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9/7 درصد خانه های خالی 
کشور  در اصفهان است

صفحه 4

وزیر بهداشت در اصفهان:

 | افزایش سطح کمی 
 و کیفی خدمات پزشکی 

ح تحول سالمت   صفحه 4 نتیجه طر

براری بر قله آسیا ایستاد:

 | درخشش وزنه برداران
کیلویی ایران   صفحه 6  105 

 نگاهی به »دیوار شیشه ای«
سریال جدید شبکه یک

| سریالی به سبک »ماه عسل«   
صفحه 5

|  20 روز تا انتخاب دوازدهم   صفحه 2

ک به صورت  گهی فروش امال  آ
ک ستاد   مزایده  سازمان اموال و امال

 | شناسایی 258 بیمار مبتال به 
بیماری نقص اولیه در اصفهان صفحه 7

هشدار به مسئوالن   

امــروز ســوم شــعبان، ســالروز میــاد مســعود ســید 
حســین)ع( امــام  حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و 

کــه بــه نــام پاســدار  اســت. ایــن روز بــزرگ و مبــارک را 
مزیــن شــده، بــه همــه مســلمانان و آزادگان جهــان 
را  پاســدار  روز  و  تهنیــت عــرض می کنیــم  و  تبریــک 
ــم. در ایــن رابطــه اشــاره ای خواهیــم  گرامــی می داری

 داشت.
گرامــی  امیــد در دل دختــر رســول   چشــم اندازهای 
ریشــه های  کــه  چنــان  می شــود؛  بیشــتر  روزبــه روز 
روشــنایی می شــکافد و فاطمــه از وجــود خــود صــدای 
ذکــر، تســبیح و تقدیــس ذات احدیــت را می شــنود. 
هجــرت  چهــارم  ســال  شــعبان  ســوم  روز  حــق  بــه 
گیتــی می گشــاید و او را از  کائنــات چشــم بــه  نبــض 
ــر  ــی ب ــا دلیل ــام می نهنــد ت ــد »حســین« ن طــرف خداون

منزلــت پــدر بزرگــوارش باشــد. 
کــه  وجــودی  بــر  حصــر  و  بی حــد  صلــوات  و  ســام 

آمــد... دنیــا  بــه  وقتــی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ناخبار روز ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
فرخنده میالد باسعادت رسور و ساالر شهیدان و روز پاسدار گرامی بادا�ن

آمریکا، راهزن بین المللی است
در صفحه سیاست )2( بخوانید

رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس در شورای نگهبان:

دوشنبه، آغاز مهلت 7 روزه
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره  عباسعلی 

مهلت شکایات داوطلبان نمایندگی میان دوره ای 
گفت: مهلت  دهمین دوره مجلس شورای اسامی 

 3 روزه داوطلبان...
در صفحه سیاست )2( بخوانید

ظریف:
کرد: کیمیای وطن بررسی 

| چه بنزینی مصرف کنیم؟   صفحه 3

له های واژگون نگاهی به تخریب دشت های ال

له هایی که واژگون می شوند     | ال
صفحه 7

 | بهره های بانکی 
بالی جان تولیدکنندگان   صفحه 3

تعییــن  در  می فرماینــد:  خمینــی)ره(  امــام 
طبقــه  بــا  مجلــس  وکالی  و  رئیس جمهــوری 
اطــالع  بــا  روشــنفکر  و  متعهــد  تحصیلکــرده 
کشــورهای  بــه  غیروابســته  و  امــور  مجــاری  از 
ــه تقــوا و تعهــد  قدرتمنــد اســتثمارگر و اشــتهار ب
بــه اســالم و جمهــوری اســالمی مشــورت کــرده 
یــا بــا علمــا و روحانیــون بــا تقــوا و متعهــد بــه 

نمــوده  مشــورت  اســالمی  جمهــوری 
)نماییــد(. وصیت نامــه سیاســی الهی

ص 19
صحیفه نور، ج 21

مشورت کردن پای درس امام ؟ق؟

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

ــم از  ــع اع ــر جوام ــم ب ــی حاک ــت های فرهنگ »سیاس
ــم  ــان را رق ــا نانوشــته سرنوشــت مردم نوشته شــده ی
می زنــد و خوشــبختی یــا تیــره روزی آن هــا را تعییــن 

می کنــد.«
سیاســت های فرهنگــی در کل تعیین کننــده سرنوشــت 
جوامــع و اعضــای آن هاســت و همــه حوزه هــای 
ــد  ــرار می ده ــود ق ــعاع خ ــر را تحت الش ــی بش زندگ
فرهنــگ  اقتصــاد  و  اقتصــاد  می کنــد؛  هدایــت  و 
ــذار  ــوس و تاثیرگ ــای ملم ــوان بخش ه ــه عن ــم ب ه
زندگــی، از ایــن امــر مســتثنی نیســتند و تاثیــر بســیار 
بیشــتری از ایــن سیاســت ها می پذیرنــد و حتــی 
ــگ  ــاد فرهن ــش اقتص ــه بخ ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت
ــع سیاســت های فرهنگــی حاکــم  ــه طــور مطلــق تاب ب
امــروزه  می شــود  دیــده  کــه  همان طــور  اســت؛ 
ــه کشــورها  ــگ در هم ــه حــوزه اقتصــاد فرهن توجــه ب
ــون  ــل گوناگ ــه دالی ــژه کشــورهای توســعه یافته ب به وی
دغدغه هــای  و  اقتصــادی  انگیزه هــای  از  )اعــم 
ــه  ــش یافت ــده ای افزای ــور خیره کنن ــه ط ــی( ب فرهنگ
ــی  ــه یک ــگ ب ــد فرهن ــظ و تولی ــن حف ــت. در ضم اس
ــگ   از دغدغه هــای اساســی اندیشــمندان حــوزه فرهن
اقتصــاد  پژوهشــگران  و  عالقه منــدان  به ویــژه  و 
ــذا  ــت؛ ل ــده اس ــل ش ــع تبدی ــه جوام ــگ در هم فرهن
ــد  ــظ و تولی ــت در حف ــه موفقی ــوان ب ــی می ت در صورت
ــی  ــت های فرهنگ ــه سیاس ــود ک ــدوار ب ــگ امی فرهن
رویکردهــا  ایــن  تقویت کننــده  و  مؤیــد  موجــود 

باشــند.
بنابرایــن در ادامــه، ضمــن معرفــی انــواع سیاســت های 
ــن  ــی در ای ــات اساس ــی از مالحظ ــه بعض ــی ب فرهنگ

ــود. ــاره می ش ــز اش ــه نی زمین
درخصــوص فرهنــگ و نحــوه پرداختــن بــه آن در 
جوامــع مختلــف، نگــرش، رویکردهــا و سیاســت های 
مثبــت و منفــی وجــود دارد کــه در چهــار عنــوان زیــر 

ــل هســتند: ــه و تام شــایان مالحظ
    تخریب فرهنگ

ــه عمــد شــروع  ــی مــردم ب در بعضــی برهه هــای زمان

بــه تخریــب آثــار فرهنگــی یــا میــراث فرهنگــی 
ــای  ــا و دوره ه ــا، انقالب ه ــول جنگ ه ــد. در ط می کنن
غــارت  خطــر  در  تاریخــی  شــهرهای   اســتعماری، 
می رونــد  تــاراج  بــه  موزه هــا  چپــاول هســتند،  و 
و بناهــای تاریخــی تخریــب می شــوند. همچنیــن 
سوء اســتفاده از مکان هــای باســتانی یــا تخریــب 
آن هــا و جایگزیــن شــدن نمادهــای قدیمــی بــا 
ــد نیــز از جلوه هــای تخریــب فرهنــگ  نمادهــای جدی

ــتند. هس
    نادیده گرفتن فرهنگ

اگرچــه از حیــث انگیــزه، تفــاوت بزرگــی میــان تخریب 
ــی  ــراث فرهنگ ــن می ــده گرفت ــگ و نادی ــدی فرهن عم
وجــود دارد، امــا نتایــج مــورد اخیــر می توانــد بــه طــور 
مشــابه مخــّرب باشــد. ایــن پدیــده جدیــدی نیســت. 
در طــول تاریــخ مکان هــا و زمان هایــی وجــود داشــته 
ــی،  ــراث فرهنگ ــاره می ــت درب ــود سیاس ــه در آن نب ک
سیاســت اصلــی بــوده اســت. ریشــه های ایــن الگــو، 
ــا تســلط ســودجویانه  ــر ی ــل سیاســی شــرایط فق جه

خارجــی اســت. 
    حفظ فرهنگ

ــی  ــراث فرهنگ ــور می ــک کش ــه ی ــی ک ــوض زمان در ع
خویــش را بــه عنــوان یــک ســرمایه در نظــر می گیــرد، 

بــه دنبــال حفــظ و حراســت از آن هاســت.
ــد شــامل  حفــظ، یــک واژه فراگیــر اســت کــه می توان

ــف باشــد.  ــی از وظای ــای مختلف گونه ه
دارنــد  تمرکــز  گذشــته  بــر  کــه  سیاســت هایی 
ــری  ــار هن ــت از آث ــت: حفاظ ــوارد اس ــن م ــامل ای ش
از  دفــاع  مــردم،  عمــوم  بــرای  و دست ســاخته ها 
ــع  ــی واق ــه هنگام ــری ک ــی از فق ــرو فرهنگ ــک قلم ی
ــا  ــر ی ــت اث ــال مالکی ــر انتق ــی ب ــه کنترل ــود ک می ش
ــته  ــود نداش ــت ناپذیر وج ــودی برگش ــری از ناب جلوگی
باشــد. )ممنوعیــت صــادرات، تخریــب و نابــودی( 
حفــظ اثــر در حالــت اصیــل خــود )حفــظ و احیــا( و 

مدیریــت و ارزش گــذاری آثــار هنــری.
ــم  ــش مه ــای نق ــور ایف ــه منظ ــت ب ــن حفاظ همچنی
بــرآورده  و  هنــری  اثــر  هویــت گروهــی  تحکیــم 
ــگری  ــدگان و گردش ــده )بازدیدکنن ــرف آین ــردن مص ک

می شــود. محســوب  پیش نیــاز  یــک  فرهنگــی(، 
مــردم فرهنــگ حفظ شــده را بــه عنــوان یــک حافظــه 
جمعــی و غــرور ملــی در نظــر می گیرنــد کــه در 
ــان را  ــت آن ــده و هوی ــت ش ــا تثبی ــور آن ه ــخ کش تاری

می ســازد.
    تولید فرهنگ

تولیــد فرهنــگ بــه معنــای خلــق و ایجــاد نمودهــای 
جدیــد هنــری و فرهنگــی اســت کــه مرزهــای دانــش 
ــزار  ــگ، اب ــوزه فرهن ــت ح ــه وضعی ــه ب ــدون توج را ب
فنــاوری، ســازمان، نهادهــا یــا نگــرش افــراد یــا جمــع 

گســترش دهــد.
 الگــوی تولیدمحــور می توانــد نه تنهــا در فرهنــگ 
ادبیــات                     تلویزیــون،  ســینما،  نقاشــی،  معاصــر 
و فرهنــگ مــادی، بلکــه در انجــام هنرهــا نیــز یعنــی 
جایــی کــه مدیــران، خواننــدگان و بازیگــران بــر ارزش 
کارهــا می افزاینــد، فرهنــگ جدیــدی خلــق کنــد.

در  می توانــد  همچنیــن  فرهنــگ  تولیــد  الگــوی 
موزه هــا، یعنــی اماکنــی کــه تولیــد فرهنــگ از طریــق 
بــر مجموعه هــای پایــدار و برپــا کــردن  افــزودن 
جهــت  فعالیــت  انجــام  و  موقــت  نمایشــگاه های 
انجــام  دسترســی  همگانی ســازی  و  تمرکززدایــی 

می شــود، کاربــرد داشــته باشــد.
ــگ از ســوی انســان  ــب فرهن ــن و تخری ــده گرفت نادی
یــا  اجتماعــی  و  اقتصــادی  زیســتگاه های  در  کــه 
تنازعــات مدنــی و مذهبــی ریشــه دارد، سیاســت های 
تولیــد  و  حفــظ  حالــی کــه  در  هســتند؛  منفــی 
فرهنــگ، سیاســت هایی مثبــت و نیازمنــد توجــه 
ــت های  ــه سیاس ــل در زمین ــذا تأم ــتند؛ ل ــتر هس بیش
 فرهنگــی موجــود در ایــران از طــرف اندیشــمندان 
سیاســتگذاران  و  فرهنــگ  حــوزه  عالقه منــدان   و 
تدابیــر  اتخــاذ  و  جامعــه  فرهنگــی  متولیــان  و 
و  جــدی  بســیار  ضــروری  مــوارد  در  اصالحــی 
ــر  ــن ام ــت از ای ــت و غفل ــی اس ــل چشم پوش غیرقاب
بــدون شــک پیامدهــای جبران ناپذیــری را در کل 
ــاد و  ــوزه اقتص ــام و ح ــور ع ــه ط ــی ب ــام اجتماع نظ
ــر جــای خواهــد             ــه طــور خــاص ب ــگ ب اقتصــاد فرهن

گذاشــت.

اقتصاد فرهنگ و الگوهای سیاست فرهنگی
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بــا  همدانــی  نــوری  آیــت هللا 
بیــان اینکــه بایــد در مقابــل 
ــان  ــان و ظالم ــگ طاغوتی فرهن
هوشــیار باشــیم، گفــت: حضــور 
حداکثــری مــردم در روز انتخابات 
از  پشــتیبانی  اردیبهشــت،   ۲۹

انقــاب و اســام اســت.
روز  همدانــی  نــوری  آیــت هللا 

ــان  ــی از فرمانده ــا جمع ــدار ب ــته در دی گذش
 نیروهــای ســه گانه ارتــش، ســپاه و ناجــا
ضمــن تبریــک والدت حضــرت ابی عبــدهللا)ع(

بــر حضــور حداکثــری مــردم در روز انتخابــات 
ــت: حضــور  ــرد و گف ــد ک ۲۹ اردیبهشــت تاکی
ــری در حقیقــت پشــتیبانی از انقــاب  حداکث

و اســام اســت.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه »کُلُّ 
ــاء« اختصــاص  ــْوٍم َعاُشــوَرا و کُلُّ َأْرٍض کَْرَب َی
ــد  ــه یزی ــدارد، همان طــور ک ــان ن ــک زم ــه ی ب
ــزود:  ــت، اف ــی نیس ــان خاص ــه زم ــوط ب مرب
فرهنــگ  مقابــل  در  کنیــم  ســعی  بایــد 

ــیم. ــیار باش ــان هوش ــان و ظالم طاغوتی
ــی  ــل، روحان ــام راح ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
مجاهــد و انقابــی قهــار بودنــد کــه توانســتند 

قوانیــن دیــن را اجــرا و دشــمنان 
ــا  ــد و ب ــرون کنن ــور بی را از کش
ــتیبانی  ــود و پش ــدت خ مجاه
ابرقــدرت  دو  هیمنــه  مــردم 
شــرق و غــرب را درهــم شــکنند 
امـــام راحـــل   اظهــار کـــرد: 
اســام را بــه مــردم معرفــی 
کردنــد کــه دارای ارکانــی ماننــد 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. بایــد 
ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــود در جامع ــعی ش س
ــا همــکاری هــم مــردم  اجــرا شــود و همــه ب
 را بــه خوبــی دعــوت و از بــدی بــر حــذر 

دارند.
آیــت هللا نــوری همدانــی بــا بیــان اینکــه 
خــدای متعــال انســان را خلــق کــرد و در 
کنــار او ۱۲۴ هــزار پیامبــر قــرار داد تــا از ایــن 
ــت:  ــد، گف ــت کن ــر را هدای ــد بش ــق بتوان طری
مربیــان الهــی آمده انــد تــا بــه وســیله قوانیــن 
ــد و او  ــه تکامــل رهنمــود کنن ــی بشــر را ب اله
را از مســیر جهالــت و گمراهــی نجــات دهنــد 
راه هدایــت  تنهــا  بفهماننــد  انســان  بــه   و 
و رســیدن بــه کمــال، لبیــک گفتــن بــه نــدای 

انبیــا)ع( اســت. ایســنا

ــه  ــد توج ــت: بای ــرگان گف ــس خب ــابق مجل ــو س عض
ــان  ــد در جری ــی نبای ــای انتخابات ــه کاندیداه ــت ک داش
مناظــرات، هــر مســئله و طرحــی را کــه بیــان می شــود 
و نیازمنــد شفاف ســازی و روشــنگری اســت، بی جهــت 
دروغ و تهمــت بخواننــد و از پاســخ بــه آن امتنــاع ورزنــد؛ 
ایــن نــوع رفتــار هــم مغایــر بــا فلســفه مقولــه مناظــرات 

ــی و هــم خــاف ادب و اخــاق اســت.  انتخابات
ــین  ــه مدرس ــو جامع ــی، عض ــن ممدوح ــت هللا حس آی
ــرات  ــزاری مناظ ــه برگ ــاره ب ــا اش ــم، ب ــه ق ــوزه علمی ح
ــح  ــی و مصال ــع مل ــاظ مناف ــرورت لح ــی و ض انتخابات
عمومــی در این گونــه برنامه هــای انتخاباتــی و خــارج 
کــرد:  اظهــار  انصــاف،  و  اخــاق  مــدار  از  نشــدن 
ــی  ــرات انتخابات ــد در مناظ ــی بای ــای انتخابات  کاندیداه
ــوع  ــای متن ــب برنامه ه ــود در قال و گفت وشــنودهای خ
رقابتــی انتخاباتــی، صــدق گفتــار و قــول ســدید داشــته 
باشــند و مراعــات کننــد کــه بــه یکدیگــر اتهامــی را 

ــد. نســبت ندهن
ــه  ــرد: البت ــح ک ــرگان تصری ــس خب ــابق مجل ــو س  عض
بایــد توجــه داشــت کــه کاندیداهــای انتخاباتــی نبایــد در 
ــان  ــه بی ــر مســئله و طرحــی را ک ــرات، ه ــان مناظ جری
ــد شفاف ســازی و روشــنگری اســت،  می شــود و نیازمن
بی جهــت دروغ و تهمــت بخواننــد و از پاســخ بــه آن 
امتنــاع ورزنــد؛ ایــن نــوع رفتــار هــم مغایــر بــا فلســفه 

مناظــرات  مقولـــه 
ــم  ــی و ه انتخـاباتـ
خــاف ادب و اخــاق 

اســت. 
آیــت هللا ممدوحــی با 
ــت  ــه وضعی ــاره ب اش
ــرات و  نامطلوب مناظ
رقابت هــای انتخاباتی 
غــرب  دنیــای  در 
گفــت: در مناظــرات 

ــی گاه  ــورهای غرب ــه در کش ــی ک ــای انتخابات و رقابت ه
شــاهد هســتیم و اخبــار آن می رســد، مرزهــای اخــاق 
ــری  ــود؛ ام ــته می ش ــا گذاش ــانی زیرپ ــئونات انس و ش
کــه قطعــا بــا الگــوی اســامی مــا ســازگاری نــدارد و بــه 
هیچ وجــه نبایــد مناظــرات و رقابت هــای انتخاباتــی مــا 

ــد. ــته باش ــی داش ــکل غرب ــی از ش ــگ و بوی رن
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــین در پای ــه مدرس ــو جامع  عض
ــامی  ــام اس ــی در نظ ــای انتخابات ــات و رقابت ه انتخاب
ــق  ــد حقای ــات بای ــن انتخاب ــد الگــو باشــد؛ در ای مــا بای
بــر زبــان کاندیداهــا جــاری و بــه صــورت منصفانــه نقــاط 
ــود؛  ــته ش ــار گذاش ــتی ها کن ــو و رودربایس ــف بازگ ضع
ــاال  ــد ب ــز بای ــا نی ــل نامزده ــتانه تحم ــه آس ــن آنک ضم

ــزان باشــد. می

در  ظریــف  جــواد 
چهارمیــن همایــش 
بانکــی  و  تجــاری 
ایــران و اروپــا گفت: 
ــران  ــی ای ــازار مال ب
ــول  ــازار پ ــامل ب ش
بیمــه  و  ســرمایه 
بــه عنــوان یکــی 
زیرســاخت های  از 
ــا و رشــد  ــی بق اصل
اقتصــادی کشــور در طــول بحــران هســته ای، هــدف 
اصلــی تحریم هــای ظالمانــه بــود و از آنجــا کــه 
اقتصــاد ایــران، یــک اقتصــاد بانک محــور اســت 
طراحــان تحریــم برنامــه ویــژه ای بــرای فلــج کــردن 
ایــن بخــش کلیــدی اقتصــاد ایــران طراحــی کردنــد 
ــه  ــه زدن ب ــا ضرب ــه ب ــد ک ــف بودن ــی واق ــه خوب و ب
ــات  ــردن ارتباط ــی کشــور و محــدود ک سیســتم بانک
ــه  ــه طــور همزمــان دو آســیب جــدی ب بانکــی آن، ب

اقتصــاد کشــور وارد می کننــد.
وزیــر امــور خارجــه کشــور افــزود: نمونــه دیگــر 
مصــادره حــدود ۲ میلیــارد دالر و ضبــط بیــش از 
ــوی  ــزی از س ــک مرک ــع بان ــارد دالر از مناب ۱.۵ میلی
ایــاالت متحــده آمریــکا بــود کــه حتمــا یــک راهزنــی 

ــر  ــاید اگ ــی ش ــی رود؛ ول ــمار م ــه ش ــی ب بین الملل
مدیــران مفهــوم کاغــذ پــاره را بهتــر درک و بــه موقــع 
ــن  ــز ای ــد، هرگ ــدام می کردن ــت اق ــا درای ــه ب و البت
مبلــغ و مــوارد مشــابه در دســترس آمریکایی هــا 
ــزی در  ــک مرک ــی رود بان ــد م ــت؛ امی ــرار نمی گرف ق
ــرار  ــردم ق ــار م ــات را در اختی ــب جزئی ــان مناس زم

ــد. ده
ــده  ــای اعمال ش ــن تحریم ه ــزود: کلیدی تری  وی اف
ــور را  ــی کش ــتم مال ــا و سیس ــران، بانک ه ــه ای علی
هــدف گرفتــه بــود و بــه طــور کلــی بحث هــای مالــی 
ــته ای را  ــرات هس ــی از مذاک ــش مهم ــی، بخ و بانک
بــه ایــن دلیــل تشــکیل داد؛ ولــی اکنــون مذاکــرات 
ــی  ــع قانون ــع موان ــه رف ــر ب ــته ای منج ــخت هس س
ــی  ــتم مال ــای سیس ــش پ ــا از پی ــی از تحریم ه  ناش
ــدی  ــل بدعه ــه دلی ــه ب ــد؛ اگرچ ــور ش ــی کش و پول
آمریــکا کــه امیدواریــم شــرکای اروپایــی مــا بــا 
ــود از آن  ــردی خ ــدت و راهب ــع درازم ــه مناف ــه ب توج
عبــور کننــد، هنــوز بــا عــادی شــدن کامــل اوضــاع در 
ایــن حــوزه فاصلــه داریــم، ولــی بــا جرئــت می تــوان 
گفــت کــه اکنــون تــا حــد زیــادی از ُبعــد قانونــی، بــه 
ــی در  ــته ایم و حت ــم بازگش ــش از تحری ــرایط پی ش
ــم  ــش از تحری ــه شــرایط پی ــز، ب ــی نی حــوزه عملیات

ــجو ــده ایم. دانش ــک ش نزدی

ســردار ســرتیپ حســین دهقــان 
پشـتیبانـــی  و  دفـــاع  وزیــــر 
حاشــیه  در  مســلح،  نیروهــای 
برگــزاری کنفرانــس بین المللــی 
امنیــت در مســکو در گفت وگــو 
»آر.تــی«  خبــری  شــبکه  بــا 
ــا  ــکا را ب ــا آمری ــط ب ــت رواب تقوی
ــت. ــن دانس ــنگتن غیرممک ــی واش ــت کنون ــود سیاس وج

ســردار دهقــان گفــت: آمریــکا اینجــا و آنجــا دخالــت 
باشــد  طــرف گفت وگویــی  یــک  نمی توانــد  و  می کنــد 
ــد. فکــر می کنیــم  ــط تــاش می کن ــرای تقویــت رواب کــه ب
آمریــکا اگــر سیاســت هایش را تغییــر بدهــد و ماننــد ســایر 
کشــورها شــود، آنــگاه می تــوان از تقویــت روابــط صحبــت 

کــرد.
ــی  ــت فعل ــا در وضعی ــرد:  ام ــد ک ــران تأکی ــاع ای ــر دف وزی

]آمریــکا[، شــریکی بــرای مــا شــمرده نمی شــود.
ــران بســیار روشــن  ــوان کــرد: سیاســت خارجــی ای وی عن
ــد  ــور متعه ــت کش ــه سیاس ــز ب ــور نی ــت و رئیس جمه اس

اســت.
 ســردار دهقــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: برخــی فکــر 
ــد؛  ــر بگذارن ــران تأثی ــات ای ــر انتخاب ــد ب ــد می توانن می کنن
امــا ایــن غیرممکــن اســت. ملــت ایــران آگاه اســت                    

و دشــمنانش را می شناســد. میــزان

سرلشــکر رحیــم صفوی، دســتیار 
ــار  ــوا، اظه ــده کل ق ــی فرمان عال
داشــت: امــروز بیــش از ۲۵ هــزار 
نفــر بــه ایــن مــکان مقــدس 
آمده انــد تــا اول افتتاحیــه بــزرگ 
ــزار  ــور را برگ ــان ن ــای راهی اردوه
کننــد و دوم از رشــادت های جوانــان 

ــق  ــازی دراز ح ــات، ب ــه در عملی ــوم ک ــرز و ب ــن م ــور ای غی
ــد.   ــی کنن ــاندند، قدردان ــروزی رس ــه پی ــل را ب ــه باط علی

 وی ادامــه داد: وقتــی کــه رژیــم بعــث عــراق بــا چندیــن 
لشــکر بــه ایــن منطقــه هجــوم آورد، گمــان نمی بــرد ارتــش 
ــه  ــه این گون ــور منطق ــایر سلحش ــیج و عش ــپاه و بس و س
ــاع  ــور دف ــام و کش ــان اس ــی از کی ــدگار و به یادماندن مان

کننــد.  
 سرلشــکر صفــوی اظهــار داشــت: پیــام ایــن حضــور حــدود 
ــمنان  ــرای دش ــات ب ــه ارتفاع ــود ب ــری در صع ــزار نف ۳۰ ه
خارجــی به ویــژه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی و همــه 
ــتادگی  ــام ایس ــیان، پی ــل داعش ــیرخواران  مث ــزدوران ش م
ــق  ــرای تحق ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــت اس ــدار و صاب و اقت
اســتراتژی امــام راحــل کــه فرمودنــد در راه قــدس از کربــا 
ــان و  ــراق و لبن ــه ع ــش را ب ــت و آرام ــن امنی ــذرد، ای می گ

ســوریه برســانیم. دانشــجو

آیت هللا نوری همدانی:

حضور حداکثری در انتخابات، پشتیبانی از انقالب و اسالم است

عضو سابق مجلس خبرگان: 

مناظره کنندگان باید آستانه تحمل خود را باال ببرند 

ظریف:

آمریکا، راهزن بین المللی است

وزیر دفاع:  

برقراری رابطه با آمریکا غیرممکن است 
دستیار عالی فرمانده کل قوا:

امیدواریم امنیت به عراق و سوریه برسد 

حتما بخوانید!
قاچاق کاال از مبادی قانونی یکشنبه  10  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  416  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

هشدار به مسئوالن                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــوزاد را  ــد ن ــس فرمودن ــت عمی ــماء بن ــه اس ــر ب پیامب
 خدمــت ایشــان بیاورنــد؛ زمانــی کــه المــاس وجــود را 
در دامــان پــر مهــر و محبــت نبــوت گذاشــتند، حضــرت 

در گــوش مبارکــش اذان و اقامــه خواندنــد.
ــد  ــالگی در مه ــت س ــا هف ــین)ع( ت ــام حس آری، ام
ــاز را از  ــراره های نی ــزاران ش ــد و ه ــزرگ ش ــوت ب نب
ــار  ــال در کن ــی س ــرد و س ــت ک ــوت دریاف ــود نب وج
ــت. ــه اس ــهامت آموخت ــازی و ش ــرار، جانب ــدر ک حی

امــام عارفــان، 10 ســال در کنــار بــرادر بزرگــوارش 
ــر  ــه مظه ــود ک ــوده و خ ــی را نم ــن همراه جاودانه تری
عشــق اســت، یــک دهــه امامــت را بــر زمیــن و 

بازتــاب می دهــد. آســمان 
ایــن چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات روزی کــه متولــد 
ــاد  ــا فری ــرد ت ــم دســتور می گی می شــود، خــازن جهن
درد شــعله های آتــش را خامــوش کنــد و رضــوان 
ــه اواج  ــت را ب ــه جن ــر می شــود ک ــان بهشــت ام نگهب
ــد  ــه حم ــته ب ــتگان صف بس ــد و فرش ــن کن ــور مزی ن

ــد. ــروردگار می پردازن ــر پ ــبیح و تکبی تس
در اینجــا از خطبــه ای از آن امــام همــام خوشــه چینی 
می کنیــم؛ ســرور آزادگان جهــان، اندکــی پیــش از 
ــی  ــاس و تاریخ ــه ای حس ــه، در خطب ــت معاوی هاک
در ســرزمین منــا بــه مســئوالن جامعــه اســامی 
نقــش  اجتمــاع  در  کــه  حاکمانــی  و  عالمــان  و 
مؤثــری داشــتند، امــا دربــاره خدمت رســانی بــه 
کوتاهــی  جامعــه  نیازمنــدان  و  محرومــان  فقــرا، 
می کردنــد ســخنانی هشــداردهنده بیــان فرمودنــد 
ــادآور  ــان ی ــه آن ــه ب ــن زمین ــی را در ای ــکات مهم  و ن

شدند.
ــع  ــه تضیی آن حضــرت در بخشــی از ســخنان خــود ب
حقــوق مســتضعفان و محرومــان جامعــه اشــاره 
می فرماینــد و از بی توجهــی مســئوالن جامعــه بــه 
مســائل خدماتــی انتقــاد می کننــد و می فرماینــد:

»فامــا حــق الضعفــاء فضیعتــم وامــا حقکــم بزعمکــم 
ــا  ــم به ــوه، وال نفســا خاطرت ــاال بذلتم ــا م ــم، ف فطلبت
للــذی خلقهــا و العشــیرة عادیتمــوه فــی ذات هللا  
انتــم تتمنــون علــی هللا جنتــه ومجــاورة رســله وامانــا 

ــه؟!« مــن عذاب
حــق  جامعــه![  مســئوالن  و  بــزرگان  ای  ]شــما 
ضعیفــان را پایمــال کردیــد و آنچــه را حــق خــود تصــور 
ــه مالــی  ــد؛ ولــی در راه خــدا ن می کردیــد طلــب کردی
ــد  ــره انداختی ــه مخاط ــان را ب ــه جانت ــیدید و ن بخش
ــدا  ــای خ ــرای رض ــود ب ــتگان خ ــوام و بس ــه از اق و ن
بریدیــد. آیــا ]بــا ایــن پرونــده ســیاه و اعمــال زشــت[ 
بهشــت خداونــد و همجــواری پیامبــران او را آرزو 
می کنیــد و بــا ایــن حــال می خواهیــد از عــذاب خــدا 

ــد؟!« ــان بمانی در ام
ســاالر شــهیدان در فــراز دیگــری از کلمــات بیدارگرانــه 
ــامان  ــف بار و نابس ــت اس ــه وضعی ــود ب ــده خ و کوبن
ــد: ــد و می فرماین ــارگان می پردازن ــتضعفان و بیچ مس

»وقــد تــرون عهــود هللا منقوضــة فــا تفزعــون وانتــم 
لبعــض ذمــم آبائکــم تقرعــون وذمــة رســول هللا 
ــن  ــی المدائ ــن ف ــم والزم ــی والبک ــورة، و العم مخف
ــون والمــن  ــة الترحمــون و الفــی منزلتکــم تعمل مهمل
عنــد  والمصانعــة  وباالدهــان  تعنــون  فیهــا  عمــل 

ــون.«  ــة تامن الظلم
الهــی شکســته  پیمان هــای  شــما می بینیــد کــه 
می شــود، ولــی هیــچ فریــاد نمی کشــید؛ در حالــی کــه 
ــفته خاطر  ــان آش ــای پدرانت ــی از پیمان ه ــرای بعض ب
می شــوید. اینــک پیمان هــای رســول خــدا صلــی 
گرفتــه  قــرار  بی اعتنایــی  مــورد  آلــه  و  علیــه   هللا 
و نابینایــان و اشــخاص کــر و زمینگیــر در همــه شــهرها 
ــد  ــم نمی کنی ــان رح ــه آن ــد؛ ب ــت مانده ان  بی سرپرس
و مطابــق شــان و منزلــت خــود عمــل نمی کنیــد و بــه 
ــی  ــد، توجه ــت می کنن ــن راه خدم ــه در ای ــانی ک کس
ــتمکاران  ــا س ــازش ب ــی و س ــا چرب زبان ــد و ب نداری

ــد.« ــرار داده ای خــود را در حاشــیه امــن ق
امــام حســین علیه الســام خــودداری از رســیدگی بــه 
محرومــان و نیازمنــدان را از بدتریــن صفــات حاکمــان 

ــد: ــواره می فرمودن ــتند و هم می دانس
»شــر خصــال الملــوک: الجبــن مــن االعــداء والقســوة 

علــی الضعفــاء والبخــل عنــد االعطــاء.«  
دشــمنان   از  تــرس  حاکمــان،  صفــات  بدتریــن 
قســاوت بــر ضعیفــان و خــودداری از بخشــش در 

عطاســت.« موقــع 
ــش  ــی خوی ــای عمل ــر حمایت ه ــاوه ب آن حضــرت ع
ــه  ــر ضــرورت خدمت رســانی ب از محرومــان جامعــه ب
نیازمنــدان تاکیــد داشــتند و در گفتارهــا و اشعارشــان 

ــد. ــراز می کردن ــود را اب ــاد خ ــن اعتق ای

امام رضا)ع( و کرامت های انسانی                                
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علی حاجیانجانشین سردبیر

ــا  ــادی ب ــان های زی ــامی انس ــت اس ــره حکوم در دای
دیدگاه هــا و ســائق و حتــی اعتقــاد ات مختلفــی 
زندگــی می کننــد؛ لــذا مســئوالن بایــد متوجــه رفتــار و 
عملکــرد خــود در توجــه بــه کرامــت انســان ها باشــند.  
و  کارگــزاران  وظایــف  رضــا)ع(  امــام  دیــدگاه  از 
دســت اندرکاران نظــام اســامی در برخــورد بــا بــرادران 
مســلمانان خاصــه نمی شــود و آنــان بایــد بــرای 
تمامــی انســان های تحــت قلمــرو خــود صــرف نظــر 
ــل شــوند  ــد، کرامــت قائ ــه دارن ــرام و مســلکی ک از م
ــد. ــراد غیرمســلمان را هــم در نظــر بگیرن و حقــوق اف
ایــن دقــت و تأکیــد تــا آنجاســت کــه امــام رضــا)ع( 
ــز  ــی ج ــه دین ــی ک ــرد ذّم ــک ف ــد ی ــازه نمی دهن اج
ــور  ــا ام ــدش را ب ــرده، آزادی فرزن ــار ک ــام اختی اس
ــه  ــرم اینک ــه ج ــد و آزادی اش ب ــه کن ــادی معاوض م
گرســنه اســت محــدود شــده و مجــاز نمی داننــد 
ــرده و  ــع احتیاجــات اقتصــادی کســی ب ــه رف ــه بهان ب

ــود. ــلب ش ــدادای او س ــارات خ اختی
زکریــا فرزنــد آدم می گویــد: از حضــرت امــام رضــا)ع( 
ــه )غیرمســلمان ســاکن  پرســیدم مــردی از اهــل ذّم
ــر و گرســنگی  ــه فق ــه ب در ســرزمین های اســامی( ک
ــدم  ــدش را آورد و گفــت فرزن ــود، فرزن ــا شــده ب مبت

مــال تــو، او را خــوراک بــده و او بــرده تــو باشــد.
 امــام فرمودنــد: )انســان( آزاد خریــده و فروختــه 
ــان  ــت. از ذمّی ــو نیس ــته ت ــن کار شایس ــود؛ ای نمی ش

ــود. ــد ب ــز روا نخواه نی
ــی  ــه گدای ــی ب ــالخورده نابینای ــرد س ــد م ــل کرده ان نق
ایــن  بــود. حضــرت علــی)ع( پرســید:  مشــغول 

کیســت؟
 گفتند: ای امیر مؤمنان)ع(! مردی نصرانی است. 

چنــدان کار  او  از  فرمودنــد:  پرهیــزکاران  امــام  آن 
ــه او  ــال ب ــد؛ ح ــوان ش ــال و نات ــا کهنس ــیدید ت کش
بیت المــال  از  را  مخارجــش  نمی دهیــد؟!  چیــزی 

مســلمین بدهیــد.
منطــق آن حضــرت در نامــه ای بــه مالــک اشــتر ایــن 
ــر  ــا نظی ــو هســتند ی ــی ت ــرادر دین ــا ب اســت: مــردم ی
نوعــی تــو و نیــز امــام حســین)ع( تأکیــد می کردنــد: 
کار نیــک همچــون رگبارهــای تنــد اســت کــه همــه را 

ــرد.  ــر می گی در ب
ــه  ــت ک ــز اس ــه چی ــد: س ــادق)ع( فرموده ان ــام ص  ام
ــه از  ــد هم ــد )و بای ــاز دارن ــا نی ــردم بدان ه ــام م تم

ــاه. ــت و رف ــت، عدال ــوند(؛ امنی ــوردار ش ــا برخ آن ه
ــل  ــرم)ص( نق ــر اک ــا)ع( از پیامب ــام رض ــرت ام حض
ــدا  ــه خ ــان ب ــس از ایم ــدی پ ــد: اوج خردمن کرده ان
دوســتی بــا مــردم و نیکــوکاری بــه هــر انســان 

نیکــوکار و بــدکاری اســت. 
علی بن شــعیب  بــه  خطــاب  فــروزان  فــروغ  آن 
فرمودنــد: کســی از همــه مــردم بهتــر زندگــی می کنــد 

ــند. ــریک باش ــی او ش ــران در زندگ ــه دیگ ک
امــام رضــا)ع( از اجــداد خــود از امــام علــی)ع( نقــل 
ــرم)ص(  ــر اک ــه پیامب ــلمانان ب ــه مس ــت ک ــرده اس ک
گفتنــد: ای فرســتاده الهــی اگــر کســانی را کــه در حوزه 
قــدرت تــو هســتند، در پذیــرش اســام مجبــور کنــی، 
نفــرات مــا زیادتــر می شــود و در برابــر دشــمنان قــوی 

می شــویم.
 پیامبــر فرمودنــد: مــن هیــچ گاه بــا انجــام دادن کاری 
ــیده  ــتوری نرس ــاره اش دس ــت و درب ــت اس ــه بدع ک
ــن از  ــت؛ م ــم رف ــه نخواه ــدار خــدای بلندمرتب ــه دی ب

ــان نیســتم. زورگوی
یاســر می گویــد: نامــه ای از نیشــابور بــه ایــن مضمــون 
بــه مأمــون رســید: مــردی مجوســی در لحظــات آخــر 
ــی اش  ــادی از دارای ــوال زی ــرده ام ــت ک ــی وصی زندگ
را میــان بینوایــان تقســیم کننــد. قاضــی نیشــابور 
ــرده اســت.  ــان مســلمانان تقســیم ک ــوال را می آن ام
مأمــون خطــاب بــه امــام رضــا)ع( گفــت: ســرورم! در 

این بــاره چــه می فرمائیــد؟
 امــام فرمــود: )اگرچــه( مجوســیان بــه بینوایــان 
ــه آن  ــه ای ب ــا[ نام ــد، ]اّم ــزی نمی دهن ــلمان چی مس
قاضــی بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیات هــای 
ــد.  ــی بده ــان مجوس ــه بینوای ــردارد و ب ــلمانان ب مس
ایــن شــیوه امــام رضــا)ع( و ســایر امامــان اســت کــه 
بایــد انســان ها را تکریــم کــرد و در هــر حــال کرامــت 

ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــانی را م انس

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

 رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس
در شورای نگهبان:

دوشنبه، آغاز مهلت 7 روزه
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
نمایندگــی  داوطلبــان  شــکایات  مهلــت  دربــاره 
میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
ــان از شــنبه 8  ــت ۳ روزه شــکایت داوطلب ــت: مهل گف
ــنبه ۱۱  ــت و از روز دوش ــده اس ــاز ش ــت ماه آغ اردیبهش
ــرای  ــان ب اردیبهشــت نیــز مهلــت 7 روزه شــورای نگهب

ــود. ــاز  می ش ــکایات آغ ــه ش ــیدگی ب رس
وی اظهــار داشــت: نتایــج رســیدگی بــه شــکایات 
ــگ پــس از اتمــام بررســی ها اعــام  ــان بی درن داوطلب
خواهــد شــد و ایــن بــه منزلــه نظــر قطعــی و غیرقابــل 
صاحیــت  دربــاره  نگهبــان  شــورای  تجدید نظــر 
داوطلبــان کاندیداتــوری در انتخابــات میــان دوره ای 
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی خواهــد بــود.

شــورای نگهبــان طــی اطاعیــه ای اعــام کــرد: آن 
عــده از داوطلبــان نمایندگــی اولیــن میــان دوره ای 
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی کــه صاحیــت 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــی م ــل قبل ــا در مراح ــی آن ه داوطلب
گرفتــه و بــر اســاس نظــر شــورای نگهبــان صاحیــت 
ــود را  ــکایت خ ــد ش ــت، می توانن ــده اس ــا رد ش آن ه

ــارس ــد. ف ــل دهن تحوی

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

قاچاق کاال از مبادی قانونی
ــهر  ــردم خمینی ش ــده م ــی، نماین ــواد ابطح ــید محمدج س
ــده  ــه پدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس شــورای اســامی، ب در مجل
بیــکاری در کشــور بــه دلیــل نبــود مدیریــت درســت و نبــود 
ــال  ــت: س ــار داش ــت، اظه ــه اس ــای جامع ــخیص نیازه تش
گذشــته در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، عملکــرد اقــدام و عمــل 
ــری  ــام معظــم رهب ــل مق ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــوب نب مطل

ــد. ــرار دادن ــی ق ــاره اقتصــاد مقاومت شــعار امســال را دوب
ــا را  ــرد بانک ه ــه، قاچــاق کاال و عملک ابطحــی واردات بی روی
نیــز از عمده تریــن دالیــل پدیــده بیــکاری در کشــور قلمــداد 
کــرد و افــزود: قاچــاق کاال در کشــور، اکنــون از شــکل پنهــان 

بــه آشــکار و از مبــادی قانونــی اجرایــی می شــود.
ــار  ــل ب ــه عام ــر س ــت تاثی ــاق تح ــت: قاچ ــان داش وی بی

تعرفــه، بیــکاری و فســاد در کشــور شــکل می گیــرد.
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس ادامــه داد: قاچــاق 
ــر فســاد، رشــوه                     ــی نظی ــا عوامل ــه صــورت مســتقیم ب کاال ب

ــا و پولشــویی در ارتبــاط اســت. ایمن

ــس آب  ــتین کنفران ــی در نخس ــاس عراقچ ــید عب س
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه در ات ــازی ک مج
کشــاورزی ایــران برگــزار شــد، دیپلماســی آب را 
ــر تعامــات کشــورها و سیاســت  بخــش جدایی ناپذی
ــای  ــورها در حوضه ه ــت: کش ــت و گف ــی دانس خارج
آبریــز مشــترک، گزینــه ای جــز همــکاری ندارنــد.وی 

افــزود: تصــور اینجانــب بــر آن اســت کــه ایــن حقیقت 
ــه درســتی از ســوی جامعــه، اعــم از بیشــتر مــردم  ب
و حتــی نخبــگان بــه درســتی درک نشــده و بنابرایــن 
معتقــدم تــا زمانــی کــه درک عمیقــی در جامعــه 
ــی  ــاده حیات ــن م ــت ای ــاره ارزش و اهمی بشــری درب
شــکل نگیــرد و رونــد کمبــود آب بــه عنــوان خطــری 
ــه  ــم آب، ب ــورهای ک ــرای کش ــط ب ــه فق ــی و ن جهان
ــه  ــر دامن طــور ملمــوس مــورد توجــه واقــع نشــود، ب
ــزوده شــده و مســیر  ــی اف بحران هــا و تنش هــای آب
ــه  ــدی مواج ــای ج ــا ناهمواری ه ــری ب ــعه بش توس

خواهــد شــد.

تربیــت شــهروندان  و  آمــوزش  یــادآور شــد:  وی 
مدنــی  جوامــع  متنــوع  و  متعــدد  شــبکه های  و 
درخصــوص اصــول نظــم و انتظــام سیاســت های 
ــش  ــیوه افزای ــی آب، ش ــی و کیف ــت کم ــی، وضعی آب
ــد  ــور و مانن ــای آب مح ــا و پروژه ه ــره وری، طرح ه به
ــد محســوب  ــک اطاع رســانی هدفمن آن، ضــرورت ی

می شــود. 
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــور خارج ــام وزارت ام ــن مق ای
بایــد  همه جانبــه  و  هدفمنــد  اطاع رســانی  ایــن 
جامعــه را بــه ایــن درک محــوری هدایــت کنــد کــه آب 
ــل توانبخــش توســعه  ــات، عام ــه حی ــوان مای ــه عن ب

اجتماعــی، منبــع رفــاه و پیشــرفت و باالخــره عاملــی 
ــرار  ــران ق ــت بح ــکاری، در وضعی ــح و هم ــرای صل ب

دارد.
ــی  ــرای عقب افتادگ ــی ب ــران آب را عامل ــی بح عراقچ
و مناقشــه  بی ثباتــی  از همــه مهم تــر  و  پســرفت 
همــه بشــریت دانســت و گفــت: در ایــن مســیر 
ــوردار  ــا غیربرخ ــوردار ی ــور های برخ ــن کش ــی بی تفاوت
از منابــع آبــی وجــود نــدارد. وی تصریــح کــرد: 
ــوف  ــد معط ــران آب می بای ــاره بح ــی درب آگاهی بخش
ــد  ــک باشــد و بتوان ــای بافصــل و نزدی ــه چالش ه ب
ــت  ــر امنی ــران آب ب ــاب بح ــل اجتن ــب غیرقاب عواق
اجتماعــی، ثبــات سیاســی و پایــداری محیــط زیســت 
در ســطوح کشـــوری، منطقــه ای و بیـن المللـــی را 

ــا ــد. ایرن ــن کن ــریح و تبیی تش

معاون وزیر خارجه:

کشورها در حوضه های آبریز مشترک، گزینه ای جز همکاری ندارند 
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جمهــوری  ریاســت   انتخابــات   ،۱۳۹6 اردیبهشــت   ۲۹
ــامی  ــوراهای اس ــات ش ــن دوره انتخاب ــم و پنجمی دوازده

شــهر و روســتا برگــزار می شــود. 
6 کاندیــدای کارزار انتخــاب رئیس جمهــوری طــی ســخنانی 

بــاز هــم از مواضــع خــود گفتنــد. بــا مــا همــراه باشــید.
    رئیسی: بحران امروز، بیکاری است

ســید ابراهیــم رئیســی در حاشــیه ضبــط برنامــه تبلیغاتــی 
ــی گفــت: اگــر کســی نگــران بحــران و  خــود در رســانه مل
ــا  ــد این ه ــد بدان ــت، بای ــور اس ــد آن در کش ــگ و مانن  جن
 بحـــران است؛ یعنی بحران اجتماعی ناشی از جمعیت بیکار 
و آســیب های اجتماعــی ناشــی از آن، کــه بایــد نگــران بــود 

و از آن عبــور کــرد.
ــون واحــد  ــک میلی ــت: ایجــاد ســاالنه دســت کم ی وی گف
مســکونی و یــک میلیــون ازدواج را بــا توجــه بــه امکانــات 

ــم. ــروری می دان ــر و ض ــور، امکان پذی ــی کش کنون
ــا از  ــرداری م ــه ســهم بهره ب ــن پرســش ک ــا طــرح ای وی ب
دریــا چــه میــزان اســت، گفــت: میــزان بهره بــرداری بعضــی 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــا، ۵۰ درص ــی از دری ــورهای اروپای کش
ایــن کشورهاســت؛ در حالــی کــه ســهم مــا از ۳۰۰۰ کیلومتــر 
دریــا در مجــاورت کشــورمان، صرفــا ۱.۵ تــا ۲ درصــد اســت. 

ــت. ــورمان اس ــی کش ــای خال ــا ظرفیت ه این ه
و  باغــداری  کشــاورزی،  رئیســی گفــت: گســترش کار 
حــوزه  تهدیــدات  تبدیــل  نیــز  و  از خدمــات   بســیاری 
محیــط زیســت بــه فرصــت از بخش هایــی اســت کــه 

می تــوان بــا اســتفاده از آن اشــتغال زایی کــرد.
او بــا بیــان اینکــه برخــی آقایــان در تعریــف شــغل 
کســانی را شــاغل می داننــد کــه هفتــه ای یــک ســاعت کار 
می کننــد، بیــان کــرد: کــدام یــک از مــردم، ایــن تعریــف را 
قبــول دارنــد؟ مــا شــغل کســانی را کــه هفتــه ای یکــی، دو 

ــم. ــص می دانی ــتند، ناق ــاغل هس ــاعت ش س
رئیســی تصریــح کــرد: البتــه در موضــوع آمــار واقعــی 
ــا  ــود و م ــرح نمی ش ــت مط ــا درس ــی آماره ــکاری، بعض بی
ــه فــرض اینکــه  ــا ب دچــار نوعــی محرمانگــی شــده ایم؛ ام
ــدود ۴  ــکاران ح ــمار بی ــم، ش ــر بگیری ــی را درنظ ــار کنون آم
ــص   ــاغل ناق ــاب مش ــا احتس ــه ب ــت ک ــر اس ــون نف میلی

ــود. ــر می ش ــون نف ــدود 6 میلی ــان ح ــمار آن ش
ــکار را حــدود ۴۰  ــان تحصیلکــرده بی ــی جوان ــار کنون وی آم
درصــد و آمــار جوانــان غیرتحصیلکــرده بیــکار را حــدود ۲۹ 
درصــد دانســت و گفــت: اگــر کســی نگــران بحــران و جنــگ 
ــران  ــا بح ــد این ه ــد بدان ــت، بای ــور اس ــد آن در کش و مانن
اســت؛ یعنــی بحــران اجتماعــی ناشــی از جمعیــت بیــکار و 
ــود  ــد نگــران ب آســیب های اجتماعــی ناشــی از آن، کــه بای

و از آن عبــور کــرد.
رئیســی گفــت: یقیــن بدانیــد کشــور مــا از همــه کشــورهای 
جهــان، امن تــر اســت و خواهــد بــود؛ مــردم را از چیزهــای 
دیگــر نترســانید؛ چنیــن مشــکاتی اســت کــه هــر خانــواده 
ــی  ــند؛ یعن ــت می کش ــت و از آن خجال ــه اس ــا آن مواج ب
وجــود پســران و دخترانــی کــه مــدرک تحصیلــی در اختیــار 

دارنــد، امــا شــغل ندارنــد.
    میرسلیم: سرو سامان دادن به معیشت مردم

مصطفــی میرســلیم در تشــریح دو اولویــت اصلــی خــود در 
ــت های  ــت: سیاس ــوری گف ــت جمه ــات ریاس کارزار انتخاب
ــر  ــرمایه گذاری منج ــش س ــه کاه ــورم ب ــار ت ــت در مه دول
شــد و بــه معیشــت مــردم فشــار آمــد و بیــکاری رشــد کــرد.  

وی مشــکات اقتصــادی کشــور را برگرفتــه از ۱۵ ســال 
اخیــر دانســت و گفــت: راهــی را کــه دولــت یازدهــم اتخــاذ 
ــن  ــن رفت ــود و از بی ــت رک ــدید حال ــه تش ــر ب ــرده، منج ک

ــت. ــده اس ــب و کار ش ــق کس رون
 نامــزد حــزب موتلفــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
خاطرنشــان کــرد: الزم اســت موجبــات رونــق گرفتــن 
تولیــد و اشــتغال را فراهــم کنیــم و درنتیجــه ایــن دو امــر، 

ــد. ــدا می کن ــامان پی ــر و س ــردم س ــت م معیش
    هاشمی طبا: رفع معضل بیکاری

دوازدهمیــن  کاندیــدای  هاشــمی طبا،  مصطفــی   ســید 
صنعــت گردشــگری  دربــاره  جمهــوری،  ریاســت   دوره 
ــت:  ــار داش ــا آن اظه ــکاری ب ــل بی ــع معض ــی رف و چگونگ
مــن همچنــان کــه قبــا نیــز تأکیــد داشــتم معتقــدم 
اقداماتــی بایــد در صنعــت و کشــاورزی صــورت بگیــرد؛ امــا 
 نمی توانیــم معضــل بیــکاری را در ایــن دو مقولــه حــل             

کنیـم.
ــر  ــا فعال ت ــد ب ــکاری می توان ــل بی ــع معض ــزود: رف وی اف
کــردن بخــش صنعــت گردشــگری حــل شــود کــه نیازمنــد 

اقدامــات در حــوزه ارتبــاط خارجــی و داخلــی اســت. 

ــر کــردن صنعــت  ــن  حــال معتقــد اســت فعال ت وی در عی
ــه یــک کار جهشــی بــرای رفــع معضــل  گردشــگری نیــاز ب

ــکاری دارد. بی
    روحانی: راستگویی و شفافیت

ریاســت  انتخابــات  داوطلــب  روحانــی،  حجت االســام 
جمهــوری، در جمــع مــردم کرمــان بــا بیــان اینکــه قــرار مــا 
بــا مــردم در ســفرها ایــن بــود قولــی بدهیــم کــه قابــل عمل 
ــه افتتــاح برســد، گفــت: حــاال  ــا پایــان دولــت ب باشــد و ت

ــد. ــاح نکنی ــد افتت می گوین
ــم  ــا ه ــا از روز اول ب ــه داد: م ــی ادام حجت االســام روحان
تصمیــم گرفتیــم بــا راســتگویی و شــفافیت مســیر اعتــای 
کشــور را ادامــه دهیــم. اگــر دروغ جــای خــود را پیــدا کنــد، 
پیشــرفت از ایــن کشــور رخــت می بنــدد. مــا ســال ها آمــار 
نادرســت و حرف هــای دروغ شــنیدیم و دیدیــم کشــور مــا 
در مســیر پرتــگاه قــرار گرفــت. امــروز کشــور آمــاده شــنیدن 

دروغ جدیــد نیســت.
وی افــزود: مــا غیــر از ســرمایه داخلــی می خواهیــم 
ســرمایه خارجــی را هــم بــه کشــور بیاوریــم  تــا بــرای مــردم 

ــم. ــاد کنی ــغل ایج ــان ش و جوان
    جهانگیری: صحبت های صادقانه

اســحاق جهانگیــری، کاندیــدای دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ــی  ــره تلویزیون ــتین مناظ ــاره نخس ــوری، درب ــت جمه ریاس
اظهــار داشــت: مناظــره خوبــی بــود. ســواالتی مطــرح شــد 
و مــا هــم نظــرات خــود را مطــرح کردیــم. امیــدوارم همــه 
بتوانیــم بــا و صحبت هــا و اقداماتــی کــه انجــام می دهیــم 
و اقداماتــی کــه صداوســیما دارد انجــام می دهــد، بــه 
ــک  ــات کم ــا و انتخاب ــردم از کاندیداه ــی م ــش آگاه افزای
ــت  ــد در جه ــاش کنن ــد ت ــا بای ــه نامزده ــه هم ــم؛ البت کنی

ــد. افزایــش آگاهــی مــردم کار کنن
وی تصریــح کــرد: بنــده همیشــه تاشــم ایــن بــوده آنچــه 
ــا در  ــران ی ــت ای ــم و منفع ــخیص می ده ــه تش را صادقان
ــان  ــا در می ــا آن ه ــت، ب ــران اس ــردم ای ــع م ــتای مناف راس
ــه  ــرده ام ک ــاش ک ــتا ت ــن راس ــم در ای ــون ه ــذارم؛ اکن بگ
مطالــب را صادقانــه بــه مــردم بگویــم و امیــدوارم ســخنی 

ــم بنشــیند. ــر دل ه ــه از دل برخاســته، ب ک
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ــدگان  ــیاری از رانن ــان بس ــی می ــای اساس ــی از بحث ه یک
مصــرف نــوع بنزیــن اســت. در کشــور مــا در حــال حاضــر دو 
نــوع بنزیــن تحــت عنــوان بنزیــن معمولــی و بنزیــن ســوپر 

ــود. ــه می ش ــا ارائ در جایگاه ه

ــن  ــان و بنزی ــا قیمــت 1000 توم ــون ب ــی اکن ــن معمول  بنزی
ــد  ــود. هرچن ــه می ش ــان عرض ــت 1200 توم ــا قیم ــوپر ب س
ــان  ــط 200 توم ــن فق ــوع بنزی ــن دو ن ــت ای ــاف قیم اخت
اســت، امــا بســیاری از راننــدگان ترجیــح می دهنــد از 
بنزیــن معمولــی اســتفاده کننــد. چالــش اســتفاده از بنزیــن 
معمولــی یــا ســوپر، همچنــان یکــی از بحث هــای داغ 

ــت.  ــدگان اس رانن
در ایــن گــزارش ســعی کردیــم بــر اســاس اطاعــات علمــی 
و کارشناســی تولیدکننــدگان و تعمیــرکاران خــودرو بــه ایــن 
ــا  ــت ی ــر اس ــوپر بهت ــن س ــه بنزی ــم ک ــخ دهی ــؤال پاس س

ــی. معمول
    اکتان

ــان اســت.  ــی در عــدد اکت ــا معمول تفــاوت بنزیــن ســوپر ب
ســوختن  از  پیــش  ســوخت  شــدن  متراکــم  توانایــی 
خودبه خــودی را عــدد اکتــان می گوینــد. بــه زبــان ســاده تر 
هرچــه اکتــان یــک ســوخت بیشــتر باشــد، آن ســوخت در 
ــدد  ــت. ع ــر اس ــرب، مقاوم ت ــراق مخ ــده احت ــل پدی مقاب
اکتــان در بنزیــن معمولــی ۸۷ و در ســوپر ۹۵ اســت. 
ــگام  ــتفاده  از آن هن ــب و اس ــان مناس ــدد اکت ــتن ع دانس
ســوختگیری، امــری مهــم اســت کــه ســبب اســتفاده  بهینــه 
از موتــور و افزایــش عمــر مفیــد آن می شــود؛ توجــه بــه ایــن 
نکتــه دربــاره خودروهــای بــا نیــاز بــه اکتــان بــاال ضــرورت 
بیشــتری می یابــد؛ زیــرا اگــر بــه خودرویــی کــه بــه بنزیــن 
معمولــی احتیــاج دارد، بنزیــن ســوپر زده شــود، فقــط از توان 
خــودرو کاســته می شــود؛ ولــی اگــر بــه خودرویــی کــه بــه 
بنزیــن ســوپر احتیــاج دارد، بنزیــن معمولــی زده شــود، هــر 
بــار قبــل از رســیدن پیســتون بــه باالتریــن نقطه در ســیلندر، 
بنزیــن اشــتعال پیــدا کــرده و پیســتونی را کــه هنــوز حرکــت 
ســرباالیی خــود را کامــل نکــرده، بــه پاییــن می رانــد. نتیجــه  
 آن، فشــار بــه مجموعــه  پیســتون، شــاتون، میل لنــگ 
و سوپاپ هاســت و معمــوال بــا صــدای خشــنی همــراه 
ــبب  ــدت س ــورد در درازم ــن م ــه ای ــی ب ــت و بی توجه اس
ــود. ــد آن می ش ــر مفی ــش عم ــور و کاه ــه موت ــیب ب آس

    چه بنزینی برای چه خودرویی؟
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن کیفیــت ســوخت )به ویــژه 
ــر  ــدارد( و باالت ــود ن ــورو 4 وج ــن ی ــه بنزی ــهرهایی ک در ش
بــودن قیمــت بنزیــن ســوپر و دانســتن اینکــه موتــور تمــام 
ــای  ــر مبن ــران ب ــای ســواری در حــال حاضــر در ای خودروه
ــه  ــه ب ــان ۹۵ طراحــی شــده اند )البت ــا اکت ــن ســوپر ب بنزی
ــاال  ــان ب ــا اکت ــن ب ــن اســتفاده از بنزی ــکان(، بنابرای جــز پی
ــان ۸۷  ــا اکت ــی ب ــن معمول ــر اســت و اســتفاده از بنزی بهت
ــودرو  ــور خ ــه موت ــری ب ــارات جبران ناپذی ــدت خس در درازم

می کنــد.  وارد 
ــد اصفهــان   نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در شــهرهایی مانن
ــار  ــر دچ ــوخت دیرت ــت، س ــر از دریاس ــاع آن باالت ــه ارتف ک
از  اینکــه اســتفاده  ایــن یعنــی  خودســوزی می شــود؛ 
بنزیــن معمولــی در ایــن شــهرها بهتــر اســت و برعکــس در 
ــا  ــه هم ســطح دری ــران ک ــی ای ــا جنوب شــهرهای شــمالی ی

ــت. ــب تر اس ــوپر مناس ــن س ــتفاده از بنزی ــتند، اس هس
    توصیه کارشناسان

ــد،  ــتفاده کنی ــی اس ــن معمول ــد از بنزی ــر می خواهی 1- اگ
بهتــر اســت کــه بــه ازای هــر 3000 کیلومتــر از محلــول 
ــوزن های  ــه س ــا همیش ــد ت ــره بری ــور به ــده انژکت پاک کنن

ــد.  ــز باش ــما تمی ــودروی ش ــور خ انژکت
بــرای ایــن کار الزم نیســت از محصــوالت گرانقیمــت خارجــی 
ــازار  ــود در ب ــی موج ــوالت ایران ــرا محص ــد؛ زی ــتفاده کنی اس
بــا همــان کیفیــت و قیمتــی بســیار ارزان تــر بــه راحتــی در 

دســترس اســت.
ــا بنزیــن ســوپر بهتــر کار  ــا پایــه گازســوز ب 2- موتورهــای ب

می کننــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

چه بنزینی مصرف کنیم؟

ــا اشــاره بــه  رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان ب
کمبــود دام ســبک در اصفهــان گفــت: احتمــال دارد تــا 
یــک مــاه آینــده نــرخ گوشــت قرمــز در اصفهــان بیــن 

ــد.  ــا 2000 تومــان در اصفهــان کاهــش یاب 1000 ت
رضــا انصــاری درخصــوص وضعیــت بــازار 
گوشــت بــا توجــه بــه گرانی ایــن فــرآورده 
پروتئینــی در پایتخــت اظهــار داشــت: 
بعضــی رســانه ها بــر ایــن گرانی هــا دامــن 
ــز در  ــت قرم ــرخ گوش ــه ن ــد؛ وگرن می زنن

اصفهــان افزایــش نداشــته اســت. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه پیــش 

از عیــد عنــوان کردیــد کــه در بهــار قیمــت گوشــت قرمــز 
کاهــش می یابــد، امــا اکنــون ایــن گونــه نشــده، گفــت: 
بــا توجــه بــه تجربــه ســال های گذشــته در فصــل بهــار 
ــاق  ــاق و قش ــق یی ــه داران در مناط ــی گل ــا جابه جای ب
ــتار  ــروش و کش ــرای ف ــیدن دام ب ــی رس ــه زمان فاصل

ــرخ دام  ــی ن ــن ســبب گران ــر شــد و ای اندکــی طوالنی ت
ــود.  ــبک می ش س

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
مطابــق ســال های گذشــته قیمــت گوشــت در ایــن 
ــت  ــی کاهــش می یاف ــان اندک ــه از زم بره
تصریــح کــرد: احتمــال دارد تــا حــدود 
یــک مــاه آینــده، نــرخ گوشــت قرمــز بیــن 
ــش             ــان کاه ــان در اصفه ــا 2000 توم 1000 ت

یابــد. 
قیمــت  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
گوشــت گوســفند بــا دنبــه 3۶ هــزار تومــان  
ــان و ران  ــزار توم ــه 3۹ ه ــدون دنب ــفند ب ــت گوس گوش
ــرخ ران  ــن ن ــان اســت؛ همچنی ــزار توم گوســفند 42 ه
گوســاله 3۷ هــزار تومــان، گوشــت شــتر بــا کوهــان 34 
ــوط 3۸ هــزار تومــان      ــدون کوهــان مخل هــزار تومــان، ب

ــا ــت. ایمن ــان اس ــزار توم ــتر 40 ه و ران ش

در ســال گذشــته ۶هــزار و ۵۷۶ تــن انــواع آبزیــان خوراکــی 
ــاری( در مناطــق  ــواع ماهیــان گرم آبــی، ســردابی و خاوی )ان
ــد  ــزان تولی ــن می ــد شــد. ای ــان تولی مســتعد اســتان اصفه
ــته و از  ــال گذش ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 24 درص ــامل رش ش

ایــن میــزان تولیــد 4هــزار و ۸4۵ تــن مربوط 
بــه ماهیــان ســردابی )قــزل آال( بــوده اســت؛ 
در ایــن خصــوص شهرســتان های ســمیرم بــا 
ــن )33 درصــد(، فریدونشــهر  هــزار و ۶1۵ ت
ــا 1000  ــان ب ــا هــزار و 20 )21 درصــد(، اصفه ب
ــا 41۷ تــن )۹  ــگان ب تــن )20 درصــد(، گلپای
ــن )۵ درصــد(  ــا 2۵0 ت درصــد( و چــادگان ب

ــا پنجــم را در ســطح اســتان در  ــه ترتیــب رتبه هــای اول ت ب
زمینــه تولیــد ماهیــان ســردابی )قــزل آالی رنگیــن کمــان( 

کســب کردنــد. 
همچنیــن تولیــد ایــن ماهــی در ســال ۹۵ نســبت بــه ســال 
ــوده اســت.  ۹4 در اســتان از رشــد 3۸ درصــدی برخــوردار ب

 تولیــد ماهیــان ســردابی در اســتان بــا روش هــای مختلــف 
و متنوعــی و بــا بهره بــرداری از آب هــای شــیرین و لب شــور 
ــای  ــه طرح ه ــود. از جمل ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب تولی
ــرورش  ــرد پ ــزارع منف ــه م ــوان ب ــروری می ت ــم آبزی پ مه
 Race way ماهــی قــزل آال )اســتخرهای
اســتخرهای ذخیــره آب  آبراهــه ای( و  یــا 

ــرد.  ــاره ک ــاورزی اش کش
بــا  کشــاورزی  آب  ذخیــره  اســتخرهای 
بهره بــرداری از منابــع آبــی خــرد نظیــر چاه هــا 
و قنــوات بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
ارتقــای بهره بــردرای از منابــع آبــی مطــرح بــوده 
کــه هــر ســاله کشــاورزان زیــادی در قالــب ایــن طــرح در کنار 
ــن  ــرورش ای ــه پ ــادرت ب ــود مب ــاورزی خ ــای کش فعالیت ه
ماهیــان می کننــد و در واقــع ایــن روش مصــداق عملــی از 
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه شــیات و آبزی پــروری 

ــان ــیات اصفه ــود. ش ــداد می ش قلم

ــل  ــان حداق ــکاف می ــه ش ــت ک ــد اس ــری معتق ــئول کارگ ــام مس ــک مق ی
دســتمزد کارگــران و نــرخ تــورم بایــد ترمیــم شــود. علــی خدایــی، عضــو کانــون 
عالی شــوراهای اســامی کار، در گردهمایی شــوراهای اســامی سراســر کشــور 
اظهــار کــرد: در تمــام جلســات شــورای عالــی کار، هــدف مــا تعییــن دســتمزد 
بــر اســاس تــورم ســبد معیشــت خانــوار کارگــری اســت و تــاش می کنیــم تــا 
شــکاف مــزدی کارگــران را بــا نــرخ تــورم کــه طــی ســال های اخیــر افزایــش 
یافتــه، بــا اتخــاذ راهکارهــای منطقــی و عملــی پــر کنیــم. وی قانــون کار را مانع 
تولیــد ندانســت و تاکیــد کــرد: قانــون کار قانــون حداقل هــای زندگــی کارگــران 
ــه اصــاح  ــازی ب اســت و در حمایــت از جامعــه کارگــری تصویــب شــده و نی
نــدارد. بــه اعتقــاد خدایــی تشــکل های کارگــری نقــش موثــری در مطالبــات 
اساســی کارگــران دارنــد و پیگیــری آن هــا موجــب بازگشــت اصاحیــه قانــون 
کار شــده اســت. عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار تاکیــد کــرد: اگــر 
ــود  ــاد نش ــدت ایج ــتگی و وح ــری یکدس ــکل های کارگ ــوراها و تش ــن ش بی
زمینــه سوء اســتفاده از کارگــران بــه وجــود خواهــد آمــد. وی گفــت: متاســفانه 
ــرم  ــا اه ــران ب ــی کارگ ــکات صنف ــری مش ــگام پیگی ــوراها هن ــیاری از ش بس
تمدیــد نکــردن قــرارداد کار یــا تهدیــد بــه اخــراج مواجــه می شــوند؛ در حالــی 
ــت.  ــن کار اس ــوق بنیادی ــول و حق ــزو اص ــی، ج ــائل صنف ــری مس ــه پیگی ک
خدایــی در پایــان گفــت: امــروز تشــکل های کارگــری و شــوراهای اســامی کار 
بهتریــن گزینــه پیگیــری و تحقــق مطالبــات و خواســته های جامعــه کارگــری 
هســتند و در بســیاری از موضوعــات اساســی، اهــداف مشــترک دارنــد. مهــر

علــی اصانــی، عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار، گفــت: در طول 3۸ 
ســال گذشــته هــر جــا زیــر پرچــم رهبــری حرکــت کردیــم، بــه آن رســیدیم؛ 
ولــی دربــاره تولیــد، عــرق ملــی در کشــور نیســت؛ چــون عــده ای منافعشــان 
در وارد کــردن کاالی قاچــاق اســت؛ بــه همیــن دلیــل تولیــد در ایــران جــان 
ــد  ــه تولی ــادی ب ــده اعتق ــک ع ــا ی ــام دولت ه ــفانه در تم ــرد. متاس نمی گی
نداشــته و ندارنــد و بیشــتر بــه فکــر واردات کاال هســتند تــا بــه تولیــد ضربــه 
بزننــد. وی بــا اشــاره بــه شــرایط تحریمــی کشــور و بــاز نشــدن ال ســی بــرای 
ــد  ــده نمی توان ــه تولیدکنن ــرایطی ک ــت در ش ــت: دول ــا، گف ــتر کارخانه ه بیش
مــواد اولیــه مــورد نیــاز را وارد کنــد، چــه کاری می توانــد انجــام دهــد؟ پــس 
از اجــرای برجــام آنچــه انتظــار داشــتیم در عمــل محقــق نشــد؛ ولــی انصافــا 
آرامشــی کــه ایــن دولــت در بخــش تولیــد و خدمــات و صــادرات ایجــاد کرده 
را نبایــد نادیــده گرفــت. ایــن مقــام مســئول کارگــری بهره هــای زیــاد بانکــی 
را بــای جــان تولیدکننــدگان دانســت و گفــت: کــدام تولیدکننــده ای را ســراغ 
داریــد کــه بــا 12 درصــد هزینــه دســتمزد و ۸ درصــد هزینــه آب و بــرق، 33 
درصــد ســود کنــد و آن را بــه بانــک بدهــد؟ امــروز دربــاره پرداخــت وام هــا بــه 
کارخانه هــا بــا مشــکل مواجهیــم و بهره هــای بانکــی تولیدکننــدگان را زمینگیــر 
ــت وام  ــر پرداخ ــارت ب ــرورت نظ ــر ض ــن ب ــی همچنی ــت. اصان ــرده اس  ک
بــه بنگاه هــای تولیــدی تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد بــر پرداخــت تســهیات بــه 
بنگاه هــا نظــارت کنیــم تــا داســتان وام هــای زودبــازده کــه در جــای دیگــری 

هزینــه می شــد، تکــرار نشــود. ایســنا

ــدن  ــت، مع ــی وزارت صنع ــوازم خانگ ــزی و ل ــع فل ــر صنای ــر کل دفت مدی
ــا  ــا کره ای ه ــادی ب ــای اقتص ــظ همکاری ه ــه حف ــاره ب ــا اش ــارت ب و تج
ــد  ــران در تولی ــت ای ــل و حرک ــر تمای ــی، ب ــوازم خانگ ــترک ل ــد مش در تولی
مشــترک ایــن محصــوالت بــه ســمت اروپــا خبــر داد. عبــاس هاشــمی بــا 
ــوازم خانگــی توجــه وزارت صنعــت، معــدن  ــر اینکــه در صنعــت ل ــد ب  تاکی
ــه ســمت توســعه همکاری هــای مشــترک بیــن تولیدکننــدگان  و تجــارت ب
داخلــی بــه همــراه تولیدکننــدگان معتبــر جهانــی اســت، اظهــار کرد: هــدف از 
ــا ســرمایه گذاری خارجی هــا در داخــل  ــه ب ــن اســت ک ــن همکاری هــا ای ای
کشــور، تکنولــوژی و ســاخت های روز دنیــا بــه داخــل بیایــد و از ایــن راه بــه 

همــراه انتقــال دانــش و فنــاوری بــه تولیــد مشــترک دســت یابیــم. 
ــه یخچــال  ــی از جمل ــوازم خانگ ــد ل ــه داد: در ســال 13۹۵ در تولی وی ادام
ــی در  ــا کــره جنوب ــزر و ماشــین لباسشــویی، فعالیت هــای مختلفــی ب فری
ــان ســال گذشــته تاش هــا  دســتور کار قــرار گرفــت و در شــش ماهــه پای
بــه ســمت کشــورهای اروپــای معتبــر در تولیــد لــوازم خانگــی برنــد معطــوف 
ــد شــده  ــان منعتق ــا و آلم ــا ایتالی ــه ب ــن زمین ــی در ای ــه قراردادهای شــد ک
اســت. وی بــا بیــان اینکــه قراردادهــای منعقدشــده بــا کــره جنوبــی در زمینه 
ــوازم خانگــی در حــال انجــام اســت، خاطرنشــان کــرد:  ــد مشــترک ل تولی
ــز  ــا نی ــا بخشــی از کار انجــام شــده و آلمانی ه ــا ایتالی ــکاری ب ــاره هم درب
بازدیدهــای خــود را از ســه واحــد داخلــی در ایــران انجــام دادنــد تــا تولیــد 

بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی مدنظــر قــرار گیــرد. اقتصادآنایــن

ایران در راه تولید مشترک لوازم خانگی با اروپابهره های بانکی، بالی جان تولیدکنندگانشکاف میان دستمزد کارگران و نرخ تورم باید پر شود

حتما بخوانید!
3شکاف میان دستمزد کارگران... یکشنبه   10  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 416 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون سونی در بازار )تومان(

 2,000,000

5,050,000Sony55HX750

 7,850,000Sony55W905

1,010,000Sony32EX330

 2,220,000Sony46R470

3,140,000 LED Sony46W708

 5,880,000Sony60R550

 LCD Sony
46BX450

برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد

 اجرای مدیریت بار برق 

در بخش خانگی اصفهان
ــرف  ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان با 
بیــان اینکــه میــزان مصــرف 
انــرژی در کشــور دو تــا پنــج 
ــت  ــی اس ــن جهان ــر میانگی براب
بــار  گفــت: طــرح مدیریــت 
برای نخســتین  بــار در کشــور در 

اصفهان در بخش خانگی اجرا می شود. 
ــزود: تعــداد  ــگاران اف محمدمهــدی عســکری در جمــع خبرن
ــته  ــال گذش ــان س ــا پای ــان ت ــتان اصفه ــترکان شهرس مش
ــت  ــوده اس ــزار و 3۸۸ ب ــون و 10۶ ه ــک میلی ــوع ی در مجم
ــترک  ــزار مش ــا ۸۶0 ه ــی ب ــای خانگ ــامل بخش ه ــه ش  ک
ــترک  ــزار و ۵33 مش ــی 4۹ ه ــش عموم ــد(، بخ  )۷۸ درص
 )4 درصــد(، بخــش کشــاورزی 11 هــزار و ۷۶ مشــترک 
ــترک  ــزار و 4۵۷ مش ــی 10 ه ــش صنعت ــد(، بخ ــک درص )ی
)یــک درصــد( و بخــش تجــاری 1۷۵ هــزار و 42۶ مشــترک 

)1۶ درصــد( اســت. 
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه میــزان مصــرف انــرژی در اصفهــان در ســال 
ــاعت  ــگاوات س ــزار و ۹4۵ م ــون و 30۵ ه ــته، ۵ میلی گذش
اســت، تصریــح کــرد: 3۶ درصــد ایــن میــزان توســط 
مشــترکان خانگــی، 11 درصــد مشــترکان عمومــی، 13 درصــد 
ــی و 12  ــترکان صنعت ــد مش ــاورزی، 2۶ درص ــترکان کش مش

ــود.  ــرف می ش ــاری مص ــترکان تج ــد مش درص
ــرژی در کشــور  ــا بیــان اینکــه میــزان مصــرف ان عســکری ب
دو تــا پنــج برابــر میانگیــن جهانــی اســت، اضافــه کــرد: بــرای 
کاهــش مصــرف، بایــد فرهنگ ســازی و آمــوزش و اســتفاده 
از تجهیــزات بــرق کم مصــرف در طــول ســال را مــد نظــر قــرار 

دهیــم. 
ــور  ــزل ژنرات ــری دی ــرح به کارگی ــار داشــت: ط عســکری اظه
در  برنامه ریزی شــده  بــار  مدیریــت  طــرح  و  اضطــراری 
بخــش اداری بــرای مدیریــت بــار 1۵ مــگاوات و طــرح 
به کارگیــری دیــزل ژنراتــور اضطــراری و طــرح مدیریــت 
بــار برنامه ریزی شــده در بخــش تجــاری بــرای مدیریــت 
ــترکان  ــار مش ــت ب ــرح مدیری ــرای ط ــگاوات و اج ــار 10 م ب
ــزار  ــب 2 ه ــا نص ــور ب ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــی ب خانگ
ــام            ــگاوات انج ــزار م ــت ۵ ه ــرای مدیری ــمند ب ــور هوش کنت

ایســنا می شــود. 

 ارائه تسهیالت مشاغل خانگی 

در شهرستان برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

رئیــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی شهرســتان برخــوار 
ــان  ــه متقاضی ــهیات ب ــال تس ــون ری ــاص ۵0 میلی از اختص

ــر داد.  پشــتیبان مشــاغل خانگــی خب
ــت در  ــن اولوی ــه مهم تری ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــم علینق کری
ــری و حرکــت در جهــت  ــات رهب ــق منوی ســال جــاری، تحق
ــا  ــد ب ــق در تولی ــاد رون ــتغال و ایج ــت از اش ــعه و حمای توس
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در شهرســتان برخــوار اســت 
ــاه اجتماعــی در  ــاون و رف ــن منظــور اداره کار، تع ــزود: بدی اف
ــی، تســهیاتی پرداخــت  ــت از مشــاغل خانگ راســتای حمای

می کنــد. 
ــر اســاس  وی تصریــح کــرد: متقاضیــان مشــاغل خانگــی ب
هویــت کار بایــد بــه دســتگاه ها و ادارات خدماتــی شهرســتان 
ــدارک الزم،  ــه م ــده و ارائ ــکیل پرون ــس از تش ــه و پ مراجع
دریافــت تســهیات را از اداره کار و بانــک عامــل دنبــال کننــد. 
ــا               ــر در کارگاه ه ــر نف ــری ه ــا به کارگی ــتیبان ب ــان پش متقاضی
و مشــاغل خانگــی مبلــغ ۵0 میلیــون ریــال دریافــت می کنند. 
رئیــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی شهرســتان برخــوار 
ــرد  ــاره ک ــهیات اش ــت تس ــتغال و پرداخ ــت اش ــه وضعی  ب
و  تولیــدی  بــرای طرح هــای  مصــوب  اعتبــار  افــزود:  و 
ــتگاه های  ــارت دس ــا نظ ــف و ب ــای مختل ــتغالی در فازه اش
ــه شــاهد ایجــاد اشــتغال  ــا اینک ــی انجــام می شــود ت اجرای
ــان باشــیم. ــدی توســط متقاضی و انجــام فعالیت هــای تولی

قیمت سیم کارت های دائمی نصف شد
ایرانســل قیمــت ســیم کارت های دائمــی خــود را تــا ۵0 
دائمــی  ســیم کارت های  تمامــی  و  داده  درصــد کاهــش 
ایرانســل بــا مبلــغ ۶0 هــزار تومــان از طریــق ســایت ایرانســل، 

مراکــز فــروش و نمایندگی هــا بــه فــروش می رســد. 
مشــترکانی کــه بــا خریــد ســیم کارت های دائمــی یــا از 
طریــق ترابــرد شــماره های گوشــی همــراه خــود بــه ایرانســل 
ــس از آن  ــاه اول و پ ــرای م ــت ب ــگ اینترن ــد، 20 گی بپیوندن
ــگان  ــورت رای ــه ص ــاه ب ــا ۶ م ــت ت ــگ اینترن ــه 1 گی ماهان
ــز اســتفاده  ــت 4.۵G ایرانســل نی ــرده و از اینترن ــت ک دریاف

ــرد.  ــد ک خواهن
ــی  ــیم کارهای دائم ــراه س ــگان هم ــت رای ــتفاده از اینترن اس
فعال ســازی  هنــگام  مشــترکان  کــه  اســت  این گونــه 
ســیم کارت خــود 20 گیــگ اینترنــت اولیــه ماهانــه نیــز روی 
ســیم کارت خــود فعــال می کننــد؛ پــس از اســتفاده از آن در 
پایــان مــاه نخســت، تــا ۶ مــاه بــه صــورت ماهانــه یــک گیگ 

ــد کــرد. اینترنــت دیگــر نیــز دریافــت خواهن
 همچنیــن مشــترکان ســیم کارت های اعتبــاری ایرانســل 
ــود  ــراه خ ــی هم ــط گوش ــارژ خ ــش ش ــا افزای ــد ب می توانن
ــد دســتوری*#۷0  ــا شــماره گیری ک ــان و ب ــزار توم ــا ۶0 ه ت
)ســتاره ۷0 مربــع( ســیم کارت خــود را از اعتبــاری بــه دائمــی 

تبدیــل کننــد.
ــه قبض هــای شــفاف، تعرفــه  ــا ارائ  ایرانســل اعــام کــرده ب
برقــراری  را  دائمــی  ســیم کارت های  مشــترکان  مکالمــه 
ارتبــاط بــا تمامــی خطــوط ارتباطــی 4۹۹ ریــال در نظــر گرفتــه 

اســت. 
همین طــور هزینــه پیامــک از ایــن خطــوط بــه فارســی 
ــک  ــال و پیام ــر 1۷0 ری ــن براب ــه التی ــال، ب ــا ۹۹ ری ــر ب براب
ــترکان  ــت. مش ــال اس ــا 120 ری ــر ب ــت براب ــوط ثاب ــه خط ب
ــرای در دســت داشــتن ریزهزینه هــای  ــد ب ایرانســل می توانن
مصرفــی خــود همــواره از نرم افــزار کاربــردی »ایرانســل مــن« 

ــب ــران جی ــد. ای اســتفاده کنن

وزیر جهاد کشاورزی:

 در مدیریت منابع آب 

ضعیف عمل شده است
ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
حــوزه  در  اینکــه  بیــان 
مدیریــت منابــع آب ضعیــف 
مــا  شــده، گفــت:  عمــل 
ــم آب و خشــک  کشــوری ک
داریــم؛ امــا گاهــی بــرای 
ــان  ــم کاری خودم ــه ک توجی

می آییم کل بارش را بر کل کشور تقسیم می کنیم. 
آب  بین المللــی  کنفرانــس  در  حجتــی  محمــود 
مجــازی افــزود: کشــور مــا همیشــه از نظــر داشــتن آب 
ــل  ــی مث ــر ملت ــت داشــته اســت. شــاید کمت محدودی
ــن  ــن آب و اســتحصال آن ای ــرای تأمی ــران ب مــردم ای
ــداث  ــه داد: اح ــند. وی ادام ــرده باش ــه ک ــدازه هزین ان
قنــوات بــا آن تــاش و کوشــش بــدون تجهیــزات و در 
ــرای ماســت کــه علی رغــم  ــر، افتخــاری ب حاشــیه کوی
ــتیم  ــی توانس ــی و اقلیم ــای طبیع ــه محدودیت ه هم
امنیــت غذایــی خــود را تأمیــن کنیــم. ملــت ما همیشــه 
در حــوزه غــذا ثروتمنــد بودنــد و کمــک نگرفتنــد و چــه 

ــد.  ــه کشــورهای دیگــر کمــک هــم دادن بســا ب
ــی را  ــه محصول ــا چ ــه م ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
ــور  ــا در کش ــر م ــت: اگ ــم، گف ــارج وارد کنی ــد از خ بای
ــی را کــه آب  ــد محصول ــن وجــود بای ــا ای ــم، ب آب داری

مجــازی وارد می کنــد، وارد کنیــم. 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ســهم آب ســبز ب ــح ک ــی تصری حجت
ــی  ــش دارد. اتفاق ــف کاه ــول مختل ــا در فص ــم م اقلی
ــتور کار  ــد در دس ــات و چغندرقن ــوع حبوب ــه در موض ک
ــی  ــن همان جای ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــاد ق وزارت جه
ــه  ــا در ده ــد. م ــه کنن ــد توج ــا بای ــه دولت ه ــت ک اس
ــرم  ــب آب مصــرف و در کل 2۵0 گ ــر مکع ــک مت ۸0 ی
چغنــدر تولیــد می کردیــم؛ در حالــی کــه االن بــا همــان 
ــد                ــکر تولی ــرم ش ــدود 1 کیلوگ ــی، ح ــم آب مصرف حج

می کنیــم. مهــر

 نرخ سود در بازار بین بانکی 

به زیر ۱۹ درصد رسید
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی گفــت: در ســال 
جــاری نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی بــه 1۸.۶ درصــد 
ــال ۹4  ــن س ــه در فروردی ــی ک ــت؛ در حال ــیده اس رس

ــوده اســت.  ــم 2۸.1 درصــد ب ــن رق ای
پیمــان قربانــی یکسان ســازی نــرخ ارز را در برنامه هــای 
ــه محــض  ــت: ب ــزی دانســت و گف ــک مرک ــی بان اصل
یکسان ســازی  ارز  نــرخ  شــرایط،  شــدن  فراهــم 
می شــود. در عیــن حــال تأمیــن مالــی بنگاه هــای 
ــن  ــت؛ ای ــتور کار اس ــز در دس ــط نی ــک و متوس کوچ
درحالــی اســت کــه برنامــه اصــاح نظــام بانکــی در ده 
گام از جملــه کاهــش بدهــی دولــت بــه نظــام بانکــی 
ــک  ــن بان ــاح قوانی ــا، اص ــرمایه بانک ه ــش س افزای

ــا ــد. ایرن ــد ش ــال خواه ــا دنب ــزی و بانک ه مرک

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان عنوان کرد:

احتمال کاهش قیمت گوشت قرمز

با تولید 6هزار و 576 تن انواع ماهی صورت گرفت

رشد ۲۴ درصدی تولید آبزیان خوراکی در استان اصفهان

ــدازی  ــاره راه ان ــه دوب ــدول را در روزنام ــش ج ــًا بخ لطف
ــا  ــود. ب ــاپ نمی ش ــر چ ــه دیگ ــت ک ــی اس ــد. مدت کنی

تشــکر

ــا ســام. لطفــا کمــی هــم گزارش هــای میدانــی تهیــه و  ب
وضعیــت ســخت معیشــتی مــردم را رســانه ای کنید. شــاید 

مســئوالن تکانــی بخورنــد؛ البتــه شــاید.

نقاشــی های دیــواری ســطح شــهر زیبــا و دوست داشــتنی 
اســت؛ فقــط اینکــه شــنیدن قصه هــای آن از روی کیوآرکــد 
ــای آن  ــی ها و هزینه ه ــت گوش ــع اینترن ــا وض ــود، ب موج

ســخت اســت.

بــه عنــوان یــک شــهروند دوســت دارم مــردم در این شــهر 
ــش  ــد و آرام ــی کنن ــوط رانندگ ــن خط ــا از بی در بزرگراه ه
ــار  ــران را دچ ــمی دیگ ــی و جس ــامتی روح ــی و س رانندگ

ــا تشــکر ــد. ب چالــش نکنن

ــد روز  ــن چن ــای ای ــه بارندگی ه ــکر ک ــدا را ش ــم خ ــاز ه ب
هــوا را خیلــی دلچســب کــرده؛ وگرنــه آلودگــی هــوا دیگــر 
غیرقابــل تحمــل شــده بــود. از مــردم خواهــش می کنــم 
ــس  ــتفاده و نف ــا اس ــین از خودروه ــورت تک سرنش ــه ص ب

ــد. ــخت تر نکنن ــیدن را س کش

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....564

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0913....450

0913....571

مهران محمدی

قاسم امینی

#هموطن_سالم

پژوسیتروئن با ایران جان گرفت
درآمــد ســه ماهــه نخســت ســال گــروه پژوســیتروئن تحــت تأثیــر بازگشــت بــه بــازار ایــران و آفریقــا، 4.9 درصــد افزایــش یافــت. 

عکــس: عصــر خــودرو
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حتما بخوانید!
پارک دوچرخه ها در اصفهان...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــوزش پزشــکی در دویســت  ــان و آم ــر بهداشــت، درم  وزی
و چهــل و ششــمین ســفر اســتانی خــود طرح هــای 
ــز  ــس، مرک ــاالر نفی ــه ت ــکی از جمل ــوزش پزش ــوزه آم ح
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش ــای مج آموزش ه
و مجموعــه چندمنظــوره آموزشــی و مرکــز آزمــون تدبیــر را 

ــرد.  ــاح ک افتت
حســن قاضــی زاده هاشــمی در جریــان افتتــاح طرح هــای 
ــت  ــت: در دول ــان گف ــتان اصفه ــتی اس ــی و بهداش درمان
یازدهــم، 6 هــزار و 500 طــرح بهداشــتی و درمانــی در 
روســتاهای کشــور اجــرا و منجــر بــه افزایــش ســطح کمــی 

ــات پزشــکی شــده اســت.  ــی خدم و کیف
ــط در 45 درصــد  ــم فق ــت یازده ــش از دول ــزود: پی وی اف
روســتاهای سیســتان و بلوچســتان پزشــک مســتقر بــود؛ 
ــتند.  ــک هس ــتاها دارای پزش ــد روس ــون 100 درص ــا اکن ام
وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار صداوســیما کــه مدعــی 
ــد  ــتی درمانی ش ــات بهداش ــتائیان از خدم ــی روس نارضایت
افــزود: شــما از طــرف خودتــان قضــاوت می کنیــد؛ در 

ــت.  ــال اس ــون از بیت الم ــن تریب ــه ای ــی ک حال
ــت:  ــکی گف ــد پزش ــای جدی ــاره تعرفه ه ــن درب وی همچنی
ــه  ــازمان برنام ــوی س ــاره از س ــن ب ــی در ای ــوز تصمیم  هن
ــه  ــن حــال برخــی ب ــا ای ــه نشــده اســت؛ ب و بودجــه گرفت

ــتند.  ــازی هس ــال فضاس دنب
ــا یــک یــا دو دوره  ــر اینکــه کار بهداشــت ب ــا تاکیــد ب وی ب
چهارســاله حــل نمی شــود، افــزود: نظــام بایــد بــرای ایــن 

حــوزه برنامــه داشــته باشــد که خطــوط آن در سیاســت های 
کلــی رهبــر معظــم ترســیم شــده و دولت هــا بایــد 10 تــا 20 

ســال آینــده ایــن سیاســت ها را اجــرا کننــد. 
شــاخص  در  افــزود: کشــورمان  هاشــمی  قاضــی زاده 
ــی  ــه عموم ــردم از بودج ــامت م ــرای س ــه ب ــه ای ک هزین
پرداخــت می کنــد، در بیــن 190 کشــور رتبــه 120 را در 
ــه در  ــن رتب ــه ای ــی ک ــار دارد؛ در حال ــان حاضــر در اختی زم

بــود. ســال های گذشــته 153 
    طرح های درمانی و بهداشتی اصفهان

بــه طرح هــای درمانــی و بهداشــتی و  بــا اشــاره  وی 
آموزشــی اصفهــان گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
از دانشــگاه های برتــر کشــور اســت و بایــد جایــگاه ملــی و 

ــد.  ــا ده ــود را ارتق ــی خ بین الملل
هاشــمی بــا اشــاره بــه نقــش خیــران در اجــرای طرح هــای 
ــران  ــاش خی ــا ت ــزود: ب ــان اف ــی اصفه ــتی درمان بهداش
ــن  ــتانی در ای ــت بیمارس ــزار تخ ــه زودی یک ه ــی ب اصفهان

اســتان بهره بــرداری می شــود. 
بخــش  بیشــتر  مشــارکت  خواهــان  همچنیــن  وی 
خصوصــی در طرح هــای بهداشــتی درمانی شــد و تصریــح 
کــرد: بــا رشــد کمــک بخــش خصوصــی، می توانیــم 
ــیم. ــته باش ــرفته تری داش ــز و پیش ــتان های مجه بیمارس

گفتنــی اســت وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
20 طــرح مهــم آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی را کــه 
ــتان 150  ــرداری از بیمارس ــامل بهره ب ــا ش ــن آن ه عمده تری
تختخوابــی المهــدی در مجتمــع بیمارســتانی خورشــید بــود 

ــاح کــرد.  پــس از 10 ســال افتت

اورژانــس  توســعه  طــرح  همچنیــن  بهداشــت  وزیــر 
بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی اصفهــان را کــه در ارائــه 
خدمــات ترومــا نقــش مهمــی دارد، افتتــاح کــرد و در 
راســتای طــرح تحــول ســامت در حــوزه بهداشــت، کلیــد 
 12 پایــگاه و مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری 
ــه ســکانداران  و روســتایی در سراســر اســتان اصفهــان را ب

ســامت داد.
2 مرکــز تصویربــرداری پزشــکی در نجف آبــاد و لنجــان نیــز 

امــروز بــا حضــور وزیــر بهداشــت گشــایش یافــت.
    ساختمان المهدی بیمارستان نور

مجتمــع  در  المهــدی  تختخوابــی   150 ســاختمان   
ــنبه  ــید(، روز ش ــر)ع( )خورش ــور و علی اصغ ــتانی ن بیمارس
ــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در  ب

ــد.  ــاح ش ــان افتت اصفه
ــع  ــر مرب ــزار مت ــای حــدود 11 ه ــا زیربن ــن ســاختمان ب ای
بــا مشــارکت خیــران و اعتبــارات دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد.  ــرداری ش ــز و بهره ب ــان مجه اصفه
کار احــداث ایــن ســاختمان از ســال 1383 آغــاز شــد؛ امــا 
از ســال 86 بــه بعــد معطــل مانــده بــود تــا اینکــه در ســال 
ــن طــرح  ــام ای ــان اتم ــوم پزشــکی اصفه 94 دانشــگاه عل
بــزرگ بیمارســتانی را دوبــاره در دســتور کار خــود قــرار داد. 
بیمارســتان نــور و علی اصغــر)ع( )خورشــید(، یکــی از 
علــوم  دانشــگاه  درمانــی  و  آموزشــی  بیمارســتان های 
پزشــکی اصفهــان اســت. ایــن ســاختمان در 5 طبقــه 
دارای بخش هــای اورژانــس، فــوق تخصــص ریــه، گــوارش                   

و قلــب، آی ســی یو و آزمایشــگاه اســت.

وزیر بهداشت در افتتاحیه طرح های حوزه آموزش پزشکی در اصفهان مطرح کرد:

افزایش سطح کمی و کیفی خدمات پزشکی 
نتیجه طرح تحول سالمت

 تولید 180 هزار تن محصوالت باغی 

در چهارمحال و بختیاری
ــدات گیاهــی  ــود تولی معــاون بهب
ســـازمان جهــــاد کشـــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
ســال گذشــته مجمــوع تولیــدات 
باغــی اســتان، 180 هــزار تــن 
ــش  ــوده اســت. حمیدرضــا دان ب
اظهــار کــرد: ســال گذشــته میزان 
تولیــد گنــدم در اســتان 162 هــزار تــن بــوده کــه از ایــن میــزان 

خرید تضمینی 70 هزار تن گندم انجام شد. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود 20 درصــد تــورم در ایــن بخــش افــزود: 
در ســال گذشــته در راســتای خریــد تضمینــی گنــدم، 88 

ــه کشــاورزان گندمــکار پرداخــت شــد.  ــارد تومــان ب میلی
ــو در  ــد ج ــی تولی ــزار تن ــهمیه 22 ه ــه س ــاره ب ــا اش ــش ب دان
ــه 22  ــته ب ــال گذش ــو در س ــد ج ــزان تولی ــت: می ــتان گف اس
ــذر  ــن ب ــزار و 700 ت ــن 3 ه ــید و همچنی ــن رس ــزار و 900 ت ه
اصاح شــده گنــدم و جــو در ســطح اســتان توزیــع شــد. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای نخســتین بــار کشــت دانه هــای 
روغنــی در ســطح اســتان اتفــاق افتــاد، تصریــح کــرد: یــک هزار 
و 80 هکتــار از اراضــی اســتان بــه کشــت دانه هــای روغنــی کلــزا 
اختصــاص یافــت کــه 28 دســتگاه یارانــه دار کشــت کلــزا میــان 
ــرای  ــته ب ــال گذش ــت: س ــش گف ــد. دان ــع ش ــاورزان توزی کش
ــد در اســتان شکســته شــد  ــه قن ــورد کارخان ــار رک  نخســتین ب
و 62 هــزار تــن چغندرقنــد از اســتان بــه کارخانــه قنــد فرســتاده 

و بقیــه از خــارج از اســتان خریــداری شــد. خبــر فارســی

 پارک دوچرخه ها در اصفهان  

منسجم می شود
ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
بــه دنبــال اجــرای طــرح »بفرماییــد دوچرخــه« بــرای تشــویق 
هرچــه بیشــتر شــهروندان در اســتفاده از ایــن وســیله نقلیــه پاک 
طــرح اســتقرار گیره هــای پــارک دوچرخــه نیــز در نقــاط مختلــف 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــا صلوات ــود. علیرض ــرا می ش ــان اج ــهر اصفه ش
در راســتای ترغیــب هرچــه بیشــتر شــهروندان بــرای اســتفاده از 
ــرا  ــان اج ــهر اصفه ــادی در ش ــای زی ــون طرح ه ــه، تاکن دوچرخ
شــده و بــه دنبــال آن تأثیــر خوبــی را در میــان شــهروندان 
شــاهد بوده ایــم. صلواتــی در ادامــه بــه اجــرای طــرح اســتقرار 
ــرح  ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــارک دوچرخ ــای پ گیره ه
ــاجد ــار مس ــا و در کن ــارک دوچرخه ه ــهیل در پ ــور تس ــه منظ  ب

ــز  ــا و مراک ــوس، بانک ه ــتگاه های اتوب ــا، ایس ــدارس، چهارراه ه م
ــارک  ــی پ ــاهد انسجام بخش ــا ش ــت ت ــال اجراس ــاری در ح تج
دوچرخه هــا در شــهر اصفهــان باشــیم. وی تاکیــد کــرد: توســعه 
مســیرهای ویــژه دوچرخه ســواری در اصفهــان نیــز در دســتور کار 

شــورای ترافیــک اســتان قــرار گرفتــه اســت. ایمنــا

اخبار کوتاه

9/7 درصد خانه های خالی کشور                       

در اصفهان است
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
برنامه ریــزی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه وجــود بیــش از 3 
میلیــون واحــد مســکونی خالــی 
در کشــور گفــت: 9.7 درصــد ایــن 
ــرار  ــان ق ــداد در اســتان اصفه تع
ــا بیــان  دارد. نعمــت هللا اکبــری ب
ــار  ــرده، اظه ــر ک ــان تغیی ــه در اصفه ــع بودج ــدل توزی ــه م اینک
ــود و  ــیم بندی می ش ــف تقس ــق مختل ــه مناط ــتان ب ــرد: اس ک
رویکــرد تخصیــص بودجــه بــر اســاس قابلیت هــا و اســتعدادهای 
مناطــق انجــام شــده اســت. بایــد فضــا بــرای بخــش خصوصی 
فراهــم شــود تــا بخــش خصوصــی بــه ایــن نتیجــه برســد کــه 
حامــی دارد. وی بــا اشــاره بــه بحــران کم آبــی در اســتان و لــزوم 
بهره بــرداری از طرح هــای جمــع آوری پســاب ها جهــت اســتفاده 
ــا و  ــاد فض ــا ایج ــه ب ــن زمین ــد در ای ــزود: بای ــه از آب اف بهین
حمایــت از تــوان بخــش خصوصــی بــه منظوربهره بــرداری 
ــه اســتفاده کنیــم. رئیــس ســازمان مدیریــت و  بیشــتر و بهین
برنامه ریــزی اســتان اصفهــان گفــت: درصــدد هســتیم بــا 
ــد در  ــاالی 70 درص ــی ب ــای آموزش ــه، طرح ه ــص بودج تخصی
آران و بیــدگل را تــا مهــر امســال و ســایر طرح هــا در حوزه هــای 

دیگر را تا پایان ســـال به اتمام برسـانیـــم. ایســـنا

 اجرای 18 پروژه عمرانی خدماتی 

در منطقه 10 اصفهان
ــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت:  مدی کیمیای وطن
پــروژه عمرانی خدماتــی در منطقــه 10  در ســال جــاری 18 
شــهرداری اصفهــان اجــرا می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــر  ــت: ب ــی گف ــدس امام ــان مهن ــهرداری اصفه ــه 10 ش منطق
پــروژه   18 امســال  محله هــا  از  نیازســنجی  اســاس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــرا می ش ــه اج ــی در منطق عمرانی خدمات
ــاری  ــال ج ــزود: در س ــه اف ــی منطق ــای عمرانی خدمات پروژه ه
فــاز اول خیابــان شــهید رضائیــان حــد فاصــل خیابــان پرویــن تا 
خیابــان حکیــم اســدی و فــاز دوم آن حــد فاصــل بلــوار شــیخ 
بهایــی تــا بوســتان انقــاب احــداث می شــود. مدیــر منطقــه 10 
ــان  ــا بیــان اینکــه عملیــات اجرایــی خیاب شــهرداری اصفهــان ب
هفــت تیــر نیــز حــد فاصــل خیابــان پرویــن و خیابــان ســپیده 
کاشــانی آغــاز می شــود، ادامــه داد: همچنیــن در ســال جــاری 
ــا  ــده ت ــهید فهمی ــدان ش ــل می ــد فاص ــی ح ــان مصل ــز خیاب نی

چهارراه فرسان احداث می شود. 
وی ادامــه داد: در ســال جــاری نیــز احــداث میــدان شــش راه 
میــدان خواجــه عمیــد، میــدان مجــاور شــرکت تعاونــی کارگــران 
ــز  ــم نی ــان میث ــدان در خیاب ــداث می ــان و اح ــهرداری اصفه ش

اجرایــی می شــود.

اخبار کوتاه

ضریــب  گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن 

ــوده  ــدگاری گردشــگر در اصفهــان در گذشــته 2.5 روز ب مان
کــه بــا تــاش مدیریــت شــهری بــه 4 روز رســیده                 

و امیدواریم به 6 روز اســتاندارد جهانی برســیم. 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
ــژاد  ــدی جمالی ن ــان، مه ــهرداری اصفه ش
اصفهــان  شــهرداری  در  کــرد:  اظهــار 
رویکردهــای  بــا  متنوعــی  برنامه هــای 
ــه  ــی در هفت ــی و ترافیک ــی، عمران فرهنگ

برپاشــد.  اصفهــان  نکوداشــت 
دوره  ســه  در  اصفهــان  داد:  ادامــه  وی 

ــک  ــوان ی ــه عن ــلجوقیه ب ــه و س ــه، صفوی ــی آل بوی تاریخ
اسطوره شــهر معرفــی شــده و بــه عنــوان یــک مــوزه بــدون 

ــت.  ــوده اس ــروف ب ــقف مع س
شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــا دیــد 
گفــت:  کــرد،  نــگاه  اصفهــان  بــه  کارشناسی شــده 

تــا   22+ اصفهــان  از  متعــددی  راهبــردی  برنامه هــای 
ــهر  ــن ش ــرای ای ــان ب ــهرداری اصفه ــان 1400 در ش اصفه

تدویــن شــده اســت. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 20 هــزار جاذبــه گردشــگری در 
اســتان و 2 هــزار جاذبــه در شهرســتان اصفهان 
وجــود دارد، تاکیــد کــرد: بــا ایــن وجــود 
ــان  ــه اصفه ــوان گفــت گردشــگرانی کــه ب می ت
ــت  ــتان دس ــداد انگش ــه تع ــد، ب ــفر می کنن س
ــد.  ــد کرده ان ــتان بازدی ــن اس ــای ای از جاذبه ه
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــود  ــه وج ــان، 200 محل ــه اصفه ــق 15گان مناط
دارد کــه هــر هفتــه در قالــب برنامه هــای مختلــف در 
خدمــت آن هــا هســتیم، تاکیــد کــرد: ماقات هــای مردمــی 
و برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« از جملــه برنامه هــای 
موفقــی هســتند کــه بــه انجــام هــزار و 180 پــروژه  عمرانــی 

ــه صــورت شــبانه روزی منجــر شــده اســت. ب

شهردار اصفهان:

ضریب ماندگاری گردشگر در اصفهان به ۴ روز رسیده است

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــغ  ــت: مبل ــان گف ــگاه کاش ــجویی دانش ــاون دانش مع
ــال  ــزار و 300 ری ــون و 119 ه ــارد و 302 میلی 38 میلی

تســهیات در نیمســال اول و دوم ســال 
تحصیلــی 96-95 بــه دانشــجویان ایــن 

دانشــگاه پرداخــت شــده اســت. 
دکتــر قنبرعلــی شــیخ زاده اظهار داشــت: 
ایــن وام هــا در قالــب وام هــای تحصیلی 
شــهریه، ازدواج، مســکن، ضروری، بنیاد 
ــات  ــارت عتب ــری، زی ــژه دکت ــوی، وی عل

ــی(            ــان ورزش ــته ای و قهرم ــان )هس ــتعداد درخش اس
و تغذیــه داده شــده اســت. 

وی بــه پرداخــت 8 میلیــارد و 805 میلیــون و 612 
هــزار و 500 ریــال وام تحصیلــی بــه یــک هــزار و 679 
دانشــجو اشــاره کــرد و افزود: حــدود 7 میلیــارد و 441 

میلیــون ریــال نیــز وام شــهریه به 692 دانشــجو شــبانه 
طــی ایــن مــدت ارائــه شــده اســت.

ــان  ــان خاطرنش ــگاه کاش ــجویی دانش ــاون دانش  مع
کــرد: همچنیــن اداره رفــاه دانشــجویی ایــن دانشــگاه 
ــه  ــال ب ــون ری ــارد و 820 میلی ــک میلی ی
ــارد  ــر وام ازدواج و 3 میلی ــک نف ــود و ی ن
ــه 107  ــال ب ــزار ری ــون و 300 ه و 59 میلی
دانشــجو وام مســکن پرداخــت کــرده 

ــت. اس
 دکتــر شــیخ زاده بــه پرداخــت 5 میلیــارد 
وام  ریــال  هــزار   808 میلیــون   223 و 
ضــروری، زیــارت عتبــات عالیــات، اســتعداد درخشــان 
)هســته ای و قهرمــان ورزشــی( بــه 830 دانشــجو 
ــن 3  ــدت همچنی ــن م ــی ای ــزود: ط ــرد و اف ــاره ک اش
میلیــارد و 782 میلیــون و 800 ریــال وام بنیــاد علــوی 

ــت. ــده اس ــجو داده ش ــه 587 دانش ب

در شهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

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

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

آبادی  دولت  محمدی  اکبر  آقای   1395114402018000137 پرونده  139560302018004018 کاسه 

فرزند حسین  بشماره شناسنامه 173 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

کارگاهی تجاری به مساحت  244.88 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 105  اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/10

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:22 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/20

دادنامه 
شماره دادنامه:117 9970354300 960 تاریخ تنظیم : 96/1/29 شماره پرونده :9509980358100400 

شماره بایگانی  شعبه : 951221 پرونده گاسه 9509980358100400 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609970354300117 شکات: 1. آقای علی شیر 

مختاری جونقانی فرزند نادرقلی به نشانی شهرکرد جونقان بلوار کشاورز کوچه یاسر پ 11 2. خانم 

فاطمه زارعی سودانی فرزند قدیرعلی به نشانی اصفهان - اصفهان - خ چمران - میدان شهدا - جنب 

بانک ملت - پیرایش کودکان 1. خانم ام لیا صداقت پور فرزند کرمعلی به نشانی اصفهان - اصفهان 

- ملک شهر - خ ناصر خسرو ک بهار پ 44 2. آقای امان اله رستمی به نشانی اصفهان-اصفهان

اتهام: فروش مال غیر رای دادگاه درخصوص اتهام 1- خانم ام لیا صداقت پور فرزند کرمعلی 2- اقای 

امان اله رستمی فرزند عبدالعظیم دائر بر ردیف اول مباشرت و ردیف دوم معاونت در فروش مالی غیر 

یک دستگاه خودروی پژو 206 به شماره 53- 966س 55 در تاریخ 1/4/94 موضوع شکایت اقای 

علی شیر مختاری فرزند نادرقلی و خانم فاطمه زارعی سودانی فرزند قدیرعلی بشرح کیفرخواست 

صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده ، شیوه اظهارات شکات در 

مقام طرح شکایت تحقیقات انجام یافته ، ماحظه رونوشت مصدق قرارداد عادی 0075 - 1/4/94 

مودای اظهارات مطلعین ، استعام بعمل امده از پلیس راهور و نظر به متواری بودن متهمین و عدم 

حضور انان در دادسرا و  دادگاه و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بز ه از 

ناحیه انان بر دادگاه  مسلم است لذا مستندا به ماده 1 قانون  مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 

1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختاس و کاهبرداری و بند ت ماده 127 قانون مجازات 

اسامی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 

پنجاه میلیون جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال مبلغ پنجاه میلیون ریال درحق شاکی علی 

شیر مختاری و استرداد خودرو به شاکی فاطمه زارعی سودانی و متهم ردیف دوم به تحمل هشت 

ماه حبس تعزیری صادر و اعام می گرددرای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان است.

 م الف 2781 رئیس شعبه 117 کیفری 2 اصفهان - جعفرزین العابدین

آگهی ابالغ
 شماره درخواست : 9610460353400004 شماره پرونده 9409980362200631  شماره بایگانی شعبه 

: 96/2/2 حسب شکایت آقای حسن فوالدرکیان، فرزند: رضا، علیه: آقای  تاریختنظیم   940623 :

قربانعلی جهانگیری، فرزند: علی، دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، که به دادگاه های عمومی شهرستان 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی  ارجاع گردیده و جهت رسیدگی در شعبه 108  اصفهان 

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

اصفهان - طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کاسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 22/3/1396 و 

ساعت : 8/30 صبح، تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری، و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف 2863 مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – ادیبی

دادنامه 
شماره دادنامه: 9509970352201657 تاریخ تنظیم : 95/12/09 شماره پرونده :9509980352200919 

عمومی  دادگاه   22 شعبه   9509980352  200919 پرونده کاسه   950947  : شعبه  بایگانی   شماره 

حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 1657 950997035220 خواهان: آقای خسرو علی 

گلی فرزند حسن به نشانی استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - شهر خمینی شهر - خیابان 

ایرج جمشیدی  آقای  یداله مختاری - پاک 29 خوانده:  میریان - کوچه شهید  مدرس - محله 

فرزند یداله به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه بابت ...

3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باسمه تعالی دادگاه با توجه به 

مجموع اوراق و محتویات پرونده، ضمن اعام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می 

نماید . رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای خسرو علی گلی فرزند حسن به طرفیت آقای ایرج 

جمشیدی فرزند یداله به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ 1800000000 ریال و بدوا اعسار از 

هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده 

با وصف اباغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و سایر محتویات پرونده و استشهادیه محلی 

به  ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستندا 

مواد 508-506-505-504- - 512 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت 

خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از اعسارو محکوم له واقع شدن صادر و اعام می گردد 

. ضمنا رسیدگی به اصلی دعوا تا تعیین تکلیف دعوای اعسار متوقف می ماند . رای صادره حضوری 

مرکزاستان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  و ظرف مدت 

اصفهان می باشد . /

م الف 2887رئیس شعبه 22 حقوقی اصفهان محمود شریفی

دادنامه 
شماره دادنامه: 9609970353200048 تاریخ تنظیم : 96/1/28 شماره پرونده :9509980360201493 

شماره بایگانی  شعبه : 951289 پرونده کاسه 1493 950998036020 شعبه 106 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )106 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی 9609970353200048 شاکی: 

آقای اصغر کامیابی امینه فرزند اکبر به نشانی اصفهان-اصفهان خ میر داماد بازارچه رحیم خان پ 

35 متهمین: 1. آقای حسین احمدی 2. آقای رضا احمدی همگی به نشانی اتهام: مشارکت در ضرب 

و جرح عمدی گردشکار دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه در خصوصی کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان علیه آقایان رضا و 

حسین شهرتین احمدی دائربر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای اصغر کامیابی 

امینه فرزند اکبر ، این دادگاه با ماحظه محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پیگری موضوع از سوی 

شاکی به لحاظ فقد ادله اثباتی شرعی و محکمه پسند و عدم اقناع وجدانی دادگاه در جهت احراز بزه و 

مستندًا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت در این خصوص صادرواعام می دارد رای 

صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان اصفهان می باشد.  

م الف 2885 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان - محسن الهی نژاد

دادنامه
شماره دادنامه: 9609970353300060 تاریخ تنظیم : 96/1/28 شماره پرونده :9409980359300769 

شماره بایگانی  شعبه : 951386 پرونده کاسه 0769 998035930 940 شعبه 107 دادگاه کیفری 

نهایی 9609970353300060  دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم 

شاکی: خانم عزت جمشیدی فرزند محمدحسین به نشانی فلکه ملک شهر - ابتدای خیابان خانه 

اصفهان -ک گل محمدی 30-ک نسترن 3- منزل پنجم سمت راست متهم: آقای مجید علی پور 

فرزند منوچهر به نشانی شهرستان اصفهان اتهام: سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق گردشکار 

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه در 

خصوص اتهام آقای مجید علی پور شیوائی فرزند منوچهر که به دلیل متواری بودن مشخصات کامل 

تری از او در دست نیست مبنی بر سرقت مقرون به ازار یک دستگاه گوشی موبایل از نوع سامسونگ 

با حافظه ان و شروع به ادم ربائی و تهدید با چاقو موضوع شکایت خانم عزت جمشیدی ، این دادگاه 

براساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و باتوجه به اعام شکایت شاکی خصوصی و مفاد 

گواهی پزشکی قانونی منضم به پرونده به شماره و تاریخ 1331331 - 15 / 4/ 94 و مفاد گزارش 

پلیس 110 نیروی انتظامی به تاریخ 14/ 4/ 94 و اظهارات شهود و مطلعین و محتویات فیلم ضبط 

شده از محل و زمان وقوع جرم که به شرح منعکس در صورتجلسه تنظیم شده توسط مرجع انتظامی 

به تاریخ 24/4/ 94 مکتوب شده است و با عنایت به متواری بودن متهم در دادسرا و عدم حضور او 

در جلسه دادرسی دادگاه باوصف اباغ از طریق نشر آگهی جهت دفاع از اتهام های خویش و سایر 

قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 

621 و 652 و 617 و 667 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات و مواد 290 و 448 و 450 و 452 

و 462 و 488 و 492 و 710 و 714 جملگی از قانون مجازات اسامی و با رعایت بند الف ماده 122 

و مفاد ماده 134 قانون مجازات اسامی درباب تعیین مجازات جرائم ارتکابی متعدد تعزیری ، متهم 

را ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه به پرداخت یک صدم دیه کامل از بابت حارصه خلف آرنج چپ و 

حارصه قدام تحتانی زانوی چپ و یک و نیم هزارم دیه کامل از بابت کبودی داخل زانوی چپ در حق 

شاکی خصوصی به علت جرح وارد شده به وی و به علت تهدید با چاقو به تحمل دوسال حبس و 

هفتاد و چهار ضربه شاق تعزیری و به علت سرقت مقرون به ازار به تحمل ده سال حبس و هفتاد 

و چهار ضربه شاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در 

حق مالباخته و به علت شروع به ادم ربائی به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم می نماید با 

این توضیح که درمرحله اجراء صرفا مجازات اشد قابل روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع 

و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر مرکزاستان اصفهان می باشد . /

م الف 2882 رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9609970353200033 تاریخ تنظیم : 96/1/26 شماره پرونده :9509980360201431 

دادگاه کیفری   106 شعبه   950998036020  1431 پرونده کاسه   951252  : شعبه  بایگانی   شماره 

دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی 9609970353200033

انقاب ک  خ  اباد  محمود  اصفهان-اصفهان  نشانی  به  فرزند حسین  مومنی  محسن  آقای  شاکی: 

شی نصیری جنب پ 539  متهم: آقای احمد میر زمانی فرزند کریم به نشانی اتهام ها: 1. توهین 

به اشخاص عادی 2. تهدید گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای احمد میرزمانی فرزند 

کریم دائربر ایراد اهانت و تهدید نسبت به آقای محسن مومنی فرزند حسین این دادگاه با توجه به 

تحقیقات معموله ، شکایت شاکی ، ماحظه متن پیامک های توام با ایراد اهانت و تهدید ارسالی 

از شرکت  استعام صورت گرفته  و  همراه شاکی  تلفن  به خط  متهم  به  متعلق  همراه  تلفن  از خط 

مخابرات دراین خصوص و اینکه متهم علی رغم اباغ قانونی و نشر آگهی، حضوری در محل دادسرا 

و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره از 

دادسرای عمومی و انقاب اصفهان بزہ انتسابی را محرز  دانسته و مستندًا به ماده 608 و 669 قانون 

ریال جزای  په پرداخت مبلغ یک میلیون  به محکومیت متهم  مجازات اسامی مصودب 75 حکم 

نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه ایراد تهدید و تحمل هفتاد و چهار ضربه شاق تعزیری بابت 

بزه ایراد تهدید صادر واعام می  دارد به استناد مادہ 133 قانون مجازات اسامی مصودب 92صرفا 

مجازات اشد قابل اجرا گی باشد رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

تجدیدنظر  در محاکم محترم  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 مهلت  و مجددا ظرف  در همین شعبه 

استان اصفهان می باشد. 

م الف 2883 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان - محسن الهی نژاد

دادنامه
شماره دادنامه: 9609970353200055 تاریخ تنظیم : 96/1/29 شماره پرونده :9409980363300625 

دادگاه کیفری   106 شعبه   9409980363300625 پرونده کاسه   941322  : شعبه  بایگانی   شماره 

دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی 9609970353200055 

شاکی: آقای مسعود انتشاری فرزند محمدعلی به نشانی شهرستان اصفهان نجف ابادخ فردوسی خ 

امیرکبیر کوی یاقوت پ54 متهم: آقای حامد صفری به نشانی اتهام ها: 1. تهدید با چاقو 2. تخریب 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به  اسناد دولتی 3. توهین گردشکار : دادگاه 

اتهام آقای حامد صفری نجف  شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 

آبادی فرزند عباس دائر ہر ایراد اهانت نسبت به آقای مسعود انتشاری نجف  آبادی فرزند علی ، 

این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله ، شکایت شاکی ، ماحظه متن پیامک های توام با ایراد 

اهانت ارسالی از خط تلفن همراه متعلق به متهم به خط تلفن همراه شاکی و استعام صورت گرفته 

از شرکت مخابرات دراین خصوص و اینکه متهم علی رغم اباغ قانونی و نشر اگهی حضوری در محل 

دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره 

انتسابی را محرز دانسته و مستندابه ماده 608 قانون  از دادسرای عمومی وانقاب اصفهان لذا بزه 

مجازات اسامی مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل چهل ضربه شاق تعزیری صادر و 

اعام می دارد در خصوص موضوع اتهامی نام برده در کیفرخواست صادره دائربر قدرتمائی با چاقو و 

تخریب عمدی دادگاه با بررسی محتویات پرونده و بلحاظ فقد ادله اثباتی 9 مستندا به ماده 4 قانون 

آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر واعام می دارد آراء صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد . 

م الف 2884 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان -- محسن الهی نژاد

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351401730 تاریخ تنظیم : 95/11/17 شماره پرونده :9509980351400481 

دادگاه عمومی  950998035 شعبه 14  پرونده کاسه 1400481    950553 : بایگانی  شعبه  شماره 

حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 1401730 950997035 خواهان: آقای علی خدادادیان 

فرزند عباس با وکالت آقای عباسعلی قربانیان فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان - خیابان شیخ 

صدوق شمالی جنب خ کاخ سعادت آبادشرقی ساختمان وکا طبقه سوم کدپستی 8164766149 

دفتر وکالت آقای یوسفعلی رستمی همراه .09133029446 خواندگان: 1. آقای علیرضا زارعی هرمدانی 

فرزند قاسم علی با وکالت آقای محسن شجاعی واجنانی فرزند حسن به نشانی خیابان مشتاق دوم 

خیابان حمزه اصفهانی خیابان عامه امینی غربی کوچه شهید توکلی نسب پاک 15 طبقه اول 2. آقای 

محمدرضا زمانی فرزند عیسی به نشانی اصفهان - خانه اصفهان - میدان نوبهار کوی میخک انتهای 

میخک پاک 66 شرکت نوش مهر سحر خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک

باریتعالی به شرح  از ذات  بااستعانت  را اعام و  با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی  دادگاه 

ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. در خصوص دعوی علی خدادادیان با وکالت عباسعلی قربانیان به 

طرفیت 1- محمدرضا زمانی 2- علیرضا زارعی با وکالت محسن شجاعی بخواسته مطالبه نسبت به 

خوانده ردیف اول مبلغ 357000000 ریال وجه  دو فقرہ چک و نسبت به خوانده دوهم مبلغ 157000000 

ریال وجه یک فقره چک به عنوان ضامن به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به ابقاء اصول 

مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطاع از 

دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 

ارائه ننمودہ است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی ، دادگاه خواهان را  در دعوی مطرح 

دادگاههای عمومی  ایین دادرسی  قانون   f ا   به مواد 519، 198،522  شده محق تشخیص مستندا 

مبلغ  پرداخت  به  را  دوم  و خوانده  ریال   357/000/000 مبلغ  به  اول  امور مدنی خوانده  در  انقاب  و 

157/000/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سر رسید تا زمان وصول در 

حق خواهان محکوم می نماید رای صادره درخصوص خوانده اول غیابی 9 ظرف بیست روز پس .3 

اباغ قابل واخواهی دراین شعبه بوده و نسبت به خوانده دوم حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد. 

م الف 2876 روح اله اقبالی بروجنی رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 دادنامه 

شماره دادنامه: 9609970354500134 تاریخ تنظیم : 95/11/31 شماره پرونده :9509980362101237 

شماره بایگانی  شعبه : 951190 آقای قریب شاه سعیدی فرزند امین هللا به نشانی اصفهان رهنان خ 

شریف غربی پشت اداره برق درب کرمی رنگ متهم : آقای عزت رجبی به نشانی اصفهان رهنان خ 

شریف غربی روبروی اداره برق اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

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

دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای قریب شاه سعیدی فرزند امین هللا با توجه 

به شکایت شاکی - گزارش ضابطین - گواهی پزشکی قانونی - اظهارات شهود و متواری شدن متهم 

پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد 

448-449 – تبصره 4 ماده 709 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 قانون 

مجازات اسامی متهم را تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش 

بریدگی )دامیه( در ناحیه خلف کتف راست در حق شاکی محکوم تا حداکثر ظرف یکسال از تاریخ 

قابل  اباغ  از  نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس  درگیری )21/7/95( پرداخت 

واخواهی در این مرجع می باشد./ 

م الف 2873 دادرس رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان سید مجید عقیلی 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای احسان طغیانی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت شهرام رشتاک به این دادگاه تسلیم 

که به کاسه 96/11 ثبت و برای تاریخ 96/04/11 ساعت 17:15 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است 

نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/63/م الف به تاریخ 96/01/27

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان خبر داد:

پرداخت ۳8 میلیارد ریال تسهیالت به دانشجویان دانشگاه کاشان

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
»روتوش« به اسکار معرفی می شود

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

پخــش ســریال »دیــوار شیشــه ای« بــه کارگردانــی 
ــد  ــت و احم ــد میهن دوس ــدل، نوی ــا قوی ــترک رام مش
ــبکه  ــت ماه، از ش ــته 9 اردیبهش ــب گذش ــی از ش معظم

ــد.  ــاز ش ــیما آغ ــک س ی
ایــن ســریال بــه تهیه کنندگــی اکبــر تحویلیــان در 

آن  در  شــده کــه  تولیــد  دقیقــه ای   50 قســمت   20
شــخصیت های مهمــان، داســتان زندگــی خــود را در 
اســتودیوی برنامــه ای بــه نــام »دیــوار شیشــه ای«       
ــون تعریــف  ــان تلویزی ــرای مخاطب ــوان خاطــره ب ــه عن ب

 . می کننــد
»دیــوار شیشــه ای« عــاوه بــر ســاختار اپیزودیــک 
ــن  ــه ضم ــز دارد ک ــر نی ــه یکدیگ ــته ب ــی پیوس قصه های

روایــت یــک داســتان اصلــی در هــر قســمت، داســتان 
ــن  ــاط بی ــه ارتب ــرد و ب ــر می گی ــم در ب ــتقلی را ه مس
افــرادی می پــردازد کــه از رســانه اســتفاده می کننــد 
از رســانه های مختلــف  بــردن  بهــره  بــه واســطه  و 
ــاط  ــود در ارتب ــی خ ــان پیرامون ــرون و جه ــای بی ــا دنی ب

ــتند.  هس
مجموعــه تلویزیونــی »دیــوار شیشــه ای« بــه قلــم محمد 
ــروآبادی  ــارا خس ــی، س ــلطانی، روح هللا صدیق محمودس
نــدا نوبخــت و مســعود کرمــی بــه رشــته تحریــر درآمــده 
ــا چهارشــنبه هــر شــب حــدود ســاعت 22  و از شــنبه ت
و 45 دقیقــه از شــبکه یــک ســیما روی آنتــن مــی رود.

    داستان
داســتان ثابــت ســریال »دیــوار شیشــه ای« بــه اتفاقــات 
زندگــی تهیه کننــده ایــن برنامــه تلویزیونــی یعنــی ســارا 
بــا بــازی حدیثــه تهرانــی و همســرش فرهــاد رئــوف بــا 
بــازی مجیــد واشــقانی کــه مجــری برنامــه هــم هســت 

می پــردازد. 
بــه  شــبیه  بســیار  دارد کــه  داســتان هایی  ســریال، 
داســتان های مهمانــان برنامــه مــاه عســل اســت. 
قبلــی  کارهــای  در  اخاقــی کــه کــه  داســتان های 
تحویلیــان ماننــد ســریال »شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق 

ــت. ــده اس ــده ش ــز دی ــد« نی بیافت
نــام اولیــن قســمت ایــن ســریال اپیزودیک »شــاهین« 
تهامــی  زندگــی کــورش  داســتان  بــه  اســت کــه 

دارد.  اختصــاص  )شــاهین( 
ــگار  ــه ن ــحر، قص ــه س ــه، قص ــه راحل ــک، قص ــه باب قص
قصــه هرمــز، قصــه بهمــن، قصــه پروانــه، قصــه مرجــان 

ــور  ــه منص ــره، قص ــه طاه ــهراب، قص ــه س ــینا، قص و س
قصــه پرویــز، قصــه شــریف، قصــه مهنــاز، قصــه میــاد 
قصــه مهــدی، قصــه مونــا، قصــه احمــد و قصــه فریــده، 
نــام 19 اپیــزود دیگــر مجموعــه تلویزیونــی »دیــوار 
ــمتی، 3  ــه 20 قس ــن مجموع ــت. از ای ــه ای« اس شیش
قصــه را احمــد معظمــی، 6 قصــه را فریــد میهن دوســت 

ــرده اســت. ــی ک ــدل کارگردان ــا قوی و 11 قســمت را رام
 تیتــراژ پایانــی ایــن ســریال را فرهــاد هراتــی بــا ترانــه ای 

از مرحــوم افشــین یداللهــی خوانده اســت.
    بازیگران و عوامل

ــورج  ــی، ت ــان نجف ــان، قرب ــار نوحی ــی، به ــورش تهام ک
فرامرزیــان، مســعود زمانــی، مجیــد واشــقانی و حدیثــه 
تهرانــی، بازیگــران اپیــزود اول و روشــنک عجمیــان 
شــهناز شــهبازی، مهســا هاشــمی، علیــرام نورایــی 
محمــد ســاربان، فرهــاد قائمــی مهــدوی، فرزیــن 
صابونــی، ارســطو خــوش رزم، طوفــان مهردادیــان مجیــد 
بی پــروا، محمدرضــا  لیــا  رحیمــی،  لیــا  رحمتــی، 
ــو از بازیگــران  هدایتــی، ســولماز غنــی و پارســا قره خانل
اپیزودهــای دیگــر ســریال »دیــوار شیشــه ای« هســتند. 
ــدی  ــد از: مه ــریال عبارتن ــن س ــد ای ــل تولی ــایر عوام س
تحویلیــان مدیــر تولیــد، خاطــره خاشــعی طــراح گریــم 
ــرداری  ــودرزی تصویرب ــد گ ــوی و احم ــا وداد تق علیرض
محمــد محمودســلطانی سرپرســت نویســندگان، حمیــد 
ــی  ــژاد و قاســم مرب ــا اقبال ن ــردار، آناهیت ــور صداب یارن پ
ــا  ــر، آرش بادپ ــاف تدوینگ ــوکا زندب ــه، ش ــراح صحن ط
موســیقی، محمــد درگاهــی صداگــذار و متیــن تحویلیان 

و فــوژان پارســا عــکاس.

ــام »فنــدک  ــا ن - اولیــن قطعــه فصــل دوم »شــهرزاد« ب
ــرلک  ــینا س ــی و س ــن چاوش ــدای محس ــا ص ــب دار« ب ت

ــود. ــر می ش ــه زودی منتش ب
- فرشــته احمــدی، داســتان نویس، می گویــد: نبایــد 
مخالــف برگــزاری جشــن امضــا و رونمایــی کتــاب باشــیم؛ 
ــرای معرفــی کتــاب انجــام می شــود  ــرا کارهایــی کــه ب زی
ــکل  ــارغ از ش ــی ف ــا و رونمای ــن امض ــت و جش ــم اس ک
ــرای  ــوان ب ــه می  ت ــت ک ــن کاری اس ــان کمتری برگزاری ش

ــاب انجــام داد. ــه کت ــی اولی معرف
ایتالیایــی دو نمایشــنامه  »قلعــه   - به تازگــی ترجمــه  
ــی  ــم عل ــه قل ــد« ب ــنه های بلن ــب دش ــانات« و »ش انس
شــمس و ترجمــه  پریســا نظــری و بــا مقدمــه ای از 
ــارات Fuorilinea در  ــت انتش ــه هم ــتان ب ــم گلس ابراهی

ــت. ــده اس ــر ش ــا منتش ایتالی
- پوســتر فیلــم ســینمایی »بــرادرم خســرو« بــه کارگردانی 
در  ملــکان،  تهیه کنندگــی ســعید  و  بیگلــری  احســان 
آســتانه اکــران عمومــی رونمایــی شــد. شــهاب حســینی 
ناصــر هاشــمی، هنگامــه قاضیانــی و بیتــا فرهــی از 

ــتند. ــینمایی هس ــم س ــن فیل ــران ای بازیگ
- ســیما تیرانــداز، بازیگــر و کارگــردان تئاتــر، دربــاره 
فعالیت هــای خــود در ســال جــاری گفــت: در حــال 
ــه  حاضــر مشــغول تمریــن نمایــش »پاره هــای ســاده« ب
ــت از 20  ــرار اس ــه ق ــتم ک ــمی هس ــی هاش ــی عل کارگردان
اردیبهشــت ماه در تماشــاخانه »بــاران« روی صحنــه بــرود.

- شــیاماالن، کارگــردان مطــرح و پرطرفــدار ژانــر فیلم هــای 
تریلــر و ترســناک، اعــام کــرد در پــروژه ای پــر از بازیگــران 
ــی  ــناختی اش یعن ــم روان ش ــای دو فیل ــرح، روایت ه مط

»نشــکن« و »شــکاف« را بــا یکدیگــر ترکیــب می کنــد.
- بررســی های اخیــر نشــان می دهــد خواننــدگان انگلیســی 
و  تبلت هــا  نمایــش  دیجیتــال، صفحــه  کتاب هــای  از 
کتابخوان هــا خســته شــده اند و دوبــاره بــه کتاب هــای 

ــد. ــی روی آورده ان چاپ
ــع  ــاره  فجای ــی درب ــان آمریکای ــک رم - ترجمــه فارســی ی
دوران حکومــت خمرهــای ســرخ در کامبــوج منتشــر شــد. 
ایــن رمــان کــه توســط نویســنده  آمریکایــی، پارتیشــیا مک 
کورمیــک بــا عنــوان »هرگــز نیفــت« نوشــته شــده، بــه  قلم 
ــده  ــی برگردان ــه فارس ــه ب ــن زاده در 250 صفح ــا عابدی  رض
و توســط نشــر آرادمــان در آســتانه  نمایشــگاه کتــاب تهــران 

منتشــر شــده اســت.
ــه  ــد مجسمه ســاز خودآموخت - حســین خســروی، هنرمن
ــا  ــمه های عمدت ــاخت مجس ــا س ــال های دور ب ــه در س ک
بــزرگ شــهرت داشــت، حــاال قصــد دارد پــس از ســال ها 

نمایشــگاهی از آثــارش برپــا کنــد.
- »چشــم شــب روشــن«، مجلــه شــبانگاهی شــبکه چهــار 
تــا پایــان ضبــط برنامه هــای نامزدهــای ریاســت جمهــوری 

روی آنتــن نمــی رود.

 فیلم جدید حاتمی کیا نیمه خرداد    

کلید می خورد
تازه تریــن اثــر ابراهیــم حاتمی کیــا 
بــا عنــوان »پــرواز بــه وقت شــام« 
ــوی دوربیــن  نیمــه خردادمــاه جل
مــی رود. در ایــن فیلــم کــه بــا 
بابــک  تروریســت ها،  موضــوع 
ــر و  ــادی حجازی ف ــان، ه حمیدی
... بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا زارع ــور مری ــاری از حض ــم اخب ــی ه به تازگ
بازیگــردان و بابــک پناهــی بــه عنــوان طــراح صحنــه و لبــاس 
ــا ســرمایه گذاری ســازمان  ــم ب شــنیده شــده اســت. ایــن فیل
ــا در  ــم حاتمی کی ــت ابراهی ــی اس ــود. گفتن ــاخته می ش اوج س
ــینمایی  ــم س ــا فیل ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وچهارمین جش س

»بادیگارد« حضـور داشت. سینماخبر

 استقبال پرشور شهروندان 

از »ترنم زنده رود«
کیمیای وطن جشــنواره موســیقی »ترنــم زنــده رود« کــه 
بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت اصفهــان در هنرســرای خورشــید 
برگــزار می شــود، بــا اســتقبال پرشــور شــهروندان روبــه رو شــده 
اســت. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، هنرســرای خورشــید طبــق ســال های 
گذشــته، چهارمیــن جشــنواره موســیقی غیررقابتــی اصفهــان بــا 
عنــوان »ترنــم زنــده رود«را از 5 تــا 12 اردیبهشــت ماه هــر شــب 
ســاعت 20 و 30 دقیقــه برگــزار می کنــد. عاقه منــدان می تواننــد 
بــرای تهیــه بلیــت بــه ســایتwww.navayemehr.ir مراجعــه 

کنند.

سرانجام نامشخص »هفت«
ســرانجام برنامــه تلویزیونــی »هفــت« کــه از جملــه برنامه هــای 
پربیننــده شــبکه 3 محســوب می شــود، همچنــان نامشــخص 
ــه  ــا برنام ــی ب ــکاری افخم ــان هم ــه پای ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــده و ســایر عوامــل ایــن   ــاد تهیه کنن ــه احتمــال زی »هفــت«، ب
برنامــه نیــز تغییــر می کننــد؛ امــا گویــا ایــن تغییــرات هنــوز بــه 
مرحلــه نهایــی نرســیده اســت. ایــن روزهــا همچنیــن نام هــای 
ــه »هفــت«  ــرای اجــرای برنام مختلفــی در فضــای مجــازی ب
منتشــر می شــود کــه بــا وجــود اضافــه شــدن بــه تعــداد ایــن 
اســامی، شــبکه ســه ســیما از انتشــار هــر گونــه خبــر رســمی 
ــد.  ــب اســامی، خــودداری می کن ــد و تکذی ــا تأیی ــاره ی در این ب
احمــد نجفــی ، علیرضــا رئیســیان، رســول صدرعاملــی، فــرزاد 
ــه نام هایــی  ــو از جمل حســنی، محمــد خزاعــی و محمــود گبرل
هســتند کــه ایــن روزهــا از آن هــا بــه عنــوان گزینه هــای 
احتمالــی اجــرای برنامــه »هفــت« نــام بــرده می شــود. میــزان

اخبار کوتاه

ــا  ــی کاوه مظاهــری ب ــه کارگردان ــوش« ب ــاه »روت ــم کوت فیل
کســب جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه جشــنواره »ترایبــکا« بــه 

آکادمــی اســکار معرفــی شــد.
حضــور  نخســتین  در  »روتــوش« کــه  فیلــم کوتــاه   
بین المللــی در شــانزدهمین دوره جشــنواره ترایبــکا بــه 

فیلــم  بهتریــن  جایــزه  درآمــد  نمایــش 
کوتــاه ایــن جشــنواره بــه مبلــغ 5 هــزار دالر 
و معرفی نامــه آکادمــی اســکار را از ایــن 
ــه  ــکان ورود ب ــرد و ام ــت ک ــنواره دریاف جش
رقابــت اولیــه جوایــز اســکار 201۸ را دارد. 
»روتــوش« در ادامــه حضورهــای بین المللــی 
خــود نیــز در بخــش اصلــی پنجاه وهفتمیــن 

ــد  ــور خواه ــتان حض ــوف لهس ــم کراک ــنواره فیل دوره جش
داشــت. 

کاوه مظاهــری کــه بــه دلیــل قوانیــن اخیــر دولــت آمریــکا 
ــا  ــود، ب ــکا« نشــده ب ــه حضــور در جشــنواره »ترایب موفــق ب
ــر از هیئــت داوران جشــنواره  ارســال ویدئویــی ضمــن تقدی

جایــزه خــود را بــه تمــام مهاجــران در سراســر جهــان تقدیــم 
کــرد. 

ــم  ــده: فیل ــز آم ــن جشــنواره نی ــت داوران ای ــه هیئ در بیانی
انتخــاب  در  آزادی  داشــتن  بــرای  »روتــوش«   کوتــاه 
و بازنگــری و بازآفرینــی مرزهــای محــو شــده و ابهام آمیــز 
اخاقیــات و درســت کاری، بــه مخاطبــان 
از  شــخصی  دیدگاه هــای  طــرح  امــکان 
ــر و  ــو، تفک ــاز گفت وگ ــای ب ــا و فض رویداده
تأمــل می دهــد. مــا یگانگــی و وحــدت میــان 
زیبایی شناســی و امــر اخاقــی را در ایــن 

می نهیــم.  ارج  فیلــم 
ــاری  ــین زیکس ــنجری، محمدحس ــونیا س س
ــه  ــور، ســیامک فارســی، هانی ــرد، آزاده آبادپ ــا فوالدی ف هان
مفلــح، فــروغ عزیــزی، نگیــن احمــدی، شــیرین هراتــی در 
ایــن فیلــم کوتــاه بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. ایــن فیلــم 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی کاوه مظاهــری ســاخته شــده 

اســت. ایســنا

»روتوش« به اسکار معرفی می شود
ــل  ــان مراح ــو« از پای ــو و پینوکی ــوراب ش ــردان »ج کارگ
ــی امین  ــه س ــخه ای از آن ب ــال نس ــر و ارس ــن اث ــی ای فن
ــر داد.  ــان خب ــوان اصفه ــودک و نوج ــم ک ــنواره فیل جش

علیرضــا محمــودزاده، کارگــردان فیلــم ســینمایی »جــوراب 
ــم  ــن فیل ــت ای ــن وضعی ــاره آخری ــو«، درب ــو و پینوکی ش

ــه  ــی ب ــل فن ــای مراح ــام کاره ــت: تم گف
ــوراب  ــر »ج ــال حاض ــید و در ح ــان رس پای
شــو و پینوکیــو« آمــاده نمایــش شــده 

ــت.  اس
اردیبهشــت ماه   3 پایــان گفــت:  در  وی 
نســخه ای از ایــن اثــر را بــه ســی امین 
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان 

ارســال کردیــم تــا در صــورت پذیرفته شــدن در ایــن 
ــد.  ــش درآی ــه نمای ــنواره ب جش

اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی علیرضــا محمــودزاده، اثــری 
ــه اش  ــود و قص ــوب می ش ــکی محس ــکال و عروس موزی
ــه  ــه از خان ــت ک ــرداد اس ــو پی ــک های عم ــاره عروس درب

ــد.  ــود می آورن ــه وج ــکاتی را ب ــد و مش می گریزن
ســحر  بازیگــران:  از  عبارتنــد  فیلــم  ایــن  عوامــل 
ــد  ــاه ولی، محم ــم ش ــعدی، مری ــا اس ــی احمدرض ولدبیگ
ــر  ــان و ...، مدی ــم کرمانی ــور، ترن ــد مختارپ ــی،  مجی مایل
ــردان  ــرز ســیگارودی، نویســنده و کارگ ــرداری: فریب  فیلمب
محمــودزاده،  علیرضــا  صحنــه:  طــراح  و 
طــراح گریــم: رضــا ســعیدی، مجــری طــرح: 
رضــی  حامــد  تدویــن:  باباییــان،  کیــان 
ــردار:  ــدی، صداب ــدی احم ــد: مه ــر تولی مدی
کارگــردان  مشــاور  معنوی پــور،  هــادی 
ــده  ــاس: حمی ــراح لب ــری، ط ــژن میرباق بی
ــگان:  ــک گردانان و صداپیش ــولی، عروس رس
بهــرام بهبهانــی، حمیــده رســولی، نســیم یاقوتــی، عبــاس 
فرطوســی، گــروه کارگردانــی: دانیــال اســماعیل زاده، شــیما 
افســری، منشــی صحنــه: ســمانه واعظــی، گــروه صحنــه: 
محســن جمشــیدی، فرهــاد نصــر، مســئول لبــاس: زهــرا 

ــر ــور و ... . مه نام

دادنامه 
شماره دادنامه: 9609976۸25300069 تاریخ تنظیم : 96/1/29 شماره پرونده :94099۸6۸25301291 

شماره بایگانی  شعبه : 941430 پرونده کاسه 1291 94099۸6۸2530 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9609976۸25300069 خواهان: آقای حمید تحسیری فرزند 

مصطفی به نشانی اصفهان- خیابان مشتاق سوم - کوچه شهید رحمانی - پاک 63  خواندگان:1. 

آقای بهرام چوبین فرزند منوچهر 2. آقای ایمان چوبین فرزند بهرام همگی به نشانی استان فارسی- 

شهرستان خرم بید- صفاشهر - جاده بوانات- روبروی اداره برق دامپزشکی سابق - منزل چوبین 

فرزند  رمضانی  زهرا  آقای   .4 اکبر  علی  فرزند  نجفی  آقای کیانا   .3  739613795۸  : پستی  - کد 

اصغر همگی به نشانی استان فارسی- شهرستان شیراز- شیراز- فلکه گاز- خیابان نارون - کوچه 

خسارت  مطالبه   .3 چک  وجه  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  ها:مطالبه  خواسته   221 پاک   -9

چوبین  بهرام  آقایان  طرفیت  به  مصطفی  فرزند  تحسیری  بهرام  آقای  دعوی  خصوص  در  دادرسی 

فرزند منوچهر و ایمان چوبین فرزند بهرام و خانم ها زهرا رمضانی فرزند اصغر و کیانا نجفی فرزند 

علی اکبر مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره های 

0632۸9-94/10/2۸ به مبلغ ششصد میلیون ریال و 06327۸-94/10/15 به مبلغ یک میلیارد ریال 

به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 

از  پرداخت صادره  و گواهینامه عدم  رونوشت مصدق چک  و  تقدیمی  دادخواست  پرونده و ماحظه 

بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در 

برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 

قانون   313 310و  مواد   و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   9 دارد  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  که 

استفساریه مجمع تشخیص مصلحت  و  قانون اصاحی صدور چک   2 ماده  الحاقی  وتبصره  تجارت 

ریال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  یک  مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر   حکم  نظام 

بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک برمبنای نرخ تورم از تاریخ 

چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و پرداخت مبلغ 

نهصد و هشتاد و شش هزار ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر واعام می نماید. 

به خزانه  فورًا  را  دادرسی  هزینه  به  از محکوم  اولین قسمت  وصول  به محض  است  مکلف  خواهان 

دولت پرداخت نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 

 دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 است .

م الف 2۸71 رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت اله طاهری

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانمها  و  آقایان  طرفیت  به  سند  ابطال  خواسته  به  دادخواستی  اسماعیل  فرزند  توکلی  ضیاء  آقای 

منصور ولیک ، اسمعیل قمصری، ملک پروانیان، زهرا، صدیقه ،حسین، احمد و محمود همگی کرم 

پور اصفهانی ، علی صادق الوعد، قاسمعلی قدیری، محمد میرزایی و علی کاظمی تیجی به این دادگاه 

تسلیم که به کاسه 951109/ح1 ثبت و برای تاریخ 96/03/2۸ ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین شده 

است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشند لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از خواندگان مذکور دعوت به 

عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 

فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۸/م الف به تاریخ 96/01/30

دادنامه
شاکی: آقای رحیم میرزائی فرزند محرم به نشانی شاهین شهر خ ردانی پور بلوار یاس پ 25 متهم: 

آقای احسان جمالی فرزند* به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت  رای دادگاه در خصوص 

شکایت آقا رحیم میرزائی فرزند محرم علیه آقای احسان جمالی دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک 

فقره چک به شماره 620503 به مبلغ 2000000000 عهده بانک صادرات دادگاه با بررسی مجموع محتویات 

برخوار شکایت  انقاب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  توسط  تنظیمی  از جمله کیفر خواست  پرونده 

شاکی مودای شهادت شهود صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را 

محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسامی مصوب سال 75 متهم موصوف 

را به تحمل بیست ماه حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پ از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه می باشد .دفترشعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی -/5/37/م الف به تاریخ 04 /96/02

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: محمد مهدی جعفری کمشچه فرزند حسین مشخصات محکوم علیه: مهدی 

آقاعلیان دستجردی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 679 

به : خوانده  تاریخ 95/10/12 حوزه برخوار شورای حل اختاف برخوار محکوم علیه محکوم است  به 

محکوم به پرداخت مبلغ 105000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2432500 بابت هزینه دادرسی و نیز 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا تاریخ اجرای احکام رای صادره غیابی است هزینه 

دادرسی بر عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 

علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/97/م الف به تاریخ 96/02/04

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده : منعم مسجدی اصفهانی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان محل حضور: تاالر 

شهرداری دولت آباد شعبه اول وقت حضور: 96/04/25 ساعت 06:15 عصر علت حضور: در خصوص 

دعوی آقای حسین داوری به طرفیت شما به الزام به انتقال سند موتور سیکلت در وقت مقرر حاضر 

شوید. به شماره انتظامی 47211-61۸.  دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/9۸/م الف به تاریخ 96/02/04

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 95049۸ به 

است  اعام شده  المکان  که مجهول  الذکر  فوق  پرونده  احمدی خوانده  و مجید  وحید خلیفه  آقای 

و خواهان آن مهدی فصیحی  به خواسته مطالبه در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 

برای روز مورخ 1396/05/02 ساعت 10:00 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار 

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

ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی 

و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 ق ا د 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1/م الف به تاریخ 96/01/31

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقایان 1- مهدی دری 2-   : آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان  : هادی کثیری دولت  خواهان 

محمد شریفی 3- رضا محقق 4- سید حسن حسینی  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 95099۸3751۸00343 

به  تعیین شده است.   11:00 آن 1396/03/20 و ساعت  ثبت گردیده که وقت رسیدگی    9513۸۸ -

علت مجهول المکان بودن  خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد 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. دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/99/م الف به تاریخ 96/02/06

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139660302030000۸1 مورخ 96/1/31    آقای محسن تمیزی به شماره شناسنامه 

91140 کدملی 12۸1905771 صادره از اصفهان فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  

یک باب ساختمان به مساحت ۸1/55 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2 فرعی از 3290 – اصلی 

واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است .

2-برابر رای شماره 139660302030000۸3 مورخ 96/1/31    آقای حسن تمیزی به شماره شناسنامه 

1517 کدملی 12۸6490561 صادره از اصفهان فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 

باب ساختمان به مساحت ۸1/55 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2 فرعی از 3290 – اصلی واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است .

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/25

 م الف 3143 امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت و اسناد و اماک مرکزی اصفهان 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139660302023000107 مورخ 96/1/31    آقای مجید حقیقی نجف آبادی  به شماره 

شناسنامه 61335 کدملی 12۸1040۸27 صادره از اصفهان فرزند علی  بر ششدانگ دانگ یک باب 

ساختمان به مساحت29/41 متر مربع مفروزی از پاک شماره 4999- اصلی واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که بصورت عادی مع الواسطه اززهرا پرستگاری خریداری نموده 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/25

 م الف 2۸2۸ امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت و اسناد و اماک مرکزی اصفهان 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139560302023001403 مورخ 95/10/30    آقای محسن اشتری فرد  به شماره 

شناسنامه 46356 کدملی 12۸0352۸09 صادره از اصفهان فرزند مرتضی   بر ششدانگ دانگ یک 

باب ساختمان به مساحت 20/22 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2فرعی از 2206- اصلی واقع در 

بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد .

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/25

 م الف 3122 امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت و اسناد و اماک مرکزی اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فاطمه نخعی فرزندمحمد قلی مالک ششدانگ یکباب خانه  پاک 1/916 واقع در بخش 1۸ مورد 

ثبت و صفحه 461 دفتر 65 اماک وشماره ثبت 0241629 با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 

میباشد که سند مالکیت ششدانگ آنها بشرح فوق سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقودشده و 

درخواست صدورسند المثنی نموده اند  طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

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

یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

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

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

شماره : 2775/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک 3 فرعی از 6155 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

اختاف موضوع  از طرف هیات حل   95/10/16 مورخه  رای شماره 1395603020270131۸9  که طبق 

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

اماک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای سید اسد اله موسوی فرزند سیدعباس 

107 صادره از اصفهان و کد ملی شماره 12912۸1479  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 96/03/07 روز شنبه   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 ۸6 

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: 1396/02/10

 شماره :3147/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی آقای سعیدرضا عبداللهی 
کاسه پرونده : 941122  وقت حضور : یک هفته پس از انتشاردر روزنامه خواهان: مریم ابراهیم نژاد  

خوانده : محمد رضا صدری فر – مسعود کرباسی – حسین خدایی – حسینعلی شاهکارنیا   خواسته 

: اباغ نظریه کارشناسی وفق مواد 73 و 260 قانون آ . د م   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 

بعلت  شده  ارائه  نظریه کارشناسی  و  ارجاع گردیده   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  عمومی  

قانون  ماده 73و260  بتجویز  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از 

تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ارائه دالیل  ذکر  با  نظریه کارشناسی  به  نسبت  را  خود  اعتراض  یا  و  نظریه   ، نظریه کارشناسی   دوم 

 نماید . 

م الف 2۸57 مدیردفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اسماعیل صادقی 

اجرائیه 
شماره اجرائیه : 9610420351200034 شماره پرونده : 94099۸0351200542 شماره بایگانی شعبه : 

940602 تاریخ تنظیم : 96/01/29  مشخصات محکومله : شرکت تولیدی دام و طیور  دشت کیمیا 

شمسینی  مهرداد  محکومعلیه  مشخصات   239 پ  جنوبی  سیروس  کاشانی  محتشم  خ  اصفهان 

غیاثوند فرزند داود  مجهول المکان   مشخصات نماینده  قائم مقام قانونی محکومله / محکومعلیه 

وکیل   رابطه  نوع   5 ط  نیکبخت  ساختمان  نیکبخت  خ  اص   : نشانی  جان  یاری  فرزند  بهنام  علی   :

شماره  حکم   اجرای  درخواست  موجب  به   : محکومبه  کیمیا  دشت  طیور  و  دام  تولیدی  شرکت 

9509970351201455محکومعلیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 214000000 ریال بابت اصل خواسته 

تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  خسارت   بابت  ریال   13611000 مبلغ  پرداخت  و 

سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی در حق محکومله ضمنًا پرداخت 5 

درصد محکومبه باید حق االجرا نیز بر عهده محکومعلیه میباشد 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 مسیر 

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 و از اشخاص 

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

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 

داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 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 جزایی 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(

م الف 2۸66 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 اصفهان – سید مجتبی طباطبائی  

نگاهی به »دیوار شیشه ای« سریال جدید شبکه یک

سریالی به سبک »ماه عسل«

»جوراب شو و پینوکیو« در راه اصفهان
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حتما بخوانید!

دارو، دوپینگ و زدوبند در دوچرخه سواری یکشنبه  10  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  416 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

حضور ملی پوش هندبال ایران در بوندسلیگا
ــک  ــرای ی ــژاد ب ــا نوروزی ن  پوی
ــال  ــم هندب ــه تی ــم ب ســال و نی

برگیشر آلمان پیوست.
 پویــا نوروزی نــژاد، هندبالیســت 
ایرانــی، حــدود یــک مــاه و نیــم 
ــر  ــه س ــان ب ــه در آلم ــت ک اس

می بــرد. 
ــال در کشــور  ــر و حرفــه ای هندب لیــگ بوندســلیگا لیــگ برت

ــزار می شــود.  ــم برگ ــا 18 تی ــه ب ــان اســت ک آلم
ــن  ــدول ای ــانزدهم ج ــاز در رده ش ــا 15 امتی ــر ب ــم برگیش تی

ــرار دارد.  ــگ ق لی
پویــا نوروزی نــژاد پــس از پیوســتن بــه تیــم برگیشــر آلمــان 
اظهــار کــرد: اقامــت کاری مــن درســت شــد و از امــروز 
اجــازه بــازی بــرای مــن صــادر شــده و می توانــم بــرای تیــم 
ــدان  ــه می ــلیگا ب ــال بوندس ــگ هندب ــان در لی ــر آلم برگیش
بــروم. از لیــگ جــاری بوندســلیگا یــک مــاه و نیــم )شــش 
ــل و  ــن فص ــان ای ــا پای ــن ت ــت. م ــده اس ــی مان ــازی( باق ب

ــرارداد بســته ام. ایســنا ــم ق ــن تی ــا ای ــده ب فصــل آین

هوادار تراکتور پیاده به اصفهان رسید
یکــی از هــواداران تیــم تراکتورســازی بــا پــای پیــاده از 
ــید.  ــان رس ــه اصفه ــه ب ــرد و روز جمع ــت ک ــان حرک آذربایج
شــهریار عبــاس زاده، هــوادار تیــم تراکتورســازی که در گذشــته 
نیــز بــرای بــازی تراکتورســازی و اســتقالل پیــاده بــه تهــران 
ســفر کــرده بــود، ایــن بــار از شــهر خداآفریــن 1400 کیلومتــر را 
بــا پــای پیــاده ســپری کــرد تــا بــه اصفهــان رســید و خــودش 

را بــه بــازی تراکتورســازی و ســپاهان رســاند. 
ایــن هــوادار روز 21 فروردین مــاه از خداآفریــن حرکــت کــرده 
ــه  ــواداران ســپاهان مواج ــا اســتقبال ه ــان ب ــود و در اصفه ب

شــد. مهــر

تمدید قرارداد محمد کشاورز با گیتی پسند 
ــا تیــم فوتســال گیتی پســند  محمــد کشــاورز قــراردادش را ب
اصفهــان تمدیــد کــرد. محمــد کشــاورز، کاپیتــان ســابق تیــم 
ملــی و تیــم فوتســال گیتی پســند، بــا حضــور در دفتــر 
باشــگاه و توافــق بــا مســئوالن گیتی پســند بــه توافــق 
ــگ  ــیا و لی ــگاه های آس ــام باش ــم را در ج ــن تی ــید و ای رس
ــی  ــرد. عل ــر فوتســال فصــل ۹۶-۹۷ همراهــی خواهــد ک برت
ــه می شــود  ــه گفت ــی پســند ک ــد گیت افضــل، ســرمربی جدی
اصغــر حســن زاده و مهــران عالیقــدر دو ملی پــوش ایــن تیــم 
ــاگردان  ــذب ش ــال ج ــه دنب ــرار داده ب ــازاد ق ــت م را در لیس
ســال گذشــته خــود در تیــم مــس اســت و گفتــه می شــود 
بازیکنانــی همچــون جابــری، خیــام و درخشــانی قــرار اســت 

ــند ــوند. گیتی پس ــه ش ــند  اضاف ــی پس ــه گیت ب

 مصدومیت طوسی واقعیت ندارد
ــای  ــازمان تیم ه ــخنگوی س س
ملــی فدراســیون دوومیدانــی 
گفــت: طوســی ســرخود و بدون 
هماهنگــی بــا مــا راهــی ترکیــه 
ــم نمی توانســتیم  ــا ه شــد و م

جلوی او را بگیریم. 
ــه  ــاره اینک ــی درب ــور غیاث تیم
مریــم طوســی بــا مجــوز فدراســیون دوومیدانــی بــه ترکیــه 
رفتــه یــا خیــر، اظهــار داشــت: مــا تــا االن 5 دوره اردو برگزار 
ــه  ــود ک ــوروز ب ــد ن ــل از عی ــاه قب ــه م ــا دو، س ــم؛ ام کردی
مریــم طوســی بــه فدراســیون آمــد و تقاضاهایــش را مبنی 
بــر داشــتن مربــی اختصاصــی و خارجــی مطــرح کــرد. مــا 
هــم گفتیــم کــه بضاعــت فدراســیون در ایــن حــد نیســت 
ــم  ــی ه ــم. طوس ــاالری نمی دهی ــازه ورزشکارس ــا اج و م
گفــت کــه بــا هزینــه خــودش بــه ترکیــه خواهــد رفــت. 

وی ادامــه داد: طوســی و النــاز کمپانــی ســر خــود و بــدون 
هماهنگــی بــا ما راهی ترکیه شــدند و ما هم نمی توانســتیم 
جلــوی آن هــا را بگیریــم. همــان زمــان پیش بینــی کــردم 
 کــه طوســی نتایــج خوبــی نگیــرد و این اتفــاق هــم رخ داد 
ــر،  ــوردش در 100 مت ــرد و رک ــب نک ــی کس ــج خوب و نتای
ــزه  ــود؛ ضمــن اینکــه در مســابقات جای ــه ب ــاالی 12 ثانی ب
بــزرگ آســیا هــم نتوانســت عملکــرد قابــل قبولــی داشــته 
باشــد و ایــن هــم کــه گفتــه شــد او بــه دلیــل مصدومیــت 

ــدارد. میــزان نتوانســته شــرکت کنــد، واقعیــت ن

دارو، دوپینگ و زدوبند در دوچرخه سواری
ــاد از  ــا انتق ــواری ب ــی دوچرخه س ــای مل ــبق تیم ه ــر اس مدی
وجــود دارو، دوپینــگ و زد و بنــد در ایــن رشــته گفــت: از مــن 

می خواســتند در حــوزه مســئولیتم کار نکنــم. 
 مصطفــی چایچــی گفــت: مســائل و مشــکالت مختلــف 
 و زدوبندهایــی در دوچرخه ســواری وجــود دارد. دوپینــگ 
و اســتفاده از مــواد نیروزایــی کــه در دوچرخه ســواری مرســوم 

ست.  ا
وی بــه دنبــال مثبــت شــدن تســت ابراهیــم حاجــی زاده در 
مســابقات قهرمانــی آســیا گفــت: اگــر خاطرتــان باشــد در دی 
ــی  ــه هم اندیش ــزاری جلس ــاهد برگ ــته، ش ــال گذش ــاه س م
ــد از  ــس از آن تســت گیری ها بع ــم؛ پ دوچرخه ســواری بودی
 چنــد ســال کــه مــداوم انجــام می شــد و نشــان دهنده بســیاری 
ــد. از  ــف ش ــفانه متوق ــود، متاس ــات می ب ــائل و اطالع از مس
ــا  ــم ایــن مســئله درســت نیســت. ب همــان موقــع هــم گفت
توجــه بــه اینکــه مســابقات قهرمانــی آســیای جــاده بحریــن 
و پیســت هندوســتان پیــش رو بــود بحــث کنتــرل رکابزنــان 
پــس از 5 ســال متوقــف شــد و االن یکــی از رکابزنــان خــوب 
مــا کــه در مســابقات قهرمانــی آســیا هــم بــود، تعلیــق شــده 

اســت. مهــر

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه ورزش

در روز پایانــی رقابت هــای وزنه بــرداری قهرمانی آســیا 
201۷، تیــم ایــران موفــق بــه کســب 3 مــدال طــال و 2 
برنــز شــد. محمدرضــا بــراری در دســته 105 کیلوگــرم 

ــت  ــال گرف ــدال ط ــیا 3 م ــی آس ــرداری قهرمان  وزنه ب
ــدال  ــز 2 م ــی هاشــمی نی ــان آســیا شــد؛ عل و قهرم

ــه دســت آورد. ــز را ب برن
    یک ضرب

ــه  ــر وزن داده و ب ــی تغیی ــه به تازگ ــمی ک ــی هاش عل

دســته 105 کیلوگــرم آمــده، زودتــر از بــراری بــر روی 
تختــه آمــد و کار خــود را بــا وزنــه 1۶5 کیلوگــرم آغــاز 

کــرد و توانســت آن را مهــار کنــد. 
او در دومیــن حرکــت پشــت وزنــه 1۷1 کیلوگــرم قــرار 
گرفــت و توانســت ایــن حرکــت را هــم بــا موفقیــت 

پشــت ســر بگــذارد. 
ــن  ــرای آخری ــی، ب ــم مل ــرمربی تی ــیروانی، س انوش
ــرد  ــت ک ــرم را درخواس ــمی 1۷۷ کیلوگ ــت هاش حرک

ــد. ــار آن نش ــه مه ــق ب ــمی موف ــه هاش ک
 دایــوان افریمــوف ازبــک کــه مهم تریــن رقیــب 
بــراری بــرای کســب مــدال طالســت، در اولیــن 

حرکــت 1۷0 کیلوگــرم را ثبــت کــرد. 
ــه  ــت وزن ــت پش ــن حرک ــراری در اولی ــا ب محمدرض
1۷5 کیلوگــرم قــرار گرفــت، امــا موفــق بــه مهــار ایــن 

ــه نشــد و آن را انداخــت.  وزن
 پــس از او افریمــوف ازبــک بــر روی تختــه آمــد 

و 1۷5 کیلوگرم را ثبت کرد. 
بــراری در دومیــن حرکــت بایــد 1۷۶ کیلوگــرم را 
بــاالی ســر می بــرد کــه ایــن وزنــه را نیــز انداخــت تــا 

ــود.  ــخت تر ش ــش س کار برای
ــاالی  ــرم را ب ــد 1۷۷ کیلوگ ــت بای ــن حرک او در آخری
ســر می بــرد کــه موفــق بــه مهــار آن شــد و از خطــر 
ــدال طــالی یک ضــرب را  ــد. او م اوت شــدن دور مان

ــه دســت آورد.  ب
ــن  ــرم را در آخری ــه 1۷8 کیلوگ ــک وزن ــردار ازب وزنه ب

ــره گرفــت.  حرکــت انداخــت و مــدال نق

موچیــدا از ژاپــن بــا 1۷2 کیلوگــرم مــدال برنــز را بــه 
دســت آورد.

    دوضرب
هماننــد حرکــت یک ضــرب، هاشــمی زودتــر بــر روی 
تختــه آمــد و پشــت وزنــه 1۹۶ کیلوگــرم ایســتاد 
ــراغ  ــه چ ــرد و س ــر بب ــاالی س ــد آن را ب ــق ش و موف
ســفید از داوران دریافــت کنــد. او در دومیــن حرکــت 
ــی  ــا شــرایط خوب ــرد ت ــاالی ســر ب ــرم را ب 205 کیلوگ
ــوع  ــدال مجم ــب م ــه کس ــد و ب ــدا کن ــدول پی در ج
ــت  ــن حرک ــران در آخری ــود.ملی پوش ای ــک ش نزدی
مــدال  تــا  مهــار می کــرد  را  بایــد 213 کیلوگــرم 
مجمــوع را بــه دســت آورد و ایــن وزنــه را ثبــت کــرد 
و مــدال برنــز گرفــت. در مجمــوع بــا 384 کیلوگــرم مدال 
برنــز گرفــت. بــراری کار خــود را در دوضــرب بــا مهــار 
ــت او  ــا خیال هــا باب ــه 20۶ کیلوگــرم آغــاز کــرد ت وزن
راحــت شــود. او در دومیــن حرکــت 214 کیلوگــرم را 
بــاالی ســر بــرد تــا مــدال طــالی مجمــوع دوضــرب 

ــد. خــود را قطعــی کن
ــرد  ــت ک ــرم را ثب ــه 220 کیلوگ ــره ای وزن ــردار ک   وزنه ب
ــت  ــرار گرف ــرم ق ــه 221 کیلوگ ــر وزن ــز زی ــراری نی و ب
ــوع را  ــرب و مجم ــالی دوض ــدال ط ــار آن م ــا مه و ب
گرفــت. وزنه بــردار کــره ای نیــز عنــوان نایب قهرمانــی 

ــه دســت آورد. آســیا را ب
گفتنــی اســت در ایــن مســابقات قهرمانــان المپیکــی 
ایــران همچــون ســهراب مــرادی و کیانــوش رســتمی 

بــه دالیــل مختلــف حضــور پیــدا نکردنــد.

»براری« بر قله آسیا ایستاد

درخشش وزنه برداران 105 کیلویی ایران

کــه  صورتــی  در  گفــت:  اصفهانــی  ملی پــوش  دونــده 
مصدومیــت پایــم برنمی گشــت در هــر ســه مرحلــه از 
رقابت هــای جایــزه بــزرگ آســیا، صاحــب مــدال طــال 
ــابقات در  ــن مس ــرد: ای ــار ک ــمی اظه ــا قاس ــدم. رض می ش

ــه اول  ــه در مرحل ــزار شــد ک ــه برگ ســه مرحل
در مــاده 100 متــر شــرکت کــردم و تــا ۶0 متــر 
هــم ادامــه دادم؛ امــا بــه دلیــل فشــاری کــه 
ــا  ــم وارد شــد، متأســفانه نتوانســتم ت ــه پای ب
آخــر ادامــه دهــم. وی افــزود: قبــال از ناحیــه 
آســیب دیدگی  دچــار  چپــم  پــای  پاشــنه 
شــده بــودم؛ امــا خــوب شــده بــود و در ایــن 

رقابت هــا بــه دلیــل فشــاری کــه بــه پایــم وارد شــد، دوبــاره 
آســیب دیــد و از ادامــه مســیر بازمانــدم. ســال گذشــته نیــز 
ــابقات  ــتم در مس ــیب دیدگی نتوانس ــن آس ــل همی ــه دلی ب

ــوم.  ــر ش ــور حاض ــی کش قهرمان
قاســمی گفــت: اگــر بــه دلیــل برگشــت آســیب دیدگی 

ــتم در  ــدم، می توانس ــا نمی مان ــابقات ج ــه مس ــم از ادام پای
هــر ســه مرحلــه از رقابت هــا مــدال طــال را از آن خــود کنــم. 
دونــده ملی پــوش اصفهانــی عنــوان کــرد: تمریناتــم را شــروع 
کــردم؛ امــا هنــوز کــف پایــم درد دارد و بــرای درمــان و انجــام 
ــی روم و در همانجــا  ــران م ــه ته ــی ب فیزیوتراپ
نیــز زیــر نظــر مهــدی موســوی، مربــی ام، بــه 
افــزود: در  ادامــه می دهــم. وی  تمریناتــم 
اصفهــان کــه بــه فیزیوتراپــی می رفتــم، تمــام 
هزینه هایــم را خــودم پرداخــت می کــردم؛ 
هزینــه  پزشکی ورزشــی  فدراســیون  امــا 
فیزیوتراپــی پایــم را قبــول کــرده و بــه همیــن 

ــم.  ــه می ده ــران ادام ــم را در ته ــل درمان دلی
بــود کــه در  بــاری  اولیــن  قاســمی خاطرنشــان کــرد: 
مســابقات مصــدوم می شــدم و امیــدوارم ایــن اتفــاق دیگــر 
نیفتــد و بتوانــم در رقابت هــای کشــورهای اســالمی صاحــب 

ــا ــدال شــوم. ایمن م

دونده ملی پوش اصفهانی:

اگر مصدوم نمی شدم، مدال طال می گرفتم
ــاد از  ــا انتق ــال ب ــیون فوتب ــالق فدراس ــه اخ ــس کمیت رئی
ــری از  ــن بعضــی از تیم هــای لیــگ برت اعتصــاب در تمری

ــر داد.  ــان خب ــا خاطی برخــورد ب
ــی  ــه برخ ــات معوق ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــورک ب ــی ت مرتض

ــار  ــف اظه ــگاه های مختل ــان در باش بازیکن
داشــت: متاســفانه در هفته هــای پایانــی 
بازیکنــان بعضــی تیم هــا بــرای  لیــگ، 
دریافــت مطالبــات خــود از باشــگاه ها اقدام 
ــد؛  ــان کرده ان ــات تیمش ــم تمرین ــه تحری ب
ــرای  ــان ب ــان و مربی ــه بازیکن ــی ک در حال
دریافــت مطالباتشــان بایــد از راه و روش 

قانونــی اقــدام کننــد و تمریــن نکــردن راه درســت و قانونی 
ــی دور  ــن روش حت ــات نیســت. ای ــرای دریافــت مطالب ب
ــان برخــورد  ــا خاطی ــرام ورزشــی اســت و ب از اخــالق و م

ــد شــد.  خواه
ــط  ــل ذی رب ــرد: عوام ــح ک ــالق تصری ــه اخ ــس کمیت رئی

فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ از هفته هــای گذشــته 
بــا تشــکیل کارگــروه ویــژه رقابت هــا را زیــر نظــر گرفته انــد 
و بــا متخلفــان احتمالــی برخوردهــای کامــال قاطــع                  

ــرد.  ــام می گی ــی انج و قانون
تــورک دربــاره حساســیت های بازی هــای 
لیــگ  و  برتــر  لیــگ  پایانــی  هفته هــای 
ــال  ــه فوتب ــت: جامع ــار داش ــته اول اظه دس
ــا ایــن حــال  ایــران جامعــه پاکــی اســت؛ ب
حساســیت های بــازی قابــل درک اســت 
ــه  ــا، کمیت ــی و دغدغه ه ــع نگران ــرای رف و ب
ــر  ــگ برت ــابقات لی ــت مس ــه دق ــالق ب  اخ
ــه  ــه و ناظــران کمیت ــر نظــر گرفت و لیــگ دســته اول را زی
اخــالق در مســابقات حاضــر هســتند و بــا هــر گونــه رفتــار 
ــع  ــی برخــوردی قاط شــائبه برانگیز، مشــکوک و غیرفوتبال
و قانونــی انجــام خواهــد شــد و خاطیــان احتمالــی دچــار 

ــنا ــوند. ایس ــت می ش محرومی

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10420351400488 شماره پرونده : ۹40۹۹80351400۹25 شماره بایگانی شعبه : 

۹41034 تاریخ تنظیم : ۹۶/10/14  مشخصات محکومله : محمد رفعت فرزند علی نشانی : اص چهارراه 

تلفن همراه 0۹012۶۷1853مشخصات محکومعلیه حسین رضامند  با  ابنسینا خ کمال کوچه 1 پ 3 

مجهول المکان محکومبه : به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 

۹50۹۹۷0351400۶34محکومعلیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت مبلغ ۷50000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است 

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

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

محکوم به از آن مسیر 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 

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

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

کلیه مطالبات و 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 

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

13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده  اجرای  قانون  دارد. ) ماده 34  را در پی  تعزیری در جه هفت 

1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 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 جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

آزادی محکوم  ارائه شود  روز  مهلت سی  از  اموال پس  مالی 13۹4(. ۶- چنانچه صورت  محکومیت 

 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 13۹4(

م الف 28۷۷ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – احمد نبی

اجرائیه 
 : بایگانی شعبه  : ۹40۹۹803514012۹0 شماره  پرونده  : ۹۶10420351400423 شماره  اجرائیه  شماره 

۹41440 تاریخ تنظیم : ۹5/8/24  مشخصات محکومله : محمود رحمانی گلون آبادی فرزند رجبعلی  

نشانی : اص جی شرقی جاده نائین روستای جیالن  آباد خیابان امام  کوچه سعدی پالک 1۶8مشخصات 

محکومعلیه رسول تائبیان فرزند محمد نشانی اص چهارراه ابنسینا کوچه ارشاد کوچه سیدان  بنبست 

زنبق پ 5   2- امیرحسین شریف  فرزند احمد نشانی اص جاده فرودگاه هتم آباد موبایل امیر کد پستی 

81۶51۶144۶ 3- راضیه خاکباز ریزی فرزند حسین نشانی اصفهان خیابان 15 خرداد کوچه 2۶ جنت 

نبش پرک میخک پ 4 محکومبه : به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه 

غیابی  مربوطه ۹50۹۹۷0351400512محکومعلیه به نحو تضامنی محکوماند  به پرداخت مبلغ 550000000 

ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹4/12/20 لغایت وصول و مبلغ 1۶۶50000 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکومله و پرداخت مبلغ 2۷500000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت . رأی صادره غیابی است محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 

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

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر 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 و 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 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 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 جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

م الف 28۷8 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – احمد نبی

دادنامه
کالسه پرونده: ۹5-10۹۷  شماره دادنامه: 11۶۶  مورخ: ۹5/12/22 مرجع رسیدگی:شعبه 53 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محمد حجازی فرزند سید قاسم نشانی: اصفهان،خیابان 

جی،شهرک ادیسون،ورودی اول خوانده: حسن غالمی فرزند حسین نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسیو خسارات 

تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید محمد 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند  غالمی  حسن  آقای  طرفیت  به  قاسم  سید  فرزند  حجازی 

توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  سپه  بانک  عهده   254433 شماره  به  چک   وجه  ریال   3/000/000

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 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 رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

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

خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت ماده واحده قانون استفساریه  

تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک  و 522،51۹،515،1۹8 قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بایت اصل خواسته و 1۷0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال 

بابت نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ۹5/5/24 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20  روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف 20روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 284۷/م الف شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
مرجع   ۹5/12/23 مورخ:    ۹50۹۹۷۶۷۹5200۷18 دادنامه:  شماره    808/۹5 پرونده:  کالسه 

رسیدگی:شعبه22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسن نریمانی زمان آبادی  نشانی: 

بابادی  باقر حتمی  بست  خوانده:  بن  انتهای  رز،  بویه، کو.ی گل  آل  برازنده،خیابان  اصفهان،خیابان 

نشانی: مجهول المکان خواسته:  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ  نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دعوی حسن نریمانی زمان آبادی  

به طرفیت آقای باقر حتمی بابادی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرک با توجه به 

فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 851313 به مبلغ  پنجاه میلیون ریال  

به انضمام مطلق خسارت قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه دفاع خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی در 

جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای که حکایت از رد دین و یا انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد 

تقدیم شورا ننموده و دفاعی هم بعمل نیاورده لذا شورا با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را 

ثابت تشخیص داده  مستندا به مواد 30۷و 30۹ قانون تجارت ماده و مواد 522،51۹،،1۹8 قانون آیین 

دادرسی مدنی  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون  ریال بایت اصل خواسته و مبلغ 

دو میلیون و دویست و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از زمان تقدیم 

دادخواست )13۹5/۹/2( قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 

رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 

شماره: 2848/م الف شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹5120۶  شماره دادنامه: ۹۶001۷۹  مورخ: ۹۶/1/31 مرجع رسیدگی:شعبه12 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: محمد یار ظاهری عبده وند  نشانی: اصفهان،رباط دوم،کوچه عادل پور،کوچه 

نشانی:  آبادی  رستمی حسین  توتونی،میثم  امیر  خواندگان:   5 پالک  امین  بست  بن  مهرداد،نبش  

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 13/500/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف سواری رانا 

به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و بدوا صدور قرار تأمین خواسته  گردشگار: پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ  نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص 

دعوی خواهان آقای محمد یار ظاهری عبده وند به طرفیت خوانده آقای امیر توتونی به خواسته مطالبه 

مبلغ 13/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی و صدور 

قرار تأمین خواسته با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین خودروی سواری رانا به شماره 

اتظامی ۹11/53 ج 11 متعلق به خواهان و خودروی سواری پژو آردی به شماره انتظامی ۷2۶/28 ط 4۹ 

به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده )آقای امیر توتونی بعنوان راننده( مقصر شناخته شده و حسب 

نظریه کارشناس دادگستری در پرونده و تأمین دلیل شعبه سی و سه شورای حل اختالف اصفهان 

خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 13/500/000 ریال تعیین گردیده است 

و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 

و مدرک محکمه پسندی در مقام اعتراض به خواسته خواهان ابراز و ارائه نموده است لذا شورا دعوی 

خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 1۹8 و 515و 51۹ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده  و به پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بابت اصل خواسته 

بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال  و پرداخت مبلغ 1/322/500ریال 

بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر  و اعالم مینماید و در خصوص خوانده ردیف دوم )آقای 

میثم رستمی حسین آبادی به عنوان مالک خودرو( نظر به اینکه دعوی متوجه وی نمی باشد لذا به 

استناد ماده 1۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دعوی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره در قسمت 

محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه و سپس ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 2840/م الف شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹4-1105  شماره دادنامه: 8۷5 مورخ: ۹5/۷/2۶ مرجع رسیدگی:شعبه35 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: مصطفی سلمانی  نشانی: اصفهان،شهر ابریشم، کوی باغ بزرگ پالک 418 

به وکالت حبیب اله حسینی، نشانی: اصفهان،خیابان پروین،نبش حکیم شفایی دوم، ساختمان سایا، 

طبقه سوم خواندگان: 1-یحیی حیدری نشانی: اصفهان،خیابان هشت بهشت غربی،ساختمان امین 

یک،طبقه چهارم دفتر کار 2-امین آزرم 3- هادی انجم شجاع نشانی: کرمان،بلوار امام،بین چهاراره 

بن   1۶ سیدی، کوچه  نشانی: کرمان،پل  شیرانی  پسته  4-مجتبی   2۶ نبش کوچه  جویباری  و  ؟؟؟ 

بست8 درب ۹ خواسته: مطالبه وجه چک  گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 

کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ  نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا در خصوص دادخواست  مصطفی 

سلمانی  به وکالت حبیب اله حسینی به طرفیت 1- یحیی حیدری  2- امین آزرم  3- هادی انجم 

شجاع  4- مجتبی پسته شیرانی  به خواسته مطالبه مبلغ 105/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 

تأخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام خسارات  به  سپه  بانک  عهده   852522 و   852521 های  شماره 

تأدیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با 

توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹5/۷/13 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه 

رسیدگی شورا  و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و 

ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت  از پزداخت وجه چک 

نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه و به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹5/۷/13 

و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و 

مواد 313،311،310 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 

قانون صدور چک و مواد 522،51۹،1۹8 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 

پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته بصورت تضامنی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 

هزینه دادرسی مبلغ دویست و بیست و دو هزار تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 

صادر و اعالم میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت  بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این  

شعبه و پس از انقضای مهلت قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 2835/م الف قاضی شورای حل اختالف 35 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
اول  رسیدگی:شعبه  مرجع   - مورخ:   ۹۶0۹۹۷۶۷۹310000۹ دادنامه:  شماره   8۶۷/۹5 پرونده:  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: گل پری محمدی  نشانی: اصفهان،دروازه تهران، پل رباط،خیابان 

مشترک   فرزندان  نفقه  افزایش  خواسته:  المکان  مجهول  محمدی   محمدعلی  خوانده:  سپاس 

گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا در خصوص دعوی خانم گل پری محمدی  به طرفیت آقای محمدعلی محمدی به 

خواسته افزایش نفقه فرزندان مشترک به انضمام کلیه خسارات دادرسی، ابتدائا شورا با احراز رابطه 

پدر و فرزندی از طریق فتوکپی مصدق شناسنامه مضبوط در پرونده و با عنایت به دادخواست تقدیمی 

نیافته و  ابالغ قانونی )نشر آگهی(در جلسه حضور  با وصف  و صورت جلسه مورخ ۹5/11/۶ خوانده 

هیچ دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به شعبه ارائه ننموده است لذا شورا با توجه به نظریه کارشناس 

مضبوط در پرونده که از هرگونه ایراد و اعتراضی از سوی طرفین مصون مانده،خوانده را به استناد ماده 

11۹۹ق.م بابت نفقه فرزندان مشترک به نامهای 1- مریم محمدی از تاریخ ۹5/۹/3 به طور مستمر 

ماهانه مبلغ دویست و پنجاه و پنج هزار تومان و بابت نفقه پیمان محمدی از تاریخ ۹5/۹/3 به طور 

مستمر ماهیانه مبلغ دویست و بیست و دو هزار و پانصد تومان و بابت نفقه بهنام محمدی از تاریخ 

۹5/۹/3 به طور مستمر ماهیانه مبلغ یکصد و نود و پنج هزار تومان به انضمام مبلغ یکصد و شصت 

و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهانها محکوم و اعالم میدارد .. رأی صادره غیابی و 

ظرف مدت  بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی 

قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم خانواده اصفهان می باشد. 

شماره: 2۷۹0/م الف قاضی شورای حل اختالف اول  حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹5-1510  شماره دادنامه: ۹۶0۹۹۷۶۷۹4300120 مورخ: ۹۶/1/31 مرجع رسیدگی:شعبه 

اصفهان،خیابان  نشانی:  زیارتگاهی   ترابی  احمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای    13

بزرگمهر،خیابان گلزار،کوچه کهران،کوچه جمالویی بن بست طالبی پالک 4۷  خواندگان: سید فضل 

هللا الموسوی هارونگی  نشانی:  مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره 

چک به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه  با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای احمدرضا ترابی زیارتگاهی  به طرفیت سید فضل هللا الموسوی 

هارونگی    به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 45213۶ مورخ ۹5/8/25  

عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی،با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

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 اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا 

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

از خود ابراز و ارائه ننموده لذا  دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 

310و 311 قانون تجارت 1۹8و 515و 51۹و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته و 1/۶10/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با 

احتساب اجرای احکام  و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹5/8/25( تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت  بیست روز  پس 

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

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 2821/م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
دوم  شورای حل  رسیدگی شعبه  مرجع   ۹5/11/1۹-5۹8 : دادنامه  ۹5/1۷1 شماره   : پرونده  کالسه 

آباد خیابان مطهری کوچه حر پالک 3۷  دولت  نشانی  به  عباس طغیانی   : برخوار خواهان  اختالف 

پرونده  به محتویات  توجه  با  مطالبه شورا  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  زهرویه  : سید  خوانده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه در خصوص دعوی عباس 

طغیانی بطرفیت سید سعید زهرویه  بخواسته مطالبه مبلغ 15000000 ریال وجه 3فقره چک 5000000 

ریال  8۹/05/05 و 5000000 ریال 8۹/01/20 و 5000050 ریال 8۹/01/30 بانک صادرات با احتساب هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست 

تقدیمی خواهان  و مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده 

علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی 

ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 

مستندا به مواد 24۹ قانون تجارت و 12۹1 و 1301 قانون مدنی و 1۹8و 51۹ و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 15000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 815000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ 

تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگستری شهرستان برخوار می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/2۷/م الف به تاریخ 2۷ /۹۶/01

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای اصغر طغیانی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت محمد کریمی به این دادگاه تسلیم که 

به کالسه ۹5/۹10 ثبت و برای تاریخ ۹۶/02/03 ساعت 1۷:45 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است 

نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/10۹۹/م الف به تاریخ ۹5/11/10

رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال:

اعتصاب، دور از مرام ورزشی است

سنا
:ای

س
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ــرد  ــای منحصربه ف ــی از جاذبه ه ــون، یک ــای واژگـ الله ه
ــاله  ــر س ــه ه ــت ک ــران اس ــز ای ــتانی مرک ــق کوهس مناط
ــپار  ــق رهس ــن مناط ــمت ای ــه س ــگر را ب ــزاران گردش ه

می کنــد. 
اللــه  واژگــون کــه بــه آن »اشــک مریــم« یــا »اللــه 

اشــک« نیــز گفتــه می شــود، از منحصربه فردتریــن گونــه 
ــت.  ــران اس ــی ای ــی و وحش ــان بوم ــا و گیاه گل ه

ــه  ــاه، منطق ــن گی ــش ای ــروف روی ــق مع ــی از مناط یک
ــاه  ــن گی ــاری اســت. ای ــگ در چهارمحــال و بختی کوهرن
هــر ســاله در نواحــی شــمالی زاگــرس از اواخــر فروردیــن 
تــا اواخــر اردیبهشــت ماه و در مناطــق جنوبــی در اواســط 
تابســتان گل می دهــد و در دو رنــگ زرد و قرمــز در ایــن 

عقیــده  بــه  هرچنــد  می کنــد؛  جلوه گــری  دشــت ها 
ــه ســرعت  ــر ب ــه زی ــن گل ســر ب گیاه شناســان، نســل ای
ــه  ــن گون ــوده و زیســتگاه و تعــداد ای در حــال انقــراض ب

گیاهــی بســیار کــم شــده اســت.
    دشت بنواستکی

ــای  ــوان در جای ج ــون را می ت ــای واژگ ــد الله هـ ــر چن ه
طبیعــت زیبــای چهارمحــال و بختیــاری دیــد، امــا دشــت 
700 هکتــاری منطقــه بنواســتکی در کوهرنــگ چهارمحــال 
رویشــگاه های  معروف تریــن  از  یکــی  بختیــاری،  و 
ــه در اردیبهشــت ماه  الله هــای واژگــون در کشــور اســت ک

ــد. ــی می کن ــگر میزبان ــزاران گردش از ه
    هجوم گردشگران

ــا  ــه دام ه ــرای بی روی ــر چ ــال های اخی ــفانه در س متاس
و تغییــرات آب و هوایــی مشــکالت فراوانــی را بــرای 
ایــن گیــاه منحصربه فــرد ایجــاد کــرده و دشــت هایی 
خــود  دل  در  را  واژگــون  اللــه  بیشــمار  روزگاری  کــه 
ــه طــرز چشــمگیری کاهــش  ــروزه ب ــد ام جــای می دادن
یافته انــد؛ امــا بزرگ تریــن مشــکل فعلــی الله هــای 
واژگــون، هجــوم افسارگســیخته خیــل گردشــگرانی اســت 
کــه جــز نابــودی حاصلــی بــرای دشــت های اللــه واژگــون 

نداشــته اند.
 بارگــذاری اکوتوریســمی، ســرازیر شــدن ســیل ویرانگــر 
گردشــگران نــاآگاه، انفعــال دســتگاه های متولــی و آمــاده 
نکــردن زیرســاخت های الزم بــرای ایــن بارگــذاری و 
تبدیــل شــدن بــه یــک جاذبــه طبیعــی گردشــگری ســبب 
شــده کــه هــر ســاله از شــادابی و تجدیــد حیــات طبیعــی 
الله هــا کاســته شــود و رونــد کاهــش تراکــم الله هــا            

ــد.  ــا شــدت یاب ــر طبیعــی کم همت ــن اث و وســعت ای
چیــده شــدن گل هــا و خــارج کــردن غــده و پیــاز الله هــا 
ــاآگاه  ــدگان ن از داخــل خــاک توســط برخــی از بازدیدکنن
بیشــترین نقــش تخریبــی را در مجموعــه عوامــل انســانی 
مؤثــر در تشــدید رونــد تخریــب و رخــوت دشــت الله هــا 

داشــته اســت.
 رشــد الله هــای واژگــون از پیــاز اســت و در صــورت چیــده 
نشــدن گل و باقی مانــدن بــذر پــس از میوه دهــی در 
ــال های  ــود در س ــن وج ــا ای ــود؛ ب ــر می ش ــاک تکثی خ
ــدن الله هــا، ناهماهنگــی  ــه دلیــل چــرای دام، کن ــر ب اخی
مســئوالن بــرای حفاظــت از ایــن منطقــه و فراهــم نبــودن 
دشــت  ورود گردشــگران،  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
الله هــای واژگــون در حــال نابــودی اســت؛ تــا جایــی کــه 
ــش  ــد کاه ــی 20 درص ــر کیف ــت از نظ ــن دش ــال ای امس
داشــته و از نظــر کمــی فقــط صــد هکتــار از زیســتگاه ایــن 

گل وحشــی باقــی مانــده اســت. 
ــن آســیب  ــاه، بزرگ تری ــن گی ــاز ای ــدن پی ــی و کن بوته کن
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــیبی ک ــت؛ آس ــر اس ــال های اخی س
ــده  ــاز آن کن ــه پی ــی ک ــرا گیاه ــت؛ زی ــی نیس جبران کردن

ــاره آن ممکــن نیســت.  ــش دوب شــود، روی
متاســفانه بــا وجــود هشــدار کارشناســان هــر ســاله 
ــن مناطــق  ــرای چــرا وارد ای ــا دام هــای بیشــتری ب نه تنه
می شــوند، بلکــه حجــم گردشــگران نیــز هــر ســاله 
افزایــش می یابــد. متاســفانه بــا رونــد فعلــی اگــر زودتــر 
ــا  ــود، ت ــون نش ــه واژگ ــت های الل ــال دش ــه ح ــری ب فک
ــن دشــت ها  ــان از ای ــزی جــز بیاب ــده چی ــه آین ــک ده ی

ــد. ــد مان ــی نخواه باق

نگاهی به تخریب دشت های الله های واژگون

الله هایی که واژگون می شوند

 آموزش بیش از ۱۴ هزار قرآن آموز 

در یزد
اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان 
برگــزاری کالس هــای آمــوزش 
قــرآن کریــم در ســال گذشــته در 
یــزد گفــت: بیــش از ۱۴ هــزار 
ــرآن  ــای ق ــوز در کالس ه قرآن آم
ــوزش  ــزد آم ــتان ی ــم در اس کری
دیدنــد. حجت االســالم ســید محمــد شریف حســینی کوهســتانی 
بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی قــرآن کریــم گفــت: 
ــرآن  ــی ق ــای آموزش ــزاری دوره ه ــود برگ ــای خ ــا در برنامه ه م
ــزار و ۱0  ــداد ۱۴ ه ــه در ســال گذشــته تع ــم را داشــته ایم ک کری

نفر در این دوره ها شرکت کردند. 
وی افــزود: ایــن دوره هــا در دو گــروه خواهــران و بــرادران برگــزار 
ــزار و  ــرادران و ۱0 ه ــر از ب ــزار و ۸۴7 نف ــداد 3 ه ــه تع ــد ک ش
۱۶3 نفــر از خواهــران در ایــن دوره هــا شــرکت کردنــد و آمــوزش 
دیدنــد. وی تصریــح کــرد: ایــن برنامه هــا در چهــار بخــش 
آمــوزش عمومــی، متوســطه و تخصصــی و تفســیر قــرآن کریــم 
و تربیــت و تأمیــن نیروهــای متخصــص قرآنــی برگــزار و از آن  

اســتقبال شــد. شبســتان

هشتمین المپیاد علمی حوزه علمیه خواهران 

برگزار شد
مدیــر تحصیــالت تکمیلــی حــوزه علمیــه خواهــران از برگــزاری 
هشــتمین دوره المپیــاد علمــی حــوزه علمیــه خواهران خبــر داد. 
فریــده داودی، مدیــر تحصیــالت تکمیلــی حوزه علمیــه خواهران 
گفــت: هشــتمین دوره المپیــاد علمــی طــالب حوزه هــای علمیــه 
ــزار  ــم برگ ــدس ق ــهر مق ــوری در ش ــورت کش ــه ص ــران ب خواه
شــد. وی افــزود: ایــن المپیــاد روز ۸ اردیبهشــت ماه بــا حضــور 
عالقه منــدان برگــزار شــد و شــرکت کنندگان بــه صــد ســؤال بــه 
صــورت تســتی پاســخ دادنــد. داودی ادامــه داد: ایــن المپیــاد 
در دو ســطح دو و ســه برگــزار شــد و در ســطح دو بــا توجــه بــه 
ــطح  ــا و در س ــن پایه ه ــا ای ــب ب ــج متناس ــا پن ــای دو ت پایه ه
ــر تحصیــالت  ــه صــورت رشــته ای انجــام شــد. مدی ــز ب ســه نی
ــاد  ــن المپی ــرد: ای ــح ک ــه خواهــران تصری ــی حــوزه علمی تکمیل
علمــی در رشــته های فقــه، تفســیر قــرآن فلســفه و کالم برگــزار 
شــد و در ابتــدای آزمــون نیــز معــاون آمــوزش حوزه خواهــران در 

خوشــامدگویی کوتاهــی بــه حاضــران گفــت. 
وی افــزود: نتایــج ایــن آزمــون دو هفتــه دیگــر اعــالم خواهــد 
ــد  ــه بتوانن ــی کســانی ک ــر در ســطح ســه یعن ــراد برت شــد و اف
ــرار  ــل ق ــورد تجلی ــد، م ــب کنن ــد را کس ــاالی ۸0 درص ــره ب نم
ــاال  ــه ب ــز کســانی کــه 70 درصــد ب ــد و در ســطح دو نی می گیرن
بــه ســؤاالت پاســخ دهنــد، از آزمــون کتبــی ورودی بــه ســطح 

ــا ــد شــد. ایکن ســه معــاف خواهن

اخبار کوتاه

 اردیبهشت ماه برگزار می شود

 همایشی برای شناخت 

باغ های تاریخی کاشان
همایــش مطالعــه و شــناخت 
 باغ هـــــای تاریخــــی کاشــان 
از ســــوی مرکـــز پژوهشـــی 
کاشان شناســی، ۱2 اردیبهشــت 
ــزار  ــتان برگ ــن شهرس ــاه در ای م
ــاغ و  می شــود. اگرچــه کلمــات ب
ــاغ  ــا ب ــرعت تنه ــه س ــان ب کاش
ــای  ــد باغ ه ــد بدانی ــا بای ــی آورد، ام ــا م ــر م ــه خاط ــن را ب فی
بســیاری در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه تعــدادی از آن هــا 
ــاد، بــاغ غفــاری کلــه، بــاغ  عبارتنــد از: بــاغ امین الدولــه فرح آب
تاج آبــاد نطنــز، شــربتخانه و بــاغ مجموعــه ســیدواقف افوشــته 
نطنــز، عمــارت و بــاغ مبارک آبــاد ورکان، دشــت آران و بیــدگل، 
خانــه بــاغ الجــوردی کاشــان، بــاغ اربــاب ماشــاءهللا راونــد و ...  . 
ایــن همایــش بــا همــکاری دانشــکده معمــاری و هنــر و مرکــز 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــان، س ــگاه کاش ــی دانش کاشان شناس
صنایــع دســتی و گردشــگری و مرکــز مطالعــات ایــن ســازمان 
برگــزار می شــود و هــدف از آن شناســایی و ثبــت ۱00 بــاغ 
موجــود در منطقــه فرهنگــی کاشــان اســت. عالقه منــدان بــرای 
ــه  شــرکت در ایــن همایــش می تواننــد روز ۱2 اردیبهشــت ماه ب
ــتان  ــدی شهرس ــب راون ــوار قط ــع در بل ــان واق ــگاه کاش دانش

کاشان مراجعه کنند. ایمنا

 برپایی نمایشگاه آثار تاریخی اریسمان 

در شاهین شهر
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــس اداره می رئی
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه از برپایــی نمایشــگاه آثــار 
ــر داد.  ــه تاریخــی اریســمان خب تاریخــی کشف شــده در محوط
ــی  ــش از 9۴ ش ــگاه بی ــن نمایش ــت: در ای ــرازی گف ــواد چه ج
کشف شــده از کاوش هــای باستان شناســی در منطقــه اریســمان 
ــت: قدمــت  ــه گف ــده اســت. او در ادام ــش درآم ــه  نمای ــز ب نطن
ایــن آثــار فاصلــه بیــن 3۱00 تــا ۴۱00 قبــل از میــالد، یعنــی بیــن 
5 تــا ۶ هــزار ســال قبــل اســت. وی افــزود: »آثــار بــه  نمایــش 
درآمــده شــامل قطعاتــی مرتبــط بــا صنعــت فلــزکاری کهــن از 
ــاچمه های  ــرباره، س ــا، س ــواره کوره ه ــا، دی ــواع قالب ه ــل ان قبی
ــا همــت  مســی و نمونه هــای ســربی اســت. ایــن نمایشــگاه ب
ــه، اداره  ــهر و میم ــتان شاهین ش ــی شهرس ــراث  فرهنگ اداره می
ــهر  ــهرداری شاهین ش ــز، ش ــتان نطن ــی شهرس ــراث  فرهنگ  می
و بخــش خصوصــی برگــزار شــده اســت. ایــن نمایشــگاه تــا ۱2 
اردیبهشــت در دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر در محــل نگارســتان 
دایــر  عالقه منــدان  بازدیــد  بــرای  شهرســتان شاهین شــهر 

ــان ــراث فرهنگــی اصفه اســت. می

اخبار کوتاه

رئیــس اداره میــراث  فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری 
شهرســتان خمینی شــهر از تشــکیل کمیتــه میــراث  فرهنگی 
ــروه  ــی و کارگ ــاد مقاومت ــروه اقتص ــتی کارگ ــع  دس و صنای
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــب وکار در ای ــط کس ــود محی بهب
ــال  ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــت: ب ــی گف ــا حبیب علیرض

ــی:  ــاد مقاومت ــال »اقتص ــوان س ــه  عن 9۶ ب
ــم  ــام معظ ــوی مق ــتغال« از س ــد و اش تولی
رهبــری، تمامــی همــت و تــالش اداره میراث 
و گردشــگری  دســتی   فرهنگــی، صنایــع  
ــال  ــه در س ــت ک ــن اس ــر ای ــهر ب خمینی ش
پیــش رو بــا هــدف تولیــد باکیفیــت کاالهای 
صنایــع  دســتی و حمایــت از تولیــدات بومــی 

و مشــاغل خانگــی و توجــه بــه رفــع مشــکالت هنرمنــدان 
ــن رشــته ها در شهرســتان در راســتای ایجــاد و توســعه  ای
اشــتغال پایــدار و درنتیجــه کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ناشــی از بیــکاری در جامعــه قدمــی هــر چنــد انــدک 
بــردارد. او بــا اشــاره بــه راه انــدازی نمایشــگاه دائمــی 

ــا  صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی در ایــن شهرســتان ب
ــال  ــتی فع ــع  دس ــته های صنای ــه از رش ــش از 32 غرف بی
ــازی  ــت، کاشی س ــی، منب ــل قلم زن ــتان از قبی ــن شهرس ای
ــی  ــی، چوغاباف ــازی، گلیم باف ــرق، خاتم س ــگ و مع هفت رن
ــدازی  ــه راه ان ــی، ســفالگری، میناســازی و ...، ب فیروزه کوب
ــع   ــوالت صنای ــروش محص ــای روز ف بازاره
دســتی و تولیــدات مشــاغل خانگــی اشــاره 
از جمعــه هفتــه جــاری  و گفــت:  کــرد 
فضایــی  در  دســتی  صنایــع   جمعه بــازار 
ــدار  ــن مق ــا کمتری ــاده ب ــز و آم بســیار مجه
اجــاره میــز در محــل نمایشــگاه دائمــی 
صنایــع  دســتی شهرســتان برگــزار می شــود 
ــروش  ــد و ف ــوزش، تولی ــه آم ــوده از چرخ ــه مفق ــا حلق ت
در  و  عینــی  بــه  صــورت  محصــوالت صنایــع  دســتی 
دســترس بــرای عمــوم تکمیــل شــود و در جهــت توســعه 
ــدار  ــتغال پای ــاد اش ــتی و ایج ــع  دس ــر صنای ــج هن و تروی

ــا ــراث آری ــرده باشــیم. می ــت ک حرک

بیــش از ۸3 هــزار گردشــگر خارجــی در حالــی فروردین مــاه 
اصفهــان را بــرای ســفر انتخــاب کردنــد کــه بــه اذعــان 
تورگردان هــا و مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگران 
اســتان اصفهــان، ســرازیر شــدن چنیــن موجــی از گردشــگران 
بــوده اســت.  خارجــی در چنــد دهــه  اخیــر بی ســابقه 

فریــدون الهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان، در این بــاره 
ــل  ــطه تداخ ــه واس ــن ب ــاه فروردی ــت: م گف
ــود  ــت و کمب ــوروزی، محدودی ــالت ن ــا تعطی ب
ــا  ــت در جاده ه ــام جمعی ــاخت و ازدح زیرس
ــگران  ــفر گردش ــی س ــه  زمان ــوال در برنام معم
خارجــی لحــاظ نمی شــود؛ بیشــتر خارجی هــا 

از نیمــه ایــن مــاه بــه ایــران می آینــد؛ امــا امســال برخــالف 
مــوج  فروردیــن،  آغــاز  همــان  از  گذشــته  ســال های 
بی ســابقه ای در آمــار گردشــگران خارجــی راه افتــاده کــه 
بــه اذعــان تورگردان هــا در چنــد دهــه اخیــر بی نظیــر و 
بی ســابقه بــوده و پیش بینــی می شــود در اردیبهشــت ماه 

تعــداد آن هــا حتــی بیشــتر از مــاه پیــش شــود. وی بــا اشــاره 
بــه بازدیــد بیــش از ۸3 هزار گردشــگر خارجــی از آثــار تاریخی 
ــان هــر مــاه آمــار  ــار کــرد: معمــوال پــس از پای ــان اظه اصفه
اقامــت گردشــگران از مراکــز رســمی دریافــت می شــود؛ امــا 
هنــوز ایــن آمــار کامــل نشــده؛ آن ۸3 هــزار نفــر هــم تعــداد 
ــار تاریخــی تحــت پوشــش  ــدگان آث بازدیدکنن
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســت. 
بــه گفتــه او در ایــن مــدت گردشــگران فرانســوی 
 بیشــترین بازدیــد را از اصفهــان داشــته اند 
ــی  و شــهروندان ایتالیایــی، اســپانیایی و آلمان
بــه ترتیــب در جایــگاه بعــدی قــرار گرفته انــد. 
ــیای  ــا، آس ــور چینی ه ــن، حض ــر ای ــالوه  ب ع
شــرقی ها و آمریکایی هــا در بیــن گردشــگران بهــاره  اصفهــان 
ــن  ــه داد: ای ــت. وی ادام ــوده اس ــگ ب ــه و پررن ــب توج جال
مــدت از بازارهــای جدیــدی مثــل برزیــل و تایلنــد هــم 
ــدی در  ــه  جدی ــاق روزن ــن اتف ــه ای ــتیم ک ــگرانی داش گردش
تعامــالت ایــران بــا بازارهــای جدیــد گردشــگری اســت. ایســنا

موج بی سابقه ورود گردشگران خارجی به اصفهانتشکیل کمیته صنایع  دستی کارگروه اقتصاد مقاومتی در خمینی شهر

حتما بخوانید!
موج بی سابقه ورود گردشگران ...

دادنامه
کالسه پرونده : 95/۱۶9 شماره دادنامه : 599-95/۱۱/۱9 مرجع رسیدگی شعبه دوم  شورای حل اختالف 

برخوار خواهان : عباس طغیانی به نشانی دولت آباد خیابان مطهری کوچه حر پالک 37 خوانده : حسین 

امینی آزادانی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه در خصوص دعوی عباس طغیانی بطرفیت 

حسین امینی آزادانی  بخواسته مطالبه مبلغ ۱2550000 ریال وجه 3فقره چک 2550000 ریال  ۸۸/۱0/30 و 

50000000 ریال ۸۸/۱۱/30 و 50000000 ریال ۸۸/۱2/۱0 بانک صادرات با احتساب هزینه دادرسی و خسارت 

و  تقدیمی خواهان   دادخواست  مفاد  به  نظر  اصل دعوی  در خصوص  تامین خواسته  بدوا  و  تادیه  تاخیر 

مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار 

کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه 

خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 2۴9 قانون تجارت و 

۱29۱ و ۱30۱ قانون مدنی و ۱9۸و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱2550000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 72۸000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ صدور چکها تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 

که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم 

مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان برخوار می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/27/م الف به تاریخ 27 /9۶/0۱

دادنامه
کالسه پرونده : 95/۶۶ شماره دادنامه : 2۶۴-95/0۶/3۱ مرجع رسیدگی شعبه دوم  شورای حل اختالف 

برخوار خواهان : جمال امینی با وکالت حسین محمدیان- نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان خیابان شیخ 

صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه سوم واحد ۱۸خوانده : اصغر سلطانی به نشانی مجهول 

اعضای  اخذنظر مشورتی  با  اعالم ختم رسیدگی  المکان خواسته مطالبه ضمن  نشانی مجهول  به  المکان 

شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد دادنامه در خصوص دادخواست آقای جمال امینی به 

وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت اصغر سلطانی به خواسته مزالبه مبلغ ۱۱2500000 با 

احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق فاکتورهای منضم 

به دادخواست که به امضا طرفین رسیده است و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اتمام دفاع 

موثر و دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱9۸ و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱2500000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 

ابالغ 95/03/30 لغایت زمان پرداخت و نیز پرداخت مبلغ ۱950000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 

مبلغ 2۱۶7500 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد و در خصوص هزینه نشر آگهی به دلیل عدم 

ارائه دلیل مبنی بر پرداخت هزینه نشر آگهی مستندا به ماده ۱97 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی 

حقی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱00/م الف به تاریخ 0۶ /9۶/02

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: محمد قادری به نشانی خورزوق روبروی کلینیک عباسیان مشخصات محکوم علیه: 

مجتبی رمضانی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۸۱۴ به تاریخ 95/۱2/0۸ حوزه 

۴ شورای حل اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 30000000 ریال بابت اصل خواسته به 

مبلغ ۱270000 ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور سفته تا تاریخ اجرای 

حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد. تاریخ سفته 95/0۱/20.  

ماده 3۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

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

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱0۱/م الف به تاریخ 9۶/02/07

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: محمد قادری به نشانی خورزوق روبروی کلینیک عباسیان مشخصات محکوم علیه: 

علی رمضانی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۸۱3 به تاریخ 95/۱2/0۸ حوزه ۴ 

شورای حل اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 20000000 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 

۱۱۴5000 ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور سفته ها تا تاریخ اجرای 

حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد .  ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 

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

مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱02/م الف به تاریخ 9۶/02/07

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: محمد قادری به نشانی خورزوق روبروی کلینیک عباسیان مشخصات محکوم علیه: 

مصطفی میر آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۸۱2 به تاریخ 95/۱2/0۸ 

حوزه ۴ شورای حل اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 20000000 ریال بابت اصل خواسته 

به مبلغ 9۶0000 ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور سفته تا تاریخ اجرای 

حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد . تاریخ سفته 92/۱۱/02 

 ، ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  قانون اجرای احکام  ۱0000000ریال( ماده 3۴   93/02/02(

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر 

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

و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۱۱/م الف به تاریخ 9۶/02/07

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای احسان طغیانی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مهدی حضرتی به این دادگاه تسلیم که به 

کالسه 9۶/27 ثبت و برای تاریخ 9۶/0۴/۱3 ساعت ۱7:00 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه 

خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر 

شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۶2/م الف به تاریخ 9۶/0۱/27

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون 

به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود 

اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت ۸ صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت 

مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

امالک بخش 3 آرا ن وبیدگل 

شماره های فرعی  از پالک 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل

297۴ فرعی  - آقای حسن شاهمیرزایی فرزند غالمرضا و خانم فاطمه جعفری فرد بیدگلی فرزند محمود  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱۶7.75 مترمربع 

29۸۴ فرعی مجزا از شماره باقیمانده ۱ فرعی - آقای رمضانعلی حسن بیکی بیدگلی فرزند محمد شماره 

شناسنامه 35۴ ششدانگ یکباب حصار وطویله به مساحت ۱77 مترمربع 

29۸5 فرعی - آقای ابوالفضل عارضی بیدگلی فرزند و خانم امینه باللی فرزند محمد حسین به ترتیب به 

نسبت 2 و ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۱۱ متر مربع

 29۸۶ فرعی -  خانم فاطمه موشاخانی فرزند محمد ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۶۴ مترمربع 

9۶/03/07

شماره های فرعی  از پالکهای  اصلی واقع در  اماکن 

 ، اله  لطف  فرزند  بیدگلی  دشتی  عباس  آقای   - اصلی  پالک۱39  از  فرعی   25 شماره  از  مجزا  35فرعی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۶.50 مترمربع 

۱9 فرعی مجزا از شماره ۴و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک ۱7۱ اصلی - آقای علیرضا خزیری بیدگلی 

فرزند رحمت  و خانم زهرا مساح منفرد بیدگلی فرزند محمد )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان 

به مساحت ۱25.۱0 مترمربع 

۱5 فرعی مجزا از۱7۴ اصلی و شماره 5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک۱73 اصلی - آقای مصطفی 

خلیفه پور بیدگلی  فرزند شمس اله و خانم مریم خالقی فرزند امراله )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت ۱23.25 مترمربع 

 5۶ فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی - آقای هادی ناظمی بیدگلی فرزند مهدی ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 9۴.۴0 مترمربع 

9۶/03/0۸ 

۱3 فرعی از قسمتی ازمشاعات از پالک ۶73 اصلی - آقای سلمان الماسی بیدگلی فرزند اصغر و خانم 

معصومه آذرنگ فرزند محمد  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۴9.3۶ مترمربع 

۱۴ فرعی از قسمتی ازمشاعات از پالک ۶73 اصلی - آقای اصغر الماسی بیدگلی فرزند علی محمد و خانم 

اعظم رام فرزند نجاتعلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90.۶3 مترمربع 

۱5 فرعیاز پالک ۶73 اصلی وقسمتی ازمشاعات از پالک ۶73 اصلی - آقای محمد الماسی بیدگلی فرزند 

اصغر ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 7۸.۸۴ مترمربع 

9۶/03/09 

از پالک ۱۴02. اصلی - آقای محسن  از ۱۴۴2پالک اصلی و شماره ۱3 فرعی  از قسمتی  ۴ فرعی مجزا 

روزافزای فرزند علی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۱.۴۸ مترمربع 

۱3 فرعی مجزا از شماره 2و3 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک ۱۴02 اصلی - خانم فاطمه صغرا مولودی 

آرانی  فرزند محمد  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱3.75 مترمربع 

27 فرعی مجزا از شماره 2۱و22و23و2۶ فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 202۱ اصلی - آقای علی محمد 

آفتابی آرانی فرزند علی اکبر ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۱0.70 مترمربع 

۱5 فرعی مجزا ازقسمتی از مشاعات 2330اصلی و شماره ۸ فرعی مجزا از پالک 2329 اصلی -  آقای 

یکباب  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  ماشااله  فرزند  اوقانی  و خانم معصومه  ماشااله   فرزند  زارع  به  عباس 

ساختمان به مساحت ۴9.7۶ مترمربع 

۴ فرعی مجزا ازشماره ۱ فرعی از پالک 23۴0 اصلی و۴ فرعی از قسمتی از مشاعات از 23۸۸ اصلی - آقای 

اصغر حمیدی فرزند حسین آقا  ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 25.97   مترمربع 

9۶/03/۱0

شماره های فرعی  از پالک 2۶37 اصلی واقع در مسعودآباد 

۸55۸ فرعی مجزا از شماره 333۶ فرعی و قسمتی از مشاعات 925 فرعی - آقای حسین سمیعی زاده  

فرزند علی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱2.02 مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک2۶3۸ اصلی واقع در احمدآباد

2۸۸3 فرعی - آقای عباس راهی فرزند محمد و خانم زینب بذرافشان آرانی فرزند محمد )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱۶.75 مترمربع 

فرزند مختار  نژاد  زهرا خدمتی  و خانم  تقی  فرزند محمد  آرانی  اله سرکاری  آقای سیف   - فرعی   2۸9۱

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۴5.۱0 مترمربع 

2۸92 فرعی - آقای غالمرضا مرشدی آرانی فرزند علی اکبر ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱۴0.۴0 

مترمربع 

9۶/03/۱۱

شماره های فرعی  از پالک2۶۴0 اصلی واقع در آران دشت

ابوالفضل ، ششدانگ  یکباب  از شماره 235 فرعی -  خانم فاطمه داروغه گی فرزند  ۱۸۱۸ فرعی مجزا 

ساختمان به مساحت ۶۶.50 مترمربع 

۱۸۱9 فرعی مجزا از شماره ۴20 فرعی از پالک 2۶۴0 اصلی واقع در آران دشت و۱5فرعی از ۱9۶5 اصلی 

واقع در اماکن  -آقای احسان جعفرآقازاده اف فرزند ابراهیم - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۶7.50 

مترمربع

۱۸2۱فرعی مجزا از شماره 235 فرعی - آقای نصراله همامی فرزند اسداله و خانم زهرا نوردی آرانی فرزند 

محمد )بالمناصفه( ، ششدانگ       یکبابخانه به مساحت 209.۸2 مترمربع 

۱۸22 فرعی مجزا از شماره 303 فرعی - آقای حجت اله نوردی آرانی فرزند محمد  و خانم نجمه سرکار 

آرانی فرزند علی اصغر )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴5 مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک2۶۴5 اصلی واقع در وشاد

۱۱۱9 فرعی مجزا از شماره 3۴0 فرعی - آقای اسمعیل فرخ شاد فرزند حسین و خانم جمیله حاجی پور 

مفرد آرانی فرزند عباسعلی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۱۱.50 مترمربع 

9۶/03/۱۶

امالک بخش ۴آرا ن وبیدگل 

شماره های فرعی  از پالک ۴۱  اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد

۸۶۱  فرعی مجزا از شماره ۱02 فرعی - آقای امیر حسین ضرغام فرزند محمد ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱7۶.50 مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک ۴0  اصلی واقع در اماکن نوش آباد

3۸57 فرعی مجزا از شماره ۱۸23و۱۸3۴و2529 فرعی - آقای ابوالفضل چوپان زاده نوش آبادی فرزند 

دخیل شماره ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱79.۱0 مترمربع 

9۶/03/۱۸

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

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

)سی( روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:  9۶/02/۱0   

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل  عباس عباس زادگان

5/2/9۶/3۱/م الف

دادانامه 
 9۴099۸03۶۴۶0۱997  : پرونده  شماره   9۶/۱/29  : تنظیم  تاریخ   9۶0997035۴300۱۱5  : دادنامه  شماره 

شهرستان  دو  دادگاه کیفری   ۱۱7 شعبه   9۴099۸03۶۴۶0۱997 پرونده کالسه    95۱۱05  : بایگانی  شماره 

بخش  محمود  آقای  شاکی:   9۶0997035۴300۱۱5 شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   ۱۱7( اصفهان 

زادمحمودی فرزند محسن به نشانی رشت خیابان اله ضیابری ک مجاهد پ ۴۴ منهم: اقای پرویز نصر 

اصفهانی به نشانی خ نبوی منش کوچه ۱23 پ ۱۸ اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع رای دادگاه در 

خصوص اتهام آقای پرویز نصر اصفهانی فرزند غالمحسین دائر بر سرقت یک فقره حواله به شماره ۱۱523۸ 

به مبلغ سی و شش میلیون ریال عهده صندوق قرض الحسنه بهار ثامن االئمه موضوع شکایت اقای محمود 

بخش زاده محمودی فرزند محسن بشرح کیفرخواست صادره .از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان عنایت 

به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، تحقیقات انجام یافته، استعالم بعمل امده 

از قرض الحسنه، مودای شهادت شهود، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و عدم دسترسی به وی و با 

التفات به سایر قرائن و امارات موجود در پروندہ وقوع بزه از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است لذا مستندا 

به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس 

و 30 ضربه شالق تعزیری وفق موازین صادر و اعالم می گردد. در مورد  رد مال با توجه به رضایتقطعی 

شاکی و اینکه عدول از گذشت مسموع نمی باشد  فلذا دادگاهمواجه با تکلیف نمی باشد  رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف 27۸2 رئیس شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری - جعفر زین العابدینی

دادنامه 
شماره دادنامه: 9۶0997035۱200030 تاریخ تنظیم : 9۶/۱/۱۶ شماره پرونده : 95099۸035۱2007۴ شماره 

بایگانی : 950۸۸7  خواهان: شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میالد به مدیر عاملی آقای سید مجتبی بنی 

طبا با وکالت آقای سیدمرتضی خادمی فرزند سیدشمس الدین به نشانی اصفهان- چهار راه وحید مجتمع 

به نشانی اصفهان - خیابان حکیم  باقرزاده فرزند جواد  آقای جمال  عزیزخانی طبقه چهارم واحد ۴3 و 

آقای محمد   .۱ اول خواندگان:  پارس 2 طبقه  آدیداس ساختمان  نمایندگی  نظامی خیابان خاقانی جنب 

حسین رحیمی به نشانی 2. آقای عبدالرضا فیض بخش فرزند فیض اله به نشانی تهران- چهارراه عباسی 

- خ راه پیما - پ 5۱7 |خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت 

دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میالد به مدیر عاملی آقای سید 

مجتبی بین طبا با وکالت آقای سید مرتضی خادمی بطرفیت عبدالرضا فیض بخش و محمد حسین رحیمی 

بخواسته مطالبه مبلغ ۱/000/000/000ریال وجه چک شماره ۸9302 مورخ 95/۶/2۴عهده بانک صادرات به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 

از سوی بانک محال علیه و با توجه به آن که خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی 

داشته باشد اقامه و ابراز نداشته ، لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد 

مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و۱9۸ و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 

خواندگان به پرداخت مبلغ ۱000000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا 

تاریخ وصول براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت 3۴۴03000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل به مبلغ 25200000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان خواهد بود. 

م الف 2۸70 دادرس شعبه ۱2 دادگاه حقوقی اصفهان - رضا ترنج مهرگان

آگهی ابالغ به آقای / ایرج عطایی
شعبه  بایگانی  شماره   9۶099۸03۶2200۱2۴  : پرونده  شماره   9۶۱0۴۶03۶220000۱  : خواست  در  شماره   

:9۶0۱2۶ تاریخ تنظیم :  9۶/۱/3۱  نظر به اینکه آقای / ایرج عطایی. فرزند قجر به اتهام دادن رشوه حسب 

شکایت آقای / گزارش مرجع انتظامی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 9۶0۱2۶ د 3 تحت تعقیب است 

و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱7 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یا ماه از تاریخ 

انتشار آگهی در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود. 

در صورت عدم حضور پس از یاف ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه 

نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. 

م الف 2۸۶۱ دادیار شعبه 3 دادسرای عمود 9 انقالدب اصفهان رضویان
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قال ابوعبداهلل ؟ع؟:
موضع قبرالحسین علیه السالم ترعة من ترع 

الجنة. 
امام صادق علیه السالم فرمودند:

 جایگاه قبر امام حسین علیه السالم، درى از 
درهاى بهشت است.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

بارانی

بارانی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

13   ْC

4   ْC

13   ْC

17   ْC

28  ْC

20   ْC

29   ْC

29   ْC

ـــمـــاره 416 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی فروش امالک بصورت مزایده                                                                       سازمان اموال و امالک ستاد

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 96/02/02 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 می باشد لیست امالک )به شرح ذیل(

برگزاری هفتاد و هفتمین مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان 
محترم خرید امالک می توانند از روز شنبه مورخ 96/02/02 تا پایان روز سه شنبه مورخ 96/02/12 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 17/30 و  روز چهار شنبه مورخ 
96/02/13 از ساعت 8 الی 10/45 صبح )صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهای ذیل و نیز  

)وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir( مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای شنبه مورخ  96/02/09 
الی سه شنبه مورخ 96/02/12 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 از ساعت 8 الی 11 صرفًا 

در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
1- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو می باشد:

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به 
عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 
نقدی به شرح جدول روبرو می گردد.

2- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
3- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4- شایان ذکر است کلیه امالک عرضه شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد. )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، 
مساحت کل شش دانگ است(

5- بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روز چهار شنبه مورخ 96/02/13 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در خیابان حکیم نظامی – خیابان حسین آباد – پالک 

40، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد. )بازگشایی پاکتهای مدیریت قم و چهارمحال و بختیاری نیز همزمان در دفتر فروش اداره کل اصفهان به آدرس فوق و همزمان 
در سراسر کشور انجام خواهد شد.(

6- اولویت خرید ردیف های دارای* ستاره )18 واحد آپارتمان مسکونی شاهین شهر( با متقاضیانی می باشد که یکجا درخواست خرید ارائه نمایند.
7- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

8- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفًا تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه مورخ 96/02/13 در محلهای تعیین شده می باشد.
9- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است. بدیهی است هر گونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع 

یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.

10- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنج شنبه مورخ 96/02/14( در محلهای تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید 
و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

تخفیف پرداخت نقدی حصه غیرنقدی )باقیمانده در اقساط ....( زمان تحویل ملک حصه نقدی )پیش پرداخت( شرایط پرداخت )گروه(
%12 45 % در اقساط 15 ماهه  %10 % 45 الف
%14 50 % در اقساط 21 ماهه %10 % 40 ب
%16 60 % در اقساط 27 ماهه % 10 % 30 ج
%17 70% در اقساط 30 ماهه %10 %20 د

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه )ریال( متراژ اعیان 

)ششدانگ(
متراژ عرصه 
)ششدانگ( کاربری نوع ملک شماره پرونده نشانی ردیف روزنامه

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری  فضای سبز با اولویت باالی 5 سال و امکان صدور پروانه تجاری اداری  
می باشد.و با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد .

 طبق
توضیحات 52/726/000/000 000 643 0000 زمین 1254  اصفهان - بلوار ارتش- خیابان جانبازان – خیابان ملک الشعرای بهار -

نبش خیابان سعادت - قطعه 169 1

مورد واگذاری شش دانگ ملکیت و سرقفلی بوده و دارای کاربری تجاری-مسکونی و خدماتی که رعایت عقب 
نشینی و توافق با شهرداری بر عهده خریدار می باشد د 40/000/000/000 576.03 133.30 تجاری-مسکونی-

خدماتی ساختمان 1164 اصفهان-سه راه حکیم نظامی –نبش کوچه زهره –پالک یک 2

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری  فضای سبز با اولویت باالی 5 سال و امکان صدور پروانه تجاری اداری  
می باشد.و با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد

طبق 
توضیحات 30/770/420/000 000 415/83 0000 زمین 1256  اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک الشعرای بهار-

نبش خیابان سعادت-قطعه 171 3

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری  فضای سبز با اولویت باالی 5 سال و امکان صدور پروانه تجاری اداری  
می باشد.و با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد

طبق 
توضیحات 30/007/500/000 000 400/10 0000 زمین 1255  اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک الشعرای بهار-

نبش خیابان سعادت-قطعه 170 4

دارای پارکینگ و انباری ،استفاده از امکانات ورزشی مجتمع اعم از استخر و سونا و...بصورت مشترک می باشد.مساحت 
بر مبنای صورت مجلس تفکیکی محاسبه خواهد شد. و با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 30 ماهه می باشد

طبق 
توضیحات 24/300/000/000 270 000 مسکونی آپارتمان 962 اصفهان-خیابان آبشار سوم-خیابان مسرور-گلستان 1 –مجتمع 

مسکونی مینو-طبقه سوم واحد غربی 5

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند گواهی گردیده است و اخذ استعالم از 
اداره آب و رفع موانع آن  و توافق با شهرداری ، اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار می باشد. د 7/300/000/000 --- 750 مسکونی زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12 -جنب پالک 58 6

مورد واگذاری 12 سهم مشاع از 14 سهم شش دانگ با وضع موجود و فاقد آب ،هر گونه توافق با شرکاء مشاعی و 
هزینه های احتمالی زارعانه و دسترنج و اعمال ید مالکانه با خریدار می باشد. د 5/000/000/000 0 5225 باغ باغچه 628 قم -کهک روستای ویریچ-بعد از مسجد –بر خیابان –ابتدای جاده خاوه 7

مورد واگذاری در طرح فاز 5 عمار یاسر  و فاقد عرصه باقیمانده با وضع موجود و بصورت مبایعه نامه ای و اخذ 
سند مالکیت و کلیه تشریفات قانونی و هر گونه توافق بر عهده خریدار می باشد ج 2/350/000/000 0 91 مسیر خیابان زمین  580 قم-خیابان فاطمی-کوی ورزشگاه-کوی همایون-بین پالک 29 و 33 8

مورد واگذاری دارای پارکینگ،انباری و انشعابات برق و گاز مجزا می باشد، شماره و محل دقیق پارکینگ و انباری و 
همچنین متراژ نهایی آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی تعیین و محاسبه خواهد شد. د 2/250/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1302  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد -

بلوک شمالی - طبقه چهارم - واحد غربی *9

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 9 می باشد

د 2/200/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1298  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-   مجتمع پاسارگاد -
بلوک شمالی- طبقه سوم - واحد غربی *10

د 2/150/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1304  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- مجتمع پاسارگاد  - 
بلوک جنوبی - طبقه چهارم- واحد غربی *11

د 2/100/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1294  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-   مجتمع پاسارگاد -
بلوک شمالی- طبقه دوم - واحد غربی *12

د 2/100/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1296  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی12-  مجتمع پاسارگاد -
بلوک جنوبی  - طبقه دوم-واحد غربی *13

د 2/100/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1290  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک شمالی - طبقه اول - واحد غربی *14

د 2/100/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1300  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی - طبقه سوم- واحد غربی *15

د 2/000/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1292  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12 - مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی - طبقه اول-واحد غربی *16

ج 1/850/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1303  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک شمالی- طبقه چهارم - واحد شرقی *17

ج 1/800/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1299  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-   مجتمع پاسارگاد -
بلوک شمالی- طبقه سوم- واحد شرقی *18

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1305  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی- طبقه چهارم- واحد شرقی *19

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1301  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی- طبقه سوم- واحد شرقی *20

مورد واگذاری بصورت باغ با وضع موجود و فاقد آب ،خارج از بافت طرح هادی روستا و پرداخت هزینه های 
احتمالی زارعانه و دسترنج بر عهده خریدار می باشد د 1/794/300/000 --- 2990/50 باغ باغ 513 قم-کهک –روستای فردو-بطرف وسف –قبل از امامزاده بوره  21

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 9 می باشد

ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1295  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-   مجتمع پاسارگاد -
بلوک شمالی - طبقه دوم- واحد شرقی *22

ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1291  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک شمالی - طبقه اول- واحد شرقی *23

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1293  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی - طبقه اول- واحد شرقی *24

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1297  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک جنوبی - طبقه دوم- واحد شرقی *25

ج 1/600/000/000 87/62 --- مسکونی آپارتمان 1306  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک شمالی- طبقه پنجم - واحد غربی *26

ج 1/500/000/000 83/18 --- مسکونی آپارتمان 1307  شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-  مجتمع پاسارگاد - 
بلوک شمالی- طبقه پنجم - واحد شرقی *27

مورد واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ )عرصه و اعیان و سرقفلی( و توافق با شرکای مشاعی و پرداخت بدهی های 
احتمالی و اخذ تسویه حساب از شهرداری و دارایی و سازمان تامین اجتماعی و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار و مالکیت بصورت 

وضعیتی منتقل خواهد شد. )پرونده ثبتی در جریان ثبت می باشد( اخذ سند و هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد.
ج 1/100/000/000 36/20 18/10 تجاری مغازه 564 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار محله -مغازه شماره 9 28
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شنبه: مورخ 1396/02/09 روزنامه اصفهان زیبا           یکشنبه: مورخ 1396/02/10 روزنامه کیمیای وطن
استانی

دفاتر فروش


