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تولید و اشتغال

له
قا

رم
س تیزبین   پیشوای  و  امام  که   است  سالی  چند 

انقالب اسالمی شعارهای سال را با رنگ و بوی 
کید بر اقتصاد مقاومتی انتخاب  اقتصادی با تا

ایشان  رصد  از  حکایت  نامگذاری ها،  این  می کنند. 
نیز  و  مردم  عمومی  نیازهای  و  جامعه  دردهای  از 
اسالمی   و جمهوری  فعالیت های دشمن علیه ملت 
دارد. امروز مشکل عمده و مهم مردم این سرزمین 
یا  بزرگ  و  کــوچک  تولیــدی  کــــارگاه هـــای  تعطیـلی 
فعالیت محدود و در حد 20و30 درصدی آن هاست. 
بررسی اینکه چرا کارگاه های تولیدی به این وضعیت 
از  یکی  اما  است؛  دیگر  فرصتی  نیازمند  رسیده اند، 
که نمونه  کاالهایی است  علل عمده، واردات بی رویه 
تولید  زیاد  هزینه  و  زحمت  با  کشور  در  آن  مشابه 
می شود، ولی امکان مقابله و رقابت را با این کاالهای 
این است  ندارند.  ارزان قیمت خارجی  و  بی کیفیت 
داخل             تولید  کمر  بی برنامه  و  بی موقع  واردات  که 

و سرمایه گذاران داخلی را شکسته است...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

روحانــی  حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
 در دیــدار نــوروزی بــا جمعــی از کارگــزاران نظــام  
و مدیــران دســتگاه های مختلــف اجرایــی کشــور 
تولیــد را مقدمــه ای بــرای اشــتغال و رشــد اقتصــادی 
ــد اشــتغال زا در  ــرای تولی ــاش ب ــت: ت دانســت و  گف
ــت و  ــی اس ــی و انقاب ــی، مل ــه ای دین ــور وظیف کش
ــاالی  ــد، اشــتغال ب ــت در ســال جدی هدفگــذاری دول

ــت. ــری اس ــزار نف 700 ه
ــور  ــر رئیس جمه ــه در دفت ــدار ک ــن دی ــی در ای روحان
ــا رفــاه عمومــی  ــوام ب ــا آرزوی ســالی ت برگــزار شــد ب
اشــتغال جوانــان، امنیــت و رشــد و شــکوفایی در 
 همــه زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
و سیاســی گفــت: اشــتغال یکــی از مهم تریــن مســائل 
ــت  ــور اس ــن کش ــی و امنیت آفری ــادی، اجتماع  اقتص
و اگــر مــردم احســاس کننــد اشــتغال در مســیر 

درســتی قــرار گرفتــه امیــد و آرامــش عمومــی در 
جامعــه افزایــش خواهــد یافــت.

ــارهای  ــر فش ــیب ناپذیری در براب ــور آس ــس جمه رئی
خارجــی را  از جملــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
تولیــد  عرصــه  در  خودکفایــی  و گفــت:  دانســت 
گنــدم و تامیــن مــواد غذایــی، تامیــن گاز مــورد نیــاز 
ــی ــات نفت ــت و میعان ــش صــادرات نف  کشــور و افزای

تاش هایی در عرصه اقتصاد مقاومتی بود.
ــه  ــات را ب ــد واقعی ــرد: بای ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
ــی  ــفاف و رقابت ــالم، ش ــرایطی س ــت و ش ــردم گف م
ــتی  ــاب درس ــد انتخ ــردم بتوانن ــا م ــم ت ــاد کنی را ایج

ــد. ــام دهن انج
ــه دو  ــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب روحان
اردیبهشــت  ماه  سرنوشت ســاز  و  مهــم  انتخابــات 
اشــاره کــرد و گفــت: در انتخابــات پیــش رو آنچــه مهم 
اســت حضــور حداکثــری مــردم در پــای صندوق هــای 

ــه رأی دادن اســت. رأی و  تشــویق همــگان ب
وی انتخابــات را کلیــد جمهوریــت و مردم ســاالری 
ــوری  ــت: جمه ــمرد و گف ــروعیت برش ــی مش و از مبان
ــات  ــردم و انتخاب ــر رأی م ــی ب ــران متک ــامی ای اس
ــق  ــن طری ــور از ای ــت و کش ــداف بلندمل ــت و اه اس

محقــق می شــود. ایســنا

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــل گلپایگان ــن فاض ــت هللا محمدحس آی
ــر حرمــت واردات  ــی ب ــر معظــم انقــاب مبن فرمایــش رهب
کاالهایــی کــه در داخــل بــه انــدازه  کافــی تولیــد می شــوند، 
اظهــار داشــت: ملــت مــا بایــد تــاش کنــد تــا از دســترنج 
خــودش بهــره ببــرد. در روایــات بــزرگان دیــن و ائمــه 
معصومیــن هــم آمــده کــه مســلمانان بایــد خودشــان مولــد 
باشــند و آنچــه را جامعــه اســامی تولیــد می کنــد اســتفاده 

کننــد.
ــی روش و  ــای داخل ــه اســتفاده از کااله ــان اینک ــا بی وی ب
ســیره علمــای مــا در تاریــخ بــوده، گفــت: آن بــزرگان مقیــد 
ــه در  ــد ک ــزی باش ــان از آن چی ــوازم زندگی ش ــه ل ــد ک بودن
ــی  ــاس خارج ــرف اجن ــود و از مص ــد می ش ــت تولی مملک
پرهیــز داشــتند و حتــی آن هــا را تحریــم می کردنــد. مقــام 
ــان روش  ــان هم ــخنان اخیرش ــم در س ــری ه ــم رهب معظ

ــد. علمــای ســابق را در پیــش گرفتن
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری خاطرنشــان کــرد: اقتصــاد 
مقاومتــی بــرای قطــع وابســتگی اســت. بیگانــگان بــا 
تحریم هــا می خواهنــد ملــت وابســته  و کارخانه هــا تعطیــل 
باشــد. تولیــد و اشــتغال مترتــب بــر هــم هســتند و اشــتغال 
ــد نداشــته باشــد  ــه تولی ــی ک ــد اســت. ملت محصــول تولی
ــکار جامعــه را  ــروی بی ــد و نی ــد اشــتغال ایجــاد کن نمی توان

بــه کار بگیــرد.
 عضــو مجلــس خبــرگان بــا تأکیــد بــر اینکــه عمــوم مــردم 

و مســئوالن بایــد در خــط رهبــری حرکــت کننــد و فعالیت هــا 
بایــد در راســتای شــعار ســال باشــد، گفــت: دولــت و 
ــری از واردات  ــرای جلوگی ــی ب ــد تدارکات ــوای ســه گانه بای ق
بی حســاب وکتــاب انجــام دهنــد تــا تولیدکننــدگان تشــویق 
ــان  ــا کارگرانش ــده ی ــل ش ــه تعطی ــی ک ــوند و کارخانه های ش

ــد. ــه کار برگردن ــاره ب اخــراج شــدند، دوب
ــا  ــت م ــی مملک ــر دفاع ــه از نظ ــور ک ــزود: همان ط وی اف
ــد  ــم بای ــاد ه ــد و اقتص ــه تولی ــت، در زمین ــرفته اس پیش
ــدات  ــر تولی ــد ب ــاش کنن ــوند و ت ــال ش ــا فع ــای م نیروه
خودمــان مســلط شــویم و ایــن شــدنی اســت. رعایــت آنچه 
مقــام معظــم رهبــری دربــاره حرمــت خریــد کاالهایــی کــه 
مشــابه ایرانــی دارد فرمودنــد، وظیفــه شــرعی و ملــی اســت 
ــر  ــه اگ ــرا ک ــرعی دارد؛ چ ــکل ش ــردن آن مش ــت نک و رعای
کســی بــه ایــن مملکــت عاقــه دارد نبایــد کاری کنــد کــه بــه 

کشــور آســیب وارد شــود. تســنیم

ژولــت شــمین، معــاون نخســت وزیر مجارســتان کــه 
بــه تهــران ســفر کــرده اســت، در دیــدار بــا حســینعلی 
رئیس جمهــور  مجلــس  امــور  معــاون  امیــری 
ــه  ــرای توســعه روابــط دوجانب آمادگــی کشــورش را ب

ــرد. ــام ک ــه اع ــورد عاق ــای م ــه زمینه ه در هم
معــاون نخســت وزیر مجارســتان در ایــن دیــدار گفت: 
 دولــت مجارســتان، دوســت جمهوری اســامی اســت 
ــط دو  ــه دوســتی و رواب ــد ب ــواره می توان ــران هم و ای
ــت  ــام مخالف ــن اع ــت ضم ــاد کند.ژول ــور اعتم کش
ــی  ــوی بعض ــه از س ــم ک ــت تحری ــا سیاس ــود ب خ
ــران  ــه ای ــران و از جمل ــه دیگ ــی علی ــورهای غرب کش
و روســیه تعقیــب می شــود، اظهــار داشــت: مــا 
ــوده و هســتیم و در دوره  ــم ب ــف تحری همــواره مخال
ــا  ــم گفت وگوه ــاش می کردی ــم ت ــام ه ــل از برج قب
و روابــط دو کشــور تــداوم داشــته باشــد و ایــن 
ــوده  ــز ب ــا نی ــه اروپ ــل اتحادی ــا در داخ ــت م سیاس
ــاره  ــا اش ــتان ب ــت وزیر مجارس ــاون نخس ــت. مع اس
بــه ســفر ســال گذشــته نخســت وزیر کشــورش 
ــج  ــور پن ــا حض ــه ب ــفر ک ــن س ــت: ای ــران گف ــه ته ب
ــار  ــر از تج ــه مجارســتان و حــدود 100 نف ــر کابین  وزی
و بازرگانــان کشــور مــا انجــام شــد، افق هــای روشــنی 
 را بــرای آینــده مناســبات دو کشــور ترســیم کــرد 
ــر  ــای دکت ــه آق ــتیم ک ــر هس ــه منتظ ــا بی صبران و م

روحانــی رئیس جمهــور و همچنیــن آقــای دکتــر 
ــت  ــه بوداپس ــران ب ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ظری
مجلــس  امــور  معــاون  امیــری،  کننــد.  ســفر 
رئیس جمهــور، نیــز در ایــن دیــدار ضمــن خیرمقــدم 
بــه معــاون نخســت وزیر مجارســتان و هیئــت همــراه 
ــه مشــترکات فرهنگــی فــراوان مــردم  ــا اشــاره ب و ب
دو کشــور گفــت: خوشــبختانه بــا ســفر ســال گذشــته 
نخســت وزیر مجارســتان بــه تهــران و همچنیــن 
تشــکیل نشســت کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو 
ــط  ــرای رواب ــی را ب ــده خوب ــم انداز و آین ــور، چش کش

ایــران و مجارســتان می بینیــم.
معــاون امــور مجلــس رئیس جمهــور افــزود: جمهــوری 
ــی خــود  ــدات بین الملل ــه همــه تعه ــران ب اســامی ای
ــورها  ــر کش ــه دیگ ــم ک ــا امیدواری ــت و م ــد اس پایبن
هــم بــه تعهداتشــان پایبنــد باشــند؛ چــرا کــه بعضــی 
ــنگ اندازی  ــام س ــرای برج ــوز در راه اج ــورها هن کش
می کننــد کــه اینگونــه عهدشــکنی ها مطمئنــا بــه 
نفــع جامعــه بین المللــی نیســت. مــا انتظــار داریــم 
ــم در  ــی و ه ــطح مل ــم در س ــتان ه ــت مجارس دول
ــوذ  ــی از نف ــا و هــم درســطح بین الملل ــه اروپ اتحادی
خــود اســتفاده کنــد تــا تعهــدات بین المللــی از 
ــی             ــل اجرای ــور کام ــه ط ــام ب ــب برج ــه  در قال جمل

شــود. تســنیم

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، گفــت: 
مــا  ملــی   امنیــت  و  سیاســی  اســتقال  می خواهیــم  اگــر 
حــل را  اقتصــادی  درونــی  چالش هــای  بایــد  شــود   حفــظ 

 کنیم. 
ــرد:  ــح ک ــتغال تصری ــث اش ــه بح ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل رئی
ــم  ــم از او بخواهی ــد، نمی توانی ــته باش ــغل نداش ــی ش ــی جوان وقت
 بــه مســائل دیگــر بیندیشــد؛ زیــرا مســئله اصلــی او، شــغل اســت 

و باید به زندگی خود بپردازد. 
الریجانــی اضافــه کــرد: مــا در زمینــه اقتصــادی کــه در کشــور ثروت 
ایجــاد کنــد و همچنیــن صــادرات و تولیــد ملــی را فعــال کنــد، بــا 

چالــش روبــه رو هســتیم.
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه قاچــاق یــک مســئله مهــم اســت 
تصریــح کــرد: بایــد بــا قاچــاق مبــارزه جــدی کــرد؛ البتــه قانــون آن 

نیــز در مجلــس تصویــب شــد و بایــد اجرایــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن شــرایط ســرمایه گذاری بــرای رونــق 
ــرای ســرمایه گذاری  ــد شــرایط ب تولیــد افــزود: در تولیــد ملــی بای
ــاز  ــورد نی ــن م ــیاری از قوانی ــه بس ــن زمین ــود و در ای ــم ش فراه

تصویــب شــده اســت.
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــرد: قان ــان ک ــس خاطرنش ــس مجل رئی
ــا  ــید؛ ام ــب رس ــه تصوی ــس ب ــه در مجل ــود ک ــی ب ــون مهم قان
مشــاهده کردیــم کــه بســیاری از کارآفرینــان در جلســات مشــترک 
ــون  ــن قان ــا خواســتار اجــرای ای ــه تنه ــد ک ــار می کردن ــا اظه ــا م ب

ــنیم ــتند. تس هس

آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه، در جلســه 
مســئوالن عالــی قضایــی اظهــار داشــت: بنــا نیســت در جمهــوری 
اســامی ایــران در روزهــای انتخابات،کارهــای کلیشــه ای کشــورهای 
دیگــر تکــرار شــود و آنچــه وظیفــه مــا و همــه نامــزدان و هــواداران 
آن هاســت، رعایــت اصــول اخاقــی اســت؛ اگــر کســانی خودشــان 
را واجــد شــرایط مذکــور در قانــون اساســی نمی داننــد اصــا بــرای 
نامــزدی اقــدام نکننــد. وی گفــت: میــان جمهــوری اســامی ایــران 
و بعضــی کشــورها ماننــد آمریــکا تفــاوت وجــود دارد و مــا نحــوه 
ــور  ــه چط ــم ک ــکا دیدی ــی را در آمری ــای انتخابات ــورد نامزده برخ
مرزهــای اخاقــی را زیــر پــا گذاشــتند و بنــا نیســت ایــن رفتارهــای 
نادرســت انســانی و اخاقــی در جمهــوری اســامی ایــران رخ دهــد؛ 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــت. رئی ــامی اس ــا اس ــای م ــه معیاره ــرا ک چ
ــی ســالم، شایســته  ــا انتخابات ــم ت ــد کمــک کنی ــه بای ــزود: هم اف
ــردم  ــت م ــا حضــور اکثری ــران و ب ــوری اســامی ای ــراز جمه و در ت
محقــق شــود کــه نخســتین شــاخصه آن، رعایــت اخــاق اســت. 
البتــه انتقــاد کــردن و برجســته کــردن مزایــای نامــزدان انتخاباتــی 
کار معقولــی اســت. آیــت هللا آملــی الریجانــی در بخــش دیگــری 
ــر  ــارت ب ــث نظ ــان در بح ــورای نگهب ــف ش ــه وظای ــخنانش ب از س
انتخابــات ریاســت جمهــوری اشــاره کــرد و افــزود: توقــع مــا ایــن 
اســت کــه ایــن نهــاد پــر اهمیــت کشــور همچــون گذشــته براســاس 

ُمــّر قانــون اساســی عمــل کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

رئیس جمهور: 

تالش برای تولید اشتغال زا، وظیفه ای دینی، ملی و انقالبی است

عضو مجلس خبرگان: 

رعایت فرمایش رهبری درباره کاالهای ایرانی، وظیفه ملی است 

معاون امور مجلس رئیس جمهور:

عهدشکنی ها در برجام به نفع جامعه بین المللی نیست 

رئیس مجلس:

قانون رفع موانع تولید درست اجرا نشد
رئیس قوه قضائیه:

 نامزدان و هواداران 

اخالق انتخابات را رعایت کنند

حتما بخوانید!
عهدشکنی ها در برجام به نفع... سه شنبه  15  فروردین ماه 21396
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تولید و اشتغال                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــن  ــئوالن در ای ــد مس ــت و بای ــم اس ــد ترمی ــه نیازمن ک
ــت  ــا رعای ــده ب ــن ش ــد مزی ــعار تولی ــه ش ــه ب ــالی ک س
اصــول و ظرایــف و منافــع ملــی و مصالــح کشــور تولیــد 
را توســعه دهنــد و از ایــن رهگــذر اشــتغال را هــم ایجــاد 
ــه هــم پیوســته  ــرا تولیــد و اشــتغال ب و بیمــه کننــد؛ زی
اســت و بــا راه انــدازی تولیــدات داخلــی اشــتغال جــان 
می گیــرد و در واقــع عمده تریــن نگرانی هــای ملــی 
مرتفــع می شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه دشــمن 
ــم  ــگ و تحری ــه جن ــف از جمل ــای مختل ــی از راه ه وقت
سیاســی  کــردن  منــزوی  در  تــاش  و   اقتصــادی 
و ترســاندن دنیــا از ایــران در راســتای بدبینــی دنیــا بــه 
ایــران و احیانــا ســردی رابطــه یــا قطــع رابطــه و صدهــا 
برنامــه پرهزینــه دیگــر نتوانســت ایــران را بــه  زانــو 
درآورد، فشــار اقتصــادی را انتخــاب کــرده اســت و در این 
ــا بدقولی هــای برجامــی و بدعهدی هایــی  راســتا اکنــون ب
ــای  ــا بهانه ه ــا را ب ــره تحریم ه ــدارد، دای ــی ن ــه  تازگ ک
ــر  ــد و تنگ ت ــود، تن ــی هــم شــده ب ــه پیش بین واهــی ک
ــد کمــر  ــا ایــن شــیوه بتوان ــا شــاید ب کــرده و می کنــد ت
قشــر متوســط بــه پاییــن را کــه امــام فرمودنــد صاحبــان 
ــت  ــن مملک ــای ای ــا انقابی ه ــتند و اتفاق ــاب هس انق
هــم هســتند، بشــکند و آن هــا را از انقــاب ناامیــد کنــد و 
بیــن انقــاب و مــردم فاصلــه بینــدازد. لــذا رهبــر معظــم 
انقــاب بــا هوشــیاری و تیزبینــی کــه دارنــد، نقشــه های 
ــام  ــمن تم ــه دش ــد ک ــد و می بینن ــمن را می خوانن دش
تــوان خــود را بــرای ضربــه اقتصــادی بــه ایــران بــه کار 
گرفتــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل اقتصــاد مقاومتــی را بــه  
عنــوان بهتریــن و کارآمدتریــن راه حــل مشــکات مطــرح 
ــد کــه ایــن اقتصــاد مقاومتــی مؤلفه هــای مهــم  فرمودن
ــد بخشــی از شــرایط  ــک می توان ــه هــر ی ــادی دارد ک زی
ــرف  ــا را برط ــاح و نگرانی ه ــادی را اص ــاعد اقتص نامس
ــی را  ــد داخل ــت تولی ــوان  تقوی ــن می ت ــن بی ــد؛ از ای کن
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان و مولفه هــای موثــر 

نــام بــرد.
مســئوالن  و  دولــت  اینکــه  اســت  مهــم  آنچــه   
ــند  ــقدم باش ــد پیش ــی بای ــد داخل ــت تولی ــرای تقوی  ب
ــت  ــه تقوی ــی زمین ــت از ســرمایه گذاران داخل ــا حمای و ب
تولیــد را فراهــم کننــد کــه امــروز مشــکل اساســی 
ایــن گــروه کمبــود نقدینگــی و تســخیر بــار توســط 
واردات اســت. همچنیــن بایــد دولتمــردان در جهــت 
فرهنگ ســازی اســتفاده مــردم از تولیــدات داخلــی 
پیشــقدم شــوند و خــود مایحتــاج دســتگاه ها و نهادهــا 
ــه را  ــی آنچ ــد و حت ــاب کنن ــی انتخ ــدات داخل را از تولی
ــد دارد را  ــکان تولی ــا ام ــود ام ــد نمی ش ــل تولی در داخ
ــا برنامــه بــه تولیــد برســانند و نیــز مشــوق هایی قــرار  ب
دهنــد کــه مــردم بــه اســتفاده از ایــن تولیــدات ترغیــب 
ــه  ــود ادام ــاش خ ــه ت ــد ب ــده بتوان ــا تولیدکنن ــوند ت ش
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــد حق ــر بای ــویی دیگ ــد. از س ده
نیــز مــورد توجــه باشــد کــه ایــن امــر نظــارت بی وقفــه 
ــس  ــد. پ ــدات را می طلب ــر کیفیت بخشــی تولی ــت ب دول
ــه  ــده مولف ــرف  کنن ــط  مص ــل توس ــد داخ ــد تولی خری
ــود  ــوب می ش ــی محس ــاد مقاومت ــر در اقتص ــم دیگ مه
کــه می توانــد تولیــد داخــل را تقویــت و کشــور را از 
ــته ــال داش ــه دنب ــتغال را ب ــد و اش ــات ده ــکاری نج  بی

 باشد. 
نــوآوری و شــکوفایی در اقتصــاد داخلــی مولفــه دیگــری 
کنــد  اقنــاع  را  تنوع طلبی هــا  می توانــد  کــه   اســت 
ــد داخــل تشــویق  ــه مصــرف تولی و مــردم را در ســوق ب
نمایــد و جــان تــازه ای بــه چرخــه صنعــت داخلــی بدمــد 

و شــرایط رکــود را بــه رونــق تبدیــل کنــد. 
ــه  ــی اســت ک ــش صــادرات غیرنفت ــه  افزای ــر مولف دیگ
ــه حرکــت  ــد چــرخ تولیــد داخــل و اشــتغال را ب می توان
در آورد و ایــن امــر نیازمنــد برنامه ریــزی دقیقــی اســت 
ــذا  ــود؛ ل ــارج نش ــان کاال از خ ــب واردات هم ــه موج ک
وارد نکــردن کاالهــای غیرضــروری خارجــی از جملــه 
اســباب بازی و لــوازم آرایشــی و ... مولفــه دیگــر در 

ــت.  ــتغال اس ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت اقتص
وظیفــه دولــت  و ملــت در قبــال شــعار ســال عمــل بــه 
 آن اســت و بــرای عملیاتــی شــدن و رســیدن بــه تولیــد 
و اشــتغال  بایــد فرهنگ ســازی در راس برنامه هــا قــرار 
گیــرد و مــردم را در جهــت اجرایــی و عملیاتــی نمــودن 
ــی  ــه اش آمادگ ــه الزم ــرد ک ــاده ک ــد آم ــعار بای ــن ش ای
مســئوالن و مدیــران در رده هــای مختلــف اســت. 
چنانچــه  در شــعار ســال آمــده اســت اقتصــاد مقاومتــی 
تولیــد و اشــتغال، بایــد راه و مســیر ســرمایه گذاری 
همــوار و پیچیدگی هــای موجــود در مســیر دریافــت 
مجــوز تولیــد حــذف و زمینه هــای فعالیــت فراهــم 

شــود. 
را ســال   ۹۶ اســامی ســال  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــد؛  ــام نهادن ــتغال« ن ــد- اش ــی: تولی ــاد مقاومت »اقتص
ایشــان، توجــه بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی« را بــه 
ــاج  ــر ندانســتند و درخصــوص راه حــل و ع ــی مؤث تنهای
تقســیم کــردن  افزودنــد: عــاج، در  وضــع کنونــی، 
ــز  ــم و تمرک ــدی و مه ــاط کلی ــه نق ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــت  ــاط اس ــر آن نق ــردم ب ــئوالن و م ــت مس ــه هم  هم
ــی       ــد داخل ــت از تولی ــارت اس ــدی عب ــاط کلی ــن نق و ای

و اشــتغال به ویــژه اشــتغال جوانــان.
 مقــام معظــم رهبــری  گماشــتن مدیــران کارآمــد 
متعهــد، بــا نشــاط، پرانگیــزه و قــوی از جانــب مســئوالن 
ارشــد کشــور را بــرای بخش هــای تولیــد از الزامــات  

ــد و اشــتغال دانســتند. ــی، تولی اقتصــاد مقاومت
رهبــر معظــم انقــاب اســامی همچنیــن دخالــت دادن 
مــردم در تولیــد بــا اســتفاده از سیاســت های اصــل 
ــی، تأمیــن  ۴۴ گســترش صــادرات و طرف هــای صادرات
 امنیــت ســرمایه گذاری، ثبــات سیاســت ها و قوانیــن 
و حــذف قوانیــن دســت و پــا گیــر، احســاس مســئولیت 
ــی  ــد مل ــرای تولی ــدن  ب ــل ش ــت قائ ــردم و ارجحی  م
و مصــرف تولیــد داخلــی بــه جــای نشــان های خارجــی 
ــری از  ــوب و جلوگی ــای مرغ ــاس و کااله ــادرات اجن ص
تولیــد کاالی نامرغــوب داخلــی، جلوگیــری از واردات 
بی رویــه و قاچــاق و واردات کاالهایــی کــه در داخــل بــه 
انــدازه کافــی تولیــد می شــوند و حــرام شــرعی و قانونــی 

ــد. شــناختن آن را از الزامــات تولیــد معرفــی فرمودن

نگرشی بر اقتصاد                                  
 اقتصــاد مســئله روز کشــور مــا و از مســائل مهــم 
ــی  ــن در زندگ ــه و نقش آفری ــرای جامع ــوس ب و ملم
ــگاه درســت خــود  مــردم اســت. اگــر اقتصــاد در جای
ــروع  ــد مش ــادی و در آم ــت اقتص ــرد و امنی ــرار گی ق
تک تــک آحــاد جامعــه تامیــن شــود، بســیاری از امــور 
ــه  ــر دســت ب ــد و انســان ها کمت دیگــر ســامان می یاب
ــا از  ــی از ناهنجاری ه ــش بزرگ ــد و بخ ــاف می زنن خ
ــن  ــم دی ــام، ه ــدد. آری، اس ــت برمی بن ــه رخ جامع
ــه  ــه ب ــار توصی ــن آخــرت و در کن ــم دی دنیاســت و ه
اصــاح امــر آخــرت، بــه ســامان بخشــیدن دنیــا نیــز 
ســفارش کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، اســام درباره 
 وضعیــت اقتصــادی پیروانــش بی تفــاوت نمانــده 
و بــا ارائــه راهکارهایــی بســیار ارزشــمند، ســمت          
ــت. ــان داده اس ــادی را نش ــکوفایی اقتص ــوِی ش و س
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری رحمــةهللا در این بــاره 
دارد:  اقتصــاد  بــا  پیونــد  دو  »اســام  می فرمایــد: 
مســتقیم و غیرمســتقیم؛ پیونــد مســتقیم اســام 
ــک  ــتقیما ی ــه مس ــت ک ــت اس ــاد از آن جه ــا اقتص ب
مالکیــت،  دربــاره  اقتصــادی  مقــررات  سلســله 
ــف  ــات، وق ــات، صدق ــا، ارث، هب ــادالت، مالیات ه مب

دارد.  ... و  مالــی  مجازات هــای  و 
پیونــد غیرمســتقیم اســام بــا اقتصــاد از طریــق 
ــه  ــد ب ــه می کن ــردم را توصی ــام م ــت. اس ــاق اس اخ
ــع دزدی  ــار، من ــت، احســان، ایث ــت، عدال ــت، عف  امان
ــروت  ــه ث ــا در زمین ــه این ه ــوه. هم ــت و رش و خیان
ــروت  ــم، ث ــن مفاهی ــرو ای ــمتی از قلم ــا قس ــت ی اس

ــت.« اس
مکتــب  انگیزه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بی گمــان 
نبــوی صلــی هللا علیــه و آلــه در توصیــه بــه شکوفاســازی 
ــم  ــش مه ــی، نق ــی کاف ــدی از دارای ــاد و بهره من اقتص
 یــک اقتصــاد مطلــوب در مــدد رســاندن بــه دینــداری 
امــر آخــرت اســت؛ همــان گونــه کــه  و اصــاح 
در حدیــث نبــوی صلــی هللا علیــه و آلــه چنیــن 
می خوانیــم: »نِْعــَم اْلَعــْوُن َعلــی َتْقــَوی الّلــِه اْلمــاُل.« 
مــال و دارایــی، چــه کمــک خوبــی بــرای پرهیــزکاری 

ــت.« اس
خاصــه اینکــه، اســام، ثروت پرســتی را محکــوم کــرده 
ــت،  ــرده اس ــی را رد ک ــروت را و دنیاطلب ــه ث ــت؛ ن اس
نــه دنیــا را؛ چنــان کــه بــاز در حدیــث نبــوی صلــی هللا 
ــَم  ــا، َفَلِنْع ْنی و الدُّ ــبُّ ــم: »ال َتُس ــه می خوانی ــه و آل علی
ــو  ــا َیْنُج ــَر َوَعَلْیه ــُغ اْلَخْی ــا َیْبُل ــِن َعَلْیه ــُة لِْلُمْؤِم اْلِمِطیَّ
.« بــه دنیــا دشــنام ندهیــد؛ چــرا کــه دنیــا  ــرِّ ِمــَن الشَّ
مرکــب خوبــی بــرای مؤمــن اســت کــه بــا آن بــه خیــر 

ــد.« ــات می یاب ــّر نج ــت و از ش دس
ــر مســئله  از ایــن رهگــذر، اهــل بیــت علیهم الســام ب
اقتصــاد اهتمــام می ورزیدنــد. ایشــان، هــم خــود 
می گماشــتند  همــت  آن  بخشــیدن  ســامان  بــه 
امــر  ایــن  بــه  را  پیروانشــان  و  دوســتان  هــم  و 
رهبــری  ســال ها  ایــن  در  اینکــه  فرامی خواندنــد. 
معظــم انقــاب ســال ها را بــه اقتصــاد آن هــم از 
نــوع مقاومتــی نامگــذاری می فرماینــد علتــش توجــه 
اســام بــه اقتصــاد مــردم اســت کــه حاکــم اســامی 
ــک اصــل  ــوان ی ــه عن ــردم را ب معیشــت و اقتصــاد م

مهــم دنبــال می کنــد.

اخبار سیاسی 

سخنگوی وزارت کشور:

 سیستم الکترونیکی انتخابات 

کامال کنترل  و تاییدشده است
ســید ســلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت کشــور، بــا اشــاره 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــای امنیت ــذ تاییدیه ه ــه اخ ب
پنجمیــن دوره شــوراها بــه صــورت الکترونیکــی اظهــار 
ــتم  ــی سیس ــی و فن ــور امنیت ــا ام ــط ب ــث مرتب ــرد: مباح ک
الکترونیکــی برگــزاری انتخابــات کامــا کنتــرل  و تایید شــده 
اســت و هیچ گونــه نگرانــی بابــت بــروز اختــال یــا نفــوذ در 

ــدارد. شــبکه وجــود ن
ســخنگوی وزارت کشــور در ادامــه بــا اشــاره بــه رصــد مســتمر 
فضــای سیاســی کشــور در وزارت کشــور گفــت: دفتر سیاســی 
ــه  ــه ب ــن وزاتخان ــت سیاســی ای وزارت کشــور و حــوزه معاون
موجــب وظایــف ذاتــی اش، فضــای سیاســت داخلــی کشــور 
ــی  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــکل ها، اح ــای تش و فعالیت ه
را دائمــا رصــد می کنــد و اقداماتــش در ایــن حــوزه بــا راهبــرد 
توســعه نشــاط و آرامش سیاســی ســازماندهی شــده اســت.

ســامانی تصریــح کــرد: آنچــه در مقولــه انتخابات بــرای وزارت 
ــور  ــد، پرش ــزاری قانونمن ــت، برگ ــت اس ــز اهمی ــور حائ  کش
و امــن انتخابــات اســت کــه در نهایــت منجــر بــه مشــارکت 

حداکثــری مــردم در امــر انتخابــات شــود. میــزان

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

 اتحاد در معرفی نامزد واحد 

از سوی نیروهای انقالب ضروری است 
ــی و در  ــرایط فعل ــه در ش ــت: آنچ ــار گف ــی پورمخت محمدعل
ــوری ضــرورت دارد، اتحــاد  ــات ریاســت جمه آســتانه انتخاب
جبهــه نیروهــای انقــاب در معرفــی کاندیــدای ریاســت 
ــوب  ــی کار محس ــم و اساس ــه مه ــه نقط ــت ک ــوری اس جمه

می شــود.
ــه تشــکیل  ــا اشــاره ب ــس ب ــی مجل عضــو کمیســیون قضای
جبهــه مردمــی نیروهــای انقــاب )جمنــان( اظهــار داشــت: 
هــدف از تشــکیل ایــن جبهــه بــر اســاس فرمایشــات رهبــر 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــت. رهب ــری اس ــذب حداکث ــاب ج انق
اعتقــادی بــه جناح بنــدی اصولگرایــی و اصاح طلبــی ندارنــد 
ــد  ــیس می ش ــد تأس ــاب بای ــه انق ــاس جبه ــن اس ــر ای و ب
ــع آن  ــه تب ــی داشــتن و ب ــار انقاب ــودن و رفت ــی ب ــه انقاب ک
مدیریــت جهــادی داشــتن از خصیصه هــای ایــن جبهــه 
ــای  ــا جنگ ه ــا ب ــه م ــی ک ــن روزهای ــه در ای ــت و البت اس
مختلفــی در حوزه هــای اقتصــادی و ... مواجــه هســتیم  

ــارس ــد. ف ــادی کار کنن ــد جه بای

دیــدار  در  منتظــری  المســلمین  و  حجت االســام 
نــوروزی بــا قضــات و کارکنــان دادســتانی کل بــا 
تبریــک فرارســیدن ســال نــو درخصــوص تامیــن 
رصــد  بــر  تاکیــد  بــا  انتخابــات  فضــای  امنیــت 
فعالیت هــای انتخاباتــی در ســطح جامعــه و در فضــای 
مجــازی گفــت: ایجــاد فضــای ســالم انتخاباتــی 
 تامیــن امنیــت انتخابــات و برخــورد بــا مجرمــان 
ــات  ــای انتخاب ــم زدن فض ــر ه ــد ب ــه قص ــردای ک و اف
ــام آن  ــه در انج ــت ک ــف ماس ــه وظای ــد، از جمل را دارن

ــرد.  ــم ک ــی نخواهی کوتاه
فعالیت هــای  بــر  جــدی  نظــارت  لــزوم  بــر  وی  
تاکیــد کــرد  نیــز  مجــازی  فضــای  در   انتخاباتــی 
و افــزود: مــا بــه همــه گروه هــا و جریان هــای رســمی 
سیاســی کشــور کــه در چارچــوب قانــون حرکــت 
می کننــد، احتــرام می گذاریــم؛ بــا ایــن حــال بــه 
ــتان های  ــتانی کل و دادس ــه در دادس ــت مربوط معاون
ــازی  ــای مج ــه فض ــم ک ــد می کن ــور تاکی ــر کش سراس
را لحظــه بــه لحظــه رصــد کننــد و اگــر تخلفــی دیدنــد 
بافاصلــه برخــورد مناســب و قانونــی انجــام دهنــد. بــه 
ــه عرصــه رقابت هــای  ــه قصــد ورود ب ــه کســانی ک هم
انتخاباتــی را دارنــد و همــه افــرادی کــه در ایــن زمینــه 
فعالیــت خواهنــد کــرد اعــام می کنیــم کــه در فضــای 

ــه دیگــران و  ــه ســمت تخریــب و توهیــن ب مجــازی ب
ــن  ــر چنی ــد و اگ ــم نرون ــات و جرائ ــمت تخلف ــه س ب
کردنــد، بعــد گایــه نکننــد کــه چــرا فــان ســایت فیلتــر 

یــا بســته شــد.
ایــن مقــام عالــی قضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــد در  ــرد، خــود اوســت« و »بای ــن ناظــر هــر ف »بهتری
ســال جدیــد هــر فــردی نقــاط منفــی را پــاک و نقــاط 
مثبــت خــود را تقویــت کنــد و بــه ســمت حــول حالنــا 
ــک  ــا ی ــت: ب ــرود«، گف ــل ان تحاســبوا ب و حاســبوا قب
ــه متاســفانه از  ــم ک ــگاه فرادســتگاهی عــرض می کن ن
ــف  ــرژی در انجــام وظای ــوان و ان ــا و ت ــام ظرفیت ه تم
مختلــف  دســتگاه های  در  مــردم  بــه  خدمــت  و 
ــل  ــود و دلی ــتفاده نمی ش ــردم اس ــه م ــان ب خدمت رس
ــه  ــم ک ــت کار نمی کنی ــه درس ــت ک ــن اس ــم ای آن ه
ــتانی  ــه دادس ــد در مجموع ــال جدی ــاز س ــد در آغ بای
بــا  کشــور  سراســر  دادســتانی های  و  کشــور  کل 
 خــود عهــد ببندیــم کــه بــرای خدمــت بــه مــردم 
ــوان  ــد ت ــم و در ح ــی نمی کنی ــف کوتاه ــام وظای و انج
و ظرفیــت تــاش خواهیــم کــرد. انتظــار بنــده از 
ــبید  ــه کار بچس ــه ب ــه مجدان ــت ک ــن اس ــم ای  همکاران
و در ایــن راه مــاک خــود را انقابیگــری مدنظــر مقــام 

معظــم رهبــری از قــوه قضائیــه قــرار دهیــد. ایســنا

ــن  ــه ای ــات کشــور در پاســخ ب ــس ســتاد انتخاب رئی
ســؤال کــه چــه کســانی بایــد بــرای داوطلبــی 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری از ســمت خــود 
اســتعفا دهنــد و ایــن موضــوع شــامل چــه کســانی 
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ــرادی  ــه اف ــوری کلی ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب قان
ــات ریاســت  کــه مســئولیت مســتقیم در امــر انتخاب
 جمهــوری بــه صــورت اجــرا یــا نظــارت دارنــد 
ــت  ــات ریاس ــب انتخاب ــد داوطل ــی می توانن در صورت
ــمت  ــام از س ــش از ثبت ن ــه پی ــوند ک ــوری ش جمه
ــاغل  ــمت ش ــند و در آن س ــتعفا داده باش ــود اس خ
افــزود:  ادامــه  در  احمــدی  علی اصغــر  نباشــند. 
ــد  ــه خــود را واجــد شــرایط می دانن ــام کســانی ک تم
می تواننــد در ایــن انتخابــات ثبت نــام کننــد؛ بــه جــز 
مجریــان و ناظــران انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه 

طبــق قانــون اگــر قصــد داوطلبی در ایــن انتخابــات را 
دارنــد، بایــد پیــش از ثبت نــام اســتعفا کــرده باشــند. 
ــت  ــفاف اس ــیار ش ــون بس ــه قان ــن زمین ــذا در ای  ل
ــران  ــرای دیگ ــم ب ــخصی ه ــخ مش ــن تاری و همچنی
وجــود نــدارد؛ مثــا اعضــای دولــت، قــوه قضائیــه و 
نماینــدگان مجلــس نیــاز بــه اســتعفا ندارنــد؛ بــه جــز 
کســانی کــه در اجــرا و نظــارت ایــن انتخابــات نقــش 
ایفــا می کننــد کــه اگــر قصــد داوطلبــی دارنــد، بایــد 

از ســمت خــود اســتعفا دهنــد.
ــن  ــه ای ــات کشــور در پاســخ ب ــس ســتاد انتخاب رئی

ریاســت  انتخابــات  اجرایــی  ســؤال کــه هیئــت 
جمهــوری چــه زمانــی تشــکیل می شــود، تاکیــد 
کــرد: در اجــرای مــاده 31 قانــون ریاســت جمهــوری 
هیئــت اجرایــی مرکــزی انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــت  ــا هیئ ــه ب ــی ک ــی  و مکاتبات ــه رایزن ــه ب ــا توج ب
طــی  انجــام گرفتــه،  نگهبــان  شــورای  مرکــزی 

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــده تش ــای آین روزه
اینکــه ثبت نــام از داوطلبــان  بــا بیــان  احمــدی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری در وزارت کشــور )ســتاد 
انتخابــات کشــور( انجــام خواهــد شــد، اضافــه کــرد: 
ــد  ــادر خواه ــور ص ــر کش ــه وزی ــتوری ک ــر دس ــا ب بن
کــرد از روز 22 فروردیــن کار تشــکیل هیئــت اجرایــی 

ــارس انجــام خواهــد شــد. ف

مصطفــی میرســلیم، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، بــا اشــاره بــه شــعار امســال بــا عنــوان »اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«، اظهــار داشــت: در میــان 
و  ملــی  تولیــد  مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های 
ــه  ــا درباره ــژه ای دارد؛ اتفاق ــگاه وی ــد جای اشــتغال مول
معنــای اقتصــاد مقاومتــی و ســپس مفهــوم آن در 
ــای  ــدد و همایش ه ــخنرانی های متع ــال ها س ــن س ای
آیین نامه هایــی  آن  بــرای  و  برگــزار شــده  متنوعــی 
تدویــن و مقرراتــی وضــع  شــده کــه گاه نشــان دهندهه 
اســت.  موضــوع  ایــن  بــه  دولتمــردان  اعتنــای 
اجــرای  تشــنه  امــروز  کــرد: کشــور  تصریــح  وی 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

ــی و اشــتغال  ــد مل ــه تولی ــم آن ب ــد مه ــد بن اینکــه چن
ــد  ــه آن بپردازن مولــد اختصــاص دارد، مدیرانــی بایــد ب
بــه اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی  کــه 
ــا راه حــل نجــات مــا  ایمــان داشــته باشــند و آن را تنه
از مشــکاتی کــه بــا آن مواجــه شــده ایم، بداننــد و 
ــوند.  ــه  کار ش ــت  ب ــد و دس ــت ندهن ــت را از دس فرص
ــه اقتصــاد  ــا انتقــاد از بی توجهــی نســبت ب میرســلیم ب
مقاومتــی طــی ســه ســال گذشــته تأکیــد کــرد: کســانی 
ــت ها  ــه سیاس ــا ب ــته بی اعتن ــال گذش ــه س ــه در س ک

ــه  ــد و عمــا ب ــی بودن ــه اقتصــاد مقاومت ــاد ب و بی اعتق
ــت مجموعــه  نتیجــه ای نرســیده اند، شایســتگی مدیری
تاش هــای مــورد نیــاز گره گشــایی از مشــکات تولیــد 
و اشــتغال را ندارنــد؛ ولــو اینکــه دربــاره آن بســیار خوب 
هنرنمایــی و ســخنرانی کننــد. کشــور دربــاره ایــن مهــم 
بــه مدیرانــی نیــاز دارد کــه بــر مبنــای شایسته ســاالری 
ــده  ــارده ش ــی گم ــه اساس ــم و وظیف ــن کار مه ــه ای ب
ــب و  ــران مناس ــاب مدی ــوع انتخ ــه موض ــند.وی ب باش
ــه پــس  شایســته در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: تجرب

از پیــروزی انقــاب نشــان می دهــد کــه مهم تریــن 
مســئله نظــام جمهــوری اســامی به کارگیــری نیــروی 
درســت در جایــگاه درســت بــوده اســت؛ پرواضــح 
ــامی  ــوری اس ــکل گیری جمه ــس از ش ــه پ ــت ک اس
ــام ستم شــاهی  ــه نظ ــای وابســته ب اســتفاده از نیروه
نتیجــه ای  در ســمت های مدیریتــی جــز مصیبــت 
میرســلیم  باشــد.  داشــته  نمی توانســت  دیگــر 
ــی  ــاد مقاومت ــت اقتص ــا سرنوش ــد ب ــرد: نبای ــد ک  تأکی
و بندهــای مهــم آن کــه دربارهــه تولیــد و اشــتغال 
اســت بــازی کــرد و بی اعتنــا بــه شایسته ســاالری 
ــد  ــی را نوی ــه ســرانجام موفق ــرد ک ــاز ک ــی را آغ کارهای

تســنیم نمی دهــد. 

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد:

آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 22 فروردین

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کشور نیازمند مدیران شایسته و کارآمد است
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس اقتصاد

ســال 96 از ســوی مقــام معظم رهبــری »اقتصــاد مقاومتی: 
تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری شــد. تولیــد و اشــتغال کــه از 
ســرفصل های مهــم رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی هســتند 
ــوده  ــر ب ــال های اخی ــور در س ــکالت کش ــن مش از مهم تری
ــرای  ــد ب ــغل های جدی ــاد ش ــد و ایج ــش تولی ــت. افزای اس

ــرمایه های  ــی و س ــزم مل ــه ع ــا ب ــور نه تنه ــروی کار کش نی
داخلــی، بلکــه بــه جــذب ســرمایه گذاری های خارجــی نیــز 
احتیــاج دارد؛ ســرمایه هایی کــه به ویــژه در بخش هــای 
بــزرگ اقتصــادی نه تنهــا یــک راهــکار، بلکــه یــک ضــرورت 
ــد  ــره می برن ــان از آن به ــورهای جه ــه کش ــه هم ــت ک  اس
ــه  ــت ک ــی اس ــت کس ــدان رقاب ــن می ــم در ای ــده ه و برن
اول ســرمایه های بیشــتری را جــذب کنــد و دوم از ایــن 

ــه بهتریــن نحــو ممکــن بهــره ببــرد. امــا تنهــا  ســرمایه ها ب
خواســت و اراده کشــورها بــرای جــذب ســرمایه کافــی 
نیســت؛ زیــرا ســرمایه گذاران هــم بــه فکــر درآمــد هســتند 
در  را  خــود  می دهنــد ســرمایه های  ترجیــح  طبیعتــا  و 
کشــوری بــه کار بگیرنــد کــه بهتریــن بــازده را داشــته باشــد. 
ــار این هــا راضــی نگهداشــتن ایــن ســرمایه گــذاران و  در کن

ــت. ــی اس ــوع مهم ــم موض ــان ه کارآفرین
    انصراف کارآفرینان

ــراف  ــه انص ــت ک ــر آن اس ــه بیانگ ــای صورت گرفت ارزیابی ه
ــران و کشــورهای منتخــب  ــان از کســب و کار در ای کارآفرین
شــخصی،  دالیــل  حادثــه،  »بروکراســی،  عامــل   9 بــه 
بــا  مواجهــه  برنامه ریزی شــده،  خــروج  بازنشســتگی، 
فرصت هــای بهتــر، مشــکل تأمیــن مالــی، کســب و کار 
ــت.  ــته اس ــده« وابس ــب وکار واگذارش ــازده و کس ــدون ب ب
اثرگــذار  عوامــل  از  ارزیابــی صورت گرفتــه  اســاس  بــر 
در خــروج کارآفرینــان از کســب و کار در ایــران فقــدان 
ســودآوری و دالیــل شــخصی عوامــل اصلــی دلیــل خــروج 
از کســب وکار کارآفرینــان محســوب می شــود و پــس از آن 
مشــکل تأمیــن مالــی و بوروکراســی در جایــگاه بعــدی قــرار 
ــم  ــر نگیری ــودآوری را در نظ ــدان س ــر فق ــت. اگ ــه  اس  گرفت
ــخصی را  ــل ش ــه دالی ــراف ب ــم انص ــل مه ــی از عوام و یک
هــم بروکراســی دســت و پاگیــر اداری بدانیــم، نمــای 
ســرمایه گذاران  اســتقبال  عــدم  دالیــل  از   روشــن تری 
و کارآفرینــان بــرای ایجــاد کار در ایــران بــه دســت می آوریــم. 
البتــه بروکراســی دســت و پــا گیــر نــه تنهــا بــرای خارجی ها، 
بلکــه بــرای بســیاری از ســرمایه گذاران و کارآفرینــان داخلــی 
هــم کابوســی همیشــگی اســت. متاســفانه سیســتم اداری 

ــان  ــوژی همچن ــه پیشــرفت های تکنول ــم هم ــران علی رغ ای
کامــال ســنتی و کاغذ محــور اســت و مقاومــت عجیبــی هــم 
ــرای  ــا ب ــه م ــد. هم ــان می ده ــود نش ــر از خ ــر تغیی در براب
انجــام کوچک تریــن کارهــای اداری بــا انبوهــی از کاغذبــازی 
ــه شــما هــم بســیار  ــرای هم ــا ب ــه رو می شــویم و حتم روب
پیــش آمــده کــه در میــان ایــن روال اداری بــا مشــکلی بــه 
نــام گــم شــدن مــدارک یــا ارســال نشــدن بــه موقع مــدارک 
روبــه رو شــده باشــید. وقتــی ایــن اتفــاق را بــه رونــد اداری 
تجــارت کالن تعمیــم دهیــد، متوجــه می شــوید کــه تــا چــه 
ــد  ــا باش ــخت و طاقت فرس ــد س ــد می توان ــن رون ــد ای ح
ــا در جــذب ســرمایه در  ــم م ــل ه ــن دلی ــه همی و شــاید ب

ــم. ــق بوده ای ــادی ناموف ســالیان متم
    راهکارها

ــه نظــر می رســد اگــر مــا می خواهیــم در جــذب ســرمایه  ب
به ویــژه در منطقــه خاورمیانــه از رقبــای ســنتی خــود عقــب 
نیفتیــم، چــاره ای جــز تســهیل مراحــل اداری و حــذف کاغــذ 
مــواردی همچــون  البتــه  نداریــم.  بی مــورد  بازی هــای 
ــه  ــون مالکیــت فکــری و تجاری ســازی بهین ــت از قان حمای
اختراعــات، ایجــاد شــبکه میــان شــرکت ها بــا هــدف 
برقــراری رابطــه فعــاالن اقتصــادی و کســب و کارهــای 
زنجیــره خــود، توجــه جــدی بــه کارآفرینــی جوانــان از طریق 
 ایجــاد امکاناتــی از قبیــل آمــوزش مناســب کارآفرینــی 
شــرکت های  توســعه  مالــی،  پشــتیبانی  و  کمــک  و 
دانشــگاهی و دانش بنیــان از طریــق ایجــاد ارتبــاط دانشــگاه 
ــا صنعــت و تحقیقــات و برپایــی بازارچه هــای کارآفرینــی  ب
در مــدارس و دانشــگاه ها بــرای تشــویق خالقیــت، نــوآوری 

ــد. ــا باش ــد راهگش ــی می توان ــی عمل و کارآفرین

 مشکالت سرمایه گذاری و کارآفرینی 
در ایران

چنــدی پیــش بعضــی شــرکت های اروپایی شــکایت هایی 
ــر اینکــه بعضــی کشــورها از  ــد مبنــی ب را مطــرح کردن
ــه  ــن و غیرعادالن ــی پایی ــا قیمت های ــران، ب ــه ای جمل
بــه اروپــا فــوالد صــادر کــرده و موجــب شــده اند 
تولیدکننــدگان اروپایــی نتواننــد بــا آن هــا رقابــت 

ــع آگاه  ــک منب ــان ی ــن می ــد. در ای کنن
کــه نخواســت نامــش فــاش شــود 
ــا  ــه کمیســیون اروپ ــه ک ــرز گفت ــه رویت ب
ــرده،  ــی را رد ک ــای موقت ــال تعرفه ه اعم

ــت.  ــک گام اس ــا ی ــن تنه ــا ای ام
کمیســیون اروپــا از اظهارنظــر در ایــن 
ــاره خــودداری کــرده اســت. همچنیــن  ب

یوروفر،کــه نمایندگــی صنعــت فــوالد اروپــا را بــر عهــده 
ــت  ــرای حمای ــا ب ــن تعرفه ه ــه ای ــرده ک ــالم ک دارد، اع
از ایــن بخــش ضــروری اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه صنعــت فــوالد اروپــا پــس از افــت قیمــت فــوالد 
در ســال ۲۰۱۵، کم کــم در حــال ترمیــم شــدن اســت. 

ــیون  ــر کمیس ــرد: »اگ ــالم ک ــه ای اع ــر در بیانی یوروف
ــه  ــر چیــن مقابل ــد مــازاد کشــورهایی عــالوه ب ــا تولی ب
ــای  ــرض نیروه ــا را در مع ــوالد اروپ ــش ف ــد، بخ نکن
مخــرب ظرفیــت مــازاد تولیــد فــوالد جهــان قــرار 
خواهــد داد؛ بــر ایــن اســاس هرگونــه تصمیمــی مبنــی 
ــر  ــر عــدم اعمــال تعرفه هــای موقتــی ب ب
ــران  ــی از ای ــوالدی واردات ــای ف فرآورده ه
و ۴ کشــور دیگــر بــه اروپــا کــه در ســاخت 
و ســاز و تولیــد ماشــین آالت اســتفاده 
دارد، غیرقابــل درک خواهــد بــود. یوروفــر 
ــه  ــران واردات بی روی ــا نگ ــته تنه در گذش
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــن، ب ــوالد از چی ف
ــون  ــا اکن ــود؛ ام ــا ب ــه اروپ ــان ب ــوالد جه ــده ف تولیدکنن
ــرده  ــود ک ــوالد خ ــد ف ــه کاهــش تولی ــن شــروع ب  چی
و میــزان افزایــش تولیــد فــوالد هنــد هــم در حــال کنــد 
شــدن اســت. بــه گفتــه یوروفــر تهدیــد جدیــد متوجــه 

صنعــت فــوالد اروپــا از جانــب ایــران اســت. مهــر

ــا اشــاره بــه  مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ب
ــتان در  ــر در اس ــکن مه ــد مس ــزار و ۵۵۰ واح ــه ۱۵ ه اینک
ــر  ــت: در نظ ــد، گف ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج س
داریــم بــرای ســال 96 تمــام شــهرهای اســتان اصفهــان را 

ــم. ــی کنی ــرح تفصیل دارای ط
 حجت الــه غالمــی درخصــوص وضعیــت 
واحدهــای مســکن مهــر اســتان بــه تکمیــل 
ــرداری از  ــر و بهره ب ــکن  مه ــای مس واحده
بخــش عمــده ای از آن هــا، انتشــار عمومــی 
ابــالغ   ،۵ مــاده  مصوبه هــای کمیســیون 
ــه  ــان و تهی ــی اصفه طــرح بازنگــری تفصیل
طــرح جامــع 9۵ شــهر اســتان اشــاره کــرد 

ــرای  ــع ب ــرح جام ــالغ 9۰ ط ــن اب ــت: همچنی ــان داش و بی
اجــرای بخــش مهمــی از فعالیت هــای ایــن حــوزه در 

ــود.  ــته ب ــال گذش ــی س ــان ط ــتان اصفه اس
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان واحدهــای 
هــزار   ۵ حــدود  را  اســتان  مهــر  مســکن   باقی مانــده 

و ۵۵۰ واحــد بــه اضافــه ۱۰ هــزار واحــد مســکن مهــر بــدون 
ــای  ــدی واحده ــزود: جمع بن ــرد و اف ــوان ک ــی عن متقاض
باقی مانــده و واحدهــای بــدون متقاضــی جــزو برنامه هــای 
ــا بیــان  ســال 96 مــا در حــوزه مســکن مهــر اســت. وی ب
اینکــه در ســال گذشــته توانســتیم ۴۵ ســایت مســکن مهر 
را بــا پرداخــت هزینه هــای خدمــات روبنایــی 
ــه شــهرداری های مربوطــه  تحویــل دهیــم  ب
تصریــح کــرد: ایــن یکــی از کارهایــی بــود کــه 
در ســال 9۵ اتقــاق افتــاد و هزینــه عملیــات 
ــرآورد شــده  ــده یکایــک ســایت ها ب باقی مان
و بخشــی از نیازمندی هــای ایــن مجموعه هــا 
کــه بایــد توســط شــهرداری ها تکمیــل شــود 
بــه صــورت یارانــه نقــدی و بخشــی نیــز بــه صــورت معوض 
ــال  ــا در ح ــده ی ــل داده ش ــهرداری ها تحوی ــه ش ــی ب ملک
ــه گفتــه غالمــی وضعیــت مســکن مهــر  تحویــل اســت. ب
در شــهرهای جدیــد، مجلســی و بهارســتان بســیار خــوب و 

مطلــوب اســت. ایمنــا

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه رفــروم پولــی ایــران حداقــل دو 
ســال دیگــر زمــان الزم دارد، گفــت: ارز جایگزیــن دالر بایــد نقــش اساســی در 

تجــارت خارجــی داشــته و از ثبــات الزم برخــوردار باشــد. 
ولــی هللا ســیف دربــاره حــذف صفــر از پــول ملــی و اینکــه ایــن موضــوع در 
بودجــه ســال جــاری دیــده نشــده، گفــت: در دولــت مصوبــه ای بــرای حــذف 

صفــر نداشــتیم و قصــد چنیــن کاری را نداریــم.
ــم  ــوز ه ــه هن ــتاد ک ــت فرس ــه دول ــه ای ب ــزی الیح ــک مرک ــزود: بان  وی اف
در دســت بررســی اســت کــه در یکــی از مــواد آن مطــرح شــده بــود واحــد 
ــران چیســت؟ در اینجــا بحــث شــد کــه وقتــی مــردم واحــد پــول  پــول ای
ــذا در ایــن مــاده آمــد  ایــران را تومــان می شناســند، چــرا ریــال بگوییــم؟ ل
 کــه واحــد پــول ایــران تومــان باشــد. البتــه ایــن هــم هنــوز قطعــی نشــده 
ــتیم.  ــه ای نداش ــر برنام ــذف صف ــرای ح ــذا ب ــرود؛ ل ــس ب ــه مجل ــد ب و بای
رئیــس کل بانــک مرکــزی توضیــح داد: انباشــتی از تحریم هــای ســال های 
گذشــته موجــب شــده تعــداد صفرهــای اســکناس ها زیــاد شــود و حــذف 
ــورم  ــداری ت ــات و پای ــه از ثب ــود ک ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی ــر در زمان صف

ــم.  ــدا کنی ــان پی ــی اطمین تک رقم
وی بــا بیــان اینکــه شــاید ظــرف یکــی دو ســال آینــده شــرایط خوبــی بــرای 
حــذف صفــر باشــد، گفــت: بــا توجــه بــه رونــد تــورم تک رقمــی کــه شــاهد 
آن هســتیم، بــا اســتمرار ایــن رونــد در دو یــا ســه ســال دیگــر شــرایط بــرای 

حــذف صفــر فراهــم می شــود.

وزیــر ارتباطــات اجــرای فــاز ســوم و پایانــی شــبکه ملــی اطالعــات را بــه پــس 
از انتخابــات ریاســت  جمهــوری موکــول کــرد. محمــود واعظــی در حاشــیه دیــدار 
ــاره  ــی درب ــه توضیحات ــه ارائ ــان وزارت ارتباطــات ب ــان و کارکن ــا معاون ــوروزی ب ن
مهم تریــن برنامه هــای فــاوای ایــران در ســال جــاری پرداخــت. محمــود واعظــی 
بــا اشــاره بــه رشــد اقتصــادی صورت گرفتــه در ایــن بخــش عنــوان کــرد: در ســال 
گذشــته بیــش از ۷۰۰ هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــد کــه امیدواریــم امســال 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــوزه ارتباط ــتغال در ح ــدی اش ــش ۳۰ درص ــا افزای را ب
بــا ۱۳۰ هــزار موقعیــت شــغلی جدیــد دنبــال کنیــم. وی همچنیــن اظهــار کــرد: 
ــی  ــای روحان ــز آق ــدی نی ــوری در دوره بع ــت  جمه ــرای ریاس ــه ب ــن گزین بهتری
ــد وعده هــای  اســت کــه در صــورت محقــق شــدن ایــن مســئله دولــت می توان
خــود را در صــورت اشــتغال و رشــد اقتصــادی نهایــی کنــد. وزیــر ارتباطــات در 
 بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود نیــز بــه شــبکه ملــی اطالعــات اشــاره کــرد 
و گفــت: قــرار بــر آن بــود کــه فــاز نهایــی شــبکه ملــی اطالعــات اردیبهشــت مــاه 
و همزمــان بــا روز جهانــی ارتباطــات رونمایــی و راه انــدازی شــود؛ امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه فضــای انتخاباتــی در کشــور حاکــم اســت، بنــا بــر آن گذاشــتیم کــه 
فــاز ســوم ایــن طــرح پــس از انتخابــات رونمایــی شــود. وی دربــاره وضعیــت 
ارتباطــات کشــور در نــوروز امســال هــم توضیــح داد: نتیجــه ارزیابی هــای 
ــات  ــررات ارتباط ــن مق ــازمان تأمی ــت اداری از س ــان وق ــا پای ــه ت صورت گرفت
ــه  ــده، آنک ــلم ش ــی ها مس ــق بررس ــه طب ــه آنچ ــد؛ البت ــد ش ــت خواه دریاف
وضعیــت ارتباطــات بــه مراتــب نســبت بــه ســال های قبــل بهتــر شــده اســت.

ــاه از ســال ۱۳9۵ نشــان داد بخــش مســکن ســال  ــن م آمارهــای آخری
گذشــته را بــدون تغییــر چندانــی در قیمــت و تعــداد معامــالت پشــت ســر 
ــود  ــرای ســرمایه گذاری و نب ــل بخــش خصوصــی ب ــدم تمای گذاشــت. ع
ــرای  ــه دار شــدن انتظــارات ب ــوی در بخــش تقاضــا باعــث ادام ــروی ق نی
ورود بــه دوره پیــش رونــق مســکن شــد. افزایــش ۵.۴ درصــدی تعــداد 
ــد نشــان دهنده ســالی  ــه ۱۳9۴ نمی توان معامــالت ســال ۱۳9۵ نســبت ب
شــکوفا در بــازار مســکن باشــد. بــا ایــن حــال نوســانات سینوســی ســال 
گذشــته تصویــری از شــرایط ملتهــب در ایــن بخــش به ویــژه در نیمــه دوم 
را نشــان داد. امــا دریافــت یــک نشــانه بعــد از پنــج ســال بی خبــری تــا 
حــدودی بــه شــفاف شــدن شــرایط بخــش مســکن کمــک کــرد. آگاهــی 
از وجــود ۲.۵ میلیــون واحــد مســکونی خالــی در کشــور پاســخی بــه علــت 
طوالنــی شــدن دوره رکــود ۴.۵ ســاله ایــن بخــش بــود. در شــرایطی کــه 
تــا قبــل از سرشــماری ســال گذشــته آمارهــا از وجــود ۱.۷ میلیــون واحــد 
ــن سرشــماری  ــج آخری مســکونی مــازاد در کشــور حکایــت داشــت، نتای
عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱۳9۵ نشــان داد تعــداد واحدهــای 
مســکونی خالــی در کشــور بــه ۲ میلیــون و ۵۸۷ هــزار و 6۰۷ واحد رســیده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد واحدهــای مســکونی خالــی در 
ــه  ــوده؛ ب ــون و 66۳ هــزار و ۴۱۲ واحــد ب ــا یــک میلی ــر ب ســال ۱۳9۰ براب
ــه  ــی ب ــد خال ــزار و ۱9۵ واح ــته 9۲۴ ه ــال گذش ــج س ــی پن ــی ط عبارت

واحدهــای مســکونی خالــی کشــور اضافــه شــده اســت.
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ـــمـــاره 396 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

بدون مجوز سازمان حمایت

افزایش قیمت لبنیات، تخلف است
ــاد  ــر جه ــور دام وزی ــاون ام مع
کشــاورزی بــا بیــان اینکــه هــر 
ــدون  ــت ب ــش قیم ــه افزای گون
مجــوز ســازمان حمایــت، تخلف 
اســت، گفــت: قیمــت شــیر 
اســت.  نکــرده  تغییــر  خــام 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــن رکن حس
ــان قیمــت دو ســال گذشــته شــیر را عرضــه  ــا هم ــدار ب دام
ــرای  ــی ب ــای لبن ــت فرآورده ه ــه قیم ــزود: فاصل ــد، اف می کن
مصرف کننــده و تولیدکننــده بســیار زیــاد شــده و ایــن مســئله 

تولید را به مخاطره انداخته است. 
وی گفــت: متأســفانه حلقه هــای واســط در مســیر تولیــد تــا 
ــی  ــش قیمــت فرآورده هــای لبن ــی افزای ــل اصل عرضــه، عام

اســت. 
ــون  ــزود: هم اکن ــاد کشــاورزی اف ــر جه معــاون امــور دام وزی
قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم شــیرخام از دامــدار حداکثــر ۱۲۰۰ 
تــا ۱۲۵۰ تومــان اســت. رکنــی گفــت: بــرای افزایــش قیمــت 
ــده  ــت از مصرف کنن ــد ســازمان حمای ــی بای فرآورده هــای لبن
و تولیدکننــده مجــوز صــادر کنــد و هرگونــه افزایــش قیمــت 

بــدون مجــوز ایــن ســازمان، تخلــف اســت. صداوســیما

مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد
حســن کریمــی ســنجری، کارشــناس صنعــت خــودرو، گفــت: 
ــرای افزایــش اشــتغال در صنعــت  ســریع ترین راه ممکــن ب
خــودرو، تمرکــز بــر مونتــاژ خــودرو بــرای صــادرات بــه خــارج 

از کشــور اســت. 
حســن کریمــی ســنجری اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــرای  ــاژکار ب ــت مونت ــک صنع ــران، ی ــودروی ای ــت خ صنع

مصــرف داخــل اســت. 
ــا هــدف  ــاژ ب ــد از مونت ــن صنعــت بای ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــود  ــادرات ش ــرای ص ــاژ ب ــه مونت ــل ب ــل تبدی ــرف داخ مص
ــب  ــی اشــتغال جال ــاژ خــودروی صادرات ــرد: مونت ــح ک تصری

ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــی ایج ــازان داخل ــی در خودروس توجه
ــار  ــه در کن ــه داد: البت ــت خــودرو ادام ــن کارشــناس صنع ای
مونتــاژ بــا هــدف صــادرات، هــدف دیرینــه خودروســاز شــدن 
ــاز  ــا در راه خودروس ــود؛ ام ــری ش ــان پیگی ــد همچن ــز بای نی

ــود.  ــرای صــادرات غافــل ب ــاژ ب ــد از مونت شــدن نبای
وی افــزود: بــرای مونتــاژ خــودرو بــا هــدف صادراتــی بایــد بــا 
ــش روز  ــکاری و از دان ــی هم ــر بین الملل ــازان معتب خودروس
صنعــت خودروســازی جهــان اســتفاده کــرد کــه خوشــبختانه 
ســال گذشــته چنــد قــرارداد در ایــن زمینــه بــا خودروســازان 

خارجــی منعقــد شــد. 
 کریمــی ســنجری بــا بیــان اینکــه بایــد خودروســازان 
و قطعه ســازان بین المللــی ترغیــب بــه ســرمایه گذاری در 
ایــران شــوند، تصریــح کــرد: امیدواریــم کــه بــا اقدامــات آغــاز 
ــی در صنعــت  ــا خودروســازان بین الملل شــده در همــکاری ب
خــودرو، شــاهد رشــد کمــی و کیفــی خودروهــای تولیــدی در 

داخــل باشــیم. عصــر خــودرو

 افزایش قیمت طال و سکه 

در پی صعود نرخ جهانی
ــازار  ــه تشــریح وضعیــت ب رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر ب
ــوروز پرداخــت  ــی طــال و ســکه در روزهــای ن  داخلــی و جهان
ــت  ــش قیم ــی، افزای ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــرد ک ــوان ک و عن
ــرخ ســکه و طــال در  ــودی شــدن ن ــی طــال باعــث صع جهان

ــد. ــی ش ــازار داخل ب
ــدود  ــوروز و در ح ــای ن ــت: در روزه ــتی آرای گف ــد کش  محم
ــه ای رقــم خــورد کــه تقاضــا  ــه گون دو هفتــه اخیــر شــرایط ب
بــرای ســکه کاهــش پیــدا کــرد و در آن مقطــع زمانــی قیمــت 
ســکه نزولــی شــد؛ امــا ایــن رونــد کاهشــی باقــی نمانــد و در 
دو هفتــه اخیــر دوبــاره افزایــش قیمــت جهانــی طــال باعــث 
ــد صعــودی مواجــه شــود  ــا رون ــار دیگــر ســکه ب ــه ب شــد ک
و حرکــت کاهشــی کــه بــرای ســکه آغــاز شــده بــود، ادامــه 

پیــدا نکنــد. 
ــازار  وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر قیمــت جهانــی طــال در ب
جهانــی افزایــش یافتــه و همیــن افزایــش تأثیــر خــود را بــر 
ــازار  ــه قیمــت ب ــا وجــود آنک ــود و ب ــی گذاشــته ب ــازار داخل ب
داخلــی بــه صــورت رســمی فعالیــت نداشــت، بــا ایــن حــال 
ایــن افزایــش اتفــاق افتــاد و قیمــت طــالی ۱۸ عیــار از نــرخ 
ــزار و ۲۰۰  ــه ۱۱۷ ه ــالت ب ــتانه تعطی ــان در آس ــزار توم ۱۱۵ ه
ــح کــرد: امــا  ــدا کــرد. کشــتی آرای تصری تومــان افزایــش پی
ــرخ ارز و  ــت ن ــه وضعی ــته ب ــازار بس ــا در ب ــا قیمت ه مطمئن
قیمــت جهانــی طــال دســتخوش تغییراتــی خواهــد شــد. مهر

چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟
آمارهــای رســمی گویــای آن اســت کــه بخــش جالــب 
از  اینترنــت  بــه  دسترســی  بــرای  ایرانیــان  از  توجهــی 
گوشــی همــراه بهــره می گیرنــد و بدیــن ترتیــب بیــش 
 از ۲۷ میلیــون کاربــر اینترنــت موبایــل در ایــران وجــود 

دارد.
 اگرچــه آمارهــای ۱۲ ماهــه ای کــه وضعیــت ارتباطــی ایــران 
ــر  ــوز منتش ــد هن ــان می ده ــف را نش ــای مختل در بخش ه
ــن  ــای ای ــته گوی ــال گذش ــه س ــای 9 ماه ــا آماره ــده، ام نش
نکتــه اســت کــه در زمینــه اینترنــت تعــداد مشــترکان پهــن 
بانــد ســیار بیــش از ۲۷ میلیــون و ۱۷۰ هــزار و 6۱9 نفــر بــوده 
و تعــداد مشــترکان پهــن بنــد ثابــت بــه بیــش از 9 میلیــون و 

ــر رســیده اســت.  ۳۱۸ هــزار و 9۴۳ کارب
امــا در حــوزه ارتباطــات موبایلــی همچنــان حــدود نیمــی از 
ــال  ــر فع ــت بی اســتفاده و غی ســیم کارت های کشــور در حال

قــرار دارنــد. 
ارتباطــات  وزارت  ســوی  از  منتشرشــده  آمارهــای  طبــق 
 ۱۵۱ بــر  بالــغ  کشــور  در   ۱۳9۵ ســال  آذر  پایــان   تــا 
اپراتورهــای  ســوی  از  ســیم کارت  هــزار   ۸۸۰ و   میلیــون 
 مختلــف )همــراه اول، ایرانســل، رایتــل و تالیــا( واگــذار 
ــا ۸۰  ــور تنه ــال کش ــیم کارت های فع ــداد س ــا تع ــده؛ ام  ش
 میلیــون و ۵۲۰ هــزار و ۲۴9 مــورد بــوده و بدیــن ترتیــب 
می تــوان گفــت همچــون ســال های گذشــته همچنــان حــدود 
ــرار  ــال ق ــت غیرفع ــور در حال ــیم کارت های کش ــی از س  نیم

دارند. ایران جیب

 متوسط بارش های کشور 

به 196 میلیمتر رسید
ارتفــاع کل ریزش هــای جــوی از 
ــی 96- ۱۳9۵  ــال آب ــدای س ابت
روز  تــا   )9۵ مهرمــاه  )اول 
گذشــته )یکشــنبه ۱۳ فروردین( 
بــه بیــش از ۱96 میلیمتر رســید. 
ــت  ــرکت مدیری ــزارش ش ــه گ ب
ــدار  ــن مق ــور، ای ــع آب کش مناب
میانگیــن دوره هــای مشــابه  بــا  بارندگــی در هم ســنجی 
ــه  ــبت ب ــش و نس ــد افزای ــر( ۸ درص ــدت )۱۸۲ میلیمت درازم
ــد  ــر( ۷ درص ــته )۱۸۴ میلیمت ــی گذش ــال آب ــابه س دوره مش
ــم  ــزارش، حج ــن گ ــه ای ــر پای ــد. ب ــان می ده ــش را نش افزای
بارش هــا در مــدت یادشــده معــادل ۳۲۳ میلیــارد و ۱۳ 
در  مــدت  ایــن  در  اســت.  بــوده  مکعــب  متــر  میلیــون 
حوضه هــای آبریــز دریــای خــزر ۲۵۵ میلیمتــر، خلیــج فــارس 
 ۱۴۳ ارومیــه  دریاچــه  میلیمتــر،   ۳۳۸ عمــان  دریــای  و 
ــرق ۵6  ــرزی ش ــر، م ــزی ۱۳۴ میلیمت ــالت مرک ــر، ف میلیمت
ــه ثبــت رســیده  ــارش ب میلیمتــر و قــره قــوم ۱۴۸ میلیمتــر ب

است.

خرید تضمینی گندم در کشور آغاز شد
ــی  ــا برداشــت اولیــن محموله هــای گنــدم در مناطــق جنوب ب
ــل آن  ــان و سیســتان و بلوچســتان و تحوی اســتان های کرم
ــل  ــران، فص ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــد ش ــز خری ــه مراک ب
جدیــد خریــد تضمینــی گنــدم کشــور آغــاز شــد. مدیــر عامــل 
ــی  ــد تضمین ــاز خری ــران از آغ ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ش
گنــدم در ســال جدیــد خبــر داد و گفــت: بــا شــروع برداشــت 
گنــدم در مناطــق جنوبــی اســتان های کرمــان و سیســتان و 
ــه مراکــز  بلوچســتان، اولیــن محموله هــای ایــن محصــول ب
ــات  ــما عملی ــد و رس ــل داده ش ــرکت تحوی ــن ش ــد ای خری

خریــد تضمینــی گنــدم در کشــور کلیــد خــورد. 
ــد  ــدم تولی ــای گن ــن محموله ه ــزود: اولی ــری اف ــی قنب عل
داخلــی در منطقــه حســین آباد قلعــه گنــج در اســتان کرمــان 
و منطقــه ســرباز در اســتان سیســتان و بلوچســتان خریداری 
و بــه مراکــز خریــد تحویــل داده شــده اســت. معــاون وزیــر 
ــا  ــی ب ــدم معمول ــال گن ــرد: امس ــار ک ــاورزی اظه ــاد کش جه
ــا  ــدم دروم ب ــان و گن ــی ۱۳۰۰ توم ــوب و تضمین ــت مص قیم
قیمــت ۱۳۳۰ تومــان از کشــاورزان خریــداری می شــود. 
قنبــری خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته بــا خریــد 
ــن  ــی در تأمی ــدم، خودکفای ــن گن ــون ت ــی ۱۱/۵ میلی تضمین
ایــن محصــول و امــکان صــادرات آن بــرای کشــور رقــم خــورد 
ــی  ــب، پیش بین ــرایط مناس ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی و امس
می شــود کــه حــدود ۱۱ میلیــون تــن گنــدم خریــداری شــود 
ــر ــدوام داشــته باشــد. مه ــدم ت ــی و صــادرات گن وخودکفای

سامانه سهام عدالت بازگشایی شد
ســامانه ســهام عدالــت از روز دوشــنبه ۱۴ فروردین مــاه 
بنــا بــر اعــالم قبلــی ســازمان خصوصی ســازی در دســترس 
قــرار گرفــت. گفتنــی اســت دولــت قبــال اعــالم کــرده بــود کــه 
ســامانه ســهام عدالــت از ۳۰ اســفند 9۵ تــا ۱۴ فروردیــن 96 
از دســترس خــارج خواهــد شــد کــه بــر ایــن اســاس، اکنــون 
ایــن ســامانه در دســترس اســت. از زمــان رونمایــی ســامانه 
ســاماندهی ســهام عدالــت، بیــش از ۴9 میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
ــه  ــه ســامانه ب ــا مراجعــه ب نفــر از مشــموالن می توانســتند ب
ــاب  ــن صورتحس ــرای گرفت ــانی www.samanese.ir ب نش
خــود اقــدام کننــد کــه بــر ایــن اســاس، تــا روز پایانــی ســال 
ــش از  ــه، بی ــا دو هفت ــی تنه ــفندماه( و ط ــته )۳۰ اس گذش
ــده  ــامانه پیش بینی ش ــه س ــموالن ب ــر از مش ــون نف ۲۸ میلی
ــازمان  ــن س ــی ای ــه پیش بین ــی ک ــد؛ در حال ــه کردن مراجع

مراجعــه ۱۲ تــا ۱۳ میلیــون نفــر بــود. ایرنــا

 مودیان مالیاتی تا پایان فروردین 

فرصت دارند
ــنامه ای  ــدور بخش ــا ص ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س رئی
مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره 
ــرد.  ــد ک ــاه ۱۳96 تمدی ــن م ــا ۳۱ فروردی ــتان ۱۳9۵ را ت زمس
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س ــژاد، رئی ــل تقوی ن ــید کام س
کشــور، طــی بخشــنامه ای اعــالم کــرد: نظــر بــه مصــادف بــودن 
مهلــت ارائــه اظهارنامــه دوره چهــارم )فصــل زمســتان( ســال 
ــت های  ــه درخواس ــه ب ــا توج ــوروز و ب ــالت ن ــا تعطی ۱۳9۵ ب
مودیــان موضــوع نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده و بــه 
منظــور تکریــم مودیــان و فراهــم آوردن زمینــه اجــرای تکالیــف 
قانونــی بــرای آنــان، بنــا بــر اختیــار حاصــل از قانــون و مقــررات 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، مودیــان می تواننــد اظهارنامــه دوره 
چهــارم مالیاتــی )فصــل زمســتان( ســال ۱۳9۵ را تا پایــان روز 

سه شــنبه ۳۱ فروردین مــاه ۱۳96 ارائــه کننــد. 
آمــده اســت: مودیــان مالیاتــی کــه  ایــن بخشــنامه  در 
ــزوده فصــل زمســتان ســال  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی اظهارنام
ــد در  ــد، می توانن ــه کنن ــن ۱۳96 را ارائ ــا ۳۱ فروردی ۱۳9۵ را ت
ــه  ــدم ارائ ــم ع ــی، از بخشــودگی جرائ صــورت درخواســت کتب
اظهارنامــه و تأخیــر در پرداخــت مالیــات و عــوارض متعلــق در 
موعــد مقــرر بــرای دوره مزبــور اســتفاده کننــد. بــر این اســاس 
مودیــان مالیــات بــر ارزش افــزوده می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ســامانه اینترنتــی بــه نشــانی WWW.EVAT.IR نســبت بــه 
ارائــه اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده 

ــا تاریــخ ۳۱ فروردیــن اقــدام کننــد. ایســنا حداکثــر ت

میوه یک ساله 19 درصد گران شد
بانــک مرکــزی در آخریــن گــزارش ارزانــی و گرانــی کاالهــا 
ــت دو  ــرد قیم ــالم ک ــه ۲۷ اســفند، اع ــی ب ــه منته در هفت
ــود؛  ــا افزایــش مواجــه ب ــوه ب ــی ســبزی و می گــروه کاالی
ــران شــد.  ــوه یک ســاله ۱9 درصــد گ ــن اســاس می ــر ای ب
بــر اســاس گــزارش رســمی بانــک مرکــزی قیمــت لبنیات، 
ــای  ــکر و چ ــد و ش ــرغ، قن ــت، م ــج، گوش ــرغ، برن تخم م
ــازه  ــبزی های ت ــوه و س ــرخ می ــا ن ــت؛ ام ــده اس ارزان ش
بــاال رفتــه و روغــن نباتــی، گوشــت قرمــز و حبوبــات نیــز 
بــدون تغییــر قیمــت بــوده اســت. بــر ایــن اســاس قیمــت 
ــد و شــکر ۱.9 درصــد،  ــات یک ســاله ۰.۳ درصــد و قن لبنی

کاهــش یافــت. ایمنــا

بهره برداری از تمام واحدهای مسکن مهر اصفهان در سال 96کمیسیون اروپا دامپینگ فوالد ایران را رد کرد

رشد ۱۴ درصدی پروازها
وزارت راه و شهرســازی آمــار پروازهــای صورت گرفتــه از ۲۵ اســفندماه ۱3۹۵ تــا ۱۲ فروردین مــاه ۱3۹۶ را منتشــر کــرده کــه برایــن 
اســاس تعــداد پروازهــای صــورت گرفتــه در فرودگاه هــای داخلــی از ۲۵ هــزار و ۵۰۰ پــرواز عبــور کــرده اســت. ایــن آمــار نشــان از 

رشــد ۱۴ درصــدی پروازهــا در نشســت و برخاســت دارد.

در قاب تصویر قیمت روز خودرو

تیبا

SE111 پراید
 ۲۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

پراید 131
 ۲۰ میلیون 

و 6۰۰ هزار تومان

3۰ میلیون تومانپژو ۴۰5

EF۷ سمند
 3۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

پژو پارس سال
 36 میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰6 تیپ 5
 3۷ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان

 ۲۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان

یو
رش

س:آ
عک
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حتما بخوانید!
بازگشایی زاینده رود و افزایش ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــی  ــی را ط ــل مختلف ــود، مراح ــی خ ــان در زندگ انس
می کنــد کــه نهایــت آن دوران ســالمندی اســت و طی 
فرآینــد رشــد خــود، تجربیــات مختلفــی را بــه دســت 
مــی آورد کــه ســالمندی مرحلــه انباشــته شــدن 
ــل  ــر مراح ــه اگ ــی ک ــت؛ دوران ــات اس ــن تجربی ای
پیشــین را بــا موفقیــت ســپری کــرده باشــیم، طبــق 
ــد،  الگــوی رشــدی کــه روان شناســان ترســیم کرده ان
ــوی  ــی و معن ــق شــدن نیازهــای متعال ــه محق  مرحل

است.
 مدیرگــروه پرســتاری ســامت جامعــه و ســالمندی 
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
کیمیــای وطــن گفــت: اگــر بعضــی نیازهــای زیســتی 
ــوان  ــرآورده نشــود، نمی ت ــی ب ــول زندگ انســان در ط
در دوران ســالمندی از فــرد انتظــار رفتارهــای متعــادل 

اجتماعــی را داشــت.
    بسیاری مشکالت سالخوردگان

بســیاری  و  تنــوع  داد:  ادامــه  کشــوری  دکتــر 
فرآینــدی طبیعــی  مشــکات در دوره ســالمندی 
اســت؛ زیــرا قــوای جســمی و ذهنــی آنــان بــه مــرور 
زمــان تحلیــل مــی رود؛ از ایــن رو شــاید هیــچ دوره ای 
از زندگــی ماننــد دوران ســالخوردگی پرمســئله و 
نگران کننــده نباشــد؛ بــه همیــن دلیــل ســالخوردگان 
ــا  ــی ب ــازگاری فراوان ــه س ــتن ب ــالم زیس ــرای س ب

ــد.  ــاز دارن ــون نی ــط پیرام محی

وی افــزود: ســالمندی دوران پراهمیتی اســت؛ دورانی 
اســت کــه انســان پــس از طــی ســال های متمــادی 
می توانــد از ســال های ســپری شــده عمــر بهــره 
بگیــرد؛ از ایــن رو ســالمندی پایــان زندگــی نیســت 
 بلکــه می توانــد دوران ســرزندگی، نشــاط و عزتمنــدی 

باشد. 
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: ســالمندی دوران 
 پختگــی، ورزیدگــی و زمان احســاس بی نیازی اســت 
ــه  ــیدگی ب ــال و رس ــوی کم ــه س ــیر ب ــت س و فرص
ــری  ــی، پی ــامی و ایران ــگ اس ــتن. در فرهن خویش
ــه  ــه ب ــایند، بلک ــه ناخوش ــک کلم ــوان ی ــه عن ــه ب ن
صــورت کمــال حکمــت، خردمنــدی و فرزانگــی تلقــی 
ــه ای  ــوان مرحل ــه عن ــد ب ــن رو می توان می شــود. از ای

ــد.  ــه حســاب آی ــی ب ــدر در زندگ ــر و گرانق مؤث
مدیــر گــروه پرســتاری ســامت جامعــه و ســالمندی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفت: ایــن واقعیت 
ــالمندی  ــخن از س ــب س ــت؛ اغل ــد پذیرف ــز بای را نی
ــه  ــی می شــود ک ــف و سســتی تلق ــا ضع ــرادف ب مت
ناشــی از محدودیــت انســان در جنبه هــای فیزیکــی 
ــری  ــل پی ــی و عل ــیر تکامل ــناخت س ــا ش ــت. ب اس
می تــوان تــا حــدی از ناتوانی هــا پیشــگیری و در 
ــم  ــوان جس ــا ت ــالمند را ب ــری س ــدرت فک ــت ق نهای

ــرد. ــراه ک وی هم
    جایگاه سالمندان

ــگاه ســالمندان  ــه جای ــان اینک ــا بی ــر کشــوری ب دکت
در خانــه و خانــواده بایــد حفــظ شــود و مــورد 

ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــد تصری ــرار گیرن ــرام ق احت
ــود،  ــرار نش ــتی برق ــن درس ــن االن قوانی ــر از همی اگ
ــر  ــد. ب ــد ش ــکل خواه ــار مش ــالمندان دچ ــده س آین
ــاس  ــر اس ــی ب ــر کس ــت ه ــب اس ــا واج ــه م هم
ظرفیــت و مجموعــه خــود تــاش کنــد تــا بتــوان بــه 
کمــک یکدیگــر در جهــت برطــرف کــردن مشــکات 

ســالمندان گام برداریــم. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه الزم اســت در راســتای بهبــود 
رونــق زندگــی افــراد ســالمند بــه ویــژه مــوارد رفاهــی، 
درمانــی و توانبخشــی تــاش بیشــتری صــورت 
ــاش هســتیم شــرایطی در  ــرد: در ت ــار ک ــرد، اظه گی
جامعــه فراهــم شــود تــا در شــأن ســالمندان باشــد. 
پرســتاری  تخصصــی  دکتــری  دانش آموختــه   
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــه ب ــوان و کم تجرب ــدان ج ــی از فرزن ــی برخ گاه
علــت بی حوصلگــی یــا غــرور یــا موقعیت هــای 
ــه  ــان ک ــود را آن چن ــر خ ــن پی ــق والدی ــغلی، ح ش
شایســته اســت بــه جــا نمی آورنــد؛ ولــی نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه برخــورد متکبرانــه بــا پــدر و مــادر 

ــت.  ــی اس ــت اله ــه نعم ــی ب ناسپاس
ــی در  ــت: شــیوه زندگ ــه گف ــر کشــوری در خاتم دکت
دوره ســالمندی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در آن بــه 
ــردی، ورزش مناســب  ــل بهداشــت ف ــواردی از قبی م
و تغذیــه متعــادل توجــه شــود؛ همچنیــن بــا حضــور 
فعــال در جامعــه و خانــواده می تــوان بــه یــک 
ســالمندی تــؤام بــا نشــاط و ســامتی دســت یافــت. 

مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن: 

 سالمندی، فصل جدید زندگی 
با کوله باری از تجربه 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 

پرداخت شد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: بیــش از 4 هــزار میلیــارد 
ریــال تســهیات اقتصــاد مقاومتی 
ــده  ــت ش ــتان پرداخ ــن اس در ای
اســت. قاســم ســلیمانی دشتکی 
ــش از 4  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــهیات  ــال تس ــارد ری ــزار میلی ه
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان پرداخــت شــد، اظهــار داشــت: 
ــدی  ــای تولی ــه واحده ــال ۹۵ ب ــهیات در س ــزان تس ــن می  ای
ــزار  ــش از 2 ه ــرد: بی ــوان ک ــد. وی عن ــت ش ــی پرداخ و صنعت
میلیــارد ریــال از ایــن تســهیات بــه صــورت مســتقیم پرداخــت 
ــرد:  ــوان ک ــاری عن ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــت. اس ــده اس ش
واحدهــای صنعتــی و کشــاورزی ایــن اســتان از ایــن تســهیات 
برخــوردار شــده اند. پرداخــت تســهیات و حــل مشــکات 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی، نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال 
ــن  ــتر ای ــعه بیش ــرای توس ــه ب ــته و زمین ــتان داش ــن اس در ای

استان فراهم شده است. خبر فارسی

 رونق و احیای دوباره قهوه انوشه 

در آران و بیدگل
ــاد  ــی« نوش آب ــی »اوی ــه تاریخــی شــهر زیرزمین ــر مجموع مدی
اعــام کــرد: 24 هــزار گردشــگر نــوروزی از آغــاز تعطیــات 
نــوروزی تاکنــون از ایــن مجموعــه تاریخــی دیــدن کردنــد. 
ــه  ــگر ب ــزان ورود گردش ــن می ــرد: ای ــار ک ــافعی اظه ــاس ش عب
شــهر تاریخــی نوش آبــاد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
پیــش 10 درصــد افزایــش داشــته اســت. وی افــزود: موقعیــت 
جغرافیایــی، نزدیکــی بــه تهــران و مرکــز کشــور و فعالیــت 
گســترده انجمن هــا و مــردم نوش آبــاد از جملــه عوامــل جــذب 
ــح  ــافعی تصری ــت. ش ــی اس ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ــگر ب گردش
ــی،  ــهر زیرزمین ــامل ش ــاد ش ــگری نوش آب ــیر گردش ــرد: مس ک
مســجد جامــع، مســجد امــام علــی)ع(، قلعــه خشــتی ســیزان 
ــر گــردی اســت کــه مســیر مســجد امــام علــی)ع(  ــور کوی و ت
ــا  ــده ت ــزی ش ــاده برنامه ری ــورت پی ــه ص ــع، ب ــجد جام ــا مس ت
ــا  ــن شــهر آشــنا شــوند. وی ب ــار تاریخــی ای ــا آث گردشــگران ب
اشــاره بــه برگــزاری آییــن جان بخشــی بــه قهــوه انوشــه در ســال 
ــق  ــاهد رون ــاق ش ــن اتف ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــح ک ــته تصری  گذش
و احیــای دوبــاره قهــوه انوشــه هســتیم. وی بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــذا در  ــگری غ ــت گردش ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــزی ب برنامه ری
ــه  ــار قهوه خان ــاح چه ــاهد افتت ــال ش ــزود: امس ــهر اف ــن ش ای
توســط بخــش خصوصــی هســتیم کــه از نتایــج رونــق ایــن نــوع 

ــا ــت. ایمن ــاد اس ــگری در نوش آب گردش

اخبار کوتاه

احتمال سرمازدگی درختان در کرمان
ــی  کارشــناس اداره کل پیش بین
کرمــان  اســتان  هواشناســی 
اعــام کــرد: روز چهارشــنبه هفته 
جــاری بــا کاهــش دمــا مواجــه 
احتمــال  و  بــود  خواهیــم 
ســرمازدگی درختــان به ویــژه در 
شــمال و غــرب اســتان دور از 
انتظــار نیســت؛ بنابرایــن از کشــاورزان درخواســت داریــم تــا 
تدابیــر الزم را بیندیشــند. میتــرا یــاوری بــه میــزان بارندگی هــا 
در روز 13 فرودیــن مــاه اشــاره و عنــوان کــرد: شــهر کرمــان در 
ــه  ــر بارندگــی داشــته اســت؛ ب ــان 2.4 میلیمت ــن مدت زم ای
طــور کلــی شهرســتان کرمــان در ســال زراعــی جــاری 80.8 
میلیمتــر بارندگــی داشــته و ایــن در حالــی اســت که در ســال 
زراعــی ســال گذشــته 111.2 میلیمتــر بارندگی را در شهرســتان 
کرمــان شــاهد بوده ایــم. یــاوری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در 
ــی رخ  ــته بارندگ ــهداد در روز گذش ــم و ش ــتان های ب شهرس
نــداده، ادامــه داد: دشــت خــاک بــا 7.8 میلیمتــر و پــس از 
آن رایــن بــا 7 میلیمتــر، بیشــترین بارندگی هــا را در روز 
گذشــته داشــته اند. وی اعــام کــرد: رابــر بــا 470.6 میلیمتــر 
ــود  ــه خ ــاری ب ــی ج ــال زراع ــا را در س ــترین بارندگی ه بیش
اختصــاص داده و کمتریــن بارندگی هــا متعلــق بــه شــهداد بــا 

17.7 میلیمتر بارندگی است. ایسنا

لزوم ترویج ورزش همگانی در یزد
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــت:  ــامت گف ــوزه س ــت در ح ــتاوردهای دول ــت از دس حراس
ورزش همگانــی بایــد بــا جــذب مشــارکت تمــام دســتگاه ها 
در اســتان ترویــج داده شــود. »محمدعلــی طالبــی« در اولین 
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــت رئیس ــت هیئ نشس
صدوقــی یــزد در ســال ۹6 ضمــن تبریــک ســال جدیــد اظهــار 
کــرد: خوشــبختانه دولــت تدبیــر و امیــد در عرصــه ســامت 
دســتاورد بزرگــی داشــته و اســتمرار ایــن دســتاورد، بــر عهــده 
همــه مســئوالن به ویــژه دســت اندرکاران عرصــه ســامت 

کشــور و اســتان اســت.
 وی افــزود: توســعه و ترویــج ورزش همگانــی، یکــی از 
مســئولیت های وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــه عنــوان متولــی ســامت مــردم بــوده کــه بــرای تحقــق آن 

ــت.  ــتگاه ها الزم اس ــه دس ــارکت هم مش
ــد  ــاهد رش ــا ش ــرد ت ــدواری ک ــار امی ــه اظه ــی در ادام طالب
ــی در ســطح اســتان  شــاخص های ســامت و ورزش همگان
و کشــور باشــیم. گفتنــی اســت در مرکــز جامــع ارتقــای 
ســامت کارکنــان کــه شــامل واحــد تغذیــه، واحــد بهداشــت 
روان، مداخــات روان شــناختی، واحــد مامایــی، پزشــک 
عمومــی و آزمایشــگاه می شــود، وضعیــت ســامت کارکنــان 
ــود. ــی می ش ــتان بررس ــتگاه های اس ــایر دس ــگاه و س دانش

اخبار کوتاه

اصفهــان گفــت:  اســتان  فرهنگــی  میــراث   کل  مدیــر 
بازگشــایی زاینــده رود موجــب افزایــش چشــمگیر مســافران 
ــه  ــا اشــاره ب ــاری ب ــدون اللهی ــان شــد. فری ــوروزی اصفه ن
بازدیــد بســیار خــوب گردشــگران داخلــی و خارجــی از 
ــر روز 11  ــا ظه ــت: ت ــار داش ــان اظه ــی اصفه ــای تاریخ بناه

میلیــون گردشــگر  فروردیــن حــدود 4 
جاذبه هــای  و  تاریخــی  بناهــای  از 
ــا  ــه ب ــد ک ــد کردن گردشــگری اســتان بازدی
ــر  ــا ظه ــداد ت ــن تع ــی، ای ــدی افزایش رون
و  میلیــون   4 بــه  فروردین مــاه   12 روز 
ــان  ــا بی ــید. وی ب ــگر رس ــزار گردش 700 ه
اینکــه بــاز شــدن رودخانــه زاینــده رود 

ــوروز  ــی ن ــای پایان ــگران در روزه ــداد گردش ــش تع در افزای
ــه  ــا توجــه ب ــان داشــت: از ســویی ب ــوده اســت، بی ــر ب مؤث
اینکــه اســتان اصفهــان از جملــه اســتان های گــذری کشــور 
اســت و مســافران بــرای ســفر بــه بیشــتر شــهرهای کشــور 
و بازگشــت بــه شــهرهای خــود بایــد از ایــن اســتان عبــور 

کننــد، ایــن امــر نیــز در افزایــش گردشــگران تأثیــر داشــته 
ــوروز  ــه در ن ــی ک ــه برنامه های ــا اشــاره ب ــاری ب اســت. اللهی
ــرا  ــدگان اج ــرای بازدیدکنن ــی ب ــای تاریخ ــال در بناه امس
ــته  ــال گذش ــد س ــز همانن ــال نی ــرد: امس ــد ک ــده، تاکی ش
رویــداد فرهنگــی »نــوروزگاه« بــرای آشــنایی بیشــتر 
گردشــگران بــا آیین هــای نــوروزی و همچنیــن 
میــان  در  فرهنگــی  نشــاط  و  ایجــاد شــور 
گردشــگران از تاریــخ 2 فروردیــن لغایــت 7 
فروردین مــاه در کاخ مــوزه چهلســتون، مــوزه 
هنرهــای تزئینــی و میــدان نقــش جهــان 
برگــزار شــد. وی اضافــه کــرد: همچنیــن ایــن 
رویــداد فرهنگــی در 1۵ شهرســتان اســتان نیــز 
بــا تکیــه بــر میــراث ناملمــوس فرهنگــی مناطــق مختلــف 
اســتان ماننــد برگــزاری موســیقی نواحــی، برگــزاری تئاتــر 
ــوم  ــی آداب و رس ــوروزی، معرف ــات ن ــا موضوع ــی ب خیابان
عشــایر اســتان، برپایــی نمایشــگاه های صنایــع دســتی در 

ــر ــد. مه ــی ش ــتان و... اجرای ــطح اس س

بازگشایی زاینده رود و افزایش چشمگیر مسافران نوروزی
ــه  ــان گفــت: ب ــده انتظامــی اســتان اصفه جانشــین فرمان
ــان  ــاده ای اصفه ــات ج ــدی تلف ــش 2۵ درص ــال کاه دنب
ــوروز  ــر در تصادفــات ن ــزان آمــار مــرگ و می ــوروز، می در ن
کاهــش یافــت. بــه گــزارش معاونــت اجتماعــی فرماندهی 
انتظامــی اســتان اصفهــان، ســرهنگ حســین حســین زاده 

اظهــار داشــت: 20 درصــد جرائــم مهــم 
رانندگــی و 2۵ درصــدی تلفــات جــاده ای در 
ــه  ــوروز امســال نســبت ب ایــن اســتان در ن
مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش یافــت. 
وی بیــان داشــت: بــا تــاش مامــوران 
ــت  ــه رعای ــهروندان ب ــه ش ــس و توج پلی
ــی از 2۵  ــررات رانندگ ــی و مق ــول ایمن اص

اســفند گذشــته تاکنــون، جرائــم عــادی 10 درصــد و وقــوع 
ــه اســت.  ــم 20 درصــد کاهــش یافت ــم مه جرائ

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان افــزود: 
 در بخــش تصادفــات جــاده ای نیــز بــه لطــف خــدا 
ــی  ــررات راهنمای ــن و مق ــت قوانی ــه رعای و توجــه مــردم ب

ــه  ــان نســبت ب و رانندگــی، تلفــات جــاده ای اســتان اصفه
ــل، 2۵ درصــد کاهــش یافــت. ــوروزی ســال قب طــرح ن

ــه آمــار تصادفــات در جاده هــای ایــن  ــدون اشــاره ب  وی ب
ــات  ــز تصادف ــدت نی ــن م ــی ای ــرد: ط ــح ک ــتان تصری اس
ــت  ــش یاف ــمگیری کاه ــور چش ــه ط ــوت ب ــه ف ــر ب  منج
و ایــن در حالــی بــود کــه حجــم تــردد 
خودروهــا از مســیرهای ایــن اســتان نســبت 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــل افزای ــال قب ــه س ب
 ســرهنگ حســین زاده، ســرعت زیــاد را یکــی 
از تخلفاتــی دانســت کــه همــواره در جاده هــای 
ایــن اســتان حادثه ســاز شــده اســت و گفــت: 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــدن قوانی ــختگیر ش س
اینگونــه تخلفــات و همچنیــن نصــب دوربین هــا و نظــارت 
تصویــری در همــه مســیرهای اســتان و ارســال هوشــمند 
پیامــک تخلــف بــه گوشــی راننــدگان متخلــف باعــث 
ــتان  ــای اس ــاز در جاده ه ــرعت غیرمج ــف س ــش تخل کاه

ــوروز شــد. پلیــس در ن

در شهر

دادنامه
شعبه  بایگانی  ۹۵0۹۹8036170078۵شماره   : پرونده  شماره   ۹۵10100361711766: اباغنامه  شماره 

: ۹۵0۹1۹ تاریخ تنظیم :13۹۵/12/22  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای رضا رضائی مارچوبه به 

وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه به طرفیت آقای داود قاسمی و آقای مهدی کربائی حسین و 

آقای خدا کرم رئیسی زاده و خانم ایران دخت منوچهریان نائینی و آقای محمد حسین مظاهری به 

خواسته مطالبه مبلغ 210000000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 872104 باسررسید۹4/10/14 

و گواهینامه ی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه 

ذمه  اشتغال  بر  داللت  ابرازی که  تصویر مصدق مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  به  باتوجه  دادگاه 

خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف اباغ در دادگاه حاضر نگردیده 

و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 

انقاب در امور  مستندا به مواد 1۹8 ، ۵1۹ ، ۵1۵، ۵22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

مدنی و مواد 310 و 24۹ و 314 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 

حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 210000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

140۵0000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی ، تعرفه دفتر خدمات قضایی 

و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعامی 

از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر واعام می نماید 

رای صادره نسبت به خوانده ردیف آخر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل تجدید نظر 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان غیابی ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف مدت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد/. 

شماره :40447/ م الف  رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مهدی حاجیلو

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹۵/10/12  : تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵1301۵43  : دادنامه  شماره 

۹۵0۹۹803۵1300۵06 شماره بایگانی شعبه : ۹۵0۵70  پرونده کاسه 1300۵06 ۹۵0۹۹803۵ شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای محمود سیف الهی 

فرزند مهدی با وکالت آقای میاد مرادمندنیا فرزند فخرالدین به نشانی اصفهان - خیابان شیخ مفید 

بعد از چهارراه اول ساختمان اداری پایا طبقه چهارم - دفتر وکالت خوانده: آقای رمضان خدری فرزند 

المکان تجدید نظر خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه  شیمباری به نشانی مجهول 

خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک 4. تامین خواسته گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه  در خصوص 

دعوی محمود سیف الهی با وکالت میاد مرادمند نیا به طرفیت رمضان خدری بخواسته مطالبه وجه 

دو فقره چک به شماره های 3۹3720 مورخ ۹۵/۵/6 به مبلغ چهارصد میلیون ریال بانک کشاورزی 

انضمام هزینه  به  بانک کشاورزی  ریال  میلیون  دویست  مبلغ  مورخ ۹۵/۵/۵به  و شماره 38۹0۵2 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 

خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه 

خوانده را ایجاب می نماید وخوانده علیرغم اباغ وقت رسیدگی ازطریق نشر آگهی در دادگاه حاضر 

نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 1۹8 و ۵1۹و۵22 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310الی 31۵ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصلی خواسته ومبلغ بیست میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها تاز مان 

تادیه انها در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. /ک 

شماره :40433/ م الف  رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - اسداله طاوسی

دادنامه
پرونده  شماره   13۹۵/12/07: تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹70376۵01778: دادنامه  شماره 

:۹40۹۹803۵120086۵ شماره بایگانی شعبه : ۹۵0834  تجدیدنظر خواهان: 1. آقای حسن حرفرزند 

احمد 2. خانم مهناز حر فرزند احمد 3. خانم مژگان حر فرزند احمد 4. خانم مینا حر فرزند احمد 

۵. آقای حمید حر فرزند احمد با وکالت اقای یوسفعلی رستمی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان - 

خیابان شیخ صدوق ساختمان وکا طبقه سوم واحد 7 کدپستی 816476613۵ تجدیدنظر خوانده: 

آقای ولی اله نوری فرزند مرشد به نشانی مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره 

1200822 ۹۵0۹۹703۵ مورخ 13۹۵/0۵/04 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان گردشکار: دادگاه 

با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به 

شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 

1- حمید 2- حسن 3- مژگان 4- مینا ۵- مهناز شهرت همگی حر باوکالت آقای یوسفعلی رستمی 

نسبت به دادنامه شماره 822-۹۵/۵/4صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان متضمن صدور حکم 

ابطال سند رسمی صلح شماره 23411-۵۵/۵/2۵دفتر ۹ شهرری  به خواسته 1-  آنها  به بی حقی 

راجع به پاک ثبتی 4744/17واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 2- خلع ید از پاک موصوف به طرفیت 

آقای ولی اله نوری نظر به اینکه دادگاه بدوی بدون بررسی و رسیدگی به اصالت و صحت سند صلح 

شماره 23411-2۵3۵/۵/2۵دفتر ۹ شهرری که مورد ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان قرار گرفته و بدون 

اعتنا به شهادت نامه آقای اسماعیل نصیری ده سرخی در این راستا که مدت 14 سال آشپز مورث 

خواهانها بوده و امضاء وی ذیل شهادت نامه تحت شماره 60223-۹۵/1/13دفترخانه ۵۵ اصفهان 

گواهی شده )برگه استنادی برگ 41 پرونده( و نیز عدم توجه به پاسخ استعام شماره 107۹26234 

اینکه سابقه ای از خاصه  به  ۹۵410-۹۵/4/14رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان 

معامله سند صلح 23411-2۵3۵/۵/2۵دفتر ۹ شهر ری )که اشتباهًا دفتر 4 نوشته شده بود( بدست 

نیامد )برگه استنادی برگ ۵1 پرونده( اقدام به اصدار رأی نموده است که استدالل دادگاه در صدور 

رای فاقد توجیه قانونی است بنا به مراتب این دادگاه جهت احراز صحت و اصالت سند صلح مذکور 

قرار ارجاع به کارشناس رسمی امور ثبتی صادر و کارشناس منتخب پس از مراجعه به دفترخانه 162۹ 

تهران و کفیل دفتر ۹ شهرری نظریه خود را اعام که در پرونده مضبوط است مفاد گزارش کارشناسی 

که با تحقیق از سردفتر و قسمت فروش اوراق بهادار اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران انجام 

گرفته و بنا به اظهارات سردفتر حکایت از آن دارد که نامه شماره 438-۹4/4/27که رونوشت سند 

صلح 23411-۵۵/۵/2۵ دفتر به ضمیمه آن عنوان به ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان ارسال 

شده از این دفتر صادر نشده و امضاء ذیل نامه نیز جعل و مربوط به وی نمی باشد و دایره فروش 

اوراق بهادار در پاسخ استعام بازرسی ثبت اسناد و اماک کل تهران نیز اعام نموده ۵0 برگ اوراق 

شماره 10۹631 الی 10۹680 سری الف 7۹ ) که رونوشت سند صلح شماره 2۵3۵/۵/2۵-23411 

دفتر ۹ شهرری به شماره سریال 10۹67۵ سری الف 7۹ داخل در پنجاه برگ تحویلی است ( در تاریخ 

80/7/۵تحویل دفتر ۹ شهرری شده که سند صلح مذکور به تاریخ 2۵ سال قبل یعنی سال 2۵3۵ 

بر روی آن تنظیم شده و داللت بر جعل آشکار سند مذکور دارد لذا با توجه به عدم حضور خوانده در 

کلیه مراحل دادرسی و شهادت آقای اسماعیل نصیری ده سرخی به شرحی که گذشت و نیز ارسال 

رونوشت خاصه معامله سند صلح مذکور به منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان )ونه اصل 

آن( و نیز جعلی بودن امضاء نامه 438-۹4/4/27 سردفتر کفیل دفتر ۹ شهرری و نیز تنظیم تاریخ 

2۵3۵/۵/2۵بر روی سند صلح تنظیمی که ورقه سند مذکور بشماره سریال 10۹67۵ سری الف 7۹ 

در تاریخ 80/7/۵تحویل دفتر ۹ شهر ری شده و مجموع اوراق و محتویات پرونده که همگی داللت 

بر جعل سند صلح شماره 23411-2۵3۵/۵/2۵دفتر ۹ شهرری دارد مجعول بودن آن محرز و فاقد 

صحت و اصالت بوده و دادگاه تجدیدنظر مستندًا به مواد 348 و 3۵8 و ماده 71 قانون اسناد رسمی با 

صدور رأی به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به ابطال سند صلح شماره  23411-2۵3۵/۵/2۵دفتر 

۹ شهرری و خلع ید از خانه پاک 4744/17واقع در بخش 4 ثبت اصفهان صادر و اعام می نماید 

این رأی قطعی است./ س.م 

شماره :4041۵/م الف  رئیس دادگاه: محسن نصیریان مستشار دادگاه: محمد مجنون  شعبه 2۵ 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

دادنامه
پرونده  شماره   13۹۵/10/07: تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵14014۹0: دادنامه  شماره 

۹40 شعبه   ۹۹803۵  140 بایگانی شعبه :۹4122۹ پرونده کاسه 1118  :۹40۹۹803۵1401118شماره 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره۹۵0۹۹703۵14014۹0 آقای یدهللا 

تاالر کوچه سمیه پاک 16 آقای  به نشانی اصفهان-خ جی-خ  قاسمی جوجیلی فرزند محمدعلی 

عبدالرسول نظری مهرادرانی فرزند محمد با وکالت آقای محسن محمدی فرزند عباسعلی به نشانی 

اصفهان - خیابان نیکبخت کوچه شهید صادقی )16( پاک ۹ طبقه دوم واخواسته: اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست یداله قاسمی بطرفیت عبدالرسول 

نظری مبنی بر اعسار از هزینه واخواهی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استرداد دادخواست 

ابطال دادخواست  بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار  از  با اجازه  از سوی خواهان و 

صادر و اعام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر می 

باشد. / الف

شماره :4040۹/ م الف  روح اله اقبالی بروجنی رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 دادنامه 

شماره دادنامه :۹۵0۹۹703۵1001۹1۵ تاریخ تنظیم : 13۹۵/12/10شماره پرونده : ۹۵0۹۹803۵1000736 

شماره بایگانی شعبه :۹۵08۹8 پرونده کاسه ۹۵0۹۹803۵1000736 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای جواد فاتحی فرزند علی با وکالت آقای علی 

کاه ریز  فرزند اصغر به نشانی اصفهان- فلکه احمد آباد خیابان ولیعصر روبروی کانتری 13 مجتمع 

نشانی  به  فرزند محمدجواد  امیرمحمد طباطبائی  آقای  101 خوانده:  واحد  اول  ولیعصر طبقه  اداری 

مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی  3. مطالبه 

وجه چک  رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای علی کاه ریز به وکالت از آقای جواد فاتحی به 

طرفیت آقای امیر محمد طباطبایی فرزند محمد جواد به خواسته مطالبه مبلغ 1000000000 ریال بابت 

وجه چک شماره ۵37362-244۹ مورخ 13۹1/02/1۵به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، 

دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه ی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، 

عدم حضور خوانده در جلسه ی دادرسی علی رغم اباغ قانونی اخطاریه و بنابر وصف تجریدی چک و 

اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود، دعوی خواهان را وارد می 

داند و مستندًا به مواد 1۹8، ۵02، ۵1۵، ۵1۹ و ۵20 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی 

به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1000000000 ریال بابت اصل 

خواسته ، مبلغ 33۵70000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2۵200000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 

مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم براساس 

شاخص تورم اعامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. حکم صادر شده 

غیابی، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز 

از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان اصفهان است. 

شماره :403۹۹/ م الف  رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان - ایمان غریب نواز

دادنامه 
پرونده  شماره   13۹۵/0۹/24: تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵22012۵7: دادنامه  شماره 

:۹۵0۹۹803۵2200686 شماره بایگانی شعبه :۹۵0702 پرونده کاسه 200686 ۹۵0۹۹803۵2 شعبه 

نهایی شماره ۹۵0۹۹703۵22012۵7خواهان:  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم   22

آقای اسماعیل صالحی مبارکه فرزند حسین با وکالت آقای سید عادل معنوی فرزند سیدمهدی به 

نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان - خیابان نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان طبقه 

پنجم واحد ۵3 دفتر وکالت خوانده: آقای علی صیاداصغریه فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان

چک   وجه  مطالبه   .3 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .2 دادرسی   خسارت  مطالبه  خواسته ها: 1. 

گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در 

خصوص دعوی آقای سید عادل معنوی به وکالت از آقای اسماعیل صالحی مبارکه فرزند حسین به 

طرفیت آقای علی صیاد اصغریه فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 

2۵0/000/000 ریال و بخشی از وجه 1 فقره چک به شماره ۹27276 مورخ ۹۵/6/10عهده بانک رفاه 

کارگران شعبه پزشکان یزد به انضمام مطلق خسارات قانونی / حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه 

از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در  از سوی  پرداخت صادره 

مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع مؤثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه 

ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 

24۹-310-313قانون تجارت و مواد 1۹8-1۹۹-303-30۵-306-۵02-۵1۵-۵1۹-۵22 قانون آئین 

دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 2۵0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/281/400 ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت مبلغ 7/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیرتادیه از 

تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. / ض 

شماره :4036۹/م الف  رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  شریفی 

دادنامه 
پرونده  :13۹۵/12/22شماره  تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵2۹0233۹: دادنامه  شماره 

فرزند  اورگانی  لطفی  سعید  آقای  شاکی:   ۹۵1374: شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹80364801266:

علی به نشانی اصفهان-اصفهان خ اتشگاه خ قدسی نبش کوچه دهم - نانوایی یا طبقه فوقانی آن

متهم : آقای سعید شریفی به نشانی مجهول المکان  اتهام: سرقت مستوجب تعزیر  گردشکار : دادگاه 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص اتهام آقای 

سعید شریفی، دائر بر سرقت خادم از مخدوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان، حسب شکایت 

آقای سعید لطفی فرزند علی باتوجه به  محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست 

دادسرا و اظهارات شاکی پرونده و عدم حضور متهم پرونده در دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه 

، به استناد ماده 6۵6 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، متهم موصوف را به تحمل سه سال 

حبس تعزیری و به تحمل 74 ضربه شاق تعزیری و به رد مبلغ فوق الذکر در حق شاکی پرونده 

نیز محکوم می نماید. و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

 همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد. / ض

شماره :40437/م الف  رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اصفهان ابراهیم حسین زاده

دادنامه 
پرونده  شماره   13۹۵/04/21: تنظیم  تاریخ   ۹۵0۹۹703۵24006۵۵: دادنامه  شماره 

:۹40۹۹803۵2400۹64 شماره بایگانی شعبه : ۹41061 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 

زمانی با وکالت خانم سپیده لطفی فتح آبادی فرزند عبدالحسین به نشانی استان اصفهان شهرستان 

اصفهان - خیابان توحید میانی چهارراه توحید باالی بانک ملت موسسه حقوقی جم خواندگان: 1. 

آقای میاد دهقانپور امینه فرزند عبدالرضا 2. آقای محمد وصالی همگی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه 

با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوصی دعوای 

دهقانپور  میاد   -1 آقایان  بطرفیت  اقتصاد  مهر  بانک  از  وکالت  به  آبادی  فتح  لطفی  سپیده  خانم 

و  دویست  و  میلیون  دو  و  سی  و  دویست  مطالبه  خواسته  به  وصالی  محمد   -2 عبدالرضا  فرزند 

سی و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک ریال بخشی از وجه یک فقره چک به شماره و سر رسید 

177۹۹6-13۹3/12/4نظر به ماحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت 

بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در 

جلسه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه مستندًا به مواد 310 و 313 و 314 و 24۹ قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 

را متضامنًا به پرداخت دویست و سی و دو میلیون و دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هفتاد 

و یک ریال بابت اصل خواسته و70۹214۵ ریال بابت هزینه دادرسی و 6773716 ریال بابت حق 

الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 

را بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و 

متساویا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان می باشد.

شماره :3۹810/ م الف  رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان على رئیسى

 آگهی مزایده 
شعبه دوم اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کاسه ۹۵016۹ ح 2 م له 

آقای حسن توکلی حسین آبادی با وکالت نفیسه جالی نژاد علیه آقایان عباس توکلی حسین آبادی 

دهقان  حمید  و  فاطمه  نصراله،  فرزند  توکلی  نصراله، حسین  فرزند  توکلی  غامرضا  نصراله،  فرزند 

تحت قیومیت آقای سعید دهقان به نشانی اصفهان، خیابان حسین آباد، کوچه شهید خدادادی، بن 

بست اول، انتهای بن بست، منزل سمت راست. مزایده ششدانگ پاک ثبتی 1886/6بخش ۵ در 

روز یکشنبه مورخ 13۹6/1/27از ساعت 8/30 تا ۹ صبح در محل این اجرا)اصفهان، خیابان نیکبخت. 

باالتر از ساختمان دادگستری. جنب بیمه پارسیان. ساختمان اجرای احکام شعب حقوقی دادگستری 

اصفهان. طبقه چهارم. واحد 7( جهت فروش برگزار نماید. طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده 

به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده 

شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده 

محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس نظریه کارشناسی : مشخصات سند : 

ساختمان مورد نظر دارای پاک ثبتی 6 فرعی مجزی شده از 1886 اصلی واقع در بخش پنج ثبت 

اصفهان دارای شش جلد سند به مالکیت های 1. آقای حسن توکلی حسین آبادی به میزان الف( 

چهار دانگ مشاع از شش دانگ و ب(          حبه از 72 حبه 2. آقای حسین توکلی حسین آبادی و 

آقای غامرضا توکلی حسین آبادی و آقای عباس توکلی حسین آبادی هر کدام به میزان        حبه 

مشاع از 72 و خانم فاطمه دهقان به میزان 8 متر مشاع از مساحت کل می باشد مساحت عرصه 

حدود 223 مترمربع برآورد گردیده.  مشخصات ساخت: پاک مورد معرفی ساختمانی است مسکونی 

در یک و نیم طبقه شامل زیرزمین به متراژ حدود 2۵ مترمربع و طبقه همکف به متراژ حدود 140 

مترمربع، ساختمان دارای اسکلت دیوارهای باربر با سقف ها از تیرآهن و طاق ضربی است، دارای سه 

اتاق خواب، بدنه ها از گچ سفید با رنگ پاستیک، کف ها از موزائیک، نمای خارجی و دیوارهای حیاط 

از آجر زبره، راه پله به صورت سفت کاری، درب های داخلی چوبی با رنگ روغنی، دربهای خارجی 

از پروفیل و شیشه، کف حیاط موزائیک ایرانی، دارای آب و فاضاب، کنتور برق تکفاز و گاز مجزی 

می باشد قدمت مساحت حدود 3۵ سال برآورد می گردد.  نظریه کارشناسی:  لذا با توجه به مراتب 

فوق مساحت، قواره، محل و کلیه عوامل مؤثر در قیمت گذاری ارزش شش دانگ پاک معرفی برابر 

8/000/000/000 ریال )هشت میلیارد ریال( برآورد و اعام می گردد.

شماره :3۹۵۹۹/ م الف  اجرای احکام شعبه دوم حقوقی اصفهان  
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حتما بخوانید!
سریال های نوروزی کی تمام می شوند؟

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »آباجــان« هفتمیــن ســاخته هاتــف 
علیمردانــی ایــن روزهــا در ســینماهای کشــور در حــال اکــران 

ــت.  اس
»هفــت  فیلم هــای  ایــن  از  پیــش  علیمردانــی  هاتــف 
ــه وقــت شــهریور«،  ــام«، »مــردن ب ماهگــی«، »کوچــه بی ن

ــت.  ــرده اس ــی ک ــه« و ... کارگردان ــر پون ــه خاط »ب
ــم  ــردان، فیل ــن کارگ ــی« ســاخته پیشــین ای ــت ماهگ »هف

نســبتا موفقــی بــود و در اکــران عمومــی هــم بــا اقبال نســبتا 
خــوب تماشــاگران مواجــه شــد؛ هــر چنــد همزمانــی اکــران 
ایــن فیلــم بــا چنــد فیلــم خــوب باعــث شــد فــروش فیلــم 

مطابــق بــا انتظــارات نباشــد.
    خالصه داستان

داســتان »آباجــان« در دهــه شــصت و در شــهر زنجــان 
روایــت می شــود. آباجــان زن جــا افتــاده ای اســت کــه 
ــد دارد  ــده و او امی ــر ش ــگ و مفقوداالث ــی جن ــرش راه پس

ــردد. ــرش بازگ ــه پس ک

    گره گشایی
ــی اســت   آباجــان علی رغــم اینکــه هفتمیــن فیلــم علیمردان
و انتظــار می رفــت کاری محکــم و پختــه باشــد، اما متاســفانه 
یکــی از ضعیف تریــن فیلم هــای کارنامــه علیمردانــی اســت. 
ــا شــروع مسلســل وار بحران هــا آغــاز می شــود، امــا  فیلــم ب
ــان  ــه در پای ــد و ن ــتی دارن ــق درس ــه منط ــا ن ــن بحران ه ای

ــه درســتی گره گشــایی می شــوند. ــم ب فیل
    شخصیت پردازی

ــرا  ــه شــدت آشــفته ا هســتند. ظاه ــم ب شــخصیت های فیل
معمــوِل  شــلوغ کاری های  بــا  داشــته  قصــد  فیلمســاز 
ــه  ــا ب ــاند؛ ام ــم را بپوش ــن فیل ــای ای ــش، ضعف ه فیلم های
قــدری در شــخصیت پردازی ناموفــق عمــل کــرده کــه تمامــی 
شــخصیت ها در حــد تیــپ باقــی می ماننــد و بــه هیــچ وجــه 
ــر  ــخصیت پردازی ب ــف در ش ــن ضع ــتند. ای ــر نیس باورپذی
بازی هــا هــم تأثیــر گذاشــته و بــازی بازیگــران بیشــتر یــادآور 
ســریال های کلیشــه ای تلویزیــون اســت. فاطمــه معتمدآریــا 
- در صورتــی کــه شــخصیِت آباجــان ایــن قــدر منفعــل نبــود 
ــازی  ــی کار، ب ــر نقــش اصل ــوان بازیگ ــه عن - می توانســت ب
بــه یادماندنــی و خاصــی را از خــود بــر جــای بگــذارد؛ کاری 
ــد؛ امــا وقتــی حتــی در دیالوگ نویســی  کــه همیشــه می کن
نیــز ضعف هــای آشــکاری بــه چشــم می خــورد و زبــاِن 
ــی  ــی فارس ــد )جای ــر می کن ــکانس تغیی ــر س ــر در ه کاراکت
ــر  ــوان از بازیگ ــی(، نمی ت ــر ترک ــای دیگ ــد، ج ــرف می زن ح
نیــز انتظــار معجــزه داشــت. بنابرایــن آباجــان، در حــد یکــی 
از نقش هــای متوســط معتمدآریــا باقــی می مانــد و فرصــت 

ــد.  ــار نشســتن نمی یاب ــه ب ب

شــبنم مقدمــی و ســعید آقاخانــی تــا حــدودی بهتر هســتند؛ 
امــا نقش هــای آن دو نیــز متفــاوت نیســت و ظاهــرا آن دو 
نیــز نقبــی بــه گذشــته و نقش هــای پیشینشــان زده انــد تــا 

ــد. ــا دربیای ــان اصطالح بازی ش
    سینمای دفاع مقدس

متاســفانه آباجــان فیلــم موفقــی در کارنامــه هنــری هاتــف 
علیمردانــی نیســت و بــا وجــود حضــور بازیگــران صاحب نــام 
ــراه  ــود هم ــا خ ــا ب ــا انته ــان را ت ــد مخاطب ــم نمی توان  فیل
کنــد. اگــر بــه رونــد فیلم ســازی هاتــف علیمردانــی پــس از 
ــه شــدت  ــدی ب ــم، او رون ــگاه کنی ــام« ن ــم »کوچــه بی ن فیل
نزولــی داشــته اســت. ضعــف فیلمنامــه در آثــار اخیــر 
علیمردانــی بیــش از هــر زمانــی بــه چشــم می آیــد و او اگــر 
بخواهــد بــه همیــن روال بــه ســاخت آثــار دم دســتی دســت 
ــس  ــای تازه نف ــه رقب ــت را ب ــه رقاب ــیار زود قافی ــد، بس بزن
خواهــد باخــت. در ســینمای امــروز ایــران دیگــر جایــی بــرای 
کلیشــه ها وجــود نــدارد و ناگزیــر کارگردان هایــی کــه رؤیــای 
ــوآوری  ــه ن ــت ب ــد دس ــد بای ــر می پرورانن ــت را در س موفقی
ــی  ــت موضوعات ــدس از آن دس ــاع مق ــوع دف ــد. موض بزنن
اســت کــه جــای کار بســیاری دارد امــا پرداختــن بــه 
ســوژه های کلیشــه ای نــه ادای دیــن بــه هشــت ســال دفــاع 
مقــدس اســت و نــه نقطــه عطــف در کارنامــه هنــری افــراد؛ 
بــه همیــن دلیــل هــم بهتــر اســت مــا نیــز ماننــد آثــار موفــق 
ــده  ــر معرفی ش ــاد کمت ــه ابع ــان ب ــگ در جه ــینمای جن س
دفــاع مقــدس بپردازیــم و فیلم هایــی در حــد اســتانداردهای 
جهانــی تولیــد کنیــم کــه هــم افتخــاری بــرای ایــران باشــد     

ــه هشــت ســال دفــاع مقــدس. و هــم ادای دینــی ب

توســط  هــادی)ع(  امــام  نــام  پویــش کتابــت   -
 هنرمنــدان اصفهانــی در گــذر فرهنگــی بــاغ غدیــر 
و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی شــهرداری منطقــه 4 
ــع  دســتی برگــزار شــد  ــار غرفه هــای عرضــه صنای در کن
ــای  ــوالت و هنره ــی محص ــی در راه معرف ــم قدم ــا ه ت
ــه مســافران و گردشــگران برداشــته   ــان ب خــاص اصفه
و هــم بــرای گرامیداشــت شــهادت دهمیــن امــام 

ــد. ــام داده باش ــی انج ــیعیان کار متفاوت ش
- »هومــن حاجی عبداللهــی«، بازیگــر ســریال »علی البــدل« 
ــچ  ــون هی ــه در تلویزی گفــت: حــدود دو ســال اســت ک
ــازمان  ــرون از س ــای بی ــا برنامه ه ــتم؛ ام ــی نداش اجرای
اجــرا می کنــم و چنــدی پیــش برنامــه ای بــه مناســبت 
تلویزیــون  در  اینکــه  بــا  اجــرا کــردم.  فجــر  دهــه 
ــال  ــا فع ــرا دارم ام ــرای اج ــیاری را ب ــنهادهای بس پیش
دوســت دارم تــا بازیگــری را تجربــه کنــم و آن را ادامــه 

دهــم.
- رضــا میرکریمــی، دبیــر جشــنواره جهانــی فیلــم 
ــا توســط مشــاورانی  فجــر، گفــت: امســال هــم فیلم ه
کــه از میــان منتقــدان، فیلمســازان و صاحب نظــران 
ســینمایی هســتند، بررســی شــده اند و انتخــاب نهایــی 

ــر انجــام شــده اســت. ــوان دبی ــه عن توســط خــودم ب
- اســامی ۲۵ عــکاس در بخــش مســابقه تــک عکــس 
صنعتــی و تبلیغاتــی و چهــار عــکاس در بخــش مســابقه 
ــم و عکــس  مجموعــه عکــس چهارمیــن جشــنواره فیل

فنــاوری و صنعتــی اعــالم شــد.
- نتایــج یــک پژوهــش نشــان می دهــد صحنه پــردازی 
ــه  ــار فرزان ــام آث ــتانی در تم ــر داس ــته ترین عنص برجس
کرم پــور، داســتان نویس معاصــر اســت. طبــق ایــن 
پژوهــش، آشــنایی و شــناخت بیشــتر عناصــر داســتان 
بــه نویســنده کمــک می کنــد تــا بتوانــد مفهــوم و 
ــم  ــده ه ــه خوانن ــد و ب ــان کن ــر بی ــود را بهت ــود خ مقص
ــر داشــته  ــری از اث ــد درک و دریافــت بهت کمــک می کن
داستان نویســان  از  یکــی  کرم پــور،  فرزانــه  باشــد. 
ــق و  ــارش تحقی ــر روی آث ــه ب ــای معاصــر اســت ک توان

ــت. ــده اس ــام نش ــایانی انج ــد ش نق
- فیلــم »ســه بیگانــه« از فیلم هــای روی پــرده در 
ــارد  ــک میلی ــن ی ــه ۱۱ فروردی ــا جمع ــوروزی ت ــران ن اک
ــته  ــروش داش ــان ف ــون توم ــت میلی ــد و بیس و یکص

ــت. اس
- فیلــم »زمانــی دیگــر« بــه کارگردانــی ناهید حســن زاده 
در بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم و ویدئــوی »آتــن« در 
ــار پذیرفته شــده  ــا دیگــر آث ــت ب ــه رقاب ــکا ب کشــور آمری

می پــردازد.
ــز  ــرزی« جوای ــو وی ــاخته »پائول ــه« س ــل دیوان - »مث
از جوایــز ســینمایی  را  بهتریــن فیلــم و کارگردانــی 

»دیویــد دی دوناتلــو« کســب کــرد.

مسابقهداستاننویسیصدکلمهای
معاونــت فرهنگــی دانشــجویی 
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــگان اق خوراس
مســابقه داستان نویســی ویــژه 
دانشــجویان بــا موضــوع آزاد و در 
قالــب داســتانک یــا داســتان 

کوتاه کوتاه کرده است. 
هــر شــرکت کننــده در ایــن مســابقه می توانــد حداکثــر 3 اثــر 
را بــه آدرس ایمیــل کانــون نشــریات دانشــجویی ارســال کنــد. 
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــه آثــار 
خــود را بــه طبقــه اول ســاختمان اندیشــه دفتــر امــور فــوق 
ashriatkanoon90khuisf@ ــه آدرس ایمیــل ــا ب برنامــه ی

gmail.com ارســال کننــد. ایســکانیوز

»دلتنگیهاینارس«منتشرمیشود
مجموعــه شــعر »دلتنگی هــای نــارس« ســروده جعفــر 
محمــدی واجارگاهــی منتشــر می شــود. ایــن کتــاب در اوایــل 
ســال ۱39۶ در 34۲ صفحــه در انتشــارت شــب چلــه راهــی 

بــازار خواهــد شــد. 
واجارگاهــی کــه خــود مســئولیت ایــن نشــر را بــر عهــده دارد، 
دربــاره ایــن کتــاب گفــت: کتــاب در قالــب شــعر ســپید بــه 

زبــان گفتــار بــه خــود شــکل داده اســت.
ــن  ــطر ای ــطر س ــده در س ــط بن ــه توس ــعری ک ــای ش  امض
ــای  ــت و فض ــی اس ــر از دلتنگ ــود، پ ــده می ش ــه دی مجموع
ــراف  ــی را اعت ــه زندگ ــی اســت ک ــر از حرف های ایجادشــده پ
می کنــد. در واقــع موضــوع و محتــوای ایــن مجموعــه شــعر 
ســپید در دو بخــش اجتماعــی و عاشــقانه اســت کــه بــا زبانی 
ســاده بیــان شــده و حضــور اتفــاق را بــه دلیــل ظهــور آن بیــان 
ــه داد  ــه داد شــعر می رســد، ب ــی ســاده ب ــه زبان ــد و ب می کن
ــه داد انســان و ... .  ــه داد خــاک، ب ــه داد دلتنگــی، ب ــی، ب تنهای
ــد.  ــم می زن ــا درد قل ــه ب ــیده ک ــه درد رس ــی ب ــا هویت اینج
واجارگاهــی پیش تــر از برنامــه موسســه انتشــاراتی اش بــرای 
ــالن  ــدران و گی ــر مازن ــاعران معاص ــعرهای ش ــع آوری ش جم

خبــر داده بــود. ایســنا

حضور۵۸کشورجهان

درجشنوارهجهانیفیلمفجر
۱40 فیلــم کوتــاه و بلنــد از ۵۸ کشــور جهــان در ســی وپنجمین 

جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر حضــور دارند. 
ــی  ــنواره جهان ــان در جش ــا فیلم هایش ــور ب ــال ۵۸ کش امس
ــم  ــا 3۵ فیل ــران ب ــد کــه از ایــن میــان کشــور ای  حضــور دارن
و فرانســه بــا ۱۷ فیلــم بیشــترین تعــداد فیلــم را در جشــنواره 

ــد. باشــگاه خبرنگاران دارن

اخبار کوتاه

ــده ســریال های  ــوروزی، پرون ــالت ن ــام شــدن تعطی ــا تم ب
تعطیــالت  در  می شــود.  بســته  هــم  ســیما  نــوروزی 
نــوروز 9۶، پنــج مجموعــه نمایشــی از شــبکه های یــک 
ــه بعضــی  ــج ســیما پخــش شــدند ک ــار و پن دو، ســه، چه
بازپخــش  ایــن مجموعه هــا جدیــد و بعضــی هــم  از 

ــرز  ــدل«، »م ــریال های »علی الب ــد. س بودن
خوشــبختی«، »دیــوار بــه دیــوار« بــه ترتیــب 
از شــبکه های یــک، دو و ســه ســیما پخــش 
شــدند و مجموعه هــای »دوران کهــن« از 
شــبکه چهــار و »شــوخی کردم« از شــبکه 

ــدند.  ــش ش ــج بازپخ پن
آخریــن قســمت از مجموعــه تلویزیونــی 

»علی البــدل« سه شــنبه )۱۵ فروردین مــاه( راهــی آنتــن 
شــبکه یــک و پشــت صحنــه آن نیــز چهارشــنبه )۱۶ 
اســفندماه( پخــش می شــود. همچنیــن آخریــن قســمت 
از مجموعــه تلویزیونــی »مــرز خوشــبختی« کــه بــه عنــوان 
ســریال نــوروزی شــبکه دو ســیما در نظــر گرفتــه شــده بــود 

پنجشــنبه )۱۷ اســفندماه( راهــی آنتــن می شــود. ســریال 
ــهیلی زاده  ــین س ــی حس ــه کارگردان ــبختی« ب ــرز خوش »م
هــر  عیــد  روزهــای  در  رســام،  مهــران  تهیه کنندگــی  و 
ــه از شــبکه دو ســیما پخــش  شــب ســاعت ۲۱ و 30 دقیق
می شــود. ســریال »خانــه مــا« بــه کارگردانــی ســامان 
مقــدم در ۶0 قســمت 40 دقیقــه ای تولیــد 
ــه  ــن مجموع ــل ای ــن دلی ــه همی ــده و ب ش
ــاه  ــان اردیبهشــت م ــا پای ــوروز ت ــر ن ــالوه ب ع
ــش  ــه پخ ــاعت ۲0 و 4۵ دقیق ــب س ــر ش ه
می شــود. فرهــاد آئیــش، گوهــر خیراندیــش، 
تیموریــان و ویشــکا  رؤیــا  آزاده صمــدی، 
آســایش از بازیگــران ایــن مجموعــه هســتند. 
ــت  ــواده را روای ــار خان ــتان چه ــدی داس ــریال کم ــن س ای
ــاه در  ــه م ــوند س ــور می ش ــی مجب ــه دالیل ــه ب ــد ک می کن
یــک خانــه بــا یکدیگــر زندگــی کننــد. ایــن چهــار خانــواده 
ــه  ــا ب ــک روز بن ــد و در ی ــر ندارن ــا یکدیگ ــنایی ب ــچ آش هی
اتفاقــی مجبــور می شــوند کــه بــا هــم زندگــی کننــد. ایســنا

سریالهاینوروزیکیتماممیشوند؟
ــا  ــهرزاد ب ــب ش ــوب و پرمخاط ــریال محب ــل دوم س فص
ادامــه رونــد فیلمبــرداری ایــن اثــر از خردادمــاه 9۶ راهــی 
شــبکه خانگــی خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه 
ــن فصــل از ســریال شــهرزاد، ســاخت حســن فتحــی  ای
بازیگــران مطرحــی همچــون رضــا کیانیــان، امیــر جعفــری 

ــا نونهالــی اضافــه شــده اند و یکــی از  و رؤی
برجســته ترین بازیگــران فصــل اول شــهرزاد 
یعنــی علــی نصیریــان در نقــش بــزرگ آقــا 
در فصــل دوم حضــور نخواهــد داشــت. 
 ۱۵ از  فراوانــی  حواشــی  بــا   ۲ شــهرزاد 
ــا حضــور شــهاب حســینی،  مهرمــاه 9۵ و ب
ترانــه علیدوســتی و مصطفــی زمانــی جلوی 

دوربیــن رفــت و مخاطبــان ایــن اثــر امیدوارنــد فصــل دوم 
ــه قــدرت فصــل اول توزیــع شــود.  ب

ــن  ــی ای ــکالت مال ــی مش ــه حواش ــود ک ــان ب ــن می در ای
ســریال بــه ســرعت دامنگیــر اثــر شــد و واکنــش بیشــتر 
اهالــی هنــر و برخــی عوامــل شــهرزاد را بــه همــراه داشــت. 

ــث  ــر حســن فتحــی باع ــس از آن مشــکل دیســک کم پ
شــد تــا پــروژه چنــد روزی بــا تعطیلــی مواجــه شــود؛ امــا 

بــا بهبــود وی فیلمبــرداری اثــر از نــو آغــاز شــد. 
در دومیــن فصــل از ایــن ســریال بازیگــران اصلــی همچــون 
ــتی  ــه علیدوس ــی، تران ــی زمان ــینی، مصطف ــهاب حس ش
مهــدی ســلطانی و نســیم ادبــی حضــور 
خواهنــد داشــت. پیش تــر از ایــن تهیه کننــده 
ــل  ــران فص ــوص بازیگ ــریال درخص ــن س ای
ــی  ــران اصل ــود بازیگ ــه ب ــهرزاد گفت دوم ش
ســریال همــان شــخصیت هایی هســتند 
کــه در فصــل اول حضــور داشــتند و بنــا بــر 
مقتضیــات داســتان بازیگــران جدیــدی هــم 

ــوند.  ــه می ش ــه کار اضاف ب
در حــال حاضــر فیلمبــرداری فصــل دوم شــهرزاد در حــال 
پیگیــری اســت و عوامــل آن از همــان روزهــای اول فرودین 
ــاه  ــا خردادم ــا ســریال ت ــن ایســتاده اند ت ــه روی دوربی روب

روانــه بــازار شــود. میــزان

 آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 

9403۱3 ج ح /۱ له آقای حسین شاهین فرزند محمود و علیه اقای سید رضا طباطبایی با وثیقه گذاری اقای سید 

علی  طباطبایی بخواسته مطالبه مبلغ ۲/۷90/۶09/۷۵۸ ریال ) دو میلیارد و هفتصد و نود میلیون و ششصد و نه هزار 

و هفتصد و پنجاه و هشت ریال( محکوم به و مبلغ ۱39/۵30/4۸۷ریال ) یکصد و سی و نه میلیون و پانصد و سی 

هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ریال( بابت نیم عشر دولتی که جمعا مبلغ ۲/930/۱40/۲4۵ ریال ) دو میلیارد و نهصد 

و سی میلیون و یکصد و چهل هزار و دویست و چهل و پنج ریال( به منظور فروش ۲۸/۱3حبه از ۷۲ حبه شش دانگ 

پالک ثبتی 3۱39 فرعی از ۷۸9۷ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به نشانی اصفهان - خیابان جی- خیابان شهید 

رجائی - خیابان ۲۲ بهمن - جنب استخر شهدای کردآباد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 

واقع گردیده است روز دوشنبه مورخ 9۶/۱/۲۸ ساعت ۸:30الی 9  صبح در محل این اجرا واقع در )اصفهان - خیابان 

شهید نیکبخت- ۲00 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری - ساختمان اجرای احکام - جنب بیمه پارسیان - 

واحد ۷( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین 

خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع ۱0٪ قیمت کارشناسی به 

حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این 

اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. نظریه کارشناسی براساس سند مالکیت ارائه شده به شماره ثبتی ۷۸9۷/3۱39 بخش ۵ ثبت اصفهان به 

مالکیت کمال اکبری ، محل دارای ۱۵۲/۵۱ مترمربع عرصه و حدود ۵۷0 مترمربع زیربنا در حد ۵ سقف شامل طبقات 

زیرزمین، همکف، دوم و سوم با پیشرفت عملیات اجرایی وضغع موجود در حد سفتکاری که طبقه همکف تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است. نتیجه: باتوجه به موارد ذکر شده و در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار در ارزیابی ، در صورت 

بالمانع بودن در امر فروش از مراجع ذیصالح ، ارزش شش دانگ مبلغ ۷٫۵00٫000٫000 ریال معادل هفتصد و پنجاه 

میلیون تومان تعیین می گردد.

شماره :39۵۸0/ م الف  اجرای احکام حقوقی شعبه ۱ اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵-۸۱۷   شماره دادنامه:۱۱00   مورخ:9۵/۱۱/30 مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷ شورای حل اختالف اصفهان  

خواهان: جالل الماسی به نشانی اصفهان،خیابان پروین،طبقه فوقانی فروشگاه گیاهی فیض خواندگان: ۱- مهرداد 

عسکری   ۲- محمد عسکری  هردو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید. ))رای شورای حل اختالف(( در خصوص دعوی 

آقای جالل الماسی به طرفیت آقایان   ۱-مهرداد عسکری ۲- محمد عسکری به خواسته مطالبه مبلغ 49/000/000ریال 

با توجه  انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی  بانک  وجه چک به شماره ۲۷۶۲۸0-۲۷۶۲۷۷-۲۷۶۲۷۶ به عهده 

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

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی  اینکه خواندگان علی رغم  خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

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

ابراز و ارائه ننموده است،لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می¬رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون 

تجارت و ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 

مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۲/۱۲۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف)9۵/۲/30-9۵/3/30-9۵/۲/۵( تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره 403۵۷/م الف قاضی شعبه ۲۷ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
الماسی،اصفهان،  جالل  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۲9 شعبه  رسیدگی:  مرجع  پرونده:۸۱۸-9۵   کالسه 

با عنایت  المکان شورا  :  مجهول  خیابان پروین،طبقه فوقانی فروشگاه گیاهی فیض خوانده: سمیه رضایی نشانی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا،ختم رسیدگی 

می¬نماید. ))رای شورای حل اختالف (( در خصوص دعوی آقای جالل الماسی به طرفیت خانم سمیه رضایی به 

خواسته مطالبه مبلغ .......... ریال وجه چک به شماره ۷۱۱۸۷۶ مورخ 9۵/۵/۵-۲49۵۶9 مورخ ۲49۵۶3-9۵/۵/۲0 

توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  بانک سپه و ملت  به عهده  مورخ 9۵/۷/۱۵-۲49۵۶۲ مورخ 9۵/4/30 

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

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

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

ارائه ننموده است،لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می¬رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و 

۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۶/400/000ریال )بیست 

و شش میلیون وچهارصد هزار ریال(  بابت اصل خواسته و ۲/۸90/000 ریال)دو میلیون و هشتصد و نود هزار ریال 

( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موص

وف)9۵/۵/۵-9۵/۵/۲0-9۵/۷/۱۵-9۵/4/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید.رأی 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره : 403۵۸/م الف قاضی شعبه ۲9شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵-4۵9    شماره دادنامه:۱۱3۵     مورخ: 9۵/۱۲/۱9 مرجع رسیدگی شعبه: ۵3 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:۱-سید حسن موسوی ۲-مهناز بمانیان   نشانی: هردو اصفهان،خیابان خاقانی،کوچه ش 

بن  نسترن،مجتمع امیر۲ واحد  4  خوانده: فالح رحمانی مبارک¬آبادی    نشانی: مجهول المکان خواسته: تقاضای 

مطالبه مبلغ ۱۷/000/000ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف و افت هزینه دادرسی و کارشناسی گردشکار: با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید. »رأی قاضی شورا« در خصوص دادخواست خواهان ۱- آقای سید حسن 

موسوی ۲-خانم مهناز بمانیان به طرفیت آقای فالح رحمانی مبارک آبادی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۷/000/000 ریال 

بابت خسارات وارده ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و کارشناسی به مبلغ۱/۵00/000 ریال با توجه به اظهارات خواهان 

شماره  به  دادگستری  رسمی  نظریه کارشناس  مالحظه  و  تعرفه شده  شهود  شهادت  استماع  و  رسیدگی  جلسه  در 

33۸ به شماره ثبت 4۵۸ در خصوص ترسیم کروکی فرضی وقوع تصادف فی ما بین پژو ۲0۶ مدل ۸9 به شماره 

انتظامی۵39ه۲۱ ایران ۱3 متعلق به خواهان ردیف اول با ماشین پراید به شماره انتظامی ایران۲3-۷۷۱ی99 به رانندگی 

خوانده و تقصیر نامبرده در وقوع این حادثه را محرز دانسته و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تأمین دلیل 

شعبه 34شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ ۱۷/000/000ریال 

تعیین گردیده است. نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ آگهی در جلسه رسیدگی شورا حاضر شده و دفاعی به عمل 

نیاورده است،لذا قاضی شورا دعوی خواهان اول را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱و۲ قانون مسئولیت 

مدنی و مواد ۵۱9،۵۱۵،۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷/000/000 ریال بابت 

خسارات وارده و ۵۱0/000ریال بابت هزینه دادرسی و ۱/۵00/000 ریال هزینه کارشناسی و ۱۲0/000ریال بابت هزینه نشر 

آگهی در حق خواهان ردیف اول صادر و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ در همین مرجع 

قابل واخواهی است و در خصوص خواهان ردیف دوم با عنایت به اینکه ایشان صرفا راننده خودرو بوده، لذا در دعوی 

مطروحه ذی¬نفع نبوده و به استناد بند ۱0 ماده ۸4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می¬نماید 

قرار صادره حضوری و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می¬باشد و در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به اینکه خواهان مبلغ خسارت احتمالی را تودیع 

ننموده،لذا مستند تبصره ماده ۱0۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار و تأمین خواسته صادر گردد. قرار صادره قطعی است.

شماره: 403۸۶/م الف دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:9۵-۱0۷3  شماره دادنامه:۱۱۶۷  مورخ:9۵/۱۲/۲3 مرجع رسیدگی شعبه: ۵3 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان:احمد طائی فرزند عبدالعلی  نشانی: اصفهان،خیابان کهندژ، رهنان، بن¬بست شماره ۱0 پالک ۱ خوانده: 

اشرف کلنگی فشارکی نشانی:مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ ۱۵/000/000ریال به انضمام خسارات قانونی و هزینه 

دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید. »رأی قاضی شورا« 

در خصوص دادخواست آقای احمد طائی فرزند عبدالعلی به طرفیت خانم اشرف کلنگی فشارکی به خواسته مطالبه 

مبلغ ۱۵/000/000ریال بدین شرح که خواهان اظهار می¬دارد اینجانب با خوانده توافقی کردم که مبلغ ۱۵/000/000ریال 

به ایشان قرض بدهم و ایشان نیز شماره حساب آقای اکبر قادری که از نامبرده طلبکار بودند را به من دادند، من به 

حساب آقای قادری پول را ریختم، لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته را دارم،شورا با عنایت به 

محتویات پرونده، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و یک نفر شاهد و مالحظه اظهارات صاحب آقای اکبر قادری در 

صورت جلسات پرونده9۵-۷۵9 مطروحه در شعبه ۵3 که در آنجا بیان نموده¬اند که از خوانده طلب داشته و این مبلغ 

که به حساب ایشان واریز شده به دستور نامبرده از طریق خواهان بوده¬است و همچنین با توجه به اظهارات شاهد 

معرفی شده از سوی خواهان که مؤید اظهارات نامبرده می¬باشد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ آگهی در جلسه 

رسیدگی حاضر نگردیده و هیچگونه الیحه و دفاعیه¬ای نیز ارسال ننموده، لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و به 

استنادماده ۵۲۲،۵۱9،۵۱۵،۱9۸ قانون آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵/000/000ریال بابت 

اصل خواسته و ۱/۲۲0/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲0/000ریال بابت نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه 

از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/۱0/۱۱ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

به عهده اجرای احکام می¬باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ 

واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف ۲0 روز پس از ان تقاضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره 404۲۸/م الف قاضی شعبه ۵3 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵۱۱9۲    شماره دادنامه:۲30۶-9۵0   مورخ:9۵/۱۲/۱۷ مرجع رسیدگی شعبه: 9 شورای حل اختالف 

شهیدان  پور،کوی  ردانی  ابتدای  چمران،  اصفهان،پل  نشانی:  آبادی  شمس  شیرانی  محمد  علی  خواهان:  اصفهان 

صادقی،کوی مسجد جواد شیخانی،منزل دوم سمت چپ وکیل: فریناز و مهرزاد کرمانشاهی نشانی: شیخ صدوق 

آب ۲۵0،کوی  نشانی: خیابان  مالکی  ۱۱ خوانده: ۱-حسن  وکال،طبقه 4 شماره  شمالی،نبش کاخ شرقی ساختمان 

میالد،پالک دوم،سمت راست طبقه سوم ۲- صفدر منوچهری 3- هنگامه اسماعیلی  نشانی: هر دو فعال مجهول المکان 

خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی،نسبت به انتقال سند خودرو سواری پژو ۲0۶ گردشکار: 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید. »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی آقای علی محمد شیرانی 

شمس آبادی فرزند رضا با وکالت خانم فریناز کرمانشاهی و مهرزاد کرمانشاهی به طرفیت ۱-آقای حسن مالکی فرزند 

محمدرضا ۲- صفدر منوچهری فرزند اسماعیل 3- هنگامه اسماعیلی فرزند اسفندیار به خواسته الزام خواندگان به 

حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو۲0۶ تیپ ۶ به شماره انتظامی 

9۱3ج۲۸ ایران۵3 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و رؤیت اصل مبایعه نامه های  

عادی شماره 90/۱۲/۲9 و 9۱/۱/۲۲ و 9۵/4/3 که حکایت از خرید و فروش خودرو موصوف را دارد و با توجه به رعایت 

تسلسل ایادی در خصوص مبایعه نامه¬های موصوف و با عنایت به استعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایی و رانندگی 

اصفهان که مالکیت خودرو فوق¬الذکر را به نام خوانده ردیف سوم اعالم داشته و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم 

ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده¬، 

بنابراین شورا دعوی خواهان را علیه خوانده ردیف سوم وارد دانسته و مستندا به مواد 3۲3،۲۲۲،۲۲۱،۲۲0،۲۱9،۱0 قانون 

مدنی و ۵۱9،۵۱۵،۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف سوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 

انتقال سند رسمی خودرو سواری پژو ۲0۶ تیپ ۶ به شماره انتظامی 9۱3ج۲۸ ایران۵3 و مبلغ چهار میلیون و چهارصد 

و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می¬دارد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و ۲0 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.ضمنا دعوی 

خواهان نسبت به خواندگان ۱و۲ به استناد بند 4 ماده ۸4 قرار و دعوی خواهان صادر و قرار صادره ظرف ۲0 روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می¬باشد.

شماره:40394/م الف قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
تاریخ   9۵0۷۱۷  : شعبه  بایگانی  9۵099۸03۵0۶00۵90شماره  پرونده:  شماره   9۵۱04۲03۵0۶004۶3 اجرائیه:  شماره 

تنظیم: ۱39۵/۱۱/۲9 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :عباس  نام خانوادگی : کاویان  نام پدر: اکبر     نشانی: 

اصفهان – خ کمال – تکیه مصطفی خمینی – پ 39  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام:محسن     نام خانوادگی 

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

دادنامه مربوطه 9۵099۷03۵0۶0۱۶۲۷ محکوم علیه )آقای محسن سهرابی ( ملزم میباشد به انتقال سند مالکیت 

اتومبیل سواری هیوندای آزرا به شماره ۶۶-34۱ ط ۸۸ ) پالک جدید به شماره ۱3-۲۱۶ص ۲۵ ( در حق محکوم له و 

نیز محکوم علیه محکوم است به پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت . ضمنا نظر به اینکه رای صادره غیابی است 

رعایت تبصره ۲ ماده 30۶ ق .آ .د.م یاد آور میگردد.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 

معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

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

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

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

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

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

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

هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

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

علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: 404۲۷/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – شهرام نجفی 

کله مسیحی 

اجرائیه
تاریخ   94094۷ : بایگانی شعبه  پرونده: 94099۸03۵0900۸4۵ شماره  اجرائیه: 9۵۱04۲03۵0900۵۶0 شماره  شماره 

تنظیم: ۱39۵/۱0/۱9 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :علی رضا   نام خانوادگی : محمدی فریدن  نام پدر: اسفندیار      

نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بهارستان – انتهای الفت شرقی – روبروی مجتمع قضایی – مجتمع 

محتشم کاشانی –بلوک بی واحد ۱0۸  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام:سید حسین      نام خانوادگی : جزایری 

الرگانی  نام پدر : سید کمال   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

و شماره دادنامه غیابی 9۵099۷03۵090000۷ محکوم علیه محکوم است به حضور دراحد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 

خودرو پژو آردی یشمی روغنی به شماره پالک ۱3-۵۶۸ ب ۸9 که در حال  حاضر به شماره ۵3-۶۱۱ س ۷۵ می باشد 

را در حق خواهان و پرداخت مبلغ ۱/9۱0/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و ۲/۵00/000 ریال حق االجرای 

دولت . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 

به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

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

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

هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

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

به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 

34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال 

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

مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 

منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱394( شماره: 40304/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری  

دادنامه
کالسه پرونده اصلی:۱۱۲۱/9۵   شماره دادنامه:۱3۸۵ مورخ :9۵/۱۲/۱۶ مرجع رسیدگی کننده:شعبه هفدهم شورای حل 

اختالف اصفهان  خواهان: مصطفی آکوچکیان به نشانی: اصفهان،خیابان صغیر،آموزشگاه رانندگی بهار آزادی خوانده: 

فرهود ویالنی  به نشانی: مجهول¬المکان وکیل: علی کاله¬ریز    به نشانی: اصفهان،خیابان ولیعصر،روبروی کالنتری 

۱3،مجتمع اداری ولیعصر،طبقه اول،واحد ۱0۱ گردشکار: به تاریخ 9۵/۱۲/4 شعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده 

کالسه۱۱۲۱/9۵ و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید.»رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی مصطفی آکوچکیان با وکالت علی کاله¬ریز 

تاریخ  در  به شماره ۸3۲3۲۲  فقره چک  موضوع  ریال   ۶000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  ویالنی  فرهود  به طرفیت 

۸۵/۷/۲0 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که 

ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی¬رغم 

ابالغ قانونی، در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک مؤثر 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 

به  بر محکومیت خوانده  مدنی، حکم  دادرسی  آیین  قانون  مواد ۵۲۲-۵۱9-۵۱۵-۱9۸  و  تجارت  قانون   3۱4-3۱3

پرداخت مبلغ ۶000/000 ریال )شش میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 3۷0/000 ریال بابت هزینه¬های دادرسی و 

خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 

از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر¬خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می¬باشد.

شماره: 4033۲/م الف قاضی شعبه هفدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده اصلی:۱۱۲0/9۵   شماره دادنامه:۱34۷ تاریخ رسیدگی:9۵/۱۲/9 مرجع رسیدگی کننده:شعبه هفدهم 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفی آکوچکیان به نشانی: اصفهان،خیابان صغیر،آموزشگاه رانندگی بهار آزادی 

خوانده: حجت¬اله جمشیدیان  به نشانی: مجهول المکان وکیل: علی کاله ریز گردشکار: به تاریخ 9۵/۱۲/4 شعبه 

هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه۱۱۲0/9۵ و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید. »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی 

مصطفی آکوچکیان با وکالت علی کاله¬ریز به طرفیت حجت اله جمشیدیان به خواسته مطالبه مبلغ ۶000/000 ریال 

موضوع فقره چک به شماره 434۷۷۲ در تاریخ ۸9/۵/۲0 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی¬رغم ابالغ قانونی، در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه 

و مدرک مؤثر 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 3۱3-3۱4 قانون تجارت و مواد ۱9۸-۵۱۵-۵۱9-۵۲۲ قانون آیین 

دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3۷0/000 ریال 

بابت هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره: 403۲9/م الف قاضی شعبه هفدهم شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »آباجان« ساخته هاتف علیمردانی

بحران های سردرگم 

شهرزاد2باچهرههایتازه،خردادماهرونماییمیشود
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حتما بخوانید!

پاپی، کاپیتان جدید سپاهان سه شنبه  15  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  396 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تنبیه منصوریان برای هافبک یاغی
ــتقالل  ــم اس ــوان تی ــتاره ج س
بنــا بــر تصمیــم ســرمربی ایــن 
تیــم تــا اطــالع ثانــوی از حضــور 
منــع  آبی پوشــان  تمریــن  در 
شــد. بعــد از خطــای انضباطــی 
امیــد نورافکــن هافبــک جــوان 
ــا  ــری ب ــتقالل و درگی ــم اس تی
ــوالد،  ــا ف ــدار ب ــان دی یعقــوب کریمــی روی نیمکــت در جری
علیرضــا منصوریــان کــه پیــش از ایــن هــم نشــان داده بــود 
ــتاره  ــی دارد، س ــد طوالی ــی ی ــان خاط ــا بازیکن ــورد ب در برخ
ــات  ــور در تمرین ــوی از حض ــالع ثان ــا اط ــش را ت ــوان تیم ج

گروهی منع کرد. 
در حالــی کــه آبی پوشــان از ظهــر دیــروز تمرینــات گروهی شــان 
را در کمــپ حجــازی انجــام دادنــد، بــا تصمیــم منصوریــان 
امیــد نورافکــن از ســاعت ۱۰ صبــح و پیــش از حضــور تیــم 
در محــل تمریــن، در کمــپ حضــور یافــت و بــه تنهایــی بــه 
ــن  ــتقالل، ای ــرمربی اس ــم س ــا تصمی ــت. ب ــن پرداخ تمری
ــی  ــز همراه ــه تبری ــفر ب ــان را در س ــا آبی پوش ــن قطع بازیک

ــرد. ورزش 3 ــد ک نخواه

پاپی، کاپیتان جدید سپاهان
حســین پاپــی کــه در دوران ســرمربیگری عبــدهللا ویســی 
ــرار می گرفــت، در اولیــن  ــی ق ــدرت در ترکیــب اصل ــه ن ب
حضــور رســمی زالتکــو کرانچــار روی نیمکــت ســپاهان از 

ابتــدا بــرای ایــن تیــم بــه میــدان رفــت. 
ــت  ــه بیس ــایپا از هفت ــر س ــدار براب ــا در دی ــی نه تنه  پاپ
و پنجــم لیــگ برتــر در ترکیــب اصلــی قــرار گرفــت، بلکــه 
علی رغــم حضــور احســان حاج صفــی در زمیــن، بازوبنــد 
کاپیتانــی ســپاهان را هــم در اختیــار گرفــت. ایــن هافبک 
32 ســاله در حالــی بــا وجــود حاج صفــی کاپیتــان شــد 
ــر از ۱۰ روز پیــش  ــوش ســپاهان کمت ــه بازیکــن ملی پ ک
از آن در دیــدار بــا قطــر از مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی 
2۰۱8 روســیه بــه عنــوان کاپیتــان تیــم ملــی وارد زمیــن 

شــده بــود.
 البتــه پاپــی یــک مــاه پیــش از آن در دیــدار برابــر 
ذوب آهــن از هفتــه بیســت و ســوم لیــگ برتر هــم حضور 
توأمــان در ترکیــب اصلــی و کاپیتانــی ســپاهان را تجربــه 
کــرده بــود؛ امــا آن اتفــاق در غیــاب حاج صفــی افتــاد کــه 
بــه دلیــل محرومیــت اجــازه همراهــی طالیی پوشــان را در 

شــصتمین شــهرآورد فوتبــال اصفهــان نداشــت. 
بــا  بــازی  از کاپیتانــی در شــهرآورد در  پاپــی پــس 
ســیاه جامگان از هفتــه بیســت و چهــارم لیــگ برتــر بــار 
دیگــر از بازیکــن ترکیــب ثابــت بــه یــار جانشــین تغییــر 
وضعیــت داد تــا اینکــه بــا بازگشــت کرانچــار دوبــاره 

ــی ــر فارس ــد. خب ــان ش کاپیت

 دعوت از ۱۲ بازیکن 

به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ــده  ــان دعوت ش ــامی بازیکن  اس
بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال 
آماده ســازی  جهــت  ســاحلی 
ــای  ــه رقابت ه ــزام ب ــش از اع پی
از  باهامــا  جــام جهانــی 2۰۱۷ 
ملــی  تیــم  ســرمربی  ســوی 

اعالم شد. 
ــاحلی از ۷  ــال س ــی فوتب ــام جهان ــای ج ــن دوره رقابت ه نهمی
ــه  ــود. ب ــزار می ش ــا برگ ــور باهام ــت ۹۶ در کش ــا ۱۷ اردیبهش ت
همیــن منظــور اردوی تیــم ملــی ایــران بــا حضــور ۱2 بازیکــن 
در  فروردیــن(   ۱۵( امــروز  از  ملــی  تیــم  بــه  دعوت شــده 
ــری  ــی( پیگی ــران )کمــپ تیم هــای مل ــال ای ــی فوتب ــز مل مرک
می شــود. اســامی بازیکنــان دعوت شــده بــه شــرح زیــر 
اســت: محمــد احمــدزاده، امیرحســین اکبــری، مصطفــی 
حمیــد  مختــاری،  محمدعلــی  مســیگر،  مســلم  کیانــی، 
بهزادپــور، ســیدعلی ناظــم، حســن عبدالهــی، فریــد بلوکباشــی 
ــکاری. کاپ ــی میرش ــرادی و عل ــد م ــینی، محم ــان حس پیم

نوجوانان والیبالیست ایران جهانی شدند
ــای  ــهمیه رقابت ه ــران س ــان ای ــال نوجوان ــی والیب ــم مل تی
ــان ایــران  جهانــی را کســب کــرد. تیــم ملــی والیبــال نوجوان
ــیا  ــی آس ــای قهرمان ــی رقابت ه ــارم نهای ــه یک چه در مرحل
بــه مصــاف تایلنــد رفــت و بــا برتــری برابــر ایــن حریــف بــه 
جمــع چهــار تیــم برتــر رقابت هــا صعــود کــرد. تیــم ملــی ایــن 
ــا  ــازی ب ــن ب ــرد. ســت های ای ــر ۰ ب ــا نتیجــه 3 ب ــدار را ب دی
ــان  ــه پای ــران ب ــع ای ــه نف ــج 2۵-۱۶، 2۵-۱۹ و 2۵-۱۹ ب نتای
ــان والیبالیســت  ــه، نوجوان ــه ایــن مرحل ــا صعــود ب رســید. ب
ــد.  ــم کســب کردن ــی را ه ــران ســهمیه مســابقه های جهان ای
پیــش از ایــن تیم هــای کــره جنوبــی و ژاپــن بــه نیمه نهایــی 
صعــود کــرده بودنــد؛ بنابرایــن ایــران بــار دیگــر در نیمه نهایــی 
بــا کــره دیــدار می کنــد. ایــن دو تیــم در مرحلــه گروهــی بــه 
مصــاف هــم رفتنــد کــه ایــران مغلــوب حریــف شــد. ایرنــا

 وضعیت مهاجم فوالد خوزستان 

پس از سانحه رانندگی
ــتان  ــوالد خوزس ــال ف ــم فوتب ــم تی ــاری، مهاج ــان انص ساس
پــس از ســانحه رانندگــی مشــکلی نــدارد و می توانــد در 
تمرینــات تیمــش شــرکت کنــد. هــر چنــد کــه بــر اثــر ایــن 
حادثــه بــه خــودروی ایــن بازیکــن خســارت مالــی وارد شــد 
ــان  ــالمتی ساس ــمانی و س ــت جس ــبختانه وضعی ــا خوش ام
انصــاری خــوب بــوده و ایــن بازیکــن بــدون هیچ مشــکلی در 
تمرینــات تیــم فــوالد خوزســتان حضــور خواهــد داشــت. نــود

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

مدت هاســت وضعیــت تماشــاگران فوتبــال در ایــران خــوب 
ــای  ــا و نارنجک ه ــام ترقه ه ــواع و اقس ــاب ان ــت. پرت نیس
دســتی، لیــزر انداختــن تــوی چشــم بازیکنــان و دادن 
شــعارهای غیراخالقــی تنهــا بخشــی از واقعیــت تلــخ امــروز 
ــال  ــد فدراســیون فوتب ــه هــر چن ــران اســت. البت ــال ای فوتب

و متولیــان ورزش گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن ایــن 
ــزم خــود را  ــا ای اف ســی امســال ع ــد، ام مشــکالت ندارن
جــزم کــرده کــه گــوش متخلفــان فوتبــال ایــران را بپیچانــد.

    نقره داغ کردن استقالل
ــرای  ــابی ب ــاال حس ــتقالل ح ــدار اس ــد طرف ــمزگی چن خوش
ایــن باشــگاه گــران تمــام شــده اســت. اســتقالل بــه 
ــم  ــه چش ــش ب ــط هواداران ــزر توس ــور لی ــن ن ــل انداخت دلی

بازیکنــان حریــف و خــارج کــردن آن دیــدار از شــرایط 
بــازی جوانمردانــه مبلــغ ۵۱ هــزار دالر جریمــه شــده اســت. 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا حتــی هشــدار داده کــه در 
صــورت تکــرار ایــن موضــوع اســتقالل ممکــن اســت محروم 
هــم بشــود و بازی هــای بیشــتری را در بیــرون از خانــه و در 

ــد. ــزار کن ــرف برگ ــن بی ط زمی
    خطر، بیخ گوش تیم ملی

ــران در بهتریــن وضعیــت  ــی ای ــی کــه تیــم مل درســت زمان
ممکــن بــرای صعــود بی دردســر بــه جــام جهانــی قــرار دارد 
ــی  ــام جهان ــه ج ــود ب ــی صع ــن مل ــار جش ــه در انتظ و هم
ــک داور  ــوی کم ــه س ــی ب ــک صوت ــاپ نارنج ــتند، پرت هس
دیــدار ایــران و چیــن، فوتبــال کشــور را در وضعیــت بســیار 
بــدی قــرار داده اســت. تنهــا می تــوان گفــت کــه کمــک داور 
ــه  ــه ادام ــی زود ب ــه خیل ــرج داد ک ــه خ ــی ب ــدار مردانگ دی
دیــدار برگشــت. شــک نکنیــد اگــر ایــن رویــداد بــرای یــک 
کمــک داور عــرب می افتــاد، فوتبــال ایــران نــه تنهــا 3 
ــا  ــود ت ــن ب ــه ممک ــالم می شــد، بلک ــدار اع ــده دی ــر ۰ بازن ب

ــود. ــروم ش ــی مح ــا از میزبان مدت ه
    تماشاگران در ایران

متاســفانه بــا وجــود همــه ایــن رویدادهــا، هــر روز وضعیــت 
ورزشــگاه ها بدتــر می شــود و در دیدارهایــی کــه معلــوم 
نیســت بــه چــه دلیــل رایــگان اعــالم می شــود، ایــن 

ــود.  ــم می ش ــتر ه ــا بیش رویداده
ــاید  ــه ش ــرادی ک ــم اف ــر بگویی ــا بهت ــاگران ی ــوم تماش هج
عالقــه ای هــم بــه فوتبــال ندارنــد در دیدارهــای رایــگان بــه 
ــر شــدن  ــر، فقــط باعــث بدت ورزشــگاه ها در ســال های اخی

ــه  ــت چ ــوم نیس ــت. معل ــده اس ــاگران ش ــت تماش وضعی
ــد  ــه خواهن ــن نتیج ــه ای ــور ب ــان ورزش کش ــی متولی زمان
ــرای  ــودی ب ــا س ــدن بازی ه ــالم ش ــگان اع ــه رای ــید ک رس
ــن درک برســند  ــه ای ــد ب ــدارد. دســت کم می توانن ــال ن فوتب
ــا تکــرار شــدن ایــن حــوادث در حــال  ــران ب ــال ای کــه فوتب
از دســت دادن وجهــه خــود در آسیاســت و تصویــری 
ــود  ــان داده می ش ــا نش ــه دنی ــی ب ــاگران ایران ــه از تماش ک
ــت.  ــران اس ــردم ای ــأن م ــه دور از ش ــند و ب ــری ناپس تصوی
بــدون شــک ای اف ســی بــه عنــوان متولــی اصلــی فوتبــال 
در آســیا در آینــده جریمه هــای ســختگیرانه تری را بــرای 
فوتبــال ایــران در نظــر خواهــد گرفــت. اگــر امــروز چــاره ای 
بــرای ایــن مشــکل اندیشــیده نشــود، فــردا روز بــرای 
جبــران بســیار دیــر خواهــد بــود. تجربــه کشــورهایی ماننــد 
ــروف  ــوبگر مع ــاگران آش ــتن تماش ــه داش ــه ب ــتان ک انگلس
بــود، نشــان می دهــد هــر چــه تماشــاگران از زمیــن مســابقه 
ــه  ــد ب ــای بلن ــه و فنس ه ــت میل ــا از پش ــند ی ــر باش دورت
تماشــای فوتبــال بنشــینند، رفتارهــای خشــونت آمیز بیشــتر 
خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه امــروزه در 
ــن در  ــا زمی ــاگر ب ــه تماش ــتان فاصل ــگاه های انگلس ورزش
کمتریــن حــد ممکــن قــرار دارد. همچنیــن باالبــردن کیفیــت 
ــت  ــش قیم ــب آن افزای ــه تناس ــگاه ها و ب ــات ورزش امکان
ــت  ــروش بلی ــرای ف ــفاف ب ــاز و کار ش ــن س ــت همچنی  بلی
ــای شــماره دار از  ــر ســر صندلی ه و نشســتن تماشــاگران ب
ــده  ــان ش ــورها امتح ــر کش ــه در دیگ ــت ک ــی اس  راه کارهای
ــه خوبــی هــم جــواب داده اســت. امیدواریــم پیــش از  و ب
دیــر شــدن، ایــن راهکارهــا در کشــور مــا نیــز اجرایــی شــود.

نگاهی به رویدادهای تلخ ورزشگاه ها در ایران

تماشاگران علیه فوتبال

بهــداد  کــرد  اعــالم  وزنه بــرداری  ملــی  تیــم  مربــی 
ســلیمی در ترکیــب تیــم بــرای مســابقات قهرمانــی آســیا 
ــرای  ــدارد و او ب ــرار ن ــالمی ق ــورهای اس ــای کش و بازی ه
قهرمانــی جهــان آمــاده خواهــد شــد. وحیــد ربیعــی دربــاره 
ــور در  ــرای حض ــران ب ــرداری ای ــی وزنه ب ــم مل ــب تی ترکی

مســابقات قهرمانــی آســیا 2۰۱۷ و وضعیــت 
ــم یــک  ــب تی ــرد: ترکی ــان ک ملی پوشــان بی
هفتــه قبــل از مســابقات اعــالم خواهــد 
ــر از محســن  ــز غی شــد. در حــال حاضــر نی
و ســعید  علیرضــا ســلیمانی  بهــرام زاده، 
محمدپــور بقیــه نفــرات در اردو هســتند. 
ســلیمانی قــرار اســت ۱۵ فروردیــن معاینــه 

ــد  ــی می توان ــه زمان ــد از چ ــالم کن ــک او اع ــود و پزش ش
دوبــاره بــه تمرینــات برگــردد. بهــرام زاده هــم مصدومیتــی 
از ناحیــه کمــر داشــت کــه پیــش از تعطیــالت نــوروز بــه او 
فرصــت دادیــم تــا کمــرش بهتــر شــود. او حتــی تمرینــات 
ــه  ــه خان ــرار شــده ب ــز ق ــون نی ســبک انجــام مــی داد. اکن

بــرود و کمــرش را مــداوا کنــد. زمانــی کــه بهبــود پیــدا کــرد 
ــی  ــردد. مرب ــه اردو برمی گ ــود ب ــب ب ــرایطش مناس و ش
ــرادی  ــهراب م ــور س ــاره حض ــرداری درب ــی وزنه ب ــم مل تی
در قهرمانــی آســیا و اینکــه در ایــن رقابت هــا شــاهد 
ــهراب در  ــرد: س ــد ک ــود، تاکی ــم ب ــکنی او خواهی رکوردش
ــی آســیا هســت  ــرای قهرمان ــم ب ــب تی ترکی
از خــود  بایــد  را  رکوردشــکنی  قــول  امــا 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت او بگیری

تمرینــی اش، توانایــی رکوردشــکنی دارد. 
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه 
ــابقات  ــی مس ــه زمان ــودن فاصل ــاه ب ــه کوت ب
بازی هــای کشــورهای  و  آســیا  قهرمانــی 
ــداد اســت، گفــت:  ــی کــدام روی اســالمی، اولویــت کادر فن
 قهرمانــی آســیا بــرای خــود مــا اهمیــت زیــادی دارد 
و کمیتــه ملــی المپیــک هــم بــر روی بازی هــای کشــورهای 
اســالمی تاکیــد دارد؛ از ایــن رو تــالش می کنیــم در هــر دو 

رویــداد بهتریــن نفــرات را شــرکت دهیم. ایســنا

غیبت بهداد سلیمی در مسابقات آسیایی و کشورهای اسالمی
ــان  ــد: رامیــن رضایی ســرمربی ســابق پرســپولیس می گوی
ــاره  در ایــن تیــم اذیــت شــده اســت. حمیــد اســتیلی درب
شکســت پرســپولیس مقابــل صنعــت نفــت آبــادان اظهــار 
ــادان  کــرد: پرســپولیس در دیــدار مقابــل صنعــت نفــت آب
ــته اش  ــی گذش ــور فن ــی و همین ط ــی، روان ــی روح آمادگ

ــن  ــم ای ــر می کن ــن فک ــه م را نداشــت. البت
داشــت کــه  متعــددی  دالیــل  موضــوع 
یکــی از آن هــا تعطیــالت نــوروزی بــود. 
ــال را  ــم س ــن تی ــد ای ــان باش ــر خاطرت  اگ
بــا شکســت مقابــل الریــان بــه پایــان 
ــت  ــت نف ــل صنع ــت مقاب ــا شکس ــرد و ب ب
ــن  ــرد. م ــروع ک ــد را ش ــال جدی ــادان س آب

ــل  ــه دلی ــوروز ب ــالت ن ــان در تعطی ــم بازیکن ــر می کن فک
مســافرت هایی کــه انجــام دادنــد، نتوانســتند آمادگــی 
ــش  ــتیلی در بخ ــد. اس ــظ کنن ــان را حف ــادابی خودش و ش
دیگــری از صحبت هایــش دربــاره اینکــه برانکــو اعــالم 
کــرده نیــازی بــه حضــور رضاییــان تــا پایــان فصــل نــدارد، 

ــی  ــپولیس خیل ــال در پرس ــان امس ــن رضایی ــت: رامی گف
ــودم.  ــن موضــوع ب اذیــت شــد. مــن از نزدیــک شــاهد ای
رضاییــان در ابتــدای فصــل پیشــنهادی از باشــگاه تراکیــه ای 
ــران  ــه ای ــی ب ــه دالیل ــا ب ــال بن ــر ح ــه ه ــا ب ــت، ام داش
ــا او را در  ــا پیراهــن پرســپولیس را بپوشــد؛ ام بازگشــت ت
ــدم  ــا می دی ــد. باره ــت کردن ــم اذی ــن تی ای
ــی  ــم مل ــس تی ــن فیک ــه بازیک ــان ک رضایی
بــود دقیقــه 88 یــا ۹۰ بــه بــازی می گرفتنــد 
و ایــن موضــوع واقعــا روی روح و روان ایــن 

ــود. ــته ب ــر گذاش ــن تأثی بازیک
 او در تیــم ملــی بســیار خــوب می درخشــید 
و بازیکــن فیکســی بــود. هــر زمانــی هــم کــه 
در پرســپولیس بــه بــازی گرفتــه شــد یــا بــرای ایــن تیــم 
پــاس گل داد یــا گلزنــی کــرد. شــاید بتــوان گفــت بیشــتر 
ــی پرســپولیس  ــه قهرمان ــازات ایــن تیــم را کــه االن ب امتی
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــت آورده اس ــه دس ــان ب ــده، رضایی ــر ش منج
حــال پرســپولیس، ملی پــوش تیمــش را خــرد کــرد. مهــر

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵-۱۰۰4    شماره دادنامه:۱۱۵۵  مورخ:۹۵/۱2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 2۵ شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی احمدی به نشانی: اصفهان،خیابان محتشم کاشانی بین کوچه 3۱ 

و 33،مجتمع امین 3، واحد ۶، کد پستی: 8۱۷۵8۹888۱ خوانده: مهدی جاللی مجهول المکان شورا با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می¬نماید. »رأی شورای حل اختالف« در خصوص دعوی آقای مرتضی احمدی به طرفیت 

مورخ  به شماره 2۰۱۷۱۹32  وجه چک  ریال   8۷/۷۶۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  به خواسته  مهدی جاللی  آقای 

۹3/۱/3۰، 2۰۱۷۱۹۱8 مورخ ۹3/8/2۰، 2۰۱۷۱۹۱۹ مورخ ۹3/8/23، به عهده بانک پست بانک به انضمام 

مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

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

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار 

ریال بابت اصل خواسته و 3/۰۶۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف)۹3/۱/3۰، ۹3/8/2۰، ۹3/8/23( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل 

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

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 4۰323 م/الف قاضی شعبه 2۵ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه: ۹۵-۱۰۰3   شماره دادنامه:۱۱۵4     مورخ: ۹۵/۱2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 2۵ شورای حل 

به نشانی: اصفهان،خیابان محتشم کاشانی بین کوچه 3۱ و  اختالف اصفهان خواهان: مرتضی احمدی 

33،مجتمع امین 3، واحد ۶، کد پستی: 8۱۷۵8۹888۱ خوانده: حمید پردل پاشاکی  مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »رأی 

قاضی شورا«در خصوص دعوی مرتضی احمدی به طرفیت حمید پردل پاشاکی به خواسته مطالبه مبلغ 

با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  به شماره خزانه¬داری کل ۹۵۱۷۹۶  34/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه سفته 

عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

از هرگونه  ماندن خواسته  و مصون  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی  دارد  مطالبه وجه خواسته 

تعرض و تکذیب، شورا  دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 3۰۷و 3۰۹ قانون 

تجارت و مواد ۱۹8و ۵۱۵و ۵۱۹و ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱/۶۷۵/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۱۰/22 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می¬باشد، در حق خواهان صادر و 

اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 

این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 4۰322/ م الف قاضی شعبه 2۵ شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:آقای  محمود      نام خانوادگی: حاج هاشمی  نام پدر: اسدهللا      نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای رامین نام خانوادگی:حکیم الهی  نام پدر : 

تقی  نشانی محل اقامت: اصفهان خ توحید میانی بن بست آذین پالک ۱3 واحد 2 محکوم به: به موجب 

رای شماره 8۰8/۹۵ تاریخ۹۵/۹/28حوزه شعبه 4۱  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: استرداد الشه یک فقره چک به شماره ۱۵۰۷/۷2۷۱۵3/۶۰ عهده 

بانک ملت شعبه بلوار کشاورزی به انضمام نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

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

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

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

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

شماره4۰3۱۰/ م الف دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:سید مرتضی نام خانوادگی: متولی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مسعود  نام خانوادگی:داعی   نام پدر : با وکالت خانم الهام مهرابی تهرانی  

نشانی محل اقامت: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی جنب گالری مبل سوین طبقه 2واحد 384 دفتر 

تاریخ۹۵/8/2۵حوزه   ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶3۰۱۶3۷ شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  داوری   مجتبی  آقای 

شعبه 33  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: 

پرداخت مبلغ ۱۱۵/۷۹3/۵2۹ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/۰۹۹/84۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/ ماده 34 قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

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

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

شماره4۰3۱4/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:سید مرتضی       نام خانوادگی: متولی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمد  نام خانوادگی:مهدیان    نام پدر : با وکالت الهام مهرابی تهرانی  نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی جنب گالری مبل سوین طبقه 2واحد 384 دفتر آقای 

مجتبی داوری  محکوم به: به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶3۰۱۶۱۱تاریخ۹۵/8/2۰حوزه سی و سه   

به: پرداخت  یافته است.محکوم علیه محکوم است  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

مبلغ ۱۱۵/۷۹3/۵2۹ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/۰2۹/84۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ ۱2۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

اجرایی/ ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره4۰3۱3/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-8۶۰   شماره دادنامه:۱۱38 مورخ ۹۵/۱۱/۱۷     مرجع رسیدگی:شعبه ۱۵ شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان :رضاصفاری اصفهانی   نشانی:اصفهان – چهارباغ عباسی بازار ملت جواهری 

ارکیده   وکیل : محمود یوسفی    نشانی :اصفهان دروازشیراز ایتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز 

طبقه چهارم واحد28 خوانده :محمد کشتکار   نشانی :مجهول المکان   خواسته:الزام   گردشکار:پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا 

قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  ))رای قاضی شورا(( 

درخصوص دعوی رضاصفاری اصفهانی با وکالت محمود یوسفی به طرفیت محمد کشتکار به خواسته الزام 

به انتقال یک خط تلفن ثابت شماره 32۶۰3۰4۶ بانضمام مطلق خسارات با عنایت به محتویات پرونده 

واستماع اظهارات خواهان وشهود تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخ ۹۵/۱۱/۱۱   و نیز مالحظه    سند 

مالکیت پالک ثبتی ۱۵۱۹3/23۹8 بخش پنج ثبت اصفهان که منطبق بانشانی مندرج در قبض صادره از 

سوی مخابرات می باشد وهمچنین پاسخ استعالم واصله از شرکت مخابرات اصفهان که موید مالکیت 

مواد  به  ثابت تشخیص ومستندا  المجموع  را من حیث  باشد خواسته خواهان  ثابت می  تلفن  خوانده 

۱۹8و۵۱۵و۵۱۹ ق.آ.د.م حکم برمحکومیت خوانده به حضور در دفترخانه  رسمی وانتقال رسمی یک خط 

تلفن ثابت با مشخصات فوق ومبلغ ۹۹۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 

ابالغ قابل واخواهی در  تاریخ  از  خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 2۰ روز 

همین شعبه وپس از انقضای مهلت مذکور ظرف 2۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۵ حوزه قضائی اصفهان – هادی وطن خواه  شماره :4۰3۹3/م الف

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-8۶۱   شماره دادنامه:۱۱3۷ مورخ ۹۵/۱۱/۱۷   مرجع رسیدگی:شعبه ۱۵ شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان :رضاصفاری اصفهانی   نشانی:اصفهان – چهارباغ عباسی بازار ملت جواهری 

ارکیده   وکیل : محمود یوسفی    نشانی :اصفهان دروازشیراز ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز 

انتقال   به  خواسته:الزام  المکان    :مجهول  نشانی  اسماعیلیان    :محمود  خوانده  واحد28  چهارم  طبقه 

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه 

مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  ))رای 

محمود  طرفیت  به  یوسفی  محمود  وکالت  با  اصفهانی  رضاصفاری  دعوی  درخصوص  شورا((  قاضی 

اسماعیلیان حسین آبادی به خواسته الزام به انتقال یک خط تلفن ثابت به شماره 32۶۱4۹8۶ بانضمام 

مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده واستماع اظهارات خواهان وشهود تعرفه در جلسه 

رسیدگی مورخ ۱۱/۱۱/ ۹۵   ونیز مالحظه سند مالکیت پالک ثبتی ۱۵۱۹3/23۹8 واقع در بخش پنج ثبت 

اصفهان که منطبق بانشانی مندرج در قبض صادره از سوی مخابرات می باشد وهمچنین پاسخ استعالم 

واصله از شرکت مخابرات اصفهان که داللت بر مالکیت خوانده تلفن ثابت می باشد خواسته خواهان را 

ثابت تشخیص ومستندا به مواد ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹ ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه  

وانتقال رسمی یک خط تلفن ثابت شماره 32۶۱4۹8۶ ومبلغ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت 2۰ روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت  2۰ روز دیگر پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۵ حوزه قضائی اصفهان – هادی وطن خواه  شماره :4۰3۹2/م الف

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-8۰۵   شماره دادنامه:۱۱8۶ مورخ ۹۵/۱۱/3۰      مرجع رسیدگی:شعبه 3۱ شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان ها :۱.حسینعلی خلجی   نشانی:اصفهان  خیابان خیام بیمارستان سیدالشهداء 

2-غالمعلی قاسمی    نشانی:اصفهان خیابان خیام بیمارستان سیدالشهدا   خوانده :معین وحیدا   نشانی 

به  پرونده  ارجاع  از  وام   گردشکار:پس  معوقه  اقساط  بابت  وجه  خواسته:مطالبه  المکان    :مجهول 

این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 

رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  ))رای قاضی شورا(( درخصوص دعوی 

خواهان آقایان حسینعلی خلجی و غالمعلی قاسمی  به طرفیت خوانده آقای معین وحیدا به خواسته 

با توجه به مستندات موجود در  بابت تسهیالت و اقساط  معوقه وام  مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال 

ید خواهان و اینکه خوانده برابر ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته والیحه دفاعیه )الیحه دفاعیه(  ارائه 

 ۱3۹۵/۱۰/۷ مورخ  و۹۱۷3۶/44۷   ۱3۹۵/۱۰/۷ مورخ   ۹۱۷3۶/448 شماره  های  وبرابرنامه  اند  ننموده 

از بانک ملت بنابراین شورا مستندا به مواد ۵۱۵،۵۱۹،۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم 

به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال اصل دین ومبلغ دومیلیون و پانصد ونود هزار ریال هزینه دادرسی 

وهزینه نشرآگهی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به تاریخ ۹۵/8/۹ در حق خواهان ها 

صادر واعالم می نماید  رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست  روزپس  از ابالغ واقعی  قابل واخواهی 

از انقضا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان   در همین شعبه وپس 

می باشد

قاضی شورای حل اختالف شعبه 3۱ حوزه قضائی اصفهان  شماره :4۰3۱۵/م الف

دادنامه
حل  42شورای  رسیدگی:شعبه  مرجع   ۹۵/۱۱/3۰ مورخ  دادنامه:۱3۰4  شماره  پرونده:۷88/۹۵   کالسه 

اختالف اصفهان   خواهان :آمنه محمدی قهدریجانی    نشانی:اصفهان  خ نیکبخت نبش کوچه ۱8پ۵

خوانده :وحید توکلی    نشانی :مجهول المکان   خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک    گردشکار:با عنایت 

به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید  ))رای قاضی شورا(( درخصوص دادخواست 

آمنه محمدی قهدریجانی به طرفیت وحید توکلی  به خواسته مطالبه مبلغ ۱2/۵۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک 

فقره چک به شماره های ۵2۵4۱۰ مورخ 8۷/۷/2۱ عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام خسارات دادرسی 

وتاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه اصول مستندات دعوی واینکه خوانده با ابالغ قانونی 

وقت وانتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده ودر قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیبی 

میکند  را حکایت  به خواهان  ذمه ی خوانده  اشتغال  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده ومستندات  به عمل 

ومواد  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵22،۵۱۹،۱۹8 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی 

ریال   ۱2/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   24۹،3۰۷،3۰۹،3۱۰،3۱۵

دوازده میلیون وپانصد هزار ریال  به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۱/۱۵2/۵۰۰ ریال به عنوان خسارت 

دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ 8۷/۷/2۱ لغایت زمان وصول وایصال آن طبق نرخ 

شاخص بانک مرکزی وهزینه نشر آگهی تااجرای کامل حکم در حق خواهان صادر واعالم می گردد رای 

صادره غیابی وظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وسپس مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان  – محمد رضا قرهی شماره :4۰32۱/م الف

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-۱3۹4 شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۶۷۹۷۹۰28۵3 مورخ ۹۵/۱2/۱۵ مرجع رسیدگی:شعبه 

4۵شورای حل اختالف اصفهان   خواهان :جوادبهرامی    نشانی:اصفهان  سپاهانشهر بلوار غدیر مجتمع 

مهتاب وکیل :جمال صلواتی وفرشته ترکیان   نشانی :اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارک ط3 پالک 

از یک فقره چک  المکان   خواسته:مطالبه بخشی  ۶۰۶    خوانده :مرتضی طحانی    نشانی :مجهول 

بمبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی     با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید  ))رای قاضی 

شورا(( درخصوص دعوی آقای جمال صلواتی و فرشته ترکیان بوکالت از جواد بهرامی به طرفیت آقای 

مرتضی طحانی   به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ی ۹8۵۶۷۷  به عهده 

باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید  انضمام مطلق خسارت قانونی  به  بانک سپه 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد واین که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه 

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت 

و۵22،۵۱۹،۵۱۵،۱۹8 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و 2/2۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی وخسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف) ۹۵/8/2 (تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می 

نماید رای صادره غیابی وظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع وظرف 2۰ روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد   

قاضی شعبه 4۵ شورای حل اختالف  اصفهان شماره :4۰3۱۹/م الف

دادنامه
کالسه پرونده:۹۵-۶83   شماره دادنامه:۹۷۵ مورخ ۹۵/۱۰/2۹   مرجع رسیدگی:شعبه 2۵ شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان :محمدرضا سیروس فرد   نشانی:اصفهان – شاهپور جدید – خ باباگلی نبش 

تعمیرگاه رامین ایویکو فروشگاه سیروس فرد   وکیل : سحرعاطف   نشانی :شاهین شهر خ عطار بین 

فرعی 3و4غربی ساختمان ترنج طبقه اول واحد۱ خوانده :سیدسعیدفاطمی    نشانی :مجهول المکان   

شورا باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی 

فرد   محمدرضاسیروس  آقای  دعوی  درخصوص  شورا((  قاضی  ))رای  نماید  می  رای  به صدور  مبادرت 

باوکالت سحرعاطف به طرفیت آقای سیدسعید فاطمی  به خواسته مطالبه مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه 

با  قانونی  مطلق خسارات  بانضمام   ...... بانک  عهده  به  مورخ ۹4/3/3۱  به شماره ۷4۶۹۷8/۵2  چک 

توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده است لذادعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به 

استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و2/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وحق 

از تاریخ سررسید چک موصوف) ۹4/3/3۱ ( الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیردر تادیه 

تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد  

قاضی شعبه 2۵ شورای حل اختالف  اصفهان  شماره :4۰42۱/م الف

دادنامه
حل  شورای   4۱ رسیدگی:شعبه  مرجع  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۶۷۹۷۱۰۰۶2۰  شماره  پرونده:۷۶۹/۹۵   کالسه 

به  زاده  تقی  عاطفه  خانم  وکالت  با  محمود  فرزند  صادقیان  محسن  :آقای  خواهان  اصفهان    اختالف 

:آقای رحمت هللا  وکالت    خوانده  دفتر  باال مجتمع کوثر طبقه 4واحد۶۰2  اصفهان خ چهارباغ  نشانی 

جلیلی به نشانی :مجهول المکان   خواسته:مطالبه وجه ۵ فقره چک به شماره ۱۶32/۹3۶4۱2/32 – 

– ۱۶32۹3۶4۰833 گردشکار:پس   ۱۶32/۹3۶4۱۰/۶۰  –  ۱۶32۹3۶43۷/4۷ –  ۱۶32/۹3۶4۱۶/۵۵

مشورتی  نظریه  واخذ  قانونی  تشریفات  وطی  فوق  به کالسه  آن  وثبت  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از 

اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا 

رحمت  آقای  طرفیت  به  زاده   تقی  عاطفه  خانم  باوکالت  صادقیان    محسن  آقای  دعوی  درخصوص 

 –  ۱۶32/۹3۶4۱۶/۵۵  –  ۱۶32/۹3۶4۱2/32 شماره  به  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  جلیلی    هللا 

۱۶32۹3۶43۷/4۷ – ۱۶32/۹3۶4۱۰/۶۰ – ۱۶32۹3۶4۰833 تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر 

استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته وبقاءاصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 

دفاع  خوانده  چون  لذا  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  واشتغال  دین  بقا  بر 

موجهی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بر برائت ذمه ی خود اقامه نکرده است مستندا 

به مواد۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد وثابت دانسته وحکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهشتادوپنج میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی ومبلغ 

۵/23۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک ها تازمان اجرای حکم 

براساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ونشر آگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وبیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

 شعبه وبیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 4۱ حوزه قضائی   اصفهان  شماره :4۰384/م الف

در پرسپولیس رضاییان را خرد کردند
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س
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آمــار تصادفــات تعطیــات نــوروزی هنــوز بــه صــورت کامــل 
اعــام نشــده اســت امــا تــا همیــن حــاال هــم چیــزی حدود 
900 نفــر از هموطنانمــان در حــوادث رانندگــی جــان خــود را 
از دســت داده انــد. هــر چنــد پلیــس راهــور از کاهــش 7 تــا 
8 درصــدی آمــار کشــته ها نســبت بــه ســال گذشــته خبــر 
می دهــد، امــا همچنــان بــر اســاس آمارهــا هــر 71 دقیقــه 

یــک نفــر جــان خــود را بــر اثــر حــوادث رانندگــی از دســت 
داده  اســت. بــه رغــم کاهــش تصادفــات در ســال های اخیــر 
ایــران همچنــان جــزو کشــورهای خطرنــاک در ایــن زمینــه 

اســت.
 در روزهــای نــوروز بــه دلیــل افزایــش ســفرها، تعــداد 
ــج  ــه در پن ــرای نمون ــد؛ ب حــوادث جــاده ای افزایــش می یاب
ســال اخیــر )1۳91 تــا 1۳9۵( حــوادث رانندگــی منجــر بــه 
ــافرت های  ــان در مس ــن از هموطن ــزار و ۳8۴ ت ــرگ ۵  ه م

نــوروزی شــده کــه بیشــترین آن بــا یک هــزار و ۲۲7 فوتــی 
ــال 9۵  ــی در س ــا 9۶۴ فوت ــن آن ب ــال 1۳9۲ و کمتری در س
ثبــت شــده اســت. در ایــن بــازه زمانــی، بــه اســتثنای ســال 
1۳9۲، آمــار تلفــات حــوادث رانندگــی نــوروز )از ۲۵ اســفند 
تــا 1۵ فروردیــن ســال بعــد( بــا ســیر نزولــی مواجــه بــوده و 
ــر از هــزار نفــر رســیده  ــه کمت در ســال های 1۳9۴ و 1۳9۵ ب

اســت. 
بــر اســاس آمارهــای موجــود در نــوروز ســال گذشــته 9۶۴ 
ــر در حــوادث رانندگــی جــان  ــوروز ســال 9۴، 9۶8 نف و در ن
خــود را از دســت دادنــد کــه در هــر دو ایــن ســال ها، اســتان 

فــارس بیشــترین آمــار تلفــات را داشــته اســت. 
همچنیــن در نــوروز ســال گذشــته جــاری کمتریــن تلفــات 
حــوادث رانندگــی در اســتان ایــام و در نــوروز ســال گذشــته 

در اردبیــل ثبــت شــده اســت.
 آمــار تلفــات حــوادث رانندگــی در نــوروز ســال های 9۴ و 9۵ 
نشــان می دهــد کــه 70 درصــد متوفیــان ایــن حــوادث مــرد 
ــل  ــه دلی ــز ب ــدگان نی ــد کشته ش ــش از ۵0 درص ــد و بی بودن
ضربــه بــه ســر جــان خــود را از دســت داده انــد. بــر اســاس 
ــات  ــد تلف ــا ۶/۵ درص ــط ۶ ت ــور متوس ــه ط ــزارش ب ــن گ ای

رانندگــی در هــر ســال مربــوط بــه نــوروز اســت.
    عوامل انسانی در صدر

بــه گفتــه رئیــس پلیــس راهــور ناجــا ۲۲ درصــد از تصادفات 
ناشــی از تخطــی از ســرعت مطمئنــه و غیرمجــاز بوده اســت. 
ــاز  ــبقت غیرمج ــل س ــه دلی ــز ب ــات نی ــد از تصادف  ۲0 درص
و انحــراف بــه چــپ بــوده و ۳8 درصــد نیــز شــامل واژگونــی 
خودروســت. همچنیــن بیشــترین عامــل تصادفــات رانندگی 
ــات  ــد از تصادف ــامل ۴۲ درص ــرح ش ــوت و ج ــه ف ــر ب منج

ــی  ــتگی و خواب آلودگ ــو، خس ــه جل ــی ب ــی از بی توجه ناش
بــوده اســت. تقریبــا بیــش از 70 درصــد تصادفــات بــر اثــر 
ــی  ــا کم ــی و ب ــه راحت ــی ب ــانی رخ داده؛ یعن ــای انس خط
رعایــت قوانیــن می شــد از 70 درصــد ایــن اتفاقــات ناگــوار 

جلوگیــری کــرد.
    قوانین و فرهنگ رانندگی

متاســفانه بــا وجــود حضــور پــر رنــگ و تــاش شــبانه روزی 
پلیــس همچنــان آمــار کشــته ها فاجعه بــار اســت. بســیاری 
نبــود فرهنــگ رانندگــی در ایــران و قوانیــن ســختگیرانه را از 

دالیــل اصلــی آمــار بــاالی تصادفــات می داننــد. 
ــیار  ــار بس ــا آم ــه اتفاق ــان ک ــورهای جه ــیاری از کش در بس
ــد  ــوت دارن ــا ف ــرح ی ــه ج ــر ب ــات منج ــی در تصادف پایین
ــی وجــود دارد.  ــرای رانندگ ــن بســیار ســختگیرانه ای ب قوانی
در بیشــتر ایــن کشــورها گرفتــن گواهینامــه، پروســه ای 
ــد.  ــول می کش ــال ها ط ــه س ــت ک ــه اس ــی و پرهزین طوالن
ــیار  ــای بس ــا جریمه ه ــات ب ــن تخلف ــار آن کوچک تری در کن
ســنگینی روبــه رو می شــود و یــک راننــده ممکــن اســت بــا 
ــی گواهینامــه خــود را از  ــه طــور کل ــد خــاف کوچــک ب چن
دســت بدهــد و بــرای دریافــت دوبــاره آن ســال ها در انتظــار 
ــورها  ــن کش ــدگان در ای ــم رانن ــل ه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب بمان
همــواره بیــش از آنچــه بایــد بــا احتیــاط رانندگــی می کننــد؛ 
ــل یــک ســهل انگاری امــکان رانندگــی را  ــه دلی ــادا کــه ب مب
از دســت بدهنــد. متاســفانه در کشــور مــا هــر ســال و پــس 
ــاد وااســفا ســر  ــه فری ــده هم ــای تکان دهن از انتشــار آماره
ــا پــس  ــن می شــوند؛ ام ــود قوانی ــد و خواســتار بهب می دهن
از گذشــت چنــد روزی ایــن موضــوع بــه فراموشــی ســپرده 

می شــود.
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71 دقیقه تا مرگ

 پذیرش حدود ۱۱ میلیون مسافر 

در مراکز اسکان فرهنگیان
عباســعلی باقــری، مدیــر کل 
وزارت  پشــتیبانی  و  تعــاون 
ــرش  ــرورش از پذی ــوزش و پ آم
10 میلیــون و 9۲1 هــزار و 898 
ــوروزی  نفــر در مراکــز اســکان ن
فرهنگیــان در سراســر کشــور 
 ۴ کــرد:  اظهــار  و  داد  خبــر 
میلیــون و ۵۵ هــزار و ۴08 نفــر در قالــب یــک میلیــون و 1۲۶ 
هــزار و ۵0۲ خانــوار تــا پایــان 1۲ فروردیــن مــاه 9۶ در مراکــز 

اسکان نوروزی فرهنگیان اسکان یافته اند. 
مدیــر کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش 
تصریــح کــرد: بیشــترین آمــار پذیــرش بــه ترتیــب فراوانــی 
بــه اســتان های فــارس، اصفهــان، خراســان رضــوی، خوزســتان 

ــا ــزگان اختصــاص دارد. ایمن و هرم

 امکان نقل و انتقال 

فیش های حج عمره مفرده
ــال  ــرایط انتق ــه ای ش ــی اطاعی ــارت ط ــج و زی ــازمان ح س
قبــوض حــج و عمــره را اعــام کــرد. در اطاعیــه ایــن ســازمان 
آمــده اســت: بــه اطــاع آن دســته از دارنــدگان اســناد حــج 
تمتــع و عمــره مفــرده کــه قصــد انتقــال اســناد مذکور بــه غیر 
ــد، می رســاند در حــال حاضــر نقــل و انتقــال قبــوض  را دارن
ــرادر و  ــد، ب ــه پــدر، مــادر، همســر، فرزن حــج تمتــع صرفــا ب
خواهــر و آن هــم در دفاتــر زیارتــی دارای مجــوز ســازمان حــج 
ــده  ــده و انتقال دهن ــخاص انتقال گیرن ــور اش ــا حض ــارت ب و زی
میســر اســت و انتقــال اســناد عمــره بــه غیــر فقــط بــا حضــور 
طرفیــن انتقــال در دفاتــر یادشــده کــه مــورد تأییــد ســازمان 
ــامی  ــا اس ــرد. ضمن ــورت می گی ــتند، ص ــارت هس ــج و زی ح
ــه  ــی در ســایت ســازمان ب ــاز زیارت ــر مج و مشــخصات دفات

ــر ــل دسترســی اســت. مه نشــانی www.hajnews.ir قاب

گالیه های وزیر ورزش و جوانان
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: مشــکات مربــوط بــه جوانــان 
شــامل مســکن، اشــتغال، تحصیــل، ازدواج و پــر کــردن 
ــد  ــا نیازمن ــه آن ه ــن ب ــه پرداخت ــت می شــود ک ــات فراغ اوق
یــک عــزم و اراده عمومــی اســت و ابــزار و اقتــدار آن در اختیار 

ــت.  ــان نیس وزارت ورزش و جوان
ــن  ــتغال مهم تری ــه اش ــان اینک ــا بی ــلطانی فر ب ــعود س مس
مشــکل جوانــان اســت، اظهــار کــرد: اگــر همــکاری و همراهی 
وزارتخانه هــای اقتصــادی را در زمینــه اشــتغال نداشــته 
باشــیم، نمی توانیــم کاری در جهــت کاهــش مشــکل اشــتغال 

جوانــان انجــام دهیــم. ایســنا

اخبار کوتاه

وضعیت فعلی سرطان در کشور
ــات  ــن اطاع ــاس آخری ــر اس ب
حاصــل از ثبــت بیماری ســرطان 
در کشــور، ســاالنه 80 تــا 8۵ 
ســرطان  جدیــد  مــورد  هــزار 
شناســایی می شــود کــه ۳0 هــزار 
نفــر از آن هــا جــان خــود را از 
ســرطان ها  می دهنــد.  دســت 
پــس از بیمــاری قلبی عروقــی و حــوادث جــاده ای بــه عنــوان 
ســومین عامــل مــرگ در ایــران محســوب می شــوند و حــدود 
۵.۵ درصــد از بــار درمانــی کشــور مربــوط بــه آن هاســت. 
ــردان  ــان و م ــروز ســرطان در زن ــد ب ــی می شــود رون پیش بین
ایرانــی طــی دو دهــه گذشــته رو بــه افزایــش باشــد. در زنــان 
ــردان ســرطان  ــال و در م ســرطان پســتان و ســرطان کلوریکت
ــب شــایع ترین  ــه ترتی معــده و ســپس ســرطان پروســتات ب
ــده، کشــنده ترین  ــان ســرطان مع ــن می سرطان هاســت. در ای
ــان  ــای درم ــت. هزینه ه ــده اس ــام ش ــاری اع ــن بیم ــوع ای ن
ــون  ــا 1۶ میلی ــی از ۶ ت ــامل جراح ــرطانی ش ــار س ــک بیم ی
تومــان، شــیمی درمانی بــه ازای هــر جلســه ۲0 تــا ۴0 میلیــون 
اســت کــه معمــوال بــا توجــه بــه نــوع ســرطان حداقــل ۶ تــا 1۲ 
ــزار  ــا ۵0 ه ــه ۴0 ت ــر جلس ــی ه ــت. پرتودرمان ــه الزم اس جلس
ــوع  ــه ن ــا ۳0 جلســه بســته ب تومــان اســت کــه معمــوال ۲۵ ت
ــتاری  ــای پرس ــن هزینه ه ــود. همچنی ــام می ش ــکل انج پروت
نیــز بــرای 10 ســرطان کشــور دســت کم هــزار میلیــارد تومــان در 

سال برآورد می شود. ایسنا

 کمک پلیس به افراد کم توان 

و دارای نیازهای ویژه
ــراد  ــات اف ــت اطاع ــا از ثب ــگیری ناج ــس پیش ــس پلی رئی

ــر داد.  ــس خب ــامانه پلی ــژه در س ــای وی دارای نیازه
ســردار محمــد شــرفی دراین بــاره گفــت: ســامانه افــراد دارای 
ــود  ــه وج ــود ک ــدی ب ــات ج ــی از مطالب ــژه، یک ــای وی نیازه
داشــت کــه پلیــس پیشــگیری هــم در ایــن راســتا، اقداماتــی 

را بــا هماهنگــی ســازمان بهزیســتی انجــام داده اســت.
ــز  ــه آلزایم ــان ب ــد مبتای ــرادی مانن ــه اف ــان اینک ــا بی  وی ب
اوتیســم، کم توانــان ذهنــی، افــراد کــر و الل و ... جــزو 
ــن  ــه داد: ای ــتند، ادام ــژه هس ــای وی ــهروندان دارای نیازه ش
افــراد گاهــی دچــار مشــکل می شــوند و بــه دلیــل وضعیتــی 
ــه  ــد ب ــور بای ــد چط ــم نمی دانن ــردم ه ــی م ــد، گاه ــه دارن ک
آنــان کمــک کننــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا هماهنگــی ســازمان 
بهزیســتی و انجمن هــای فعــال در ایــن حوزه هــا مشــخصات 
ــه  ــی ک ــر زمان ــا ه ــم ت ــت می کنی ــه و ثب ــراد ر ا گرفت ــن اف ای
ــا همــان شــرایطی  ــم، ایــن افــراد را ب ــان برخــورد کردی ــا آن ب
کــه الزم اســت در اختیــار بهزیســتی و خانواده هایشــان قــرار 

دهیــم. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

ــوزان  ــت: دانش آم ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــک  ــدن ی ــا گذران ــد ب ــاال از امســال می توانن ــه ب 1۵ ســال ب
آزمــون جامــع، مــدرک پایان تحصیــات دوره اول متوســطه 
را دریافــت کننــد. علــی زرافشــان مطــرح کــرد: بــر اســاس 
ــات دوره  ــده از امتحان ــا مان ــوزان ج ــون دانش آم ــن آزم ای

را  اول متوســطه کــه شــرایط ســنی الزم 
دارنــد و فاقــد مــدرک تحصیلــی هســتند بــه 
ــال،  ــر س ــون در ه ــه آزم ــدن س ــای گذران ج
ــا قبولــی در یــک آزمــون جامــع می تواننــد  ب
را  متوســطه  اول  دوره  پایــان  گواهینامــه 
دریافــت کننــد. وی بــه تغییــر روش انتخــاب 
رشــته دانش آمــوزان پایــه نهــم تحصیلــی از 

امســال اشــاره کــرد و افــزود: ایــن دســته از دانش آمــوزان 
می تواننــد از اول تــا 1۵ تیــر امســال رشــته تحصیلــی خــود 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی ــد. مع ــاب کنن را انتخ
تأکیــد بــر اینکــه 1۲ رشــته تحصیلــی بــرای دانش آمــوزان 
در نظــر گرفتــه شــده، گفــت: دانش  آمــوزان از امســال بایــد 

ــی، یــک حداقــل نمــره  ــه هــر رشــته تحصیل ــرای ورود ب ب
ــرد:  ــح ک ــد. زرافشــان تصری ــت کنن را در هــر درســی دریاف
ــی  ــال تحصیل ــاف س ــوزان برخ ــته دانش آم ــاب رش انتخ
گذشــته کــه جنبــه تجویــزی داشــت، امســال فقــط جنبــه 
بــه عاقــه  بــا توجــه  توصیــه ای دارد و دانش آمــوزان 
ــه  ــته ها ادام ــی از رش ــد در یک ــود می توانن خ

تحصیــل دهنــد. 
وی گفــت: حداقــل نمــره در هــر درس بــرای 
ورود بــه هــر رشــته مشــخص شــده و مثــا 
ــوز  ــه رشــته ریاضــی، دانش آم ــرای ورود ب ب
ــی  ــره 1۴ را در درس ریاض ــل نم ــد حداق بای
مطابــق  یــادآور شــد:  کســب کنــد. وی 
تفاهم نامــه جدیــد وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت 
ــی و در  ــهرک های صنعت ــارت در ش ــدن و تج ــت، مع صنع
کنــار کارخانه هــا هنرســتان های کار و دانــش راه انــدازی 
دانش آموختگــی  از  پــس  دانش آمــوزان  تــا  می شــود 

ــیما ــوند. صداوس ــی ش ــز صنعت ــذب مراک ج

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان از اجــرای 
ــال  ــهر در س ــن کانش ــه« در ای ــد دوچرخ ــرح »بفرمایی ط

جــاری خبــرداد. 
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار 
ــودرو  ــدون خ ــنبه ب ــرح سه ش ــه ط ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه

اصفهــان گفــت: طــرح سه شــنبه های  در 
بــدون خــودرو و طرح هــای دوچرخه ســواری 
امــر  در  فرهنگ ســازی  بــرای  فرصتــی 
دوچرخه ســواری و اســتفاده از نــاوگان حمــل 

ــی اســت.  ــل عموم و نق
وی افــزود: مســئوالن دوچرخه ســوار و توجــه 
دوچرخه ســواری  بــه  مســئوالن  و  مــردم 

بــرای  شــهرداری  طرح هــای  از  اصفهــان  شــهر  در 
فرهنگ ســازی و جهــت دهــی بــه ایــن مســیر اســت 
ــوان شــهر  ــه عن ــی ب ــن شــهر را در ســطح بین الملل ــه ای ک
دوچرخه هــا بــا شــهرداری دوچرخه ســوار مطــرح کــرده 

ــت.  اس

صلواتــی ادامــه داد: بــرای تقویــت فرهنــگ دوچرخه ســواری 
ــرا  ــال اج ــه« امس ــد دوچرخ ــرح »بفرمایی ــان ط در اصفه
دوچرخــه   فروشــگاه های  همــکاری  بــا  می شــود کــه 
فــروش دوچرخــه بــه شــهروندان بــا تخفیــف انجــام 

می شــود. 
وی اضافــه کــرد: اســتقبال از دوچرخه ســواری 
صــورت گرفتــه  پیش بینی هایــی کــه  بــا 
ــدی  ــق جدی ــاهد رون ــد و ش ــش می یاب افزای
خواهیــم  اصفهــان  در  دوچرخه ســواری  در 
بــود. معــاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردار 
ــر  ــال 100 کیلومت ــرد: امس ــه ک ــان اضاف اصفه
اصفهــان  در  دوچرخه ســواری  فضــای 
دوچرخه ســواری  تقویــت  جهــت  در  ایــن کار  و  ایجــاد 
ــوروزی در  ــافران ن ــد: مس ــادآور ش ــود. وی ی ــام می ش انج
ــد  ــتقبال کردن ــواری اس ــرح دوچرخه س ــز از ط ــان نی  اصفه
و مســافران ایرانــی و خارجــی نیــز بــرای گــردش در شــهر از 

دوچرخه هــای درون شــهر اســتفاده کردنــد. شبســتان

اجرای طرح »بفرمایید دوچرخه« در اصفهانخبر خوش آموزش و پرورش برای دبیرستانی ها

حتما بخوانید!
اجرای طرح »بفرمایید دوچرخه« در اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:9۵0/9۵  شماره دادنامه: 1۲09   مورخ :1۲/۲1/ 9۵ مرجع رسیدگی:شعبه 1۶ شورای حل 

اختاف اصفهان   خواهان :فرهادامینی وندجوشقانی   نشانی اصفهان سه راه سیمین سوارکاران کوچه 

شهید رمضانپور کوچه شهید مطهری بن بست مجمر پاک ۶7   خوانده :محمد برکتین  نشانی :مجهول 

المکان   خواسته:مطالبه  با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام وبه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید  ))رای قاضی شورا((  دعوی فرهاد امینی وندجوشقانی   

به طرفیت محمد برکتین    به خواسته مطالبه مبلغ ۵۲/000/000 ریال وجه چک شماره  9۳۶1۴9 مورخ 

87/۴/۲۶ و 9۳۶1۴8 مورخ 87/۳/۲۶ و 9۳۶1۴7 مورخ 87/۲/۲۶ و 9۳۶1۵0 مورخ 87/۵/۲۶ عهده 

بانک ملت و 7۲۳۴19 مورخ 88/1۲/۲۲ عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه بقای 

اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد واینکه خوانده با توجه به اباغ قانونی )درج 

در نشریه نصف جهان مورخ 9۵/11/17(در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه دفاعیه ای به این شعبه 

ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و198و۵19و۵۲۲ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ودومیلیون ریال بابت اصل خواسته 

از  تاخیر وتادیه  بابت هزینه دادرسی وهمچنین خسارت  وهزینه نشر آگهی وپرداخت 1/۴90/000 ریال 

تاریخ سررسید تاتاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 

احکام می باشد در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این  شعبه می باشد وسپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد 

قاضی شعبه 1۶ شورای حل اختاف اصفهان   شماره :۴0۳7۶/م الف

دادنامه
کاسه پرونده:9۵1۲۴۵  شماره دادنامه: 9۵0997۶79۳80۲۳9۶  مورخ :1۲/11/ 9۵ مرجع رسیدگی:شعبه 

هشت  شورای حل اختاف اصفهان   خواهان :حمید خوانساری دهکردی فرزند محمد رحیم به  نشانی 

زاده  هاشم  رامین  خوانده:  رضا      استریو  فروشگاه  اقتصاد  مهر  بانک  مقابل  نصرآباد  آتشگاه   بلوار 

نظریه  واخذ  پرونده  محتویات  به  باعنایت  شورا  المکان    :مجهول  نشانی  به  عبدهللا   فرزند  کلواری 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید ))رای شورای 

حل اختاف (( در خصوص دعوی آقای حمید خوانساری دهکردی به طرفیت آقای رامین هاشم زاده 

کلواری به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ ۳۳ میلیون ریال وجه چک به شماره  ۳0۵08۴ /۴۴۵ مورخ 

9۵/۳/۳0به  عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه دادخواست تقدیمی تصویر 

مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضورنداشته 

وهیچگونه  الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 

وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون 

تجارت و198و۵1۵و۵19و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۳۳/000/000  میلیون ریال بابت اصل خواسته و1/۶8۵/000 میلیون ریال بابت بابت هزینه دادرسی ومبلغ 

1۲0/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف) 9۵/۳/۳0 ( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس 

ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

قاضی شعبه 8 شورای حل اختاف اصفهان   شماره :۴0۳7۳/م الف

دادنامه
کاسه پرونده: 9۵-11۵0  شماره دادنامه: 9۵0997179۶۲01771  مورخ :9۵/10/۲۲ مرجع رسیدگی: شعبه 

۳۲ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: 1- زهرا گودرزی ۲- الهام گودرزی نشانی: اصفهان،خیابان جابر 

انصاری، بن بست امید، پاک ۲1 وکیل: اسماعیل رفیعی نشانی: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، 

نبش خیابان کاخ شرقی، ساختمان وکا، طبقه اول واحد یک خوانده: 1- امیرحسین آنالو  ۲- فخری 

زین العابدین نشانی: مجهول المکان خواسته: استرداد الشه یک فقره چک به شماره 79۳08۳ مورخ 

91/۴/۳ گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می¬نماید: »رأی قاشی شورا« در خصوص دعوی خانمها زهرا و الهام گودرزی فرزند علی با وکالت آقای 

اسماعیل رفیعی به طرفیت خواندگان آقای امیر¬حسین آنالو و فخری زین¬ العابدین به خواسته الزام 

خواندگان به استرداد الشه یک فقره چک به شماره 79۳08۳ مورخ 91/۴/۳ بانک رفاه کارگران مقرم به 

سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل حسب اظهارات وکیل خواهان موکلین 

حسب دادنامه اصداری  از شعبه 8 شورای حل اختاف محکوم به پرداخت وجه چک شماره 79۳08۳ 

در حق خواندگان می گردند که قبل از صدور اجرائیه، وجه چک را به خواندگان پرداخت و ایشان رضایت 

خود را اعام می نمایند ولیکن تا کنون نسبت به استرداد الشه چک اقدامی نمی نمایند. شورا با بررسی 

مستندات ابرازی دادنامه-های اصداری   از شعبه 8 شورای حل اختاف و شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی نظر به اینکه خواندگان حسب نوشته¬ای رضایت خود را نسبت به چک فوق¬الذکر در آن شعبه 

اعام ننموده¬اند و با توجه  به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخ 9۵/10/1۲ شورا دعوی 

خواهان ها را ثابت تشخیص داده و حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد چک به شماره 79۳08۳ 

مورخ 91/۴/۳ به انضمام مبلغ 1/00۵/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهانها صادر و اعام می-نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی د رمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: ۴0۳۲7/م الف قاضی شورای حل اختاف ۳۲ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 9۵-۵۴7   شماره دادنامه:7۶۴تاریخ رسیدگی:9۵/8/۳ مرجع رسیدگی: شعبه 1۵ شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان: کیوان بکرانی   به نشانی: فارابی شمالی، کوچه ۲1،پاک ۲۵ خوانده: علی 

میرزایی نودولقی  به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره های ۶۳8۴۳۲ 

به تاریخ 8۶/8/10 و 9۳8۴۳0 به تاریخ 8۶/7/۳0 بعهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 

پرونده کاسه  محتویات  به  عنایت  با   1۵ شعبه   9۵/8/۲ تاریخ  به  ریال گردشکار:   1۲0/۵00/000 مبلغ 

9۵-۵۴7 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »رأی شورا« در خصوص دعوی کیوان بکرانی به طرفیت 

علی میرزایی نودولقی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره¬های فوق¬الذکر جمعا به مبلغ 

1۲0/۵00/000ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 

خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک مؤثر قانونی 

را  مطروحه  دعوی  ننموده، شورا  اقامه  و  ابراز  ذمه خویش  برائت  بر  مبنی  مطروحه  دعوی  در خصوص 

وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-۵1۵-۵19-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

۳/177/۵00 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک¬های موصوف تا 

زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره 

غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 

مذکور، ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره: ۴0۳11/م الف قاضی شعبه 1۵ شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای علی  محمد     نام خانوادگی: حیدری نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای مجتبی    نام خانوادگی:شاه محمدی نام پدر : محمود  نشانی 

 10۵00 شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  الزهرا   مسجد  جنب  دوم  عسکریه  خیابان  اقامت:  محل 

تاریخ9۵/10/۲۶ حوزه بیستم   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 

پنج میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ 9۵/8/1۲ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان 

و پرداخت نیم عشر حق االجراء ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۴0۴۳0/ م الف دفتر شعبه ۲0 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی اکبر      نام خانوادگی: طهماسبی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مجید     نام خانوادگی:حبیبی  نشانی محل اقامت: اصفهان - خیابان کاوه – 

خیابان گلخانه بهروز کوچه ارغوان پاک 8 محکوم به: به موجب رای شماره 1۶۳۴ تاریخ9۵/10/8 حوزه 

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

مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته طبق رسید عادی فاکتور به شماره ی ۲۴۳ و پرداخت مبلغ 

۴۵0/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/7/۲۲ 

به انضمام نیم عشر دولتی . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 

محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۴0۳90/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: نادیه نام خانوادگی: بهزاد پور       نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مجید     نام خانوادگی:حبیبی  نشانی محل اقامت: اصفهان - خیابان کاوه – 

خیابان گلخانه بهروز کوچه ارغوان پاک 8  محکوم به: به موجب رای شماره 1۶۴۳ تاریخ9۵/10/8 حوزه 

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

مبلغ بیست و پنج  میلیون ریال بابت اصل خواسته طبق رسید عادی به شماره ی ۴19 مورخ 9۳/1۲/۴ و 

پرداخت مبلغ 8۲۵/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

9۵/7/۲۲ به انضمام نیم عشر دولتی . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۴0۳91/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 1۵7۵/9۵ موضوع علیه اسماعیل رضائی      

و له ابراهیم نبی فرزند شیر علی      در تاریخ 9۶/1/۲۴ به منظور فروش دو دستگاه خودرو بشرح ذیل : 

1- سواری سمند x7مدل 8۳ به شماره انتظامی ۲17 ی ۵1 ایران ۴۳ به قیمت 70/000/000 ریال ۲- وانت 

داتسون مدل 8۵ میادی به شماره انتظامی 9۳8 ه ۴9 ایران ۲۳ به قیمت کارشناسی  ۲۳000/000 ریال 

از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل مجتمع شورا  دادگستری  فاورجان  دفتر اجرای احکام 

شورا )اطاق شماره 8 (  برگزار نماید . ملک  موضوع مزایده برابر نظر  کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ000/ 9۳000 ریال ارزیابی گردیده است . داوطلبین  خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

در محل اجرای احکام  از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

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

توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

شماره : 001/م الف مدیر اجرای  احکام دادگستری فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- طوبی ۲- محمد  نام خانوادگی: 1- بابایی ۲- محمدیان        نشانی 

نام خانوادگی:صادقی   نشانی محل  نام:اکبر     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 

اقامت: اصفهان رهنان مبل مهستان  محکوم به: به موجب رای شماره 101۲  تاریخ9۵/10/۵حوزه ۲۴  

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

مبلغ 1۵۶0/000 ریال بابت وجه چک به صورت تضامنی و مبلغ یک میلیون و پانصد و شصت هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ ششصد و ده هزار ریال تا زمان اجرای حکم و 

هزینه نشر آگهی در حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت .  ماده ۳۴ قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

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

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

شماره۴0۳98/ م الف دفتر شعبه ۲۴مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم  زهره استوار    دارای شماره شناسنامه ۵781 به شرح دادخواست به کاسه ۶/9۶ از این شورا 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار استوار   به شماره شناسنامه 

1781 در تاریخ 9۵/1۲/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :  1. 

داود استوار   فرزند مختار  ش ش ۶۵۲8  ۲. عماد استوار فرزند مختار ش ش 190۲  ۳.علی استوار 

فرزند مختار ش ش 11۴۴  ۴. زهره استوار فرزند مختار ش ش ۵781  ۵.هانیه استوار فرزند مختار ش 

ش 1080108۶۳9  ۶.صدیقه فرقانی فرزند حبیب اله ش ش ۲171 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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۳  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اکبر نوری     دارای شماره شناسنامه 78 به شرح دادخواست به کاسه ۳/9۶ از این شورا 

به  داده که شادروان زهرا سلطان محسنیان     توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر 

آنمرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   9۵/10/1۲ تاریخ  در   88 شناسنامه  شماره 

محمد  فرزند  نوری   ۲.فاطمه   99 ش  ش  حسن  محمد  فرزند  نوری   1.بتول    : به  است  منحصر 

دیگری  ورثه   متوفی    78 ش  ش  حسن  محمد  فرزند  نوری  اکبر  علی   .۳  1۶۳ ش  ش  حسن 

هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک    . ندارد 

آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  باشد ظرف یک  او می  نزد  متوفی  از  ای  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  کسی 

خواهد  صادر  وراثت  انحصار  گواهی  مقرر  مهلت  انقضای  با  است  بدیهی   ، دارد  تحویل  شورا  این   به 

شد .  

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان   علیرضا رجبی   م الف 1 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شماره 1۳9۵۶0۳0۲01۶000۴۳۵ مورخ 1۳9۵/11/۲0 مالکیت آقای مهدی مظاهری  فرزند 

غامرضا درسی سهم مشاع از چهل سهم  ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ۴0۳۴/87 متر 

مربع پاک 18۵۳فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از علی فدایی 

تهرانی فرزند اسماعیل و ربابه وقمر دادخواه و زهرا بیگم دادخواه 

مظاهری   مریم  خانم  مالکیت   1۳9۵/1۲/0۵ مورخ   1۳9۵۶0۳0۲01۶000۵01 شماره  رای  -برابر   ۲

به مساحت  باغ    از ۴۲ سهم ششدانگ یکدرب  فرزند علی دریک سهم و چهارده صدم سهم مشاع 

ششدانگ۴9۵1/۴۵ متر مربع پاک ۳۵/1و۳۶فرعی واقع در دیون پاک ۳  اصلی بخش دوازده ثبت 

اصفهان خریداری از عبد المحمد مظاهری فرزند محمد شفیع 

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون مهدی شبان 

م الف/۴۴1

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

اول  هیات   9۵/1۲/۳ مورخ   1۳9۵۶0۳0۲01۲00۲۳1۴ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اکبر احمدی فرزند امیر قلی   بشماره 

شناسنامه 189 در یک باب خانه به مساحت 9۲/۲9 متر مربع مفروز و مجزی شده از پاک 10۵ فرعی از 

11 اصلی  واقع در داران خریداری از وراث امیر قلی احمدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

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

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:9۵/1۲/۲۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/1/1۵ 

شماره :۵18/م الف موسی الرضا امامی رئیس ثبت اسناد و اماک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربااینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 1۵/۲۶09 واقع در فاورجان بخش 9 ثبت 

قانون  اجرای  در   1۳9۵/10/۲۲  – رای شماره 700800۳  بموجب  ثبتی  وپرونده  اصفهان که طبق سوابق 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمود شجاع فاورجانی فرزند احمد درجریان ثبت 

است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ 

قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1۳9۶/۲/9 ساعت 9 

صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدلذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روزوساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده ۲0 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد

تاریخ انتشار:1۳9۶/1/1۵

مجتبی شادمان – معاون واحد ثبتی فاورجان 
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
 شهر رمضان شهر اهلل و شعبان شهر رسول اهلل 

و رجب شهری.
رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه 

من است.
شرح فروع کافی، ج 4، ص 14

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ـــمـــاره 396 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

نــوروز امســال، شــرایط متفاوتــی بــرای گردشــگران در شــهر اصفهــان فراهــم 
ــافران و  ــته ای را از مس ــتقبال شایس ــد اس ــه بتوان ــرایطی ک ــود؛ ش ــده ب ش
گردشــگران در اصفهــان فراهــم کنــد؛ زیباســازی های شــهر، نورپردازی هــای 
بی نظیــر، برنامه هــای فرهنگــی متنــوع، شــرایط اســکان گردشــگران، همــه 
و همــه زمینــه میزبانــی متفــاوت را در اصفهــان فراهــم کــرده بــود تــا مقصــد 
ــال های  ــد س ــم مانن ــال ه ــد. امس ــان باش ــان اصفه ــیاری از هموطن بس
گذشــته ســتاد هماهنگــی ســفر شــهر اصفهــان در ماه هــای پایانــی ســال 
گذشــته تشــکیل شــد و بــا برگــزاری جلســات متعــدد، هماهنگی هــای الزم 
بیــن مدیــران و مســئوالن شــهری بــرای میزبانــی هرچــه بهتــر از مســافران 
نــوروزی صــورت گرفــت و کار ســتاد بــه صــورت ویــژه از 25 اســفندماه ســال 

گذشــته آغــاز شــد.
در همیــن راســتا شــهردار اصفهــان در نخســتین جلســه ســتاد هماهنگــی 
ســفر شــهر اصفهــان در ســال جدیــد که در گلســتان شــهدای اصفهــان برگزار 
شــد، بــا اشــاره بــه نامگذاری امســال بــا عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، تولید-
اشــتغال« اظهــار کــرد: ســال گذشــته بالفاصلــه پــس از نامگــذاری ســال، 
 قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی در شــهرداری اصفهــان تشــکیل شــد و اقدامــات 
و فعالیت هــای بســیار مهمــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی در طــول ســال 
انجــام گرفــت و امســال نیــز بــه دنبــال نامگذاری ســال توســط رهبــر معظم 
انقــالب، ایــن قــرارگاه بــا قــدرت بیشــتری بــه کار خــود در راســتای ایجــاد 
بســترها و زیرســاخت ها بــرای کارآفرینــی و تولیــد ملــی ادامــه می دهــد.

ــر بســیاری  ــد نظ ــان در ســال جدی ــی اصفه ــاوت میزبان ــا شــرایط متف ام
ــور  ــر ام ــه وزی ــرد؛ چنانچ ــب ک ــود جل ــه خ ــز ب ــوری را نی ــئوالن کش از مس
ــس  ــه پ ــاده روی در کوچ ــود پی ــواده خ ــراه خان ــه هم خارجــه کشــورمان ب
کوچه هــای محلــه نــاژوان را بــرای تعطیــالت خــود برگزیــد و جذابیت هــای 
میــدان نقــش جهــان و شــهر اصفهــان را در نخســتین پســت های صفحــه 

اینســتاگرام خــود قــرار داد. 
فرمانــده نیــروی انتظامــی کشــور نیــز اصفهــان را بــرای ســفر انتخــاب کــرد 
و درخصــوص زیباســازی های شــهر اصفهــان نیــز گفــت: مدیریــت شــهری 
ــن شــهر  ــرای فضاســازی و زیباســازی ای ــژه ای را ب ــات وی ــان اقدام اصفه
جهــت ایجــاد آرامــش            و نشــاط انجــام داده و اصفهــان را متفاوت تــر 

کــرده اســت.
ســرتیپ پاســدار حســین اشــتری در حاشــیه بازدیــد از ســتادهای هدایــت 
مســافران نــوروزی شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: مســافران و هموطنــان زیادی 
ــبختانه  ــد و خوش ــفر کرده ان ــان س ــهر اصفه ــه ش ــور ب ــاط کش ــی نق از اقص

فضــای خــوب و بــا نشــاطی در ایــن شــهر حکمفرمــا شــده اســت.
همیــن موضــوع ســبب شــد تــا حجــم پذیــرش گردشــگران در مقایســه بــا 
گذشــته بیشــتر شــود؛ چنانچــه در دور اول ســفرها بــه شــهر اصفهــان، حجم 

ســفرها بیــش از 25 درصــد افزایــش یافــت.
در ایــن مــورد رئیــس و برخــی از اعضــای شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
ــتادهای  ــافران و س ــه مس ــانی ب ــف خدمت رس ــای مختل ــز از بخش ه نی
هدایــت و گردشــگری بازدیــد و از مدیــران شــهری بــرای میزبانــی بســیار 

خــوب از مســافران نــوروزی تقدیــر کردنــد. 
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان در ایــن بازدیدهــا گفــت: امســال 
میزبانــی متفــاوت در دســتورکار مدیریــت شــهری اصفهــان و برنامه ریــزی 
مناســبی در این زمینه در دســتورکار دســت اندرکاران، به ویژه ســتاد هماهنگی 
 ســفر شــهر اصفهــان قــرار گرفــت. رضــا امینــی بــا تاکید بــر اینکــه فعالیت ها 
منظــور  بــه  نــوروز  در  اصفهــان  شــهری  مدیریــت  اقدامــات  و 
اظهــار  اســت،  همشــهریان  و  نــوروزی  مســافران  رضایتمنــدی 
و  مربوطــه  مســئوالن  تمــام  تــالش  بــا  خوشــبختانه  داشــت: 
خــوب  خدمــات  شــهر  ســفر  خدمــات  هماهنگــی  ســتاد   همــت 
و مطلــوب و بــا کیفیت تــری نســبت بــه ســال های گذشــته بــرای 

گردشــگران داخلــی و همشــهریان فراهــم شــده اســت. 
ــورای  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ــن رئی همچنی
ــد از ســتادهای هدایــت ســفر شــهر  ــز در بازدی ــان نی اســالمی شــهر اصفه
ــی  ــتادهای هماهنگ ــی در س ــرایط خوب ــبختانه ش ــت: خوش ــان گف اصفه
ــا آرامــش  ــد ب ــان بتوانن ــا هموطن ــان فراهــم شــده ت خدمــات شــهر اصفه
خاطــر و خیــال راحــت وارد اصفهــان شــوند و از اماکــن تاریخــی و تفریحــی 

ــد کننــد. بازدی
مختلــف  ســتادهای  از  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجانــی  اصغــر 
ســتادها  ایــن  خــوب  شــرایط  افــزود:  اصفهــان  شــهر  نــوروزی 
دســتگاه های  اصفهــان،  شــهرداری  کارکنــان  راســخ  عــزم  نشــانگر 
راهــور  پلیــس  پــرورش،  و  آمــوزش  اســتان،  خدماتــی   مختلــف 
و مشــاوران امــالک اســت تــا ســفری پرخاطــره را بــرای مســافران فراهــم 

کننــد و بــا وجــود اینکــه کارکنــان ســتادهای اســکان در کنــار خانواده هــای 
 خــود حضــور ندارنــد، با خوشــرویی بــا هموطنان برخــورد و آن هــا را راهنمایی 

می کنند.
رئیــس کمیســیون بهداشــت، ســالمت و خدمــات شــورای اســالمی شــهر 
ــوروزی  اصفهــان نیــز در حاشــیه بازدیــد از ســتادهای اســکان مســافران ن
اظهــار کــرد: خوشــبختانه شــرایط خوبــی در ســتاد اســکان شــهر اصفهــان 
حاکــم اســت کــه نشــانگر تعامــل زیــاد ســازمان های مرتبــط بــا پذیرایــی 
از مســافران نــوروزی شــهر اصفهــان بــوده و ایــن تعامــل خــوب، میزبانــی 

متفاوتــی را رقــم زده اســت.
غالمحســین صادقیــان بــا اشــاره بــه حضــور بیــش از 400 نیروی شــهرداری 
بــه صــورت مســتقیم و 3 هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم در ســتادهای 
ــان کــرد: تمــام ســعی  ــوروزی شــهرداری اصفهــان بی هدایــت مســافران ن
ایــن افــراد ایــن اســت کــه ســفری ایمــن و بــه یادماندنــی بــرای هموطنــان 

رقــم بخــورد.
امــا آنچــه ســبب شــد تــا اصفهــان در نــوروز امســال متفاوت تــر از هــر ســال 
ظهــور کنــد در تنــوع و نــوع برنامه هــای پیش بینی شــده بــرای نــوروز بــود؛ 
چنانچــه برگــزاری جشــن  های متعــدد عیدانــه برپایــی روزانــه بیــش از 40 
ــای  ــی در ج ــف فرهنگ ــه مختل ــوع 1200 برنام ــی و در مجم ــه فرهنگ برنام
جــای شــهر، ایجــاد بازارچه  هــا، اجــرای بیــش از 160 پــروژه زیباســازی و 16 
ــانی  ــک اطالع رس ــدازی 41 کیوس ــهری، راه ان ــای ش ــر دیوارنگاره ه ــزار مت  ه
جملــه  از  شــب خواب  مســافر  هــزار   150 ظرفیــت  فراهم ســازی  و 
ــه  ــود ک ــان ب ــهر اصفه ــفر ش ــی س ــتاد هماهنگ ــاخص س ــای ش برنامه ه
شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری نهادهــای ذی ربــط در حــوزه گردشــگری، 
ــر  ــه ب ــی دســتگاه های مربوط ــان و هماهنگ شــورای اســالمی شــهر اصفه
ــور  ــه منظ ــوروزی ب ــاه حــال مســافران ن ــه همشــهریان و رف اســاس ذائق

ــام داد. ــهر انج ــادابی در ش ــاط و ش ــاد نش ایج
ایــن موضــوع ســبب شــد تــا ناظــر ویــژه وزارت کشــور بــا اشــاره بــه بازدیــد 
ــد و  ــی کن ــب ارزیاب ــده را مناس ــات انجام ش ــان اقدام ــدک اصفه ــاغ ف از ب
فعالیت هــای فرهنگــی و ایجــاد بازارچــه و پیش بینــی اتوبــوس گردشــگری 

در بــاغ فــدک را موضوعــی جالــب توجــه بدانــد.
ــار  ــرد و اظه ــاره ک ــز اش ــان نی ــازی اصفه ــه فضاس ــی ب ــی فرمان غالمعل
فضاســازی  لحــاظ  از  هــم  اصفهــان  شــهر  ورودی هــای   داشــت: 

و هم از لحاظ کمپ ها و ستادهای راهنمایی مسافر مناسب است. 
وی ادامــه داد: البتــه در ســطح شــهر نیــز فضا ســازی های جالــب توجهــی 
انجــام شــده کــه می توانــد توجــه مســافران را بــه ســمت خــود جلــب کنــد 

و گردشــگران از آن لــذت ببرنــد.
ــگران  ــافران و گردش ــی مس ــرای راهنمای ــت ب ــز اهمی ــکات حائ ــی از ن یک
ــی  ــاط دیدن ــکان و نق ــق اس ــا مناط ــنایی ب ــهرها، آش ــه ش ــدو ورود ب در ب
ــکاری  ــا هم ــان ب ــهرداری اصفه ــور ش ــن منظ ــرای ای ــه ب ــت ک ــهر اس ش
ــی و  ــا طراح ــت ب ــتاد هدای ــافران 5 س ــکان مس ــط در اس ــای  ذی رب نهاده
چینشــی چشــم نواز در مبــادی ورودی کالنشــهر اصفهــان ایجــاد کــرد 
تــا بــا اســتفاده از نیروهــای آموزش دیــده و بــا برخــوردی محترمانــه 
 مســافران را بــه هتل هــا مهمانســراها و ســایر نقــاط اســکان هدایــت 

کنند. 
    هتل هــا و مهمانســراها، اولویــت نخســت اســکان مســافران نــوروزی 

د بو
اولویــت   ... و  بهداشــتی  ایمنــی،  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  امســال 
بــود  مهمانســراها  و  هتل هــا  بــا  نــوروزی  مســافران   اســکان 
و پــس از تکمیــل ظرفیــت آن هــا، منــازل اســتیجاری بــا همــکاری 100 واحد 
صنفــی مشــاور امــالک وارد شــدند و در مرحلــه بعــد نیــز کالس هــای درس 
ــت  ــود و در نهای ــافران ب ــکان مس ــل اس ــرورش مح ــوزش و پ ــدارس آم م
نیــز بــاغ فــدک بــرای مســافران چادرخــواب در نظــر گرفتــه شــد تــا محــل 
اقامــت گردشــگران بــا مشــکلی مواجــه نشــود. ایــن اقــدام مهــم و مدبرانــه 
ــداران  ــط همچــون هتل ــی تمامــی بخش هــای ذی رب ــا همــکاری و همدل ب
مهمانپذیــران، مشــاوران امــالک و ســتاد فرهنگیــان صــورت گرفــت و ســبب 

شــد نظــم خوبــی در اســکان مســافران در شــهر برقــرار شــود.
ــرای  ــگری ب ــای گردش ــتقرار اتوبوس ه ــت و اس ــای ارزان قیم     توره

ــاه حــال مســافران رف
همچنیــن بــه منظــور ارتقــای خدمــات بــه شــهروندان و میهمانــان نــوروزی، 
ــه و شــادمانه در ســطح شــهر  ــای گردشــگری، ســینما، کتابخان اتوبوس ه
اصفهــان مســتقر شــدند تــا مســافران و شــهروندان اوقــات فراغــت خــود را 
پربارتــر از گذشــته ســپری کننــد. ایــن اقــدام در کنــار ثبــت  نــام در چند نقطه 
از شــهر بــرای حضــور مســافران در تورهــای گردشــگری شــهر ســبب شــد تــا 
 مســافران بــرای حضــور در مناطــق دیدنــی نصــف جهــان بــا برنامه ریــزی 
و تنظیــم بیشــتری در شــهر حضــور یابنــد؛ ضمــن اینکــه ایــن اقــدام ســبب 
کاهــش چشــمگیر ترافیــک و جلوگیــری از ایجــاد حجــم زیــاد خودروهــا در 

مراکــز و هســته اصلــی شــهر شــد.
همچنیــن در روزهــای نــوروز تورهــای گردشــگری ارزان قیمــت در بــاغ فــدک 
بــرای جلوگیــری از اتــالف زمــان، دوری از ترافیــک و اســتفاده حداکثــری از 
مکان هــای دیدنــی بــرای مســافران نــوروزی در نظــر گرفتــه شــد تــا عــالوه 
بــر ایــن مــوارد مســافران اســتفاده کننده از ایــن تورهــا از بلیت هــای نیم بهــا 

بــرای بازدیــد از اماکــن تفریحــی زیرمجموعــه شــهرداری اســتفاده کنند.
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ــی و حــوادث ســتاد هماهنگــی شــهر  ــه ایمن ــوارد کمیت ــن م ــر ای ــالوه ب ع
اصفهــان بــه منظــور تامیــن امنیــت مســافران اقدامــات متعــددی را 
ــروز حــوادث  ــرای ب انجــام داد کــه نشــان از آمادگــی کامــل ایــن کمیتــه ب
احتمالــی مــی داد؛ مراقبــت ویــژه از مجموعــه بــاغ فــدک، اســتقرار 
نیروهــای خبــره آتش نشــانی در کــوه صفــه بــه منظــور نظــارت بــر 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــیب دیدگان، اس ــه آس ــیدگی ب ــی و رس ــوادث احتمال ح
پیشــرفته بــرای پیشــگیری از حــوادث و مقابلــه بــا آن هــا، ارائــه تذکــرات و 
راهنمایی هــای الزم در مجموعــه بــاغ فــدک بــرای مســافران چادرخــواب و 
 اســتفاده از وســایلی ماننــد ترموســنج ها بــرای ارزیابــی وضعیــت چادرهــا 
ــه  ــا از جمل ــع خطــر از آن ه ــان و رف ــدارس اصفه ــر م ــرل و نظــارت ب و کنت

اقدامــات ایــن کمیتــه بــرای آســایش مســافران نــوروزی بــود. در همیــن  
ــای  ــا 300 کپســول گاز از چادره ــن 200 ت ــه صــورت میانگی ــه ب ــه روزان رابط
ــروز  ــوروز امســال ب ــوان گفــت ن مســافران خــارج شــد و در مجمــوع می ت

ــه حداقــل رســید. ــاغ فــدک ب حــوادث در ب
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ــوای شــهر  ــال و ه ــوروز امســال ح ــه در ن ــی ک ــن اقدامات ــی از مهم تری یک
اصفهــان را بــه کلــی متفــاوت کــرد و فضایــی کامــال بهــاری و شــاداب بــه 
شــهر بخشــید، فضاســازی و زیباســازی خــاص شــهر بــا محوریــت ســازمان 
ــاب بســیار  ــا بازت ــن فعالیت ه ــه ای ــود ک ــان ب زیباســازی شــهرداری اصفه
ــا واکنش هــای  گســترده ای در شــبکه های اجتماعــی مختلــف داشــت و ب

مثبــت بســیاری از مــردم و مســئوالن در سراســر کشــور مواجــه شــد.
ــیار  ــتقبال بس ــا اس ــه ب ــال ک ــوروز امس ــهر در ن ــازی ش ــن فضاس مهم تری
ــا،  ــده در خیابان ه ــه گل آرایی ش ــب 300 دوچرخ ــد، نص ــه ش ــی مواج خوب
ــم شــهر اصفهــان در نــوروز  چهارراه هــا، معابــر و پارک هــا بــود و در واقــع ِت

دوچرخه هــای گل آرایی شــده بــود.
فضــای ســبز  و  پارک هــا  بــا همــکاری ســازمان  دوچرخه هــا  ایــن 
ــر  ــار دیگ ــا ب ــرد ت ــوار ک ــهر را نون ــد و ش ــی ش ــان گل آرای ــهرداری اصفه ش
بــه شــهر دوچرخه هــا  را کــه  اصفهــان  در  فرهنــگ دوچرخه ســواری 
کنــد. زنــده  شــهروندان  و  مســافران  دیــدگاه  در  اســت،  معــروف 
همچنیــن اجــرای نورنمــای ســه بعــدی روی پــل خواجــو نیــز بــا 
شــد  مواجــه  همشــهریان  و  مســافران  خــوب  بســیار   اســتقبال 
ــه  ــدام خالقان ــن اق ــای ای ــرای تماش ــر ب ــزار نف ــدود 10 ه ــب ح ــر ش و ه
در اطــراف پــل خواجــو حاضــر می شــدند و تصاویــر ایــن رویــداد در 

شــبکه های اجتماعــی بــه صــورت گســترده منتشــر شــد.
بــرای  شــهرداری  دیگــر  اقــدام  نیــز  شــهری  دیوارنگاره هــای 
ارتفــاع  در  متــر   500 و  هــزار  از 8  بیــش  بــود کــه  نــوروز  روزهــای 
گرفــت  صــورت  هنــر  دانشــگاه  دانشــجویان  توســط   پاییــن 
و همچنیــن حــدود 3 هــزار متــر مربــع نیــز دیوارنــگاره در ارتفــاع بلنــد در 
شــهر اجــرا شــد کــه اســتقبال مســافران و همشــهریان را بــه همراه داشــت. 
ــای  ــر پروژه ه ــتی نژاد از دیگ ــان بهش ــور در خیاب ــل ن ــاد تون ــن ایج همچنی
مهــم بــرای زیباســازی شــهر اصفهــان بــود کــه فضــای بســیار جذابــی را در 
اختیــار شــهروندان و همشــهریان قــرار داد و به ویــژه در شــب محلــی بــرای 
عکاســی و ســلفی  گرفتــن مــردم شــد و تصاویــرش در کانال هــا و گروه هــا 

و صفحــات اینســتاگرام نیــز بــه صــورت گســترده منتشــر شــد.
همچنیــن 40 نورنــگاره دیدنــی در نقــاط مختلــف شــهر تعبیــه شــد 
شــهدا  طاقچــه  بــه  معــروف  طاقچه هــای  شــامل  طاقچــه   20  و 
و طاقچه هــای صنایــع دســتی در دیواره هــای مرتفــع شــهر نصــب شــد تــا 

میزبانــی متفــاوت اصفهــان بیشــتر بــه چشــم آیــد.
    ایجاد باغچه های گل در بیش از 150 نقطه پرتردد شهر

ــم  ــود و امســال ه ــف ب ــای مختل ــوروز نمایشــگاهی از گل ه ــان در ن اصفه
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان بــا ایجــاد باغچه هــای 
گل در 150 نقطــه پرتــردد شــهر فضــای مفــرح و مناســبی را برای شــهروندان 

و گردشــگران فراهــم آورد.
از مهم تریــن اقدامــات شــهرداری در ایــن زمینــه ایجــاد تراریوم هــای زیبــا 
بــا طراحی هــای منحصربه فــرد و ویــژه بــود کــه در طراحــی و نــوع انتخــاب 
گیاهــان ایــن تراریوم هــا، بــه مســئله کم آبــی توجــه ویــژه ای شــد و گیاهــان 
کم آبــی همچــون کاکتــوس در آن هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و فضــای 

جالــب توجهــی ایجــاد کــرد.
ــوه  ــر، ک ــاغ غدی ــدک، ب ــاغ ف ــد ب ــی مانن ــژه در مکان های ــای وی گل آرایی ه
ــا  ــاغ گلدســته ب ــدان ورودی ب ــژه در می ــی وی ــن گل آرای ــه و ... همچنی صف
ــه بعضــی از  ــان 1400 از جمل ــی خــالق و اصفه ــان، شــهر جهان ــاد اصفه نم

ــود. ــن اقدامــات ب ای
    بازدید 430 هزار نفر از امکانات تفریحی گردشگری ناژوان

یکــی از نقــاط دیدنــی و تفرجگاهــی شــهر اصفهــان منطقــه دیدنــی نــاژوان 
ــادی  ــال های متم ــی س ــان ط ــهرداری اصفه ــت ش ــا فعالی ــه ب ــت ک اس
به ویــژه در دو ســال اخیــر امکانــات و تجهیــزات تفریحــی فراوانــی بــه ایــن 
مجموعــه اضافــه شــده اســت.از روزهــای ابتدایــی فعالیــت ســتاد خدمــات 
ــر از  ــزار نف ــدود 430 ه ــاه ح ــا روز 13 فروردین م ــان ت ــهر اصفه ــفر ش س

ــد. ــد کرده ان ــاژوان بازدی ــه ن ــگری تفریحی مجموع ــات گردش امکان
در ایــن بــازه زمانــی همچنیــن حــدود یــک میلیــون و 400 هزار نفر گردشــگر 
اصفهانــی و مســافر نــوروزی از فضــای پــارک جنگلــی نــاژوان بهــره برده اند.

تمــام مجموعه هــای گردشــگری نــاژوان از جملــه آکواریــوم بــزرگ اصفهــان، 
بــاغ پرنــدگان، بــاغ خزنــدگان، باغ مــوزه پروانه هــا، شــهربازی، تلــه ســیژ و 
جــاده ســالمت در روزهــای نــوروز مــورد اســتقبال مســافران و شــهروندان 

قــرار گرفــت.
    اینجا همه بیدارند!

 ۷5 تقریبــی  مســاحت  بــا  فــوالد  تخــت  قبرســتان  مجموعــه 
در  و  اصفهــان  زاینــده رود  رودخانــه  جنوبــی  حاشــیه  در  هکتــار 
انتهــای یکــی از محورهــای تاریخــی شــمالی– جنوبــی شــهر واقــع 
آن  در  مدفــون  مشــاهیر  کثــرت  وســعت،  دلیــل  بــه  کــه   شــده 
و وجــود ابنیــه ارزشــمند تاریخــی، یکــی از مهم تریــن محوطه هــای تاریخــی 

و فرهنگــی ایــران محســوب می شــود.
ــی و  ــه تاریخ ــن مجموع ــادی از ای ــگران زی ــاالنه گردش ــتا س ــن راس در ای
مذهبــی بازدیــد می کننــد. بــر ایــن اســاس در روزهــای نــوروز 11 ایســتگاه 
بــرای ثبــت  نــام گردشــگران جهــت شــرکت در تورهــای گردشــگری تخــت 
ــای  ــق توره ــر از طری ــزار و ۷00 نف ــوع 65 ه ــد و در مجم ــال ش ــوالد فع ف
گردشــگری از مجموعــه فرهنگــی، مذهبــی تخــت فــوالد بازدیــد کرده انــد و 
بــه طــور کلــی در روزهــای نــوروز 600 هــزار زائــر از فضــای معنــوی گلســتان 

ــده اند. ــد ش ــوالد بهره من ــت ف ــهدا و تخ ش
    چوگان در میدان نقش جهان زنده شد

ــن  ــت؛ همچنی ــوده اس ــا ب ــوگان دنی ــد چ ــته های دور مه ــان از گذش اصفه
میــدان نقــش جهــان تنهــا زمیــن اســتاندارد چــوگان دنیاســت کــه تمــام 
زمین هــای چــوگان در جهــان از روی ایــن زمیــن الگوبــرداری شــده اســت.

برگــزاری بــازی نمادیــن چــوگان در روزهــای نــوروز کــه بــا همــکاری و کمک 
شــهردار اصفهــان در میــدان نقــش جهــان صــورت گرفــت، عــالوه بــر معرفی 
ایــن بــازی ملــی بــه میهمانــان و شــهروندان، زیبایی هــای ایــن میــدان را 

ــدان کرد.  دوچن
ــهردار  ــی از ش ــاس قدردان ــه پ ــابقات ب ــن مس ــی ای ــن در روز پایان همچنی
اصفهــان کــه نقــش موثــری در اجــرای ایــن برنامه در میــدان داشــت، هدیه 

ویــژه ای بــه شــهردار اصفهــان اهــدا شــد.
ــیون  ــژه فدراس ــه وی ــوص هدی ــور درخص ــوگان کش ــیون چ ــس فدراس رئی
چــوگان بــه شــهردار اصفهــان بیــان داشــت: یکــی از افــرادی کــه در برپایــی 
بــازی نمادیــن چــوگان در اصفهــان کمــک بســیاری بــه فدراســیون چــوگان 
انجــام داد، شــهردار اصفهــان بــود؛ اقدامــات شــهردار اصفهــان باعــث 
ــای  ــای آق ــا حمایت ه ــدوارم ب ــد و امی ــازان ش ــزه در چوگان ب ــاد انگی ایج
جمالی نــژاد بازی هــای بیشــتری در اصفهــان برگــزار شود.شــهردار اصفهــان 
نیــز در ایــن مراســم گفــت: زنــده کــردن چــوگان عــالوه بــر تنــوع بخشــیدن 
بــه جاذبه هــای گردشــگری اصفهــان، موجــب بازگشــت بــه هویــت گذشــته 
خواهــد شــد. مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان بســتر 
الزم بــرای توســعه چــوگان را فراهــم می کنــد، ادامــه داد: ایــن برنامــه نه تنهــا 
می توانــد بــه زنــده کــردن یکــی از میراث هــای کهــن مــا کمــک کنــد، بلکــه 
می توانــد موجــب افزایــش میانگیــن مانــدگاری مســافر در شــهر اصفهــان، 
ــان  ــه جاذبه هــای گردشــگری و جذابیــت بیشــتر اصفه ــوع بخشــیدن ب تن
ــر  ــژه رهب ــگاه وی ــدات و ن ــه تاکی ــا اشــاره ب ــرای جهانگــردان شــود. وی ب ب
انقــالب بــه ورزش چــوگان افــزود: علی رغــم نــگاه ارزشــمند رهبــر معظــم 
انقــالب بــه ایــن ورزش، متأســفانه ورزش چــوگان بــه نــام کشــور دیگــری 
ــازی را کــه در  ثبــت شــده اســت؛ بنابرایــن تــالش داریــم نوعــی از ایــن ب

ــه نــام کشــورمان بــه ثبــت برســانیم. ایــران انجــام می شــود ب
    کنترل ترافیک شهر و رضایت حداکثری همشهریان و مسافران

یکــی از ویژگی هــای مهــم شــهر اصفهــان در روزهــای نــوروز بــا وجــود حضور 
ــای  ــرل و روان خیابان ه ــک تحــت کنت ــوروزی، ترافی ــداد مســافران ن پرتع
شــهر در ایــن روزهــا بــود کــه بــا مدیریــت صحیــح صورت گرفتــه، رضایــت 
شــهروندان و گردشــگران را در پــی داشــت. ایــن مهــم بــا در نظــر گرفتــن 
چهــار رویکــرد و برنامــه اصلــی محقــق شــد کــه مهم تریــن آن ســاماندهی 
ــه  ــی ب ــک فراوان ــه کم ــود ک ــراف آن ب ــر اط ــین و معاب ــام حس ــدان ام می
کاهــش ترافیــک در هســته مرکــزی شــهر کــرد و پــس از ســال ها شــاهد 
عبــور و مــرور روان خودروهــا در مســیرهای منتهــی بــه ایــن میــدان بودیــم. 
ــز رویکــرد دیگــر  ــا نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور نی ــژه ب همــکاری وی
شــهرداری بــود کــه بــا تعاملــی خــوب ســبب کاهــش بــار ترافیکــی در شــهر 

شــد.
همچنیــن ســاماندهی معابــر و خیابان هــا بــا حجــم بــاالی آســفالت ریزی 
و روکــش بــه همــراه خط کشــی خیابان هــا رویکــرد دیگــر شــهرداری بــود 
کــه تاثیــر بســزایی در کاهــش ترافیــک شــهر داشــت و عبــور و مــرور را برای 

مســافران و شــهروندان آســان تر کــرد.
ــی های  ــتقرار تاکس ــی و اس ــل عموم ــل و نق ــاخت های حم ــاد زیرس ایج
متعــدد در 15 ایســتگاه جــاذب ســفر و اتوبوس هــای شــهری بــرای 
جا به جایــی ســریع و آســان مســافران نیــز دیگــر رویکــرد شــهرداری 
اصفهــان بــرای کاهــش ترافیــک نــوروزی شــهر بــود کــه کمــک زیــادی بــه 

ــرد. ــوروز ک ــای ن ــک در روزه ــدن ترافی روان ش
    اجرای ویژه برنامه های ورزش محور در شهر اصفهان 

اصفهــان  شــهرداری  ورزش  ســازمان  عیدانــه  ویژه برنامه هــای 
در  زورخانــه ای  ورزش  و  پهلوانــی  فرهنــگ  رویکــرد  بــا  نیــز 
آقــا  علی قلــی  زورخانــه  ماننــد  مکان هایــی  در  نــوروز  روزهــای 
علــی)ع(  امــام  میــدان  فــوالد،  تخــت  مجموعــه  فــدک   بــاغ 

و پــارک کوهســتانی صفــه، یکــی دیگــر از برنامه هــای شــهرداری اصفهــان 
ــا  ــن برنامه ه ــتند از ای ــان توانس ــهروندان اصفه ــافران و ش ــه مس ــود ک ب
ــدو و  اســتفاده کنند.اجــرا و نمایــش حــرکات ورزشــی در رشــته های تکوان
ــزاری  ــن برگ ــه ای و همچنی ــی و زورخان ــای پهلوان ــرای برنامه ه ــو، اج ووش
ــه ای از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن روزهــا صــورت  بازی هــای رایان

گرفتــه اســت.
میــدان  کــوه صفــه،  در  فروردیــن  تــا دهــم  دوم  از  برنامه هــا  ایــن 
آقــا و مجموعــه   امــام علــی)ع(، زورخانه هــای کوجــان و علی قلــی 
اســت.  شــده  برگــزار  مســافران  پررنــگ  حضــور  بــا  شــهدا   تکیــه 
 همچنیــن ویژه برنامه هــای کــوه صفــه بــا اســتقبال بیــش از 3 هــزار 
 و 500 نفــر در هــر شــب و برنامه هــای میــدان امــام علــی)ع( نیــز 
ــده  ــه ش ــوروز مواج ــای ن ــده در روزه ــه 400 بازدید کنن ــتقبال روزان ــا اس ب

ــت. اس
    خانــواده شــهدا و هنرمنــدان در اولویــت دیدوبازدیدهــای مســئوالن 

ی شهر
همچنیــن در نــوروز شــهردار اصفهــان بــه همــراه رئیــس و اعضــای شــورای 
ــم  ــواده معظ ــا خان ــوروزی ب ــای ن ــد و بازدید ه ــرای دی ــت را ب ــهر فرص ش
شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران و همچنیــن هنرمنــدان و چهره هــای مانــدگار 
شــهر اصفهــان مهیــا دیدنــد تــا از برکــت شــهدا در ایــن روزهــا نیــز اســتفاده 
ــر و فرهنــگ تجلیــل  ــدان در عرصــه دانــش، هن ــد و از فعالیــت هنرمن کنن

بــه عمــل آورنــد. 
ــی  ــد چراغ ــان را مانن ــدان اصفه ــا هنرمن ــن دیداره ــان در ای ــهردار اصفه ش
روشــن دانســت کــه راهگشــای مــردم و مســئوالن بــوده و شــهر بــه وجــود 

ــد. ــار می کن ــان افتخ آن
ــانی  ــرای اطالع رس ــانه ای ب ــف رس ــای مختل ــتفاده از ظرفیت ه     اس

ــاوت متف
ــالش  ــا ت ــان ب ــهر اصفه ــفر ش ــات س ــتاد خدم ــانی س ــه اطالع رس کمیت
شــبانه روزی کارکنــان شــهرداری اصفهــان بــه صورت 24 ســاعته پاســخگوی 
ــالش  ــف ت ــود و در بخش هــای مختل ــن روزهــا ب ــوروزی در ای مســافران ن
ــن  ــر ای ــاند. ب ــوم می رس ــالع عم ــه اط ــان را ب ــهرداری اصفه ــه ش مجموع
اســاس مرکــز ارتباطــات مردمــی 13۷ بــه صــورت 24 ســاعته پاســخگوی 
ــا  ــن ب ــا روز 13 فروردی ــر ت ــوده و حــدود 22 هــزار نف ســواالت مســافران ب
ایــن ســامانه تمــاس گرفتنــد و اپراتورهــای ایــن مرکــز بــه دو زبــان فارســی 
ــد. ــان بوده ان ــی و خارجــی اصفه ــان داخل و انگلیســی پاســخگوی میهمان

تلگــرام  همچــون  اجتماعــی  شــبکه های  در  حضــور   همچنیــن 
برنامه هــا  ایــن  کشــوری  پرمخاطــب  صفحــات  و  اینســتاگرام  و 
خبــر  مســتند،  همچــون  ملــی  مختلــف  شــبکه های  در   حضــور 
و همچنیــن زیرنویس هــای مختلــف از بخش هــای و شــبکه های مختلــف 
تلویزیونــی از دیگــر برنامه هــای مهــم ایــن کمیتــه بــوده اســت. اســتقرار 41 
کیوســک اطالع رســانی بــرای پاســخگویی حضــوری بــه مســافران نــوروزی 
ــا و  ــب بنره ــهری و نص ــات ش ــهر و تبلیغ ــازی های ش ــن فضاس و همچنی
ــه  ــای کمیت ــن برنامه ه ــه مهم تری ــز از جمل ــانی نی لمپوســت های اطالع رس
اطالع رســانی بــرای پاســخگویی بــه میهمانــان و مســافران نــوروزی اصفهان 

بــوده اســت.
ــی آن در  ــگری و تاریخ ــف گردش ــای مختل ــان و ظرفیت ه ــی اصفه معرف
ویژه برنامه هــای نــوروزی شــبکه های مختلــف صداوســیما و پخــش 
ویژه برنامــه »اینجــا اصفهــان« از شــبکه اصفهــان نیــز در راســتای معرفــی 
ــا صــورت  ــن روزه ــردم کشــور در ای ــه م ــان ب ــر چــه بیشــتر نصــف جه ه
گرفت.بخش هــای مختلــف در شــهرداری اصفهــان در ایــن روزهــا دســت 
بــه دســت هــم دادنــد تــا نــوروزی متفــاوت و خاطره انگیــز بــرای میهمانــان 

نــوروزی شــهر رقــم بزننــد. 
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