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در این برهه از زمان جامه عمل بپوشانند. 
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یادداشتسرمقاله 

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، دیــروز در نشســت 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــگاران اظه ــا خبرن ــود ب ــری خ خب
گــزارش مقدماتــی تهیــه شــده از بودجــه 294 هــزار میلیــارد 
تومانــی ســال 95، ٢٨٢ هــزار میلیــارد تومــان یعنــی معــادل 
96 درصــد تحقــق یافتــه کــه ایــن آمــار مقــداری در گــزارش 
ــت  ــن نشس ــه ای ــرد. وی در ادام ــد ک ــر خواه ــی تغیی نهای
خبــری افــزود: پــاداش بازنشســتگی فرهنگیــان کــه بیــش 
از 3 هــزار میلیــارد تومــان اســت تــا هفتــه معلــم پرداخــت 
می شــود. ســخنگوی دولــت بیــان کــرد: بــرای تحقــق 
 شــعار امســال کــه تحــت عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد
اشــتغال« از ســوی رهبــر معظــم انقــاب نامگــذاری شــده 
نیــز دولــت بســته ای را تحــت عنــوان رونــق تولید و اشــتغال 
ــتاد  ــون در س ــه هم اکن ــرده ک ــی ک ــه طراح ــامل 6 برنام ش
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در حــال بررســی و تصویــب 
شــدن اســت. وی افــزود: در ایــن بســته بــرای هــر وزارتخانه 
تعییــن  را  مشــخصی  وظیفــه  و  تکلیــف  دســتگاه ها  و 
کرده ایــم. نوبخــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا آقــای 
جهانگیــری بــرای حضــور در انتخابــات قــرار اســت اســتعفا 
ــرار اســت  ــت کســی ق ــا از دول ــه آی ــر و اینک ــا خی ــد ی دهن
ــد، گفــت: اگــر  ــات ریاســت جمهــوری حضــور یاب در انتخاب
ــد اســتعفا دهنــد؟ دولــت  ــدا بشــوند، بای قــرار اســت کاندی
ــه  ــتیم ک ــمان هس ــال رئیس ــه دنب ــس دارد و هم ــک رئی ی

ــد. ــام کنن ــاءهللا ثبت ن ان ش

ــته های  ــتان خواس ــت عربس ــت: دول ــه گف ــت در ادام نوبخ
جمهــوری اســامی ایــران را بــرای حضــور زائــران ایرانــی در 
مراســم حــج نیــز پذیرفتــه تــا حرمــت و کرامــت زائــران مــا 

در ســفر حــج محفــوظ باشــد.
ــه ایــن ســؤال کــه آقــای بقایــی خواســتار  وی در پاســخ ب
مناظــره بــا آقــای روحانــی ســر موضوعــات مختلــف شــده؛ 
ــرای  ــت ب ــور و دول ــای رئیس جمه ــی در آق ــن آمادگ ــا ای آی
انجــام ایــن کار وجــود دارد یــا خیــر، یــادآور شــد: حتمــا اگر 
ــخ  ــؤاالت وی پاس ــه س ــناس ها ب ــی از کارش ــد، یک الزم ش

ــی چیزهــا را پاســخ دهــد. ــد خیل ــه وی بای می دهــد؛ البت
ســخنگوی دولــت همچنیــن خاطرنشــان کــرد: از مجلــس 
تقاضــا می کنیــم هرچــه زودتــر الیحــه برداشــت یــک 
ــور  ــه منظ ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــارد دالر از صن ــم میلی و نی
اشــتغال زایی روســتایی و دانش آموختــگان را هــر چــه  

ــارس ــاند. ف ــب برس ــه تصوی ــر ب زودت

ــف نژاد  ــر یوس علی اصغ
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ب
ــات  ــدی انتخاب زمان بنـ
اســــامی  شــــورای 
تاییـــــد  مراحــــل  و 
آمادگــی  و  صاحیــت 
بــرای تبلیغــات و زمـــان 
تبلیغــات، ایــن مســائل 
را پیش روی کانـدیداهای 
ــای  ــرد: کاندیداه ــار ک ــت و اظه ــده دانس ثبت نام ش
نام نویسی شــده از اعتمــادبه نفــــس برخـــوردار 
بــوده تــا بــه مــردم و جامعــه خدمــت کننــد 
ــن  ــرار گرفت ــت و ق ــمندی اس ــر ارزش ــن ام ــه ای ک
مســئولیت  برعهده گیــری  و  خدمــت  مســیر  در 
انتخــاب از ســوی مــردم مهــم  بــا   اجتماعــی 

است.
ــام  ــه ثبت ن ــرادی ک ــه اف ــه هم ــه ب ــا توصی وی ب
ــمت  ــه س ــا را ب ــد فض ــرد: نبای ــوان ک ــد، عن کرده ان
ــرد؛  ــش ب ــران پی ــب دیگ ــرا و تخری ــت و افت تهم
ــن باشــد کــه ســتادهای  ــر ای ــد ب ــاش بای بلکــه ت

انتخابــات و طرفــداران کاندیداهــا بــرای روشــنگری 
و اثبــات ارزش هــای کاندیداهــا قــدم بردارنــد 
 و در جهــت تخریــب و تهمــت بــه دیگــران گام 

برندارند.
»در  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــت  ــد اصــل بی طرفــی رعای ــات بای برگــزاری انتخاب
ــزود:  ــود«، اف ــی نش ــا توجه ــه تخریب ه ــود و ب ش
نتیجــه  تخریب هــا  و  هســتند  هوشــیار  مــردم 
ــم  ــردم آنچــه مه ــان م ــرا در می ــوس دارد؛ زی معک
ــف  ــای مختل ــراد و گروه ه ــه اف ــه برنام ــت ارائ  اس

است.
ایــن  »در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یوســف نژاد 
از  شــود کــه  تــاش  بایــد  انتخابــات  از  دوره 
اجتماعــی  امنیــت  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ــای  ــداف و برنامه ه ــنگری اه ــرای روش ــود ب موج
تخریــب«  نــه  و  شــود  اســتفاده  کاندیداهــا 
تصریــح کــرد: انتظــار از کاندیداهــا ایــن اســت 
ــش  ــات پی ــت تبلیغ ــای مثب ــمت فض ــه س ــه ب ک
و جامعــه  نفــع کاندیداهــا  بــه  ایــن  و   برونــد 

است. مهر

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امورخارجــه کشــور، اظهــار 
داشــت:  ســال ســخت و پــرکاری را پشــت ســر گذاشــتیم 
 و مراحــل حساســی هــم در ســال جدیــد پیــش روی

ماست. 
مقــام معظــم رهبــری امســال را ســال »اقتصــاد مقاومتــی 
تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری کــرده انــد کــه ضــرورت تاش 

دوچنــدان همــکاران مــا را طلــب می کنــد.
 وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه شــرایط حساســی 
کــه در آن بــه ســر می بریــم، افــزود: در ایــن شــرایط 
حســاس منطقــه ای و جهانــی یــک اشــتباه محاســبه، یــک 
کم توجهــی یــا رصــد نکــردن تحــوالت، می توانــد خطرنــاک 
باشــد و بالعکــس یــک محاســبه دقیــق و توجــه بــه تحوالت 
ــران را در  ــامی ای ــوری اس ــگاه جمه ــأن و جای ــد ش می توان

ــا بخشــد. ــان ارتق ــه و جه منطق
 وزیــر امــور خارجــه دربــاره لــزوم اســتفاده بهتــر و بیشــتر 

ــا  ــاش م ــاید ت ــت: ش ــار داش ــام اظه ــتاوردهای برج از دس
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــنگین تر از ت ــام س ــرای برج ــرای اج ب
برجــام اســت. بــرای همیــن هــم مقــام معظــم رهبــری بــر 
ــا  ــدی آمریکایی ه ــد. بدعه ــد می کن ــکا تاکی ــدی آمری بدعه
ــر  ــم ب ــرف ه ــود. دو ط ــی نب ــل پیش بین ــا غیرقاب ــرای م ب
اســاس عــدم اعتمــاد متقابــل جلــو رفتنــد و ســازو کارهــای 

ــد. ــی کردن ــددی را پیش بین متع
 ظریــف گفــت: ســازوکار برگشــت پذیری مــا در برجــام 
طــرف  تحریم هــای  برگشــت پذیری  از  آســان تر  بســیار 
ــل اســت. اگــر لحظــه ای فــرا برســد کــه آمریکایی هــا  مقاب
ــا بســیار ســریع  ــد، بازگشــت پذیری م  برجــام را اجــرا نکنن
و حتــی بیــش از آنچــه پیــش از ایــن داشــته ایم، خواهــد 
ــل اســت  ــن خــود نشــان دهنده بی اعتمــادی متقاب ــود. ای ب
و ســازو کاری اســت کــه مــا پیش بینــی کردیــم. روزی کــه 
ــدی  ــزان بدعه ــد می ــاس کن ــرد و احس ــم بگی ــام تصمی نظ
آمریــکا بــه حــدی اســت کــه مــا بایــد بــه پیــش از برجــام 
برگردیــم، مــا تضمیــن کافــی داریــم کــه البتــه بعیــد 

ــد. ــی بیفت ــن اتفاق ــم چنی می دان
 وی دربــاره اولویت هــای وزارت امــور خارجــه در ســال 
جدیــد گفــت: در حــوزه سیاســی و امنیتــی، اجــرای برجــام 
بــا نــگاه بــه اقتصــاد مقاومتــی از یــک ســو و تقویــت امنیــت 
در منطقــه از ســوی دیگــر، اولویــت اصلــی ماســت. از امــروز 
برجــام یعنــی »برنامــه جامــع اقتصــاد مقاومتــی«. میــزان

ــه امــور  ــا اشــاره ب ــی ب ــوی گرگان آیــت هللا محمــد عل
انجام شــده در شــهر قــم اظهــار کــرد: بعضــی کارهــای 
ــد؛  ــام می ش ــد انج ــوده و بای ــی ب ــده اساس انجام ش
ــد  ــا بتوانی ــد ت ــاش کنی ــدوارم در انجــام کارهــا ت امی

ــد. ــه ارمغــان آوری ــرای مــردم ب رفــاه را ب
ــیده  ــات رس ــاس روای ــر اس ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
خداونــد رضــای خــود را در رضایــت مــردم قــرار 
داده اســت؛ اگــر مــردم از مســئوالن راضــی باشــند، 

ــت. ــی اس ــز راض ــد نی خداون
ایــن مرجــع تقلیــد بــا بیــان اینکــه مســئله معیشــت 
ــت  ــور اس ــروز در کش ــکات ام ــی از مش ــردم یک م
گفــت:  مــردم در فشــار هســتند؛ وضعیــت کار و رکــود 
ــت؛  ــکات اس ــه مش ــه از جمل ــردم در جامع کاری م
ــادر  ــدر و م ــفره پ ــر س ــان س ــه جوان ــئله ک ــن مس ای
ــد  ــرا فرزن ــرای کشــور مصیبــت اســت؛ زی هســتند، ب

ــدر باشــد. ــرای پ ــد کمکــی ب بای
ــد  ــزاران بای ــت و خدمتگ ــرد: دول ــان ک وی خاطرنش
در فکــر باشــند کــه مشــکات جامعــه را حــل کننــد. 
ــن  ــه کاری زمی ــه چ ــود ک ــی ش ــد بررس ــون بای اکن
مانــده و تکمیــل شــود تــا دردســری بــرای مــردم بــه 

ــد. ــته باش ــراه نداش هم
ــی  ــوی گرگان ــت هللا عل آی
بــا اشــاره بــه پروژه هــای 
نیمــه کاره گفــت:  پروژه ای 
کــه ســرمایه در آن به کار 
ــرداری  ــی بهره ب ــه ول رفت
بناســت  اگــر  نــدارد، 
بایــد  شــود،  اســتفاده 
تکمیــل شــود متــرو نیــز 

ــن  ــد و ای ــد همــت کنی ــار آن انجــام شــود؛ بای در کن
ــود. ــته ش ــم برداش ــهر ق ــص از ش نق

می خواهــد  کســی  هــر  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
ــی  ــد راض ــردم را بای ــد، م ــی باش ــد از او راض خداون
ــادگاری از او باشــد  ــل انســان ی ــد عم ــگاه دارد. بای ن
مســئولیت هایی کــه بــر دوش داریــد را بــه طــور 

ــد. ــام دهی ــوب انج مطل
اســتاد حــوزه علمیــه قــم عنــوان کــرد:  کســب 
رضایــت مــردم ســخت اســت؛ بنابرایــن بایــد ســعی 
ــدا از  ــا خ ــت آورد ت ــه دس ــردم را ب ــت م ــرد رضای ک

ــارس ــد. ف ــی باش ــان راض انس

سخنگوی دولت:

عربستان خواسته های ایران را برای حضور زائران پذیرفته است

یک عضو هیئت رئیسه مجلس:

فضای تبلیغات انتخاباتی به سمت تخریب پیش نرود

وزیر امور خارجه کشور:

 بدعهدی آمریکایی ها برای ما غیرقابل پیش بینی نبود

آیت هللا علوی گرگانی:

معیشت مردم و رکود از مشکالت امروز کشور است

حتما بخوانید!
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تولید و اشتغال در قرآن                                       

ادامه از صفحه یک: 
 

استاد دانشگاه                                                   
دکتر محمدجواد قاسمی

ــر  ــی و احســاس تنف ــای ایران ــد کااله ــا خری ــردم ب م
از بیگانه پرســتی و مقابلــه بــا تخلفــات می تواننــد 
نقــش خوبــی در تولیــد و اشــتغال جوانــان کشــور ایفــا 

کننــد.
از طــرف دیگــر مهم تریــن اقــدام دولتــی اجــرای 
حقیقــی فرامیــن مقــام معظــم رهبــری در زمینــه 
اقتصــاد مقاومتــی اســت. مبــارزه مســتمر بــا قاچــاق 
و  ربــا  و  رشــوه  بــا  مبــارزه  و کان،  ســازمان یافته 
حقوق هــای کان، مبــارزه بــا رانت خــواری و فســاد 
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــر اقتصــاد درون زا، ع ــد ب اداری،  تأکی
بیگانــه و دشــمن، پرهیــز از شــیفتگی نســبت بــه 
بیگانــه و غــرب از جملــه راهکارهــای تحقــق ایــن امــر 

ــت. اس
 جایــگاه ایــن موضــوع بــه انــدازه ای اســت کــه 
ــه  ــه موضــوع »کار« ک ــه ب ــا آی ــم  در صده ــرآن کری ق
عنصــر اساســی »تولیــد و اشــتغال« اســت و مســائل 
پیرامونــی آن  پرداختــه اســت؛ مطالبــی همچــون: 
عمــل صالــح یــا اعمــال َحَســنه و َســیئه و آثــار 
ــروی،  ــوی و اخ ــل دنی ــواع عم ــا، ان ــک از آن ه ــر ی ه
نقــش انگیــزه و نیــت در عمــل، کســب رزق حــال و 
طلــب بــرکات آســمانی و پرهیــز از انــواع رزق حــرام و 
اعمــال شــیطانی به ویــژه رشــوه و ربــا )کــه نابودکننــده 
تولیــد و اشــتغال اســت( و مســائل اقتصــادی دیگــر 
ــه آن  ــل ب ــه  تفصی ــه ب ــر آی ــل ه ــران ذی ــه مفس ک

پرداخته انــد.
بــرای ترویــج  دیــدگاه عالمانــه مقــام معظــم رهبــری 
ــد  ــی، تولی ــاد مقاومت ــال »اقتص ــال 96 را س ــه س  ک
ــای  ــت باوره ــرای تقوی ــد و ب ــام نهادن ــتغال« ن و اش
هدفمنــد  ارزش کار  بــر  تأکیــد  و  جوانــان  دینــی 
اشــتغال و تولیــد بــه چنــد آیــه از قــرآن کریــم اشــاره 

. می کنیــم
1- »َأْن َلْیَس لِْلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى .« )نجم: 39(

 بــراى انســان بهــره اى جــز ســعى و کوشــش او 
نیســت.

اشــاره بــه اینکــه مهــم، تــاش و کوشــش اســت؛ هــر 
ــه مقصــد و مقصــودش نرســد  ــا ب چنــد انســان احیان
امــا اگــر نیتــش خیــر باشــد، خــدا پــاداش خیــر بــه او 
ــا و اراده هاســت  ــدار نیت ه ــه او خری مى دهــد؛ چــرا ک

ــه فقــط کارهــاى انجام شــده.  ن
٢- »َیــْوَم َیَتَذکَّــُر اْلِْنســاُن مــا َســعى.«  )نازعــات: 35(

ــش هایش  ــاد کوش ــه  ی ــان ب ــت(، انس در آن روز )قیام
مى افتــد.  

نقــش کار و تولیــدات انســان فقــط منحصــر بــه 
او نیســت؛  زندگــی دنیــوی و شــخصیت دنیایــی 
ــر  ــوع زندگــی او مؤث ــا قیامــت در ن ــا آخــر و ت بلکــه ت

خواهدبــود. 
ــه «  3- »َفاْنَتِشــُروا ِفــی اْلَْرِض َو اْبَتُغــوا ِمــْن َفْضــِل اللَّ
)جمعــه: 10( در زمیــن پراکنــده شــوید و از فضــل 

الهــى طلــب کنیــد.
ــه  ــردم ب ــدن م ــه ش ــار در ارض«، روان ــراد از »انتش م
ســوی ســرزمین ها و مشــغول شــدن در کارهــاى 
روزانــه بــراى بــه دســت آوردن فضل خــدا، یعنــى 

تولیــد وســایل رزق و روزى اســت.
ــوا  ُم ــا ُتَقدِّ ــزَّکاَة َو م ــوا ال ــاَة َو آُت ــوا الصَّ 4- »َو َأقیُم
ــَه ِبمــا  ــِه ِإنَّ اللَّ ــَد اللَّ ــُدوُه ِعْن ــرٍ َتِج ــْن َخْی ــکُْم ِم لَِْنُفِس

ــره: 110(  ــٌر.« )بق ــوَن َبصی َتْعَمُل
ــر کار  ــد و ه ــد و زکات را ادا کنی ــا داری ــاز را برپ و نم
خیــرى را بــراى خــود از پیــش مى فرســتید، آن را نــزد 
خــدا )در ســراى دیگــر( خواهیــد یافــت؛ خداونــد بــه 

اعمــال شــما بیناســت. 
امــر بــه پرداخــت زکات و صدقــات در کنــار برپاداشــتن 
نمــاز کــه در قــرآن تکــرار شــده، بــا توجــه بــه تولیداتــی 
کــه زکات بــر آن واجــب می شــود، حاکــی از آن اســت 
کــه مؤمــن بــرای تولیــد بایــد بــه حــدی تــاش کنــد 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــد ب ــتر بتوان ــه بیش ــر چ ــه ه ک

عمومــی زکات بپــردازد.
ٍة َخْیرًا َیَره.« 5- »َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

هــر کــس بــه قــدر ذره اى کار خیــر کــرده باشــد، آن را 
ــه  ــی، وظیف ــدگاه قرآن ــن دی ــاس ای ــر اس ــد. ب مى بین
همــه انســان ها در هــر لحظــه از عمــر ارزشــمند خــود 
ایجــاد آبادانــی، تولیــد، کار مثبــت و هدفمنــد، ســاختن 
دنیــا و آخــرت، تــاش و کوشــش و پرهیــز از تنبلــی یــا 

کار منفــی و مخــرب اســت.

آسیب های شخصیت انسان                                  

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

یکــی از ارزشــمندترین گوهرهایــی کــه از حقیقــت 
ــان  ــی انس ــود واقع ــه، خ ــمه گرفت ــدی سرچش خداون
ــرافت،  ــزت، ش ــی ع ــی، یعن ــود واقع ــن خ ــت. ای اس
کرامــت، فضیلــت، حقیقــت و شــخصیت انســان. 
 همچنانــی کــه چیزهــای قیمتــی و طــای نــاب 
و الماس هــای پرقیمــت آســیب و آفــت و تهدیــد 
اســت، شــخصیت انســان نیــز در معــرض آســیب ها و 
آفت هاســت کــه بــرای حفاظــت از آن بایــد اقداماتــی 
شناســایی  شــامل  اقدامــات  ایــن  داد؛  انجــام  را 
آفت هــا و تهدیــدات و جلوگیــری ازآن و تــاش در 
اســت.  تعالی بخــش  ارزش هــای  کســب  جهــت 
ــر  ــخصیتی ب ــیب های ش ــناخت آس ــت ش ــی اس بدیه
هــر اقــدام دیگــر اولویــت دارد کــه هــر انســانی بایــد 

ــادرت ورزد. ــه آن مب ب
طمــع ورزی از آســیب هایی اســت کــه شــخصیت 
یعنــی چشــم  تهدیــد می کنــد. طمــع،  را  انســان 
دوختــن بــه آنچــه در دســت دیگــران اســت و نادیــده 
ــان   ــت در انس ــن صف ــود. ای ــای خ ــن دارایی ه گرفت
ایجــاد حقــارت می کنــد و بــه شــخصیت آدمــی 
ــه  ــرای رســیدن ب ــر ب ــژه اگ ــه وی آســیب می رســاند؛ ب

ــد.  ــتی بزن ــرکار پس ــه ه ــت ب ــا دس آن دارایی ه
دومیــن آفــت شــخصیت، اظهــار مشــکات خــود نــزد 
ــه مشــکات و ســختی های  ــران اســت. کســی ک دیگ
ــت  ــد، در حقیق ــو می کن ــران بازگ ــرای دیگ ــود را ب خ
 توانمنــدی و اســتعدادهای خــود را نادیــده گرفتــه 
و درهــم شکســته اســت. او بــا ایــن کار خــود را ذلیــل 
ــد؛ در  ــی می کن ــکات معرف ــل مش ــوان در مقاب و نات
نتیجــه بــه شــخصیت خــود آســیب می رســاند. حاکــم 
ــر  ــت. اگ ــر اس ــیب دیگ ــود آس ــر خ ــان ب ــردن زب ک
ــل خــارج شــد، شــخصیت  ــان از دســت عق ــان زب عن
انســان بــه یغمــا رفتــه اســت. پرگویــی و بیهوده گویــی 
ــش  ــا کاه ــه حی ــا را افزایــش داده و در نتیج خطاه
ــرای  ــا، شــخصیتی ب ــن حی ــن رفت ــا از بی ــد و ب می یاب

ــد.  ــی نمی مان ــان باق انس
ــر شــخصیت انســان بخــل اســت. بخــل ــد دیگ  تهدی
ننــگ و عــاری اســت کــه نفــرت همــگان حتــی 
نزدیــکان و فرزنــدان انســان را موجــب می شــود. 
همان گونــه کــه ســخاوت و بزرگــواری موجــب آبــروی 

ــود.  ــمنان می ش ــزد دش ــی ن ــان حت انس
ــخصیت  ــکننده ش ــت ش ــم و آف ــوارد مه ــرس از م  ت
و عامــل کمبــود و نقصــان شــخصیت اســت. واژه 
تــرس اغلــب همــراه بــا خــواری و فرومایگــی مطــرح 
ــا عــزت  ــه کــه شــجاعت همــراه ب می شــود. همان گون
ــردد.  ــرح می گ ــخصیت مط ــواری و ش ــت، بزرگ صاب
از سســتی و  ناشــی  نــاداری  از فقــر و  همچنیــن 
تنبلــی و تهیدســتی کــه موجــب غربــت انســان حتــی 
ــل  ــوان عام ــه عن ــد ب ــود، بای ــار او می ش ــهر و دی در ش
تهدیدکننــده شــخصیت نــام بــرد و بــا آن  مقابلــه کــرد 
ــا از شــخصیت خــود حفاظــت کــرده باشــیم. آنچــه  ت
تــا 7 نهج الباغــه  مطــرح شــد از حکمت هــای ٢ 

ــت. ــده اس ــه ش ــام گرفت اله

خبر کوتاه

خبر سیاسی 

دبیر ستاد انتخابات کشور:

 توزیع ۲۰۰ میلیون تعرفه انتخابات

 بین استان ها
ــات  ــه انتخاب ــای س ــال تعرفه ه ــق از ارس ــی مطل ــی پورعل عل
 ریاســت جمهــوری، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا 
و میــان دوره مجلــس در ســال جــاری بیــن 31 اســتان کشــور 
ــز  ــا نی ــن تعرفه ه ــال ای ــزود: ارس ــه اف ــر داد. وی در ادام خب
طــی فرآینــدی و بــا نظــارت کامــل هیئت هــای نظــارت انجــام 
می شــود.دبیر ســتاد انتخابــات کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
ایــن تعرفه هــا بیــش از 10 کــد امنیتــی تعبیــه شــده کــه جعــل 
آن هــا را ناممکــن می کنــد، گفــت: بــرای ســه انتخــاب پیــش 
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــه ب ــون تعرف ــش از 200 میلی رو بی
پورعلی مطلــق بیــان کــرد: دیگــر اقــام برگــزاری انتخابــات از 
ــه  ــا و ... تهی ــا، مهره ــذ رأی، قفل ه ــای اخ ــه صندوق ه جمل
شــده کــه در موعــد مقــرر بــه تمــام اســتان ها ارســال خواهــد 
ــات در  ــاز برگــزاری انتخاب ــات مــورد نی شــد. همچنیــن امکان
ــا اتبــاع ایرانــی در ســایر کشــورها  140 کشــور فراهــم شــده ت
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش ــرکت کنن ــات ش ــد در انتخاب بتوانن
ــن  ــود و ای ــد ب ــاوت خواه ــات متف ــای انتخاب ــگ تعرفه ه رن
انتخابــات از بســته های  تعرفه هــا طــی فرآینــدی در روز 

ــر ــع می شــوند. مه مربوطــه خــارج شــده و توزی

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(:

  آماده باش صددرصدی 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
قــرارگاه  فرمانــده  عبداللهــی،  عبــادهللا  ســردار  
ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( اظهــار کــرد: رویکــرد 
ســال  در  خاتم االنبیــا)ص(  ســازندگی  قــرارگاه 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«، حمایــت 
مقتدرانــه از تولیــد داخلــی و اشــتغال پایــدار در انجــام 

پروژه هاســت.
ــال  ــه در س ــات صورت گرفت ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــه ب ــروژه را ک ــت 65 پ ــرد: فهرس ــار ک 1395 اظه
نظــام و کشــور دارای اولویــت اســت و انجــام آن 
ــم  ــام کردی ــت اع ــه دول ــود، ب ــرارگاه ب ــت ق در دس
ــه  ــا، ب ــرای آن ه ــژه ب ــه وی ــاص بودج ــا اختص ــا ب ت
ــیم  ــتری بخش ــرعت بیش ــا س ــن پروژه ه ــرای ای اج
کــه بــا تــاش و همــت جهــادی 45 پــروژه از آن 
ــش  ــروژه آن در ش ــت و 15 پ ــیده اس ــام رس ــه اتم ب
 ماهــه اول ســال جــاری بــه مرحلــه بهره بــرداری 

می رسد.
عبداللهــی ضمــن اشــاره بــه اقدامــات قــرارگاه در 
زمینــه کشــاورزی کــه منجــر بــه اشــتغال پایــدار 
ــاورزی از  ــوع کش ــه موض ــه ب ــت: توج ــود، گف می ش
مطالبــات رهبــری معظــم انقــاب اســت کــه ایشــان 
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد ویــژه ای بــر آن 
ــدی  ــور ج ــه ط ــته ب ــال گذش ــن رو از س ــد؛ از ای دارن
ــد اســتان  ــا و توســعه کشــاورزی را در چن ــرح احی ط
ــور و محــروم همچــون خوزســتان  ــرزی، صعب العب م
ــتان  ــتان و بلوچس ــان، سیس ــی، کرم ــان غرب آذربایج
لرســتان، یــزد، کرمانشــاه و خراســان رضــوی بــا 
ــدار، اشــتغال زایی، یکپارچه ســازی  ــت پای ــدف امنی ه
 کشــاورزی و اســتقرار ســامانه های آبیــاری نویــن 
و مکانیــزه کــردن عملیــات کشــاورزی بــه اجــرا 
درآورده ایــم کــه ثمــره آن زیــر کشــت بــردن بیــش از 

35 هــزار هکتــار از اراضــی ایــن استان هاســت.
در  خاتم االنبیــا)ص(  ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده 
ــار  ــت: در کن ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
از  محرومیت زدایــی  امــر  بــه  پروژه هــا،  اجــرای 
ــته ایم؛  ــه داش ــز توج ــا نی ــی پروژه ه ــط پیرامون محی
بــه گونــه ای کــه در ســال گذشــته، 347 مــورد پــروژه 
شــده  انجــام  قــرارگاه  توســط   محرومیت زدایــی 

است.
ــته  ــال گذش ــون س ــت: همچ ــان گف ــی در پای عبدالله
تمــام کارکنــان قــرارگاه بــا روحیــه بســیجی و انقابــی 
ــال  ــعار س ــق ش ــرای تحق ــادی، ب ــت جه ــا مدیری و ب

ــرد. ایســنا ــد ک ــاش خواهن ت

ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــری ب ــد باق ــکر محم ــردار سرلش س
انتظامــی  و  نظامــی  ســازمان های  همه جانبــه  تــاش 
ــم  ــام معظ ــارات مق ــات و انتظ ــق منوی ــرای تحق ــور ب کش
رهبــری و فرماندهــی کل قــوا )مــد ظلــه  العالــی( و 
ــه از عملیاتــی شــدن شــعار  ضــرورت پشــتیبانی همه جانب
ســال 1396 )اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال( اظهــار 
داشــت: ســال 1396 مقطــع گشــایش افق هــای جدیــد و 
افتخارآفریــن بــرای ملــت ایــران اســت و نیروهای مســلح 
ــود را در  ــای خ ــت و ظرفیت ه ــام هم ــود تم ــهم خ ــه س ب

ــد گرفــت. ــه کار خواهن ــه ب ــن زمین ای
در  مســئوالنه  و  شایســته  نقش آفرینــی  افــزود:  وی 
شــعار  تحقــق  بســترهای  و  زمینه هــا  فراهم ســازی 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« و تأکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری در ایــن عرصــه، موضوعــی اســت کــه بایــد 
تمرکــز و جهتگیــری مــردم، دولــت و نیروهــای مســلح را 

ــازد. ــوف س ــود معط ــه خ ب

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه ســخنان 
ــاره  ــوی درب ــرم رض ــری در ح ــم رهب ــام معظ ــوروزی مق ن
ــده مخــرب قاچــاق کاال  ــا پدی برخــورد قاطــع و اساســی ب
ــابه  ــه مش ــی ک ــای خارج ــت واردات کااله ــز ممنوعی و نی
ــلح  ــای مس ــت: نیروه ــوند، گف ــد می ش ــل تولی آن در داخ
بایــد در ایــن عرصــه پیشــتاز باشــند و اولویــت دادن 
 بــه خریــد کاالهــای تولیدشــده در داخــل و تبدیــل آن 
بــه یــک فرهنــگ و نهادینه ســازی ایــن فرهنــگ را نه تنهــا 
در ســازمان، بلکــه فراتــر از آن در منــزل و محیــط زندگــی 

خــود مدنظــر قــرار دهنــد.
ــد  ــرد: بی تردی ــد ک ــی تأکی ــت مل ــی امنی  عضــو شــورای عال
رونــق یافتــن داخلــی و تقویــت بســترهای اشــتغال 
توســعه و ارتقــای امنیــت ملــی را بــرای کشــور بــه همــراه 

ــت. ــد داش خواه
ــد  ــتغال در تولی ــش اش ــن نق ــا تبیی ــه ب ــری در ادام باق
امنیــت و نیــز تجربــه نقش پذیــری مــردم در پایدارســازی 

امنیــت خاطرنشــان کــرد: هرچنــد مســئولیت و مأموریــت 
اصلــی نیروهــای مســلح، تأمیــن و دفــاع پایــدار از کشــور و 
امنیــت ملــی اســت، در عیــن  حــال نقــش دادن بــه مــردم 
ــداوم  ــان ت ــت همچن ــازی امنی ــا و پایدارس ــظ،  ارتق در حف
ــم  ــز خواهی ــعه آن نی ــه توس ــزوم ب ــورت ل ــه و در ص یافت
پرداخــت. وی در پایــان بــر اهمیــت نقــش نیروهــای 
مســلح در برگــزاری انتخابــات پرشــور و دشمن شــکن 

تأکیــد کــرد و گفــت: بــه یــاری خداونــد، نیروهــای مســلح 
ــا فراهم ســازی تمــام تمهیــدات الزم  جمهــوری اســامی ب
ــری  ــت حداکث ــن امنی ــود در تأمی ــی خ ــف ذات ــه وظای ب
ــوری  ــت جمه ــاس ریاس ــات حس ــزاری انتخاب ــرای برگ  ب
ــه  ــد همیشــه ب و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا مانن
شایســتگی عمــل خواهنــد کــرد. دفتــر رئیــس ســتاد کل 

نیروهــای مســلح

حجت االســام احمــد ســالک در رابطــه بــا اقدامــات 
دولــت یازدهــم در زمینــه اقتصــادی اظهــار کــرد: 
ــرای  ــم ب ــه 100 تحری ــرد ک ــام ک ــم اع ــت یازده دول
ــود دولــت  ــر ب ــران برداشــته شــده اســت؛ امــا بهت ای
ــدد آن را  ــت کم 10 ع ــدد، دس ــد از 100 ع ــر و امی تدبی

ــه مــردم اطــاع دهــد. ب

و مســائل  ازدواج، مســکن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــزود:  ــت، اف ــم اس ــردم مه ــت م ــه معیش ــوط ب مرب
ــت؛  ــت اول نیس ــور اولوی ــرای کش ــا ب ــد هواپیم خری
بلکــه در بحــث اقتصــاد، معیشــت مــردم اســت کــه 

در اولویــت اول قــرار دارد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
خودشــان  ســفره های  در  مــردم  کــرد:  تصریــح 
ضعــف معیشــت را لمــس می کردنــد؛ چــرا کــه 
اقتصــاد مقاومتــی آن طــور کــه مدنظــر بــود در دولــت 

ــت. ــق نیاف ــور تحق ــد در کش ــر و امی تدبی
ــم  ــت یازده ــان دول ــه پای ــون ک ــرد: اکن ــد ک وی تأکی
مقــام  فرمایشــات  از  پــس  دولتمــردان  اســت، 
معظــم رهبــری در حــرم مطهــر رضــوی ابــراز کردنــد 

ــد  ــم و بای ــکیل دادی ــتغال را تش ــه اش ــا کمیت ــه م ک
منتظــر مانــد و دیــد کــه دولــت در طــی ایــن مــدت 
ــد در کشــور ایجــاد  ــاه چــه تعــداد شــغل می توان کوت

می کنــد.
ــان  ــور بی ــه کش ــاق ب ــا ورود قاچ ــه ب ــالک در رابط س
ــد کــه 25  ــر دادن کــرد: برخــی از مقامــات کشــور خب
میلیــارد دالر قاچــاق وارد کشــور می شــود؛ امــا وزیــر 
اقتصــاد مطــرح کــرد کــه ایــن میــزان بــه 15 میلیــارد 

ــه اســت. دالر کاهــش یافت
ــرد:  ــار ک ــس اظه ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــر  برخــاف ایــن آمــار کاهــش قاچــاق از ســوی وزی
ــه  ــاق ب ــزان ورود قاچ ــه می ــم ک ــر داری ــاد، خب اقتص
کشــور نزدیــک بــه 30 میلیــارد دالر شــده کــه از جملــه 

آن هــا می تــوان بــه قاچــاق پوشــاک از ســوی ترکیــه 
اشــاره کــرد.

ــرک  ــد گم ــی مانن ــتگاه های دولت ــزود: در دس  وی اف
و حتــی در وزارتخانه هــا، باندهایــی حضــور دارنــد کــه 
حاضــر بــه محقــق کــردن اقتصــاد مقاومتــی نیســتند؛ 
چــرا کــه واســطه گری و داللــی ایــن مســائل برایشــان 

بســیار مهــم اســت.
ــت  ــع دس ــرد: قط ــان ک ــه خاطرنش ــالک در ادام س
دســتگاه های  و  دولــت  قاچــاق، کار  واســطه گران 
ایــن  امنیتــی اســت؛ امــا شــاهد هســتیم کــه 
ــر راه  ــا وزی ــوند. ب ــع نمی ش ــور قط ــت ها در کش دس
ــه ای  ــم از بودج ــه یک ده ــردم ک ــت را ک ــن صحب ای
ــا  ــه هس ــد ب ــا می گذاری ــد هواپیم ــرای خری ــه ب را ک
اختصــاص دهیــد تــا هواپیمــا بــرای کشــور بســازند؛ 
ــان  ــان نداریــد؟ جوان ــان ایرانــی اطمین ــه جوان چــرا ب
ــد. فــارس ایرانــی در ایــن زمینــه بســیار قــدرت دارن

بــه  اشــاره  بــا  غیب پــرور  غامحســین  ســردار 
ــور  ــال 1396 کش ــاخص س ــهدای ش ــه ش زندگینام
گفــت: چقــدر نســبت بــه ایــن بزرگــواران دســتان مــا 
ــی اســت و واقعــا  ــد متعــال خال در پیشــگاه خداون

ــدند. ــعادتمند ش ــی س ــهدا در درگاه اله ش
ــا تبریــک ســال جدیــد و در راســتای معرفــی  وی ب
داد:  ادامــه   1396 ســال  در  بســیج  برنامه هــای 
انقــاب  برنامه هــای  بــا  بســیج  برنامه هــای 
اســامی گــره خــورده اســت و تــداوم انقــاب 
ــاب در  ــای انق ــی نیروه ــور دائم ــه حض ــامی ب اس
صحنه هــای گوناگــون مشــروط اســت و بســیجیان 

از زمــان جنــگ تحمیلــی تاکنــون ایــن را ثابــت 
کرده انــد. 

غیب پــرور تاکیــد کــرد: مــا بایــد بــا انــرژی ای 
ــاب  ــدات انق ــه تهدی ــرا ک ــم؛ چ ــدان کار کنی دوچن
ــتر  ــرات آن بیش ــر و خط ــر روز پیچیده ت ــامی ه اس
می شــود و بایــد متناســب آن خــود را بــروز دهیــم. 
ــت:  ــای بســیج گف ــه ضــرورت اعت ــا اشــاره ب وی ب
مــا نبایــد صرفــا بــه اباغیــات اکتفــا کنیــم و اگــر بــه 

فهــم مســئولیت خــود دســت پیــدا کنیــم و بــه یــک 
ــیم  ــیج برس ــای بس ــان اعض ــل در می ــاد متقاب  اعتم
ایــن رمــز موفقیــت در جهــت اعتــای بســیج            
ــود. ــد ب ــری خواه ــم رهب ــام معظ ــات مق و فرمایش
غیب پــرور بــا تاکیــد بــر همــکاری بیــن اقشــار 
ــه داد:  ــت ادام ــف دول ــای مختل ــیج و بخش ه بس
ــته  ــری نداش ــان مطالبه گ ــدرت و زب ــیج ق ــر بس اگ
باشــد، کاری از پیــش نخواهیــم بــرد و مطالبــه 

بــدون برنامــه نیــز بی معناســت؛ اقشــار بســیج 
ــه  ــا ب ــند و م ــت باش ــددکار دول ــکار و م ــد هم بای
دولــت بگوییــم کــه خاضعانــه بــرای همــکاری 
آماده ایــم. حیــات و پیشــرفت انقــاب اســامی 
ــردم              ــری در م ــه مطالبه گ ــاد روحی ــه ایج ــوط ب من

ــت. ــه اس ــاد جامع و آح
ــد  ــیج نبای ــپاه و بس ــرد: س ــد ک ــان تاکی وی در پای
ــد  ــچ جناحــی شــوند و بای ــه هی ــات هزین در انتخاب
ــود  ــی ش ــردم معرف ــه م ــی ب ــه صورت ــاخص ها ب ش
کــه انتخــاب اصلــح و درســت بــرای همــگان میســر 

شــود. فــارس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

برخالف ادعای وزیر اقتصاد، ورود کاالهای قاچاق افزایش داشته است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

بسیج باید قدرت و زبان مطالبه گری داشته باشد

سرلشکر باقری:

 امنیت حداکثری انتخابات 
وظیفه نیروهای مسلح است
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

زمــان  جوان ترهــا  به ویــژه  افــراد  بیشــتر  تقریبــا 
زیــادی را از هدفــون اســتفاده می کننــد. هدفــون 
ــرای  ــه ب ــردن، بلک ــوش ک ــیقی گ ــرای موس ــا ب نه تنه
صحبــت کــردن در زمان هایــی ماننــد رانندگــی یــا 
زمانــی کــه دســت ها مشــغول انجــام کاری دیگــر 

ــت.   ــدی اس ــیله کارآم ــت، وس اس
ــروزه  ــت، ام ــون مناســب و باکیفی ــک هدف داشــتن ی
ــه  ــت؛ ب ــراد اس ــیاری از اف ــرای بس ــرورت ب ــک ض ی
ــا  ــم ت ــزارش قصــد داری ــن گ ــه هــم در ای ــن بهان همی
ــای  ــن هدفون ه ــا کیفیت تری ــدادی از ب ــا تع ــما را ب ش

ــا مــا همــراه باشــید. ــم. ب ــازار آشــنا کنی ب
Philips SHE3900 هدفون    

قیمت: 56/000 تومان
محصــوالت کمپانــی معتبــر 
کیفیــت  همــواره  فیلیپــس 
باالیــی دارنــد و نیــازی بــه 
ندارنــد.  و تمجیــد  تعریــف 
نیــز   SHE3900 هدفــون 
مســتثنی  قاعــده  ایــن  از 
می تــوان  کل  در  نیســت. 

گفــت صــدای تولیدشــده توســط SHE3900، صدایــی 
متــوازن، بــا وضــوح، جزئیــات و غنــای خــوب اســت 
کــه پاســخگوی بخــش عمــده ســبک های موســیقی 

اســت.
ــز  ــون نی ــا میکروف ــخه ب ــک نس ــدل، ی ــن م  از همی
ــن محصــول  ــام دارد. ای وجــود دارد کــه SHE3905 ن
بــه وضــوح از نمونه هــای مشــابه خــود ارزان تــر اســت.
Audio-Technica ATH-ANC33iS هدفون 

قیمت: 270/000 تومان
آدیــو  معتبــر  شــرکت 
از  یکــی  تکنیــکا، 
شــرکت هایی اســت کــه در 
ــوالت  ــد محص ــه و تولی تهی
وابســته بــه صــدا نامــی 
اســت.  شــده  شــناخته 
ــر  ایــن محصــول عــاوه ب
کیفیــت ســاخت و صــدای 
ــن  ــز کنسلیش ــا نوی ــز ی ــذف نوی ــت ح ــب، از قابلی مناس
 ،ANC33iS ــری ــای ۱3 میلیمت ــرد. درایوره ــره می ب به
بــه خوبــی جزئیــات و وســعت موســیقی را نشــان 
می دهنــد کــه در کنــار بیــس کوبنــده، آن را بــه انتخابــی 
عامه پســند،  موســیقی های  بیشــتر  بــرای  خــوب 

ــرده  ــدل ک ــک و ... ب ــیقی الکترونی ــاخه های موس زیرش
ــت.  اس

آدیــو تکنیــکا مدعــی اســت کــه قابلیــت نویــز کنسلیشــن 
ــذف  ــی را ح ــز محیط ــد نوی ــا 90 درص ــتگاه، ت ــن دس ای

می کنــد. 
ایــن قابلیــت از یــک باتــری AAA )یــا نیــم قلمــی( نیــرو 
ــارژدهی  ــاعت ش ــدود ۶0 س ــری، ح ــر بات ــرد و ه می گی

دارد.
Philips TX1 هدفون    

 قیمت: 110/000 تومان
دیگــر  هدفــون   ،TX۱
فیلیپــس،  کمپانــی 
ارگونومیــک  طراحــی 
دارد  توجهــی  جالــب  و 
بســیار  ایســتایی  کــه 
گــوش  در  مناســبی 

می کنــد. ایجــاد 
کابــل  عــاوه  بــه   
ــختی  ــه  س ــت و ب ــواری اس ــز ن ــون دار آن نی میکروف
بیســی   ،TX۱ صــدا،  حیــث  از  می خــورد.  گــره 
تربلــی  و  میدرنــج  و  اســتاندارد  حــد  از   باالتــر 
انتخابــی  بــه  را  آن  کــه  می کنــد  ارائــه   خــوب 
موســیقی  ســبک های  بیشــتر  بــرای   مناســب 
کــرده  بــدل  عامه پســند  موســیقی های  به ویــژه 

اســت. 
ــت  ــب هم قیم ــک رقی ــردن ی ــدا ک ــورت، پی ــر ص در ه

ــدان ســاده ای نیســت. ــون، کار چن ــن ایرف ــرای ای ب

Superlux HD562 هدفون    
 قیمت 85/000 تومان

کمپانــی تایوانــی ســوپرلوکس 
Superlux سال هاســت کــه 
ــی  ــد محصوالت ــه  تولی در زمین
ــت  ــب فعالی ــت مناس ــا قیم ب
ســاخته هایش،  و  دارد 
خــودش،  برنــد  بــر  عــاوه 
ــیاری  ــاری بس ــان تج ــا نش ب
تجهیــزات  شــرکت های  از 
صوتــی ماننــدSamson ،Presonus ،Focusrite و... 
بــه بــازار عرضــه شــده و مــورد اســتقبال خریــداران قــرار 

گرفتــه اســت. 
ایــن بــار، ایــن شــرکت دســت بــه تولیــد هدفونــی زده کــه 
بــه شــکلی غیرقابــل انــکار، شــبیه مــدل HD 25 شــرکت 
ســنهایزر اســت. از شــکل ظاهــری گرفتــه تــا نحــوه اتصــال 

کابــل، HD5۶2 بــه آن هدفــون مشــهور، شــباهت دارد. 
 25  HD از  کمتــر  مراتــب  بــه  آن،  قیمــت  البتــه 
اســت. از لحــاظ صوتــی، ایــن هدفــون، بــه نســبت 
و  دارد  قــرار  قبولــی  قابــل  در ســطح کامــا  قیمــت، 
مناســب  بســیار  عامه پســند،  موســیقی های   بــرای 

است. 
ــذف  ــه را ح ــای اضاف ــادی صداه ــدود زی ــا ح HD5۶2 ت

ــد . مــی کن
ــن محصــول ســوپرلوکس صــدای بیــس اســتانداردی  ای
دارد، میدرنــج آن نســبتا متعــادل اســت و صداهــای زیــر، 

ــد. ــوش را آزار نمی ده گ

راهنمای خرید

بهترین هدفون های بازار

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت بــا کاهــش ســن معاینــه 
فنــی بــه 4 ســال بــرای وســایل نقلیــه شــخصی موافقــت 
کردنــد و جریمــه 30 میلیــون ریالــی بــرای مراکــز معاینــه 

فنــی متخلــف در نظــر گرفتنــد.
ــان از صحــت  ــور اطمین ــه منظ ــده اســت: ب ــاده ۶ آم  در م

و  فنــی  زمینه هــای  در  خــودرو  عملکــرد 
ــوا و صــدا،  ــرل آالینده هــای ه ــی و کنت ایمن
ــه  ــایل نقلی ــه وس ــی کلی ــه فن ــام معاین انج
نیمه ســنگین،  ســبک،  از  اعــم  موتــوری 
توســط  کــه  موتورســیکلت  ســنگین، 
ــی  ــی و غیردولت ــی، عموم ــای دولت بخش ه
دوره هــای  در  می شــوند،  گرفتــه  بــه کار 

زمانــی منظــم و توســط مراکــز مــورد تأییــد ســازمان 
ــه  ــام معاین ــت انج ــره ۱- دوره معافی ــت. تبص ــی اس الزام
 فنــی، از زمــان تولیــد، بــرای وســایل نقلیــه شــخصی 
و دولتــی 4 ســال و بــرای وســایل نقلیــه عمومــی ۱ ســال 
تعییــن می شــود. دوره هــای انجــام معاینــه فنــی پــس از 

ایــن دوره و تعرفــه انجــام معاینــات بــر اســاس مقرراتــی 
ــور و راه  ــای کش ــازمان و وزارتخانه ه ــنهاد س ــه پیش ــه ب  ک
و شهرســازی بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد تعییــن 

ــود.  می ش
ــروی انتظامــی موظــف اســت در  ــی نی ــی و رانندگ راهنمای
صورتــی کــه دارنــده وســایل نقلیــه موضــوع 
ایــن مــاده، بــا اتمــام دوره معافیــت یــا 
انقضــای اعتبــار گواهــی معاینــه فنــی از 
ــی و  ــه فن ــاز معاین ــز مج ــه مراک ــه ب مراجع
دریافــت گواهــی مذکــور خــودداری کنــد 
ضمــن متوقــف کــردن خــودرو، در ازای هــر 
ــرای  ــده ب ــی اشاره ش ــدون گواه ــردد ب روز ت
ــه  ــیدگی ب ــون رس ــا قان ــق ب ــه مطاب ــض جریم ــدور قب ص
تخلفــات رانندگــی جهــت دارنــده خــودرو اقــدام کنــد. وجوه 
حاصــل از اجــرای ایــن مــاده در چهارچــوب قوانیــن بودجــه 
ــر  ســاالنه جهــت ســاماندهی آمــوزش و ارتقــای نظــارت ب

ــزان ــد. می ــرف می رس ــه مص ــی ب ــه فن ــز معاین مراک

در ســال گذشــته جمعیــت فعــال اقتصــادی کشــور 
ــه  ــد ک ــام ش ــر اع ــزار و 450 نف ــون و ۷9۱ ه 25 میلی
نــرخ مشــارکت 39.4 درصــدی را بــه ثبــت رســاند. 
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــان ن ــا هم ــال ی ــت فع جمعی
مجمــوع جمعیــت شــاغل و بیــکار در ســن کار محســوب 

 25 جمعیــت  مجمــوع  از  می شــود. 
فعــال  نفــری  هــزار   ۷9۱ و  میلیــون 
اقتصــادی، 3 میلیــون و 203 هــزار و 39۸ 
نفــر جمعیــت بیــکار کشــور و 22 میلیــون 
ــت شــاغل  ــر جمعی ــزار و 52 نف و 5۸۸ ه
ــه نتیجــه آن  کشــور را شــامل می شــود ک
ــرای  ــد ب ــکاری ۱2.4 درص ــرخ بی ــت ن ثب

ســال 95 بــود؛ یعنــی بــه ازای هــر ۱00 نفــر شــاغل ۱2.4 
ــد.  ــکار بودن ــر بی نف

ــان  ــور در 94 نش ــازار کار کش ــت ب ــار وضعی ــی آم بررس
می دهــد نــرخ مشــارکت اقتصــادی در ایــن ســال 3۸.2 
درصــد و جمعیــت فعــال کشــور 24 میلیــون و ۷0۱ هــزار 

و ۱۷۷ نفــر بــود کــه از ایــن میــزان 2 میلیــون و ۷29 هزار 
ــر  ــزار و ۸4 نف ــون و 9۷2 ه ــکار و 2۱ میلی ــر بی و 92 نف
شــاغل بودنــد. بــا ایــن حــال بررســی و محاســبه نســبت 
جمعیــت بیــکار بــه شــاغل در دو ســال اخیــر، حکایــت از 
آن دارد کــه در ســال 95 تقریبــا بــه ازای هــر هشــت نفــر 
شــاغل یــک نفــر بیــکار و در ســال 94 نیــز 
ــه نفــر شــاغل یــک  ــه ازای هــر ُن ــا ب تقریب

نفــر بیــکار بــوده اســت. 
مقایســه شــاخص های نیــروی انســانی 
 ۱.2 افزایــش  از   94 و   95 ســال های  در 
اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ  درصــدی 
ــت  ــاز مثب ــک امتی ــه ی ــد ک ــت می کن حکای
ــر ایــن اســاس  ــرای اقتصــاد ایــران تلقــی می شــود؛ ب ب
جمعیــت فعــال اقتصــادی کشــور در ســال گذشــته 
نســبت بــه ســال 94 بــه میــزان یــک میلیــون و 90 هــزار 
ــون و ۷9۱  ــه 25 میلی ــت و ب ــش یاف ــر افزای و 2۷3 نف

ــر ــید. مه ــر رس ــزار و 450 نف ه

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: نظــام بانکــی کشــور بایــد در مســیر اصــاح 
ــر  ــه تأثی ــا از دو مقول ــی م ــام بانک ــت: نظ ــیف گف ــی هللا س ــرد. ول ــرار گی ق
ــود  ــم نب ــا و دوم ه ــا و هزینه ه ــادل در درآمده ــود تع ــی نب ــرد؛ اول می پذی

تعــادل در دارایی هــا و بدهی هاســت.
 وی بــا بیــان اینکــه حجــم مطالبــات وصول نشــده و منجمــد در نظــام بانکــی 
باعــث می شــود کارایــی نظــام بانکــی محــدود شــود، افــزود: تنگنــای مالــی 

در تســهیات نظــام بانکــی از ایــن دو عامــل ناشــی می شــود. 
ــه  ــی وظیف ــام بانک ــه نظ ــت ک ــا نیس ــن معن ــن بدی ــه ای ــت: البت ــیف گف س
خــود را کنــار گذاشــته اســت؛ بلکــه نظــام بانکــی در ســال گذشــته 4۷۷ هــزار 

میلیــارد تومــان تــا پایــان بهمــن مــاه پرداخــت کــرده اســت. 
وی تصریــح کــرد: در طــرح بســیار موفــق پرداخــت تســهیات بــه بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط نیــز ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان بــه 24 هــزار واحــد پرداخت 
شــد. ســیف بــا بیــان اینکــه هنــوز نــرخ ســود تســهیات زیــاد و هــدف دولت 
ایــن اســت کــه بایــد بــه دامنــه قابــل قبــول نــرخ تــورم برســد، گفــت: تــورم 
مــا تک رقمــی شــده و نــرخ تســهیات بانکــی در حــد ۱0 درصــد قابــل قبــول 
اســت. وی افــزود: البتــه ایــن تصمیــم فقــط بــه نظــر نظــام بانکــی مربــوط 
نیســت و اقدامــات دیگــری هــم بایــد انجــام شــود؛ مثــا کمبودهایــی کــه در 
جاهــای دیگــر وجــود داشــته و بــر نظــام بانکــی تحمیل شــده اســت. ســیف 
تاکیــد کــرد: تــاش مــا همچنــان جلوگیــری از افزایــش بی رویــه نــرخ ســود 

بانکــی اســت. بانــک مرکــزی

ــزان  ــا کســب بیشــترین می ــق شــد ب ــران موف ــوری اســامی ای گمــرک جمه
ــا  ــوارض و ســایر درآمده ــوق ورودی، وصــول ع ــد در ســال ۱395 در حق درآم
بــه رکــوردی جدیــد در ایــن زمینــه دســت یابــد. عملکــرد درآمــدی گمــرک در 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــر ۱۸۱ ه ــزون ب ــوق ورودی در ســال گذشــته اف ــه حق زمین
ــن  ــز شــده اســت؛ ای ــه واری ــه حســاب خزان ــغ وصــول و ب ــن مبل ــه ای ــود ک ب
ــش  ــد افزای ــل، ۶۱ درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــزان درآم می
ــش  ــرک در بخ ــرد گم ــه عملک ــزارش، کارنام ــن گ ــه ای ــر پای ــت؛ ب ــته اس داش
درآمــدی نشــان می دهــد ایــن ســازمان عــاوه بــر موفقیــت در وصــول حقــوق 
ــب  ــات جال ــز توفیق ــا نی ــایر درآمده ــوارض و س ــول ع ــش وص ورودی در بخ
ــازمان های  ــا، س ــرای وزارتخانه ه ــوارض ب ــول ع ــت. وص ــته اس ــی داش توجه
ــد وزارتخانه هــای بهداشــت  ــی مانن ــا ســازمان های عمومــی غیردولت ــی ی دولت
ــگ و ارشــاد اســامی  ــرورش، فرهن درمــان و آمــوزش پزشــکی، آمــوزش و پ
ــه  ــر از جمل ــوارض دیگ ــا ع ــذ ده ه ــر و اخ ــال احم ــت ه ــهرداری ها، جمعی ش
اقدامــات گمــرک در حــوزه وصــول عوایــد دولــت بــوده اســت. میــزان وصولــی 
ــارد  ــزار میلی ــر ۱3 ه ــزون ب ــال 95 اف ــازمان ها در س ــایر س ــرای س ــرک ب گم
ــش از 3۸  ــز بی ــن بخــش نی ــا ســال 94 در ای ــه در مقایســه ب ــوده ک ــال ب ری
درصــد افزایــش داشــته اســت؛ عملکــرد گمــرک در بخــش وصــول مالیــات بــر 
ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی کــه در ردیــف درآمــدی ســازمان مالیاتــی درج 
می شــود در ســال 95 بیــش از ۱0۱ هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه در ســال 95 
از ایــن حیــث نیــز عملکــرد گمــرک 30 درصــد افزایــش داشــته اســت. گمــرک

آمــار نشــان می دهــد بیشــترین میــزان مصــرف بنزیــن در ســال 9۶ متعلــق 
بــه روز ۱2 فروردیــن بــا 4/۱02 میلیــون لیتــر و کمتریــن میزان مصــرف بنزین 
ــت.  ــر اس ــون لیت ــرف ۷/۶۷ میلی ــا مص ــن ب ــخ ۱3 فروردی ــه تاری ــوط ب مرب
میــزان مصــرف بنزیــن در ۱3 روزه نخســت ســال 9۶ بــه طور میانگیــن ۷/۸5 
میلیــون لیتــر بــوده اســت. بــه عبارتــی دیگــر مجمــوع مصــرف بنزیــن در ۱3 
ــارده  ــارد و صــد و چه روزه نخســت ســال جــاری رقمــی معــادل یــک میلی
میلیــون لیتــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
میــزان مصــرف بنزیــن در ۱3 روزه نخســت ســال 95 بــه طــور میانگیــن 2/۸۱ 
ــزان مصــرف بنزیــن در ایــن  ــه می ــوده اســت. نیم نگاهــی ب ــر ب میلیــون لیت
مــدت ۱3 روزه ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته نشــان می دهــد کــه 
ــه مــدت  میــزان مصــرف بنزیــن در ۱3 روز نخســت ســال جــاری نســبت ب

مشــابه در ســال 95، رشــد 5/5 درصــدی را تجربــه کــرده اســت. 
ــه  ــق ب ــن در ســال 9۶ متعل ــزان مصــرف بنزی ــی اســت بیشــترین می گفتن
روز ۱2 فروردیــن بــا 4/۱02 میلیــون لیتــر و کمتریــن میــزان مصــرف بنزیــن 
ــت.  ــر اس ــون لیت ــرف ۷/۶۷ میلی ــا مص ــن ب ــخ ۱3 فروردی ــه تاری ــوط ب مرب
میــزان مصــرف بنزیــن پایتخت نشــینان در ۱3 روزه نخســت ســال جــاری بــه 
طــور میانگیــن 3/۱53 میلیــون لیتــر بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــون  ــادل 5/۱4۷ میلی ــا در مــدت مشــابه ســال گذشــته رقمــی مع تهرانی ه
ــزان  ــت می ــوان گف ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرف کرده ان ــن مص ــر بنزی لیت

ــن پایتخت نشــینان 2 درصــد رشــد داشــته اســت. ایســنا مصــرف بنزی

نظام بانکی باید در مسیر اصالح قرار گیرد

سنگ  آهن، ۹۶ را با افت قیمت آغاز کرد
بــا جــود آنکــه ســال گذشــته بــرای ســنگ آهــن ســال خوبــی بــود، امــا ایــن فلــز اســتراتژیک روزهــای آغازیــن ۱۳۹۶ را بــا افــت قیمــت 

حــدود 8 دالر ســپری کــرد.

در قاب تصویر

در 13 روز، ۸۵ میلیون لیتر بنزین دود شدرکورد درآمدهای گمرکی کشور شکسته شد

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 397 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات 20۶ صندوق دار در بازار  )تومان(

جازوغالی چراغ عقب چپ

اورینگ سه راهی آب 
قطر 74

2/100

12/000دستگیره بیرونی 

6/000آرمپژو

49/000گل پخش کن

48/900آئینه کامل برقی

75/000بلبرینگ تسمه تایم

12/000

گرانفروشی در بازار میوه نوروزی
رئیــس اتحادیــه میوه و ســبزی 
ــوه را در  ــواع می ــد ان ــرخ جدی ن
بــازار اعــام کــرد و گفــت: در 
 نــوروز ســیب درختــی و مــوز 
بــه  زیــاد  قیمت هــای  بــا 
ــد و  ــه ش ــدگان عرض مصرف کنن

نظارتی وجود نداشت. 
ــال  ــت پرتق ــه قیم ــان اینک ــا بی ــران ب ــین مهاج ــید حس س
اســت  تومــان   ۸000 کیفیــت  بــا  داخلــی  و   وارداتــی 
ــه  ــتند ک ــاق هس ــی قاچ ــای واردات ــت: پرتقال ه ــار داش اظه
توزیع کننــدگان بــا ترفندهــای گوناگــون آن هــا را عرضــه 
می کننــد و ایــن مســئله از چشــم بازرســان پنهــان می مانــد. 
وی اضافــه کــرد: قیمــت پرتقــال شــمال باکیفیــت و آبــدار نیز 
بیــش از 5000 تومــان اســت، والنســیای جنــوب نیــز قیمتــی 

ــان دارد.  ــا ۶500 توم ــن ۶000 ت بی
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرخ  ــه ن ــی ک ــیب درخت ــرم س ــر کیلوگ ــد ه ــای عی در روزه
تمام شــده آن بیــن ۱900 تــا 2000 تومــان بــود بــا قیمــت 5000 
ــال  ــت: در ح ــد، گف ــه ش ــردم فروخت ــه م ــان ب ــا ۷000 توم ت
ــازار نکــرده  ــی در ب ــاوت چندان ــز قیمــت ســیب تف حاضــر نی

ــت.  اس
مهاجــران بــا بیــان اینکــه قیمــت جهانــی مــوز بیــن 3۱00 تــا 
ــن  ــته ای ــال گذش ــول س ــزود: در ط ــت، اف ــان اس 3200 توم
میــوه بــه نــرخ 3500 تومــان بــه فــروش می رفــت کــه هــم 
ــت  ــدگان قیم ــرای مصرف کنن ــم ب ــدگان و ه ــرای واردکنن ب
خوبــی بــود؛ امــا یــک مــاه مانــده بــه عیــد نــرخ ایــن میــوه 
بــه 4500 تومــان و در طــول نــوروز تــا ۶500 تومــان هم رســید؛ 
بــه عبارتــی عرضه کننــدگان ســیب و مــوز ضربــه زیــادی بــه 

مصــرف کننــدگان در نــوروز وارد کردنــد. 
وی ادامــه داد: هم اکنــون قیمــت مــوز در بــازار بیــن 5500 تــا 

۶000 تومــان اســت.
 مهاجــران قیمــت خیــار گلخانــه را نیــز بیــن 2500 تــا 3500 
ــا 2500 تومــان اعــام  ــه ای را بیــن ۱500 ت تومــان و خیــار بوت

کــرد. مهــر

 صورت حساب سهام عدالت را 

پرداخت کنیم یا نه؟
ــد  ــا بای ــه آی ــد ک ــان ســؤال کرده ای ــا شــما هــم از خودت حتم
ــر؟  ــا خی ــد ی ــت کنی ــت را پرداخ ــهام عدال ــاط س ــه اقس بقی
ــه  ــم ک ــد بدانی ــدا بای ــش ابت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــم  ــت خواهی ــه  دس ــزی ب ــه چی ــغ چ ــن مبل ــت ای ــا پرداخ ب
آورد. مطابــق قانــون وقتــی کــه ۱0 ســال پیــش بــه هــر نفــر 
از مشــموالن یــک میلیــون تومــان ســهام اختصــاص یافــت 
ــل  ــان( از مح ــون توم ــک میلی ــغ آن )ی ــه مبل ــد ک ــرار ش ق
ســود ســاالنه همیــن ســهام تســویه شــود. از ۱0 ســال پیــش 
ــا  ــن ســود ســاالنه شــرکت ها جمع ــا درنظــر گرفت ــون ب تاکن
530 هــزار تومــان از ایــن مبلــغ تســویه شــده و اکنــون اغلــب 
ــد(  ــود گرفته ان ــا س ــه قب ــانی ک ــراز کس ــه غی ــموالن )ب مش

ــان ســهام هســتند. ــزار توم ــک 530 ه مال
ــهام  ــدار س ــن مق ــاال ای ــن ح ــد همی ــرار باش ــر ق ــه اگ  البت
نیســت(  مجــاز  فــروش  و  خریــد  )هنــوز  بفروشــید   را 
خریدارانــی در بــورس حضــور دارنــد کــه حاضرنــد بیشــتر از 
یــک میلیــون تومــان بابــت آن پرداخــت کننــد؛ امــا تفــاوت 
ــه  ــاط را ک ــغ اقس ــه مبل ــر بقی ــه اگ ــت ک ــرا در اینجاس ماج
ــرای  ــت و ب ــان اس ــزار توم ــموالن 4۷0 ه ــب مش ــرای اغل ب
ــت از  ــری اس ــام متفاوت ت ــموالن ارق ــر از مش ــته ای دیگ دس
ــغ  ــن مبل ــد، ای ــت پرداخــت کنی ــق ســامانه ســهام عدال طری
ــون تومــان می رســد.  ــه 2 میلی ــد و ب ــاره جهــش می کن یک ب
ــه  ــه  حســاب خزان ــه اقســاط را ب ــر بقی ــان ســاده تر اگ ــه بی ب
دولــت واریــز کنیــد، جمعــا ســهامی کــه ارزشــش بیشــتر از 2 

ــد.  ــان می آی ــت، گیرت ــون اس میلی
نکتــه ای مهم تــر از همــه این هــا هــم و جــود دارد و آن 
ــد  ــه شــما اختصــاص می یاب ــه ب ــن اســت کــه ســهامی ک ای
مجموعــه ای از ســهام شرکت هاســت کــه در بــورس دادوســتد 
ــال  ــورس در ۱0 س ــاخص ب ــه ش ــی ب ــر نگاه ــود و اگ می ش
گذشــته بیندازیــد، متوجــه می شــوید کــه هــزاران واحــد رشــد 
کــرده اســت. معنــای ایــن جملــه این اســت کــه ســهامدارانی 
کــه ۱0 ســال پیــش در بــورس ســرمایه گذاری کرده انــد 
ــه  ــی اینک ــن یعن ــد؛ ای ــود کرده ان ــد س ــزاران درص ــون ه تاکن
ایــن پتانســیل وجــود دارد کــه ســهام 2 میلیــون تومانی شــما 
ــود  ــما را از س ــد و ش ــابی رش ــد حس ــال های بع ــول س در ط

ــب ــد. ایران جی ــوردار کن ــاری برخ سرش

افزایش تولید شکر، برنج و گندم
وزیــر جهــاد کشــاورزی از افزایــش تولیــد شــکر، برنــج و گندم 
خبــر داد و اعــام کــرد کــه برنامه هایــی بــرای افزایــش تولیــد 
محصــوالت اساســی تدویــن شــده کــه بــدون افزایش ســطح 

زیرکشــت و کاهــش مصــرف آب انجــام خواهــد شــد. 
محمــود حجتــی در نخســتین نشســت خبــری ســال ۱39۶ 
ــال های  ــی س ــی ط ــع آب ــت مناب ــه وضعی ــرد: گرچ ــار ک اظه
ــد محصــوالت  ــا پتانســیل تولی ــر شــده، ام گذشــته بحرانی ت
ــوده  کشــاورزی طــی ســالیان ســال و ادوار گذشــته ثابــت ب

ــرد.  ــرداری ک ــی بهره ب ــه خوب ــد از آن ب ــا بای و تنه
وی افــزود: برنامــه ای بــرای افزایــش تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی اساســی تدویــن شــده و در حــال اجراســت کــه 
نمونــه بــارز آن خودکفایــی در تولیــد گنــدم و رکوردشــکنی در 
زمینــه ایــن محصــول و شــکر اســت و بســیاری از مشــکات 
ــی و اشــتغال حــل می شــود.  ــد نقدینگ ــز مانن اقتصــادی نی
ــرای  ــی ب ــه داد: برنامه ریزی های ــاد کشــاورزی ادام ــر جه وزی
تولیــد شــکر صــورت گرفتــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
می توانیــم از واردات بی نیــاز شــویم کــه رکوردشــکنی در 
ــون و ۱00  ــک میلی ــش آن از ی ــول و افزای ــن محص ــد ای تولی
ــه یــک میلیــون و ۶00 هــزار تــن  هــزار تــن در ســال ۱392 ب
در ســال گذشــته، گــواه ایــن مســئله و پتانســیل خودکفایــی 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــت: در زمین ــی گف ــت. حجت ــکر اس در ش
محصــوالت اساســی ماننــد دانه هــای روغنــی نیــز درصددیــم 
بتوانیــم در بــازه زمانــی مشــخص، ضریــب خوداتکایــی ایــن 
ــازه  ــه ب ــه البت ــم ک ــش دهی ــد افزای ــا ۷0 درص ــول را ت محص
ــی  ــا ط ــود؛ ام ــیده ب ــد رس ــا ۱۶ درص ــب ت ــن ضری ــی ای زمان
ــر از ۶ درصــد  ــه کمت ــم ب ــت ده ســال های گذشــته و در دول

ــود. خبرفارســی رســیده ب

 اصفهان، میزبان 

خودروهای کالسیک، آفرود و مسابقه ای

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیانسرویس اقتصاد

نمایشــگاه تخصصــی خودروهای 
آفــرود، نمایشــگاه تخصصــی 
موتورســیکلت های  و  خــودرو 
نمایشـــــگاه  و  مســــابقه ای 
ــای کاسیک  تخصصی خودروهـ
بــه عنــوان نخســتین نمایشــگاه اصفهــان در ســال 9۶ از 20 تــا 
25 فروردیــن مــاه در محــل نمایشــگاه های اســتان واقــع در 

پــل شهرســتان برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری کمیتــه 
ــه خودروهــای آفــرود  ــان، کمیت خودروهــای کاســیک اصفه
ــا  ــه اتومبیل هــای مســابقه ای ب ــور ریــس و کمیت کمیتــه موت
ــی و موتورســواری اصفهــان برگــزار  نظــارت هیئــت اتومبیلران

می شــود. 
حضــور قهرمانــان اتومبیلرانــی و موتورســواری کشــور از جملــه 
می شــود.  محســوب  نمایشــگاه  ایــن  بــارز  ویژگی هــای 
مجتبــی کریــم زاده قهرمــان آســیا و قهرمــان کشــور در رشــته 
ــور  ــی کش ــان اتومبیلران ــری قهرم ــرداد صف ــراس، مه  موتورک
در کاس 405، علــی شــیرزاد قهرمــان اتومبیلرانــی کشــور در 
کاس پرایــد bp، لیــا پیکان پــور قهرمــان اتومبیلرانــی کشــور 
ــی  ــان اتومبیلران ــان قهرمان ــد اســتاندارد و قهرم در کاس پرای
ــان  ــان قهرمان ــور قهرم ــدی صحافی پ ــال 95، مه ــور در س کش
ــان  ــر نایب قهرم ــی کشــور در ســال 94، برشــین می اتومبیلران
کشــور در کمیتــه اســالوم و رســول کیانــی مقــام ســوم 
برجســته  مهمانــان  از جملــه  آفــرود کشــور،  مســابقات 
 ایــن نمایشــگاه هســتند. تاکنــون نمایــش ۱۱0 ماشــین 
ــن نمایشــگاه قطعــی شــده اســت.  و 30 موتورســیکلت در ای
ــگاه  ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــان ب ــدان و متخصص عاقمن
ــه محــل  ــخ اشاره شــده ب ــا 22 تاری ــد از ســاعت ۱5 ت می توانن
نمایشــگاه های اســتان واقــع در پــل شهرســتان مراجعــه کنند.

 سیتروئن، اولین قسط مشارکت 

با سایپای کاشان را واریز کرد
ــازی  ــروه خودروس ــل گ ــر عام ــی، مدی ــدی جمال ــر مه دکت
ســایپا، گفــت: قــرارداد بیــن ســایپا بــا ســیتروئن نهایی شــده 
و در اواخــر اســفندماه 95 اولیــن قســط مشــارکت با ســایپای 

کاشــان توســط ســیتروئن بــه حســاب ســایپا واریــز شــد. 
مدیــر عامــل گــروه ســایپا تصریــح کــرد: در ســال جدیــد در 
ــه کشــوری ایــن  ــا مقامــات عالی رتب ــوروزی ب ماقات هــای ن
احســاس کامــا مشــهود بــود کــه ســطح توقعــات مســئوالن 
و مدیــران ارشــد نظــام از ســایپا بــه شــدت افزایــش یافتــه 
اســت. جمالــی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت تأمیــن مالــی، 
ــته در  ــال گذش ــه در دو س ــروش و ... ک ــات، ف ــن قطع تأمی
ســایپا حکمفرمــا بــود، گفــت: خوشــبختانه امــروز بســیاری از 
ایــن مــوارد تســهیل شــده و در حــال اجراســت. وی تاکیــد 
ــود،  ــنیده می ش ــایپا ش ــدای س ــوان ص ــه عن ــه ب ــرد: آنچ ک
ــت در  ــری و دول ــم رهب ــام معظ ــداف مق ــق اه ــدای تحق ص
ــه در ســال گذشــته  ــد و ایجــاد اشــتغال اســت ک رشــد تولی
ــر اســاس برنامــه  ــد ب تحقــق 5۷ درصــدی برنامه هــای تولی
منســجم در ســایپا، نشــانگر ایــن موضــوع بــوده اســت. مدیــر 
عامــل ســایپا افــزود: انتظــار دارم آنچــه بــه عنــوان برنامه های 
ــی  ــوس تلق ــوان قام ــه عن ــود ب ــرح می ش ــایپا مط ــروه س گ
ــن  ــرای ای ــت دارد اج ــا اهمی ــه م ــرای هم ــه ب ــم و آنچ کنی
برنامه هــا در گــروه اســت. وی افــزود: خوشــبختانه ترکیــب 
مدیریتــی گــروه نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه همــه 
ــوص  ــی درخص ــتند. جمال ــراه هس ــا هم ــرای برنامه ه در اج
ــه  ــت: ادام ــروه ســایپا در ســال 9۶ گف ــی گ برنامه هــای اصل
رونــد افزایــش تولیــد، همچنیــن کاهــش هزینه هــا در تمــام 
ــد و کاهــش ســرباره های  ــا افزایــش تولی ســطوح شــرکت ب
ــی گــروه ســایپا در ســال  ــه برنامه هــای اصل قیمــت، از جمل
ــن  ــه ای ــت منســجم ب ــا مدیری ــم ب جــاری اســت و می توانی
موفقیــت دســت یابیــم و بــا ایــن شــرایط ســایپا بــه روزهــای 
ــوان  ــه عن ــد ب ــن موضــوع بای اوج خــود برخواهــد گشــت؛ ای
ــرد.  ــرار گی ــایپا ق ــروه س ــای گ ــام بخش ه ــیر راه در تم مس

ســایپا نیــوز

 حذف فیزیکی چک 

از شبکه مالی وزارت ارتباطات
ــتیبانی وزارت  ــی و پش ــت، هماهنگ ــعه مدیری ــاون توس مع
ــی  ارتباطــات از حــذف فیزیکــی چــک در مکانیزاســیون مال
ــت  ــدای اردیبهش ــات از ابت ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط

ــرداد. ــاه 9۶ خب م
 مهــدی راســخ، معــاون توســعه مدیریــت، هماهنگــی 
بــه  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات،  و پشــتیبانی وزارت 
ــاره  ــال ۱395 اش ــده در س ــای انجام ش ــن فعالیت ه مهم تری
کــرد و گفــت: خوشــبختانه در ســال گذشــته، تمــام تکالیفــی 
کــه در چارچــوب قانــون و موافقتنامه هــا بــرای مــا مشــخص 

ــی شــد.  ــود، اجرای شــده ب
ــق  ــی موف ــت را ارزیاب ــن معاون ــتاورد ای ــن دس وی مهم تری
ــایر  ــا س ــاط ب ــات در ارتب ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
 وزارتخانه هــا، ســازمان ها و شــرکت های دولتــی دانســت 
کمیته هــای  در  همــکاران  تاش هــای  بــا  داد:  ادامــه  و 
ــن  ــه در ای ــب رتب ــه کس ــق ب ــات موف ــط، وزارت ارتباط مرتب
جشــنواره شــد. معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــن  ــی در ای ــات مهم ــاک، اقدام ــازی ام ــوزه مستندس در ح
معاونــت انجــام شــده، افــزود: در زمینــه مکانیزاســیون مالــی 
ــه در بحــث حــذف  ــی هســتیم ک ــن وزارتخانه های جــزو اولی
ــا  ــاءهللا ت ــه ان ش ــدیم ک ــل ش ــق عم ــک، موف ــی چ فیزیک
ابتــدای اردیبهشــت ۱39۶، ایــن موضــوع عملیاتــی می شــود. 
ــی در  ــای آموزش ــه برنامه ریزی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخ ب راس
ســال ۱395، بــا موفقیــت اجرایــی شــد، ادامــه داد: در تمــام 
ــا عفــاف و حجــاب، اقامــه  کمیته هــای مختلــف در ارتبــاط ب
ــات  ــر، وزارت ارتباط ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاز، ام  نم
ــه  ــر شــد ک ــه برت ــه کســب رتب ــق ب ــات موف ــاوری اطاع و فن
ــته                   ــرکت های وابس ــه ش ــکاران هم ــران و هم ــاش مدی ــا ت ب
و سختکوشــی همــکاران ایــن معاونــت، میســر شــد.  وزارت 

ارتباطــات

یک بیکار به ازای هشت شاغلکاهش سن معاینه فنی وسایل نقلیه شخصی به 4 سال
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ــا  ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــات اس ــر کل تبلیغ  مدی
ــان  ــور معتکف ــرای حض ــال ب ــه امس ــه اینک ــاره ب اش
ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــجد در س ــاجد 560 مس در مس
ــت:  ــه شــده، گف ــکاف در نظــر گرفت ــه اعت ــرای برنام ب
ســال گذشــته ۸5 هــزار نفــر در اســتان اصفهــان 
معتکــف شــدند و امســال آمادگــی حضــور ۱00 هــزار 

ــم. ــف را داری ــر معتک نف
 حجت االســام رحمت الــه اروجــی در نشســت خبــری 
بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه جدیــد 
ــم  ــدان در مراس ــام عاقه من ــرای ثبت ن ــی ب الکترونیک
معنــوی اعتــکاف افــزود: ثبت نــام بــه دو شــیوه 
حضــور در مســجد و ثبت نــام بــه صــورت الکترونیکــی 
در ســایت www.akefin.com بــرای عاقه منــدان 
ــر اســت. ــکاف امکان پذی ــه شــرکت در مراســم اعت ب

ــن  ــای وط ــگار کیمی ــش خبرن ــه پرس ــخ ب وی درپاس
ــه مســاجد  ــغ یکســان در هم ــت مبل ــر دریاف ــی ب مبن
گفــت: متاســفانه ایــن کار امکان پذیرنیســت؛ بــه ایــن 
دلیــل کــه ممکــن اســت مســجدی یــک بانــی پیــدا 
ــات  ــه امکان ــا اینک ــد ی ــل کن ــا را تقب ــه هزینه ه ــد ک کن
متفاوتــی بــرای برگــزاری اعتــکاف نیــاز داشــته باشــد؛ 

هیــچ بودجــه ای بــرای مراســم اعتــکاف در هیــچ 
دســتگاهی تعریــف نشــده و ایــن مراســم همــواره بــه 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــورت مردم ص
ــرای  ــام الکترونیکــی ب ــر اینکــه ثبت ن ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن  ــغ تعیی ــت َمبل ــل پرداخ ــی مراح ــدان ط عاقه من
ــور در  ــت کارت حض ــجد و دریاف ــاب مس ــده، انتخ ش
ــر اســت، گفــت: در ســال گذشــته  ــکاف امکان پذی اعت
معنــوی  مراســم  شــرکت کنندگان  از  درصــد   65
اعتــکاف را بانــوان تشــکیل دادنــد و امســال نیــز 
ــکاف  ــم اعت ــزاری مراس ــا برگ ــود ب ــی می ش پیش بین
ــال  ــه س ــبت ب ــان نس ــداد معتکف ــوزی، تع دانش آم

ــد. ــراه باش ــد هم ــد رش ــا 20 درص ــش ب پی
وی ادامــه داد: در اعتــکاف دانش آمــوزی، مســجد 
مســجد  و  پســر  دانش آمــوزان  بــرای  رحیم خــان 
قبــای ملــک شــهر بــرای بانــوان در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.
حجت االســام اروجــی عنــوان کــرد: اعــزام مبّلــغ 
ــه  ــاری از جمل ــزام ق ــداح و اع ــزام م ــه مســاجد، اع ب
ــن مراســم پیاده ســازی  ــه در ای ــی اســت ک برنامه های
اســتقبال  گفــت  می تــوان  همچنیــن  می شــود؛ 
ــاد  ــدری زی ــه ق ــکاف ب ــم اعت ــدان در مراس عاقه من
برنامه هــای  پیاده ســازی  بــه  نیــازی  اســت کــه 

شــاخص بــرای حضــور بیشــتر افــراد در ایــن مراســم 
ــت. نیس

مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان بــه 
معنــوی  مراســم  در  شهرســتان  شــاخص ترین 
اعتــکاف از نظــر مســاجد و جمعیتــی اشــاره کــرد 
ــهرهای  ــجد و ش ــا 70 مس ــان ب ــهر اصفه ــت: ش و گف
ــف  ــجد و معتک ــترین مس ــاد بیش ــان و نجف آب کاش
ــاص  ــود اختص ــه خ ــال ب ــکاف امس ــم اعت را در مراس

داده انــد.
وی بیــان کــرد: زمــان ثبت نــام بــرای مراســم اعتــکاف 
ــت  ــه نســبت ظرفی ــاز شــده و ب ــاه رجــب آغ از اول م
هــر مســجد تــا 2۱ فروردین مــاه مصــادف بــا ۱2 
ــام تکمیــل  ــی کــه ظرفیــت ثبت ن مــاه رجــب در صورت

نشــده باشــد، ادامــه خواهــد داشــت.

 حجت االســام اروجــی تاکیــد کــرد: از ســاعت هشــت 
امشــب ســامانه جامــع ثبت نــام الکترونیکــی اعتــکاف 
مســاجد اســتان بــا همــکاری یــک پیام رســان داخلــی 
راه انــدازی می شــود کــه اطاعــات کلیــه مســاجد 
بــه همــراه شــرایط ویــژه، مبلــغ پرداختــی و ظرفیــت 

ــت. ــت اس ــل رؤی ــده در آن قاب باقی مان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســنت اعتــکاف یــک پدیــده 
اجتماعــی اســت کــه نیازمنــد نظــم و مقــررات پایــدار 
اســت، افــزود: ادارات تبلیغــات اســامی اســتان 
ــر  ــان متخصــص در ام ــزام مبّلغ ــی اع ــان آمادگ اصفه
مشــاوره، فضــای مجــازی و مباحــث اعتقــادی را 
ــه ۱00  ــد؛ همان طــور کــه ســال گذشــته نزدیــک ب دارن
مبّلــغ بــه مســاجد اعتــکاف در اســتان اصفهــان اعــزام 

شــد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

 560 مسجد استان اصفهان 
آماده پذیرایی از معتکفان است

  دستگیری عامل انتشار اکاذیب 

در فضای مجازی

کیمیای وطن

رئیـــس پلیـــس فتـــای 
اســتان اصفهان از شناســایی 
فــردی  دســتگیری  و 
انتشــار  بــه  اقــدام  کــه 
مطالــب کــذب علیه یکــی از 
شــهروندان در فضــای مجــازی کــرده بــود، خبــر داد.

ــان داشــت:  ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی بی
در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه 
ــه ای در  ــاد صفح ــا ایج ــی ب ــراد ناشناس ــا اف ــرد ی ف
ــار  ــازی و انتش ــی مج ــبکه های اجتماع ــی از ش یک
مطالــب توهین آمیــز و خــاف واقــع، موجبــات 
ــد  ــم آورده ان ــزی او را فراه ــت و آبروری ــک حیثی هت
بررســی موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت.

وی در ادامــه افــزود: بــا بررســی ها و اقدامــات 
ــی و تخصصــی در فضــای ســایبری مشــخصات  فن
یــک  در  وی  و  شناســایی  صفحــه  ایجادکننــده 
ــتگیر  ــود دس ــگاه خ ــه در مخفی ــات غافلگیران عملی

ــد. ش
اعتــراف  ضمــن  اولیــه  بازجویی هــای  در  متهــم 
را  خــود  انگیـــزه  ارتکابـــی  بـــزه  بــه  صریـــح 
انتقام جویــی بــه دلیــل اختافــات قبلــی بــا شــاکی 

داشــت. عنــوان 
انتظامــی در پایــان بیــان داشــت:  ایــن مقــام 
ــه ای هــر کــس  ــم رایان ــون جرائ ــق مــاده ۱۸ قان طب
بــه وســیله ســامانه های رایانــه ای یــا مخابراتــی 
اکاذیبــی را منتشــر کنــد، افــزون بــر اعــاده حیثیــت 
بــه حبــس و جــزای نقــدی محکــوم می شــود. 

ــس ــری پلی ــگاه خب پای

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان:

 نخستین خط BRT کرمان 

راه اندازی می شود
از  کرمــان  اتوبوســرانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــان در  ــهر کرم ــط BRT ش ــتین خ ــدازی نخس راه ان

ســال جــاری خبــر داد.
 BRT اظهــار داشــت: خــط  ایرانمنــش  محمــد 
در مســیر رفــت و برگشــت از میــدان شــهدا تــا 

داشــت. خواهــد  ســرویس دهی  فــرودگاه 
 BRT ــان اینکــه اجــرای نخســتین خــط ــا بی وی ب
ــرار دارد، گفــت:  ــان در دســتور کار شــهرداری ق کرم
ــد مســیر نرده کشــی  ــن طــرح بای ــرای اجــرای ای ب
شــود و تعــداد 20 تــا ۳0 دســتگاه اتوبــوس ۱۸ 

ــود. ــداری ش ــژه BRT خری ــری وی مت
ــان از  ــهر کرم ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ایرانمن
ــود مواجــه اســت،  ــا کمب ــا ب ــداد اتوبوس ه ــر تع نظ
افــزود: وســعت شــهر کرمــان بــا شــهر شــیراز یکــی 
اســت؛ امــا تعــداد اتوبوس هــای کرمــان یک پنجــم 

شــیراز اســت. 
ــت کم دو  ــان دس ــهر کرم ــرد: در ش ــح ک وی تصری
ــاز  ــوس نی ــی اتوب ــای فعل ــداد اتوبوس ه ــر تع براب
ــری  ــکل مطلوب ت ــه ش ــی ب ــا خدمات ده ــت ت اس

ــر انجــام شــود. مه

 َبرُزک، مرکز تولید گل بنفشه 

در استان اصفهان
یکــی از مناطــق عمــده گل بنفشــه در  کیمیای وطن

استان اصفهان دشت های َبرُزک است.
برداشــت گل بنفشــه همــه ســاله از اواخــر اســفندماه 
ــوار در  ــش از 500 خان ــود و بی ــاز می ش ــرزک آغ در ب
ــی  ــوع گل داروی ــن ن ــرورش ای ــه پ ــه ب ــن منطق ای

مشــغول هســتند.
ــارش  ــوا و ب ــردی ه ــل س ــه دلی ــاری ب ــال ج در س
ــاه  ــاران در اواخــر اســفند، رویــش ایــن گی ــرف و ب ب

ــت. ــده اس ــاز ش ــن آغ ــل فروردی ــی از اوای داروی
 در مناطــق کوهســتانی کاشــان ســاالنه بیــش از 200 

کیلوگــرم گل بنفشــه برداشــت می شــود.
ــوی خــوش دارای خــواص  ــر ب ــاوه ب  گل بنفشــه ع
ــی  ــع گرفتگ ــرای رف ــت و از آن ب ــز هس ــی نی داروی
ــتفاده  ــب اس ــرفه و ت ــس، سیاه س ــی نف ــدا، تنگ ص

می شــود.
 بــر اســاس طــب ســنتی ایــران تمامــی قســمت های 
بنفشــه از جملــه بــرگ، گل، دانه، ریشــه و سرشــاخه های 

گل دار مصــرف دارویــی دارند. 
تلــخ  اندکــی  و  ســرد  تنــد،  مرطــوب،  بنفشــه 
 اســت و دارای ویژگی هایــی چــون: ضــد التهــاب 
خلــط آور محــرک، ادرارآور )مــدر(، ضــد تومــور، ضــد 
ــهل  ــرق، مس ــروب، مع ــد میک ــن، ض ــم ملی رماتیس
تصفیه کننــده  و  مویرگ هــا  دیــواره  تثبیت کننــده 

خــون اســت.
ــرای درمــان   شــربت تهیــه شــده از دم کــرده آن را ب
ــی  ــل غن ــه دلی ــرد. ب ــتفاده ک ــوان اس ــرفه می ت س
بــودن از لحــاظ مــواد صابونــی، خلــط آور خوبی اســت 

ــود. ــی می ش ــتحکام خون ــت و اس ــث تقوی و باع
ــظ کــردن  ــوان پــس از غلی  دم کــرده بنفشــه را می ت
بــه صــورت کمپــرس بــرای درمــان بیماری هــای 

ــرد. پوســتی اســتفاده ک
 بــه طــور کلــی از گیــاه بنفشــه می تــوان در برطــرف 
ــکی  ــی، خش ــودرد چرک ــد، گل ــواردی مانن ــردن م ک
بینــی، برفــک دهــان، خــارش پلــک، روشــن کــردن 
پوســت، جــوش صــورت، مشــکات ادراری، اختاالت 
 جلــدی مزمــن و زخم هــای ترشــح دار اســتفاده 

کرد.
 هنــگام اســتفاده از بنفشــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه مصــرف مقادیــر زیــاد آن بــه دلیــل 
داشــتن مــواد صابونــی بــه تهــوع و اســتفراغ منجــر 

می شــود.

اخبار کوتاه

 فردا 2 شهید مدافع حرم در کاشان 

تشییع می شوند

کیمیای وطن
شــهید  دو  تشــییع  مراســم 
روز  صبـــح  حـــرم  مدافـــع 
پنجشــنبه ۱7 فروردیــن مــاه در 
می شــود. برگــزار  کاشــان 

ــر  ــر مطه ــم پیک ــن مراس در ای
شــهیدان مدافــع حــرم »محمد 
ــتان  ــراز دس ــر ف ــی« ب ــف جمال ــد آص ــی« و »محم رضای

ــود. ــییع می ش ــب آل هللا تش ــقان مکت عاش
ــاه  ــح روز ۱7 فروردین م ــاعت ۸:۳0 صب ــن از س ــن آیی ای
جــاری از ناحیــه مقاومــت بســیج کاشــان بــه طــرف میدان 
کمال الملــک برگــزار و ســپس پیکرهــای مطهــر بــا بدرقــه 

مــردم والیتمــدار کاشــان راهــی دیــار ابــدی می شــود.
ــنبه ۱6  ــامگاه چهارش ــز ش ــی نی ــم وداع ــن مراس همچنی
فروردیــن مــاه در مســجد شــفاخانه حضــرت ابوالفضل)ع( 
راونــد همــراه بــا اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا برپــا می شــود.

شــایان ذکــر اســت ایــن آییــن تشــییع و بدرقــه بــا 
ــور  ــاد شــهید و ام ــه مقاومــت بســیج، بنی ــکاری ناحی هم
ــان  ــهرداری کاش ــی ش ــازمان فرهنگی ورزش ــران و س ایثارگ

اجــرا می شــود.

 آغاز اردوهای دانش آموزی 

از نیمه سوم فروردین
از ۱۸ فروردین مــاه اردوهــای دانش آمــوزی  کیمیای وطن
اردوی  عناویــن  بــا  دانش آمــوزی  بســیج  ســازمان 
»نــام آوران« »فرمانــده دل هــا« و اردوی »رزمــی فرهنگــی 

امتداد« آغاز می شود.
 ۱۸ از  »نــام آوران«  فرهنگی تربیتــی  اردوی  دوره  اولیــن 
فروردیــن مــاه ویــژه دانش آمــوزان پایــه پنجــم ابتدایــی بــا 
هــدف آشــنایی دانش آمــوزان شــهدای علمــی و هســته ای 
ــه  ــهدا درچ ــی در اردوگاه ش ــات علم ــت موضوع ــا محوری ب

برگــزار می  شــود.
اردوی  دوره  چهارمیــن  کــه  اســت  اهمیــت  حائــز 
فرهنگی تربیتــی »فرمانــده دل هــا« هــم بــا هــدف آشــنایی 
ــا  ــار و شــهادت و آشــنایی ب ــا فرهنــگ ایث دانش آمــوزان ب
ســیره شــهدای دانش آمــوز و همچنیــن شــهید حــاج 
حســین خــرازی ویــژه دانش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی 

در گلســتان شــهدا برگــزار می گــردد.
ــژه  ــداد« )وی ــی امت ــی فرهنگ ــت اردوی »رزم ــی اس  گفتن
درس عملــی آمادگــی دفاعــی( ۱۹ فروردیــن در اردوگاه 
ــک  ــای ی ــن اردوه ــود. ای ــزار می ش ــه برگ ــهدای درچ ش
دهــم  و  نهــم  پایــه  دانش آمــوزان  شــرکت  بــا  روزه 
شهرســتان های اصفهــان درچــه و خمینی شــهر برگــزار 

می شــود.
از برنامه هــای ایــن اردو می تــوان بــه برگــزاری کاس هــای 
ــان و کاس  ــر بی ــت توســط کارشناســان موسســه امی هوی
و همچنیــن شــرکت  توســط مربیــان  اسلحه شناســی 
ظهــر  جماعــت  نمــاز  برپایــی  از  پــس   دانش آمــوزان 
)اسب ســواری  پیش بینی شــده  بازی هــای  در  عصــر  و 
ــان  ــر و کم ــادی، تی ــگ ب ــال، تفن ــت ب ــواری پین قایق س

ــرد. ــاره ک ــال( اش ــر والیب دارت، اب

مدیر کل انتقال خون چهارمحال و بختیاری:

ساختمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری 

اردیبهشت ماه کلنگ زنی می شود
محمــد ملــک محمــدی، مدیــر کل ســازمان انتقــال خــون 
ــاختمان  ــی س ــت: کلنگ زن ــاری، گف ــال و بختی چهارمح
انتقــال خــون اســتان از محــل اعتبــارات داخلــی و 
پایــگاه انتقــال خــون لــردگان بــا مشــارکت خیــران 

می شــود. آغــاز  اردیبهشــت ماه 
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت مــردم در روزهــای نــوروز برای 
اهــدای خــون افــزود: در نــوروز امســال 72۸ نفــر از مــردم 
 بــا مراجعــه بــه ۳ پایگاه انتقال خون در شــهرکرد، فارســان 
ــزان  ــه می ــد ک ــدا کردن ــون اه ــد خ ــن 640 واح و بروج
ــه  ــبت ب ــندانه نس ــر خداپس ــن ام ــردم در ای ــارکت م مش
مــدت مشــابه پارســال 2.5 درصــد افزایــش یافته اســت.
مدیــر کل ســازمان انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه نــوروز ســال گذشــته 7۱5 مراجعه کننــده 
625 واحــد خــون اهــدا کردنــد، بیــان کــرد: امســال 
 بیشــترین میــزان اهــدای خــون در پایــگاه شــهرکرد 
و در رنــج ســنی ۳0 تــا ۳5 ســال بــوده اســت. اشــتیاق 
ــمگیر  ــیار چش ــر بس ــن ام ــرکت در ای ــرای ش ــان ب جوان

اســت.
 محمــدی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته ۳۱ هــزار 
ــه پایگاه هــای انتقــال  ــرای اهــدای خــون ب و 2۹۳ نفــر ب
خــون در شــهرکرد، فارســان، بروجــن و بــن مراجعــه 
کرده انــد کــه نســبت بــه ســال ۹4 حــدود ۳ درصــد 

ــنیم ــت. تس ــته اس ــش داش افزای

توقیف اسباب بازی های قاچاق در شهرضا
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا  کیمیای وطن
ــارد  ــه ارزش 2 میلی ــه قاچــاق ب ــک محمول از کشــف ی

ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
مامــوران  گفــت:  امیرخانــی«  »حمیــد  ســرهنگ 
ــی  ــهید امام ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــی ایس انتظام
شهرســتان شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری 
بــه یــک دســتگاه کامیــون کشــنده مشــکوک شــدند و 

ــد. ــف کردن آن را متوق
ــک  ــون ی ــن کامی ــه در بازرســی از ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــواع اســباب بازی فاقــد  ــن ان ــه شــامل ۱۹4 کارت محمول
مجوزهــای الزم کشــف شــد، گفــت: ارزش ایــن محموله 
کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 2 میلیــارد 

ریــال اعــام شــده اســت.
ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در ایــن خصــوص راننــده 
ــه  ــی ب ــت ســیر مراحــل قانون ــون دســتگیر و جه کامی
مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. پایــگاه خبــری 

ــس پلی

اخبار کوتاه
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ــه اســتان  معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور خیری
اصفهــان گفــت: بیــش از 400 هــزار مســافر در ۳40 امامزاده 

اســتان اصفهــان در طــرح نــوروزی ۹6 
اســکان یافتنــد. حســن امیــری بــا اشــاره 
بــه اجــرای طــرح آرامــش بهــاری در بقــاع 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــه اس متبرک
ایــن طــرح از 25 اســفند تــا ۱5 فروردیــن 
ــتان  ــه اس ــه از 7۱۳ بقع ــاه در ۳40 بقع م
اصفهــان اجرایــی شــد. وی بــا بیــان اینکــه 

ــا،  ــن روزه ــژه ای ــل ســال، مراســم وی ــژه تحوی مراســم وی
راه انــدازی ایســتگاه های پاســخگویی بــه مســائل شــرعی، 
مشــاوره خانــواده، کــودکان، ایســتگاه مشــاوره وقــف و ... 
در بقــاع متبرکــه اســتان اصفهــان برگــزار شــد، اضافــه کــرد: 
همچنیــن 200 مبّلــغ بــه امامــزادگان اســتان اصفهــان برای 

ــاری اعــزام شــده اند. طــرح آرامــش به
ــه اســتان  معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور خیری
اصفهــان بــا اشــاره بــه برپایــی ۱00 خیمــه معرفــت در بقــاع 
ــراز داشــت: در 2۸0  متبرکــه در ســطح اســتان اصفهــان اب
امامــزاده اســتان اصفهــان نیــز نمــاز جماعــت 

در ســه وعــده برپــا شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در طــرح آرامــش بهــاری 
در  نفــر  هــزار   400 از  بیــش   ۹6 نــوروز  در 
ــکان  ــه اس ــاع متبرک ــار بق ــراها و در کن زائرس
ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــزود: در س ــد، اف یافتن
اجــرای  افتخــاری،  خــادم،  نفــر  هــزار   4
طــرح آرامــش بهــاری و خدمت رســانی بــه زائــران را 
پشــتیبانی کردند.حجت االســام امیــری افــزود: همچنیــن 
ــه  ــوه ارائ ــت و نح ــوص نظاف ــی درخص ــای بازرس اکیپ ه
خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان روزانــه از بقــاع متبرکــه 

میزبــان ایــن طــرح بازدیــد می کردنــد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مطرح کرد:

اسکان بیش از ۴۰۰ هزار مسافر در بقاع متبرکه اصفهان
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ــا حضــور در  مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان ب
ســاختمان های ســتادی و واحدهــای عملیاتــی ایــن شــرکت 

در ســال جدیــد از نزدیــک بــا همــکاران ایــن 
ــدس  ــرد. مهن ــو ک ــدار و گفت وگ ــرکت دی ش
ســاختمان های  در  حضــور  بــا  چاوشــی 
شــرکت  عملیاتــی  واحدهــای  و  ســتادی 
ــک  ــد، از نزدی ــام ش ــد روز انج ــی چن ــه ط ک
ــرکت  ــف ش ــای مختل ــکاران بخش ه ــا هم ب
تاش هــای  از  و  پرداخــت  بــه گفت وگــو 
خالصانــه و بی شــائبه ایشــان تقدیــر کــرد.

ــه از  ــال ۹6 ک ــعار س ــردن ش ــی ک ــی و اجرای ــر عملیات وی ب
ــی  ــاد مقاومت ــال »اقتص ــری س ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری شــده اســت، تاکیــد کرد.مدیــر 
عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره 

ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــاالی ش ــیل ب ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ب
ــر و  ــه خدمــات بهت ــه ارائ ــدواری کــرد زمین ــراز امی ــان اب اصفه
متنوع تــر بیــش از پیــش بــه هموطنــان فراهــم شــود. گفتنــی 
ــان در راســتای اجــرای  ــت اصفه ــش نف اســت شــرکت پاالی
اساســی جمهــوری  قانــون  پنجاهــم  اصــل 
ــی  ــف اجتماع ــرای وظای ــران و اج ــامی ای اس
خویــش در جهــت حفــظ محیــط زیســت 
ــت از  ــی حفاظ ــش مل ــارکت در پوی ــرای مش ب
ــان  ــع درخت ــزه قط ــا انگی ــت و ب ــط زیس محی
کمتــر و کاهــش مصــرف کاغــذ تــا حــد امــکان 
در مــوارد غیرضــروری در ســال جدیــد از چــاپ 
»سررســید« اجتنــاب کــرده اســت. ایــن پویــش بــا نــگاه بــه 
ــط زیســتمان  ــظ محی ــن ســرزمین و حف ــدان ای ــده فرزن آین
ــب  ــا ترغی ــکان، ب ــد ام ــد دارد در ح ــده و قص ــدازی ش راه ان
مــردم بــه کاهــش مصــرف، راهــی تــازه بــرای حفــظ درختــان 

ــد. ــه کن و فضــای ســبز ارائ

در شهر
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همزمــان بــا تعطیــات نــوروزی، مســافران زیــادی 
ــن  ــار تاریخــی ای ــان ســفر و از آث ــه شــهر اصفه ب

شــهر دیــدن کردنــد.
 بــر اســاس آمارهــای موجــود در ســال ۹6 نســبت 
بــه نــوروز ســال قبل، شــمار مســافران نــوروزی در 
اصفهــان 20 درصــد افزایــش یافــت و افــزون بــر 5 
ــوروزی  ــد گردشــگران ن ــون و ۳00 هــزار بازدی میلی
جاذبه هــای گردشــگری  و  تاریخــی  اماکــن  از 

اســتان اصفهــان در نــوروز امســال ثبــت شــد.
در ایــن مــدت افــزون بــر 2 میلیــون و ۸05 هــزار 
مســافر نــوروزی نیــز در ایــن اســتان و در اماکــن 
ــر  ــا و دیگ ــا، مهمانپذیره ــد هتل ه ــون مانن گوناگ

اماکــن اقامــت داشــتند.
    پربازدیدترین اماکن تاریخی اصفهان

ــه  ــت ک ــی از آن اس ــان حاک ــن می ــا در ای آماره
میــدان تاریخــی نقــش جهــان، بــاغ فین کاشــان و 
مجموعــه کاخ مــوزه چهلســتون اصفهــان بــه ترتیب 
بیشــترین بازدیــد روزانــه را در بیــن مجموعه هــای 

اســتان  گردشــگری  جاذبه هــای  و  تاریخــی 
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــان ب اصفه

امــا اصفهــان کــه بــه شــهر جهانــی صنایــع دســتی 
ــه  ــه ب ــف ک ــار مختل ــان اقش ــت، از می ــهره اس ش
ــزرگ  ــر ب ــان قش ــد، میزب ــفر کردن ــهر س ــن ش ای
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــز ب ــی نی ــافران فرهنگ مس
ــه  مســئوالن ســتاد اســکان مســافران فرهنگــی ب
ــرش  ــال پذی ــه امس ــد ک ــان دارن ــه اذع ــن نکت ای
ــه ســال  ــوروزی 22 درصــد نســبت ب مســافران ن

ــت. ــه اس ــش یافت ــل افزای قب
آذرکیــوان امیرپــور، دبیــر ســتاد مرکــزی اســکان 
مســافران نــوروزی فرهنگیان اســتان اصفهــان، در 
ــا اشــاره  ــای وطــن ب ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــان  ــان و کاش ــهرهای اصفه ــال ش ــه امس ــه اینک ب
بیشــترین ظرفیــت اســکان مســافران نــوروزی را 
بــه خــود اختصــاص دادنــد، گفــت: در کل اســتان 
 650 و  هــزار   ۱۳ بــا  مدرســه  اصفهــان، ۱۳57 
کاس درس پذیــرای مســافران بودنــد کــه از ایــن 
ــژه، ۸050 کاس  ــه صــورت وی ــان ۳00 کاس ب می
درگــروه »الــف« و 5۳00 کاس در گــروه »ب« 

 در اختیــار مســافران فرهنگــی و غیرفرهنگــی قــرار 
گرفت.

ــتاد  ــافران در س ــدی مس ــش 20 درص     افزای
ــان اســکان فرهنگی

ــکان  ــار اس ــال آم ــوروز امس ــرد: در ن ــد ک وی تاکی
مســافران غیرفرهنگــی در مــدارس اصفهــان نیــز 
ــه ای  ــه گون ــود؛ ب ــه رو ب ــا 20 درصــد افزایــش روب ب
ــات  ــه تعطی ــی ب ــی منته ــای پایان ــه در روزه  ک
و همزمــان بــا بارندگی هــا آمــار اســکان مســافران 
غیرفرهنگــی نیــز در ایــن زمــان بــا افزایــش 

ــود. ــه رو ب روب
رئیــس کمیتــه هماهنگــی اســکان فرهنگیــان 
اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه امســال 
بــه ظرفیــت کاس هــای اســکان مســافران ۱0 
درصــد اضافــه شــد افــزود: خوشــبختانه در اســتان 
ــی  ــور کل ــه ط ــروه »ج« ب ــای گ ــان کاس ه اصفه
وجــود نداشــت و اداره کل آمــوزش و پــرورش بــا 
خریــد تجهیــزات بــه روز موفــق شــد کــه پذیرایــی 

ــی از مســافران داشــته باشــد. خوب
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــت ک ــاز اس ــه نی  اگرچ

مطلوب تــر منابــع مالــی بیشــتری اختصــاص 
داده شــود.

ــفر  ــافران از س ــدی مس ــت 100 درص     رضای
ــان ــه اصفه ب

ــه امســال  ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب ــود ایمانی پ محم
ــوروزی  ــدی ۱00 درصــدی مســافران ن ــا رضایتمن ب
روبــه رو بودیــم، افــزود: بیشــترین مســافرانی 
کــه بــه اصفهــان ســفر کردنــد از اســتان های 
آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، تهــران 
ــد. ــی بودن ــان غرب ــدران و آذربایج ــدان، مازن هم
ــود  ــای موج ــاس آماره ــر اس ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
۱۳0 هــزار و 204 خانــوار فرهنگــی و ۳5 هــزار 
ــتاد  ــهیات س ــی از تس ــوار غیرفرهنگ و ۳22 خان
اســکان مســافران فرهنگیــان در اســتان اصفهــان 
ــن  ــا ۱5 فرودی ــار ت ــن آم ــه ای ــدند ک ــد ش بهره من

ــاه اســت. م
ــتاد  ــوی س ــرد: در کل از س ــح ک ــور تصری ایمانی پ
اســکان فرهنگیــان در سراســر اســتان اصفهــان بــه 
۱65 هــزار و 526 خانــوار فرهنگــی و غیرفرهنگــی 

خدمــات ارائــه شــد.

دبیر ستاد مرکزی مسافران نوروزی فرهنگیان در گفت وگو با کیمیای وطن:

افزایش 22 درصدی اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان

ــی  ــنی هواشـناسـ ــعه و پیـش بیـ ــاون توسـ معـ
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بارش هــای امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۸ درصــد 
بلندمــدت ۱۱  بــه میانگیــن  افزایــش و نســبت 

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــای  ــن بارش ه ــرد: میانگی ــار ک ــره اظه ــرداد قط مه
اســتان از ابتــدای ســال زراعــی تاکنــون، 475 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ میلیمت
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــا نس ــزود: بارش ه وی اف
ــه  ــبت ب ــش و نس ــد افزای ــته، ۱۸ درص ــال گذش س
میانگیــن بلندمــدت، ۱۱ درصــد کاهــش داشــته 

ــت. اس
ــه  ــا نســبت ب ــزان بارش ه ــرد: می ــح ک ــره تصری قط
میانگیــن بلندمــدت در مرکــز اســتان ۱۱ درصــد 
کاهــش یافتــه کــه بیشــترین میــزان کاهــش 
مربــوط بــه ایســتگاه مال خلیفــه بــا 26 درصــد 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــش گ کاه
ــی  ــان اینکــه علی رغــم بارش هــای مطلوب ــا بی وی ب
کــه در فصــل بهــار رخ داد، گفــت: در حــال حاضــر 
اســتان  آبــی  منابــع  بــرای  مطمئنــی  ذخایــر 
ــی نمی شــود و متاســفانه امســال نهمیــن  پیش بین
ســال خشکســالی و کم بارشــی را بــرای بعضــی 

ــت. ــم داش ــتان خواهی ــاط اس نق

وی گفــت: از روز پنجشــنبه رونــد افزایــش دمــا 
تــا  و  می شــود  پیش بینــی  اســتان  ســطح  در 
 دوشــنبه هفتــه آینــده هیچ گونــه بارشــی نخواهیــم 

داشت.
ــا  ــش دم ــد افزای ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــره ب قط
ــگ  ــتان کوهرن ــرف در شهرس ــدن ب ــب آب ش موج
شــده، خاطرنشــان کــرد: طــی ۱4 روز گذشــته 
بیشــترین بــارش مربــوط بــه شهرســتان کوهرنــگ 
ــا ۳4  ــزان ب ــن می ــوده و کمتری ــر ب ــا ۱62 میلیمت ب
میلیمتــر بارندگــی مربــوط بــه فرخ شــهر بــوده 

ــنا ــت. ایس اس

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش 18 درصدی بارش ها در چهارمحال و بختیاری

ــا رئیــس  ــدار ب ــزدی در دی  آیــت هللا محمدرضــا ناصــری ی
ســاختمان  مهندســی  نظــام  مســئوالن  از  جمعــی  و 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ســبک معمــاری نقــش 
ــاری  ــار داشــت: معم ــی انســان دارد، اظه مهمــی در زندگ
ــزد خــاص و  ــه االن زبان ــا ب ــم ت ــا از قدی ایرانی اســامی م

ــوده اســت. ــام ب ع
ــه  ــاری ب ــبک معم ــته س ــرد: در گذش ــان ک وی خاطرنش
ــای  ــتفاده از فضاه ــوع اس ــن ن ــه بهتری ــود ک ــی ب صورت
مصــرف  در  همچنیــن  و  می شــد  بــرده  مختلــف 
ــه عمــل  انرژی هــای مختلــف هــم نهایــت صرفه جویــی ب

مــد. می آ
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد مصــرف زیــاد 
بــا  مغایــر  را  امــروزی  ســاختمان های  در  انــرژی 
ــبک  ــرد: س ــان ک ــت و خاطرنش ــی دانس ــاد مقاومت اقتص
ــول روز  ــه در ط ــود ک ــی ب ــه صورت ــته ب ــاری در گذش معم
بــه هیــچ عنــوان منــازل نیــازی بــه روشــن کــردن المــپ 
 نداشــتند و خانه هــا بــا نــور خورشــید کامــا روشــن 

می شدند.
ناصــری یــزدی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســاخت و ســازها 
بایــد از ســبک معمــاری ایرانی اســامی بهــره گرفــت، 
ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه امــروز در هــر ســاعت 
از شــبانه روز بــرای اینکــه بتــوان از خانه هــا اســتفاده کــرد 
بایــد المــپ روشــن باشــد و مصــرف انــرژی هــم بــه ایــن 

ــد. ــش می یاب ــورت افزای ص
ــزد  ــتان ی ــه اس ــای علمی ــی حوزه ه ــطوح عال ــتاد س اس
ــازل  ــرمایش من ــش و س ــن در گرمای ــه داد: همچنی ادام
ــه االن بســیار  ــرژی نســبت ب هــم در گذشــته مصــرف ان
کمتــر بــود و خانه هــا بــه گونــه ای ســاخته می شــد کــه بــا 
اســتفاده از طبیعــت مصــرف انــرژی را کاهــش می دادنــد.

امــام جمعــه یــزد بــه مدرسه ســازی اشــاره کــرد و گفــت: 
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در ارتبــاط بــا معمــاری بایــد بــه 
ــدارس اســت.  ــوع ســاخت م ــرد، ســبک و ن آن توجــه ک
االن مــدارس دخترانــه هماننــد مــدارس پســرانه ســاخته 
ــه  ــدارس دختران ــد فضــای م ــه بای ــی ک می شــود؛ در حال
ــد  ــل دی ــه داخ ــرون ب ــم از بی ــه ه ــد ک ــی باش ــه صورت ب
ــدا  ــال پی ــاد انتق ــد زی ــدا در ح ــم ص ــد و ه ــته باش نداش

نکنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد عنــوان کــرد: موضــوع 
بعــدی کــه بایــد در ارتبــاط بــا بحــث ســاخت و ســاز بــه 
آن توجــه صــورت گیــرد، بحــث مســکن اقشــار کم درآمــد 

جامعــه اســت.
ناصــری یــزدی ادامــه داد: نظــام مهندســی بایــد بــا ارائــه 
ــد  ــار کم درآم ــت از اقش ــتای حمای ــی در راس ــک طرح ی
هــم  آن هــا  فراهــم کنــد کــه  را  زمینــه ای  جامعــه، 
ــته ــاوم داش ــتاندارد و مق ــب، اس ــی مناس ــد منازل  بتوانن

 باشند. تسنیم

چهارشنبه  16 فروردین ماه   1396
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مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان تاکید کرد:

شعار »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« باید در پاالیشگاه اصفهان عملیاتی شود

یو
رش

س:آ
عک
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روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 2087 کاشان واقع در میدان جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 2087 کاشان تسلیم نمایید.

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد نام و نام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف

مشاغل 13,844,640 76,800,000 1387 بدوی 1395/09/28 23753 آقای همدانی 1
مشاغل 2697300 18000000 1388 بدوی 1395/09/28 23752 محمد یزدانخواه 2
مشاغل 2,697,300 18,000,000 1388 بدوی 1395/09/28 23747 محمد قهوه چی 3
مشاغل 13,743,360 76,293,100 1387 بدوی 1395/09/28 23755 آقای حسامیان 4

مشاغل 149,850 1,000,000 1388 بدوی 1395/09/28 23745 زهرا حیاوی 5

مشاغل 1,198,800 8,000,000 1389 بدوی 1395/09/28 23746 زهرا حیاوی 6

مشاغل 3,128,870 20,880,000 1388 بدوی 1395/09/28 23748 علی بهمنی 7

مشاغل 4,498,500 30,020,000 1389 بدوی 1395/09/28 23749 علی بهمنی 8

مشاغل 6,472,020 39,900,000 1390 بدوی 1395/09/28 23750 علی بهمنی 9

مشاغل 7,459,030 44,840,000 1391 بدوی 1395/09/28 23751 علی بهمنی 10

مشاغل 5,912,580 37,100,000 1387 بدوی 1395/09/28 23754 آقای کرباسی 11

  شماره برگنام و نام خانوادگیردیف
قطعی

تاریخ صدور برگ
قطعی

سال
آدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتعملکرد

خیابان کاشانی پشت مسجد امیرالمومنین208723مشاغل متفرقه563591395/08/27138571,928,00012,885,600بازرگانی اسماعیل نژاد1

خیابان کاشانی سه راه غزنوی پاساژ الجوردی208723ساختمانی422051395/07/0113861,267,531,200374,635,920کویر سوله2

خ بهشتی کوچه جمال آباد ساختمان امین208723آهن آالت563841395/08/27138799,650,25018,430,050مهدی جعفری3

خ بهشتی کوچه جمال آباد ساختمان امین208723آهن آالت422141395/07/01138813,186,8001,978,020 مهدی جعفری4

خ بهشتی جنب داروخانه طبسی208723قطعه434131395/07/03138833,566,4005,213,280علی عباسی5

میدان معلم جنب بانک ملت208723نخ434101395/07/03138871,928,00012,885,600احمدرضا فضیلی6

خیابان بهشتی208723نخ434051395/07/031388287,712,00067,313,600قربان آب پیکر7

خیابان بهشتی208723پیچ ومهره433971395/07/03138850,349,6008,569,920فاطمه پناه دار8

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14:30 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتی به نشانی شاهین شهر 

خیابان عطار نبش فرعی 9 ساختمان اداره امور مالیاتی شاهین شهر، که در محل فوق تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم 

االجرا خواهد بود.

آدرس مودی منبع مالیاتی اصل مالیات
  درآمد مشمول

مالیات
سال عملکرد

 تاریخ دعوت به جلسه
 هیات حل اختالف مالیاتی

 تاریخ صدور دعوت به
 هیات حل اختالف

 شماره نامه دعوت به هیات
 حل اختالف مالیاتی

نام و نام خانوادگی ردیف

فردوسی مشاغل 3.289.156.780 9.604.338.000 1389 1395/11/10 1395/10/13 102913 1 فاطمه صغری محمدباقری
خ دهخدا مشاغل 160.317.190 598.322.283 1389 1395/11/24 1395/10/13 103019 هومن کامیاب راد 2

مخابرات 2 شرقی مشاغل 151.652.970 569.412.638 1389 1395/11/24 1395/10/13 103020 مهرزاد نوروزی 3

فردوسی ف 24 غپ 10 مشاغل 102.378.500 405.000.000 1389 1395/11/26 1395/10/13 103021 فرهاد یزدان پناه 4

مشاغل پاساژ معینی 11.926.560 67.200.000 1391 1396/3/28 1395/10/13 102948 امید بنی حسن 5

مشاغل پاساژ معینی 11.087.400 63.000.000 1390 1396/3/28 1395/10/13 102949 امید بنی حسن 6

مشاغل پاساژ معینی 10.248.240 58.800.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102951 امید بنی حسن 7

خ سقراط پالک 10 مشاغل 12.286.200 69.000.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102952 8 مجید قاسمیان

مشاغل مخابرات 2 شرقی 17.920.000 97.200.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102956 حسن عرب 9
فردوسی مشاغل 2.247.750 15.000.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102958 سعید تقوی 10

بلوار دانشگاه مشاغل 3.776.220 25.200.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102959 جمشید جمال زاده 11

فردوسی فرعی 8 مشاغل 5.632.860 35.700.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102961 صادق هدایت 12

فردوسی ف 22 غ پ 4 مشاغل 3.776.220 25.200.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102965 آرین بیهقی 13

فردوسی 15 غ پ 24 مشاغل 1.402.600 9.360.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102967 سعید مهابادی 14

خ پروین ف 16 پ 9 مشاغل 6.292.200 39.000.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102968 15 حمیدرضا ساکی

فردوسی مشاغل 2.427.570 16.200.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102969 رضا مصدق 16

بلوار منتظری مشاغل 24.968.500 126.000.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102970 مصالح شریفیان 17

فردوسی پ 207 مشاغل 23.470.000 120.000.000 1389 1396/03/27 1395/10/13 102972 علی میر احمدی 18

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان به نشانی 

کاشان میدان جهاد نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

32305 م الفروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 



اطالعرسانی 6
در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیأت حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شاهین 

شهر به نشانی خ عطار فرعی 9 شرقی که در محل تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه
 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات

  درآمد مشمول
مالیات

سال عملکرد
 تاریخ برگه دعوت هیئت حل

 اختالف مالیاتی
 شماره برگه دعوت هیئت حل اختالف

 مالیاتی
نام و نام خانوادگی ردیف

14 1396/02/24 27.216.250 135.000.000 1389 1395/12/11 121977 1 سید علی مرتضوی

14 1396/02/24 196.784.000 720.000.000 1389 1395/12/11 121995 محمود دهنوی 2

14 1396/02/24 6.891.600 42.000.000 1389 1395/12/11 122000 منصور تبردار 3

14 1396/02/24 453.794.670 1.495.194/256 1389 1395/12/11 122002 ادینعلی نوروزی 4

14 1396/02/24 621.209.100 1.974.000/000 1389 1395/12/11 122009 صدیقه اشفاق 5

14 1396/02/24 24.968.500 126.000.000 1389 1395/12/11 122047 مهدی فوم 6

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 15 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل اصفهان خیابان 

سپاه اداره کل امور مالیاتی اصفهان حضور بهم رسانید. در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه
 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد

  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

  شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام و نام خانوادگی ردیف

15 1396/01/20 542/887/500 1/750/000/000 1389 1395/12/24 158247 محمدعلی عباس هاشمیان 1

15 1396/01/26 2/469/078/560 7/258/911/939 1389 1395/12/24 158250 حسینعلی رئیسی اردلی 2

15 1396/01/20 8/101/761/060 23/368/400/000 1388 1394/10/14 123898 حسینعلی رئیسی اردلی 3

15 1396/01/26 2/623/305/000 7/700/000/000 1389 1395/12/24 158251 ربابه رحیم پور دهاقانی 4

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 10 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتی اصفهان، خ سپه، اداره کل 

امور مالیاتی، ساختمان کمیسیون ها که در محل تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه
 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد

  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

  شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

نام و نام خانوادگی ردیف

15:00 1396/2/24 3,567,360,000 10,400,000,000 89 1396/01/15 1056 مسعود زارعان 1

15:00 1396/2/24 518,412,000 1,680,000,000 89 1396/01/15 1060 روح اله پندارجو 2

15:00 1396/2/24 420,510,000 1,400,000,000 89 1396/01/15 1061 احمد کوهساری 3

15:00 1396/2/24 329,601,000 1,140,000,000 89 1396/01/15 1062 محسن کمپانیها 4

15:00 1396/2/24 308,622,000 1,080,000,000 89 1396/01/15 1063 علی نیازی 5

15:00 1396/2/24 308,622,000 1,080,000,000 89 1396/01/15 1064 اصغر اکبری 6

15:00 1396/2/24 250,730,000 900,000,000 89 1396/01/15 1066 رضا فردین 7

15:00 1396/2/24 190,790,000 700,000,000 89 1396/01/15 1067 اصغر مهدوی 8

15:00 1396/2/24 160,820,000 600,000,000 89 15/01/1396 1069 سیدجوادهاشمی 9

15:00 1396/2/24 117,363,500 455,000,000 89 1396/01/15 1070 امیرحسین خلیلی 10

15:00 1396/2/24 99,681,200 396,000,000 89 1396/01/15 1073 علی نجات شجاعیان 11

15:00 1396/2/24 88,892,000 360,000,000 89 1396/01/15 1074 مهدی امینی 12

15:00 1396/2/24 70910000 300000000 89 1396/01/15 1075 رضا عابدی 13

15:00 1396/2/24 70910000 300000000 89 1396/01/15 1076 جاسم بورونی 14

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت  16 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی امور مالیاتی شهرستان 

کاشان- امور کمیسیونها  که در محل  تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت جلسه
 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد

  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

  شماره برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

شغل نام و نام خانوادگی ردیف

17 1396/01/22 244,736,000 880,000,000 1387 1395/12/26 75053 آهن و ورق 1 مجتبی روشنائی مقدم

17 1396/01/22 28,465,000 140,000,000 1388 1395/12/26 75054 آهن و ورق 2 مجتبی روشنائی مقدم

32305 م الفروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

چهارشنبه  16 فروردین ماه   1396
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7 اطالع رسانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای داود فراست دارای شماره شناسنامه 12 به شرح دادخواست به کالسه 10/96 از این شورا درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن فراست به شماره شناسنامه 635 در 

تاریخ 95/9/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1.داود فراست  

فرزند حسن ش ش 12  2.علی اکبر فراست  فرزند حسن ش ش 1018

3.زهرا فراست  فرزند حسن ش ش 1017  4.فرخنده فراست فرزند حسن ش ش 38متوفی 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 اختالف شهرستان گلپایگان    علیرضا رجبی   م الف 5 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شورا  این  از   9/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   2550 شناسنامه  شماره  دارای  یاوری  جواهر  خانم 

به شماره  یاوری     قدمعلی  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر 

منحصر  آنمرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   94/10/29 تاریخ  در   41 شناسنامه 

است به :  1.جواهر یاوری فرزند محمد حسن ش ش 2550  2.کبری یاوری  فرزند محمد جواد  ش 

ش 75متوفی 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 اختالف شهرستان گلپایگان   علیرضا رجبی   م الف 4 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شورا  این  از   13/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   15 شناسنامه  شماره  دارای  یاوری  نسرین  خانم 

به شماره  یاوری     ابوالفضل  داده که شادروان  نموده و چنین توضیح  درخواست گواهی حصر وراثت 

منحصر  آنمرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در   95/12/15 تاریخ  در   13 شناسنامه 

است به : 1.نسرین یاوری فرزند ابوالفضل ش ش 15   2.زهرا بتول  یاوری  فرزند محمد باقر  ش 

ش 35متوفی 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 اختالف شهرستان گلپایگان   علیرضا رجبی   م الف 7 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای صفر علی عظیمی دارای شماره شناسنامه 417 به شرح دادخواست به کالسه 22/96 از این شورا 

شماره  به  عظیمی     محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر 

شناسنامه 10759 در تاریخ 95/12/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به : 1.صفر علی عظیمی فرزند محمد ش ش 417   2.احمد عظیمی  فرزند محمد  ش ش 527  

3.ابوالفضل عظیمی فرزند محمد ش ش 97    4.زهرا عظیمی فرزند محمد ش ش 81 

5. اکرم عظیمی فرزند محمد ش ش 161    6.اعظم عظیمی فرزند محمد ش ش 210   7.محترم 

خدابخشی فرزند حسن ش ش 12962 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 اختالف شهرستان گلپایگان    علیرضا رجبی   م الف 9 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید حمید رضا شجاعی دارای شماره شناسنامه 321 به شرح دادخواست به کالسه 11/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محسن شجاعی     به 

آنمرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   95/7/13 تاریخ  در   23 شناسنامه  شماره 

منحصر است به : 1.سید محمد رضا شجاعی  فرزند سید محسن ش ش 85 صادره  از گلپایگان 2.سید 

حمید رضا شجاعی فرزند محسن ش ش 321 صادره  از گلپایگان  3. سید علی رضا شجاعی فرزند 

سید محسن ش ش 244  صادره از گلپایگان  4.سادات شجاعی فرزند محسن ش ش 114 صادره 

از  گلپایگان    5.روح انگیز شجاعی فرزند محسن ش ش 48 صادره از گلپایگان  6.مهر انگیز شجاعی 

انجام تشریفات  با  .اینک  ندارد  آبادمتوفی ورثه  دیگری  از نجف  فرزند مصطفی ش ش 1003 صادره 

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 اختالف شهرستان گلپایگان   علیرضا رجبی   م الف 6 

رونوشت آگهی حصر وراثت
این شورا  از  به کالسه 14/95  دادخواست  به شرح   541 دارای شماره شناسنامه  غفاری  آقای محمود 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین غفاری     به شماره 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر  تاریخ 95/3/26 در  شناسنامه 781 در 

است به : 1.محمود غفاری  فرزند محمد حسین ش ش 541   2.احمد غفاری فرزند محمد حسین 

ش ش 463   3.مسعود غفاری فرزند محمد حسین ش ش 461   4.مهدی غفاری فرزند محمد 

حسین  ش ش 439   5.محمد رضا غفاری فرزند محمد حسین ش ش 259  6.ناهید غفاری فرزند 

محمد حسین ش ش 38   7.مریم غفاری فرزند محمد حسین ش ش 103 8.ایران امیدوار فرزند 

محمد جواد ش ش 7 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 اختالف شهرستان گلپایگان   علیرضا رجبی   م الف 8 

اخطار اجرایی 
اقامت:  محل  نشانی  حیدری  خانوادگی:  نام  محمد      علی   آقای  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای مجتبی    نام خانوادگی:شاه محمدی نام پدر : محمود  

شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  الزهرا   مسجد  جنب  دوم  عسکریه  خیابان  اقامت:  محل  نشانی 

است. یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  بیستم   شورای حل  تاریخ95/10/26 حوزه   1051

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت 

5/980/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

95/8/12 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم 

عشر حق االجراء 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.

شماره40356/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

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

مشخصات محکوم له: نام:مهدی  بدیع زاد گان     نام خانوادگی:با وکالت مهدی باقری خاروانی  نشانی 

محل اقامت: اصفهان خیابان صائب مسجد لنبان کوچه شادمان کوچه انصاری بن اردیبهشت مجتمع 

دادگستری   جانبازان جنب  بلوار  آباد  دولت  برخوار شهر  اصفهان شهرستان    : وکیل  نشانی  ریحان)3( 

محکوم به: به موجب رای شماره 437 تاریخ95/3/18حوزه 32   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اصل  بابت  ریال   27/500/000  r مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

 305/000 r  خواسته )به خواسته یک فقره چک به شماره 901/09319170 مورخ 93/2/4 و پرداخت مبلغ

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف 93/2/4 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر 

دولتی .  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.

شماره40365/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9409980352401228 پرونده:  9510420352400498شماره  اجرائیه:  شماره 

941348تاریخ تنظیم: 1395/12/08 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :تعاونی اعتباری ثامن االئمه به 

نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی  نشانی: استان اصفهان – شهرستان 

نام:  االئمه  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1-  اصفهان – میدان بزرگمهر – سرپرستی تعاونی ثامن 

مرتضی    نام خانوادگی : کریم زاده نام پدر: کرم    نشانی: مجهول المکان 2- نام : یوسف نام خانوادگی : 

گوروئی نام پدر : فیروز نشانی : مجهول المکان 3- نام : مسعود نام خانوادگی : نصیری نام پدر: پنجعلی 

نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : امیر  نام 

خانوادگی : قاسمیان دستجردی  نام پدر : حسین  نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان 

توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 3 واحد 15  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 

تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی محکوم 

به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و دادنامه غیابی شماره 9509970352400594 این شعبه 

محکوم علیهم متضامنا محکومند به : 1- پرداخت مبلغ 197/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 

اجرای حکم  در هنگام  به که  زمان وصول محکوم  لغایت  تاریخ 1394/05/07  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

محاسبه می گردد و همچنین پرداخت مبلغ 7/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/928/000 

ریال بابت حق الوکاله وکیل همگی در حق محکوم له  2- پرداخت 5 درصد محکوم به بعنوان حق االجراء 

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

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 

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

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

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

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

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

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

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

.4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 

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

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

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

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

اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 39809/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 حقوقی اصفهان – شمس     

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509980352200087 پرونده:  9510420352200438شماره  اجرائیه:  شماره 

950089تاریخ تنظیم: 1395/12/22 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :احمد   نام خانوادگی : زمانی 

پزوه  نام پدر: محمود     نشانی: اصفهان – خوراسگان – خ جی غربی – جنب نمایشگاه اتومبیل صحرا 

– نمایشگاه اتومبیل زمانی – به کد پستی 8156114561 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علیرضا     

نام خانوادگی : اعتباریان نام پدر: حسین   نشانی: اصفهان – خ جی شرقی – روبروی پایانه شرق – 

روستای فیروز آباد قهاب – خ امام خمینی – ک امام حسن – پ 103 ) سابقه ابالغ وفق ماده 69 دارد 

(  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : پیروز نام خانوادگی :رشیدیان 

فر  نام پدر :عباس  نشانی : اصفهان – خ بزرگمهر – ابتدای خ هشت بهشت شرقی بن بست شهید 

جاوری شماره 6 پ 2 ط 2  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم احمد زمانی پزوه محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200485 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 10714000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و 

همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 

مبلغ  به  اجرایی  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از 

16500000ریال در حق صندوق دولت.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

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

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

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

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

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

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

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

زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 40374/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509980350300372 پرونده:  9510420350300516شماره  اجرائیه:  شماره 

950471تاریخ تنظیم:1395/12/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سید مرتضی   نام خانوادگی : 

حسینی بهارانچی  نام پدر: سید جواد     نشانی: شهرستان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان مفتح 

– نبش بن بست آزادی ساختمان یکتا پالک 279  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سید امیر 

حسین    نام خانوادگی : علمداری نام پدر: سید عباس    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی 

بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350301283 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید چک 92/12/25 لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و دویست و شش 

هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 50/000/000 ریال بابت حق االجرا . خواهان 

مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- 

ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

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

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

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

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

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

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

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

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

21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 40408/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509980350300323 پرونده:  9510420350300517شماره  اجرائیه:  شماره 

950415تاریخ تنظیم:1395/12/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سعید    نام خانوادگی : سهرابی   

نام پدر: محمد رضا      نشانی: اصفهان – مشتاق دوم – خ حمزه جنوبی کوچه منتظری پالک 26 

ساختمان نگار واحد 7   مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: احمد     نام خانوادگی : گرایلی  نشانی: 

تهران – مدنی – خیابان 5 تن کوی خرمی پالک31- 09122164432 محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350301476محکوم 

علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و بیست و سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت 

 (  )  91/9/9 )95/700/000ریال  چکها  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام  خواسته  اصل 

115/920/000 ریال 91/10/2 ( )115/920/000 ریال 91/9/25 )95/700/000 ریال 91/9/12 ( لغایت زمان 

تادیه و پرداخت مبلغ 13605400 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 21/162/000 

ریال بابت حق االجرا . خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که 

توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید.     محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام 

مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 

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

را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

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

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

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

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

له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

علیه از 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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

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

یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 

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

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394( شماره: 40406/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9209980350300170شماره  پرونده:  شماره   9510420350300513 اجرائیه:  شماره 

نشانی: خ  اقتصاد   :بانک مهر  نام   1 له ردیف  تنظیم: 1395/12/23 مشخصات محکوم  920170تاریخ 

توحید / جنب تاالر فرشچیان  مشخصات محکوم علیهم  ردیف 1- نام: علی اصغر   نام خانوادگی : 

مهدوی    نشانی: مجهول المکان 2- نام : یاسر نام خانوادگی : راوند نشانی : مجهول المکان 3- نام : 

سیما نام خانوادگی : حسن زاده نشانی : مجهول المکان 4- نام : مجید نام خانوادگی : ابراهیمیان نام 

پدر: محمد امیر نشانی : اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی بوستان 5 پ 78 5- نام : مصطفی 

نام خانوادگی : میریان نژاد نام پدر : حسین نشانی : اصفهان / دستگرد / قنادی میکا مشخصات نماینده 

یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : هاجر  نام خانوادگی : زرمهر  نام پدر : احمد نشانی : 

اصفهان – خیابان سعادت آباد جنب آژانس پرستیژ مجتمع پورپونه بلوک دوم طبقه دو دفتر وکالت آقای 

محمد حسین نوری  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد  محکوم به: بسمه تعالی 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970350300710 محکوم 

علیهم محکوم اند بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 133/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 2660000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید دین 89/4/17 

لغایت زمان پرداخت عالوه بر آن حکم به محکومیت مجید ابراهیمیان به پرداخت مبلغ 36800/000 ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی به میزان 736000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

خسارت دیر کرد از تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی و همگی را به 

پرداخت 4/458/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم له و پرداخت 

6/650/000 ریال بابت حق االجرا )رای در خصوص مجید ابراهیمیان قطعی و در خصوص دیگران غیابی 

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

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 

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

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

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

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

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

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

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

.4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 

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

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

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

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

اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 40404/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9509980351300354شماره  پرونده:  شماره   9510420351300559 اجرائیه:  شماره 

950403تاریخ تنظیم: 1395/12/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :شرکت تولیدی و بازرگانی حایر 

پالست به شماره ثبت 35121به مدیریت عاملی  آقای میر عماد الدین آقایی  نشانی: اصفهان – خ مسجد 

سید – جنب هتل چهلستون – ساختمان انتخاب – کدپستی 8333113385 – تلفن 03145643740 

– تلفن همراه 09133374470 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: پروانه   نام خانوادگی : بیگی 

عامله نام پدر : محمد حسن    نشانی: مجهول المکان 2- نام : شرکت تعاونی 7014 پیشکسوتان فجر 

خرم به شماره ثبت 9804 نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /

محکوم علیه  نام : احسان  نام خانوادگی : محمدی   نام پدر : سلطانعلی   نشانی : اصفهان – خ شیخ 

صدوق شمالی – جنب داروخانه سلطانعلی رامین – ساختمان اندیشه – ط 2-واحد 6- تلفن همراه 

09133374470  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پالست 

به شماره ثبت 35121به مدیریت عاملی  آقای میر عماد الدین آقایی  نام : محسن  نام خانوادگی : 

عبداللهی نیسیانی  نام پدر : محمد نشانی : اصفهان – ابتدای خیابان هزار جریب ساختمان فراز طبقه 

چهارم واحد 27 دفتر آقای محمود یوسفی – تلفن همراه 09131305006  نوع رابطه : وکیل محکوم له 

/ محکوم لهم : شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پالست به شماره ثبت 35121به مدیریت عاملی  آقای 

به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  آقایی   الدین  عماد  میر 

به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509970351301416 مربوطه  دادنامه  و شماره   9510090351302567

خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و چهار میلیون و 

چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به 

بر عهده محکوم علیه است )حکم غیابی(   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

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

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

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

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

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

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

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

زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 40432/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9209980350100795شماره  پرونده:  شماره   9510420350100499 اجرائیه:  شماره 

نشانی:  تهران    حایر  :شرکت  نام   1 ردیف  له  محکوم  تنظیم: 1395/12/24 مشخصات  920811تاریخ 

شهرک صنعتی مورچه خورت خ ابوریحان سوم ساختمان کوثر  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

محمد    نام خانوادگی : تقی زاده  نام پدر : علی     نشانی: مجهول المکان 2- نام : امیر بهادر نام 

خانوادگی : ناگهی نیا  نشانی : خ هاتف روبروی پمپ بنزین جنب دبیرستان سالمت بن بست طیب 

اصفهانی پ 599  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه  نام : فرهاد  نام 

خانوادگی : احمدی فرد    نام پدر :رسول    نشانی : میدان آزادی اول خ هزار جریب ساختمان فراز 

واحد 27   نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت حایر تهران   نام : عماد   نام خانوادگی 

: رجایی باغسر خی   نام پدر :ناصر نشانی :  میدان آزادی اول خ هزار جریب ساختمان فراز واحد 27   

نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : شرکت حایر تهران نام: جمال نام خانوادگی : باقر زاده نام 

آدیداس ساختمان  نمایندگی  نظامی خیابان خاقانی جنب  : جواد نشانی  اصفهان خیابان حکیم  پدر 

پارس 2 طبقه اول نوع رابظه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : شرکت حایر تهران   محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090350105022 و شماره دادنامه مربوطه 

9309970350101081 محکوم علیها متضامنا محکومند به 1-پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/4/16 تا تاریخ وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 

مرکزی 2- پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/200/000 ریال بابت حق الوکاله 

دولت.     در حق صندوق  االجرا  بابت حق  ریال   3/750/000 مبلغ  پرداخت  له 3-  در حق محکوم  وکیل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.4- خودداری محکوم علیه از 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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 

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

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

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

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

اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 40438/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی     

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خشایی  خانوادگی:  نام  حمیدرضا      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

رهنان،خیابان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی: صادقی     نام  نام:اکبر  له:  محکوم  المکان مشخصات 

تاریخ95/10/4 حوزه 24  شورای  به:به موجب رای شماره 1037  شهیدان غربی،مبل مهستان محکوم 

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

بابت  ریال  هزار  نود  و  دویست  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  هفت 

در  حکم  اجرای  لغایت   94/10/20 چک  سررسید  تاریخ  از  تأدیه  و  تأخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه 

همین  احکام:  اجرای  قانون   34 دولت.ماده  صندوق  حق  در  اجرا  عشر  نیم  همچنین  و  خواهان  حق 

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

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

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

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

نماید.

شماره40400/ م الف دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خسرویان  خانوادگی:  نام  جمال      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی  رستگاری     فائزه  وکالت  با  شاوران  خانوادگی:  نام  نام:فرزاد  له:  محکوم  مشخصات  المکان 

شماره  رای  موجب  به   20 پالک  تختی  ورزشگاه  نظام¬الملک،جنب  خیابان  آباد،  نجف  اقامت:  محل 

1177 تاریخ95/7/15 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال وجه چک شماره 148293 به تاریخ 94/4/25، 

هزینه  بابت  ریال   2/625/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  تجارت  بانک   94/3/25 تاریخ  به   148292

دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف)تاریخ های فوق( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید 

و هزینه 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.

شماره:40389/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین      نام خانوادگی: ابهامی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:فرزاد نام خانوادگی: شاوران با وکالت فائزه رستگاری    نشانی محل اقامت: 

وکیل : نجف آباد، خیابان نظام¬الملک،جنب ورزشگاه تختی پالک 20 محکوم به: به موجب رای شماره 

یافته است.محکوم  اصفهان که قطعیت  اختالف شهرستان  تاریخ95/7/15 حوزه 12 شورای حل   1199

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال وجه چک به 

شماره 618708 به تاریخ 94/11/5 بانک پاسارگاد بابت اصل خواسته و مبلغ 487/300 ریال بابت هزینه 

دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 

نیم  تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید و هزینه  تا  چک موصوف)94/11/5( 

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.

شماره:40388/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آقائی  خانوادگی:  نام  حسن        سید  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:مرتضی نام خانوادگی: صدیقی    نشانی محل اقامت: اصفهان،سه 

راه سیمین، خیابان شهرداری،جنب رستوران شیرین عسل، شرکت کیان پالست سامان به موجب رای 

شماره 9501555 تاریخ95/9/13حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/650/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/401/250 

ریال خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 

چک به شماره 234740 به تاریخ 94/5/30 و 234734 به تاریخ 94/4/25 و نیم عشر حق¬االجرا 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:40387/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  پور  صابری  خانوادگی:  نام  هوشنگ      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:شرکت سامان دام ایرانیان به مدیریت مهدی بهرامی    نشانی محل 

اقامت: خیابان جی، بعد از سه راه رجایی روبروی بانک کشاورزی پالک 176 به موجب رای شماره 635 

تاریخ95/8/27 حوزه 52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون و پنجاه و دو هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

یک میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی ، نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم و  

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.

شماره:40370/ م الف دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- منوچهر 2- محمد      نام خانوادگی: 1و2- امیدانی شغل: آزاد  نشانی 

شاه¬محمدی     خانوادگی:  نام  نام:مجتبی  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  هردو  اقامت:  محل 

نام پدر: محمود شغل: آزاد    نشانی محل اقامت: خیابان پروین، عسگریه دوم، جنب مسجد¬الزهرا

به موجب رای شماره 906 تاریخ95/9/29 حوزه بیستم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ نود میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت 3/260/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید 

مورخ    611271  -3  95/3/30 مورخ    611269  -2  95/2/30 مورخ   611268-1 های  شماره  به  چکها 

95/4/3 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت 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.

شماره:40431/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

چهارشنبه  16 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 397  ســـــال سوم              ݡسݒ



اطالع رسانی  8
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: 1- محمد 2- رضا      نام خانوادگی: 1- سراجی 2- خونساری نژاد  نام 

پدر: 1- پرویز   شغل: هردو آزاد نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امیر    

نام خانوادگی: هاشمی  نام پدر: عباس شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان، خیابان دشتستان، 

مجتمع اداری دشتستان، دفتر ساختمانی احیا گستر به موجب رای شماره 885 تاریخ95/11/2 حوزه 

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

پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته3/595/000 ریال سه میلیون و پانصد و نود و 

پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی  و مبلغ یکصد و بیست هزار ریال بابت نشر آگهی خسارت در تأدیه 

از تاریخ سررسید چک موصوف 94/10/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له /  و نیم عشر اجرای 

احکام/ 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.

شماره:40355/ م الف دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای علی محمد      نام خانوادگی: حیدری  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:مجتبی     نام خانوادگی: شاه محمدی  نام پدر: محمود  نشانی محل 

اقامت: ، خیابان عسگریه دوم جنب مسجد¬الزهرا به موجب رای شماره 1049 تاریخ95/10/26 حوزه 

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

پرداخت مبلغr 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد و پنجاه و 

پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/5/12 لغایت زمان 

وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق¬االجرا.

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:40354/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  نشانی محل  خلیلی   خانوادگی:  نام  اکبر       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت: اصفهان، خیابان  نام خانوادگی: میرزایی  نشانی محل  نام:محمود      له:  مشخصات محکوم 

امام خمینی، خیابان مشیر¬الدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه دانگ فنگ مرکزی اصفهان

به موجب رای شماره 1506 تاریخ95/8/29 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چک های شماره 

626922 و 626923 به عهده بانک ملی و مبلغ سه میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تأخیر وتأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/4/3 

و 94/5/3 لغایت اجرای حکم در حق محکوم¬له و 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.

شماره:40343/ م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: روح¬اله       نام خانوادگی: ملکوتی اصفهانی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:احمد رضا      نام خانوادگی: زاهدی نسب  نشانی محل اقامت: خیابان 

آتشگاه،جنب آتش نشانی، فروشگاه زاهدی به موجب رای شماره 662 تاریخ95/4/23 حوزه ش  11  

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

مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 93150 و 94/2/10 به 

عهده بانک ملی ایران و مبلغ 2/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000ریال و 

خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف تاریخ فوق¬الذکر تا تاریخ اجرای حکم در حق 

محکوم له صادر و نیم عشر حق¬االجرای اجرای احکام اعالم می¬گردد. 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 

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

شماره:40303/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- عرفان 2- احسان 3- معصومه       نام خانوادگی: 1- رضایی منش 

له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  سه  هر  اقامت:  محل  نشانی  پوشنده    -3 منش  رضایی   -2

نام:محمد      نام خانوادگی: کیقبادی  نشانی محل اقامت: خانه اصفهان،نگهبانی کوچه شیرین پالک 3

به موجب رای شماره 677 تاریخ95/7/5حوزه 39  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم¬له و نیم عشر حق¬االجر. 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.

شماره:40306/ م الف دفتر شعبه 39مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید احمدرضا        نام خانوادگی: اسدیار نام پدر: سید یحیی شغل: 

آزاد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 1-امین¬اله 2-پروین      نام 

خانوادگی: 1-نورائی 2-باقری  نام پدر: 1- محمد حسین 2- عباسعلی شغل: 1- بارنشسته 2-بازنشسته 

زاده،طبقه  خلیل  هنرستان  مهران،جنب  مهر،خیابان  دوم،خیابان  مشتاق  خیابان  اقامت:  محل  نشانی 

فوقانی،پالک 37 مجتمع پلی¬اکریل به موجب رای شماره 1020تاریخ95/10/11حوزه شعبه  42  شورای 

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

یکصد و چهل میلیون ریال بابت 7 ماه اجور معوقه از قرار ماهیانه، بیست میلیون ریال )20/000/000 ریال( 

و مبلغ 10/780/000 ریال)ده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال( بابت 83 روز اجرت¬المثل از قرار 

روزانه 1/300/000 ریال )یکصد و سی¬ هزار ریال( طبق بند 14-6 قرارداد فی ما بین به همراه به همراه  

مبلغ 2/480/000ریال )دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال( هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 

از تاریخ 95/2/25 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت 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.

شماره:40307/ م الف دفتر شعبه 42مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محبوبه      نام خانوادگی: شفیعی نیک¬آبادی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:حسنعلی نام خانوادگی: شاکری¬آرا  نشانی محل اقامت: اصفهان، 

میدان قدس،خیابان مصلی،سالم، غذاخوری کیمیا به موجب رای شماره 1688 تاریخ95/10/8حوزه 12  

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

مبلغ سی میلیون ریال وجه چک شماره 621976/5 به تاریخ 95/2/30 و 621983 مورخه 95/4/30 

بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 1/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می¬نماید و هزینه 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.

شماره:40309/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- بابک 2- خدامراد        نام خانوادگی: 1-گشول 2-فرجی  نشانی 

انبار محمد 2- مجهول¬المکان   بنزین غرضی،  پمپ  به  نرسیده  1-اصفهان،خیابان کاوه،  اقامت:  محل 

مشخصات محکوم له: نام:علی      نام خانوادگی: رمضانی  نشانی محل اقامت: اصفهان، ملک شهر، 

خیابان ملت کوچه سهیل کوچه شهاب پالک 8 به موجب رای شماره 1586 تاریخ95/9/22 حوزه 14  

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

تضامنی مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ی  900526 به عهده بانک سپه و 

مبلغ دو میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت و خسارت تأخیر تأدیه 

از تاریخ سررسید لغایت تاریخ وصول در حق محکوم¬له و 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.

شماره:40317/ م الف دفتر شعبه 14مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عادله        نام خانوادگی: اسالمی  نام پدر: محمد  شغل: آزاد  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بهزاد ،سید علی هاشمی        نام خانوادگی: حاجتی 

بانک  بلوار طالقانی، جنب  اقامت: اصفهان، داران،  نام پدر: کهزاد شغل: خواهان-وکیل   نشانی محل 

صادرات به موجب رای شماره 303/95تاریخ95/6/1 حوزه 52 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت یکصد و ده میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و 1/635/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 

نشر آگهی به میزان 120/000ریال و خسارت  تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/7/15 و 

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.

شماره:40326/ م الف دفتر شعبه 52مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی        نام خانوادگی: رفیعی وردنجانی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:عباس       نام خانوادگی: نادری نسبی  نشانی محل اقامت: خیابان 

قائمیه،کوچه 99،بن بست اول،درب روبرو، سمت چپ به موجب رای شماره 999 تاریخ95/9/22 حوزه 

17شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 

مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 95/5/4 تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و 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.

شماره:40337/ م الف دفتر شعبه 17مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی       نام خانوادگی:بکتاشیان اصفهانی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود       نام خانوادگی: قاسمی با وکالت مریم صادقی  نشانی محل 

اقامت: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، کاخ سعادت آباد شرقی،نبش بن بست جاودان مجتمع 

کیان،طبقه 4 واحد 9 به موجب رای شماره 611 تاریخ95/4/5 حوزه 7  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و دو میلیون وهشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله 

وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/10/7 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 

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.

شماره:40339/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-محمود 2- علی اکبر   نام خانوادگی: 1- جوکارتبار  2-موفق  نشانی 

محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علیرضا      نام خانوادگی: زاهدی نشانی 

 1816 رای شماره  موجب  به   78 پالک   3 نیایش کوثر  خیابان  عصر  ولی  اصفهان، کوی  اقامت:  محل 

تاریخ95/10/18حوزه ش  11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به: نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه بخشی از یک 

فقره چک به شماره 39061815 بر عهده بانک ملت و مبلغ 3/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 

240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف  95/1/15 

لغایت اجرای احکام در حق محکوم¬له صادر و نیم عشر حق ¬االجرا اجرای احکام اعالم می¬گردد. 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:40341/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ 
خمینی،خیابان  امام  خیابان   : نشانی  شغل: کاسب    امان¬هللا  پدر:   نام  میرزایی  محمود  خواهان: 

مشیر¬الدوله، چهارراه اول سمت چپ،فروشگاه دانگ فنگ  ایران خوانده: محمود عرب مومنی فرزند 

کرم  نشانی : مجهول¬المکان  تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه 2 فقره چک جمعا 6/500/000 ریال 

به شماره 242464 مورخ   95/3/10 3/500/000 ریال و 222465 مورخ  95/4/20 3/000/000 ریال با 

کلیه هزینه دادرسی تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته قبل از ابالغ )108و117( دالیل و منضمات 

دادخواست: کپی چکها و گواهی عدم پرداخت بسمه تعالی  ریاست محترم شورای حل اختالف اصفهان 

احتراما باستحضار میرساند اینجانب محمود میرزایی، چکهای یاد شده باال را از آقای محمود عرب مومنی 

طلبکار می¬باشم که با فرصت فراوان و مراجعات مکرر به بانک از بدهی خود امتناع می¬ورزد و لذا از 

آن مقام عالی استرداد دائمی جهت وصول وجه فوق با کلیه خسارات تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسی 

و صدور قرار تأمین خواسته قبل از ابالغ )108و117( خواهشمند است دستورات الزم را مبذول فرمایید.

شماره:40344/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: 951230   شماره دادنامه: 9509976794102395   مورخ: 95/12/24 مرجع رسیدگی: 

شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امین رضایت    نشانی: اصفهان،خیابان جابر انصاری، 

به  با عنایت  لند  خوانده: زهرا رضایت     نشانی: مجهول¬المکان شورا  خیابان عارف مجتمع پارسی 

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

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

خانم زهرا رضایت به خواسته مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال وجه چک به شماره 753275 به عهده بانک 

و گواهی  تصویر مصدق چک  تقدیمی،  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ملی 

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 می¬رسد که به استناد مواد 310و312 قانون تجارت و 

198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 66/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و 2/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه ار تاریخ سررسید چک موصوف )93/10/1( 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: 40410/م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
مورخ: 11/25/ مرجع رسیدگی:  دادنامه: 9509976796101994    پرونده: 1568/95    شماره  کالسه 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهانخواهان: محمد طغیانی خوراسگانی    نشانی: اصفهان، خیابان جی، 

خوراسگان، محله ناروند، کوچه شهید اصغرزاده، پالک 18 وکیل: علی شیرزاده     نشانی: اصفهان، نبش 

سه راه سیمین، طبقه سوم، داروخانه سالمت خوانده: اکبر خالقی رامشه     نشانی: مجهول¬المکان

خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 640332 به تاریخ 94/8/30 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.

اکبر خالقی  آقای  به طرفیت  آقای حمید طغیانی خوراسگانی  »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی 

رامشه به خواسته مطالبه مبلغr 57/000/000 ریال )پنج میلیون و هفتصد هزار تومان( وجه یک فقره چک 

به شماره 640332 مورخ 94/8/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 

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

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

علی رغم ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می¬رسد که مستندا به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون ا.د.م حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 57/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/665/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/8/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره: 40318/ م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 361/95   شماره دادنامه: 970      مورخ: 95/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم شورای 

شریعتی،  معراج، کوچه  خیابان  اصفهان،  نشانی:  نظیفی  حسین  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 

نبش کوچه شقایق پالک 202  خوانده: آقای سید مهدی میر  نشانی: مجهول¬المکان خواسته: مطالبه

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می¬نماید: »رأی قاضی شورا« در 

خصوص دادخواست آقای حسین نظیفی به طرفیت آقای مهدی میر بخواسته مطالبه مبلغ 51/000/000 

ریال )پنجاه و یک میلیون ریال( وجه یک فقره چک به شماره 902007/033308 به تاریخ 95/2/22 

با توجه به دادخواست تقدیمی و  تأدیه  به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر  بانک رفاه کارگران  عهده 

مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 

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

حکایت از اشتغال ذمه¬ی خوانده به خواهان را حکایت میکند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 

استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/590/000 

ریال )یک میلیون و پانصد و نود هزار ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه 

از تاریخ سررسید چک )95/2/22( لغایت زمان وصول وایصال  آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر و اعالم می¬گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره:40364/م الف  قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه
کالسه پرونده: 326/95  مرجع رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر بخشی   

او خوانده: محسن  بهار 7، طبقه همکف واحد آی  بلوار نظام، مجتمع مسکونی  نشانی: سپاهان شهر، 

ایزدی نشانی: مجهول¬المکان خواسته: مطالبه   گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رأی می¬نماید:  »رأی قاضی شورا«  در خصوص دعوی آقای اصغر بخشی 

بطرفیت آقای محسن ایزدی به خواسته مظالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجه مال¬الرهانه بهمراه 

هزینه و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان باستناد به مستندات ابرازی نسبت  به استناد قراداد 

اجاره عادی شماره 92/181690 واحد مسکونی خوانده را از تاریخ 93/2/30 لغایت 94/2/30 و پرداخت 

مبلغ دویست میلیون ریال مال¬الرهانه اجاره نموده است ولیکن با وصف  پایان مدت قرارداد خوانده از 

تودیع وجه مال¬الرهانه به وی امتناع می¬ورزد. لذا چون قصد تخلیه محل را دارد، مطالبه مال¬الرهانه 

خود را نموده است. از سوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 

جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه¬ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم ننموده 

است. لذا شورا با توجه به مستندات ابرازی خواهان که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده  باقی 

مانده است دعوی مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آیین 

دادرسی مدنی و مواد 2-4 و 11-6 قرارداد فی ما بین خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 

بابت مال¬الرهانه مورد مطالبه خواهان همزمان با تخلیه  مستأجر به پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال)دو 

اجرای کامل حکم در حق  تا  آگهی  و هزینه نشر  دادرسی  ریال( هزینه  پنجاه هزار  و  پانصد  و  میلیون 

خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره: 39566/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 42 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 951113    شماره دادنامه: 9509976796202311    مورخ: 95/12/23 مرجع رسیدگی: 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: معترض ثالث: حمید عبدالهی   نشانی: شهرضا، خیابان 

پاسداران، کوچه هفتم پالک 38  خواندگان:1(کمال حاجی کریمیان نشانی: اصفهان، خیابان نشاط، کوچه 

مسجد قصر منشی)13( 2(محمدرضا عابدی پورآبادی   نشانی: مجهول¬المکان 3(رامین ارج    نشانی: 

مجهول¬المکان خواسته: مطالبه اعتراض ثالث گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می¬نماید:  »رأی قاضی شورای حل اختالف« در خصوص درخواست 

اعتراض ثالث آقای حمید عبدالهی نسبت به تأمین و توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 

اعضای محترم شورا  نظریه مشورتی  پرونده و مالحظه  به محتویات  با عنایت  انتظامی 861ب51-38 

بشرح صورت جلسه مورخ 95/12/1 و الیحه اعتراض ثالث و رونوشت مصدق بیع¬نامه مورخ 92/6/22 

که داللت بر وقوع بیع نسبت به خودرو مدعی دارد و اصالت آن از ناحیه اصحاب دعوی مصون از تعرض 

و تکذیب مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده با توجه به رونوشت بیمه¬نامه خودرو که به 

نام معترض ثالث است و دیگر فاکتورهای ابرازی قرینه مثبت بر ادعای وی مبنی بر خودرو ما رالذکر قبل 

از تأمین می¬باشد و با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه که داللت بر انتقال 

مالکیت از بایع به خریدار می¬باشد، شورا اعتراض معنرض ثالث را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به 

مواد 194و198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از 

خودرو فوق و دستور تحویل آن به متصرف را صادر و اعالم می¬دارد. ضمنا خواهان می¬تواند چنانچه 

اموال بالمعارض از خوانده دعوی بدست آورد به اجرای اجکام معرفی و تقاضای توقیف آن ها را بنماید.

عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  حضوری  صادره  رأی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 40378/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 32 حوزه قضایی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

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

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

اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

139560302023001854مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف  نمایند.   تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 

مسجد  از  1972125478صادره  9 کدملی  شناسنامه  شماره  به  هنگ     پور  رضا  آقای   1395/12/26

سلیمان   فرزند حسن   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12/59 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 420- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری 

نموده است.  ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023001852مورخ 1395/12/26 آقای مرتضی  پور 

هنگ    به شماره شناسنامه 57977 کدملی 1281674885صادره از اصفهان    فرزند حسن   نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12/59 متر مربع مفروزی از پالک شماره 

420- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  

مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/16    تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/1/31 

شماره : 127 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ به عباسعلی موجودی فرزند رحیم
بایگانی شعبه:  پرونده: 9509980364601677 شماره  شماره درخواست: 9510460364600019  شماره 

951706 تاریخ تنظیم: 1395/12/08 نظر به اینکه عباسعلی موجودی فرزند رحیم به اتهام صدور چک 

بالمحل حسب شکایت سید فضل¬اله میرحسینی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951706د27 

تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده. بدینوسیله در 

اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 

تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 

اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می¬گردد./

 شماره: 40325/م الف دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان- معصومه احمدی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسن      نام خانوادگی: روانی احمدآباد نشانی محل اقامت: مجهول 

یکدانگی     بهرامی  به مدیرعاملی مهدی  ایرانیان،  دام  نام:شرکت سامان  له:  المکان مشخصات محکوم 

بانک کشاورزی 176،خیابان چهارباغ  روبروی  راه رجائی  از سه  بعد  اقامت: خیابان جی،  نشانی محل 

خواجو مقابل خیابان عافیت ساختمان صدر خواجو طبقه 2 واحد 210  محکوم به: به موجب رای شماره 

640 تاریخ95/8/27 حوزه 52  اصفهان شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ هفتصد و یازده هزار و هفتصد و ده ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا اجرای حکم و 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.

شماره40368/ م الف دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
) مربوط به دادگاه بافرض  وجود کیفرخواست ( شماره ابالغنامه :9510100370302554 شماره پرونده 

:9409983651800431 شماره بایگانی شعبه :950264 تاریخ تنظیم :1395/12/19 محاکم کیفری یک 

دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 1 180043 940998365 برای 

محمود شفیعی به اتهام ادم ربایی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی 

موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/02/16ساعت 9 صبح تعیین گردیده است 

. با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون 

آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از 

اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد. شماره :40418/ م الف

 منشی دادگاه کیفری شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( شهر اصفهان – محمد رضا 

احمدی فشارکی 

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط با پرونده کالسه 930171 ج/3 

محکوم له مسیح کریمی فرزند احمد بطرفیت محکوم علیهم مسعود مهذب و هوشنگ نوکندی مبنی بر 

مطالبه وجه – 9/35 حبه از 36 حبه از 72 حبه آپارتمان به پالک ثبتی 6077 فرعی از 4999 اصلی از 

بخش 5 اصفهان واقع در خیابان مرداویج - خیابان فارابی جنوبی - کوچه سوم - پالک 6- کدپستی 

8168984631 به مساحت ششدانگ 155/88مترمربع که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ 778/892/794 ریال ارزیابی گردیده است و نظریه موصوف مصون از اعتراض مانده است را از 

طریق مزایده بفروش رساند. علیهذا قیمت مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین 

مبلغ را پیشنهاد نمایند بفروش رسیده و واگذار می گردد، ضمنًا مبلغ ٪10 از قیمت مزایده بصورت وجه 

نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه 

مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتیکه برنده مزایده، ما به تفاوت بهاء 

مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کسانیکه 

مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود روز پنج شنبه 96/1/31ساعت 9 صبح در محل 

اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان حضور بهم رسانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد 

اجرای احکام حضور یافته، از خصوصیات، مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع شوند. 

شماره :39561/م الف اجرای احکام شعبه 3 حقوقی شهرستان اصفهان – روح ا... باغبان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شعبه  بایگانی  شماره   9509983653500323: پرونده  شماره   9610103653500022  : ابالغنامه  شماره 

:950337 تاریخ تنظیم :1396/01/07 نظر به اینکه در پرونده 950337 ح 3 مطروح در شعبه 3 حقوقی 

دادگستری فالورجان موضوع دعوی آقای محمود زارع فرزند عبدالرسول به طرفیت آقای سعید پیری 

سهلوانی فرزند قدرت هللا مبنی بر مطالبه مبلغ 233505000 ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت  

وقت  به  مقید  مزبور  پرونده  راستا  این  در  و  صادر  خواهان  شهود  شهادت  استماع   قرار  تادیه   تاخیر 

رسیدگی1396/02/16ساعت 8:30 صبح میباشد بنابر مراتب فوق و با  عنایت به اینکه خوانده مجهول 

المکان میباشد در اجرای ماده 73 ق . ا . د . م مراتب برای یک نوبت در  یکی از جراید کثیراالنتشار و یا 

محلی منتشر می گردد تا خوانده  با ارائه کارت شناسایی ضمن ارائه نشانی دقیق خود در وقت مقرر در 

این دادگاه جهت استماع شهادت شهود خواهان حاضر گردیده و چنانچه شهود معار ضی دارد در دادگاه 

حاضر نماید . این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده 

مانع از رسیدگی نیست. 

شماره :002/ م الف توکلی – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( فالورجان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی شفیع پور به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی 

است که سند مالکیت شش دانگ یکبابخانه به شماره 12 فرعی مفروز مجازی شده از پالک 675 اصلی 

واقع در بخش سه حوزه ثبتی  آران و بیدگل که در صفحه 137 دفتر 175 امالک ذیل شماره 34479  

اینک  و  اثر جابجایی مفقود  در  و تسلیم گردیده  ثبت و سند مالکیت صادر  پور  آقای علی شفیع  بنام 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 

چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مزبور صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد.

شماره :5/2/96/6/م الف رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل عباس زادگان 

 اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی حبیب اله عبدالوند   
نظربه اینکه اقای عادل جعفری فرزند رمضانعلی  دادخواستی بطرفیت اقای حبیب اله عبدالوندفرزند علی محمد  

بخواسته مطالبه تقدیم که به این شعبه 5شورای حل اختالف فالورجان  ارجاع وبه کالسه  195/95 ثبت وبرای 

روزشنبه مورخ 96/2/23 ساعت 4/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان معرفی نموده 

است و به تقاضای خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه 5 

حقوقی فالورجان  اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرردر 

شورای حل اختالف شعبه 5 فالورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی 

محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود.

رییس شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان   علیرضا طالبی – کلیشاد 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین تامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   139560302007005818 شماره  رای  برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم سمیرا اعرابی کرسگانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1629 صادره ازدر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 219.67 متر مربع پالک 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمعلی یزدانی دینانی فرزند علیرضا محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی می شود در صورتیکه 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 یکماه 

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 : 96/1/16     تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/1/31

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان  علیرضا طالبی – کلیشاد    م الف 1093   

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950384 اجرائی موضوع علیه 

آقای پدرام سبیلی و له خانم سمیه محمدی در تاریخ 96/1/28 به منظور فروش خودرو سواری پژو 405 به شماره 

انتظامی 53 – 486 ق 42 مدل 1382 به رنگ مشکی به شماره موتور 12482000254 و شماره شاسی 82039811 

دارای دو حلقه الستیک عقب 50٪ و جلو 70٪ ُسپر جلو وعقب تصادفی- گلگیرجلو چپ تصادفی نیاز به بازسازی 

دارد – شیشه ها سالم – درب عقب راست تصادفی –دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد بیمه البرز تا 19/ 11 / 95 . 

الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان اطاق 228  از ساعت 10 

برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 95000000 ریال ارزیابی شده است . 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 

از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 

عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را 

به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت 

ضبط میگردد .

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان     علیرضا طالبی – کلیشاد   م   الف   007

چهارشنبه  16 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 397 ســـــال سوم              ݡسݒ



9فرهنگ و هنر حتما بخوانید!
پرفروش ترین کتاب های طرح عیدانه...

 حاتمی کیا و مهدویان 

در فهرست نامزدهای چهره سال هنر انقالب
نامزدهــای  اولیــه  فهرســت 
ــاب  ــال انق ــره س ــاب چه انتخ
اســامی شــامل نــام هفــت 
ــف  ــای مختل ــد از حوزه ه هنرمن

منتشر شد. 
ــری  فاضــل نظــری، معــاون هن
حــوزه هنــری در نشســت خبری 
ــتان  ــنواره داس ــن جش ــامی و نهمی ــاب اس ــر انق ــه هن هفت
ــن  ــه از ای ــرد ک ــام ک ــر اع ــن خب ــام ای ــن اع ــاب، ضم انق
ــی معرفــی و در  ــدا فهرســت ۵ نامــزد نهای هفــت نامــزد، ابت
ــاب  ــر انق ــده هن ــره برگزی ــن از چه ــم روز ۲۵ فروردی مراس
ــه  ــت اولی ــاس در فهرس ــن اس ــر ای ــد. ب ــد ش ــل خواه تجلی
نامزدهــای چهــره ســال هنــر انقــاب در ســال ۹۵ نــام 
ــم  ــزرع«، ابراهی ــم ی محمدرضــا بایرامــی نویســنده رمــان »ل
حاتمی کیــا کارگــردان فیلــم »بادیــگارد«، حســن روح االمیــن 
ــعود  ــید مس ــی، س ــورایی و انقاب ــار عاش ــه آث ــرای مجموع ب
ــور هولوکاســت ــر جشــنواره کاریکات ــی دبی  شــجاعی طباطبای

ــم« و  ــتان یازده ــاب »گلس ــنده کت ــی زاده نویس ــاز ضراب بهن
محمدحســین مهدویــان کارگــردان فیلــم »ایســتاده در غبــار« 
و حمیــد حســام نویســنده کتــاب »وقتــی مهتــاب گــم شــد« 

قــرار دارد. ایمنــا

افتتاح نمایش »...و چند داستان دیگر«
نمایشــی  اثــر  دیگــر«،  داســتان  چنــد  »...و  نمایــش 
ــور ۵  ــا حض ــاه ب ــن م ــان، روز 17 فروردی ــام الری ــد پی جدی
 نمایشــنامه نویس برجســته ایرانــی آغــاز بــه کار خواهــد 

کرد. 
 حســین پاکــدل، نــادر برهانــی مرنــد، کــورش نریمانــی

جــال تهرانــی و محمدامیــر یاراحمــدی، ۵ نمایشــنامه نویس 
ــر« را  ــتان دیگ ــد داس ــش »...و چن ــورمان، نمای ــر کش تئات

ــد کــرد.  افتتــاح خواهن
در ایــن نمایــش کــه ۵ موقعیــت در بــاب آنالیز خشــونت را به 
تصویــر می کشــد، بازیگرانــی چــون حمیــد رحیمــی، مهــدی 
ــین  ــی، افش ــی فاح ــی، مجتب ــه کریم ــینی نیا، معصوم حس
 زمانــی، الهــه شه پرســت، ســینا کرمــی، ســجاد تابــش 
ــا و عامــر  ــودی آرام نی ــی، مل ــم نقیب ــوان ســاکت اف، مری کی

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــتانه ب ــافر آس مس
ــه عنــوان طــراح صحنــه و مشــاور هنــری   ســعید حســنلو ب
ــان  ــاس، ایم ــراح لب ــوان ط ــه عن ــق ب ــدی مطل ــمانه احم س
ــوان  ــه عن ــد ب ــا فرهمن ــد، مین ــر تولی ــوان مدی ــه عن ــزدی ب ی
مدیــر اجــرا، مهــدی دوایــی بــه عنــوان طــراح گرافیــک، محمد 
ابراهیــم عزیــزی بــه عنــوان طــراح تیــزر، مهــران انامــی بــه 
ــوان عــکاس ــه عن ــه، ســمانه حجــاران ب ــر صحن ــوان مدی  عن
ــم  ــازی، مری ــات مج ــر تبلیغ ــوان مدی ــه عن ــدادی ب ــارا ح س
ــدری  ــن حی ــانه و نورالدی ــاور رس ــوان مش ــه عن ــی ب رودباران
ــن نمایــش را همراهــی  ــوان مجــری طــرح، ای ــه عن ماهــر ب

می کننــد. 
ایــن نمایــش در شــامگاه 17 فروردیــن، ســاعت 18 و 30 
دقیقــه در ســالن اســتاد ســمندریان تماشــاخانه »ایرانشــهر« 

کار خــود را آغــاز خواهــد کــرد. شبســتان

اخبار کوتاه

ــم  ــنده«، فیلــ »فروشـ
برگزیــده  اســکار در ادامه 
ــی  ــران بیــن المللــ اکـ
ــروش  ــوع ف ــود مجم خ
ــرز  ــود را از م ــی خ جهان
ــد.  ــون دالر گذران 10 میلی
ســاخته  »فروشــنده« 
اصغــر فرهــادی کــه از تاریــخ ۲7 ژانویــه ۲017 
ــود را  ــران خ ــا« اک ــن مدی ــی »کوه ــط کمپان توس
در ســینماهای آمریــکا آغــاز کــرده و هم اکنــون در 
1۵۵ ســالن ســینمایی بــه روی پــرده اســت تــا بــه 
امــروز بــه فروشــی بالــغ بــر ۲.3۴8 میلیــون دالر 

ــه اســت.  ــکا دســت یافت در سراســر آمری
در میــان ســایر کشــورهای خارجــی نیــز فرانســه 
بــا فروشــی بیــش از 1.8۴1 میلیــون دالر همچنــان 
ــوب  ــنده« محس ــی »فروش ــازار خارج ــن ب بهتری
بــا 8۲8  نیــز  ایتالیــا  و ســینماهای   می شــود 
و اســپانیا بــا فروشــی بالــغ بــر ۵۴۶ هــزار دالر از 

دیگــر بازارهــای موفــق ایــن فیلــم هســتند. 

فیلــم »فروشــنده« در ایــران نیــز به فــروش حدود 
1۶ میلیــارد تومــان معادل ۲/۴ میلیون دالر دســت 
از پرفروش تریــن فیلم هــای  تــا یکــی  یافــت 
 تاریــخ ســینمای ایــران تــا بــه امــروز لقــب 

گیرد.
آمریـــکا  در  دالری  میلیـــون  فــروش ۲.3۴8   
فــروش ۹/3 میلیــون دالری در ســایر کشــورهای 
 ۲/۴ از  بیــش  فــروش  همچنیــن  و  خارجــی 
میلیــون دالری در ایــران، حاکــی از آن اســت کــه 
ــروش  ــه ف ــروز ب ــه ام ــا ب ــنده« ت ــم »فروش فیل
ــه  ــت یافت ــون دالر دس ــر 10 میلی ــغ ب ــی بال جهان

ــت. اس
اکــران  ادامــه  در  فرهــادی  آخریــن ســاخته   
ــارک، از 1۵  ــل در دانم ــود از ۶ آوری ــی خ بین الملل
آوریــل در هنگ کنــگ، از ۲1 آوریــل در لهســتان از 
ــخ ۴ مــی  ــوری، از تاری ــل در کشــور جمه ۲7 آوری
در مالــزی، از 10 ژوئــن ۲017 در ســینماهای ژاپــن 
و از ۲۹ ســپتامبر نیــز در کشــور بلغارســتان بــه روی 

پــرده مــی رود. ایســنا

فروش 10 میلیون دالری »فروشنده« در جهان

بنیــاد فردوســی »فراخــوان همــکاری در برگــزاری 
دوازدهمیــن بزرگداشــت حکیــم فردوســی« را منتشــر 

ــرد.  ک
ــادباش  ــا ش ــت: »ب ــده اس ــوان آم ــن فراخ ــن ای در مت
ســال نــو خورشــیدی، بــا توجــه بــه راه انــدازی »ســتاد 
ــم  ــم ابوالقاس ــت حکی ــن بزرگداش ــزاری دوازدهمی برگ
فردوســی« از همــه دوســتداران فرهنــگ و تمــدن ایرانی 
ــا همچــون ســال های پیشــین  اســامی خواســتاریم ت
ــری  ــی، هن ــای فرهنگ ــنهادها و برنامه ه ــه پیش ــا ارائ  ب
و پژوهشــی، کوشــاترین نهــاد مردمــی بــرای بازشناســی 
را  بــزرگ  ایــران  مفاخــر، فرهنــگ، هنــر و تمــدن 
یــاری دهنــد. ویــژه آنکــه ۲۵ اردیبهشــت امســال 
ــی  ــورای عال ــوی ش ــور از س ــمی کش ــمار رس در گاهش
انقــاب فرهنگــی »بزرگداشــت حکیــم فردوســی« 
شــده  نامگــذاری  فارســی«  زبــان  »پاسداشــت   و 

است.
فردوســی  دوســتداران  همــه  از  روی  همیــن  بــه    
و فرهنــگ ایــران در سراســر کشــور دعــوت می شــود تــا 
در بخش هــای زیــر بــرای برگــزاری هــر چــه باشــکوه تر 

»دوازدهمیــن بزرگداشــت 
پاسداشــت  و  فردوســی 
بنیــاد  فارســی«  زبــان 
ــد. ــاری دهن ــی را ی فردوس

عاقه منـــدان مـی تواننـــد 
طرح هـــــای اجـــرایـــی 
پژوهشــی  مقاله هـــای  و 

بــرای برگــزاری همایــش و نمونــه اثرهــای هنــری 
و کاالهــای فرهنگــی را بــرای برپایــی نمایشــگاه در 
ویــژه  برنامه هــای بزرگداشــت فردوســی تــا تاریــخ 
7 اردیبهشــت ماه 13۹۶ بــه نشــانی دبیرخانــه بنیــاد 
فردوســی در تهــران، خیابــان فاطمــی، روبــه روی هتــل 
اللــه، خیابــان باباطاهــر، پــاک 3 واحــد ۶ ارســال کننــد 
یــا از طریــق تلگــرام بــا شــماره تمــاس 0۹۲13۶03۲88 

ــند. ــاط باش در ارتب
ــی  ــری و پژوهش ــای هن ــن اثره ــدگان برتری ــه برگزی  ب
لــوح زریــن و تندیــس فردوســی پیشــکش خواهد شــد 
و در همایش ها و نمایشــگاه های بزرگداشــت فردوســـی 

از آن هــا دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.« ایرنــا

فراخوان همکاری در بزرگداشت فردوسی

چهارشنبه  16 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 397 ســـــال سوم              ݡسݒ
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ســینمای ایــران ســال ۹۶ را بــا فروشــی قابــل 
ــد، جلــف«،  قبــول آغــاز کــرد. ســه فیلــم »خــوب، ب
ــروز« توانســتند صــدر  »گشــت ۲« و »ماجــرای نیم
جــدول اکــران نــوروزی را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 
ــا  ــن فیلم ه ــروش ای ــت ف ــار می رف ــد انتظ ــر چن ه
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــا کن ــروش را جابه ج ــای ف رکورده
حجــم ســفرهای نــوروزی نســبت بــه ســال های 
پیــش، فــروش مطابــق انتظــار تهیه کننــدگان صــورت 
نگرفــت و اگــر رشــد ۲0 درصــدی قیمــت بلیــت نبــود 

ــد. ــم می  ش ــا ه ــر از این ه ــروش کمت ــاید ف ش
    »خوب، بد، جلف«

نــوروزی، نخســتین  اکــران  فــروش  صدرنشــین 
تجربــه کارگردانــی پیمــان قاســم خانی کــه از ابتــدای 
ــرد  ــاز ک ــینماها آغ ــود را در س ــش خ ــن ۹۵ نمای بهم
ســینما،  ســالن   177 در  فــروش  هفتــه   ۶ طــی 
توانســت در مجمــوع ۹ میلیــارد و ۹7۴ میلیــون 

ــد.  ــته باش ــروش داش ــان ف توم
داســتان »خــوب، بــد، جلــف« بعــد از شــهرت پژمــان 
جمشــیدی فوتبالیســت باشــگاه پرســپولیس روایــت 
ــازی ویشــکا آســایش  ــا ب ــده ای ب می شــود. تهیه کنن
قصــد دارد کارگردانــی یــک فیلــم پلیســی را بــه مانــی 
ــان جمشــیدی  ــی بســپارد و اصــرار دارد از پژم حقیق
ــن  ــد. همی ــتفاده کن ــم اس ــانی در فیل ــام درخش و س
موضــوع باعــث می شــود ایــن دو نفــر درگیــر اتفاقاتــی 

غیرمنتظــره، خــارج از فیلــم و ســینما شــوند. 
ویشــکا  فرخ نــژاد،  حمیــد  جمشــیدی،  پژمــان 
ــام  ــان، س ــژن امکانی ــی، بی ــی حقیق ــایش، مان آس
ــی  ــدی، عل ــه، آزاده صم ــدی ژول ــانی، امیرمه درخش

اوجــی و نیوشــا ضیغمــی، بازیگــران ایــن فیلــم 
ســینمایی هســتند.

    »گشت 2«
ــل کار تحــت  ــوروز در اوای ــروش ن ــم پرف ــن فیل دومی
ــروعی  ــود و ش ــف« ب ــد، جل ــوب، ب ــم »خ ــر فیل تأثی
و  روز  چنــد  از  پــس  امــا  نداشــت،  دلگرم کننــده 
بازخــورد خــوب تماشــاگران فروشــی جهشــی داشــت 

ــه دارد.  ــان ادام ــروش همچن ــن ف و ای
ــت ۲«  ــم »گش ــاگران فیل ــیاری از تماش ــواه بس ــه گ ب
ــد،  ــوب، ب ــود »خ ــب خ ــه رقی ــبت ب ــری نس ــز بهت طن
ــد در  ــم بتوان جلــف« دارد و احتمــال اینکــه ایــن فیل
ــم قاســم خانی  ــر از فیل ــده فروشــی بهت ــای آین روزه

ــود دارد.  ــد، وج ــته باش داش
ایــن فیلــم در مجمــوع بــا اکــران در 1۵۵ ســالن 
ــروش  ــان ف ــون توم ــارد و ۴7۹ میلی ــینما، ۶ میلی س
داشــته کــه در میــان آثــار اکــران نــوروز پــس از 
ــرار  ــا ق ــف« در رده دوم پرفروش ه ــد، جل »خــوب، ب
ــت  ــن اس ــاس و حس ــت عب ــت ۲« روای دارد. »گش
ــه  ــدند و ب ــدان آزاد ش ــال از زن ــج س ــس از پن ــه پ ک
ــا  ــدت در کم ــن م ــا در ای ــد. عط ــا می رون ــراغ عط س
ــی  ــه زندگ ــده و ب ــوش آم ــه ه ــی ب ــه تازگ ــوده و ب ب
ــا  ــاره ب ــق دوب ــن ســه رفی عــادی بازگشــته اســت. ای
ــرافتمندانه  ــی کاری ش ــوند و در پ ــراه می ش ــم هم ه
ــار  ــیار، ناچ ــای بس ــس از تاش ه ــا پ ــد؛ ام می گردن
پــوالد  فرخ نــژاد،  حمیــد   . دوبــاره...  می شــوند 
کیمیایــی، ســاعد ســهیلی، بهــاره افشــاری و اســدهللا 

ــتند. ــینمایی هس ــم س ــن فیل ــران ای ــا، بازیگ یکت
    »ماجرای نیمروز«

ــا اینجــای  بهتریــن فیلــم جشــنواره فجــر توانســته ت
ــد اگــر  ــد. هــر چن ــه کن ــی را تجرب کار فــروش مطلوب

ــوروز اکــران می شــد  ــه جــز ن ایــن فیلــم در زمانــی ب
ــن  ــا همی ــود، ام ــده ش ــر دی ــت بهت ــاید می توانس ش
فــروش هــم بــرای ایــن فیلــم پذیرفتــه اســت. هــر 
ــینماهای  ــا س ــران ب ــدای اک ــم در ابت ــن فیل ــد ای چن
کمــی نمایــش خــود را آغــاز کــرد، امــا رفته رفتــه بــا 
افزایــش ســالن های ســینما بــه 100 ســالن توانســت 

ــز افزایــش دهــد.  ــزان فــروش خــود را نی می
»ماجــرای نیمــروز« هفتــه گذشــته ۶۹۶ میلیــون 
ــارد  ــک میلی ــروش داشــت و در مجمــوع ی ــان ف توم
ــرای  ــه ب ــته ک ــروش داش ــان ف ــون توم و 73۵ میلی
فیلمــی بــا ایــن موضــوع، فــروش خوبــی محســوب 
ــت  ــی اس ــر پلیس ــک تریل ــم، ی ــن فیل ــود. ای می ش
کــه در بســتر قصــه بــه حــوادث و وقایــع ســال 
 13۶0 می پــردازد. مهــرداد صدیقیــان، احمــد مهرانفــر

هــادی حجازی فــر، مهــدی زمین پــرداز، حســین 
ــد  ــی، امیراحم ــدا کیان ــی، لین ــا دهقان ــری، محی مه
عزتــی  جــواد  و  هاشــمی  امیرحســین  قزوینــی، 
ــم  ــن فیل ــران ای ــدل، بازیگ ــدی پاک ــور مه ــا حض ب

ســینمایی هســتند.

    یک روز بخصوص
همایــون  بــه کارگردانــی  بخصــوص«  روز  »یــک 
ــینما  ــال دوری از س ــار س ــد از چه ــه بع ــعدیان ک اس
ایــن فیلــم را جلــو دوربیــن بــرده، بــدون شــک نــاکام 
گیشــه در نــوروز ۹۶ اســت. ایــن فیلــم بــا نمایــش در 
۴3 ســالن ســینما هفتــه گذشــته تنهــا 181 میلیــون 
تومــان فــروش داشــته و در مجمــوع نیــز بــه فروشــی 
ــان نرســیده  ــون و ۴3۶ هــزار توم ــر از ۴۵3 میلی بهت

اســت.
 ایــن فیلــم دربــاره پســری بــه نــام حامــد اســت کــه 
بایــد بــرای عمــل قلــب خواهــرش دســت بــه انتخاب 
بزنــد؛ انتخابــی کــه در آینــده مســیرهای متفاوتــی را 
پیــش روی او قــرار می دهــد و بــا توجــه بــه داســتان 
غم انگیــز و تــم تلخــی کــه دارد، بــه اعتقــاد برخــی از 
اهالــی ســینما بــرای اکــران نــوروزی مناســب نبــود. 
در ایــن فیلــم مصطفــی زمانــی، فرهــاد اصانــی 
پرینــاز ایزدیــار، محســن کیایــی، شــیرین آقاکاشــی 
شــیرین یزدان بخــش، افســانه کمالــی، مجتبــی 

پیــرزاده و ایلیــا نصرالهــی حضــور دارنــد.

ــروده  ــن« س ــی م ــویتس خصوص ــعر »آش ــه ش - مجموع
ــون منتشــر شــد. مجموعــه شــعر »آشــویتس  حســن همای
ــا شــمارگان ۵00 نســخه  ــن« در 17۵ صفحــه ب  خصوصــی م
ــده  ــر ش ــمه منتش ــر چش ــان در نش ــزار توم ــت 1۴ ه و قیم

ــت. اس
- محمــد مســاوات نمایــش »بی پــدر« را بــر اســاس قصــه 
»شــنگول و منگــول« در تئاتــر شــهر اجــرا می کنــد. در 
ــی  ــج، عل ــم نائی ــرد، ابراهی ــدر« حســین منف ــش »بی پ نمای
حســین زاده، میــاد آریافــر، علیرضــا گلدهــی و کــوروش 
ــدت 30  ــه م ــن ب ــه از ۲۲ فروردی ــد ک ــازی می کنن شــاهونه ب
ــی رود. ــه م ــه صحن ــر شــهر ب شــب در ســالن قشــقایی تئات

ــات  ــز مطالع ــط مرک ــم« توس ــه »نوقل ــماره 1۶ ماهنام - ش
اســامی اصفهــان وابســته بــه دفتــر تبلیغــات اســامی 
اصفهــان بــه صــورت الکترونیکــی آمــاده و در دســترس 

عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »کار کثیــف« بــه کارگردانــی 
خســرو معصومــی در ترکیــه بــه پایــان رســید. »کار کثیــف« 
پــدرام  هفتــوان،  لــووان  اســت.  مهاجــرت  و  دربــاره کار 
ــای  ــه ایف ــر ب ــن اث ــان و ... در ای ــاهرخ فروتنی ــریفی، ش ش

پرداخته انــد. نقــش 
ــد آبســت  ــی عب ــه کارگردان ــارض« ب ــم ســینمایی »تم - فیل
ــن در  ــد. همچنی ــش در می آی ــه نمای ــا ب ــس ایتالی در فلوران
ایــن جشــنواره آثــاری همچــون »مــرا بــه خانــه ببــر« ســاخته 
عبــاس کیارســتمی، »رفتــن« بــه کارگردانــی نویــد محمــودی، 
»خانــه ســفید« ســاخته پرســتو مفاخــری، »آینه هــای 

ــد. ــور دارن ــی و ... حض ــالم صلوات ــاخته س ــگ« س پریده رن
- شــهردار شــهر کــن فرانســه اعــام کــرد فســتیوال تلویزیونــی 
ــود.  ــزار می ش ــن« برگ ــریال های ک ــام »س ــا ن ــهر ب ــن ش ای
ریاســت ایــن جشــنواره را فلــور پرلیــن، وزیــر ســابق فرهنــگ 
فرانســه، بــر عهــده دارد و پــل زیلــک، مدیــر عامــل ســازمان 
ــال(  ــدات دیجیت ــون و تولی ــازار تلویزی ــن ب  MIPTV )مهم تری
و ماکســین ســادا، مدیــر عامــل گــروه کانــال پلــوس فرانســه 

ــد. ــی می کنن وی را همراه
ــاد  ــه کاره زنده ی ــش نیم ــرای نمای ــدد اج ــرج راد در ص - ای

ــی اســت. ــر وال جعف
- محمــد معتمــدی کــه در آســتانه بیســتمین ســال فعالیــت 
هنــری خــود قــرار دارد، اردیبهشــت ماه کنســرت های خــود را 
ــف روی  ــتان های محتل ــران و شهرس ــر« در ته ــام »کوی ــا ن ب

ــرد. ــه می ب صحن
ــتگی  ــه آهس ــات ب ــت ادبی ــد اس ــت معتق ــته نوبخ - فرش
نمی تــوان گفــت  و  می کنــد  پیشــرفت  الک پشــت وار  و 
ــان منتشــر  ــاری کــه در جه ــه آث ــا نســبت ب ــد ی درجــا می زن

دارد. می شــود، کمبــود 
- ســیروس مقــدم دربــاره ســریال »علی البــدل« بیــان 
کــرد کــه فضاهــا در ایــن ســریال جدیــد اســت و عوامــل بــه 

ــد. ــک کرده ان ــه ریس ــورت آگاهان ص

اعالم اسامی داوران جشنواره استندآپ 

کمدی »پایه خنده«

کیمیای وطن

ــن جشــنواره  اســامی داوران دومی
ــدی  ــتندآپ کم ــتعدادیابی اس اس
»پایــه خنــده« از ســوی دبیرخانــه 

جشــنواره اعــام شــد. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنـگـی تفریـــحی  سـازمـــان 
ــان  ــا بی ــهری ب ــای ش ــر ویژه برنامه ه ــان، مدی ــهرداری اصفه ش
ــر  ــی زاده، دکت ــر کربای ــاکی، امی ــا س ــت: رض ــب گف ــن مطل ای
اســماعیل امینــی و الیــکا عبدالرزاقــی از جملــه داوران جشــنواره 
ــد  ــار ارســالی را بررســی خواهن ــه آث ــده« هســتند ک ــه خن »پای
ــاکی«  ــا س ــت: »رض ــار داش ــینی اظه ــیدابراهیم حس ــرد. س ک
تئاتــر،  بازیگــر  طنزپــرداز و منتقــد، »امیــر کربایــی زاده« 
ســینما و تلویزیــون و اســتندآپ کمدیــن، دکتــر اســماعیل 
ــوزه  ــاب در ح ــن کت ــف چندی ــگاه و مؤل ــتاد دانش ــی اس امین
ــتند. وی  ــنواره هس ــن جش ــه داوران ای ــات از جمل ــر و ادبی تئات
ــر،  ــر تئات ــن و بازیگ ــی، کمدی ــکا عبدالرزاق ــرد: الی ــح ک تصری
ــن جشــنواره  ــر از داوران ای ــی دیگ ــز یک ــون نی ســینما و تلویزی
ــه  ــد ب ــوان عاقه من ــتر بان ــب بیش ــدف ترغی ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــری  ــداد فرهنگی هن ــرکت در روی ــت ش ــدی جه ــتندآپ کم اس
جشــنواره اســتعدادیابی »پایــه خنــده« و حضــور پررنــگ 
ــده اســت.  ــه عمــل آم ــوت ب ــا در جشــنواره از ایشــان دع آن ه
وی بــا اشــاره بــه مــوارد آیین نامــه جشــنواره افــزود: اســتندآپ 
کمــدی اجــرای تنهــا یــک نفــر اســت؛ لــذا اجراهــای چنــد نفــره 
ــه  ــر گون ــد صــدا و ه ــه، تقلی ــردن لطیف ــف ک و نمایشــی، تعری
اجــرا کــه در قالــب اســتند آپ کمــدی نباشــد از پروســه داوری 
ــه داد:  ــهری ادام ــای ش ــر ویژه برنامه ه ــود. مدی ــذف می ش ح
ارســال تصویــر ویدئــو بــه صــورت افقــی، تهیــه ویدئــو حداقــل 
ــه  ــرکت کننده ب ــی ش ــه، معرف ــج دقیق ــر پن ــه و حداکث در س
همــراه اعــام شــماره همــراه در ابتــدای فایــل ارســالی و دقــت 
در کیفیــت صــدا و نــور و تصویــر از جملــه شــرایط ضبــط فیلــم 
ارســالی بــه جشــنواره اســت. حســینی خاطرنشــان کــرد: 
عاقه منــدان تــا ۲0 فروردیــن مــاه جــاری فرصــت دارنــد آثــار 
ــه  ــه یکــی از روش هــای ارســال رایانامــه جشــنواره ب خــود را ب
ادمیــن  بــا  ارتبــاط   ،payekhandeh@gmail.com آدرس 
کانــال تلگــرام پایــه خنــده @paye_khandeh و تحویــل لــوح 

ــد. ــال کنن ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــرده ب فش

قصه »پایتخت ۵« با ایران آغاز می شود
ــون  ــه تاکن ــرد ک ــام ک ــت ۵« اع ــریال »پایتخ ــردان س کارگ
ــده  ــگارش درآم ــه ن ــریال ب ــن س ــه ای ــمت از فیلمنام ۶ قس
اســت. ســیروس مقــدم دربــاره جزئیــات »پایتخــت ۵« کــه 
قــرار اســت ۲۵ فروردیــن کلیــد بخــورد، گفــت: »پایتخــت ۵« 
ــمال  ــران و از ش ــت از ای ــرار اس ــه ق ــگارش و قص ــال ن در ح
کشــور شــروع شــود. وی ادامــه داد: تاکنــون حــدود ۶ 
قســمت نوشــته شــده اســت؛ چــرا کــه ســه قســمت اول ایــن 
ســریال در شــمال کشــور می گــذرد و پیش درآمــدی هــم در 
ــه خــارج وجــود دارد.  ــر رفتــن آن هــا ب ایــن ســه قســمت ب
ــوز  ــه هن ــور ک ــارج از کش ــه خ ــفر ب ــه س ــاره ب ــا اش ــدم ب مق
ــان کــرد: مــا ۴  مقصــد قطعــی آن هــا مشــخص نیســت، بی
قســمت را در خــارج از کشــور تصویربــرداری می کنیــم و بعــد 
ــوب  ــه جن ــد ب ــد و بع ــران بازمی گردن ــه ای ــاره ب ــل دوب عوام
ــام  ــی اله ــه تهیه کنندگ ــت ۵« ب ــریال »پایتخ ــد. س می رون
ــن محصــول  ــدم تازه تری ــی ســیروس مق ــوری و کارگردان غف
مرکــز فیلــم و ســریال ســازمان هنــری رســانه ای اوج اســت 
کــه بــا حضــور بازیگــران اصلــی پایتخــت از جملــه محســن 
ــه  ــا خمس ــر، علیرض ــا رامین ف ــر، ریم ــد مهرانف ــده، احم تنابن
ســارا و نیــکا فرقانــی و بــا اضافــه شــدن بهــرام افشــاری خود 
را بــرای پخــش از شــبکه یــک ســیما آمــاده می کنــد. مهــر

 زمان برپایی جشنواره تئاتر دانشگاهی 

تغییر نمی کند
ــر  ــی تئات ــنواره بین الملل ــتمین جش ــر بیس ــار، دبی ــدی گم مه
ــر  ــی ب ــده مبن ــی ایجادش ــاره حواش ــران، درب ــگاهی ای دانش
تغییــر زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره بــه دلیــل همزمانــی بــا 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت: تغییــری 
در زمــان برگــزاری بیســتمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر 
دانشــگاهی ایــران ایجــاد نشــده و تــاش می کنیــم کــه ایــن 
اتفــاق نیفتــد و جشــنواره در زمــان مقــرر خــود برگــزار شــود. 
ــن  ــه آن ای ــار جشــنواره و دبیرخان ــد کــرد: تمــام اعتب وی تأکی
اســت کــه کارهــا آنگونــه کــه بایــد انجــام شــوند و یکــی از ایــن 
ــت.  ــودش اس ــرر خ ــان مق ــنواره در زم ــزاری جش ــوارد، برگ م
دبیــر بیســتمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی 
 ادامــه داد: برگــزاری جشــنواره در زمــان مقــرر همیشــگی

احتــرام بــه جشــنواره و در عیــن حــال حفــظ اعتبــار و صابــت 
ــه  ــت مرحل ــاره وضعی ــار درب ــت. گم ــری اس ــداد تئات ــن روی ای
ــار متقاضــی حضــور در ایــن دوره از جشــنواره  ــی آث دوم بازبین
بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران توضیــح داد: مرحلــه دوم 
ــل  ــد و اوای ــان می رس ــه پای ــاه ب ــن م ــر فروردی ــی اواخ بازبین
بخــش صحنــه ای  راه یافتــه  آثــار  اســامی  اردیبهشــت ماه 
جشــنواره بیســتم اعــام می شــود. بیســتمین جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــا دبیــری مهــدی گمــار 
ــر فارســی ــزار می شــود. خب ــاه برگ ــا ۲3 اردیبهشــت م از 1۵ ت

 »برادرم خسرو« در اکران دوم نوروز 

روی پرده می رود
علــی ســرتیپی، مدیــر عامــل شــرکت پخــش فیلمیــران 
ــی  ــه کارگردان ــرو« ب ــرادرم خس ــینمایی »ب ــم س ــت: فیل گف
ــوروزی  ــران ن ــت دوم اک ــه زودی و در نوب ــری ب ــان بیگل احس
روی پــرده ســینماها مــی رود. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
تیزرهــای ایــن فیلــم در ســینماهای کشــور و پیــش از شــروع 
ــران  ــم اک ــدوارم بتوانی ــود و امی ــش داده می ش ــا نمای فیلم ه
خوبــی بــرای ایــن فیلــم داشــته باشــیم. ایــن فیلــم داســتان 
خســرو، پســر جوانــی اســت کــه بــه بیمــاری اختــال دوقطبــی 
ناصــر هاشــمی، هنگامــه قاضیانــی، شــهاب  مبتاســت. 
ــای نقــش  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــا فرهــی و ... در ای حســینی، بیت

پرداخته انــد. ایســنا

اخبار کوتاه

ــایت  ــال 13۹۵ س ــیقی س ــای موس ــن آلبوم ه پرفروش تری
»بیــپ تونــز«، اولیــن مرجــع دانلــود آهنــگ و موســیقی کــه 
بــا همــکاری و مشــارکت صاحبــان آثار، اقــدام بــه جمع آوری 
آثــار موســیقایی در ایــران می کنــد و آن هــا را از طریــق همین 
ــر  ــوم »امی ــروش می رســاند اعــام شــد. آلب ــه ف ســامانه ب

بی گزنــد« اثــر »محســن چاوشــی«، »طریــق 
ــجریان«  ــا ش ــر »محمدرض ــر فاخ ــق« اث عش
و »پرویــز مشــکاتیان«، »ســی ســالگی« اثــر 
»احســان خواجه امیــری«، »گــذر اردیبهشــت« 
اولیــن آلبــوم گــروه »دال«، »گفتــم نــرو« اثــر 
ــظ  ــر »حاف ــه« اث ــزاده«، »ناگفت ــد علی »محم
»حامــد  از  عشــق«  »دوبــاره  ناظــری«، 

همایــون«، »آینــه قــدی« اثــر »مهــدی یراحــی«، »منشــور« 
جدیدتریــن آلبــوم »کاوه یغمایــی« و »رؤیــای بی تکــرار« اثــر 
ــن  ــت پرفروش تری ــب در فهرس ــه ترتی ــی« ب ــی زندوکیل »عل
آلبوم هــای موســیقی ســایت بیــپ تونــز beeptunes.com در 

ــد.  ســال 13۹۵ قــرار گرفتن

نــکات جالــب توجهــی نیــز در ایــن آمــار اعــام شــده اســت؛ 
ــک  ــیک، ی ــک کاس ــی، ی ــوم تلفیق ــور دو آلب ــه حض از جمل
ایرانــی و یــک آلبــوم راک در جمــع ده آلبــوم پرفروش ســال 
کــه ایــن آمــار خــود نشــان می دهــد ســلیقه مخاطبــان بــه 
مــرور در حــال تغییــر از موســیقی پــاپ اســت و ســبک های 
دیگــر به ویــژه تلفیقــی دارنــد جــای خــود را در 
ــد  ــن نبای ــد. در ضم ــاز می کنن ــردم ب ــان م می
ــد«  ــر بی گزن ــوم »امی ــه آلب ــرد ک ــوش ک فرام
کــه در رتبــه اول قــرار دارد، خــود نیــز بــه 
صــورت خالــص در دســته بندی موســیقی 
پــاپ جــای نمی گیــرد؛ بعضــی از آهنگ هــای 
ایــن آلبــوم بــه موســیقی راک و تلفیقــی 

ــده اند.  ــک ش ــیار نزدی بس
ــه« از  ــه »ناگفت ــق ب ــار متعل ــن آم ــد عجیب تری ــه نمان ناگفت
ــرداد ســال ۹۴  ــوم در م ــن آلب ــظ ناظــری« اســت؛ ای »حاف
ــم  ــه شش ــته در رتب ــال توانس ــن ح ــا ای ــده و ب ــش ش پخ
ــرد. موســیقی مــا ــرار گی ــوم ســال ۹۵ ق ــن آلب پرفروش تری

پرفروش ترین آلبوم های موسیقی سال 1۳۹۵ مشخص شدند
طــرح عیدانــه کتــاب در حالــی بــه کار خــود خاتمــه 
ــزو  ــز، ج ــو موی ــای جوج ــان کتاب ه ــه همچن ــد ک می ده

پرفروش هــای ایــن طــرح معرفــی شــده اســت.
 اولیــن نکتــه در بررســی ایــن لیســت نشــان می دهــد کــه 
ــه نشــر آمــوت انتشــار آن هــا  ــز ک کتاب هــای جوجــو موی

ــای  ــون طرح ه ــته، همچ ــده داش ــه عه را ب
گذشــته جــزو پرفروش هاســت؛ آنچنــان 
کــه عــاوه بــر کتاب هــای »مــن، پیــش از 
تــو«، »پــس از تــو« و »یــک بعــاوه یــک«، 
ــردی« از  ــش ک ــه رهای ــری ک ــاب »دخت کت
ایــن نویســنده نیــز بــه لیســت پرفروش هــا 
می دهــد  نشــان  ایــن  و  شــده  اضافــه 

ــدی  ــته از عاقه من ــز توانس ــو موی ــای جوج ــر کتاب ه ناش
مخاطبــان بــه آثــار ایــن نویســنده، بــه نحــو احســن ســود 

ببــرد. 
کتاب هــای »ملت عشــق« و »جــزء از کل« و »بی شــعوری« 
هــم بــار دیگــر در لیســت پرفروش هــا قــرار گرفته انــد. 

ــداد  ــاب تع ــه کت ــگاه اطاع رســانی خان ــای پای ــق آماره طب
کتابفــروش عضــو 7۴۲ و تعــداد کتابفروشــی داری فروش 

ــد.  ــی بوده ان ــرح 730 کتابفروش ــن ط در ای
همچنیــن ۵7۶ کتابفروشــی از مراکــز اســتان ها و 1۶۶ 
شــرکت  طــرح  ایــن  در  شهرســتان ها  از  کتابفروشــی 

داشــتند. 
ــا  ــداد کل خریده ــار، تع ــن آم ــا ای ــق ب مطاب
ــزار و ۴1۲  ــو، ۲10 ه ــی های عض در کتابفروش
بــوده و جمعــا ۵۲۲ هــزار و ۲۵۵ عنــوان 
کتــاب در ایــن طــرح بــه فــروش رفتــه 

ــت.  اس
هنــوز آمــاری از رقــم فــروش اعــام نشــده؛ 
امــا اگــر متوســط قیمــت کتــاب را 1۵ هــزار تومــان در نظــر 
بگیریــم، بــا احتســاب میــزان تخفیــف ۲0 تــا ۲۵ درصــدی 
ــک  ــدودا ی ــد ح ــر می رس ــه نظ ــاب، ب ــه کت ــرح عیدان ط
میلیــارد و 700 میلیــون تومــان یارانــه کتــاب در ایــن طــرح 

ــر فارســی ــه شــده اســت. خب ــدگان ارائ ــه مصرف کنن ب

سینما در سال 96
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جای خالی جناب خان در »خندوانه«
وســک خواســت جــای جنــاب خــان را پــر کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــا ده هــا  بــا وجــود اینکــه رامبــد جــوان بــا چهــار عر

ــی جناب خــان را پــر کــرد. ــوان جــای خال ــک هــم نمی ت وس عر
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  یعقوب کریمی خواهان بخشش 

نورافکن شد
کاپیتــان ســوم تیــم اســتقالل از 
ســرمربی ایــن تیــم خواســت تــا 
ببخشــد  را  خاطــی   بازیکــن 
و مجــوز حضــور او را در تمرینــات 
ــری ای  ــد از درگی ــد. بع ــادر کن ص
کــه روی نیمکــت تیــم اســتقالل 
ــوب  ــن و یعق ــد نورافک ــن امی بی
کریمــی پیــش آمــد و منجــر بــه برخــورد ســرمربی ایــن تیــم با 
جــوان اول آبی هــا شــد تــا وی بــه صــورت موقــت از حضــور در 
تمرینــات گروهــی منــع شــود، یعقــوب کریمــی، کاپیتــان ســوم 
ــی  ــود، از کادر فن ــری ب ــن درگی ــر ای ــه یکس ــتقالل ک ــم اس  تی
و به ویــژه منصوریــان خواســت تــا بــا بخشــیدن امیــد نورافکــن 

مجوز بازگشت این بازیکن به تمرین را صادر کند.
 برخــورد نــه چنــدان مناســب امیــد نورافکــن در جریــان دیــدار 
بــا فــوالد بــا امیــد ابراهیمــی زمینــه ای شــد تــا منصوریــان ایــن 
ــد  ــرون بکشــد و نورافکــن بع ــب تیمــش بی بازیکــن را از ترکی
ــان  ــوم آبی پوش ــان س ــی، کاپیت ــوب کریم ــا یعق ــض ب از تعوی
روی نیمکــت درگیــری لفظــی پیــدا کــرد. درگیــری کــه گمــان 
می شــود بــه دلیــل حمایــت کریمــی از امیــد ابراهیمــی 
ــع شــدن از حضــور  ــور افکــن پــس از من ــود. ن پیــش آمــده ب
در تمریــن تیمــش، رســما عذرخواهــی کــرد و احتمــال اینکــه 
علیرضــا منصوریــان بعــد از دیــدار اســتقالل و گســترش فــوالد 
تبریــز مجــوز بازگشــت ایــن بازیکــن بــه تمرینــات را صــادر کنــد   

وجــود دارد. ورزش 3

سالن کرواسی استاندارد نیست
ــل  ــت مقاب ــل باخ ــران دلی ــال ای ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
کرواســی را ناهماهنگــی تیــم بــه دلیــل حضــور بازیکنــان جدیــد 
و کم تجربــه دانســت و از وضعیــت ســالن بازی هــا انتقــاد 
ــر 2  ــت 4 ب ــاره شکس ــریعه درب ــد ناظم الش ــید محم ــرد. س ک
تیــم ملــی فوتســال ایــران مقابــل کرواســی در نخســتین دیــدار 
ــود؛  ــا نب ــرای م ــی ب ــی خوب ــازی خیل ــرد: ب ــار ک ــتانه  اظه دوس
چــون بــد شــروع کردیــم. فکــر کنــم تــا هماهنــگ شــویم طــول 
می کشــد. البتــه طبیعــی اســت؛ چــون بازیکنــان جدیــد کنــار 
ــرد. ــان می ب ــوند، زم ــگ ش ــا هماهن ــد و ت ــازی می کنن ــم ب ه

 وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــازی تیــم ملــی در 
یــک مدرســه برگــزار می شــود، گفــت: اینجــا کــه مــا هســتیم 
ــوب  ــده محس ــا دهک ــه تقریب ــت ک ــی اس ــیار کوچک ــهر بس ش
می شــود. ســالنش هــم خیلــی اســتاندارد نبــوده، فاصلــه 
زمیــن بــه دیــوار کــم بــوده و کــف ســالن هــم پارکــت اســت. 
ــا  ــرای م ــا ب ــد، ام ــازی می کنن ــت ب ــالن پارک ــا در س در اروپ
ایرانی هــا ســخت اســت. نمی خواهــم باختمــان را توجیــه کنــم 

ــنا ــم. ایس ــود را می گوی ــرایط موج ــا ش و تنه

لغو مسابقات کبدی قهرمانی آسیا در مشهد
رئیــس هیئــت کبــدی خراســان 
رقابت هــای  لغــو  از  رضــوی 
در  آســیا  قهرمانــی  کبــدی 

فرودین ماه خبر داد. 
محمدرضــا ســعیدی درخصوص 
لغــو ایــن رقابت هــا بــه میزبانــی 
اعالم شــده  تاریــخ  در  مشــهد 
ــر  ــی ب ــه اســتناد نامــه فدراســیون کبــدی مبن ــار کــرد: ب اظه
تغییــر تاریــخ مســابقات قهرمانــی آســیا بــه میزبانــی مشــهد 
ایــن رقابت هــا در تاریــخ 29 و 30 فرودیــن برگــزار نمی شــود 
ــیون  ــوی فدراس ــه از س ــد ک ــان جدی ــه زم ــزاری آن ب و برگ

کبــدی اعــالم خواهــد شــد، موکــول گردیــد. 
وی ادامــه داد: ایــن مســابقات قــرار بــود در دو بخــش آقایــان 
ــم آســیایی در مجموعــه شــهید  ــا حضــور 20 تی ــوان و ب و بان
ــیون  ــالم فدراس ــس از اع ــود. پ ــزار ش ــهد برگ ــتی مش بهش

ــا تاریــخ جدیــد اعــالم خواهــد شــد. ایرن

 صعود 12 پله ای وفایی 

در رنکینگ اسنوکر جهانی
حســین وفایــی پــس از درخشــش در مســابقات حرفه ای هــا 

جایگاهــش را در رنکینــگ حرفــه ای ارتقــا داد. 
حســین وفایــی کــه پیــش از ایــن بــا پیــروزی در مقابــل مــرد 
ــی  ــوان نخســتین ایران ــه عن ــق شــد ب ــان موف شــماره 2 جه
بــه مرحلــه نیمه نهایــی رقابت هــای رنکینــگ جهانــی اســنوکر 
حرفه ای هــا صعــود کنــد، جایگاهــش در رنکینــگ حرفــه ای را 

نیــز بــه رتبــه 64 ارتقــا داد. 
وفایــی پیــش از ایــن بــا کســب 3 پیــروزی در بیــن هشــت 
بازیکــن برتــر جهــان قــرار گرفــت و راهــی مرحلــه یک چهــارم 

پایانــی شــد.
 وی در ایــن مرحلــه جــود ترامــپ، یکــی از بهترین هــای 
رنکینــگ اســنوکر حرفه ای هــا و مــرد شــماره 2 جهــان را 

شکســت داد و راهــی مرحلــه نیمه نهایــی شــد.
ــرد  ــز م ــارک ویلیام ــاف م ــه مص ــه ب ــن مرحل ــی در ای  وفای
ــان  ــبق جه ــان اس ــا و قهرم ــگ حرفه ای ه ــماره 22 رنکین ش
رفــت و بــا قبــول شکســت مقــام ســوم جهــان را در 
رقابت هــای آزاد چیــن پذیرفــت و از دور رقابت هــا کنــار 

رفــت. کاپ

یک دست و پنج هندوانه برای وزنه برداری
ایــران وزنه بــرداری  فدراســیون  رئیــس  مــرادی،   علــی 

ــد  ــی کاندی ــیون جهان ــت در فدراس ــج پس ــدی پن ــرای تص ب
ــت.  ــده اس ش

انتخابــات فدراســیون جهانــی ۸ و 9 خــرداد در بانکــوک برگزار 
ــود. ورزش 3 می ش

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

قرمزهــای پایتخــت از ســاعت 1۸:50 امــروز در دیــداری 
ســخت بــه مصــاف پیــکان اوج گرفتــه می رونــد. 

پرســپولیس پــس از شکســت هفتــه قبــل مقابــل صنعــت 
ــاز ارزشــمند حــاال اســتقالل  ــادان و از دادن 3 امتی ــت آب نف
ــه  ــود اینک ــا وج ــد. ب ــود می بین ــازی خ ــه 6 امتی را در فاصل
ایــن اختــالف امتیــاز حاشــیه امنــی بــرای قرمزهاســت، امــا 
تنهــا دو شکســت می توانــد تمــام رؤیــای قهرمانــی قرمزهــا 
را نقــش بــرآب کنــد و بــه همیــن دلیــل هــم پرســپولیس 

محکــوم بــه شکســت پیــکان اســت.
    رامین، شکافی میان کادر فنی و طرفداران

ــاال  ــپولیس ح ــان از پرس ــن رضائی ــی رامی ــراج قطع ــا اخ ب
طرفــداران ایــن تیــم بــه دو گــروه تقســیم شــده اند؛ 
عــده ای معتقدنــد ایــن حــق ســرمربی اســت کــه بازیکنــی 
ــن  ــد رامی ــر معتقدن ــده ای دیگ ــل ع ــد. در مقاب ــراج کن را اخ
یکــی از مهره هــای تاثیرگــذار پرســپولیس اســت و بایــد در 
تیــم حضــور داشــته باشــد. موضــوع رامیــن در صــورت بــرد 
پرســپولیس چنــدان حساســیت برانگیــز نیســت؛ امــا اگــر 
ــکوهای آزادی  ــد، س ــدار باش ــن دی ــده ای ــپولیس بازن پرس

ــود. ــل ش ــو تبدی ــوس برانک ــه کاب ــد ب می توان

    پنج پرسپولیسی در آستانه محرومیت
ــت  ــد رف ــکان خواهن ــه مصــاف پی ــی ب سرخپوشــان در حال
ــودن در  ــه ب ــه دوکارت ــا توجــه ب ــم ب ــن تی ــه 5 بازیکــن ای ک
آســتانه محرومیــت قــرار دارنــد. ســیدجالل حســینی 
 محســن مســلمان، ســروش رفیعــی، علیرضــا بیرانونــد 
و فرشــاد احمــدزاده، پنــج بازیکــن پرســپولیس هســتند کــه 
بــا دریافــت کارت زرد بــازی بعــدی سرخپوشــان را از دســت 
ــه  ــا توج ــدزاده ب ــاد احم ــا فرش ــن ام ــن بی ــد. در ای می دهن
بــه مصدومیــت در ایــن دیــدار بــه میــدان نخواهــد رفــت و از 

خطــر محرومیــت دور خواهــد بــود.
    گادوین منشا، کلید پیکان

تیــم فوتبــال پیــکان در ایــن فصــل بــا اضافــه شــدن گادوین 
منشــا بــه تیمــی خطرنــاک بــدل شــده کــه می توانــد 
بــرای هــر تیمــی خطرســاز شــود. مهاجــم نیجریــه ای تیــم 
ــه  ــگ شــانزدهم ب ــای لی ــون 12 گل در رقابت ه ــکان تاکن پی
 ثمــر رســانده و یــک پلــه پایین تــر از ساســان انصــاری 
ــه  ــان را ب ــه دوم جــدول گلزن ــه، رتب و مهــدی طارمــی 13 گل
ــن مهاجــم  ــه ای ــب اینک ــود اختصــاص داده اســت. جال خ
در هــر دیــداری کــه بــرای تیمــش گلزنــی کــرده، شــاگردان 
ــد. 12  ــرک کرده ان ــابقه را ت ــن مس ــروزی زمی ــا پی ــی ب جالل
گل منشــا بــا 5 دبــل مقابــل تیم هــای اســتقالل خوزســتان 

و ماشین ســازی )رفــت و برگشــت(، ســپاهان و 2 گل 
مقابــل صنعــت نفــت و ســایپا همــراه بــوده و در تمامــی این 
دیدارهــا پیــکان بــا پیــروزی زمیــن مســابقه را تــرک کــرده 
اســت. بــا ایــن وصــف در صــورت گلزنــی منشــا، حداقــل از 
نظــر آمــاری می توانیــم انتظــار پیــروزی شــاگردان جاللــی را 
مقابــل شــاگردان برانکــو ایوانکوویــچ داشــته باشــیم. مجیــد 
ــرای چینــش نفــرات  جاللــی معمــوال سیســتم 1-5-4 را ب
ــان در  ــا تجمــع بازیکن ــد و ب خــود در زمیــن انتخــاب می کن
ــد  ــر ارســال توپ هــای بلن ــی و دفاعــی، ســعی ب  خــط میان
و اســتفاده از فضاهــای خالــی پشــت مدافعین حریــف دارد. 
ــک  ــن در پســت هافب ــی، 2 بازیک ــن در خــط دفاع 4 بازیک

تدافعــی، 2 بازیکــن در پســت وینگــر چــپ و راســت و یــک 
 بازیکــن پشــت گادویــن منشــا بــا وظایــف توامــان تدافعــی 
و تهاجمــی، ایــن امــکان را بــرای تیــم جاللــی فراهــم می کند 
کــه بــا قطــع بــازی حریــف در میانــه میــدان، بــا اســتفاده 
ــر  ــکا ب ــا ات ــی او و ب ــدرت تمام کنندگ ــا و ق ــرعت منش از س
ــی  ــل ابراهیم ــر ابوالفض ــی نظی ــق بازیکنان ــای دقی  پاس ه
و ســیامک نعمتــی در ضــد حمالت بســیار خطرناک باشــند. 
آن هــا بــا ایــن روش توانســته اند امتیــازات ارزشــمندی را در 
ایــن فصــل جمــع آوری کننــد؛ امتیازاتــی کــه ایــن تیــم را بــه 
یکــی از مدعیــان کســب ســهمیه آســیایی و قــرار گرفتــن در 

رتبــه چهــارم جــدول رده بنــدی تبدیــل کــرده اســت.

نگاهی به دیدار امروز پرسپولیس - پیکان

قرمزها در اندیشه گذر از پیکان

کاپیتــان تیــم ملــی کشــتی آزاد در المپیــک 2016 ریــو 
گفــت: بعــد از انجــام فیزیوتراپــی و مراحــل پایانــی درمــان 
ــدان اســتارت خواهــم زد.  ــه می ــرای بازگشــت ب ــه ب بالفاصل
رضــا یزدانــی بــا اظهــار رضایــت از نتایــج جراحــی روی پــای 

ــان  ــش در آلم ــدی پی ــه چن ــش ک مصدوم
صــورت گرفــت گفــت: بعــد از عمــل جراحــی 
بــه ایــران بازگشــتم تــا رونــد درمانــی ام 
انجــام  را طبــق دســتور پزشــک معالــج 
ــت  ــل عفون ــه دلی ــد ب ــن رون ــه ای ــم. البت ده
ــا  ــی ب ــد کم ــود آم ــه وج ــه ب ــری ک مختص
امــا خوشــبختانه  شــد؛  مواجــه  مشــکل 

بالفاصلــه بــا مصــرف داروهــای آنتی بیوتیــک آن را کنتــرل و 
متوقــف کــردم. وی افــزود: از دو مــاه دیگــر بایــد فیزیوتراپــی 
ــا اطــالع و  را آغــاز کنــم کــه البتــه ایــن مســئله همچنــان ب
ــا پروفســور »بویلــون« دارم، صــورت خواهــد  ارتباطــی کــه ب
گرفــت. خوشــبختانه نتایــج جراحــی رضایت بخــش بــوده و 

امیــدوارم ادامــه رونــد درمــان و دوران نقاهــت مــن نیــز بــه 
خوبــی ســپری شــود. یزدانــی در رابطــه بــا احتمــال بازگشــت 
بــه کشــتی گفــت: همــه چیــز بــه بعــد از فیزیوتراپــی و نتایج 
ــال  ــت فع ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــود؛ ام ــوط می ش ــم مرب درمان
قصــد خداحافظــی از کشــتی را نــدارم و بــرای 
ــه تشــک کشــتی بســیار باانگیــزه   بازگشــت ب
و امیــدوارم. رضــا یزدانــی ســال گذشــته پــس 
از مصدومیــت از ناحیــه آشــیل پــای راســت بــا 
وجــود مشــکالت فــراوان جســمی بــا تــالش 
توانســت خــود را بــه بازی هــای المپیــک 
2016 ریــو برســاند؛ امــا نــاداوری و بدشانســی 
ــی پــس از  ــه یزدان ــداد. البت ــه او ن اجــازه کســب مــدال را ب
کــش و قــوس فــراوان درخصــوص انجــام جراحــی در ایــران 
یــا یــک کشــور اروپایــی، اواســط اســفندماه ســال گذشــته به 
آلمــان ســفر کــرد و توســط پروفســور »بویلــون« در کلینیــک 

فــوق تخصصــی کلــن جراحــی شــد. مهــر

رضا یزدانی:

بعد از فیزیوتراپی به کشتی بازمی گردم
ــای  ــاب رکورده ــران در کت ــی ای ــام ورزشــکاران پارالمپیک ن

ــه ثبــت رســید.  جهانــی گینــس ب
ــیامند  ــک، س ــی پارالمپی ــه مل ــایت کمیت ــزارش س ــه گ ب
رحمــان، مجیــد فرزیــن، زهــرا نعمتــی و مرتضــی مهــرزاد 

ورزشــکاران پارالمپیکــی ایــران هســتند کــه 
ــال نشســته  ــم والیب ــا تی نامشــان همــراه ب
ایــران در کتــاب گینــس ثبــت شــده اســت. 
ســیامند رحمــان طبــق توضیــح این ســایت 
در تاریــخ چهــارم دســامبر ســال 2011 در 
ــرم در شــارجه  ــه 100 کیلوگ ــه اضاف دســته ب
ــرم را  ــه 291 کیلوگ ــد وزن ــق ش ــارات موف ام

ــز  ــدن نی ــک 2012 لن ــای پارالمپی ــد و در بازی ه ــار کن مه
ــدال  ــب م ــه کس ــق ب ــی موف ــه 2۸0 کیلوگرم ــار وزن ــا مه ب
ــی  ــردار پارالمپیک ــر وزنه ب ــن، دیگ ــد فرزی ــد. مجی ــال ش ط
ــت  ــه ثب ــا ب ــاب رکورده ــام وی در کت ــه ن ــت ک ــران اس ای
ــرم در  ــته ۸0- کیلوگ ــردار دس ــن وزنه ب ــت. ای ــیده اس رس

ــه 240  ــد وزن ــق ش ــو موف ــک 2016 ری ــای پارالمپی بازی ه
کیلوگرمــی را بــاالی ســر بــرده و مــدال طــالی ایــن دســته 
را از آن خــود کنــد. زهــرا نعمتــی، بانــوی کمانــدار ایــران در 
تاریــخ 30 مــه ســال 2010 در مســابقاتی کــه در جمهــوری 
ــق  ــرو موف ــاده ریک ــزار شــد، در م چــک برگ
بــه کســب 622 امتیــاز شــد و در پارالمپیــک 
لنــدن بــا 613 امتیــاز بــه عنــوان قهرمانــی آن 

مســابقات رســید.
ــا بلنــدی قامــت 2 متــر   مرتضــی مهــرزاد ب
و 46 ســانتیمتر بــه عنــوان بلندقدتریــن 
ــک در  ــای پارالمپی ــخ بازی ه ــکار تاری ورزش
ــال  ــم والیب ــت تی ــی اس ــت. گفتن ــور داش ــو 2016 حض ری
ــم  ــن تی ــوان برتری ــه عن ــم ب ــران ه ــردان ای ــته م نشس
ــه در  ــت ک ــک اس ــام ادوار پارالمپی ــته تم ــال نشس والیب
ــق  ــال های 19۸۸، 1992، 1996، 2000، 200۸ و 2016 موف س

ــک ــی المپی ــه مل ــت. کمیت ــده اس ــی ش ــه قهرمان ب
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بردیا عباس زادهکیمیای وطن

    رکــورد روزانــه تولیــد آهــن اســفنجی در فــوالد 
ســبا

ــورد  ــت رک ــبا از ثب ــوالد س ــع ف ــات مجتم ــر عملی مدی
روزانــه تولیــد آهــن اســفنجی در مجتمــع فــوالد 
ــد  ــش واح ــان زحمتک ــت: کارکن ــر داد و گف ــبا خب س
ــا  ــبا ب ــوالد س ــع ف ــهبازی مجتم ــهید ش ــدول ش مگام
ــورد  ــه رک ــفنجی ب ــن اس ــن آه ــزار و 44 ت ــد 4 ه تولی

ــد. ــت یافتن ــدی دس جدی
محمــود محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه رکــورد قبلــی 
ایــن واحــد کــه در 21 اســفندماه 95 بــه میــزان 4034 
ــل  ــا را حاص ــن موفقیت ه ــود، ای ــده ب ــق ش ــن محق ت
ــکالت  ــع مش ــتمر، رف ــود مس ــجم، بهب ــی منس کار تیم
اساســی خــط تولیــد و اقدامــات انجام شــده در واحــد 
انباشــت و برداشــت دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد 
ــرار  ــواره شــاهد تک ــان، هم ــدان کارکن ــالش دوچن ــا ت ب

رکوردهایــی از ایــن دســت باشــیم.
    آغــاز بــه کار موفقیت آمیــز کارکنــان ناحیــه 

فوالدســازی در ســال جدیــد
فوالدســازی  ناحیــه  پرتــالش   همچنیــن کارکنــان 
و ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه، گام اول در ســال 

96 را بــا رکوردشــکنی برداشــتند. 
محمــد متقــی رضایــی، مدیــر ناحیــه فوالدســازی 
خبــر  ایــن  تأییــد  مــداوم، ضمــن  ریخته گــری  و 
گفــت: همزمــان بــا فصــل رویــش و بــا طــراوت بهــار، 
پوالدمــردان ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
موفــق بــه ثبــت رکــوردی جدیــد در عرصــه بهره بــرداری 
و تولیــد تختــال شــدند کــه نشــان از عــزم راســخ 
ایشــان بــرای تحقــق اهــداف عالــی ســازمان در ســال 

دارد.   1396

از  روز  پنجمیــن  در  افــزود:  ایــن خصــوص  در  وی 
فروردیــن ســال جــاری کارکنــان ایــن ناحیــه بــا 
تخلیــه 113 ذوب و بــه تنــاژ 20۷۷1 تــن فــوالد مــذاب 
ــن  ــد 20202 ت ــی و تولی ــوس الکتریک ــای ق از کوره ه
ــق  ــداوم، موف ــری م ــین های ریخته گ ــال از ماش تخت

ــدند. ــورد ش ــن رک ــت ای ــه ثب ب
ــا  ــداوم ب ــری م ــازی و ریخته گ ــه فوالدس ــر ناحی  مدی
ــه  ــد روزان ــین تولی ــورد پیش ــه رک ــب ک ــن مطل ــر ای ذک
ــه  ــه برنام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــوده، تصری 112 ذوب ب
ماشــین های  در  پهنــا  و  لحــاظ کیفیــت  از  تولیــد 
ریخته گــری مــداوم، ظرفیــت تولیــد در روز مذکــور 
ــری  ــا به کارگی ــه ب ــود ک ــده ب ــی ش 102 ذوب پیش بین
ــر فــالی تاندیــش، افزایــش ســرعت  ــی نظی روش های
ریخته گــری و ارســال ذوب مناســب و بــه موقــع تــوأم 
ــد  ــت حاصــل ش ــن موفقی ــوب، ای ــی مطل ــا هماهنگ ب
ــور  ــی در عب ــت جمع ــی از خواس ــی حاک ــه نوع ــه ب ک
از اهــداف کمــی و تولیــد فراتــر از انتظــار و جبــران 
محدودیت هاســت. وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا 
تــداوم ایــن موفقیت هــا و به کارگیــری شــیوه های 
ــان در  ــدان کارکن ــالش دوچن ــا ت ــن ب ــد و همچنی جدی
ــن  ــر در ای ــای دیگ ــت رکورده ــاهد ثب ــز ش ــده نی آین
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــمت های ش ــایر قس ــه و س ناحی

ــیم. باش
    رکوردشکنی در نورد سرد

رئیــس خطــوط آنیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی 
نــورد ســرد از کســب رکــورد ســالیانه تولیــد در خطــوط 
شست وشــوی الکترولیتــی و بازپخــت 3 در ناحیــه 
ــادری  ــر ن ــر داد. اکب ــال 1395 خب ــرد در س ــورد س ن
ــی در  ــوی الکترولیت ــط شست وش ــان خ ــت: کارکن گف
ــزار و 454  ــد 159 ه ــا تولی ــتند ب ــال 1395 توانس س
ــه  ــط را ک ــن خ ــد ای ــالیانه تولی ــی س ــورد قبل ــن رک ت

مربــوط بــه ســال 1394 و بــه میــزان 14۷ هــزار و 
۷۸۷ تــن بــود، پشــت ســر گذارنــد. وی بــا تأکیــد بــر 
ــزان  ــه می ــال 1395 ب ــورد در س ــن رک ــت ای ــه ثب اینک
نشــان می دهــد،  را  تولیــد  افزایــش  ۷.۸9 درصــد 
ــماره 3  ــت ش ــط بازپخ ــان خ ــن کارکن ــزود: همچنی اف
نیــز بــا تولیــد 15۷ هــزار و 132 تــن، توانســتند رکــورد 
قبلــی ســالیانه تولیــد )14۸۷52 تــن مربــوط بــه ســال 
1394( را بهبــود بخشــند کــه ایــن موفقیــت نیــز رشــد 
ــوط  ــس خط ــد. رئی ــان می ده ــدی را نش 5.63 درص
آنیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی نــورد ســرد 
ــرای  ــت ب ــالمتی و موفقی ــن آرزوی س ــه ضم در ادام
ــورد  ــه رک ــتیابی ب ــرد: دس ــان ک ــکاران بی ــی هم تمام
ــان  ــت و کارکن ــالش مدیری ــل ت ــد، حاص ــالیانه تولی س
ــم ایــن  ــه اســت کــه امیدواری ــرات ناحی ــد و تعمی تولی
ــد. ــته باش ــداوم داش ــز ت ــده نی ــکنی ها در آین رکوردش

ــد کالف در  ــه تولی ــورد روزان ــه رک ــتیابی ب     دس
ــرم ــورد گ ــط ن خ

در آغازیــن روزهــا از ســال 96، کارکنــان بلندهمــت 
ناحیــه نــورد گــرم فــوالد مبارکــه ســال نــو را بــا 
ــر  ــمس مدی ــران ش ــد. مه ــروع کردن ــکنی ش رکوردش
ــن  ــب، ضم ــن مطل ــالم ای ــا اع ــرم ب ــورد گ ــه ن ناحی
تبریــک بــه مناســبت کســب ایــن موفقیــت ارزشــمند 
ــال  ــار و س ــل به ــیدن فص ــا فرارس ــان ب ــت: همزم گف
اشــتغال« کارکنــان  و  تولیــد  »اقتصــاد مقاومتــی، 
ــه کســب رکــورد  ــورد گــرم، موفــق ب ــه ن پرتــالش ناحی
تولیــد روزانــه بــه میــزان 20 هــزار و 25 تــن شــدند. وی 
اظهــار امیــدواری کــرد کســب ایــن موفقیــت کــه حاصل 
تــالش جمعــی و همدلــی کارکنــان ســختکوش ناحیــه 
و ســایر  عالــی شــرکت  و حمایت هــای مدیریــت 
ــرای  ــی ب ــرآغاز خوب ــوده، س ــتیبانی ب ــای پش بخش ه

افتخارآفرینی هــای بعــدی کارکنــان ایــن ناحیــه در 
ــد. ــی باش ــی و کیف ــد کم ــه تولی زمین

ــورد  ــه ن ــد در ناحی ــورد ســالیانه تولی     کســب رک
ســرد

ــب  ــرد از کس ــورد س ــی ن ــوط نهای ــد خط ــس واح رئی
ــماره 3  ــالح ش ــوط اص ــد در خط ــالیانه تولی ــورد س رک
و 4 واحــد خطــوط نهایــی ناحیــه نــورد ســرد در ســال 
ــور در ایــن خصــوص  ــر داد. محســن زنگنه پ 1395 خب
گفــت: تولیــد ســالیانه خــط اصــالح شــماره 3 در ســال 
1395 بــا ۸.69 درصــد بــه 1۸9 هــزار و 490 تــن رســید. 
ایــن در حالــی اســت کــه رکــورد قبلــی ســاالنه تولیــد 
ــزان  ــه می ــه ســال 1394 و ب ــوط ب ــه مرب ــن ناحی در ای
ــه داد:  ــت. وی ادام ــوده اس ــن ب ــزار و 332 ت 1۷4 ه
ــال  ــز در س ــماره 4 نی ــالح ش ــط اص ــاالنه خ ــد س تولی
ــه 13۷ هــزار و 953 تــن رســید کــه ایــن رکــورد  95 ب
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل )تولیــد 110۷39 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــن( 24.5۷ درص ت
ــه  ــرد در ادام ــورد س ــی ن ــوط نهای ــد خط ــس واح رئی
گفــت: خطــوط اصــالح و بازرســی شــماره 3 و 4 
واحــد خطــوط نهایــی در ناحیــه نــورد ســرد در راســتای 
اهــداف توســعه و در جهــت افزایــش تولیــد محصــوالت 
ــد  ــدازی ش ــال 1392 راه ان ــر س ــی از اواخ ــرد نهای س
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــید؛ ای ــد رس ــه تولی ــه مرحل و ب
در ابتــدای راه انــدازی، ایــن خطــوط، بــا مشــکالت 
ــه  ــود ک ــده ب ــه رو ش ــی روب ــی مختلف ــی و تجهیزات فن
اغلــب مشــکالت بــا همــت کارکنــان تولیــد و تعمیــرات 
ــه  ــیدن ب ــی رس ــت اصل ــد. وی عل ــع ش ــد، مرتف واح
ــح  ــع و صحی ــه موق ــده را انجــام ب ــن موفقیــت ارزن ای
ــه کاری خــط  تعمیــرات و در نتیجــه افزایــش آمــاده ب
و افزایــش تــوان دانشــی کارکنــان تولیــد دانســت و در 

پایــان از حمایــت صمیمانــه مدیریــت و کارکنــان نــورد 
ســرد، همــکاری گــروه فنــی تولیــد و تعمیــرات، کنتــرل 
کیفــی و واحــد برنامه ریــزی تولیــد و ســایر همــکاران 

ــرد. ــی ک ــه قدردان ــای مربوط ــر واحده در دیگ
    ثبــت رکــورد تولیــد در واحــد احیــای مســتقیم 

شــهید خــرازی
ــهید  ــتقیم 2 )ش ــای مس ــد احی ــگر واح ــان تالش کارکن
خــرازی( ناحیــه آهن ســازی در تاریــخ ســی ام اســفند 
ــن  ــن آه ــزار و 135 ت ــد ۸ ه ــا تولی ــال 95 ب ــاه س م
اســفنجی موفــق بــه ثبــت رکــود روزانــه در تولید شــدند.

    فــوالد هرمــزگان ســال جدیــد را بــا رکوردشــکنی 
ــاز کرد آغ

ــد  ــورد تولی ــت رک ــزگان از ثب ــوالد هرم ــل ف ــر عام مدی
تختــال روزانــه، ماهانــه و تعــداد ذوب در ایــن شــرکت 
ــات  ــی از زحم ــن قدردان ــی ضم ــرزاد ارزان ــر داد. ف خب
ــان شــرکت فــوالد هرمــزگان گفــت: پوالدمــردان  کارکن
ایــن شــرکت بــا افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه 
از تجهیــزات موفــق شــدند بــا تخلیــه 44 ذوب در 
کوره هــای قــوس الکتریکــی در تاریــخ 96/1/10 رکــورد 

ــد.  ــن واحــد را پشــت ســر گذارن ــی ای 43 ذوب قبل
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: کارکنــان ایــن شــرکت 
ــد در  ــده بودن ــق ش ــود موف ــدان خ ــالش دوچن ــا ت ب
تاریــخ 95/12/25، بــا تولیــد 5 هــزار و 3۸2 تــن 
ــزار  ــد 120 ه ــد و تولی ــه جدی ــورد روزان ــا رک ــال ب  تخت
و ۸5 تــن تختــال در اســفندماه بــه رکوردهــای جدیدی 
ــورد  ــزگان رک ــوالد هرم ــل ف ــر عام ــد. مدی ــت یابن دس
قبلــی روزانــه ایــن شــرکت را بــه میــزان 5 هــزار و 1۷4 
ــزگان را 11۸  ــوالد هرم ــه ف ــین ماهان ــورد پیش ــن، رک ت
ــه ذوب  ــی تخلی ــال و رکــورد قبل ــن تخت هــزار و 14۸ ت
ــرکت را 43  ــن ش ــی ای ــوس الکتریک ــای ق در کوره ه
ــا را  ــن رکورده ــه ای ــتیابی ب ــرد. وی دس ــالم ک ذوب اع

مرهــون تــالش، همدلــی و مســئولیت پذیری مدیریــت 
ــن  ــود تأمی ــت و از بهب ــرکت دانس ــن ش ــان ای و کارکن
ــش  ــن کاه ــی و همچنی ــات یدک ــه و قطع ــواد اولی م
توقفــات اضطــراری در خطــوط تولیــد بــه عنــوان دیگــر 

ــاد کــرد. عوامــل مؤثــر در کســب ایــن رکوردهــا ی
    تولیــد آهــن اســفنجی در فــوالد ســفید دشــت از 

۱۱۴ هــزار تــن گذشــت
مدیــر آهن ســازی واحــد احیــای مســتقیم فــوالد 
سفیددشــت گفــت: بــا تــالش کارکنــان شــرکت فــوالد 
سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری تولیــد آهــن 
ــوالد  ــرکت ف ــتقیم ش ــای مس ــد احی ــفنجی در واح اس
ــن  ــاری از 114 هــزار ت سفیددشــت چهارمحــال و بختی
ــوص  ــن خص ــی در ای ــی بابای ــید عل ــت. جمش گذش
ــرداری رســیدن واحــد  ــه بهره ب ــان ب ــرد: از زم ــار ک اظه
ــال و  ــت چهارمح ــوالد سفیددش ــتقیم ف ــای مس احی
بختیــاری کــه در آبان مــاه ســال 95 بــه دســت معــاون 
ــد  ــن واح ــد، ای ــام ش ــور انج ــرم رئیس جمه اول محت
ــا  ــت ب ــرد و توانس ــاز ک ــفنجی را آغ ــن اس ــد آه تولی
ــفندماه  ــا اس ــود ت ــای موج ــه محدودیت ه ــود هم وج
ســال 95 روز بــه روز تولیــد خــود را افزایــش دهــد. وی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه آهــن اســفنجی تولیدشــده در ایــن 
ــه  ــیون )درج ــت از متالیزاس ــاظ مرغوبی ــه لح ــد ب واح
ــاالی 91 درصــد برخــوردار اســت، گفــت:  فلزشــدگی( ب
آهــن اســفنجی تولیدشــده در ایــن شــرکت هم اکنــون 
بــه شــرکت های فوالدســازی بزرگــی چــون فــوالد 
خوزســتان ارســال می شــود. مدیــر آهن ســازی واحــد 
احیــای مســتقیم فــوالد سفیددشــت دســتیابی بــه این 
میــزان تولیــد را مرهــون زحمــات و تــالش شــبانه روزی 
ــوالد ســفید  ــه شــرکت ف ــان مجموع ــت و کارکن مدیری
دشــت چهارمحــال و بختیــاری دانســت و صمیمانــه از 

ــی کــرد. آن هــا قدردان

 نگاهی به رکوردهای تولید در نواحی فوالد مبارکه 

رکوردشکنی های فوالد مبارکه

به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک:

نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران وارد کتاب گینس شد

رنا
س:ب

عک
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مســئول کمیتــه آمــار و پــردازش اطالعــات ســتاد هماهنگــی 
هــزار   خدمــات ســفر شهرســتان کاشــان گفــت: 364 
و 436 نفــر از ایــن تعــداد مســافر داخلــی و 5 هــزار و 10 نفــر 
ــا  ــه از 28 اســفند 95 ت ــد ک آن هــا گردشــگران خارجــی بودن
پایــان 13 فروردیــن 1396 از 9 بنــای تاریخــی شــهر کاشــان 

دیــدن کردنــد. 
 علیرضــا عبدالــه زاده، صدرنشــینی بــاغ فیــن را بــا 221 هــزار 
و 739 نفــر بازدیدکننــده کــه 219 هــزار و 930 نفــر آن 
گردشــگر داخلــی و یــک هــزار و 809 نفــر آن مســافر خارجــی 
ــا  ــه تاریخــی بروجــردی ب ــت: خان ــادآور شــد و گف ــد، ی بودن
33 هــزارو 635 نفــر بازدیدکننــده در رده دوم، خانــه تاریخــی 
ــه  ــوم، خان ــر در رده س ــزار و 793 نف ــا 30 ه ــا ب طباطبایی ه
عباســیان بــا 23 هــزار و 133 نفــر در رده چهــارم و محوطــه 
باســتانی ســیلک بــا 21 هــزار و 489 نفــر در رده پنجــم بازدید 
ــی  ــای تاریخ ــن بناه ــی در بی ــی و خارج ــگران داخل گردش

ــرار دارد. کاشــان ق
ــان  ــتان کاش ــی شهرس ــگری الکترونیک ــه گردش ــر کمیت  دبی

ــد،  ــر احم ــلطان امی ــام س ــان، حم ــی کاش ــوزه مل ــزود: م اف
ــدی  ــای بع ــوزه شــیبانی در رده ه ــع دســتی و م کارگاه صنای
ــد  ــه تاکی ــه زاده در ادام ــرار دارد. عبدال ــگران ق ــد گردش بازدی
ــد  ــان 16 درص ــی کاش ــای تاریخ ــد از بناه ــار بازدی ــرد: آم ک

ــه مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. نســبت ب
ــی  ــز اقامت ــر در 27 مرک ــزار و 160 نف ــکان 24 ه      اس

ــان  ــم کاش دائ
وی بــا اشــاره بــه اســکان 24 هــزار و 160 نفــر در مرکــز 
اقامتــی دائــم کاشــان در ســفرهای نــوروزی، گفــت: از ایــن 
 تعــداد 20 هــزار و 393 نفــر مســافر داخلــی و یک هــزار 
و 767 نفــر در 27 مرکــز اقامتــی دائــم اقامــت داشــتند 
ــزار  ــل، 6 ه ــر در هت ــزار و 982 نف ــداد 7 ه ــن تع ــه از ای  ک
و 631 نفــر در زائرســرا، 3 هــزار و 796 نفــر در هتــل ســنتی 
ــر در  ــردی، 658 نف ــگاه بوم گ ــر در اقامت ــزار و 462 نف یک ه
ــته اند.  ــت داش ــیون اقام ــر در پانس ــان و 186 نف هتل آپارتم
مســئول کمیتــه آمــار و پــردازش اطالعــات ســتاد هماهنگــی 
ــه از اســکان 206  خدمــات ســفر شهرســتان کاشــان در ادام
ــارک  ــم از پ ــت اع ــی موق ــز اقامت ــر در مراک ــزار و 409 نف ه
خوابگاه هــا،  اســتیجاری،  منــازل  مــدارس،  خیابــان،  و 

کمپ هــای موقــت و حســینیه خبــر داد و گفــت:. بیشــترین 
ــر در  ــزار و 877 نف ــداد 165 ه ــا تع ــب ب ــه ترتی ــافران ب مس
مــدارس، 11 هــزار و 101 نفــر در کمپ هــای موقــت و حســینیه 
و 4 هــزار و 479 نفــر در منــازل اســتیجاری اســکان یافتنــد. 
عبدالــه زاده درخصــوص آمــار گردشــگران در بخش هــای 
ــای  شهرســتان کاشــان گفــت: 428 هــزار و 411 نفــر از 5 بن
نیاســر بازدیــد کردنــد کــه از ایــن تعــداد یک هــزار و 677 نفــر 

ــد. ــی بوده ان ــگر خارج گدش
     آمــار بازرســی های میــراث، بهداشــت محیــط و اداره 

صنعــت و معــدن
به گفتــه  وی 201 مرکــز اقامتــی و پذیرایــی و دفاتــر خدماتــی 
کاشــان نیــز بــه همــت واحــد بازرســی اداره میــراث فرهنگی، 

صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان کاشــان از 28 
ــا 13 فروردیــن 1396 بازرســی شــد. اســفند 95 ت

بهداشــت محیــط معاونــت  واحــد   وی تصریــح کــرد: 
ــن  ــز طــی ای ــوم پزشــکی کاشــان نی بهداشــتی دانشــگاه عل
ــن  ــن بی ــی اماک ــورد بازرس ــزار و 627 م ــداد 2 ه ــدت، تع م
راهــی، عمومــی و تهیــه توزیــع مــواد غذایــی را داشــت کــه بــا 
42 نفــر از دستفروشــان مــواد غذایــی برخــورد کــرد و 2393 
ــدهللا زاده  ــد. عب ــدوم ش ــد مع ــی فاس ــواد غذای ــرم م کیلوگ
اظهــار داشــت: 599 مــورد تعــداد بازرســی های اداره صنعــت 
معــدن و تجــارت شهرســتان کاشــان نیــز از 28 اســفند 95 تــا 
13 فروردیــن اســت کــه 82 مــورد پرونــده تشــکیل، بــه اداره 

ــرات ارســال و 116 مــورد تخلــف کشــف شــد. تعزی

مسئول کمیته آمار ستاد هماهنگی خدمات سفر کاشان مطرح کرد:

 بازدید بیش از 369 هزار گردشگر 
از بناهای تاریخی کاشان

 بازدید 4 میلیون گردشگر 

از چهارمحال و بختیاری
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
دیدنــی  جاذبه هــای  اینکــه 
اســتان موجــب جــذب مســافران 
ــوروز  ــوروزی شــده، گفــت: در ن ن
بیــش از 4 میلیــون مســافر وارد 
آمــار  بهمــن عســکری ســوادجانی گفــت:  اســتان شــد. 
مســافران نــوروزی ســال 96 نســبت بــه ســال گذشــته 11 درصد 
ــا  ــدارس، هتل ه ــه م ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــته اس ــد داش  رش
و مســافرخانه ها محــل اقامــت مســافران در اســتان بــود، 
افــزود: بیــش از 73 هــزار مســافر در هتل هــا و مســافرخانه ها 
اقامــت داشــتند. او بــا اشــاره بــه اینکــه اماکــن تاریخــی اســتان 
شــاهد اســتقبال بیشــمار مســافران نــوروزی بــود، ابــراز کــرد: در 
ــافر از  ــزار و 380 مس ــون و 394 ه ــک میلی ــال ی ــوروز امس ن

اماکن تاریخی استان دیدن کردند. شبستان

 چالش های میزبانی نوروزی 

از گردشگران خارجی
هرچنــد نــوروز هــر ســال شــاهد حضــور گردشــگران خارجــی در 
ایــران هســتیم، امــا غالبــا ایــن فصــل را فصــل مناســبی بــرای 
ســفر نمی داننــد؛ چــرا کــه مراکــز گردشــگری و تاریخــی شــلوغ 
ــا  ــرای ایرانی ه ــوروز ب ــد ن ــتند. عی ــر هس ــی پ ــز اقامت و مراک
مهم تریــن عیــد باســتانی بــه شــمار می آیــد و بــرای آن 
ــد  ــددی دارن ــم متع ــد مراس ــد روز بع ــل و چن ــد روز قب  از چن
ــوع  ــک ن ــادی، ی ــن ش ــد. ای ــا می کنن ــادی برپ ــن و ش و جش
جاذبــه گردشــگری بــه وجــود مــی آورد و بســیاری از افــراد را بــه 
دیــدن ســنت های قدیمــی  برپاشــده در بعضــی از اســتان ها کــه 
ــد، وامــی دارد. ســنت هایی  ــوز ایــن برنامه هــا را اجــرا می کنن هن
ــن  ــه در، په ــیزده ب ــق زنی، س ــوری، قاش ــه چهارشنبه س از جمل
کــردن ســفره هفت ســین و... . امــا نکتــه مهــم در اجــرای 
 ایــن مراســم آن اســت کــه بیشــتر آن هــا در میــان خانواده هــا 
و جمع هــای خصوصــی برپــا می شــود تــا در جمــع عمومــی. در 
کشــورهای دیگــر امــا شــرایط کمــی متفاوت اســت؛ جشــن های 
ــرا  ــا اج ــتر در خیابان ه ــالدی بیش ــو می ــال ن ــمس و س کریس
ــژه  ــای وی ــرای برنامه ه ــد و اج ــای خری ــود و تخفیف ه می ش
ــی  ــگری و عموم ــن گردش ــوص اماک ــه خص ــن ب ــه اماک در هم
 گردشــگران زیــادی را از کشــورهای مختلــف بــه ســمت کشــوری 
جــذب می کنــد کــه برنامــه مفصل تــری داشــته باشــد. ســؤال 
ــد  ــران بیای ــه ای ــی ب ــگر خارج ــوروز گردش ــر در ن ــت اگ  اینجاس
ــرکت  ــد و در آن ش ــا را ببین ــوروز ایرانی ه ــم ن ــد مراس و بخواه
ــن  ــاره ای ــش را درب ــور اطالعات ــد و چط ــد دی ــه خواه ــد، چ کن

ــد؟ ــاد می کن ــتانی زی ــن باس جش

اخبار کوتاه

کاهش 10 درصدی اقامت نوروزی در هتل ها
ــران  ــداران ای رئیــس جامعــه هتل
ــوروز امســال نســبت  ــت: در ن گف
ــدود 10  ــا ح ــته ب ــال گذش ــه س ب
در  اتــاق  رزرو  درصــد کاهــش 
هتل هــا از ســوی مســافران داخلــی 
مواجـــه بـوده ایـــم. جمشـــید 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــزه زاده گف حم
اینکــه گردشــگری داخلــی مدتــی اســت مختــل شــده هتل هــا 
ــتان ها  ــتر اس ــد و بیش ــب نمانده ان ــالل بی نصی ــن اخ ــز از ای نی
نســبت بــه گذشــته بــا کاهــش مســافر مواجــه بوده انــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه کیفیــت خدمــات هتل هــا نســبت بــه گذشــته 
بهتــر شــده و آن هــا اســتاندارد هتلــداری خــود را ارتقــا داده انــد. 
وی گفــت: همزمــان بــا فعالیت هــای ســتاد ســفرهای نــوروزی، 
ــی  ــد داد؛ یک ــام خواه ــد کار را انج ــز چن ــداران نی ــه هتل جامع
نظــارت بــر نحــوه ارائــه خدمــات و دیگــری رســیدگی بــه 
شــکایات مســافران اســت. هــر مســافری کــه بــه هتــل بــرود، 
یــا عــدم کیفیــت  می توانــد در صــورت مشــاهده تخلــف 
خدمــات بــا جامعــه هتلــداران کشــور تمــاس بگیــرد و شــکایت 
خــود را ارجــاع دهــد. مــا در پورتــال جامعــه هتلــداران صفحــه ای 
را بــرای اعــالم شــکایات مســافران ایجــاد کرده ایــم. امــا اگــر بــه 
ــد  ــد، می توانن ــم نش ــکایت فراه ــال ش ــکان ارس ــی ام ــر دلیل ه

موضوع مدنظر را ایمیل یا پست کنند. مهر

رستوران ها در صدر متخلفان نوروزی
»رســتوران های بیــن  راهــی و شــهری در صــدر جــدول تخلفــات 
ــردم از  ــکایت های م ــوز ش ــد هن ــر چن ــتاده اند؛ ه ــوروزی ایس ن
گوشــت و تخم مــرغ رکــورددار اســت.« ایــن اطالعــات بخشــی از 
گــزارش قائم مقــام وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از 32 هــزار 
و 634 فقــره شــکایت مردمــی اســت کــه در تعطیــالت نــوروزی 
بــه دســت ایــن وزارتخانــه رســیده و نشــان می دهــد آغــاز ســال 
بــا حجــم تخلفــات همــراه بــوده اســت؛ ضمــن آنکــه اورژانــس 
کشــور هــم آغــاز امســال را بــا توجــه بــه گزارش هــای تصادفــات 
جــاده ای تلــخ توصیــف کــرده و بــدون اینکــه اطالعاتــی از تلفــات 
جــاده ای بدهــد، آمــار داده کــه از 26 اســفند 95 تــا صبــح 
روز 14 فروردین مــاه، 30 هــزار و 240 مصــدوم تصادفــی بــه 
وزارت  قائم مقــام  گــوران،  شــده اند.  منتقــل  بیمارســتان ها 
صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال بازرســی 
ــر  ــا، دفات ــه هتل ه ــاف ک ــی و اصن ــز خدمات ــر از مراک 3100 نف
ــد، بیــش  ــه بوده ان خدمــات مســافرتی و رســتوران ها از آن جمل
از 23 هــزار و 202 پرونــده تخلفــات بــه ارزش 109 میلیــارد و 965 
ــال تشــکیل شــده اســت، ادامــه داد: 32 هــزار  هــزار و 231 ری
ــه ســامانه دریافــت شــکایات  ــره گــزارش مردمــی ب و 634 فق
وزارخانــه رســیده کــه بیشــترین آن بــه گوشــت گــرم، تخم مــرغ 
مربــوط  شــهری  و  راهــی  بیــن  رســتوران های  تخلفــات  و 

ــنا ــود. ایس می ش

اخبار کوتاه

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد از اســکان 800 هــزار مســافر نــوروزی در یــزد 
خبــر داد و گفــت: 100 درصــد فضــای در نظــر گرفتــه شــده 

بــرای مســافران نــوروزی در یــزد اشــغال شــد. 
فاطمــه دانش یــزدی اظهــار داشــت: بــر اســاس گزارش هــای 

رســیده، از زمــان آغــاز تعطیــالت نــوروزی 
تــا 12 فروردیــن، 4 میلیــون و 300 هــزار 
ــای  ــتان وارد محوره ــارج از اس ــودرو از خ خ
بــا  کــه  شــد  یــزد  اســتان  مواصالتــی 
احتســاب میانگیــن 4 سرنشــین بــرای هــر 
خــودرو، تعــداد زیــادی مســافر وارد اســتان 

ــت.  ــده اس ــزد ش ی
وی بیــان کــرد: از ایــن تعــداد، 800 هــزار مســافر در 
ــوری  ــه صــورت عب ــا ب ــه ی ــد و بقی اســتان اســکان یافته ان
از اســتان گذشــته اند یــا در فضاهایــی خــارج از آنچــه 
ســتاد تســهیالت ســفرهای نــوروزی بــرای آن هــا در نظــر 
گرفتــه اســت، اســکان یافته انــد. دانش یــزدی دربــاره 

بازدیــد مســافران نــوروزی از فضاهــای تاریخــی و دیدنــی 
ــا  ــی فضاه ــگران از بعض ــد گردش ــرد: بازدی ــوان ک ــزد عن ی
ــته  ــدی داش ــد 100 درص ــل رش ــال های قب ــه س ــبت ب نس
و امســال ناریــن قلعــه میبــد و بــاغ دولت آبــاد یــزد 
بیشــترین آمــار بازدیدهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــا  ــادآور شــد: ب ــزد ی و گردشــگری اســتان ی
ــجد  ــکان، مس ــن دو م ــه از ای ــی فاصل کم
زنــدان  امیرچخمــاق،  مجموعــه  جامــع، 
اســکندر، بافــت تاریخــی، آتشــکده و دخمــه 
زرتشــتیان بیشــترین بازدیدهــا را بــه خــود 

ــد.  ــاص داده ان اختص
ــوروز امســال ــه اینکــه شــعار ن ــا توجــه ب  وی ادامــه داد: ب
نــوروز متفــاوت بــود، بــا همــکاری اعضای ســتاد تســهیالت 
ســفرهای نــوروزی برنامه هــای متعــددی انجــام شــد کــه 
ایــن برنامه هــا در ایجــاد عالقمنــدی بــرای گردشــگران بــه 

منظــور بازدیــد از فضاهــای مخلتــف اثرگــذار بــود. ایســنا

علی محمــد فصیحــی، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری برخــوار، گفــت:  بــا توجــه بــه 
تولیــد انــواع صنایــع دســتی در برخــوار، تولیــد پارچه هــای 
ــگاه  ــتان جای ــن شهرس ــت کاری در ای ــر منب ــکار و هن قلم

ــژه ای دارد.  وی
وی افــزود:  شهرســتان برخــوار پــس از شــهر 
ــتی  ــع دس ــد صنای ــه اول تولی ــان رتب اصفه
 و بیشــترین هنرمنــد صنایــع دســتی را 

دارد. 
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
گفــت: شهرســتان  برخــوار  و گردشــگری 
پارچه هــای  درصــد   70 از  بیــش  برخــوار 

قلمــکار کشــور را تولیــد می کنــد و رتبــه اول منبــت کاری در 
اســتان اصفهــان را دارد. 

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــاری، مدی ــدون اللهی فری
ــرد: در  ــان ک ــان، بی ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
ــکار  ــای قلم ــد پارچه ه ــوار 90 کارگاه تولی ــتان برخ  شهرس

و 400 کارگاه منبــت کاری وجــود دارد کــه بیــش از هــزار نفــر 
در ایــن دو هنــر فعالیــت می کننــد. 

وی عنــوان داشــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت صنایــع دســتی 
در اســتان اصفهــان،  توجــه و نشان ســازی شهرســتان ها در 
صنایــع دســتی در اولویــت فعالیت هــای میــراث فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــوار ب ــتان برخ ــت و شهرس اس
تولیــد  در  اقدامــات خــوب  و  فعالیت هــا 
پارچه هــای قلمــکار و منبــت کاری، قطــب 

ــود.  ــکار می ش ــت و قلم ــد منب تولی
ــری  ــکار و به کارگی ــرش قلم ــو، ف ــد زیل تولی
ــای  ــد در پارچه ه ــای جدی ــا و طرح ه رنگ ه
قلمــکار و تولیــد انــواع مبل هــای منبــت کاری 
بــا طرح هــای جدیــد از ویژگی هــای ایــن دو هنــر در 
شهرســتان برخــوار اســت. بــا نامگــذاری شهرســتان برخــوار 
بــه عنــوان قطــب منبــت کاری و تولیــد پارچه هــای قلمــکار 
ــق  ــن شهرســتان رون ــر در ای ــن دو هن ــد و اشــتغال ای تولی

ــا ــرد. ایمن ــتری می گی بیش

برخوار، قطب تولید منبت کاری و پارچه های قلمکاری می شود»نارین قلعه« در صدر بازدیدهای نوروزی یزد

حتما بخوانید!
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وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه اگــر مدرســه 
جامعــه  بــه  می توانیــم  باشــیم،  داشــته  توانمنــد 
مقتــدر برســیم و بــه دنبــال آن رشــد اشــتغال را 
زیرســاخت ها  ایــن  اگــر  باشــیم، گفــت:  شــاهد 
 اصــالح نشــوند، در درازمــدت همیشــه بــا مســائل 

و مشکالت ناشی از بیکاری مواجهیم. 
نخســتین  در  دانش آشــتیانی  احمــدی  فخرالدیــن 

ــان  ــی و کارکن ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــه عموم جلس
ــا  ــه ب ــی ک ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه س
ــی  ــاد مقاومت ــال 96 »اقتص ــعار س ــن ش ــدف تبیی ه
تولیــد - اشــتغال« برگــزار شــد، گفــت: همزمانــی آغــاز 
ــول  ــا والدت حضــرت زهــرا)س( و حل ــد ب ســال جدی
مــاه رجــب را بایــد بــه فــال نیــک بگیریــم و امیدواریــم 

ــان باشــد. ــان ســال همراهم ــا پای ــرکات آن ت ب

    تولید و اشتغال
ــت  ــتغال اس ــد و اش ــال تولی ــعار امس ــزود: ش  وی اف
ــاید در  ــیاری دارم؛ ش ــد بس ــر روی آن تاکی ــده ب و بن
ابتــدا بــه نظــر بیایــد ایــن مقولــه ارتبــاط چندانــی بــا 
آمــوزش و پــرورش نداشــته باشــد، در حالــی کــه 
معتقــدم تــا آمــوزش و پــرورش را اصــالح نکنیــم نــه 

ــتغال.  ــه اش ــت و ن ــم داش ــد خواهی تولی
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه الزمــه رشــد 
ــدر  ــد و اشــتغال برخــورداری از یــک جامعــه مقت تولی
اســت، گفــت: جامعــه مقتــدر جامعــه ای اســت کــه در 
آن بــه نیــروی انســانی بهــا داده شــود و در آن امنیــت 
ــد  ــانی کارآم ــروی انس ــود نی ــه وج ــد. الزم ــرار باش برق

آمــوزش و پرورشــی کارآمــد اســت.
    مهارت آموزی

دانش آشــتیانی تاکیــد کــرد: بــرای ایجــاد مهارت هــای 
الزم در نیــروی کار، بایــد از دوران کودکــی شــروع 
کنیــم و اشــتباه اســت کــه مهارت آمــوزی از دوره 
دیپلــم و دانشــگاه شــروع شــود؛ اکنــون بــا نیروهــای 
ــه دارای  ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــراوان فارغ التحصیل ف

ــتند. ــغل نیس ــه ش ــرای ورود ب ــای الزم ب مهارت ه
ــته  ــد داش ــه توانمن ــر مدرس ــه اگ ــان اینک ــا بی  وی ب
ــه  ــدر برســیم و ب ــه مقت ــه جامع ــم ب باشــیم، می توانی
ــت:  ــیم، گف ــاهد باش ــتغال را ش ــد اش ــال آن رش دنب
ــن زیرســاخت ها اصــالح نشــوند، در درازمــدت  اگــر ای

ــم. ــکالت مواجهی ــائل و مش ــن مس ــا ای ــه ب همیش
    سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 

بــر روی نیــروی انســانی و افزایــش بازدهــی اقتصــادی 
و رابطــه آن بــا ســن گفــت: هــر چــه ســن باالتــر بــرود 
تأثیــر مهارت آمــوزی کــم می شــود و هــر چــه آمــوزش 
مهارت هــا از ســنین پایین تــر شــروع شــود، اثرگــذاری 

آن بیشــتر اســت. 
وی بــا اشــاره بــه طــرح مباحثــی اعــم از حجــم کتــب 
ــدن  ــگ دی ــواره پررن ــا هم ــرد م ــت: رویک ــی گف درس
»آمــوزش« بــوده و همــه هــّم و غــم خــود را در تولیــد 
ــته ایم؛  ــی گذاش ــوای آموزش ــی روی محت ــب درس کت

ــد روی مباحــث مهارتــی تمرکــز کنیــم.  امــا بای
دانش آشــتیانی افــزود: در 9 ســال اول آمــوزش انتظــار 
ــرد  ــتفاده از خ ــر و اس ــارت تفک ــوز مه ــم دانش آم داری
جمعــی را بیامــوزد و بتوانــد ایده پــردازی کنــد. در تولیــد 
یکــی از مســائل مهــم کــه بایــد فــرد کارآفریــن داشــته 
باشــد شــجاعت، اعتمادبه نفــس و قــدرت ریســک 
ــاد داد؟  ــه دانش آمــوز ی ــد کجــا ب اســت؛ این هــا را بای
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: بــه مــدارس 
ــرده ام  ــو ک ــوزان گفت وگ ــا دانش آم ــه ام و ب ــادی رفت زی
و دریافتـــه ام اعتمادبه نفــس و نگـــرش مثبــت در 
دانش آمــوزان پاییــن اســت و ناامیــدی در آن هــا مــوج 
ــش  ــه نق ــم و مدرس ــان معل ــن می ــه در ای ــد ک می زن
کلیــدی دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه بایــد به ویــژه 
در مقطــع دبســتان خودبــاوری، نگـــرش مثبــت و 
اعتمادبه نفــس را در دانش آمــوزان ایجــاد کنیــم، عنــوان 
ــه در کالس  ــم ک ــال کنی ــن هــدف را دنب ــد ای ــرد: بای ک
ــدول  ــوزش ج ــر از آم ــا، مهم ت ــال مهارت ه درس انتق

ــت. ــرب اس ض

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

مدارس توانمند، الزمه رشد اشتغال

سیل و آبگرفتگی در ۹ استان کشور
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات 
عملیــات امدادرســانی در ســیل 
و آبگرفتگــی 9 اســتان کشــور را 
ســـاعت گذشـــته   48 طــی 
تشــریح کــرد. مرتضــی ســلیمی 
در تشــریح عملیــات امدادگــران 
در ســیل و آبگرفتگــی طــی 48 
ایــالم  ســاعت گذشــته گفــت: 9 اســتان های اصفهــان، 
 خراســان رضــوی، ســمنان، فــارس، کرمــان، کهگیلویــه 
تأثیــر ســیل   و بویراحمــد، لرســتان و هرمــزگان تحــت 

و آبگرفتگی قرار داشتند.
روســتا  بــه گفتــه وی، طــی 48 ســاعت گذشــته 14   
امدادرســانی شــده و 490 تــن نیــز خدمــات امــدادی الزم را 

کرده انــد.  دریافــت 
ســلیمی بــا اشــاره بــه اســکان اضطــراری 25 نفــر در مناطــق 
ــز نجــات  ــن نی ــت: 2 ت ــی گف ــر ســیل و آبگرفتگ تحــت تأثی

یافتــه و 30 نفــر هــم بــه مناطــق امــن منتقــل شــدند.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات افــزود: همچنیــن 65 
دســتگاه خــودرو از مســیر ســیالب رهاســازی شــدند و تخلیــه 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــزل مســکونی صــورت گرف ــد من آب از 3 واح
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات، جمعــا 25 تیــم عملیاتــی 
شــامل 50 نفــر تــن امدادگــر و نجاتگــر در ســیل و آبگرفتگــی 

ــا ــد. ایرن ــه دادن 48 ســاعت گذشــته خدمــات الزم را ارائ

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

فرم لباس مدارس تا سه سال ثابت می ماند
والدیــن بــرای ســال تحصیلــی آینــده دغدغــه  تهیــه  لبــاس 
ــاماندهی  ــورای س ــرا ش ــت؛ زی ــد داش ــان را نخواهن فرزندش
ــدی اتخــاذ  ــات جدی ــرورش مصوب ــرم مــدارس آمــوزش پ ف

کــرده اســت. 
ــرم  ــت: ف ــان گف ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
لبــاس دانش آمــوزان بــر اســاس ظرفیــت تولیدی هــای 
داخــل اســتان خواهــد بــود و بــر اســاس بازدیدهــای 
ــزان  ــک اســتاندارد مشــخص، تولیدی هــا می ــا ی انجام شــده ب
معین شــده را بــرای تعــداد فــرم سفارشــی دریافــت می کننــد. 
محســن بیگــی افــزود: فــرم مــدارس در اســرع وقــت آمــاده 
ــد  ــی نخواهن ــدارس دخالت ــد و م ــد ش ــل داده خواه و تحوی
ــت  ــت رعای ــز عدال ــا نی ــرای تولیدی ه ــت: ب ــت. وی گف داش
ــرای تولیدی هــای داخــل اســتان  می شــود و اشــتغال زایی ب
خواهــد بــود و اجــازه وارد کــردن لبــاس از اســتان های دیگــر 
ــا  ــرم ت ــن ف ــزود: ای ــی اف ــن بیگ ــد. محس ــد ش داده نخواه
ــال های  ــبت س ــه نس ــه ب ــود ک ــد ب ــت خواه ــال ثاب ــه س س
ــرار         ــن ق ــار والدی ــبی در اختی ــیار مناس ــت بس ــا قیم ــل ب قب

ــگاران ــگاه خبرن ــرد. باش می گی

اخبار کوتاه

ایمن سازی اورژانس های کشور
ــر بهداشــت  ــان وزی ــاون درم مع
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
پنــج مرکــز اصلــی ترومــا در 
تهــران وجــود دارد کــه البتــه 
نواقصــی   کامـــل نیســـتند و 
در پوشـــش همـــه خدمـــات 
بیمــاران ترومــا دارنــد، ســرانجام 

ایمن سازی اورژانس های کشور را تشریح کرد. 
ــرای  ــان ب ــت درم ــه معاون ــه برنام ــی ب ــد آقاجان ــر محم دکت
ــر  ــرد: ب ــار ک ــای کشــور اشــاره و اظه ایمن ســازی اورژانس ه
ایــن اســاس جهــت رعایــت اســتانداردهای ایمنی ســازه ای در 
حــال حاضــر در حــال ســاخت 120 بخــش اورژانــس ریفــرال 

و بازســازی 325 بخــش اورژانــس هســتیم. 
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت افــزود: همچنیــن بــرای 
طــرح  کشــور،  در  ســالمت  زیرســاخت های  توســعه 
ــس  ــع اورژان ــر مرب ــزار و 89 مت ــازی 133 ه ــداث و بهس اح
منتخــب ســاخت و گســترش 125 بخــش اورژانــس در 
ــی کشــور در دســت اجراســت  ــا و اصل بیمارســتان های تروم
 کــه ایــن طرح هــا از 10 خردادمــاه ســال گذشــته آغــاز شــده 
ــا،  ــای پروژه ه ــرای انته ــده ب ــان تعیین ش ــا زم ــم ت و امیدواری
یعنــی 28 اســفند مــاه ســال جــاری بــه پایــان برســند. آقاجانی 
ادامــه داد: همچنیــن طــی این مــدت 2400 دســتگاه آمبوالنس 
ــگاه  ــاوگان اورژانــس زمینــی اضافــه می شــود و 24 پای ــه ن ب
ــات در مناطــق محــروم  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــس هوای  اورژان
و صعب العبــور نیــز بــه بهره بــرداری می رســد کــه تاکنــون 21 

پایــگاه آن بــه بهره بــرداری رســیده اســت. ایســنا

امنیت باالی فرآیند اهدای خون در ایران
مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران در بازدیــد از انتقــال 
ــون  ــال خ ــتاوردهای انتق ــان دس ــران در جری ــتان ته ــون اس خ
اســتان در ســال 95 قــرار گرفــت و ایــن مرکــز را الگویــی بــرای 
توســعه مراکــز کشــوری در راســتای برنامه هــای ســازمان 
ــه  ــه آمــار 27 اهــدای خــون ب ــا اشــاره ب دانســت. پورفتــح هللا ب
ــرای  ــدا ب ــزان اه ــن می ــت: ای ــران گف ــر در ای ــر 1000 نف ازای ه
جمعیــت مــا مناســب اســت؛ به ویــژه کــه بــا مدیریــت مصــرف 
خــون بخشــی از نیــاز بــه خــون کاهــش می یابــد و بایــد میــزان 
فعلــی اهــدای خــون را حفــظ کنیــم و بــه جــای توســعه آن بــه 
ارتقــای کیفیــت خــون و فرآورده هــای آن بپردازیــم. وی افــزود: 
ــه  ــوط ب ــت و بیوتســت )آزمایش هــای مرب بررســی سیســتم ن
اهــدای خــون و پالســما(، نشــان دهنده ضریــب امنیــت بــاالی 
فرآینــد اهــدای خــون در ایــران اســت کــه همســطح کشــورهای 
ــک ورود  ــا، ریس ــدای اولی ه ــاماندهی اه ــت و س ــی اس اروپای
عوامــل عفونــی بــه چرخــه اهــدای خــون را از ایــن هــم پایین تــر 
مــی آورد و ضریــب امنیــت خــون ایــران از اروپــا و آمریــکا باالتــر 

مــی رود. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

رئیــس کنگــره بین المللــی نورولــوژی و الکتروفیزیولوژی 
ــدار  ــور هش ــل در کش ــواع زوال عق ــش ان ــاره افزای  درب

داد.
 بابــک زمانــی در آســتانه بیســت وچهارمین کنگــره 

بین المللــی نورولــوژی و الکتروفیزیولــوژی 
بالینــی اظهــار داشــت: انجمــن در بهــار هر 
ــد  ــزار می کن ــوژی برگ ــره نورول ــال کنگ س
ســالیانه  گردهمایــی  ایــن  هــدف  و 
اعصــاب  و  مغــز  همــکاران  بازآمــوزی 
ــش  ــه افزای ــا رو ب ــداد آن ه ــه تع ــوده ک  ب
بیـماری هـــای  شـــایع ترین  از  اســت. 

مغــز و اعصــاب در ایــران و جهــان، ســکته مغــزی 
 اســت کــه دومیــن علــت مــرگ و میــر در ایــران 
و مهم تریــن علــت ناتوانــی بــه شــمار مــی رود؛ همچنین 
جوامــع  تمــام  در  بســیار شــایع  بیمــاری   ســردرد 
ــات در  ــن موضوع ــه ای ــت ک ــور ماس ــژه در کش و به وی
کنگــره مطــرح خواهــد شــد. زمانــی بــا بیــان اینکــه در 

ــل درمــان ســکته مغــزی کشــور  بعضــی درمان هــا مث
مــا آن طــور کــه بایــد و شــاید پیشــرفت نکــرده اســت 
البتــه طــی ســال های اخیــر، تالش هــای  گفــت: 
ــا  ــم ب ــالش می کنی ــده و ت ــه ش ــن زمین ــادی در ای زی
ــه کاهــش  ــز ب ــردم نی ــی م ــای آگاه ارتق
ــت  ــه دس ــزی در جامع ــکته مغ ــار س آم

ــم.  یابی
رئیــس کنگــره بین المللــی نورولــوژی 
و الکتروفیزیولــوژی بالینــی ادامــه داد: 
ــیوع  ــه ش ــوده ک ــی ب ام اس از بیماری های
آن در کشــور مــا مثــل کشــورهای اروپایــی 
ــا زوال  ــواع دمانــس ی ــکای شــمالی اســت و ان و آمری
عقــل نیــز بــا توجــه بــه افزایــش طــول عمــر و بهداشــت 

عمومــی کشــور رو بــه افزایــش اســت. 
 بیســت و چهارمیــن کنگــره بین المللــی نورولــوژی 
ــت در  ــا 15 اردیبهش ــی 12 ت ــوژی بالین و الکتروفیزیول

ــر ــه خب ــود. جامع ــزار می ش ــک برگ ــل المپی هت

ــم  ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــتری ب ــردار اش س
رهبــری مبنــی بــر افزایــش مبــارزه و مقابلــه بــا قاچــاق 
ــده شــوم را اولویــت ناجــا در ســال  ــن پدی ــا ای ــارزه ب مب
ــده  ــتری، فرمان ــین اش ــردار حس ــرد. س ــالم ک ــد اع جدی

جلســه  اولیــن  در  انتظامــی،  نیــروی 
ــروی  ــان نی ــان و کارکن ــا فرمانده اخــوت ب
 1396 ســال  تبریــک  ضمــن   انتظامــی 
ــت:  ــار داش ــب اظه ــاه رج ــول م ــز حل و نی
ــاص  ــختی های خ ــه س ــا هم ــال 95 ب س
خــودش شــکرخدا بــه خوبــی ســپری شــد 
و بــا حــول و قــوه الهــی نیــروی انتظامی از 

همــه مأموریت هــای خــود در ایــن ســال ســربلند بیــرون 
ــای  ــه مأموریت ه ــت. وی ب ــر اس ــایان تقدی ــه ش ــد ک آم
ــوروزی، طــرح  ــات ن ــر اقدام ناجــا در ســال گذشــته نظی
تابســتانه، مــاه محــرم، مراســم اربعیــن و ... اشــاره کــرد 
ــون  ــش از 2 میلی ــن بی ــزرگ اربعی ــره ب ــت: در کنگ و گف
و 500 هــزار نفــر از ســه مــرز کشــور بــه عتبــات عالیــات 

اعــزام شــدند؛ اجــرای ایــن عملیــات بســیار بــزرگ بــرای 
نظــام و نیــروی انتظامــی یــک افتخــار بــه شــمار می آیــد 

کــه زائــران بــه ســالمت بــه کشــور بازگشــتند. 
فرمانــده ناجــا بــه تهدیــدات گروهک هــای تکفیــری 
 و ســلفی در ســال گذشــته اشــاره کــرد 
ــورهای  ــدات کش ــر از تهدی ــه غی ــت: ب و گف
نیــز  مزبــور  گروهک هــای  اســتکباری 
مــا را مــورد تهدیــد قــرار می دادنــد کــه 
خوشــبختانه بــه یــاری خداونــد متعــال 
لطــف امــام زمــان عــج(، هدایــت داهیانــه 
مقــام معظــم رهبــری و همــت دســتگاه ها 
ایــن تهدیــدات خنثــی شــد؛ در ایــن راســتا نیــروی 
 انتظامــی بیشــترین تــالش خــود را در عرصــه نظــم 

و امنیت بر عهده داشت. 
ایــن مقــام عالــی انتظامــی کشــور بــه حادثــه »پالســکو« 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن حادثــه بــه گونــه ای 
مدیریــت شــد کــه هیــچ مشــکلی بــه وجــود نیامــد. مهــر

مبارزه با قاچاق، اولویت نیروی انتظامی در سال جدیدزوال عقل در کشور رو به افزایش است

حتما بخوانید!
زوال عقل در کشور رو به افزایش است
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حوادثسالمت

هرگز خیار را با پوست نخورید
محبــوب تریــــن  از  یکــی 
بــه  جالیــزی  میوه هــای 
خــــواص  و  طعــم  دلیــل 
درمانــی فوق العــاده خیــار 
ــی  ــا کشــت صنعت اســت؛ ام
ــا  ــوه باعــث شــده ت ــن می ای
خــوردن آن بــا پوســت از نظر 

پزشکی مردود اعالم شود.
دنیــای صنعتــی امــروز و نیــاز بــه عرضــه انــواع 
خوراکی هــا و میوه هــا بــه طــور روزانــه باعــث شــده تــا 
بســیاری از کشــاورزان در کشــورهای مختلــف دنیــا از 
انــواع ســموم شــیمیایی بــرای جلوگیــری از آفت زدگــی 
میوه هــا و محصــوالت کشــاورزی خــود اســتفاده کننــد 

ــار اســت. کــه یکــی از آن هــا خی
بوتــه ای کشــت می شــود و در  بــه صــورت  خیــار 
بســیاری از مواقــع از انــواع آفت کش هــا بــرای از بیــن 
 بــردن آفت هــا و انگل هــا در آن اســتفاده می شــود 
ــوه  ــت می ــیمیایی درون پوس ــواد ش ــن م ــی ای و گاه
نفــوذ می کنــد. گفتنــی اســت بــا شســتن خیــار 
ــذف  ــت ح ــل از روی پوس ــور کام ــه ط ــا ب ــن آفت ه ای
ــه  ــان توصی ــل متخصص ــن دلی ــه همی ــوند و ب نمی ش
می کننــد افــراد هنــگام مصــرف، پوســت خیــار را 

ــد. بگیرن
 مشــکل دیگــر، اســتفاده از نوعــی واکــس و مــوم بــر 
روی خیــار اســت کــه بــرای حفــظ رطوبت، جلوگیــری از 
 آفت زدگــی و ایجــاد رنگ ســبز درخشــان بــه کار می رود 
و معمــوال از مــواد شــیمیایی، مــوم عســل یــا مشــتقات 
ــی اســت  ــاده ای مصنوع ــد و م ــه وجــود می آی ــت ب نف
ــرات  ــدن تاثی ــر خــورده شــدن در ب ــد در اث ــه می توان ک
منفــی بگــذارد. پوســت خیــار حــاوی ویتامیــن و فیبــر 
ــد  ــیار مفی ــدن بس ــالمت ب ــرای س ــوده و ب ــی ب فراوان
اســت؛ امــا کارشناســان بــه افــراد توصیــه می کننــد در 
صورتــی کــه تمایــل بــه مصــرف خیــار بــا پوســت دارنــد 
حتمــا از میوه هــای ارگانیــک اســتفاده کننــد و مطمئــن 
ــواع  ــش و ان ــه در رشــد و کشــت آن از آفت کُ شــوند ک

مــواد شــیمایی و واکــس اســتفاده نشــده اســت.
مــواد شــیمیایی موجــود درپوســت خیــار می توانــد در 
برخــی افــراد باعــث آلرژی هــای شــدید غذایــی شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود افــراد به ویــژه اگــر 
ــدون  ــار را ب ــا خی ــد، حتم ــی دارن ــرژی غذای ــابقه آل س

پوســت مصــرف کننــد. عصــر خبــر

جدال کودک 4 ساله با دره مرگ
  عبــاس عابــدی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: بــه دلیــل 
ــاک خــودروی  ــارش و لغزندگــی جــاده در یــک پیــچ خطرن ب
ــال  ــمیرم در ح ــرف س ــه ط ــوج ب ــمت یاس ــه از س ــدی ک پرای
حرکــت بــود، بــه درون دره ای بــا ارتفــاع بیــش از 50 متــر بــه 
ــح  ــدی تصری ــد. عاب ــقوط می کن ــی س ــد کاف ــود دی ــت نب عل
کــرد: بــه دلیــل نبــود دیــد در پائیــن دره، پلیــس این خــودرو را 
پیــدا نکــرد؛ بــه طــور اتفاقــی عابــری در آن منطقــه بــا مشــاهده 

ــد. ــر می کن ــا خب ــه، نیروهــای امــدادی را ب کــردن صحن
وی بــا بیــان اینکــه آزادســازی ایــن ســانحه دلخــراش 
ــا  توســط جمعیــت هالل احمــر صــورت گرفــت، تأکیــد کــرد: ب
ــه و بررســی های  ــه محــل حادث رســیدن مامــوران اورژانــس ب
ــادر  ــودرو م ــن خ ــین ای ــه سرنش ــفانه از س ــده متاس انجام ش
بــاردار و پــدر خانــواده جــان خــود را از دســت داده انــد. عابــدی 
ــه طــور  ــز ب ــواده نی ــن خان ــار ســاله  ای ــر چه ــرد: دخت ــار ک اظه
ــای  ــط نیروه ــرد و توس ــه در ب ــالم ب ــان س ــایی ج معجزه آس
شهرســتان  سیدالشــهدای)ع(  بیمارســتان  بــه  اورژانــس 
ــاران بــدن  ــارش ب ــا وجــود ب ســمیرم انتقــال داده شــد؛ امــا ب
دختــر 4 ســاله بســیار ســرد و درد ناشــی از شکســتگی شــدید 

ــا ــود.  ایمن ــاد ب در او بســیار زی

 اعتراف سارق حرفه ای به 22 فقره سرقت 

در یزد
ــارق  ــتگیری س ــزد، از دس ــتان ی ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
حرفــه ای اماکــن خصوصــی و اعتــراف وی بــه 22 فقــره ســرقت 

ــر داد.  خب
ســرهنگ حســین رضایــی گفــت: در پــی ســرقت های متعــدد 
از اماکــن خصوصــی در شهرســتان، موضــوع بــه صــورت ویــژه در 
دســتور کار کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی 
اســتان قــرار گرفــت. رضایــی ادامــه داد: کارآگاهــان پلیــس بــا 
تــالش شــبانه روزی و اقــدام اطالعاتــی و پلیســی موفــق شــدند 

ســارق را شناســایی کننــد. 
ــا  ــارزه ب ــارم مب ــره چه ــوران دای ــزود: مام ــی اف ــرهنگ رضای س
ــی  ــی قضائ ــس از هماهنگ ــتان پ ــی اس ــس آگاه ــرقت پلی س
در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر کردنــد. رئیــس 
پلیــس آگاهــی اســتان یــزد گفــت: در بازجویی هــای بــه عمــل 
آمــده ســارق لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه 22 فقــره ســرقت از 
اماکــن خصوصــی در شــهر یــزد اعتــراف کــرد. ســرهنگ حســین 
رضایــی در خاتمــه افــزود: ســارق بــا قــرار قانونــی مناســب روانــه 

زنــدان شــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

ــی  ــای عفون ــص بیماری ه ــر، متخص ــا ناظ ــر محمدرض  دکت
ــرماخوردگی و  ــه س ــتعداد ب ــی اس ــیت فصل ــت: حساس گف

افزایــش می دهــد. را  عفونت هــا 
 دکتــر محمدرضــا ناظــر اظهــار کــرد: آلــرژی، حساســیت بیش 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــه ریزگردهاس ــی ب ــتم ایمن ــد سیس از ح
ــول اســت، حساســیت  ــه معم ــرژی ک ــه شــایع ترین آل اینک
ــراد  ــی اف ــه برخ ــزود: البت ــت، اف ــاه اس ــرده گل و گی ــه گ ب
 بــه مــواد غذایــی نیــز آلــرژی دارنــد کــه سیســتم گوارشــی 

و خونی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــن متخصــص بیماری هــای عفون ای
مهم تریــن نشــانه های آلــرژی آبریــزش بینــی، احتقــان 
ــمی،  ــزش چش ــم ها، آبری ــزی چش ــی، قرم ــی بین ــا پرخون ی
ــوارد  ــوارد شــدیدتر ســرفه و در م ــودرد و در م ــواردی گل در م
ــود، اضافــه  بســیار شــدید تنگــی نفــس و شــوک خواهــد ب

ــه تنهایــی  ــی ب کــرد: معمولی تریــن آبریــزش و احتقــان بین
ــاک نیســت. خطرن

ــتعداد  ــی اس ــیت فصل ــه حساس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ناظ
ــد،  ــش می ده ــا را افزای ــرماخوردگی و عفونت ه ــه س ــال ب ابت
یــادآور شــد: ایــن افــراد چنانچــه دچار ســرماخوردگی شــوند، 
ــا از  ــال دارد عفونت ه ــاد اســت و احتم شــدت آن بســیار زی
ــل  ــال تبدی ــای باکتری ــا عفونت ه ــی ی ــه باکتریای ــروس ب وی

شــود.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــن متخصــص بیماری هــای عفون ای
چنانچــه افــراد مبتــال بــه عفونت هــای باکتریــال شــوند بایــد 
آنتی بیوتیــک مصــرف کننــد، گفــت: در آلــرژی بــه ریزگردهــا 
دســتگاه تنفســی، دســتگاه تنفســی فوقانــی و مجــاری 

ــود. ــته می ش ــا بس ــاز ی ــینوس ها ب س
ــتر  ــا بیش ــاک میکروب ه ــای نمن ــه در ج ــان اینک ــا بی  وی ب
و راه هــای ارتباطــی مســدود می شــود، یــادآور شــد: افــرادی 
ــوند  ــت می ش ــه عفون ــال ب ــتعد ابت ــد، مس ــرژی دارن ــه آل  ک
و بهتریــن راه پیشــگیری دوری از مــواد آلــرژی زا و اســتفاده 
ــد  ــداد، بای ــوارد جــواب ن ــن م از ماســک اســت؛ چنانچــه ای
ــا دوز بســیار کــم و داروهــای تزریقــی اســتفاده  از داروهــا ب

شــود.
ــدای  ــد در ابت ــی نبای ــای تزریق ــرد: داروه ــح ک ــر تصری ناظ
درمــان مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و تنهــا کســی کــه آلــرژی 
دارد و حالــت کشــنده ای بــرای او داشــته باشــد، می توانــد از 

ایــن نــوع داروهــا مصــرف کنــد.

ــتفاده از  ــرد: اس ــه ک ــی اضاف ــای عفون ــص بیماری ه متخص
ــی  ــان حت ــدای درم ــت و در ابت ــر اس ــیار مض ــا بس کورتون ه
از آمپول هــای شــیری نبایــد اســتفاده شــود؛ چــرا کــه 
عــوارض شــدیدی از پوکــی اســتخوان و آب مرواریــد گرفتــه 

ــال دارد. ــه دنب ــکمی  را ب ــای ش ــا چاقی ه ت
وی عنــوان کــرد: افــراد بایــد قرص هــای معمولــی و اســپری  

را زیــر نظــر پزشــک اســتفاده کننــد.
ــن  ــد واکس ــد، بای ــرژی دارن ــه آل ــرادی ک ــزود: اف ــر اف ناط
آنفلوآنــزا بزننــد تــا عفونت هــا کمتــر شــود و چنانچــه دچــار 

ــود دارد. ــت وج ــال عفون ــدند، احتم ــب ش ت
وی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه آلــرژی آن هــا بــه ریه رســیده 
ــت ــی اس ــپری دهان ــان اس ــا برایش ــن داروه ــد، بهتری  باش

گفــت: افــرادی کــه دچــار عفونــت می شــوند، در اســرع 
ــاب ــد. انتخ ــه کنن ــی مراجع ــان عفون ــه متخصص ــت ب وق

حساسیت فصلی،  سرماخوردگی و عفونت ها را افزایش می دهد

طوفان شن در شهرستان فهرج کرمان

طوفان شن در شهرستان فهرج کرمان باعث به وجود آمدن مشکالت در رفت و آمد و 

مسدود شدن بع�ض جاده ها شده است. مهر

چهارشنبه  16 فروردین ماه  1396 ـــمـــاره 397 ســـــال سوم                ݡسݒ

پيامبر صلى  اهلل  علیه  و  آله:

َعلّيٌ َیْعسوُب اْلُمْؤِمنیَن َو اْلماُل َیْعسوُب اْلُمناِفقیَن.

على، پيشواى مؤمنان و ثروت، پيشواى منافقان 

است.

امالى)طوسى(، ص 355

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامى
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سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 63 قیمت 600/000/000 ریال   160 متر مربع

2-قطعه شماره 60 قیمت 600/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 50 قیمت 650/000/000 ریال   160 متر مربع 

4-قطعه شماره 54 قیمت 610/000/000 ریال   160 متر مربع

5-قطعه شماره 24 قیمت 720/000/000ریال   158 متر مربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هفت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 73     قیمت 400/000/000ریال    158متر مربع      2-قطعه شماره 47   قیمت 350/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 46  قیمت 340/000/000 ریال    160 متر مربع       4-قطعه شماره 43 قیمت 320/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 40  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع     6-قطعه شماره 37  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع    

7قطعه شماره 34  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع    

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 21   قیمت 630/000/000 ریال    160 متر مربع      2-قطعه شماره 18  قیمت 600/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 15   قیمت 600/000/000 ریال     160 متر مربع       4-قطعه شماره 57 قیمت 600/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 96  قیمت 750/000/000 ریال     304متر مربع     

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

شش قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 72   قیمت 800/000/000 ریال    193 متر مربع   2-قطعه شماره 71  قیمت 650/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 70   قیمت 640/000/000 ریال  160 متر مربع     4-قطعه شماره 69  قیمت 630/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 68  قیمت 620/000/000 ریال   160متر مربع     6-قطعه شماره 66  قیمت 600/000/000 ریال         160متر مربع  

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آبادضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هشت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 95  قیمت 370/000/000 ریال    158 مترمربع          2-قطعه شماره 94 قیمت 360/000/000 ریال    160مترمربع

3-قطعه شماره 91 قیمت 330/000/000 ریال       160 مترمربع            4-قطعه شماره 88 قیمت 320/000/000 ریال    160مترمربع

5-قطعه شماره 85 قیمت 320/000/000 ریال   160 مترمربع          6-قطعه شماره 82   قیمت 320/000/000 ریال  160مترمربع

7-قطعه شماره 79 قیمت 320/000/000 ریال    160 مترمربع         8-قطعه شماره 76  قیمت 330/000/000 ریال   160مترمربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد
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آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری نوش آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن ورزشی خود از طریق مزایده به صورت رهن و اجاره حسب شرایط مندرج 

در ا سناد مربوطه اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، رویت سالن و دریافت فرم آن از طریق درج 

آگهی به مدت 10 روز در ساعت اداری به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

چاپ اول
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