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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن   حجت االســام 
فنــاوری  ملــی  ســالروز  یازدهمیــن  مراســم  در 
هســته ای کــه بــا حضــور مقامــات و مســئوالن 
ــالن  ــی در س ــفرای خارج ــکری و س ــوری و لش کش
 اجــاس ســران برگــزار شــد، گفــت: هــر ســال 
بــرای  خوشــحال کننده ای  روز  فروردیــن  بیســتم 
غیــور  جوانــان  می بینیــم  کــه  چــرا   ماســت؛ 
و پرتــاش مــا بــا مدیریــت انقابــی و جهــادی خــود 
ــاوری هســته ای  ــو در مســیر فن ــه جل ــی رو ب گام های

برداشــته اند.
انــرژی  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس  جمهــور 
هســته ای در بخش هــای مختلــف زندگــی مــا بــروز 
و ظهــور دارد، گفــت: همــه دســتاوردهای صنعــت 
ــرای  ــهر ب ــروگاه بوش ــه در نی ــی ک ــته ای از پمپ هس
تولیــد بــرق هســته ای مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــرد  ــا ســانتریفیوژ ســنگ کــه در صنعــت نفــت کارب ت
ــا تکنولوژی هایــی کــه در معــدن ســاغند یــزد  دارد، ت
ــود  ــه می ش ــه کار گرفت ــر ب ــادن دیگ ــواع مع  و در ان
ــازد و  ــدا می س ــار ج ــار را از کم عی ــنگ های پرعی و س
همچنیــن پــروژه البــرز بــرای یــک نــوع اســکن جدید 
ــود  ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب ــد رادیوداروه ــه در تولی ک
و سیســتم شــتاب دهنده ای کــه در قزویــن مــورد 
بهره بــرداری قــرار گرفتــه و می توانــد در بســیاری 

ــد، همــه نشــان می دهــد  ــه مــا کمــک کن ــوم ب از عل
کــه فنــاوری هســته ای بــرای کشــور مــا یک ضــرورت 
اســت. روحانــی افــزود: اینکــه رهبــر معظــم انقــاب 
همــواره بــر ادامــه ایــن رونــد در دســتیابی بــه فناوری 
هســته ای تأکیــد دارنــد؛ اصــراری درســت و بحــق؛ از 
ــا  ســویی دیگــر ملــت ایــران کــه در طــول ســال ها ب
عمــل، صبــر و اســتقامت خــود می گفتنــد کــه انــرژی 
هســته ای حــق مســلم ماســت، ســخن، شــعار           

ــد. ــال می کردن ــت را دنب ــی درس و آرمان
ــزرگ  ــت ب ــما و مل ــه ش ــرد: ب ــح ک ــی تصری روحان
ایــران اعــام می کنــم کــه هــر کجــا بــا هــم بودیــم، 
پیــروز بودیــم. »مــا می توانیــم«، شــعار درســتی 
اســت و اگــر بــا هــم باشــیم و در کنــار هــم اختافات 
را کنــار بگذاریــم و بــه تعبیــر عامیانــه بــا هــم بســازیم 
می توانیــم کشــورمان را بــه خوبــی بســازیم. تســنیم

رئیــس  اکبریــان،  عزیــز 
و  صـنایـــع  کمیســـیون 
ــورای  ــس ش ــادن مجل مع
اســامی، بــا اشــاره بــه 
بــه  امســال  نامگــذاری 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
ــر  و اشــتغال« از ســوی رهب
معظــم انقــاب اســامی 
گفــت: مســئولیت ریل گــذاری در راســتای اقتصــاد مقاومتی 
بــر عهــده مجلــس اســت و مجلــس بایــد در تســهیل 
ــح  ــا لوای ــه ب ــد؛ البت ــام ده ــات الزم را انج ــن اقدام قوانی
ــی ترســیم  ــذاری در موضــوع اقتصــاد مقاومت ــت ریل گ دول
ــلح  ــای مس ــه و نیروه ــوه قضائی ــزود: ق ــود. وی اف می ش
ــرمایه گذاری  ــت س ــراری امنی ــت در برق ــه دول ــد ب ــم بای ه
ــاد در  ــکوفایی اقتص ــق و ش ــاهد رون ــا ش ــد ت ــک کنن کم
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــه سیاس ــه ب ــایه توج  س

باشیم.
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره بعضی 
بنگاه هــای  و  ســرمایه گذاران  بــا  قضــات  برخوردهــای 
ــه از  ــی ک ــای منف ــد برخورده ــار داشــت: بای اقتصــادی اظه
ســوی برخــی قضــات و تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران 
ــول  ــا ســرمایه گذاران پ ــاب شــود ت ــرد، اجتن صــورت می گی
ــرا در  ــد؛ زی ــران بیاورن ــه ای ــرمایه گذاری ب ــرای س ــود را ب خ

ــرای ســرمایه گذاری در ایــران  ایــن شــرایط آن هــا رغبتــی ب
ندارنــد. اکبریــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اقتصــاد کشــور امــروز 
در شــرایط رکــود قــرار دارد، تأکیــد کــرد: تاش هــای دولــت 
نتوانســته تاکنــون اقتصــاد کشــور را از فضــای رکــود خــارج 
کنــد کــه بایــد در ایــن راســتا مجلــس و دیگــر دســتگاه ها 

نیــز بــه دولــت کمــک کننــد تــا از رکــود خــارج شــویم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد فرهنــگ مصــرف کاالی ایــران 
ــد، گفــت:  ــدا کن در بیــن مــردم و همــه دســتگاه ها رواج پی
حمایــت از تولیــد ملــی بایــد جهــاد مقــدس قلمــداد شــود؛ 
زیــرا تولیدکننــدگان نیــز جهادگــران عرصــه اقتصــادی 

هســتند.
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس یکــی دیگــر 
از ملزومــات اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
را اصــاح سیســتم بانکــی و معقــول کــردن ســود تســهیات 
تولیدکننــدگان دانســت و افــزود: ایــن امــر بایــد در اولویــت 

قــرار گیــرد.
ــا بیــان اینکــه تولیــد بایــد صادرات محــور باشــد  اکبریــان ب
خاطرنشــان کــرد: باالخــره روزی فرامی رســد کــه بــازار 
داخــل از تولیــد اشــباع می شــود؛ بنابرایــن بایــد نــگاه 

صادرات محــور در تولیــد داشــته باشــیم.
وی در پایــان اضافــه کــرد: اگــر بــازار، صادرات محــور نباشــد 
ــرکت های  ــد در ش ــدارد؛ بای ــی ن ــق چندان ــز رون ــد نی تولی

ــم. تســنیم تولیــدی، سیســتم کارآمــدی ایجــاد کنی

ــاره پیش نویــس  ــوی حســینی  درب ــین نق ســید حسـ
طــرح تحریمــی تــازه آمریــکا علیــه ایــران به ویــژه 
ــت:  ــار داش ــداران اظه ــپاه پاس ــکی و س ــه موش برنام
ــت  ــن اس ــر ای ــال حاض ــا در ح ــتراتژی آمریکایی ه اس
 کــه برجــام را رعایــت کننــد، امــا ســختگیرانه؛ بــه طــوری 
کــه ایــران بــه تعهداتــش عمــل کنــد؛ امــا آن هــا 
ــای  ــه تحریم ه ــت ب ــد و دس ــض کنن ــان را نق تعهداتش
تحریــــم های  تــا  بزننــد  غیرهســـته ای  گســـترده 

حفــظ کننــد.  را  فلج کننــده 
ــح  ــس تصری ــی مجل ــت مل ســخنگوی کمیســیون امنی
 50 از  بیــش  می دانــم  مــن  آنجــا کــه  تــا  کــرد: 
ــده  ــه ش ــران تهی ــه ای ــم علی ــرح تحری ــس ط پیش نوی
و هــر کــدام از ایــن پیش نویس هــا را هــر بــار بــه 
ــوق بشــر و آزمایــش موشــکی و  بهانه هــای واهــی حق

مســائلی از ایــن دســت مطــرح می کننــد. 
نقــوی حســینی خاطرنشــان کــرد: محــور ایــن تحریم ها 
هــدف قــرار دادن نهادهــای اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران اســت؛ نهادهایــی کــه دشــمنان مــا از آن ضربــات 
جبران ناپذیــری خورده انــد و می داننــد کــه در آینــده 
هــم بایــد چنیــن ضرباتــی را تحمــل کننــد و ســپاه هــم 
ــا از  ــه غربی ه ــای مقدســی اســت ک ــی از آن نهاده یک

ــد. ــات شــدیدی خورده ان جانــب آن ضرب
ــامی  ــوری اس ــظ جمه ــپاه، حاف ــت: س ــان داش  وی بی

و حافــظ انقــاب اســامی 
ــن  ــا ای ــکا ب اســت و آمری
هــدف کــه می دانــد ســپاه 
ــداری  ــری در پای ــاد موث نه
ایــران اســت، بــا طــرح  
ــای  ــن پیش نویس ه چنی
نهــاد  ایــن  تحریمــی،  
قــرار  هجمــه  مــورد  را 

داده انــد. 
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی دربــاره اینکــه کــدام 
اقــدام ســپاه باعــث ایــن تحریم هــا شــده، گفــت: آن هــا 
برداشتشــان ایــن اســت کــه ســپاه در حــوزه مباشــری 
ــد  ــری را ایفــا می کن در بحران هــای منطقــه نقــش موث
ــد  ــی می ده ــاظ نظام ــه لح ــه ب ــورت هایی ک ــا مش و ب
دســت و پــای آمریکایی هــا را در منطقــه بســته اســت.

نقــوی حســینی دربــاره علــل انزجــار و عصبانیــت 
ــا  ــر آن ه ــوی دیگ ــرد: از س ــه ک ــپاه اضاف ــکا از س آمری
ــاب  ــظ انق ــای حاف ــت نیروه ــپاه در تربی ــد س می دانن
اســامی نقــش عمــده ای دارد و در توســعه و پیشــرفت 
 تــوان نظامــی کشــور نقــش مهــی را ایفــا می کنــد 
ــا  ــود آمریکایی ه ــب می ش ــل موج ــن دالی ــه ای و هم
ــدود  ــاد را مح ــن نه ــد ای ــه می توانن ــکلی ک ــر ش ــه ه  ب

کنند. میزان

آمــوزش  وزیــر  دانش آشــتیانی،  احمــدی  فخرالدیــن 
ــال  ــا امس ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــرورش، در پاس و پ
ــتخدامی  ــون اس ــتخدام دارد و آزم ــرورش اس ــوزش و پ آم
برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: در ســال 96 بــه دنبــال آن 
ــور اداری و اســتخدامی  ــه مجــوز از ســازمان ام هســتیم ک

ــم. بگیری
ــه درخواســت شــما چــه  ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــت را  ــن درخواس ــی ای ــه زمان ــوده و چ ــتخدام ب ــداد اس تع
ارائــه کرده ایــد، گفــت: تعــدادش مشــخص نیســت؛ چــون 
نمی دانیــم چقــدر ســازمان امــور اســتخدامی بــه مــا مجــوز 
می دهــد؛ امــا پیگیــر انجــام اســتخدام های جدیــد در 

ســال جــاری هســتیم.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــرورش در پاس ــوزش و پ ــر آم وزی
ــوزان  ــاه دانش آم ــات خردادم ــه امتحان ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــارک رمضــان اســت و دانش آمــوزان گایه هــای  در مــاه مب
زیــادی از ایــن مســئله دارنــد، بنابرایــن آیــا امــکان تغییــر 
ــی  ــورای عال ــا ش ــی ب ــورت رایزن ــات در ص ــخ امتحان تاری
ــرد:  ــح ک ــر، تصری ــا خی ــود دارد ی ــرورش وج ــوزش و پ آم
خیــر، نمی تــوان آن را تغییــر داد؛ زیــرا مــاه رمضــان زمانــی 
شــروع شــده کــه نــه می توانیــم پیــش از آن و نــه پــس از 

آن ایــن امتحــان را برگــزار کنیــم. فــارس

ــات  ــز ارتباطــات و تبلیغ ــل از مرک ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــس ســتاد  ــری رئی ــد باق ــی ســتاد کل، ســردار سرلشــکر محم دفاع
کل نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران و ســپهبد علــی ایــوب 
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ســوریه، دربــاره تحــوالت میدانــی 
جنــگ ســوریه و حملــه موشــکی آمریــکا بــه پایــگاه هوایی الشــعیرات 
بــه صــورت تلفنــی گفت وگــو کردنــد. بنــا بــر ایــن گــزارش، سرلشــکر 
باقــری در ایــن گفت وگــو بــا محکــوم کــردن شــدید حملــه آمریــکا بــه 
پایــگاه هوایــی ارتــش ســوریه گفــت: مــا ایــن اقــدام را تجــاوز آشــکار 
بــه یــک کشــور مســتقل و آزاده و خــاف قوانیــن بین المللــی دانســته 
و بــه روح بلنــد شــهدای ارتــش و مقاومــت ســوریه درود می فرســتیم.  
ــه ای  ــیخون، حادث ــان ش ــیمیایی خ ــاک ش ــه هولن ــزود: حادث وی اف
مشــکوک و توطئــه ضــد دولــت و ملــت ســوریه بــوده و ماننــد شــما 
ــا تعییــن یــک  ــی آن ب ــم تحقیــق و بررســی میدان و روســیه معتقدی
گــروه بی طــرف ضــروری اســت و می توانــد حقانیــت مقاومــت برابــر 
ــای  ــس ســتاد کل نیروه ــد. رئی ــات کن ــه را اثب ــن تهاجــم بیرحمان ای
مســلح جمهــوری اســامی ایــران تهاجــم موشــکی آمریکایی هــا بــه 
ســوریه را تــاش کاخ ســفید و هم پیمانــان بــرای توســعه تجاوزگــری 
ــای  ــت و نیروه ــرد: مل ــد ک ــت و تأکی ــت ها دانس ــای تروریس و احی
ــدگان  ــت از مقاومــت و رزمن ــران حمای ــوری اســامی ای مســلح جمه
ــری و مــورد حمایــت قدرت هــای  ــر تروریســت های تکفی ســوریه براب
اســتکباری را افتخــار خــود می دانــد و اطمینــان دارنــد دولــت و ملــت 

ــر تروریســت ها فائــق خواهنــد آمــد.  ســوریه ســرانجام ب

رئیسجمهور:

فناوری هسته ای برای کشور، یک ضرورت است 

رئیسکمیسیونصنایعومعادنمجلس:

دولت نتوانسته اقتصاد کشور را از فضای رکود خارج کند 

سخنگویکمیسیونامنیتملی:

مشورت های سپاه به کشورهای منطقه، دست وپای آمریکا را بسته است

وزیرآموزشوپرورش:

 استخدام های جدید آموزش و پرورش 

در سال 96

رئیسستادکلنیروهایمسلح
جمهوریاسالمیایران:

حمله آمریکا به سوریه، تجاوزی آشکار است 

حتما بخوانید!
کمیته حقیقت یاب درباره نحوه ... دوشنبه  21  فروردین ماه 21396

ـــمـــاره  401  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 انتخاب اصلح 

از دیدگاه امام علی)ع(                                         

ادامه از صفحه یک: 
ماننــد  اجتماعــی  آداب  و  فــردی  اخــاق  در  دیگــر  و 
ــرت  ــورت، معاش ــتی، مش ــت، دوس ــینی و مجالس  همنش
ــور  ــت. مح ــای انسان هاس ــایر نیازه ــد و س ــت و آم و رف
ــه لحــاظ اهمیــت حکومــت و ضــرورت اســتقرار آن  اول ب
بــر اســاس عدالــت اســت کــه از اصــول مهــم اندیشــه  آن 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــرت ب حض
از شــاخصه های مهــم یــک نظــام حکومتــی، نیــروی 
انســانی مناســب و صالــح و کارآمــد جهــت تصــدی 
ــون آن اســت. حســن اجــرای  مناصــب و مشــاغل گوناگ
ــل  ــاب عوام ــن انتخ ــه حس ــامی ب ــت اس ــور حکوم  ام
ــن رو، انتخــاب  ــای شایســته بســتگی دارد. از ای و نیروه
ــا  ــت اولویت ه ــا و رعای ــش مناســب نیروه ــح و گزین اصل
ــرآن(  ــاب )ق ــده در کت ــای اشاره ش ــاس ویژگی ه ــر اس  ب
و ســنت نبــوی و علــوی و در نظــر گرفتــن اوضــاع و 
شــرایط سیاســی اجتماعی جامعــه ضــرورت می یابــد. 
امــام علــی)ع( بــه دلیــل حساســیتی کــه بــه امــر 
حکومــت و ســامت اداره آن داشــتند، در انتخــاب عناصــر 
انســانی در ارکان مدیریتــی بــر معیارهایــی تأکیــد داشــتند 
و در ســخنان خــود بــه ایــن مــوارد اشــاره کردنــد کــه بــرای 
ــا  ــن محوره ــی ای ــه بررس ــل ب ــت و در ذی ــا راهگشاس م

می پردازیــم: 
امــام علــی)ع(، کارگــزاران خــود را در مســئولیت های 
مختلــف سیاســی، نظامــی، مالــی، قضایــی و ... بــر 
ــان انتخــاب  ــا ســمت آن ــی متناســب ب اســاس معیارهای
ــورد  ــد م ــز می توان ــروزه نی ــا ام ــن معیاره ــه ای ــرد ک می ک
توجــه مدیــران نظــام اســامی در عــزل و نصــب نیروهــای 
انســانی قــرار گیــرد؛ البتــه امــروز بســیاری از ایــن مناصب 

ــوند. ــاب می ش ــردم  انتخ ــتقیم م ــا رای مس ب
ــای  ــی و مشــترک در جنبه ه ــای عموم ــر معیاره ــاوه ب ع
عقیدتــی و اخــاق فــردی ماننــد عقیــده بــه اســام 
ــه در  ــل ـ ک ــن قبی ــابقه و از ای ــن س ــوا، حس ــان، تق ایم
ــا  ــود ـ معیاره ــت ش ــد رعای ــامی بای ــت اس ــک حکوم ی
بــه  نیروهــا  گزینــش  در  را  دیگــری  و شــاخصه های 
می تــوان  آن هــا  درنظرگرفتــن  بــا  کــه  داده  دســت 
کارگــزاران دولــت اســامی را بــر اســاس »انتخــاب 
اصلــح« برگزیــد و مجموعــه ای از عناصــر شایســته را 
ــن  ــه ای ــه خدمــت گرفــت. ب ــی کشــور ب در نظــام مدیریت
ــد  ــی کارآم ــام مدیریت ــک نظ ــکل گیری ی ــا ش ــب ب ترتی
 و شایســته، امــور مــردم بــه بهتریــن وجــه انجــام 

و رضایت عمومی حاصل می شود. 
حضــرت بــا ایــن معیارهــا، دیــن داری و تعهــد را بــا 
فضیلت گرایــی و شایسته ســاالری تــوأم کــرده و حکومــت 

ــت. ــیده اس ــق بخش ــرا را تحق ــی مردم گ دین
ــه  ــت ب ــرروی اس ــش، ض ــای گزین ــن معیاره ــرای تبیی ب
گزیده هایــی از ســخنان ایشــان اســتناد شــود تــا از خــال 

ــم.  ــت یابی ــده دس ــاخصه های ارائه ش ــه ش ــا ب آن ه
بررســى ابعــاد مختلــف و مولفه هــاى تشــکیل دهنده 
ــى  ــار اصل ــوان معی ــه عن ــتگى« را ب ــت و شایس »صاحی
ــاى  ــراى مقام ه ــانى ب ــروى انس ــش نی ــورى گزین و مح
مختلــف اجتماعــى بــا تکیــه بــر نگــرش و دیــدگاه 
توحیــدى یکــى از الگوهــاى خطاناپذیــر رهبــرى و مدیریت 
ــه 53  ــى)ع(، در محــدوده نام ــى حضــرت عل ــى، یعن اله
نهج الباغــه پیگیــرى مى کنیــم. بــه عنــوان اولیــن ویژگــی 
ــخص  ــى ش ــوذ اجتماع ــه و نف ــدرت اندیش ــر ق ــام ب ام
ــه  ــی ک ــد: در حال ــد و می فرماین ــد می کنن ــب تاکی منتخ
تــو بهتریــن جانشــین را از میــان مــردم بــه جــاى آن هــا 
)طاغوتیــان( خواهــى یافــت؛ از کســانى کــه از نظــر فکــر 
ــار گناهــان  و نفــوذ اجتماعــى کمتــر از آن هــا نیســتند و ب
ــپس  ــد: س ــه می دهن ــد. و ادام ــر دوش ندارن ــا را ب آن ه
ــه  ــق از هم ــن ح ــه در گفت ــرادى را ک ــان( اف ــان آن )از می
 صریح تــر هســتند، مقــدم دار و افــرادى را که در مســاعدت 
ــش  ــراى اولیای ــد ب ــه خداون ــه آنچ ــبت ب ــى نس و همراه
دوســت نمــى دارد، بــه تــو کمتــر کمــک مى کننــد انتخــاب 

کــن.
 همچنیــن می فرماینــد: بــه اهــل ورع و صــدق و راســتى 
 بپیونــد و کارهایــت را بــه نیکوکارتریــن آن هــا بســپار 
و نامه هــاى ســرى و نقشــه ها و طرح هــاى مخفــى خــود 
را در اختیــار کســى بگــذار کــه در همــه خوهــاى پســندیده 
ــاد  ــانى اعتم ــه کس ــس ب ــد. پ ــر باش ــران جامع ت از دیگ
ــه  ــتند و ب ــابقه تر هس ــردم خوش س ــان م ــه در می ــن ک ک

ــر.  ــردم معروف ت ــان م ــدارى در می امانت
ــه  ــی)ع( اســت ک ــدگاه عل ــم از دی ــی مه این هــا معیارهای
بایــد منتخبــان مــا بــه آن مزیــن باشــند. امــا معیارهایــی 
ــه آن  ــه ب ــوده باشــند ک ــه آن آل ــد ب ــه نبای هــم هســت ک
ــاره  ــان در این ب ــود؛ ایش ــه می ش ــى گفت ــاى منف معیاره
فرمودنــد: »بدتریــن وزیــران و معاونــان بــراى تــو کســانى 
ــد و اشــرار  ــداراِن ب ــان زمام ــران و معاون ــه وزی هســتند ک
ــرادر  ــان همــکار گناهــکاران و ب ــد... آن ــو بوده  ان پیــش از ت
ســتمکاران هســتند.« لــذا »کســانى کــه در انجــام کارهاى 
حــرام بــا گناهــکاران و اشــرار شــریک و یــار بوده انــد نبایــد 
محــرم اســرار تــو باشــند. )برگزیــن( از میــان کســانى کــه 
ــا  ــازد ت ــرور نس ــت و مغ ــان را مس ــام، آن ــت و مق موقعی
ــت و  ــو مخالف ــه ت ــزرگان و ســران، نســبت ب در حضــور ب

گســتاخى کننــد.« 
پــس بایــد مراقــب بود وابســتگان بــه طاغــوت و طاغوتیان 
ــام داشــته اند،  ــرور مق ــه غ ــی را ک و انســان های کم ظرفیت
انتخــاب نکنیــم. همچنیــن تاکیــد می کننــد کســانی را کــه 
ــوند  ــود می ش ــئولیت خ ــی مس ــت و فراموش ــار غفل دچ
ــد انتخــاب  ــه حقــوق مــردم ندارن  و در قراردادهــا توجــه ب

نکنیم. 
ــد  ــم مى کن ــو تنظی ــراى ت ــه ب ــى را ک ــد قراردادهای »نبای
ــراى  ــل ب ــن راه ح ــوده و از یافت ــیب پذیر ب ــت و آس سس

ــد.«  ــز باش ــت، عاج ــان توس ــه زی ــه ب ــراردادى ک ق
ــران  ــگاه دیگ ــش، از ارزش و جای ــت خوی ــاآگاه از منزل »ن
ــه ذلــت  ــود.« یعنــی کســی کــه تــن ب ناآگاه تــر خواهــد ب

ــورد.  ــما نمی خ ــه درد کار ش ــد ب می ده
 همچنیــن توصیــه دارنــد از انتخــاب افــراد ظاهرســاز  
و کســانی کــه از کار زیــاد خســته می شــوند، پرهیــز شــود. 
ایــن معیارهــای مثبــت و منفــی، می توانــد چــراغ راه مــا 

در انتخابــات 29 فروردیــن باشــد.

مردم داری علی)ع(                                  

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــب  ــن مکت ــوان جامع تری ــه عن ــام ب ــن اس ــن مبی دی
الهــی، ســعادت بخش و پویــا بــرای تمــام ابعــاد 
ــتوراتی  ــا و دس ــان، برنامه ه ــای انس ــودی و نیازه وج
خــاص را در نظــر گرفتــه و اهمیــت آن را گوشــزد 
ــمند  ــم و ارزش ــای مه ــی از مولفه ه ــت. یک ــرده اس ک
در گســتره زندگــی اجتماعــی، تعامــل بــا مــردم 
اســت کــه بــه ایــن مســئله در آموزه هــای دینــی 
توجــه ویــژه ای شــده و احادیــث و روایــات زیــادی از 
ــن موضــوع  ــه ای ــان)ع( ب ــر)ص( و امام ســوی پیامب

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
در جامعــه اســامی مســلمانان بایــد از لحــاظ توزیــع 
ــات در  ــایر خدم ــازات و س ــی، امتی ــای عموم ثروت ه
ــاش  ــی ت ــران اله ــد. پیامب ــرار گیرن ــاوی ق ــد مس ح
ــر  ــاوه ب ــه ع ــان جامع ــرا و محروم ــا فق ــد ت می کردن
ــادی  ــای م ــی از محرومیت ه ــری و فرهنگ ــد فک رش
رهــا شــوند و یــک زندگــی مناســب و در شــأن خــود 
داشــته باشــند؛ از ایــن رو پیشــوایان معصــوم)ع( در 
ــواع  ــا ان ــوان ب ــد ت ــد در ح ــود الزم می دیدن ــیره خ س
فقــر و محرومیــت مبــارزه کننــد و ایــن پدیــده شــوم 
و زیان بــار را کــه نتیجــه بی عدالتــی و ظلــم بــود 

ریشــه کن کننــد.
ــرم اســام)ص(  ــی مک ــول نب ــی)ع( از ق حضــرت عل
می فرمایــد: »لــن تقــّدس اّمــٌة الیؤخــذ لّلضعیــف 

ــٍع.«  ــر متتعت ــوّی غی ــن الق ــه م ــا حّق فیه
»جامعــه ای کــه در آن حــق محرومــان و ضعیفــان از 
قدرتمنــدان بازســتانده نشــود، افــرادش هیــچ گاه روی 

ســعادت و خوشــبختی را نخواهنــد دیــد.«
لــذا می بینیــم کــه پیشــوایان دینــی نه تنهــا ســفارش های 
ــد، بلکــه هــر کــدام در  موکــدی در ایــن زمینــه کرده ان
عصــر خــود نمونــه برجســته ای از انسان دوســتی و 

ــد. ــمار می رفتن ــه ش ــوازی ب ضعیف ن
امــام علــی)ع( حمایــت از اقشــار محــروم و درمانــده 
ــرار  ــه را جــزو برنامه هــای اصاحــی خویــش ق جامع
داده بــود. آن حضــرت در عهدنامــه خویــش بــه مالــک 
اشــتر بــه وی مأموریــت می دهــد کــه هیــچ گاه از 
اقشــار محــروم جامعــه غفلــت نــورزد و نیازهــای آنــان 
ــر فرمان هایــی کــه  را تأمیــن کنــد. همچنیــن عــاوه ب
ــی  ــن اجتماع ــت تأمی ــش در جه ــزاران خوی ــه کارگ ب
ــه  ــز در عمــل ب ــه می دهــد، خــود نی ــان جامع محروم
تأمیــن ایــن قشــر در جامعــه اقــدام و خــود را »پــدر 
یتیمــان« معرفــی کــرده و همچــون پــدر بــا آنــان رفتــار 

می کنــد.
پیشــوای دوم شــیعیان امــام حســن مجتبــی)ع( در 
ــرآمد  ــارگان س ــتگیری از بیچ ــش و دس ــذل و بخش ب
روزگار خویــش و آرام بخــش دل هــای دردمنــد و نقطــه 

امیــد درمانــدگان بــود.
ــش را در راه  ــی خوی ــی دارای ــار تمام ــرت دوب آن حض
ــدا  ــا خ ــود را ب ــوال خ ــام ام ــار تم ــه ب ــدا داد و س خ
بــه مســتمندان  تقســیم کــرد و نصــف امــوال را 

بخشــید.
بــود. مــرد  روزی عثمــان کنــار مســجد نشســته 
ــج  ــان پن ــت. عثم ــی خواس ــک مال ــری از او کم فقی
درهــم بــه وی داد. مــرد فقیــر گفــت: مــرا نــزد کســی 
ــه  ــا کمــک بیشــتری کنــد. عثمــان ب راهنمایــی کــن ت
ــرد. وی  ــاره ک ــین)ع( اش ــام حس ــن و ام ــام حس ام
ــام  ــرد. ام ــک ک ــت کم ــت و درخواس ــان رف ــش آن پی
مجتبــی)ع( فرمــود: »اّن المســألة التحــّل االّ فــی 
ــٍر  ــرحٍ او فق ــٍن مق ــٍع، او دی ــاث: دم مفج ــدی ث اح
مدقــٍع.« »درخواســت کــردن از دیگــران جایــز نیســت 
ــه گــردن انســان باشــد  ــه ای ب مگــر در ســه مــورد: دی
ــن  ــی و دی ــا بده ــت ی ــز اس ــت آن عاج ــه از پرداخ ک
کمرشــکن داشــته باشــد کــه تــوان ادای آن را نــدارد یــا 
فقیــر و درمانــده شــود و دســتش بــه جایــی نرســد.«
ــده  ــش آم ــو پی ــرای ت ــوارد ب ــن م ــک از ای ــدام ی ک
ــی از  ــن یک ــاری م ــا گرفت ــرد: اتفاق ــرض ک ــت؟ ع اس

ــت. ــز اس ــه چی ــن س همی
آنــگاه حضــرت پنجــاه دینــار بــه وی داد و بــه پیــروی 
از وی امــام حســین)ع( چهــل و نــه دینــار بــه او عطــا 
ــور  ــان عب ــار عثم ــت از کن ــگام برگش ــر هن ــرد. فقی ک
ــو  ــخ داد: ت ــردی؟ پاس ــه ک ــت: چ ــان گف ــرد. عثم ک
ــرای  ــول را ب ــیدی پ ــچ نپرس ــی هی ــردی، ول ــک ک کم
چــه منظــوری می خواهــم؟ امــا حســن بن علی)ع( 
ــاه  ــگاه پنج ــید؛ آن ــن پرس ــول از م ــرف پ ــاره مص درب
ــم  ــون عل ــدان کان ــن خان ــت: ای ــان گف ــار داد. عثم  دین
ــتند.  ــت هس ــی و فضیل ــمه نیک ــت و سرچش و حکم

ــرد؟! ــدا ک ــوان پی ــی می ت ــان را ک ــر آن نظی

خبر سیاسی 

رئیسهیئتنظارتبرانتخاباتاصفهان:

۳۳ داوطلب انتخابات میان دوره ای مجلس 

در اصفهان تایید صالحیت شدند 
ــار از احــراز  ــه آخریــن اخب ــا اشــاره ب ــی ب ــر مرتضــی طبیب دکت
صاحیــت داوطلبــان انتخابــات میــان دوره ای مجلــس شــورای 
ــات  ــر در انتخاب ــت: 131 نف ــار داش ــان اظه ــامی در اصفه اس
ــام  ــان ثبت ن ــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی در اصفه می

ــد.  کــرده بودن
وی بــه آمـــار انصـرافـــی ها، تاییدشـــده ها و داوطلبــان رد 
ــر  ــن دوره 34 نف ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــده اش صاحیت ش
انصــراف داده، 33 نفــر تاییــد صاحیــت شــده و 23 نفــر هــم 
قبــا توســط هیئــت اجرایــی رد صاحیــت شــده بودنــد. رئیــس 
ــح کــرد:  ــان تصری ــات اســتان اصفه ــر انتخاب ــت نظــارت ب هیئ
اســامی افــراد تاییــد صاحیت شــده فعــا بــه علــت محرمانــه 
ــودن منتشــر نمی شــود. وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در  ب
ــود  ــام می ش ــان اع ــورای نگهب ــر ش ــاره نظ ــده دوب  10 روز آین
 و داوطلبــان اعتــراض  خــود را بــه شــورای نگهبــان ابــاغ 
ــیدگی  ــا رس ــه اعتراض ه ــان ب ــورای نگهب ــاره ش ــرده و دوب ک
ــی اعــام می شــود. تســنیم ــج نهای ــت نتای ــد و در نهای می کنن

عضـــو کمیســیون  فاحت پیشـــه،  حشــمت هللا 
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس در جریــان فعالیت هــای خــود، همــواره دو 
نــوع بازدیــد از مناطــق مختلــف را در برنامه هایــش 
دارد؛ اولیــن نــوع بازدیــد، »بازدیــد موضوع محــور« 
ــا  ــاق ی ــر حســب اتف ــت ب ــن حال ــه در ای اســت ک
شــرایط خاصــی کــه پیــش آمــده همــه یــا بخشــی 
مدنظــر  منطقــه  عــازم  اعضــای کمیســیون  از 
می شــوند و وظیفــه نظارتــی خــود را در قالــب 

ســفر انجــام می دهنــد.
ــز  ــد نی ــوع بازدی ــن ن ــه دومی ــان اینک ــا بی وی ب
ادامــه  می شــود،  انجــام  معمــول  شــکل  بــه 
برنامه هــای طوالنی مــدت  در  بازدیــد  ایــن  داد: 
ــرای اجــرای  ــاره ب ــه یک ب ــرار دارد و ب ــدگان ق نماین
ــد  ــر چن ــفر اخی ــود؛ س ــی ش ــزی نم آن برنامه ری
ــن از اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس  ت
ــه اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز در قالــب  ب

همیــن شــکل از بازدیــد گنجانــده می شــود.
فاحت پیشــه همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــرای 

اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تبعیضی 
میــان مرزهــای کشــور وجــود نــدارد، تهدیــد اخیــر 

ــد. ــران را »مضحــک« خوان داعــش علیــه ای
می آیــد  پیــش  البتــه گاهــی  داد:  ادامــه  وی 
بــه  ملــی  امنیــت  کمیســیون  اعضــای  کــه 
بعضــی از مرزهــا ســـر نمـی زننـــد و از آن هــا 
ــه وجــود  ــی ب ــن شــرایط وقت ــد؛ ای ــد نمی کنن بازدی
می آیــد کــه کمیســیون در آن منطقــه نماینــده 
ــی  ــه گزارش ــورت ماهان ــه ص ــده ب دارد و آن نماین
 از شــرایط کلــی منطقــه بــه کمیســیون ارائــه 

می دهد.
نماینــده مــردم در مجلــس گفــت: در جریــان 
ــه  ــردی ب ــای بروج ــار آق ــک ب ــم، ی ــس ده مجل
ــوان رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس  عن
پــس از حادثــه تــرور در ســال گذشــته، در منطقــه 
مــرزی داالهــو حاضــر شــد و بــه بررســی اوضــاع 

ــزان ــت. می ــه پرداخ منطق

علــی الریجانــی ضمــن تبریــک میــاد حضــرت 
امیرالمومنیـــن علــی)ع( گفــت: مفتخریـــم کــه 
الگــوی جامعــه و انقــاب مــا امــام علــی)ع( اســت 
ــود؛  ــن حــق ورزی و اخــاق ب و سیاســت ایشــان عی
 ضمــن آنکــه صــدق از قــوام اصــل جامعــه بــود 
و تعارضــات جمهــوری اســامی بــا بعضــی قدرت هــای 

بــزرگ نیــز در همیــن نکتــه نهفته اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا یــادآوری حمله 
ــگاه هوایــی  ــه پای ــکا ب موشــکی روزهــای اخیــر آمری
ســوریه افــزود: دولــت آمریــکا بــه بهانــه اســتفاده از 
ــه و خســاراتی را  ــه ســوریه حمل ســاح شــیمیایی ب
بــه ایــن کشــور وارد کــرد. ســوال اول ایــن اســت کــه 
کــدام مرجــع بین المللــی ایــن ادعــا را بررســی کــرده 
اســت؟ آیــا پیــش از بررســی و محکومیــت می تــوان 

ِعقــاب نمــود.
ادعایــی  در  یک بــاره  اینکــه  بیــان  بــا  الریجانــی 
واهــی عملیاتــی علیــه ســوریه صــورت گرفــت، گفــت: 
آیــا می تــوان بــاور کــرد شــما بــه دلیــل حقــوق 

ــام  ــی انج ــن اقدام ــل چنی ــوق بین المل ــا حق ــر ی بش
ــاب  ــه حقیقت ی ــد کمیت ــازه ندادی ــرا اج ــد؟ چ داده ای
ــا  ــد؟ ت ــیدگی کن ــوع رس ــه موض ــود و ب ــکیل ش تش
ــه  ــت ســوریه ن ــم دول ــا بررســی کردی ــی کــه م آنجای
گاز ســارین داشــت و نــه دلیلــی بــود کــه در شــرایط 
ــی  ــن اقدام ــه چنی ــت ب ــده دس ــات حاصل ش  توفیق

بزند.
رئیــس قــوه مقننــه کشــور تاکیــد کــرد: روش هایــی 
ــال های  ــه در س ــش گرفت ــکا در پی ــت آمری ــه دول ک
بحــران  آن  نتیجــه  و  انجــام شــد  نیــز  گذشــته 
ــای  ــا ادع ــت. آی ــه اس ــود در منطق ــتی موج تروریس
آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم در افغانســتان کــه بــا 

ــود. ــق ب ــود، موف ــراه ب ــدید هم ــای ش بمباران ه
وی تاکیــد کــرد: مجلــس شــورای اســامی بــر ایــن 
نظــر اســت کــه ملــت مــا ســخت ترین شــرایط را در 
ــام  ــا انج ــک غربی ه ــا کم ــه ب ــیمیایی ک ــات ش حم
ــه  ــا هرگون ــن ب ــرده اســت؛ بنابرای می شــد، تحمــل ک
ــف اســت؛  ــدام نظامــی در حــوزه شــیمیایی مخال اق
ــه  ــه بهان ــه ک ــن زمین ــن در ای ــای دروغی ــا ادع ــا ب ام
بــرای اقدامــات ماجراجویانــه شــود، بیشــتر مخالــف 
اســت و معتقدیــم بایــد گــروه حقیقت یــاب تشــکیل 
 شــود تــا جنایتــکاران در ایــن زمینــه مشــخص 

شوند.
الریجانــی بیــان کــرد: کمیتــه حقیقت یــاب بایــد 
ــه  ــه ب ــوریه و اینک ــه س ــاح ها ب ــن س ــوه ورود ای نح
چــه گروه هایــی تحویــل داده شــده را نیــز مشــخص 

ــد. فــارس کن

محمــد محمــودی شاه نشــین، عضــو کمیســیون 
ــی مجلــس شــورای اســامی  شــوراها و امــور داخل
)آفایــن(  بــودن  خــط  بــرون  بــر  تاکیــد  بــا 
اظهــار  آرا  شــمارش  الکترونیکــی  دســتگاه های 
ــی  ــط اینترنت ــچ خ ــه هی ــتگاه ها ب ــن دس ــرد:  ای ک
و ارتباطــی متصــل نیســت و بــه ایــن دلیــل کســی 
ــک  ــا آن را ه ــد ی ــدا کن ــوذ پی ــه آن نف ــد ب نمی توان

ــد.  کن
وی ادامــه داد: دســتگاه های الکترونیکــی شــمارش 
ــمارش  ــان ش ــا پای ــات ت ــروع انتخاب ــان ش آرا از زم
بــه صــورت آفایــن اســت و هیــچ ارتبــاط اینترنتــی 
انتقــال  و  نمی شــود  برقــرار  دســتگاه ها  ایــن  از 

داده هــا از فرمانداری هــا بــه وزارت کشــور بــا خطــوط 
اینترنتــی نیســت؛ بلکــه بــا شــبکه اختصاصی اســت 
ــرار داده و  ــور ق ــار وزارت کش ــرات در اختی ــه مخاب ک

ــدارد. ــی ن ــوط دسترس ــن خط ــه ای ــی ب هیچ کس
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــین در پاس ــودی شاه نش محم
ــمارش آرا  ــج ش ــتگاه نتای ــن دس ــود ای ــا وج ــه ب ک
در تهــران و شــهرهای بــزرگ چــه زمانــی اعــام 
انتخابــات  تهــران  در  داشــت:  اذعــان  می شــود، 
شــوراها ماننــد ســنوات گذشــته شــمارش می شــود 
ــر  ــا کمت ــزان، زمــان بیشــتر ی ــع همــان می ــه طب و ب
بــرای شــمارش آرا نیــاز اســت؛ امــا در 150 شــهری 
کــه بــه صــورت الکترونیکــی انجــام می شــود،  
انتظــار داریــم حــدود 2 تــا3 ســاعت پــس از اتمــام 

ــرد.  ــام ک ــج را اع ــوان نتای ــری بت ــان رای گی زم
 رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 

پاســخ  در  روســتا  و  شــهر  اســامی  شــوراهای 
ــان دوره ای  ــات می ــا انتخاب ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ب
مجلــس هــم الکترونیکــی برگــزار می شــود یــا 
ــه  ــات شــوراها ب ــط انتخاب ــار داشــت: فق ــر، اظه خی

می شــود. برگــزار  الکترونیکــی  صــورت 
داخــل  ســاخت  دســتگاه ها  اینکــه  دربــاره  وی 
ــد  ــی و تولی ــری طراح ــور دیگ ــا در کش ــتند ی هس
شــده اند، گفــت: طبــق آنچــه مــن از ایــن وزارت 
کشــور شــنیده ام، بعضــی از قطعــات ایــن دســتگاه ها 
ــخت افزار  ــده س ــش عم ــا بخ ــتند؛ ام ــی هس  واردات
و نرم افــزار ایــن دســتگاه در داخــل کشــور طراحــی 

و تولیــد شــده اســت. میــزان

رئیسمجلسشورایاسالمی:

کمیته حقیقت یاب درباره نحوه ورود سالح های شیمیایی به سوریه تشکیل شود

رئیسهیئتمرکزینظارتبرانتخاباتشوراهایاسالمیشهروروستا:

داده های انتخابات با شبکه اختصاصی به وزارت کشور منتقل می شوند 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

بخــش اقتصــادی در ایــران در دهه هــای متوالــی نتوانســته 
بــه یــک اقتصــاد پایــدار بــا نــرخ رشــد شــاخص های 
ــاد  ــف در اقتص ــان های مختل ــد. نوس ــراه باش ــی هم افزایش
 کشــور امواجــی را بــه همــراه داشــته کــه خــود را در زندگــی 
اصلــی  و عامــل  نشــان می دهــد  و معیشــت جامعــه 
ــاش  ــا وجــود ت بســیاری از معضــات اجتماعــی اســت. ب
ــتوار  ــت اس ــروش نف ــه ف ــر پای ــور ب ــاد کش ــا، اقتص دولت ه

ــت. اس
    تنبلی دولت ها با درآمدهای آسان نفتی

کشــور دارای دومیــن ذخایــر ثابت شــده گاز و چهارمیــن 
ــه همیــن دلیــل تــاش  ــر نفتــی در جهــان اســت و ب ذخای
چندانــی بــرای اقتصــاد بــدون نفــت صــورت نگرفتــه اســت؛ 
درآمدهــای آســان نفتــی معمــوال دولت هــا را تنبــل می کنــد 
و ایــن دولت هــا خــود را بی نیــاز از کار و تــاش بیشــتر 
جهــت باالبــردن توســعه اقتصــادی بــر پایــه تولیــد داخلــی و 

ــد. ــی می بینن ــوالت غیرنفت ــادرات محص ص
 دکتــر محمدرضــا حیــدری، مســئول بســیج اســتادان 

دانشــگاه اصفهــان، بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدیــد بــه 
نــام »اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد و اشــتغال« گفــت: مبنــای 
ــد  ــت تولی ــت و تقوی ــد اس ــی، تولی ــاد مقاومت ــی اقتص اصل
ــا  ــایر مؤلفه ه ــاه و س ــتغال، رف ــرای اش ــه را ب ــی، عرص مل
نظیــر عــزت ملــی، رفــع محرومیــت، صــادرات و ... فراهــم 

می کنــد.
    ضربه به اقتصاد و اشتغال

ــه داد:  ــان ادام ــگاه اصفه ــتادان دانش ــیج اس ــئول بس مس
ــل  ــود و دلی ــتغال ب ــر اش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــد مق تأکی
آن نیــز، تشــدید رکــود در ســال های اخیــر بــه دلیــل 
سیاســت های کنتــرل تــورم دولــت کــه بــه اشــتغال ضربــه 
ــازار  ــه ب ــصت ب ــه ش ــن ده ــوم متولدی ــار آن، هج زد؛ در کن
کار موجــب شــده نــرخ بیــکاری تحصیلکرده هــا در اقتصــاد 

ــد.  ــد برس ــش از 25 درص ــه بی ــران ب ای
وی بــا اشــاره بــه گــره خــوردن انتظــارات بــه نتیجــه برجــام 
در ســال گذشــته تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان داخلــی در پی 
سیاســت های دولــت در نــگاه بــه بیــرون، دچــار احســاس 
تبعیــض شــدند و ایــن باعــث شــد کــه زمینه هــای حمایــت 
از تولیــد ملــی در داخــل شــکل نگیــرد و ســال جدیــد نیــز به 

اقتصــاد مقاومتــی نامگــذاری شــود.
    اجرایی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی

ــه  ــی ب ــذاری دو ســال پی درپ ــرد: نامگ ــح ک ــدری تصری حی
یــک نــام، هــم نشــان دهنده اهمیــت اقتصــاد اســت و هــم 
تأییــدی بــر ناکارایــی دولــت در اقتصــاد؛ بــدون شــک ایــن 
ــود  ــت در اجــرای بهب ــذاری نشــانه ضعــف جــدی دول نامگ
ــاد  ــت های اقتص ــدن سیاس ــی نش ــور و اجرای ــاد کش اقتص

مقاومتــی را در برداشــته اســت. 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در واقــع نقشــه راه اقتصــاد 
کشــور را تعییــن کــرده و دولــت می بایســت اهــداف اجرایــی 

را تدویــن و بــر اجــرا نظــارت می کــرد. 

ــرد:  ــد ک ــان تأکی مســئول بســیج اســتادان دانشــگاه اصفه
دولــت بایــد حرکــت بــه ســمت فنــاوری و تولیــد کاربــر را در 
مقابــل فنــاوری ســرمایه بر تقویــت و در ایــن رابطــه برنامــه 

مدونــی ارائــه کنــد.
    لزوم رفع دغدغه رهبری در حوزه اشتغال

وی بخش هــای کشــاورزی، خدمــات و بعضــی بخش هــای 
ــرد:  ــار ک ــوان و اظه ــتغال عن ــاد اش ــتعد ایج ــت را مس صنع
نیازمنــد تحلیــل دقیــق  و  ایــن بخش هــا  شناســایی 
کارشناســی اســت و رفــع دغدغــه رهبــری در حــوزه اشــتغال 
صرفــا بــا تمرکــز بــر ایــن بخــش از اقتصــاد مقاومتی میســر 

می شــود.
ــان  ــگاه اصفه ــاد دانش ــروه اقتص ــی گ ــت علم ــو هیئ  عض
ــا  ــت ب افــزود: متأســفانه سیاســتگذاری های اشــتغالی دول
توجــه بــه مشــکات ریشــه ای اقتصــادی در مســیر درســتی 
مطالعــه  بــدون  اقدامــات  نشــان دهنده  و  نــدارد   قــرار 
و نمایشــی اســت. بــا تحقــق نیافتن مناســب سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال گذشــته، مقــام معظــم رهبــری 
ــذاری  ــاد نامگ ــای اقتص ــر مبن ــد را ب ــال جدی ــر س ــار دیگ ب
کردنــد و در کنــار اقتصــاد مقاومتــی بــر تولیــد و اشــتغال نیز 

بــه طــور ویــژه تاکیــد داشــتند. 
ایشــان توجــه بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی« را بــه تنهایــی 
مؤثــر ندانســتند و درخصــوص راه حــل و عــاج وضــع کنونــی 
افزودنــد: »عــاج، در تقســیم کــردن اقتصــاد مقاومتــی 
ــه نقــاط کلیــدی و مهــم و تمرکــز همــه همــت مســئوالن  ب
ــارت  ــدی عب ــاط کلی ــن نق ــاط اســت و ای ــر آن نق و مــردم ب
اشــتغال  به ویــژه  اشــتغال  و  داخلــی  تولیــد  از  اســت 

ــان«. جوان

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نقشه راه اداره کشور است

ــان  ــاد کشــاورزی اســتان اصفه ــت ســازمان جه ــر زراع مدی
ــر داد  ــه خب ــتورکار وزارتخان ــا دس ــاز ب ــی پی ــد تضمین  از خری
ــت  ــاد، قیم ــورای اقتص ــات ش ــاس مصوب ــر اس ــت: ب و گف
خریــد تضمینــی پیــاز پاییــزه در ســال زراعــی 94-95 

برابــر 2 هــزار و 640 ریــال بــود کــه بــه 
ــا  ــد زارع ب ــد. محم ــاغ ش ــد اب ــز خری مراک
اعــام ایــن خبــر از کشــاورزان خواســت 
کارشناســان  توصیه هــای  بــه  توجــه   بــا 
ــدام  ــت اق ــه کشــت و فعالی و متخصصــان ب
کننــد و بیــان داشــت: بــا ایــن اقــدام از 
بــروز هرگونــه مشــکل در رونــد کشــت و 

بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی جلوگیــری خواهد شــد. وی 
درخصــوص وضعیــت تولیــد پیــاز و بازرگانــی ایــن محصــول 
ــاده  ــف م ــد ال ــتای بن ــت: در راس ــار داش ــان، اظه در اصفه
ــوری  ــعه جمه ــم توس ــاله پنج ــج س ــه پن ــون برنام 145 قان
اســامی و تبصــره شــش مــاده 6 قانــون افزایــش بهــره وری 

بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، وزارت جهــاد کشــاورزی 
وظیفــه دارد بــرای ارائــه برنامــه کشــت و انجــام خریدهــای 
ــد. وی ادامــه داد:  تضمینــی محصــوالت اساســی اقــدام کن
در ایــن راســتا در ســال 95-94 نیــز خریــد تضمینــی پیــاز 
 در دســتورکار ایــن وزارتخانــه قــرار گرفــت 
ــرای  ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــتور وزی ــا دس و ب
دایــر کــردن مراکــز خریــد ایــن محصــول 
 در شهرســتان های تابعــه چــون فاورجــان 

و نجف آباد اقدام شد. 
وی افــزود: بــر اســاس مصوبــات شــورای 
اقتصــاد، قیمــت خریــد تضمینــی پیــاز پاییــزه 
در ســال زراعــی 95-94، برابــر بــا 2 هــزار و 640 ریــال 
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــاغ ش ــد اب ــز خری ــه مراک ــه ب ــود ک ب
ــد، کشــاورزان از  ــز خری ــل مراک ــا وجــود اطاع رســانی کام ب
عرضــه محصــول خــود امتنــاع کردنــد و از خریــد تضمینــی 

ــر فارســی ــد. خب ــاز اســتقبال نکردن پی

رئیــس ســازمان حسابرســی بــا بیــان اینکــه صورت هــای 
مالــی بانک هــا دارای اشــکال بــود و همیــن امــر، بانــک 
مرکــزی را بــر آن داشــت کــه دســتور اصــاح صورت هــای 
ــی  ــازی مال ــد بازس ــا بای ــت: بانک ه ــد، گف ــی را بده مال

شــوند. اکبــر ســهیلی پور گفــت: بانــک 
ــف  مرکــزی ســال گذشــته بانک هــا را مکل
ــزارش ســازمان  ــه بندهــای گ ــود ک ــرده ب ک
ــی خــود  ــای مال حسابرســی را در صورت ه
اعمــال کننــد؛ چــرا کــه صورت هــای مالــی 
آن هــا دارای اشــکاالتی بــود کــه گاهــی 
ــا رعایــت نکــردن اســتانداردهای  اوقــات، ب

ــه  ــت ک ــوان گف ــه نمی ت ــراه می شــد؛ البت حسابرســی هم
ایــن تطبیــق نداشــتن، جــرم اســت؛ ولــی نوعــی تخلــف 
بــه شــمار مــی رود. رئیــس ســازمان حسابرســی افــزود: 
در هــر حــال، اســتانداردهای حسابرســی در گــزارش 
صورت هــای مالــی بانک هــا مراعــات نشــده بــود و 

البتــه بــر اســاس بندهایــی کــه ســازمان در گزارش هــای 
ــر  ــا اث ــان بانک ه ــر روی ســود و زی ــود، ب خــود نوشــته ب
می گذاشــت؛ بــه هــر جهــت، بانــک مرکــزی همــان 
ــرده  ــت ک ــی درخواس ــازمان حسابرس ــه س ــی را ک اطاعات
را  آن هــا  و  خواســت  بانک هــا  از  بــود، 
ــط،  ــن ضواب ــاس ای ــر اس ــا ب ــرد ت ــزم ک مل
ــد.  ــزارش کنن ــود را گ ــی خ ــای مال صورت ه
ــا  ــث بانک ه ــه بح ــرد: البت ــح ک وی تصری
ایــن بــود کــه چــرا بانــک مرکــزی در طــول 
ــداده  ــام ن ــن کار را انج ــته ای ــال گذش ده س
ــا  ــاره درخواســت کــرده ت ــه یک ب ــون ب و اکن
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــی، ب ــای مال ــزارش صورت ه گ
ــت  ــن کار مقاوم ــام ای ــرای انج ــود و ب ــن ش IFRS تدوی
می کردنــد. بــه گفتــه ســهیلی پور در هــر حــال بایــد 
ــر گذاشــته  ــا اث ــر کار بانک ه ــم، ب ــم شــرایط تحری بپذیری
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ــاون، کار و  ــر کل تع ــد مدی ــدس نیرومن ــور مهن ــا حض ب
رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان و دیگــر مســئوالن 
ــان، جلســه  ــف کارگــری اســتان اصفه بخش هــای مختل
هماهنگــی و تدویــن برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه 
ــان  ــران اصفه ــگاه کارگ ــات باش ــالن اجتماع ــر در س کارگ
برگــزار شــد. پیــش از شــروع ایــن جلســه کــه بــر 
 محــور نمــود عمــل شــعار اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
و اشــتغال دور مــی زد، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــتان در جم ــی اس اجتماع
ــار  ــال 95 اظه ــکاری در س ــرخ بی ــدی ن ــش 5 درص کاه
ــرخ  ــه ن ــکاری اســتان ب ــرخ بی ــرای رســیدن ن داشــت: ب
متوســط کشــور و دســتیابی بــه شــعار »اقتصــاد مقاومتی، 
ــرای ســال  ــد و اشــتغال«، برنامه هــای متنوعــی را ب تولی
ســال های  بــا  متفــاوت  گرفته ایــم کــه  نظــر  در   96
گذشــته اســت و ســعی داریــم طــی جلســات گوناگــون 
ــری،  ــف کارگ ــدگان احــزاب و تشــکل های مختل ــا نماین ب

نقــش مشــارکت مردمــی را در اجــرای برنامه هــای هفتــه 
ــم. ــته کنی ــر از گذش ــر پررنگ ت کارگ
    کاهش نرخ بیکاری در استان

مهنــدس نیرومنــد، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــال  ــه در س ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــان، ب ــتان اصفه اس
گذشــته بالــغ بــر 67 هــزار شــغل در ســطح اســتان ایجــاد 
شــده، گفــت: نــرخ بیــکاری اســتان اصفهــان در تابســتان 
ســال گذشــته 17/5 درصــد بــوده کــه بــا کاهــش 5 
ــه 12/5  ــن ســال ب ــزان در زمســتان ای ــن می درصــدی ای
درصــد رســیده و مــا ســعی داریــم تــا در ســال 96 نــرخ 

بیــکاری در اســتان را کاهــش داده و بــه حداقــل برســانیم. 
ــغل  ــاد ش ــرای ایج ــرد: ب ــح ک ــد تصری ــدس نیرومن مهن
ــا  ــی ب ــه دســتگاه های دولت ــدار در ســطح کشــور، هم پای
ــد؛ اداره اقتصــاد  ــاش کنن ــد همــکاری و ت ــوا بای تمــام ق
دارایــی نبایــد خــود را جــدا بدانــد؛ اتــاق اصنــاف، تعــاون 
ــش  ــر نق ــن ام ــی در ای ــه ادارات دولت ــی و هم و بازرگان

ــد.  اساســی دارن
از  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  کل  مدیــر 
ــه،  ــان بی سرپرســت نمون ــروه کار، زن ــران، گ ــل کارگ تجلی
ــه  ــه ورزش و... در هفت ــان نمون ــه، حامی ــان نمون کارفرمای
کارگــر خبــر داد و افــزود: بــه طــور متوســط در هفتــه کارگر 
ــتان ها«،  ــتان ها و شهرس ــز اس ــتان »مراک ــطح اس در س
30 برنامــه همایــش بــه اجــرا درخواهــد آمــد کــه بخــش 
و  تشــکل های کارگــری  بــه  برنامه هــا  ایــن  عمــده 
کارفرمایــی واگــذار شــده تــا مشــارکت مردمــی را شــاهد 

باشــیم. 
    خالقیت و توانمندی کارگران

احمدرضــا پرنــده هفتــه کارگــر را فرصــت مناســبی بــرای 

ارائــه خاقیــت و توانمنــدی کارگــران خوانــد و گفــت: 
در هفتــه کارگــر برنامه هــای متنوعــی را در سرتاســر 
ــران  ــزود: کارگ ــه اف ــم. وی در ادام ــزار می کنی ــتان برگ اس
اجــرای  در  مؤثــری  نقــش  نــوآوری  و  بــا خاقیــت 
ــد و  ــد دارن ــره وری و تولی ــی، به ــاد مقاومت ــعار اقتص ش
ــر  ــش کارگ ــر زحمتک ــا قش ــت ت ــبی اس ــت مناس فرص
ــا مســئوالن در میــان بگذارنــد.  درخواســت های خــود را ب
ــه  ــه را در هفت ــران نمون ــل از کارگ ــده تجلی ــدس پرن مهن
ــزود:  ــد و اف ــوری خوان ــای مح ــه برنامه ه ــر ازجمل کارگ
ســال گذشــته 3 هــزار و 750 کارگــر در مرحلــه مقدماتــی 
بــه عنــوان کارگــران نمونــه ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه از 
ــع  ــه در قط ــرایط ک ــدان ش ــر از واج ــداد، 185 نف ــن تع ای
ــی و...  ــراع، بومی گرای ــادرات، اخت ــزان ص ــتگی، می وابس
نقــش اساســی داشــتند، در کمیته داوران بررســی شــدند؛ 
پیش بینــی می شــود از 11 کارگرنمونــه و 22 گــروه  کار 
نمونــه تجلیــل بــه عمــل آیــد و ایــن درحالــی اســت کــه از 
اســتان اصفهــان امســال 6 نفــر در بخش هــای صنعــت، 

ــوند.  ــی ش ــور معرف ــه کش ــاورزی ب ــات و کش خدم

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

سال 95، سال کاهش نرخ بیکاری و ایجاد 67 هزار شغل در استان اصفهان بود

حتما بخوانید!
373 درصد از وسایل ورزشی پارک ها... دوشنبه   21  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 401 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت جدید محصوالت سایپا

SE 131 سایپا

SE 132 سایپا
 20 میلیون 

و 737 هزار تومان

SE 111 سایپا
 21 میلیون

 و 67 هزار تومان

SE 141 سایپا
 19 میلیون 

و 637 هزار تومان

SX تیبا
 24 میلیون 

و 96۸ هزار تومان

تیبا 2
 27 میلیون 

و 4۵۸ هزار تومان

EX ساینا
 27 میلیون 

و ۸۸۸ هزار تومان

 20 میلیون 
و ۸37 هزار تومان

ورود گوجه سبز به بازار
رئیــس اتحادیــه میوه و ســبزی 
گفــت: طــی 3 روز آینــده گوجــه 

سبز وارد بازار می شود. 
از  مهاجــران  حســین  ســید 
کاهــش قیمــت ســیب درختــی 
و خیــار در بــازار خبــر داد و اظهار 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــت: قیم داش
ــال  ــده و در ح ــان ارزان ش ــار 500 توم ــی و خی ــیب درخت س
ــان  ــفید 6500 توم ــی س ــیب درخت ــرم س ــر کیلوگ ــر ه  حاض
و قرمــز 5500 تومــان بــه فــروش می رســد. وی قیمــت خیــار 
ــه ای را بیــن 1500  ــار بوت ــز 3000 تومــان و خی ــه ای را نی گلخان
تــا 2000 تومــان اعــام کــرد. رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی 
بــا بیــان اینکــه قیمــت پرتقال هــای وارداتــی غیرمجــاز بیــن 
ــال شــمال  ــت: قیمــت پرتق ــان اســت، گف ــا 9000 توم 8000 ت
ــان  ــا 7000 توم ــن 5000 ت ــی بی ــز کیلوی ــدار نی ــت و آب باکیفی
ــز  ــوب نی ــال جن ــرد: عرضــه پرتق ــه ک اســت. مهاجــران اضاف
بســیار کاهــش یافتــه و فصــل ایــن محصــول رو بــه پایــان 
ــا  ــن 5000 ت ــم بی ــوز را ه ــرم م ــر کیلوگ ــرخ ه ــت. وی ن اس
ــی  ــم کیلوی ــوی ه ــه داد: کی ــرد و ادام ــام ک ــان اع 5500 توم
ــس  ــد. رئی ــروش می رس ــه ف ــان ب ــا 5500 توم ــن 4000 ت بی
اتحادیــه میــوه و ســبزی دربــاره قیمــت نوبرانه هــا نیــز گفــت: 
هم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم چغالــه ریــز بیــن 25000 تــا 
40000 تومــان و چغالــه درشــت 15000 تومــان اســت. مهاجران 
ــا ورود محصــوالت ســاوه، گرمســار، کــرج  ــان اینکــه ب ــا بی  ب
و شــهریار قیمــت چغالــه کاهــش پیــدا می کنــد، افــزود: تــا 
10 تــا 15 روز آینــده، تولیــد ایــن نقــاط وارد بــازار خواهد شــد و 

قیمــت چغالــه بــه 4000 تــا 5000 هــم می رســد. مهــر

گوشت گوسفند ارزان شد
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی گفــت: قیمــت گوشــت 
ــه  ــش یافت ــان کاه ــزار توم ــا 1000 ه ــن 500 ت ــفندی بی گوس
اســت. علی اصغــر ملکــی از کاهــش حــدود 500 تــا 1000 
تومانــی قیمــت گوشــت گوســفندی در بــازار نســبت بــه هفتــه 
ــر  ــت ه ــون قیم ــت: هم اکن ــار داش ــر داد و اظه ــته خب گذش
ــن 34  ــازه داران بی ــرای مغ ــه ب ــدون دنب ــقه ب ــرم ش کیلوگ
تــا 35 هــزار تومــان و بــرای مصرف کننــدگان 38 هــزار 
ــود  ــواردی چــون افزایــش عرضــه و رک ــان اســت. وی م توم
ــه دالیــل کاهــش قیمــت گوشــت گوســفندی  ــازار را از جمل ب
ــفندی  ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی ــرد. رئی ــوان ک ــازار عن در ب
ــت  ــه جمعی ــم ک ــرار داری ــی ق ــون در فصل ــه داد: هم اکن ادام
ــده                            ــاد ش ــز زی ــه آن نی ــه و عرض ــش یافت ــبتا افزای دام نس

ــر فارســی اســت. خب

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری 

از امروز
پیش فــروش بلیــت دوره جدیــد قطارهــای مســافربری از صبــح 
امــروز )دوشــنبه( آغــاز شــد. در ایــن دوره پیش فــروش بلیــت 
ــان  ــا پای ــت ت ــی اول اردیبهش ــازه زمان ــافری ب ــای مس قطاره
خــرداد 1396 انجــام می شــود. طبــق اعــام راه آهــن جمهــوری 
اســامی ایــران، بلیــت دوره جدیــد از ســاعت 10 صبــح بــه طــور 
همزمــان بــه شــکل حضــوری و اینترنتــی فروختــه خواهــد شــد. 
متقاضیــان جهــت دریافــت بلیــت می تواننــد بــه یکــی از مراکــز 
ــایت  ــز س ــور و نی ــر کش ــار در سراس ــت قط ــاز بلی ــروش مج ف
اینترنتــی راه آهــن بــه نشــانی www.rai.ir مراجعــه کننــد. 
ــب  ــف جال ــن دوره تخفی ــرده در ای ــام ک ــن اع ــن راه آه همچنی
ــا 30 درصــد از ســوی شــرکت ها در بعضــی مســیرها  توجهــی ت

بــرای فــروش بلیــت ارائــه شــده اســت. راه آهــن

 چین، بزرگ ترین تولیدکننده 

محصوالت تقلبی در جهان
گزارشــی  در  اقتصــادی  همکاری هــای  و  توســعه  ســازمان 
ــش  ــی در بخ ــای تقلب ــب وکار کااله ــارت و کس ــی تج ــه بررس ب
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( پرداختــه و چیــن را 
بزرگ تریــن تولیدکننــده کاالهــای تقلبــی در ایــن بخــش اعــام 
کــرده اســت. در ایــن گــزارش اشــاره شــده طــی ســال 2013 در 
کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و همکاری هــای اقتصــادی، 
ــات و ارتباطــات حــدود 5.5 درصــد کل  ــاوری اطاع بخــش فن
ــارد  ــزار میلی ــادل 2.4 ه ــی مع ــه یعن ــن منطق ــزوده ای ارزش اف
دالر را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن گــزارش همچنیــن 
اشــاره دارد کــه صــادرات جهانــی محصــوالت ICT تولیدشــده از 
ــوده  ــا رشــد ســاالنه 6 درصــدی همــراه ب ــا 2013 ب ســال 2001 ت
ــه کشــور  ــارد دالر در ســال 2013 رســیده ک ــه 1.6 هــزار میلی و ب
چیــن تقریبــا صادرکننــده دوســوم از کل ایــن محصــوالت بــوده 
ــات  ــاوری اطاع ــوالت فن ــارت محص ــد و تج ــا تولی ــت. ام  اس
ــر  ــت. ب ــوده اس ــق ب ــز پررون ــان نی ــی در جه ــات تقلب و ارتباط
اســاس ایــن گــزارش، در ســال 2013 ارزش واردات محصــوالت 
ــده  ــرآورد ش ــارد دالر ب ــادل 143 میلی ــان، مع ــی جه ICT تقلب
ــوط  ــا مرب ــن کااله ــارت ای ــد تج ــط 6.5 درص ــور متوس ــه ط و ب
ــوع ارزش کل  ــه مجم ــی اســت؛ حــال آنک ــه محصــوالت تقلب ب
کاالهــای تقلبــی وارداتــی در جهــان در ســال 2013، 461 میلیــارد 
دالر بــوده کــه حــدود 2.5 درصــد از ارزش واردات کل محصــوالت 

ــد. ــکیل می ده ــال را تش ــن س ــان در ای جه

مسکن مهری ها:

 زیر بار افزایش قیمت نمی رویم
ــای  ــال در پروژه ه ــر انبوه ســازان فع طــی دو ســه ســال اخی
ــه گانه  ــتورکارهای س ــدا از دس ــاری ج ــد ب ــر، چن ــکن مه مس
خواســته اند  شهرســازی  و  راه  وزارت  از  قیمــت  افزایــش 
قیمــت ســاخت واحدهــای طــرح مذکــور را افزایــش دهــد. 
به تازگــی نیــز عضــو انجمــن انبوه ســازان اســتان تهــران 
 درخواســت مشــابهی را از وزارت راه و شهرســازی داشــته 
و گفتــه انبوه ســازان درخواســت تجدیدنظــر را در قیمــت 
ســاخت واحدهــای مســکن مهــر پردیــس دارنــد. ایــن 
مســئله واکنــش متقاضیــان مســکن مهــر را بــه  دنبال داشــته 
اســت. یکــی از متقاضیــان مســکن مهــر پردیــس در این بــاره 
گفــت:  تحــت هیــچ عنوانــی زیــر بــار افزایــش قیمــت 
نمی رویــم؛ یــک ریــال هــم بیشــتر نســبت بــه دســتورکارهای 

ــنیم ــم. تس ــت نمی کنی ــت، پرداخ ــش قیم افزای

 کاهش فروش فرش ماشینی
ــندگان  ــه فروش ــس اتحادی رئی
موکــت  و  ماشـــینی  فــرش 
گفــت: فــروش واحدهــای ایــن 
صنــف در عیــد امســال دســت کم 
ــه  ــبت ب ــد نس ــدود 30 درص ح
ســال قبــل کاهــش داشــته 

است. 
محمدهــادی کمالیــان اظهــار کــرد: امســال بــازار شــب عیــد 
ــا  ــت ب ــوان گف ــود و می ت ــی نب ــازار خوب ــینی، ب ــرش ماش ف

ــم.  ــن مواجــه بودی ــه پایی ــی رو ب ــازاری متوســط و حت ب
ــی  ــاید یک ــرد: ش ــوان ک ــئله عن ــن مس ــه یابی ای وی در ریش
از عمــده دالیــل ایــن موضــوع، فعالیــت مجموعه هایــی 
ــی  ــات آنچنان ــه تبلیغ ــدام ب ــم اق ــور دائ ــه ط ــه ب ــد ک باش
ــرای مشــتریان خــود در نظــر  ــی ب کــرده و مشــوق های خوب
ــه  ــا ب ــی اســت؛ ام ــا قانون ــن واحده ــه کار ای ــد. البت می گیرن
ــد  ــی دارن ــه توقعات ــز از اتحادی ــف نی ــای صن ــال اعض ــر ح  ه
ــا  ــته های آن ه ــات و خواس ــری توقع ــه پیگی ــزم ب ــا مل و م
هســتیم؛ چــرا کــه گاه بعضــی تبلیغــات می توانــد بــه دیگــران 
ــی کــه  ــر در وام های ــان ادامــه داد: اگ ــد. کمالی ــه وارد کن ضرب
ــه می شــود شــرایطی فراهــم  ــد کاال در نظــر گرفت ــرای خری ب
ــا  ــه نشــود، شــاید م ــراد گرفت ــی از اف شــود کــه ســود چندان
ــون  ــا اکن ــت بیشــتری داشــته باشــیم؛ ام ــم رقاب ــز بتوانی نی
ــرش  ــروش ف ــرای ف ــا ب ــی مجموعه ه ــه بعض ــرایطی ک ش
ــت را  ــه رقاب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــد ب ــر گرفته ان ــود در نظ خ

ایران جیــب دشــوار می کنــد. 

سایت فارسی هواوی راه اندازی شد
ــدازی نســخه  ــه راه ان ــدام ب ــران اق ــر شــرکت هــواوی در ای دفت
ــدازی نســخه  ــا راه ان ــرده اســت. ب فارســی وب ســایت خــود ک
فارســی وب ســایت هــواوی، کاربــران ایرانــی امــکان دسترســی 
ــه محصــوالت و ســرویس و خدمــات پــس از فــروش ایــن  ب
برنــد را خواهنــد داشــت. ایــن وب ســایت شــامل بخــش 
»گوشــی های همــراه«، »لپ تــاپ و تبلــت« و »گجت هــای 
پوشــیدنی« اســت کــه کاربــران می تواننــد از محصــوالت هــواوی 
روی ســایت دیــدن کــرده و گزینــه مدنظرشــان را انتخــاب کننــد 
و بــه ویژگی هــا و قابلیت هــای آن و حتــی مقایســه محصــوالت 
مختلــف دسترســی داشــته باشــند. در این وب ســایت همچنین 
ــروش  ــه ســرویس و خدمــات پــس از ف امــکان دسترســی ب
ــتیبانی«  ــش »پش ــه بخ ــه ب ــا مراجع ــران ب ــود دارد و کارب وج
ــدل  ــا م ــریال ی ــماره س ــردن ش ــا وارد ک ــد ب ــایت می توانن س
ــوردار  ــر برخ ــول مدنظ ــات محص ــرویس و خدم ــی از س گوش
 شــوند. دسترســی بــه ســایت فارســی هــواوی از طریــق لینــک 
ــت. اقتصــاد  Consumer.Huawei.com/fa امکان پذیــر اس

آنایــن

فیبر نوری در منازل، دیربازده اما پرکاربرد
ــی آن  ــازل و جایگزین ــه در من ــوری ب ــر ن ــروژه رســاندن فیب پ
ــات  ــش ســرعت ارتباط ــه افزای ــا توجــه ب ــل مســی ب ــا کاب ب
اینترنتــی، در ســال های اخیــر مــورد توجــه مســئوالن وزارت 
ــی  ــور چهارم ــدا اپرات ــه در ابت ــه و اگرچ ــرار گرفت ــات ق ارتباط
ــود،  ــه شــده ب ــروژه در نظــر گرفت ــن پ ــوان مجــری ای ــه عن ب
 امــا بــا توجــه بــه مشــکاتی بــا تأخیــر روبــه رو شــده 

و هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. 
ــای  ــه ج ــازل«، ب ــه من ــوری ب ــر ن ــروژه »فیب ــرای پ ــا اج ب
 کابــل مســی، فیبــر نــوری بــه کاربــران خانگــی، ادارات 
و مؤسســات ارائــه می شــود. طــرح اتصــال فیبــر نــوری کــه 
ســرعت ارتبــاط را در حــد چشــمگیری افزایــش می دهــد در 
کشــورهای مختلــف دنیــا انجــام شــده اســت؛ امــا جایگزینی 
فیبــر نــوری بــه جــای کابــل مســی زمانــی مقــرون بــه صرفــه 
خواهــد بــود کــه محتــوای دیجیتــال بســیار زیــادی بــر روی 
شــبکه ها تعریــف شــود و کاربــران نیــاز بــه داشــتن ســرعت 

بــاال را احســاس کننــد. 
محمدجــواد آذری جهرمــی، مدیــر عامــل شــرکت ارتباطــات 
ــوری  ــر ن ــاره فیب ــارات خــود درب ــن اظه زیرســاخت، در آخری
 FTTX اظهــار کــرده اســت: بایــد توجــه داشــت کــه در بحــث
ــرکت های  ــه ش ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــور وج ــاری در کش انحص
دارنــد  را   FTTC بخــش  در  فعالیــت  مجــوز   FCP 
و در نهایــت تنهــا یــک بخــش FTTH اســت کــه در انحصــار 
شــرکت ایرانیــان نــت قــرار دارد. وی ادامــه داد: در ایــن 
میــان نکتــه مهــم آنکــه ایــن طــرح نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
ــازده  ــس دیرب ــرمایه گذاری آن از جن ــوع س ــم دارد و ن عظی
اســت؛ امــا اکنــون آنچــه شــاهدیم آنکــه بیشــتر شــرکت ها از 
مخابــرات گرفتــه تــا شــرکت های FCP بــا وجــود ادعاهــای 
ــک  ــی ی ــد، ط ــرمایه گذاری دارن ــوزه س ــه در ح ــددی ک متع
ســال اخیــر ســرمایه گذاری عمــده ای انجــام نداده انــد. 
ــی  ــرار دارد در حال ــرایط ق ــن ش ــت در همی ــرکت ایرانیان ن ش
کــه مطلــوب آن اســت کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه 

ــنا ــود. ایس ــن ش ــی الزم تأمی ــرمایه گذاری و نقدینگ س

 37 درصد از وسایل ورزشی پارک ها 

نقص دارد
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت: 37 درصــد از 

وســایل ورزشــی پارک هــا دارای نقــص هســتند.
 نیــره پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه بایــد بــه ســمت مدیریــت 
کیفیــت حرکــت کنیــم، افــزود: اســتاندارد ویژگی هــای 
ــت دارای  ــا کیفی ــت؛ ام ــت اس ــک کاال و خدم ــه در ی پذیرفت
ــت،  ــب کاال و خدم ــت مناس ــتاندارد، قیم ــه اس ــار مؤلف چه

ــت.  ــوآوری در کارهاس ــرعت و ن س
پیروزبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ســال گذشــته 
ــان  ــده، خاطرنش ــن ش ــور تدوی ــتاندارد در کش ــزار اس 13 ه
ــورت  ــی ص ــای صنف ــد از واحده ــون بازدی ــک میلی ــرد: ی ک
گرفــت کــه کاالهایــی کــه دارای برچســب اســتاندارد جعلــی 
ــه اســتاندارد در بحــث  ــان اینک ــا بی ــد کشــف شــد. او ب بودن
طــور  بــه  بــازی  شــهرک های  و  ســی ان جی  آسانســور، 
جــدی وارد شــد، تأکیــد کــرد: 37 درصــد از وســایل ورزشــی 
پارک هــا نقــص دارد. رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــای اقتصــاد  ــی از مؤلفه ه ــرد: اســتاندارد، یک ــار ک ــران اظه ای
 مقاومتــی اســت و اگــر در عرصه هــای صنعتــی پیــاده شــود

ــد، بــه منصــه ظهــور   توقعــی کــه مقــام معظــم رهبــری دارن
می رسد. اقتصادآناین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

خرید تضمینی پیاز، دستور وزارتخانه کشاورزی

رئیس سازمان حسابرسی:

بانک ها باید بازسازی مالی شوند

بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست؟
مــروری بــر آمارهــای رســمی ارائه شــده، گویــای آن اســت کــه در ۱۰ مــاه اول ســال ۱3۹۵ بــه ترتیــب چیــن، امــارات متحــده عربــی و 

عــراق، بیشــترین حجــم صــادرات ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد. عکــس: مهــر
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حتما بخوانید!
ایجاد بیش از 13 هزار شغل در...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

و  یــزد  اصفهــان،  اســتان های  در  آجــا  نظامــی  ارشــد 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــت: ارت ــاری گف ــال بختی چهارمح
ــرد شــده و  ــدان نب ــاد وارد می ــزه زی ــران همیشــه باانگی ای
خوشــبختانه امــروز یــک ارتــش عقیدتــی اســت کــه فقــط 

در خدمــت خداســت.
 امیــر ســرتیب دوم محســن آذرافــروز کــه ســال گذشــته 
ــی آجــا در ســه اســتان منصــوب  ــه ســمت ارشــد نظام ب
شــده بــود، در اولیــن نشســت خبــری خــود بــا رســانه ها 
ــران  ــش ای ــروز ارت ــه ام ــت ک ــد داش ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
ــای  ــان و نیروه ــرا کارکن ــت؛ زی ــی اس ــش مردم ــک ارت ی
ــه دور  ــی ب ــف انقاب ارتــش همیشــه در صحنه هــای مختل
ــی  ــای جناح ــی و بحث ه ــداری سیاس ــه جانب ــر گون از ه
حضــور داشــته اند و ســربازان وظیفــه عــاوه بــر فراگیــری 
آموزش هــای نظامــی، ســایر مهارت هــای فنــی و حرفــه ای 
ــا پــس از خدمــت  ــد ت ــادگان آمــوزش می بینن ــز در پ را نی

ــازار کار باشــند.  ــه ب ــرای ورود ب ــارت ب خــود دارای مه
ــی را  ــن توانای ــش ای ــون ارت ــرد: اکن ــح ک ــروز تصری آذراف

ــزوم  ــورت ل ــوا و در ص ــی کل ق ــا اذن فرمانده ــه ب دارد ک
حتــی در خــارج از مرزهــای کشــور فعالیــت کنــد و همیــن 
ــت.  ــش اس ــا ارت ــا ب ــمنی خارجی ه ــبب دش ــا س ویژگی ه
ــلح  ــای مس ــش و نیروه ــروز ارت ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
بزرگ تریــن تولیدکننــده امنیــت در کشــور هســتند، گفــت: 
ــا  ــت مرزه ــن امنی ــر تأمی ــاوه ب ــروز ع ــش ام ــه ارت دغدغ
ــه  ــز توپخان ــه مرک ــوری ک ــه ط ــد و اشــتغال اســت؛ ب تولی
ــته  ــرباز در 8 رش ــه 330 س ــته ب ــال گذش ــان در س اصفه

ــه داد.  ــه ای ارائ ــی و حرف ــای فن ــف آموزش ه مختل
الــی  رزمایــش  برگــزاری  از  همچنیــن  آذرافــروز 
 بیت المقــدس در آینــده نزدیــک در اصفهــان خبــر داد 
ــش از  ــه روز ارت ــزات ب ــواع تجهی ــور ان ــن مان ــت: در ای و گف

ــد. ــد ش ــش خواه ــزری آزمای ــای لی ــه گلوله ه جمل
    رونمایی از تجهیزات جدید

در ادامــه ایــن نشســت حجت االســام ســید عبــاس 
قریشــی، هماهنگ کننــده عقیدتـی سیاســـی ارتــش در 
ــه  ــاری ب ــال بختی ــزد و چهارمح ــان، ی ــتان های اصفه اس
برنامه هــای هفتــه ارتــش کــه از 21 فروردین مــاه بــه اجــرا 
می رســد، اشــاره کــرد و گفــت: محفــل انــس بــا قــرآن در 

واحدهــای مختلــف ارتــش، ســخنرانی پیــش از خطبه های 
نمــاز جمعــه در سراســر اســتان اصفهــان توســط فرماندهان 
ــان، آران  ــهرهای کاش ــلح در ش ــای مس ــش، رژه نیروه  ارت
ــکاف  ــوی اعت ــم معن ــزاری مراس ــهرضا، برگ ــدگل و ش و بی
ــا امــام جمعــه  ــدار ب ــوران ارتــش، دی ــان و پای ــرای کارکن ب
و رونمایــی از تجهیــزات و ســاح های جدیــد از جملــه 

ــت.  ــه اس ــن هفت ــای ای برنامه ه
ــرارگاه  ــده ق ــی، فرمان ــن ســرهنگ ابوالفضــل توکل همچنی
ــوری را  ــای کش ــام ظرفیت ه ــزود: تم ــزی، اف ــد مرک پدافن
بــه کار می گیریــم تــا امنیــت هوافضــای ایــن ســه اســتان 
را تأمیــن کنیــم. همچنیــن در روز 29 فروردیــن 100 هواپیمــا 
از اصفهــان بــرای شــرکت در مراســم رژه بــه تهــران اعــزام 

می شــوند.
ــده  ــف، فرمان ــی عفی ــرهنگ عل ــه س ــن جلس ــه ای در ادام

ــرای 29  ــت: ب ــز گف ــان، نی ــروز اصفه ــارم هوانی ــگاه چه پای
فروردیــن کــه روز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اســت 
3 بالگــرد شــنوک کــه بــا تخصــص نیروهــای فنــی ارتــش 
ــد.  ــد ش ــزام خواه ــران اع ــه ته ــرای رژه ب ــده ب ــاده ش آم
همچنیــن هواپیمــا 214 نیــز از اصفهــان بــرای شــرکت در 

ــود. ــزام می ش ــران اع ــه ته ــم رژه ب مراس
    مقابله با هر نوع تهدید

 فرمانــده پایــگاه هشــتم شــکاری اصفهــان گفــت: امــروز 
ــگ  ــا کســی ســر جن ــران ب ــوری اســامی ای ــش جمه ارت
نــدارد؛ امــا آمــاده مقابلــه بــا هر نــوع تهدیــدی اســت و اگر 
ــروی  ــه باشــد، نی ــد از ســوی کشــورهای منطق ــن تهدی ای

ــا ایــن تهدیــدات اســت. ــه ب هوایــی ایــران آمــاده مقابل
ــه  ــاره ب ــا اش ــوش ب ــعود روزخ ــرتیپ دوم مس ــر س  امی
اینکــه در روز ارتــش دســتاوردهای نیــروی هوایــی در 
نمایشــگاهی در تهــران بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد، 
ــد  ــی و تولی ــای حرارت ــای نقطــه زن، راکت ه ــت: بمب ه گف
قطعــات هواپیمــا، از جملــه دســتاوردهای مثال زدنــی 

ــت.  ــش اس ــی ارت ــروی هوای نی
ــا  ــه ب ــران در مقایس ــی ای ــروی هوای ــوان نی ــاره ت وی درب
ــش  ــروز ارت ــت: ام ــه گف ــی کشــورهای منطق ــروی هوای نی
ــوع تهدیــدی اســت و اگــر  ــا هــر ن ــه ب ایــران آمــاده مقابل
ــروی  ــه باشــد، نی ــد از ســوی کشــورهای منطق ــن تهدی ای
هوایــی ایــران بــه آن پاســخ می دهــد؛ امــا اگــر تهدیــدات 
ــای  ــش راه ه ــی ارت ــروی هوای ــد، نی ــه باش ــر از منطق فرات
ــد  ــش خواه ــدات در پی ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــری را ب دیگ

ــت. گرف

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری:

 دغدغه ارتش عالوه بر تأمین امنیت 
تولید و اشتغال است

 هنرمندان اصفهان با شهدا 

تجدید میثاق کردند
ــر  ــه هن ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
از  انقــاب اسـامـــی جمعــی 
ــان  ــدان، مســئوالن و کارکن هنرمن
دســتگاه های مختلــف اســتان 
ــا حضــور در گلســتان  ــان ب اصفه
ــهدا  ــا ش ــهر ب ــن ش ــهدای ای ش
تجدیــد میثــاق کردنــد. هنرمندان 
ــا  ــف ب ــتگاه های مختل ــان دس ــران و کارکن ــوزان، مدی دانش آم
گذاشــتن شــاخه های گل بــر مــزار شــهدای انقــاب، دوران 
دفــاع مقــدس و گمنــام در گلســتان شــهدای اصفهــان با شــهدا 
میثــاق بســتند. در ایــن مراســم داریــوش فروغــی عضــو هیئــت 
ــاع  ــران دوران دف ــی از ایثارگ ــان و جمع علمــی دانشــگاه اصفه
ــان در  ــتگی جوان ــرات و از خودگذش ــان خاط ــه بی ــدس ب مق

هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس پرداختند. 
ــدس  ــاع مق ــد دف ــهید هنرمن ــج ش ــواده پن ــن از خان همچنی
ــول  ــاعدی، رس ــب هللا س ــرادی، حبی ــت هللا م ــای حج ــه نام ه ب
ــد.  ــل ش ــت تجلی ــم عدال ــری و رحی ــی باباصف ــی، احدعل هال
رونمایــی از کتــاب ســتاره های هنــر، زندگینامــه و خاطــرات 100 
شــهید هنرمنــد کــه توســط ســازمان بســیج هنرمنــدان و حــوزه 
هنــری اســتان اصفهــان تهیــه شــده، از دیگــر برنامه هــای ایــن 

مراســم بــود. ربیــع

استاندار کرمان:

روند اشتغال در کرمان قابل دفاع است
اســتاندار کرمــان گفــت: رونــد اشــتغال در اســتان کرمــان قابــل 
دفــاع اســت؛ چــرا کــه طبــق آمــار ســازمان برنامــه و بودجــه در 
یــک دهــه 1375 تــا 1385 میــزان اشــتغال اســتان 23 هــزار و 
802 شــغل و در بــازه پنــج ســاله 1385 تــا 1390، ایــن میــزان 
12 هــزار و 801 شــغل بــوده و تنهــا در ســال 1395 ایــن میــزان 

بــه 31 هــزار و 500 شــغل رســیده اســت. 
علیرضــا رزم حســینی در آســتانه میــاد امیرالمومنیــن علــی)ع( 
در دیــدار نــوروزی بــا همــکاران اســتانداری کرمــان ضمــن 
ــه همــه  ــا اشــاره ب ــاد مــاه رجــب ب ــد و اعی تبریــک ســال جدی
ــتان  ــت اس ــزود: مدیری ــال 95 اف ــای س ــیرینی ها و تلخی ه ش
ــارات اســتان در مســیر  ــوان، بضاعــت و اختی ــان در حــد ت کرم
ــه  ــاره ب ــا اش ــی رود. وی ب ــش م ــتان پی ــی اس ــعه و آبادان توس
اقدامــات ســال گذشــته در حوزه هــای مختلــف در ســطح 
اســتان کرمــان گفــت: در کنــار موفقیت هــا و توفیقــات گذشــته 
ــرار داد.  ــتی ها ق ــا و کاس ــان خطاه ــردم را در جری ــتی م بایس
وی درخصــوص مســائل اقتصــادی، آســیب های اجتماعــی 
طرح هــای عمرانــی و وضعیــت معیشــت مــردم گفــت: در ایــن 
حوزه هــا جــا بــرای کار بســیار اســت و اســتان کرمــان در مســیر 

ــا ــرار دارد. ایرن ــه ق ــعه همه جانب توس

اخبار کوتاه

 نرخ تاکسی در سال 96 

هنوز هیچ افزایشی نداشته است
ــازمان  ــی س ــاون اجرایــ معـــ
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
ــی در  ــرخ تاکس ــرد: ن ــد ک تاکی
ســال 96 هنــوز هیــچ افزایشــی 
نداشــته و چنانچــه راننــدگان 
تاکســی اقــدام بــه افزایــش 
خودســرانه کرایه هــا کننــد بــا 

آن ها برخورد قانونی انجام می شود. 
ــال  ــی در س ــرخ تاکس ــرد: ن ــار ک ــر اظه ــیدرضا جعفریان ف س
ــه  ــا ب جــاری تعییــن شــده و در دســت کارشناســی اســت ت
مراجــع مربوطــه ارســال و پــس از تصویــب فرمانــداری 
ــه  ــرخ کرای ــن ن ــد تعیی ــوص رون ــود. وی درخص ــی ش اجرای
تاکســی ها تصریــح کــرد: نــرخ کرایــه ابتــدا در ســازمان 
ــارت اســت از متوســط  ــه عب ــی ک ــق فرمول تاکســیرانی مطاب
پیمایــش روزانه تاکســی، محاســبه ســرعت متوســط تاکســی 
ــده در  ــه و رانن ــیله نقلی ــا وس ــط ب ــه مرتب ــای روزان و هزینه ه
ــت های  ــورم و سیاس ــرخ ت ــا ن ــراه ب ــت کاری هم ــک نوب ی
اقتصــادی و میــزان افزایــش حقــوق کارگــران و کارمنــدان بــه 
ــده  ــرخ تعیین ش ــه داد: ن ــر ادام ــد. جعفریان ف ــت می آی دس
پــس از بررســی کارشناســانه بــه شــورای ســازمان و پــس از 
ــا  ــه شــورای اســامی شــهر ارجــاع داده می شــود ت ــد ب تأیی
در صــورت تصویــب در شــورای اســامی شــهر بــه فرمانــداری 
ارســال و پــس از تصویــب در فرمانــداری اجرایــی شــود. ایمنا

 ایجاد بیش از 13 هزار شغل 

در چهارمحال و بختیاری
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از ایجــاد اشــتغال بــرای 13 
هــزار و 800 نفــر در ســال گذشــته در ســطح اســتان خبــر داد. 
ــع  ــع موان قاســم ســلیمانی دشــتکی در ســتاد تســهیل و رف
تولیــد اســتان اظهــار کــرد: ســال گذشــته زمینــه اشــتغال 13 
ــه  ــی س ــن ط ــم و همچنی ــتان فراه ــر در اس ــزار و 800 نف ه

ســال اخیــر 38 هــزار شــغل در اســتان ایجــاد شــد. 
ــرد  ــام ک ــد اع ــال 94 را 36 درص ــارکت در س ــرخ مش وی ن
ــید  ــد رس ــه 40 درص ــم ب ــن رق ــته ای ــال گذش ــت: س  و گف
ــه 60  ــن ده ــای ورود متولدی ــه معن ــم ب ــن رق ــش ای و افزای
و 70 بــه بــازار کار و افزایــش تعــداد متقاضیــان جویــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــت. اس کار اس
ــورهای  ــتان در کش ــراد اس ــدادی از اف ــته تع ــه در گذش اینک
ــح  ــد، تصری ــت بودن ــغول فعالی ــارس مش ــج ف ــوزه خلی ح
کــرد: در حــال حاضــر بــا ورود نیروهــای کار ارزان قیمــت 
از کشــورهای خــارج، ایــن افــراد بــه اســتان بازگشــتند 
ــده  ــکاری ش ــرخ بی ــش ن ــث افزای ــز باع ــل نی ــن عام  و ای

است. ایسنا

اخبار کوتاه

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

کارشــناس امــور فرهنگــی اداره تبلیغــات اســامی برخوار 
از اجــرای طــرح بــا قــرآن در زالل اعتــکاف در ســطح ســه 

مســجد این شهرســتان خبــر داد. 
احمــد راکــی افــزود: ایــن طــرح بــا 
هــدف ترویــج فرهنــگ قرآنــی همزمــان 
ــتان  ــکاف در شهرس ــن اعت ــاز آیی ــا آغ ب
ــه  ــاد عاق ــود. ایج ــرا می ش ــوار اج برخ
و مأنــوس شـــدن  شـرکت کننـــدگان در 
ــرآن و  ــا ق ــکاف ب ــوی اعت ــم معن مراس
ــداف  ــه اه ــای انسان ســاز از جمل آموزه ه

ــت. ــرح اس ــن ط ــر ای دیگ
 وی اظهــار داشــت: ایــن طــرح بــا پنــج محــور در ســطح 
ــرای  ــاز، اج ــت نم ــاح قرائ ــود؛ اص ــزار می ش ــور برگ کش
ــر  ــرآن در روز آخ ــاوت ق ــرآن و اذان، ت ــده ق ــاوت زن ت
ــرآن  ــه از ق ــک صفح ــی ی ــل عموم ــاوت ترتی ــرای ت اج

ــی  ــابقه قرآن ــن مس ــرآن و همچنی ــاوت ق ــه ت و برنام
ــت  ــا محوری ــکاف« ب ــرآن در زالل اعت ــا ق ــوان »ب ــا عن ب
ُحجــرات«  و  َدهــر  مفاهیــم ســوره های  و   »ترجمــه 
و »متــن و ترجمــه خطبــه متقیــن معــروف بــه خطبــه 
ــرا  ــکاف اج ــم اعت ــار در مراس ــن ب ــرای اولی ــام«، ب هم

می شــود. 
کارشــناس امــور فرهنگــی اداره تبلیغــات 
ــجد  ــرد: 25 مس ــوان ک ــوار عن ــامی برخ اس
ــزاری مراســم  ــرای برگ ــن شهرســتان ب در ای
ــن  ــده و ای ــاده ش ــکاف آمـ ــوی اعتـ  معنــ
مراســم از نمــاز صبــح روز 13 رجــب مصــادف 
ــه روز در  ــدت س ــه م ــاه ب ــا 22 فروردین م ب
ــجد در  ــار مس ــاد، چه ــهر دولت آب ــجد در ش ــت مس هش
ــه  ــاپورآباد، س ــهر ش ــجد در ش ــورزوق، دو مس ــهر خ ش
ــاد، ســه مســجد در کمشــچه   مســجد در شــهر حبیب آب
و در شــهرهای دســتگرد و محســن آباد و ســین هــر 

ــود. ــزار می ش ــجد برگ ــک مس ــدام ی ک

اجرای طرح با قرآن در زالل اعتکاف در شهرستان برخوار
ــارکت های  ــی و مش ــور اجتماع ــر ام مدی کیمیای وطن

مردمــی شــهرداری اصفهــان از برگــزاری جشــنواره فرهنگی 
پیشــگیری از اعتیــاد خبــر داد و گفــت: بیــش از 280 
مدرســه در دوره متوســطه در شــهر اصفهــان، میزبــان ایــن 

جشــنواره در قالب های اجرایی متنوعی خواهند بود. 
ــت های  ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــر ب مهدویان ف
اتخاذشــده در رابطــه بــا کنتــرل پدیــده 
شــوم اعتیــاد در ســطح جامعــه گفــت: 
تاکنــون  اســامی  انقــاب  ابتــــدای  از 
سیاســت های مختلفــی بــه منظــور مقابلــه 
ــاد اتخــاذ شــده کــه  ــده شــوم اعتی ــا پدی ب
بــا  مقابلــه  ایــن سیاســت ها،  از  یکــی 

ــوده   عرضــه مــواد مخــدر و کنتــرل قاچــاق مــواد مخــدر ب
است. 

مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
ــا  ــن راه حــل در رابطــه ب ــه مهم تری ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
مقابلــه بــا پدیــده اعتیــاد، پیشــگیری و ارائــه آموزش هــای 

درســت بــه نوجوانــان و جوانــان خواهــد بــود، گفــت: 
سیاســت های مقابلــه بــا عرضــه و درمــان معتــادان گرچــه 
ــی بی شــک در  ــود، ول سیاســت هایی الزم االجــرا خواهــد ب
ــر اســاس  ــود و ب ــاد کافــی نخواهــد ب ــا اعتی ــه ب امــر مقابل
پژوهش هــای انجام شــده، بهتریــن راه حــل در کنتــرل 
و مقابلــه بــا اعتیــاد، پیشــگیری و ارائــه 
ــراد  ــوم اف ــه عم ــر ب ــر ثم ــای مثم آموزش ه
جامعــه، به ویــژه نوجوانــان و جوانــان خواهــد 

بــود.
 مهدویان فــر ادامــه داد: دســتورکار اصلــی 
حــوزه اجتماعــی شــهرداری اصفهــان در ســال 
ــن  ــوده و در همی ــاد ب ــگیری از اعتی 96، پیش
راســتا، جشــنواره فرهنگــی پیشــگیری از اعتیــاد بــا حضــور 
ــکاری  ــا هم ــطه دوم ب ــه دوره متوس ــش از 280 مدرس بی
آمــوزش  اداره کل  بدنــی و ســامت  تربیــت   معاونــت 
و پــرورش اســتان در ســطح شــهر اصفهــان برگــزار خواهــد 

شــد.

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 951034 به آقای عباس 

سجادی و امیر حسین سجادی و نوشین سجادی همگی فرزندان علی اکبر خوانده پرونده فوق الذکر 

که مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن منیژه شیروانی فرزند رضا و امیر حسین سجادی 

فرزند علی اکبر به خواسته افراز نسبت به 1/3 از شش دانگ زمین مزروعی به پاک 445/738 در 

جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 ساعت 9 صبح در 

دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت 

کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعام و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا 

رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نیخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه 

مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون ا د م دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج شود.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1/م الف به تاریخ 96/01/14

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 940651 به آقای سعید 

نیکبخت فرزند علی اکبر خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن 

آقای حمید کثیری فرزند احمد با وکالت رضا فروزان مهر و امیر حسین مهرداد امرالهی  به خواسته 

باشد اخطار می  تادیه  در جریان رسیدگی می  تاخیر  مطالبه وجه و هزینه های دادرسی و خسارت 

نماید که برای روز دو شنبه مورخ 1396/03/13 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی 

حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 

نمود جهت  اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد  اال تصمیم مقتضی  و  دارید  ارسال  و  اعام  مربوطه 

دریافت نیخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق 

ماده 73 قانون ا د م دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار درج شود.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1/م الف به تاریخ 96/01/14

دادنامه
خواهان: سید بهرام عقیلی با وکالت حمیدرضا هادی خوانده: مریم نیل پر 2- علیرضا احمدی 3- جعفر 

احمدی 4- صدیقه طالب همگی مجهول المکان خواسته ها: الزام به انتقال  گردشکار: پس از جری 

تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و 

به شرح زیر صدور رای می گردد.  رای شورا در خصوص سید بهرام عقیلی با وکالت حمیدرضا هادی به 

طرفیت 1- مریم نیل پر 2- علیرضا احمدی 3- جعفر احمدی 4- صدیقه طالب همی مجهول المکان 

1- الزام به انتقال رسمی 3 دانگ سند خودرو ولوو اف 12 به شماره انتظامی 992 ع 79 ایران 23 و 

2- واگذاری امتیاز قیر کش به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله با این توضیح که حسب 

قولنامه شماره 212 مورخ 93/12/02 فی ما بین خواهان و مورث خواندگان مرحوم مجتبی احمدی 3 

دانگ خودرو موضوع دعوا به خواهان منتقل شده است. بنابر استعام به عمل آمده از اداره راهور ناجا به 

تاریخ 95/06/20 و تصویر برگ سبز سند مالکیت حاکی مورث خواندگان نسبت به سه دانگ از خودرو در 

سیستم راهور می باشد و کواهی حصر وراثت به شماره 825 و تاریخ 95/02/25 موید فوت فروشنده و 

وراث بودن خواندگان دارد و خواندگان علی رغم نشر آگهی در جلسه حاضر نشده و دفاع قابل قبولی ارایه 

ننموده اند: علی هذا دعوای خواهان را نسبت به خواسته اول وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 

قانون آیین دادرسی مئنی و مواد 219 و 220 و 362 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان 

به قائم مقامی از مرحوم مجتبی احمدی به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال 

رسمی 3 دانگ سند خودرو ولوو اف 12 به شماره انتظامی 992 ع 79 ایران 23 و نیز پرداخت بالسویه 

مبلغ 880000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1800000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعام می گردد. در 

خصوص خواسته دوم نظر به استرداد دادخواست در این بخش مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین 

دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1/م الف به تاریخ 96/01/14

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای سید حسین حسینی حبیب اله 

بیگی محمد علی شفیعی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/897 ثبت و برای روز 96/02/17 ساعت 

17:15 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا برحسب ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود 

و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 

محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/11/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای علیرضا احمدی آزاده احمدی سید 

روز 96/02/17 ساعت 17:30  برای  و  ثبت   95/901 به کاسه  این شورا تسلیم که  به  حسین حسینی 

وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا برحسب ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود 

و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 

محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/10/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای مهدی کامرانی به این شورا تسلیم 

که به کاسه 95/809 ثبت و برای روز 96/02/17 ساعت 17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا برحسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 

حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/12/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای حسین کامرانی به این شورا تسلیم 

که به کاسه 95/943 ثبت و برای روز 96/03/02 ساعت 17:45 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا برحسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 

حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/09/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به طرفیت قاسم  ریال   60000000 استرداد مبلغ  به خواسته  لقمانی دادخواستی  السادات  خانم ریحانه 

جامه خورشید به این شورا تسلیم که به کاسه 95/14 ثبت و برای روز 96/03/10 ساعت 05:15 وقت 

رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا برحسب ماده 73 قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از 

دفتر شورا  به  دادخواست و ضمائم  ثانی  دریافت نسخه  آید جهت  به عمل می  خوانده مذکور دعوت 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 

محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/11/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 19/968 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

قانون  اجرای  در   1395/10/14-7004880 شماره  رای  بموجب  ثبتی  وپرونده  سوابق  طبق  اصفهان که 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای دادخواه شمس ارمندی فرزند ولی در جریان ثبت 

اخیرماده  به دستور قسمت  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  تحدید حدود  وعملیات  است 

روزپنج شنبه مورخ 1396/2/14  در  تحدید حدود پاک مرقوم  نامبرده  تقاضای  ثبت وطبق  15قانون 

ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 

گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :1396/1/21  018/م الف  مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

دادنامه
فرزند  جعفری کلیشادی  اصغر  آقای  وکالت  با  محمدقلی  فرزند  افتخار  اله  هدایت  آقای   : خواهان 

حسنعلی به نشانی اصفهان – سه راهی سیمین – اول بلوار کشاورز – روبروی مسجد انبیا- ساختمان 

دی – واحد 9 شرقی خوانده : آقای مهدی برومند فرزند دروهان به نشانی اصفهان – خ فردوسی نبش 

منوچهری پ130 خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3 مطالبه 

وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای هدایت اله افتخار فرزند 

محمدقلی با وکالت آقای اصغر جعفری به طرفیت آقای مهدی برومند فرزند دروهان به خواسته مطالبه 

مبلغ سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک با شماره 5904624 عهده بانک سامان و مطالبه کلیه 

خسارت های قانونی شامل خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل – دادگاه با توجه 

به – 1- تصویر مصدق چک موصوف و گواهی عدم پرداخت آن با شماره 028885 که داللت برامضای 

چک توسط خوانده و اشتغال ذمه وی می کند 2- بقای اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در دست 

خواهان 3- حاضر نشدن خوانده در جلسه رسیدگی و نیز ارسال نکردن الیحه دفاعی خود شخصا یا با 

معرفی وکیل دادگستری – دعوی مطروح را وارد دانشته و لذا مستند به مواد 198 و 519 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 249 – 304 – 310 – 313 

– 314 – و 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده واحده قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده 2 

قانون اصاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 – حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 

سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارت های قانونی شامل هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک از تاریخ مندرج در چک لغایت زمان اجرای حکم که 

در زمان اجرا ، توسط اجرای احکام متناسب با شاخص تورم حساب می شود را صادر و اعام می دارد ، 

رأی صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و ظرف 

بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است . 

دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان – محمد نورانی 

دادنامه
خواهان : آقای اسماعیل اسدی اجگردی فرزند حشمت اله به نشانی شهر بهاران – اجگرد روبروی ک 

مولوی خواندگان : 1- آقای مجتبی زینعلی خوزانی فرزند بهرام به نشانی شهرستان فاورجان روستای 

افجد خ ابوریحان ک گلزار شهدا 2- خانم محبوبه سلطانی فرزند عباس به نشانی اصفهان خ مولوی 

خ 110 ک سامان بن اول سمت راست پ2 خواسته : مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رأی می نماید .  رأی دادگاه  درخصوص دادخواست 

آقای اسماعیل اسدی اجگردی فرزند حشمت اله به طرفیت خانم محبوبه سلطانی فرزند عباس به 

خواسته مطالبه مبلغ سیصدو بیست میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 155890 عهده 

بانک ملی شعبه نورباران از حساب جاری 110293601002 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر 

تأدیه ، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اصول مستندات در ید خواهان وارد می باشد 

و بقاء اصول مستندات حکایت و مؤید مدیونیت خوانده است و اینکه خوانده با وصف اباغ در جلسه 

دادرسی حاضر نشده و دفاع و ایرادی به خواسته خواهان ننموده است و با وصف تجریدی بودن چک 

حال با این و لحاظ تمامی قرائن و امارات دعوی خواهان وارد می باشد و مستندًا به مواد 198 – 519 

– 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 

ماده 2 قانون چک خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 

به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول محکوم به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 

حق خواهان می نماید . همچنین در خصوص این قسمت از دادخواست خواهان فوق به طرفیت آقای 

مجتبی زینعلی فرزند بهرام به خواسته مطالبه مبلغ فوق الذکر با استناد یک فقره سند عادی تنظیمی 

به تاریخ 1394/06/24 که مصون از ادعای جعل و انکار و تردید قرارگرفته است اعام می نماید با توجه 

به اینکه خوانده اخیرالذکر )مجتبی زینعلی(در ذیل سند عادی مذکور تعهد نموده در صورت پاس نشدن 

بر محکومیت  رای  قانون مدنی   10 ماده  به  استناد  با  دادگاه  باشد  برعهده وی  آن  پرداخت  فوق  چک 

خوانده اخیرالذکر به پرداخت مبلغ فوق الذک به نحو تضامن با خوانده ردیف اول در حق خواهان می 

نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی که ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز نیز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان خواهد 

بود . نسبت به خوانده ردیف دوم رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان است . 

میثم جمالی – رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان.

آگهی مزایده اموال منقول
اجرائی   950389 شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  احکام  اجرای 

رهنما  محسن  آقای  له  و  خراسانی  مصطفی  مدیریت  به  سپاهان  پویان  سازه  شرکت  علیه  موضوع 

تیپ  فنگ  دانگ  کشنده  کامیون  دستگاه  یک  فروش  منظور  به   96/02/02 تاریخ  در  یزدآبادی 

EWLNGI4251IA3-99964 مدل 1390 به شماره انتظامی 583ع64-ایران23 به رنگ سفید روغنی 

، تعداد 3 محور تعداد چرخ 10 عدد و ظرفیت 40 تن از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 

اجرای احکام شهبه سوم دادگاه حقوقی فاورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 

تومان(  میلیون  پنج  و  ریال )هشتاد  میلیون  پنجاه  و  مبلغ هشتصد  به  دادگستری  کارشناس رسمی 

ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از 

موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه 

مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند .

اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فاورجان 

آگهی متهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره    9609983722600026: پرونده  شماره    9610113722600034  : نامه  شماره 

960027  تاریخ تنظیم : 1396/01/19  شکات  : 1- شبکه بهداشت و درمان گلپایگان و 2 –کامران مولوی  

متهم : خانم اشرف احمدی   اتهام   : ایراد ضرب و جرح عمدی و اخال در نظم عمومی ، توهین و 

فحاشی به مامور دولت حین انجام وظیفه   با توجه  به اینکه متهم  مذکور از طریق این شعبه تحت 

تعقیب بوده و دسترسی  به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در 

راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی راجع 

قرار  و  غیابا رسیدگی  اینصورت  غیر  در   . باز پرسی گلپایگان حاضر گردد  در شعبه دوم  اتهام خود  به 

مقتضی  صادر میگردد . 

مدیر دفتر شعبه دوم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گلپایگان  م الف 25

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شعبه  بایگانی  شماره    9509983720300359: پرونده  شماره    9510103720316903  : نامه  شماره 

اصغر  و  داودوندی  عباس  و  داودوندی  داود   : خواهان     1395/12/22  : تنظیم  تاریخ    950359  :

و  داودوندی  علی  قیفر  و  داودوندی  علی  و  داودوندی   اکبر  و  داودوندی  علی  حیدر  و  داودوندی 

سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  محمدی  کبری  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  داودوندی  اکرم 

و  نامه  مبایعه  ارائه کپی مصدق  امضاء ضمن  دفتر خانه جهت   در  پاک 13/429 بخش 4و حضور 

نموده  شهرستان گلپایگان  شهرستان   عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طرفین  مورث  ورثه  انحصار  گواهی 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در 

به کاسه 9509983720300359 ثبت گردیده که وقت رسیدگی جهت اجرای قرار  و  ارجاع  گلپایگان 

المکان  مجهول  علت   به    . است  شده  تعیین  صبح   10/45 ساعت  و   1396/02/27 آن  کارشناسی 

بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

النتشار آگهی می شود   انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 

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

 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت اجرای قرار کارشناسی حاضر

 گردد .  

شعبه دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان گلپایگان  م الف 691 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 : شعبه  بایگانی  شماره    9509983720300851: پرونده  شماره    9610103720300486  : نامه  شماره 

950851  تاریخ تنظیم : 1396/01/17  خواهان  : جواد قهاری دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 –زهرا 

قهاری  فرزند حبیب 2 – حبیب قهاری  فرزند غامحسین 3 – احمد سهرابی فرزند اسداله  به خواسته 

صدور حکم مبنی بر استرداد الشه چک به مبلغ 400 ) چهار صد ( میلیون ریال به انضمام جمیع خسارات 

دادرسی به دادرسی  به دالیل و مدارک 1 – استماع شهود 2 – اقرار خواندگان در پرونده کاسه 941940 

ک 101 تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

به کاسه  و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  دادگستری شهرستان گلپایگان   ) دادگاه عمومی ) حقوقی  دوم 

9509983720300851 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1396/03/03 و ساعت 11 صبح تعیین شده است 

.  به علت  مجهول المکان بودن خوانده  زهرا قهاری فرزند حبیب و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 

73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیر النتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

جهت اجرای قرار کارشناسی حاضر گردد .  

شعبه دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان گلپایگان  م الف 23 

مدارس متوسطه اصفهان، میزبان جشنواره فرهنگی پیشگیری از اعتیاد

سنا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
تغییرات جدید در صداوسیما

M.Mirzatorabi@eskimia.ir
سیدمحسن میرزاترابیسرویس فرهنگ

بهتریــن فیلــم ســی وپنجمین جشــنواره فجــر ایــن روزهــا 
در حــال اکــران نــوروزی اســت. مهدویــان، کارگــردان 
ــدون  ــار ب ــن ب ــران، ای ــینمای ای ــتعداد س ــا اس ــوان و ب ج
ــت.  ــده اس ــینما آم ــه س ــود ب ــر خ ــن اث ــا بهتری ــک ب ش
»ماجــرای نیمــروز« بعــد از »ایســتاده در غبــار«، دومیــن 
ــن  ــخ و  ای ــت تاری ــت. روای ــان اس ــینمایی مهدوی ــر س اث
ــده  ــان ش ــد مهدوی ــی برن ــه نوع ــازی ب ــبک از فیلمس س

ــت. اس
    روایت

ــران  ــخ معاصــر ای ــه تکــه ای از تاری »ماجــرای نیمــروز« ب
ــه  ــی ک ــن 60؛ زمان ــا بهم ــن ت ــردازد. از فروردی ــز می پ عزی
بنی صــدر عــزل می شــود و چهــره ننگیــن و منافقانــه 
گروهــک تروریســتی مجاهدیــن خلــق بــرای همــه مــردم 
ــه  ــا اســلحه کشــیدن ب ــان می شــود؛ گروهکــی کــه ب نمای
ــای  ــعی در الق ــران س ــوم ای ــاع و مظل ــردم بی دف روی م

ــتند.  ــود داش ــل خ ــای باط تئوری ه
ــه  ــان ب ــن منافق ــا بی ــوذی حزب اللهی ه ــی، نف در سکانس
رابــط خــود در گروهــک می گویــد: ایــن همــه آدم کــه تــو 
تشــییع جنــازه بهشــتی اومــده بودنــد، مگــه خلــق نبــودن؟ 
ــم  ــی هســتند کــه مــا داری ــق اون های ــد: خل ــط می گوی راب

ــرده از  ــل پ ــا زور مسلس ــی ب ــم و وقت ــون می جنگی براش
ــن.  ــق رو درک می کن ــار، حقای ــت کن چشمانشــون رف

اینجــا آن تفکــر پلیــد و کثیــف ایــن گروهــک جلــوه 
می کنــد. اینکــه بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بایــد بکشــی 
ــه  ــران ک ــوم ای ــاع و مظل ــردم بی دف ــوی. م ــق ش ــا موف ت
ــد،  ــام کرده ان ــش قی ــه علیه ــد ک ــی بودن ــته از طاغوت خس
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــر منورالفکرهای ــه ظاه ــیر ب ــال اس ح

ــد. ــوام دارن ــب ع ــعی در فری ــام گونه س ــری اس ظاه
    فیلمنامه ضعیف، بازی های درخشان

»ماجــرای نیمــروز«، فیلمنامــه جذابــی نــدارد و بــا توجه به 
ســوژه انتخاب شــده و زمــان روایــت می توانســت داســتانی 
را تعریــف کنــد کــه کشــش خیلــی بهتــری داشــته باشــد. 
ــن  ــد. در ای ــم اصــا خــوب درنیامده ان خرده داســتان ها ه
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــم زائ ــقی فیل ــتان عش ــن داس  بی
و حــذف آن هیــچ لطمــه ای بــه فیلــم وارد نمی کنــد؛ امــا 
ــد  ــا ح ــر ت ــن اث ــران ای ــام بازیگ ــان تم ــای درخش بازی ه
ــت.  ــرده اس ــرف ک ــه را برط ــای فیلمنام ــادی نقصان ه زی
ــه اش  ــخصیت طنازان ــاد ش ــر ی ــد مهرانف ــدن احم ــا دی ب
فوق العــاده  گریــم  و  هنرمنــدی  بــا  امــا  می افتیــم؛ 
پدیــدار  ذهن هــا  در  او  از  جدیــد  تصویــری   مهرانفــر 

می شود. 
شــاید بتــوان گفــت یکــی از اصلی تریــن پیام هــای فیلــم، 

ــمن  ــای دش ــم و نیروه ــتون پنج ــا س ــگ ب ــاوت جن تف
خارجــی اســت. جنگــی کــه امــروز هــم ادامــه دارد. 
ســتون پنجــم همیشــه و در همــه حــال درصــدد برانــدازی 
نظــام بــر آمــده و هــر روز بــا چهــره ای جدیــد و ظاهــری 
می کنــد؛  نمایــان  مــردم   بــرای  را  خــود  بزک کــرده 
نفوذی هایــی کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا در ســخنان 
ــه روزی  ــی ک ــد. نفوذی های ــا اشــاره کرده ان ــه آن ه خــود ب
ــه  ــزی ک ــد. چی ــوذ می کنن ــام نف ــاالی نظ ــای ب ــا رده ه ت
ــی  ــمن خارج ــون دش ــه اکن ــت ک ــن اس ــرده ای ــر ک تغیی
ــح  ــا را فت ــش قله ه ــرای عقب راندن ــیم ب ــور باش ــه مجب ک

کنیــم، نداریــم؛ امــا دشــمن داخلــی که بــرای جلوگیــری از 
نفــوذش بایــد ســطح آگاهــی و بصیــرت مــردم دوچنــدان 

ــم. ــاد داری شــود، زی
بــرای  را  امــام  آرمان هــای  دورانــی  نفوذی هایــی کــه 
ــمنان  ــوش دش ــروز در آغ ــد، ام ــب می دیدن ــا مناس موزه ه
ایــران  آینــده  بــرای  و  آرمیده انــد  نظــام  قســم خورده 
بــود  بیــدار  بایــد  می کشــند.  نشــان  و  خــط   عزیــز 
و لحظه به لحظــه چشــم بــه لبــان ولــی امــر زمــان 
ــا نکنــد لحظــه ای غافــل بمانیــم کــه جبرانــش  دوخــت ت

ــران. ــل جب ــر قاب ــی غی ــت و گاه ــخت اس س

- ابراهیــم حاتمی کیــا، کارگــردان بنــام ســینمای ایــران ایــن 
روزهــا بــرای پیش تولیــد جدیدتریــن اثــر خــود در ســوریه بــه 
ســر می بــرد. از نــکات فیلــم جدیــد ایــن کارگــردان می تــوان 
ــر  ــر، بازیگ ــادی حجازی ف ــی ه ــور قطع ــاب و حض ــه انتخ ب

فیلــم ماجــرای نیمــروز، اشــاره کــرد.
- هومــن حاجی عبداللهــی، صداپیشــه شــخصیت عروســکی 
مــارال در »خندوانــه«، بیــان کــرد کــه تــاش چهــار شــخصیت 
ــا  ــباهتی ب ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــه ب ــن برنام ــکی ای عروس
ــا  ــن ت ــت: م ــن گف ــند. وی همچنی ــته باش ــان نداش جناب خ
چنــد روز آینــده بــه دلیــل همــکاری بــا »پایتخــت ۵« بــرای 
مدتــی نمی توانــم در »خندوانــه« شــبکه نســیم حضــور داشــته 

باشــم و طبعــا جــای ایــن عروســک هــم خالــی اســت.
- محمدهاشــم اکبریانــی بــا بیــان ایــن پرســش کــه چطــور 
ــای  ــا از کتاب ه ــی رود، ام ــروش م ــی ف ــای موراکام کتاب ه
نویســندگان داخلــی اســتقبال نمی شــود، ضعــف نویســندگان 

را علــت اساســی تیــراژ پاییــن کتــاب در ایــران دانســت.
ــردبیری  ــا س ــه ب ــال وقف ــس از ده س ــوان پ ــروش نوج - س
ــار دیگــر فعالیــت خــود را  ســید علــی کاشــفی خوانســاری ب

ــد. ــاز می کن آغ
پیش تولیــد  این روزهــا مشــغول  - مجیــد مجیــدی کــه 
جدیدتریــن فیلمــش »پشــت ابرهــا« در هنــد اســت می گویــد: 
ســینما، سینماســت و فرمــول اصلــی آن یکســان اســت. 
ــه اســت.  ــن زمین ــه ای در ای ــراد حرف ــد دارای اف ســینمای هن
بــرای نمونــه فیلمبــردار فیلــم جدیــد »آنیــل ماهتــا« بــه طــرز 
اســتثنائی حرفــه ای اســت و تجربــه او مــرا تحــت تأثیــر قــرار 

ــت. داده اس
- امیــد نعمتــی، خواننــده گــروه پالــت، در برنامــه »دور 
همــی« اعــام کــرد بــه خاطــر عشــقش بــه مارادونــا دوســت 

دارد اســم فرزنــدش را دیه گــو بگــذارد.
- فیلمبــرداری ســومین فیلــم ســینمایی بهــروز شــعیبی 
ــان رســید. جمشــید هاشــم پور  ــه پای ــران ب جمعه شــب در ته
ــوی  ــه جل ــد ک ــی بودن ــن بازیگران ــرم رودی آخری ــادی ک و ش

ــد. ــن رفتن دوربی
آهنگســازی حافــظ  بــا  »ناگفتــه«  تــور کنســرت های   -
ناظــری و همراهــی اســتاد شــهرام ناظــری، اجراهــای بهــاری 

ــرد. ــر می گی ــور از س ــف کش ــاط مختل ــود را در نق خ
- عبــاس اکبــری، عضــو آکادمــی بین المللــی ســرامیک، بــا 
همــکاری پروفســور مارکــوس ریتــر، رئیــس دپارتمــان هنــر 
ــری  ــرده کارگاه نظ ــک دوره فش ــن، ی ــگاه وی ــامی دانش اس
ــر  ــخ هن ــجویان تاری ــرای دانش ــام را ب ــفال فلزف ــی س و علم

ــد. ــزار کردن ــن برگ دانشــگاه وی
- »پشــت ورو« نوشــته ســوزن فرانســیس کــه بــا رویکــردی 
فانتزی علمــی بــه ســازوکار مغــز انســان می پــردازد بــا 
ترجمــه نیلوفــر امــن زاده و »یــک پیــاده روی طوالنــی تــا آب« 
نوشــته لینــدا ســو پــارک بــا ترجمــه پونــه افتخــاری یکتــا وارد 

ــده اند. ــاب ش ــازار کت ب

زمان ارسال آثار به جشنواره »پایه خنده« 

تمدید شد

کیمیای وطن

زمــان ارســال آثــار بــه دومیــن 
جشــنواره اســتعدادیابی اســتندآپ 
ــوی  ــده« از س ــه خن ــدی »پای کم
دبیــرخانـــه جشــــنواره تــا 2۵ 

شــد. تمدیــد  فروردین مــاه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش   
ــان  ــا بی ــهری ب ــای ش ــر ویژه برنامه ه ــان، مدی ــهرداری اصفه ش
ایــن مطلــب گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده شــهروندان 
زمــان ارســال آثــار بــه دومین جشــنواره اســتعدادیابی اســتندآپ 
ــا 2۵  ــنواره ت ــه جش ــوی دبیرخان ــده« از س ــه خن ــدی »پای کم
فروردیــن مــاه تمدید شــد. ســیدابراهیم حســینی اظهار داشــت: 
رضــا ســاکی، امیــر کربایــی زاده، دکتــر اســماعیل امینــی و الیکا 
عبدالرزاقــی، از جملــه داوران جشــنواره »پایــه خنــده« هســتند 
کــه آثــار ارســالی را بررســی خواهنــد کــرد. حســینی خاطرنشــان 
کــرد: عاقه منــدان تــا 2۵ فروردیــن مــاه جــاری فرصــت دارنــد 
ــه یکــی از روش هــای ارســال رایانامــه جشــنواره  آثــار خــود را ب
ــن  ــا ادمی ــاط ب ــه آدرس payekhandeh@gmail.com، ارتب ب
کانــال تلگــرام پایــه خنــده @paye_khandeh و تحویــل لــوح 

فشــرده بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد.

جزئیات ساخت فیلم ایتالیایی در ایران
درامــی بــه کارگردانــی کنســتانزا کاتاراجلیــو بــا عنــوان 
»درســت شــبیه پســر مــن«، اولیــن فیلــم ایتالیایــی اســت 
کــه پــس از ۵0 ســال در ایــران تولیــد می شــود. بخش هایــی 
ــک و کرواســی  ــا، بلژی ــا همــکاری ایتالی ــه ب ــم ک ــن فیل از ای
ــده و  ــرداری ش ــا فیلمب ــون در ایتالی ــود، تاکن ــاخته می ش س
ــک پســر نوجــوان افغانســتانی اســت  ــاره ی داســتان آن درب
ــد.  ــرار می کن ــورش ف ــان در کش ــی طالب ــگ داخل ــه از جن ک
فــرزاد پــاک از »تنگریــن فیلمــز«، تهیه کننــده ایرانــی اســت 
ــه  ــم ب ــن فیل ــت. ای ــده اس ــق ش ــروژه ملح ــن پ ــه ای ــه ب ک
ــود و  ــاخته می ش ــی س ــی و انگلیس ــی، فارس ــان ایتالیای زب
۳0 درصــد آن در منطقــه ورامیــن، ســنگان و برقــان از ۱۵ 
آوریــل فیلمبــرداری خواهــد شــد. آنــدرآ پاریــس از کمپانــی 
ــم را  ــن فیل ــاخت ای ــه س ــم« ک ــنت فیل ــی »اس تهیه کنندگ
ــم  ــن اولیــن فیل ــاره گفــت: ای ــن ب ــر عهــده دارد، در ای هــم ب
ــران  ــکاری ای ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس ــد ایتالیای ــتانی بلن داس
ــرد. »درســت شــبیه پســر  پــس از دهــه ۱۹60 شــکل می گی
مــن« کــه الهام گرفتــه از رویدادهــای واقعــی اســت داســتان 
اســماعیل را روایــت می کنــد کــه از قــوم اقلیــت هــزاره 
ــه  ــی گریخت ــق جنگ ــی از مناط ــت و در کودک ــتان اس افغانس

ــی اســت. اســکرین دیل

اخبار کوتاه

هنرمنــدان صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی در پــی توجــه 
ــه ایــن حــوزه و نامگــذاری  رهبــر معظــم انقــاب اســامی ب
ســال ۹6 بــا عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد و اشــتغال« 
ــت:  ــده اس ــه آم ــن نام ــتند. در ای ــری نوش ــه رهب ــه ای ب نام
»بســم  هللا الرحمــن الرحیــم، مــن لــم یشــکر المخلــوق لــم 

یشــکر الخالــق، رهبــر معظــم انقــاب حضرت 
آیــت هللا العظمــی ســید علــی خامنــه ای، 
ســام علیکــم؛ ضمــن عــرض ســام، تبریــک 
ــال  ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس ــادباش ب و ش
جدیــد و آرزوی طــول عمــر بــرای حضرتعالــی 
مقـــدس  نظـــام  خدمتگــزاران  تمامــی  و 
ــد  ــه روح بلن ــوات ب ــوری اســامی و صل جمه

ــزت  ــه ع ــاب ک ــهدای انق ــی)ره( و ش ــام خمین ــرت ام حض
ــن از  ــانی های ای ــون جانفش ــد مره ــا اب ــران، ت ــار ای و افتخ
خودگذشــتگان اســت، بــه ایــن وســیله مــا هنرمنــدان صنایــع 
ــه  ــه حکیمان ــذل توج ــران از ب ــنتی ای ــای س ــتی و هنره دس
حضرتعالــی بــه مقولــه تولیــد و اشــتغال و نامگــذاری ســال 

ــتغال«  ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــا عن ۱۳۹6 ب
قــدردان و سپاســگزاریم. از آنجــا کــه بــه حــق عرصــه صنایــع 
دســتی و هنرهــای ســنتی یکــی از بســترهای اساســی بــرای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و رونــق اشــتغال و بهبــود معیشــت 
ــه  ــه کلی ــت ک ــد اس ــت، امی ــه اس ــیعی از جامع ــر وس قش
ــه ایــن حــوزه  دســتگاه ها و نهادهــای کشــور ب
ــد نیســت  ــژه داشــته باشــند. تردی اهتمــام وی
ــق  ــیر تحق ــجم در مس ــزی منس ــه برنامه ری ک
ایــن شــعار، گامــی اســتوار در راســتای حرکــت 
کشــور بــه ســوی توســعه پایــدار خواهــد بــود. 
در پایــان ضمــن عــرض سپاســگزاری دوبــاره از 
ــا همدلــی و تعالــی  حضرتعالــی، امیدواریــم ب
ســازنده همــه ارگان هــا و نهادهــای کشــور، شــاهد بــه فعلیت 
ــت  ــر - صنع ــن هن ــاد ای ــیار زی ــای بس ــدن ظرفیت ه درآم
ــتوار در  ــی اس ــتا گام ــن راس ــیم و در ای ــور باش ــل کش اصی
راســتای اعتــای کشــور عزیزمــان، ایــران اســامی  برداریــم. 

ــران ــع دســتی ای ــت از صنای ــن حمای کمپی

نامه هنرمندان صنایع دستی به مقام معظم رهبری
مرکــز امــور نمایشــی ســیما در جدیدتریــن تغییــرات 
ــه ســیمافیلم ســابق بازگشــت و حســین کرمــی  ــاره ب دوب
کــه مشــاور امــور نمایشــی سیماســت، بــه عنــوان رئیــس 

ــم منصــوب شــد.  ســیما فیل
در حکــم مرتضــی میرباقــری خطــاب بــه کرمــی، بــه 

ــه  ــی، برنام ــدات نمایش ــور تولی ــه منش ارائ
ــی  ــدات نمایش ــاالنه تولی ــاله و س ــج س پن
بــرای  الزم  و  تدابیــر شایســته  اتخــاذ  و 
ــرآورد ســریال های  ــی و ب ــت محتوای مدیری
بـــرای  تـــاش  و  ســــیما  شـــبکه های 
ــی  ــدات نمایش ــی تولی ــطح کیف ــای س ارتق
ــترش  ــژه و گس ــف وی ــه ال ــژه در طبق به وی

فیلمنامه نویســی بــرای تولیــد آثــار فاخــر بــر اســاس 
ــد اشــاره شــده  ــی، آگاهــی، اخــاق و امی مؤلفه هــای دین
ــش  ــتفاده از دان ــر اس ــن ب ــم همچنی ــن حک ــت. در ای اس
و  فیلــم  و گروه هــای  شــبکه ها  مدیــران  تجربیــات  و 
ســریال شــبکه ها و اهــل هنــر در تولیــد آثــار نمایشــی در 

راســتای اهــداف و سیاســت های ســازمان و نیــاز مخاطــب 
تاکیــد شــده اســت. مرکــز ســیما فیلــم کــه در دوران 
ــه مرکــز امــور نمایشــی ســیما  ریاســت محمــد ســرافراز ب
ــه ریاســت  ــی عســکری ب ــا انتصــاب عل ــام داد، ب ــر ن تغیی
ســازمان صداوســیما، بــا تغییــرات ســاختاری روبــه رو شــد؛ 
ــم  ــای فیل ــر گروه ه ــارات مدی ــه اختی از جمل
و ســریال شــبکه ها بــه آن هــا بازگردانــده 
شــد تــا بتواننــد مســتقل بــرای ســاخت 
ــور  ــز ام ــد و مرک ــدام کنن ــم و ســریال اق فیل
ــار  ــیما ب ــز س ــام مرک ــا ن ــیما ب ــی س نمایش
دیگــر بــرای ســاخت ســریال های الــف 
ویــژه یــا پروژه هــای تاریخــی گســترده تر 
یــا فیلم هــای تلویزیونــی تصمیــم بگیــرد. حســین کرمــی 
مدیــر شــبکه نســیم و عضــو شــورای صــدور پروانــه نمایش 
ســازمان ســینمایی اســت و قائم مقامــی ســیما و مدیریــت 
ــی  ــز نمایش ــور مرک ــاور ام ــن مش ــش همچنی ــبکه نمای ش

ســیما در کارنامــه وی مشــاهده می شــود. ایرنــا

نگاهی به فیلم »ماجرای نیمروز« ساخته محمدحسین مهدویان
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بقایی زاده     دارای شماره شناسنامه ۱442 به شرح دادخواست به کاسه ۳6/۹6 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس توسلی    به شماره 

شناسنامه 2۵6 در تاریخ ۹۵/۱0/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱. جواد بقائی زاده فرزند محمد ش ش ۵28 2. زهرا بقائی زاده فرزند جواد ش ش 2484

۳. فاطمه بقائی زاده فرزند جواد ش ش ۱442 4. طاهره بقائی زاده فرزند جواد ش ش 8746

 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 

انحصار وراثت صادر  انقضای مهلت مقرر گواهی  با  بدیهی است   ، این شورا تحویل دارد  به  آگهی  نشر 

خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱4 

رونوشت آگهی حصر وراثت
این  از  به کاسه 27/۹6  دادخواست  به شرح  دارای شماره شناسنامه ۵۵  تکبیری      آقای غامرضا 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حوری تکبیری    به شماره 

شناسنامه ۱۵ در تاریخ ۹4/۵/۱۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 

:  ۱.حسن تکبیری فرزند احمد ش ش ۱۵۹۳ 2.محمود تکبیری فرزند احمد ش ش ۱8

۳.غامرضا تکبیری فرزند احمد ش ش ۵۵ 4.فاطمه تکبیری فرزند احمد ش ش 27  متوفی ورثه  

دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 

به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱2 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی اسد اللهی      دارای شماره شناسنامه 4۳4 به شرح دادخواست به کاسه ۱2۳۹/۹۵ از 

این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا اسداله اسداللهی     

آنمرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  تاریخ ۱۳4۵ در  به شماره شناسنامه 447۹ در 

منحصر است به :  ۱.مجتبی اسداللهی فرزند اسداله ش ش 4۳4 2. فاطمه اسداللهی فرزند اسداله ش 

ش ۱4۵8۹ ۳.زهرا سلطان عباسیان فرزند محمود ش ش 46۳  متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با 

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

وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 6۹6 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم صدیقه هاشمی      دارای شماره شناسنامه ۱486 به شرح دادخواست به کاسه ۱2۱2/۹۵ از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی رحیمی     به شماره 

شناسنامه ۳ در تاریخ ۹۵/4/۱۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 

:  ۱. سعید رحیمی فرزند غامعلی ش ش 4۳7۱ 2. امید رحیمی فرزند غامعلی ش ش ۱2۱0022۳۱۱ 

اصغر  علی  فرزند  هاشمی  صدیقه  ۳. فرشید رحیمی فرزند غامعلی  ش ش ۱2۱007668۳  4. 

ش ش ۱486  ۵. خدیجه نوروزی ارخودی فرزند غامعلی ش ش 2۵  6.  نوروز علی رحیمی فرزند 

رستم ش ش ۵7۹  متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 68۵ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر خادمی       دارای شماره شناسنامه ۱۳2 به شرح دادخواست به کاسه ۳۱/۹6 از این 

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

شناسنامه 7۵4 در تاریخ ۹۵/8/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱. علی اکبر خادمی فرزند محمد ش ش 48۳  2. مهدی خادمی فرزند محمد ش ش ۱۵۱

۳. علی اصغر خادمی فرزند محمد ش ش ۱۳2  4. محسن خادمی فرزند محمد ش ش ۱۹8  ۵. 

6 اشرف خادمی فرزند محمد ش ش ۱۵۵ متوفی ورثه   اقدس خادمی فرزند محمد ش ش ۳22  

دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این 

شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۱ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد غفاری       دارای شماره شناسنامه ۹7 به شرح دادخواست به کاسه 2۹/۹6 از این 

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

شناسنامه 2۳8 در تاریخ ۹6/۱/۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 

به :  ۱.محمد صادق غفاری فرزند محمد باقر ش ش 6  2.محسن غفاری فرزند محمد باقر ش ش 

4  ۳.ناصر غفاری فرزند محمد باقر ش ش 4  4.علی محمد غفاری فرزند محمد باقر ش ش  ۹7   

فاطمه غفاری فرزند حسین ش ش ۱۹4   متوفی  ۵.نرگس غفاری فرزند محمد باقر ش ش ۹6  6. 

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

نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 

 آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 20 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ام البنین خرم        دارای شماره شناسنامه ۱70۳۳ به شرح دادخواست به کاسه ۱20۹/۹۵ از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه توکلی      به شماره 

شناسنامه ۱067۹ در تاریخ ۹4/۱۱/2۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱. محسن خرم فرزند حسین ش ش ۱62۹۹  2. علی خرم فرزند حسین ش ش ۱۵۵4۳  

۳. ام البنین خرم فرزند حسین ش ش ۱70۳۳  4. فاطمه خرم فرزند حسین ش ش ۳66 متوفی 

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

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 

به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  علیرضا رجبی  م الف 67۹ 

رای شورا
نمایندگی عبدالصمد شهبازی ساکن  به  امید  افرینی  ناحیه صندوق کار  از  در خصوص دعوی مطروحه 

اصفهان خ هشت بهشت غربی بین چهار راه ملک و گلزار نبش کوچه 26 به وکالت خانم محدثه مرادی 

به طرفیت ۱.مهدی دهقان فرزند صفر علی ساکن فاورجان تقاطع اول پایین تر از بانک صادرات 2.سید 

علی اصغر موسوی فرزند سید نظر ساکن اصفهان قایمیه پشت کانتری 28 کوچه پارسا پ 2 ۳.صفر 

علی دهقان فرزند کاظم شهر ابریشم کنار اصفهان الومنیوم 4.سعید زارع فرزند حسین اصفهان خ توحید 

چهار راه پلیس روبروی اداره اسناد ساختمان نیکو عکاسی هامون  به خواسته مطالبه مبلغ یک فقره 

چک به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال عادی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه به شرح دادخواست و 

ضمایم تقدیمی نظر به اینکه این اباغ با اباغ اختاریه و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر 

نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی 

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

باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل 

خواسته دارد. بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندابه مواد ۱۹8 و ۵22 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 

۳07و۳08و۳0۹و۳۱۱و۳۱۳ قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال 

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

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

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

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

قابل واخواهی در همین شورا است

قاضی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان محمد حسین حیدری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایی ۹۵02۱۳ موضوع علیه حسن احمدی 

و له فاطمه صغری زمانی در تاریخ ۹6/2/20به منظور فروش تمامیت یک قطعه زمین کشاورزی مشجر 

محصور با دیوارهای گلی به مساحت تقریبی 800متر مربع دارای درختان مثمر و غیرمثمر حدود ۳ الی۵ 

ساله و ساختمانی به مساحت۵0متر مربع فاقد اب و برق مستقل بوده و از همسایه برق قرض گرفته و 

اب نیز از چاه عمومی استفاده میگردد و یک ساعت اب دارد ملکی آقای حسن احمدی  واقع در زازران-

جال اباد-بوستان 2 که دارای سابقه ثبتی به شماره ندارد نمیباشد و ملک مذکور مفروزمیباشد و متعلق 

حق غیر نمیباشد از ساعت۱0الی۱۱صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 224 

برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱200000000 ریال ارزیابی شده 

است.متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 

شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 

کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 

حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشد.

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
علیه خدامراد  اجرایی ۹۵00۹۳ موضوع  پرونده شماره  در  دارد  نظر  در  احکام حقوقی فاورجان  اجرای 

احمدی گاونانی و له علی جمالی ارمندی  در تاریخ ۹6/2/۳به منظور فروش یک باب خانه مسکونی 

دارای عرصه2۳0متر و اعیانی ۱۱۵ متر مربع با دیوار اجری و خشتی با قدمت بیش از20سال در یک طبقه 

با دو اتاق و اشپزخانه و سرویس بهداشتی فاقد نمای ظاهری و دارای امتیازات اب و برق و گاز میباشد 

آقای خدامراد احمدی گاونانی واقع در فاورجان روستای مهرنجان روستای کاویان خ شهدای  ملکی 

گمنام بعد از خانه بهداشت بن بست اول سمت چپ  که دارای سابقه ثبتی به شماره ---- میباشد و 

ملک مذکور مفروزمیباشد و متعلق حق غیر نمیباشد از ساعت۱0الی۱۱صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای 

احکام حقوقی فاورجان اطاق ۳۱8 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ278۵00000 ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 

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

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

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

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵0۳۵6 اجرایی موضوع  

علیه شرکت تکافو وله آقا یحیی عباسی در تاریخ۹6/2/۱۹ به منظور فروش یک دستگاه لیفتراک سهند 

با دکل حدود سه متر و دارای دو حلقه الستیک جلو 40% و  زرد رنگ مدل DV ۱7۹4دیزلی سه تن 

دو حلقه الستیک عقب ۳0%اماده به کار با وضعیت فنی و ظاهری متوسط دارای مختصر روغن ریزی 

دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای  دفتر  در   مزایده  جلسه  صبح   ۱۱ ۱0الی  ساعت  ...........................از 

به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  نماید.اموال  برگزار  اطاق۳۱8  فاورجان  حقوقی 

مبلغ200000000ریال ارزیابی شده است متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 

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

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 سپرده دادگستری 

به شماره2۱7۱2۹028800۵ ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان

آگهی احضار متهم
اتهام  به  عبدالقادر   فرزند  رحمانی   ابوالفضل  متهم   ۱04 ۹۵۱27۹ ک  پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 

تحصیل مال از طریق نا مشروع موضوع شکایت علیرضا ستارپور فرزند اباذر مجهول المکان اعام گردیده 

است  لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ۹6/2/۳۱ ساعت ۹ صبح جهت 

اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور  رسیدگی به 

یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد

رییس- شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فاورجان

 آگهی احضار متهم
اراضی  اتهام تغییرکاربری  به  اینکه در پرونده کاسه ۹60027 متهم حیدر مهدی فرزند اسداله   به  نظر 

زراعی و باغها موضوع شکایت جهاد کشاورزی فاورجان مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای 

ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی 

بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ۹6/۳/۳۱ ساعت ۹ صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در 

دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه 

اتخاذ تصمیم خواهد به  مبادرت  و  قانونی محسوب   اباغ  بمنزله  آگهی  این  وکیل خود   وعدم معرفی 

 شد

شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه۹600۳7 متهم شهدخت زرین لکا  فرزند میرزا علی  به اتهام ایجادمزاحمت 

برای بانوان موضوع شکایت اکرم جعفری  فرزند حبیب اله مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در 

اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 

به  اباغ میگردد که درتاریخ۹6/۳/۳۱ ساعت8/۳0 صبح جهت رسیدگی  نامبرده   به  وآگهی بدینوسیله 

اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال 

الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی احضار متهم 
شماره نامه :۹6۱0۱۱۳6۵40000۳۹  شماره پرونده : ۹20۹۹8۳۵480۱۳0۱  شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱8۹  

تاریخ تنظیم : ۱۳۹6/0۱/۱۵  نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵۱8۹0 گ ۱02 متهم هوشنگ مهرابی نژاد ) 

جمال پور( به اتهام جنبه عمومی سرقت 4 راس بز تزئینی موضوع شکایت حمزه قدیمی فرزند لطف 

اله مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 

۹6/۳/2۹ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و 

ازخود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 

به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . 

ابراهیمی – رئیس شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵۱278 ک ۱04 متهم احمد عصار  فرزند -  به اتهام خیانت در امانت 

موضوع شکایت الهام برقی فرزند احمد مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده ۳44 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله 

به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ۹6/2/۳۱ ساعت 8/۳0 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه 

انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم 

معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی احضار متهم
2-جلیل  رحمان  فرزند  رضااسدی   محمد  متهمین۱-   ۱02 ۹۵۱۱۵۱ ک  پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 

میرلوحی فرزند حسین  به اتهام ارتکاب فعل حرام )روزه خواری ( مجهول المکان اعام گردیده است  

لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ۹6/۳/28 ساعت8 صبح جهت رسیدگی به 

اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال 

اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب   قانونی  اباغ  بمنزله  آگهی  این  خود  وکیل  معرفی  وعدم  دفاعیه  الیحه 

تصمیم خواهد شد

شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹40۱84 اجرائی 

ح2 موضوع علیه محمد علی طالبی فرزند امیر قلی و له صدیقه نورعلی لنجانی فرزند حسین در تاریخ 

۱۳۹6/2/۱۳ به منظور فروش 4/۱۳ حبه مشاع ا ز 72 حبه مشاع طبقه فوقانی یک باب منزل مسکونی 

دوطبقه در حدود ۱۵0 متر مربع بانضمام پارکینگ طبقه همکف که در استفاده طبقه باال خواهد بود  ملکی 

آقای محمد علی طالبی واقع در روستای طاد – خ امام خمینی – مقابل مرکز بهداشت طاد پاک ۱07 

که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در 

دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 228 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ87/۱88/880 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از 

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

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

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

حساب سپرده دادگستری به شماره 2۱7۱2۹028800۵ ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده 

ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

بابائی – مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان 

گواهی  حصروراثت
آقای صفر رهنما فاورجان  بشناسنامه شماره ۱8 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره ۹۵/۱66۱تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مجید 

رهنما فاورجان        بشناسنامه شماره 487در تاریخ ۹۵/۱۱/2۱در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از ۱- صفر رهنما فاورجانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه ۱8نسبت با متوفی پدر 2- فاطمه 

جمشیدی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱8 نسبت با متوفی مادر ۳- طیبه کیانی فاورجانی فرزند 

اسماعیل شماره شناسنامه ۱۳۱ نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دوشنبه  21  فروردین ماه   61396 تماشاگران باید رفتارشان را کنترل کنند
ـــمـــاره  401 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 جریمه 80 میلیون ریالی سپاهان 
ــل ورود  ــه دلی ــپاهان ب ــم س تی
غیرمجــاز یکــی از طرفــداران بــه 
ــل  ــدار مقاب ــن در دی ــل زمی داخ
ســایپا بــه پرداخــت ۸۰ میلیــون 
ــوم  ــدی محک ــه نق ــال جریم ری
ــدار ســپاهان  شــد. در اواخــر دی
ــا  ــه ب ــتان ک ــوالد خوزس ــر ف براب
ــان  ــه پای ــان ب ــش جه ــان در نق ــر 1 طالیی پوش ــری 3 ب برت
رســید، یکــی از هــواداران تیــم ســپاهان بــرای گرفتــن پیراهن 
ــد و در  ــن ش ــم، وارد زمی ــن تی ــان ای ــی، کاپیت ــین پاپ حس
ــا  ــرد؛ ام ــا را بگی ــان زرده ــق شــد پیراهــن کاپیت ــت موف نهای
ــوش  ــگاه طالیی پ ــرای باش ــی ب ــوادار پیامدهای ــن ه ورود ای
اصفهــان داشــته و بــر اســاس حکــم کمیتــه انضباطــی آن هــا 
بایــد ۸۰ میلیــون ریــال بــرای ورود غیرمجــاز ایــن هــوادار بــه 

زمین بپردازند. فدراســیون فوتبال

سعید رضا کیخا:

 افتخار ثبت حرکت من برای ایران است
ــام  ــه ن ــه ب ــدش ک ــت جدی ــاره حرک ــا درب ــا کیخ ــعید رض س
ــت  ــتیک ثب ــی ژیمناس ــیون جهان ــاب داوری فدراس وی در کت
ــی  ــابقات جهان ــت را در مس ــن حرک ــت: ای ــار داش ــد، اظه ش
ــاندم.  ــت رس ــه ثب ــد، ب ــزار ش ــو برگ ــه در باک ــتیک ک ژیمناس
ــم  ــال فیل ــه ارس ــت از جمل ــت حرک ــات ثب ــش از آن مقدم پی
ــس  ــام دادم و رئی ــه و ... را انج ــای مربوط ــردن فرم ه ــر ک پ
کمیتــه فنــی فدراســیون جهانــی گفــت کــه اگــر حرکــت 
ــکر  ــدارا ش ــد. خ ــد ش ــت خواه ــم، ثب ــام ده ــت انج را درس
ــم و  ــام ده ــتباه انج ــدون اش ــت را ب ــن حرک ــتم ای ــه توانس ک
ــن  ــه ای ــه داد: خوشــحالم ک ــت برســانم. وی ادام ــه ثب آن را ب
موفقیــت بــزرگ را توانســتم انجــام دهــم و افتخــار آن در 
ــرای  ــام کیخــا ب ــود؛ چــون ن ــرای ایــران خواهــد ب ــه اول ب وهل
ــن  ــد. ضم ــد مان ــاب داوری خواه ــی در کت ــال های طوالن س
اینکــه مــن اولیــن ایرانــی هســتم کــه توانســتم یــک حرکــت 
 را در ژیمناســتیک ابــداع کنــم. کیخــا بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
ــح  ــران حمایــت شــود، تصری در عمــل هــم از ژیمناســتیک ای
ــتری  ــرمایه گذاری بیش ــران س ــتیک ای ــد در ژیمناس ــرد: بای ک
انجــام شــود. در حــال حاضــر بیشــتر وســایلی کــه در 
ایــران بــا آن هــا تمریــن می کنیــم، فرســوده شــده اند 
و حتــی اســتانداردهای آن هــا نیــز تغییــر کــرده اســت. 
ــایل  ــت از وس ــک س ــا ی ــده ت ــام ش ــی انج ــه رایزنی های البت
ژیمناســتیک خریــداری شــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــت.  ــده اس ــن نش ــری از م ــت تقدی ــت حرک ــرای ثب ــا االن ب ت
البتــه مســئوالن فدراســیون قــول داده انــد کــه در مراســمی از 
مــن تقدیــر شــود؛ امــا وزارت ورزش یــا کمیتــه ملــی المپیــک 

ــتادند. کاپ ــم نفرس ــک ه ــام تبری ــک پی ــی ی حت

 ستاره ملی پوش ذوب آهن در لیگ یک 
اگــر هافبــک ملی پــوش ذوب آهــن 
مشــمول خدمــت نظــام وظیفــه 
شــود، احتمــال دارد کــه حتــی از 
ــا  ــاورد. ب ــر در بی ــک س ــگ ی لی
نزدیــک شــدن بــه هفته هــای 
ــرباز  ــایعه س ــل، ش ــی فص پایان
شــدن احســان پهلــوان یــک بــار 
بــر ســر زبان هــا افتــاده و ایــن احتمــال قــوت گرفتــه کــه ایــن 
بازیکــن کــه در حــال حاضــر از معافیــت دانشــجویی اســتفاده 
می کنــد، در پایــان فصــل مشــمول خدمــت نظــام وظیفــه شــده 
و بــه ناچــار از ذوب آهــن جــدا شــود؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه 
تراکتورســازی تبریــز فعــال تنهــا تیــم نظامــی لیــگ برتــر اســت 
کــه آن هــم از طــرف فدراســیون جهانــی فوتبــال از فعالیــت در 
ــا  ــده و طبیعت ــع ش ــش رو من ــتانی پی ــاالت تابس ــل و انتق نق
ــاف  ــن اوص ــا ای ــم ندارد.ب ــرباز را ه ــن س ــذب بازیک ــازه ج  اج
ســتاره ملی پــوش ذوب آهــن بایــد امیــدوار باشــد کــه معافیــت 
ــت  ــا بازگش ــا ب ــد ی ــد کن ــی تمدی ــه نوع ــود را ب ــجویی خ دانش
ملــوان بــه ســطح اول فوتبــال کشــور، جــذب ایــن تیــم شــود. 
ــه اتمــام  ــده ب ــدر انزلــی چهــار هفتــه مان ــده پرطرفــدار بن نماین
ــی  ــر رقابت ــگ برت ــه لی ــود ب ــرای صع ــک ب ــگ ی رقابت هــای لی
ــت  ــپیدرود رش ــای س ــا تیم ه ــری ب ــرده و میلیمت ــیار فش بس

گل گهـــر سیـــرجان و پارس جنوبـــی جـم دارد. ایمنا

ادامه مشکالت در پرونده دردسرساز جیووا
ــال در ســالی  یکــی از مهم تریــن چالش هــای فدراســیون فوتب
ــاک  ــرکت پوش ــا ش ــالف ب ــده اخت ــور از پرون ــت، عب ــه گذش ک
ورزشــی جیــووا بــود و ایــن پرونــده همچنــان بــه قــوت خــود 
روی میــز رئیــس فدراســیون فوتبــال باقــی مانــده و کارگــروه 
ــدی  ــال کلی ــه دنب ــان ب ــره کفاشــیان، درخشــان و ترابی ســه نف
هســتند تــا بــه ایــن پرونــده خاتمــه دهنــد. در واقــع همان قــدر 
کــه فدراســیون خــود را مبــرا از اشــتباه می دانــد و طــرف 
ایتالیایــی را بــه بدقولــی در عمــل بــه تعهداتــش متهــم می کنــد 
ــق  ــن ح ــال گرفت ــه دنب ــدرت ب ــا ق ــم ب ــی ه ــرکت ایتالیای  ش
و حقــوق خــود از فدراســیون فوتبــال ایــران از طریــق دادگاه های 

بین المللــی اســت. 
پــس از مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــن پوشــاک جیــووا توســط 
ــرعت  ــه س ــی ب ــرکت ایتالیای ــن ش ــاالن، ای ــی بزرگس ــم مل تی
ــرح  ــد و ط ــه کار ش ــت ب ــران دس ــت از ای ــن غرام ــرای گرفت ب
شــکایت از فدراســیون فوتبــال را مطــرح کــرد. طبــق قــرارداد اگر 
جیــووا بتوانــد ادعــای خــود را بــه کرســی بنشــاند، فدراســیون 
فوتبــال ایــران بایــد مبلغــی حــدود دو و نیــم میلیــون یــورو را 
بــه عنــوان غرامــت پرداخــت کنــد؛ امــا اگــر بتوانــد در دادگاهــی 
کــه احتمــاال تــا چنــد مــاه بعــد برگــزار خواهــد شــد، مســتندات 
ــای  ــام ادعاه ــد، تم ــم کن ــووا فراه ــی جی ــرای بدقول الزم را ب

جیــووا رد خواهــد شــد. ایســنا

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

چهارمیــن هفتــه از رقابت هــای ایــن فصــل لیــگ قهرمانــان 
ــتقالل  ــپولیس و اس ــای پرس ــدار تیم ه ــا دی ــروز ب ــیا، ام آس

ــاز می شــود. ــی از قطــر آغ ــر حریفان خوزســتان براب
    پرسپولیس ایران – الریان قطر

ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــل لی ــن فص ــای ای ــه رقابت ه در ادام
امــروز تیــم فوتبــال پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی، میزبــان 
الریــان قطــر خواهــد بــود؛ پرسپولیســی کــه در دیــدار رفــت 
ــز  ــتی تحقیرآمی ــا شکس ــوب ب ــدان خ ــازی نه چن ــک ب در ی
ــازی  ــل رقیــب قطــری مواجــه شــد. قرمزهــا در ایــن ب مقاب
بــا حمایــت هوادارانشــان تنهــا بــه شکســت حریــف قطــری 
می اندیشــند. بــا توجــه بــه نتایــج پرســپولیس در دیدارهــای 
رفــت )یــک بــرد، یــک مســاوی و یــک باخــت(، موقعیــت 
ــی  ــت و در صورت ــزل اس ــیار متزل ــی بس ــان ایران سرخ پوش
کــه ایــن تیــم برابــر الریــان در تهــران هــم امتیــاز از دســت 
بدهــد بــا توجــه بــه اینکــه الهــالل عربســتان دیگــر تیــم گروه 
D بــازی نســبتا آســانی برابــر الوحــده امــارات دارد، ممکــن 
ــد را بســیار  ــه بع ــه مرحل ــود ســرخ ها ب اســت شــانس صع
ــرای شکســت رقیــب سرســخت خــود  ــد. قرمزهــا ب کــم کن
همــه بازیکنــان مطــرح خودشــان بــه جــز رامیــن رضائیــان را 

در اختیــار دارنــد. یاغــی قرمزهــا کــه حــاال راهــی جــز جدایــی 
نــدارد، ایــن روزهــا مشــغول کارهــای نهایــی فســخ قــرارداد 
ــود را  ــده خ ــم آین ــال تی ــراغ ب ــا ف ــد ب ــا بتوان ــت ت ــود اس خ

انتخــاب کنــد. 
دیــدار دو تیــم ســاعت 1۹ آغــاز می شــود. پرســپولیس 
اکنــون بــا ۴ امتیــاز، تیــم ســوم گــروه اســت و الریــان بــا ۶ 
امتیــاز در صــدر قــرار دارد. در دیگــر دیــدار ایــن گــروه، الهــالل 
ــده  ــاف الوح ــه مص ــه ب ــاعت ۲1 و 3۰ دقیق ــتان از س عربس

ــی رود. ــارات م ام
    استقالل خوزستان ایران - لخویا قطر

همچنیــن امــروز در دیگــر دیــدار حســاس چهارمیــن هفتــه 
ــان آســیا اســتقالل  ــگ قهرمان ــن فصــل لی از رقابت هــای ای
ــن  ــی رود. ای ــر م ــا قط ــاف لخوی ــه مص ــران ب ــتان ای خوزس
دیــدار در قطــر برگــزار می شــود. در بــازی رفــت اســتقاللی ها 
در اهــواز برابــر لخویــا بــه تســاوی یــک بــر یــک رســیدند کــه 
ــم قطــری، نتیجــه  ــن تی ــدرت ای ــت و ق ــه کیفی ــا توجــه ب ب

ــود.  ــی می ش ــی تلق خوب
 B ــروه ــین گ ــون صدرنش ــران، اکن ــتان ای ــتقالل خوزس اس
ــه حفــظ صدرنشــینی  ــا ب ــا تنه ــر لخوی مسابقه هاســت و براب
ــر  ــاوی براب ــک تس ــب ی ــا کس ــه ب ــی ک ــد؛ هدف می اندیش
ــال  ــتانی فوتب ــده خوزس ــت. نماین ــت یافتنی اس ــا دس لخوی

ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا در ایــن فصــل بهتریــن نتیجه 
ــج  ــی کســب کــرده و برخــالف نتای ــن تیم هــای ایران را در بی
ــیا  ــد در آس ــران، می توان ــر ای ــگ برت ــش در لی ــبتا ضعیف نس
حرف هایــی بــرای گفتــن داشــته باشــد. آبی هــای خوزســتان 
اگرچــه کار ســختی را پیــش رو دارنــد، امــا نشــان داده انــد در 
بازی هــای آســیایی بــه مراتــب تیــم باکیفیت تــری هســتند 

و از تک موقعیت هــا می تواننــد بهتریــن بهــره را ببرنــد. 
ــو  ــه چیک ــت ک ــن اس ــتانی ها ای ــرای خوزس ــوب ب ــر خ خب
فلــورس، مدافــع اســپانیایی باشــگاه لخویــا، بــه دلیــل 
مصدومیــت در ایــن بــازی حضــور نــدارد. ایــن بازیکــن 

کلیــدی و سرشــناس لخویــا بــا توجــه بــه مصدومیتــی کــه 
ــرای  ــرایط الزم را ب ــت ش ــود، نتوانس ــه ب ــش را گرفت گریبان
ــه  ــن رو روزنام ــت آورد؛ از همی ــه دس ــش ب ــی تیم همراه
اســتاد الدوحــه از اعــالم رســمی غیبــت مدافــع اســپانیایی 
توســط باشــگاه لخویــا خبــر داد تــا فلــورس بعــد از یوســف 
ــن  ــک محــروم ای ــی مهاجــم مصــدوم و تریســو هافب العرب
تیــم، ســومین غایــب سرشــناس لخویــا نــام بگیــرد. دیــدار 
دو تیــم از ســاعت ۲۰ در ورزشــگاه لخویــا آغــاز می شــود. در 
دیگــر دیــدار ایــن گــروه از ســاعت ۲۰ و 15 دقیقــه الجزیــره 

ــح عربســتان مــی رود. ــه مصــاف الفت ــارات ب ام

نگاهی به هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا

سرخابی های ایران در اندیشه صعود

ــاره شکســته شــدن رکــورد یــک ضــرب  ــداد ســلیمی درب به
جهــان توســط الشــا تاالخــادزه گرجســتانی بیــان کــرد: 
تاالخــادزه، وزنه بــردار خوبــی اســت. از رکــورد ۲15 کیلوگرمــی 
ــه  ــد ک ــی می ش ــرد، پیش بین ــت ک ــو ثب ــک ری ــه در المپی ک

بتوانــد بیشــتر از ایــن وزنــه بزنــد. او وزنه بــردار 
ـج  ـ ن پ  ، ر ا ـ ـ در چه گی اســت و  دان شــش 
ــرده توانســته هــر  ــه شــرکت ک مســابقه ای ک

ــد. ــت را بزن ــش حرک ش
 او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه از شکســته 
شــدن رکــورد یــک ضــرب جهــان کــه در اختیار 
ــود، ناراحــت نشــد، تصریــح کــرد:  خــودش ب

تــا حــدودی ناراحــت شــدم. واقعیــت ایــن اســت قطعــا یــک 
ــدواری  ــای امی ــه ج ــود. البت ــته می ش ــا شکس روزی رکورده
اســت؛ چــرا کــه مــن هنــوز در دوران ورزشــی بــه ســر می بــرم 
و امیــدوارم بتوانــم دوبــاره رکــورد جهــان را پــس بگیــرم. البته 
کار ســخت اســت؛ چــون رکــورد باالســت و رقبــا هــم قوی تــر 

ــت نمی شــویم.  ــی خــوب حمای ــا خیل ــی م شــده اند. از طرف
ــا اشــاره بــه مشــکالت مالــی فدراســیون و تأثیــر  ســلیمی ب
ــر روی  ــی ب ــر ملی پوشــان تصریــح کــرد: مشــکالت مال آن ب
نفــرات بــا تجربــه و عنــوان دار و همچنیــن جوانــان تأثیر منفی 
می گــذارد. مــا پــس از المپیــک دریافتــی 
از فدراســیون نداشــتیم و بــه نظــرم نبایــد 
ــیون  ــی فدراس ــکل مال ــود مش ــازه داده ش اج
بــه ورزشــکاران ســرایت کنــد. فدراســیون 
ــد؛ چــون  ــن کن ــد ورزشــکاران خــود را تأمی بای
وزنه بــرداری رشــته ورزش قهرمانــی اســت، 
نــه همگانــی و قهرمانــان بایــد حمایــت شــوند 

تــا بتواننــد عملکــرد خوبــی داشــته باشــند. 
ــالش  ــدان و ت ــت دوچن ــد هم ــیون بای ــه داد: فدراس او ادام
بیشــتری داشــته باشــد تــا مشــکالت مالــی بــه ورزشــکاران 
ــس  ــی را ح ــکالت مال ــد مش ــکار نبای ــد؛ ورزش ــرایت نکن س

ــد. ایســنا کن

بهداد سلیمی:

امیدوارم رکورد جهان را پس بگیرم
مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران، در نشســت 
ــم.  ــک عــرض می کن ــو را تبری ــری خــود گفــت: ســال ن خب
بــرای برگــزاری مســابقه، یــک تیــم فوتبــال، مربــی، 
فدراســیون، ســازمان لیــگ، بازیکــن و ... ارکان الزم هســتند. 

ــال  ــال ح ــود. فوتب ــام می ش ــا انج ــن کاره ای
بســیار خوبــی دارد. حــال فوتبــال خــوب 
اســت؛ بــه ایــن لحــاظ کــه بــرای مســابقات 
جــام جهانــی جوانــان آمــاده می شــویم، 
شــرایط خوبــی داریــم. صعــود بــه جــام 
ــوب  ــیار مطل ــال بس ــس از 1۶ س ــی پ جهان
اســت؛ امــا امیدواریــم بــه مرحلــه بعــد 

ــن  ــا چی ــازی ب ــی از ب ــه داد: نامه های ــم. او ادام ــود کنی صع
ــزارش  ــازی گ ــر ب ــت. داور و ناظ ــیده اس ــا رس ــت م ــه دس ب
ــد.  ــرت ش ــک پ ــازی نارنج ــن ب ــد. در ای ــدی دادن ــیار ب بس
ــاگران،  ــی از تماش ــه برخ ــت ک ــن اس ــث ای ــن بح ــده ای عم
پرچــم فیفــا را پاییــن آوردنــد. مهم تریــن بحــث هــم 

نارنجک هــا هســتند. مــا چنــد تــا را دیدیــم امــا فیفــا بیــش 
از این هــا را گــزارش کــرده اســت. فیفــا اظهــار نگرانــی کــرده 
کــه شــرایط ســختی داریــم و بایــد بــه آن رســیدگی شــود. 
ایــن بایــد فرهنگ ســازی شــود. چــه کســی می توانــد 
ــک  ــد و نارنج ــال باش ــتدار فوتب ــق و دوس رفی
پرتــاب کنــد؟ به ویــژه کــه تیــم مــا بــرده 
ــه  ــور ب ــی این ط ــچ زمان ــا هی ــم م ــت. تی اس
جــام جهانــی نرفتــه کــه دو بــازی مانــده بــه 
ــدان  ــود. منتق ــق ش ــان محق ــان صعودم پای
ــی مــا بســیار خــوب  ــم مل ــد تی هــم می گوین
ــن کار  ــی ای ــم گروه ــم بگوی ــت. نمی توان اس
ــت  ــت صحب ــس امنی ــا پلی ــا ب ــد. خــود م را انجــام می دهن
ــک  ــت. نارنج ــازمان یافته نیس ــاق س ــن اتف ــا ای ــم؛ ام کردی
ــن  ــت. ای ــتاده اس ــه داور ایس ــد ک ــاب می کنن ــی پرت را جای
ــار خودمــان  ــد رفت ــه و دوســتانه نیســت. مــا بای خیرخواهان

ــود ــم. ن ــرل کنی کنت

دادنامه
کالسه پرونده: ۹51311    شماره دادنامه: ۹5۰۹۹7۶7۹۶۲۰۲311    مورخ: ۹5/1۲/۲3 مرجع رسیدگی: شعبه 3۲ 

پاسداران، کوچه  ثالث: حمید عبدالهی   نشانی: شهرضا، خیابان  اختالف اصفهان خواهان: معترض  شورای حل 

هفتم پالک 3۸ خواندگان:1(کمال حاجی کریمیان نشانی: اصفهان، خیابان نشاط، کوچه مسجد قصر منشی)13( 

۲(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 انتظامی ۸۶1ب3۸-51 با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای 

محترم شورا بشرح صورت جلسه مورخ ۹5/1۲/1 و الیحه اعتراض ثالث و رونوشت مصدق بیع¬نامه مورخ ۹۲/۶/۲۲ 

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 1۹۴و1۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1۴7 

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.رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: ۴۰37۸/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 3۲ حوزه قضایی اصفهان

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی مصطفی دشتی زاده  
نظربه اینکه اقای ناصر باقری فرزند موسی  دادخواستی بطرفیت اقای مصطفی دشتی زاده فرزندغالمعلی بخواسته 

انتقال سند  مطالبه تقدیم که به این شعبه 5شورای حل اختالف کلیشاد  ارجاع وبه کالسه  3/۹۶ ثبت وبرای روزشنبه 

مورخ ۹۶/۲/۲3 ساعت 5 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده 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 کلیشاد   اعالم 

نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرردر شورای حل اختالف شعبه 

5  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  

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
 آقای غالمرضا امینی الرگانی فرزند خیرهللا به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 

گردیده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی ۴35/۴۲۰ واقع در روستای حاجی آباد 

بخش ۹ ثبت اصفهان به شماره سریال ۶۴7۲۶۶ ج ۹۴ به شماره 13۹5۲۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰۲۸ دفتر امالک سیستمی    

بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم  گردیده و بموجب نامه 1 سیار -13۹5/1۲/3 شعبه سوم دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب فالورجان بازداشت می باشد مفقود گردیده بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند 

مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 

مدعی انجام معامله به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این  

اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه 

و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 

بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره15/۲۶1۴ واقع در فالورجان بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق 

سوابق وپرونده ثبتی به نام اداره صنعت معدن و  تجارت فالورجان در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی 

آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 

مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 13۹۶/۲/13 ساعت ۹ صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 

به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :13۹۶/1/۲1 

 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره1۹/۹71 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق 

سوابق وپرونده ثبتی به نام زهرا بارانی فرزند غالمحیدر  در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به 

عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 

مرقوم در روزسه شنبه مورخ 13۹۶/۲/1۲ ساعت ۹ صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 

واعتراضات  یابند  آگهی در محل حضور  این  به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در  گهی  آ

 مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد

شد.

تاریخ انتشار :13۹۶/1/۲1  اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

دادنامه
کالسه: 1۰37/۹5   شماره دادنامه: 1۲۹5-1۲۹۴   مورخ: 3۰//۹5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: علی کریمی   نشانی: خیابان امام خمینی،روبروی گز مولوی،جنب تاکسی تلفنی سفینه،فروشگاه 

ارغوان،کوی شهید  موتور سیکلت کریمی خوانده: مهرداد ایمن  نشانی: خانه اصفهان،چهارراه نیرو هوایی، خیابان 

شفیعی، بن بست آزادی،درب اول خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید: 

»رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی علی کریمی به طرفیت مهرداد ایمن به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

وجه سفته به شماره خزانه داری کل ۰۶5۰5۰7 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات 

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

د رجلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 

داده، لذا با استناد مواد 3۰7و3۰۹ قانون تجارت و مواد 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 1/3۴5/۰۰۰ 

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

دادخواست ۹5/۹/۲۸ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می¬باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید.رأی صادره غیابی 

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

واخواهی قابل تجدید¬نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد. و در خصوص قرار تأمین خواسته 

با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی از سوی خواهان لذا شورا با تکلیفی نمی باشد و قرار رد دعوی تامین خواسته 

را صادر و اعالم می نماید قرار صادره تاظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد.                            

شماره: ۴۰31۲/م الف قاضی شعبه  17  شورای حل اختالف اتصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۰۲۲ش /1۴ خواهان جهانگیر میرهادی به وکالت محمود یوسفی دادخواستی مبنی 

بر:الزام به انتقال رسمی 17 سهام فروخته شده از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی تاج سابق اصفهان  به طرفیت 

1- امیرحسین میر اشرافی ۲- شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی تاج سابق تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز.......... مورخ   ۹۶/۲/۲۶ ساعت 11 تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

می شود.

شماره: ۶۸۹/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 7/۹5 خواهان علی عالمی دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس 

به شماره ۴31ل۸۴ ایران 53 به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی به طرفیت 1- فرهاد فراست ۲- زهره شفیع 

زاده تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز......... مورخ   ۹۶/۲/۲۶ ساعت 15:3۰ تعیین گردیده است. با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره ۲ شورای 

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶۹۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت خسرو  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  بدیعی گورتی  یاسر  خواهان  پرونده کالسه ۹۶۰۰۲۲  در خصوص 

اسمعیلی اسدآبادی فرزند محمدناصر تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ   ۹۶/۲/۲5 ساعت 

۸/3۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان 

ا،پالک 57، کد پستی ۸1۶575۶۴۴1 مجتمع  شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 3۲ شورای حل اختالف  صب

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶۸7/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸37۲71۰۰۴۹3 شماره بایگانی شعبه: ۹1۰31۸ خواهان آقای مسعود امینی نائینی  دادخواستی 

به طرفیت آقای حسن توکلی و خانم ها بتول-سکینه-فرحناز سرور همگی توکلی مبنی بر انتقال سند مالکیت یک 

دانگ پالک 3۶۹ بخش یک ثبتی نایین  تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال،چهارراه نظر،مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه 

۹1۰31۸ ثبت گردیده که  وقت رسیدگی آن ۹۶/۲/۲3 ساعت 1۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

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

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 

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

فوق جهت رسیدگی حاضر گردند..

شماره: ۶57/م الف مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  الزام  خواسته  به  منوچهر  فرزند  زاد  سلطان  خوانده گیتا  طرفیت  به  دادخواستی  یزدچی  محمد  آقای  اهان  خو

به شعبه ۴ خانواده  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تمکین عام و خاص 

به کالسه  و  ارجاع   3۰۲ اتاق   3 طبقه  میر  خیابان  اصفهان  در  واقع  قدوسی(  شهید  )محتمع  اصفهان  رستان  ه ش

۹5۰۹۹۸۶۸3۶۴۰۰۶۲۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۲/۲۶ ساعت 1۲ تعیین شده است به علت مجهول 

المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

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

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

در این دادگاه حاضر شود.

شماره:۸۰۹/م الف منشی شعبه ۴ دادگاه خانواده اصفهان-میرطالبی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ظاهر     نام خانوادگی: امری نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 

له: نام:محسن   نام خانوادگی:سعادت نیا  نشانی محل اقامت: اصفهان – هشت بهشت شرقی – کوی بهارستان 

فرعی سوم پالک 3۴   محکوم به: به موجب رای شماره 7۹5 تاریخ۹5/1۰/1۲حوزه 53  حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 

سند رسمی و پرداخت مبلغ ۹7۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد و نیم عشر اجرای احکام  ماده 3۴ 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.

شماره7۲۴/ م الف دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-مصطفی ۲-اسماعیل 3- ریحانه       نام خانوادگی: 1- زمانی ۲-بابا صفری  3- 

شریفی  نشانی محل اقامت: هرسه مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مسعود       نام خانوادگی: ریشی 

زاده   نشانی محل اقامت: اصفهان، خیابان کاشانی،کوچه جوزدان،جنب مطب دکتر زرفشانی  به موجب رای شماره 

۸۰۹ تاریخ۹5/۸/1۸ حوزه 3۹ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به: خوانده ردیف 1 به پرداخت هزینه های نقل و انتقال و پرداخت هزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم 

و 77۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خوانده ردیف  ۲ به انتقال سند خودروی پراید به شماره انتظامی ایران 13 ۹7۹۲۶1 

مدل 13۸۹ و نیم عشر حق¬االجرا ماده 3۴ 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:۴۰3۴۰/ م الف دفتر شعبه 3۹مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:7۶۴/۹5   شماره دادنامه:1۰۸۲          تاریخ رسیدگی:۹5/11/۲۴ مرجع رسیدگی: شعبه بیست و 

پنجم شورای حل اختالف خواهان: علیرضا ارحام صدر   نشانی: اصفهان، خیابان سپاه، خیابان حکیم، دومین کوچه 

ابراهیمی  نشانی: اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه حمزه  الهام  ایران وکیل:  سمت چپ، دفتر بیمه 

اصفهانی،ساختمان پست آسمان  خوانده: محمد خزائی نشانی: مجهول¬المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 

میلیون ریال 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 مطروحه آقای علیرضا ارحام صدر فرزند منوچهر به وکالت خانم الهام ابراهیمی به طرفیت خوانده 

آقای محمد خزایی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به انضمام مطلق خسارات قانونی وارده 

و با توجه به محتوای پرونده و کپی مصدق شده، توافق نامه  فی ما بین خواهان و خوانده که به امضا خوانده رسیده 

است و نامبرده متعهد گردید مبلغ مورد خواسته خواهان را پرداخت نماید و نظر به اینکه نامبرده با وصف ابالغ قانونی 

در جلسه رسیدگی حاضر گردید است. هیچگونه اعتراض و یا ایرادی  به خواسته خواهان وارد ننموده است لذا شورا 

دعوی مطروحه را وارد و قبول  صحت دانسته و مستندا به مواد 1۹۸-51۹-5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و هشتصد و سی 

و پنچ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ مطالبه۹5/۸/5 

لغایت وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می¬گردد و بر عهده اجرای احکام می¬باشد در حق 

خواهان صادر و اعالم میگردد. رأی صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه، سپس 

ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره: ۴۰3۲۴/م الف قاضی شورای حل اختالف ۲5 حوزه قضایی اصفهان

اجرائیه 
تاریخ  شعبه: ۹۴۰۶۹۴  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹۸۶۸۲53۰۰۶11 پرونده:  شماه   ۹۶1۰۴۲۶۸۲53۰۰۰1۲ اجراییه:  شماره 

تنظیم: 13۹۶/۰1/15 مشخصات محکوم له: ردیف 1-  نام: تعاونی اعتبار ثامن االئمه نشانی: استان اصفهان،شهرستان 

 ۰۹131۹۴۲1۸5 همراه:    ۸13۶۸۹۹۶۴3 پستی  االئمه کد  ثامن  اعتبار  تعاونی  بزرگمهر،سرپرستی  صفهان،میدان  ا

مشخصات محکوم علیهم: ردف 1- نام: اکبر نام خانوادگی : سلمانی نام پدر : عباس نشانی : مجهول المکان ۲- نام 

امیر حسین نام خانوادگی : رفیعی دستجردی نام پدر: تقی نشانی : مجهول المکان 3- نام : شهرام نام خانوادگی : 

مختاری گرچکانی نام پدر : سبز علی نشانی : مجهول المکان ۴- نام : فریبرز نام خانوادگی : ابوطالبی حسین آبادی 

نام پدر : محمد علی نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده 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 محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹7۶۸۲53۰1۲۴1 

حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته  به انضمام 

خسارت تأخیر تأدیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی  

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد و یازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له پرداخت مبلغ  ۴۲۰۰۰۰۰ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 

می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون 

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

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

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

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

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

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

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(  

.۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

13۹۴( 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 ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

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

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( شماره: ۸۰۲/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-اسماعیل صادقی هاردنگی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: منا       نام خانوادگی: نصریان نام پدر : غالمرضا  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حمیدرضا    نام خانوادگی:وطنی   نام پدر: محمد حسن نشانی محل اقامت: میدان امام 

خیابان حافظ پالک 1۲۲ محکوم به: به موجب رای شماره ۹۹7 تاریخ۹5/11/13حوزه 5۲  ش  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ ۹5/5/15 تاتاریخ اجرای حکم و نیم عشر اجرایی . ماده 3۴ 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.
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مهدی تاج:

 تماشاگران باید رفتارشان را کنترل کنند
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ـــمـــاره 401 ســـــال سوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

معروفــش  بادگیرهــای  بــا  همــه  را  یــزد  ســتان  ا
ــت  ــن باف ــه بزرگ تری ــری ک می شناســند. اســتانی کوی
ــان را در دل خــود جــای داده اســت؛ امــا  خشــتی جه
ــی دارد  ــی فراوان ــای طبیع ــا جاذبه ه ــتان زیب ــن اس ای

ــت. ــناخته اس ــیاری ناش ــرای بس ــه ب ک
 در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بعضــی از 

ایــن جاذبه هــای زیبــای طبیعــی.
آبشاردرهگاهان    

ــی  ــوب غرب ــع جن ــان« در ضل ــی »دره گاه ــار فصل آبش
شــهر تفــت و در قســمت ورودی از ســمت اســتان 
فــارس واقــع شــده اســت. ارتفاعــی بیــش از 20 
ــتان از  ــل تابس ــا اوای ــار ت ــل به ــه در فص ــر دارد ک مت
سرچشــمه های شــیرکوه آب از ییالقــات ده بــاال و 

ــت. ــاری اس ــمت ج ــن س ــه ای ــان ب طزرج
 آبشــار زیبــای دره گاهــان در 5 کیلومتــری جنــوب 
شهرســتان تفــت و در دره ای کــه بــه ســمت دامنه هــای 
ــه و آب آن از  ــرار گرفت ــته، قـ ــز برداشــ ــیرکوه، خی ش
بارش هــای آســمانی و ذوب تدریجــی برف هــای شــیرکوه 

تأمیــن می شــود. 
ــی  ــای طبیع ــوع و جلوه ه ــوای مطب ــار، ه ــی آبش زیبای
دره  منتهــی بــه آبشــار، عواملــی  هســتند کــه گردشــگران 

بســیاری را بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت در یــک 
ناحیــه ییالقــی در دل کویــر بــه ســوی آبشــار می کشــاند. 
آبشــار دره گاهــان در مواقعــی بــه دلیــل کم آبــی 
خشــک می شــود، ولــی در زمــان پرآبــی زیبایــی 
آن وصف نشــدنی اســت و در میــان کوه هــای ســر 
 بــه فلــک کشــیده از چشــم انداز خاصــی برخــوردار 
اســت. شــاید بــه دلیــل فصلــی بــودن و گاه گاه بــودن 
آبشــار ایــن دره اســت کــه بــه ایــن نــام معــروف شــده 

اســت. 
ایــن دره دارای یــک محوطــه باســتانی بــه نــام »قلعــه 
پهلــوان بــادی« اســت کــه بــر بلنــدای صخــره ای بــزرگ 
و ســترگ در ســالیان دور مأمــن شــخصی بــه همیــن 
نــام بــوده کــه افســانه های زیــادی دربــاره آن بــر 

ــت. ــاری اس ــا ج زبان ه
تاالبپسابیزد    

تــاالب پســاب، تاالبــی در قلــب کویــر اســت کــه در اثــر 
ــه فاضــالب یــزد ایجــاد  رهاســازی آب هــای تصفیه خان
شــده و بــه دلیــل قرارگیــری در میــان ماســه های روان 

طبیعــت زیبایــی را ایجــاد کــرده اســت. 
تــاالب گســتره ای شــرقی غربی دارد و طــول آن در 
حــدود ۳ کیلومتــر و عرضــش در بیشــترین حالــت یک 
کیلومتــر اســت. تــاالب پســاب بــا توجــه بــه فقــر آبــی 
در ایــن منطقــه آبشــخور حیــات وحــش منطقــه اســت. 

تــاالب پســاب توانســته ســبب حضــور موقــت پرنــدگان 
عبــوری و نیــز جــذب پرنــدگان مهاجــر زمســتانی شــود. 
از آب ایــن تــاالب بــرای آبیــاری کمربنــد ســبز یــزد نیــز 
اســتفاده می شــود. بــا توجــه بــه نزدیکــی ایــن تــاالب 
ــردی  ــرای کویرگ ــذاب ب ــی ج ــه تفرجگاه ــزد، ب ــه ی ب
تبدیــل شــده و آخــر هفته هــا جمعیــت جالــب توجهــی 
بــرای ســافاری بــا ماشــین های آفــرود بــه ایــن مــکان 

ــد. ــه می کنن ــا مراجع زیب
غارشگفتیزدان    

ــرار دارد و از  ــدا ق ــی عق ــزدان در نزدیک ــار باســتانی ی غ
ــار  ــت. راه ورودی غ ــتیان اس ــدس زرتش ــای مق غاره
ــه  ــار محوط ــل غ ــا در داخ ــت؛ ام ــوار اس ــب و دش صع

وســیعی اســت کــه گنجایــش هــزاران نفــر را دارد. 
چندیــن حــوض کوچــک و بــزرگ و آثاری از ســاختمان 
ــه  ــادی ب ــتر زی ــار خاکس ــود. در غ ــده می ش در آن دی
چشــم می خــورد و نشــان دهنده آن اســت کــه 
ــا  ــن غاره ــدس را در ای ــش مق ــادی آت ــال های متم س

محافظــت می کردنــد.
ییالقهایمیانکوه    

ییالق هــای میــان کــوه در شهرســتان تفــت قــرار دارنــد. 
»ده بــاال«، معروف تریــن و خــوش آب و هواتریــن 
ــه اســت. دره هــای سرســبز  ــن منطق ــزد در ای ــالق ی یی
بنــادک ســادات، باقــی آبادریــا، فخرآبــاد و ثانی آبــاد از 

ــت. ــه اس ــن منطق ــم ای ــای مه ــر ییالق ه دیگ

نگاهی به جاذبه های طبیعی استان یزد

 اعطای مجوز فعالیت قرآنی 

به مؤسسات خیریه
عضــو هیئــت رســیدگی بــه امــور 
مؤسســات قــرآن و عتــرت از 
اعطــای مجــوز فعالیــت قرآنــی 
بــه مؤسســات خیریــه از ســوی 
ایــن هیئــت خبــر داد. حســین 
بهبــودی از برگــزاری پنجــاه  و 
ســومین جلســه هیئت رسیدگی 
بــه امــور مؤسســات قــرآن و عتــرت خبــر داد و گفــت: در ایــن 
جلســه کــه بــا حضــور اعضــا برگــزار شــد، بیشــتر بــه موضــوع 
ــات  ــوز مؤسس ــای مج ــت اعط ــیده جه ــت های رس درخواس
پرداختــه شــد و ۱۱ پرونــده در ایــن زمینــه بررســی و بــا آن هــا 
موافقــت شــد. مدیــر امــور مؤسســات و اســتان های ســازمان 
دارالقــرآن الکریــم در ادامــه بــا بیــان اینکــه همچنیــن در ایــن 
ــام  ــرای انج ــه ب ــه خیری ــت دو مؤسس ــه درخواس ــه ب جلس
ــه  ــح کــرد: ب ــه شــد، تصری ــز پرداخت ــی نی فعالیت هــای قرآن
دلیــل اینکــه مؤسســات خیریــه نیــز فعالیت هــای فرهنگــی 
ــوع  ــن ن ــه ای ــا ب ــده ت ــرر ش ــد، مق ــام می دهن ــی انج مختلف
مؤسســات نیــز مجــوز فعالیــت قرآنــی از ســوی هیئــت اعطــا 
شــود. وی تصریــح کــرد: همچنیــن، بررســی شــرح وظایــف 
هیئت هــای ناظــر بــر انتخابــات ویــژه تشــکیل مجامــع 
عمومــی واحــد اســتانی در اســتان های مختلــف نیــز در 
ــرآن  ــات ق ــور مؤسس ــه ام ــیدگی ب ــت رس ــتور کار هیئ  دس
ــه  ــز دبیرخان ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــرار داش ــرت ق و عت
ــای  ــای هیئت ه ــب اعض ــس ترکی ــا پیش نوی ــد ت ــف ش مکل
نظــارت و نیــز پیش بینــی شــرح وظایــف کمیته هــا را در 

اختیار اعضا قرار دهد. ایکنا

 انتشار جامع ترین نرم افزار 

آموزش مکّبری کشور
بــه همــت جوانــان خانــه فرهنــگ دیجیتــال کانــون فرهنگی هنــری 
ــن  ــن و جامع تری ــدی، کامل تری ــجد محم ــش مس ــهید دان ش
نرم افــزار آمــوزش مکّبــری کشــور، طراحــی شــد. محمدحســن 
ــاره گفــت:  ــن ب ــش، در ای ــون شــهید دان ــر کان ــور، مدی یاقوت پ
طراحــی ایــن نرم افــزار )از صفــر تــا صــد(، بیــش از یک ســال 
زمــان بــرده اســت. اطالعــات مــورد نیــاز ایــن نرم افــزار نیــز از 
ــزود: در طراحــی  ــردآوری شــده اســت. وی اف ــع گ ــاد منب هفت
و ســاخت ایــن نرم افــزار ســعی کرده ایــم هماننــد یــک 
آموزشــگاه، هــر آنچــه را در تعلیــم و تعّلــم »هنــر مکّبــری« نیــاز 
اســت، یــک جــا فراهــم کنیــم. وی ادامــه داد: همچنیــن نقــش 
انکارنشــدنی مکّبــری در جــذب کــودکان و نوجوانــان به مســجد 
ــر آن  ــا را ب ــاز، م ــکام نم ــن اح ــگ آن در فراگرفت ــر پررن و تأثی
داشــت تــا نخســتین آموزشــگاه جامــع مکبــری را در کشــور و 

در قالــب اندرویــد بســازیم. خبــر فارســی

معارف

درنوروزصورتگرفت

جابه جایی 37 هزار مسافر در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

معــاون حمل ونقــل و ترافیــک 
در  گفــت:  کاشــان  ــهرداری  ش
ــه  ــفر ب ــزارو 8۳9 س ــوروز ۳ ه ن
نــاوگان حمـل ونقـــل  ه  ل ی ـ ـ وسـ
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــی کاش عموم
کــه در مجمــوع ۳6 هــزار و 559 مســافر درون اســـتانی و 
بـرون اســـتانی جـابه جـــا شــده اند. محمدمســعود چایچــی 
ــک  ــل و ترافی ــت حمل ونق ــوزه معاون ــرد ح ــه عملک ــا اشــاره ب ب
در روزهــای نــوروز اظهــار کــرد: از تاریــخ 25 اســفند 95 تــا 
۱۳ فروردیــن 96، ۳ هــزار و 8۳9 ســفر بــه وســیله نــاوگان 
حمل ونقــل عمومــی کاشــان صــورت گرفتــه کــه در مجمــوع ۳6 
هــزار و 559 مســافر درون اســتانی و برون اســتانی جابه جــا 
شــده اند. وی بــا بیــان اینکــه در ماه هــای بهمــن و اســفند ســال 
ــس  ــت، پلی ــن معاون ــن ای ــترک بی ــت های مش ــته نشس گذش
ــرای بهبــود وضعیــت  ــداری و مناطــق شــهرداری ب راهــور، فرمان
ترافیکــی در روزهــای نــوروز برگــزار شــد، گفــت: بــرای مســافران 
ــک  ــار و ی ــق چه ــت در مناط ــگ موق ــداد ۱۱ پارکین ــوروزی تع ن
ــل  ــاون حمل ونق ــود. مع ــی شــده ب شــهرداری کاشــان پیش بین
و ترافیــک شــهرداری کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســهولِت 
دسترســی و کنتــرل وســایط نقلیــه بــه بافــت تاریخــی و مســیر 
گردشــگری در نــوروز 60 مســیر بــا داربســت مســدود شــد، بیــان 
ــوروزی کمیتــه  ــژه گردشــگری، کشــیک ن کــرد: تهیــه نقشــه وی
حمل ونقــل و ترافیــک از 28 اســفند تــا پایــان تعطیــالت، نصــب 
ــیر  ــای مس ــوی راهنم ــب ۱20 تابل ــی، نص ــتوانه ترافیک  400 اس
و بنرهــای راهنمــای موقــت از اقدامــات کمیتــه حمل ونقــل             

ــت. ــوده اس ــوروز ب ــک در ن و ترافی

استقرار تیم باستان شناسی در فهرج
محمــود وفایــی، مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
گردشــگری کرمــان، گفــت: منطقــه فهــرج، جــزو مناطقــی اســت 
کــه چندیــن عرصــه باســتانی و تاریخــی دارد و اخیرا نشــانه هایی 
از ســکونتگاه ها و اســتقرارهای باســتانی در این منطقه مشــاهده 
شــده اســت. وی افــزود: یــک تیــم باستان شناســی  بــه  منظــور 
بررســی و شــناخت آثــار مشاهده شــده در فهــرج مســتقر شــده 
و هرگونــه اظهارنظــری در ایــن بــاره، تــا زمــان اعــالم  نظــر ایــن 

گــروه، بی اســاس اســت.
ــار  ــرد: »آنچــه مشــخص اســت آث ــح ک ــی تصری   محمــود وفای
ــا  ــه تاریخــی اســت؛ ام ــن منطق و نشــانه های یافت شــده در ای
در حال حاضــر نمی تــوان بــه  قطــع گفــت کــه ایــن منطقــه یــک 
شــهر تاریخــی اســت؛ بایــد منتظــر بمانیــم تــا باستان شناســان 

نظــر قطعــی خــود را اعــالم کننــد.« میــراث آریــا

اخبار کوتاه

ــدی  ــد 7 درص ــه رش ــاره ب ــا اش ــیه ب ــگ روس ــر فرهن وزی
ــال 20۱6،  ــی س ــیه ط ــی در روس ــگران خارج ــداد گردش تع
ــار را  ــش آم ــن افزای ــد ای ــان 72 درص ــرد: ایرانی ــد ک تاکی
بــه خــود اختصــاص داده انــد. والدیمیــر مدینســکی، وزیــر 
فرهنــگ روســیه، اعــالم کــرد: تعــداد گردشــگران خارجــی 

ــه 7  ــک ب ــال 20۱6 نزدی ــی س ــیه ط در روس
درصــد رشــد داشــته اســت. وی در عیــن 
ــن تعــداد از  ــد کــرد 72 درصــد ای حــال تاکی
ایــران بــه روســیه ســفر کرده انــد. مدینســکی 
در ادامــه توضیــح می دهــد کــه در ســال 
ــه  ــد، س ــره و هن ــن، ک ــورهای چی 20۱6 کش
کشــور اول تشــکیل دهنده گردشــگران در 

روســیه بودنــد کــه نســبت بــه گذشــته بــا رشــد 20 درصــدی 
ــکی،  ــه مدینس ــه گفت ــتیم. ب ــه رو هس ــگران روب ــن گردش ای
ــه از  ــپانیا ک ــون اس ــورهایی همچ ــگران از کش ــداد گردش تع
ــش  ــد افزای ــا ۱2 درص ــز ت ــد نی ــیه می آمدن ــه روس ــم ب قدی
ــز  ــا و فرانســه نی داشــته و گردشــگران از کشــورهای ایتالی

5 درصــد بیــش از قبــل شــده اند. همچنیــن بــه گفتــه وی 
در عیــن حــال تعــداد گردشــگران داخلــی در ســال 20۱6 بــا 
رشــد ۱0 درصــدی همــراه بــوده اســت. بــه غیــر از شــهرهای 
ســن پترزبورگ و مســکو کــه مقصــد همیشــگی گردشــگران 
 داخلــی اســت، جمهــوری تاتارســتان، مناطــق آلتــای 
و کراســنودار نیــز امســال میزبــان گردشــگران 
ــه  ــال کابین ــن ح ــد. در همی ــتری بوده ان بیش
ــگری  ــعه گردش ــه توس ــیه برنام ــت روس دول
در مناطــق قفقــاز شــمالی را تــا ســال 
ــر  ــف کوزنِتســوف وزی ــرد. ل ــم ک 20۳5 تنظی
ــاز شــمالی فدراســیون روســیه، از  ــور قفق ام
دیمیتــری مــدودوف نخســت وزیر این کشــور 
درخواســت کــرد کــه طــی حکمــی خواســتار تهیــه مجموعــه 
ــاز  ــدرال قفق ــق ف ــگری در منط ــعه گردش ــای توس برنامه ه
شــمالی تــا ســال 20۳5 شــود. بــه گفتــه کوزنِتســوف، برنامه 
اشاره شــده بایــد در فهرســت برنامه هــای اســتراتژیک 

ــر ــرد. مه ــرار بگی ــا ســال 2025 ق ــت ت دول

ســازمان حــج و زیــارت واجــدان ثبت نــام در 
کاروان هــای حــج و زیــارت را فراخوانــد تــا بــرای 
پرداخــت مبلــغ علی الحســاب ســفر حــج تمتــع اقــدام 

ــد.  کنن
در فراخــوان ســازمان حــج و زیــارت آمــده اســت: 

»پیــرو اطالعیــه پیشــین ایــن ســازمان و 
بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی، دارنــدگان 
ــا  ــع ت ــج تمت ــی ح ــت نام ــای ثب فیش ه
تاریــخ ۱۳85/04/۳۱، از ســاعت 9 صبــح 
روز چهارشــنبه ۱۳96/0۱/2۳ بــه مــدت 
۱0 روز فرصــت دارنــد تــا بــا در دســت 
داشــتن اصــل قبــض ودیعه گــذاری، اصل 

شناســنامه و اصــل کارت ملــی بــه یکــی از شــعب بانــک 
ملــی ایــران مراجعــه و بــرای واریــز مبلــغ علی الحســاب 
هزینــه ســفر خــود اقــدام کننــد. نکاتــی کــه متقاضیــان 

بایــد توجــه کننــد:
ــا مراجعــه متقاضیــان  ــران ب  ۱( شــعب بانــک ملــی ای

ــل  ــبه اص ــرای محاس ــی الزم ب ــس از بررس ــده، پ یادش
ــه صــورت  ــذاری )ب ــغ ودیعه گ ــه مبل ــه ب و ســود متعلق
روزشــمار تــا تاریــخ مراجعــه متقاضــی( اقــدام و مبلــغ 
ــان را دریافــت  ــون توم ــا ســقف ۱0 میلی ــاوت ت مابه التف
و پــس از واریــز بــه حســاب ســازمان، رســید آن را بــه 

ــد.  ــه می کنن ــی ارائ متقاض
۱-۱( آن دســته از متقاضیانــی کــه اســناد 
ثبت نامــی ســال های ۱۳60 و ۱۳6۳ بــا 
مبالغ ۱80/000 و 200/000 و 250/000 و 270/000 
ــل  ــرای تبدی ــال ب ــد قب ــد، بای ــی را دارن ریال
ســند خــود بــه قبــض ودیعه گــذاری 
۱0/000/000 ریالــی و اســتفاده از تســهیالت 
ــه  ــتان مراجع ــارت اس ــج و زی ــر ح ــه دفت ــه، ب  مربوط
ــرده  ــت ک ــک دریاف ــه بان ــه ب ــرای ارائ ــه ب  و معرفی نام
و پــس از دریافــت قبــض جدیــد از شــعبه بانــک ملــی 
)معرفی شــده از ســوی حــج و زیــارت اســتان(، هزینــه 

مربوطــه را واریــز کننــد. ایســنا

فراخوان ثبت نام اولیه از واجدان شرایط تشرف به حج تمتعسهم 7۲ درصدی ایرانیان از افزایش آمار گردشگری روسیه

حتما بخوانید!
سهم ۷2 درصدی ایرانیان از افزایش ...

»آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 

متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱5 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 وامالک محل تسلیم 

وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.

ابوذر اشتردار بیدگلی فرزند محمدرضا شماره  : آقای  ۱(رأی شماره 5497و5498-95/۱2/۱8 هیأت 

شناسنامه 549 و خانم زهره ناظمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱250۱۱892۱  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 7۱ مترمربع شماره پالک 866فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در 

حسین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد ناظمی

2(رأی شماره 5595- 95/۱2/2۳ هیأت : خانم اعظم نیکبخت بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 

7۱79 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.60 مترمربع شماره پالک 867فرعی مجزا از شماره ۱06 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسین 

ناظمی

شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  جندقیان  هوشنگ  آقای   : هیأت   95/۱2/۱8-  55۱4 شماره  ی  أ ر )۳

شناسنامه 42، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱20 مترمربع شماره پالک ۱2 فرعی مجزا از شماره 

۳ فرعی ازپالک ۱6 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد جندقیان

4(رأی شماره 55۳6-95/۱2/۱9 هیأت : خانم فاطمه سالمی بیدگلی فرزندماشااله شماره شناسنامه 

۱22 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱28.97مترمربع شماره پالک ۳6 فرعی مجزا از شماره 7و8 

فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک۱۳9 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

ازاشرف بافنده

غالمحسین  فرزند  بیدگلی  یزدی  میثم  آقای   : هیأت  5684و95/۱2/26-5685  شماره  ی  أ ر )5

ابوالفضل شماره شناسنامه 6۱900۱7045   شماره شناسنامه 89 و خانم افسانه مجیدی بیدگلی فرزند 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۳7.97 مترمربع شماره پالک ۱6 فرعی مجزا از قسمتی 

از مشاعات از پالک 207 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غالمحسین 

یزدی بیدگلی

6(رأی شماره 5690و569۱-95/۱2/26 هیأت : آقای علیرضا فروتن بیدگلی فرزند محمد تقی شماره 

 ، )بالمناصفه(    228 شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  سرکار  زینب  خانم  و   8550 امه  سن ا شن

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 67 مترمربع شماره پالک ۱00 فرعی مجزا از شماره ۱8 فرعی از 

پالک 290 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

7(رأی شماره 55۱6-95/۱2/۱8 هیأت : آقای مجید حالجی بیدگلی فرزند صادق شماره شناسنامه 2۱8 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۳2.70 مترمربع شماره پالک ۱۳ فرعی مجزا از شماره ۱و7و8و۱0 

فرعی وقسمتی ازمشاعات و پالک 546 اصلی از 546اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از اسماعیل حالجی وعذری حاجی حسنی بیدگلی

8(رأی شماره 55۱7-95/۱2/۱8 هیأت : آقای علی عباس بابائیان بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 

۳۱6 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱29.50 مترمربع شماره پالک ۱ فرعی مجزا از شماره پالک 642 

اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی 

9(رأی شماره 5506-95/۱2/۱8 هیأت : آقای احمد صباغی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 

259 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۳27.20 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره 

لی5 فرعی وباقیمانده 74۳ اصلی از پالک 74۳ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و  ۱ا

بیدگل. ابتیاعی از صباغیان

۱0(رأی شماره 5524-95/۱2/۱8 هیأت : آقای مرتضی نعیمی بیدگلی فرزند علیجان شماره شناسنامه 

۱۱۱ ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 2۱0.50 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از شماره پالک 

8۳0 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد ومحمدباقر جاللی

شماره  عباس  فرزند  درئی  طحانی  اکبر  علی  آقای   : هیأت  552۱و95/۱2/۱8-5520  شماره  أی  ر )۱ ۱

شناسنامه 9 و خانم معصومه کربالئی درئی فرزند حسین شماره شناسنامه 4 به ترتیب به نسبت 4 

دانگ و2 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت ۳5 مترمربع شماره پالک ۱97 فرعی مجزا 

از شماره 54 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

۱2(رأی شماره 5726و5727-95/۱2/28 هیأت : آقای علی اصغرقنایی مقدم آرانی فرزند فخرالدین 

شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  رحیمی  فاطمه  خانم  و   6۱900۱48۳6 شناسنامه  ه  ر ا م ش

6۱9004962۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 7۱.50 مترمربع شماره پالک 2 فرعی 

مجزا از پالک ۱074 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مصطفی باغستانی 

ونسرین شعبانی فرد

بیدگلی فرزند محمد شماره  : آقای رمضانعلی حسن بیکی  ۱۳(رأی شماره 5526-95/۱2/۱8 هیأت 

شناسنامه ۳54 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱۳8.۳8 مترمربع شماره پالک 289 فرعی مجزا از 

شماره 224 فرعی از پالک ۱965 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

۱4(رأی شماره 5524-95/۱2/۱8 هیأت : خانم زهرا شکوری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 

7404 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۳8.24 مترمربع شماره پالک 290 فرعی مجزا از شماره 

224 فرعی از پالک ۱965 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

: آقای احمد درمسجدی آرانی  فرزند حسین شماره  ۱5(رأی شماره 5499و5500-95/۱2/۱8 هیأت 

شناسنامه 24 و خانم عطیه حالج آرانی فرزند پرویز شماره شناسنامه 275  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱7۱.55 مترمربع شماره پالک 8548 فرعی مجزا از شماره ۳4۱2و۳54۱و627 

فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

آقای احسان قندی فرزند داوود شماره شناسنامه   : ۱6(رأی شماره 5527و5528-95/۱2/۱9 هیأت 

42۱ و خانم زهرا خدانه آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱250۱27726  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

از  فرعی  2496و6  شماره  از  مجزا  فرعی   2890 پالک  شماره  مترمربع   2۱4.80 مساحت  به  بخانه  ا ب ک ی

پالک 26۳8 اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری ومحمد 

حقیقت صفت

شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  محمد  علی  آقای   : هیأت   95/۱2/۱8-55۱5 شماره  رأی  )۱ 7

شناسنامه 546 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 72.50 مترمربع شماره پالک ۱8۱7 فرعی مجزا از 

شماره 4۳6 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از احمد خدمتکار وزهریا دهقانی

۱8(رأی شماره 55۱۳-95/۱2/۱8 هیأت : خانم فاطمه کاظم زاده راوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 

2۱70 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 2۳7 مترمربع شماره پالک ۳46 فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

۱9(رأی شماره 55۱۱-95/۱2/۱8 هیأت : خانم فاطمه کاظم زاده راوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 

2۱70 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 2۳7.50 مترمربع شماره پالک ۳47 فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

20(رأی شماره 5504و5505-95/۱2/۱8 هیأت : آقای علیرضا غنی بیدگلی فرزند حسین جان شماره 

 ، )بالمناصفه(  شناسنامه ۱222 و خانم زهرا حمزه ئی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 27454  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱84 مترمربع شماره پالک ۳48 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 

پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه

2۱(رأی شماره 55۳8-95/۱2/۱9 هیأت : آقای حمیدرضا عنایتی بیدگلی فرزند اصغر شماره شناسنامه 

9056 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳49 فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

22(رأی شماره 5608و56۱4-95/۱2/2۳ هیأت : آقای علی اصغر یزالنی بیدگلی فرزند عباس شماره 

شناسنامه 2۱۱6 و خانم زهرا احمدی بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 6۱90005284  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳50 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 

پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه

شماره  اله  فرزندرحمت  بیدگلی  زاده  عابدین  داوود  آقای   : هیأت   95/۱2/2۳-5607 شماره  2۳(رأی 

از  به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳5۱ فرعی مجزا  شناسنامه 276 ، ششدانگ  یکباب خانه 

شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

شماره  علی  فرزند  بیدگلی  بیابانی  محسن  آقای   : هیأت  5604و95/۱2/2۳-5605  شماره  2(رأی  4

شناسنامه ۱980 و خانم فرزانه قوام پوربیدگلی فرزند محسن شماره شناسنامه 6۱90047۱22  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳52 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 

پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه

فرزندعلی شماره شناسنامه  بیدگلی  تمسکی  مهدی  آقای   : هیأت   95/۱2/2۳-5609 25(رأی شماره 

6۱900۱۳۱98 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳5۳ فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

شماره  اله  احسان  فرزند  بیدگلی  تمسکی  محسن  آقای   : هیأت   95/۱2/2۳-5609 شماره  2(رأی  6

شناسنامه ۳2۳ ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳54 فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

27(رأی شماره 559۳و5594-95/۱2/2۳ هیأت : آقای مهدی حقیقیان بیدگلی فرزند محمد شماره 

شناسنامه 75۱7 و خانم فاطمه خدمتی نژاد فرزند مختار شماره شناسنامه 6۱9964226  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳52 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 

هادی  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش ۳  وغیاثیه  دستجرد  در  واقع  اصلی   2704 پالک  ز  ا

حمید پناه

28(رأی شماره 5720و572۱-95/۱2/28 هیأت : آقای علی نساجی بیدگلی فرزند علی عباس شماره 

فرزند سیدجواد شماره شناسنامه  آرانی  زاده  و خانم محدثه سادات حسینی  شناسنامه 6۱90008۳99 

6۱90054072  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱50 مترمربع شماره پالک ۳56 فرعی 

مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه

باقری فرزند محمد شماره شناسنامه  : آقای حسین  29(رأی شماره 5599و5600-95/۱2/2۳ هیأت 

ششدانگ    ، )بالمناصفه(    5۳۱ شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  ابوزیدآبادی  زهراباقری  خانم  و   ۱ 90۱

یکبابخانه به مساحت 600 مترمربع شماره پالک 4008 فرعی مجزا از شماره ۱50 فرعی از پالک 27۱5 

اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد باقری

شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  الهه کبوتری  خانم   : هیأت  550۱و95/۱2/۱8-5502  شماره  ۳(رأی  0

  6۱900۱44۱0 شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  سلطانی  اسماء  خانم  و   6۱9000۱۳94 ناسنامه  ش

از  مجزا  فرعی   ۱۱۱5 پالک  مترمربع شماره   ۱۳2.50 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   بالمناصفه(  (

پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علیرضا 

زاهدی وسکینه پرورده

۳۱(رأی شماره 550۳-95/۱2/۱8 هیأت : آقای عباس گلشن آرانی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 

۱52 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱46.80 مترمربع شماره پالک ۱۳7۱ فرعی مجزا از پالک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس گلشن

۳2(رأی شماره 5529-95/۱2/۱9 هیأت : آقای علی محمدربانی فرزند حسین شماره شناسنامه 846 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84.50 مترمربع شماره پالک 57۳5 فرعی مجزا از شماره649 فرعی 

از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

سیدمحمد  فرزند  بیدگلی  سیدرضاسجادی  آقای   : هیأت  55۱0و95/۱2/۱8-5509  شماره  ۳(رأی  ۳

شماره شناسنامه 9202 و خانم منیرالسادات سجادی بیدگلی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 472  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۳2.50 مترمربع شماره پالک57۳7 فرعی مجزااز شماره 

۱۱۱5 فرعی مجزا از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علیرضا زاهدی وسکینه پرورده

۳4(رأی شماره 5508-95/۱2/۱8 هیأت : آقای علی رحیمی فرزند رضا شماره شناسنامه 5 ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت ۱8۱.09 مترمربع شماره پالک 57۳8 فرعی مجزا از شماره ۱6۳ فرعی از پالک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عزت اله حفیظی

۳5(رأی شماره 5507-95/۱2/۱8 هیأت : آقای احمد صباغی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 

از  مجزا  فرعی   57۳9 پالک  شماره  مترمربع   ۱74.02 مساحت  به  انباری  یکباب  ششدانگ    ،  2 59

شماره۱۳4و۳785و42۱ فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی

۳6( رأی شماره 5507-95/۱2/۱8 هیأت : خانم زهرا شاطریان فرزند منده علی شماره شناسنامه ۱84 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 2۱6.۱0 مترمربع شماره پالک 5742 فرعی مجزا از شماره ۱6۳ 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

محمود گلی

۳7(رأی شماره 5507-95/۱2/۱8 هیأت : آقای حسن حاجی جعفری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 

شناسنامه ۳97 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۳54 مترمربع شماره پالک 574۳ فرعی مجزا از 

شماره ۱6۳ فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از محمود گلی

شماره  رمضانعلی  فرزند  فرد  توسلی  علی  آقای   : هیأت  5758و95/۱2/28-5759  شماره  ۳(رأی  8

 ، )بالمناصفه(    200 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  دهقانی  البنین  ام  خانم  و   592 شناسنامه 

 45۱0 از شماره  مجزا  فرعی  پالک 5744  مترمربع شماره   ۱۳7.50 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

شماره  علیمحمد  فرزند  بیدگلی  معظمی  ریحانه  خانم   : هیأت   95/۱2/28-5725 شماره  ۳(رأی  9

شناسنامه 92 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱45.06 مترمربع شماره پالک 5747 فرعی مجزا از 

شماره ۱6۳ فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از عباسعلی گلی 

40(رأی شماره 572۳و5724-95/۱2/28 هیأت : آقای محمد حسین اشراقی آرانی فرزند آقارضا شماره 

شناسنامه 926 و خانم عاطفه خبازی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 6۱90020۳۳۱  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱79.80 مترمربع شماره پالک 5748 فرعی مجزا از شماره ۳6 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار و2988فرعی از 26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازرضااشراقی

4۱(رأی شماره 5722-95/۱2/28 هیأت : آقای علی حالج آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۱0۱۳، 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 404.۱۳ مترمربع شماره پالک 5749 فرعی مجزا از شماره ۱6۳ 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

علی ناظمی

مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض، طبق  وعدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  دیهی  ب

خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/0۱/2۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/02/06

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان

5/2/96/2۳/م الف

   آگهیتحدیدحدودثبتامالکشهرستانفالورجانقسمتیازامالکبخش9ثبتاصفهان
زیر  رقبات  تحدید  ثبت  قانون   ۱4 ماده  بموجب  و  ماهه سوم سال ۱۳95  نوبتی سه  های  آگهی  یرو  پ

واقعات در :

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان ۱5 اصلی و فروعات زیر :

۱28 فرعی : آقای حسین موسیانی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه  بمساحت ۱6۱/96 متر مربع 

تاریخ ۱۳96/2/۱6 ساعت 9 صبح 

2578 فرعی : خانم زهرا سادات امیری سرارودی  فرزند سیدجمال  ششدانگ یک بابخانه مجزی شده 

از پالک 5۳5 فرعی بمساحت 258 متر مربع تاریخ ۱۳96/2/۱6 ساعت 9/۳0 صبح 

دوم: ابنیه و امالک واقع در سودرجان 22 اصلی و فرعی زیر :

54۱ فرعی : آقای میثم کریمی  فرزند محمد ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک ۱۳7 فرعی 

بمساحت 2۱0/45 متر مربع تاریخ ۱۳96/2/۱7 ساعت 9 صبح 

سوم : ابنیه و امالک واقع در افجد ۳6 اصلی و فرعات زیر :

۳0۳ فرعی : آقای قاسم فکاری افجدی  فرزند عباس ششدانگ یک ساختمان  بمساحت 20۳/4۳ متر 

مربع تاریخ ۱۳96/2/۱8 ساعت 9 صبح 

مجاور  با  یکبابخانه که  از  قسمتی  ششدانگ  حسینعلی  فرزند  نصیری   اله  روح  آقای   : فرعی   ۳26

غربی توأمًا تشکیل یکبابخانه را میدهد مجزی شده از ۱44 فرعی  بمساحت 54/8۳ متر مربع تاریخ 

۱۳96/2/۱8 ساعت 9/۳0 صبح 

چهارم: ابنیه و امالک واقع در مهرنجان اتراک ۳97 اصلی و فرعی زیر : 

2۳۳ فرعی : خانم زهرا عشوری مهرنجانی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره یک 

فرعی بمساحت ۱76/75 متر مربع تاریخ ۱۳96/2/۱9 ساعت 9 صبح 

 پنجم : ابنیه و امالک واقع در اشترجان 448 اصلی و فرعی زیر :

866 فرعی : آقای غالمرضا کیانی اشترجانی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب ساخت نیمه کاره مجزی 

شده از شماره 6۳ فرعی بمساحت 284/20 متر مربع تاریخ ۱۳96/2/20 ساعت 9 صبح 

ششم: ابنیه و امالک واقع در بلوار شفق 690 اصلی و فرعی زیر:

2۱ فرعی : خانم نصرت موید زفره فرزند بهرام ششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۱47/87 متر مربع تاریخ 

۱۳96/2/2۱ ساعت 9 صبح 

بترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده ۱4 قانون ثبت به 

صاحبان امالک و مجاورین اعالم میشود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر 

یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون 

مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالک که در موقع مقرر 

حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز 

پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./

تاریخ انتشار ۱۳96/۱/2۱                                                

رئیس اداره ثبت فالورجان - اکبر پورمقدم   م /الف/0۱0 
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خواندنی

تقلید در تبلیغ!
امــام خمینــی قــدس ســره 
بــرای جلوگیــری از تبلیغــات 
از  تقلیــد  بــه  کاندیداهــا 
ــورهای خارجی فرمودند:  کش
هیــچ ســابقه نــدارد کــه در 
دنیــا هــر جــا شــما بگردیــد 
ایــن شــور و  بــه  مــردم 

شعف بروند برای رأی دادن.
ــور  ــن رؤســای جمه ــد ای ــات می کنن ــدر تبلیغ  این ق
وقتــی کــه می خواهنــد )انتخــاب( بشــوند، این قــدر 
از  خــرج می کننــد، این قــدر تبلیغــات می کننــد 
ــرج  ــزاف خ ــای گ ــل پول ه ــاه قب ــاه دو م ــک م ی
می کننــد و تبلیغــات زیــاد راســت و دروغ تــا اینکــه 
یــک عــده مــردم را جمــع کننــد و رای بدهنــد. اینجــا 

ایــن مســائل نبــود، مســئله اســام بــود.
ــا  ــه کاندیداه ــورد توج ــد م ــی بای ــه طای ــن جمل ای
غیرواقــع  و  ناســالم  تبلیغــات  از  و  گیــرد  قــرار 

بپرهیزنــد.

احترام آیت  هللا مرعشی نجفی به پدر
دربــاره مرحــوم آیــت هللا العظمــی نجفــی مرعشــی 
رحمــةهللا، مرجــع بــزرگ تقلیــد کــه افــزون بــر توفیقــات 
پــرورش فرهیختــگان  و  و علمــی  ســترگ معنــوی 
ــه  ــود ب ــی از خ ــترده فرهنگ ــار گس ــیار، آث ــوزوی بس ح
ــود:  ــه ب ــوار گفت ــه آن بزرگ ــد ک ــت، آورده ان ــادگار گذاش ی
ــودم و مــادرم از مــن می خواســت  ــگاه کــه نوجــوان ب آن
ــم  ــدر برای ــردن پ ــم، صــدا ک ــدار کن ــدرم را از خــواب بی پ

ــود. ــوار ب دش
از ایــن  رو، چهــره و گونه هایــم را کــف پاهــای پــدرم 
ــدرم را  ــه ای پ ــت فروتنان ــن لطاف ــا چنی ــدم و ب می مالی
ــد و  ــدار می ش ــدرم بی ــه پ ــی ک ــردم. هنگام ــدار می ک بی
مــرا در چنیــن موقعیــت متواضعانــه ای می دیــد، بــا 
چشــم های سرشــار از اشــک، دســت بــه ســوی آســمان 
ــت  ــم درخواس ــال برای ــد متع ــت و از خداون برمی افراش
توفیــق می کــرد. آیــت هللا العظمــی مرعشــی نجفــی 
بارهــا می فرمــود: »موفقیــت کنونــی مــن و فراوانــی 

ــت.« ــادر اس ــدر و م ــای پ ــت دع ــه برک ــم ب توفیقات

ــد  ــان چن ــام همزم ــی انج ــه توانای ــد ک ــر می کنن ــیاری فک بس
وظیفــه، نشــانه توانایــی زیــاد ذهنــی آن هاســت؛ ولــی واقعیــت 
امــر ایــن اســت کــه ذهــن هــر فــرد در آِن  واحــد میــزان خاصــی 
تمرکــز دارد؛ اگــر مــا همزمــان چنــد کار ذهنــی را بــا هــم انجــام 
دهیــم، بــرای نمونــه هنــگام رانندگــی بــا گوشــی همراه خــود کار 
ــد در  ــزان تمرکــزی را کــه ذهــن مــا می توان ــم، درواقــع می کنی
آن  واحــد داشــته باشــد، بیــن دو کار تقســیم کردیــم کــه نتیجــه 
 آن کاهــش تمرکــز مــا بــر روی تک تــک کارهــا و کیفیــت 
ــا کیفیــت  ــرای اینکــه کاری را ب ــذا ب انجــام دیگــر کارهاســت؛ ل
انجــام دهیــم، بــدون شــک بایــد صرفــا در آن  واحــد بــه همــان 
کار بپردازیــم؛ وگرنــه کیفیــت انجــام کار و تمرکــز مــا بــه  واســطه 
تقســیم کارهــا کاهــش می یابــد. پــس یکــی از راه هــای بهبــود 
تمرکــز و افزایــش توانایــی تحلیــل بــرای هــر شــخص، انجــام      

و بررســی یــک کار در آن  واحــد اســت.

    ورزش کنید
غــذای ذهــن هــر فــرد گلوکــز خالــص اســت. در واقــع 
سوخت وســاز ذهــن هــر شــخصی در گــرو ورود حجــم مناســب 
گلوکــز بــه مغــز اســت و نکتــه جالــب اینکــه ایــن حجــم گلوکــز 
ــود؛  ــل می ش ــان منتق ــز انس ــه مغ ــون ب ــان خ ــق جری از طری
ــه مغزتــان را  حــال اگــر شــما بخواهیــد حجــم خــون ورودی ب
ــر، ورزش کــردن اســت؛  ــد، یکــی از راه هــای مؤث افزایــش دهی
ــا ورزش کــردن می توانیــد ســرعت جریــان خــون  زیــرا شــما ب

ــد.  ــش دهی خــود را افزای
البتــه نکتــه دیگــری کــه نبایــد بــه  آســانی از کنــار آن بگذریــم، 
ــم و  ــورت منظ ــه  ص ــد ب ــا بای ــردن م ــه ورزش ک ــت ک ــن اس ای
ــم  ــوازی و ه ــای ه ــی و هــم شــامل ورزش ه ــه اصول ــا برنام ب

ــر  ــر ورزش ب ــه تأثی ــا ب ــه م ــد. هم ــی باش ــای قدرت ورزش ه
ســامتی فیزیکــی خــود واقــف هســتیم؛ ولــی متأســفانه تعداد 
کمــی بــه تأثیــر ورزش بــر ســامت ذهــن خــود واقــف هســتند. 
بنابرایــن اگــر می خواهیــد ذهنــی توانمنــد داشــته باشــید، پــس 
حتمــا ورزش کــردن را در دســتور کار روزانــه خــود قــرار دهیــد. 
ــم  ــردن ه ــم ورزش ک ــاره حج ــه درب ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
نظــرات متفاوتــی وجــود دارد؛ ولــی بــرای مثــال هفتــه ای 150 

ــه شــده اســت. ــه ورزش کــردن توصی دقیق
     از خواب خود به  هیچ وجه کم نکنید

دربــاره تأثیــر کم خوابــی و بی خوابــی بــر ســامت افــراد بســیار 
شــنیده ایم؛ ولــی جالــب اســت بدانیــد کــه کم خوابــی یــا 
ــوال  ــان دارد و اص ــن انس ــر روی ذه ــی ب ــر منف ــی تأثی بی خواب

آســیب  ذهــن  بــه  نمی توانــد  بی خوابــی  مثــل  هیچ چیــز 
رســاند. تحقیقــات ثابــت کــرده کــه ذهــن انســان ها در طــول روز 
مطالــب را وارد خــود کــرده و در طــول شــب، هنــگام اســتراحت، 
ایــن مطالــب ورودی را طبقه بنــدی می کنــد تــا در صــورت نیــاز 
در اســرع وقــت آن هــا را بازیابــی کنــد؛ حــال اگــر شــما بــه خــود 
ــدی  ــر روال طبقه بن ــودآگاه ب ــورت خ ــه  ص ــد، ب ــی دهی بی خواب
مطالــب در ذهــن خــود خلــل وارد می کنیــد و ایــن امــر باعــث 

ــاد شــما در طــول روز می شــود.  فراموشــی و خســتگی زی
از طــرف دیگــر شــاهد هســتیم کــه بی خوابــی بــر تمرکــز افــراد 
ــادی کــم  ــا حــد زی ــراد را ت ــر می گــذارد و تمرکــز اف بســیار تأثی
ــاداب  ــا و ش ــی پوی ــد ذهن ــر می خواهی ــن اگ ــد؛ بنابرای  می کن
و همچنیــن تمرکــز زیــاد داشــته باشــید، بایــد حتمــا حــدود 8 
ســاعت در شــبانه روز بخوابیــد و بــا توجــه بــه بــدن خــود خــواب 

کافــی داشــته باشــید. 

نکاتی برای کارکرد بهتر مغز

ن و فرش ایوان طال - اصفهان - عکس از تسنیم ن عسکری�ی رونما�ی از درب های حرم�ی
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سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
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حوادث

 صبح دیروز در میدان الله اصفهان اتفاق افتاد

کشته شدن دو نفر در یک حادثه رانندگی
ــراش  ــه دلخ ــان از حادث ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
تصــادف در میــدان اللــه اصفهــان کــه بــر اثــر آن دو نفــر جــان 

ــر داد. ــد، خب باختن
 ســرهنگ رضــا رضایــی اظهــار کــرد: ســاعت 6 صبــح یکشــنبه 
یــک دســتگاه تانکــر کــه از مســیر شــرق بــه غــرب اصفهــان در 
حــال عبــور بــود، در زیرگــذر میــدان اللــه بــر اثــر خواب آلودگــی 
ــت کــه  ــا یــک دســتگاه وان ــف رفــت و ب ــد مخال ــه بان ــده ب رانن
ــه در  ــدان الل ــه می ــران ب ــان چم ــمت اتوب ــود از س ــیر خ در مس
ــود، بــه شــدت برخــورد کــرد. وی اضافــه کــرد:  حــال حرکــت ب
ــر  ــده تریل ــه دلخــراش تصــادف، هــر دو رانن ــر ایــن حادث ــر اث ب
ــد. رئیــس پلیــس  ــت در دم جــان خــود را از دســت دادن و وان
راهــور اســتان اصفهــان تاکیــد کــرد: خواب آلودگــی و خســتگی 
نخســتین علــت تصادفــات اســت؛ از ایــن رو بایــد اگــر راننــدگان 
در هنــگام رانندگــی احســاس خواب آلودگــی و خســتگی کردنــد، 
در نزدیک تریــن مــکان اســتراحت کننــد تــا جــان خــود و 

دیگــران را بــه خطــر نیندازنــد. ایمنــا

تریلی نفتکش با 34 هزار لیتر سوخت 

قاچاق در یزد توقیف شد  
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از توقیــف یــک 
ــر  ــزار لیت ــف 34 ه ــوو« و کش ــش »ول ــی نفتک ــتگاه تریل دس
ســوخت قاچــاق توســط مامــوران پلیــس ایــن اســتان خبــر داد. 
ــر  ــن خب ــات ای ــریح جزئی ــدی در تش ــرهنگ محمدرضامزی س
گفــت: مامــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی 
ــی  ــک دســتگاه تریل ــات ایســت و بازرســی، ی اســتان در عملی
ــف  ــی اســتان متوق ــوو« را در محورهــای مواصات نفتکــش »ول

ــد.  کردن
وی ادامــه داد: مامــوران انتظامــی پــس از بررســی اســناد 
مــدارک و بارنامــه خــودرو متوجــه شــدند ایــن تریلــی نفتکــش 
حامــل 34 هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق اســت کــه بــه همیــن 
منظــور خــودرو را توقیــف و یــک متهــم را نیــز دســتگیر 
ــان  ــزد خاطرنش ــتان ی ــس اس ــی پلی ــاون اجتماع ــد. مع کردن
ــتان های  ــاق را از اس ــی قاچ ــه نفت ــن محمول ــم، ای ــرد: مته ک
مرکــزی کشــور بارگیــری و قصــد انتقــال آن را بــه جنــوب شــرق 
ــس اســتان دســتگیر  ــوران پلی ــه توســط مام  کشــور داشــت ک
ــادآور  ــه مراجــع قانونــی معرفــی شــد. ســرهنگ مزیــدی ی و ب
ــه شــرکت نفــت  ــه ســوخت قاچــاق کشف شــده ب شــد: محمول

اســتان یــزد تحویــل داده شــد. پایــگاه خبــری پلیــس


