ــا داده و نی ــب ارتق را مرت
در  تصریــح کــرد:  وی  تأمیــن کنیــم.  را 
طــرح خدمــات ویــژه امــداد نــوروز هزینــه خدمــات هیــچ 
ــه  ــی ک ــن در صورت ــت و همچنی ــد داش ــی نخواه افزایش
خودروهــای تحــت گارانتــی دچــار عیوبــی شــوند کــه رفــع 
عیــب آن هــا ممکــن نباشــد، خــودروی جایگزیــن در اختیار 

ــرار خواهــد گرفــت. ســایپانیوز شــهروندان ق

ــتانه  ــت: در آس ــان گف ــان اصفه ــه گلفروش ــس اتحادی رئی
ــازار  ــب بو در ب ــدان گل ش ــون گل ــدود 2 میلی ــوروز ۹6 ح ن
ــع شــده اســت. جعفــر دالل باشــی  ــان عرضــه و توزی اصفه
ــود  ــان در رک ــازار گل اصفه ــال ب ــه امس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــازار گل در آســتانه  ــار داشــت: شــرایط ب ــل اســت، اظه کام

عرضــه  اســت،  نامطلــوب  بســیار   نــوروز 
ــاره  ــدارد. وی درب ــش ن ــم افزای ــا ه و تقاض
ــی  ــاورز اصفهان ــکاران کش ــت گل ــرر هنگف ض
جــوی  شــرایط  افــزود:  ســال جاری  در 
ــی  ــی ناگهان ــا و وارونگ ــاعد، بارندگی ه نامس
هــوا، امســال کشــاورزان را دچــار ضــرر کــرده 
ــازار  ــه ب ــرای عرضــه ب ــی ب ــای مطلوب و گل ه

نداشــته اند. رئیــس اتحادیــه گلفروشــان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه اســتان اصفهــان در تولیــد گل شــب بو حــرف نخســت 
ــد  ــح کــرد: بیشــترین آمــار تولی ــد، تصری را در کشــور می زن
ــان و  ــه قرطم ــهر، منطق ــه خمینی ش ــوط ب ــب بو مرب گل ش
درچــه اســت کــه هــر ســاله در آســتانه نــوروز ایــن محصــول 

ــاط کشــور ارســال می شــود.  ــایر نق ــه س ب
وی ادامــه داد: امســال بســیاری از کشــاورزان اصفهانــی گل 
اللــه کاشــته بودنــد کــه بــه دلیــل شــرایط نامســاعد جــوی 
ــون  ــد 2 میلی ــب عی ــرای ش ــط ب ــدند و فق ــرر ش ــار ض دچ

ــازار عرضــه شــده اســت.  ــدان شــب بو در ب گل
شــب بو  گلــدان  هــر  قیمــت  دالل باشــی 
 2000 را  اصفهــان  و گلخانه هــای  مــزارع  در 
تــا 2200 تومــان اعــام کــرد و افــزود: گل 
شــب بو عیــد در اصفهــان بیشــتر خریــدار دارد 
ــود  ــد س ــاب درص ــا احتس ــا ب و درب مغازه ه
گلفروشــان، 3500 تومــان فروختــه می شــود؛ 
ــرخ  ــا ن ــه در بعضــی گلفروشــی ها هــم ب البت
2000 تومــان عرضــه خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه ســبزه 
شــب عیــد امســال نســبت بــه ســال گذشــته تغییــر قیمــت 
ــان  ــای اصفه ــوروزی درب مغازه ه ــت: ســبزه ن نداشــته، گف
از ۱500 در ظــروف پاســتیکی شــکیل تــا ۱0 هــزار تومــان بــا 
ــا ــات در صندوق هــای فانتــزی عرضــه می شــود. ایمن تزئین

ــن  ــد و تأمی ــت تولی ــرد: وضعی ــام ک ــاد کشــاورزی اع ــر جه ــاون وزی مع
گوشــت قرمــز بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ مشــکلی بــرای عرضــه ایــن 
ــود  ــده وج ــال آین ــال و س ــده امس ــای باقی مان ــرای روزه ــوالت ب محص
نــدارد؛ طــوری برنامه ریــزی کرده ایــم کــه ذخایــر شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام در صــورت نیــاز حتــی در روزهــای تعطیــل نــوروزی نیــز عرضــه شــود. 
ــر روز در  ــور دام ه ــه شــرکت پشــتیبانی ام ــان اینک ــا بی ــی ب حســن رکن
حالــت آماده بــاش قــرار دارد، اظهــار کــرد: ایــن محصــوالت هم اکنــون در 
ــز عرضــه می شــود؛  ــاره نی ــره ای و نمایشــگاه های به فروشــگاه های زنجی
بنابرایــن هیــچ مشــکلی در تأمیــن و عرضــه آن هــا وجــود نــدارد؛ گرچــه 
بــا وجــود اعــام آمادگــی بــرای عرضــه گوشــت قرمــز منجمــد بــه قیمــت 
ــا بعضــی پادگان هــا و فروشــگاه ها  ــا 23 هــزار تومــان تنه ــی 22 ت کیلوی
ــمت و  ــه س ــل ب ــا تمای ــد و غالب ــول کردن ــن محص ــن ای ــه تأمی ــدام ب اق
ســوی مصــرف گوشــت گــرم تــازه بــود. وی بــا اشــاره بــه نوســانات اخیــر 
نســبی بــازار گوشــت قرمــز اعــام کــرد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام برای 
ــا گوشــت قرمــز منجمــد را عرضــه  ــازار نه تنه ــی در ب ــادل قیمت ایجــاد تع
ــازه نیــز اقــدام کــرد  ــرای تأمیــن و عرضــه گوشــت قرمــز ت کــرد، بلکــه ب
ــا قیمــت  ــران ب ــش از 5000 الشــه در ســطح شــهر ته ــا بی ــون ب و هم اکن
ــن  ــد و همی ــه می ده ــود را ادام ــان کار خ ــزار و 500 توم ــی 3۱ ه کیلوی
اقــدام ســبب شــد تــا قیمــت گوشــت قرمــز تــا حــدود بســیاری کاهــش 

پیــدا کنــد. اقتصــاد آنایــن

دو ســال پیــش طرحــی بــه عنــوان جریمــه مشــترکان پرمصــرف روی میــز 
ــت  ــه مدیری ــا حــدی ب ــر می توانســت ت ــه نظ ــه ب ــت ک ــرار گرف مســئوالن ق
ــع آبــی کشــور کمــک کنــد؛ امــا دیــری نگذشــت کــه عمــر ایــن طــرح  مناب
بــه پایــان رســید و طبــق گفتــه وزارت نیرویی هــا هنــوز هیــچ قانونــی بــرای 
ایــن طــرح نوشــته نشــده اســت. در حالــی کــه ایــران هــر روز و هــر ســاعت 
ــم انتظار  ــی چش ــئوالن آب ــد و مس ــرم می کن ــت وپنجه ن ــران آب دس ــا بح ب
ــه  گفتــه ســتار  ــرای جریمــه مشــترکان پرمصــرف هســتند، امــا ب ــی ب قانون
ــن  ــرای ای ــرای اج ــی ب ــون تصمیم ــرو تاکن ــر نی ــام وزی ــودی، قائم مق محم
ــه  ــان اینکــه در حــال حاضــر مصوب ــا بی ــه نشــده اســت. وی ب ــه گرفت برنام
صریحــی در قانــون بــرای جریمــه مشــترکان پرمصــرف وجــود نــدارد، گفــت: 
ــن  ــتان ها چنی ــن اس ــورای تأمی ــوردی در ش ــورت م ــه ص ــت ب ــن اس ممک
مصوبه هایــی بــر حســب ضــرورت تصویــب شــود کــه آن هــم بــرای گــذر از 

ــی آن منطقــه اســت.  شــرایط بحران
قائم مقــام وزارت نیــرو اظهــار کــرد: یــک قانــون و مصوبــه مشــخصی بــرای 
مشــترکان پرمصــرف وجــود نــدارد کــه اگــر بــا توجــه بــه شــرایط آبــی کشــور 
قانونــی بــا ایــن ماهیــت وجــود داشــت، می توانســت تاثیــرات خوبــی را بــر 
ــاب  ــل آب و فاض ــر عام ــاز، مدی ــا جانب ــن حمیدرض ــذارد. همچنی ــای بگ ج
کشــور در ایــن رابطــه می گویــد کــه جریمــه مشــترکان پرمصــرف آب از ســوی 
نهادهــای نظارتــی رد شــد و ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت آب و فاضــاب 

کشــور در حفــظ ایــن طــرح مصمــم بــود. خبــر فارســی

خانوارهــای اجاره نشــین کــه گاه بیــن 30 تــا 50 درصــد از درآمدهــای خــود 
ــکن  ــدف مس ــروه ه ــد گ ــد، می توانن ــا می کنن ــت اجاره به ــرف پرداخ را ص
اجتماعــی )اســتیجاری( باشــند کــه بناســت از ایــن طریــق تــا ســال ۱404 
ــک  ــا کم ــای اجاره به ــن هزینه ه ــرای تأمی ــوار ب ــزار خان ــه 60 ه ــالیانه ب س
ــتیجاری  ــم از اس ــکن )اع ــون مس ــمی هم اکن ــای رس ــق آماره ــود. طب ش
ــود  ــه خ ــی را ب ــای ایران ــای خانواره ــد از هزینه ه ــی( 2۸.4 درص و ملک
اختصــاص می دهــد؛ امــا ایــن میانگیــن مربــوط بــه کل کشــور اســت کــه 
ــر روی دهک هــای  ــا ب ــرآورد فشــار اجاره به ــای دقیقــی از ب ــد مبن نمی توان
ــورهای  ــد در کش ــان می ده ــا نش ــال برآورده ــن ح ــا ای ــد. ب ــن باش پایی
ــادی  ــه اقتص ــد از کل هزین ــا ۱5 درص ــدود ۱0 ت ــکن ح ــعه یافته مس توس
ــد  ــدد 37 درص ــن ع ــال ۱375 ای ــه در س ــرد. البت ــر می گی ــردم را در ب م
بــود کــه تــا ســال ۱3۸4 بــه 3۱ درصــد رســید و بــا روی کار آمــدن دولــت 
ــال ۱3۹2  ــد در س ــه 45 درص ــوار ب ــاد خان ــکن در اقتص ــهم مس ــم، س نه
افزایــش یافــت. بــر ایــن اســاس مشــخص شــد مســکن مهــر بــه دالیلــی 
ــروژه  ــدن پ ــی ش ــه، طوالن ــاد جامع ــترده از آح ــری گس ــون دربرگی  همچ
و تأثیــر دیابتــی بــر اقتصــاد کان، اثــر معکــوس در اقتصــاد خانوارهــا ایجاد 
کــرده اســت. بنابرایــن دولــت یازدهــم ضمــن تصمیــم بــر کنــار گذاشــتن 
طــرح مســکن مهــر، مســکن اجتماعــی و حمایتــی را جایگزیــن آن کــرد و 
در نظــر دارد تــا ســال ۱404 تأمیــن 500 هــزار مســکن اجــاری و خودمالکی 

افــرادی را کــه نیازمنــد واقعــی مســکن هســتند، بــر عهــده بگیــرد. ایســنا

عرضهگوشتتازهدرفروشگاهها

هر ساعت، ۶ کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می شود
محمدجــواد صدق آمیــز، رئیــس مرکــز پژوهش هــای اتحادیــه پوشــاک، ضمــن ارائــه آمــار عجیــب از واردات پوشــاک قاچــاق بــه 
کشــور گفــت: بــا یــک حســاب سرانگشــتی می تــوان فهمیــد کــه در هــر ســاعت، ۶ کانتینــر پوشــاک قاچــاق وارد کشــور می شــود کــه 

ایــن تعــداد اختــاف فاحشــی بــا واردات رســمی دارد. ایســنا

در قاب تصویر

بارمستاجرانکممیشودجریمهمشترکانپرمصرفوموانعقانونی

حتما بخوانید!
3قیمت کوییک بین 34 تا 40 میلیون است سه شنبه   24  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 393 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 7کیلویی 
370NW ال جی

لباسشویی 8کیلویی 
8422 بلومبرگ

2,148,000

لباسشویی 6کیلویی 
6200 سیلور بلومبرگ

1,325,000

لباسشویی 8 کیلویی 
327X0 تیتانیوم بوش

4,390,000

لباسشویی 8کیلویی 
32890 بوش

4,400,000

لباسشویی 8 کیلویی 
32798 بوش

3,780,000

لباسشویی 8کیلویی 
32493 بوش

3,580,000

1,783,000

نرخرشدجمعیت۱.۲۴درصدشد
ــا  ــران ب ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
آمــار  جزئیــات  بــه  اشــاره 
ــکن  ــوس و مس ــماری نف سرش
ســال ۹5، از ۱.24درصــد شــدن 
نــرخ رشــد جمعیــت کل نســبت 
ــر داد و گفــت:  ــه ســال ۹0 خب ب
دو  خالــی  خانه هــای  تعــداد 
برابــر شــده اســت. امیدعلــی پارســا، رئیــس مرکــز آمــار ایران 
ــام  ــا اع ــگاران ب ــع خبرن ــری در جم ــت خب ــک نشس در ی
ــال ۹5  ــکن س ــوس و مس ــماری نف ــج سرش ــات نتای جزئی
گفــت: بــر اســاس نتایــج سرشــماری، 24 میلیــون خانــوار در 
کشــور وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: بــر اســاس نتایــج 
سرشــماری، نــرخ رشــد جمعیــت نســبت بــه ســال ۹0، صفــر 
ــهری  ــت ش ــد جمعی ــرخ رش ــال ن ــن ح ــت؛ در عی ــده اس ش
0.2- درصــد و نــرخ رشــد جمعیــت روســتایی 0.06- درصــد 
اســت. وی گفــت: تغییــرات بعــد )انــدازه( خانــوار نســبت بــه 
ــوار شــهری  ــرای خان ســال ۹0، 0.2- درصــد و ایــن نســبت ب
نیــز همیــن مقــدار اســت، امــا بــرای خانــوار روســتایی 0.3- 
اســت. د رعیــن حــال، جمعیــت ســاکن در نقــاط روســتایی 
ــت  ــر ثب ــزار و 3۸3 نف ــی 772 ه ــال ۹0، منف ــه س ــبت ب نس
ــه  ــبت ب ــت نس ــینی جمعی ــبت شهرنش ــن نس ــد. همچنی ش
امســال 2.6 اســت. پارســا ادامــه داد: جمعیــت کل کشــور بــر 
اســاس سرشــماری ســال جــاری نســبت بــه ســال ۹0 تعــداد 
4 میلیــون و 776 هــزار و 60۱ نفــر افزایــش دارد. همچنیــن 
ــون و ۱0  ــه ســال ۹0 حــدود 3 میلی ــوار نســبت ب ــداد خان تع
هــزار و 3۸۸ افزایــش یافتــه اســت. وی گفــت: کل جمعیــت 
ــزار و 270  ــون و ۹26 ه ــه 7۹ میلی ــال ۱3۹5 ب ــور در س کش
رســید کــه نســبت بــه ســال ۱3۹0 نزدیــک بــه 4 میلیــون و 

776 هزار نفر افزایش داشته است. مهر

افزایشاحتمالیقیمتکاغذ
رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوا بــا اشــاره بــه 
نامــه اخیــر وزیــر صنعــت بــرای افزایــش تعرفــه واردات کاغــذ 
ــن  ــال ای ــه دنب ــدگان از ســال های گذشــته ب ــت: تولیدکنن گف
ــم کــه تصویــب شــود. ابوالفضــل  ــد و امیدواری موضــوع بودن
 روغنــی درخصــوص نامــه اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن 
ــاره کاهــش تعرفــه واردات کاغــذ گفــت: وزیــر  و تجــارت درب
صنعــت، نامــه ای را خطــاب بــه دولــت ارســال کــرده تــا تعرفه 
ــن نامــه  ــی شــدن ای ــه اجرای ــد ک ــذ افزایــش یاب واردات کاغ

نیــاز بــه مصوبــه دولــت و کمیتــه مــاده یــک دارد. 
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــد در نهای ــد دی ــه بای ــم دارد ک ــی ه ــه مخالفان ــن نام ای
ــدگان از ســال ها  ــزود: تولیدکنن ــه، اف ــا ن ــب می شــود ی تصوی
پیــش بــه دنبــال افزایــش تعرفــه واردات هســتند؛ وزیــر هــم 
امســال ســعی کــرد تــا همــه ذی نفعــان ایــن موضــوع را گــرد 
ــه یــک نتیجــه واحــد برســند؛ امــا در  ــا ب ــد ت هــم جمــع کن
نهایــت توافــق کلــی حاصــل نشــد؛ بنابرایــن وزیــر نامــه ای را 

بــه دولــت ارســال کــرده اســت. 
ــان ســال  ــا اعــام اینکــه وضــع تعرفــه همیشــه در پای وی ب
ــت  ــخص نیس ــا مش ــت: فع ــار داش ــود، اظه ــام می ش انج
کــه ســرانجام ایــن نامــه چــه می شــود؛ زیــرا فضــای حاکــم 
بــر دولــت را نمی دانــم؛ امــا پیشــنهاد وزیــر افزایــش تعرفــه 
ــوده کــه امیدواریــم  ــرای کاغــذ ســفید ب ــا ۱5 درصــدی ب ۱0 ت

محقــق شــود. 
ــذ  ــه واردات کاغ ــش تعرف ــا افزای ــه آی ــوص اینک وی درخص
ــن  ــت: ای ــی نخواهــد شــد، گف ــازار داخل ــی در ب موجــب گران
طبیعــی اســت کــه افزایــش قیمــت بــه دنبــال دارد؛ امــا ایــن 
ــده و  ــه ش ــی گرفت ــع داخل ــت از صنای ــرای حمای ــم ب تصمی
ــب ــد. ایران جی ــت دارن ــن حمای ــه ای ــاز ب ــی نی ــع داخل صنای

مصرفبنزینبیشازتولیدآناست
ــا  ــی ب ــی پخــش فرآورده هــای نفت ــر عامــل شــرکت مل مدی
ــرد: در  ــار ک ــن اظه ــد بنزی ــرف و تولی ــزان مص ــه می ــاره ب اش
 حــال حاضــر روزانــه فاصلــه ۱5 میلیــون لیتــری بیــن تولیــد 

و مصرف بنزین در ایران وجود دارد. 
ــی  ــن مصرف ــن بنزی ــه میانگی ــان اینک ــا بی منصــور ریاحــی ب
ــاره  ــوده اســت، درب ــر ب ــزار لیت ــون و 200 ه امســال 74 میلی
ــال  ــن در ح ــزان واردات بنزی ــرد: می ــار ک ــن اظه واردات بنزی
حاضــر ۱2 میلیــون لیتــر اســت کــه ایــن میــزان بــا بــه مــدار 
آمــدن پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس کمتــر خواهــد شــد. 
ــن  ــرف و واردات بنزی ــزان مص ــن می ــه بی ــاره فاصل وی درب
اظهــار کــرد: فاصلــه میــان تولیــد و مصــرف، روزانــه ۱5 میلیون 
لیتــر اســت کــه بــرای جبــران آن از ذخایــر اســتراتژیک هــم 
ــارس  ــج ف ــتاره خلی ــاز س ــه ف ــر س ــم. اگ ــتفاده می کنی اس
ــد  ــور تولی ــن در کش ــر بنزی ــون لیت ــود 36 میلی ــل ش تکمی
ــل  ــن تبدی ــدگان بنزی ــه یکــی از صادرکنن ــران ب می شــود و ای

ــا خواهــد شــد. ایرن

پرداختمابهالتفاوتسهامعدالت

اجبارینیست
ــرح  ــب ط ــت: در قال ــازی گف ــازمان خصوصی س ــس س رئی
ــان از  ــون توم ــک میلی ــمول ی ــر مش ــه ه ــت ب ــهام عدال س
ســهام شــرکت های دولتــی تخصیــص یافتــه کــه طبــق 
قانــون در مــدت ۱0 ســال بایــد از محــل ســود ایــن شــرکت ها 
ایــن مبلــغ تســویه می شــد تــا در پایــان ۱0 ســال نســبت بــه 

ــدام شــود.  آزادســازی ســهام اق
پــوری حســینی افــزود: بــر اســاس مجمــوع ســودی کــه در 
ایــن ۱0 ســال بابــت ســهام عدالــت بــه خزانــه دولــت واریــز 
شــده و تقســیم آن بــه کل مشــموالن، از ارزش یــک میلیــون 
ــده  ــت ش ــان پرداخ ــزار توم ــرد 530 ه ــر ف ــرای ه ــی ب تومان

اســت. 
ــن درآمــدی  ــه جــز دو دهــک پایی ــح داد: حــال ب وی توضی
ــه  ــازی ب ــوند و نی ــف می ش ــد تخفی ــمول 50 درص ــه مش ک
پرداخــت مابه التفــاوت ندارنــد، بقیــه مشــموالن ایــن اختیــار 
ــا مالــک  ــد ت ــغ 470 هــزار تومــان را بپردازن ــد کــه مبل را دارن
ــود  ــا و س ــده و از مزای ــان ش ــون توم ــک میلی ــهام ی کل س
ــچ  ــه داد: هی ــاد ادام ــر اقتص ــوند.معاون وزی ــد ش آن بهره من
اجبــاری بــرای پرداخــت ایــن مابه التفــاوت وجــود نــدارد و در 
ــان  ــی کــه فــردی ایــن مابه التفــاوت را نپــردازد، همچن صورت

ــب ــت. ایران جی ــهام اس ــان س ــزار توم ــک 530 ه مال

تولید60میلیونماهیزینتی

دراصفهان
مدیــر امــور آبزیــان ســازمان 
اســـتان  کشـــاورزی  جهـــاد 
اصفهــان گفــت: حــدود 60 تا 70 
درصــد ماهــی قرمــز شــب عیــد 
از  یکــی  راونــد،  از  اصفهــان 
شــهرهای شهرســتان کاشــان 

تأمین می شود. 
محمدرضــا عباســی بــا اشــاره بــه تولیــد ســالیانه 60 میلیــون 
ماهــی زینتــی در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: این اســتان 
دارای جایــگاه نخســت تولیــد ماهیــان زینتــی در کشــور 

اســت. 
ــتان  ــی در اس ــی زینت ــوع ماه ــا ۱20 ن ــد ۱00 ت ــه تولی وی ب
اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: ســالیانه بیــش از 35 میلیــون 
ماهــی  زینتــی اســتان در شــهر راونــد، یکــی از شهرســتان های 

ــود.  ــد می ش ــان، تولی کاش
مدیــر امــور آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه 30 درصــد ماهــی زینتــی اســتان از 
ــح  ــود، تصری ــن می ش ــدران تأمی ــان و مازن ــتان های گی اس
کــرد: یک ســوم تولیــد ماهی هــای زینتــی در کشــور متعلــق 
ــوع  ــن ن ــد ای ــتان در تولی ــت اس ــت و ظرفی ــان اس ــه اصفه ب

ماهی هــا باالســت. 
مدیــر امــور آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــتغال  ــاد اش ــای ایج ــان را دارای مزای ــرورش آبزی ــان پ اصفه
ــراوان برشــمرد و افــزود:  ــدک و بازدهــی ف ســرمایه گذاری ان
ــای  ــرورش ماهی ه ــه پ ــتان ب ــر در اس ــزار نف ــون 2 ه هم اکن
زینتــی و آبزیــان مشــغول هســتند و ایــن اقدامی مناســب در 

ــه شــمار مــی رود.  بخــش اقتصــاد مقاومتــی ب
وی خاطرنشــان کــرد: در بخــش شــهرک های ماهیــان 
زینتــی در شــهرهایی همچــون کاشــان، نجف آبــاد و اصفهــان 
ظرفیت هــای بســیاری وجــود دارد و اقدامــات خوبــی نیــز در 

ایــن نقــاط در حــال انجــام اســت. ایمنــا

مرغارزانمیشود
ــرغ  ــت م ــش قیم ــازار از افزای ــا از ب ــه رصده ــود آنک ــا وج ب
خبــر می دهــد، مدیــر کل نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی 
از مصرف کننــدگان و  و مــواد غذایــی ســازمان حمایــت 
تولیدکننــدگان از عرضــه مناســب و رونــد کاهشــی قیمــت این 

ــر داده اســت.  ــد خب ــازار شــب عی محصــول در ب
علیرضــا رســتمی دربــاره افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ گفت: 
عرضــه مــرغ منجمــد در مراکــز میــوه و تره بــار تــا تنظیــم بــازار 
ادامــه دارد و امیدواریــم کــه اقداماتــی کــه در راســتای تنظیــم 
بــازار در حــال انجــام اســت، موجــب متعادل ســازی قیمــت 

ایــن محصــول شــود. 
وی در ادامــه اظهــار کــرد: بــر اســاس گزارش هــای دریافتــی 
انجام شــده،  بررســی های  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  از 
بــا توجــه بــه شــرایط مطلــوب تولیــد و عرضــه گوشــت 
ــرکت  ــش ش ــر اطمینان بخ ــن ذخای ــازار و همچنی ــرغ در ب م
ــادل  ــرغ از تع ــت م ــازار گوش ــور، ب ــور دام کش ــتیبانی ام پش
ــر  ــارت ب ــر کل نظ ــی برخــوردار اســت. مدی مناســب و منطق
ــت  ــازمان حمای ــی س ــواد غذای ــاورزی و م ــوالت کش محص
قیمت هــای  دربــاره  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از 
ــی  ــه کیلوی ــازار ب ــرغ در ب ــت م ــت: قیم ــازار گف ــود در ب موج
7000 تومــان رســیده بــود کــه در نوســانی، ایــن قیمــت 
ــن در  ــید و ای ــو رس ــر کیل ــان در ه ــه 6400 توم ــش و ب کاه
ــرکت  ــئوالن ش ــام مس ــاس اع ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس حال
ــور دام کشــور، در حــال حاضــر مــرغ منجمــد  پشــتیبانی ام
 بــا کیفیــت بــا قیمــت هــر کیلوگــرم 5700 تومــان در میادیــن 
و مراکــز عمــده عرضــه توزیــع می شــود و بــا توجــه بــه ذخایــر 
کافــی و موجــود، توزیــع ایــن کاال بــا ایــن قیمــت و بــا هــدف 

تنظیــم بــازار ادامــه خواهد داشــت. ایســنا

تکنرخیوواقعیشدنارز

خواستهصنعتگراناست
رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: بخــش خصوصــی بــرای رونــق تولیــد، بســته 

پیشنهادی به دولت ارائه می دهد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــن  ــبحانی در دوازدهمی ــرام س ــان، به ــی اصفه ــاق بازرگان  ات
و آخریــن جلســه کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــی  ــل ارتباط ــی، پ ــاق بازرگان ــرد: ات ــح ک ــال ۹5 تصری در س
ــوه اســت و مســائل و  ــا ســه ق ــان ب ــدگان و بازرگان تولیدکنن
ــه  ــه  صــورت دســته بندی ب مشــکات فعــاالن اقتصــادی را ب

مراکــز تصمیم گیــری و تصمیم ســازی ارائــه می دهــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش اتــاق بازرگانــی بیشــتر 
ــی  ــاق بازرگان ــاری ات ــال ج ــزود: در س ــت، اف ــورتی اس مش
ــا  ــژه ای داشــت و ب ــات تمرکــز وی ــر موضــوع مالی ــان ب اصفه
ــا  ــه ت ــدگان گرفت ــت نماین ــدد از هیئ ــات متع ــزاری جلس برگ
شــورای گفت وگــو، دولــت و بخــش خصوصــی ســطح اســتانی 
و کشــوری در تمــام نشســت ها بــر ایــن موضــوع تاکیــد 

ــت.  ــته اس داش
در  مؤثــر  عامــل  را  ارز  نــرخ  شــدن  واقعــی  ســبحانی 
ــت  ــده دانس ــال های آین ــرای س ــران ب ــری صنعتگ تصمیم گی
ابهــام  از  هالــه ای  در  نمی توانــد  تولیدکننــده  گفــت:  و 
ــرای  ــه ب ــن مؤلف ــرخ ارز مهم تری ــرا ن ــد؛ زی ــری کن تصمیم گی

اســت.  بازرگانــی  و  تولیــدی  فعالیت هــای 
رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق اصفهــان تاکیــد کــرد: 
همــه اتاق هــای بازرگانــی و فعــاالن اقتصــادی بــه ایــن 
ــد  ــی و ارز بای ــد واقع ــرخ ارز بای ــه ن ــیدند ک ــدی رس جمع بن

باشــد.  تک نرخــی 
مجتبــی مااحمــدی، نایب ردیــس کمیســیون صنایــع، در 
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه فعالیــت کمیســیون در ســال ۹5 
گفــت: مطالبه گــری بخــش خصوصــی در اقتصــاد همچنــان 
بایــد ادامــه داشــته باشــد تــا بتــوان شــاهد اقتصــادی مبتنــی 

بــر بخــش خصوصــی بــود. 
ــی  ــی از خواســته های اصل ــرخ ارز را یک ــی شــدن ن وی واقع
صنعتگــران اســتان اصفهــان برشــمرد و گفــت: پــس از 
پیشــنهادهای  اصفهــان  اتــاق  در  ارز  همایــش  برگــزاری 
ــوی  ــورای گفت وگ ــه ش ــادی ب ــاالن اقتص ــان و فع کارشناس
ــب  ــه تصوی ــه و ب ــتان ارائ ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول

ــید. رس
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و  اســتقرار  از  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
آغــاز بــه کار قــرارگاه عملیاتــی امــام علــی)ع( بــرای 
داد  خبــر  اصفهــان  اســتان  در   96 ســال   انتخابــات 
ــا  ــی ب ــزاری انتخابات ــدف برگ ــا ه ــرارگاه ب ــن ق ــزود: ای و اف
آرامــش و امنیــت در اســتان راه انــدازی شــده اســت. 
ــی  ــال 96 در فضای ــات س ــه انتخاب ــم ک ــی می کنی پیش بین
ــا حضــور حداکثــری مــردم در  بســیار آرام و امــن همــراه ب

پــای صندوق هــای رأی برگــزار شــود. 
آخریــن نشســت خبــری رؤســای پلیــس اســتان اصفهــان 
ــده  ــاره پرون ــخ درب ــش و پاس ــه پرس ــال 95 ب ــان س در پای
ــراری گردشــگر فرانســوی در  ــل ف ــده قات اسیدپاشــی، پرون
ســال 86، دیگــر پرونده هــای قتــل و ســرقت و... گذشــت. 
عمرانــی  پروژه هــای  محــل  در  راهــور  پلیــس      

نیروهایــی را مســتقر خواهــد کــرد
ســردار ســرتیپ دوم عبدالرضــا آقاخانــی در پاســخ بــه 
پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر طــرح واگــذاری 

ــول  ــی در ط ــای انتظام ــز یگان ه ــدس بن ــای مرس خودروه
ــت:  ــاد ســوخت گف ــل مصــرف زی ــه دلی ــل ب ســال های قب
خوشــبختانه ایــن طــرح عملیاتــی شــد، طــی دو مرحلــه این 
ــای  ــه جــای آن خودروه ــروش رســید و ب ــه ف ــا ب خودروه
داخلــی جایگزیــن شــدند؛ امــا در تــاش هســتیم تــا بقیــه 
ایــن خودروهــا را از رده یگان هــای انتظامــی خــارج کنیــم. 
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار کیمیــای وطــن 
مبنــی بــر اســتقرار یگان هــای پلیــس جهــت ایجــاد نظــم در 
ــه در ورودی اســتان در حــال  ــی ک ــای عمران محــل پروژه ه
ــن  ــی ای ــتان در تمام ــور اس ــس راه ــزود: پلی ــت، اف اجراس
محل هــا در نــوروز نیروهایــی را مســتقر خواهــد کــرد تــا نظم 
 و امنیــت بــرای شــهروندان و مســافران بــه خوبــی فراهــم 

شود.
    بعضــی دســتگاه ها در پرونــده اسیدپاشــی پلیــس را 

زمین گیــر کردنــد / پلیــس مخالــف شــادی مــردم نیســت
ــد  ــؤال ش ــز س ــی نی ــده اسیدپاش ــاره پرون ــی درب از آقاخان
از  اسیدپاشــی  پرونــده  پاســخ گفــت:  در  ایشــان  کــه 
ــرای  ــت مســتمری ب ــه فعالی ــی اســت ک ــه پرونده های جمل

ــم  ــرنخ هایی خواهی ــه س ــه زودی ب ــاال ب ــم و احتم آن داری
ــه وجــود دارد  رســید؛ امــا مســئله مهمــی کــه در ایــن زمین
ایــن اســت کــه متاســفانه در آغــاز ایــن پرونــده بعضــی از 
دســتگاه ها بــه خوبــی عمــل نکردنــد و پلیــس را زمین گیــر 
کردنــد؛ احتمــاال ایــن کار توســط یــک فــرد الابالــی انجــام 
ــریع تر او را  ــه س ــر چ ــا ه ــتیم ت ــدد هس ــا درص ــده و م ش
ــم  ــن نظ ــا تأمی ــه ب ــن در رابط ــم. وی همچنی ــتگیر کنی دس
ــتگیری 32  ــال از دس ــر س ــنبه آخ ــرای چهارش ــت ب و امنی
ــد  ــول چن ــاز در ط ــه غیرمج ــواد محترق ــی م ــر قاچاقچ نف
ماهــه اخیــر خبــر داد و گفــت: از قاچاقچیــان یادشــده 
افــزون بــر یــک میلیــون عــدد انــواع مــواد محترقــه 
کشــف و ضبــط شــده اســت. آقاخانــی افــزود: خــط قرمــز 
آخــر ســال هماننــد ســال های  در چهارشــنبه  پلیــس 
ــه  ــا رفتارهــای هنجارشــکنانه و متعرضان  گذشــته برخــورد ب
ــه  ــی ب ــروی انتظام ــی اســت؛ نی ــوال عموم ــردم و ام ــه م ب

هیچ وجــه مخالــف شــادی مــردم نیســت و بــا تاکیــد بــر 

نشــاط و شــادابی جامعــه درصــدد فراهــم کــردن فضــای 
ــرای عمــوم مــردم اســت.  امــن ب

ــد امــوال مســروقه  ــه خری ــن کــور کــردن زمین وی همچنی
را از دیگــر برنامه هــای ســال آینــده پلیــس عنــوان کــرد و 
گفــت: امســال 87 میلیــارد تومــان از امــوال مســروقه بــه 

مــردم برگردانــده شــده اســت. 
ــهید  ــهادت ش ــده ش ــری پرون ــا پیگی ــه ب ــی در رابط آقاخان
قضــاوی عنــوان کــرد: پرونــده شــهادت ایــن پلیــس مبــارز 
بــا مــواد مخــدر بــه دیــوان عالــی فرســتاده شــده کــه بحــث 

قصــاص آن نیــز تاییــد شــد.
    پیگیری پرونده کاظم شفیعی

در ادامــه نیــز رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان در 
ــر  ــی ب ــن مبن ــای وط ــگار کیمی ــش خبرن ــه پرس ــخ ب پاس
اینکــه چــرا هنــوز پرونــده 9 ســاله کاظــم شــفیعی    قاتــل 
گردشــگر فرانســوی بــه نتیجــه ای منجــر نشــده گفــت: ایــن 
ــک  ــا ی ــس ب ــت و پلی ــیعی اس ــاد وس ــده دارای ابع پرون
ــق  ــوز موف ــفانه هن ــه متاس ــت ک ــکار روبه روس ــرد جنایت ف
بــه دســتگیری ایــن فــرد نشــده ایم؛ احتمــال اینکــه ایــن 
فــرد بــه خــارج از کشــور گریختــه باشــد، وجــود دارد؛ ولــی 
ــرا او  ــز ردشــدنی نیســت؛ زی ــران نی ــال حضــور در ای احتم
ــی  ــال بررس ــس در ح ــوز پلی ــی دارد و هن ــی گمنام زندگ
ــه  ــروی ادام ــتار خس ــرهنگ س ــت. س ــده اس ــن پرون ای
ــان برنامه هــای پلیــس  ــز در جری داد: ســفارت فرانســه نی
 اســت و مــا درصــدد هســتیم تــا ایــن پرونــده را نیــز حــل 

کنیم.

 فرمانده انتظامی استان اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن عنوان کرد:

 خودروهای داخلی 
جایگزین خودروهای پرمصرف پلیس

رئیس شورای شهر اصفهان عنوان کرد:

بهره برداری از خط 2 و 3 قطار شهری اصفهان 

تا انتهای دوره پنجم شورا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــا  ــری ب ــت خب ــان در نشس اصفه
خبرنــگاران بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
ــی  ــات غیرعلن ــه در جلس ــرد ک ک
ــری از  ــاره جلوگی ــه درب و محرمان
فعالیت هــای زودهنــگام انتخاباتــی اعضــای شــورای شــهر تذکــر 
ــرای  ــات شــورا ب ــان توصیــه کــرده ام کــه از امکان ــه آن داده ام و ب
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــا امین ــد. رض ــتفاده نکنن ــده اس ــات آین انتخاب
ــر موازی کاری هــای  ــی ب ــگار کیمیــای وطــن مبن پرســش خبرن
ــوا  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه های س ــب دس ــه در نص صورت گرفت
و گایه هایــی کــه مســئوالن هواشناســی بــه شــهرداری ها 
ــی  ــش آلودگ ــع کاه ــرح جام ــت: در ط ــار داش ــته اند، اظه داش
ــرای دســتگاه های مختلــف تعییــن  هــوای اصفهــان، وظایــف ب
ــه  ــوا ب ــی ه ــتگاه های آلودگ ــب ایس ــی از نص ــر کس ــده و اگ ش
مدیریــت شــهری شــکایتی دارد، بایــد بررســی کنــد کــه در چــه 
زمینــه ای کــم  کاری کــرده کــه ایــن وظیفــه بــه دیگــر دســتگاه ها 
هــم واگــذار شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــیاری از مس ــه بس ــم ک ــم بگویی بخواهی
بــه مدیریــت شــهری مربــوط نیســت همــه مســائل بــر زمیــن 
ــت:  ــان گف ــه اصفه ــه ب ــای بی روی ــاره مهاجرت ه ــد، درب می مان
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــه اصفه ــه ب ــیاری ک ــای بس ــا مهاجرت ه  ب
 در آینــده شــاهد تغییــر ژن در نســل های بعــدی اصفهــان 
خواهیــم بــود و از نســل های اصیــل شــهروندان اصفهانــی 
ــز رخ  ــران نی ــون در ته ــه اکن ــه ای ک ــود؛ واقع ــد ب ــری نخواه خب

ــت.  ــه اس ــرای جامع ــدار ب ــک هش ــئله ی ــن مس داده و ای
بودجــه  از  درصــدی  شــوراها  بودجــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــداری ارجــاع  ــه فرمان ــب ب ــس از تصوی ــه پ شهرداری هاســت ک
داده می شــود. در ســال جــاری بودجــه شــورا حــدود 3 میلیــارد 
ــه بخــش عمــده ای از آن صــرف  ــوده ک ــان ب ــون توم و 100 میلی
ــه  ــر عضــو شــورا ماهان حــق جلســه اعضــای شــورا شــده و ه
ــد.  ــت می کن ــان دریاف ــون توم ــا 3 میلی ــن 2.5 ت ــن بی میانگی
ــه اینکــه پیشــنهاد ایجــاد ســازمان گردشــگری  ــا اشــاره ب وی ب
شــهرداری اصفهــان از ســوی وزارت کشــور رد شــد، عنــوان 
کــرد: بــرای خــط 2 متــرو اصفهــان خوشــبختانه از برنامــه 
ــای  ــا انته ــه ت ــم ک ــتیم و امیدواری ــب نیس ــده، عق زمان بندی ش
دوره پنجــم شــورا، خــط 2 و 3 قطــار شــهری اصفهــان بــه 
بهره بــرداری برســد؛ مشــارکت بخــش خصوصــی در زمینــه 
ــا  اســتفاده از اراضــی مجــاور خــط متــرو امکان پذیــر اســت و ب
ــوان از بخــش خصوصــی اســتفاده  ــا می ت شناســایی ظرفیت ه

ــرد. ک

گزارش

 آمادگی کامل آتش نشانی شاهین شهر 

برای چهارشنبه سوری

V.Esfahani@eskimia.ir
وحید اصفهانیشاهین شهر

آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
شاهیـن شـــهر از آمادگی الزم برای 
مقابلـــه بــا حــــوادث احتمالـــی 
و  داد  چهارشـنبه ســـوری خبـــر 
گفـــت: عـــاوه بــر ایســـتگاه های 
چهـارگـانـــه سـازمـــان آتـش نشـــانی شاهین شهر، خودروهای 
ــن ســازمان  ــدادی از پرســنل ای ــراه تع ــه هم ــق ب ــای حری اطف
بــه مــدت ســه شــب در چهــار نقطــه حســاس شــهر مســتقر و 
ــه  ــا در صــورت وقــوع حادثــه ب در آماده بــاش کامــل هســتند ت
کمــک شــهروندان بشــتابند. وی از نوســازی خودروهای قدیمی 
ــره  ــت هیئت مدی ــا حمای ــزود: ب ــر داد و اف ــازمان خب ــن س ای
ســازمان و شــهردار شاهین شــهر موفــق شــدیم در ســال 
جــاری عــاوه بــر نوســازی خودروهــای قدیمــی ســازمان، یــک 
ــک دســتگاه خــودرو پیشــرو  ــه و ی دســتگاه خــودروی اطفائی
ــاوگان  ــه ن ــداری و ب ــز خری ــی پیشــرفته نی ــا قابلیت هــای فن ب
اضافــه کنیــم. اکرم خانــی اضافــه کــرد: بــر اســاس بازدیدهــای 
صورت گرفتــه، بعضــی مراکــز تجــاری قدیمــی شــهر بــه دلیــل 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــت کردن ــار دریاف ــی الزم اخط ــتن ایمن نداش
توجــه بــه حساســیت ایمنــی مراکــز آموزشــی، مــدارس ســطح 
شــهر مــورد بازدیــد و بازرســی قــرار گرفتنــد و دســتورکار رعایــت 

ــد. ــت کردن ــی دریاف ــوارد ایمن م

 اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور 

واحد دولت آباد

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

در  دولت آبــاد،  واحــد  دانشــگاه  رئیــس   محمــد کاظمــی، 
مراســم بدرقــه کاروان دانشــجویی راهیــان نــور واحــد دولت آبــاد 
گفــت: از دانشــجویان بســیجی کــه بــرای ثبت نــام ایــن اردوی 
معنــوی تــاش کردنــد بســیار سپاســگزاریم و ایــن نکتــه 
ــا  ــه ب ــاص ک ــت خ ــفری اس ــن س ــه ای ــویم ک ــادآور می ش را ی
ــد بســیار  بقیــه مســافرت های شــما متفــاوت اســت و می توان
ــاز  ــوی جانب ــی موس ــید مرتض ــه س ــد. در ادام ــذار باش  تاثیرگ
و راوی دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه فداکاری هــا و رشــادت های 
رزمنــدگان در دفــاع حــق علیــه باطــل افــزود: تنهــا در عملیــات 
ــهید  ــه، 800 ش ــک نقط ــهادت در ی ــه راهی ش ــای 5 در س کرب
ــر از  ــفری پ ــا آرزوی س ــوی ب ــد. موس ــدا ش ــا پی در تفحص ه
معنویــت بــرای دانشــجویان تصریــح کــرد: امیــدوارم شایســته 
آن باشــیم کــه خداونــد توفیــق شــناخت راه شــهدا و پیــروی از 

اهــداف آن هــا را بــه مــا عنایــت کنــد.

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

فرمانــدار شهرســتان اردســتان اظهــار کــرد: بــا وجــود 
مشــکات مســکن مهــر در اردســتان، وضعیــت آن نســبت 

ــر  ــتان مطلوب ت ــر اس ــهرهای دیگ ــه ش ب
ــور در جلســه شــورای  اســت. علیرضــا غی
ــتان  ــداری اردس ــل فرمان ــکن در مح مس
گفــت: مشــکاتی کــه درخصوص مســکن 
دلیــل  بــه  ابتــدا  از  دارد،  وجــود  مهــر 

اســت.  داده  بی قانونــی رخ 
وی افــزود: نظــارت دســتگاه های مجــری 

ــاهد  ــروز ش ــود، ام ــه ب ــه یافت ــر ادام ــر اگ ــکن مه ــر مس ب
ــم.  ــر نبودی ــکن مه ــه مس ــود در مجموع ــکات موج مش
فرمانــدار بــا بیــان اینکــه ســامانه ای کــه از ابتــدا راه انــدازی 
ــک  ــی لین ــای متول ــه ارگان ه ــت ب ــود، می توانس ــده ب ش
شــود، تصریــح کــرد: کلیــه اطاعــات موجــود درخصــوص 

ــن ســامانه اســتخراج  ــر را می توانســتیم از ای مســکن مه
کنیــم. رئیــس شــورای مســکن شهرســتان اردســتان 
ــم   ــت ک ــا جمعی ــتان ب ــر اردس ــکن مه ــرد: مس ــح ک تصری
ــت تســویه  ــه هیئ ــی دارد ک ــی مشــکات فراوان اســت، ول
ــن  ــکات ای ــردن مش ــرف ک ــه برط ــف ب موظ
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــد ب ــه خواهن مجموع
ــح  ــت، تصری ــر اس ــد مدی ــی نیازمن ــر بلوک ه
کــرد: بــرای برطــرف کــردن مشــکات موجــود 
بــا برگــزاری جلســه ای بــا ارگان هــای متولــی 
ــردم  ــردن مشــکات م ــه برطــرف ک نســبت ب
اینکــه  بیــان  بــا  فرمانــدار  اقــدام کنیــد. 
زواره  اردســتان،  مهــر  مســکن  در  موجــود   مشــکات 
و مهابــاد نیازمنــد پیگیــری جــدی مســئوالن اســت 
تصریــح کــرد: نســبت بــه پیگیــری زیرســازی و آســفالت 
مســکن مهــر زواره کــه در دســت اقــدام بــوده و نبــود قیــر 
باعــث متوقــف شــدن کار شــده، اقــدام الزم صــورت گیــرد.

فرماندار اردستان:

مسکن مهر اردستان با وجود جمعیت کم، مشکالت زیادی دارد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

 رئیــس اداره حقوقــی و امــاک اداره آمــوزش  و 
پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 98 مدرســه دو نوبتــه 

ــزان  ــود دارد. می ــان وج ــهر اصفه در ش
ــه در کشــور 10 درصــد  ــدارس دو نوبت م
اســت و ایــن رقــم در شــهر اصفهــان بــه 
ــه  ــه در مقایس ــد ک ــد می رس 8.9 درص
ــت؛  ــوب اس ــوری مطل ــزان کش ــا می ب

ــی اســت.  ــم باالی ــان رق ــا همچن ام
شــیخی بــا بیــان اینکــه مهم تریــن 

ــن  ــان ای ــر کارشناس ــرورش از نظ ــکل آموزش وپ مش
ــزود:  ــت، اف ــدارس اس ــه م ــای دو نوبت ــوزه فضاه ح
معلمــان  و  دانش آمــوزان  بــرای  مــدارس  ایــن 
نوبــت  در  دانش آمــوزان  چــرا کــه  آسیب زاســت؛ 
بعدازظهــر ســاعتی در کاس هســتند کــه ذهــن 

 آمــاده ای بــرای فراگیــری علــم و دانــش ندارنــد 
و ایــن موضــوع بــرای معلمــان نیــز صــدق می کنــد و 

باعــث افــت مســئله آمــوزش می شــود. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــال  ــی و فع ــه تخریب ــود 227 مدرس وج
در شــهر اصفهــان گفــت: بایــد بــه ســمت 
مقاوم ســازی و بازســازی مــدارس حرکــت 

کنیــم. 
ــام  ــدارس نیمه تم ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــاز دارد، تصری ــی نی ــارات مال ــه اعتب ب
کــرد: متاســفانه بــا اعتبــارات فعلــی 
ــتیم.  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــوارد ب ــن م ــل ای در ح
شــیخی یکــی از راه هــای برون رفــت از ایــن موضــوع 
ــت  ــازاد دانس ــوال م ــردن ام ــن ک ــه احس ــل ب  را تبدی
و گفــت: البتــه ایــن موضــوع بایــد تــا حــدی کــه در 

ــود. ــام ش ــت، انج ــرورش اس ــت آموزش وپ بضاع

در شهر

رئیس اداره حقوقی آموزش وپرورش استان اصفهان:

 98 مدرسه دو نوبته در اصفهان وجود دارد

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه رفیعی دولت آبادی    دارای شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به کاسه 888/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

عبدالکریم رفیعی دولت آبادی  بشناسنامه 5628 در تاریخ 1395/11/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه رفیعی دولت ّآبادی فرزند عباس  

ش.ش 62 )همسر متوفی(  )2( علیرضا ش.ملی 6609592901  )3( امیر  ش.ملی 5100014326 )4( 

هاجر ش.ش 630 )5( زهرا ش.ش 1761 )6( سکینه ش.ملی 6609149089 )7( بتول ش.ش 11230  

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  آبادی   فرزند عبدالکریم )فرزندان متوفی(  همگی رفیعی دولت 

درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1129/م الف به تاریخ  1395/12/19

آگهی حصر وراثت
خانم مریم مهوری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 136 به شرح دادخواست به کاسه 856/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

خیرالنساء بیگم شکل آبادی حبیب آبادی بشناسنامه 2084 در تاریخ 1394/03/07  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن ش.ش 59  )2( فاطمه 

عزیزاله  فرزند  آبادی  صغری ش.ش 89  )3( مریم مهوری  ش.ش 136   همگی مهوری حبیب 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس  )فرزندان متوفی( اینک 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1130/م الف به تاریخ  1395/12/21

آگهی حصر وراثت
آقای اسماعیل لطفی   دارای شناسنامه شماره 714 به شرح دادخواست به کاسه 894/95 ش ح 1 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیب 

لطفی  بشناسنامه 98 در تاریخ 1395/02/09  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- افسانه لطفی خرزوقی فرزند مسیب ش.ش 29 )2( اسمعیل لطفی 

خرزوقی فرزند مسیب ش.ش 714  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1131/م الف به تاریخ  1395/12/22

ابالغ
 950954 بایگانی   9509983720100942  : پرونده  شماره   9510103720108845 اباغنامه   شماره 

به خواسته  پور  قادر  آزاد  به طرفیت خوانده  دادخواستی  لیا خراسانی  :1395/12/23 خواهان  تاریخ 

به  رسیدگی  جهت  نموده که  شهرستان گلپایگان  عمومی  دادگاهای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طاق 

به کاسه  و  گلپایگان  در  واقع  دادگستری شهرستان گلپایگان   ) ) حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 

9509983720100942 ثبت گردیده که منتهی به صدور قرار ارجاع امر به داوری گردیده است و به علت 

مجهوا المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار 

آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم نسبت به معرفی داور واجد الشرایط اقدام نماید . 

منشی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان – معانی 692 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
پاک  مالکین ششدانگ  حیدر  و  غامعلی  فرزندان  قضاوی  زهره  خانم  و  قضاوی  احمد  آقای  چون 

15192/335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

گواهی شده مدعی است  که اسناد مالکیت ششدانگ پاک مزبور به شماره ثبتهای 103881 و 29442 

صفحات 575 و 464 دفاتر 517 و 168 بنام نامبردگان ثبت و اسناد مالکیت به شماره چاپی 152032 

و 133112  صادر و تسلیم گردیده است و اعام نموده اند بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور 

سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 

سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 40074/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادی زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای غامحسین غفاری دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاسه 1187/95 از این شورا 

اله غفاری بشناسنامه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح 

594 در تاریخ 89/12/12  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 

: 1 – مصطفی غفاری - فرزند ذبیح اله - ش ش 995  2- علی غفاری - فرزند ذبیح اله - ش ش 

10  3- غامحسین غفاری - فرزند ذبیح اله - ش ش 6  4- ابراهیم غفاری - فرزند ذبیح اله - ش 

ش 19  5- رقیه غفاری - فرزند ذبیح اله - ش ش 7  6- فاطمه غفاری - فرزند ذبیح اله - ش ش 

1097  7-لیا فراست- فرزند محمود- ش ش 11  متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:675/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

 دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد به وکالت آقای رضا عرب زاده ساکن 

نایین جنب آموزش و پرورش ساختمان دارالقرآن به طرفیت آقایان رحیم زمانی-مهدی معاون ساکن 

مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 102/000/000 ریال بابت یک فقره چک عادی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از 

جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان 

هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت 

بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه 

خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی و مواد 313 و 310  قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون  ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/چک یا تقدیم دادخواست 

به مبلغ بر اساس شاخص بانک مرکزی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید 

و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده 

احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از اباغ 

قابل واخواهی در همین شورا است .

قاضی شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

 دادنامه 
))رای شورا(( در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به وکالت 

آقای رضا عرب زاده ساکن اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3 به طرفیت 1- سهراب نوری لنجانی 

ف رمضان  2- مهدی جعفری رارائی ف رحمت اله   ساکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 

بابت وجه یک فقره سفته/چک سند 102972-93/8/26 عادی و مطالبه خسارت  36/000/000 ریال 

تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از 

جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان 

هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت 

بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه 

خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون 

آئین دادرسی مدنی و مواد 313-310-309-307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ سی و شش 

میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ به انضمام هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل  لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت 

تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان 

پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است .

قاضی شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

 دادنامه 
به   429709 ثبت  شماره  به  اقتصاد  مهر  بانک  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  خصوص  در  شورا((  ))رای 

وکالت آقای رضا عرب زاده ساکن اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3 به طرفیت 1- احمد فرهنگ 

سهلوانی ف اکبر  2- علی حیدری سهلوانی ف نعمت اله   ساکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه 

مبلغ 130/000/000 ریال بابت وجه یک فقره سفته/چک سند 553217-90/4/23 بانک ملی عادی و 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و 

اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده 

از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و 

مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی 

از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 

به پرداخت  را  قانون تجارت خوانده  آئین دادرسی مدنی و مواد 307-309-310-313  قانون  و 522 

مبلغ یکصد و سی میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ به انضمام 

نماید و اجرای  لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می  الوکاله وکیل   هزینه دادرسی و حق 

احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و 

از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا است .

قاضی شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

 دادنامه 
بانک مهر اقتصاد به وکالت آقای رضا عرب زاده  از ناحیه  ))رای شورا(( در خصوص دعوی مطروحه 

ساکن اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3 به طرفیت 1- غامرضا قاسمی ف مرتضی  2- خدیجه 

محمدی فرتخونی ف صفرعلی ساکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت 

به شرح  تادیه  تاخیر  و مطالبه خسارت  به شماره 831546  عادی  فقره چک /چک سند  وجه یک 

دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا 

ایراد و  ناحیه خواهان هیچ گونه  از  ابراز شده  به دعوی مطروح و مستندات  نگردیده و نسبت  حاضر 

تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود 

داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان 

اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 

مواد 313-311-309-307 -308 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ شصت میلیون  ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ 

قابل محاسبه در اجرای احکام ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای 

احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و 

از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا است .

قاضی شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

 دادنامه 
اصفهان  ساکن  حمزه  امیر  ف  محمدی  زهرا  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  خصوص  در  شورا((  ))رای 

فاورجان-خ عمار یاسر جنوبی- خ آیت اله شریعت جنب دهکده ماهی به وکالت محمد دردشتی به 

طرفیت 1- امید ایرجی  2- ابوذر رحیمی ساکن 1-فوالدشهر مسکن مهر محله E6 ساختمان میخک 

طبقه اول واحد104 2-مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 173/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 

چک /چک سند به شماره 2698191 بانک توسعه تعاون مورخ 93/1/30  عادی و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان 

دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ 

گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت 

ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه 

میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 313-311-309-307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 173/000/000  ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه با حق الوکاله وکیل از تاریخ سررسید سفته/چک یا تقدیم 

دادخواست به مبلغ قابل محاسبه در اجرای احکام ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 

نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 

شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از 

اباغ قابل واخواهی در همین شورا است .

قاضی شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

آگهی ابالغ
برگ دادخواست به شورا مشخصات طرفین:خواهان:نام:بانک مهر اقتصاد)سهامی عام( به شماره ثبت 

429709نام خانوادگی:- نام پدر:- شغل:- محل اقامت: اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3 کد پستی 

8173644595 :نام:1-مسعود 2-روح اله نام خانوادگی:1-شیخ بهایی 2-آقایی پارتگانی نام پدر:1-

102 کد  الله-کوچه قدس-کوچه خسرو-پاک  پروین-پارک  آدرس:1-اصفهان-خ  مهدی 2-رضاقلی 

پستی 8144165113 2- پیربکران خ مطهری کوچه جنب شهرداری کد پستی 8455153953 )مجهول 

المکان( وکیل یا نماینده قانونی:نام:رضا نام خانوادگی:عرب زاده نام پدر:محمود شغل:وکیل دادگستری 

آدرس:نایین-بلوار بعثت-جنب آموزش و پرورش ساختمان دارالقران همراه:09102277175 خواسته یا 

موضوع بهای آن: مطالبه بخشی از وجه چک به شماره سریال 1377/040338/61 عهده بانک ملت 

شعبه وفایی اصفهان به مبلغ 29/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات شامل هزینه های دادرسی 

خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل دالئل و منضمات دادخواست)مدارک(:رونوشت مصدق چک 

رونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت وکالتنامه و رونوشت مصدق مدارک ثبت نمایندگی به استحضار 

می رساند در کاسه پرونده 198/95 خوانده ردیف اول اقدام به صدور یک فقره چک به شماره سریال 

1377/040338/61 عهده بانک ملت شعبه وفایی اصفهان به مبلغ 135/000/000 ریال نموده و خوانده 

ردیف دوم نیز با امضا ظهر چک موصوف وصول آن را تضمین نموده است لذا با عنایت به صدور گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال الیه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال از 

چک مستند دعوا به انضمام مطلق خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی خسارت تاخیر تادیه و 

حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.تاریخ رسیدگی شنبه 96/2/9 ساعت 17 عصر می باشد. 

شعبه 6 شورای حل اختاف فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم ریحانه نصر اصفهانی فرزند اکبر با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 

رسما طی شماره 39936 مورخه 1395/12/17 گواهی شده و به تایید دفتر 86 اصفهان رسیده مدعی 

است  که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان شماره 9868 فرعی از 15191 

اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزا شده از شماره 5046 فرعی، بخش 5 حوزه ثبتی منطقه شمال 

شرق اصفهان واقع در طبقه اول به انضمام انباری قطعه 2 تحت پاک 9862 فرعی که در صفحه 203 

بنام ریحانه نصر اصفهانی ثبت و سند چاپی شماره 059379 صادر و  دفتر 177 ذیل شماره 31143 

تسلیم وی گردیده است و در قید بازداشت نمی باشد، اعام نموده به علت گم شدن سند مالکیت اولیه 

اصاحی  تبصره یک  اند طبق  نموده  مالکیت  المثنی سند  درخواست صدور  لذا   است  مفقود گردیده 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

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

آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به  ارایه نگردد  اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 39970/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای/ خانم
نظر به اینکه آقای ابراهیم قرهی فرزند داراب دادخواستی بطرفیت آقای/خانم گودرز رحیمی فرزند غالب  

به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 3 شورای حل اختاف فاورجان ارجاع وبه کاسه 1839/95 ش 

3ح  ثبت و برای روز .... مورخ 96/2/2 ساعت 16/45عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده 

را مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به استناد ماده 73 

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

می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم  حقوقی فاورجان و اعام نشانی 

و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف 

شعبه 3 فاورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و 

شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. شماره :1144/ م الف رئیس شعبه 

سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 9509986836701365 شماره  اباغنامه: 9510106836710295 شماره  شماره 

951525  تاریخ تنظیم: 1395/12/07 خواهان خانم افروز هادی علی جانوند فرزند اسفندیار با وکالت 

آقای مهران حیدری دنارتی دادخواستی به طرفیت خوانده علی احمدی قلعه فرزند احمد به خواسته 

جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طاق 

رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر 

فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 

205 ارجاع و به کاسه  9509986836701365 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

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

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق)هفت روز( جهت معرفی داور واجد شرایط خود که متاهل، 

 باالی سی سال سن و از بستگان نزدیک آشنا به مسائل شرعی و اجتماعی و خانوادگی باشد حاضر 

گردد.

شماره: 38906/م الف 

 – قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  خانواده شهرستان  دادگاه   7 دادگاه شعبه  دفتری  امور  متصدی 

حسین شفیعی حسن آبادی
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حتما بخوانید!
به جای اسکناس، کتاب عیدی بدهیم

ــنبه  ــی روز چهارش ــتاد همای ــت اس ــم بزرگداش - مراس
ــید  ــر س ــخنرانی دکت ــا س ــاعت 19 ب ــفندماه، س 25 اس
ــه، تکیــه  ــان فیــض، کوچــه وال ــان در خیاب مهــدی نوری

ســیدالعراقین برگــزار می شــود.
- مهشــید میرمعــزی، مترجــم باســابقه، می گویــد: 
ــت  ــی داشــته و وضعی ــرات مثبت ــات تغیی امســال ادبی

ــوده اســت. ــز خــوب ب ــاب نی انتشــار کت
ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــه »دور هم ــل دوم مجموع - فص
مهــران مدیــری و همچنیــن بــا حضــور بازیگــران جدید، 

در نــوروز 9۶ تولیــد خواهــد شــد.
ــه  ــران« ب ــام ای ــه ن ــری ب ــی »دخت ــم تلویزیون - فیل
کارگردانــی علــی کرامتــی، جمعــه 27 اســفندماه از 
ســاعت 9 و 30 دقیقــه از شــبکه 3 ســیما پخــش 

می شــود.
- مراســم رونمایــی از دو کتــاب »کاج هــای ســوزنی« و 
»خیابــان رســالت« نوشــته »فریبــا اســدی«، سه شــنبه 
24 اســفندماه ســاعت 18، در ســاختمان نگارســتان 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش
- فیلــم کوتــاه »مــرا رهــا نکــن« بــه کارگردانــی ســهیال 
ــده  ــی، برگزی ــک قهرمان ــی باب ــتانی و تهیه کنندگ گلس

ــد شــد. ــره« فنالن جشــنواره »تامپ
نظرخواهــی  در  بــا شــرکت  خبرآنالیــن   - کاربــران 
ســه آلبــوم برتــر ســال 95 را بــه ایــن ترتیــب انتخــاب 
کردنــد: آلبــوم »امیــر بی گزنــد« محســن چاوشــی 
»طریــق عشــق« محمدرضــا شــجریان و آلبــوم »رؤیای 
ــای  ــب در فض ــه ترتی ــی ب ــد وکیل ــی زن ــرار« عل بی تک
ــه  ســنتی، پــاپ و موســیقی تلفیقــی بیشــترین آرا را ب

ــد. دســت آوردن
- ارژنــگ امیرفضلــی، بازیگــر مجموعه هــای طنــز 
ــان  ــم و ســریال ها بی ــاره حضــور کم رنگــش در فیل درب

ــت. ــده اس ــم ش ــنهادهای کاری ک ــه پیش ــرد ک ک
ــی دانمارکــی  ــردان جنجال ــه«، کارگ ــن تری -  »الرس ف
بعضــی  دلیــل  بــه  اینکــه  از  پــس  ســال  شــش 
ــری فیلمــش از جشــنواره  ــا در نشســت خب اظهارنظره
کــن اخــراج شــد و »عنصــر نامطلــوب کــن« نــام گرفــت 
ــم  ــا فیل ــد ت ــن ش ــئوالن ک ــا مس ــو ب ــغول گفت وگ مش

ــد. ــی کن ــنواره رونمای ــن جش ــدش را در ای جدی
- فیلــم هیجانــی »کونــگ: جزیره جمجمه« صدرنشــین 
ــکا و جهــان  جــدول هفتگــی فــروش ســینماهای آمری
شــد. ایــن فیلــم بــه کارگردانــی »جــوردن وی روبــرت« 
ــازار  ــود در ۶5 ب ــی خ ــش جهان ــه نمای ــن هفت در اولی
میلیــون  و 81.۶  رفــت  پــرده  بــه روی  بین المللــی 
فروخــت و بــا احتســاب فــروش ۶1 میلیــون دالری در 
ســینماهای آمریــکا، مجمــوع فــروش جهانــی خــود را 
در اولیــن هفتــه اکــران بــه رقمــی بالــغ بــر 142 میلیــون 

دالر رســاند.

 اهدای اسباب بازی و کتاب 

به کودکان بیمار

کیمیای وطن

اسـباب بـــازی و کتـــاب هـــای 
قالــب  در  شــهروندان  ارســالی 
ــباب بازی ها«  ــرواز اس ــه »پ برنام
بــه  اســفندماه   25 تــا   23 از 
اصفهــان  کــودکان  بیمارســتان 
گــزارش  بــه  می شــود.  اهــدا 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
اصفهــان، در ایــن طــرح تعــداد زیــادی اســباب بازی و کتــاب 
ــود.  ــدا می ش ــین)ع( اه ــام حس ــودکان ام ــتان ک ــه بیمارس ب
برنامــه »پــرواز اســباب بازی ها« از ســوی مدیریــت فرهنگــی 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری 
ــده  ــزی ش ــین)ع( برنامه ری ــام حس ــودکان ام ــتان ک بیمارس
اســت. ایــن برنامــه بــا هــدف شــاد کــردن کــودکان و ایجــاد 
انگیــزه و روحیــه بهتــر آن هــا در بیمارســتان تــا 25 اســفندماه 
ــده  ــای تعیین ش ــر در مکان ه ــا 18 عص ــح ت ــاعت 9 صب از س
 اجــرا می شــود. عالقه منــدان بــرای تحویــل اســباب بازی 
ــع  ــام حســین)ع( واق ــه بیمارســتان ام ــد ب ــاب می توانن و کت
در خیابــان امــام خمینــی)ره(، نرســیده بــه میــدان اســتقالل، 
ــاد  ــه میردام ــل فردوســی و کتابخان ــع در پ ــازی واق ــره ب جزی
ــا  ــا ب ــرده ی ــه ک ــت مراجع ــان نیکبخ ــدای خیاب ــع در ابت واق

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره 338۶9۶00 تم ش

سهم ایران از بازار ۴۷ میلیارد دالری ترجمه
ســهم ترجمــه از بــازار در ســال 2014، 37 میلیــارد دالر بــود و 
بــرای ســال 2018، 47 میلیــارد دالر پیش بینــی شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه ســهم ایــران از ایــن بــازار علی رغــم 
ــه در  ــت ترجم ــت. صنع ــم اس ــیار ک ــور، بس ــاد کش ــاز زی نی
ایــران همچنــان در آشــفته بازار محاســبه صفحــه ای بــه ســر 
ــرد کــه گاهــی ســطح آن در حــد ســفارش کافی نت هــا  می ب
نیــز پاییــن می آیــد. علــی بیکیــان از فعــاالن انجمــن صنفــی 
مترجمــان کــه دل پــردردی از نبــود انســجام در صنعت ترجمه 
ــت  ــن صنع ــی ای ــت عقب ماندگ ــن عل ــران دارد، مهم تری در ای
را نبــود یــک انجمــن صنفــی ترجمــه و تربیــت دانشــجویان 
مترجــم از پایــه دانســت و گفــت: متاســفانه مترجمــان هنــوز 
نرخ نامــه مصوبــی بــرای ترجمــه ندارنــد. او ادامــه داد: میــزان 
ــد در  ــه بای ــز، مشــکل دیگــری اســت ک ــن نی پیچیدگــی مت
ــم  ــوز نمی دانی ــا هن ــر م ــوی دیگ ــود. از س ــه ش ــر گرفت نظ
ترجمــه صفحــه ای حســاب نمی شــود. 14 ســال اســت 
ــمارش  ــد ش ــم و واح ــکاری می کن ــور هم ــارج از کش ــا خ ب
ترجمــه بــرای تعییــن هزینه هــا، واژه محســوب می شــود؛ در 
حالــی کــه حتــی بســیاری از اســتادان مــا هنــوز هزینه هــا را 

ــر ــد. مه ــن می کنن صفحــه ای تعیی

اخبار کوتاه

رســم عیــدی دادن از ســال های دور کــه شــاید 
ــن  ــم، در بی ــا ندانی ــک از م ــچ ی ــه آن را هی تاریخچ
ــن  ــق همی ــت؛ طب ــته اس ــود داش ــان وج ــا ایرانی م
ــدی  ــا عی ــه کوچک تره ــا ب ــن بزرگ تره ــم دیری رس
ــوده اســت.  ــو ب ــول ن ــم پ ــوال ه ــه معم ــد ک می دادن

ــه  ــانی ک ــتند کس ــال هس ــن ح ــا ای  ب
ــرای  ــی ب ــال هدیه هــای متفاوت ــه دنب ب
ــداد از  ــه تع ــی چ ــتند؛ ول ــوروز هس ن
ــتند  ــن هس ــال ای ــه دنب ــراد ب ــن اف ای
کــه از کتــاب بــه عنــوان هدیــه نــوروزی 

ــد؟  ــتفاده کنن اس
شــاید اهــدای کتــاب بــه عنــوان کادوی 

تولــد، امــری عــادی باشــد کــه کم کــم در بیــن قشــر 
ــن  ــی ای ــت؛ ول ــاده اس ــا افت ــوان ج ــوان و نوج ج
ســنت حســنه هنــوز دربــاره دیگــر مراســم از جملــه 
ــالت  ــه تعطی ــی ک ــه؛ در حال ــوروز رواج نیافت ــد ن عی
نــوروزی، یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای مطالعــه 

ــا  ــن روزه ــرای ای ــه ب ــت ک ــوب اس ــه خ ــوده و چ ب
ــدن داشــته باشــیم.  ــرای خوان ــی ب کتاب هــای خوب
ــه  ــرادی ک ــی و اف ــر فرهنگ ــه قش ــا گرچ ــن روزه ای
بــه نوعــی بــا حــوزه کتــاب ارتبــاط دارنــد بــه خریــد 
ــه در  ــک روی ــوان ی ــه عن ــه دادن آن ب ــاب و هدی کت
ولــی  می کننــد،  نــگاه  زندگی شــان 
ــه  ــن هم ــیوه در بی ــن ش ــت ای الزم اس
ــا  ــژه خانواده ه ــد و به وی اقشــار رواج یاب
بــرای فرزندانشــان کتــاب هدیــه بخرنــد 
و بچه هــا را متوجــه ایــن امــر کننــد 
از  ارزشــمندتر  کــه کتــاب، هدیــه ای 
اســکناس یــا هــر کاالی دیگــری اســت. 
امیدواریــم ســال نــو ســالی باشــد کــه کتــاب 
عیــدی بگیریــم و عیــدی بدهیــم. بایــد از خودمــان 
شــروع کنیــم و امیــد داشــته باشــیم کــه بــه مــرور 
رفتارهــای فرهنگــی بــه شــیوه های زندگی مــان 

ــا ــود. ایبن ــل ش تبدی

به جای اسکناس، کتاب عیدی بدهیم
ــای  ــریه »دنی ــردبیر نش ــئول و س ــر مس ــم، مدی ــی معل عل
تهیه کننــده  و  برنامه ســاز  و  مجــری  مــدرس،  تصویــر«، 
ســینما در ســن 54 ســالگی و در پــی حملــه قلبــی دار فانــی 
را وداع گفــت. ســایت دنیــای تصویــر در اطالعیــه ای نوشــت: 
»خانــواده »دنیــای تصویــر« پدرش را از دســت داد. ســینما به 

مــا یــاد داده کــه زندگــی یعنی لحظــات توأمان 
ــم  ــر نمی کردی ــز فک ــی هرگ ــم، ول شــادی و غ
ــر  ــن خب ــد بدتری ــرار باش ــه ق ــد ک روزی برس
ممکــن را در »دنیــای تصویــر« منتشــر کنیــم. 
دقایقــی قبــل علــی معلــم، مدیــر مســئول و 
ــذار  ــر، بنیانگ ــای تصوی ــریه دنی ــردبیر نش س
جشــن ســینمایی تلویزیونــی حافــظ، مدرس، 

مجــری و برنامه ســاز و تهیه کننــده  ســینما در ســن 54 
ــت.  ــی را وداع گف ــی دار فان ــه  قلب ــی حمل ســالگی و در پ

ــد شــد. در رشــته   ــان متول ــم ســال 1341 در دامغ ــی معل عل
ســینما تحصیــل و در دهــه  شــصت فعالیــت مطبوعاتــی 
ــه  ــیس ماهنام ــا تأس ــال 71 ب ــرد. وی در س ــاز ک ــود را آغ خ

»دنیــای تصویــر« فصــل تــازه ای را در مطبوعــات و رســانه های 
ــد و اجــرای  ــه واســطه  تولی ــه ب ــم ک ــم زد. معل ســینمایی رق
برنامه هایــی چــون »ُجنــگ هنــر«، »از واژه تــا تصویــر« 
ــرای  ــره ای شناخته شــده ب ــه چه »ســینمای اندیشــه« و ... ب
 مخاطبــان تبدیــل شــده بــود، اولیــن جشــن ســینمایی 
و تلویزیونــی خصوصــی ایــران را تأســیس کــرد 
ــینمای  ــه  س ــه منظوم ــظ را ب ــس حاف و تندی
کشــور افــزود. فعالیــت معلــم فقــط بــه عرصــه  
نمی شــد؛  محــدود  رســانه ها  و  مطبوعــات 
»شــوکران«، »گاوخونــی«، »ازدواج بــه ســبک 
ــه تجربیــات موفــق او  ــی« و »آل« از جمل ایران
ــدرک  ــت م ــود. دریاف ــی ب ــام تهیه کنندگ در مق
دکتــری افتخــاری بــه پــاس فعالیت هایــش در عرصــه  
ــه  ــدد او ب ــن متع ــر از عناوی ــی دیگ ــز، یک ــر نی ــگ و هن فرهن
شــمار می رفــت. گرچــه هنــوز نتوانســته ایم ایــن خبــر تلــخ را 
بــاور کنیــم، درگذشــت علــی معلــم را بــه خانــواده  فرهنــگ و 

ــر ــای تصوی ــم.« دنی ــلیت می گویی ــران تس ــر ای هن

ابالغ نظریه کارشناسی
نظر به اینکه در پرونده کالسه 554/95 بنا به درخواست صدیقه طرفه نژاد به طرفیت گودرز شهبازی با 

موضوع مطالبه خسارت با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به 

خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 

کارشناسی و اعالم نظر،به آدرس ذیل مراجعه نمایید:اصفهان-خیابان آتشگاه-مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

شماره:39۶34/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9509980350۶00572  شماره  ابالغنامه:9510100350۶13325  شماره 

شعبه:950۶93 تاریخ تنظیم:1395/12/15 خواهان علی کیقبادی و مهری کیقبادی لمجیری و حمیدرضا 

بتول کیقبادی لمجیری و  و  کیقبادی لمجیری و زهرا کیقبادی لمجیری و حسن کیقبادی لمجیری 

فاطمه کیقبادی لمجیری و صفر کیقبادی لمجیری و سلطنت کریمی دادخواستی به طرفیت خواندگان 

ایراندخت معتمدی  و  الدشتیان  باب  و علی معتمدی مسعودیه و مسعود  حمید معتمدی مسعودیه 

مسعودیه و محمد شفیع باب الدشتیان و محمد رفیع باب الدشتیان و اکبر معتمدی مسعودیه و اداره 

کل آموزش پرورش استان اصفهان و هلیا باب الدشتیان و محمود معتمدی مسعودیه و نصرت آغا باب 

الدشتیان و زهره معتمدی مسعودیه و محمد باب الدشتیان و فاطمه فخوری به خواسته دستور موقت 

و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره  220 ارجاع و 

به کالسه  9509980350۶00572  ثبت گردیده است با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده 

است به علت مجهول المکان بودن خواندگان به غیر از اداره آموزش و پرورش و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق 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: 39522/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1479/95 ش 51 ح خواهان یدهللا غالمی فشارکی دادخواستی مبنی بر: 

الزام به انتقال سند به شماره انتظامی 8545/۶2 یک دستگاه موتور سیکلت و مطالبه هزینه دادرسی 

به طرفیت اسماعیل باقری تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 9۶/2/4 ساعت 10:00  

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 اختالف اصفهان – 

شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

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

شماره: 39481/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
چک  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  پور  جهانی  علیرضا  خواهان   951807 پرونده کالسه  خصوص  در 

به طرفیت سجاد نوری فردخانقشالقی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/2/1۶  

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

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ 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: 39548/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951808 خواهان علیرضا جهانی پور دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت محمود کیوان فرد  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/2/1۶  ساعت  11 

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

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

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه ۶ 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: 39549/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980351300738 پرونده:  شماره   9510100351312943 ابالغیه:  شماره 

950834  تاریخ تنظیم: 1395/12/1۶ خواهان مجید غفرانی اصفهانی به طرفیت فاطمه گرجی بخواسته 

اعسار و مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت  تادیه 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 20۶ ارجاع و به کالسه  9509980351300738 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۶/02/1۶ و 

ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 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: 39۶20/م الف شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ  
شعبه  بایگانی  95099803514009۶5شماره  پرونده  شماره   9510100351412899 ابالغنامه  شماره 

951082 تاریخ تنظیم 1395/12/15 خواهان ساناز حسین پوریان دادخواستی به طرفیت شهناز دهقانی 

و امیرحسین نوربهشت به خواسته مطالبه وجه سفته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته 

عمومی  دادگاه   14 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم 

حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 و به کالسه 95099803514009۶5 ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن 

9۶/2/24 و  ساعت 12:00 ظهر تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

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

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شماره :39۶29/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغیه 
تنظیم:1395/12/1۶  :951051تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره   9509980359700950: پرونده  شماره 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:  1- نام : هومن 2- نام خانوادگی:  کسائی 3- نشانی: مجهول المکان 

تاریخ حضور 139۶/02/12 سه شنبه ساعت 11:00 محل حضور : اصفهان - خیابان چهارباغ باال - خیابان 

تاریخ حضور  اتاق شماره 310  شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 

:139۶/02/12 ساعت حضور:11:00 درخصوص شکایت محمود مالکی کوپائی علیه شما در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه : پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به 

صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود 

؛ بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 

اقدام نمایید. 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 :3958۶/ م الف شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق ( 

دادنامه  
کالسه پرونده اصلی :591/95 شماره دادنامه :819 مورخ 95/7/2۶ تاریخ رسیدگی 95/7/13 مرجع 

رسیدگی کننده:  شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : محمد صادق فرهمند به نشانی اصفهان 

به  : حمیدرضا نیک پور  خیابان کاوه خیابان شمس کوچه شهید اصغر هادی زاده پالک 35 خوانده 

نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه  گردشکار: به تاریخ 95/7/14 شعبه 17 با عنایت به محتویات 

پرونده کالسه 383/95و اخذ  نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  ))رای قاضی شورا (( در خصوص دعوی 

محمد صادق فرهمند به طرفیت حمیدرضا نیک پور به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون هشت هزار 

ریال  موضوع فقره چک به شماره ۶101۶8 مورخ 94/11/25 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 

اشتغال ذمه  و  استقرار دین  بر  ید خواهان که ظهور  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  به محتویات 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته وهیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 

ذمه خویش  ابراز و اقامه ننموده ؛ شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 

313-314 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون هشت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد نود هزار ریال 

از تاریخ سررسید )94/11/25( تا زمان وصول  بر  بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 

اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق  خواهان  صادر  و اعالم می نماید.   رای صادره غیابی 

محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین  شعبه و پس از انقضای مهلت 

باشد.  مذکور ظرف 20 روز  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 

شماره :39575/م الف  قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  92099803594014۶7شماره  پرونده:  9510100354308309شماره  ابالغنامه:  شماره 

930448 تاریخ تنظیم: 1395/12/25 شاکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شکایتی  به طرفیت آقای 

اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  اوراق مجعول   از  استفاده  اتهام  به  اله محمدی   روح 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

به کالسه   و  ارجاع   458 اتاق   4 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید 

علت  به  است. که  شده  تعیین   9 ساعت  139۶/3/22و  آن  رسیدگی  وقت  930448ثبت گردیده که 

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.

امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117  الف متصدی  شماره: 395۶4/م 

جزایی سابق (-زهرا توکلی فارفانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099803۶47007۶7شماره  پرونده:  9510100354308217شماره  ابالغنامه:  شماره 

مهدی  آقای  طرفیت  به  شکایتی    صالح  مجید  آقای  شاکی   1395/12/10 تنظیم:  تاریخ   951050

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمومی    نظم  در  اخالل  و  جرح  و  اتهام ضرب  به  مشتاقیان 

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 458 ارجاع و به 

کالسه  951050ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۶/3/8 ساعت 11 تعیین شده است. که 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.

اصفهان )117  دو شهر  دادگاه کیفری  دادگاه شعبه 117  دفتری  امور  الف متصدی  شماره: 38917/م 

جزایی سابق (-زهرا توکلی فارفانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9513۶5 خواهان محمد علی دادخواه تهرانی با وکالت سید حسین تقوی 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت ندا حسینی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....... 

مورخ 9۶/2/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع  شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می  شود.

شماره: 39550/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   95099803۶2۶01247: پرونده  شماره   951010035380۶8۶0  : ابالغنامه  شماره 

:951577 تاریخ تنظیم:1395/12/1۶با توجه به اینکه اقای امیر منصور لقمانی شکایتی علیه شما دائر بر 

ایجاد مزاحمت تلفنی مطرح نموده است در وقت رسیدگی مورخ 139۶/2/11 ساعت 11/30 حاضر گردید. 

شماره :39505/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی 

سابق (- منوچهر ولیخانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351400992شماره  پرونده:  9510100351412828شماره  ابالغنامه:  شماره 

با وکالت احمد رضا نادری  951109تاریخ تنظیم: 1395/12/15 خواهان مجتبی زراعتی شمس آبادی 

دلیگانی  دادخواستی به طرفیت مهدی عارفی نیا و محمد علی صداقت پیام به خواسته مطالبه چک 

و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 323 

ارجاع و به کالسه  9509980351400992ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/2/27 و ساعت 9 صبح 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

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

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 39۶3۶/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست (شماره ابالغنامه :9510100353۶05920 شماره پرونده : 

9509980359301121 شماره بایگانی شعبه : 951509 تاریخ تنظیم : 1395/12/04 محاکم کیفری دو 

برای   9509980359301121 پرونده کالسه  در  موجب کیفر خواست  به  اصفهان  دادگستری شهرستان 

حسنعلی شفیعی به اتهام تقلب و تغییر در ارقام و مشخصات شماره پالک و شاسی موتور و سایط نقلیه 

موتوری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 

139۶/02/04 ساعت 10:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 

انقالب در امور  متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره :39۶04/ م الف

 منشی دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق ( – احمد امری 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( شماره ابالغنامه :951010035480۶875شماره پرونده 

: 9509980358۶003۶2 شماره بایگانی شعبه : 951524تاریخ تنظیم : 1395/12/10 محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره در پرونده کالسه 951524 برای 

حمید دروش  به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت خانم مهتا عزیزی فرزند اکبر  تقاضای کیفر 

نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 139۶/02/12 ساعت 

9:00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 

مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 

نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   122 شعبه  دادگاه  دفتری   امور  متصدی  الف  م   /39۶18: شماره 

)122جزایی سابق ( – مجتمع شهید بهشتی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350300945شماره  پرونده:  951010035031043۶شماره  ابالغنامه:  شماره 

951144تاریخ تنظیم: 1395/12/01 خواهان / شاکی احمد هاشم زاده اصفهانی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم حسین عرق چینی و علی حبیبیان و حمید رضا حبیبیان و محسن حبیبیان و فاطمه بیگم 

حبیبیان  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 14۶ و 147 قانون اجرای احکام مدنی 

(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9509980350300945ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 139۶/02/23 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

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

های عمومی و 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: 37722/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1057/95 خواهان مهرداد مظاهری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

  ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  شهنی    نصیر  محمد  2-افشین  بهروزیان  1-احسان 

مورخ 9۶/2/19 ساعت  4/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

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

81۶575۶441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شد.شماره: 38982/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــن  ــد، بهتری ــفر ندارن ــد س ــه قص ــانی ک ــرای کس ــوروز ب ن
فرصــت بــرای تماشــای ســریال های تلویزیونــی اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم هــر ســاله شــبکه های مختلــف ســعی 
ــن  ــا ســاخت ســریال های جــذاب، دســت کم ای ــد ب می کنن

ــد.  ــان را راضــی نگــه دارن گــروه از مخاطب
ــر متوقــف شــدن ســاخت  ــر خب ــد در روزهــای اخی هــر چن
»کاله قرمــزی« بســیاری از مخاطبــان رســانه ملــی را ناراحت 
کــرده، امــا دســت کم چنــد ســریالی هســتند که ساختشــان 
مدت هــا پیــش بــه پایــان رســیده و می تواننــد اوقــات 
خوشــی را بــرای بیننــدگان رقــم بزننــد. »علی البــدل«، 
»مــرز خوشــبختی« و »خانــه مــا«، ســه ســریالی هســتند 
ــرای پخــش در شــبکه های مختلــف ســیما  کــه نامشــان ب
در نــوروز 9۶ مطــرح شــده اســت. بــه همیــن بهانــه در ایــن 

ــن ســریال ها. ــه ای ــم داشــت ب ــزارش نگاهــی خواهی گ
    علی البدل

 ســریال »علی البــدل« بــه کارگردانــی ســیروس مقــدم 
ــا  و تهیه کنندگــی الهــام غفــوری، زوجــی کــه سال هاســت ب
هــم کار می کننــد، یکــی از گزینه هایــی اســت کــه از همــان 
ــاد  ــک از آن ی ــبکه ی ــوروزی ش ــریال ن ــوان س ــه عن ــدا ب  ابت

ــط  ــرداری و ضب ــری تصویرب ــریال دیگ ــر س ــر از ه و پیش ت
شــد. قصــه »علی البــدل« در روســتایی در ناکجاآبــاد اتفــاق 
می افتــد و روایتــی طنــز دارد. از بازیگــران ایــن ســریال 
ــد  ــم زاده، احم ــدی فخی ــمی، مه ــدی هاش ــه مه ــوان ب می ت
ــن  ــی، هوم ــادی کاظم ــری، ه ــین محب اه ــر، حس مهران ف
ــر ــزت هللا رمضانی ف ــری، ع ــود جعف ــی، محم  حاجی عبدالله
بهــرام افشــاری، فــروغ قجابگلــی، هدیــه آزاده، مهســا 
باقــری، فرشــته گلچیــن، آرزو نبــوت، میثــم چگینــی            

و محســن تنابنــده اشــاره کــرد.
    مرز خوشبختی

ــا  ــا« و ب ــا ســریال »پری حســین ســهیلی زاده کــه امســال ب
ــبکه  ــه ش ــدز ب ــاره ای ــاس درب ــی بی اس ــتن تابوهای شکس
ــد.  ــه شــبکه دو می آی ــا »مــرز خوشــبختی« ب ســه رفــت، ب
از  یکــی  مقــدم،  ســهیلی زاده کــه همچــون ســیروس 
پرکارتریــن کارگردانــان تلویزیونــی اســت، ســریال جدیــدش 

ــت.  ــرده اس ــش ب ــرح پی ــوروزی و مف ــی ن ــا فضای را ب
پورســرخ  پوریــا  چــون  بازیگرانــی  ســریال  ایــن  در 
ــال زاده  ــهرزاد کم ــلوکی، ش ــدی س ــان، مه ــین آرم  امیرحس
و ســروش جمشــیدی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. ایــن 
ســریال در حــال طــی کــردن مراحــل نهایــی بــرای پخــش از 

شــبکه دو در 15 قســمت اســت.

    خانه ما
ســامان مقــدم کــه پیــش از ایــن دو مجموعــه موفــق 
ــی  ــور بازیگران ــا حض ــمس العماره« را ب ــت« و »ش »پریدخ
 متعــدد و سرشــناس از شــبکه دو ســیما روانــه آنتــن 
ــار  ــن ب ــود، ای ــرده ب ــارش ک ــذب آث ــم ج ــی را ه و مخاطبان
هــم دوبــاره بــا مجموعــه ای تــازه و پربازیگــر بــه تلویزیــون 
ــام  ــا« ن ــه م ــدا »خان ــه ابت ــه ای ک ــت. مجموع ــته اس برگش
ــرار  ــام داده و ق ــر ن ــوار« تعیی ــه »دیواربه دی ــد ب ــه و بع گرفت
ــرود.  ــن ب ــیما روی آنت ــه س ــبکه س ــوروز از ش ــت در ن اس
نیــاوران  محلــه  خانه هــای  از  یکــی  در  »دیواربه دیــوار« 
تهــران در حــال فیلمبــرداری اســت و مراحــل ضبــط و 

ــه دارد.  ــان ادام ــورت همزم ــه ص ــم ب ــن آن ه تدوی
ــز  ــی طن ــه مضمون ــه ک ــن مجموع ــتان ای ــه داس در خالص
ــواده  ــار خان ــتان چه ــوار داس ــت: »دیواربه دی ــده اس دارد، آم
ــر  ــا یکدیگ ــنایی ب ــوع آش ــچ ن ــه هی ــد ک ــت می کن را روای
ندارنــد، امــا بــه دالیلــی مجبــور می شــوند ســه مــاه در یــک 
ــی  ــن بیــن ماجراهای ــد کــه در ای ــا هــم زندگــی کنن ــه ب خان
ــا  رقــم می خــورد.« گوهــر خیراندیــش، فرهــاد آئیــش، رؤی
تیموریــان، ویشــکا آســایش، آزاده صمــدی، حســن زارعــی 
پژمــان جمشــیدی، امیرمهــدی ژولــه، یاســمینا باهــر، علــی 
ــی  ــران اصل ــه بازیگ ــبی، از جمل ــا طهماس ــادمان و مهس ش

ــر هســتند. ــن ســریال پربازیگ ای

گزارش کیمیای وطن از سریال های نوروز 96
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»علی معلم« دار فانی را وداع گفت
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

جلسه 4 ساعته تاج با معاون صداوسیما
فوتبــال  فدراســیون  رئیــس   
جلســه ای طوالنی مــدت را بــا 
معــاون ســازمان صداوســیما 

برگزار کرد. 
پــس از مشــکالتی کــه بــر ســر 
ــیما  ــا صداوس ــال ب ــق فوتب تواف
ــه وجــود  ــاره حــق پخــش ب درب
تخصصــی  برنامه هــای  دوربین هــای  یــک روزه  و  آمــد 
ســازمان بــه ورزشــگاه ها راه داده نشــدند، مذاکــرات دو طــرف 

ــزار شــد.  ــی برگ ــرد و جلســات مختلف ــدا ک ــه پی ادام
در ایــن راســتا مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال 
روز یکشــنبه بــه ســازمان صداوســیما رفــت و بــا احمــد 
ــن  ــانی ای ــرمایه انس ــی و س ــع مال ــاون مناب ــهریاری، مع ش

ســازمان، جلســه ای طوالنی مــدت را برگــزار کــرد. 
در ایــن جلســه، دو طــرف راهکارهــای مختلفــی را بــرای 
ــاال  ــد و ح ــی کردن ــال بررس ــه فوتب ــش ب ــق پخ ــت ح پرداخ
ــا حــدی  ــه مشــکالت ت ــده ک ــه وجــود آم ــدواری ب ــن امی ای

ــود. کاپ ــرف ش برط

والیبال ایران نیاز به تغییر نسل دارد
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــران ب ــال ای ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س
حضــورش در ایــن تیــم، برنامه هــای ملــی پوشــان کشــورمان 
ــرای رویدادهــای آینــده به ویــژه حضــور در لیــگ جهانــی  را ب
ــت  ــی هدای ــه به تازگ ــچ« ک ــور کوالکووی ــرد. »ایگ ــریح ک تش
تیــم ملــی والیبــال ایــران را بــر عهــده گرفتــه صبــح دیــروز در 
نخســتین نشســت خبــری خــود کــه در محــل هتــل آکادمــی 
ملــی فوتبــال برگــزار شــد، ضمــن تشــریح برنامه هــای تیــم 
ملــی بــه ســواالت خبرنــگاران نیــز پاســخ گفــت. کوالکوویــچ 
ــی  ــم مل ــی تی ــه و قدیم ــان باتجرب ــوت از بازیکن ــاره دع درب
ــتفاده  ــم اس ــه ه ــان باتجرب ــک از بازیکن ــدون ش ــت: ب گف
ــدام  ــرض ان ــا ع ــار آن ه ــا در کن ــا جوان تره ــرد ت ــم ک خواهی
کننــد. شــاید در مرحلــه نخســت بازیکنانی که ســن بیشــتری 
دارنــد حاضــر نباشــند؛ امــا بــرای رســیدن بــه هــدف خــود در 
ــبت  ــرد. نس ــم ک ــتفاده خواهی ــا اس ــه اول از جوان تره مرحل
بــه کیفیــت بازیکنــان باتجربــه احتــرام خاصــی قائــل 
ــن  ــد همی ــدی نتوانن ــک بع ــرای المپی ــاید ب ــا ش ــتم ام هس
کیفیــت را داشــته باشــند. ایــن حرف هــا را بــر اســاس 
ــر  ــال تغیی ــتان ۳ س ــون در صربس ــم؛ چ ــه ام می گوی تجرب
نســل ایجــاد کــردم. ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران در 
ادامــه توضیحــش دربــاره نحــوه اســتفاده از بازیکنــان در ایــن 
ــم ایــران پــر از اســتعداد اســت کــه  تیــم گفــت: مــن می دان
می تواننــد در دایــره تیــم ملــی حاضــر باشــند؛ امــا می دانیــد 
کــه مــا محدودیت هایــی داریــم و نمی توانیــم از تمــام آن هــا 
اســتفاده کنیــم؛ بــا ایــن حــال والیبــال ایــران قطعــا در آینــده 

نزدیــک نیــاز بــه تغییــر نســل دارد. مهــر

 ویسی از بیمارستان مرخص شد
ســرمربی  ویســی،  عبــدهللا 
ــه از  ــال ســپاهان ک ــم فوتب تی
سه شــنبه هفتــه گذشــته در 
بــود،  بســتری  بیمارســتان 

صبح دیروز مرخص شد. 
تصــور  بــه  ابتــدا  ویســی 
مشــکل  دوبــاره  تشــدید 
ســنگ کلیــه در بیمارســتان ســپاهان بســتری شــده بــود؛ 
امــا در ادامــه بــه دلیــل مشــکل گوارشــی بــه بیمارســتان 
ســینا منتقــل شــد و تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت. 
ــد  ــال بای ــکان فع ــتور پزش ــه دس ــان ب ــرمربی زردپوش س

اســتراحت کنــد. 
و  دارد  ادامــه  اســفندماه  تــا 28  تمرینــات ســپاهان 
ــان ســپاهان پــس از چهــار روز تعطیلــی، از ســوم  بازیکن
فروردین مــاه 96 تمرینــات خــود را در ســال جدیــد آغــاز 

می کننــد. ایمنــا

شکست هندبال بانوان ایران در گام اول
ــابقه  ــتین مس ــران در نخس ــوان ای ــال بان ــی هندب ــم مل تی
خــود در رقابت هــای قهرمانــی آســیا، مغلــوب چیــن شــد. 
تیــم ملــی هندبــال بانــوان کشــورمان در نخســتین دیدارش 
ــن  ــاف چی ــه مص ــیا ب ــان آس ــی زن ــای قهرمان در رقابت ه
ــد  ــوب حریــف قدرتمن ــر 8 مغل ــا نتیجــه ۳۳ ب رفــت کــه ب
ــان ایــران در ایــن دیــدار شــقایق باپیــری  خــود شــد. گلزن
)۳ گل(، مریــم یوســفی )2 گل(، النــاز رمضان پــور )2 گل( 

و فاطمــه موســوی بودنــد.
در ایــن بــازی، چیــن 44 شــوت بــه دروازه ایــران داشــت 
ــرار داد.  ــورد هــدف ق ــا را م ــار دروازه چینی ه ــران 26 ب و ای
ــتفاده  ــازی اس ــن ب ــود در ای ــان خ ــر 2 دروازه ب ــن از ه چی
کــرد. دروازه بــان اصلــی چینی هــا ژیائــو هــوآ در ایــن بــازی 
ــدی در  ــاده 78 درص ــرد فوق الع ــیو 14 از 18 و عملک ــا س ب
 ســیو ضربــات ایــران، نقــش مهمــی در پیــروزی چیــن ایفــا 

کرد.
ــه  ــت ک ــیو داش ــران، 11 س ــان ای ــی، دروازه ب ــه خلیل  فاطم
ایــن آمــار 25 درصــد شــوت های زده شــده بــه دروازه ایــران 

بــود تــا مانــع گل هــای بیشــتر حریــف شــود. فــارس

امارات اول، ایران هشتم
کنفدراســیون فوتبــال آســیا روز گذشــته رده بنــدی باشــگاهی 
ایــن قــاره را اعــالم کــرد کــه بــر ایــن اســاس کشــور ایــران بــا 

6۳.28۰ امتیــاز در رده هشــتم قــرار دارد. 
ــاز اول  ــا 96.562 امتی ــارات ب ــه ام ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اســت و کــره جنوبــی بــا 89.894 امتیــاز در جایــگاه دوم قــرار 

ــر دارد. مه

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ســی امین لیــگ برتــر والیبــال ایــران )جــام شــهدای منــا( 
بــا همــه افت وخیــز و بــاال و پائیــن شــدن های فــراوان عصــر 
روز یکشــنبه 22 اســفند درخانــه والیبــال تهــران به ســرانجام 
ــال بانــک ســرمایه در یکصدوپنجاهمیــن  رســید. تیــم والیب
مســابقه لیــگ برتــر والیبــال ایــران و در بــازی دوم فینــال در 
مصــاف بــا تیــم پیــکان ۳ بــر ۰ بــه پیــروزی رســید و بــرای 
ــگاه های  ــام باش ــابقات ج ــه مس ــی ب ــال پیاپ ــن س دومی
ــکان  ــرمایه و پی ــک س ــای بان ــرد. تیم ه ــدا ک ــیا راه پی آس
ــه  ــت اول ک ــتثنای س ــه اس ــل، ب ــازی قب ــالف ب ــران برخ ته
ــه  ــا حســاب ۳1/۳۳ ب ــر ب ــا، فشــرده و نفس گی بســیار زیب
ــار  ــه انتظ ــور ک ــان رســید، آن ط ــه پای ســود ســرمایه داران ب
می رفــت جریــان نیافــت. پــس از مصدومیــت شــدید امیــر 
ــه همراهــی تیمــش نشــد، در ســت دوم  ــادر ب غفــور کــه ق
ایــن بــازی بــار دیگــر تیــم پیــکان دچــار بدشانســی شــد و 
ایــن بــار فرهــاد نظــری افشــار، آماده تریــن و امتیازآورتریــن 
یــار خــود را کــه از ناحیــه مــچ پــا آســیب دیــده بــود از دســت 
 داد. بــا ایــن حــال امیــن اســماعیل پور یــار چپ دســت 
ــی  ــا آبشــارهای مهارنشــدنی و قدرت ــا ب و خــط زن پیکانی ه
خــود نشــان داد کــه می توانــد جانشــین خوبــی بــرای امیــر 

غفــور باشــد. ایــن پدیــده نوظهــور و جــوان جســور و بی بــاک 
بــا ورودش بــه بــازی، چهــره تیــم پیــکان را دگرگــون کــرد که 
اگــر نظــری افشــار آســیب نمی دیــد، بــه طــور حتــم نتیجــه 
بــازی تغییــر پیــدا می کــرد و چــه بســا نتیجــه بــازی دو تیــم 

فینالیســت بــه بــازی ســوم کشــیده می شــد. 
بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه شــرایطی کــه بــرای تیــم پیــکان 
ــا در  ــرمایه ب ــک س ــم بان ــم تی ــد بپذیری ــورد، بای ــم خ رق
اختیــار داشــتن جمعــی از بازیکنــان ملی پــوش و انســجام 
ــر  ــکان ظاه ــم پی ــر از تی ــت دوم بهت ــت در س ــی توانس تیم
ــی،  ــد و تاکتیکــی غالم ــه ســرویس های هدفمن شــود. البت
بــرای  اســماعیل پور و موســوی، کار دریافت هــای اول را 
شــاگردان پیمــان اکبــری دشــوار کــرد تا تیــم بانک ســرمایه 
بتوانــد ایــن ســت را هــم بــا حســاب 2۰/25 بــه ســود خــود 
ــدی و  ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــه ب ــرمایه ک ــک س ــم بان ــد. تی کن
ــه  ــگا دوک ــی ژی ــای عال ــری از پاس ه ــا بهره گی ــدرت و ب ق
 اشــتباهات بــازی قبــل را نداشــت و در کمــال آرامــش 
آبشــارزن ها  خــود،  بی بدیــل  پاس هــای  بــا  دقــت  و 
میــالد  غالمــی،  عــادل  محمــودی،  شــهرام  به ویــژه 
ــال  ــن ح ــن بازیک ــوی )کامل تری ــد موس ــور و محم عبادی پ
ــی  ــده آل ــی خــوب و ای ــه درآمادگ ــران ک ــال ای حاضــر والیب
بــه ســر می بــرد( را بــه پــرواز درمــی آورد، موفــق شــد ســت 

ســوم را نیــز بــا نتیجــه 18/25 پشــت ســر بگــذارد و بــرای 
دومیــن ســال متوالــی قهرمــان لیــگ برتــر والیبــال ایــران 

ــود. ش
    مقام سوم به شهرداری ارومیه رسید

ــران و  ــایپای ته ــم س ــدی دو تی ــدار رده بن ــن در دی همچنی
شــهرداری ارومیــه بــرای دومیــن بــار بــه مصــاف هــم رفتنــد 
تــا تکلیــف تیــم ســوم را مشــخص کننــد کــه ایــن بــازی بــا 
نتیجــه ۳ بــر 2 بــه ســود تیــم شــهرداری ارومیــه بــه پایــان 
رســید و ایــن تیــم بــرای دومیــن ســال متوالــی جام ســومی 
ایــن رقابت هــا را تصاحــب کــرد. شــاگردان عبــاس برقــی کــه 
از رســیدن بــه فینــال ســی امین لیــگ برتــر والیبــال ایــران 
ــتند  ــت دانس ــوم را غنیم ــام س ــب مق ــدند، کس ــروم ش مح

ــر  ــالن غدی ــه در س ــازی ک ــن ب ــروزی در اولی ــس از پی و پ
ارومیــه برگــزار شــد، بــرای دومیــن دیــدار در خانــه والیبــال 
تهــران بــه مصــاف تیــم ســایپا رفتنــد و در ســت های اول و 
دوم روی پاس هــای بی نقــص پرویــز پزشــکی و درخشــش 
ــی  ــورو حامــد رضای ــور، فرهــاد پیروت پ ــی میرزاجان پ مجتب
ــا نتایــج 21/25 و 2۳/25  و توپگیــری عبدالرضــا علیــزاده ب
بــه برتــری رســیدند. امــا بــا شــروع ســت ســوم بــه بازیکنــان 
بی انگیــزه وبی تفــاوت بــدل شــدند و در کمــال نابــاوری 
بــا اختــالف 9 امتیــاز )16/25( ســت ســوم و 19/25 ســت 
ــای  ــازی پایاپ ــم ب ــت پنج ــد! در س ــذار کردن ــارم را واگ چه
پیــش رفــت، امــا در نهایــت ارومیه ای هــا موفــق شــدند بــا 
نتیجــه 16 بــر 14 ایــن دیــدار را بــه نفــع خود بــه پایان برســانند.

بازهم دست خودروسازان تهرانی به جام قهرمانی نرسید

تاج قهرمانی برسر سرمایه داران

صبــح روز دوشــنبه تیــم آینده ســازان بــا برتــری 1-5 
ــی  ــام قهرمان ــه مق ــیراز ب ــقایی ش ــم قش ــر تی در براب
ــت  ــوان دس ــر بان ــگ برت ــای لی ــن دوره از بازی ه ای

یافــت.
ــری و  ــورا جعف ــی، صف ــه عادل ــی، فاطم  هاجــر دباغ

ــده گل هــای  ــروغ مــوری )2 گل(، زنن ف
ــد.  ــازی بودن ــن ب ــازان در ای آینده س

ــن  ــاز ای ــب ۳ امتی ــا کس ــازان ب آینده س
بــازی، 47 امتیــازی شــد و بــر ســکوی 
ــا  ــم ب ــهرداری ب ــه زد. ش ــی تکی قهرمان
ــا  ــیرجان ب ــهرداری س ــاز و ش 46 امتی
45 امتیــاز بــه عنــوان دوم و ســوم ایــن 

ــد.  ــت یافتن ــا دس رقابت ه
همچنیــن فــروغ مــوری از تیــم آینده ســازان میهــن 
نجف آبــاد بــا 2۳ گل در رده دوم جــدول گلزنــان ایــن 
فصــل از رقابت هــای فوتبــال لیــگ برتــر بانــوان قــرار 

 . گرفت

 زهــرا حاتم نــژاد از تیــم پاالیــش گاز ایــالم بــا 25 گل 
ــاز  ــن گل س ــوان بهتری ــد. عن ــا ش ــم گل بازی ه خان
ایــن دوره از رقابت هــا نیــز بــه الهــام فرهمنــد تعلــق 

گرفــت. 
ــر ســکوی  ــی ب ــاد در حال آینده ســازان میهــن نجف آب
قهرمانــی لیــگ برتــر بانــوان تکیــه زد کــه 
در ایــن فصــل از بازی هــا ســپاهان و 
ذوب آهــن، دو نماینــده فوتبــال اصفهــان 
در لیــگ برتــر، دور از انتظــار ظاهر شــدند 
و شانســی بــرای قهرمانــی در لیــگ برتــر 
ندارنــد و پیش تــر هــم بخــت قهرمانــی 
در جــام حذفــی را از دســت داده بودنــد. 
ــه  ــه ب ــی ک ــا 5 گل ــاد ب ــن نجف آب ــازان میه آینده س
ــای  ــد و ج ــان ش ــه قهرم ــقایی زد، مقتدران ــم قش تی
هیچ گونــه حــرف و حدیثــی را باقــی نگذاشــت. 
جالــب اینکــه تنهــا گل تیــم قشــقایی شــیراز هــم گل 

ــود. ورزش ۳ ــودی ب ــه خ ب

آینده سازان نجف آباد، قهرمان قاطع لیگ برتر بانوان ایران
مهاجــم ایرانــی المپیاکــوس بالفاصلــه پــس از حضــورش 
در زمیــن برابــر آترومیتــوس گلزنــی کــرد تــا رونــد 
ناکامی هــای تیمــش خاتمــه یابــد. المپیاکــوس بــا 
ــه  ــه هفت ــان در س ــوپرلیگ یون ــینی در س ــود صدرنش وج
اخیــر شکســت خــورده بــود و کمــی جایگاهــش در خطــر 

ــود.  ب
ــوس  ــر آترومیت ــدار براب ــوس در دی المپیاک
ــد  ــا رون ــت ت ــاز داش ــروزی نی ــه پی ــا ب تنه

ناکامی هــای خــود را پایــان ببخشــد. 
ــابقه  ــالف دو مس ــرد برخ ــم انصاری ف کری
اخیــر المپیاکــوس برابر پائوک و بشــیکتاش 
ــود،  ــه کــه یــک پــاس گل هــم داده ب ترکی

بــازی را از روی نیمکــت آغــاز کــرد. 
نیمــه اول ایــن بــازی بــا گل دقیقــه ۳6 مانوئــل ِد کوســتا 
ــرد  ــا عملک ــید؛ ام ــان رس ــه پای ــوس ب ــود المپیاک ــه س ب
 خــوب ایــن تیــم در نیمــه دوم هــم ادامــه داشــت 
و انصاری فــرد کــه در دقیقــه 6۰ بــا آلخانــدرو دومینگوئــز 

ــورش در  ــس از حض ــه پ ــود، دو دقیق ــده ب ــض ش تعوی
زمیــن روی ارســال کونســتانتینوس فورتونیــس از ســمت 
راســت زمیــن، توانســت گل دوم المپیــا را بزنــد تــا پــس 

از ســه هفتــه دوبــاره بــه بــرد برســند. 
المپیاکــوس  انصاری فــرد کــه پــس از حضــورش در 
بــود  نــزده  یونــان گلــی  ســوپرلیگ  در 
بــا احتســـاب 5 گل نیــم فصـــل اول در 
پانیونیــوس، در ایــن بــازی تعــداد گل هــای 

خــود را بــه عــدد 6 رســاند. 
تیــم انصاری فــرد بــا ایــن بــرد 54 امتیــازی 
ــه  ــازی نســبت ب ــه  6 امتی ــا در فاصل شــد ت
پانیونیــوس در صــدر جــدول ســوپرلیگ 

ــرد.  ــان قــرار گی یون
ــان داده  ــرش نش ــای اخی ــا گل ه ــرد ب ــاری ف ــم انص کری
کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک مهاجــم تمام عیــار در 
ســطح اروپاســت. حــاال بایــد بــه انتظــار درخشــش کریــم 

در دیارهــای مقدماتــی جــام جهانــی باشــیم. گل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰998۰۳514۰۰688شماره  پرونده:  951۰1۰۰۳51412975شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۰779تاریخ تنظیم: 1۳95/12/16 خواهان / محمد حسین پور دادخواستی به طرفیت عاطفه السادات 

حقایقی   به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق ۳2۳ ارجاع 

و به کالسه  95۰998۰۳514۰۰688ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰2/27 و ساعت 8:۳۰صبح 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 

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

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت   اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  ضمن 

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳9626/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰۳5۰۳1۰4۳۳شماره پرونده: 95۰998۰۳5۰۳۰۰962شماره بایگانی شعبه:951162 

تاریخ تنظیم: 1۳95/12/۰1 خواهان / شاکی احمد مولویان جزی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

پیمان کرباسیان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی      تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق 

شماره ۳۰5 ارجاع و به کالسه  95۰998۰۳5۰۳۰۰962ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰2/2۳ و 

ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی 

و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳772۳/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰۳5۰۳1۰8۰1شماره پرونده: 95۰998۰۳5۰۳۰۰94۳شماره بایگانی شعبه:951142 

تاریخ تنظیم: 1۳95/12/1۰ خواهان / شاکی اشرف پاک زاد   دادخواستی به طرفیت خواندگان مرتضی 

مطاع و اصغر کاشی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی       تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰5 ارجاع و 

به کالسه 95۰998۰۳5۰۳۰۰94۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/۰۳/۰1 و ساعت 11:۰۰ تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 

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

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳8919/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰۳5۰۳1۰65۰شماره پرونده: 95۰998۰۳5۰۳۰۰886شماره بایگانی شعبه:951۰79 

تاریخ تنظیم: 1۳95/12/۰5 خواهان / شاکی مهدی کریمی    دادخواستی به طرفیت خواندگان مصطفی 

دادگاه  تقدیم         ) است  مالی  سند  )موضوع  سند  ابطال  خواسته  به  افیونی    مرتضی  و  نریمانی 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 

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

اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰5 ارجاع و به کالسه  95۰998۰۳5۰۳۰۰886ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1۳96/۰2/27 و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

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

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

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳8268/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰۳5141299۳شماره پرونده: 95۰998۰۳514۰۰725شماره بایگانی شعبه:95۰816 

تاریخ تنظیم: 1۳95/12/16 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری 

توکلی و مسعود مهردادی با وکالت الهام ضیامنش     دادخواستی به طرفیت سید علیرضا میر شاهزاده 

و محمد هادیان بیکانی و توران کشانی و زهرا طغیانی پزوه و مرضیه فاتحی  به خواسته مطالبه چک و 

مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و تامین خواسته       تقدیم دادگاه های عمومی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 14   نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 95۰998۰۳514۰۰725  و  ارجاع  اتاق شماره ۳2۳  طبقه ۳ 

درخواست  و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است.  تعیین شده  11:۳۰ صبح  و ساعت   96/2/۳۰

خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳9627/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰۳6۳4۰۰94۳ پرونده:  شماره   951۰1۰۰۳5۳2۰7۳۰۰ ابالغیه:  شماره 

951471  تاریخ تنظیم: 1۳95/12/۰7 نظر به اینکه اقدس حاج علی اکبری فرزند محمدکاظم شکایتی 

از طریق نامشروع به مبلغ 6  علیه عباس امید مختاری گرکچانی فرزند عبداالمیر دایر بر تحصیل مال 

میلیون ریال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰6 دادگاه 

و  شریعتی  بیمارستان  فاصل  حد  شریعتی-  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری(  عمومی 

چهارراه پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 951471 ک 

1۰6   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳96/2/12  و ساعت ۰8:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

شماره: ۳891۰/م الف منشی شعبه 1۰6 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 951۰1۰۰۳541۰86۰8 شماره پرونده: 95۰998۰۳6۰1۰۰957 شماره بایگانی شعبه: 9517۰6  

تاریخ تنظیم: 12 /1۳95/12 شکات مهدی سیاه پوری و غیره شکایتی علیه صمد خرم زاده فرزند حسین 

مشهور به امید احمدی دائر بر کالهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول تقدیم دادگاه های کیفری 

دو  شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه  کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی 

و چهارراه  بیمارستان شریعتی  اصفهان خ شریعتی- حد فاصل  در  واقع  بهشتی  سابق(-مجتمع شهید 

آن  رسیدگی  وقت  (ثبت گردیده که   115 )9517۰۳ ک  به کالسه 95۰998۰۳6۰1۰۰957  و  ارجاع  پلیس 

1۳96/2/18  و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شکات 

و به تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 

از  آگهی و اطالع  از نشر  تا متهم  پس  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی  مراتب یک 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر  به دادگاه مراجعه و ضمن   مفاد آن 

گردد. 

شماره: ۳96۰7/م الف قاضی شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)115 جزایی سابق(-ایرج ربیعی

آگهی وقت اجرای قرار تحریریه ترکه
دادخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  اصفهانبدینوسیله  اختالف  15 شورای حل  رسیدگی:شعبه  مرجع 

پزوه-حمیدرضا- طراح  مشهدی-احمد  محمدعلی-حسین  طرفیت  به  خوراسگانی  مشهدی  معصومه 

و  مشهدی  علی  نوروزی-سکینه  اصغر-اکبر-پری-مهری-حیدرعلی-توران-عفت-عزت-علی-فاطمه 

عصمت نوروزی قرار تحریریه ترکه مرحوم تقی مشهدی طی شماره 947 مورخ 95/9/29 در شورای حل 

اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/۳۰ عصر مورخ 96/2/24 تعیین گردیده است لذا از 

ورثه یا نماینده قانونی انها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند 

دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد-خ حاج 

رحیم ارباب حاضر شوند.عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.

شماره:۳8967/م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 976/95 خواهان شهال رئیسی صدر دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

تقدیم  محققیان  رسائی-عبدالرسول  قنبری-احمد  توانگر-محمد  یوسفی-امیر  صادقی-محمد  فردین 

نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/26 ساعت  5/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  

از وقت  قبل  تا خوانده  ، مراتب در جراید منتشر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  مجهول 

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 26 مراجعه و 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳8971/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۰95۳   خواهان علی اعرفی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت حسن 

داودی دارانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/2۳ ساعت 11 صبح تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین 

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

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳8981/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۳29/95 خواهان رضا نصیرزاده ونهری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

آرش نوش آذری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/2۳ ساعت  16/۳۰ تعیین 

به ماده 7۳  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا  به  مجهول  باعنایت   . گردیده است 

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

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

پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 2۳ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شد.

شماره: ۳7684/م الف مدیر دفتر شعبه 2۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۰78/95   خواهان مرتضی صدیقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

جواد نوری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/2۰ساعت 5 عصر تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

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

خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شماره 2  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳95۰8/م الف مدیر دفتر شعبه ۳9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۰77/95   خواهان مرتضی صدیقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مسعود علی نسب تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/2۰ساعت 4/۳۰ عصر 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

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

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

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

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳95۰9/م الف مدیر دفتر شعبه ۳9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 664/95 خواهان سرور اصغری دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

محبوبه هندیجانی زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 96/2/19 ساعت  15/۳۰ 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 7۳ 

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 اختالف اصفهان مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳95۰۳/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951۳6۳   خواهان مسعود عباد سیچانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه سفته 

به طرفیت علی اصغر حدادی کهنگی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/19 

ساعت 9/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳951۳/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 849/95 ش ح 52 خواهان احمدرضا قاسمی شریف آبادی با وکالت حسین 

محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر:   به طرفیت 1- محبوبه یزدانی آدرمنابادی  2-کیان 

  96/2/16 .....  مورخ  روز  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  بیگی  ربابه خواجه  میرآبادی ۳-  غالمی 

ساعت 1۰  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 ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 

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

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

شماره: ۳9617/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1257/95 ش ح 52 خواهان محمدرضا شانظری دادخواستی مبنی بر:  مطالبه 

.....  مورخ 96/2/16  ساعت 9  تعیین  به طرفیت امیر بورانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

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 ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 52 شورای حل اختالف 

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳96۰1/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1۰56/95 خواهان محسن جانثاری دادخواستی مبنی بر:  به طرفیت فلک ناز 

قربانی چم کهریزی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .... مورخ 96/2/1۳ ساعت 17 تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان چهار 

راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

شماره: ۳9567/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  عباسی  امین  خواهان  8۳1/95ش25    کالسه  پرونده  خصوص  در 

8/755/2۰۰لاير به انضمام مطلق خسارات به طرفیت حمیدرضا پارسانیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز ....  مورخ 96/2/12 ساعت 17/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

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

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

ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳9568/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951۳55   خواهان علی هاشم زاده با وکالت حسین محمدیان-مهری نمازیان 

روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  نیاتقدیم  بهمن  احمد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 

...........  مورخ 96/2/25 ساعت  8 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

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

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

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

شماره: ۳9484/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

پایان ناکامی های صدرنشین یونان با گلزنی انصاری فرد
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پروانه شریفیسرویس اجتماعی

آداب و رســوم رایــج چهارشنبه ســوری در قــرون گذشــته 
شــامل آتــش افروختــن، کــوزه شکســتن، قاشــق زنی، توزیــع 
ــت آش  ــوش و پخ ــظ، فالگ ــال حاف ــا، ف ــل مشکل گش آجی
بــوده؛ امــا ایــن رســوم چنــد ســالی اســت گرفتــار آســیب های 

مرگبــار شــده اســت. 
بهــزاد بزرگــزاد، مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ــای وطــن  ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ ــی شــهرداری اصفه ایمن
در رابطــه بــا چهارشــنبه آخــر ســال اظهــار کــرد: متأســفانه در 
ایــن شــب برخــی افــراد بــا بی احتیاطــی، ســال جدیــد را بــا 
ــد در  ــد و بای ــخ کــردن کام خــود و دیگــران شــروع می کنن تل
ایــن خصــوص وارد عمــل شــد تــا از بــروز حــوادث خطرآفریــن 
جلوگیــری کــرد. بزرگــزاد گفــت: ســازمان آتش نشــانی ماننــد 
ســال های گذشــته در شــب آخریــن چهارشــنبه ســال در 
آتش نشــانی  خودروهــای  دارد.  قــرار  کامــل  آماده بــاش 
همزمــان در بیــش از 10 نقطــه پرخطر و پرترافیک ســطح شــهر 
ــیکلت  ــتگاه موتورس ــد و 5 دس ــد ش ــتقر خواهن ــان مس اصفه

ــد.  ــت زنی می کنن ــهر گش ــطح ش ــز در س ــان نی آتش نش

ــتر از  ــن بیش ــتعال بنزی ــر اش ــرد: خط ــان ک ــزاد خاطرنش بزرگ
ــذا بایــد خانواده هــا در ایــن زمینــه دقــت الزم  نفــت اســت؛ ل
را داشــته باشــند و نــکات ایمنــی را بــه فرزنــدان خــود آمــوزش 
دهنــد. کارشناســان ایــن ســازمان بــرای پیشــگیری از وقــوع 
ــه  ــره و ب ــان مذاک ــف رنگ فروش ــا صن ــی ب ــوادث احتمال ح
آن هــا توصیــه کرده انــد تــا مــواد اصلــی تولیــد مــواد محترقــه 
ماننــد اکریــل را بــه افــراد شــناس و تولیدکننــده بفروشــند و از 
عرضــه آن بــه اشــخاص کــم ســن و نــاآگاه خــودداری کننــد.

    نقش والدین
 وی بــا اشــاره بــه ایــن امــر کــه بهتریــن گزینه هــای آموزشــی 
و پیشــگیری در حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال والدیــن 
واحدهــای  مســئوالن  و  والدیــن  از  داد:  ادامــه  هســتند، 
 آموزشــی درخواســت می کنیــم بــا هشــدار بــه نوجوانــان 
عــوارض  و  خطــرات  چالش هــا،  از  را  آن هــا  جوانــان  و 
ــه  ــا آتــش و مــواد محترقــه و منفجــره ب ــازی ب وحشــتناک ب
زبــان ســاده آگاه کننــد؛ ایــن امــر بســیار اثرگــذار خواهــد بــود. 
ــاک و ناهنجــار  بزرگــزاد بیــان کــرد: مراقــب رفتارهــای خطرن
ــای  ــه واحده ــب را ب ــزوم مرات ــورت ل ــید و در ص ــراد باش اف
از  انتظامــی اطــاع دهیــد و همچنیــن  نیــروی  گشــتی 

ــد کپســول گاز،  ــارف مانن ــواد غیرمتع ــا م ســوزاندن وســایل ی
الســتیک و آمپــول و اســتفاده از مــواد آتــش زا نظیــر بنزیــن، 

ــد.  ــودداری کنی ــدا خ ــد آن ج ــکل و مانن ال
بزرگــزاد بــا بیــان اینکــه حادثــه بــرای هــر کســی رخ می دهــد 
ــه  ــا ب ــرادی کشــته می شــوند ی ــت: در بعضــی حــوادث اف گف
شــدت آســیب می بیننــد؛ امــا از بــروز اغلــب حــوادث از جملــه 

حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال می تــوان جلوگیــری کــرد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فرهنگ ســازی در میــان نســل جــوان 
و نوجــوان، مهم تریــن نقــش را بــرای پیشــگیری از بــروز 
حــوادث خطرنــاک دارد، گفــت: در گذشــته نه چنــدان دور 
ــا نزدیــک شــدن بــه ایــن روزهــا صــدای ترقــه و انفجــارات  ب
صوتــی بــه گــوش می رســید؛ امــا خوشــبختانه میــزان حضــور 
ــش  ــاک کاه ــم  خطرن ــر در مراس ــال اخی ــد س ــردم در چن م

ــرای  ــه اج ــوع نتیج ــن موض ــه ای ــرده ک ــدا ک ــمگیری پی چش
ــوده اســت. ــی ب ــات فرهنگ اقدام

    فرهنگ سازی سازمان آتش نشانی
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــبکه های  راه انــدازی  بیــان کــرد:  اصفهــان  شــهرداری 
اجتماعــی و فعالیــت در ایــن حــوزه در خصــوص انتشــار 
مطالــب پیشــگیرانه و بــه تصویــر کشــیدن گوشــه ای از 
اتفاقــات و حــوادث ســال گذشــته از جملــه اقدامــات ســازمان 
ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزاد ب ــت. بزرگ ــوده اس ب
خســارات و تلفــات جانــی در چهارشــنبه آخر ســال به ســازمان 
آتش نشــانی گــزارش نشــد، بــه شــهروندان توصیــه کــرد: ایــن 
جشــن باســتانی را بــه روش ســنتی اجــرا و از حادثه آفرینــی 

ــد. ــودداری کنن ــران خ ــود و دیگ ــرای خ ب

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

 بازشدن گره حوادث چهارشنبه سوری
به دست والدین

 راه اندازی پویش »ایمن برانیم« 

توسط وزارت بهداشت
ــوزش و  ــر آمـ ــل دفتـ ــر کــ مدیـ
ارتقــای ســامت وزارت بهداشــت 
درصــد   14 اینکــه  بیــان  بــا 
علــت  بــه  کشــور  در  مرگ هــا 
 حــوادث ترافیکــی رخ می دهــد 
بــر نقــش دســتگاه های مختلــف 
ترافیکــی  حــوادث  کاهــش  در 
تاکیــد کــرد. دکتــر شــهرام رفیعی فــر درخصــوص »پویــش 
ــی  ــت فرهنگی اجتماع ــکاری معاون ــا هم ــه ب ــم« ک ــن برانی ایم
ــای پزشــکی  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــا، مرک ــور ناج راه
وزارت بهداشــت و دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر وزارت 
بهداشــت اجــرا می شــود، گفــت: ایــن پویــش از اول اســفند آغاز 
شــده، تــا پایــان فروردین مــاه ادامــه دارد و دومیــن ســال 
اجــرای خــود را پشــت ســر می گــذارد. در ایــن برنامــه بــا توجــه 
بــه حجــم جابه جایــی مســافران نــوروزی، توصیه هــای الزم بــه 
ــود.  ــه می ش ــی ارائ ــوادث ترافیک ــش ح ــرای کاه ــافران ب مس
رفیعی فــر همچنیــن افــزود: راننــدگان بایــد فاصلــه طولــی خــود 
را بــا وســیله نقلیــه جلویــی رعایــت کننــد و از خــط میانــی بــه 
ــز از  ــی نی ــگام رانندگ ســمت چــپ تجــاوز نداشــته باشــند. هن
انجــام هــر کاری کــه تمرکــز و دیــد جلــو را مختــل می کنــد مثــل 
اســتفاده از موبایــل، مصــرف مــواد غذایــی و صحبــت بــا 
سرنشــینان خــودرو خــودداری کننــد. بــه همیــن منظــور 
ــد شــده و بســته های  مجموعــه ای از رســانه های آموزشــی تولی
آموزشــی در اختیــار رســانه های ارتبــاط جمعــی و 57 دانشــگاه 

علـوم پزشـکی کشــور قرار داده شده است. ایسنا

 رونمایی از اپلیکیشن 

آموزش های پیش از ازدواج
ــی  ــان گفــت: اپلیکیشــن موبایل ــور جوان ــاون ســاماندهی ام مع
ــی می شــود.  ــن ۹۶ رونمای ــش از ازدواج فروردی ــای پی آموزش ه
ــان  ــنایی جوان ــرورت آش ــه ض ــاره ب ــا اش ــتمی ب ــا رس محمدرض
و شــاخص های درســت  ازدواج  از  پیــش  آموزش هــای  بــا 
ــوزش ۲500  ــن منظــور کار آم ــه همی ــزود: ب انتخــاب همســر اف
ــود  ــی خ ــای پایان ــش از ازدواج، روزه ــای پی ــدرس آموزش ه م
را می گذرانــد و امیدواریــم ارائــه آموزش هــا بــه جوانــان در 
ــه داد:  ــود. وی ادام ــاز ش ــاه ۹۶ آغ ــتانه ازدواج، از فروردین م آس
قــرار اســت 750 هــزار جــوان در آســتانه ازدواج بــا اطاع رســانی 
بــرای  اطاع رســانی  ابزارهــای  دیگــر  و  از طریــق رســانه ها 
شــرکت در ایــن دوره هــا جــذب شــوند. رســتمی تاکیــد کــرد: در 
ــد.  ــان مــدرک دریافــت می کنن ــن دوره هــای ۶ ســاعته، جوان ای
ــن از  ــه آمــوزش آنای ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــه داد: ت وی ادام
طریــق ایــن اپلیکیشــن بــا کمتریــن هزینــه و بــا حــدود قیمــت 

10 هــزار تومــان در اختیــار جوانــان قــرار گیــرد. مهــر

اخبار کوتاه

»چهارشنبه سوری« را به »چهارشنبه سوزی« 

تبدیل نکنیم

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

ملـــی، فرصــت  جشـــن های 
خوبــی بــرای ایجــاد همبســتگی 
میــان مـــردم کشـــورهاست؛ 
مجالــی اســت کــه مــردم فــارغ 
از رنــگ پوســت، زبــان و لهجــه 
ــا شــادی را  ــد ت ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــژاد و ... کن ــب، ن مذه
قســمت کننــد. جشــن های ملــی، جلــوه گاه تمــدن و تاریــخ 
ــم  ــن اســت کــه مــا کــه بوده ای  هــر ملتــی و نشــان دهنده ای
ــت  ــراوان اس ــان ف ــنن در جه ــن س ــم. ای ــا آمده ای  و از کج
و کشــور مــا بــا پیشــینه چنــد ده هــزار ســاله از قاعــده 
بیــرون نیســت. نمونــه اش جشــن باســتانی نــوروز کــه ثبــت 
ــا کشــور متقاضــی  ــه ده ه ــوده ک ــدر جــذاب ب ــی آن آنق جهان
ــا  ــتند. ام ــت آن هس ــرای ثب ــران ب ــا ای ــدن ب ــدم ش ــم ق ه
ــه  ــود دارد ک ــن وج ــنی که ــوروز، جش ــن ن ــتانه همی در آس
ــه  ــک »فاجع ــه ی ــی« ب ــن مل ــک »جش ــری از ی ــا بی مه ب
ملــی« تبدیــل شــده اســت؛ جشــن کهــن چهارشنبه ســوری 
کــه فرصتــی اســت بــرای دور هــم جمــع شــدن خانواده هــا، 
ــیخته  ــونت افسارگس ــه خش ــرای عرض ــی ب ــه میدان ــال ب ح
ــه چــرا نســل  ــل شــده. اینک ــده ای نوجــوان و جــوان تبدی ع
جدیــد ایــران چهارشنبه ســوری را فقــط ترکانــدن انــواع 
بمب هــای دست ســاز و ترقــه می دانــد، بایــد مســئوالن 
فرهنگــی و جامعه شناســان پاســخ دهنــد. البتــه تغییــر 
پدیــده ای  »چهارشنبه ســوزی«،  بــه  »چهارشنبه ســوری« 
قدیمــی  نیســت؛ شــخصا بــه خاطــر دارم کــه حــدود ۲0 
ــندیده  ــم های پس ــان رس ــا هم ــن ب ــن جش ــش ای ــال پی س
در هــر کوچــه  و خیابانــی برگــزار می شــد و خانواده هــا 
اوقــات خوشــی را در کنــار هــم تجربــه می کردنــد. اوج 
حــوادث آن زمــان هــم چیــزی در حــد چنــد تــاول کوچــک 
بــود کــه گاه دســت نوجوانــان پــر شــر و شــور را می ســوزاند؛ 
ــه  ــت ک ــورت  گرف ــی ص ــرور برخوردهای ــه م ــفانه ب ــا متاس ام

ــد.  ــدار می دادن ــب آن هش ــه عواق ــبت ب ــیاری نس بس
ــن ــن آیی ــزاری ای ــردم از برگ ــا و م ــردن خانواده ه ــارج ک  خ

ــه  ــراد شــرور مــی داد ک ــه ســودجویان و اف ــن فرصــت را ب ای
ــا بمــب و ترقــه پــر کننــد و در نهایــت هــم  جــای آتــش را ب
ــا  ــود ب ــرار ب ــر ق ــم. اگ ــه می بینی ــیده ک ــی رس ــه اینجای کار ب
ــری ریشــه چهارشنبه ســوزی خشــک شــود  برخوردهــای قه
ایــن اتفــاق ســال ها بــود کــه رخ داده بــود؛ پــس بــرای تبدیل 
»چهارشنبه ســوزی« بــه »چهارشنبه ســوری« بــه چیــزی 
بیــش از برخــورد نیــاز داریــم. بــه نظــر می رســد بــرای 
ــاره  ــودکان درب ــه ک ــوزش ب ــوری آم ــه چهارشنبه س ــیدن ب رس
واقعیــت ایــن جشــن و ســپردن ســکان برگــزاری بــه مــردم 

تنهــا راه برون  رفــت از چهارشنبه ســوزی اســت.

یادداشت

سرپرســت اداره پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس 
ــگاه های  ــد از فروش ــگام خری ــهروندان هن ــت: ش ــا گف فت
ــان  ــگاهی اطمین ــایت فروش ــودن س ــر ب ــی از معتب اینترنت
ــاد  ــاد اعتم ــه نم ــدی شــکیب ب ــد. ســرگرد مه حاصــل کنن

الکترونیــک اشــاره کــرد و افــزود: مرکــز 
توســعه و تجــارت الکترونیــک بــا ارائــه نمــاد 
اعتمــاد الکترونیــک )E-namad( و نظــارت 
دارای  کــه  فروشــگاهی  ســایت های  بــر 
فعالیــت مجــاز هســتند، توانســته تــا حدودی 
ــی در  ــم مال ــوع جرائ ــش وق ــاز کاه زمینه س

ــود.  ــازی ش ــای مج فض
وی تأکیــد کــرد: هموطنــان دقــت داشــته باشــند خریــد از 
فروشــگاه های دارای نمــاد، ضریــب اطمینــان بیشــتری 
ــت اداره  ــت. سرپرس ــد داش ــراه خواه ــا هم ــرای آن ه را ب
پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا افــزود: خریــد 
آنایــن )برخــط( کاال و خدمــات از ارزشــمندترین خدماتــی 

اســت کــه در بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی ارائــه 
مزیت هــای  بــر  عــاوه  آنایــن  خریدهــای  می شــود. 
ــت.  ــز هس ــی نی ــفانه دارای معایب ــه دارد، متأس ــادی ک زی
ســرگرد شــکیب ادامــه داد: افــراد ســودجو بــا سوء اســتفاده 
ــداران و  ــا کم دقتــی خری از حســن اعتمــاد ی
مشــتریان، اهــداف مجرمانــه خــود را عملــی 
نــکات  می کننــد کــه در صــورت رعایــت 
ایمنــی و توجــه بــه هشــدارهای پلیســی 
می تــوان از یــک خریــد موفــق در عیــد 
نــوروز لــذت بــرد؛ بــر ایــن اســاس هموطنــان 
ــد در خریدهــای اینترنتــی و اعتمادهــای  بای

ــند.  ــته باش ــتری داش ــت بیش ــازی دق مج
ــکوک را  ــه و مش ــوارد مجرمان ــت م ــان خواس وی از هموطن
 www.cyberpolice.ir ــه آدرس ــا ب ــس فت ــایت پلی در س
ثبــت کننــد تــا پلیــس فتــا بتوانــد از وقــوع جرائــم ســایبری 

جلوگیــری کنــد. پلیــس

آمارهــای ســال ۹5 هنــوز بــه  صــورت جمع بندی شــده 
اعــام نشــده اســت؛ امــا بــر اســاس آمارهــای منتشرشــده 
ــزار  ــاه، 1۶5 ه ــان بهمن م ــا پای ــوال ت ــت اح ــوی ثب  از س
و ۹81 مــورد طــاق بــه وقــوع پیوســته کــه همچنــان تهــران 

و خراســان رضــوی در صــدر ایــن آمــار 
قــرار دارنــد و ایــن رقــم نســبت بــه میــزان 
ــزار و  ــی 1۶3 ه ــال ۹4 یعن ــاق در س کل ط
7۶5 مــورد، درصــد ناچیــز افزایــش را نشــان 
می دهــد. بیشــتر طاق هــا در ســال ۹4 
ــا  ــردان 30 ت ــنی م ــب س ــه ترکی ــوط ب مرب
ــا 1۶  ــاله ب ــا ۲۹ س ــان ۲5 ت ــاله و زن 34 س

هــزار و ۲8۶ مــورد بــود. گــروه بعــدی ترکیــب زنــان ۲0 تــا 
 ۲4 ســاله و مــردان ۲5 تــا ۲۹ ســاله اســت کــه 15 هــزار 
و ۹۲8 مــورد طــاق در ایــن ترکیــب ســنی رخ داده اســت. 
نکتــه جالــب توجــه، وجــود طــاق در ســنین بــاال به ویــژه 
مــردان 75 ســال بــه باالســت کــه رقــم هــزار و ۶30 

ــه  ــا در ۹ ماه ــود؛ ام ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــورد را ب م
ابتــدای ســال ۹5 نیــز تــا حــدودی شــاهد همیــن وضعیــت 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــتر طاق ه ــه بیش ــوری  ک ــه  ط ــتیم؛ ب هس
ــا  ــان ۲5 ت ــاله و زن ــا 34 س ــردان 30 ت ــنی م ــب س ترکی
۲۹ ســاله اســت کــه 13 هــزار و ۲45 مــورد 
طــاق را شــامل می شــود. گــروه بعــدی 
ترکیــب زنــان ۲0 تــا ۲4 ســاله و مــردان ۲5 
تــا ۲۹ ســاله اســت کــه 1۲ هــزار و 540 مــورد 
طــاق در ایــن ترکیــب ســنی رخ داده اســت. 
رونــد طــاق بــر اســاس اختــاف ســن زوج 
بــه زوجــه هــم در ســال ۹4 و هــم در ۹ ماهه 
ابتدایــی ســال ۹5، تقریبــا یکســان اســت؛ بــه  طــوری  کــه 
ــا اختــاف مثبــت  میــزان طــاق در زوج هــای هم ســن و ب
)مــرد بزرگ تــر از زن( بیشــتر اســت. البتــه وقــوع چنیــن 
ــزان  ــرا می ــد؛ زی ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا طبیع ــاری کام آم

ــه ازدواج نیــز در ایــن ســنین بیشــتر اســت. مهرخان

پلیس فتا هشدار داد:

از فروشگاه های دارای نماد الکترونیک خرید کنید

مردان 30 تا 34 ساله در صدر

تغییر نامحسوس وضعیت طالق در سال 95

حتما بخوانید!
تغییر نامحسوس وضعیت طالق در سال 95

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51۲81   خواهان سروش سلیمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 

طرفیت مرتضی مشهدی زاده ورنوسفادرانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 

۹۶/۲/۲5 ساعت  ۹/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- 

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

عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۹570/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5073۶ خواهان نوید شهامت دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

.....  مورخ ۹۶/۲/31 ساعت  4/30  روز  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  محمدرضا جمشیدی 

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

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه ۲۶ 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: 3۹571/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹50737 خواهان نوید شهامت دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

جال خسروی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹۶/۲/31 ساعت  5  تعیین گردیده 

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

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

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۲۶ 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: 3۹57۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۶۲/۹5   خواهان اصغر خدادادی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

...........  مورخ ۹۶/۲/۲0ساعت 5/30 عصر  محمد یزدانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

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

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع شماره ۲  شورای حل 

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

وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۹57۶/م الف مدیر دفتر شعبه 3۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مهری  فائزه  وکالت  با  اعتبار حسنات  تعاونی  خواهان شرکت   ۶37/۹5 پرونده کاسه  در خصوص 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1۲74/55417۹/5۹به طرفیت آقای اکبر 

.....  مورخ ۹۶/۲/30  ساعت  1۶ تعیین گردیده  رضازاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

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 

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

کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 18 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: 3۹53۹/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51071   خواهان اکرم آزارش با وکالت خانم نوری دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه به طرفیت احسان رجبی خورزوقی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  ۹ صبح  ساعت   ۹۶/۲/30

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

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  ۲ شورای حل  مجتمع شماره 

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

شماره: 3۹5۹1/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹50۹۹8035030075۹شماره  پرونده:  ۹510100350310855شماره  اباغنامه:  شماره 

به   ) عام  بانک ملت )شرکت سهامی  / شاکی  13۹5/1۲/10 خواهان  تنظیم:  تاریخ  شعبه:۹50۹۲5 

مدیریت آقای هادی اخاقی فیض آثار     دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا ابراهیمی 

و مهدی دمندان و علی اصغر ابراهیمی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... 

و مطالبه خسارت تاخیر تادیه        تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 

و به کاسه ۹50۹۹8035030075۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/03/0۲ و ساعت 10:30 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / مهدی دمندان و درخواست خواهان/شاکی 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  از نشر آگهی و اطاع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 38۹18/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹50۹۹8۶7۹450003۶شماره  پرونده:  ۹51010035081۲۲81شماره  اباغنامه:  شماره 

شعبه:۹50۹00 تاریخ تنظیم: 13۹5/1۲/11 خواهان / شاکی حمید صائبی      دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم اسماعیل بهاء لو هوره و محمد فشارکی و محسن بهارزاده و حمید فاتحی و سعید 

حیدری    به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید خرازی – حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا 

طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی  ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹8۶7۹450003۶ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 13۹۶/0۲/1۲ و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

شماره: 3۹47۹/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان – رسول دل کرمی

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹50۹۹8035۲400۶58شماره  پرونده:  ۹51010035۲413۹۹۲شماره  اباغنامه:  شماره 

شعبه:۹5081۹ تاریخ تنظیم: 13۹5/1۲/01 خواهان / شاکی شرکت سیمان سپاهان       دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم حبیب اله حیدری     به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲4  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید خرازی – حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا 

طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی  ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹8035۲400۶58ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 13۹۶/0۲/۲0 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  شماره: 3770۹/م 

– محمد رضا پیشقدم 

آگهی ابالغ
بایگانی  ۹50۹۹803508007۶5شماره  پرونده:  ۹51010035081177۹شماره  اباغنامه:  شماره 

آقای  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی   / خواهان   13۹5/11/۲7 تنظیم:  تاریخ  شعبه:۹50۹۶۲ 

علیرضا زمانی با شماره ثبت 4۲۹70۹        دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید میرزاده خیر 

آبادی و حسن رضائی و حسنعلی عابدی      به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان 

اتوبان شهید خرازی – حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع  واقع در اصفهان – کنار گذر 

قضائی امور تجاری و بازرگانی  ارجاع و به کاسه ۹50۹۹803508007۶5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 13۹۶/0۲/1۶ و ساعت 0۹:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 

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

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

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

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

شماره: 3۹477/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان – رسول دل کرمی  

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80350400۹۲۹شماره  پرونده:  ۹51010035041۲۶57شماره  اباغنامه:  شماره 

۹5104۹تاریخ تنظیم: 13۹5/11/14 خواهان / شاکی سلطنت ما محمدی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم خدیجه بشیری و سازمان تامین اجتماعی اصفهان شعبه 3 و مرکز پزشکی و خیریه 

عسکریه به خواسته سایر دعاوی غیر مالی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

308 ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹80350400۹۲۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/0۲/31 و ساعت 

08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

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

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 37۶54/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹47/۹5 خواهان محمدرضا بنفشی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

سینا مهربانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹۶/3/7 ساعت  17 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 

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

کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۲3 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: 3۹۶03/م الف مدیر دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹510۲4   خواهان مهدی عباسی با وکالت خانم عرب زاده و آقای محمدیان 

روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  بذرگر   اله  برات  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 

...........  مورخ ۹۶/3/1 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

وکا- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شماره: 3۹۶15/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  دادخواستی مبنی  اله رحمتی  پرونده کاسه ۹50744 خواهان جواد عقیلی- روح  در خصوص 

.....  مورخ ۹۶/3/۲  مطالبه به طرفیت سیده مریم وسمه تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  عصر   5 ساعت  

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

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

81۶575۶441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۲۶ 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: 3۹515/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   ۹50۹۹8۶83۶۹0084۲ پرونده:  شماره   ۹51010۶83۶۹084۲4 اباغنامه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 13۹5/11/۲3 خواهان/ شاکی رضا صادقی دادخواستی به طرفیت  شعبه: ۹50۹54  

خوانده/ متهم مریم یوسف زاده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل 

به کاسه   و  ارجاع   10۲ اتاق   -  1 طبقه   - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ 

۹50۹۹8۶83۶۹0084۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 13۹۶/03/01 و ساعت 08:30تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 

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

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۶588/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹80350۶00۹31 پرونده:  شماره   ۹510100350۶1۲183 اباغیه:  شماره 

به  امام رضا)ع(  مهر  امید)صندوق  13۹5/11/1۹ خواهان صندوق کارآفرینی  تنظیم:  تاریخ    ۹5111۲

نمایندگی عبدالصمد شهبازی( دادخواستی به طرفیت خواندگان غامحسین حسنی دره بیدی ورامین 

آفرازه ریگی و علیرضا حسنی دره بیدی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت 

... و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲0 ارجاع و به کاسه  

شده  0۹:00تعیین  ساعت  و   13۹۶/0۲/17 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹50۹۹80350۶00۹31

است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان علیرضا دره بیدی و غامحسین دره بیدی  و درخواست 

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

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 

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

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

شماره: 3۶5۹1/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹80350300۹83 پرونده:  شماره   ۹5101003503107۶0 اباغیه:  شماره 

به طرفیت  دادخواستی  احمد مولویان جزی  تنظیم: 13۹5/1۲/08 خواهان/ شاکی  تاریخ    ۹511۹1

خوانده/ متهم بهنام کرباسیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

و   13۹۶/03/01 آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کاسه  ۹50۹۹80350300۹83  و  ارجاع   305

ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 

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

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

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

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 38۹۲1/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-مصطفی شبانی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹80350700۲14 پرونده:  شماره   ۹5104۶03507000۶4 اباغیه:  شماره 

۹50۲48  تاریخ تنظیم: 13۹5/1۲/15 خواهان خانم فرزانه ابراهیمی مدیسه فرزند کریم با وکالت 

به  ایمانی  مجتبی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حسین  فرزند  مهر  فرزام  علی  سید  آقای 

به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  الزام  خواسته 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 

ارجاع و به کاسه  ۹50۲48  ح 7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/03/17 و ساعت 10/30 صبح 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 

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

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۹۶41/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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امام  صادق ؟ع؟ می فرمایند:
َل َو ُيْبِغُض  َجّمُ

َ
 ِاّنَ اهّللَ  ُیِحّبُ اْلَجماَل َو الّت

باُؤَس.
َ

الُبْؤَس َو الّت
خداوند زيبايى و آراستگی را دوست دارد و با 

فقر و تظاهر به فقر دشمن است.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادث

 اختالفات خانوادگی 

قتل قهرمان پرورش اندام ایران را رقم زد
روز گذشــته خبــر رســید محســن مکتوبیــان، قهرمــان پــرورش 
باشــگاه  از  انــدام اصفهانــی شنبه شــب و هنــگام خــروج 
کاســپین اصفهــان در خیابــان آتشــگاه مــورد حملــه قــرار گرفتــه 
و بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســیده اســت. مرتضــی فاتحــی 
مالــک باشــگاه کاســپین و باجنــاق مرحــوم مکتوبیــان، ضمــن 
تأییــد ایــن خبــر از تــاش نیــروی انتظامــی بــرای دســتگیری 
عامــل یــا عامــان ایــن جنایــت خبــر داد. در ادامــه عبدالرضــا 
ــتگیری  ــان، از دس ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــی، فرمان آقاخان
پــدر همســر محســن مکتوبیــان بــه دلیــل قتــل دامــادش خبــر 
داده و علــت ایــن جنایــت را اختافــات خانوادگــی عنــوان کــرده 

اســت. 
مرحــوم محســن مکتوبیــان متولــد 1360 و قهرمــان دســته 80 
ــه  ــی بدنســازی، جمع ــم مل ــی تی ــای انتخاب ــرم رقابت ه کیلوگ
ــر  ــد نظ ــق ش ــی موف ــه بازبین ــرکت در جلس ــا ش ــته و ب گذش
ــه مســابقات  ــرای اعــزام ب مثبــت کمیتــه فنــی فدراســیون را ب
ــه همــراه  ــود ب ــد و قــرار ب آســیایی مغولســتان 2017 جلــب کن
رســول داوری و علــی عــرب، دو ورزشــکار دیگــر اصفهانــی، بــه 

ــا ایــن مســابقات اعــزام شــود. ایمن

 انبار میلیاردی انواع کاالی قاچاق 

در یزد کشف شد
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان گفــت: مامــوران اداره 
ــی از  ــس در بازرس ــن پلی ــاق کاال و ارز ای ــا قاچ ــارزه ب مب
یــک انبــار بیــش از 20 هــزار قلــم انــواع کاالی قاچــاق بــه 
ارزش 3 میلیــارد ریــال کشــف کردنــد. ســرهنگ حســین 
رضایــی  گفــت: روز گذشــته مامــوران اداره مبارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز پلیــس آگاهــی اســتان یــزد پــس از اخــذ مجــوز 
ــزد  ــهر ی ــه ش ــار در حوم ــک انب ــی از ی ــه بازرس ــی ب  قضائ
ــد. وی ادامــه داد: مامــوران انتظامــی در بازرســی  پرداختن
ــواع کاالی خارجــی  ــار بیــش از 20 هــزار قلــم ان از ایــن انب
قاچــاق شــامل اســباب بازی، لــوازم آرایشــی و مــواد 
دســتگیر  نیــز  را  متهــم  یــک  و  را کشــف   خوراکــی 
کردنــد. ســرهنگ رضایــی ارزش برآوردشــده ایــن محمولــه 
ــم  ــزود: مته ــرد و اف ــوان ک ــال عن ــارد ری ــاق را 3 میلی قاچ
ایــن کاالهــا را بــه صــورت قاچــاق و بــدون مجــوز گمرکــی 
از جنــوب کشــور بــه یــزد وارد کــرده بــود کــه توســط 
ــی معرفــی                      ــه مراجــع قانون مامــوران پلیــس دســتگیر و ب

ــران ــری پلیــس ای ــگاه خب شــد. پای
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خواندنی

خدا می بیند
بهجــت  آیــت هللا  از  روزی 
ــه  ــی در زمین پرســیدند: کتاب

اخاق معرفی کنید.
ــد: الزم نیســت یــک  فرمودن
ــه  ــک کلم ــد، ی ــاب باش کت
کافــی اســت کــه بدانــی 
مــا  می بینــد...  »خــدا« 
ــه در  ــتیم ک ــی هس ــور موجودات ــه ج ــر چ ــا دیگ آدم ه
وقــت گنــاه از یــک بچــه شــرم می کنیــم، امــا از خــدا 
کــه همیشــه شــاهد ماســت، شــرم نمی کنیــم؟ 

ــه  ــه چ ــده ک ــا مان ــت م ــم در خلق ــودش ه ــدا خ خ
ــه مــا ســجده  ــده! بیخــود نیســت کــه ابلیــس ب آفری
نکــرد. نگــو کــه نامــرد می دانســته بعد هــا قــرار اســت 

ــم . ــی کنی ــه خرابکاری های چ

انسان بودن، یک دین خاص است
انسـان که غرق شود قطعا می میرد

چه در دریـا، چه در رؤیـا
چه در دروغ، چه در گنـاه

چه در خوشی، چه در قدرت
چه در جهل، چه در انکار

چه در حسـد، چه در بخل
چه در کینه، چه در انتقـام

مواظب باشیم غرق نشـویم!
انسـان بودن خود به تنهـایی  

یک دین خاص است
که پیروان چندانی ندارد!

رعایت تساوی بین فرزندان
یکــی از شــاگردان آقــای بهجــت نقــل می کنــد: یــک 
شــب در خانــه بــودم و بچه هــا خوابیــده بودنــد. 
دختــر کوچکــم را نــوازش کــردم و بوســیدم و خاصــه 
ــم  ــر بزرگ ــه دخت ــمم ب ــه چش ــدم. یکدفع او را خوابان
افتــاد؛ نگــران شــدم و بــا خــود گفتــم: نکنــد او بیــدار 
بــوده و دیــده  کــه مــن دختــر کوچکــم را بوســیدم و 
او را نــه. فــردا کــه بــرای درس و بحــث خدمــت آقــای 
ــد  ــن کردن ــه م ــی ب ــان نگاه ــیدیم، ایش ــت رس  بهج
ــت  ــن اوالد را رعای ــاوی بی ــاءهللا تس ــد: ان ش و فرمودن

ــت؟  ــع  هس ــه جم ــتان ک ــد؟! حواس می کنی

ــتر  ــد، بیش ــان می آی ــه می ــود ب ــت از خ ــث مراقب ــی بح وقت
مــا بــر ســامت جســم تمرکــز می کنیــم تــا ســامت 
ــرای  ــد ب ــه می توانی ــی ک ــی از تصمیمات ــن یک ــن. بنابرای ذه
ــت  ــر ســامت جســم، مراقب ــد، عــاوه ب ــد بگیری ســال جدی
ــوس  ــدا پاپادوپول ــام لین ــه ن از ذهــن اســت. روان شناســی ب
توصیه هــای روزانــه اش را بــرای ارجحیــت قــرار دادن ســامت 

ــه اشــتراک گذاشــته اســت.  ــا ب ــا م ذهــن ب
    خودتان را بررسی کنید

بســیاری از مــا بــدون اینکــه از حــس ســامتمان آگاه باشــیم 
ــم  ــت بدانی ــوب اس ــی خ ــم. گاه ــه می دهی ــی ادام ــه زندگ ب
چــه حســی داریــم. پــس بــه گفتــه دکتــر لینــدا پاپادوپولوس 
بایــد خودمــان را بررســی کنیــم. بیشــتر مــا بــه زندگــی اجــازه 
ــترس  ــه اس ــی ک ــد، در حال ــته باش ــان داش ــم جری  می دهی
و اضطــراب زیــادی بــر مــا فشــار مــی آورد و از ســامت 

ذهنــی ضعیفــی برخــوردار هســتیم. بنابرایــن دچــار مشــکات 
زبــان  بــه  را  آن هــا  این گونــه  می شــویم کــه  جســمی 
می آوریــم: درســت غــذا نمی خــورم… خــوب اســتراحت 
ــه جــوش  ــدم ک ــدری خاران ــه ق ــا پوســتم را ب ــم… ی نمی کن
زده… . بایــد از نظــر ذهنــی خودتــان را بررســی کنیــد؛ یعنــی 
از خودتــان بپرســید تــا بــه حــال چنــد بــار پیــش آمــده کــه 
آرام بنشــینید و نفــس عمیقــی بکشــید یــا لحظاتــی شــاد را 
بــا دوســتانتان گذرانــده باشــید. کلیــد اصلــی ســامت ذهــن 
ایــن اســت کــه خودتــان را بررســی و از خــود مراقبــت کنیــد.
 مطمئــن باشــید کــه کارهــای اساســی و اولیــه را انجــام 

می دهیــد
تمریــن  کتاب هــای خودیــاری خوانده ایــد،  در  را  آنچــه 

ذهــن  بــه  مــدام  را  تاکیــدی  جمــات  و  می کنیــد 
می ســپارید. امــا بــه کلــی اصــول درســت خوابیــدن، 
درســت خــوردن و برخــوردار بــودن از حمایــت اجتماعــی را 

می کنیــد.  فرامــوش 
نیازهــای اولیه بســیار مهم هســتند؛ به عنوان مثال همیشــه 
ــم؛  ــر بخوابی ــم افســردگی باعــث شــده کمت تصــور می کنی
 امــا در واقــع ایــن خــواب کــم اســت کــه باعــث افســردگی 

می شود. 
ــد  ــان مفی ــد برایم ــدر می توان ــن چق ــه تمری ــم ک  می دانی
باشــد. ورزش یــک ضــد افســردگی قــوی اســت. بســیار 
راحــت می توانیــم وعــده ناهــار را بــه جــای میــز کار بیــرون 

ســرو کنیــم.

    بــرای چیزهایــی کــه حــس خوبــی بــه شــما می دهنــد 
ــت بگذارید وق

ــه حــس  ــی ک ــرای چیزهای ــت گذاشــتن ب ــا وق ــد ب می توانی
خوبــی بــه شــما می دهنــد، از فوایــد زیــادی بهره منــد 
شــوید. ســامت ذهــن، بزرگ تریــن پیشــگوی شــادی 
فــردی اســت و می تــوان آن را بــا روابــط عاشــقانه، دوســتانه 
ــس  ــول. پ ــا پ ــه ب ــت آورد، ن ــه دس ــی ب ــط خانوادگ و رواب
چــرا بــرای ایــن چیزهــا وقــت نگذاریــم؟ درســت اســت کــه 
مشــغله زیــادی در زندگــی داریــم، امــا بایــد یــک دفترچــه 
برنامــه روزانــه هــم داشــته باشــیم. حتــی شــده چنــد مــاه 
یک بــار بــرای ایــن کارهــا وقــت بگذاریــم: بــا دوســتان خــود 
ــم  ــه ســینما بروی ــان ب ــورد عاقه م ــم م ــرای تماشــای فیل ب
ــن کارهــا در  ــم. ای ــد را امتحــان کنی ــا یــک رســتوران جدی ی
ایجــاد حــس شــادی در مــا بســیار مؤثــر هســتند. شــهر خبر

اهمیت دادن به سالمت ذهن در سال جدید

گردشگری 
مذهـبی

 بــا توجــه بــه شــاخص های اعتقــادی کــه در 
ــی وجــود دارد، مزیــت رقابتــی مــا  جامعــه ایران
در حــوزه گردشــگری، گردشــگری مذهبــی اســت؛ 
ــق ماســت  ــت، نشــان دهنده توفی ــن مزی ــا ای آی

ــا نشــان دهنده ترجیــح مــردم اســت؟ ی
آنچــه امــروزه بــه نــام گردشــگری مذهبــی از آن 
نــام بــرده می شــود، بــا فطــرت خداجــوی انســان 
عجیــن شــده و یکــی از اقســام گردشــگری 
 عمومــی اســت کــه در دنیــا اتفــاق می افتــد 
و از ســوی ســازمان جهانــی گردشــگری نیــز بــه 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــژه م صــورت وی
ــام  ــدس اس ــن مق ــی در دی ــگری مذهب گردش
ریشــه در کتــاب و ســنت دارد. در قــرآن کریــم بــا 
عبــارت »قــل ســیروا فــي االرض...« بارهــا و بــا 
دالیــل مختلــف تاکیــد شــده کــه در زمیــن ســیر 

و گــردش کنیــد. 
در دیــن اســام، پدیــده ســفر کــه خــود مبنــای 
هجــرت پیامبــر در تاریــخ اســام نیز شــده، امری 
ــود  ــوب می ش ــده محس ــتایش  و سفارش ش  س
ــوده  ــا و رشــدها ب ــای بســیاری از حرکت ه و مبن
اســت. در موضــوع گردشــگری مذهبــی، اتفاقــات 
خوبــی در کشــــورمان می افتــد، امــا کافــی 

نیســت. 
در بحــث گردشــگری مذهبــی داخــل کشــورمان 
ــه  ــه البت ــرح اســت ک ــا مط ــه زیارتگاه ه ــه ب توج
ــود.   ــر کار ش ــن براب ــه چندی ــن زمین ــد در ای بای
ــا  ــیار زیب ــنن بس ــن و س ــورمان آیی ــا در کش م
و بــا ظرفیت هــای فوق العــاده داریــم. چنــد 
ســالی اســت کــه گردشــگران خارجــی فقــط برای 
دیــدن مراســم روزهــای محــرم بــه کشــور ایــران 
ســفر می کننــد تــا آن را بــه عنــوان یــک جذابیــت 

گردشــگری تجربــه کنند؛ همچنیــن بــرای آیین های 
ــا  ــارک رمضــان ی ــاه مب ــم از مراســم م ــف اع مختل
راهپیمایــی اربعیــن. این هــا همــه بخشــی از 
ــهد  ــهرهای مش ــت. ش ــی اس ــگری مذهب گردش
و قــم، چندیــن ســال اســت کــه جــزو 10 شــهر 
ــا هســتند  ــی دنی  اول مقاصــد گردشــگری مذهب
و مشــهد معمــوال زیــر رتبــه 5 اســت. ایــن امــر 
ــیار  ــای بس ــا ظرفیت ه ــه م ــد ک ــان می ده نش

ــم.  ــی داری خوب
از آنچــه مقــام معظــم رهبــری تحــت عنوان ســند 
ــف  ــه ارکان مختل ــام ب ــاله نظ ــم انداز 20 س چش
ابــاغ کرده انــد و رقــم 20 میلیــون گردشــگر  را در 
ــرز  ــون در م ــد، اکن ــن فرموده ان ســال 1404 معی
حــدود 6 میلیــون گردشــگر هســتیم و امیــدوارم 
ــال  ــر، در س ــال های اخی ــد س ــا رش ــاءهللا ب ان ش
1404، چشــم انداز ترسیم شــده محقــق شــود؛ 
یعنــی در 9 ســال آینــده چیــزی حــدود 14 

میلیــون افزایــش جمعیــت گردشــگر. 
کشــور مــا جــزو 10 کشــور اول دارای جذابیت های 
ــی واقعــا آنچــه  ــا قــرار دارد؛ یعن گردشــگری دنی
ــد را مــا یک جــا در کشــورمان  ــان همــه دارن خوب
داریــم و در بخــش گردشــگری مذهبــی هــم 
 ایــن نعمــت را داریــم؛ حــدود 7000 بقعــه متبرکــه 
بــرای  داریــم کــه  مختلفــی  زیارتگاه هــای  و 
ــت. در  ــت اس ــی دارای جذابی ــگران مذهب گردش
ُنــرم ســازمان جهانــی گردشــگری، میانگیــن 
گردشــگران مذهبــی دنیــا 26 درصــد اســت؛ ولــی 
ایــن درصــد در کشــور مــا 55 درصــد اســت کــه 
نشــان می دهــد مــا ظرفیت هــای بســیار خوبــی 

ــم. ــی داری ــگری مذهب در گردش
ــن  ــد نفــت، ای ــد کــه مانن     تصــور نمی کنی
ــت  ــد اس ــه مفی ــدر ک ــد همان ق ــت می توان ظرفی
ــه  ــا ب ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــم باش ــر ه مض
ــی  ــار نوع ــورداری دچ ــدی و برخ ــطه بهره من واس
آســودگی خاطــر شــویم؟ ایــن عــدد 55 درصدی 
ــران  ــی در ای ــی داخل ــگران مذهب ــال گردش اقب
ــگران  ــال گردش ــرخ اقب ــر ن ــش از دو براب ــه بی ک
ــق  ــواه تعل ــتر گ ــت، بیش ــان اس ــی در جه مذهب
ــت  ــا مدیری ــود ی ــوب می ش ــردم محس ــر م خاط
ــاخت ها  ــا و زیرس ــردن ظرفیت ه ــم ک ــا و فراه م

ــن حــوزه؟  در ای
مــن می خواهــم بگویــم کــه بــه هــر حــال 
گردشــگری مذهبــی ریشــه  در دل و قلــب مــردم 
وظیفــه  مــردم،  عاقه منــدی  و  تمایــل  دارد. 

ــچ  ــد هی ــه نمی کن ــان گردشــگری را کــم ک  متولی
ــت را  ــن ظرفی ــد. ای ــم می کن ــدان ه ــه دوچن بلک
بایــد بتواننــد مدیریــت کننــد تــا ایــن بخــش از 
ــه دارد  ــادی ک ــع اقتص ــن مناف ــگری، ضم گردش
ــود  ــز بش ــی آن را نی ــاد فرهنگ ــیار زی ــع بس مناف

ــرد.  ــت ک مدیری
ــی از  ــوان یک ــه عن ــما ب ــدگاه ش ــا دی     آی
متولیانــی کــه در حــوزه گردشــگری مذهبــی 
ســهم داریــد ایــن اســت کــه گردشــگر مذهبــی 
بایــد بــرود، زیــارت کنــد و بازگــردد یــا نــه 
ــارت  ــار زی ــد در کن ــی می توان ــگری مذهب گردش
ــدس، پیوســت های  ــر شــریف و اماکــن مق مقاب
دیگــری هــم داشــته باشــد؟ پیوســت های صرفــا 
مذهبــی یــا پیوســت های تفننــی و تفریحــی کــه 
الزامــا مغایرتــی بــا روح گردشــگری مذهبــی هــم 

ــدارد؟ ن
یــک مــدل گردشــگری مذهبــی را می تــوان 
ــه  ــی ک ــکان مذهب ــارت آن م ــرد در زی خاصــه ک
 اصــل محســوب می شــود و بــرای آن ســفر 
و گردشــگری انجــام می شــود و مــدل دیگــر 
را  اینکــه می شــود جذابیت هــای گردشــگری 
ــیم  ــته باش ــی داش ــدف اصل ــار آن ه ــم در کن ه
و ظرفیت هــای تفریحــی، تجــاری و اقامتــی 
ــی ایجــاد  ــا آن مــکان و مقصــد اصل متناســب ب
ــران  ــدل را در ای ــن م ــده ای ــاش ش ــم. ت بکنی
داشــته باشــیم، ولــی هنــوز کامــل انجــام نشــده 

ــت.  اس
االن در بســیاری از کشــورهای دنیــا این گونــه 
اســت کــه بــا هــدف گردشــگری عمومــی وارد آن 
کشــور می شــوید، ولــی درواقــع یــک فرهنــگ را 
در غالــب گردشــگری مذهبــی غیــر از اســام بــه 
شــما القــا می کننــد. مــا نیــز در کشــورمان بــا این 
ــته  ــت را داش ــن ظرفی ــد ای ــدی، بای ــه توانمن هم
باشــیم. ضمــن اینکــه موقعیت هــای گردشــگری 
ــد  ــض بکنن ــر را نق ــد همدیگ ــد نبای ــط واح  محی
ــی دســت کم در شــعاع  و روح گردشــگری مذهب
آن مــکان مقــدس بایــد رعایــت شــود و ایــن هم 

منافاتــی بــا تفریــح نــدارد. 
داریــم کــه صنعــت گردشــگری  ادعــا  مــا  
ــت اســت.  ــرای نف ــن بســیار مناســبی ب جایگزی
یــک اقتصــاد ســالم و بــدون دود و یــک اقتصــاد 

ــب.  ــیار مناس بس
تحقــق20 میلیــون گردشــگر ورودی، کشــور مــا را 
در ابعــاد اقتصــادی واقعــا متحــول می کنــد. اگــر 

هوشــمندی الزم را داشــته باشــیم، در گردشــگری 
ــال  ــن انتق ــر از بحــث اقتصــادی، ای ــی غی مذهب

فرهنگــی را هــم می توانیــم انجــام دهیــم.
ــل  ــی تمثی ــگری مذهب ــا گردش ــا صرف     آی
می تــوان  یــا  اســت  حــال  گردشــگری 
گردشــگری حــرام را نداشــت و گردشــگری حــال 
داشــت کــه بخشــی از شــأن گردشــگری مذهبــی 
اســت؛ بخشــی از آن هــم الزامــا مذهبــی نیســت، 

ــت؟ ــال اس ــا ح ام
گردشــگری حــال خــودش یکــی از اقســام 
از  بعضــی  و  اســت  مذهبــی  گردشــگری 
کشــورهای اســامی و حتــی بعضــی از کشــورهای 
غیراســامی هــم در ایــن خصــوص فعالیــت دارند 
و  برندهایــی نیــز در ایــن زمینــه دارد ایجــاد 

می شــود. 
مــن بــه عنــوان یــک کارشــناس گردشــگری کــه 
در ایــن صنعــت دارم انجــام وظیفــه می کنــم 
ــی  ــچ منافات ــا هی ــگری م ــه گردش ــم ک می گوی
ــدارد؛ چــه  ــی اعتقادی مــان ن ــا ارزش هــا و مبان ب
حوزه هــای  در  چــه  و  عمومــی  حوزه هــای  در 

ــی.  ــگری مذهب گردش
ــت  ــا رعای ــود ب ــه می ش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــواع گردشــگری  ــی، ان ــادات مذهب ــی و اعتق مبان
در بخش هــای مختلــف را پوشــش دهیــم و 
ــی  ــد؛ یعن ــال باش ــان ح ــل همچن ــای عم مبن
هــم اقتصــاد گردشــگری را و هــم مبانــی و 

ارزش هایمــان را رعایــت کنیــم.
ــان بخواهیــم  ــوان میزبان ــه عن     اگــر مــا ب
ــز  ــان نی ــد و آن ــی بیاین ــگران مذهب ــه گردش ک
ــه  ــفر ب ــه س ــتاق ب ــان مش ــوان میهمان ــه عن ب
کشــورمان باشــند، امــا حلقه هــای واســط از 
ــبات  ــا مناس ــک ت ــی و دیپلماتی ــط سیاس رواب
امنیتــی و انتظامــی امکانــات و تاسیســات و 
تجهیــزات اقامتــی بسترســازی های پذیرایــی و 
بــازار و تجــارت و بازرگانــی و نظایــر این هــا فراهــم 

ــد؟ ــد ش ــق خواه ــر محق ــن ام ــا ای ــد، آی نباش
ــی در  ــات خوب ــه اتفاق ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
زیرســاخت های صنعــت گردشــگری   بخــش 
در چنــد ســال گذشــته افتــاده اســت. مــن فکــر 
می کنــم اقداماتــی کــه در دهــه گذشــته در حــوزه 
زیرســاخت ها شــروع شــده، ثمــره اش را تقریبــا 
ــا را  ــداری م ــد و مق ــم دی ــال 1400 خواهی در س
ــه آرامــش خواهــد  از لحــاظ وضعیــت اقامتــی ب
ــه یــک  رســاند؛ آن هــم یــک آرامــش نســبی، ن

وضعیــت ایــده آل؛ چــون بــه نســبت همیــن 
ــداد  ــود، تع ــام می ش ــه انج ــازهایی ک  ساخت وس
و رشــد گردشــگر هــم بیشــتر خواهــد شــد؛ ولــی 

در مجمــوع وضعیتمــان بهتــر خواهــد شــد. 
گردشــگری، اقتصــاد و صنعتــی اســت که در رشــد 
ــس  ــتند و هیچ ک ــل هس ــه دخی ــود آن، هم و رک
نمی توانــد مبــرّا باشــد. در اقتصــاد مبتنــی بــر نفت، 
ــت؛  ــتقیم اس ــورت غیرمس ــه ص ــردم ب ــاع م انتف
ــور  ــدر عدالت مح ــگری این ق ــاد گردش ــی اقتص ول
ــق  ــل رون ــه از ِقَب ــه، هم ــه در کــف جامع اســت ک
ــت  ــه بلی ــی ک ــوند. از آن کس ــد می ش آن بهره من
رســتوران ها تــا هتل هــا،   می فروشــد گرفتــه 
 تورگردانــان، مغازه دارهــا، داروخانه هــا، تعمیرگاه هــا

ــت  ــن ظرفی ــاد ای ــن اقتص ــه ای ــه اینک و خاص
ــتقیم  ــه را مس ــار جامع ــی اقش ــه تمام را دارد ک
بهره منــد کنــد. بــه هــر حــال بایــد همگــی اقــدام 

ــم.  کنی
صنعــت گردشــگری متولیــان مســتقیمی دارد که 
 مــا نیــز یکــی از اجــزای ایــن متولیــان هســتیم 
و یــک متولیــان غیرمســتقیم هــم دارد کــه عموم 
مــردم هســتند. شــما وقتــی بــه کشــورهایی کــه 
اقتصادشــان مبتنــی بــر گردشــگری اســت ســفر 
می کنیــد، می بینیــد کــه حضــور گردشــگر در 
آنجــا خیلــی عــادی اســت، گویــا همــه دارنــد بــا 
ــور  ــوز در کش ــی هن ــد؛ ول ــی می کنن ــا زندگ آن ه
مــا در بعضــی نقــاط، وقتــی گرشــدگر می بینیــم 

ــویم.  ــت زده می ش به
یکــی از ابعــاد ایجــاد آمادگــی و پذیــرش عمومــی 
در کشــورمان، همیــن آموزش هــای عمومــی 
اســت کــه شــهروندان اعــم از راننــدگان تاکســی 
و مغازه دارهــا و ... فرهنــگ گردشــگرپذیری را 
بیاموزنــد. فرهنــگ میهمان نــوازی بــه خوبــی 
در سرشــت هموطنــان مــا وجــود دارد؛ ولــی 
فرهنــگ گردشــگرپذیری چیــزی ذیــل ایــن 

فرهنــگ میهمان نــوازی اســت. 
ــد مثــل  ــه هــر حــال دیــدن یــک گردشــگر بای ب
ــم  ــه داری ــادی باشــد ک ــک شــهروند ع ــدن ی دی
ــه  ــه هم ــت اینک ــم. در نهای ــی می کنی ــا او زندگ ب
اجــزای  نظــام، از مدیــران دولتــی و بخــش 
خصوصــی گرفتــه تــا مــردم باید ســهم خــود را در 
تحقــق چشــم انداز 1404، یعنــی 20 میلیــون نفــر 
گردشــگر ورودی در ســال و بــرای اینکــه اقتصــاد 
ــورمان،  ــی کش ــاد اصل ــود اقتص ــگری بش گردش

ــد. ایفــا و ادا کنن

گفت وگو با دکتر غالمحسین حسینی، مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایـــران:


