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 20 اولویت اقتصادی اصفهان 
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کرد: ح  کیمیای وطن مطر گپ وگفت صمیمانه با  داریوش باباییان در 

کوتاه مدت  مدیریت های 
 مانع پیشرفت هنر

صفحه  5

حق و تکلیف
 در جامعــه مردم ســاالر دینــی، انســان مختــار و 
در انتخاب روش زندگــــی، آزاد است و سرنوشت 
بــا  شــود.  تعییــن  خــودش  دســت  بــه  بایــد  او  

در  بتواننــد  بایــد  انســان ها  همــه  اینکــه  بــه  توجــه 
کــه بــه سرنوشــت آن هــا مربــوط  امــور مملکــت خــود 
اســت، دخالــت داشــته باشــند و چــون ممکــن نیســت 
ــذا  کننــد، ل کــه همــه مــردم مســتقیما در امــور دخالــت 
تشــکیل حکومــت بــرای زندگــی اجتماعــی ضــرورت 
می یابــد. پــس مــردم بایــد بــا رأی آزاد خــود، فــرد یــا 
افــراد صالحــی را برگزیننــد تــا بــه نمایندگــی از آن هــا 

گیرنــد.  اداره امــور جامعــه را در دســت 
گونــه تبلیغــات  مــردم عزیــز مــا بایــد بــا دوری از هــر 
و  غربــی  تبلیغاتــی  کــز  مرا کــه  غوغاســاالری  و  ســوء 
پــای  در  می اندازنــد،  راه  بــه  آن هــا  داخلــی  عوامــل 
ــا انتخــاب اصلــح  صندوق هــای رأی حاضــر شــوند و ب
سرنوشــت فــردی و اجتماعــی خــود را بــرای رســیدن 

بــه ســعادت و رشــد و توســعه پایــدار رقــم بزننــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اگــر احتمــال بدهيــم كــه بــه واســطه تبليغــات 
اســامی  و جمهــوری  اســام  مــا،  انتخاباتــی 
كــه  تبليغاتــی  آنجــور  بايــد  اســت،  خطــر  در 
خطرنــاک اســت، دســت از آن برداريــم؛ بــرای 
اســم  بــا  گاهــی  و  اســت  اســام  اينكــه ضــد 

يــک  بــودن  اســامی  توهّــم  بــا  يــا  اســام 
برخــاف  كــه  می گيــرد  انجــام  امــوری 

اســت. اســام 

تبلیغات خطرناک پای درس امام ؟ق؟
ممنوع!
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شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از 

طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 96/02/14 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
افتتــاح  مراســم  در  کشــورمان،  رئیس جمهــور 
ــت:  ــی گف ــارس جنوب ــاز پ ــکوهای گازی 5 ف س
ایــن چهارمیــن بــاری اســت کــه در دولــت 
ــار  ــر ب ــده ام و ه ــی آم ــارس جنوب ــه پ ــم ب یازده
 بــا افتخــار بیشــتری بــه مهندســی، کارگــران 
ــه  ــار هم ــب افتخ ــه موج ــورمان ک ــران کش و مدی

ــردم. ــگاه ک ــتند، ن هس
 رئیس جمهــور تصریــح کــرد: یادمــان باشــد 
بزرگ تریــن هــدف مــا ایرانیــان، ایــران پیشــرفته 
و پیشروســت؛ همچنیــن بزرگ تریــن هــدف مــا 
ایــن اســت کــه ایــران را بــه نقطــه اوجی برســانیم 
کــه همــه ایرانیــان در تاریــخ در انتظــار آن بودنــد. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه عزت مــا در ســایه اقتصاد 
ــا در  ــزت م ــت: ع ــان داش ــت، بی ــی اس مقاومت
ســایه موفقیــت و در صحنه هــای مختلــف اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه اگــر وحــدت داشــته باشــیم 
ــوی  ــه س ــان ب ــاد دانش بنی ــا اقتص ــم ب می توانی
ــرد:  ــد ک ــم، تأکی ــت کنی ــرفت حرک ــای پیش قله ه
ــرآن  ــه ق ــق ب ــگ، عش ــت فرهن ــران، مل ــت ای  مل

عشق به اهل بیت و اخاق است.
ــم  ــازه دهی ــد اج ــه نبای ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
فضــای مــا بــا دروغ و تهمــت آلــوده شــود گفــت: 
ــه  ــرام ب ــا راســتگویی، شــفافیت و احت ــار م افتخ

ــت.  ــر اس ــوق یکدیگ حق
ــد اجــازه  ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب رئیس جمه
دهیــم در برابــر اتفاقــات کشــورمان شــرمنده 
شــویم، گفــت: بایــد بــا مــردم بــا صداقــت 
ســخن گوییــم؛ زیــرا ملــت مــا صلــح و آرامــش و 

می خواهنــد. پیشــرفت 
ــران یــک  ــر اینکــه مــا در ای ــا تأکیــد ب ــی ب روحان
قانــون اساســی، یــک رهبــر، یــک انقــاب و یــک 
ایــران ســربلند داریــم، اظهــار داشــت: امــروز روز 
خوشــحالی و افتخــار بــرای ملــت و دولــت ایــران 

اســت. 
رئیس جمهــور مســئله محیــط زیســت را اولویــت 
 اول کشــور خوانــد و گفــت: مــا بــرای نشــاط 
و ســرگرمی مــردم ایــران نفــت می خواهیــم 
ــروز  ــه ام ــلویه ک ــهر و عس ــتان بوش ــردم اس و م
شــاهد پیشــرفت هســتند، بایــد در زندگــی خــود 

ــوز ــکار نی ــند. اف ــاهد باش ــرفت را ش ــن پیش ای

ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
ریاســت  انتخابــات  ســه  فصــل  ایــن  در  گفــت: 
جمهــوری، انتخابــات برخــی از حوزه هــای مجلــس کــه 
در دور اول دچــار مشــکل شــدند و انتخابــات شــوراهای 

ــم. ــش رو داری ــتا را پی ــهر و روس ــامی ش اس
وی بــا اشــاره بــه ثبت نــام بیــش از ۱۶۰۰ نفــر در 
ــن  ــی ای ــت: از جهت ــوری گف ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ثبت نام هــا خــوب اســت. مــردم از آن جهــت کــه فکــر 

ــد. ــدا کرده ان ــور پی ــد، حض ــه دارن ــد وظیف می کنن
الریجانــی ادامــه داد: قانــون اساســی شــرایطی را بــرای 
ــت؛  ــرده اس ــن ک ــوری تعیی ــت جمه ــای ریاس نامزده
ــد  ــودن، چن ــن ب ــودن و متدی جــدای از ایرانی االصــل ب
ــه  ــت؛ اول اینک ــده اس ــام ش ــز اع ــر نی ــی دیگ ویژگ
نامــزد، مدیــر و مدبــر بــوده و جــزو رجــال سیاســی و 

ــی باشــد. مذهب

رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه بحــث رســانه ها مبنــی 
ــون در ایــن زمینــه شــفاف نیســت  ــر اینکــه چــرا قان ب
گفــت: آیــت هللا مــکارم شــیرازی نیــز بیاناتــی داشــتند 
در ایــن زمینــه کــه چــرا طــوری شــده کــه گاهــی افــراد 
بــرای ثبت نــام می آینــد و وقتــی از آن هــا ســوال 
ــا  ــد م ــد می گوین ــرایط را داری ــما ش ــا ش ــود آی می ش
می دانیــم شــرایط را نداریــم؛ امــا بــرای اینکــه هیجــان 

ــم. ــم، آمده ای ــس کنی را ح
انتخابــات ریاســت  ایــن وهــن  الریجانــی گفــت: 
جمهــوری اســت؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را متذکــر شــوم 
ــن  ــا در ای ــت و م ــس وارد نیس ــه مجل ــکل ب ــه مش ک
زمینــه قانــون مفصلــی را تصویــب کردیــم کــه شــرایط 
ــن شــد.  ــودن و رجــال سیاســی تعیی ــر ب ــر و مدب مدی
وی ادامــه داد: مجلــس شــورای اســامی در دوره 
ــه  ــت و ب ــه نوش ــن زمین ــی در ای ــون مفصل ــل قان قب
 شــورای نگهبــان داد؛ امــا شــورای نگهبــان آن را رد کــرد 
و استداللشــان ایــن بــود کــه ایــن تشــخیص بــر عهــده 
شــورای نگهبــان اســت و حتــی آیــت هللا جنتــی بــه من 
گفتنــد کــه مــن همــه ایــن را قبــول دارم؛ امــا مــا ایــن 
ــان  ــورای نگهب ــه در ش ــورت آیین نام ــه ص ــون را ب قان
تصویــب می کنیــم؛ چــون شــورای نگهبــان طبــق قانــون 
اساســی مســئول این کار اســت؛ امــا متاســفانه این کار 

را هــم انجــام نــداده اســت. راه دانــا

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن در جم
ــس شــورای  ــی، رئیــس مجل ــی الریجان ــارات عل اظه
بــر  اســامی، در صحــن علنــی مجلــس مبنــی 
اینکــه مجلــس وظیفــه خــود را در قبــال تعییــن 
شــاخصه های داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری 
انجــام داده، شــورای نگهبــان بایــد شــاخص ها را 
تعییــن می کــرد، گفــت: طبــق بنــد 9 اصــل ۱۱۰ قانــون 
ــرایط  ــخیص ش ــا و تش ــی صاحیت ه ــی بررس اساس
ــت  ــان اس ــورای نگهب ــده ش ــر عه ــل ۱۱5 ب ــق اص  طب

و خود شورا هم این را قبول دارد.
در گذشــته مجلــس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــان  ــود، خاطرنش ــام داده ب ــاره انج ــی در این ب اقدامات
کــرد: بــه علــت تداخــل مصوبــات مجلــس بــا 
ــا  ــورا ب ــن ش ــان، ای ــورای نگهب ــارات ش ــه اختی حیط
ــه  ــت ب ــن مخالف ــه ای ــرد ک ــت ک ــات مخالف آن مصوب

ــت.  ــوده اس ــل ۱۱۰ ب ــد 9 اص ــتناد بن اس
ــود کــه پــس از  ــن ب ــا ای ــی گفــت: انتظــار م کدخدای
ابــاغ سیاســت های کلــی در بــاره انتخابــات، دولــت و 
مجلــس همــت و مقــررات و مصوبــات الزم را در ایــن 
زمینــه تنظیــم کننــد کــه البتــه بخشــی از آن هــم بــر 

عهــده شــورای نگهبــان بــوده اســت. 
ــد  ــواره مانن ــان هم ــورای نگهب ــرد: ش ــح ک وی تصری

امــروز کــه جلســه داشــتیم، شــرایط را مدنظــر 
جزئی تــر  مقــررات  تدویــن  امــا  می دهــد؛  قــرار 
ــه  ــوده ک ــت ب ــس و دول ــده مجل ــر عه ــاره ب در این ب
ــن  ــود؛ از ای ــام ش ــن دوره انج ــس از ای ــم پ امیدواری
رو بایــد بپذیریــم کــه همــه در ایــن خصــوص قصــور                    

داشــتیم. 
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ســوال 
دیگــری دربــاره اینکــه قــرار بــود شــورای نگهبــان 
مصادیــق رجــل سیاســی را طبــق سیاســت های کلــی 
انتخابــات اباغــی از ســوی رهبــری تعییــن کنــد، 
گفــت: مــا در گذشــته آیین نامــه ای تنظیــم کــرده 
بودیــم کــه بــه تصویــب شــورا رســیده بــود و بــه عنــوان 
ــرار  ــای بررســی صاحیت هــا ق ــی مبن دســتورکار داخل
ــر  ــا ب ــی صاحیت ه ــم بررس ــن دوره ه ــرد و در ای گی

ــجو ــت. دانش ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــن مبن همی

آیــت هللا ســید محمدرضــا مدرســی یــزدی، عضــو فقهــای شــورای 
نگهبــان، در مراســم آغــاز بــه کار ســتاد مرکــزی نظــارت بــر 
ــتاد  ــت: س ــان گف ــورای نگهب ــوری در ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــه بهتریــن وجــه  ــد همیشــه ب ــات مانن ــر انتخاب مرکــزی نظــارت ب

ــت.  ــده اس ــکیل ش تش
ــر  ــی ب ــات وظایف ــن انتخاب ــه در ای ــت ک ــم آن اس ــزود: مه وی اف
عهــده ملــت، دولــت، شــورای نگهبــان و هــر کســی کــه بــه نوعــی 
مســئولیت دارد، گذاشــته شــده و امانتــی اســت کــه بایــد به دســت 
ــردم  ــت اندرکاران و م ــه دس ــن رو هم ــود. از ای ــپرده ش ــش س اهل
ــد. ــام دهن ــدا انج ــت خ ــاس رضای ــر اس ــود را ب ــه خ ــد وظیف بای

مدرســی یــزدی شــرکت در انتخابــات را وظیفــه و پی ریــزی بــرای 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــران خوان ــوری اســامی ای ــر جمه ــده قوی ت آین
اینکــه مــردم نیــز بایــد بهتریــن و عالی تریــن انتخابــات را داشــته 
ــا  ــات ب باشــند، گفــت: بحمــدهللا در نظــام اســامی همــواره انتخاب
خوبــی و پاکــی برگــزار شــده و شــورا نیــز بــر اســاس وظیفــه اش 
ــد  ــته باش ــت را داش ــل صاحی ــس حداق ــر ک ــه ه ــد ک  می کوش
ــدرت  ــاس ق ــر اس ــز ب ــوع نی ــن موض ــه ای ــه البت ــود ک ــد ش تأیی

نامزدهــا و نظــرات اعضــای شــورای نگهبــان خواهــد بــود.
ــه  ــس ک ــت آن ک ــردم خواس ــان از م ــورای نگهب ــای ش ــو فقه عض
ــگاه  ــن جای ــا و باالتری ــان دیگــر نامزده ــت را در می ســقف صاحی
را در میــان آنــان دارد، انتخــاب کننــد تــا چشــم دشــمنان و آن هــا 
کــه نمی تواننــد آزادی را در ایــن کشــور ببیننــد، کــور شــود. فــارس

حســینعلی حاجی دلیگانــی گفــت: بــر اســاس بنــد ۱۱ مــاده 24 
ــر  ــظ شــود؛ ب ــد حف ــس بای ــس، شــأن مجل ــی مجل ــه داخل آیین نام
اســاس قانونگــذاری صورت گرفتــه در زمینــه اخــذ گواهینامــه نیــازی 
ــده  ــون اشاره ش ــا قان ــت؛ ام ــربازی نیس ــت س ــان خدم ــه کارت پای ب

ــی نشــده اســت. اجرای
ــد ســریع تر  ــی و رانندگــی بای ــروی انتظامــی و راهنمای ــزود: نی وی اف
بخــش  سرنوشــت  چــون  رســیدگی کننــد؛  موضــوع  ایــن  بــه 
ــخص  ــد، مش ــی دارن ــد رانندگ ــه قص ــان ک ــی از جوان ــب توجه  جال

نیست.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــهر و میم ــردم شاهین ش ــده م نماین
ــام داده  ــگ را انج ــام برندین ــه ن ــی ب ــت طرح ــه داد: وزارت نف ادام
ــد  ــل می کن ــور مخت ــن را در کش ــع بنزی ــش توزی ــفانه بخ ــه متاس  ک
و شــرکت های واســطه ای توســط برخــی از بازنشســتگان وزارت نفــت 
ــن  ــر چنی ــود و وزی ــکیل می ش ــه تش ــن رابط ــون در ای ــاف قان برخ

ــدارد.  ــاری را ن اختی
وی ادامــه داد: راننــدگان درخصــوص ایــن موضــوع اعتراضاتــی 
ــر  ــا تذک ــوارد اشاره شــده ب ــم م ــن خواهــش می کن داشــته اند؛ بنابرای

ــت شــود.  شــما رعای
ــت: وزارت کشــور درخصــوص  ــر گف ــن تذک ــه ای ــری در پاســخ ب مطه
موضــوع گواهینامه هــا کــه در رابطــه بــا آن تذکــر داده شــد، اقــدام کنــد 
ــرژی درخصــوص طــرح برندینــگ موضــوع مذکــور را  و کمیســیون ان
پیگیــری و وزیــر نفــت نیــز بــه ایــن بحــث توجــه کنــد. خانــه ملــت
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حق و تکلیف                                          

ادامه از صفحه یک: 
اجتماعــی  و  فــردی  تعیین کننــده سرنوشــت  انتخابــات، 
ــال  ــد متع ــاری کــه خداون ــه اختی ــا توجــه ب اســت. انســان ب
بــه او عنایــت کــرده، می توانــد سرنوشــت فــردی و اجتماعــی 
ــوع انتخــاب خــود سرنوشــت  ــا ن ــا ب ــد ی خــود را انتخــاب کن

ــر دهــد. خــود را تغیی
ــه  »ان هللا ال یغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم«؛ ب
ــا  ــد ت ــر نمی ده ــی را تغیی ــال قوم ــد ح ــه خداون ــتی ک درس
ــر  ــن ب ــازند. ای ــون س ــان را دگرگ ــود حالش ــا خ ــه آن ه اینک
اســاس ســنت هایی اســت کــه خداونــد متعــال در عالــم قــرار 
ــذا  ــدارد؛ ل ــز در آن راه ن ــل نی ــر و تبدی ــه تغیی داده و هیچ گون
ــه صــورت  ــا انجــام داده، ب ــه در دنی انســان نتیجــه کاری را ک
ــد. »فلــن تجــد  ــه طــور قطــع خواهــد دی ــوی ب مــادی و معن
ــز در  ــًا«؛ هرگ ــن تجــد لســنه هللا تحوی ــًا و ل لســنه هللا تبدی

ــی. ــری نیاب ــی و تغیی ــد دگرگون ســنت خداون
بنابرایــن انســان ها مــی تواننــد بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت 
یــا منفــی خــود، ســعادت یــا شــقاوت را در زندگــی بــرای خود 

رقــم بزننــد و از آن بهــره برنــد یــا در آن گرفتــار آینــد.
اتقــوا لفتحنــا علیهــم  القــری آمنــوا و  »و لــو ان اهــل 
ــا  ــم بم ــا ه ــوا فاخذن ــن کذب ــن الســماء و االرض و لک برکاٍتم
ــد  ــان می آوردن ــهرها ایم ــردم ش ــر م ــبون«؛ »و اگ ــوا یکس  کان
و پرهیــزکاری پیشــه می کردنــد قطعــا بــر ایشــان برکت هایــی 
ــب  ــا تکذی ــن آن ه ــودیم؛ لیک ــن می گش ــمان و زمی را از آس
ــت  ــه دس ــه را ب ــر آنچ ــه کیف ــان ب ــس گرفتیمش ــد؛ پ کردن

می آوردنــد.« 
ــه  ــد ب ــات می توان ــده انتخاب ــب بیان ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــده سرنوشــت  ــی تعیین کنن ــارز و عین ــوان یــک مصــداق ب عن
ــاس در  ــن اس ــر همی ــد. ب ــودش باش ــت خ ــه دس ــان ب انس
سیســتم حکومتــی کشــورمان یعنــی جمهــوری اســامی 
ایــران کــه حکومتــی مردم ســاالر و مبتنــی بــر تعالیــم شــرع 
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــات نق ــت، انتخاب ــام اس ــدس اس مق
ــی  ــت  تمام ــوان گف ــور دارد و می ت ــی کش ــای سیاس صحنه ه
ــده  ــی برگزی ــات عموم ــق انتخاب ــوری از طری ــئوالن کش مس
ــت:  ــده اس ــی آم ــون اساس ــم قان ــل شش ــوند. در اص  می ش
ــا اتــکا بــه  »در جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد ب
آرای عمومــی اداره شــود.« در نظــام اســامی انتخابــات تنهــا 
بــه عنــوان یــک حــق بــرای مــردم نیســت؛ بلکــه بــه عنــوان 
یــک وظیفــه و تکلیــف دینــی و ملــی همگانــی بــوده و بایــد 
ــدان توجــه الزم را داشــته باشــند و در تمــام انتخاباتــی کــه  ب
ــت  ــد. در حاکمی ــد، شــرکت کنن ــه هــر منظــور پیــش می آی ب
الهــی بعــد از آنکه مشــروعیت را از آن شــرع مقدس دانســتیم 
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــم کــه مقبولیــت نظــام کــه 
ــت  ــود از اهمی ــت می ش ــا ثاب ــا رای آن ه ــردم و ب ــوی م  از س
و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت؛ چــرا کــه حاکمیــت شــرع 
و اجــرای احــکام و حــدود آن منــوط بــه رأی مــردم و پذیــرش 
آن هاســت. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب می تــوان گفــت نقــش 
ــادی  ــت زی ــوده و از اهمی ــم ب ــات بســیار مه ــردم در انتخاب م

برخــوردار اســت. 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران، حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــام  ــت اس ــروز سرنوش ــد: »ام ــوص می فرماین ــن خص در ای
ــه  ــران و سرنوشــت کشــور مــا ب و سرنوشــت مســلمین در ای
دســت ملــت اســت و اگــر مســامحه کننــد در ایــن امــر اهمــال 
کننــد، نرونــد رای ندهنــد، مســئولیت متوجــه خــود آن هاســت 
عینــا و اگــر برونــد و در تشــخیص مســامحه نکنند و اشــخاص 
متعهــد مســلم کســانی کــه بــرای کشــور و اهالــی کشــور ارج 
ــد زمــام امــور کشــور  ــل هســتند، کســانی کــه نمی خواهن قائ
مــا بــه دســت چــپ بیفتــد یــا بــه دســت راســت بیفتــد، ایــن 
اشــخاص را چنانچــه تعییــن کننــد بــه تکلیــف خودشــان عمل 
کرده انــد و اگــر چنانچــه مســامحه در ایــن امــر کننــد و آن هــا 
پیــش ببرنــد و شــما ســاکت باشــید، تمــام مســئولیت متوجه 
شماســت.« بنابرایــن می تــوان گفــت دشــمن در انتخابــات دو 
هــدف عمــده را دنبــال می کنــد: اول اینکــه بــا توجــه بــه جنگ 
ــد  ــدازد ســعی می کن ــات راه می ان ــق تبلیغ ــه از طری ــی ک روان
ــای رأی  ــای صندوق ه ــردم در پ ــترده م ــور گس ــع از حض مان
شــود و بدیــن وســیله در اقتــدار ملــی خلــل وارد کنــد و نظــام 
اســامی را از پشــتیبانی نیــروی عظیــم مردمــی بی بهــره 
ســازد. لــذا مــردم عزیــز میهــن اســامی بایــد بــا پــی بــردن 
بــه نیــت پلیــد دشــمن بــا حضــوری هرچــه باشــکوه تر ماننــد 
دیگــر انتخابــات، مشــتی بــر دهــان آن هــا بکوبنــد. دوم اینکــه 
دشــمن در مرحلــه بعــدی ســعی می کنــد مــردم را در انتخــاب 
خــود دچــار مشــکل کنــد تــا مانــع از انتخــاب اصلــح شــود؛ لذا 
ــا هوشــیاری کامــل  ــد ب ــه نیــز بای ــز در ایــن مرحل مــردم عزی
فــرد اصلــح را شناســایی کننــد و بــا دادن رأی بــه او، شــخص 

اصلــح را در اصــاح جامعــه اســامی یــاری رســانند.

قبول امامت، شرط توحید                                  

کیمیای وطن
مهندس م.حسین آبادی

ــه  ــی در راســتای مشروعیت بخشــی ب حکومــت مأمون
ــیعیان  ــذب ش ــب و ج ــود، جل ــه خ ــت غاصبان حاکمی
کنتــرل و نظــارت بــر رفتــار امــام رضــا)ع( و شــیعیان 
ــوال  ــر س ــیعی، زی ــای ش ــدن از قیام ه ــان مان در ام
ــایر  ــیعیان و س ــن ش ــام)ع( در بی ــگاه ام ــردن جای ب
اهدافــی کــه داشــت، امــام را بــه خراســان دعــوت کــرد 
و بــا وضعــی کــه در تاریــخ ثبــت اســت بــه خراســان 

ــال داد. انتق
ــد  ــام، هــر کجــا توقــف می فرمودن  در طــول ســفر ام
آن منطقــه  زیــادی شــامل حــال مــردم  بــرکات 
ــه ایشــان در مســیر  ــی ک ــه هنگام می شــد؛ از جمل
ــه  ــی ک ــدند و در حال ــابور ش ــود وارد نیش ــت خ حرک
ــابور  ــهر نیش ــط ش ــتند، از وس ــرار داش ــی ق در محمل
عبــور کردنــد. مــردم زیــادی کــه خبــر ورود امــام 
ــتقبال  ــه اس ــی ب ــد، همگ ــنیده بودن ــابور را ش ــه نیش ب
 حضــرت آمدنــد. در ایــن هنــگام دو تــن از علمــا 
و حافظــان حدیــث نبــوی، بــه همــراه گروه هــای 
بی شــماری از طالبــان علــم و اهــل حدیــث و درایــت 
مهــار مرکــب را گرفتنــد و عرضــه داشــتند: »ای امــام 
ــه حــق  ــو را ب ــوار، ت ــان بزرگ ــد امام ــزرگ و ای فرزن ب
ــم  ــوگند می دهی ــوارت س ــداد بزرگ ــاک و اج ــدران پ پ
کــه رخســار فرخنــده خویــش را بــه مــا نشــان 
دهــی و حدیثــی از پــدران و جــد بزرگوارتــان، پیامبــر 
ــا  ــزد م ــادگاری ن ــا ی ــی ت ــان فرمای ــا بی ــرای م  خــدا ب

باشد.« 
امــام دســتور توقــف مرکــب را دادنــد و دیــدگان مــردم 
بــه مشــاهده طلعــت مبارکشــان روشــن شــد. مــردم 
ــه  از مشــاهده جمــال حضــرت بســیار شــاد شــدند؛ ب
 طــوری کــه بعضــی از شــدت شــوق می گریســتند 
ــب  ــر مرک ــد، ب ــان بودن ــک ایش ــه نزدی ــی ک و آن های
در شــهر  ولولــه عظیمــی  بوســه می زدنــد.  امــام 
ــد  ــا صــدای بلن ــزرگان شــهر ب ــود؛ ب ــده ب ــن افکن  طنی
از مــردم می خواســتند کــه ســکوت کننــد تــا حدیثــی 
از آن حضــرت بشــنوند. پــس از مدتــی مــردم ســاکت 
ــه کلمــه از  شــدند و حضــرت حدیــث ذیــل را کلمــه ب
قــول پــدر گرامی شــان و از قــول اجــداد طاهرینشــان 
بــه نقــل از رســول خــدا)ص( و بــه نقــل از جبرئیــل از 
ســوی حضــرت حــق ســبحانه و تعالــی امــا فرمودنــد: 
»کلمــه الالــه االهللا حصــار مــن اســت؛ پــس هــر کــس 
ــه  ــن شــده و کســی ک ــد، داخــل حصــار م آن را بگوی
داخــل حصــار مــن شــود، ایمــن از عــذاب مــن خواهــد 

بــود.«
ــن شــروطی دارد و  ــا ای ــد: »ام ــام فرمودن  ســپس ام

ــه آن شــروط هســتم.« مــن، خــود، از جمل
ایــن حدیــث بیانگــر ایــن اســت کــه از شــروط اقــرار 
بــه کلمــه »الالــه االهللا«، مقــوم اصــل توحیــد در دیــن 
ــرش  ــت و پذی ــرت و اطاع ــت آن حض ــه امام ــرار ب اق
ــد  ــب خداون ــه از جان ــت ک ــام اس ــار ام ــار و رفت گفت

ــن شــده اســت.  ــی تعیی تعال
ــی را  ــذاب اله ــی از ع ــرط رهای ــام ش ــت ام در حقیق
ــت  ــت و امام ــول والی ــد را قب ــرط توحی ــد و ش توحی

ننــد. می دا

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

نایبرئیسکمیسیوناقتصادی:

چشم امید دولت به  دست اجانب 

صنایع مملکت را به  تعطیلی کشاند 
الرگانــی،  موســوی  ناصــر  ســید  حجت االســام 
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره 
و کارگاه هــای  تعطیلــی کارخانه هــا  دومینــوی  بــه 
تولیــدی داخــل، اظهــار داشــت: متاســفانه امــروز بــه 
ــتر  ــئوالن، بیش ــری مس ــی و بی تدبی ــل  بی توجه دلی
ــا  ــا ب ــا کامــا تعطیــل شــدند ی ــزرگ ی کارخانه هــای ب

ظرفیــت بســیار پایینــی کار می کننــد.
ــن مشــکاتی  ــروز چنی ــل ب ــی از دالی ــزود: یک  وی اف
توجــه بیــش از حــد دولــت بــه بیــرون از کشــور بــود. 
ــود  ــته ب ــام بس ــه برج ــت ب ــه دول ــدی ک ــم امی چش
ــی کشــور را فراهــم  ــات غفلــت از مســائل داخل موجب
کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت  نتوانســت بــه 
ــود  ــردم داده ب ــه م ــام ب ــاره برج ــه درب ــی ک وعده های
ــز  ــودش نی ــته های خ ــه خواس ــی ب ــد. حت ــل کن عم

نرســید.
 موســوی الرگانــی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از دالیــل 
ــه  ــرکت ها، واردات بی روی ــن ش ــتگی ای ــم ورشکس مه
ــل  ــراد در داخ ــی از اف ــت بعض ــه دس ــه ب ــت ک کاالس

ــود.  ــام می ش انج
از  یکــی  اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس   
ــه  ــی ب ــس را بی توجه ــف مجل ــاط ضع ــن نق مهم تری
ــه  ــرد: در  س ــد ک ــمرد و تاکی ــی آن برش ــه نظارت وظیف
دوره ای کــه در مجلــس حضــور داشــتم، یکــی از 
مهم تریــن نقــاط ضعــف آن را کم رنــگ بــودن بخــش 
نظارتــی آن می دانــم. مجلــس قانــون را تصویــب 
می کنــد، امــا هیــچ نظارتــی بــر اجــرای قوانیــن نــدارد 
ــکات  ــن مش ــرد، ای ــارت می ک ــر نظ ــدم اگ ــه معتق ک

ــد. ــود نمی آم ــه وج ب
 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر نزدیــک بــه ســه 
ســال اســت کــه قانــون رفــع موانــع تولیــد بــه تصویــب 
رســیده اســت؛ در آن مــوارد بســیار زیــادی وجــود دارد 

ــد. ــه بســیاری از مشــکات را حــل می کن ک
 نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی خاطرنشــان کــرد: 
ــم قانونگــذاری  ــی کــه مجلــس دو وظیفــه مه  در حال
و نظــارت را دارد، امــا بیشــتر کار قانونگــذاری را انجــام 
ــد.  ــه می کن ــر توج ــارت کمت ــد نظ ــه ُبع ــد و ب می ده
ــم  ــه چش ــه دوره ب ــر س ــئله در ه ــن مس ــدم ای معتق
در  ُبعــد  ایــن  بــه  بی توجهــی  البتــه  می خــورد؛ 
ــوده  ــل ب ــای قب ــر از دوره ه ــم ضعیف ت ــس ده مجل

ــجو ــت. دانش اس

نمایندهمردمنجفآباددرمجلس:

 در خرید هواپیمای خارجی 

اشتغال مورد انتظار به وجود نیامد
ــور  ــای کش ــاره اولویت بندی ه ــی درب ــل ابوتراب ابوالفض
گفــت: متاســفانه شــاهد بودیــم اولویت بنــدی دقیقــی 

ــد. ــام نش ــور انج ــط رئیس جمه توس
ــوط  ــا مرب ــکات م ــد از مش ــرد: ۳۰ درص ــه ک وی اضاف
بــه تحریــم بــود؛ امــا رئیس جمهــور چهــار ســال وقــت 
ــاره  خــود را صــرف ۳۰ درصــد از موضوعــات کشــور درب
تحریــم کــرد کــه ایــن میــزان هــم، قمــارِ از اول باختــه 
ــر از  ــت؛ غی ــردم نداش ــرای م ــه ای ب ــون نتیج ــود؛ چ ب
آنکــه چهــار ســال تمــام تخم مرغ هــا را در ســبدی 
گذاشــتیم کــه نتیجه بخــش نبــود. در خریــد هواپیمــای 
ــد؛  ــود نیام ــه وج ــار ب ــورد انتظ ــتغال م ــی آن اش خارج
ــرای 5  ــده آن ب ــا فای ــد و تنه ــکار ش ــور بده ــا کش تنه

ــت اســت. درصــد جمعی
ــدی اشــتباه  ــن دو اولویت بن ــرد: ای ــح ک ــی تصری ابوتراب
باعــث فراگیــر شــدن رکــود در کشــور و زمین گیــر 
ــه  ــا اینک ــده؛ کم ــزرگ ش ــای ب ــام کارخانه ه ــدن تم ش
اگــر دولــت بــه جــای برجــام بــه دنبــال اصــاح نظــام 
بانکــی، ربــای قانونمنــد در بانک هــا و وضعیــت تأمیــن 
ــود  ــت ب ــب و کار در صنع ــع کس ــع موان ــی و رف اجتماع

ــارس ــت. ف ــه می گرف ــر نتیج بهت

فرارســیدن  تبریــک  بــا  جنتــی  احمــد  آیــت هللا 
ــت رجــب گفــت: امــام رضــا)ع( در  روزهــای بافضیل
ــه  ــدد و ب ــار ســفر ببن ــد کســی کــه ب حدیثــی فرمودن
ــش  ــده و دعای ــش آمرزی ــد، گناهان ــن بیای ــارت م زی

می شــود. مســتجاب 
ــد  ــان بای ــرد: انس ــه ک ــان اضاف ــورای نگهب ــر ش دبی
ــا  ــد ت ــاح کن ــود را اص ــر و خ ــائل فک ــن مس ــه ای ب

ــد. پیــش از قبــول هــر  ــد دیگــران را اصــاح کن بتوان
مســئولیت و اقدامــی، انســان بایــد بــه فکــر اصــاح 

ــد. ــودش باش خ
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در نظــام جمهــوری اســامی 
ــه  ــد ب ــدا بای ــد، ابت ــئولیتی دارن ــراد مس ــر اف ــز اگ نی
فکــر اصــاح خودشــان باشــند، افــزود: زیــارت ائمــه 
ــد.  ــر می کن ــد و او را تطهی ــد می ده ــان امی ــه انس ب

امیــدوارم در ایــن همایــش غیــر از برنامه هــای کاری 
ــه  ــت ائم ــم و از کرام ــهد بروی ــر از مش ــت پ ــا دس ب

ــد شــویم. بهرمن
از  دیگــری  بخــش  در  جنتــی  احمــد  آیــت هللا    
شــوراها  انتخابــات  بــه  اشــاره  بــا   ســخنانش 
ــادی  ــداد زی ــت: امســال تع ــوری گف و ریاســت جمه
ــناخت  ــد. ش ــام کردن ــوراها ثبت ن ــرای ش ــراد ب از اف
ــت.  ــواری اس ــم و دش ــیار مه ــراد، کار بس ــن اف از ای
تشــخیص اینکــه آیــا داوطلبــان، توانایــی و صاحیــت 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــری بس ــر، ام ــا خی ــد ی الزم را دارن
اعضــای منتخــب شــورای شــهر، بســیاری از امکانــات 
ــف کارهــای  ــد و در فضاهــای مختل ــار دارن را در اختی
فرهنگــی می کننــد؛ بنابرایــن عملکــرد آن هــا در فرهنگ 

ــذار اســت. ــه بســیار تاثیرگ کشــور و جامع
ریاســت  انتخابــات  داوطلبــان  درخصــوص  وی   
جمهــوری اظهــار داشــت: برخــی از افــرادی کــه بــرای 
کمتریــن  کرده انــد،  ثبت نــام  جمهــوری  ریاســت 
ــور  ــی درخصــوص مســئولیت های رئیس جمه اطاعات
قانونــی تدویــن شــود کــه  بایــد  لــذا  ندارنــد و 
داوطلبــان  ثبت نــام  درخصــوص  محدودیت هایــی 
خصــوص  ایــن  در  بایــد  مجلــس  ایجــاد کنــد. 
ــا  ــم ت ــک می کنی ــم کم ــا ه ــد و م ــذاری کن قانونگ
بــرای ثبت نام کننــدگان در نظــر  شــرایط خاصــی 

ــود. ــه ش گرفت
ــل ۱۱5  ــه اص ــان اینک ــا بی ــان ب ــورای نگهب ــر ش  دبی
قانــون اساســی شــرایطی را بــرای ریاســت جمهــوری 
ــوا  ــرار داده کــه یکــی از آن هــا تقواســت، گفــت: تق ق
ــر از  ــت باالت ــی اس ــم و موضوع ــیار مه ــئله بس مس
عدالــت. ایــن یکــی از شــرایط رئیس جمهــور در 

ــت.  ــامی اس ــام اس نظ
ــیاری از  ــود، بس ــال ش ــاح و اعم ــن اص ــر قوانی اگ

ــرایط  ــا ش ــانی ب ــود و کس ــرف می ش ــکات برط مش
محــدود حــق ثبت نــام خواهنــد داشــت.

ــده  ــی از آین ــش بزرگ ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــوری اســت، گفــت:  ــه دســت ریاســت جمه کشــور ب
بــرای ثبت نــام، بایــد شــرایط و محدودیت هایــی 
قــرار داده شــود تــا افــراد بــا شــرایط خــاص بتواننــد 
ــنگری  ــد روش ــوص بای ــن خص ــد. در ای ــام کنن ثبت ن
کــرد و رســانه ها بایــد ایــن موضوعــات را بــرای مــردم 
 تبییــن کننــد. وظیفــه شــرعی، عقلــی، اجتماعــی 
و ملــی هــر ایرانــی اســت کــه نســبت بــه انتخابــات 
ــا  ــردم را ب ــد م ــز بای ــانه ها نی ــد و رس ــاس باش حس
ــات  ــور در انتخاب ــوری و حض ــت جمه ــرایط ریاس ش

ــد. آشــنا کنن
  دبیــر شــورای نگهبــان در ادامــه ســخنانش افــزود: 
ــت  ــی اس ــح، کس ــت. اصل ــم اس ــح مه ــاب اصل انتخ
کــه دلســوز مــردم و خدمتگــزار جامعــه بــوده و 
همچنیــن توانمنــدی الزم را بــرای اداره کشــور داشــته 
ــزان دلســوزی و  باشــد. ســوابق و گذشــته افــراد، می
توانمنــدی آن هــا را در مدیریــت و اداره کشــور نشــان 

می دهــد.
  وی همچنیــن بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 
ــد  ــی، تولی ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــت عن ــاری تح  ج
و اشــتغال« گفــت: مطالــب گهربــاری کــه رهبــر 
معظــم انقــاب در ابتــدای ســال جــاری مطــرح 
کردنــد، بایــد چــراغ راه شــما باشــد و در همیــن 
ــت  ــان حرک ــای ایش ــتای رهنموده ــیر و در راس مس
کنیــم. تولیــد و اشــتغال، مســئله روز و مســئله 
حیاتــی مــردم اســت و اقتصــاد مقاومتــی مــردم را از 
ــزت  ــاز ســاخته و موجــب ع ــی بی نی کشــورهای غرب
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــود. پای ــور می ش ــتقال کش و اس

ــامی ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ش

حجت االســام و المســلمین غامحســین محســنی 
اژه ای در نخســتین نشســت خبــری ســال 9۶ اظهــار 
از  ارسال شــده  گزارش هــای  خوشــبختانه  کــرد: 
ــت  ــتقبال دول ــا اس ــور ب ــی کل کش ــازمان بازرس س
مواجــه شــده و اقدامــات جــدی و خوبــی از ســوی 

دولــت انجــام شــده اســت. 
 محســنی  اژه ای در ادامــه بــا تاکیــد بــر تــداوم 

مفاســد  جملــه  از  مفاســد  بــا  جــدی  برخــورد 
ــا کســانی  ــه ب ــوه قضائی ــح کــرد: ق اقتصــادی تصری
ــی  ــروت و بعض ــدرت و ث ــتفاده از ق ــا سوءاس ــه ب ک
جایگاه هــای اجتماعــی می خواهنــد قانــون را دور 
بزننــد، بــه شــدت برخــورد می کنــد و بازرســان 
تــا  باشــند  بایــد هوشــیار  ضابطــان و قاضیــان 
ــون را دور  ــت قان ــروت و مکن ــی ث ــا زرنگ ــرادی ب اف

ــد. نزنن
  ایــن مقــام عالــی قضایــی از جملــه عوامــل موثــر 
ــا  ــر بانک ه ــت: اگ ــد و گف ــا خوان ــد را بانک ه در تولی
ــد  ــع کنن ــل و تســهیات را درســت توزی درســت عم
قطعــا در تولیــد و فعالیت هــای اقتصــادی موثــر 
دادســرای  رابطــه سرپرســت  در همیــن  اســت؛ 

مبــارزه بــا جرائــم پولــی و بانکــی بــا بانــک مرکــزی 
ــزرگ کشــور، جلســاتی را برگــزار  ــا 8 بانــک ب و 7 ت
از  استخراج شــده  آسیب شناســی های  و  کــرده 
ــه کــرده  پرونده هــای بانکــی ســنوات گذشــته را ارائ

اســت. 
ــر  ــل موث ــر عوام ــه  از دیگ ــوه  قضائی ــخنگوی ق   س
در ضربــه وارد کــردن بــه اقتصــاد و تولیــد ملــی 
را قاچــاق کاال خوانــد و افــزود: در ســال جــاری 
و  کل کشــور  بازرســی  ســازمان  کل  دادســتانی 
جــرم، جلســات  وقــوع  از  پیشــگیری  معاونــت 
اقتصــادی  ذی ربــط  مســئوالن  بــا  را   متعــددی 
اتــاق بازرگانــی و بخشــی از افــراد فعــال در بخــش 

خصوصــی برگــزار کردنــد.

ــتگاه ها  ــراد در دس ــی اف ــه برخ ــان اینک ــا بی  وی ب
باج خــواری می کننــد، گفــت: گزارشــی بــه مــن 
رســیده کــه دســتور بررســی آن را صــادر کــرده ام؛ بــر 
اســاس آن، فــردی بــرای دریافــت ضمانــت بانکــی 
مراجعــه کــرده و پــس از 2 مــاه همــه مــدارک مــورد 
ــته  ــک نوش ــان ی ــا در پای ــل داده، ام ــاز را تحوی نی
ــد  ــد بای ــد و گفته ان ــه کرده ان ــه او ارائ ــمی ب غیررس
در 5 درصــد از ســود حاصلــه شــریک شــود. گاهــی 
ــه  ــهیات ب ــت تس ــرای دریاف ــراد ب ــز اف ــا نی وقت ه
مدعــی  و کســانی  می کننــد  مراجعــه  بانک هــا 
ــه  ــد، ب ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــوند می توانن می ش

ــد. ــان بگیرن ــون توم ــد صدمیلی ــه چن شــرطی ک
 محســنی  اژه ای تصریــح کــرد: در حــال تصریــح در 
حــال تهیــه ســازوکاری هســتیم تــا بــه طــور جــدی 
دســتگاه ها  در  رانت خــواری  و  باج خــواری  بــا 

ــم. دانشــجو ــه کنی مقابل

سخنگویقوهقضائیهتاکیدکرد:

برخورد با سوءاستفاده کنندگان از قدرت و ثروت

رئیس مجلس خبرگان رهبری:
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد
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بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

بــا فروکــش کــردن تــب خریــد در اواخــر ســال 
95 و اوایــل ســال 96، اکنــون بــازار دیجیتــال در 
ــل  ــه دلی ــن ب ــت. همچنی ــردن اس ــش ک ــال فروک ح
ــان  ــن زم ــرکت ها در ای ــد ش ــوالت جدی ــی محص معرف
فروکــش  قدیمی تــر  مدل هــای  قیمــت  ســال  از 
 می کنــد و فرصــت مناســبی بــرای خریــد دســت 

می دهد.
 اگــر شــما هــم جــزو کســانی هســتید کــه قصــد خرید 
یــک تبلــت ارزان قیمــت و در عیــن حــال باکیفیــت را 

داریــد، خوانــدن ایــن گــزارش را از دســت ندهیــد.
)Apple iPad 2017( 2017 آی پد    

آی پــد  فروردیــن  اول 
2017 بــه عنــوان ارزان ترین 
ــل  ــت 9.7 اینچــی اپ تبل
ــد.  ــی ش ــازار معرف ــه ب ب
کاربــران  از  بســیاری 
بــه دلیــل ویژگی هــا و 
اجزائــی کــه در ســاخت آن بــه کار گرفتــه شــده، ایــن 
تبلــت جدیــد را نســخه بهینه شــده و جایگزیــن آی پــد 

1 می داننــد.  ایــر 

ــرو از  ــخه های پ ــد نس ــد 2017 همانن ــفانه آی پ متاس
ــد  ــتیبانی نمی کن ــل پش ــمند اپ ــم هوش ــا قل ــورد ی کیب
و فاقــد بعضــی تکنولوژی هــای جدیدتــر همچــون 
صفحــه نمایــش تــرو تــون )True Tone( اســت. 
ــادی  ــراد ع ــرای اف ــد ب ــت جدی ــن تبل ــال ای ــا این ح  ب
و کســانی کــه می خواهنــد از تماشــای ویدئــو، پخــش 
ــد  ــذت ببرن ــر و وبگــردی ل موســیقی، مشــاهده تصاوی

انتخابــی ایده آل اســت.
)Huawei MediaPad M3( 3 هواوی مدیاپد ام    

عــاوه بــر محصــوالت 
ــی  ــا کم ــت، ب گرانقیم
ــوان  ــت وجو می ت جس
تبلـــت های بســـیار 
خــــوب و ارزانــی را 
ــه ارزش  ــرد ک ــدا ک پی
خریــد زیــادی نیــز دارنــد. مدیاپــد ام 3، یکــی از ایــن 
ــا  ــادی ب ــته می ــال گذش ــر س ــه اواخ ــت ک تبلت هاس

ــد.  ــی ش ــت معرف ــزی و باکیفی ــه ای فل بدن
یــا  چشــمگیر  ویژگی هــای   3 ام  مدیاپــد  شــاید 
ــب در  ــت مناس ــا قیم ــد، ام ــته باش ــه ای نداش خاقان
ــه  ــک گزین ــد ی ــت خــوب، می توان ــی و کیفی ــار کارای کن
ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــد ک ــانی باش ــرای کس ــب ب مناس

تبلتــی ارزان قیمــت هســتند.
)Amazon Fire HD 8( 8 آمازون فایر اچ دی    

 8 دی  اچ  فــایــــر 
ارزان تریــن  از  یکــی 
ــن  ــه کارآمدتری و البت
موجــود  تبلت هــای 
در بــازار اســت کــه 
ــران،  ــیاری از کارب بس
یــا  الکترونیکــی  مطالعــه کتاب هــای  بــرای  را  آن 

می کننــد.  خریــداری  وبگــردی 
ــخه  ــری از نس ــا خب ــان اینج ــاف تصورت ــد برخ هرچن
کامــل اندرویــد نیســت و شــما بیشــتر بــا رابطــی 
محــدود از ســوی آمـــازون روبــه رو هســتید؛ پــس 
بــا خریــد ایــن تبلــت 8 اینچــی بایــد بســیاری از 
فرامــوش  را  گــوگل  عامــل  سیســتم   ویژگی هــای 

کنید.
)Lenovo Yoga Book( لنوو یوگا بوک   

اواخــر ســال 2016 بود 
کــه لنــوو، تبلــت فوق 
ــه  ــوط ب باریــک و مرب
ــوک« را  ــده »یوگاب آین
ــران  ــش روی کارب پی

ــرار داد. ق
و  فوق العــاده  ویژگی هــای  وجــود  بــا  هرچنــد 
ــت  ــن تبل ــد از ای ــه بای ــور ک ــوو، آن ط ــای لن نوآوری ه

قدرتمنــد و زیبــا اســتقبال نشــد.
 یوگابــوک بــه همــراه بــا یــک کیبــورد خاقانــه در اختیــار 

ــوان  ــه عن ــوان ب ــه از آن می ت ــرد ک ــرار می گی ــران ق کارب
ــز اســتفاده  ــرای نوشــتن نی یــک صفحــه مخصــوص ب

کــرد.
 درواقــع رونوشــت هــر آنچــه کاربــران روی ایــن صفحــه 
بــا مدادهــای معمولــی یادداشــت می کننــد، بــه صــورت 

دیجیتالــی در تبلــت ذخیــره می شــود. 
جــذاب  بســیار  اول  نــگاه  در  ویژگــی  ایــن  شــاید 
باشــد؛ امــا احتمــاال آنقــدر کارآمــد نخواهــد بــود 
قــرار  اســتفاده  مــورد  روزمــره  صــورت  بــه   کــه 

گیرد. 
بــه هــر صــورت یوگابــوک بــا طراحــی بســیار زیبــا، یکــی 
ــازار  ــود در ب ــال 2017 و موج ــای س ــن تبلت ه از بهتری

ــود. ــوب می ش محس
)Google Pixel C( گوگل پیکسل سی    

معــرفــــی  از  پــس 
ــای ســری  گوشــی هــ
پیکســل، تبلت پیکســل 
توســــط  نیــز  ســـی 
شــرکت گــوگل معرفــی 
شــد تــا رقابــت بــا دیگر 
ــال  ــری دنب ــکل جدی ت ــه ش ــوژی ب ــوزه تکنول ــاالن ح فع

ــود. ش
 تبلت هــای جدیــد گــوگل بــا بهره گیــری از نســخه 
ــد و انتشــار  ــاده دارن ــد، ســرعت خارق الع خــام اندروی
ــی  ــا در مدت ــده ت ــبب ش ــدد س ــانی های متع به روزرس
کوتــاه درخواســت ها بــرای خریــد پیکســل ســی 

ــد. ــیار باش بس

کیمیای وطن بررسی کرد:

ارزان ترین تبلت های باکیفیت بازار

ــا  ــدگان ط ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــس اتحادی رئی
ارائــه  بــا  قیمتــی  ســنگ های  و  نقــره  جواهــر،  و 
ــکه در  ــا و س ــت ط ــش قیم ــاره افزای ــی درب توضیحات
ــادی  ــاخص های اقتص ــی ش ــام بعض ــت: اع ــازار گف  ب
و تنش هــای سیاســی بین المللــی، نــرخ طــای جهانــی 

ــود  ــال وج ــن احتم ــش داده و ای را افزای
دارد کــه قیمــت ســکه و طــا تــا مــاه 

ــود.  ــتر می ش ــز بیش ــده نی آین
عبــدهللا محمدولــی گفــت: بــه طــور کلــی 
نــرخ طــا در چنــد ســال گذشــته بــا رشــد 
زیــادی همــراه نبــوده و ارزش گــذاری نــرخ 
طــا بــه طــور معمــول بــر اســاس قیمــت 

ــود.  ــن می ش دالر تعیی
وی ادامــه داد:  مســائل و شــاخص های مختلفــی در 
ــوان  ــه آن می ت ــه از جمل ــازار طــا تاثیرگــذار هســتند ک ب
بــه افزایــش تقاضــا در بــازار جهانــی یــا تنش هــای 

ــرد.  ــاره ک ــی اش ــی و سیاس بین الملل

ــا             ــدگان ط ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــس اتحادی رئی
و جواهــر ایــران عنــوان کــرد:  از طــرف دیگــر اعــام 
ــت  ــر قیم ــی اقتصــادی ب بعضــی از شــاخص های جهان
طــا تاثیرگــذار بــوده و آمارهــای جدیــد اقتصــادی رونــد 
قیمــت طــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در مجمــوع 
کنش هــا و واکنش هــا در بازارهــای جهانــی 
و جنــگ اقتصــادی آمریــکا و چیــن، حرکت 

قیمــت طــا را تغییــر داده اســت. 
ایــن  البتــه  محمدولــی تصریــح کــرد: 
ــل  ــدودی قاب ــا ح ــل ت ــا قب ــد از ماه ه رون
پیش بینــی بــود و نمی تــوان گفــت کــه 
تحــول غیرمنتظــره ای در بــازار اتفــاق افتاده 
ــت  ــود در حرک ــول خ ــیر معم ــا در مس ــوع ط و در مجم

ــت. اس
ــه قیمــت  ــه گفتــه وی قیمــت جهانــی طــا نســبت ب  ب
ــاق  ــن اتف ــت و همی ــتر اس ــی بیش ــازار داخل ــا در ب ط
باعــث افزایــش قیمــت ســکه نیــز شــده اســت. ایســنا

ــال  ــت امپری ــط زیس ــع آب و محی ــت مناب ــتاد مدیری اس
ــه  ــه مرحل ــان ب ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدن ب ــج لن کال
ــی  ــدهای آن خال ــت س ــیده و پش ــی رس ــتگی آب ورشکس
شــده، گفــت: تحقیقــات نشــان می دهــد هــر زمــان 
ــده  ــل نش ــکل ح ــا مش ــاده، نه تنه ــاق افت ــال آب اتف انتق

ــت.  ــه اس ــم گرفت ــوت ه ــه ق بلک
ــخ  ــش و پاس ــه پرس ــی در جلس کاوه مدن
ــع  ــت جام ــای مدیری ــا و چالش ه  راهکاره
و بــه هــم پیوســته منابــع آب حوضــه 
اینکــه ســال  زاینــده رود بــا اشــاره بــه 
2015 در دانشــگاه ســوئد مــدل آبــی آینــده 
زاینــده رود را می ســاختیم و در تحقیقــات 

بــه موضوعــات عجیبــی رســیدیم، بیــان داشــت: تحقیقات 
نشــان مــی داد هــر زمــان انتقــال آب اتفــاق افتــاده نه تنهــا 

ــه اســت.  ــم گرفت ــوت ه ــه ق مشــکل حــل نشــده، بلک
وی تصریــح کــرد: اگــر انتقــال آب بــه درســتی مدیریــت 
نشــود، فقــط یــک چســب زخــم اســت و درمــان واقعــی 

ــی  ــا اقدامات ــراه ب ــد هم ــال آب بای ــل انتق ــت. راه ح نیس
ــا نتیجــه معکــوس حاصــل نشــود.  هوشــمندانه باشــد ت
ــا  ــت ب ــط زیس ــع آب و محی ــت مناب ــتاد مدیری ــن اس ای
ــم  ــه ه ــان و ب ــد همزم ــا بای ــه مدیریت ه ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــت: ای ــد، گف ــته باش پیوس
یــک مدیــر همــه بخش هــا را مدیریــت 
ــات  ــد اقدام ــران بای ــه مدی ــه هم ــد؛ بلک کن
را بــا هماهنگــی و پیــروی از یــک مــدل 
مشــترکی  هــدف  و  دنبــال کننــد  کلــی 
ــی  ــت: دیپلماس ــی گف ــند. مدن ــته باش داش
بایــد همکارانــه و دوســتانه باشــد. افزایــش 
ــای  ــه معن ــه ب ــره وری مهــم اســت، امــا ن به
افزایــش راندمــان آبیــاری؛ زیــرا هــر کجــای دنیــا راهکارهای 
آبیــاری تغییــر کــرد و مثــا آبیــاری قطــره ای جــای 
ــش  ــارف آب کاه ــا مص ــت، نه تنه ــی را گرف ــاری غرقاب آبی
پیــدا نکــرد، بلکــه ســطح زیــر کشــت افزایــش یافــت یــا 

ــا ــد. ایمن ــته ش ــری کاش ــوالت پرآب ت محص

ــازار  ــق ب ــی رون ــان صنعــت ســیمان ضمــن پیش بین ــر انجمــن کارفرمای دبی
ســیمان در اردیبهشــت ماه تصریــح کــرد کــه هیــچ تغییــر قیمتــی در فــروش 
ســیمان اعمــال نشــده و طبــق تاکیــد ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 

ایــن محصــول بــه قیمــت درب کارخانــه عرضــه می شــود. 
ــه از  ــیمان ک ــذاری س ــوع قیمت گ ــا موض ــه ب ــیخان در رابط ــا ش عبدالرض
ســال 1393 در حــال پیگیــری اســت تــا قیمــت ایــن محصــول اســتراتژیک 
ــرخ  ــب ن ــس از تصوی ــش پ ــال پی ــه س ــت: از س ــود، گف ــازی ش واقعی س
ــت  ــد و قیم ــه ش ــود مواج ــا رک ــاز ب ــیمان، ساخت وس ــت س ــی قیم واقع
ســیمان مرتــب بــا تخفیفــات ارائــه می شــود. از آن زمــان بــه دنبــال حــذف 
تخفیفــات ســیمانی بودیــم کــه در بهمن مــاه ســال 1395 موفــق بــه حــذف 
ــازار،  ــه دلیــل وضعیــت ب ــی در زمســتان ب آن هــا شــدیم. وی ادامــه داد: ول
برخــی از تولیدکننــدگان اقــدام بــه برگردانــدن تخفیــف در عرضــه کاالی خــود 
ــوری  ــا دلخ ــه ب ــر داد و گرچ ــا تذک ــه آن ه ــیمان ب ــن س ــه انجم ــد ک کرده ان
ــاره تخفیف هــا  ــا توافقــی کــه انجــام شــد، دوب همــراه بــود امــا توانســتیم ب

ــم.  را از بیــن ببری
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان صنعــت ســیمان همچنیــن ب ــر انجمــن کارفرمای دبی
تاکنــون قیمــت ســیمان هیــچ افزایــش جالــب توجهــی نداشــته، تصریــح 
ــه رخ  ــه و آنچ ــش نیافت ــی افزای ــول معدن ــن محص ــت ای ــوز قیم ــرد: هن ک
داد، عــوض شــدن نحــوه محاســبه قیمــت بــود؛ موضوعــی کــه بــه اشــتباه 
ــتیم  ــهریور 1395 خواس ــه در ش ــود ک ــن ب ــد؛ ای ــر ش ــت تعبی ــش قیم افزای
ــه قیمــت ســال  ــا توجــه ب قیمــت تحویــل در مقصــد را محاســبه کنیــم و ب
1393، موضــوع کرایــه حمــل و ارزش افــزوده هــم بــه آن اضافــه شــد کــه 
 ایــن امــر بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه روش قیمت گــذاری عــوض شــده 
و قیمــت تحویــل در مقصــد محاســبه می شــود کــه ایــن بــه معنــای 

افزایــش قیمــت نیســت. خبــر فارســی

ــران  مســئول کارگــروه برندســازی جایگاه هــای ســوخت کشــور گفــت: در ای
ــود دارد.  ــن وج ــوخت بنزی ــگاه س ــک جای ــودرو ی ــزار خ ــر 5 ه ــه ازای ه ب
ــن سیاســت های  ــروز در همایــش تبیی ــر دی ــور پیــش از ظه علیرضــا رجب پ
ــرد:  ــار ک ــد( اظه ــی )برن ــای نفت ــع فرآورده ه ــره ای توزی ــرکت های زنجی ش
ــت های  ــی سیاس ــل 44 و همگرای ــرای اص ــتای اج ــش، در راس ــن همای ای
دولــت در ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اشــتغال و تولیــد« بــه  منظــور تبییــن 
ــع فرآورده هــای  ــی و بررســی چالش هــای توزی اهــداف و روش هــای اجرای

ــت. ــده اس ــزار ش ــان برگ ــرکت های صاحب نش ــط ش ــی توس نفت
ــع و چرخــش  ــت در بخــش توزی  وی در ادامــه افــزود: کاهــش نقــش دول
ــده   ــل 44 دی ــم انداز اص ــت در چش ــارت و حاکمی ــمت نظ ــه س ــت ب فعالی
شــده و ایــن امــر بــا هــدف ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم انجــام می شــود. 
ــت: شــرکت  ــای ســوخت کشــور گف ــروه برندســازی جایگاه ه مســئول کارگ
توزیــع نفــت از اولیــن شــرکت های نفتــی اســت کــه در ایــران تأســیس  شــده 
و نزدیــک بــه 100 ســال قدمــت داشــته و وظیفــه پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــرکت  ــرای ش ــت ب ــات دول ــه الزام ــاره ب ــا اش ــور ب ــده دارد. رجب پ ــه عه را ب
ــت  ــی و حاکمی ــش اجرای ــور در بخ ــی و حض ــش اجرای ــذف نق ــش، ح  پخ
و نظــارت یــادآور شــد:  200 تــا 250 جایــگاه دولتــی مشــغول بــه فعالیــت بود 
ــدون  ــن جایگاه هــا ب ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و بازســازی ای کــه ب

محدودیــت ســرمایه گذاری صــورت گرفــت. 
مســئول کارگــروه برندســازی جایگاه هــای ســوخت کشــور همچنیــن اذعــان 
ــازار وارد شــود تــا  ــه ب داشــت: اگــر قــرار باشــد ســاالنه 2 میلیــون خــودرو ب
ســال 1400، حــدود 8 میلیــون خــودرو بــه تعــداد خودروهــای فعلــی کــه 21 
ــای  ــداد جایگاه ه ــت، تع ــن حال ــود و در ای ــزوده می ش ــت، اف ــون اس میلی
ــن  ــی(، پاســخگوی ای ــن و گاز طبیع ــگاه بنزی ــزار جای ــی )6 ه ســوخت فعل

تعــداد نخواهــد بــود. فــارس

در حالــی کــه قیمــت گوشــت مــرغ در بــازار پــس از چنــد هفتــه ثبــات 
ــد،  ــت می کن ــش حرک ــه افزای ــاره رو ب ــت، دوب و کاهــش نســبی قیم
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام می گویــد: هیــچ مشــکلی در 
بــازار تولیــد، تأمیــن و عمده فروشــی ایــن محصــول وجــود نــدارد و در 
نهایــت بایــد کیلویــی 7200 تــا 7500 تومــان فروختــه شــود؛ در غیــر این 

صــورت دســتگاه های نظارتــی بایــد بــا گرانفروشــان برخــورد کننــد. 
ــی  ــن محصــوالت پروتئین ــوان یکــی از ارزان تری ــه عن ــرغ ب گوشــت م
بــازار پرنوســانی دارد و هــر ســاله بــاال و پاییــن ایــن بــازار بــه 
زیــان تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان تمــام می شــود. بــه نظــر 
ــازار وجــود  ــن ب ــم ای ــرل و تنظی ــرای کنت ــزم جــدی ب ــه ع می رســد ک
ــا گرانفروشــان  ــز برخــورد قاطعــی ب ــی نی ــدارد و دســتگاه های نظارت  ن
ــرغ  ــت م ــت گوش ــته قیم ــای گذش ــی روزه ــه ط ــرا ک ــد؛ چ نمی کنن
ــود  ــش ب ــه افزای ــوروزی رو ب ــات ن ــس از تعطی ــای پ ــاف روزه برخ
ــا بیــش از 8000 تومــان بــه دســت  و هــر کیلوگــرم آن حــدود 7800 ت
مصرف کننــدگان رســید. ایــن در حالــی اســت کــه بارهــا وزارت 
ــا شــرایط  ــاد کشــاورزی اعــام کــرده کــه قیمــت گوشــت مــرغ ب جه
ــا 7500  ــی 7200 ت ــد کیلوی ــت بای ــد در نهای ــی تولی ــای کنون و هزینه ه

ــان باشــد. توم
 علیرضــا ولــی، مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام، در ایــن بــاره 
ــن  ــی و تأمی ــازار عمده فروش ــکلی در ب ــچ مش ــون هی ــت: هم اکن گف
ــه  ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــف وج ــه مختل ــن عرض ــرغ در میادی ــت م گوش
امــروز ایــن محصــول کیلویــی 6100 تومــان در میادیــن میــوه و تره بــار 
عرضــه می شــود و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان مســئول تأمیــن 
ایــن محصــوالت اساســی پروتئینــی، مشــکلی در حــوزه تأمیــن بــازار 

ــنا ــد. ایس ــاس نمی کن احس

حداکثر قیمت مرغ، ۷5۰۰ تومان استیک جایگاه سوخت به ازای هر 5 هزار خودروسیمان گران نشده است

حتما بخوانید!
3مشکل آب و بازار، همچنان پابرجاست دوشنبه   28  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 406 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

حجم بارش های کشور افزایش یافت
از  بارش هــای کشــور  حجــم 
ــاه ســال گذشــته  ــدای مهرم ابت
ــن  ــنبه 27 فروردی ــا روز یکش ت
ــر  ــه 205 میلیمت ــاه جــاری، ب م

رسیده است. 
ایــن میــزان بــارش در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
)204 میلیمتــر(، صفــر درصــد و در مقایســه بــا متوســط 48 

ســاله )199 میلیمتــر( 3 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائه شــده از ســوی شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران، بیشــترین میــزان بارش هــا در حوضه هــای 
 آبریــز اصلــی کشــور مربــوط بــه حوضــه آبریــز خلیــج فــارس 
ــه در  ــت ک ــارش اس ــر ب ــا 346 میلیمت ــان ب ــای عم و دری
مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال آبــی گذشــته 341 
میلیمتــر، 1 درصــد و نســبت بــه مــدت مشــابه متوســط 48 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــر، 6 درص ــاله 326 میلیمت س
آبریــز  حوضه هــای  یادشــده  مدت زمــان  در  همچنیــن   
دریــای خــزر 274 میلیمتــر، دریاچــه ارومیــه 182 میلیمتــر 
قره قــوم 170 میلیمتــر، فــات مرکــزی 140 میلیمتــر و مــرزی 

ــته اند.  ــی داش ــر بارندگ ــرق 57 میلیمت ش
ــه ایســتگاه  ــوط ب ــا در کشــور مرب ــاع بارش ه بیشــترین ارتف
چهلگــرد در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 1236.5 
میلیمتــر و کمتریــن بارش هــای کشــور مربــوط بــه ایســتگاه 
ــوده اســت.  ــر ب ــا 17.2 میلیمت ــزد ب ــاد در اســتان ی محمدآب
ــان 27  ــا پای ــر ت ــارش اول مه ــم ب ــاس، حج ــن اس ــر ای ب
فروردیــن معــادل 337 میلیــارد و 846 میلیــون متــر مکعــب 

اســت. مهــر

سیب زمینی تا 2۰ روز دیگر ارزان می شود
دلیــل  تره بــار  و  میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
 افزایــش قیمــت محصوالتــی همچــون پرتقــال، مــوز، کیــوی 
تــا  پرتقــال  و گفــت:  تشــریح کــرد  را  ســیب زمینی  و 
ــا  ــت، ام ــد داش ــت نخواه ــش قیم ــده کاه ــال آین ــان س پای

می شــود.  ارزان  آینــده  روز   20 تــا  ســیب زمینی 
حســین مهاجــران دربــاره زیــاد بــودن قیمــت بعضــی 
ــد  ــرد: بای ــوان ک ــده، عن ــای داده ش ــم وعده ه ــه رغ ــا ب میوه ه
ــار، عرضــه و تقاضــا  ــوه و تره ب ــازار می توجــه داشــت کــه در ب
ــرای  ــن اســاس ب ــر ای ــن قیمــت می شــود و ب موجــب تعیی
ــا  ــت آن ه ــه، قیم ــش عرض ــل کاه ــه دلی ــه ب ــی ک میوه های
ــام داد.  ــی انج ــوان کار خاص ــه، نمی ت ــش یافت ــی افزای کم
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و تره بــار بــه ارائــه 
ــت  ــف پرداخ ــای مختل ــت میوه ه ــاره قیم ــی درب توضیحات
ــال شــده  ــه باعــث افزایــش قیمــت پرتق ــی ک و گفــت: دلیل
آســیبی اســت کــه ســال گذشــته بــه ایــن محصــول وارد شــد 
ــه غیــر از محصــوالت  ــه ایــن شــرایط ب ــا توجــه ب ــون ب و اکن
قاچــاق، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه تــا پایــان ســال آینــده 

ــد.  ــدا کن ــوه کاهــش پی ــن می قیمــت ای
 وی دلیــل گرانــی مــوز را هــم بــازار جهانــی آن دانســت 
ــی  ــه طــور معمــول در روزهــای عیــد تولیــد جهان و افــزود: ب
ــل  ــه دلی ــوه ب ــن می ــت ای ــرده و قیم ــر ک ــی تغیی ــوز کم م

ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــد، کم ــرایط تولی ش
مهاجــران در ادامــه صحبت هــای خــود بــا بیــان اینکــه 
میوه هایــی ماننــد ســیب افزایــش قیمــت چندانــی نداشــته اند 
ــوده  ــازاد ب ــد ســیب م ــه آنکــه تولی ــا توجــه ب ــح داد: ب  توضی
ــاز در ســردخانه ها وجــود دارد  ــوه بیــش از حــد نی و ایــن می
ــده  ــم ش ــر ه ــان ارزان ت ــدود 1000 توم ــت آن ح ــی قیم حت
ــز  ــه نی ــار و هندوان ــد خی ــری مانن ــوالت دیگ ــت. محص اس
ــادی نداشــته اند و افزایشــی در قیمــت آن هــا رخ  قیمــت زی

ــن ــداده اســت. اقتصــاد آنای ن

هشدار درباره صادرات دام زنده از کشور
اینکــه  بیــان  بــا  اتحادیــه گوشــت گوســفندی  رئیــس 
شــنیده ها حاکــی از صــدور مجــوز بــرای صــادرات دام از 
کشــور اســت، گفــت: بــا توجــه بــه ســیلی کــه اتفــاق افتــاده 
صــادرات می توانــد باعــث گرانــی دوبــاره گوشــت شــود. 
علی اصغــر ملکــی بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت گوســفندی 
ــا تغییــری نداشــته، اظهــار  ــه هفتــه گذشــته تقریب نســبت ب
ــه  ــدون دنب ــقه ب ــرم ش ــر کیلوگ ــر ه ــال حاض ــت: در ح داش
ــرای  ــان و ب ــزار توم ــا 35 ه ــن 34 ت ــازه داران بی ــرای مغ ب

ــت.  ــان اس ــزار توم ــدگان 38 ه مصرف کنن
وی اضافــه کــرد: در صورتــی کــه صــادرات بی رویــه نشــود، مــا 

بــه روزهــای گرانــی گوشــت گوســفندی برنخواهیم گشــت. 
اینکــه  بیــان  بــا  اتحادیــه گوشــت گوســفندی  رئیــس 
ــت در  ــش قیم ــال کاه ــود، احتم ــام نش ــادرات انج ــر ص اگ
هفته هــای آینــده وجــود دارد، افــزود: بــر اســاس اطاعاتــی 
کــه داریــم، قــرار اســت بــرای صــادرات دام از کشــور مجــوز 
ــا را  ــده ای دام ه ــد، ع ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــود؛ اگ ــادر ش ص
ــد  ــازار کشــورهایی مانن ــه ب ــع آوری و روان ــازار جم از ســطح ب
ــه  ــود مواج ــا کمب ــل ب ــه در داخ ــد؛ درنتیج ــارات می کنن ام

می شــویم. 
ــا توجــه  ــد ب ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ملک
ــا افزایــش قیمــت  ــه ســیلی هــم کــه در کشــور رخ داده، ب ب

ــر ــویم. مه ــه می ش ــازار مواج ــت در ب گوش

تولید پنج مدل خودرو، متوقف شد
اســفندماه ســال گذشــته تولیــد پنــج مدل خــودروی ســواری 
ــدت  ــن م ــید. در ای ــر رس ــه صف ــی ب ــازان داخل در خودروس
تولیــد خــودروی وولیکــس C30 شــرکت خودروســازی رایــن 
ــتگاه در  ــوده و از 108 دس ــراه ب ــدی هم ــش 100 درص ــا کاه ب

اســفند 1394 بــه صفــر کاهــش یافــت. 
تولیــد خــودروی ام وی ام S110 شــرکت مدیــران خــودرو 
ــه  ــف شــده و از 1907 دســتگاه در اســفند 1394 ب ــز متوق نی
صفــر رســید. همچنیــن تولیــد ام وی ام 530 دیگــر محصــول 
از 129  و  یافتــه  100 درصــد کاهــش  نیــز  مدیران خــودرو 

ــت.  ــش یاف ــر کاه ــه صف ــفند 1394 ب ــتگاه در اس دس
اســفندماه ســال گذشــته تولیــد ام وی ام 4CYL 110 شــرکت 
مدیران خــودرو نیــز متوقــف شــده و از 110 دســتگاه در اســفند 
ــان 820  ــد لیف ــدت تولی ــن م ــید. در ای ــر رس ــه صف 1394 ب
ــراه  ــدی هم ــش 100 درص ــا کاه ــم ب ــور ه ــرکت کرمان موت ش
بــوده و از چهــار دســتگاه در اســفند 1394 بــه صفــر کاهــش 

یافــت. ایســنا

  2۰ اولویت اقتصادی استان اصفهان 

در سال 96

کیمیای وطن

در چهـل وهفـتمیـــن جلســـه 
شـــورای گفت وگـــوی دولــت 
اســتان  بخــش خصوصــی  و 
اصفهــان، 20 اولویــت اقتصــادی 
در ســال 96 بــرای طــرح در 
شــورا بــه تصویــب اعضــا رســید. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، رســول زرگرپــور، اســتاندار و رئیــس 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
اصفهــان، در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اینکــه مخاطــب اصلی 
اقتصــاد مقاومتــی فقــط دولــت نیســت، گفــت: همــه آحــاد 
جامعــه و بخش هــا در برابــر اقتصــاد مقاومتــی تکلیــف 
دارنــد و بایــد از تمــام ظرفیت هــا بــرای اجرایــی شــدن ایــن 
ــتان  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــتفاده ش ــاد اس اقتص
اصفهــان دارای برنامــه پنج ســاله و ســند آمایــش ســرزمین 
اســت، افــزود: 109 طــرح ســرمایه گذاری بــه ارزش 9 میلیــارد 
یــورو، آمــاده ارائــه بــه ســرمایه گذاران اســت و تاکنــون یــک 
میلیــارد یــورو ســرمایه گذاری خارجــی جــذب اســتان شــده 
ــه اینکــه در طــول دو ســال گذشــته  ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ــه داد:  ــده، ادام ــرش  ش ــتان پذی ــاری در اس ــت تج 120 هیئ
ــذب  ــب ج ــد در قال ــا بای ــن هیئت ه ــا ای ــره ب ــج مذاک نتای
ــود  ــش صــادرات اســتان نم ســرمایه گذاری خارجــی و افزای
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــی، نایب رئی ــی رناس ــد. مصطف ــدا کن پی
ــه  ــه ای ب ــن ریش ــتار پرداخت ــه خواس ــن جلس ــان در ای اصفه
ــاالنه  ــئوالن س ــه مس ــه گفت ــت: ب ــد و گف ــاق ش ــده قاچ پدی
ــر  ــه ب ــود ک ــور می ش ــاق وارد کش ــارد دالر کاالی قاچ 20 میلی
اســاس آن 9 درصــد مالیــات بــر ارزش  افــزوده آن برابــر 1/8 
میلیــارد دالر از درآمدهــای دولــت کاســته می شــود و برخــورد 
ــتغال زایی  ــر اش ــاوه ب ــد ع ــده، می توان ــن پدی ــا ای ــت ب دول
ــی  ــای مالیات ــق درآمده ــه تحق ــدی، زمین ــای تولی در واحده
ــون  ــاح قان ــدن ارز، اص ــی ش ــازد. وی تک نرخ ــم س را فراه
مالیات هــای مســتقیم، ایجــاد ســازمان نظارتــی در عملکــرد 
کارکنــان دولــت نســبت بــه فعــاالن اقتصــادی را از موضوعات 

ــل  طــرح در شــورا مطــرح کــرد. قاب

کاهش قیمت چهار قلم کاالی اساسی
ــی  ــت خرده فروش ــن قیم ــزی از میانگی ــک مرک ــزارش بان گ
بعضــی مــواد خوراکــی در هفتــه منتهــی بــه 18 فروردین مــاه 
ــی  ــروه کاالی ــار گ ــه در دوره یادشــده چه ــر آن اســت ک بیانگ
کاهــش قیمــت را نســبت بــه دوره مشــابه مــاه قبــل )اســفند 
ــروه  ــا در گ ــاس قیمت ه ــن اس ــر ای ــد. ب ــه کردن 95( تجرب
ــرغ  ــت م ــد، گوش ــرغ 2.2 درص ــد، تخم م ــات 0.2 درص لبنی
0.3 درصــد، قنــد و شــکر 2.1 درصــد و چــای 0.4 درصــد در 
دوره یادشــده نســبت بــه مــدت مشــابه اســفند 95 کاهــش 
ــد.  ــت مانده ان ــی ثاب ــن نبات ــج و روغ ــروه برن ــته و دو گ داش
بــا ایــن حــال در گــروه حبوبــات 0.1 درصــد، میوه هــای تــازه 
13.4 درصــد، ســبزی های تــازه 11.4 درصــد و گوشــت قرمــز 

0.3 درصــد رشــد قیمــت ثبــت شــده اســت. 
گفتنــی اســت کــه در دو هفتــه نخســت فروردین مــاه جــاری 
ــام  ــی انج ــری میدان ــا، قیمت گی ــی بازاره ــل تعطیل ــه دلی ب
ــا مــدت  ــرات قیمتــی در مقایســه ب نشــده و از ایــن رو تغیی

ــا ــده اســت. ایمن ــه دســت آم مشــابه اســفندماه 95 ب

 میزان آب کنونی 

پاسخگوی آینده شهرک های صنعتی نیست
ــزد  ــتان ی ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
ــی  ــل و تصرف ــه دخ ــرکت هیچ گون ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ب
در فرآینــد قیمت گــذاری اراضــی در شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی نــدارد، اظهــار کــرد: قیمــت زمیــن در جــذب 
ــدارد. ســید مســعود عظیمــی  ــی ن ــر چندان ســرمایه گذار تأثی
در نشســت ســرمایه گذاری اســتان بــا ارائــه گزارشــی از رونــد 
ــرمایه گذاران  ــور س ــی و حض ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
در شــهرک های صنعتــی گفــت: ایــن شــرکت بــرای پیشــبرد 
و  تنگاتنــگ  ارتبــاط  تعیین شــده،  برنامه هــای  و  اهــداف 
ــا مجموعــه دســتگاه های اجرایــی  تعامــل بســیار خوبــی را ب
ــذاری  ــه واگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــتان دارد. عظیم ــط در اس مرتب
ــت:  ــرمایه گذاران گف ــه س ــن ب ــار زمی ــزار و 653 هکت یک ه
ــن 268  ــه آب و همچنی ــر ثانی ــر ب ــدود 405 لیت ــون ح تاکن
ــن شــده  ــرای اســتقرار ســرمایه گذاران تأمی ــرق ب ــگاوات ب م
کــه ایــن میــزان آب، پاســخگوی آینــده صنعــت در شــهرک ها 
ــذاری  ــد قیمت گ ــاره رون ــی نیســت. وی درب و نواحــی صنعت
اراضــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نیــز گفــت: از ســال 
کارشناســان  توســط  قیمت گذاری هــا  کلیــه   ،95 تــا   90
 رســمی دادگســتری معرفی شــده از ســوی اداره اقتصــاد 
ــه دخــل و  ــه و ایــن شــرکت هیچ گون و دارایــی صــورت گرفت

تصرفــی در ایــن فرآینــد نداشــته اســت. شبســتان

مشکل آب و بازار، همچنان پابرجاست
ــرد  ــه گرچــه عملک ــد اســت ک ــر اســبق کشــاورزی معتق وزی
دولــت یازدهــم در حــوزه کشــاورزی مثبــت بــوده، امــا 
بخــش  ایــن  در  ماننــد میــزان مصــرف آب   مشــکاتی 
و نوســانات و معضــات بــازار همچنــان پابرجاســت کــه بایــد 
بــه آن توجــه کــرد. عیســی کانتــری اظهــار کــرد: در حالــت 
کلــی عملکــرد دولــت یازدهــم در بخــش کشــاورزی مثبــت 
ــکل و  ــا مش ــده؛ ام ــام ش ــبی انج ــات مناس ــوده و اقدام ب
ــرف  ــش مص ــود آب و افزای ــان کمب ــه هم ــی ک ــل اصل معض
ــان  ــده و همچن ــل نش ــت، ح ــاورزی اس ــش کش آن در بخ
ــتم های  ــعه سیس ــد توس ــی مانن ــرای طرح های ــم اج علی رغ
نویــن آبیــاری )آبیــاری تحــت فشــار، بارانــی و زیرســطحی( 
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی کاهــش پیــدا نکرده اســت؛ 
چــرا کــه در کنــار توســعه ایــن سیســتم های آبیــاری کشــت 
و تولیــد نیــز افزایــش پیــدا کــرده و کمکــی بــه بهینه ســازی 
مصــرف آب نشــده و ایــن سیســتم ها بــدون توجــه بــه 

ــدا کــرده اســت.  ــره وری توســعه پی افزایــش به
ــز فعالیت هــا  ــزود: در حــوزه خدمــات و پشــتیبانی نی وی اف
ــی  ــت ارزیاب ــاد کشــاورزی مثب ــای وزارت جه و برنامه ریزی ه
می شــود و در کل ایــن وزارتخانــه عملکــرد قابــل قبولــی طــی 

ســال های گذشــته دولــت یازدهــم داشــته اســت. مهــر

اصفهان به مرحله ورشکستگی آب رسیده استپیش بینی قیمت طال در فصل بهار
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست شماره 43/96/2
نوبت اول

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صاحیت جهت دعوت 
به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
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حتما بخوانید!
ساعات کاری مجموعه »شهر رؤیاها« ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای  وطن

ــان  ــت ماه در اصفه ــات ۲۹ اردیبهش ــزاری انتخاب ــرای برگ  ب
۱۲ هــزار نفــر نیــروی انتظامــی امنیــت انتخابــات را تضمیــن 

می کننــد.
ــت  ــن نشس ــان در اولی ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام  فرمان
ــور  ــزاری مان ــگاران از برگ ــا خبرن ــود ب ــال ۹۶ خ ــری س خب
بــزرگ سیاســی انتخابــات در ســال جدیــد خبــر داد و 
گفــت: نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان در حــوزه برگــزاری 
انتخاباتــی امــن، آمادگــی کامــل دارد؛ در ایــن زمینــه 
 برنامه ریــزی بــرای برگــزاری انتخابــات ۲۹ اردیبهشــت ماه 
ــاز  ــاه گذشــته آغ ــف از دو م ــا تعامــل دســتگاه های مختل ب
شــده و امــروز تأمیــن نیــروی انســانی و اقدامــات امنیتــی 

محقــق شــده اســت. 
ســردار ســرتیپ دوم عبدالرضــا آقاخانــی بــا اشــاره بــه اینکه 
از ســوی دســتگاه های  انتخابــات  تاکنــون درخصــوص 
ــده   ــزارش نش ــوء امنیتی گ ــوع س ــی موض ــی و نظام امنیت
اضافــه کــرد: بیــش از ۱۲ هــزار نیــروی انتظامــی در ســطح 
اســتان اصفهــان بــرای تأمیــن انتخابــات اردیبهشــت ماه بــه 

صــورت ویــژه فعالیــت می کننــد. وی ســال جــاری را ســال 
ــرد  ــوان ک ــرم عن ــای ج ــی در کانون ه ــژه پلیس ــات وی  عملی
و بیــان داشــت: ایــن کانون هــا در ســال ۹۵ شناســایی و در 
ســال جــاری عملیــات برخوردهــای تاثیرگــذار بــه فاصلــه هر 

۵ روز اجرایــی خواهــد شــد.
     اشراف پلیس فتا بر تخلفات انتخاباتی

ــا  ــس فت ــان توســعه پلی ــی اســتان اصفه ــده انتظام  فرمان
ــاری  ــال ج ــرو در س ــن نی ــای ای ــر برنامه ه ــز از دیگ را نی
ــزون اســتفاده  ــه رشــد روزاف ــا توجــه ب برشــمرد و گفــت: ب
کاربــران از فضــای مجــازی، ایــن مهــم در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت. آقــا خانــی درخصــوص مقابلــه بــا تخلفــات 
ــان  ــات پیــش رو در اســتان اصفه کاندیداهــای ســه انتخاب
ــر  ــرافیت ب ــت: اش ــازی گف ــای مج ــت در فض ــرای فعالی ب
فضــای مجــازی در ایــن زمینــه در دســتور کار پلیــس 
ــزارش  ــه گ ــن زمین ــون در ای ــه تکن ــن اینک ــت؛ ضم فتاس

خاصــی در اســتان اصفهــان نداشــته ایم.
     فعالیت قرض الحسنه های خانوادگی 

ــتان  ــی اس ــس آگاه ــس پلی ــت رئی ــن نشس ــه ای  در ادام
اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه کالهبــرداری صورت گرفتــه از یــک 

ــدوق قرض الحســنه های  قرض الحســنه خانوادگــی گفــت: صن
خانوادگــی نبایــد از حیطــه چنــد خانــواده فراتــر رود و اگــر 
قــرار اســت قرض الحســنه بزرگ تــری شــود، بایــد از بانــک 

مرکــزی مجــوز بگیــرد. 
ــا از  ــی از کالهبرداری ه ــه یک ــاره ب ــا اش ــروی ب ــتار خس س
طریــق قرض الحســنه های خانوادگــی توســط یــک زن 
اظهــار کــرد: بــه دلیــل اینکــه یــک قرض الحســنه خانوادگــی 
از چنــد خانــواده فراتــر رفتــه بــود، یــک زن بــا کالهبــرداری دو 
میلیــارد تومانــی بــه ســختی توســط پلیــس دســتگیر شــد.

     اصفهان، مرکز آموزش کارآگاهان پلیس
 وی همچنیــن بــه اشــراف اطالعاتــی پلیــس بــر تحــرکات 
مجرمــان اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه بــا رصــد 
ــادل  ــی ۲0 درصــد )مع ــس آگاه ــع و هوشــیارانه پلی به موق
ــدد  ــوع بپیون ــه وق ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــد( از جرائم ۱۹3 بان

ــه  ــان ب ــی اصفه ــس آگاه ــه پلی ــن اینک ــد. ضم ــی ش خنث
عنــوان یــک مرکــز آموزشــی در منطقــه مرکــزی ایــران بــرای 

ــت.  ــده اس ــاب ش ــان انتخ ــوزش کارآگاه آم
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
اینکــه در قبــل و بعــد از عیــد نــوروز دو بانــد از ســرقت های 
مســلحانه از طالفروشــی ها در اســتان اصفهــان منهــدم شــد 
کــه از ایــن باندهــا 4 قبضــه ســالح و 800 میلیــون تومــان 
ــزود: در  ــده، اف ــف ش ــرد کش ــالح س ــروقه و س ــوال مس ام
ــه  ــی ک ــوف، 48 طالفروش ــی صن ــوزه ایمن ــال ۹۵ در ح س
 نــکات ایمنــی را رعایــت نکــرده بودنــد، پلمــب شــدند 
و از فعالیــت 4 بانــک در اســتان اصفهــان جلوگیــری شــده 
ــه دلیــل نداشــتن مجوزهــای  ــا بیــان اینکــه ب اســت. وی ب
الزم در ســال گذشــته 7 موسســه اعتبــاری از فعالیــت 
ــه ۵۵۶  ــه کــرد: در ســال ۹۶ اجــرای مصوب ــد، اضاف بازماندن
بــه شــدت در اســتان اصفهــان مــورد پیگیــری قــرار خواهــد 
گرفــت و بــا مؤسســات پولــی و اعتبــاری کــه فاقــد مجــوز 
باشــند، برخــورد می شــود. رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
ــه  ــر ب ــک دخت ــه اسیدپاشــی ی ــان درخصــوص حادث اصفه
ــر  ــن دخت ــت: ای ــهرضا گف ــتان ش ــود در شهرس ــواده خ خان
ــید  ــد اس ــا خری ــی ب ــکالت خانوادگ ــود مش ــل وج ــه دلی ب
ــه او را مقصــر  ــدرش ک ــه پ ــک روز ب ــح ی در ســاعت ۵ صب
ــد؛  ــه می کن ــید حمل ــا اس ــته، ب ــود می دانس ــات خ اختالف
امــا زمانــی کــه بــا ســروصدای پــدر، بــرادر و مــادر از ماجــرا 
باخبــر می شــوند، بــه طــور ناخواســته بــه آن هــا هــم اســید 
می پاشــد. پــس از ایــن اتفاقــات پلیــس آن دختــر را 
ــه مراجــع قضایــی تحویــل می دهــد. دســتگیر می کنــد و ب

رئیس پلیس انتظامی استان اصفهان عنوان کرد:
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افزایش می یابد
مدیــر عامــل شــرکت توســعه 
مجتمع هــای ســیاحتی و ورزشــی 
ســاعت  افزایــش  از  ســپاهان 
کاری »شــهر رؤیاهــا« بــا توجه به 
ــنبه  ــوا از یکش ــدن ه ــاعد ش مس

هفته آینده خبر داد. 
ــا  ــی ب ــعود حسـین میـرزایـ مسـ
اشــاره بــه اینکــه مجموعــه »شــهر رؤیاهــا« در روزهای شــنبه نیز 
تعطیــل اســت، ادامــه داد: روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه مجموعه 
»شــهر رؤیاهــا« از ســاعت ۹ صبــح تــا ۱۵ بعدازظهــر بــرای 

ــت.  ــال اس ــوزی فع ــای دانش آم ــدارس و اردوه م
امکانــات  قشــر،  ایــن  اســتفاده  بــرای  شــد:  یــادآور   وی 
ــا تخفیــف حــدود 4۵ درصــدی  ــزات »شــهر رؤیاهــا« ب و تجهی
ــی  ــی و فرهنگ ــز آموزش ــه مراک ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــه می ش ارائ
ــرای گروه هــای بیــش از ۲۵ نفــره از ایــن تخفیــف  می تواننــد ب
ــه پرســنل ارگان هــا  4۵ درصــدی اســتفاده کننــد. وی افــزود: ب
و ســازمان های مختلــف طــی نامه نــگاری بــا ایــن شــرکت 
بــر طبــق مقــررات ُبــن ۲۵ درصــدی تخفیــف بــرای اســتفاده از 
»شــهر رؤیاهــا« اهــدا می شــود. حســین میرزایــی بــا تاکیــد بــر 
ــا قــد زیــر ۱۱0 ســانتیمتر، می تواننــد بــه صــورت  اینکــه افــراد ب
رایــگان از مجموعــه »شــهر رؤیاهــا« اســتفاده کننــد، گفــت: تمام 
ــواع رســتوران ها و کافی شــاپ ها  ــات رفاهــی، تفریحــی، ان امکان
در »شــهر رؤیاهــا« وجــود دارد و عــالوه بــر آن، غرفه هــای 
هنــری و فرهنگــی در ایــن مجموعــه برپــا شــده اســت. ایمنــا

 بهره مندی 20 هزارقالی باف 

چهارمحال و بختیاری از بیمه تکمیلی
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۲0 هــزار قالی بــاف چهارمحــال و 

ــتند.  ــد هس ــی بهره من ــه تکمیل ــاری از بیم بختی
ــاف  ــزار قالی ب ــون ۱00 ه ــرد: هم اکن ــار ک ــالن اظه ــا جی علیرض
در چهارمحــال و بختیــاری فــرش می بافنــد. وی افــزود: از 
ــی  ــرکت های تعاون ــر در ش ــزار نف ــاف ۵۲ ه ــداد قالی ب ــن تع ای
ــده اند  ــاماندهی ش ــهری س ــتایی و ش ــتباف روس ــرش دس  ف

و ۲0 هزار نفر از خدمات بیمه استفاده می کنند.
 جیــالن گفــت: قالی بافــان بــا ارائــه دفترچه هــای بیمــه درمــان 
در همــه بیمارســتان های دولتــی و بخــش خصوصــی می تواننــد 
ــد  ــی و عمل هــای جراحــی بهره من از خدمــات پزشــکی و درمان
شــوند. جیــالن گفــت: ایــن قالی بافــان ســاالنه ۲00 هــزار 
ــاری  ــرش بختی ــه، ف ــه، یلم ــد. گب ــرش می بافن ــع ف ــر مرب مت
و نائینــی، چهــار ســبک تولیــد فــرش اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری هســتند. جیــالن گفــت: فرش هــا و گبه هــای 

ــنا ــود. ایس ــادر می ش ــتان ص ــن اس ــده در ای بافته ش

اخبار کوتاه

 انسداد خط راه آهن اصفهان - قم 

از اول اردیبهشت ماه ۹۶
ــزی آران  ــش مرک ــدار بخ بخش
خــط  انســداد  از  بیــدگل  و 
سراســری راه آهــن اصفهــان- قم 
اردیبهشــت مــــاه  اول  روز  در 
ســال جــاری بــرای احــداث پــل 
 زیرگــذر بخــش مرکــزی آران 

و بیدگل خبر داد. 
مســعود مقــدم ســتوده اظهــار داشــت: انســداد خــط راه آهــن 
ــذر  ــل زیرگ ــداث پ ــرای اح ــاعته و ب ــم، ۲4س ــان- ق اصفه

ــدگل اســت.  ــزی شــهر آران و بی بخــش مرک
ــات  ــا قطع ــاه ب ــان کوت ــن مدت زم ــت: در ای ــار داش وی اظه
راه انــدازی  پــل  ایــن  پایه هــای  ساخته شــده،  پیــش  از 
مدت زمــان  بیــدگل  و  آران  مرکــزی  بخشــدار  می شــود. 
تکمیــل احــداث ایــن پــل را ســه مــاه اعــالم کــرد و گفــت: بــا 
همــکاری راه آهــن اســتان اصفهــان و بخشــداری مرکــزی آران 
و بیــدگل و بــا هزینــه ۱4 میلیــارد ریالــی، ایــن پــروژه انجــام 
ــروژه طــول  ــن پ ــدازی ای ــا راه ان ــد کــرد: ب می شــود. وی تاکی
ــهر  ــز ش ــه مرک ــزی ب ــش مرک ــردم بخ ــد م ــیر رفت وآم مس

ــر ــد. مه ــش می یاب ــر کاه ــدود ۲۲ کیلومت ح

 نصب نورپردازی شهری 

با قابلیت های مختلف در اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

بــرای زیباســازی ورودی شــهر  شــهردار اردســتان گفــت: 
ــن  ــش مت ــت نمای ــا قابلی ــهری ب ــردازی ش ــتم های نورپ سیس
و تصاویــر در نظــر گرفتــه شــده و تعــداد زیــادی از ایــن 
نورپردازی هــا بــه زودی در ســطح شــهر اردســتان نصــب خواهــد 

شــد. 
ســید هــادی موســوی افــزود: دو آب نمــا کــه بــا سیســتم آب و 
بــه صــورت خشــک فعالیــت می کنــد، بــه صــورت مناقصــه ای 

بــا هزینــه ۲ میلیــارد ریــال در حــال نصــب اســت. 
شــهردار اردســتان بــا بیــان اینکــه یکــی از زیباســازی های 
شــهری ایجــاد امکانــات ورزشــی اســت، تصریــح کــرد: 
ســت های ورزشــی در بلــوار دانش آمــوز، بلــوار مــدّرس و قــرار 
دادن اســباب بازی در پــارک کــودک و نوجــوان از اقدامــات 

یک مــاه گذشــته اســت. 
ــا بیــان اینکــه روشــنایی معابــر در دســتور کار شــهرداری  وی ب
قــرار دارد، تصریــح کــرد: در آینــده نزدیــک میدان هــای جدلــی 
و مــدّرس بــا هزینــه یــک میلیــارد و ۲00 میلیــون ریالــی روشــن 
خواهــد شــد و بــرای روشــنایی معابــر عمومــی نیــز در ســطح 
شــهر مبلــغ ۲ میلیــارد ریــال هزینــه در نظــر گرفته شــده اســت.

اخبار کوتاه

کیمیای وطن آییــن تکریــم، تودیــع و معارفــه معــاون 

منابــع انســانی و پشــتیبانی شــرکت آب و فاضــالب 
 روســتایی اســتان اصفهــان بــا حضــور مدیــران و کارکنــان 
ــد.  ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــزی ای ــتاد مرک ــل س و در مح
ــرکت  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــین قرائت ــدس محمدحس مهن

ــم  ــن مراس ــان، در ای ــتان اصفه ــار اس آبف
الزمــه  را  مدیریتــی  تحــوالت  و  تغییــر 
پویایــی و روزآمــد کــردن هــر ســازمان 
ــی  دانســت و گفــت: روزمرگــی و یکنواخت
کار، آفتــی اســت کــه اگــر گریبانگیــر 
مجموعــه ای شــود، آن را دچــار چالش هــای 
بــه  دســتیابی  از  و  می کنــد  اساســی 

اهداف مدنظر بازمی دارد. 
وی افــزود: تجربه انــدوزی در ســنگرهای مختلــف خدمــت 
باعــث افزایــش آگاهــی و درک بهتــر مســائل مرتبــط بــا آن 
مجموعــه شــده و ایــن امــر تــوان خدمت رســانی بــه مــردم 
ــان  ــتان اصفه ــتایی اس ــالب روس ــرکت آب و فاض را در ش

دوچنــدان کــرده اســت. 
ــود  ــای محم ــرد آق ــر از عملک ــا تقدی ــی ب ــدس قرائت مهن
توکلــی در مــدت طوالنــی خدمــت در جایگاه هــای مختلــف 
ــوزی و  ــی، دلس ــرکت، وظیفه شناس ــن ش ــی در ای مدیریت
ــارز  ــات ب ــا و خصوصی ــئولیت را از ویژگی ه ــاس مس احس
مدیــران شــرکت آبفــار اســتان برشــمرد و 
اظهــار داشــت: بــه دلیــل همیــن روحیــه کاری 
و احســاس مســئولیت بــوده کــه ایــن شــرکت 
توانســته اســت از گردنه هــای دشــوار و موانــع 
بــزرگ پیــش رو عبــور و علی رغــم وجــود 
مشــکالت مالــی موجــود در دســتیابی بــه 
ــه مــردم  اهــداف و خدمت رســانی شایســته ب

موفــق عمــل کنــد. 
در ایــن آییــن، آقــای ابراهیــم محمــدی بــه عنــوان معــاون 
منابــع انســانی و پشــتیبانی شــرکت آب و فاضــالب 
ــای  ــات آق ــی و از خدم ــان معرف ــتان اصفه ــتایی اس روس

ــل شــد. ــی تجلی ــود توکل محم

برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون منابع انسانی آبفار استان اصفهان

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــی دارالمهــدی شهرســتان برخــوار از برگــزاری  ــر اجرای مدی
ــطح  ــت در س ــه مهدوی ــال« در ده ــای وص ــابقه »تمن مس

ــر داد.  ــن شــهر خب ای
ایــن  در  هــدف  دو  گفــت:  عســکریان 
ــال می شــود؛ یکــی ســاماندهی  ســتاد دنب
دغدغــه و برنامــه مــردم اســت و ایــن 
ــی  ــی و هم افزای ســتاد در راســتای همگرای
فعالیت هــای مردمــی مهدویــت شــکل 
گرفتــه اســت. هــدف دوم نیــز فراهــم 
معرفــت  بــرای  مناســب  بســتر  آوردن 

ــاره امــام زمان)عــج( و نیــز  ــر مــردم درب بیشــتر و عمیق ت
ــی  ــای محتوای ــزاری برنامه ه ــزی در راســتای برگ برنامه ری

اســت.  مهدویــت  برنامه هــای  بــه  عمق بخشــی  و 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقه ای تحــت عنــوان 
ایــن  افــزود:  دانش آمــوزان  بــرای  منتظــران کوچــک 

ــع اول  ــوز در مقط ــزار دانش آم ــا مشــارکت 3 ه مســابقه ب
دوم و ســوم ابتدایــی برگــزار شــده و در دهــه  مهدویــت یــک 
همایــش بــه منظــور تجلیــل از برتریــن شــرکت کنندگان در 

ــود.  ــزار می ش ــابقه برگ ــن مس ای
عســکریان تصریــح کــرد: مســابقه ای تحــت عنــوان »بــاران 
و  دانش آمــوزان  مشــارکت  بــا  مهربانــی« 
ــزاری  ــا برگ ــه ب ــد ک ــزار ش ــردم برگ ــوم م عم
ــه  ــوزان و س ــژه دانش آم ــش وی ــک همای ی
ــتگرد  ــاد، دس ــهرهای دولت آب ــش در ش همای
ــن  ــردم، از برتری ــوم م ــژه عم ــاد وی و حبیب آب
شــرکت کنندگان در ایــن مســابقه تجلیــل 

می شــود.
 وی عنــوان کــرد: یــک مســابقه کتابخوانــی تحــت عنــوان 
»تمنــای وصــال« در دهــه  مهدویــت در ســطح شهرســتان 
ــاب در  ــن کت ــخه از ای ــار نس ــود. چه ــزار می ش ــوار برگ برخ
ــن  ــد ای ــا خری ــردم ب ــوم م ــود و عم ــع می ش ــهر توزی ش

ــد. ــرکت کنن ــابقه ش ــن مس ــد در ای ــاب می توانن کت

در شهر

آگهی ابالغ رای شورا 
نظر به اینکه خانم شهین فرهادی ممدی دادخواستی به طرفیت آقای مسلم مالکی شهرکی به خواسته 

مطالبه تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی ارجاع به کالسه ۹۵/3۹3 ثبت و اخطار 

اجرائیه صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا به 

استناد ماده 73ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود 

و از خوانده دعوت مینماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی فالورجان و 

اعالم نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی رای شورا برای وقت مقرر در شورای حل اختالف 

شعبه اول فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ منظور میشود.

بوده وظرف ۱0روز پس از ابالغ قابل اجرا میباشد

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹4040۵ح۲ 

اجرایی موضوع علیه ۱-سید اصغر-سیداکبر-سید نیرومند-سید قدیر-سید جواد –سید مهدی-عفت 

السادات-زهراسادات همگی موسوی  و له سید مهدی موسوی در تاریخ سه شنبه۹۶/۲/۱۹ به منظور 

فروش ۶۵/۲ مشاع از شش هفتم مشاع از یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۵000متر مربع که 

جزئی از ماترک مرحوم سید هادی موسوی )موروث(میباشد واقع در اشترجان – مزرعه حسینیه  که 

دارای سابقه ثبتی نمیباشد و ملک مذکور مشاع میباشد و متعلق حق غیر میباشد از ساعت۱0الی۱۱صبح 

نماید ملک موضوع مزایده  برگزار  اطاق ۲۲8  جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان 

است.متقاضیان خرید  ارزیابی شده  ریال  مبلغ۵04۶۶0۹۵0   به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس 

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 به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱7۱۲۹0۲8800۵ ایداع و فیش آن 

را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد 

بابایی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایی ۹4008۲موضوع علیه صفرعلی 

اسماعیل زاده-الهام کریمی و رسول اسماعیل زاده  و له علیرضا وکیلی  در تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به منظور 

فروش ۲4/0۵حبه از 7۲ حبه یک باب منزل مسکونی در یک ونیم طبقه با استفاده از دیوارهای باربر 

و طاق ضربی و تیر آهن –بدنه های داخلی گچ و رنگ و دارای حدود۲83مترمربع عرصه و۲4۲ متر 

مربع اعیانی میباشد قابلیت امتیازات آب و برق و گاز و تلفن ملکی آقای صفر علی اسماعیل زاده 

واقع در قهدریجان خ شهید مطهری کوچه ترابی )۵( بن بست خاتم االنبیا کد پستی 84۶۱83۶3۶۲ 

از  نمیباشد  غیر  حق  متعلق  و  میباشد  مشاع  مذکور  ملک  و  نمیباشد  ثبتی  سابقه  دارای  که   

ساعت۱0الی۱۱صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک 

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۶73/۵۲۲/۲۶۶ 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 به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱7۱۲۹0۲8800۵ ایداع و فیش 

آن را ارائه و در صورت انصراف برنده دهدرصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد 

دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  از  شده  مفروز  فرعی   3۵7 پالک  شماره  ساختمان    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

۱و۲و4و۵ فرعی از پالک 774۱ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای 

نوروزی فرزند قدمعلی در جریان ثبت است و رای شماره ۱3۹۵۶030۲0۲70۱384۲ مورخه  علیرضا 

۹۵/۱0/۲4 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

به ملک مرقوم صادر  فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ ۱3۹۶/0۲/۲4 روز یکشنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

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

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/0۱/۲8 

شماره :8۹4/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۱۶۹  فرعی مفروز شده از پالک ۱۱۵۱8 اصلی 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علیرضا جمشیدی کیا فرزند عبدالعلی  

در جریان ثبت است و رای شماره ۱3۹۵۶030۲0۲70۱30۱7مورخه ۹۵/۱0/۱4 از طرف هیات حل اختالف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱3۹۶/0۲/۲4 روز یکشنبه   ساعت 

۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/0۱/۲8

 شماره :۹0۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 3۵4 فرعی مفروز شده از پالک 7۹4۹ اصلی 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای حسن باقریان  اشکاوندی فرزند ابراهیم   

حل  هیات  طرف  از   ۹۵/0۶/۱3 شماره ۱3۹۵۶030۲0۲70073۵4مورخه  رای  و  است  ثبت  جریان  در 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱3۹۶/0۲/۲۵ روز 

دوشنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

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

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

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

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

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/0۱/۲8 

شماره :۱۲۹۵/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی  احضارمتهم مجهول المکان
 : بایگانی شعبه  :۹۵0۹۹837۲۱۶008۵0   شماره  پرونده  ۹۶۱0۱۱37۲۱۶000۲۱   شماره   : نامه  شماره 

۹۵08۹7   تاریخ تنظیم : ۱3۹۶/0۱/۲۶    شاکی  : اداره منابع طبیعی شهرستان گلپایگان   متهم : 

محمد میرزائی فرزند گل بدین    موضوع  : دائر بر چرای غیر مجاز تعداد ۲80 راس دام ) خارج از فصل 

چرا ( طی چهار روز   با توجه  به اینکه متهمین   مذکور از طریق این شعبه  دادیاری تحت تعقیب بوده 

و دسترسی  به آنها به لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت وی  مقدور نبوده  لذا مراتب در راستای 

ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبردگان  ابالغ تا ظرف مهلت یکماه  از تاریخ انتشار آگهی  

جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه اول دادیاری گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت 

غیابا رسیدگی و قرار مقتضی  صادر میگردد . 

دادیار  شعبه اول  دادسرای شهرستان گلپایگان – سلمان جوادی م الف 38

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
  : رفیعی  مجید   : خواهان   حقوقی گلپایگان   شورا  چهارم  حقوقی  شعبه   ۹۵/4۲ پرونده کالسه  در 

 : المکان  خواسته  یافتیان: مجهول  :امین  گلپایگان خ فرمانداری نبش کوچه ۹ پالک ۶8  خوانده 

انتقال سند رسمی  خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی  برای تاریخ 

۹۶/3/۱ ساعت ۹ صبح تعیین ولی به  به علت  مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و 

به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار و روزنامه 

رسالت  آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر  آگهی ظرف یک ماه به دفتر  شورا مراجعه و  نسخه 

ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگی حضور به هم رساند . 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورای  حقوقی دادگستری  شهرستان گلپایگان  م الف 3۹ 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵08۱0 خواهان غزال یغمایی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه مطالعه نظریه 

کارشناسی به طرفیت ۱- محمد صادق ملکی ۲- بهروز حاتمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز......... مورخ   ۹۶/3/۱ ساعت 4/30 عصر 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 در 

خیابان سجاد اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵7 کد پستی: 

ثانی دادخواست و ضمائم  ..... مراجعه و نسخه  8۱۶۵7۵۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان شعبه 

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

شماره: ۶۹۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶00۲۲ خواهان بانک قرض الحسنه رسالت  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مبلغ ۲0/000/000ریال به طرفیت اکبر بهرامی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ........ مورخ  

خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   ۹ ساعت   ۹۶/3/۱

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

ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵7 کد پستی: 8۱۶۵7۵۶44۱ شورای حل 

اختالف اصفهان،شعبه 4۵ 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: ۶73/م الف مدیر دفتر شعبه 4۵مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-مجید ۲-جواد  نام خانوادگی: ۱- افخمی  ۲- افخمی نشانی محل 

اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول   نام خانوادگی:حق شناس نام پدر : 

علی نشانی محل اقامت:اتوبان فرودگاه حصه،کانال نوربخش،جنب گاوداری  محکوم به: به موجب رای 

شماره ۵03تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 37 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

مبلغ  و  بابت اصل خواسته  ریال   ۱۲0/000/000 مبلغ  پرداخت تضامنی  به:  علیه محکوم است  محکوم 

3/0۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶00/000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 3۵/000 ریال بابت 

تمبر الصاقی و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ ۹۵/۹/7 الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر 

اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

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

دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  علی  پدر:  نام  جبلی  غفوری  خانوادگی:  نام  احمد    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول   نام خانوادگی:حق شناس نام پدر : مهدی 

نشانی محل اقامت: بعد از  حصه،کانال نوربخش،جنب گاوداری  محکوم به: به موجب رای شماره 

۵0۶تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 37 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۲00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/0۵0/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 3۵/000ریال بابت تمبر الصاقی مبلغ ۶00000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق 

محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

 دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  سیاوشی   خانوادگی:  نام  نام:مهدی  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:رسول   نام خانوادگی:حق شناس نام پدر : مهدی نشانی محل اقامت:بعد 

از  حصه،کانال نوربخش،جنب گاوداری  محکوم به: به موجب رای شماره ۵0۱تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 37 

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

مبلغ ۲00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/0۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3۵/000 

ریال بابت تمبر الصاقی و مبلغ ۶00/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست ۹۵/۹/7 الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی برعهده محکوم علیه می 

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

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

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

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

و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  فتحی  خانوادگی:  نام  نام:نوروزعلی   علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت:  : مهدی نشانی محل  نام پدر  نام خانوادگی:حق شناس  نام:رسول    له:  مشخصات محکوم 

حصه،کانال نوربخش،جنب گاوداری المهدی محکوم به: به موجب رای شماره ۵0۹تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 

به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   37

بابت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/07۵/000 ریال  پرداخت مبلغ ۲00/000/000 ریال 

مبلغ ۶00/000 ریال بابت هزینه  نشر آگهی و به ازای تأخیر در پرداخت روزانه مبلغ ۵00/000ریال بابت  

خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت و مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۵/۹/7 الی اجرای حکم در 

احکام:  اجرای  قانون  باشد..ماده 34  علیه می  بر عهده محکوم  اجرایی  نیم عشر  و  له  حق محکوم 

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.

دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام۱-سمیرا ۲-محمدعلی   نام خانوادگی: ۱-غفوری ۲-خودسیانی نام پدر: 

سلیمان نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول   نام خانوادگی:حق 

شناس نام پدر : مهدی نشانی محل اقامت:بعد از  حصه،کانال نوربخش،جنب گاوداری 

محکوم به: به موجب رای شماره 4۹۵تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 37 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ ۱00/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ ۲/۵۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶00000 ریال بابت هزینه  نشر آگهی 

و مبلغ 3۵/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۵/3/30 الی اجرای حکم در 

حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد..ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  پدر:غالمعباس   نام  حدادی   خانوادگی:  نام  زیبا  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

 : پدر  نام  شناس  خانوادگی:حق  نام  نام:رسول    له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

رای شماره  به موجب  به:  نوربخش،جنب گاوداری  محکوم  اقامت: حصه،کانال  نشانی محل  مهدی 

۵0۵تاریخ۹۵/۱0/۲8حوزه 37 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۱07/۵00/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/737/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶00/000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 4۵/000 ریال بابت تمبر الصاقی و 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۵/۵/۲۵ الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده 

محکوم علیه می باشد..ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

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

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

مسابقه »تمنای وصال« در برخوار برگزار می شود
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ـــمـــاره 406  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
دعوت جشنواره کره جنوبی از »دختر« ایرانی

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

داریــوش بابائیــان، از فیلمســازان موفــق و مشــهور ســینمای 
ــری  ــت هن ــت. وی فعالی ــان اس ــهر اصفه ــد ش ــران متول ای
ــا رشــته  ــان ب ــان اصفه خــود را از ســال 1348 در کاخ جوان
تئاتــر و موســیقی آغــاز می کنــد و پیــش از انقــاب در مقــام 
ــد. در  ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــینما ب ــر و س ــر تئات بازیگ
دوران انقــاب در ســال 1361 بــه فیلمســازی می پــردازد و از 

ــد.  ــه می کن ــی را تجرب ــال 1361 تهیه کنندگ س
ــه  ــا ب ــه ت ــت ک ــال اس ــازی فع ــان، فیلمس ــوش بابائی داری
ــون و نمایــش خانگــی  ــر را در ســینما، تلویزی ــروز 169 اث ام
ســاخته و تهیه کنندگــی کــرده اســت. بــا او دربــاره فعالیت هــا 

ــم. ــو پرداختی ــه گفت وگ ــه ب ــن زمین ــش در ای و تجربیات
    لطفا از فعالیت های مختلف هنری خود بگویید.

ــارت اســت  ــه عب ــودک انجــام دادم ک ــه ک ــی در زمین کارهای
از کاکلــی، اتــل متــل توتولــه، چــون بــاد و... . آخریــن کارم 
هــم در زمینــه کــودک بــوده و در کارهــای حرفــه ای ســینما 
ــای  ــه در فیلم ه ــم؛ از جمل ــش پرداخت ــای نق ــه ایف ــم ب ه
بازنــده، مزاحــم، بی قــرار، غریبانــه، رنــگ شــب، افراطی هــا 
ــداد و  ــی در بغ ــار اصفهان ــم چه ــاال ه ــدن و ح ــاردر ش میلی
 آخریــن ســریالی هــم کــه کار کــردم، نفــس شــیرین 

است.

ــم  ــاز ه ــتید، ب ــته برمی گش ــال های گذش ــه س ــر ب     اگ
ــد؟ ــاب می کردی ــر را انتخ هن

ای کاش وارد کار هنــری نمی شــدم و امــروز آســایش و 
ــتر  ــت بیش ــر جه ــه ه ــی ب ــتم؛ ول ــتری داش ــش بیش آرام
کســانی کــه در ایــن مســیر وارد و عاشــق می شــوند، مــدت 
ــد  ــه تولی ــل اینک ــه دلی ــا ب ــی م ــد؛ ول ــادی دوام نمی آورن زی
بیــش از حــد داشــتیم و کار کردیــم، مجبــور بودیــم بمانیــم 
و ســکوی تولیدمــان را حفــظ کردیــم؛ وگرنــه اینقــدر ســخت 
ــای  ــت دره ــازیم و 50 روز پش ــم بس ــک فیل ــه ی ــت ک اس
بســته التمــاس کنیــم تــا بــه یــک جمع بنــدی برســیم بــرای 
اکــران و بــرای نمایــش و ضــرر و زیــان دادن و چــه صدماتی 
ــیم  ــودآوری برس ــه س ــم ب ــا بتوانی ــویم ت ــل ش ــد متحم بای
ــتم  ــروز می خواس ــر ام ــی اگ ــتیم؛ یعن ــان بایس و روی پایم
ــا ایــن  ــودم، ایــن کار را ب ــم، اگــر عاشــق هــم ب انتخــاب کن

دوران مدیریت هــای کوتاه مــدت انجــام نمــی دادم.
    نظــر شــما دربــاره افــرادی کــه در شهرســتان زندگــی 
می کننــد و می خواهنــد وارد عرصــه هنــر شــوند، چیســت و 

چــه پیشــنهادی بــرای آنــان داریــد؟
اصفهــان و شــیراز و مشــهد، جــزو شــهرهای پرتولیــد 
اســت؛ ولــی در نهایــت شهرســتان محســوب می شــوند 
ــدا کار را در  ــد ابت ــتان ها، بای ــر در شهرس ــدان هن و عاقه من
شــهر خــود تجربــه کننــد و پایه ریــزی و فونداســیون اصلــی 

ــک  ــه ی ــه ب ــس از اینک ــد و پ ــزی کنن ــود را برنامه ری کار خ
ــای کارشــان  ــد زیربن ــدی رســیدند و احســاس کردن جمع بن
ــه تهــران مهاجــرت  ــرای پیشــرفت بیشــتر ب ــوده، ب موفــق ب

ــد. کنن
    انتظار شما از مسئوالن چیست؟

بــه دلیــل کوتاه مــدت و گــذرا بــودن دوران مدیریت مســئوالن 
ــاز  ــه فیلمس ــم ب ــورد و ه ــه می خ ــان لطم ــه خودش ــم ب  ه
و اربــاب رجــوع. همیشــه در ایــن مســیر دستشــان از نظــر 
ــیار  ــودن بس ــته ب ــت بس ــن دس ــت و ای ــته اس ــی بس مال
بــه کارشــان لطمــه زده و پیشــرفتی صــورت نمی گیــرد؛ 

ان شــاءهللا آنقــدر دستشــان بــاز شــود کــه بتواننــد کارهایــی را 
ــه  ــرای جامع ــازی ب ــت و پارتی ب ــدون ران ــد، ب ــه می خواهن ک

ــد. ســینما انجــام دهن
    درباره آخرین کارتان توضیح دهید.

آخریــن کار مــن در زمینــه کــودک اســت. یــک کار عروســکی 
ــه نــام »جــوراب شــو« کــه در اردیبهشــت ماه در جشــنواره  ب

اصفهــان بــه نمایــش درمی آیــد.
ــما  ــن آرزوی ش ــان، بزرگ تری ــوش بابائی ــای داری     آق

چیســت؟
سامتی برای همه  مردم جامعه، به ویژه هنرمندان.

- مراســم تشــییع پیکــر عــارف لرســتانی بــا حضــور 
ــاعت 11:20 روز  ــردم، س ــی و م ــران فرهنگ ــدان، مدی هنرمن
یکشــنبه 2۷ فروردیــن از مقابــل تــاالر وحــدت برگــزار شــد.

- تابلــوی تخــت ســلیمان اثــر زینت الســادات امامــی 
هنرمنــد برجســته نگارگــر اصفهانــی رونمایــی شــد. امامــی 
در ایــن اثــر هنــری بــا ابعــاد 50 در ۷0 ســانتیمتر بــه احــوال 

ــه اســت. حضــرت ســلیمان پرداخت
- نمایــش »کســوف« بــه کارگردانــی ثمیــن دهقانــی از 2۷ 
ــود.  ــرا می ش ــان اج ــگاه اصفه ــاه در دانش ــا 30 فروردین م ت
در ایــن نمایــش امیرحســین خامســی پور، پریــا ارجمنــدی 

و حســین رضایــی ایفــای نقــش می کننــد.
ســوی  از  مــرادی  نعمــت  نوشــته  »باجــی«  - کتــاب 
انتشــارات هشــت منتشــر شــد؛ مجموعــه داســتان »باجی« 
ــخوان  ــده و در پیش ــر ش ــان منتش ــزار توم ــت 10 ه ــا قیم ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــر کش ــی های سراس کتابفروش
فرهنگــی  جشــنواره  هشــتمین  پایانــی  مراســم  در   -
دانشــجویان، کارکنــان و اســتادان دانشــگاه های علــوم 
ــر شــد. ــی تقدی ــرادی کرمان پزشــکی کشــور از هوشــنگ م
- امیــر بــدری، بدلــکار ســینما و سرپرســت بدلکاران فســت 
ــری در  ــاع 60 مت ــه ارتف ــرش از ســکو ب ــا پ ــم ب ــوروارد تی ف
ــت   ــود ثب ــام خ ــه ن ــدی را ب ــورد جدی ــتردام، رک ــهر آمس ش

کــرد.
- علــی آقاغفــار، نویســنده کــودکان و نوجوانــان، می گویــد: 
ــود  ــان خ ــا از مخاطب ــان م ــودکان و نوجوان ــندگان ک نویس

ــد. ــب افتاده ان ــیار عق بس
زادروز  مناســبت  بــه  مــاه«  »تولــد  بیســت ودومین   -
محمدعلــی بهمنــی سه شــنبه 29 فروردیــن بــا حضــور 
جمعــی از هنرمنــدان و عاقه منــدان در مــوزه هنرهــای 

دینــی امــام علــی)ع( برگــزار می شــود.
- بــه گــزارش ســتاد خبــری جشــنواره جهانــی فیلــم فجر 11 
فیلــم بلنــد آلمانــی در بخش هــای مختلــف ســی وپنجمین 

جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بــه نمایــش درخواهــد آمد.
ــاری از  ــرای آث ــا اج ــتانی ب ــیقی لهس ــروه موس ــک گ - ی
موســیقی فیلم هــای کاســیک و هنرمنــدان جهانــی در 

تهــران روی صحنــه مــی رود.
ــد  ــی محم ــه کارگردان ــتند »روزگاری هامون«ب ــم مس - فیل
احســانی در جشــنواره  فیلــم »گریــن پوینــت« در آمریــکا بــا 

ــد. ــه نمایــش درمی آی موضــوع محیــط زیســت ب
- شــهرام ناظــری در اختتامیه هشــتمین جشــنواره فرهنگی 
ــه   ــیقی ب ــای موس ــن روزه ــت ای ــت از وضعی وزارت بهداش

دلیــل ســطحی و بــی کاس بــودن انتقــاد کــرد.
و  »ســریع  فیلم هــای  مجموعــه  هشــتم  قســمت   -
خشــمگین« کــه از چهارشــنبه در بعضــی نقــاط دنیــا اکــران 
ــت  ــون دالر فروخ ــاه 534 میلی ــدت کوت ــن م ــده، در ای ش
ــودش  ــام خ ــه ن ــان را ب ــاالی جه ــروش ب ــریع ترین ف و س

ــرد. ــت ک ثب

 تمدید ثبت نام دوره جامع 

تربیت مربی نوجوان

کیمیای وطن

جامــع  دوره  پنجمیــن  ثبت نــام 
ــوی  ــوان از س ــی نوج ــت مرب تربی
مجموعـه فرهنگـی طــرح دختران 
ــاه  ــا 30 فروردین مـ ــا ت ــه دری رو ب

ــد شد.  تمدیـ
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مجموعــه  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
تخصصــی  صــورت  بــه  دریــا  بــه  رو  دختــران  فرهنگــی 
مقطــع  از  نوجــوان  دختــران  بــرای  برنامــه  اجــرای  بــه 
ششــم تــا دهــم می پــردازد. ایــن طــرح از ســوی دفتــر 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  نوجــوان  تخصصــی 
دریــا  بــه  رو  طــرح  فرهنگــی  مجموعــه  و  اصفهــان 
 برنامه ریــزی شــده اســت. ایــن دوره بــه  صــورت مــداوم 
و ترمــی در طــول ســال انجــام می شــود و دخترانــی کــه در ایــن 
طــرح شــرکت می کننــد، دو روز در هفتــه بــا مربیــان خــود بــه 
ــه صــورت  ــد کــه برنامه هــا ب پیگیــری ایــن برنامه هــا می پردازن
آن هــا طرح ریــزی  بــرای  بازدیــد و ســخنرانی  اردو، کاس، 
ــا  ــا ت ــن دوره ه ــه شــرکت در ای ــد ب ــران عاقه من می شــود. دخت
30 فروردین مــاه مهلــت دارنــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان 
 esfahanfarhang.ir فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان
ــا 35 ســال و مــدرک  ــد. ســن 22 ت ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ب
ــدان  ــه عاقه من ــت ک ــام دوره اس ــرایط ثبت ن ــی از ش کارشناس
بــرای ثبت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 

ــد. 32302005 تمــاس بگیرن

 مهران مدیری »یار تویی« را 

به عارف لرستانی تقدیم کرد
ــازی  ــه آهنگس ــا ب ــعری از موالن ــا ش ــی« ب ــار توی ــه »ی قطع
ــارف  ــاد ع ــه ی ــری ب ــران مدی ــی مه ــزاده و خوانندگ ــار علی مهی
لرســتانی، بازیگــر فقیــد تئاتــر و تلویزیــون، منتشــر شــد. قطعــه 
ــا  ــری ب ــران مدی ــد مه ــوم جدی ــار آلب ــی«، یکــی از آث ــار توی »ی
موســیقی مهیــار علیــزاده اســت کــه ایــن روزهــا مراحــل پایانــی 
ــود.  ــازار می ش ــه ب ــه زودی روان ــد و ب ــپری می کن ــد را س تولی
قطعــه »یــار تویــی«، ســبک و ســیاق کامــا متفاوتــی نســبت 
بــه تیتــراژ برنامــه »دور همــی« دارد. در موســیقی ایــن آهنــگ 
ــس  ــق و میک ــرال تلفی ــک و کُ ــتیک و الکترونی ــای آکوس فض
و مســترینگ آن توســط پیمــان حاتمــی انجــام شــده اســت. 
آهنــگ جدیــد مهــران مدیــری بــا موســیقی مهیــار علیــزاده قرار 
بــود طــی روزهــای آینــده منتشــر شــود، امــا بــا تصمیم ایــن دو 
هنرمنــد، ایــن اثــر روز گذشــته و بــا احتــرام و یــادی از مرحــوم 

عــارف لرســتانی بــه ایــن هنرمنــد فقیــد تقدیــم شــد. مهــر

اخبار کوتاه

ــت«  ــینمایی »هف ــه س ــده برنام ــی، تهیه کنن ــعید پروین س
از وضعیــت پخــش ایــن برنامــه پــس از خداحافظــی 
بهــروز افخمــی گفــت. ایــن تهیه کننــده دربــاره علــت 
بیــان کــرد: همان طــور  از »هفــت«  افخمــی  جدایــی 
ــس از  ــا پ ــد م ــرارداد تولی ــد، ق ــر ش ــار منتش ــه در اخب ک

ــازمان  ــا س ــکاری ب ــم هم ــال و نی ــک س ی
ــه  ــید و در نتیج ــام رس ــه اتم ــیما ب صداوس
ــه  ــد برنام ــت تولی ــاره جه ــق دوب ــرای تواف ب
ــران  ــا مدی ــاتی را ب ــد، جلس ــال جدی در س
تلویزیــون داشــتیم. طــی ایــن جلســات 
آقــای افخمــی بــه مدیــران تلویزیــون اعــام 
کردنــد قصــد دارنــد بــه ســراغ ســاخت 

ــه  ــد گفت ــه بای ــام آنچ ــد و تم ــان برون ــم سینمایی ش فیل
ــبکه  ــران ش ــل مدی ــزود: در مقاب ــد. وی اف ــد، گفته ان می ش
ــه  ــود و پیشــرفت برنام ــرای بهب ــز خواســته هایی ب ســه نی
داشــتند کــه در مجمــوع دو طــرف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
ــد  ــه یاب ــدی ادام ــم جدی ــا تی ــه ب ــن برنام ــش ای ــا پخ  ت

و بــا آقــای افخمــی خداحافظــی کنیــم. پروینــی در پاســخ 
ــت«  ــم »هف ــر تی ــت تغیی ــا عل ــه »آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
نارضایتــی مدیــران صداوســیما بــود؟«، گفــت: خیــر؛ 
 فضــای جلســه بــا مدیــران صداوســیما بســیار خــوب 
ــود و دو طــرف از ایــن همــکاری یــک ســال  و دوســتانه ب
و نیمــه، راضــی بودنــد. تهیه کننــده »هفــت« 
دربــاره زمــان دقیــق آغــاز ســری جدیــد ایــن 
برنامــه بیــان کــرد: فعــا تــا اتمــام برگــزاری 
برنامه هــای  ویــژه  پخــش  و  انتخابــات 
ــه دنبــال  ــرای ایــن روزهــا، مــا ب تلویزیــون ب
تعییــن ســاختار جدیــد هســتیم. پــس از آن 
نیــز بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان مثــل هر 
ــری  ــاءهللا س ــی رود. ان ش ــن نم ــت« روی آنت ــال، »هف س
ــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان روی آنتــن  جدیــد برنامــه ب
شــبکه ســه ســیما مــی رود. پروینــی دربــاره مجــری جدیــد 
ایــن برنامــه گفــت: گزینه هــای مختلفــی درحــال بررســی 
ــدی نرســیده ایم. ایســنا ــه جمع بن ــوز ب هســتند و فعــا هن

پخش سری جدید »هفت« پس از ماه رمضان
فیلــم »دختــر« در چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی 
ــه روی  ــی ب ــره جنوب ــور ک ــئول در کش ــق« س ــم »عش فیل
ــی  ــا میرکریم ــاخته رض ــر« س ــم »دخت ــی رود. فیل ــرده م پ
در ادامــه حضــور بین المللــی خــود در جشــنواره فیلــم 
»عشــق« ســئول در کشــور کــره جنوبــی بــه نمایــش 

جشــنواره  ایــن  شــد.  خواهــد  گذاشــته 
ــل  ــا 25 آوری ــخ 20 ت ــه از تاری ــی ک بین الملل
)31 فروردیــن تــا 5 اردیبهشــت( برگــزار 
اســت  غیررقابتــی  رویــدادی  می شــود، 
کــه امســال در بخــش »بیــداری مجــدد 
ــر«  ــم »دخت ــان فیل ســینمای آســیا«، میزب
ــی  ــش بین الملل ــه پخ ــر« ک ــت. »دخت اس

ــش  ــن نمای ــده ی نســرین میرشــب اســت، اولی ــر عه آن ب
ســی وچهارمین  ســیمرغ  ســودای  بخــش  در  را  خــود 
ــزد  ــش نام ــرد و در ۷ بخ ــه ک ــر تجرب ــم فج ــنواره فیل جش
جایــزه شــد و در اولیــن حضــور بین المللــی اش در جشــنواره 
فیلــم مســکو نیــز جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر 

ــداد ســینمایی از  ــن روی ــز از ای ــی( را نی مــرد )فرهــاد اصان
ــون  ــن تاکن ــر ای ــاوه ب ــر« ع ــم »دخت ــرد. فیل ــود ک آن خ
ــنواره  ــی( جش ــاد اصان ــرد )فره ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری جای
»باتومــی« گرجســتان، جوایــز بهتریــن فیلــم و بازیگــر مــرد 
ــم  ــن فیل ــز بهتری ــد، جوای ــور هن ــوا« در کش ــنواره »گ  جش
و بازیگــر مرد جشــنواره فیلم »داکا« در کشــور 
بنــگادش و همچنیــن 4 جایــزه از جملــه 
ــنواره  ــرد را از جش ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری جای
بلژیــک  ُمنــس  در  »عشــق«  بین المللــی 
ــد  ــم: احم ــتان فیل ــت. داس ــرده اس ــب ک کس
ــت  ــه سرپرس ــی( ک ــاد اصان ــزی )فره عزی
پاالیشــگاه  نگهــداری  و  تعمیــرات  بخــش 
آبــادان اســت، بــرای مراســم خواســتگاری دختــرش ســمیرا 
آمــاده می شــود و دختــر دیگــرش ســتاره )ماهــور الونــد( در 
همــان روز قصــد ســفر بــه تهــران را بــرای شــرکت در جشــن 
ــه  ــی از دوســتان هم دانشــگاهی اش دارد ک خداحافظــی یک
ــر ــه رو می شــود و ... . ســینما خب ــا مخالفــت پــدرش روب ب

داریوش بابائیان در گپ وگفت صمیمانه با کیمیای وطن مطرح کرد:

مدیریت های کوتاه مدت، مانع پیشرفت هنر

اخطار اجرایی
نشانی محل  پدر:مصطفی   نام  خانوادگی: خالقی کیا   نام  نام: مجتبی   علیه:  مشخصات محکوم 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول   نام خانوادگی:حق شناس نام پدر : مهدی 

رای شماره  به موجب  به:  نوربخش،جنب گاوداری  محکوم  از حصه،کانال  اقامت:بعد  نشانی محل 

504تاریخ95/10/28حوزه 3۷ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/1۷5/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 600/000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ 95/9/۷ الی اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم 

علیه می باشد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

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

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

دفتر شعبه3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 413/95  شماره دادنامه: 513  مورخ: 95/10/30  مرجع رسیدگی:شعبه 3۷ شورای 

حل اختاف اصفهان  خواهان: آقای منصور صادقی فرزند تقی   نشانی: اصفهان،اتوبان فرودگاه،بعد از 

حصه،کانال نوربخش)خیابان المهدی(،جنب گاوداری  خوانده: آقای مجید ایروانی فرزند باقر  نشانی: 

مجهول المکان  خواسته: تقاضای قسخ یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی ۷81م 25 

ایران 88 بلحاظ تخلف از شرط و استرداد مبیع  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »رای  اعضای محترم شورا،ختم رسیدگی 

قاضی شورا« در خصوص آقای منصور صادقی فرزند تقی به طرفیت آقای مجید ایروانی فرزند باقر  

به خواسته تقاضای قسخ یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی ۷81م 25 ایران 88 بلحاظ 

تخلف از شرط و استرداد مبیع  با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود مدعی است به 

موجب مبایعه نامه عادی در مورخ 94/۷/1 یک دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی ۷81م 

25 ایران 88  را به خوانده فروخته و بابت ثمن معامله سه فقره چک دریافت نموده است  مشروط بر 

اینکه هریک از چکها در موعد مقرر کارسازی نگردد معامله فسخ و خوانده ملزم به استرداد خودرو می 

باشد که در موعد مقرر به بانک محال الیه مراجعه و لیکن چک به شماره 9198۷6 به تاریخ 95/2/10 

کارسازی نگردید که با صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک،بالتبع معامله مذکور فسخ و خوانده 

ملزم به استرداد خودرو می باشد ولیکن خوانده برخاف مفاد قولنامه از تحویل خودرو امتناع می 

نماید و حال خواستار فسخ معامله و استرداد خودرو می باشد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در 

جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ایی نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده است.لذا شورا 

با جمیع اوراق و محتویات پرونده،ماحظه مبایعه نامه عادی و گواهی عدم پرداخت یکی از چکهای 

خوانده و نیز توافق فی مابین طرفین بررسیدگی از طریق شوراهای حل اختاف لذا شورا خ دعوای 

مطروحه خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10و183و395و394 قانون مدنی و ماده 

198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 94/۷/1 و استرداد مبیع )یک 

دستگاه خودروی سواری به شماره انتظامی ۷81م 25 ایران 88  (  در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز از تاریخ 

اباغ قابل اعتراض در دادگاههای عمومی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 3۷ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  مهدی حر  960016 خواهان سید محمد  پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت شرکت تعاونی گوهر مرغ سجاد سپاهان به مدیرعاملی سودابه مرادی گشنگانی تقدیم نموده 

با توجه به  برای روز......... مورخ   96/3/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده  . وقت رسیدگی  است 

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

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

صبا،پاک 5۷ کد پستی: 8165۷56441 شورای حل اختاف اصفهان شعبه اول شورای حل اختاف 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 695/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  موسوی  محمدی  ابراهیم  سید  خواهان   951525 کاسه  پرونده  خصوص  در 

بر:مطالبه چک به طرفیت سعید رضائیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  .با  است  تعیین گردیده  96/3/3 ساعت 11/30صبح 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان، ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم 

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

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 681/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951268 خواهان مهدی بختیاری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

رسول امیدی فر تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ  96/3/3 ساعت 9/30 

صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  در صورت عدم حضور  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷05/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شماره اباغنامه: 961010683۷10014۷  شماره پرونده: 950998683۷101595  شماره بایگانی شعبه: 

951810  تاریخ تنظیم : 1396/01/08   در خصوص دعوی اکبر موسوی به طرفیت شما)ناهید زرگری 

فرزند قاسم( به تاریخ 1396/3/3 ساعت 10/30 صبح دارای وقت رسیدگی در این شعبه می باشد.

لذا به شما اباغ می گردد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه واقع در اصفهان،خیابان 

اول  باال و پل میر،مجتمع قضایی شهید قدوسی،طبقه  میر فندرسکی )خ میر ( حدفاصل چهارباغ 

اتاق 105 حاضر شوید.

شماره: ۷۷4/م الف  دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان

ابالغیه
بایگانی شعبه:  اباغنامه: 961010035380010۷ شماره پرونده: 9509980365100۷۷9  شماره  شماره 

نام خانوادگی:  اکبر  نام:     : اباغ شونده حقیقی  تنظیم: 1396/01/14  مشخصات  تاریخ    960005

حضور:  ساعت   1396/03/06 حضور:  تاریخ  المکان   نشانی:مجهول  حسن  پدر:  نام  میرمعصومی 

10:30 محل حضور : اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

10:30در خصوص   : :1396/03/06 ساعت حضور  تاریخ حضور   310 اتاق شماره   3 طبقه   – اصفهان 

شکایت حمزه علی قاسمی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.  

و  شد  خواهد  انجام  الکترونیک  صورت  به  قضایی  اوراق  اباغیه،اباغ  این  دریافت  از  پس  توجه: 

نسبت  است  ضروری  بنابراین  شود  می  انجام  استثناء  و  محدود  موارد  در  صورت کاغذی  به  اباغ 

به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 

ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر 

 خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه

 نمایید.

شماره: ۷4۷/م الف  شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق ( 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 10393/3523 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام  مهدی مظاهری کچی و فاطمه کریمی دخر آبادی فرزندان ولی هللا و علی    

در جریان ثبت است و رای شماره 10831 و 10829 مورخ  1395/08/25 از طرف هیات حل اختاف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود  اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/19 روز  

ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک 

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

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

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

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

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

تاریخ انتشار: 1396/01/28 

شماره :1864/ م الف رئیس اداره ثبت شرق  اصفهان حسین هادیزاده 

دادنامه
کاسه پرونده: 2۷۷/95  شماره دادنامه: 390  مورخ: 95/8/24 مرجع رسیدگی:شعبه 3۷ شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان: آقای محمد حسین کرمی فرزندعلی    نشانی: اصفهان،پایگاه هشتم 

امراله   آقای خداداد لک فرزند  شکاری،فضای سبز،پارک جنگلی خلبان شهید خورشیدی  خوانده: 

و  دادرسی  بانضمام کلیه خسارات  ریال   150/000/000 مبلغ  مطالبه  المکان خواسته:  نشانی: مجهول 

با عنایت به محتویات  الی اجرای حکم    تاریخ 86/6/5  از  تأدیه  هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 

به صدور  آتی مبادرت  به شرح  اعام و  را  پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا،ختم رسیدگی 

خداداد  آقای  طرفیت  به  حسین کرمی  محمد  آقای  خصوص  در  شورا«  قاضی   « نماید.  می  رأی 

بانضمام کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و  لک به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 

ارائه  بابت ضمانت وام خوانده و  ارائه فیش های حقوقی مکسوره  به  با توجه  تأدیه  خسارت تأخیر 

گواهی بانک کشاورزی )شعبه مرغ اصفهان( و اخذ استعام از دارایی یگان خدمتی که همگی موید 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم 

اباغ قانونی)نشر آگهی(  در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ایی نیز ارسال ننموده و وکیلی 

نیز معرفی ننموده است.لذا شورا با جمیع اوراق و محتویات پرونده،نظر به اینکه برابر استعام بعمل 

ایشان  حساب  از  ریال   130/400/000 مبلغ   تاکنون  وی  خدمتی  یگان  از  آمده  بعمل  یگان  از  آمده 

با ماحظه فیش های واریزی صرفا خواهان مبلغ  از طرفی  بابت وام خوانده کسر گردیده است و 

خواهان  به  مربوط  های  فیش  مابقی  و  نموده  واریز  خوانده  حساب  به  شخصا  ریال   18/500/000

را  دعوای مطروحه خواهان  لذا  است  واریز شده  به حساب خوانده  دیگری  توسط شخص  و  نبوده 

ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و515و522  مواد  به  مستندا  و  تشخیص  ثابت  و  وارد 

10و183و265و۷09 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 148/900/000 ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ 5/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و 

مبلغ ۷5/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 86/6/5 طبق شاخص بانک 

در  و  نماید.  می  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  باشد  می  احکام  اجرای  با  آن  محاسبه  مرکزی که 

خصوص مابقی خواسته خواهان به میزان 1/100/000 ریال مستفاد از ماده 2 قانون  مزبور قرار عدم 

استماع دعوی خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز  از تاریخ اباغ قابل 

 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در  دادگاههای عمومی اصفهان 

می باشد.

قاضی شعبه 3۷ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 394/94  شماره دادنامه: 583  مورخ: 95/12/22  مرجع رسیدگی:شعبه 3۷ شورای 

حل اختاف اصفهان  خواهان: آقای حسین جنگجو فرزند خسرو  نشانی: اصفهان،قهجاورستان،بلوار 

غدیر،غدیر 9 منزل دوم دست راست،طبقه 2   خوانده: آقای حسن جوانبخت قهجاورستانی فرزند 

اتومبیل  بانک صادرات،نمایشگاه  عباس نشانی: اصفهان،اتوبان فرودگاه،خیابان زینبیه شمالی،جنب 

جوان بخت  خواسته: تقاضای تنفیذ فسخ قرارداد یک دستگاه سواری پراید به شماره 46۷م 84 

ایران 13 و استرداد ثمن معامله به میزان 140/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ93/12/13 الی اجرای حکم    با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 

شورا،ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »قرار شورا« در خصوص 

آقای حسین جنگجو به طرفیت آقای حسن جوانبخت قهجاورستانی به خواسته فسخ قرارداد یک 

دستگاه سواری پراید به شماره 46۷م 84 ایران 13 و استرداد ثمن معامله به میزان 140/000/000ریال 

با  الی اجرای حکم  تاریخ 93/12/23  از  تأدیه  تأخیر  بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت 

این توضیح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخه 93/12/23 یک دستگاه 

با هویت آقای اکبر  خودروی  پراید به مبلغ  140/000/000ریال از خوانده خریداری ولیکن شخصی 

کیانی خود را مالک خودرو معرفی و خودرو را به تصرف خود درآورده که با پیگیری های مکرر از جمله 

به قرار منع تعقیب  مطرح نمودن شکوائیه کیفری علیه متصرف،نتیجه ای حاصل نگردیده و حکم 

ایشان صادر نمود و متصرف نیز سند و پاک خودرو را بنام خود ثبت نمود و حال خواستار فسخ 

اباغ  باشد.خوانده علیرغم  الغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله می  بلحاظ مستحق  معامله 

قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ایی نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده 

است.لذا شورا با جمیع اوراق و محتویات پرونده، استعام از پلیس راهور که حاکی تعویض پاک 

خودرو و نصب آن بر روی خوردوی دیگری می باشد لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 

مستندا به مواد 390و391و392و393  قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  198و515و519و522 قانون 

مدنی حکم به فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 93/12/23 بلحاظ مستحق الغیر در آمدن مبیع و نیز 

استرداد ثمن معامله به میزان 140/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/500/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 65/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 93/12/23 

طبق شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن با اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان  می باشد.

قاضی شعبه 3۷ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره   940585 ح 2 

اجرائی موضوع علیه آقای مسعود طاهری و له آقای احسان دستجردی در تاریخ دوشنبه 96/2/18 به 

منظور فروش یک دستگاه شیشه شور افقی به عرض 2 متر مشتمل بر غلطک های انتقال-شستشو 

دو مرحله ای-غلطک های آبگیر خشک کن های گرم و غیر تحویل  و مخازن 100 متری آب مقطر 

–فن و الکتروموتور مربوطه و تابلو کنترل فرمان از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای 

احکام دادگاه خقوقی فاورجان اطاق 228 برگزار نماید.اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ 100/000/000 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 شماره21۷1290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 

برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

45/م الف مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9510100369405558 شماره پرونده: 940998036300129۷  شماره بایگانی شعبه: 

951291  تاریخ تنظیم: 1395/12/19  مشخصات اباغ شونده حقیقی :   نام: مهدی نام خانوادگی: 

 : 10:00  محل حضور  چهارشنبه  ساعت:   1396/3/10 تاریخ حضور:  المکان   نشانی:مجهول  پهلوان 

اصفهان – خیابان چهارباغ باال – چهارراه نظر – مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان تاریخ 

حضور :1396/03/10 ساعت حضور :10:00در خصوص شکایت حمیدرضا طهماسبی علیه شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.  توجه: پس از دریافت این اباغیه،اباغ اوراق 

قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 

انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از 

طریق سامانه اقدام نمایید.  چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت 

ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به 

دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:663/ م الف  شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره اباغنامه: 9510100369605562  شماره پرونده: 9309983654801810  شماره بایگانی شعبه: 

951586  تاریخ تنظیم: 1395/12/28  نظر به اینکه درپرونده کاسه 951586ت14 متهم آقای دستان 

صادقی مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده 344 ق آ د ک مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 1396/3/3 

ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 14 تجدید نظر استان اصفهان حاضر و از 

خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی به 

منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شماره: 661/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه 14 دادکاه تجدید نظر استان اصفهان-غامرضا ابتدائیان  

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه: 9510100351114692  شماره پرونده: 9509980351100949  شماره بایگانی شعبه: 

951022  تاریخ تنظیم: 1395/12/25   خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا دادخواستی 

به طرفیت خواندگان پویا ایزدی بروجنی و سهیل صالحی پور و مسعود مقتدائی و علی خسروی به 

خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه  خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاههای 

دادگاه عمومی حقوقی   11 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کاسه 9509980351100949 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1396/3/2 و ساعت 12 تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در 

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

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

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷94/م الف  منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دعوت جشنواره کره جنوبی از »دختر« ایرانی
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حتما بخوانید!

محرومیت سه ورزشکار به دلیل دوپینگ دوشنبه  28  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  406 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تغییر اوزان کشتی آزاد و فرنگی 
در  جهانــی کشــتی  اتحادیــه 
خــود  تصمیــم  جدیدتریــن 
ــن  ــد دارد از ای ــرد قص ــام ک اع
پــس رقابت هــای کشــتی آزاد و 
فرنگــی را در ۱۰ وزن یکســان 

برگزار کند. 
اتحادیــه جهانــی کشــتی بــه 
ــس  ــن پ ــرد از ای ــام ک ــن، اع ــی از قوانی ــر بعض ــال تغیی دنب
قصــد دارد رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگــی را در ۱۰ وزن بــه 
صــورت یکســان برگــزار کنــد. البتــه ایــن موضــوع هنــوز بــه 
ــه احتمــال فــراوان  تصویــب نهایــی نرســیده و قــرار اســت ب
در حاشــیه برگــزاری مســابقات جهانــی فرانســه کــه مردادمــاه 
ــی  ســال جــاری در پاریــس برگــزار می شــود، کمیســیون فن
ایــن اتحادیــه و کمیتــه داوران در ایــن بــاره تصمیــم نهایــی را 
اتخــاذ کننــد. قــرار اســت ایــن ۱۰ وزن بــه صــورت آزمایشــی 
ــدی  ــورت رضایتمن ــا در ص ــود ت ــرا ش ــت اج ــد تورنمن  در چن
و پــس از تصویــب، از ســال ۲۰۱۸ میــادی بــه مرحلــه اجــرا 

در بیایــد. فدراســیون کشــتی

 تنها، کمانداران مدال آور 

عازم جمهوری چک خواهند شد
رئیــس انجمــن تیــر و کمــان جانبــازان و معلــوالن از تشــکیل 
اردوی تیــم ملــی تیــر و کمــان معلــوالن از 3 اردیبهشــت 
ــر داد  ــی آزادی خب ــه ورزش ــان مجموع ــر و کم ــایت تی در س
ــان  ــر و کم ــی تی ــم مل ــازی تی ــال آماده س ــه دنب ــت: ب و گف
معلــوالن بــرای شــرکت در رقابت هــای جهانــی جمهــوی 

ــتیم.  ــک هس چ
مجیــد کهتــری گفــت: تنهــا کســانی راهــی جمهــوری چــک 
ــد  ــاد باش ــا زی ــدال آوری آن ه ــانس م ــه ش ــد ک ــد ش خواهن
ــای  ــرکت در رقابت ه ــرای ش ــورد ورودی ب ــاب رک ــد نص و ح

ــد.  ــوری چــک را کســب کنن ــی جمه جهان
ــه  ــی و اینک ــرا نعمت ــت زه ــاره وضعی ــن درب ــری همچنی کهت
آیــا ایــن کمانــدار در ایــن اردو تیــم را همراهــی خواهــد کــرد 
یــا خیــر، خاطرنشــان کــرد: نعمتــی در حــال حاضــر در حــال 
ــی کار درمــان کتفــش  انجــام کار فیزیوتراپــی و مراحــل پایان
ــا در  ــد ی ــی کن ــا را همراه ــم م ــد تی ــه بخواه ــت. اینک اس
ــول حضــور داشــته باشــد، بســتگی  ــراد غیرمعل ــات اف تمرین
بــه تصمیــم خــود او دارد و ســعی می کنیــم زیــاد او را تحــت 

فشــار قــرار ندهیــم.
 البتــه مــا در ایــن اردو از او دعــوت بــه عمــل آوردیــم و منتظــر 
ــه هــر صــورت مــا او را تحــت  تصمیــم نهایــی او هســتیم. ب
ــد در اردوی  ــر نخواه ــم و اگ ــت می کنی ــرایطی حمای ــر ش ه
مــا نیــز شــرکت کنــد، بــه او برنامــه تمرینــی می دهیــم تــا از 

تمرینــات عقــب نمانــد. مهــر

  پایان رقابت تکواندو بانوان 

با قهرمانی ایران
نهمیــن دوره رقابت هــای تکوانــدو 
در  فجــر  جــام  بیـن المللـــی 
عنــوان  بــه  بانــوان  بخــش 
کوتاه مدت تریــن تورنمنــت جهــان 
بــا قهرمانــی نمایندگان ایــران در 

ساری به پایان رسید. 
نهمیــن دوره رقابت هــای تکوانــدو 
ــران  ــدوکار از ای ــور ۱۹ تکوان ــا حض ــر ب ــام فج ــی ج بین الملل
)۲ تیــم(، افغانســتان )۲ تیــم(، ســوریه، هندوســتان و 
ــا قهرمانــی نماینــدگان  لوکزامبــورگ در ســاری آغــاز شــد و ب

ــان رســید. ــه پای کشــورمان ب
 ایــن دوره از مســابقات بــه عنــوان کوتاه تریــن تورنمنــت 
تکوانــدو جهــان در کمتــر از نصــف روز در چهــار وزن المپیکــی 
)۴۹-، ۵۷-، ۶۷- و ۶۷+ کیلوگــرم( برگــزار شــد کــه در پایــان 
ــره و 3۷  ــا، ۱ نق ــدال ط ــب 3 م ــا کس ــاری ب ــهرداری س ش
امتیــاز قهرمــان شــد، اقتصادپژوهــان آســیا بــا ۱ مــدال طــا 
 3 نقــره و ۲۷ امتیــاز بــر ســکوی نایب قهرمانــی ایســتاد 
و تیــم افغانســتان - کابــل بــا ۲ مــدال برنــز و ۶ امتیــاز عنــوان 

ســوم را بــه دســت آورد. مهــر

محرومیت سه ورزشکار به دلیل دوپینگ
ــرداری  ــال و وزنه ب ــال، فوتس ــته های والیب ــکار از رش ــه ورزش س
ــه  ــدن نتیج ــت ش ــروزا و مثب ــواد نی ــتفاده از م ــل اس ــه دلی ب
دوپینــگ، بــه مــدت چهــار ســال از حضــور در میادیــن محــروم 
ــی  ــر کل ســتاد مل ــوروزی دبی ــر اعــام غامرضــا ن شــدند. براب
مبــارزه بــا دوپینــگ و رئیــس فدراســیون پزشکی ورزشــی، ســه 
ــه  ــرداری ب ــال و وزنه ب ــال، فوتس ــته های والیب ــکار از رش ورزش
دلیــل اســتفاده از مــواد نیــروزا بــه مــدت چهــار ســال از حضــور 

در میادیــن محــروم شــدند. 
ورزشــکاران دوپینگــی والیبــال، فوتســال و وزنه بــرداری و زمــان 
محرومیــت آن هــا بــه شــرح زیــر اســت: ۱- احســان حاجیلــی 
ــور  ــه ن ــاده ممنوع ــتفاده از م ــل اس ــه دلی ــال ب ــی از والیب دوج
آندروســترون بــه مــدت چهــار ســال )از ۲3 آذرمــاه ۹۵ تــا ۲۲ 

آذرمــاه ۹۹( محــروم شــد. 
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــال ب ــته فوتس ــبانی از رش ــید ش ۲- فرش
ــال )از ۲3  ــار س ــدت چه ــه م ــتانوزولول ب ــه اس ــاده ممنوع م

ــد. ــروم ش ــهریور ۹۹( مح ــا ۲۲ ش ــهریور ۹۵ ت ش
3- پیمــان فرهمنــد از وزنه بــرداری بــه دلیــل اســتفاده از مــاده 
ممنوعــه تاموکســیفن بــه مــدت چهــار ســال )از ۲ آبــان مــاه ۹۵ 

تــا اول آذرمــاه ۹۹( محــروم شــد.
 فرشــید شــبانی کــه در تیــم لیــگ برتــری فوتســال ارژن شــیراز 
بــازی می کــرد در تعطیــات دو ماهــه لیــگ از ایــن تیــم کنــار 

گذاشــته شــد. ایرنــا
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ــار  ــه انتظ ــه ک ــار همان گون ــا انتظ ــس از مدت ه ســرانجام پ
ــان  ــش از پای ــه پی ــت 3 هفت ــپولیس توانس ــت، پرس می رف
ــو  ــاگردان برانک ــد. ش ــجل کن ــود را مس ــی، خ ــگ قهرمان لی
ــای  ــت وهفتم رقابت ه ــه بیس ــتند در هفت ــچ توانس ایوانکووی
لیــگ برتــر، تیــم ماشین ســازی را در تبریــز بــا دو گل 
شکســت دهنــد تــا این گونــه بــر قلــه فوتبــال ایــران 

ــتند. بایس
    کمترین گل خورده

ــه در  ــی مقتدران ــک قهرمان ــب ی ــار کس ــان در کن سرخ پوش
ــان گذشــته  ــن مســابقات، بســیاری از رکوردهــای قهرمان ای
ــر  ــا فصــل رؤیایی شــان را رؤیایی ت ــد ت را هــم جابه جــا کردن
بــه پایــان برســانند؛ از جملــه اینکــه در پایــان هفتــه 
ــدد ۱۹  ــه ع ــود را ب ــای خ ــداد پیروزی ه ــت وهفتم تع بیس
ــا بیشــترین تعــداد پیــروزی، قهرمــان شــده  ــا ب رســاندند ت
ــدن  ــته مان ــیت های )بس ــداد کلین ش ــورد تع ــا رک ــند ی باش
دروازه( ایــن تیــم در ایــن فصــل و تعــداد گل هــای خــورده 

ــت.  ــی اس ــاری رؤیای ــا آم ــه واقع ــان ک سرخ پوش
اتمــام رســید و  بــه  برتــر  هفتــه بیســت وهفتم لیــگ 
ــان  ــا پای ــابقات ت ــن دوره از مس ــان ای ــپولیس، قهرم پرس

ایــن هفتــه تنهــا ۱۰ گل خــورده اســت. برانکــو و تیمــش در 
ــا ۲۰ کلین شــیت و ۱۰ گل خــورده بــه اواخــر فصــل  حالــی ب
ــداد  ــن تع ــل کمتری ــن فص ــم در ای ــن تی ــه ای ــیده اند ک رس
بازیکــن تخصصــی در خــط دفاعــی را داشــت و هفته هــای 
زیــادی آن هــا ناچــار شــدند بــه دلیــل کمبــود بازیکــن در این 
ــد.  ــه تیمشــان را راهــی زمیــن کنن ــه و پین ــا وصل منطقــه، ب
ســرمربی کــروات پرســپولیس در واقع بــدون آنکــه مدافعان 
زیــادی در تیمــش داشــته باشــد، بــا ایجــاد نظم در ســاختار 
دفاعــی تیمــش و البتــه تکیــه بــر دروازه بــان آمــاده ای مثــل 
ــوردن از  ــر در گل خ ــوردی بی نظی ــد رک ــق ش ــد، موف بیرانون

خــود و تیمــش بــه جــای بگــذارد.
 نــگاه ویــژه برانکــو بــه ســاختار دفاعــی کــه از جلــوی زمیــن 
و بــا پــرس کــردن مهاجمــان ایــن تیــم بــر مدافعــان حریــف 
ــونده  ــر ش ــای درگی ــی هافبک ه ــا دوندگ ــد، ب ــاز می ش آغ
ــی  ــط دفاع ــرانجام در خ ــت و س ــه می یاف ــم ادام ــن تی ای
تکمیــل می شــد، منجــر بــه بــر جــای مانــدن رکــورد عجیــب 

پرســپولیس در تعــداد گل هــای خــورده شــد.
    تاریخ سازی برانکو

برانکــو ایوانکوویــچ بــه اولیــن مربــی تاریــخ کرواســی تبدیــل 
ــگ  ــان لی ــف قهرم ــه توانســته در ســه کشــور مختل شــد ک

فوتبــال شــود. 

ــو  ــه همــراه دینام ــود ب ــق شــده ب ــر موف ــچ پیش ت ایوانکووی
ــد  ــب کن ــی را کس ــگ کرواس ــی لی ــوان قهرمان ــرب، عن  زاگ
و بــه همــراه شــاندونگ، قهرمــان لیــگ چیــن شــود. اکنــون 
قهرمانــی بــا تیــم فوتبــال پرســپولیس باعــث شــد برانکــو به 
یــک موفقیــت تاریخــی دســت یابــد و بــا ســه تیــم در ســه 

کشــور مختلــف، قهرمــان لیــگ شــده باشــد.
    قلب شیر

بــه  از  پــس  طارمــی  شــادی  و  بازیکنــان  فریادهــای 
ثمــر رســاندن گل، نشــان دهنده روح متحــد و همدلــی 
پرســپولیس اســت؛ اتفاقــی کــه افشــین قطبــی در آخریــن 

ســال قهرمانــی پرســپولیس، نــام آن را »قلــب شــیر« 
ــود.  ــته ب گذاش

حــاال ایــن پرســپولیس نشــان داد تمــام فاکتورهــای یــک 
ــی  ــه تمام ــام ک ــداد و ارق ــوا از اع ــان را دارد و س ــم قهرم تی
آن هــا بــه نفــع آن هاســت، شــاگردان برانکــو »قلب شــیر« را 

یــک بــار دیگــر بــه نمایــش گذاشــتند.
    جای خالی کاپیتان

ــان ابدی شــان  ــا کاپیت ــخ ب ــس از وداع تل پرسپولیســی ها پ
ــا  ــاال ب ــه ح ــی ک ــد؛ قول ــی را داده بودن ــول قهرمان ــه او ق ب

ــد. ــی ش ــر عمل ــال تأخی یک س

نگاهی به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر

قلب شیر

نتایــج ۲ تیــم ســپاهان و ذوب آهــن در هفتــه بیســت وهفتم 
ــرای کســب  ــی ب ــم اصفهان ــرد دو تی ــه نب ــود ک ــی ب ــه صورت ب

ــه خــود گرفــت.  ــری ب ــارم لیــگ شــکل جدی ت ــه چه رتب
در اصفهــان، ســپاهان در یــک بــازی بســیار جــذاب و هجومی 
ــازی  ــرد خــودش در طــی ســه ب ــن ب ــه دومی ــق شــد ب موف

گذشــته دســت یابــد تــا زالتکــو کرانچــار نقش 
مثبــت خــودش را در تیــم بــه نمایش بگــذارد. 
ســه مســابقه و هفــت امتیــاز روح تــازه ای بــه 
ســپاهان بخشــیده کــه در نمایــش بازیکنــان 

ایــن تیــم هــم بــه وضــوح پیداســت. 
شکســت دادن تیمــی کــه در بــازی رفــت 
ــاگردان  ــب ش ــود، از جان ــرده ب ــپاهان را ب س

کرانچــار کاری مهــم محســوب می شــد کــه دســت کم بــرای 
ــارم جــدول لیــگ رســاند؛  ــه چه ــه پل ۲۴ ســاعت آن هــا را ب
ــم  ــه حک ــی ک ــان حاج صف ــای احس ــر گل زیب ــرف دیگ از ط
بــه برتــری ســپاهان در ایــن بــازی داد، می توانــد در لیســت 
بهتریــن گل هــای لیــگ شــانزدهم قــرار گیــرد. ذوب آهــن در 

هفتــه ای کــه خطــر ســپاهان را بیــش از هــر زمــان دیگــری 
حــس می کــرد، در یــک بــازی حســاس و ۶ امتیــازی موفــق 
ــای مســتقیم خــودش را از  ــکان، یکــی دیگــر از رقب شــد پی
ــار ســپاهان  ــا در کن ــد ت کــورس ســهمیه آســیایی خــارج کن

ــگاه چهارمــی خــودش بجنگــد.  ــرای حفــظ جای ــد ب بتوان
گلزنــی دوبــاره جــری بنســون و مرتضــی 
تبریــزی حتمــا حســینی را متقاعــد کــرده کــه 
بــازی کــردن بــا ۲ مهاجــم بســیار بهتــر از بــازی 
بــا تک مهاجــم اســت و نتایــج ذوب آهــن 
ــان  ــی نش ــه خوب ــته ب ــه گذش ــن دو هفت در ای
ــیر  ــه مس ــم ب ــم کم ک ــن تی ــه ای ــد ک می ده

ــت.  ــد گش ــودش بازخواه ــی خ اصل
ذوب آهــن روی کاغــذ نســبت بــه ســپاهان بازی هــای 
ســاده تری در پیــش رو دارد؛ ولــی بــا ایــن حــال در فوتبــال 
ــک  ــت کوچ ــک غفل ــت و ی ــی نیس ــل پیش بین ــزی قاب چی
ممکــن اســت ذوب آهــن را از شــانس رســیدن بــه بازی هــای 

ــد. کاپ آســیا دور کن

جنگ آسیایی شدن میان اصفهانی ها
ــابقات  ــاله مس ــر س ــت: ه ــی گف ــوش اصفهان ــده ملی پ دون
آغــاز فصــل اواخــر اردیبهشــت ماه برگــزار می شــد، امــا 
امســال ایــن رقابت هــا زودتــر برگــزار شــد و آمادگــی بدنــی 

الزم را نداشــتم. 
ــی  ــای دوومیدان ــرایط رقابت ه ــاره ش ــی درب ــه فصیح فرزان

ــار  ــور اظه ــوان کش ــی بان ــل قهرمان ــاز فص آغ
داشــت: مســابقات آغــاز فصــل کــه انتخابــی 
مســابقات  در  حضــور  بــرای  ملــی  تیــم 
کشــورهای اســامی )اواخــر اردیبهشــت ماه( 
نیــز بــه  شــمار می رفــت، اولیــن مســابقه 
ــار در  ــرای اولین ب ــه ب ــود ک ــد ب ــال جدی در س

می شــد.  برگــزار  فروردین مــاه 
وی ادامــه داد: در ســال های پیــش، مســابقات آغــاز فصــل 
اواخــر اردیبهشــت ماه برگــزار می شــد، امــا امســال ایــن 
رقابت هــا بســیار زودتــر از همیشــه برگــزار شــد و از آمادگــی 
بدنــی الزم برخــوردار نبودیــم؛ امــا بــا ایــن وجــود توانســتم در 
ــام دوم را  ــر مق ــاده ۲۰۰ مت ــام اول و در م ــر مق ــاده ۱۰۰ مت م

ــه دســت آورم.  ب
ــدی  ــه ب ــی نتیج ــر مدال ــوع از نظ ــت: در مجم ــی گف فصیح
بــه دســت نیــاوردم؛ امــا از رکوردهایــم راضــی نیســتم. البتــه 
ــاد شــدیدی در  ــود و ب ــاد مناســب نب شــرایط جــّوی هــم زی
ــی  ــوش اصفهان ــده ملی پ ــد. دون ــه می وزی ــگاه حافظی ورزش
بیــان کــرد: تنهــا رقیبــم، مریــم طوســی اســت 
ــم و  ــران نداری ــی در ای ــی رقیب ــن و طوس و م
در مســابقات خودمــان، ۲ نفــر هســتیم کــه بــا 

یکدیگــر در رقابــت هســتیم. 
کــرد:  بیــان  اصفهانــی  ملی پــوش  دونــده 
۱۰ اردیبهشــت ماه مســابقه لیــگ طایــی در 
ــدگان  ــزار می شــود و دون ــران برگ ــاده در ته تک م
ــور  ــرای حض ــیون ب ــوی فدراس ــتقیم از س ــورت مس ــه ص ب
رقابت هــا دعــوت می شــوند. هنــوز فدراســیون  ایــن  در 
دعوت نامــه رســمی ارســال نکــرده، امــا از آنجایــی کــه مــن 
ــم کــه  ــودم، می دان ــن مســابقات ب هــم جــزو نفــرات اول ای

جــزو نفــرات دعوت شــده هســتم. ایمنــا

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره    ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۱۱۱۶ پرونده:  شماره    ۹۵۱۰۱۰۰3۵۱۱۱۴۷3۷ اباغنامه:  شماره 

۹۵۱۲۰۷  تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۱۲/۲۵  خواهان علیرضا خسروی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین 

هدایت به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه  تقدیم 

دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی 

ساختمان  نیکبخت  شهید  خیابان  باال  چهارباغ  خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 

دادگستری کل اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۵۶ ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۱۱۱۶ ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱3۹۶/3/۱ و ساعت ۱۲:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و 

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

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷۹۲/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره    ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۸۰۸ پرونده:  شماره    ۹۵۱۰۱۰۰3۵۱۱۱۴۶۸۹ اباغنامه:  شماره 

۹۵۰۸۷۵  تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۱۲/۲۵  خواهانها سوزان هاروی و محمدحسین نیلی پور دادخواستی به 

طرفیت خواندگان محمد طاکار و محمد آبدار اصفهانی  به خواسته الزام به فک رهن و الزام به اخذ پایان 

کار و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی تقدیم دادگاههای عمومی 

حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه  به  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  شهرستان شهرستان 

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

آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کاسه ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۸۰۸  و  ارجاع  اتاق شماره 3۵۶  طبقه 3 

۱3۹۶/3/۸ و ساعت ۸:3۰ تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷۹3/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

دادنامه
شماره پرونده: ۹۵۱۴3۸  شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۶۷۹۷۹۰۲۶3۰ مورخ ۹۵/۱۲/۸  مرجع رسیدگی: شعبه 

۴۵ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: تعاونی اعتبار ثامن¬االئمه وکیل: رضا رضائی به نشانی اصفهان، 

خ جی، مقابل خ تاالر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن¬االئمه طبقه سوم. خوانده: امیر عقیق به نشانی 

مجهول¬المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دعوای آقای رضا رضائی 

 3۱/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  به خواسته  امیرعقیق   آقای  به طرفیت  ثامن¬االئمه  اعتبار  تعاونی  از  بوکالت 

به  با توجه  انضمام مطلق خسارات قانونی  به  بانک ملت  به عهده  به شماره ۲۹۵۱۷3  ریال وجه چک 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندا در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

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

در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  در جلسه حضور  قانونی  اباغ  رغم 

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

آ.د.م  به نظر می¬رسدکه مستندا به مواد 3۱۰ و 3۱۲ قانون تجارت و۱۹۸ و۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون 

بابت اصل خواسته و  ۱/۷۹۵/۰۰۰ ریال  به پرداخت مبلغ 3۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال  حکم بر محکومیت خوانده 

واعام می¬نماید  خواهان صادر  در حق  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  و حق-الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت 

روز   ۲۰ ظرف  و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز   ۲۰ مدت  وظرف  غیابی  صادره  رای 

خصوص  در  ولیکن  می¬باشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس 

با عنایت به مفاد تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و استحضاریه  مطالبه خسارت تأخیر تادیه 

دانسته ۱- خسارات مستقیم  را موجه  به خواهان  وارده  با دو شرط مطالبه خسارت  آن که  به  مربوط 

۲- به طور متعارف از ناحیه صادر کننده وارد شده باشدکه با عنایت به انیکه تاریخ صدور چک مربوط 

از تاریخ سر رسید تا کنون عدم اقدام به  به سال ۱۲۸۸ می¬باشد و علت ورود خسارات تاخیر تادیه 

اقدام  قاعده  به  عنایت  با  بروز خسارت  و  کننده  بین صادر  ما  رابطه فی  فلذا  موقع خواهان می¬باشد 

استناد  قابل  ماده  قانون صدور چک   ۲ ماده   اعمال  بر  انتفاء  با  اینکه  به  توجه  با  می¬باشد  منقضی 

بر محکومیت خوانده پرداخت   رای  آیین دادرسی مدنی می¬باشد   قانون  ارائه خصوص ماده ۵۲۲  و 

اعام  و  لغایت زمان وصول محکوم صادر  تقدیم دادخواست ۹۵/۱۰/۲۵  تاریخ  از  تادیه  تاخیر   خسارت 

می گردد.

شماره :۷33/ م الف  دفتر شعبه ۴۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-۹۸۷ مورخ  ۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه : ۶  مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵ شورای حل 

اختاف اصفهان  خواهان : سید مصطفی آکوچیکان نشانی اص : خ صغیر آموزشگاه رانندگی بهارآزادی  

وکیل : علی کاه  ریزاص خ ولیعصر روبروی کانتری ۱3 مجتمع اداری ولیعصر ط اول واحد ۱۰۱ خوانده 

:محمد علی گلشاهی  نشانی : مجهول المکان  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در 

خصوص دعوی سید مصطفی آکوچکیان  با وکالت علی کاه ریز  به طرفیت محمد علی گلشاهی   به 

خواسته مطالبه مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به شماره های ۱۹۱۹۸۷  مورخ ۸۴/۷/۲۰ و ۱۹۱۹۹۰ مورخ 

۸۴/۶/3۱ و ۱۹۱۹۸۹ مورخ ۸۴/۷/۱۵ به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 

رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ ،۵۲۲قانون آ. د. م حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون  ریال بابت اصل خواسته و ۱۴۸۵۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف ۸۴/۷/۲۰ و ۸۴/۶/3۱ و ۸۴/۷/۱۵ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ 

روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۱۸۴۶  قاضی شعبه ۲۵ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-۸۸۲ مورخ  ۹۵/۱۲/۲3 شماره دادنامه : ۱۱۹۰  مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷ شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان : قربانعلی سلیمی به مدیریت صندوق قرض الحسنه میاد دستگرد به 

نشانی خ قائمیه نبش کوچه ۲۷ خوانده : عبدالعلی یداللهی  نشانی : مجهول المکان  شورا  با عنایت به 

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

رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی قربانعلی سلیمی به مدیریت صندوق قرض الحسنه 

میاد دستگرد   به طرفیت عبدالعلی یداللهی    به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به 

شماره ۰۰۲۸۸۹  مورخ ۹۵/۴/۲3 به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 

رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ ،۵۲۲قانون آ. د. م حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته و ۱۱۸۲۵۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی  و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/۴/۲3 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد .

 م الف ۱۸3۲  قاضی شعبه ۲۷ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
 : : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶3۲۶۵  مرجع رسیدگی  دادنامه  : ۹۵۱3۲۹ مورخ  ۹۵/۱۲/۱۸ شماره  پرونده  کاسه 

شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان : کرم اله طاهرزاده اص پایگاه هوایی بلوک ۱۴۶ ط دوم 

راست چپ  خوانده : عیسی دورقی  نشانی : مجهول المکان  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای 

قاضی شورا : در خصوص دعوی کرم اله طاهرزاده  به طرفیت عیسی دورقی    به خواسته مطالبه مبلغ 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به شماره 3۱3۹۰۰/۱۵   مورخ ۹۵/۱۰/۲۴ به عهده بانک ملت  به انضمام مطلق 

خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ 

،۵۲۲قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته و 

۹۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۵/۱۰/۲۴ 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۱۸3۵  قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۵۱۱۵۴ مورخ  ۹۶/۱/۱۹ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰۰۰۴۷  مرجع رسیدگی : شعبه 

۱۱ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : علیرضا عندلیب نشانی اصفهان خ جهاد بعد از کوچه شماره 

۱۰ پوشاک علی   خوانده : ۱- علیرضا غفاری ۲- ناصر آقائی   نشانی : هر دو مجهول المکان  شورا  با 

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

به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی علیرضا عندلیب  به طرفیت علیرضا غفاری 

و ناصر آقائی     به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به شماره های ۱3۵۶۸۰۹   مورخ 

۹۵/۶/۱۲ و 3۵۶۸۱۴ مورخ ۹۵/۶/۲۷به عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 

رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ ،۵۲۲قانون آ. د. م حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته و ۵۹۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی  و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

).......( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۱۸3۰  قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۵-۹۴۰ مورخ  ۹۵/۱۱/۲3 شماره دادنامه : ۱۱3۸  مرجع رسیدگی : شعبه 3۱ شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان :  مجتبی موید زفره  نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی مسجد نو پاساژ میر 

پاک ۲۴  خوانده :ابراهیم استکی اورکانی  نشانی :  مجهول المکان  شورا  با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید 

.رای قاضی شورا : در خصوص دعوی مجتبی موید زفره   به طرفیت ابراهیم استکی اورکانی    به خواسته 

مطالبه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار  ریال  وجه چک به شماره های ۲۰۵3۸۵   ۱-۲۰۴۰۷   عهده 

بانک سپه  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و 

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

ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱۰و3۱3 

قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ ،۵۲۲قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت 

میلیون و پانصد هزارریال بابت اصل خواسته و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی  و هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۸۹/3/۲۶ و 

۸۹/۵/۲۵ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۱۸۲۲  قاضی شعبه 3۱ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-۱۸۵ مورخ  ۹۵/۹/۲۸ شماره دادنامه : ۸۲۴  مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : شرکت پخش سایه سمن با مدیریت کامران صدر االشراقی  نشانی تهران 

میدان فردوسی خ شهید سپهبد قرنی کوچه علوی پاک ۱۵ وکیل : محسن نور محمدی اص خ چهار باغ 

باال کوچه فرشاد جنب پمپ بنزین روبروی مجتمع پرسن ط سوم واحد ۶خوانده :مینا خدادادی   نشانی 

: مجهول المکان  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی شرکت پخش  

سایه سمن با مدیریت کامران صدر االشراقی  با وکالت محسن نور محمدی   به طرفیت مینا خدادادی   

به خواسته مطالبه مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به شماره های ۶3۰۴3۵  مورخ ۹۴/۶/۱۲ به عهده بانک 

ملی  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

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

در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه 

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

۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ ،۵۲۲قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰  ریال بابت اصل 

خواسته و ۸۲۴۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

۹۴/۶/۱۲ تا تاریخ اجرای حکم و ۱۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف ۱۸۲۱  مریم هاشمی - قاضی شعبه ۲۷ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۰-۵۵ مورخ  ۹۲/۶/۶ شماره دادنامه : ۴3۶  مرجع رسیدگی : شعبه ۲۹ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : سید مصطفی آکوچیکان نشانی اص : خ کاوه چهارراه باهنر روبروی داروخانه 

: علی کاه  ریزاص خ ولیعصر روبروی کانتری ۱3  ذاکری جنب ایستگاه مترو ط ۲ پ ۱۸۸  وکیل 

مجتمع اداری ولیعصر ط اول واحد ۱۰۱ خوانده :شرکت مهندسی هامون گستر سپاهان  با نمایندگی علی 

محمد ویانی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا 

: در خصوص دعوی سید مصطفی آکوچکیان  با وکالت علی کاه ریز  به طرفیت شرکت مهندسی هامون 

گستر سپاهان  با نمایندگی علی محمد ویانی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه سه فقره 

چک به شماره های ۰۴۱۶۰۸  مورخ ۸۵/۸/۲۵ و ۰۴۱۶۰۹۷ مورخ ۸۵/۸/۵ و ۰۴۱۶۰۸۱ مورخ ۸۵/۷/۲۵ 

به عهده بانک رفاه کارگران  به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه  با توجه دادخواست تقدیمی و 

ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 

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

از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به  حکایت 

استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱۵و3۱۰و3۰۹و3۰۷و۲۴۹ قانون تجارت 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 

سی هزار ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 

لغایت زمان وصول ایصال آن طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد . رای 

صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه  می باشد . 

م الف ۱۸۴۵  قاضی شعبه ۲۹ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :۹۵-۸۸ مورخ  ۹۵/۱۲/۱ شماره دادنامه : ۱۰۴۴  مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم شورای 

حل اختاف اصفهان  خواهان : پرهام گلستانه نشانی اص : خ آپادانا اول پ ۷ خوانده :مریم امیری : 

مجهول المکان  خواسته : مطالبه  گردشکار : شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در 

خصوص دعوی آقای پرهام گلستانه  به طرفیت خانم مریم امیری  به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰) 

بیست میلیون (  ریال  وجه چک به شماره های ۴۸۱۸۷۱  مورخ ۹۵/۱/۲۱ و ۴۸۱۸۷۲ مورخ ۹۵/۱/۲۱ به 

عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه  با توجه دادخواست تقدیمی و ماحظه 

اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 

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

استناد  به  دانستن دعوی  ثابت  را حکایت می کند علی هذا ضمن  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از 

مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱۵و3۱۰و3۰۹و3۰۷و۲۴۹ قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت نهصد هزار 

ریال)۹۰۰۰۰۰( به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها)۹۵/۱/۲۱( لغایت زمان وصول 

ایصال آن طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف 

۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

 م الف ۱۸3۱  قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  دهکی  سعیدی  حامد  خواهان   ۸۲۵/۹۵ پرونده کاسه  خصوص  در 

طرفیت احمد رضا خاشعی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخه   ۹۶/3/۱3 

ساعت ۹/3۰تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 

پیروزی روبروی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان شعبه ۵۲ شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

.شماره: ۶۸۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

نارضایتی دونده ملی پوش اصفهانی از رکوردهایش

3 
ش

ورز
س: 

عک
 



7اجتماعی دوشنبه  28 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 406 ســـــال سوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اجتماعی

 امــروزه بــا شــاغل شــدن بیشــتر زن هــا و تحصیــات باالتــر 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــکل متفاوت ــا ش ــران، زندگی ه ــران و پس دخت
ــناخت  ــش از ازدواج در ش ــاوره پی ــرورت مش ــن رو ض و از ای
ــن در طــول زندگــی  ــط زوجی ــت رواب ــه تقوی ــد ب ــر می توان بهت
بینجامــد. از منظــر جامعه شناســان نقــش مشــاوره پیــش از 
ــر زوجیــن از یکدیگــر بســیار اساســی   ازدواج در شــناخت بهت
و الزم اســت و فرآینــد مشــاوره پیــش از ازدواج و تعــداد 
جلســاتی کــه پیــش از ازدواج افــراد در آن حضــور پیــدا 

می انجامــد. موفــق  ازدواج  یــک  بــه  می کننــد، 
     تغییر در سبک اجتماعی ازدواج

ــان  ــگاه اصفه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی زاده، عض ــرا فاتح  زه
در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره نقــش 
 مشــاوره پیــش از ازدواج می گویــد: امــروزه نقــش زنــان 
و مــردان در جامعــه بســیار متفــاوت از گذشــته اســت و همین 
مســئله پایــداری زندگی هــا را کمتــر کــرده اســت؛ بــه همیــن 
منظــور و بــرای ســنجش میــزان تفاهــم و ســازگاری بیــن دو 

نفــر، نیــاز بــه مداخــات علمــی اســت. 
ــیاری  ــروز بس ــا دی ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی زاده ب ــرا فاتح زه
از خانواده هــا بــه دلیــل فقــر آگاهــی یــا وابســتگی های 
ســرپوش  مشکاتشــان  روی  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

می گذاشــتند، افــزود: امــروز بــا شــاغل شــدن بیشــتر زن هــا 
و تحصیــات بــاالی دختــران و پســران، زندگی هــا شــکل 
متفاوتــی پیــدا کــرده و از ایــن رو ضــرورت مشــاوره پیــش از 
ازدواج می توانــد بــه تقویــت روابــط زوجیــن در طــول زندگــی 

ــد.  بینجام
ــژه  ــه رشــد در کشــور به وی ــار طــاق رو ب ــه آم ــا اشــاره ب وی ب
در کان شــهرها تصریــح کــرد: از هــر چهــار ازدواج، یــک ازدواج 
منجــر بــه طــاق می شــود و ایــن موضــوع رویکــرد توجــه بــه 

مشــاوره پیــش از ازدواج را دوچنــدان کــرده اســت. 
وی افــزود: متاســفانه در کشــور مــا بســیاری از اوقــات زوج هــا 
ــا  ــار آن ه ــاوران در اختی ــه مش ــاوره هایی ک ــی از مش آگاه کاف
می گذارنــد، ندارنــد یــا گاهــی احســاس می کننــد چــون 
ــه حــد مطلوبــی از اســتقال مالــی و خانوادگــی رســیده اند،  ب
ــا افــراد دیگــر، بهتریــن انتخــاب  می تواننــد بــدون مشــورت ب

را داشــته باشــند.
    حضور بی طرفانه در مراکز مشاوره

 در ادامــه ذاکــری، از متخصصــان مشــاوره، نیــز بــر ضــرورت 
 اســتفاده از مشــاوره درمانی در پیــش از ازدواج تاکیــد کــرد 
ــه  ــی ک ــد زمان ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــاوران ب ــت: مش و گف
ــم  ــتند، تصمی ــی هس ــار عاطف ــک رفت ــر ی ــدت درگی ــه ش ب
ــکات  ــد ن ــی نمی توانن ــری عاطف ــن درگی ــون در ای ــد؛ چ نگیرن
ــی  ــات منف ــه موضوع ــد هم ــد و ســعی می کنن ــی را ببینن منف

را توجیــه کننــد. ذاکــری افــزود: موضــوع مهمــی مثــل ازدواج 
ــاره  نــگاه عاقانــه ای می خواهــد. مشــاوران وظیفــه دارنــد درب
آینــده ازدواج بــا زوج هــا صحبــت کننــد، ولــی حــرف خــود را 
تحمیــل نمی کننــد. بنابرایــن کســانی کــه تصمیــم بــه مشــاوره 
ــاوره  ــب مش ــه مط ــه ب ــه بی طرفان ــت ک ــر اس ــد، بهت می گیرن
برونــد و اجــازه دهنــد تــا رونــد مشــاوره بــه خوبــی و در مســیر 
خــودش طــی شــود؛ وگرنــه دیگــر نیــازی بــه انجــام مشــاوره 

نیســت. 
وی گفــت: نــوع ســؤاالت در جلســات مشــاوره پیــش از ازدواج 
ــاب  ــای انتخ ــامتی روان و ماک ه ــت های س ــی تس و معرف
همســر بــا کمــک مشــاور متخصــص از دیگــر نیازهــای علمــی 

و ضــروری در ازدواج اســت. 
ــی  ــه مشــاوره زمان ــان داشــت: معمــوال مراجعــه ب ذاکــری بی
کــه هنــوز هیــچ صحبتــی بیــن افــراد نشــده، مناســب نیســت؛ 

ــرف زدن  ــا ح ــد از مدت ه ــراد بع ــه اف ــه مراجع ــور ک  همان ط
و رابطــه داشــتن و شــکل گرفتــن عاقــه، تأثیــر چندانــی نــدارد؛ 
ــی  ــاور، زمان ــه مش ــه ب ــرای مراجع ــان ب ــن زم ــن بهتری بنابرای
اســت کــه فــرد آمادگــی دارد و دســت کم 8 تــا 10 ســاعت بــا 
طــرف مقابــل دربــاره مســائل مختلــف گفت وگــو کــرده اســت. 
ایــن متخصــص مشــاوره عنوان کــرد: مشــاوره پیــش از ازدواج 
اگــر بــر اســاس معیارهــا و شــرایط مناســب انجــام شــود و فرد 
ــوردار باشــد  ــی برخ ــات کاف ــی و اطاع  مشــاوره دهنده از آگاه
بــه دو طــرف کمــک زیــادی خواهــد کــرد. افــرادی کــه بــرای 
مشــاوره مراجعــه می کننــد، بایــد بــا صداقــت کامــل مســائل 
ــلیم  ــی تس ــه عبارت ــد و ب ــان بگذارن ــاور در می ــا مش ــود را ب خ
ــه  ــند ک ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــند و ب ــاور باش مش
ــور  ــد؛ همان ط ــه ازدواج نمی کنن ــه ب ــچ گاه توصی ــاوران هی مش

کــه بــه طــاق.

کیمیای وطن بررسی کرد:

 تأثیر مشاوره پیش از ازدواج

تکمیل شبکه ملی هشدار گردوغبار
ســازمان هواشـناســـی کــه از 
زیرمجمـوعه هـــای وزارت راه و 
ــه  ــف ب ــت، مکل ــازی اس شهرس
ــدار  ــی هش ــبکه مل ــکیل ش  تش
و پیـش آگاهـــی رخدادهـــای 
گــردوغبـــار شــد. نماینــدگان 
ــی روز  ــه علن ــس در جلس مجل
یکشــنبه و در ادامــه رســیدگی بــه الیحــه هــوای پــاک مــاده 
 26 آن را بــه تصویــب رســاندند کــه بــه موجــب آن وزارت راه 
ــکاری  ــا هم ــور( ب ــی کش ــازمان هواشناس ــازی )س و شهرس
ســازمان مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت دو ســال پــس 
از الزم االجراشــدن ایــن قانــون، شــبکه ملــی هشــدار و 
پیش آگاهــی رخدادهــای گردوغبــار را تکمیــل کنــد. همچنیــن 
بــر اســاس مــاده 25 بــا تصویــب مجلــس، ســازمان محیــط 
ــی  ــاز آب ــرو نی ــکاری وزارت نی ــا هم ــف اســت ب زیســت مکل
زیســت محیطی رودخانه هــا، تاالب هــا، خورهــا، دریاچه هــا و 
ــا شــرایط  ــرو متناســب ب ــن و وزارت نی زیســت بوم ها را تعیی
ــص  ــرای تخصی ــالیانه ب ــالی س ــادی و خشکس ــالی، ع ترس

حق آبــه موارد فوق اقدام کند. خانه ملت

آخرین اخبار از سیل شمال غرب
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور از ادامــه عملیــات 
جســت وجو بــرای یافتــن مفقــودان در ســیل آذربایجــان خبــر 
ــور دارد   ــیل زده حض ــق س ــه در مناط ــار ک ــماعیل نج داد. اس
ــدگان  ــن مفقودش ــرای یافت ــت وجو ب ــات جس ــت: عملی گف
ایــن حادثــه ادامــه دارد. بــه گفتــه وی تاکنــون شــمار 
شــرقی   آذربایجــان  اســتان های  در  ســیل  جانباختــگان 
غربــی و کردســتان 41 نفــر اســت و البتــه 7 تــن نیــز مفقــود 
ــه  ــان ادام ــرای یافتنش ــت وجو ب ــات جس ــه عملی ــتند ک هس

ــا دارد. ایرن

 ممنوعیت بوته کنی گیاهان مرتعی 

در چهارمحال و بختیاری
ــع  ــی در مرات ــی و صنعت ــی، خوراک ــان داروی ــی گیاه بوته کن
ــتان  ــل تابس ــان فص ــا پای ــاری ت ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــت.  ــوع اس ممن
علــی محمدی مقــدم، مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا بیــان اینکــه مراتــع و دامنه هــای 
زاگــرس در ایــن اســتان مهم تریــن رویشــگاه گونه هــای 
گیاهــی دارویــی، خوراکــی و صنعتــی اســت، گفــت: بوته کنــی 

ایــن گیاهــان تــا پایــان فصــل تابســتان ممنــوع اســت. 
ــش  ــران روی ــادر در ای ــی ن ــه گیاه ــزار گون ــزود: 10 ه وی اف
می کنــد کــه یــک هــزار و 500 گونــه آن در اســتان چهارمحــال 

ــگاران ــاری شناســایی شــده اســت. باشــگاه خبرن و بختی

اخبار کوتاه

 راه اندازی کلینیک های سالمت خانواده 

در کل کشور
معــاون رئیس جمهــور در امــور 
زنــان و خانــواده گفــت: اکنــون در 
17 اســتان، کلینیک هــای ســامت 
خانــواده در حــال فعالیت هســتند 
ــای  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس و ب
ایــن  اســت  قــرار  انجام شــده 
ســال  پایــان  تــا  کلینیک هــا 
جــاری در ســایر اســتان ها راه انــدازی شــود. شــهیندخت 
مــوالوردی افــزود: بــرای آرامــش خیــال مراجعه کننــدگان 
کلینیک هــای ســامت خانــواده در پلی کلینیک هــای تخصصــی 
انــواع  و  شــده  راه انــدازی  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ــه ســامت  ــه ســامت از جمل ــوط ب مشــاوره ها و خدمــات مرب
جنســی در ایــن کلینیک هــا ارائــه می شــود؛ چــرا کــه بــر اســاس 
گزارش هــای منتشرشــده یکــی از دالیــل اصلــی طاق هــا 

ــی اسـت. ایسـنا نارضایتـی جنســ

روند صعودی سقط جنین در کشور
ــار  ــان در اختی ــداد مراجع ــی از تع ــکی قانون ــه پزش ــاری ک آم
ــرای  رســانه ها قــرار داده، نشــان می دهــد کــه آمــار مراجعــان ب
ــته  ــال گذش ــول 10 س ــکی در ط ــز پزش ــه مراک ــن ب ــقط جنی س
ــال 85  ــورد در س ــزار و 929 م ــته و از 2 ه ــودی داش ــد صع رش
ــاره  ــت. درب ــیده اس ــال 94 رس ــورد در س ــزار و 955 م ــه 9 ه ب
چرایــی افزایــش آمــار ســقط جنیــن در کشــور علــل مختلفــی 
مطــرح اســت. بســیاری بــر ایــن عقیده اندکــه افزایــش میــزان 
ــته در  ــارداری ناخواس ــارج از ازدواج و ب ــی خ ــای جنس ارتباط ه
ــی  ــی و زیرزمین ــه ســقط های غیرقانون ــزان گرایــش ب افــراد، می
ــود  ــواده و وج ــی در خان ــرات فرهنگ ــه تغیی ــش داده ک را افزای
مشــکات عدیــده اقتصــادی و معیشــتی و بلــوغ زودرس 
ــقط  ــات س ــودن امکان ــترس ب ــن در دس ــان و همچنی در جوان
ــه  ــی ب ــی در کلینیک هــای دارای مجــور و قانون ــن غیرقانون جنی
ــن موضــوع دامــن زده اســت؛ 90 درصــد ســقط ها در کشــور  ای
ــتاندارهای  ــد اس ــی فاق ــی و در مکان های ــورت غیرقانون ــه ص ب
ــزان  ــش می ــه افزای ــود. البت ــام می ش ــکی انج ــی پزش حداقل
ســقط جنین هــای غیرقانونــی ســویه دیگــری نیــز دارد. بــه زعــم 
ــی در  ــقط درمان ــوز س ــه مج ــی ب ــد دسترس ــان، رون کارشناس
محــدوده زمانــی تعیین شــده، بزرگ تریــن عامــل گســترش 
ــن  ــس انجم ــه رئی ــه  طوری ک ــت؛ ب ــی اس ــقط های زیرزمین س
جنین شناســی در ایــن زمینــه معتقــد اســت: بــرای ســقط درمانی 
بــه صــورت قانونــی و شــرعی، ظــرف ســه هفتــه بایــد بررســی ها 
از ســوی پزشــکان انجــام شــود و اجــرای ایــن قانــون بــه وزارت 
بهداشــت و پزشــکی قانونــی منــوط شــده؛ امــا متأســفانه هیــچ 
آیین نامــه اجرایــی بــرای ایــن رونــد بســیار تخصصــی بــا زمــان 

ــه ــرای مــردم مشــخص نشــده اســت. مهرخان محــدود ب

اخبار کوتاه

ــران  ــرگ کارگ ــی م ــل اصل ــان عام ــاع، همچن ــقوط از ارتف س
محســوب می شــود. بــر اســاس گزارشــی کــه ســازمان 
ــاه  ــرده در 11 م ــان منتشــر ک ــی اســتان اصفه پزشــکی قانون
ــل  ــه دلی ــرد( ب ــی م ــر )همگ ــداد 92 نف ــال 95، تع اول س

فــوت ناشــی از حــوادث کار در مراکــز پزشــکی 
ــرار  ــه ق ــورد معاین ــان م ــی اســتان اصفه قانون
گرفته انــد کــه ایــن تعــداد در مقایســه بــا 
ــی  ــر )همگ ــل 92 نف ــال قب ــابه س ــدت مش م

ــت. ــوده اس ــر ب ــدون تغیی ــرد( ب م
ــوت در  ــل ف ــه بیشــترین عل ــی اســت ک گفتن
حــوادث کار بــه ترتیــب مربــوط بــه ســقوط از 

بلنــدی )حــدود 36 درصــد(، برخــورد جســم ســخت )حــدود 
29 درصــد( و برق گرفتگــی )حــدود 15 درصــد( بــوده اســت. 
ــا  ــوادث کار ب ــی از ح ــان ناش ــار مصدوم ــدت آم ــن م در ای
ــه  ــبت ب ــرد( نس ــامل )138 زن و 2435 م ــورد ش 2573 م
ــامل )189 زن  ــر ش ــه 2637 نف ــال 94 ک ــابه س ــدت مش م

ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــوده، 2.4 درص ــرد( ب و 2448 م
ــی  ــر )همگ ــداد 8 نف ــال 95، تع ــاه س ــن در بهمن م همچنی
مــرد( بــه دلیــل فــوت ناشــی از حــوادث کار در مراکز پزشــکی 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــه ق ــورد معاین ــان م ــی اســتان اصفه قانون
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــداد در مقایس ــن تع ای
ســال قبــل )8 نفــر مــرد( بــدون تغییــر بــوده 
اســت. آمــار مصدومــان ناشــی از حــوادث کار 
در بهمن مــاه ســال 95، 225 مــورد شــامل )8 
زن و 217 مــرد( بــوده کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال 94 کــه از ایــن تعــداد 259 
مــورد )12 زن و 247 مــرد( بــوده، معــادل 
13.1 درصــد کاهــش داشــته اســت. بــر اســاس گزارش هــای 
ــرژی وزارت  ــت و ان ــط زیس ــی، محی ــت، ایمن ــر بهداش دفت
صنعــت، معــدن و تجــارت )HSEE( از ســال 1988 تاکنــون، 
ســقوط از ارتفــاع ســهم زیــادی از آســیب ها و جراحت هــای 

ــا ــد. ایمن ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــی از کار را ب ناش

مشــاور عالــی رئیس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
بــا بیــان اینکــه آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
96 در هفتــم و هشــتم اردیبهشــت برگــزار می شــود 
ــر کارت آزمــون صــادر  ــرای 950 هــزار و 162 نف گفــت: ب

می شــود. 
حســین توکلــی بــا بیــان اینکه برای شــرکت 
در آزمــون ورودی دوره های کارشناســی ارشــد 
ناپیوســته ســال 96 دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــی از جملــه دانشــگاه آزاد و 
ــاد علمــی  ــن بیســت ودومین المپی همچنی
 دانشــجویی کشــور، تعــداد 878 هــزار 

و 388 داوطلــب ثبت نــام کردنــد، گفــت: از مجمــوع 
ــر زن و  ــزار و 66 نف ــداد 430 ه ــده، تع ــراد ثبت نام کنن اف

ــرد هســتند.  ــر م ــزار و 322 نف 448 ه
داوطلــب  و 388  هــزار  تعــداد 878  از  افــزود:  وی 
ثبت نام کننــده، تعــداد 533 هــزار و 551 داوطلــب در 

گــروه علــوم انســانی، تعــداد 45 هــزار و 228 نفــر 
علــوم پایــه، تعــداد 200 هــزار و 194 هــزار در گــروه فنــی 
ــاورزی  ــروه کش ــر در گ ــزار و 915 نف ــی، 27 ه  و مهندس
ــر  ــروه هن ــر در گ ــزار و 343 نف ــی، 69 ه ــع طبیع  و مناب
و 2 هــزار و 157 نفــر در گــروه دامپزشــکی 

ــد.  ــام کردن ثبت ن
ــزار و  ــداد 878 ه ــه داد: از تع ــی ادام توکل
388 داوطلــب ثبت نام کننــده، تعــداد 71 
ــر انتخــاب  ــب عــاوه ب هــزار و 774 داوطل
کــد رشــته امتحانــی اول، عاقه منــدی 
خــود را بــرای انتخــاب کــد رشــته امتحانــی 

ــد.  ــز اعــام کردن دوم نی
ــه اینکــه آزمــون هــر یــک از کــد رشــته های  ــا توجــه ب ب
ــن  ــزار می شــود، بنابرای ــه برگ ــور جداگان ــه ط ــی ب امتحان
هــر داوطلــب بایــد پرینــت کارت آزمــون همــان کــد رشــته 

را دریافــت کنــد. فــارس

سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان گزارش داد:

سقوط از ارتفاع، عامل اصلی مرگ کارگران

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای 7 و 8 اردیبهشت

حتما بخوانید!
روند صعودی سقط جنین در کشور
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دادنامه
کاسه پرونده : 951347 مورخ  95/12/10 شماره دادنامه : 9509976796202159  مرجع رسیدگی : 

شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : سید مصطفی قادری نشانی اص : خ 24 متری دوم 

کوچه سید الشهدا پاک 220 خوانده :مهراب هارون الرشیدی مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه 

سفته  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص 

دعوی مصطفی قادری  به طرفیت مهراب هارون الرشیدی  به خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ریال  وجه 

سه سفته به شماره خزانه داری  055031 به انضمام مطلق خسارت به انضمام مطلق خسارت قانونی، 

با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون  استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته  و 

ماندن از خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده  لذا 

بخ استنادمواد مواد 307و309  قانون تجارت و 198و515و522 ،522قانون آ. د. م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 100000000  ریال بابت اصل خواسته و 3450000 ریال بابت هزینه دادرسی  و 

حق الوکاله وکیل  بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

95/10/19  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسامی  ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای 

صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضا 

مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 1882  قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان – حجت اله طاهری

دادنامه
کاسه پرونده : 951384 مورخ  96/1/16 شماره دادنامه : 96099767962003011  مرجع رسیدگی : 

شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محمد امین فتاحی مقدم نشانی اص : خ نشاط  کوچه 

محمودیان بن بست سوائیان پ 34 خوانده :آتوسا بابا خانی  نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه  

مبلغ 115450000 ریال بابت واریز اقساط معوقه  وام با احتساب مطلق خسارات قانونی  و هزینه دادرسی 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق و طی  و خسارت تاخیر تادیه  گردشکار : پس 

تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا  قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا : در خصوص دعوی محمد امین فتاحی مقدم   به طرفیت 

آتوسا بابا خانی   به خواسته مطالبه مبلغ 115450000 ریال بابت واریز اقساط معوقه ) اقساط وام ( با 

احتساب خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه  با توجه به محتویات پرونده واستعام 

به عمل آمده از موسسه اعتباری ثامن االئمه  که حاکی از آن است که خواهان مبلغ 115450000 ریال 

در تاریخ 95/10/18  بابت تسویه تسهیات  خوانده  پرداخت نموده  است وبا عنایت به حضور خواهان 

در جلسه رسیدگی  مورخ 95/12/9 بنا بر اظهارات ایشان  مبنی بر پرداخت  مبلغ فوق الذکر  به جهت 

ضمانت وام خوانده  و همچنین عدم حضور خوانده به جهت اخذ توضیح و دفاع از خویش  لذا مستندا به 

مواد 198و515و519و522 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوادنده به پرداخت مبلغ 115450000 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3861250 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست  95/10/28 لغایت وصول در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 1894  قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان – حجت اله طاهری

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9409980350600052 پرونده:  شماره   9510420350600489 اجرائیه:  شماره 

رضایی   : خانوادگی  نام  :داود  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات  تنظیم1395/12/24  940062تاریخ 

 14 واحد  پاسارگاد  ساختمان  هدایت  باال کوچه  اصفهان،چهارباغ  شهرستان  نشانی:  هرمز   پدر:  نام 

یانگهبانی مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: حسین  نام خانوادگی : جنتی نام پدر : عزیز نشانی: 

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

به  اصفهان  استان  نظر  تجدید   2 شعبه  از  صادره  دادنامه  و   9409970350601825 مربوطه  دادنامه 

شماره9509970368200069 مورخ 95/01/21  محکوم علیه محکوم است به استرداد مبلغ 130/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/360/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

 . اجرایی  نیم عشر  پرداخت  و  له  در حق محکوم  وجه  لغایت وصول  دادخواست 94/01/23   تقدیم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 

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

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

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

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

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

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 789/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

شهرام نجفی کله مسیحی

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 9509986836500794 شماره  اجرائیه: 9610426836500029 شماره  شماره 

950901تاریخ تنظیم1396/01/14مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :زینب  نام خانوادگی : صالحی پور 

آزادگان،کوی وحید،جنب فرهنگسرای  اصفهان،بلوار کشاورز،کوی  یداله  نشانی:  پدر:  نام  دستجردی  

تلفن همراه: 09134302329 مشخصات محکوم  110،کد ملی: 1292786299  شهدای دستگرد،پاک 

به:  المکان محکوم  نشانی: مجهول  :حیدر  پدر  نام  اعرابی   : نام خانوادگی  نام: مهدی   -1 ردیف  علیه 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610096836500038و شماره دادنامه 

مربوطه 9509976836501879 محکوم علیه محکوم است به تحویل 1-چهارصد و نود و نه عدد سکه 

تمام بهار آزادی 2-دویست مثقال طای ساخته شده 3-پرداخت مبلغ 1/020/220/262 ریال وجه نقد 

بابت هدیه کام هللا،یک شاخه نبات،مهرالسنه،هزینه سفر حج تمتع و بها سه دانگ منزل که اجرای 

احکام می بایست در زمان اجرا به نرخ روز بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی محاسبه و تقویم 

نماید 4-پرداخت مبلغ 1/414/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید.

ضمنا خواهان به طور موقت حسب صورت جلسه مورخ 95/6/21 معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده 

که به محض وصول مهریه و خروج از اعسار می بایست نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی در 

حق صندوق دولت اقدام نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا فرجام خواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.ضمنا  محکوم له محکوم به پرداخت مبلغ 264629409 

ریال هزینه دادرسی می باشد. ضمنا  محکوم له محکوم به پرداخت مبلغ 379242013 ریال حق االجرا 

در حق صندوق دولت می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 

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

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

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

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

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

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 773/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید قدوسی( – اسماعیلی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950226 خواهان جواد هدائیان با وکالت آقای اصغر صالحی  دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت محمدحسن خبازی فرزند عباسعلی و یوسف رجبی تقدیم نموده است 

. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/3/16 ساعت 8/30 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 چهارراه وکا مجتمع 

شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 691/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 583/95 خواهان امیرحسین پنیریان دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به 

طرفیت مسعود صفایی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ  96/3/16 ساعت 

15/30 تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  مستندا به 

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

واقع در خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پاک 57، کد 

پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان شعبه .....مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 685/م الف مدیر دفتر شعبه 41مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951257 خواهان سید علی سید حسینی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت علیرضا برزگر فرزند حسینعلی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخ 

96/3/17 ساعت 11/30 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 

ابتدای خیابان  چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 40385/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره    950998035060044 پرونده:  شماره    9510100350613581 اباغنامه:  شماره 

شعبه:951013  تاریخ تنظیم: 1395/12/21  خواهان بتول رنجکش ادرمنابادی دادخواستی به طرفیت 

خواندگان محمدرضا پاک نژاد و محمد توالیی و علیرضا پاک نژاد  نژاد به خواسته اعتراض به عملیات 

شهرستان   عمومی  دادگاههای  تقدیم  مدنی(  احکام  اجرای  قانون   147 و   146 مواد  اجرایی)موضوع 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان،خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل استان  اصفهان،طبقه 2 

اتاق شماره 220 ارجاع و به کاسه 950998035060044 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/17 

و ساعت 9:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 40423/م الف  منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951037خواهان زهرا قریشی،نیما رسول پور به قیومیت زهرا قریشی،صبا 

رسول پور به وکالت هنگامه امجدیان  دادخواستی مبنی بر)نسخه ثانی پیوست ( : مطالبه به طرفیت 

اصغر مختاریان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخ  96/3/13 ساعت 10:30 

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 در خیابان شیخ صدوق شمالی، نیکبخت، چهارراه وکا 

شورای حل اختاف اصفهان،شهدای مدافع حرم شعبه 33مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

طی فیش بانکی به شماره 994819 مبلغ 12 هزار تومان جهت نشر آگهی واریز شده.خواهشمند است 

دستور فرمایید به هزینه خواهان  و طبق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعام نمایید.

شماره: 39565/م الف مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نرگس صادقی  وکالت  با  عام  اقتصاد سهامی  مهر  بانک  پرونده کاسه 951328خواهان  در خصوص 

قهساره   دادخواستی مبنی بر)نسخه ثانی پیوست ( : مطالبه به طرفیت احمد حبیبی،ابراهیم محمدی 

فرستانی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز........... مورخ  96/3/13 ساعت 10 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 در خیابان شیخ صدوق شمالی، نیکبخت، چهارراه وکا شورای حل 

اختاف اصفهان،شهدای مدافع حرم شعبه 33مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.طی فیش بانکی 

به شماره 201210 مبلغ 12 هزار تومان جهت نشر آگهی واریز شده.خواهشمند است دستور فرمایید به 

هزینه خواهان  و طبق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ 

و نتیجه را به این شعبه اعام نمایید.

شماره: 39577/م الف مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره    9609980352200015 پرونده:  شماره    9610100352200154 اباغنامه:  شماره 

شعبه:960015  تاریخ تنظیم: 1396/01/15  خواهان / شاکی فرزاد رنجبر دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم امید خرم زاده و فرزاد خرم زاده به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 

تأمین خواسته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان،خیابان 

چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل استان اصفهان،طبقه 3 اتاق 354 ارجاع 

و به کاسه 9609980352200015 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/20 و ساعت 11:30 تعیین 

شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 

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

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواند/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد

شماره: 778/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-ژاله اطهری بروجنی 354

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره    9609980352200019 پرونده:  شماره    9610100352200144 اباغنامه:  شماره 

شعبه:960019  تاریخ تنظیم: 1396/01/15  خواهان / شاکی شهرام نصر اصفهانی دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم محمدرضا نوشمهر به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تأمین خواسته و مطالبه وجه 

دادگاههای عمومی  تقدیم  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  و  تأدیه  تأخیر  مطالبه خسارت  ...و  بابت 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان،خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستر ی کل استان  اصفهان،طبقه 

3 اتاق 354 ارجاع و به کاسه 9609980352200019 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/20 

و ساعت 8:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

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

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

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 779/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-ژاله اطهری بروجنی 

ابالغ 
بایگانی  شماره    9509980352201012 پرونده:  شماره    9610100352200177 اباغنامه:  شماره 

به  عام(  )سهامی  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی   / خواهان    1396/01/15 تنظیم:  تاریخ  شعبه:951047  

شماره ثبت 429709 دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  حجت اله شاه سنائی گنیرانی و اکبر شاه 

سنائی گنیرانی و حبیب اله شاه سنائی  و مجتبی شاه سنایی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه  

خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان،خیابان چهارباغ 

به  و  ارجاع  اتاق 354   3 اصفهان،طبقه  استان  دادگستر ی کل  نیکبخت،ساختمان  شهید  باال،خیابان 

کاسه 9509980352201012 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/21 و ساعت 9:30 تعیین شده 

است.به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

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

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

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 777/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-ژاله اطهری بروجنی 354
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آنچهدربارهماءالشعیرنمیدانید
ماءالشــعیر از جوانــه جــو تهیــه 
جــو  جوانــه  بــه  می شــود. 
مالــت می گوینــد کــه در مرحلــه 
ــه دلیــل عملکــرد  جوانه زنــی، ب
آنزیم هــای مختلــف موجــود در 
جــو، مــواد مغــذی بســیاری در 
افزایــش  یــا  تشــکیل  آن 
می یابــد؛ از قبیــل ویتامین هــای گــروه B و اســیدهای آمینــه 
ضــروری. بــرای تولیــد ماءالشــعیر ابتــدا جوانه جــو ) مالت( 
را می جوشــانند و بــه آن رازک و مــواد خوراکــی دیگــر اضافــه 

می کنند. 
یکــی از مــواد افزودنــی در ماءالشــعیر، عصــاره رازک 
ــع  ــل داف ــادی دارد؛ از قبی ــی زی ــواص طب ــه خ ــت ک اس
ــتگاه  ــده دس ــودن، ضدعفونی کنن ــه، ادرارآور ب ــنگ کلی س
گــوارش و دســتگاه تنفــس. مــزه تلــخ ماءالشــعیر مربوط 
بــه رازک اســت. رازک همچنیــن خاصیــت آنتی بیوتیکــی 

ــد.  ــک می کن ــعیر کم ــداری ماءالش ــه پای ــه ب دارد ک
ماءالشــعیر عــاوه بــر رفــع تشــنگی بــر کارکــرد کلیــه اثــر 
بســیار خوبــی دارد و از تشــکیل ســنگ کلیــه جلوگیــری 
می کنــد؛ همچنیــن باعــث رفــع خســتگی اعصــاب 
ــای  ــواع ویتامین ه ــاوی ان ــیدنی ح ــن نوش ــود. ای می ش
گــروه B شــامل B۶ ،B۳ ،B۲ ،B۱، اســید پانتوتنیــک 
)B۵(، بیوتیــن، اســید فولیــک، B۱۲ و ویتامیــن C اســت 
کــه بــرای رشــد مــو و جلوگیــری از ریــزش آن می تواننــد 

مفیــد باشــند. 
ایــن ویتامین هــا محلــول در آب هســتند و در ســنتز 
ــع  ــه در رف ــد ک ــری دارن ــی نقــش موث واســطه های عصب
اســترس و بســیاری از اختــاالت عصبــی دیگــر موثرنــد. 
ــز  ــاکارز، گلوک ــل س ــی از قبی ــاوی ترکیبات ــعیر ح ماءالش
مالتــوز و ویتامیــن C، ویتامین هــای گــروه B، اســیدهای 
آلــی، انــواع آمینواســیدها، امــاح، اســید نوکلئیــک و آب 

ــت.  گازدار اس
ــول  ــی محل ــای غذای ــاوی فیبره ــو ح ــت ج ــاره مال عص
اســت کــه در رفــع التهــاب روده، یبوســت  و فتــق معــده 
بســیار موثــر اســت. فیبرهــا آثــار زیــادی در بــدن دارنــد؛ از 
قبیــل تنظیــم عملکــرد روده، کاهــش خطــر بیماری هــای 
قلبــی و بعضــی انــواع ســرطان. ماءالشــعیر بــا دارا بــودن 
ــت و  ــرای پوس ــه ب ــید آمین ــروه B و اس ــای گ ویتامین ه
ــی بســیاری  مــو بســیار مناســب اســت و خــواص درمان
ــا حــدودی در  ــاردار و شــیرده دارد و ت ــرای خانم هــای ب ب

افزایــش ضریــب هوشــی مؤثــر اســت. دکتــر ســام

تردیــدی وجــود نــدارد کــه ورزش منظــم هــم بــرای جوانان 
ــای  ــا یافته ه ــد اســت؛ ام ــراد مســن مفی ــرای اف ــم ب و ه
ــات  ــژه تمرین ــد وی ــی فوای ــه بعض ــگران ب ــد پژوهش جدی

ــرای افــراد مســن اشــاره دارنــد. تناوبــی )اینتــروال( ب
نتایــج مطالعــه ای جدیــد نشــان داده کــه تمرینات ورزشــی 
بــا شــدت بــاال ممکــن اســت بــه افــراد مســن در معکــوس 
ــری ســلولی کمــک  ــد پی ســاختن بعضــی جنبه هــای رون
کننــد. تمرینــات تناوبــی شــدت بــاال ترکیبــی از تمرینــات 
ــط  ــدت متوس ــت ش ــای فعالی ــا دوره ه ــدید ب ــی ش ورزش
هســتند؛ بــه عنــوان مثــال، یــک فــرد می توانــد بــرای چنــد 
دقیقــه بــا نهایــت قــدرت روی دوچرخــه ثابــت رکاب بزنــد 
ــه  ــت خــود را ادام ــی فعالی ــه آرام ــه ب ــد دقیق ســپس چن
ــا شــدت  ــرای چنــد دقیقــه ب ــاره ب دهــد و پــس از آن دوب

بــاال بــه رکاب زدن ادامــه دهــد. 

ــی  ــات تناوب ــه تمرین ــن ک ــراد مس ــد اف ــه جدی در مطالع
ــه  ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــد، نس ــام داده بودن ــاال انج ــدت ب ش
ــرات  ــا شــدت متوســط داشــتند، تغیی فعالیــت ورزشــی ب
ــه طــور  ــد. ب چشــمگیرتر در ســطح ســلولی را نشــان دادن
ویــژه، تمرینــات تناوبــی عملکــرد میتوکنــدری در عضلــه را 

ــد.  ــت کردن هــر چــه بیشــتر تقوی
بــدن  ســلول های  در  نیروگاه هایــی  میتوکندری هــا، 
ــل  ــرژی قاب ــه ان ــذی را ب ــواد مغ ــه م ــتند ک ــان هس انس
ــی  ــات تناوب ــن تمرین ــد. همچنی ــه می کنن ــتفاده تجزی اس
فعالیــت هــر چــه بیشــتر در ژن هــای مرتبــط بــا عملکــرد 

ــدند. ــب ش ــه را موج ــد عضل ــدری و رش متیوکن
بــه گفتــه دکتــر ســریموماران نایــر، پژوهشــگر ارشــد 

ــو،  ــک مای ــدد در کلینی ــه و متخصــص غ حاضــر در مطالع
یافته هــای مطالعــه اخیــر نشــان می دهنــد کــه تمرینــات 
اینتــروال می تواننــد زمــان را بــه شــیوه ای بــه عقــب 
بازگرداننــد کــه تمرینــات ایروبیــک و تمرینــات قدرتــی بــا 
ــن  ــا ای ــتند. ام ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــط ق ــدت متوس ش
بــه معنــای آن نیســت کــه افــراد مســن بایــد یــک رژیــم 
ــد.  ــال کنن ــاالی ســخت را دنب ــات ورزشــی شــدت ب تمرین
ــات  اگــر فــردی کم تحــرک هســتید، پیــش از آغــاز تمرین
ــما  ــد. ش ــورت کنی ــود مش ــک خ ــا پزش ــد ب ــروال بای اینت
می توانیــد فعالیــت خــود را بــا پیــاده روی آغــاز و بــا آهنــگ 
ــراد  ــرای اف ــد. ب ــازگار کنی ــود را س ــاده روی خ ــریع پی س
مســن کــه قصــد دارنــد رژیــم ورزشــی بــا شــدت بیشــتر 

را دنبــال کننــد، بهتریــن گزینــه آغــاز فعالیت هــای ورزشــی 
زیــر نظــر یــک فــرد متخصــص اســت. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه ورزش شــدید یــک بایــد محســوب نمی شــود. 
بــدون تردیــد، هــر فعالیــت ورزشــی منظمــی فوایــد 
ــه همــراه خواهــد داشــت.این مطالعــه  ســامت خــود را ب
ــا حضــور 7۲ شــرکت کننده جــوان و مســن کــه افــرادی  ب
کم تحــرک بودنــد، انجــام شــد. تیــم دکتــر نایــر بــه صــورت 
ــیم  ــی تقس ــروه ورزش ــه گ ــه س ــراد را ب ــن اف ــی ای تصادف
ــی  ــات تناوب ــه تمرین ــق نشــان داد ک ــج تحقی ــد. نتای کردن
شــدت بــاال، بهتریــن شــکل از ورزش هســتند. زمانــی کــه 
ــرد  ــی جســمانی و ســاختار و عملک ــود آمادگ موضــوع بهب
نشــان  بســیاری  مطالعــات  می شــود،  مطــرح  قلــب 
ــا  ــر تمرینــات ایروبیــک ب داده انــد کــه تمرینــات تناوبــی ب

ــر ــهر خب ــد. ش ــه می کنن ــط غلب ــدت متوس ش

ورزش،چشمهجوانیسلولی

۱۱۸ شهید و ۲۲۴ زخمی، آمار نها�ی جنایت »الراشدین«
شــامگاه شــنبه، ســرانجام پــس از چنــد شــبانه روز ســرگردانی، گرســنگی، تشــنگی و مصیبــت ناشــی از جان باختــن ده هــا زن و کــودک در حملــه انتحــاری تروریســت ها بــه اتوبوس هــای اهالــی شــهرک های شیعه نشــین کفریــا و فوعــه، شــهروندان نجات یافتــه 
وارد حلــب شــدند. گروه هــای تکفیــری بــه  مــدت ســه روز ایــن انســان های بی دفــاع را برخــاف تعهداتــی کــه در توافــق مبادلــه داده بودنــد، بــدون غــذا و آب و در ســخت ترین شــرایط نگــه داشــته و مانــع از عبورشــان شــده بودنــد. بــر اســاس توافــق مبادلــه 
»کفریــا ــــ فوعــه« ــــ »زبدانــی ــــ مضایــا« ســه هــزار نفــر دیگــر از اهالــی کفریــا و فوعــه بایــد طــی روزهــای گذشــته خــارج می شــدند کــه گروه هــای تروریســتی بــا ســنگ اندازی و کارشــکنی و پیمان شــکنی، تــا کنــون اجــازه خــروج ایــن افــراد را نداده انــد. روز 
شــنبه یــک تروریســت انتحــاری بــا خــودروی بمب گذاری شــده حــاوی یــک تــن مــواد منفجــره در پوشــش حمــل مــواد غذایــی بــرای کــودکان حملــه کــرد و در حالــی کــه شــمار زیــادی از کــودکان بی گنــاه تجمــع کــرده بودنــد، ایــن تروریســت خــود را منفجــر 

کــرد. بــر اســاس آمــار نهایــی، آمــار شــهدا بــه ۱۱8 نفــر و مجروحــان بــه ۲۲4 نفــر رســید. تســنیم

دوشنبه  28 فروردین ماه  1396 ـــمـــاره 406 ســـــال سوم                ݡسݒ

قال الرضا  ؟ع؟: ِإَنّ اهّلَل ُیْبِغُض اْلقیَل َو اْلقاَل َو 
ؤاِل.  الُسّ

َ
 اْلماِل َو َکْثَرة

َ
إضاَعة

امام رضا)ع( فرمودند: به درستی که خداوند 
داد و فریاد و تلف کردن مال و ُپرخواهشی را 

دشمن می دارد.

-«  حدیث روز   »-
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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گفــت:  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــادرات  ــهیل ص ــعه و تس ــرای توس ــزگان ب ــوالد هرم ف
محصوالتــش، برنامه هایــی از جملــه ســاخت اســکله 

اختصاصــی را در دســت اقــدام دارد. 
اینکــه فــوالد  بیــان  بــا  ارزانــی  مهنــدس فــرزاد 
هرمــزگان مزیت هــای صادراتــی دارد کــه بســیاری از 
واحدهــا ندارنــد، بــه توســعه بازارهــای صادراتــی ایــن 
شــرکت اشــاره کــرد و گفــت: در صــورت رفــع مشــکل 
هرمــزگان  فــوالد  محصــوالت  صــادرات  اســکله، 
شــرایط  در  بنابرایــن  می شــود؛  انجــام  راحت تــر 
ــی  ــکات اصل ــی از مش ــکله، یک ــکل اس ــی مش فعل

ــت.  ــزگان اس ــوالد هرم ف
بیشــتر  مشــکل  زیرســاخت،  تصریــح کــرد:  وی 
ــه  ــدود ب ــت و مح ــور اس ــی کل کش ــای صنعت واحده
هرمــزگان نمی شــود؛ امــا بــه جهــت روان ســازی 
فــوالد  همــکاری  بــا  صــادرات،  امــر  در  کارهــا 
اختصاصــی  اســکله  ایجــاد  دنبــال  بــه  مبارکــه 
در هرمــزگان هســتیم. هــر چنــد کــه معتقدیــم 
زیرســاخت،  توســعه  بحــث  در  تمرکــز شــرکت ها 
ــی را  ــرژی و پتانســیل واحدهــای صنعت  بخشــی از ان

می گیرد. 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا بیــان اینکــه 
پــس از افزایــش ظرفیتــی کــه در ایــن کارخانــه 
بــا  فــوالد  ارزش  زنجیــره  شــده،  برنامه ریــزی 
راه انــدازی خــط نــوردی کــه بــرای شــرکت پیش بینــی 
شــده، تکمیــل می شــود، گفــت: در نظــر داریــم فــوالد 

ــم. ــور کنی ــی کش ــگاه صادرات ــزگان را پای هرم

    افزایــش تولیــد روزانــه آهــن اســفنجی در 
ــرازی ــهید خ ــتقیم ش ــای مس احی

ــای مســتقیم ۲ )شــهید  ــوان واحــد احی ــان پرت کارکن
خــرازی( ناحیــه آهن ســازی بــا تولیــد 8 هــزار و ۲۶۰ 
ــاه ۹۶  ــخ ۲۱ فروردین م ــفنجی در تاری ــن اس ــن آه ت

افتخارآفریــن شــدند. 
ایــن  تأییــد  ضمــن  واحــد گندله ســازی  رئیــس 
ــه ۳۰  ــوط ب ــد را مرب ــن واح ــی ای ــورد قبل ــر، رک خب
اســفندماه ۹۵ و بــه میــزان 8 هــزار و ۱۳۰ تــن اعــام 
کــرد. محمدرضــا فتحــی افزایــش بهــره وری و انگیــزه 
نشــاط کارکنــان واحــد، بهره گیــری از کارکنــان جــوان 
ــرات  ــای تعمی ــع فعالیت ه ــه موق ــام ب ــد، انج و متعه
و نگهــداری، تأمیــن بــه موقــع قطعــات یدکــی مــورد 
نیــاز و همچنیــن رفــع بعضــی نواقــص پــروژه و اجرای 
طرح هــای مؤثــر در اســتفاده بهینــه از ظرفیــت تولیــد 
ــه  ــود را از جمل ــارکتی موج ــای مش ــب نظام ه در قال

ــد.  عوامــل تأثیرگــذار در ثبــت ایــن رکــورد خوان
وی از حمایت هــای مدیــر ناحیــه و ســایر قســمت هایی 
ــرازی را در  ــهید خ ــتقیم ش ــای مس ــد احی ــه واح ک

ــی کــرد. ــد، قدردان ــاری کردن کســب ایــن رکــورد ی
ــوالد      رشــد ۴۲ درصــدی عرضــه محصــوالت ف

ــازار داخلــی مبارکــه در ب
ــا اعــام  معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه ب
ــوالد  ــوالت ف ــه محص ــدی عرض ــد 4۲ درص ــر رش خب
ــزان،  ــن می ــار کــرد: از ای ــی اظه ــازار داخل مبارکــه در ب
ســهم محصــوالت گــرم و اسیدشــویی ۶8 درصــد 
)4۲۹۵ هــزار تــن(، محصــوالت ســرد ۱7 درصــد )۱۰۹۱ 

ــال  ــم از تخت ــی اع ــوالت نیمه نهای ــن(، محص ــزار ت ه
و بــار ۱۰ درصــد )۵۹7 هــزار تــن( و محصــوالت 
پوشــش دار ۵ درصــد )۲88 هــزار تــن( بــوده اســت. 
ــد  ــل افزایــش تولی ــه بررســی دالی ــری ب محمــود اکب
ایــن شــرکت در ســال گذشــته پرداخــت و ادامــه 
داد: بــه دنبــال فعــال شــدن پروژه هــای انتقــال 
آب در ســال ۹۵، رونــق نســبی در بخــش خــودرو 
ــن ورق  ــت تأمی ــه جه ــورت گرفت ــتگذاری ص و سیاس
ــه  ــش لول ــاز بخ ــورد نی ــر م ــر ۳ میلیمت ــت زی ضخام
و پروفیــل ســاختمانی، تقاضــای بــازار داخــل بــا 
ــه رســالت  ــا توجــه ب ــه ب ــود ک رشــد نســبی همــراه ب
فــوالد مبارکــه در تأمیــن حداکثــری نیــاز صنایــع 
پایین دســتی کشــور، میــزان تحویــل کاال در بــازار 
ــب توجــه 4۲ درصــدی )۱۳87  ــا رشــد جال داخــل ب
ــه 4 میلیــون  ــه ســال گذشــته ب  هــزار تــن( نســبت ب
و 7۱8 هــزار تــن رســید؛ ایــن امــر، از محــل افزایــش 
ــش  ــوالت و کاه ــه محص ــد و عرض ــدی تولی ۲۲ درص
۱۳ درصــدی حجــم صــادرات نســبت بــه ســال قبــل 

از آن محقــق شــد. 
از  مبارکــه  فــوالد  بازاریابــی  و  فــروش  معــاون 
ــه  ــوالد مبارک ــوالت ف ــدی محص ــص ۲8 درص تخصی
ــر  ــل ســاختمانی خب ــه و پروفی ــدگان لول ــه تولیدکنن ب
داد و افــزود: ســهم خودروســازان ۱۵ درصــد، صنایــع 
انتقــال  لوله هــای  درصــد،   ۱4 فلــزی  و  فــوالدی 
ــد  ــنگین 8 درص ــزات س ــد و تجهی ــیاالت ۱۰ درص س
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ــوده ک ب

ــتند.  ــرح هس ــه مط ــوالد مبارک ــتریان ف مش
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اهمیــت حضــور در بازارهای 

صادراتــی گفــت: در بخــش صــادرات نیــز تــداوم 
حضــور مؤثــر در ایــن بــازار، بــا هــدف تأمیــن نیازهــای 
ــت  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــعه م ــای توس  ارزی طرح ه
و ضمــن ایجــاد و حفــظ تــوازن بــا بازارهــای داخلــی، 
ــذاری و  ــی هدفگ ــد صادرات ــای جدی ــه بازاره ورود ب
عملیاتــی شــد و بیــش از یــک میلیــون و ۵۵۳ هــزار 
ــن  ــوالت در ای ــد محص ــدود ۲۵ درص ــادل ح ــن مع ت

ــازار عرضــه شــد.  ب
اکبــری توجــه بــه تولیــد محصــوالت ویــژه و بــا 
ــتراتژی های  ــر از اس ــی دیگ ــاال را یک ــزوده ب ارزش اف
ــد و در ایــن خصــوص افــزود: در  فــوالد مبارکــه خوان
ــز  ــا تمرک ــوالت ب ــبد محص ــعه س ــته توس ــال گذش س
ــاال(  ــزوده ب ــژه )ارزش اف ــوالت وی ــروش محص ــر ف ب
ــداف  ــی از اه ــوان یک ــه عن ــل ب ــنوات قب ــد س همانن
اســتراتژیک شــرکت مطــرح بــود؛ در ایــن راســتا 
حجــم فــروش ایــن محصــوالت نظیــر انــواع ورق های 
API مــورد نیــاز صنایــع نفــت و گاز، ورق هــای کیفــی 
ــورد  ــاژی م ــرو آلی ــای IF و میک ــاختمانی، ورق ه س
ــون و 4۲۰  ــک میلی ــه ی ــودرو و ... ب ــت خ ــاز صنع نی
هــزار تــن رســید کــه ایــن میــزان معــادل ۲7 درصــد 
از کل فــروش محصــوالت مطابــق ســفارش بــوده 

اســت.
    راه انــدازی دســتگاه ضخامت ســنج آنالیــن ورق 

ــال و بختیاری در چهارمح
خــودرو  ورق  شــرکت  کارشناســان  همــکاری  بــا 
و  اتوماســیون  واحــد  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــتم های  ــه، سیس ــوالد مبارک ــرکت ف ــق ش ــزار دقی اب
)گامــاری(  ورق  ضخامــت  آنایــن  اندازه گیــری 

در خــط تولیــد شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــدازی شــد و م ــاری راه ان بختی

گرفــت. 
بهمــن چشــفر، مدیــر تکنولــوژی شــرکت ورق خــودرو، 
بــا تأییــد ایــن خبــر و بــا بیــان اینکــه تجهیــزات ایــن 
دســتگاه از زمــان بهره بــرداری در ایــن شــرکت نصــب 
ــزاری و  ــکات نرم اف ــود مش ــت وج ــه عل ــا ب ــود، ام ب
ــرکت  ــوی ش ــو از س ــع رادیواکتی ــدن مناب ــن نش تأمی
ــود،  ــتفاده نب ــل اس ــا قاب ــود تحریم ه ــازنده و وج س
گفــت: بــا توجــه بــه ضــرورت وجــود ایــن سیســتم، 
ــوالد  ــت شــرکت ف ــکاری و حمای ــا هم خوشــبختانه ب
ــال ۹۵،  ــر س ــات الزم از اواخ ــایر اقدام ــه و س مبارک

ــدازی آن شــدیم.  ــه راه ان موفــق ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی این گونــه تجهیــزات 
محصــوالت  تولیــد  در  اهــداف کیفــی  تحقــق  در 
خودرویــی نقــش بســیار ارزنــده ای دارد، اجــرای ایــن 
پــروژه را گامــی مهــم در راســتای خودکفایــی دانســت. 
ــر  ــغ مدی ــای بی دری ــکاری و حمایت ه ــفر از هم چش
عامــل شــرکت و پشــتیبانی واحــد اتوماســیون و ابــزار 
ــاش  ــن از ت ــه و همچنی ــوالد مبارک ــرکت ف ــق ش دقی
ــودرو  ــرکت ورق خ ــف ش ــای مختل ــکاران واحده هم

تشــکر و قدردانــی کــرد. 
واحــد  کارشــناس  امینــی،  غامرضــا  همچنیــن 
و  چهارمحــال  خــودرو  ورق  شــرکت  تکنولــوژی 
ــدازی  ــب و راه ان ــای نص ــوص مزای ــاری، درخص بختی
ایــن سیســتم بیــان کــرد: اســتفاده از تجهیــز و 
ضمــن کنتــرل  آنایــن،  ضخامت ســنج  سیســتم 

ــش  ــه کاه ــول کاف ب ــت ورق در ط ــه ای ضخام لحظ
ضایعــات ورق و بــه تبــع آن کاهــش هزینه هــای 
تولیــد و افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان کمــک 

می کنــد.  مؤثــری 
خــودروی  ورق  شــرکت  عامــل  مدیــر  همچنیــن 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن شــرکت بــا تولیــد 
بیــش از ۲۰۰ هــزار تــن ورق گالوانیــزه در ســال ۹۵ و 
ــژه  تولیــد بیــش از ۵۰ هــزار تــن ورق هــای کیفــی وی
صنایــع خودروســازی، بــه رکوردهــای جدیــدی دســت 

یافــت.
ــار  ــر اظه ــن خب ــد ای ــن تأیی ــماعیلی ضم ــر اس  اصغ
کــرد: در راســتای دســتیابی بــه اهــداف کّمــی و کیفــی 
ــغ کادر  ــاش بی دری ــا ت ــده و ب ــن ش ــش تعیی از پی
مدیریتــی و کارکنــان شــرکت و رفــع بســیاری از موانــع 
و مشــکات، ایــن موفقیــت حاصــل شــد. وی افــزود: 
رشــد 4۵ درصــدی تولیــد ورق هــای کیفــی مــورد نیــاز 
صنایــع خودروســازی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــت و  ــراری تعامــل مثب ــا برق ــن شــرکت، ب ــل در ای قب
ــه  ــازان ب ــا خودروس ــودرو ب ــرکت ورق خ ــازنده ش س
ــورت  ــان ص ــتر آن ــه بیش ــر چ ــاز ه ــن نی ــور تأمی منظ

گرفــت. 
چهارمحــال  خــودرو  ورق  شــرکت  عامــل  مدیــر 
جزم شــده  عــزم  کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری  و 
ــق  ــودرو در تحق ــرکت ورق خ ــان ش ــت و کارکن مدیری
کســب  بــرای  ســرآغازی  فــوق،  موفقیت هــای 
خواهــد نزدیــک  آینــده ای  در  بیشــتر   افتخــارات 

 بود.

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

فوالدهرمزگان،پایگاهصادراتیکشورمیشود

حوادث
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مرگاورارقمزد
 شنبه شــب ســاعت ۱8 و ۳۲ دقیقــه یــک مــورد ســقوط 
ــاع  ــامانه ۱۲۵ اط ــه س ــه ب ــوه صف ــخص از ک ــی ش احتمال
 داده شــد کــه نیروهــای تخصصــی امــداد و نجــات در ارتفــاع 
و کوهســتان بــه ســرعت بــه محــل اعــزام شــدند. با تجســس 
تیــم امــداد و نجــات از کنــار آبشــار بــه مســیر مرعشــی، پــس 
ــد  ــاهده ش ــاله مش ــدود ۵۰ س ــردی ح ــد م ــی جس از دقایق
کــه متاســفانه ایــن شــخص بــر اثــر ضربــه شــدید بــه ســر 
فــوت کــرده بــود. اکیــپ عملیاتــی شــخص فوت شــده را بــا 
رعایــت تمــام مــوارد ایمنــی و بــا ایجــاد کارگاه هــای عملیاتــی 
و اســتفاده از طنــاب و برانــکارد بــه پاییــن کــوه منتقــل کردند.

گفتنــی اســت جســد متوفــی پــس از یــک عملیات ۲ ســاعته 
ــل  ــه عوام ــکارد ب ــط بران ــل توس ــگیر و حم ــنگین و نفس س

انتظامــی تحویــل داده شــد. ایمنــا

دستگیری3سوداگرمرگ

وکشف110کیلوگرمحشیشدرکرمان
فرمانــده انتظامــی شــهر کرمــان از دســتگیری ســه قاچاقچی 
و کشــف ۱۱۰ کیلوگــرم حشــیش و توقیــف دو دســتگاه خودرو 
ــر داد.  ــش »گلباف«خب ــی بخ ــوران انتظام ــات مام در عملی
ــی  ــوران انتظام ــت: مام ــش گف ــی روانبخ ــرهنگ عبدالعل س
ــی  ــام اقدامات ــا انج ــی ب ــن فرمانده ــاف« ای ــش »گلب بخ
توســط  مــواد مخــدر  و جابه جایــی  از حمــل  اطاعاتــی 
قاچاقچیــان آگاه شــدند و پیگیــری موضــوع بــه صــورت ویــژه 
در دســتور کار آنــان قــرار گرفــت. وی بیــان داشــت: مامــوران 
انتظامــی بــا تشــکیل اکیپــی بــه مســیر حرکــت قاچاقچیــان 
واقــع در محــور »نــی بیــد- گلبــاف« اعــزام و پــس از تعقیــب 
ــکوک  ــژو 4۰۵ مش ــودرو پ ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــت ب و مراقب
شــدند و دســتور بــه توقــف آن دادنــد. وی افــزود: در بازرســی 
ــه وزن ۱۱۰ کیلوگــرم حشــیش کشــف  از خــودرو ۱۱۱ بســته ب
شــد.فرمانده انتظامــی شهرســتان کرمــان ادامــه داد: در ایــن 
 عملیــات یــک دســتگاه خــودرو پــژو 4۰۵ حامــل مــواد 
و یــک خــودرو پــژو پــارس توقیــف، ســه قاچاقچــی دســتگیر 
ــه همــراه مــواد کشف شــده  ــده ب ــه منظــور پیگیــری پرون و ب

بــه دســتگاه قضائــی تحویــل داده شــدند.
روانبخــش در پایــان از شــهروندان خواســت تــا هرگونــه اخبار 
ــم  ــراد مخــل نظ ــه اف ــال مجرمان ــر اعم ــی ب ــات مبن  و اطاع
و امنیــت در جامعــه را بافاصلــه از طریــق مرکــز فوریت هــای 

پلیســی ۱۱۰ در میــان بگذارنــد. پایــگاه خبــری پلیــس


