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که در اقتصاد   غیر قابل تحمل است؛ همچنان 
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شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/95/1354 مورخ 95/7/26 شورای محترم اسالمی 
شهر در نظر دارد تعداد 3 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالکهای 3/10 به متراژ 480/29 و 

3/11 به متراژ 397/14 و 3/12 به متراژ 480/29 و 10 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالکهای 

6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 و 6/11 

به متراژ 820/75 و 6/12 به متراژ 250 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به 

متراژ 625 و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت 

نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر 

وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 349 مورخ 95/10/12 شورای 
پارک  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم 

پرنیان فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی 

با اعتبار 7/210/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا 

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/11/14 

قراردادهای  امور  واحد  به  مناقصه  در  شرکت  و  شرایط  از  اطالع  جهت 

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

نوبت دوم



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــا بیــان اینکــه فعالیت هــای موشــکی  محبی نیــا ب
اســامی  جمهــوری  قرمــز  خطــوط  از  یکــی 
ــت  ــامی تح ــوری اس ــا جمه ــت: قطع ــت گف اس
تأثیــر فرافکنــی و جــّو ایران هراســی آمریــکا و 
ــاه  ــود کوت ــق خ ــع بح ــی از مواض ــورهای غرب کش

نمی آیــد.
جهانبخــش محبی نیــا در واکنــش بــه فضاســازی 
کشــورهای غربــی در نشســت اخیــر شــورای 
ــت:  ــران گف ــکی ای ــت موش ــاره فعالی ــت درب امنی
ــش  ــا هــدف افزای ــا ب ــن ادعاه ــم ای ــه طــور حت ب
غربــی  ســوی کشــورهای  از  سیاســی  فشــار 
می گیــرد؛  صــورت  اســامی  جمهــوری  علیــه 
متأســفانه غربی هــا در چنــد ســال اخیــر رویکــرد 
ایــران  مختلــف  مســائل  دربــاره   بهانه گیــری 
ــد و ایــن مســئله موجــب شــده  را پیــش گرفته ان
ــا  ــق هســته ای، آن ه ــرات و تواف ــد از مذاک ــه بع ک
ــت موشــکی  ــه فعالی ــری از جمل ــات دیگ  موضوع

را مطرح می کنند.
ــس  ــکاب در مجل ــاهین دژ و ت ــردم ش ــده م نماین
ــی  ــورهای غرب ــه داد: کش ــامی ادام ــورای اس ش
ــران مدعــی هســتند  ــاره فعالیــت موشــکی ای درب
ــت حمــل  ــران قابلی ــدی ای ــه موشــک های تولی ک
کاهک هــای هســته ای را دارد و ایــن مســئله 

نقــض قطعنامــه 2231 اســت؛ امــا جمهــوری 
اســامی بارهــا اعــام کــرده کــه فعالیت هــای 
موشــکی ایــران در راســتای تقویــت حــوزه دفاعــی 

ــت. ــور اس کش
وی افــزود: آمریکایی هــا بعــد از توافــق هســته ای 
حتــی یــک بــار مســئله آزمایــش موشــکی ایــران 
را بــه شــورای امنیــت بردنــد کــه در نهایــت اعضــای 
ایــن شــورا رأی بــه نفــع جمهــوری اســامی 
 دادنــد؛ امــا غربی هــا دســت از جنجال ســازی 

و فرافکنی علیه ایران برنمی دارند.
محبی نیــا ادامــه داد: قطعــا مســئله تــوان دفاعــی 
ــره  ــل مذاک ــه قاب ــه هیچ وج ــران ب ــکی ای و موش
بــا غربی هــا نیســت و جمهــوری اســامی از 
ــرا یکــی از  ــن حــوزه بازنمی ایســتد؛ زی ــت ای تقوی
ــت  ــوری تقوی ــر کش ــرای ه ــت ب ــای امنی مولفه ه

ــت. ــی اس ــه دفاع بنی
و  بودجـــه  برنامـــه،  نایب رئیــس کمیســـیون 
محاســبات مجلــس، بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای 
موشــکی یکــی از خطــوط قرمــز جمهوری اســامی 
ــوری اســامی تحــت  ــا جمه ــزود: قطع اســت، اف
آمریــکا  ایران هراســی  و جــّو  فرافکنــی   تأثیــر 
ــاه  و کشــورهای غربــی از مواضــع بحــق خــود کوت

ــت ــه مل ــد. خان نمی آی

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
اینکــه آمریــکا بــه صــورت گزینشــی بــا اســتاندارد های 
عمــل   تروریســم  بــا  مبــارزه  درخصــوص  دوگانــه 
می کنــد، افــزود: ســخنرانی دیــروز ترامــپ بــه عنــوان 
ــن  ــکا در ای ــد آمری ــور جدی ــق رئیس جمه ــن نط اولی
خصــوص بیشــتر شــبیه بــه ســخنرانی های انتخاباتــی 
بــود. علــی نجفــی خوشــرودی اظهــار کــرد: مــا همــواره 
شــاهد اظهارنظــر و مواضــع اعامــی از ســوی مقامــات 
آمریکایــی درخصــوص مبــارزه بــا تروریســم هســتیم؛ 
ــه صــورت  ــال تروریســم ب سیاســت ایــن کشــور در قب
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــش اس ــل چال ــدی مح ج
اســتاندارد های  بــا  بــه صــورت گزینشــی  آمریــکا 

عمــل   تروریســم  بــا  مبــارزه  درخصــوص  دوگانــه 
ــوان  ــه عن ــروز ترامــپ ب ــزود: ســخنرانی دی ــد اف می کن
ــن  ــکا در ای ــد آمری ــور جدی ــق رئیس جمه ــن نط اولی
بــه ســخنرانی های  خصــوص هــم بیشــتر شــبیه 
مهم تریــن  می کنــم  فکــر  مــن  بــود.  انتخاباتــی 
راهــکاری کــه مبــارزه بــا تروریســم را محقــق می کنــد، 
خــروج آمریــکا از کشــورها و مناطــق مختلــف و پرهیــز 

ــت. ــور اس ــن کش ــی ای ــور نظام ــت و حض از دخال
نماینــده مــردم بابــل در مجلــس تصریــح کــرد: حمایت 
ــن  ــروزی ای ــاد آتش اف ــر ابع ــت ها ب ــکا از تروریس آمری
ــن  ــزود و در ای ــد اف ــتی خواه ــای تروریس گروهک ه
ــه  ــا تروریســم راه ب ــارزه ب شــرایط ســردادن شــعار مب

ــرد.  ــی نمی ب جای
نجفــی دربــاره احتمــال تغییــر سیاســت های کان 
ــارس ــاه م ــا م ــت: ت ــز گف ــکا نی ــاالت متحــده آمری  ای

ــف  ــای مختل ــور برنامه ه ــن کش ــی در ای ــروه انتقال  گ
را کــه از دولــت قبــل باقی مانــده ارزیابــی خواهــد 
ــوان درخصــوص سیاســت های  کــرد و بعــد از آن می ت
ــی  ــی مبان ــور کل ــه ط ــا ب ــرد؛ ام ــر ک ــار نظ ــپ اظه ترام
ــت اســت  ــا حــدودی ثاب ــکا ت سیاســت خارجــی آمری
ــه  ــا توج ــوس ب ــدی  و محس ــرات ج ــه تغیی و هرگون
بــه نــوع شــعارهای انتخاباتــی ترامــپ در آینــده قابــل 

ــنا ــود. ایس ــد ب ــی خواه ارزیاب

موســوی الرگانــی گفــت: آمریــکا تاکنــون یــک قــدم 
هــم در راســتای عمــل بــه تعهــدات خــود در برجــام 
ــرده   ــو نک ــا را لغ ــک از تحریم ه ــچ ی ــته و هی برنداش
اســت. وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن ســالگرد برجــام 
ــرد:  ــار ک ــق هســته ای اظه ــاره دســتاوردهای تواف درب
برجــام تاکنــون چیــزی جــز هزینــه و خســارت بــرای 
ــام  ــرداری از برج ــچ بهره ب ــا هی ــته و م ــور نداش کش

ــم. ــور نکرده ای ــرای کش ب
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه تمــام تعهداتمــان در قبــال 
برجــام عمــل کرده ایــم، گفــت: تاکنــون آمریــکا 
یــک قــدم هــم در راســتای عمــل بــه تعهــدات خــود 
برنداشــته و علی رغــم اینکــه عنــوان شــد تمــام 
تحریم هــا در حــوزه هســته ای برداشــته می شــود 
ــت. ــده اس ــو نش ــا، لغ ــدام از تحریم ه ــچ ک ــا هی ام

بــا  مجلــس  اقتصــادی  نایب رئیــس کمیســیون 
اشــاره بــه مواضــع مســئوالن امریکایــی دربــاره 
ــب  ــه از جان ــای صورت گرفت ــض عهده ــام و نق برج
ــم  ــه شــاهد بودی ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــا، تصری آن ه
کــه اوبامــا در روزهــای پایانــی کار خــود طــرح تمدیــد 
ــا  ــران را امض ــه ای ــای »ISA« علی ــاله تحریم ه 10س
کــرد و صحبت هــای اخیــر رئیس جمهــور جدیــد 
ــه دنبــال  آمریــکا نیــز نشــان داد کــه آن هــا نه تنهــا ب
رفــع تحریم هــا علیــه ایــران نبودنــد، بلکــه بــه دنبــال 

بوده انــد.  تشــدید تحریم هــا 
در ایــن شــرایط متاســفانه عــده ای در داخــل کشــور 
بــه ســینه  را  امریــکا  ســنگ کشــورهایی ماننــد 

ننــد. می ز
وی بــا اشــاره خارج کــردن راکتور آب ســنگین اراک از 
مــدار و کاهــش تعــداد ســانتریفیوژها در نظنــز گفــت: 
اگــر بخواهیــم در بحــث هســته ای بــه جــای اول خود 
ــا شــهدای  ــد ســال طــول می کشــد. م ــم چن برگردی
ــاب  ــم انق ــته ای تقدی ــت هس ــدری را در صنع  گرانق
ــارت  ــه خس ــن هم ــال ای ــا در قب ــم؛ ام ــام کردی و نظ
ــم. تســنیم ــت نکرده ای ــز دریاف ــچ چی ــم هی ــه دیدی ک

رئیس جمهــور دربــاره حادثــه ســاختمان پاســکو گفــت: مــن بســیار 
ــان  ــرای ج ــم ب ــد ه ــش آم ــا پی ــه اینج ــه ای ک ــفم از حادث متاس
ــن  ــه در ای ــوال کســبه و مشــکاتی ک ــرای ام ــم ب ــان و ه هموطنانم
منطقــه بــه وجــود آمــده اســت؛ ایــن یــک درس و هشــداری بــرای 
ــورمان،  ــور کش ــی، رئیس جمه ــن روحان ــود. حس ــئوالن ب ــه مس هم
ــع  ــکو در جم ــاختمان پاس ــه س ــل حادث ــد از مح ــیه بازدی در حاش
ــه  ــه ای ک ــفم از حادث ــیار متاس ــن بس ــت: م ــار داش ــگاران اظه خبرن
ــرای  ــم ب ــان و ه ــان هموطنانم ــرای ج ــم ب ــد ه ــش آم ــا پی اینج
ــده  ــود آم ــه وج ــه ب ــن منطق ــه در ای ــکاتی ک ــبه و مش ــوال کس ام
اســت؛ ایــن یــک درس و هشــداری بــرای همــه مســئوالن بــود کــه 
ــوق شــهروندی  ــه جــزو حق ــردم ک ــی م ــه امن ســازی زندگ در زمین
همــه اســت و بایــد شــهر و منطقــه و فروشــگاه و محــل رفت و  آمــد 
 آن هــا امــن باشــد، برنامه ریزی هــای دقیق تــری انجــام دهنــد
 و ایــن حادثــه بســیار تلــخ درســی بــرای آینــده باشــد. وی 
 در ادامــه افــزود: در ایــن حادثــه همــه مســئوالن هماهنگــی 
 و همــکاری بســیار خوبــی داشــتند؛ چــه آتش نشــانان عزیــز 
و فــداکار و چــه تیــم پزشــکی و امدادگــران و چــه تیم هــای دیگــری 
کــه در اینجــا بــرای پیشــبرد امــور حاضــر شــدند. همچنیــن مقامــات 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــام دهن ــد انج ــه بای ــی ک ــرای کمک های ــی ب نظام
حضــور پیــدا کردنــد و یــک نــوع همــکاری و هماهنگــی بســیار خــوب 

و ســتودنی از آغــاز وجــود داشــته و االن هــم ادامــه دارد. فــارس

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت:  در قانــون برنامــه ششــم 
ــد سیســتم های  ــز تجــاری بای ــام مراک ــه تم ــم ک ــد آوردی ــک بن ی

امنیتــی داشــته باشــند.
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، دیــروز شــنبه 
)2 بهمن مــاه 95(  در جریــان بازدیــد از محــل حادثــه ســاختمان 
ــون  ــار داشــت: در قان ــگاران اظه ــران در جمــع خبرن پاســکوی ته
برنامــه ششــم یــک بنــد آوردیــم کــه تمــام مراکــز تجــاری بایــد 

ــی داشــته باشــند. سیســتم های امنیت
وی افــزود: منابعــی در برنامــه پنــج ســاله در اختیــار آن هــا قــرار 
ــن موضــوع ان شــاءهللا حــل  ــا ســرعت بیشــتری ای ــه ب ــه ک گرفت

شــود.
ــن  ــل ای ــس از ح ــرد: پ ــح ک ــن تصری ــس همچنی ــس مجل رئی
مســائل فــوری و فوتــی کــه همــه همت هــا بایــد بــر ایــن موضــوع 
معطــوف باشــد،  بقیــه امــور را بــا دولــت پیگیــری می کنیــم. فــارس

 در واکنش به ادعای کشورهای غربی درباره صنعت موشکی ایران:

تواندفاعی،خطقرمزجمهوریاسالمیمحسوبمیشود

عضو کمیسیون امنیت  ملی عنوان کرد:

برخورددوگانهآمریکاباتروریسم

نماینده مردم فالورجان:

آمریکابهتعهداتخوددربرجامعملنکردهاست

روحانی:

حادثهپالسکو،درسوهشداری

برایهمهمسئوالنبود

الریجانی در جریان بازدید از ساختمان پالسکو: 

دربرنامهششم،تماممراکزتجاری

بایددارایسیستمهایامنیتیباشند
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حکم انتصاب آقای والیتی... یکشنبه  03  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  350  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

آسیبهایمدیریت
ادامه از صفحه یک: 

مــردم نســبت بــه آن یکســان هســتند، بــه خــود اختصــاص 
مــده. هــر کارگــزار و مســئولی نزدیــکان و خویشــاوندانی دارد 
ــا  ــت در قرارداده ــی و دخال ــری، امتیازخواه ــع برت ــه توق  ک
را بــدون رعایــت انصــاف دارنــد؛ ولــی تــو چــاره ای بیندیــش 
ــا ــزی از م ــتگان چی ــان و وابس ــک از اطرافی ــچ ی ــه هی  و ب
 زمیــن و...واگــذار مکــن. مبــادا در تــو طمــع کننــد تــا 
قــراردادی بــه ســود آنــان منعقــد کنــی؛ زیــرا ایــن کار مایــه 

ضــرر ســایر مــردم می شــود.« 
از ایــن فرمــان امــام علــی)ع( چنیــن بــر می آیــد کــه 
ــم  ــت  و تی ــرای یــک دول ــن آفــت ب ــی، بزرگ تری انحصارطلب

ــت.  ــی اس مدیریت
انحصارگــران و انحصارطلبــان عاقبــت خوبــی ندارنــد؛ هرچنــد 
 ممکــن اســت در زمانــی کوتــاه بتواننــد قــدرت را قبضــه 
 و ثــروت را در خدمــت خــود و گــروه محــدود خــود بگیرنــد
ــت  ــن شکس ــیوه ممک ــن ش ــا بدتری ــع ب ــور قط ــه ط ــا ب ام

می خورنــد.
در تاریــخ عالــم دولت هــای فراوانــی  بوده انــد کــه در اثــر 
انحصارطلبــی زمامــداران و مدیــران بــه ســرعت رو بــه ضعــف 
ــروزه  ــده اند. ام ــود ش ــم و ناب ــان فراه ــه زوالش ــه و زمین رفت
نیــز زمامــداران و مســئوالن بســیاری از کشــورهای اســامی 
و غیراســامی گرفتــار انحصارطلبی هــای گوناگــون حزبــی 
ــی  ــی و مذهب ــی، زبان ــژادی و فامیل و گروهــی و سیاســی، ن
هســتند کــه همیــن عوامــل موجــب نابســامانی های حکومتی 
شــده اســت. بســیاری از جنگ هــا و تجاوزها در جهــان معلول 
ــت اندرکاران  ــن رو دس ــت؛ از ای ــداران اس ــی زمام انحصارطلب
امــور حکومتــی بایــد تــاش کننــد بــا تربیــت درســت مدیــران 
ــرا ورود  ــد؛ زی ــری کنن ــت جلوگی ــن آف ــروز ای ــئوالن از ب  و مس
افــراد ناالیــق بــه حــوزه مدیریــت و مســئولیت های کان و حتی 
ــر پیکــره ارزش هــای   ــری ب کوچــک  آســیب های جبران ناپذی

جامعــه وارد می ســازد.
 ریشــه انحصارطلبــی، خودبرتربینــی، اشــرافیت، اســتکبار 
ــی و  ــد آن اســت. نادان ــی و مانن ــرور باطــل، نادان ــر، غ و تکب
خودبرتربینــی و اشــرافیت و ماننــد آن موجــب می شــود کــه 
برخــی حقوقــی انحصــاری بــرای خــود قائــل شــوند و دیگران 
ــم و ســتم  ــان ظل ــر آن را از حقــوق خــود محــروم ســازند و ب
ــرای دیگــران  ــی ب ــد. همچنیــن انحصــار، محدودیت های ورزن
ــران  ــده را از دیگ ــر و عقی ــل و فک ــرده و آزادی عم ــاد ک ایج
 ســلب می کنــد و اقتصــاد افــراد و جامعــه را بــا آســیب 

و اختال جدی مواجه می ســازد.
امیــر مومنــان علــی)ع( بــا اشــاره بــه ویژه خــواری کــه نوعــی 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــت، نش ــروت اس ــدرت و ث ــار در ق انحص
ــه ایــن انحصارطلبی هــا جامعــه و افــراد آن را از کمــال  چگون
دور می ســازد و بــه تباهــی می کشــاند. ایشــان در فرمایشــی 
ــی اشــاره کــرده و  ــار ویژه خــواری و انحصارطلب ــه بعضــی آث ب
نشــان می دهنــد کــه ایــن عمــل زشــت و مجرمانــه و گنــاه و 
ظلــم تنهــا بــه حــوزه اقتصــادی محــدود نخواهــد شــد؛ بلکــه 
دیگــر حوزه هــای زندگــی فــرد و جامعــه را بــه شــدت تحــت 

ــار و مخــرب قــرار خواهــد داد.  ــار زیان ب ــر آث تاثی
ــى، حســادت  ــد: ویژه خــواری و انحصارطلب ایشــان می فرماین
و  اختــاف  دشــمنى،  و  دشــمنى  حســادت،  و  مــى آورد 
ــى  ــف، زبون ــى، ضعــف و ضع ــى و پراکندگ ــاف، پراکندگ اخت
و زبونــى، زوال دولــت و از میــان رفتــن نعمــت. )شــرح 
نهج الباغــه البــن أبــی الحدیــد: ج 20، ص 3۴5، ح 9۶1(
از نظــر امیرمومنــان علی)ع(شــخص ویژه خــوار پیــش از 
مــردم بــه هاکــت و تباهــی خواهــد افتــاد؛ زیــرا اگــر مــردم 
از دســت می دهنــد، ویژه خــوار آخــرت  را  دنیــای خــود 
ــدی را  ــت اب ــه و هاک ــدک فروخت ــی ان ــه بهای ــش را ب خوی

ــت.  ــم زده اس ــود رق ــرای خ ب
ــک؛  ــَن اأَلمــواِل َیهِل ــن َیســَتأِثر ِم ــد: َم آن حضــرت می فرمای
هــر کــه در امــواْل انحصارطلبــى کنــد، نابــود مى شــود. )بحــار 

ــوار: ج ۷۸، ص 5۶، ح 11۸(.  األن
نیــز  اشــتر  مالــک  بــه  فرمانشــان  در  حضــرت)ع(  آن 
ــد  ــردم در آن برابرن ــه م ــى در آنچ ــد: از انحصارطلب  می فرماین
و غفلــت از آنچــه در حــوزه مســئولیت تــو قــرار دارد و در برابــر 
دیــدگان مــردم روشــن اســت، بپرهیــز؛ زیــرا تــو، بــه خاطــر 
ــور  ــاى ام ــه زودى پرده ه ــران مؤاخــذه خواهــى شــد و ب دیگ
ــو  ــار خواهــد رفــت و داد ســتمدیده از ت ــر دیدگانــت کن از براب

ــه 53( ــه: نام ــه خواهــد شــد. )نهج الباغ گرفت
 پــس وای بــر انحصارطلبــان خودخــواه کــه جــز خــود کســی 

ــد! ــران را نمی فهمن ــج دیگ ــد و درد و رن را نمی بینن

چندتفاوتمؤمنوکافر
  مؤمــن یعنــی کســی کــه بــه حقایــق  

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی

هســتی و پــروردگار آن بــاور دارد؛ 
هــم بــه آرامــش رســیده و هــم مایــه آرامــش دیگــران 

می شود. 
کافــر یعنــی کســی کــه حقایــق را می پوشــاند و منکــر خــدا 
و معــاد و انبیــا و معصومیــن علیهم الســام اســت. هــم 
خــود در شــک اســت و هــم دیگــران را بــه زحمــت، شــک و 

گمراهــی می افکنــد.
 ایمــان و کفــر مراتــب گوناگونــی دارد. برخــی در مراتــب 

پاییــن آن هســتند و برخــی در مراتــب بــاالی آن.
ــاوت  ــان تف ــتر  و بی ــه بیش ــر چ ــنگرى ه ــراى روش ــرآن ب ق
ــام  ــا تم ــد ت ــن دو، روش مقایســه را مطــرح مى کن ــان ای می

ــد: ــئله را درک کنن ــطحى مس ــر س ــا در ه وجدان ه
در مقایســه  میــان مؤمــن و کافــر مى بینیــم تفاوت هــا بســیار 

ــت؛ از جمله: اس
1- مؤمنــان ایمانشــان زیــاد مى شــود )زاَدْتُهــْم ِإیمانــًا انفــال، 
2(، ولــى کفــار کفرشــان بیشــتر مى شــود.)اْزداُدوا کُْفــرًا، 

ــران، 90(. آل عم
ِذیــَن آَمُنــوا(،  ــیُّ الَّ ــُه َولِ 2- سرپرســت مؤمــن خداســت )اللَّ
ــُم  ــتند. )َأْولِیاُؤُه ــا هس ــران طاغوت ه ــت دیگ ــى سرپرس ول

ــره، 25۷(. ــوُت، بق اُغ الطَّ
ــَزَل  ــد )َأْن ــازل مى کن ــش ن ــن آرام ــر دل مؤم ــد ب 3- خداون
ــِکیَنَة ِفــی ُقُلــوِب اْلُمْؤِمِنیــَن، فتــح، ۴( ولــى بــر دل کفــار  السَّ
ــَن  ِذی ــوِب الَّ ــی ُقُل ــُنْلِقی ِف ــد. )َس ــت مى افکن ــرس و وحش ت

ــُروا الرُّْعــَب، انفــال 12( کََف
ــوا  ــَن آَمُن ِذی ــتند )الَّ ــق هس ــرو ح ــان پی ــا ایم ــراد ب ۴- اف
َبُعــوا  ِذیــنَ  کََفــُروا اتَّ (، ولــى کفــار پیــرو باطــل )الَّ َبُعــوا اْلَحــقَّ اتَّ

ــد، 3(. ــَل، محّم اْلباِط
َلُهــُم  )َســَیْجَعُل  اســت  محبوبیــت  مؤمــن  آینــده   -5
آینــده کافــر حقــارت  ولــى  مریــم، 9۶(،  ا،  ُودًّ  الرَّْحمــُن 

ٌة، یونس، 27(. و ذلت است )َتْرَهُقُهْم ِذلَّ
ــتگان  ــام فرش ــان دادن س ــگام ج ــه هن ــان ب ــل ایم ۶- اه
ــوَن  ــَن َیُقوُل ِبی ــُة َطیِّ ــُم اْلَماِئکَ اُه ــد )َتَتَوفَّ ــت مى کنن را دریاف
َســاٌم َعَلْیکُــْم، نحــل، 32(، ولــى ســتمگران بــا قهــر 
ــی  ــُة ظالِِم ــُم اْلَماِئکَ اُه ــوند. )َتَتَوفَّ ــرو مى ش ــتگان روب فرش

َأْنُفِســِهْم، نحــل، 28(.
7- جهــاد اهــل ایمــان در راه خداســت )ُیقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل 
ــه(، ولــى جنــگ و ســتیز کفــار در راه طاغــوت اســت  اللَّ

ــاء، ۷۶(. ــوِت نس اُغ ــِبیِل الطَّ ــی َس ــوَن ِف )ُیقاِتُل
ُنِضیــُع  )ال  اســت  محفــوظ  ایمــان  اهــل  پــاداش   -8
تــاش  ولــى   ،)30 َعَمــًا، کهــف،  َأْحَســَن  َمــْن  َأْجــَر 
بقــره َأْعماُلُهــْم،  )َحِبَطــْت  مى شــود  محــو   دیگــران 

.)217
9- مؤمــن امکانــات و دارایــى خــود را از خــدا مى دانــد )هــذا 
ــی، نمــل، ۴0(، ولــى کافــر هرچــه دارد از علــم  ِمــْن َفْضــِل َربِّ
ــٍم  ــى  ِعْل ــُه َعل ــا ُأوِتیُت ــدارد )ِإنَّم ــاش خــود مى پن ــر و ت و هن

ــِدی، قصــص، 78(. ِعْن
ــْم،  ــلَّ َأْعماَلُه ــْن ُیِض ــت )َفَل ــدار اس ــن پای ــاى مؤم 10- کاره
ــلَّ  ــى رود )َأَض ــن م ــار از بی ــاى کف ــى کاره ــد، ۴(، ول محم

َأْعماَلُهــْم، محّمــد، 1(.
11- مؤمــن از هیچ کــس نمى ترســد )ال َیْخَشــْوَن َأَحــدًا، 
ــاَس  احــزاب، 39(، ولــى دیگــران تــرس دارنــد )َیْخَشــْوَن النَّ

ــِه، نســاء، 77(. ــَیِة اللَّ کََخْش
ُل َعَلْیِهــُم  12- بــر اهــل ایمــان فرشــته نــازل مى شــود )َتَتَنــزَّ
ُل  ــزَّ ــُة، فّصلــت، 30(، ولــى بــر دیگــران شــیاطین )َتَن اْلَماِئکَ

ــیاِطیُن، شــعراء، 221(. الشَّ
اْلُمْؤِمِنیــَن ــُر  )ُیَبشِّ امیــدوار هســتند  ایمــان  اهــل   -13 

اسراء، 9(، ولى کفار مأیوس )ِإذا ُهْم َیْقَنُطون روم، 3۶(
ــِه  1۴- و در یــک کام راه حــق، راه برتریــن اســت )کَِلَمــُة اللَّ
ــَن  ِذی ــَة الَّ ــت )کَِلَم ــت ترین اس ــر پس ــا( و راه کف ــَی اْلُعْلی ِه

ــه، ۴0(. ــْفلى ، توب ــُروا السُّ کََف
ــراى  ــى ب ــى، جای ــه تابلوهــاى شــفاف قرآن ــن هم ــا ای ــا ب آی

ــد؟ ــى مى مان ــد باق ــک و تردی ش
آرى، در دیــن هیــچ شــکى نیســت )ال َرْیــَب ِفیــِه بقــره، 2(؛ 
ــْم  ــی َرْیِبِه ــد )ِف ــاد مى کنن ــه ایج ــود وسوس ــان در خ ــا آن ام

ــه، ۴5(.  ُدوَن، توب ــَردَّ َیَت
بــا  می کنــد  مــا کمــک  بــه  تمایــزات  ایــن  شــناخت 
موضع گیری هــا  در  جریان شناســـی  و  خودشناســـی 

کنیــم. عمــل  دقیق تــر  انتخاب هــا   و  حمایت هــا 
)برگرفتــه از تفســیر نــور، ج 8، ص: 531 حجت االســام و 

ــا دخــل و تصــرف( ــراه ب ــی هم المســلمین قرائت

خبر سیاسی خبر سیاسی 

جهانگیری: 

مهمترینمشکلجوانان

اشتغالوازدواجاست
ــن  ــه مهم تری ــان اینک ــا بی ــوری ب ــاون اول رئیس جمه مع
مشــکل جوانــان، اشــتغال و ازدواج اســت، گفــت: موضــوع 
ــد  ــه بای ــت و هم ــه نیس ــک وزراتخان ــوع ی ــان، موض جوان

ــد. ــان کمــک کنن ــاره حــل مشــکل جوان درب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، اســحاق جهانگیــری روز شــنبه 
ــالن  ــه در س ــان ک ــور جوان ــت ام ــی مدیری ــره مل در کنگ
همایش هــای هتــل المپیــک برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
ــکات  ــتای مش ــد در راس ــز بای ــان نی ــی جوان ــورای عال ش
ــم  ــامی ه ــورای اس ــس ش ــردارد و مجل ــدم ب ــان ق جوان

ــد. ــب کن ــی را تصوی ــه قوانین ــن زمین ــد در ای بای
ــی  ــای مختلف ــان از بخش ه ــائل جوان ــه داد: مس وی ادام
تشــکیل شــده کــه نیــاز بــه کار فرابخشــی و بیــن بخشــی 
دارد کــه در آنجاهــا بایــد تصمیم گیــری شــود و نهایتــا 

ــردازد. ــه آن بپ ــد ب ــان بای ــی جوان شــورای عال
جهانگیــری اضافــه کــرد: از نظــر حاکمیتــی و دولــت تدبیــر 
ــد  ــر امی ــی سراس ــد نگاه ــا بای ــوان م ــه ج ــد، جامع و امی
بــه آینــده داشــته باشــد. در مقطــع فعلــی مهم تریــن 
ــر دوش حاکمیــت، آن اســت کــه امیــد در بیــن  وظیفــه  ب
ــد همیشــه وجــود  ــژه نســل جــوان بای ــه و به وی کل جامع

داشــته باشــد.
ــان، اشــتغال  ــا بیــان اینکــه مهم تریــن مشــکل جوان وی ب
ــک  ــوع ی ــان، موض ــوع جوان ــت: موض ــت، گف و ازدواج اس
وزراتخانــه نیســت و همــه بایــد دربــاره حــل مشــکل 

ــزان ــد. می ــک کنن ــان کم جوان

در نامه بسیج دانشجویی به رهبر معظم انقالب 

مطرح شد:

حکمانتصابآقایوالیتی

راهرابرسوءاستفادههایاحتمالیبست
شــورای هماهنگــی بســیج دانشــجویی دانشــگاه های 
سراســر آزاد کشــور در نامــه ای تشــکر آمیز بــه رهبــر معظــم 
انقــاب نوشــت: انتصــاب علی اکبــر والیتــی از جانــب 
شــما بــه ریاســت هیئــت موســس دانشــگاه آزاد اســامی 
مــا را مشــعوف و شــاد گردانیــد؛ چــرا کــه امیدمــان را بــه 
منــزوی شــدن باندهــای تنــدرو در دانشــگاه آزاد اســامی 
 کــه هدفــی جــز شکســتن کمــر نیروهــای انقابــی نداشــتند

بیشتر کرد.
در ابتــدای ایــن نامــه آمــده اســت: از خداونــد منــان 
سپاســگزاریم کــه در روزهــای پرحادثــه دی مــاه و در اثنــای 
آشــوب و دلهــره قلبمــان و نگرانــی از آینــده دانشــگاه آزاد 
ــن  ــر تعیی ــی ب ــما مبن ــاب ش ــام فصل الخط ــامی، پی اس
رئیــس هیئــت موســس دانشــگاه مذکــور، مایــه دلگرمــی 

مــا شــد.
همچنیــن در ایــن نامــه بیــان شــد: پــس از فــوت رئیــس 
فقیــد هیئــت موســس دانشــگاه آزاد اســامی و بــا توجــه 
ــوب  ــامی )مص ــگاه آزاد اس ــنامه دانش ــکوت اساس ــه س ب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی( و خــأ قانونــی آیین نامــه 
ــن خطــر احســاس  ــت موســس، همیشــه ای ــی هیئ داخل
ــی  ــع گروه ــه نف ــی ب ــم فعل ــای مبه ــه از فض ــد ک می ش
خــاص بهره بــرداری شــود کــه الحمدللــه حکــم حضرتعالــی 
خــأ را پــر کــرد و راه را بــر هرگونــه سوء اســتفاده احتمالــی 

بســت.

نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی گفــت: پیونــدی 
عمیــق بیــن ایــران و جهــان عــرب برقــرار اســت.

مجلــس  ســابق  نماینــده  عــادل،  حــداد  غامعلــی 
زبــان  فرهنگســتان  رئیــس  و  اســامی   شــورای 
ــی  ــای فرهنگ ــش و گفت وگوه ــات فارســی، در همای و ادبی
ــروز دوم بهمن مــاه در  ــح دی ــان عــرب کــه صب ــران و جه ای
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــی)ره( برگ ــام خمین ــع ام مجتم
ــی اســت  ــدازه ای بدیه ــه ان ــرب ب ــان ع ــران و جه ــه ای رابط

کــه نیــاز بــه اســتدالل نــدارد و اســاس پیونــد کشــور مــا بــا 
جهــان عــرب، اســام اســت.

ــه داد:  ــات فارســی ادام ــان و ادبی ــس فرهنگســتان زب رئی
ایــن موضــوع کــه ایــران بــه دســت اعــراب نامســلمان فتــح 
ــام  ــه اس ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت دارد؛ ام ــد، صح  ش
و قــرآن بودنــد کــه در دل هــای ملــت ایــران جــای گرفتنــد 
و آن هــا را فتــح کردنــد. گــواه ایــن موضــوع، ایــن اســت کــه 
می توانیــم لشکرکشــی ســپاه اســام را بــا لشــکر مغــوالن 

ــد، مقایســه کــرد کــه درنتیجــه  ــه کردن ــران حمل ــه ای کــه ب
آن می تــوان متوجــه شــد کــه فقــط اســام بــود کــه باعــث 

شــد ایــران فتــح شــود.
تصریــح  اســامی  شــورای  مجلــس  ســابق  نماینــده 

ــا  ــد ام ــوض نش ــان ع ــه زبانش ــران اگرچ ــردم ای ــرد: م ک
بزرگ تریــن اســتادان و مؤلفــان زبــان عربــی از ایــن 
ــد بیشــتر  ــد ببینن ســرزمین برخاســتند و همــگان می توانن

ــتند. ــی هس ــروزه ایران ــی، ام ــب عرب ــان کت مؤلف
ــران  ــاب اســامی در ای ــت انق ــه برک ــروزه ب ــزود: ام وی اف
بــه  عنــوان کتــاب   3000 حــدود  ســاالنه   فارســی زبان، 
زبــان عربــی منتشــر می شــود و حتــی همــه دانش آمــوزان 
ــه آمــوزش زبــان  در تمــام رشــته های دبیرســتانی، ملــزم ب
عربــی هســتند. رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادبیــات 
ــه جهــان  ــی ب ــا ورود اســتعمار غرب ــه ب فارســی گفــت: البت
اســام کــه بــه آن دوره تجــدد می گوینــد، مســلمانان از هــم 
جــدا شــدند و از هــم غافــل ماندنــد؛ امــا انقــاب اســامی 
مــا برخاســت تــا اســام را بــه صــورت گســترده احیــا کنــد 
ــود  ــی ب ــه یکــی از آموزه هــای قرآن و وحــدت اســامی را ک
بــه عنــوان یکــی از اصــول خــود برگزیــد. باشــگاه خبرنــگاران

 یــک ســند از ســازمان اطاعــات مرکــزی آمریــکا نشــان 
ــن  ــد ضم ــنگتن بای ــیا، واش ــر س ــه نظ ــه ب ــد ک می ده
ــم بعــث عــراق در جنــگ ضــد  ــت از رژی افزایــش حمای
ایــران، صــدام را بــه حملــه بــه ســوریه تشــویق کنــد. بــر 
اســاس ســند منتشرشــده مربــوط بــه ســال 19۸3، ســیا 
تاکیــد کــرده کــه دولــت آمریــکا بایــد صــدام را بــه حملــه 
ــن  ــد و همچنی ــویق کن ــد« تش ــظ اس ــوریه »حاف ــه س ب
ــه  ــه ب ــراق در حمل ــث ع ــم بع ــتری از رژی ــت بیش حمای

ایــران انجــام دهــد.
مرکــزی  اطاعــات  ســازمان  اســناد  از  ســندی 
آمریکا)ســیا( مربــوط بــه ســال 19۸3 منتشــر شــده کــه 
در آن »گراهــام فولــر«، عضــو اســبق ســیا، در گزارشــی 

ــه  ــراق علی ــث ع ــم بع ــگ رژی ــاره جن ــی درب توصیه های
ــه  ــت. ب ــرده اس ــرح ک ــوریه مط ــور س ــران و همین ط ای
گــزارش »دیلــی میــل«، در ایــن ســند از آمریکا خواســته 
شــده کــه صــدام حســین را بــه حملــه نظامــی بــه حافــظ 
اســد، رئیس جمهــور فقیــد ســوریه، تشــویق کنــد.در 
ــر  ــد ب ــد »تاکی ــکا بای ــه آمری ــد شــده ک ــن ســند تاکی ای
ــتور  ــوریه« را در دس ــه س ــگ علی ــرای ورود جن ــراق ب ع

ــد.  ــرار ده کار ق
ادعــای عضــو اســبق ســیا دربــاره صــدام در حالــی 

مطــرح شــده کــه دیکتاتــور معــدود عــراق از ســال 1359 
تــا 13۶۷)19۸0 تــا 19۸۸( جنگــی تحمیلــی را ضــد 
ــه راه انداخــت و همــگان، حتــی ســازمان ملــل   ایــران ب
ــگ  ــر جن ــه او آغازگ ــد ک ــان کرده ان ــا اذع و آمریکایی ه
بــود. در بخــش دیگــری از گــزارش عضــو ســازمان 
اطاعــات مرکــزی وقــت آمریــکا بــر ضدیــت و خصومــت 
ــکا  ــا منافــع آمری ســوریه تحــت زعامــت حافــظ اســد ب
ــان و منطقــه خلیــج فــارس تاکیــد شــده اســت.  در لبن
ــا اســتفاده و فشــار  ــد ب ــکا بای ــه آمری ــرده ک ــد ک او تاکی

بــر عــراق اســرائیل و ترکیــه، »شــدیدا فشــارها را علیــه 
ــد«.  ــش ده ــظ( اســد افزای )حاف

عضــو اســبق ســیا بــا تاکیــد بــر ضدیت هــای ایــن ســه 
ــا ســوریه پیش بینــی کــرده در صــورت  کشــور هم مــرز ب
ــه دمشــق ــه علی  تشــدید فشــارهای آن هــا در ســه جبه
ــی  ــه نفت ــط لول ــردن خ ــاز ک ــه ب ــور ب ــد مجب ــظ اس حاف

ــد. ــد ش ــراق خواه ع
او همچنیــن از اســرائیل خواســته کــه بــدون آغــاز جنــگ 
ــدید و از  ــور را تش ــن کش ــا ای ــا ب ــوریه، تنش ه ــد س ض
ایــن موضــوع »اســتقبال کنــد«؛ چــرا کــه حــاال حافــظ 
اســد و ســوریه، بزرگ تریــن تهدیــد اســرائیل اســت، نــه 

صــدام. فــارس

ــوز  ــرد: هن ــان ک ــوزه، بی ــتاد ح ــری، اس ــت هللا حائ آی
ــا، دروغ  ــدون رب ــداری ب ــون بانک ــم قان ــاور نکرده ای ب
ــدی  ــا مســائل مبت ــردن ب ــورد ک ــی برخ ــود؛ در علم ب
هســتیم؛ هنــوز قبــول ندارنــد نبــود بارندگــی ، ریشــه 

ــا دارد. ــال م ــال و اعم در افع
حائــری  آیــت هللا  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
شــیرازی در همایــش عبــای خاکــی، گردهمایــی 
ــزار  ــم برگ ــه در ق ــدس ک ــاع مق ــی دف ــان روحان راوی
ــی  ــراف، زمان ــه انح ــب ک ــن مطل ــر ای ــا ذک ــد، ب ش
ــه  ــن ب ــدون دی ــان ب ــای انس ــه پ ــود ک ــاد می ش ایج
ــر  ــری فک ــه بش ــانی ک ــت: انس ــد، گف ــان می آی می
ــه  ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــانی غرب ــوم انس ــد، عل کن
ــن ســراب را در  ــه اضــاع آن ســراب اســت و ای هم

ــت. ــرده اس ــاری ک ــا س ــه ج هم
 

ــان  ــی، انس ــوم تجرب ــرد: در عل ــان ک ــتادحوزه بی اس
ــی  ــه خداشناس ــت ب ــن موفقی ــود و ای ــق می ش موف
ختــم می شــود؛ وقتــی انســان بــه شبیه ســازی 
دســت زد، بــه حکمــت الهــی و قــدرت خداونــد پــی 

ــرد. می ب
ایــن اســتاد حــوزه بــا بیــان اینکــه کار راهیــان نــور آن 
ــد  ــز کن ــن ســفر متمرک ــه مســافران را در ای اســت ک
ــدا  ــه خداون ــت ک ــات آن اس ــاز آی ــی نم ــت: معن گف
مــن بــه نظــم تــو بــاور دارم؛ چــون ماه گرفتگــی یــک 
ــاب  ــت و حس ــی از حکم ــه ناش ــت، بلک ــص نیس  نق

و کتاب الهی است.

 آیــت هللا حائــری شــیرازی یــادآور شــد: خســوف 
ــرد  ــت ک ــه ثاب ــت ک ــی اس ــی از راه های ــوف، یک و کس
ــال  ــم در ح ــار ه ــرام در کن ــت و اج ــرد اس ــن گ زمی
حرکــت اســت. متاســفانه غربی هــا زودتــر از مــا ایــن 
ــن  ــا در عی ــد؛ غربی ه ــدی را درک کردن ــم توحی عائ
ــتاورد  ــتند، دس ــت نداش ــزی در دس ــه چی ــی ک حال
داشــتند؛ ولــی مــا بــا ایــن همــه منابــع فیــض 

ــم. ــام دهی ــن کار را انج ــتیم ای نتوانس
ــود  ــول وج ــود و قب ــرد: وج ــوان ک ــوزه عن ــتاد ح   اس
اســت کــه  بدهــی  بزرگ تریــن  خــدا،  حضــور  و 
ــام  ــع تم ــد تاب ــول کردن ــر قب ــد و اگ ــان ها دارن انس

اوامــر الهــی هســتند و بــه همیــن دلیــل، بســیاری از 
ــد. ــار ایــن اعتقــاد و التــزام نمی رون ــر ب انســان ها زی

 وی گفــت: جوانانــی کــه بــه جبهه هــا رفتنــد، نشــان 
ــول کــرده  ــزرگ را قب ــد کــه ایــن ســند بدهــی ب دادن
ــد و از  ــن راه اســتوار ماندن ــان در ای ــد؛ آن و پرداخته ان
ســختی ها، هراســی بــه دل راه ندادنــد و بــه همیــن 

دلیــل الگــوی همــه جوانــان و مــردم هســتند.
 اســتاد حــوزه بیــان کــرد: هنــوز بــاور نکرده ایــم 
ــی  ــود؛ در علم ــا، دروغ ب ــدون رب ــداری ب ــون بانک قان
ــوز  ــدی هســتیم؛ هن ــا مســائل مبت برخــورد کــردن ب
ــال و  ــه در افع ــی ، ریش ــود بارندگ ــد نب ــول ندارن قب
اعمــال مــا دارد؛ ایــن مســائل تاثیــرات دانشــگاه های 
ــبک  ــادات و س ــه وارد اعتق ــت ک ــرکی اس ــر و ش غی

ــت. ــی اس زندگ

در اسناد محرمانه سیا فاش شد:

حمایتازصدامدرجنگباایرانوتشویقاودرحملهبهسوریه
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فاجعــه پاســکو عــاوه بــر تاثیــرات عمیــق بــر 
ــود  ــا کمب ــاختمان ها ی ــی س ــد ایمن ــی مانن موضوعات
ــش  ــک بخ ــر ی ــور ب ــانی در کش ــزات آتش نش تجهی
ــکو  ــت. پاس ــوده اس ــذار ب ــز اثرگ ــادی نی ــم اقتص مه
ــود.  ــاک ب ــده پوش ــب تپن ــته، قل ــه گذش ــک ده در ی
ــن  ــه در ای ــی ک ــدی فراوان ــای تولی ــز کارگاه ه ــه ج ب
توزیع کننــدگان  عمــده  داشــت،  قــرار  ســاختمان 
ــت  ــغول فعالی ــاختمان مش ــن س ــم در ای ــاس ه لب
ــد. اگرچــه چیــزی حــدود یــک درصــد پوشــاک  بودن
ــت  ــه جرئ ــا ب ــد، ام ــد می ش ــکو تولی ــور در پاس کش
پوشــاک  تقریبــا 20 درصــد  می تــوان گفــت کــه 
کشــور از طریــق واســطه های ایــن ســاختمان توزیــع 
ــاختمان  ــن س ــه ای ــان ب ــی گذرت ــر گاه ــد. اگ می ش
ــی  ــی انبوه ــات باالی ــژه در طبق ــد، به وی ــاده باش افت
را مشــاهده می کردیــد کــه  لبــاس  از گونی هــای 
آمــاده ارســال بــه چهــار ســوی ایــران بودنــد. همیــن 
موضــوع اهمیــت پاســکو را در تأمیــن پوشــاک کشــور 
ــه  ــا بازگشــت شــرایط ب ــد و قطعــا ت ــدان می کن دوچن
صــورت عــادی بخشــی از بــازار پوشــاک کشــور دچــار 
ــل  ــر در اوای ــن ســردرگمی اگ ســردرگمی می شــود. ای

ســال رخ مــی داد، چنــدان تاثیــری بــر بــازار پوشــاک 
ــث  ــوروز باع ــد ن ــه عی ــودن ب ــک ب ــا نزدی نداشــت؛ ام
شــده از همیــن حــاال پوشــاک، یکــی از دغدغه هــای 

ــازار باشــد. ب
    بیمه

بــا اعــام رئیــس کل بیمــه مرکــزی مبنــی بــر اینکــه 
تنهــا 160 واحــد از 600 واحــد تجــاری پاســکو تحــت 
ــازه ای  ــد، ایــن مشــکل ابعــاد ت پوشــش بیمــه بوده ان
پیــدا می کنــد؛ زیــرا همیــن پوشــش بیمــه ای هــم بــه 
دلیــل اینکــه ایــن واحدهــا تعهــدات بیمــه ای حداقلــی 
ــران  ــد، همــه خســارت ها را جب ــرده بودن را انتخــاب ک
ــگام  ــن شــرایط بازگشــت زودهن ــا ای ــرد؛ ب نخواهــد ک
پاســکویی ها بــه بــازار پوشــاک محــال بــه نظــر 

می رســد.
    پوشاک ایرانی

پوشــاک در یکــی دو ســال اخیــر بــازار باثباتــی داشــته 
و کمتــر شــاهد افزایــش قیمــت در ایــن بــازار بوده ایــم؛ 
بــه خصــوص پــس از راه انــدازی کمپین هــای حمایــت 
از کاالی ایرانــی، پوشــاک یکــی از کاالهایــی بــود کــه 
ــا  ــه ب ــب آن در مقایس ــت مناس ــه کیفی ــه ب ــا توج ب
ــرار  ــی مــورد اســتقبال مــردم ق ــا چین پوشــاک عمدت
گرفــت و حــاال تولیدکنندگانــی کــه تــا دیــروز برندهــای 

خارجــی را بــر لباس هــای خــود می دوختنــد، بــا 
ــان  ــاک تولیدی ش ــه پوش ــد ک ــام می کنن ــار اع افتخ
ــر  ــم ب ــوع ه ــن موض ــت. همی ــی اس ــد ایران 100 درص
ضــرورت حمایــت از پوشــاک ایرانــی بــه عنــوان یکــی 

ــد. ــل می افزای ــد داخ ــق تولی ــوالت موف از محص
    راهکارها

پرداخــت  ارائه شــده،  راهکارهــای  اولیــن  از  یکــی 
وام فــوری 100 میلیــون تومانــی بــه کســبه پاســکو از 
ســوی وزارت کار بــود. ایــن وام اگرچــه بــه هیــچ عنوان 
 خســارت های حادثــه پاســکو را جبــران نمی کنــد
ــی اســت  ــدام مثبت ــکار اق ــن راه ــوان اولی ــه عن ــا ب ام
کــه بایــد بــه فــال نیــک گرفتــه شــود. دومیــن راهــکار 

ارائه شــده واگــذاری غرفه هــای فــروش پوشــاک 
ــه  ــی ک ــه در صورت ــه کســبه پاســکو اســت ک ــاره ب به
ــد در ایــن زمــان  ــان کارگاه هــای تولیــدی بتوانن صاحب
باقی مانــده محصولــی را تولیــد کننــد کمــک مناســبی 

ــود. خواهــد ب
    آینده

شــاید بزرگ تریــن نکتــه ایــن اتفــاق تلــخ، درس 
ــرم  ــدگان محت ــد. تولیدکنن ــده باش ــرای آین ــن ب گرفت
پوشــاک کــه همین حــاال در کارگاه هــای غیراســتاندارد 
مشــغول فعالیــت هســتند، بایــد بداننــد ایمنــی شــرط 
اول کار اســت و بیمــه یکــی از ضرورت هــای هــر 

شــغلی اســت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

زخم پالسکو بر تن پوشاک

ــورم  ــم ت ــود، رق ــزارش خ ــن گ ــران در تازه تری ــار ای ــز آم مرک
شــهری در دی مــاه ۹۵ را 6.۹ درصــد اعــام کــرد. بــر اســاس 
گــزارش مرکــز آمــار ایــران، درصــد تغییــرات شــاخص کل در 
ــه دوره  ــبت ب ــال ۹۵ نس ــاه س ــه دی م ــی ب ــاه منته دوازده م

ــه  ــت ک ــد اس ــل 6.۹ درص ــال قب ــابه س مش
ــاه 1۳۹۵  ــاع در آذرم ــن اط ــه همی ــبت ب نس
)2.7 درصــد(، 0.۳ واحــد درصــد کاهــش 
یافتــه اســت. مرکــز آمــار ایــران در تازه تریــن 
گــزارش خــود، رقــم تــورم شــهری در دی مــاه 
ــر  ــرد. شــاخص کل )ب ــام ک را 6.۹ درصــد اع
مبنــای 100=1۳۹0( در دی مــاه ســال 1۳۹۵ 

ــل  ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ــد ک ــدد 4.2۳7 را نشــان می ده ع
0.۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. افزایــش شــاخص 
ــه  ــه ب ــورم نقط ــل )ت ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب کل نس
ــاع  ــن اط ــه همی ــبت ب ــه نس ــت ک ــد اس ــه( ۳.6 درص نقط
در مــاه قبــل )7.۵ درصــد(، 0.6 واحــد درصــد افزایــش 

ــورم  ــرخ ت ــاخص کل )ن ــرات ش ــد تغیی ــت. درص ــه اس یافت
ــهری( در دوازده  ــای ش ــی خانواره ــات مصرف ــا و خدم کااله
ــه دوره مشــابه  ــه دی مــاه ســال ۹۵ نســبت ب مــاه منتهــی ب
ســال قبــل 6.۹ درصــد اســت کــه نســبت بــه همیــن اطــاع 
در آذرمــاه 1۳۹۵ )2.7 درصــد(، 0.۳ واحــد 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــر اســاس ایــن 
ــا  ــده )خوراکی ه ــروه عم ــزارش، شــاخص گ گ
ــه  ــاه ب ــن م ــات( در ای ــامیدنی ها و دخانی آش
رقــم 27۹. ۹ رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل 
ــش داشــته اســت. شــاخص  0.1 درصــد افزای
گــروه اصلــی )خوراکی هــا( در مــاه مــورد 
ــه مــاه قبــل  ــه عــدد 277. 6 رســید کــه نســبت ب بررســی ب
ــی  ــروه اصل ــش داشــته اســت. شــاخص گ 0.1 درصــد افزای
)خوراکی هــا( نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 7. 4 
درصــد افزایــش را نشــان می دهــد و نــرخ تــورم دوازده ماهــه 

ــر ــروه 6. ۸ درصــد اســت.  مه ــن گ ای

هرگونــه پیش فــروش خــودرو از ســوی شــرکت های 
فاقــد نمایندگــی رســمی خودروســازان داخلــی و خارجــی، 
ممنــوع اســت. مصرف کننــدگان قبــل از پیش خریــد، 
را  خــودرو  عرضه کننــده  شــرکت  عملکــرد  صحــت 

ــان  ــرر و زی ــار ض ــا دچ ــد ت ــتعام کنن اس
اخیــر  ســال های  در  نشــوند.  احتمالــی 
ــروش  ــازار پیش ف ــرداران وارد ب برخــی کاهب
خــودرو شــده و بــا انجــام تبلیغــات دروغیــن 
در زمینــه پیش فــروش ایــن محصــول، 
پــول مشــتریان را جمــع آوری کــرده و بــدون 
فروخته شــده  خودروهــای  دادن  تحویــل 

متــواری شــده اند. ایــن موضــوع باعــث شــد تــا مســئوالن 
ــر  ــد نظ ــروش خــودرو تجدی ــن پیش ف ــه در قوانی مربوط
کــرده و هــر گونــه پیش فــروش ایــن محصــول را محــدود 
ــازان  ــمی خودروس ــی رس ــرکت های دارای نمایندگ ــه ش ب
ــه  ــن توجی ــا ای ــدام ب ــن اق ــد. ای ــی کنن ــی و خارج داخل

ــازان  ــمی خودروس ــای رس ــه نمایندگی ه ــه ک ــورت گرفت ص
ــوده  ــازان ب ــزد خودروس ــای الزم ن ــی دارای تضمین ه داخل
و همچنیــن نمایندگی هــای رســمی خودروســازان خارجــی 
ــدن و  ــت، مع ــای الزم را از وزارت صنع ــام مجوزه ــز تم نی
تجــارت اخــذ کرده انــد و بنابرایــن ایــن 
احتمــال کــه خــودرو را پیش فــروش کــرده 
ــواری  ــتریان مت ــول مش ــع آوری پ ــا جم و ب
ــر اســت.  ــا کمت شــوند، وجــود نداشــته و ی
ــت از  ــازمان حمای ــرا س ــه اخی ــن زمین در ای
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه عنــوان 
بــازوی اجرایــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت در کنتــرل بــازار، اطاعیــه ای صــادر و تاکیــد کــرده 
کــه »اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه فاقــد نمایندگــی 
رســمی )خودروســازان داخلــی و خارجــی( هســتند، 
بــه هیچ وجــه مجــاز بــه عرضــه خــودرو بــه روش 

پیش فــروش نیســتند.«  ایســنا

ــران از  ــور ای ــون ش ــون و زیت ــن زیت ــدگان روغ ــن تولیدکنن ــر انجم دبی
تهیــه هولوگــرام توســط انجمــن بــرای حصــول اطمینــان از اصــل بــودن 
محصــوالت زیتــون خبــر داد و گفــت: ایــن لوگــو روی محصــوالت زیتونی 
ــون شــور - چــه تصفیه شــده و چــه بکــر -  ــون، زیت اعــم از روغــن زیت
چســبانده می شــود تــا اگــر خریــدار بــا شــماره ســاخت و پروانــه آشــنا 
نیســت، بــا دیــدن ایــن لوگــو از اصــل بــودن آن اطمینــان حاصــل کنــد. 
ــا توجــه  ــا تعرفــه واردات زیتــون ب محمدرضا هاتفــی مینایــی در رابطــه ب
ــه واردات  ــه دلیــل کاهــش تولیــد نیــاز بیشــتری ب ــه اینکــه امســال ب ب
خواهیــم داشــت، اظهــار کــرد: روغــن خــام و بــه صــورت فلــه ای دارای 
ــه گمــرک و 4 درصــد ســود  ــی، 4 درصــد تعرف 26 درصــد ســود بازرگان
ــد  ــده ۹6 درص ــن بسته بندی ش ــه روغ ــا تعرف ــت؛ ام ــاب اس علی الحس

اســت.
 دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان روغــن زیتــون و زیتــون شــور ایــران گفــت: 
روغــن زیتون هــای داخلــی کــه در واحدهایــی کــه زیــر پوشــش انجمــن 
ــوند ــد می ش ــتند، تولی ــت هس ــاخت از وزارت بهداش ــه س  و دارای پروان

دارای برچسب کنترل کیفیت هستند. 
ــا مشــخصات ظاهــری هولوگــرام گفــت: یــک برچســب  وی در رابطــه ب
هفــت رنــگ، بیضــی و 2×۳ ســانتیمتر اســت کــه در وســط آن دو دســت 
دوســتی بــه عامــت مصافحــه قــرار دارد و نوشــته انجمــن تولیدکننــدگان 

روغــن زیتــون و زیتــون شــور ایــران روی آن قــرار دارد. خبرفارســی

تمــام سرپرســتان خانــواری کــه یارانــه نقــدی آن هــا قطــع شــده اســت می توانند 
بــرای ثبــت اعتــراض خــود اقــدام کننــد؛ همچنیــن قطــع یارانــه نقــدی خانوارهــا 
پیــش از اطاع رســانی از طریــق پیامــک ممنــوع اســت. بــه اســتناد تبصــره 14 
قانــون بودجــه ۹۵ مصــوب مجلــس شــورای اســامی، دولــت موظــف شــد یارانه 
نقــدی خانوارهایــی را کــه سرپرســت آن هــا دارای درآمــد ســاالنه دســت کم ۳۵ 
میلیــون تومــان باشــد، حــذف کنــد کــه بــر همیــن اســاس آیین نامــه اجرایــی 
ایــن تبصــره از شــهریورماه امســال از ســوی معــاون اول رئیس جمهــور بــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابــاغ شــد. بــر اســاس قانــون، وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی مســئول شناســایی و بررســی نیازمنــدان دریافــت یارانــه شــد؛ 
ــات  ــان، عملی ــاه ایرانی ــی رف ــگاه اطاعات ــا به روزرســانی پای ــه همیــن ترتیــب ب ب
ــاب های  ــه حس ــی ب ــدون سرکش ــدای ۹4 ب ــا از ابت ــی خانواره ــایی دارای شناس
 بانکــی آغــاز شــده اســت. پیگیری هــای انجام شــده از مســئوالن وزارت تعــاون
ــه  ــه یاران ــی ک ــام خانوارهای ــه تم ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــاه اجتماع کار و رف
نقــدی دریافــت می کردنــد، امــا یارانــه نقــدی آن هــا از طــرف دولــت قطــع شــده 
ــا ورود بــه ســامانه اینترنتــی www.yaraneh10.ir ثبــت کــد ملــی  می تواننــد ب
و شــماره حســاب سرپرســت خانــوار بــرای اعــام اعتــراض خــود و ارائــه دالیــل 
ــا 10 روز  ــه ت ــد. ســپس یــک هفت ــه نقــدی اقــدام کنن اســتحقاق دریافــت یاران
پــس از ثبــت اطاعــات، کارشناســان مربوطــه طــی تمــاس بــا سرپرســت خانــوار 
ــتحق  ــواده مس ــن خان ــا ای ــه آی ــد ک ــام می کنن ــراض را اع ــی اعت ــه بررس نتیج

دریافــت یارانــه نقــدی هســت یــا خیــر.  اقتصادآنایــن

دبیــر کل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران معتقــد اســت 
انتظــاری کــه کارگــران از اجــرای برجــام داشــتند، بــرآورده نشــده و نتایــج 
مثبــت برجــام در ســفره ها و رفــاه و معیشــت خانوارهــای کارگــری 
احســاس نمی شــود. هادی ابــوی بــه مناســبت یکســالگی برجــام گفــت: 
ــت  ــوزه نف ــا در ح ــی از آن ه ــته و یک ــتاوردهایی داش ــا دس ــام قطع  برج
ــذار  ــدان تاثیرگ ــری چن ــوزه کارگ ــی در ح ــوده؛ ول ــی ب ــای نفت و قرارداده
ــر اینکــه دولــت بایــد خــود را از وابســتگی  ــا تاکیــد ب نبــوده اســت. وی ب
نفتــی رهــا کنــد، افــزود: اگــر دولــت بــر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد 
ــز شــود و خــود  ــی داخــل بیشــتر متمرک ــد و خودکفای ــر تولی ــد ب  دارد بای
ــی  ــد داخل ــت از تولی ــت و حمای ــایه تقوی ــا در س ــد ت ــا کن ــت ره را از نف

ــد. ــران بچرخ ــت کارگ ــرد و معیش ــق گی ــتغال رون اش
ــرف  ــدی ط ــام و بدعه ــض برج ــاره نق ــری درب ــئول کارگ ــام مس ــن مق  ای
مقابــل گفــت: تنهــا کشــوری کــه از نقــض برجــام و پــاره کــردن آن ســخن 
گفتــه، آمریکاســت کــه چهــره آن بــرای مــردم ایــران و دنیــا آشــکار اســت؛ 
ــا  ــد؛ چــون دنی ــود کن ــد برجــام را ناب ــا قلــدری نمی توان امــا یــک کشــور ب
ــی  ــون عال ــر کل کان ــه دبی ــه گفت ــتد. ب ــدری می ایس ــن قل ــل ای در مقاب
انجمن هــای صنفــی کارگــران بــرای تصویــب قطعنامــه جلســات و 
مذاکــرات فشــرده و وقــت و زمــان بســیاری صــرف شــده و برجــام حاصــل 
ــد  ــکا نمی توان ــن آمری ــوده اســت؛ بنابرای ــی ب ــق و اجمــاع جهان ــک تواف ی
خللــی بــه مجموعــه تاش هــای صورت گرفتــه در ایــن جریــان وارد کنــد.

انتظارات کارگران برآورده نشدچه کسانی می توانند به قطع یارانه اعتراض کنند؟فقط روغن زیتون هایی که هولوگرام دارند، بخرید

حتما بخوانید!
3بنزین در سال ۹۶ گران نمی شود یکشنبه   03  بهمن ماه  13۹5

ـــمـــاره 350 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

بنزین در سال ۹۶ گران نمی شود
بــا توافــق وزارت نفــت و مجلــس

ــرای ســال ۹6  ــن ب قیمــت بنزی
ــوارض  ــا ع ــود، ام ــران نمی ش گ
فــروش ایــن فــرآورده نفتــی ۵ 
درصــد افزایــش می یابــد کــه از 
ســهم دولــت بــه پاالیشــگاه های 
ــد.  ــد ش ــت خواه ــت پرداخ نف
قیمــت ســه نــوع بنزیــن عرضه شــده در جایگاه هــای ســوخت 
کشــور ســال ۹6 بــا افزایــش همــراه نخواهــد شــد و دســت کم 
تــا پایــان خردادمــاه ســال آینــده کــه فعالیــت دولــت یازدهــم 
بــه پایــان می رســد، قیمــت ایــن فــرآورده اســتراتژیک نفتــی 

گران نمی شود. 
ــن  ــترکی بی ــت مش ــته نشس ــه گذش ــاس، هفت ــن اس ــر ای ب
اعضــای کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹6 مجلس شــورای 
اســامی، وزیــر نفــت، معــاون برنامه ریــزی وزیــر نفــت 
ــای  ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــران ش و مدی

نفتــی برگــزار شــد. 
در ایــن نشســت مشــترک توافــق شــده ضمــن افزایــش ۵ 
ــرای ســال ۹6، قیمــت  ــن ب ــروش بنزی ــوارض ف درصــدی ع
 ایــن فــرآورده پرطرفــدار نفتــی بــرای عرضــه بــه مــردم
افزایــش نیابــد. از ایــن رو ۵ درصــد افزایــش عــوارض 
ــرای اجــرای  ــم شــده و ب ــت ک ــن از ســهم دول ــروش بنزی ف
ــار  ــد و کیفیــت در اختی ــود فرآین طرح هــای بهینه ســازی، بهب

پاالیشــگاه های نفــت کشــور قــرار می گیــرد. 
ــق بودجــه  ــح، ســخنگوی کمیســیون تلفی ــدی مفت محمدمه
ــن  ــت بنزی ــت قیم ــد تثبی ــا تأیی ــم ب ــس، ه ــال ۹6 مجل س
بــرای ســال ۹6، گفتــه اســت: ســال آینــده ۵ درصــد از 
قیمــت فــروش فرآورده هــای نفتــی بــدون افزایــش قیمــت 
ــگاه های  ــعه پاالیش ــه توس ــدگان، ب ــرای مصرف کنن ــن ب بنزی
نفــت اختصــاص می یابــد. در شــرایط فعلــی ســه نــوع 
بنزیــن بــا اکتــان ۸7 تحــت عنــوان بنزیــن معمولــی، بنزیــن 
ــن ســوپر  ــا ۹1 و بنزی ــان ۹0 ت ــا اکت ــورو 4 ب ــا اســتاندارد ی  ب
ــان ۹۵ در پمــپ بنزین هــای کشــور عرضــه می شــود  ــا اکت ب
ــا توافــق مجلــس و وزارت نفــت، بهــای ایــن فــرآورده  کــه ب
نفتــی در قالــب الیحــه بودجــه ســال ۹6 گــران نخواهــد شــد.

تمدید بیمه تکمیلی و عمر
تأمیــن  فنــی مســتمری های ســازمان  امــور  کل  مدیــر 
ــر  ــی و عم ــه تکمیل ــد بیم ــت: دســتورکار تمدی ــی گف اجتماع
مســتمری بگیران تأمیــن اجتماعــی از تاریــخ اول آذر ۹۵ 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــد شــد. جنان ــان ۹6 تمدی ــا ۳0 آب ت
افــزود: 2۹ هــزار تومــان از حقــوق افــراد تحــت پوشــش بیمــه 
ــق  ــت ح ــی باب ــن اجتماع ــتمری بگیران تأمی ــی و مس تکمیل
بیمــه کســر خواهــد شــد و طــرف حســاب بیمــه آتیه ســازان 

ــظ اســت.  حاف
وی گفــت: ایــن موضــوع شــامل همــه افــراد مســتمری بگیر 
می شــود و افــراد بــا مراجعــه بــه کانــون بازنشســتگان 
ــزود:  ــی اف ــد. جنان ــت دارن ــراف فرص ــرای انص ــاه ب ــه م س
ــی  ــای تخصص ــامل جراحی ه ــه ش ــای صورت گرفت حمایت ه
تــا ســقف 12 میلیــون تومــان، هزینه هــای بســتری تــا 
ســقف ۵ میلیــون تومــان، هزینه هــای پاراکلینیــک تــا ســقف 
ــقف ۸00  ــا س ــم ت ــاری چش ــوب انکس ــان، عی ــزار توم ۵00 ه
هــزار تومــان و جبــران هزینــه آمبوالنــس تــا ســقف 100 هــزار 

ــرد. ــرار می گی ــش ق ــت پوش ــان تح توم

20 سورتی پرواز برای بارورسازی ابرها 

انجام شد
ــای  ــه برنامه ه ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی ــای وزی ــاون آب و آبف مع
ــرد:  ــان ک ــا خاطرنش ــازی ابره ــرای بارورس ــه ب ــن وزارتخان ای
ــرواز  ــورتی پ ــته 20 س ــاه گذش ــم آبان م ــتا از ده ــن راس درای
ــام  ــور انج ــتان کش ــت اس ــرواز در هش ــاعت پ ــادل 60 س مع

شــده اســت. 
رحیــم میدانــی ضمــن اشــاره بــه مشــکات اعتبــاری طــرح 
بارورســازی ابرهــا در کشــور گفــت: امســال ۹0 میلیــارد ریــال 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــرح در نظ ــری ط ــرکت مج ــرای ش ــار ب اعتب
ــا  ــا پرداخــت نشــده اســت؛ ام ــه آن ه ــی ب ــون پول ــا تاکن ام
پیگیــر پرداخــت اســناد خزانــه اســامی بــه آن هــا هســتیم. 
ــر اساســی  ــه تعمی ــا اشــاره ب ــن کارشــناس مســائل آب ب ای
ــان  ــا خاطرنش ــازی ابره ــرای بارورس ــود ب ــای موج هواپیماه
کــرد: وزارت نیــرو در تــاش اســت عملیــات بارورســازی ابرها 

ــه صــورت گســترده انجــام دهــد.  را ب
ــرای  ــود ب ــاده موج ــای ازکارافت ــد: راداره ــادآور ش ــی ی میدان
ــده  ــا ش ــی احی ــان داخل ــاش متخصص ــا ت ــز ب ــن کار نی  ای
و در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی حتــی فشــنگ های 

مربوطــه نیــز در حــال بومی ســازی اســت. 
ــی در  ــب توجه ــق جال ــون توفی ــر تاکن ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
امــر بارورســازی ابرهــا حاصــل نشــده، ناشــی از بی توجهــی 
ــن  ــص پایی ــل تخصی ــه دلی ــه ب ــت؛ بلک ــم نیس ــن مه ــه ای  ب

و نامطلوب اعتبارات اســت.
 بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، اســتحصال آب از ایــن طریــق 
بیــن 1۵0 تــا 4۵0 ریــال در هــر متــر مکعــب هزینــه دارد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه تأمیــن آب از طریــق آب شــیرین کن ها 
ــر  ــب هزینه ب ــر مکع ــر مت ــال در ه ــزار ری ــا 60 ه ــن ۳0 ت بی

اســت.

قیمت جهانی طال افزایش یافت
قیمــت جهانــی طــا ســاعاتی پــس از شــروع معامــات روز 
ــد  ــف دونال ــم تحلی ــخنان مراس ــه س ــش ب ــاری، در واکن ج

ــرو شــد. ــا افزایــش روب ترامــپ ب
 ســاعاتی پــس از برگــزاری مراســم تحلیف »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا، قیمــت جهانــی طــا بــه حضور 
ــش  ــان داد و افزای ــش نش ــفید واکن ــمی وی در کاخ س رس
یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه درصــد ســود اوراق قرضــه 10 
ســاله آمریــکا هــم بــا رشــد 46 دهــم درصــدی روبــرو شــد. 
ــل  ــرای تحوی ــی ب ــازار معامــات آت ــی طــا در ب قیمــت جهان
ــا  ــد( ب ــم درص ــش )2۵ ده ــا ۳ دالر افزای ــه ب ــاه فوری در م
ــه  ــورک معامل ــس« نیوی ــازار »کومک ــودی در ب ــدی صع  رون

شد. 
ــاه  ــل در م ــرای تحوی ــره هــم ب ــی نق ــن قیمــت جهان همچنی

ــم درصــدی برخــوردار شــد. ــارس از رشــد 11 ده م

پژو 2008 از ماه آینده به بازار می آید
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
صبــح روز شــنبه بــا حضــور در 
کارخانــه ایران خــودرو از فرآینــد 
اجرایــی خــط تولیــد شــرکت 
ــروژه مشــترک ایران خــودرو  پ
و پــژو )ایــکاپ( بازدیــد کــرد. 
محمدرضــا نعمــت زاده بــه 
همــراه جمعــی از مدیــران ایرانــی و فرانســوی از 
ــد  ــرای تولی ــزات ب ــب تجهی ــی نص ــای اجرای فرآینده
پــژو 200۸ و خــط مونتــاژ بدنــه پــژو 200۸ بازدیــد کــرد. 
ــه  ــاخت بدن ــالن س ــزارش، در س ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تمــام تجهیــزات تولیــد پــژو 200۸ نصــب شــده و از 12 
ــد  ــه صــورت آزمایشــگاهی تولی ــه ب ــن بدن بهمــن اولی
شــده و آخــر بهمــن تولیــد آف الیــن شــروع می شــود.

ــاژ را از 12  ــن مونت ــز اولی ــاژ نی ــالن مونت ــن س همچنی
بهمــن شــروع و ۵ اســفندماه محصــوالت آن الیــن 

آغاز می شود.
اســفندماه   200۸ پــژو  می افزایــد:  ایــن گــزارش   
ــال  ــز س ــژو ۳01 در پایی ــد، پ ــازار می آی ــه ب ــال ب امس
ــران  ــازار ای ــده وارد ب ــز ســال آین ــژو 20۸ نی ــده و پ آین
آخریــن  اســاس  بــر  ایــن محصــوالت  می شــود. 
ــران  ــازار ای ــد و وارد ب ــای روز تولی ــوژی و فناوره تکنول

می شــود. 
ــندی از  ــار خرس ــن اظه ــروژه ضم ــوی پ ــر فرانس مدی
ــران و فرانســه گفــت: 2۳ نفــر  همــکاری دو کشــور ای
ــان خبــره شــرکت پــژو بــرای حمایــت   از کارشناس

و تسریع راه اندازی پروژه در ایران حضور دارند.
 ژیلبــرت لیژونقــه تصریــح کــرد: هــدف شــرکت 
ــین  ــن ماش ــوروز اولی ــل از ن ــه قب ــت ک ــن اس ــژو ای پ
شــرکت  دو  افــزود:  وی  شــود.  ایــران  بــازار  وارد 
ــاوی ۵0 – ۵0 در  ــهم مس ــا س ــژو ب ــودرو و پ ایران خ
ــد؛  ــکاری کرده ان ــن هم ــه ای ــدام ب ــرمایه گذاری اق س
ــام  ــران انج ــل ای ــول در داخ ــد محص ــون تولی ــا چ ام
ــت. ــران اس ــروژه در ای ــن پ ــتغالزایی ای ــود، اش می ش

بازار آهن، نیمه تعطیل است
رکــود بی ســابقه در اقتصــاد و به ویــژه پروژه هــای 
ــیاری  ــا بس ــده ت ــث ش ــاز باع ــی و ساخت وس عمران
 از واحدهــای صنفــی آهن فــروش تعطیــل شــوند 
و بعضــی از کارخانه هــای تولیدکننــده آهــن نیــز بــرای 
ــتور کار  ــی را در دس ــروش، کم فروش ــت ف ــران اف جب

خــود قــرار داده انــد.
ــا  ــن آالت ب ــده آه ــای تولیدکنن ــیاری از کارخانه ه  بس
ایــن افــت فــروش در حــال حاضــر بــا زیــر ۵0 درصــد 
ــای  ــیاری از واحده ــد و بس ــت می کنن ــت فعالی ظرفی
ــای  ــی واحده ــه تعطیل ــور ب ــروش مجب ــی آهن ف صنف

ــده اند.  ــود ش خ
همچنیــن بیشــتر فروشــندگان آهــن آالت بــا بیــان اینکه 
ــش  ــازار کاه ــی در ب ــای چین ــدودی تیرآهن ه ــا ح ت
ــوز تیرآهن هــای خارجــی  ــد کــه هن یافتــه اعــام کردن
از کشــورهای کــره، اســپانیا و ترکیــه در بــازار موجود اســت.

مرکز آمار ایران گزارش داد:

تورم دی ماه به ۶.۹ درصد رسید

هشدار به مصرف کنندگان:

قبل از پیش خرید خودرو، استعالم کنید

سالم، خسته نباشید!
چــرا روزنامه هــا در روســتاها توزیــع ندارنــد؟ مگــر 
ــه  ــا یاران ــه روزنامه ه ــروم ب ــق مح ــرای مناط ــت ب دول

نمی دهــد؟

 چــرا بــرای فارغ التحصیــالن فکــری نمی شــود؟ لیســانس
ــه  ــد ب ــد و نمی توانن ــه بیکارن ــرا، هم ــانس، دکت ــوق لیس ف

ــه گــردن کیســت؟ زندگــی برســند؛ گناهــش ب

ــان  ــهرداری اصفه ــی و ش ــی و رانندگ ــالم، از راهنمای ــا س ب
بــرای نظم بخشــی بــه چهارراه هــا، کــه فرهنگ ســازی 
ــر بایســتد، تشــکر می کنیــم شــده راننــده پشــت خــط عاب

 با سالم
چــرا بــا وجــود کمبــود آب، هنــوز پارک هــای شــهر آبیــاری 
غرقابــی می شــود؟ فقــط مــردم بایــد صرفه جویــی کننــد؟

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....393

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0913....347

0913....657

0913....519

#هموطن_سالم

سنا
: ای

س
عک

 معــاون منابــع انســانی و بهبــود مدیریــت آبفــای اســتان 
اصفهــان گفــت: شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
تاشــگران  از  تجلیــل  ملــی  جشــنواره  ششــمین  در 
دریافــت تقدیــر  لــوح  ســال۹۵  در   کیفیــت کشــور 

 کرد.
 مجتبــی قبادیــان افــزود: ایــن دســتاورد بــه جهــت  ارتقــا 
و بهبــود فعالیت هــای آبفــا در زمینه هــای مختلــف در 
ــی  ــن در حال ــد؛  ای ــل ش ــاب حاص ــش آب و فاض بخ
اســت  کــه هیئــت داوری از طریــق نظرســنجی از اعضــای 
جامعــه کیفیــت در محورهــای 7 گانــه، ارزیابــی تاشــگران 
کیفیــت کشــور را در دســتور کارقــرار داد و از طریــق تعییــن 
میــزان اثرگــذاری آنــان در 7 محــور مرتبــط بــا امــر کیفیت 
ــه  ــت؛  ب ــورت گرف ــی ص ــن ارزیاب ــف ای ــروه مختل و 10 گ
ــذاری تاشــگران  ــزان اثرگ ــدل، می ــن م ــه در ای طــوری ک
از طریــق جمــع آوری اطاعــات و بررســی کارشناســی 
برشــمرد:  را  ارزیابــی  معیارهــای  وی  شــد.  انجــام 
ــی  ــی، تخصص ــی عموم ــای آگاه ــت ارتق ــاش در جه  ت
برنامه هــای  در  مشــارکت  فرهنگ ســازی کیفیــت،  و 
ــطح  ــای س ــتای ارتق ــه ای در راس ــای حرف ــابقات و فعالیت ه ــزاری مس ــت ها، برگ ــا، نشس ــانه ای، پنل ه رس
دانــش عمومــی، طراحــی دوره ها،کارگاه هــا و توســعه و پیشــبرد این گونــه فعالیت هــا آماده ســازی 

ســمینارها و کنفرانس هــا، نقــش در استانداردســازی کیفیــت و مشــارکت های ملــی.
ــه  ــت، ارائ ــش کیفی ــعه دان ــد و توس ــای جدی ــیوه ها و روش ه ــه ش ــوآوری و عرض ــت و ن ــن خاقی همچنی
دیدگاه هــا و نظریه هــای جدیــد و راهکارهــای علمــی اثربخــش، طراحــی و توســعه روش هــا و سیســتم های 

ــون  ــی، روان ســازی فن ــراری سیســتم های ارزیاب ــی، طراحــی و برق ــون مدیریت ــای گوناگ ــق در زمینه ه موف
ــی  ــای ارزیاب ــه محوره ــازمان ها از جمل ــی س ــتای تعال ــازمانی در راس ــول س ــر و تح ــاد تغیی ــت و ایج کیفی

محســوب شــده اســت.  
ــه  ــارکت در ارائ ــت، مش ــه ای کیفی ــه حرف ــای جامع ــطح مهارت ه ــای س ــوزش و ارتق ــکاری در آم وی  هم
دوره هــای کاربــردی کیفیــت، نقــش در دوره هــای دانشــگاهی مرتبــط، همــکاری در پژوهشــکده های 
 توســعه و اســتانداردها و تحقیقــات کیفیــت، همیــاری در تاســیس مراکــز آمــوزش علــوم کیفیــت، فعالیــت 
و همــکاری بــا تشــکل های تخصصــی و مشــارکت در فعالیت هــای حرفــه ای را از دیگــر محورهــای ارزیابــی 
ــرد  ــتای کارب ــات در راس ــع و خدم ــی از صنای ــازمانی در زمینه های ــارکت س ــرد: مش ــح ک ــت و تصری دانس
ــای  ــه راهکاره ــت، ارائ ــرای پیشــبرد کیفی ــی ب ــدی و خدمات ــت ســازمان های تولی ــش در هدای ــت، نق کیفی
ــت  ــای توســعه و پیشــرفت کیفی ــی فکره ــت اجرائ ــرای ســازمان ها، هدای ــی ب ــده و ایجــاد ارزش افزای ارزن
تــاش در جهــت اســتقرار برنامه هــای کیفیــت در آزمایشــگاه ها، مشــارکت در استانداردســازی محصــوالت 
و خدمــات، اجــرا یــا هدایــت برنامه هــای بهبــود و اثربخشــی اجــرای ایــن برنامه هــا در ارتقــای فعالیت هــا 

و بــه طــور کلــی میــزان اثرگــذاری در ارتقــای محصــوالت و خدمــات بــوده اســت. 
قبادیــان بیــان داشــت: حمایــت از موازیــن حرفــه ای و نیازهــای منابــع انســانی در بخش هایــی از 
جامعــه کیفیــت، مشــارکت در تدویــن ضوابــط و آئین نامه هــای اخاقــی و حرفــه ای، نقــش ارتقــای 
جایــگاه جامعــه کیفیــت و جلــب نظــر کارکنــان و طرف هــای ذی نفــع در عملکردهــا و اثرگــذاری 
ــا فنــون کیفیــت  ــی ی ــردی اصــول و مبان  خدمــات حرفــه ای، فعالیت هــای علمــی در راســتای توســعه کارب
 تهیــه کتــب و مقــاالت، ســخنرانی ها و هدایــت بحث هــا، پژوهــش در کیفیــت، عضویــت گروه هــای 
ــارکت  ــز  مش ــن و نی ــردی نوی ــای کارب ــتقرار طرح ه ــازی اس ــردی و زمینه س ــات کارب ــی و مطالع تحقیقات
در فعالیت هــای بین المللــی مرتبــط بــا کیفیــت شــرکت در اجاس هــا، کنفرانس هــا و ســمینارهای 
بین المللــی مرتبــط بــا کیفیــت و ارائــه مقالــه از دیگــر مولفه هایــی بــود کــه منجــر بــه اهــدای لــوح تقدیــر 
 بــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ششــمین جشــنواره ملــی تجلیــل از تاشــگران کیفیــت در ســال ۹۵ 

شد. 

در ششمین جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور در سال 95 صورت گرفت:

تقدیر از شرکت آبفای استان اصفهان 
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حتما بخوانید!
نیازمند تجهیز امکانات هستیم

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی یــزد بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بازارهــای ســنتی یــزد در برابــر آتش ســوزی ایمــن نیســتند، 
گفــت: مغــازه داران بازارهــای ســنتی یــزد حادثــه ســاختمان 
ــازی  ــرای ایمن س ــد و ب ــرار دهن ــود ق ــرت خ ــکو را عب پالس

ــد.  ــزد اقــدام کنن مغازه هــا و بازارهــای ی
ــد  ســید عبــاس میرشمســی ضمــن تســلیت شــهادت چن
ــق  ــای حری ــات اطف ــی در عملی ــانان تهران ــن از آتش نش ت
ــار کــرد: ســازمان آتش نشــانی در  ســاختمان پالســکو،  اظه
ــه  ــق و حادث ــورد حری ــا 20 م ــن 15 ت ــه بی ــزد روزان ــهر ی  ش

را مدیریــت و مهار می کند.
    تهدیدات غیرطبیعی

وی خطراتــی نظیــر ریزش آوار، محبوس شــدن و آتش ســوزی 
را از جملــه تهدیــدات غیرطبیعــی در ســطح شــهر و اســتان 
ــرد: ســازمان آتش نشــانی اســتان  ــان ک ــزد دانســت و بی ی
یــزد در ابتــدای هــر ســال بــا اجــرای طــرح کنترلــی ایمنــی 
ابنیــه تجــاری و عمومــی ســطح شــهر و اســتان یــزد 
تذکــرات و اخطارهــای الزم مبنــی بــر ضــرورت ایمن ســازی 
مالــکان  بــه  را  و مســکونی  تجــاری  فنــی،   ابنیه هــای 

و اعضای هیئت امنای ســاختمان ها اعالم می کند.
    بافت تاریخی

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی یــزد در ادامــه بــا اشــاره 
بــه دو بخشــی بــودن ابنیه هــای شــهر یــزد و وجــود بافــت 

ــای  ــت: بازاره ــهر  گف ــن ش ــده در ای ــنتی زن ــی و س تاریخ
ــر آتش ســوزی  ــوان در براب ــچ عن ــه هی ــزد ب ســنتی شــهر ی

ایمــن نیســتند.
    بی توجهــی بــه ایمن ســازی بازارهــای ســنتی و 

ــزد ــی  ی قدیم
ــازمان  ــرر س ــای مک ــم اخطاره ــزود: علی رغ ــی اف میرشمس
آتش نشــانی بــه صاحبــان مغازه هــا و مراجــع مربوطــه 
ــزد  ــای ســنتی و قدیمــی ی ــرای ایمن ســازی بازاره ــوز ب هن

اقدامــی انجــام نشــده اســت.
    عبرت از حادثه پالسکو

ــای  ــزی در دروازه ه ــع فل ــب موان ــئول نص ــام مس ــن مق ای
بازارهــای ســنتی بــه صــورت غیرقانونــی و غیراســتاندارد را از 
دیگــر مشــکالت موجــود بازارهــای یــزد بــرای ارائــه خدمــات 
امــدادی در مواقــع بحرانــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: مالکان 
مغازه هــای واقــع در بازارهــای ســنتی بایــد بیــش از پیــش 
ــاس  ــود احس ــب و کار خ ــل کس ــازی مح ــال ایمن س در قب

مســئولیت کننــد. 
ــه قدمــت ســاختمان پالســکوی  ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
تهــران،  خطــاب بــه مغــازه داران بازارهــای ســنتی یــزد 
ــرار  ــود ق ــرت خ ــکو را عب ــاختمان پالس ــرد: س ــح ک تصری
دهنــد و بــرای ایمن ســازی مغازه هــا و بازارهــای یــزد 

ــد. ــدام کنن اق

    بازار یزد
گفتنــی اســت بازارهــای قدیمــی یــزد، یکــی از جاذبه هــای 
ــه  ــتند ک ــزد هس ــتان ی ــع در اس ــزد واق ــهر ی ــی ش تاریخ
ــور در  ــگام حض ــادی هن ــی زی ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــای  ــه بازاره ــد. مجموع ــد می کنن ــا بازدی ــهر از آن ه ــن ش ای
ــان  ــک خیاب ــداث ی ــا اح ــوی ب ــزد در دوران پهل ــی ی قدیم
بــه دو قســمت تقســیم شــد و بعضــی از فضاهــای اصلــی 
ــازار  ــی خــان، ب ــازار محمدعل ــازار ارســی دوزها، ب ــد ب آن مانن
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــب ش ــی تخری ــه کل ــی و … ب پنجه عل
نیمــه شــمالی بــازار از رونــق اقتصــادی بیشــتری برخــوردار 
ــازار  ــن ب ــه در ای ــورد معامل ــای م ــن کااله ــت. عمده تری اس

ــت.  ــرش اس ــال و ف ــزدی، ط ــیرینی های ی ــه، ش پارچ
ــه  ــان و مدرس ــدان خ ــل می ــد فاص ــه ح ــه ک ــازار قیصری ب
خــان قــرار دارد، از لحــاظ معمــاری نســبت بــه ســایر بازارهــا 
شــکیل تر اســت و بــه وســیله دو در چوبــی بــا ارزش 
بســته می شــود. ایــن بــازار محــل فــروش پارچه هــای 
ــام  ــه ن ــزد، ب ــازار ی ــش ب ــن بخ ــت. قدیمی تری ــزدی اس ی
بــازار حاجــی قنبــر، متعلــق بــه قــرن نهــم هجــری قمــری 
ــاق«  ــر چخم ــی »امی ــه فرهنگی تاریخ ــی از مجموع و جزئ
اســت. در قــرن ســیزدهم هجــری قمــری، بــر ســردر 
ــا  ــر تکای ــیوه دیگ ــه ش ــدی ب ــای بلن ــه زیب ــازار، تکی ــن ب  ای

و حســینیه های یزد با کاشــی معقلی ســاخته شد.

مدیر عامل آتش نشانی یزد خبر داد:

حادثه پالسکو در کمین بازارهای سنتی یزد

زمان بازگشایی زاینده رود مشخص نیست
ــرداری  معــاون حفاظــت و بهره ب
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
ــرای کشــت  گفــت: زاینــده رود ب
پاییــزه کشــاورزان بــا تأخیــر بــاز 
می شــود و هنــوز زمان بازگشــایی 

آب مشخص نیست. 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــی بصیرپ عل
زاینــده رود بــا تأخیــر از زمــان اعالم شــده قبلــی بــاز می شــود. 
وی بیــان داشــت: بــا وجــودی کــه مقــرر بــود بامــداد 
پنجشــنبه آب بــاز شــود، امــا بــا توجــه بــه درخواســت صنــف 
ــه ــاماندهی رودخان ــات س ــل عملی ــرای تکمی ــاورزان ب  کش

ــاون  ــود. مع ــام می ش ــر انج ــا تأخی ــه ب ــایی رودخان بازگش
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
اعــالم کــرد: ســد زاینــده رود بــا دبــی حــدود ۶0 متــر مکعــب 
بــر ثانیــه بازگشــایی می شــود. وی گفــت: در یازدهمیــن 
ــا  جلســه شــورای هماهنگــی حوضــه آبریــز زاینــده رود کــه ب
حضــور وزیــر نیــرو برگــزار شــد، پــس از بررســی کارشناســی 
ــده رود  ــده رود، رهاســازی آب زاین ــره ســد زاین وضعیــت ذخی
بــرای انجــام کشــت کشــاورزان تأییــد شــده بــود. بصیرپــور 
ادامــه داد: توزیــع آب در شــبکه های آبیــاری غــرب اصفهــان 
ــار و تابســتان انجــام  طبــق ســنوات گذشــته در دو فصــل به
می شــود. وی اضافــه کــرد: در کمیتــه پنــج نفــره پیش بینــی 
شــد بــرای کشــت بــه مــدت 1۸ روز امــکان تحویــل آب بــه 

کشــاورزان میســر شــود.

نیازمند تجهیز امکانات هستیم
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــهر  ــزات ش ــه تجهی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــران  ــع بح ــران در مواق ــن ته ــهر معی ــوان ش ــه عن ــان ب اصفه
مطــرح اســت، گفــت: تجهیــزات ســازمان آتش نشــانی 
ــد  ــران نیســت و بای ــرای ته ــان جوابگــوی جانشــینی ب اصفه
ــار کــرد: ســازمان  ــزاد بزرگــزاد اظه ــز شــود. به ســازمان مجه
آتش نشــانی اصفهــان آمادگــی خــود را بــرای اعــزام نیروهــای 
کمکــی بــه تهــران جهــت کمــک بــه حادثه دیــدگان ســاختمان 
پالســکو اعــالم کــرده  اســت. وی افــزود: البتــه طــی تمــاس 
تلفنــی، ســازمان آتش نشــانی تهــران اعــالم کــرد کــه تجهیزات 
 و نیروهــای تهــران کافــی اســت و در صــورت نیــاز از نیروهــا 
بزرگــزاد  خواهــد کــرد.  اســتفاده  اصفهــان  تجهیــزات  و 
ــک  ــا ی ــوزی تنه ــران، آتش س ــه ته ــرد: حادث ــان ک خاطرنش
 ســاختمان اســت و آتش نشــانی تهــران بــا 1500 نیــرو 
و تجهیــزات می توانــد آن را کنتــرل کنــد؛ امــا اگــر یــک شــهر 
ــیاری  ــزات بس ــه ادوات و تجهی ــاز ب ــود، نی ــه ش ــر حادث درگی
داریــم. وی اظهــار کــرد: مدیریــت بحــران یــک پــازل اســت 
ــرد،  ــرار نگی ــدام از اجــزا ســر جــای خــود ق ــر ک ــر ه ــه اگ ک

ــود. ــت نمی ش ــتی مدیری ــه درس ــران ب بح

اخبار کوتاه

 کمبود 300 تخت بیمارستانی 

در چهارمحال و بختیاری
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهرکرد با اشــاره بــه وجــود 1400 
اســتان در  بیمارســتانی   تخــت 
گفــت: حدود 300 تخت بیمارســتان 
ــد  ــه ح ــا ب ــود ت ــن ش ــد تأمی بای
 معمــول کشــوری برســیم کــه 
ایــن امــر بــا راه انــدازی پروژه هــای 
بیمارســتانی در حــال تکمیــل امکان پذیــر اســت. مرتضــی 
هاشــم زاده اظهــار کــرد: تعییــن زیرســاخت های ســالمت اســتان 
ــالمت  ــات س ــه خدم ــردم ب ــی م ــت در دسترس ــا و عدال  و ارتق
و استانداردســازی خدمــات حــوزه ســالمت از دغدغه هــای 

موجود در حوزه دانشــگاه و ســالمت محسوب می شود. 
دغدغه هــای  صورت گرفتــه،  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  وی 
ارتقــا هســتند کــه  موجــود در حــال توســعه، دریافــت و 
ــی  ــوق  تخصص ــی و ف ــات تخصص ــروزه امکان ــبختانه ام خوش
بــرای اســتان تأمیــن شــده اســت. هاشــم زاده گفــت: در 
ــای  ــکی تالش ه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــای بهداش بحث ه
 بســیاری انجــام شــده و شــاخص ها بــه طــور قابل قبــول 
ــوزه  ــه ح ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــا هس ــال ارتق ــده آل در ح و ای
ــرد:  ــح ک ــتان تصری ــتان در اس ــت بیمارس ــود هف ــان و وج درم
ــا  طــی ســه ســال گذشــته دو بیمارســتان یکــی در کوهرنــگ ب
ــدازی  ــا 32 تخــت راه ان 32 تخــت و دیگــری در مــال خلیفــه ب
شــد و بیمارســتان ســینای جونقــان کــه محــل نگهــداری بیماران 
ــس  ــا اورژان ــه ب ــت ک ــتانی اس ــومین بیمارس ــود، س ــی ب  روان

و کلینیک جدید راه اندازی شــده اســت.

رونمایی از سامانه اطالعاتی زنان شاخص 

استان اصفهان
مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری اصفهان 
گفــت: ســامانه اطالعــات زنــان شــاخص اســتان اصفهــان 
پاتوقــی بــرای زنــان موفــق اســتان خواهــد بــود کــه دهــه 
ــد  ــی خواه ــور رونمای ــاون رئیس جمه ــور مع ــا حض ــر ب فج
شــد. ســهیال اثنــی عشــران بــا بیــان اینکــه در بیــن زنانــی 
کــه غیرشــاغل هســتند، زنان بســیار شــاخصی را در اســتان 
ــان شــاخص در قســمت های  ــرد: زن ــم خاطرنشــان ک داری
دولتــی از طریــق ارتباطــات آســان اعــالم می شــوند و 
ــان  ــا زن ــکل م ــا مش ــوند؛ ام ــت می ش ــمانه ثب ــن س در ای
ــور  ــی حض ــمت های دولت ــه در قس ــتند ک ــاخصی هس ش
ــی  ــر مملکت ــران ه ــام رهب ــه تم ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ندارن
ــرد:  ــان ک ــتند، خاطرنش ــک زن هس ــن ی ــه دام تربیت یافت
در کتاب هــای آســمانی منزلــت زن از جایــگاه ویــژه ای 
ــد  ــه بای ــور ک ــر آن ط ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام ــوردار اس برخ

باشــد، نیســت.

اخبار کوتاه

ــاز  ــان از آغ ــتان کرم ــات اس ــه مطبوع ــل خان ــر عام مدی
ــانه های  ــات و رس ــگاه مطبوع ــرکت در نمایش ــام ش ثبت ن
اســتان کرمــان از بامــداد شــنبه 2 بهمــن خبــر داد. 
محمدرضــا نژادحیــدری بــه رســانه ها گفــت: اصحــاب 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــنبه می توانن ــداد روز ش ــانه از بام رس

بــه نشــانی  ســایت خانــه مطبوعــات 
ــق لینــک ایجادشــده  kpress.ir و از طری
بــرای ثبــت نــام در نمایشــگاه اقــدام کنند. 
نمایشــگاهی  آخریــن  از  افــزود:  وی 
 کــه برگــزار شــد، 13 ســال می گــذرد 
و برگــزاری نمایشــگاه بــرای مدیریــت 
خانــه تجربــه جدیــدی اســت؛ لیکــن 

ــالش شــده از مشــورت متخصصــان و اصحــاب رســانه  ت
اســتفاده شــود تــا مدیــران مســئول بــه راحتــی بتواننــد در 

ــد.  ــرکت کنن ــگاه ش نمایش
ــا  ــام در نمایشــگاه ت نژادحیــدری ادامــه داد: ســایت ثبت ن
ســاعت 24 پنجــم بهمــن مــاه بــاز خواهــد بــود و رســانه ها 

ــد. ــام نماین ــد در نمایشــگاه ثبت ن می توانن
ــا   مدیــر عامــل خانــه مطبوعــات اســتان کرمــان گفــت: ب
توجــه بــه اینکــه جانمایــی بــه صــورت الکترونیــک اســت 
ــز وجــه  ــرای نام نویســی و واری ــر ب ــه زودت ــذا کســانی ک ل
اقــدام کننــد، غرفــه دلخــواه خــود را انتخــاب خواهنــد کــرد. 
ــه  ــه هزین ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
شــرکت در نمایشــگاه چنــد اســت، گفــت: 
برگــزاری نمایشــگاه هزینه هــای ریــز و درشــت 
ــه  ــط خان ــه توس ــن هزین ــه ای ــی دارد ک فراوان
مالــی  حامیــان  بــا کمــک  و  مطبوعــات 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــگاه تأمی نمایش
ــره  ــدری گفــت: مبلغــی کــه هیئت مدی نژادحی
ــر  ــه ازای 12 مت ــان ب ــزار توم ــرده 120 ه ــب ک ــه تصوی خان

غرفــه اســت کــه رقــم مناســبی اســت. 
مدیــر عامــل خانــه مطبوعــات اســتان کرمــان زمــان 
ــاه ســال جــاری  ــا 24 بهمن م ــزاری نمایشــگاه را 1۹ ت برگ

ــا ــرد. ایرن ــوان ک عن

آغاز ثبت نام در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های استان کرمان
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: وجــود ابنیه 
ــن  ــاط حادثه آفری ــی از نق ــان یک ــهر اصفه ــی در ش تاریخ

ــرد.  ــی ک ــرای آن چاره اندیش ــد ب ــه بای ــت ک اس
رضــا امینــی در یکصــد و شــصت و چهارمیــن جلســه 
ــه آتش ســوزی  ــا اشــاره ب علنــی شــورای شــهر اصفهــان ب

ســاختمان پالســکو شــهر تهــران اظهــار 
کــرد: مــا بایــد از ایــن حــوادث عبــرت 
ــی  ــوادث احتمال ــی ح ــم و پیش بین بگیری
را بکنیــم. وی افــزود: از ایــن رو، جلســه ای 
ــه ابعــاد  در اســتانداری اصفهــان برگــزار و ب
و نقــاط حادثه خیــز شــهر رســیدگی خواهــد 

شــد. 
ــان  ــه بی ــان در ادام ــس شــورای اســالمی شــهر اصفه رئی
کــرد: آتش ســوزی تنهــا یکــی از مصادیــق شــرایط بحرانــی 
اســت؛ اگــر شــاهد زلزلــه بودیــم، شــرایط ســخت تر 

می شــد. 
امینــی اضافــه کــرد: دربــاره ایــن شــرایط دو وظیفــه 

عمــده شــامل پیشــگیری و آمادگــی در برخــورد بــا بحــران 
ــی وجــود دارد. در ایــن راســتا بررســی کارشناســی  احتمال
نقــاط حادثه خیــز و ابــالغ دســتورکارها و بخشــنامه ها 
بــرای چنیــن مکان هایــی الزامــی بــه نظــر می رســد. 
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه نقاط 
حادثه خیــز شــهر اصفهــان گفــت: وجــود ابنیــه 
تاریخــی یکــی از تهدیدات در این شــهر اســت 
ــرد.  ــی ک ــا چاره اندیش ــرای آن ه ــد ب ــه بای ک
ــهر  ــبختانه در ش ــرد: خوش ــه ک ــی اضاف امین
اصفهــان ساخت وســازها طبــق طــرح تفصیلــی 
مشــهد  و  تهــران  ماننــد  و  شــده  انجــام 
ــود  ــه وج ــاع 20 طبق ــا ارتف ــاختمان هایی ب س
ــن ساخت وســازها هــم  ــان ای ــن عــرض می ــدارد؛ همچنی ن

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
وی افــزود: وظیفــه شــورای شــهر و شــهرداری، پیش بینــی 
ــری از بحــران و در صــورت  ــارات زیرســاختی و جلوگی اعتب

بــروز رفــع آن اســت. ایمنــا

در شهر

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان بخش 5 ثبت اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی آگهی تحدید حدود قسمتی از امالك و مستغالت واحد ثبتی خوراسگان 

كه به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود می شود به شرح شماره های ذیل 

میباشد.

1-5242/2 – اقای حمیدرضا عطائی فرزند محمود به ش ش 745 و شماره ملی 12۹1454۶24 

تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ مغازه بمساحت  42/3۸متر مربع مجزی شده از پالک 

ثبتی 5242  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

ملی  شماره  و   1۸3۸2 ش  ش  به  حسین  فرزند  خوراسگانی  جیحانی  الهه  خانم   -5۶۸3/1-2

12۸3۸۸5034 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 14۸/0۹متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 5۶۸3  

اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

3-7۶۹۶/1 – خانم رضوان جوزق کار فرزند عباس به ش ش 1۹4 و شماره ملی 12۸۶530423 تابع 

دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 15۹/10متر مربع مجزی شده از 

پالک ثبتی 7۶۹۶  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

4-103۶3/4 – خانم فخری عمرانی بوزانی فرزند بمانعلی به ش ش 457 حوزه 13  اصفهان و کد 

ملی ۸-12۸3۶5۶07  - ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۹2/30 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 

103۶3  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

5-124۶۶/3 – اقای عباسعلی اشرف فرزند حسن اقا به ش ش 1۹ و کد ملی 5-540۹۹432۹  تابع 

دولت جمهوری اسالمی ایران-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 12۹/30 متر مربع مجزی شده از پالک 

ثبتی 124۶۶  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

۶-13043 – خانم سکینه زارع فرزند عباسعلی به ش ش 144  ابادان و شماره ملی 1۸1۸10۶2۸0  

تابع دولت جمهوری اسالمی ایران-  تمامت 13۸/25 سهم مشاع از 1۸۹2 سهم ششدانگ پالک ثبتی 

13043  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

روز تحدید  :  سه شنبه 95/11/26

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل 

تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار شده از طرف 

مجاورین تحدید خواهد شد ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع تحدید حدود 

تحدیدی  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   20 ماده  نشدند مطابق  حاضر 

فقط 30 روزپذیرفته خواهد شد همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبتی مصوب 73/2/25 مجلس شورای اسالمی معترضین بایستی ظرف یک ماه از تاریخ 

بر  در صورت  نمایند  مراجعه  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض 

خورد هر یک از روزهای تعیین شده با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید حدودروز بعد همراه 

پالکهای دیگر انجام خواهد شد .

تاریخ انتشار : 95/11/03
حسین هادیزاده

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان    33599/م الف
رای اصالحی

شعبه:12حل اختالف       شماره پرونده 74/۹5      ح اختالف ایمان شهر       حوزه قضایی فالورجان      

جنب  خ کشاورزی  شهر-اشترجان  –ایمان  حیدر  فرزند  رفیعی   مهدی  رسیدگی:۹5خواهان:  تاریخ 

خواسته:تقاضای  المکان  کروکندی-مجهول  عبدی  مفیدخوانده:محمدباقر  شیخ  دخترانه  مدرسه 

مطالبه مبلغ دوازده ملیون و پانصد هزار ریال و تقاضای دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن کارت 

هوشمندراننده )خوانده فوق(رای اصالحی در خصوص دعوی مهدی رفیعی فرزند حیدر به طرفیت 

محمدباقر عبدی کروکندی با توجه به اسناد و مدارک و خواسته ی خواهان بر تقاضای مطالبه مبلغ 

حضور  عدم  و  راننده  هوشمند  نمودن کارت  مسدود  همچنین  و  ریال  هزار  پانصد  و  ملیون  دوازده 

خوانده پس از درج آگهی احضار در شورادر جراید و اظهارات خواهان لذا خواسته خواهان در خصوص 

مطالبه وارد تشخیص داده شده و به استناد به ماده1۹۸ق آ م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

وبا  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  250000ریال  مبلغ  و  اصل  بابت  ریال  مبلغ12500000 

استناد به ماده30۹ق آ م . درخصوص قسمت اخیر خواسته خواهان به تقاضای مسدود نمودن کارت 

هوشمند خوانده با توجه به اینکه دستور موقت در صالحیت شورا است خواسته ایشان رد میگردد رای 

صادر غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از بالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم عمومی  حقوقی شهرستان فالورجان میباشد.

قاضی شعبه 12 حل اختالف فالورجان – ایمان شهر - سادات

آگهی فقدان سند مالکیت 
در  واقع  فرزند عباس مالک ششدانگ پالک 151۹4/2۹17  آقای مصطفی جعفری فشارکی  چون 

بخش 5 ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 

  13۹52030202700۶۹۶۹ الکترونیک  دفتر  شماره  به  مزبور  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  شده که 

بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است  و اعالم نموده  بعلت جابجایی مفقود شده و 

درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی 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 

سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

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

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

شماره : 33737/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک 103۹3/3504  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام علی اخالقی بوزانی فرزند اکبر در جریان ثبت است و رای شماره  7403 

و مورخ13۹5/0۶/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹5/11/30 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹5/11/03 شماره :3373۸/ م الف حسین هادیزاده رییس اداره ثبت شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک ۶731/5  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام احمد زمانیان خوراسگانی فرزند علی در جریان ثبت است و رای شماره  ۸7۹2 

و مورخ13۹5/07/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹5/11/30 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹5/11/03 شماره :3373۹/ م الف حسین هادیزاده رییس اداره ثبت شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک ۶731/5  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام علی زمانیان خوراسگانی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره  ۸7۹1 

و مورخ13۹5/07/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹5/11/30 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹5/11/03 شماره :33740/ م الف حسین هادیزاده رییس اداره ثبت شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   2۸0/۸۹ و   101/۸۹ شماره  وراثت  حصر  طبق گواهی  ازان  جعفری  ستایش  و  داریوش  ورثه 

1۶و13۸۹/0۸/۸ شعبه دوم شورای حل اختالف میمه باسامی فاطمه عبدلی و غالمعلی جعفری و 

ستایش جعفری و سعیده اسالمی میباشند با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی میباشند که 

سند مالکیت ششدانگ اپارتمان پالک 15241/14۸5 واقع در بخش 5 در صفحه دفتر 34۹ دفتر 

234 امالک و بشماره ثبت 42443 که متعلق به داریوش جعفری میباشد و طبق سند انتقال اجرائی 

شماره 10۹۸2 مورخ 13۹5/0۸/2۶ مقدار 27 حبه از 72 حبه به خانم سعیده اسالمی و 45 حبه دیگر 

نیز به واسطه فوت ستایش جعفری کل 72 حبه در سهم خانم سعیده اسالمی قرار گرفته است و 

بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک 

اصالحی 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 330۹5/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  ۹403۶1 ح 2 

اجرائی موضوع اجرائیه علیه آقای علی حیدری سهلوانی فرزند صفرعلی  و له  الهام شریفی افجانی 

فرزند محسن      در تاریخ پنج شنبه  ۹5/11/25 به منظور فروش یک دستگاه پیکان وانت تیپ 

o.H.V1۶00 مدل 13۸۸ رنگ سفید به شماره انتظامی 54۹ ه 22 -ایران 23 از ساعت 10 الی 11 صبح 

جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فالورجان  اطاق 22۸ برگزار نماید. اموال موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 72/000/000 ریال  ارزیابی شده است . متقاضیان 

خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده 

از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 

های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 

ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

شماره:۹23/ م الف مدیر  اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1۹/۹41 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی جعفری کلیشادی فرزند علی  در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۹5/11/2۶ 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  به عمل خواهد  و  در محل شروع  ۹ صبح  ساعت 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : ۹5/11/3 شماره : ۹17/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کالسه 73۹/۹5 شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: علیرضا اتحادی فرزند اکبر 

نشانی : گلپایگان – مالزجان-جنب خانه بهداشت خوانده : سمیه زین الدینی فرزند محمد نشانی 

: مجهول المکان خواسته :مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت 

رسیدگی برای تاریخ ۹5/12/22 ساعت 3/15 تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا 

به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی 

ضرر به هم رساند.

 شماره:570/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرهاد   نام خانوادگی: نعمتی شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:علی رضا  نام خانوادگی:جلوداریان  نام پدر : ناصر شغل:آزاد  نشانی 

محل اقامت:آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان بلوار یک انتهای بلوار امید بعد از میدان شهدای 

کارگر آخرین فرعی سمت چپ  محکوم به:به موجب رای شماره 5۹7 تاریخ۹5/۹/2 حوزه 2 شورای 

حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ صد و نود و پنج میلیون و نهصد هزار ریال بابت فروش فرش به عنوان اصل خواسته و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/7/25 و هزینه دادرسی در حق آقای علیرضا جلوداریان.رای صادره غیابی 

است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

.شماره5/22/۹5/۶۸3/ م الف 

دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرهاد   نام خانوادگی: نعمتی شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:علی رضا  نام خانوادگی:جلوداریان به نمایندگی شرکت یلدای کویر 

بیدگل نام پدر : ناصر شغل:آزاد  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان بلوار یک 

انتهای بلوار امید بعد از میدان شهدای کارگر آخرین فرعی سمت چپ  محکوم به:به موجب رای شماره 

یافته است. بیدگل  که قطعیت  و  آران  تاریخ۹5/۹/2 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان   5۹۸

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ دویست میلیون  ریال بابت فروش فرش به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/7/25 و هزینه دادرسی در حق آقای علیرضا 

جلوداریان.رای صادره غیابی است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 

ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعالم نماید.شماره: 5/22/۹5/۶۸4/ م الف

 دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرهاد   نام خانوادگی: نعمتی شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:علی رضا  نام خانوادگی:جلوداریان به نمایندگی شرکت یلدای کویر 

بیدگل نام پدر : ناصر شغل:آزاد  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان بلوار یک 

انتهای بلوار امید بعد از میدان شهدای کارگر آخرین فرعی سمت چپ  محکوم به:به موجب رای شماره 

یافته است. بیدگل  که قطعیت  و  آران  اختالف شهرستان  تاریخ۹5/۹/2 حوزه 2 شورای حل   5۹۹

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ دویست میلیون  ریال بابت فروش فرش به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/7/25 و هزینه دادرسی در حق آقای علیرضا 

جلوداریان.رای صادره غیابی است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 

ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعالم نماید.شماره: 5/22/۹5/۶۸5/ م الف

 دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صدیقه حاجی زادگان     دارای شناسنامه شماره 7457 به شرح دادخواست به کالسه ۸1۹/۹5 

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین 

حسینی زاده بیدگلی   بشناسنامه 13۸ در تاریخ ۹5/۹/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه حاجی زادگان     به شماره شناسنامه 7457 

به عنوان همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 

آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 5/22/۹5/۶۹۶/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  آران و بیدگل

ضرورت پیشگیری و آمادگی اصفهان در برابر بحران ها

سا
در

 یز
س:

عک
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حتما بخوانید!
خاطره  سینمایی از »پالسکو« ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »هفت ماهگــی« ششــمین ســاخته هاتــف 
ــینما  ــور و س ــینماهای کش ــا در س ــن روزه ــی ای علیمردان

ــت. ــران اس ــال اک ــان در ح ــطین اصفه فلس
 هاتــف علیمردانــی پیــش از ایــن، فیلم هــای »کوچــه 
بی نــام«، »مــردن بــه وقــت شــهریور«، »بــه خاطــر پونــه« 
ــوی  ــاران« را جل ــت ت ــو« و »راز دش ــراری از بگب ــک ف »ی
ــن ســاخته  ــام«، آخری ــرده اســت. »کوچــه بی ن ــن ب دوربی
ــر زن  ــن بازیگ ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــی، س ــف علیمردان هات
 )بــاران کوثــری( سی وســومین جشــنواره فیلــم فجــر 
ــاز  ــی ب ــف علیمردان ــن ســاخته هات ــرد. آخری ــت ک را دریاف
هــم بــه بیــان مشــکالت اجتماعــی می پــردازد و ایــن فیلــم 
ــام«  ــه بی ن ــای »کوچ ــر فیلم ه ــه ای ب ــوان دنبال  او را می ت

و »مردن به وقت شهریور« دانست. 
ــی پــر از فرازونشــیب اســت و او در ایــن  کارنامــه علیمردان
ســال ها گاه بــا فیلمــی ماننــد »کوچــه بی نــام« درخشــیده 
و گاهــی بــا فیلمــی ماننــد »یــک فــراری از بگبــو« بــه ورطــه 
فیلمفارســی افتــاده اســت. فیلــم »هفت ماهگــی« بــر 
ــرآورده  ــارات را ب ــته انتظ ــام« نتوانس ــه بی ن ــالف »کوچ خ
ــد  ــی در ح ــاق فیلم ــی ارف ــت و کم ــن حال ــد و در بهتری  کن

و اندازه های »مردن به وقت شــهریور« اســت.

    درام و شخصیت
فیلم هــای علیمردانــی معمــوال گره هــای داســتانی متعــددی 
ــه  ــالف »کوچ ــا برخ ــوند؛ ام ــاز می ش ــا ب ــه در انته ــد ک دارن
بی نــام« در فیلــم »هفت ماهگــی« گره هــای اصلــی نمی توانــد 
کشــش الزم را ایجــاد کنــد و مخاطــب را تــا انتهــا بــا خــود 
همــراه کنــد؛ همچنیــن گره هــای خطــوط فرعــی درام ماننــد 
رابطــه  ســالومه بــا فــرزاد یــا ارتبــاط طنــاز بــا امیرحســین تــا 
حــد زیــادی قابــل حــدس و کلیشــه ای بــه نظــر می رســند. 
شــخصیت های »هفت ماهگــی« برخــالف »کوچــه بی نــام« 
بــه لحــاظ مالــی در ســطح متوســط رو بــه بــاال قــرار دارنــد؛ 
ــیاری اند  ــای بس ــار بحران ه ــی دچ ــاظ فرهنگ ــه لح ــا ب ام
کــه نتیجــه اش در رفتــار خواهــر و بــرادر )طنــاز و مهــرداد( 
ــات شــخصیت های  ــدا کــرده اســت. لحــن و ادبی نمــود پی
ــادی نشــان دهنده شــیوه تربیــت  ــا حــد زی ــز ت داســتان نی
ــم در  ــن حرف هــا، کاراکترهــای فیل ــا همــه  ای آن هاســت؛ ب

ــد. ــطح می مانن س
    بازیگران

ــی  ــای علیمردان ــرگ برنده ه ــن ب ــی از مهم تری بی شــک یک
در »کوچــه بی نــام«، انتخــاب درســت بازیگــران بــود؛ 
و  بودنــد  هدایــت شــده  درســتی  بــه  بازیگرانــی کــه 
احتمــاال بــه دلیــل شــخصیت پردازی های تکامل یافتــه، 
ــا  ــتند؛ ام ــه می دانس ــا فیلمنام ــود و ب ــا خ ــان را ب تکلیفش

ــی از  ــروه خوب ــدی از گ ــم بهره من ــه رغ ــی« ب »هفت ماهگ
بازیگــران نتوانســته در زمینــه  بازیگــری موفــق عمــل کنــد. 
ــه  ــد ک ــداد باش ــد به ــوب کار، حام ــر خ ــا بازیگ ــاید تنه ش
ــا حــدودی  ــه لحــاظ شــخصیت پردازی ت ــم ب ــاز ه ــه ب البت
ــول  ــل قب ــر قاب ــازی بازیگ ــا دســت کم ب ــل اســت؛ ام منفع

از آب درآمــده. 
از  یکــی  بی نــام«  »کوچــه  در  کــه  کوثــری  بــاران 
بــه  را  بازیگــری خــود  بازی هــای دوران  حرفه ای تریــن 
ــوب  ــاًل خ ــی« اص ــود، در »هفت ماهگ ــته ب ــش گذاش نمای
ــه  ــازی اش ب ــی در ب ــی بی ثبات ــت و نوع ــده اس ــر نش ظاه
ــت.  ــوده اس ــد ب ــت کم از او بعی ــه دس ــورد ک ــم می خ چش
ــان  ــای درخش ــر از بازی ه ــی دیگ ــی یک ــته صدرعرفای فرش

فیلــم قبلــی علیمردانــی را ارائــه کــرده بــود؛ بــا ایــن حــال 
او نیــز در »هفت ماهگــی« بســیار معمولــی اســت. نقشــی 
کــه پــگاه آهنگرانــی ایفــا می کنــد در صــورت بــازی درســت 
بازیگــر می توانســت یکــی از متفاوت تریــن نقش هــای 
فیلــم باشــد؛ امــا متأســفانه آهنگرانــی بــه معنــای واقعــی 

ــت«. ــرده اس ــراب ک ــه »خ کلم
ــپ  ــک تی ــد ی ــال در ح ــازی او کام ــا ب ــاز« ب ــر »طن  کاراکت
باقــی مانــده اســت. در ایــن میــان هانیــه توســلی و 
بهنــاز جعفــری بازی هــای نســبتا بهتــری دارنــد؛ بــا 
ــدن  ــده ش ــت دی ــان فرص ــی نقش هایش ــال کوتاه ــن ح  ای
را از آن هــا ســلب کــرده و حضــور آن هــا در ســایه  بازیگــران 

ــرد. ــرار می گی ــر کار ق اصلی ت

- اشــکان ماهــری بــرای آهنگســازی آلبــوم »پــرگار« و 
محســن چاوشــی بــرای آهنگســازی آلبــوم »امیــر بی گزنــد« 
جوایــز موســیقی بخــش پــاپ بــا کالم باربــد را دریافــت 
کردنــد. همچنیــن همایــون شــجریان بــرای خوانندگــی آلبــوم 
 »خداونــدان اســرار« و علیرضــا قربانــی بــرای خوانندگــی 
ــی  ــز خوانندگ ــدم«، جوای ــمت ش ــق چش ــن عاش ــوم »م آلب
ــت  ــنواره را دریاف ــن جش ــا کالم ای ــی ب ــیقی ایران ــوم موس آلب

ــد. کردن
- مســعود آب پــرور، کارگــردان یــک فصــل از »عملیــات ۱۲۵« 
دربــاره آتش نشــان ها گفــت: آن هــا تعریفــی از کار خــود 
ــا ازخودگذشــتگی در ایــن تعریــف  ــم ت ــد کــه فکــر می کن دارن

ــد. ــل کنن ــن عم ــن چنی ــد ای نباشــد، نمی توانن
- ســریال »ُحســن یوســف« بــا هــدف پرداختــن بــه حــوادث 
ــا  ــر مفیدی کی ــود. محمدباق ــاخته می ش ــور س ــی کش سیاس
ــن  ــون ای ــاره مضم ــف« درب ــن یوس ــریال »ُحس ــردان س کارگ
ــقانه  ــریال عاش ــک س ــف« ی ــن یوس ــت: »ُحس ــریال گف س
ــتان  ــا داس ــریال ب ــن س ــت. در ای ــی اس ــون انقالب ــا مضم ب
ــف  ــوادث مختل ــتر ح ــه در بس ــتیم ک ــرف هس ــقانه ای ط عاش
 اجتماعــی و سیاســی کشــور از ســال ۸۸ تاکنــون درگیــر فــراز 

و نشیب هایی می شود.
ــا  ــون ب ــارگارت دیکنس ــته م ــه« نوش ــر گل الل ــان »دخت - رم
ــر گُل  ــان »ُدخت ــد. رم ــر ش ــری منتش ــودابه قیص ــه س ترجم
اللــه« در ۵۸۴ صفحــه و بــه قیمــت ۳۸۰۰۰ تومان توســط نشــر 
آمــوت منتشــر شــده اســت. ســودابه قیصــری، مترجــم ایــن 
ــه  ــه کار ترجم ــون ب ــوده و اکن ــگار ب ــال ها روزنامه ن ــاب، س کت

مشــغول اســت.
چهل ویکــم«  خیابــان  در  »خانــه ای  ســینمایی  فیلــم   -
ــه اکــران  ــا یــک هفت ــی ب نخســتین ســاخته حمیدرضــا قربان
ــود.  ــران رب ــینمای ای ــای س ــر فیلم ه ــبقت را از دیگ ــوی س گ
ــود  ــران خ ــه از اک ــک هفت ــا ی ــه تنه ــینمایی ک ــم س ــن فیل  ای
را پشــت ســر گذاشــته، توانســته بــا وجــود اختصــاص 

بفروشــد. تومــان  میلیــون   ۲۴۱ انــدک،  ســینماهای 
- ۲ فیلــم ســینمایی »شــنل« و »بن بســت وثــوق« بــه 
اضافــه  فجــر  فیلــم  فیلم هــای ســی وپنجمین جشــنواره 

ــدند. ش
- معــاون ســیما در حکمــی مهــدی ســالم را بــه ســمت 

مدیریــت شــبکه امیــد منصــوب کــرد.
- »جی.کی.رولینــگ« ضمــن دلــداری هــواداران »هــری 
ــر  ــه گانه ای دیگ ــاخت س ــایعه س ــود، ش ــر خ ــر«  در توییت پات
از جدیدتریــن قســمت ایــن مجموعــه کتــاب را تکذیــب کــرد.

- اختتامیــه ششــمین دوســاالنه »دامون فــر« بــا ادای احتــرام 
بــه آتش نشــانان حادثــه پالســکو و معرفــی جــواد بهرامــی بــه  
عنــوان مقــام نخســت و برنــده جایــزه ســفر بــه آلمــان برگــزار 

. شد
- »علی اکبــر صارمــی«، نقــاش و معمــار ایرانــی پیشکســوت 

در ســن ۷۳ ســالگی درگذشــت.

 برگزاری هفته فیلم انقالب اسالمی 

در اصفهان

کیمیای وطن
اســالمی  انقــالب  فیلــم  هفتــه 
بــا محوریــت نمایــش و تحلیــل 
فیلم هـای برگزیـده گفتمـان انقالب 
اســالمی از ۵ تــا ۱۱ بهمــن مــاه 
برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــان  ــا بی ــانه ب ــگ رس ــه فرهن ــر کمیت ــان، دبی ــهرداری اصفه ش
ــش  ــت نمای ــا محوری ــه ب ــن ویژه برنام ــت: ای ــب گف ــن مطل ای
فیلم هــای مســتند بــا موضــوع انقــالب اســالمی از ســوی کمیتــه 
فرهنــگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــزی شــده اســت. غالمرضــا  ــه انقــالب اســالمی برنامه ری و خان
رحیمــی اظهــار داشــت: نمایــش و تحلیــل فیلم هــای برگزیــده 
گفتمــان انقــالب اســالمی در قالــب برنامــه »هفتــه فیلــم 
انقــالب اســالمی« از ۵ تــا ۱۱ بهمن مــاه در محــل کتابخانــه 
ــه  ــه »هفت ــه داد: ویژه برنام ــود. وی ادام ــام می ش ــزی انج مرک
ــتندهای  ــا و مس ــش فیلم ه ــه نمای ــالمی« ب ــالب اس ــم انق فیل
ترمینــال غــرب، مرثیــه ای بــرای یــک رؤیــا، آقــای نخســت وزیر، 
ــان  ــی خاطرنش ــت. رحیم ــد پرداخ ــام و ... خواه ــده ناتم پرون
ــاعت  ــدت 6 روز از س ــه م ــاه ب ــه از ۵ بهمن م ــن برنام ــرد: ای ک
ــوم  ــان عم ــزی میزب ــه مرک ــل کتابخان ــه در مح ۱۷ و ۳۰ دقیق
شــهروندان اســت کــه عالقمنــدان بــرای کســب اطالعات بیشــتر 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره ۳۲6۰۷۵۲9 تم ــا ش ــد ب می توانن

»آذر«، آماده ماراتن فجر شد
ــودای  ــش س ــه در بخ ــینمایی »آذر« ک ــم س ــردان فیل کارگ
ــور دارد،  ــر حض ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــیمرغ س س
اعــالم کــرد ایــن فیلــم آخریــن مراحــل فنــی خــود را پشــت 
ــت:  ــردان »آذر«، گف ــزه ای، کارگ ــد حم ــذارد. محم ــر می گ س
تدویــن ایــن فیلــم ســینمایی توســط مصطفــی خرقه پــوش به 
پایــان رســیده اســت و پرویــز آبنــار بــه زودی صداگــذاری آن را 
بــه پایــان می رســاند. وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
ــن  ــیقی ای ــاخت موس ــر س ــرد: کارن همایونف ــد ک ــود تاکی خ
پــروژه را بــر عهــده دارد و اصــالح رنــگ »آذر« در پیشــگامان 
آریــا انجــام می شــود. در ایــن فیلــم نیکــی کریمــی، حمیدرضــا 
آذرنــگ، هســتی مهــدوی، فریــد ســجادی حســینی، مهــران 
پریســا  طهماســبی،  مائــده  آقاکاشــی،  شــیرین  نائــل، 
ــان  ــور پژم ــا حض ــال زارع ب ــی و لی ــا علیجان ــم پور، مانی هاش
ــه ایفــای نقــش می پردازنــد.  جمشــیدی و هومــن ســیدی ب
ــد از کارگــردان: محمــد حمــزه ای ــد »آذر« عبارتن  عوامــل تولی
ــا همــکاری پریســا هاشــم پور  فیلمنامــه: احســان بیگلــری ب

ــی  ــن: مصطف ــادمان فر، تدوی ــان ش ــرداری: پیم ــر فیلمب مدی
خرقه پــوش.

اخبار کوتاه

فریــدون جیرانــی در پــی ســانحه  پالســکو نوشــت: همــه  مــا 
ــر  ــه زی ــی ک ــان ها و مردم ــت دادن آتش نش ــم از دس در غ
ــواده   ــا خان ــد ب ــکو« مانده ان ــده  »پالس ــاختمان ریخته ش س
داغــدار آن هــا شــریک هســتیم. همــه  مــا نمی توانیــم 
ــه در  ــم ک ــاور کنی ــم و ب ــوش کنی ــخ را فرام ــه  تل ــن حادث ای

ــه از  ــاختمانی ک ــودگی س ــال ها فرس ــن س ای
ســال ۴۱ برپــا شــده بــود، مــورد توجــه قــرار 
نگرفتــه باشــد. نمی توانیــم از کنــار آن بی توجــه 
بگذریــم. وقتــی دو ســینمای قدیمــی )ایــران( 
ــل  ــو تعطی ــه زار ن ــه زار و الل ــل( در الل و )متروپ
شــدند، ناراحــت شــدیم؛ ولــی بعــد فهمیدیــم 
ــوده اســت  ــورد ب ــا بی م ــی م ــن ناراحت ــه ای ک

ــد  ــد و بای ــوده بودن ــینما فرس ــن دو س ــاختمان های ای و س
تعطیــل می شــدند. چــرا ســاختمانی کــه بیــش از ۵۰ ســال 
عمــر داشــته تــا چنــد روز پیــش مرکــز فعالیــت بــوده و بــرای 

ــا تخریــب آن اقــدام نشــده اســت؟  ــی ی تعطیل
نگارنــده از ایــن ســاختمان از ســال ۴9 خاطــره دارد. ســالی 

ــود، ســینمای  ــران( ب ــوز ســردر ســوخته  ســینما )ته ــه هن ک
قدیمــی کــه ســال ۴۸ ســوخته بــود. ســاختمان ۱۷ طبقــه ای 
ــا غذاهــای خوشــمزه و در  کــه باالیــش رســتورانی داشــت ب
ــای  ــا غذاه ــز ب ــود تمی ــه ای ب ــاختمان قهوه خان ــف س همک
ارزان؛ قهوه خانــه ای کــه پاتــوق خیلی هــا بــود؛ خیلی هــا 
کــه شــعر می نوشــتند، قصــه می نوشــتند کــه 
مــن اولیــن فیلمنامــه ام را در ســال ۵۳ در ایــن 
قهوه خانــه نوشــتم. هفتــه  پیــش کــه از مــکان 
فیلمبــرداری فیلــم در خیابــان »ســخایی« بــاال 
می آمدیــم، ناخــودآگاه ســاختمان فرســوده  
»پالســکو« را دیدیــم و نمی دانیــم چــرا قدیمــی 
بــودن ســاختمان و فرســودگی آن مــورد توجــه 

مــا قــرار گرفــت. 
در آن روز نمی دانســتیم کــه هفتــه  بعــد ایــن ســاختمان 
ــم در  ــاز ه ــی ب ــاختمان های قدیم ــن س ــزد. از ای فرومی ری
ــل  ــد تعطی ــی بای ــاختمان های قدیم ــن س ــت. ای ــهر هس ش

ــد. ایســنا ــر آوار نمانن ــی زی ــر مردم ــا دیگ شــوند ت

خاطره  سینمایی از »پالسکو« به روایت فریدون جیرانی
پیــش از آنکــه »همســایه ها« روی آنتــن بــرود، روی عــدد 
۱۲ مانــور داده می شــد. ایــن عــدد، تعــداد ســال هایی 
ــریالی  ــن س ــت دوربی ــان پش ــران غفوری ــه مه ــت ک اس
ــان  ــاله غفوری ــته ها، دوری ۱۲ س ــن نوش ــتاده. در بط نایس
از صندلــی کارگردانــی بــه اتفاقــی ناخوشــایند تعبیــر 

ــا  می شــد؛ حــال آنکــه همــه می دانیــم او ب
ــار گذاشــت.  ــی را کن ــد کارگردان خاطــره ای ب
ــان  ــق غفوری ــریال موف ــد س ــا چن ــه بس  چ
و در رأس آن »زیر آســمان شــهر ۱« نهیبمان 
 مــی داد کــه اگــر بــار دیگــر »درســت« 
و »اصولــی« بــه عرصــه کارگردانــی بازگــردد، 
ــر  ــوم »زی ــل س ــد فص ــه ب ــد تجرب می توان

آســمان شــهر« را از ذهن هــا پــاک کنــد. ایــن اتفــاق امــا 
بــا »همســایه ها« رقــم نخــورد و محــرز شــد غفوریــان در 
کارگردانــی ســریال های تلویزیونــی اشــتباه گام برمــی دارد. 
می دانیــم کــه مهــران غفوریــان در شــرایطی خــاص 
کارگردانــی »همســایه ها« را می پذیــرد. او بــه عنــوان 

بازیگــر قــرارداد امضــا می کنــد؛ امــا بــه دلیــل جدایــی آرش 
معیریــان، مســئولیت کارگردانــی هم بــه او واگذار می شــود. 
غفوریــان در شــرایطی ایــن پیشــنهاد را قبــول می کنــد کــه 
ــر  ــارم »زی ــل چه ــی فص ــودای کارگردان ــت س ــی اس مدت
آســمان شــهر« را دارد و چــه بســا »همســایه ها« برایــش 

ــود.  ــوب می ش ــت گرمی محس دس
نتیجــه امــا زنــگ خطــر را برایــش بــه صــدا 
ــهر ۴«  ــمان ش ــر آس ــد »زی ــه نکن در آورده ک
هــم سرنوشــتی چــون »همســایه ها« داشــته 
باشــد و وجهــه کارگردانــی اش را بیــش از 

ــد.  پیــش مخــدوش کن
ــان در »همســایه ها« از همــان  مهــران غفوری
نقطــه ای ضربــه می خــورد کــه در فصــل ســوم »زیــر 
ــوع« او  ــوع، ممن ــس از آن »ورود ممن ــهر« و پ ــمان ش آس
ــه خــوب.  ــا ســرحد ســقوط رســاند: نداشــتن فیلمنام را ت
ــن  ــد ای ــت، بای ــت اس ــال موفقی ــه دنب ــر ب ــان اگ غفوری

ــی ــرد. خبرفارس ــدی بگی ــوع را ج موض

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرهاد   نام خانوادگی: نعمتی شغل:آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:علی رضا  نام خانوادگی:جلوداریان به نمایندگی شرکت یلدای کویر 

بیدگل نام پدر : ناصر شغل:آزاد  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان بلوار یک 

انتهای بلوار امید بعد از میدان شهدای کارگر آخرین فرعی سمت چپ  محکوم به:به موجب رای شماره 

یافته است. بیدگل  که قطعیت  و  آران  تاریخ9۵/9/۲ حوزه ۲ شورای حل اختالف شهرستان   ۵9۸

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ صد و نود و شش میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال 

بابت فروش فرش به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۵/۷/۲۵ و هزینه 

دادرسی در حق آقای علیرضا جلوداریان.رای صادره غیابی است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده 

محکوم علیه است. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: ۵/۲۲/9۵/6۸6/ م الف

 دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۳۸۸ شماره  شناسنامه  دارای  آرانی      آبادی  سعد  سعید  آقای 

۱۰۷۰/9۵/ش ۱ از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  آرانی   بشناسنامه ۱۰۳ در تاریخ ۱۳9۴/۱۱/۲   زهرا کریم کاشی 

به  آرانی     فرزند تقی  آبادی  به ۱- سعید سعد  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 

به  قربانعلی  فرزند  خادم حضرتی      اشرف   -۲ متوفی  همسر  عنوان  به   ۳۸۸ شناسنامه  شماره 

آقا   فرزند محمد  آرانی        متوفی ۳- محمد  کریم کاشی  مادر  عنوان  به  شماره شناسنامه ۴9 

به  فرزند سعید  آرانی      آبادی  متوفی ۴- محسن سعد  پدر  عنوان  به   ۲۳۱ به شماره شناسنامه 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  و الغیر.  فرزند متوفی  عنوان  به  شماره شناسنامه 6۱9۰۱۰۸۵۸۱ 

درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد 

 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

 شماره : ۵/۲۲/9۵/699/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
از    96۲  / به کالسه 9۵  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱6   اکبر دشتی   آقای علی 

این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول علیرضائی  

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۸۸/۸/۲۳  در   ۵۷۱ بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به: ۱- سعید دشتی  فرزند محمد جواد به ش ش ۷۴۵ صادره از بهبهان ۲- 

محسن دشتی  فرزند محمد جواد به ش ش 6 صادره از گلپایگان ۳- حسین دشتی  فرزند محمد 

جواد به ش ش ۸9۱۷  صادره از اهواز ۴- علی اکبر دشتی  فرزند محمد جواد به ش ش ۱6 صادره 

از گلپایگان ۵- محمد جواد دشتی  فرزند میرزا آقا  به ش ش ۱۲۳9۲ صادره از گلپایگان.متوفی ورثه 

دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۵۵۵/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی9۴۰۰۷۴ موضوع علیه اسماعیل 

یزدانی  و له  الهام یزدانی        در تاریخ 9۵/۱۱/۱۲ به منظور فروش ۸/۲ حبه از ۷۲ حبه یک باب 

منزل مسکونی دو طبقه حدود ۲۲۰ متر مربع عرصه و حدود ۳۰۰ متر مربع اعیانی با دیوارهای آجری 

– سقف تیرچه و بلوک سیمانی ملکی آقای اسماعیل یزدانی  واقع در فالورجان- محله گارماسه- کوی 

شهید حسین توکلی کوچه آزادی بن بست 6 متری پالک ۳۷ کد پستی ۸۴۵۱9۷۴۵۸۱  که دارای 

سابقه ثبتی به شماره ۳۷  می باشد/ نمی باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر نمی 

باشد  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق ۲۲۴ 

برگزار نماید. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲۵۰/۴۲۲/۷۳۰ ریال  

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

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

را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه 

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

دادورزاجرای احکام حقوقی شعبه اول فالورجان 

گواهی  حصروراثت
آقای مهدی یداللهی قینانی  بشناسنامه شماره ۸6۲ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  این شورا  9۵/۱۴66تقدیم  بشماره  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان ملوک خداوردیان        بشناسنامه شماره ۲۵۵ در تاریخ ۱۳9۲/۲/۲۷ در گذشته و ورثه وی 

در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- مهدی یداللهی قینانی  فرزند یداله شماره شناسنامه ۸6۲ نسبت 

با متوفی  یداله شماره شناسنامه ۴۱۴ نسبت  قینانی  فرزند  یداللهی  با متوفی فرزند ۲- جمشید 

فرزند ۴-  متوفی  با  نسبت  یداله شماره شناسنامه ۵۲  فرزند  قینانی   یداللهی  نسرین  فرزند ۳- 

ناهید یداللهی قینانی  فرزند یداله شماره شناسنامه ۸۱۳ نسبت با متوفی فرزند ۵- یداله یداللهی 

قینانی  فرزند محمد حسن شماره شناسنامه ۵9۴ نسبت با متوفی همسر پس از تشریفات قانونی 

در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

گواهی  حصروراثت
آقای مهدی یداللهی قینانی  بشناسنامه شماره ۴۱۴ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  بشماره 9۵/۱۴6۷تقدیم  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان یداله یداللهی قینانی  بشناسنامه شماره ۵9۴ در تاریخ ۱۳9۵/9/۱6  در گذشته و ورثه وی 

در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- جمشید یداللهی قینانی  فرزند یداله شماره شناسنامه ۴۱۴ نسبت 

با متوفی فرزند ۲- مهدی یداللهی قینانی  فرزند یداله شماره شناسنامه ۸6۲ نسبت با متوفی فرزند 

ناهید   -۴ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۵۲ یداله شماره شناسنامه  فرزند  قینانی   یداللهی  نسرین   -۳

یداللهی قینانی  فرزند یداله شماره شناسنامه ۸۱۳ نسبت با متوفی فرزند ۵- مهری یداللهی قینانی  

خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱۷۱۷ شناسنامه  شماره  یداله  فرزند 

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

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

 شد.

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

گواهی  حصروراثت
آقای عباس رحیمی  بشناسنامه شماره ۷۸6۰ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  9۵/۱۴۸6تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه 

عصمت رحیمی باغوحوشی  بشناسنامه شماره ۱۸ در تاریخ    در گذشته و ورثه وی در هنگام در 

متوفی  با  نسبت   ۸۴ شناسنامه  اسفندیار شماره  فرزند  رحیمی     اسماعیل   -۱ از  عبارتند  گذشت 

فرزند ۲- مهدی رحیمی    فرزند اسفندیار شماره شناسنامه ۵۳۸ نسبت با متوفی فرزند ۳- عباس 

رحیمی     رمضانعلی   –  ۴ فرزند  متوفی  با  نسبت  اسفندیار شماره شناسنامه ۷۸6  فرزند  رحیمی    

اسفندیار  فرزند  رحیمی     امیر   -۵ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۲6 شناسنامه  شماره  اسفندیار  فرزند 

اسفندیار شماره  فرزند  رحیمی     ناصر   -6 فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱۱۰۰۰9۳۴6۱ شماره شناسنامه 

 ۴۲۰ شناسنامه  شماره  اسفندیار  فرزند  رحیمی     زهره   -۷ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۴۱ شناسنامه 

نسبت با متوفی فرزند ۸- فاطمه رحیمی    فرزند اسفندیار شماره شناسنامه 99۲ نسبت با متوفی 

فرزند 9- زهرا رحیمی    فرزند اسفندیار شماره شناسنامه ۱۴ نسبت با متوفی فرزند ۱۰- خدیجه 

رحیمی    فرزند اسفندیار شماره شناسنامه ۵۴6 نسبت با متوفی فرزند ۱۱- اسفندیار رحیمی    فرزند 

را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  همسر  متوفی  با  نسبت   ۱۱ شناسنامه  شماره  جعفر 

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

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

شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  ترابی  ۲-فاطمه  الدریان  ۱-محمد  خواهان     ۱6۷۷/9۵ کالسه  پرونده  خصوص  در 

  ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  اکبری   مجتبی  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده  تعیین   9 ساعت   9۵/۱۱/۲6 مورخ 

منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

مجتمع  آتشگاه-  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۲ شماره 

اتخاذ خواهد تلقی شده  و تصمیم مقتضی  قانونی   ابالغ   در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

 شد.

شماره: ۳۱6۲۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

گواهی  حصروراثت
خانم کبری وکیلی سهر فروزانی  بشناسنامه شماره ۲۰ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  9۵/۱۴۷۰تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

گذشته  در    ۱۳9۱/۷/۱۷ تاریخ  در   9۵ شماره  بشناسنامه  فروزانی     سهر  وکیلی  همدم  شادروان 

تقی  فرزند محمد  فروزانی     وکیلی سهر  اسماعیل   -۱ از  عبارتند  در گذشت  در هنگام  ورثه وی  و 

محمد  فرزند  فروزانی     سهر  وکیلی  ابراهیم   -۲ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱۷ شناسنامه  شماره 

محمد  فرزند  فروزانی     سهر  وکیلی  ۳- کبری  فرزند  متوفی  با  نسبت   ۱ شناسنامه  شماره  تقی 

محمد  فرزند  فروزانی     سهر  وکیلی  صغرا   -۴ فرزند  متوفی  با  نسبت   ۲۰ شناسنامه  شماره  تقی 

را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  فرزند  متوفی  با  نسبت   ۷۵ شناسنامه  شماره  تقی 

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

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

 شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵۰99۷۳6۲۰۲۰۰۸۵۰ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰6/۱۳ شماره پرونده:9۵۰99۸۳6۲۰۲۰۰۱۳۲ 

شماره بایگانی شعبه:9۵۰۱۳۴  خواهان:آقای محمود نوروزپور فرزند زین العابدین با نمایندگی اقای 

بیدگل- و  اصفهان-آران  نشانی  به  همگی  زاده  نجار  حمیدرضا  آقای  و  قاسم  فرزند  قرنی  محسن 

مقاومت بسیج سپاه خوانده : خانم طاهره عزیزآبادی فراهانی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و با 

تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 

آقای محمود نوروزپور با وکالت آقایان محسن قرنی و حمید نجار زاده فرزند زین العابدین به طرفیت 

خانم طاهره عزیزآبادی فراهانی فرزند محمود به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 

تادیه و خسارت  تاخیر  انضمام خسارات  به  ریال   پانصد میلیون  به مبلغ  بانک ملی  ۱۳۱66۰ عهده 

و گواهینامه  مذکور  مصدق چک  تصویر  طور مشخص  به  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی 

تجریدی  وصف  حاکمیت  به  التفات  با  و  علیه  محال  بانک  سوی  از  تنظیمی  پرداخت  امکان  عدم 

بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از 

اصل استحصاب)در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه، اقامه 

یا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱9۸ و ۵۰۲ 

به  الحاقی  آیین دادرسی مدنی  ماده ۳۱۰-۳۱۳-۳۱۱ قانون تجارت و تبصره  و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون 

ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 

و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد. 

دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل-سید سجاد موسوی فر

دادنامه 
 : پرونده  شماره   ۱۳9۵/۰۷/۲۵  : تنظیم  تاریخ   9۵۰99۷۰۳۵۱۳۰۱۱۳6  : دادنامه  شماره 

9۴۰99۸۰۳۵۱۳۰۱۲۲۷ شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۲6۲ پرونده کالسه 9۴۰99۸۰۳۵۱۳۰۱۲۲۷ شعبه 

۱۳ دادگان عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای محمودعلی رادان 

به نشانی  امان هللا  آقای سید محمدطاهری میران محله فرزند سید  با وکالت  فرزند حسین علی 

اصفهان، شاهین شهر، خ فردوسی فرعی بین 6 و ۵ غربی باالی باشگاه ورزشی پوریای ولی ط ۱ ، 

واحد ۳ خواندگان : ۱. آقای عبدالرسول توکلی گارماسه فرزند تقی ۲. آقای مرتضی شریف زاده فرزند 

اسداله همگی به نشانی اصفهان، خ غرضی، بن بست بهار، پالک ۷، منزل ۳ طبقه ۳. اداره ثبت شمال 

اصفهان به نشانی اصفهان، بلوار کاوه، خ آهنگران، بعد از مدرسه سادات، اداره ثبت شمال اصفهان ۴. 

آقای علیرضا اصیالن ۵. آقای وحید نوشاد همگی به نشانی مجهول المکان 6. خانم شهال ترشیزی 

به نشانی اصفهان، خ مشتاق، روبروی درب پارکینگ نمایشگاه، کوی نسیم ، بن بست زاینده رود، 

پالک ۲ ، ۷. اداره ثبت و اسناد شاهین شهر به نشانی استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه 

، شاهین شهر، اداره ثبت و اسناد شاهین شهر خواسته ها : ۱. قلع و قمع مستحدثات ۲. خلع ید ۳. 

ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( ۴. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار : دادگاه با بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.)رأی دادگاه( 

در خصوص دعوی محمود علی رادان با وکالت سید محمد طاهری میران محله به طرفیت عبدالرسول 

توکلی گارماسه و مرتضی شریف زاده و شهال ترشیزی و علیرضا اصیالن و وحید نوشاد و اداره ثبت 

اسناد و امالک شاهین شهر و اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان بخواسته ابطال سند مالکیت 

و  خواهان  ابرازی  مستندات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با   ۸۵ الف   ۷۴۴۷۱۳ شماره  به  المثنی 

دادنامه شماره 9۳۰99۷۰۳۵۰6۰۰۵۸۵ مورخ 9۳/۴/۳ شعبه ششم حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 

9۵۰99۷۰۳۵۰6۰۰۴9۵ مورخ 9۵/۳/۱۷ شعبه ششم حقوقی اصفهان و پاسخ استعالم ثبتی به شماره 

9۵/۲6۰۰۱۱۰۲ مورخ 9۵/۵/۲6 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان و اینکه خوانده عبدالرسول 

توکلی گارماسه و خوانده مرتضی شریف زاده در دادگاه حاضر شده اند و دفاعی که موثر دعوی باشد 

از خود بعمل نیاورده اند و خواندگان علیرضا اصیالن و وحید نوشاد علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از 

طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی که موثر دعوی باشد از خود بعمل نیاورده اند و 

خوانده شهال ترشیزی علیرغم ابالغی قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که موثر 

دعوی باشد از خود بعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به 

به شماره  المثنی  ابطال سند مالکیت  به  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  استناد مواد ۱9۸ و ۵۱9 

بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  مبلغ یک  پرداخت  به  و محکومیت خواندگان  الف ۸۵   ۷۴۴۷۱۳

با  رادان  نماید و در خصوص دعوی محمود علی  هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 

وکالت سید محمد طاهری میران محله به طرفیت عبدالرسول توکلی گارماسه و مرتضی شریف زاده و 

شهال ترشیزی و علیرضا اصیالن و وحید نوشاد بخواسته خلع ید و قلع قمع مستحدثات پالک ثبتی 

99/6۳۸ بخش ۱6 ثبت اصفهان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات 

ابرازی خواهان و دادنامه های صادره از شعبه ششم حقوقی اصفهان و پاسخ  پرونده و مستندات 

استعالم ثبتی بشرح فوق الذکر و اینکه خواندگان مرتضی شریف زاده و عبدالرسول توکلی گارماسه 

دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده اند و خوانده شهال ترشیزی علیرغم ابالغ قانونی 

اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده است و 

خواندگان علیرغم اصیالن و وحید نوشاد علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه 

حاضر نشده اند و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان 

را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد ۱9۸ و ۵۱9 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۸ 

قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از پالک ثبتی 99/6۳۸ بخش ۱6 ثبت اصفهان 

و قلع و قمع مستحدثات آن و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و سی هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

صادره در مورد مرتضی شریف زاده و عبدالرسول توکلی گارماسه حضوری و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد و در مورد بقیه خواندگان 

 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. /پ 

شماره : ۳۳۰۵۸ / م الف – رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اسداله طاوسی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   ۱۳9۵/۰۵/۱۴  : تنظیم  تاریخ   9۵۰99۷۰۳۵۱۳۰۰۷۴9  : دادنامه  شماره 

9۵۰99۸۰۳۵۱۳۰۰۰۱۱ شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۰۱۱ خواهان : آقای حسنعلی اصغری فرزند حبیب 

به نشانی اصفهان ، اول رزمندگان، ک امام علی ، ک تختی، پ ۵۲، همراه ۰9۱۳۱۱9۵۲۳6 خوانده 

: آقای رضا جعفر زاده ، به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱.تامین خواسته ۲. مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه ۳. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۴. مطالبه خسارت دادرسی ۵. مطالبه وجه سفته 

گردشکار : دادگان ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( 

در خصوص دعوی حسن علی اصغری به طرفیت رضا جعفرزاده بخواسته مطالبه وجه دو فقره سفته 

به شماره های 9۳۲۵۷6 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و شماره ۲۵۷۱۴۸ به مبلغ یکصد میلیون ریال به 

انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان 

و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 

از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و جمع مبلغ سفته ها یکصد و پنجاه میلیون ریال 

می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وارد تشخیص علیهذا دادگاه 

به استناد مواد ۱9۸ و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 9۵/۱/۸ تا زمان تادیه آن در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و در خوصص مازاد مبلغ مذکور با توجه به اینکه خواهان دلیلی 

که مثبت ادعایش باشد به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به مازاد مبلغ 

مذکور غیروارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد ماده ۱9۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی 

حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره در مورد خوانده رضا جعفرزاده غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد ودر مورد حکم به بیحقی ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد ./ض

شماره : ۳۳۰۵6 / م الف – رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اسدا... طاوسی

نگاهی به فیلم »هفت ماهگی« ساخته هاتف علیمردانی

اغراق های معمولی

»همسایه ها«، زنگ خطری برای مهران غفوریان
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ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

جام تختی، تورنمنت بی ستاره یکشنبه  03  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  350 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 سپاهان 
شکست ناپذیر در لیگ، ناکام در حذفی

حریفــی کــه ســپاهان را از گردونه 
رقابت هــای جــام حذفــی حــذف 
کــرد، نزدیــک بــه 2 ســال و نیــم 
ــق  ــر موف ــه در لیــگ برت اســت ک
اصفهانــی  تیــم  بــه شکســت 
نشــده اســت. اولیــن برد ســپاهان 
در لیــگ شــانزدهم در هفتــه دوم 
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــورده ب ــم خ ــران رق ــت ته ــل نف مقاب
برتــری هفتــه گذشــته برابــر نفــت ایــن حریــف تهرانــی اولیــن 
 تیمــی لقــب گرفــت کــه ســپاهان در هــر 2 دیــدار رفــت 
 و برگشــت موفــق بــه شکســت آن شــده اســت. جالــب آنکــه
هــر 2 دیــدار رفــت و برگشــت 2 تیــم در لیــگ پانزدهــم هــم بــه 
نفــع تیــم اصفهانــی بــه پایــان رســیده بــود تــا ســپاهان فصــل 
پیــش نیــز مقابــل ایــن حریــف بــه اصطــاح دبــل کــرده باشــد. 
آخریــن باخــت لیــگ برتــری ســپاهان برابــر نفــت بــه زمانــی 
ــا 3 گل از  ــاه 93 ب ــی 28 مردادم ــم اصفهان ــه تی ــردد ک بازمی گ
میزبــان تهرانــی شکســت خــورد و متحمــل اولیــن باخــت خــود 
ــا پیــروزی هفتــه  ــا ایــن اوصــاف ب در لیــگ چهاردهــم شــد. ب
گذشــته، شکســت ناپذیری ســپاهان برابــر نفــت در لیــگ برتــر 
ــه ســپاهان در نیمه نهایــی  29 ماهــه شــد. البتــه در ایــن فاصل
ــه کــرد. ایــن  ــر نفــت تجرب جــام حذفــی باخــت تلخــی را براب
ــا  ــث شــد ت ــاد، باع ــش افت ــه پی ــن ســه هفت ــه همی ــاق ک اتف
رکــورد شکســت ناپذیری ســپاهان برابــر نفــت تنهــا محــدود بــه 

مسابقات لیگ برتر باشد.

 قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال 

رسما امضا شد
قــرارداد ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران دیــروز و بعــد از 
نشســت بــا مهــدی تــاج رئیــس فدراســیون فوتبــال امضا شــد. 
نشســت مشــترک رئیــس فدراســیون فوتبــال و ســرمربی تیــم 
ملــی فوتســال برگــزار و در ایــن نشســت قــرارداد ناظم الشــریعه 
بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی فوتســال امضــا و تحویــل داده  
ــت  ــال از حمای ــی فوتس ــم مل ــت: تی ــاج گف ــدی ت ــد. مه ش
ــال برخــوردار  ــده و هیئت رئیســه فدراســیون فوتب صددرصــد بن
اســت و امیــدوارم شــما بــا درک شــرایط موجــود و جایــگاه مــا 
در فوتســال، دانــش ایــن رشــته را توســعه دهیــد. تــاج تاکیــد 
ــزار  ــالی ها برگ ــا فوتس ــه ای ب ــک جلس ــده ای نزدی ــرد: در آین ک
خواهیــم کــرد و تمــام تاشــمان را بــه منظــور کســب میزبانــی 
جــام جهانــی 2۰2۰ انجــام می دهیــم. وی در ادامــه گفــت: بایــد 
تــاش کنیــد جایــگاه فعلی تــان را در جهــان حفــظ کنیــد و ارتقــا 
دهیــد. نبایــد ایــن تصــور در میــان مــردم بــه وجــود بیایــد کــه 
کســب عنــوان ســوم در جــام جهانــی یــک اتفــاق بــوده و بایــد 

ــد. نتایــج موفقیت هــا را در فوتســال احســاس کنن

جایگزین برهانی از برزیل می آید
ــی از  ــده برهان ــی مائ ــا جدای  ب
تیــم والیبــال بانــک ســرمایه 
ــی  ــم بازیکن ــن تی ــئوالن ای مس
برزیلــی را جایگزیــن او خواهنــد 

کرد. 
مســئوالن باشــگاه بانک ســرمایه 
بــا بازیکنــی از برزیــل در پســت 
ــد و قــرار  ــه توافقــات اولیــه دســت پیــدا کرده ان قطرپاســور ب
ــه  ــا وی ب اســت مراحــل اداری ایــن بازیکــن انجــام شــود ت
ــازی  ــم ب ــن تی ــب ای ــل دوم در ترکی ــی از نیم فص ــور قانون ط

کنــد. 
ایــن بازیکــن بــا ســابقه حضــور در ترکیــب تیــم ملــی والیبــال 
بانــوان برزیــل رده ســنی جوانــان، توانایــی بــازی در 2 پســت 

قطــر پاســور و دریافت کننــده را دارد. 
ــتن  ــد از پیوس ــرمایه بع ــک س ــال بان ــم والیب ــئوالن تی مس
ــی جــذب  ــم شــومن بلغارســتان در پ ــه تی ــی ب ــده برهان مائ

ــد. ــی افتادن ــار خارج ی

سیتی ثبات بارسا و بایرن را ندارد
ــه  ــد ک ــی ش ــیتی مدع ــرمربی منچسترس ــوال، س ــپ گواردی پ
تیــم فعلــی او مثــل بارســلونا و بایــرن مونیــخ بــازی می کنــد 

ــی اســت. ــی مشــکل آن بی ثبات ول
 گواردیــوال در طــی مدت زمــان حضــورش بــه عنــوان ســرمربی 
روی نیمکــت تیم هــا، 18 جــام از آن خــود کــرده اســت. او در 
انگلیــس نیــز شــروع خوبــی داشــت، ولــی رفته رفتــه تیــم او 

دچــار افــت و فشــارها بــر او بیشــتر و بیشــتر شــد. 
حــال ســرمربی اســپانیایی مدعــی شــد کــه عملکــرد تیمــش 
ــدارد.  ــا را ن ــات آن ه ــی ثب ــت ول ــرن اس ــا و بای ــابه بارس مش
او گفــت: مــا بارهــا خــوب کار کرده ایــم، خــوب بــازی 
کردیــم، در پاســکاری ها دقیــق بودیــم، ســرعت باالیــی 
داشــته ایم؛ ولــی ثباتــی کــه در بارســا و بایــرن بــود را نداریــم. 
ــن  ــارم مطمئ ــازی چه ــم و در ب ــب می کنی ــروزی کس 3 پی
ــی  ــکل بزرگ ــن مش ــد و ای ــم ش ــروز خواهی ــه پی ــتیم ک  نیس

است.

 فهرست پرسپولیس 

برای لیگ قهرمانان آسیا
ــگ  ــور در لی ــرای حض ــپولیس ب ــان پرس ــت بازیکن فهرس
از ســوی  آن هــا  مــدارک  تائیــد  بــا  آســیا  قهرمانــان 
ــرای  ــده ب ــام ش ــت اع ــر از مهل ــال زودت ــیون فوتب فدراس

کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارســال شــد. 
ــی چــون ســروش رفیعــی  ــام بازیکنان ــن فهرســت ن در ای
جمــع  بــه  به تازگــی  جهــان کــه  نریمــان  ســامان  و 

سرخپوشــان ملحــق شــده اند نیــز وجــود دارد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس ورزش

ــم  ــه هجده ــای هفت ــاس ترین دیداره ــی از حس در یک
احیاشــده  نفــت  صنعــت  آبــادان،  در  برتــر  لیــگ 
رفــت.  خواهــد  بحــران زده  اســتقال  دیــدار  بــه 
ــیاری  ــت بس ــم از اهمی ــر دو تی ــرای ه ــدار ب ــن دی ای
از بحــران  بــرای فــرار   برخــوردار اســت. اســتقال 
ــته  ــه گذش ــت هفت ــره شکس ــردن خاط ــوش ک و فرام
مقابــل اســتقال خوزســتان محکــوم بــه پیــروزی 
ــت  ــت نف ــر صنع ــدار اســت. در ســوی دیگ ــن دی در ای
را در کادر فنــی داشــت   کــه تغییــری غیرمنتظــره 
پــس از یــک تســاوی ارزشــمند در زمیــن تراکتــور 
ــه  ــت. البت ــادان اس ــا در آب ــت آبی ه ــال شکس ــه دنب ب
تنهــا جذابیــت ایــن بــازی مربــوط بــه جــدول نیســت 
ــروز کریمــی روی نیمکــت صنعــت نفــت  و حضــور فی
ــدار  ــن دی ــیت ای ــر حساس ــتقال ب ــا اس ــش ب و تقابل

ــت. ــزوده اس اف
    فیروز کریمی

بســیاری از اهالــی فوتبــال فیــروز کریمــی را اســتقالی 
 می داننــد؛ چنــد ســال حضــور در اســتقال اهــواز 
و کســب مقــام نایب قهرمانــی لیــگ برتــر بــا ایــن تیــم 
ــال 1386  ــران در س ــتقال ته ــرمربیگری اس ــه س و البت

باعــث شــده تــا بســیاری او را عضــو خانــواده اســتقال 
ــه  ــق ب ــا هیچــگاه خــودش را متعل ــد. کریمــی ام بدانن
اســتقال یــا پرســپولیس ندانســته و همــواره بــه اینکــه 
ــرده  ــان آســیا شــده، افتخــار ک ــران قهرم ــاس ته ــا پ ب
ــی و  ــروز کریم ــای فی ــن تقابل ه ــود ای ــا وج ــت. ب اس
ــود را دارد؛  ــاص خ ــای خ ــواره جذابیت ه ــتقال هم اس
ــه در  ــی باشــد ک ــر او ســرمربی نفــت آبادان ــژه اگ به وی
ســال 86 تیــم تحــت هدایتــش را در ورزشــگاه آزادی 

ــت داد. شکس
    بازی عجیب با نفت آبادان

اســتقال   1386 آذرمــاه  از  روز  بیست وســومین  در 
بحــران زده بــا ترکیبــی بــه نســبت متفــاوت و بــا 
ــت  ــل صنع ــوان مقاب ــن ج ــد بازیک ــدن چن ــه ش اضاف
چنــد  نیمکت نشــینی  گرفــت.  قــرار  آبــادان  نفــت 
بــه  عجیــب  صادقــی  امیرحســین  مثــل  بازیکــن 
بودنــد.  نظــر می رســید و بســیاری در پــی علــت 
بــدی  عملکــرد  آن مســابقه عجیــب،  در  اســتقال 
ــت  ــر 2 شکس ــه 3 ب ــا نتیج ــان ب ــا در پای ــت؛ ام نداش
خــورد؛ اقــدام عجیــب در پایــان مســابقه رقــم خــورد؛ 
زمانــی کــه فیــروز کریمــی 3 بازیکنــی کــه تصــور 
ــواه،  ــد روانخ ــی امی ــد، یعن ــم کاری کرده ان ــرد ک می ک
ــه  ــه نشــانه تنبی ــی را ب ــم منیع ــوالدی و میث ــرداد پ مه

دور زمیــن دوانــد. ایــن حرکــت کریمــی موجــب 
دودســتگی هــواداران شــد؛ امــا بــه نظــر تعــداد 
ــود؛  ــتر ب ــد، بیش ــه بودن ــه تنبی ــی ب ــه راض ــرادی ک اف
ــن  ــی، محس ــد کریم ــث ش ــواداران باع ــویق های ه تش
 یوســفی )کــه در آن بــازی از زمیــن اخــراج شــد( 
و وحیــد طالب لــو را نیــز بــه جمــع 3 نفــر قبلــی 
ــاره اقدامــش  ــازی درب ــد از ب ــی بع ــد. کریم ــه کن اضاف
گفــت: »مــن بــه برخــی بازیکنــان کــم کار شــک کــرده 
 بــودم؛ مــا کاری بــه دنیــا نداریــم؛ چــرا بایــد مربــی ای 
ــا  ــم؛ م ــرار دهی ــود ق ــوی خ ــن را الگ ــون فرگوس همچ
اینجــا الگوهایــی داریــم کــه بایــد از آن هــا تاســی 

ــرای  ــات ســنگینی ب ــدام کریمــی تبع ــن اق ــم.« ای کنی
او داشــت. پــس از ایــن ماجــرا اختافــات درون تیمــی 
ــه  ــگ را ب ــه ســیزدهم لی ــا رتب باعــث شــد اســتقال ب
ــار شــود.  ــم برکن ــی ه ــروز کریم ــان برســاند و فی پای

ــا اســتقال آن هــم از  ــاره فیــروز کریمــی ب ــل دوب تقاب
ــدان  ــرای عاقمن ــا ب ــت قطع ــت نف ــت صنع روی نیمک
ــاعت 16  ــدار س ــن دی ــود. ای ــد ب ــب خواه ــال جال فوتب
ــه  و 45 دقیقــه امــروز شــروع خواهــد شــد و همانگون
کــه معلــوم اســت پیــروز ایــن میــدان می توانــد 
خشــنود  انتقامــی کــه گرفتــه  از  مدت هــا   بــرای 

باشد.

نگاهی به حساس ترین دیدار امروز لیگ برتر

فیروز و رویای شکست استقالل

جزئیــات  از  المپیــک  در  ایــران  تاریخ ســاز  دختــر 
روزهــای بعــد از المپیــک خــود می گویــد؛ روزهایــی کــه 
در جوایــز اهدایــی بــه او بزرگنمایــی شــده، در حالــی کــه 

ــد.  ــد می کن ــرو رفت وآم ــا مت ــان ب ــا همچن کیمی
کیمیــا علیــزاده می گویــد: چنــد وقــت پیــش در 

متــرو دختــر کوچولویــی ســمت مــن 
هســتی؟  واقعــی  تــو  و گفــت  آمــد 
خنــده ام گرفتــه بــود کــه گفــت، می دانــم 
تــو  امــا  نیســتند؛  واقعــی  کارتون هــا 
در تلویزیــون بــودی و حــاال اینجــا در 
متــرو روبــروی مــن هســتی. تــو واقعــی 
هســتی؟ تــو همانــی هســتی کــه مــدال 

ــد  ــه. بع ــم بل ــدم و می گفت ــن می خندی ــی؟ و م گرفت
هــم بیشــتر کســانی کــه مــن را می بیننــد بــا تعجــب از 
مــن می پرســند تــو در متــرو چــه کار می کنــی؟ تــو کــه 
ــی ات  ــد ســوار پورشــه شــوی و حســابی وضــع مال بای

ــت!  ــده اس ــوب ش خ

کیمیــا از حرف هــا دلخــور اســت. گلــه می کنــد و نمی دانــد 
ــای  ــول و پاداش ه ــاره پ ــه درب ــا هم ــن روزه ــرا ای چ
ــد. اتفاقــی کــه شــاید  ــت می کنن ــا او صحب ــی ب دریافت
بــرای ورزشــکاران المپیکــی دیگــر، بابــت جوایــز 
میلیونــی آن هــا هیــچ گاه بــه چشــم نیامــده اســت: باور 
ــهردار  ــون از ش ــط 5۰ میلی ــن فق ــد م کنی
کــرج گرفتــه ام. اســتاندار البــرز هــم یــک 

ــن داده اســت. ــه م ــری ب واحــد 8۰ مت
ــود  ــن ب ــن اسپانســر م ــی ک ــوازم خانگ  ل
ــد. از  ــیا دادن ــک پرش ــم ی ــا ه ــه آن ه ک
تمــام کســانی کــه بــه مــن لطــف داشــتند، 
حتــی کامــی یــا هــر آنچه کــه از دستشــان 
برمی آمــده و انجــام دادنــد واقعــا سپاســگزارم و از 
ــدر  ــرا اینق ــم چ ــا نمی دان ــم؛ ام ــی می کن ــا قدردان آن ه
در جوایــز مــن بزرگنمایــی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه 
در ذهــن مــردم، کیمیــا یــک شــخص پولــدار و بــدون 

ــد! ورزش3 ــه باش دغدغ

روزهای عجیب کیمیا علیزاده پس از المپیک
رقابت هــای بین المللــی جــام تختــی کــه بــه زعــم 
متولیــان فدراســیون کشــتی، عنــوان مهم تریــن تورنمنــت 
ــران را یــدک می کشــد، در حالــی جمعه شــب  ورزشــی ای
پــس از دو روز مصــاف مدعیــان بــه میزبانــی مشــهد بــه 
پایــان رســید کــه هیــچ نشــانی از یــک تورنمنــت درجــه 

ــت.  ــی نداش ــک بین الملل ی
اعــام حضــور 28 تیــم داخلــی و خارجــی 
ــی در  ــی و پهلوان ــته آزاد، فرنگ ــه رش در س
ــت  ــدی کمی ــا ح ــابقات ت ــن دوره از مس ای
بــه  نســبت  را  شــرکت کننده  تیم هــای 
ــود؛  ــیده ب ــود بخش ــته بهب ــال های گذش س

ــت!  ــغ از کیفی ــا دری ام
در کشــتی آزاد عــاوه بــر حضــور 5 تیــم بــا اســامی 
ــتان  ــای قزاقس ــور تیم ه ــاهد حض ــران، ش ــف از ای مختل
 )دو تیــم(، قرقیزســتان، آمریــکای التیــن، بــاروس

گرجســتان، مغولســتان، ازبکســتان، ارمنســتان، اوکرایــن 
ــی  ــت حت ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــه ب ــم ک ــراق بودی و ع

تیم هــای نامــدار ایــن لیســت هــم هیــچ ســتاره و چهــره 
ــه ایــران نیــاورده بودنــد.  نامــداری را ب

ــه  ــت و ب ــت را داش ــن وضعی ــم همی ــی ه ــتی فرنگ کش
ــروغ تیم هــای  ــران، شــاهد حضــور کم ف ــم از ای جــز 5 تی
ارمنســتان عــراق، گرجســتان،  اوکرایــن،   بلغارســتان، 

ترکیــه و ازبکســتان بودیــم کــه ایــن تیم هــا 
ــرات درجــه  ــا نف ــد ب ــح داده بودن هــم ترجی
ســه و چهــار و گمنــام خــود در جــام تختــی 

بــه میــدان رونــد. 
کشــتی  در  خارجــی  تیم هــای  حضــور 
پهلوانــی هــم دســت کمــی از دو رشــته قبلی 
ــی  ــا تیم های ــران ب ــم از ای ــه تی ــت. س نداش
از بــاروس، قرقیزســتان، ارمنســتان، مجارســتان، روســیه 
ــم  ــاف ه ــه مص ــروه ب ــتان در دو گ ــتان و گرجس صربس
رفتنــد کــه طبیعتــا ســطح فنــی نماینــدگان کشــورمان بــه 
مراتــب یــک ســر و گــردن از رقبــای خارجــی خــود باالتــر 

ــود. ایســنا ب

دادنامه
کاسه پرونده : 95/915 شماره دادنامه : 455 مورخ 95/5/4 مرجع رسیدگی : شعبه بیست و ششم 

نبش   ، خانه  آئینه  بلوار  اصفهان،   : نشانی  محسن کاردانپور   : خواهان  اصفهان  اختاف  حل  شورای 

جهانگیزخان قشقائی، ساختمان قشقائی ، ط 5 وکیل : عزت اله محسنی به نشانی خ بزرگمهر ، خ 22 

بهمن ، پشت ایستگاه اتوبوس، سمت چپ ، پ 24 ، طبقه دوم دفتر وکالت خوانده : محمد علی بیگی 

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

اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

اله  عزت  وکالت  به  محسن کاردانپور  دادخواست  خصوص  در  شورا(  قاضی  )رأی   : نماید  می  رأی 

محسنی به طرفیت محمد علی بیگی بخواسته مطالبه مبلغ 43/5۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به 

شماره های 1- ۰58۰2۰39 مورخ 92/9/3۰ 2- ۰58۰2۰44 مورخ 92/11/3۰ عهده بانک پست بانک 

به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات 

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

و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 

ذمه ی خوانده به خواهان راحکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 

519، 522 ائین دادرسی مدنی و مواد 315، 31۰، 3۰9، 3۰7، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد 

هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت و پرداخت 1/6۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به 

پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ 

شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33۰36 / م الف – قاضی شعبه بیست و ششم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۰465 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختاف اصفهان خواهان : اکبر 

کشانی نشانی : اصفهان، خ پروین، خ فجر طلوع، مجتمع پایتخت، طبقه سوم واحد 8 خوانده : امیر 

طیبی به نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید : )رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی اکبر کشانی به طرفیت 

امیر طیبی به خواسته مطالبه مبلغ 12۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 695415 به 

انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 

مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، 

لذا به استناد مواد 3۰7 و 3۰9 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته 2/33۰/۰۰۰ ریاب بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 

قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 

براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می 

باشد، در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی 

به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33۰4۰ / م الف – قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۰915 شماره دادنامه : 1739 مورخ 95/1۰/15 مرجع رسیدگی : شعبه هشت شورای 

حل اختاف خواهان : محمد حسین حشمت فرزند هوشنگ اصفهان، خانه اصفهان، خلیفه سلطانی 

، کوچه 15 ، موتور سیکلت حشمت خواندگان : 1- عبدالستار هویزه نژاد فرزند احمد 2- مختار هویزه 

نژاد فرزند احمد هر دو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف( 

در خصوص دعوی آقای محمد حسین حشمت فرزند هوشنگ به طرفیت آقایان 1- عبدالستار هویزه 

نژاد 2- مختار هویزه نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 18/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 811۰4۰ مورخ 

94/9/13 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر 

مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

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

ابراز و ارایه ننموده است. لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 31۰ و 

313 قانون تجارت و 198 ، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 

متضامنًا به پرداخت مبلغ 18/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 59۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی به مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/9/13( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

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

شماره : 33۰27/ م الف – قاضی شعبه هشت شورای حل اختاف اصفهان 

 آگهی ابالغ به آقای حبیب محمدی و رامین محمدی 
نظر به اینکه آقای 1- حبیب محمدی 2- رامین محمدی فرزند - به اتهام 1- قدرت نمایی با ساح 

سرد و توهین 2- تهدید و قدرت نمایی با ساح سرد و ایراد ضرب و جرح عمدی با ساح سرد و توهین 

حسب شکایت آقای سعید نریمانی فرزند مصطفی از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه 3۰188/96 

/5684 / 95 ک 11 تحت تعیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 

نگردیده ، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 

اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره : 32188 / م الف – بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/1۰/۰2  : تنظیم  تاریخ   95۰997۰35۰1۰1511  : دادنامه  شماره 

94۰99836533۰۰839 شماره بایگانی شعبه : 941۰75 خواهان : آقای احسان  وکیلی سهرفروزانی 

فرزند حسن به نشانی اصفهان، بلوار کشاورزی، بن ابان ، پ 157 خواندگان: 1- آقای سهیا مهدی 

زاده فرزند فرامرز به نشانی مجهول المکان 2. آقای علی زاهدی فرزند محمد با وکالت آقای محمد 

صادق توکلی فرزند محمد حسین به نشانی فاورجان، گارماسه ، خ شهدا، ک ش ابراهیم توکلی ، پ 

441 و آقای محمد رهنمافاورجانی فرزند صادق به نشانی اصفهان، هتل پل، چهارباغ باال، مجتمع کوثر 

فاز اول، طبقه 4، واحد 6۰2، دفترآقای مرتضی عابدی خواسته ها : 1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- 

مطالبه خسارات دادرسی ، دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای احسان وکیلی سهرو فیروزانی به طرفیت 1- آقای علی زاهدی 

فرزند محمد با وکالت محمد صادق توکلی، عباس مزروعی و محمد رهنما 2- خانم سهیا مهدی زاده 

فرزند فرامرز به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند سمی انتقال 

یکدستگاه کامیون کشنده ولوو اف 12 مدل 3/138 به رنگ سفید به شماره انتظامی 352 ع 58 ایران 

73 مقوم به 51/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی )با این توضیح که برگ دادخواست 

جلسه  در  خواهان  داشته که  دوم الک گرفتی  ردیف  خوانده  ستون مشخصات  در  خواهان  تقدیمی 

دادرسی مورخ 95/7/5 از الک گرفتگی دادخواست اظهار بی اطاعی نموده که با بررسی سیستم رایانه 

ای مشخص گردید که خوانده موصوف در سیستم ثبت گردیده است( ماحصل دعوای بدین شرح است 

که خواهان مدعی است به موجب بیع نامه عادی مورخ 93/1۰/8 یک دستگاه کامیون کشند و لوو مدل 

1383 به شماره انتظامی 352 ع 58 -  ایران 73 به رنگ سفید از خوانده ردیف اول خریداری نموده 

و ثمن معامله را طبق توافق نامه مندرج در بیع نامه پرداخت نموده و خوانده موصوف متعهد به انتقال 

قانونی خودرو پس از وصول کل قیمت کامیون شده ولی علیرغم تادیه دین توسط وی و گذشت مدت 

از تاریخ تعیین شده هیچگونه اقدامی جهت حضور دفترخانه و تنفیذ وکالت تعویض پاک  مدیدی 

و هماهنگی با خوانده ردیف دوم به عنوان مالک قانونی ننموده است لذا به شرح خواسته تقاضای 

رسیدگی دارد که در جلسه دادرسی مورخ 95/7/5 وکیل خوانده ردیف اول حاضر گردیده و اعام داشته 

که فروش خودروی موضوع دعوی مور قبول موکل می باشد ولی با عنایت به اینکه در بیع نامه 9۰۰ 

میلیون ریال بابت انتقال سند کنار گذاشته شده با پرداخت این مبلغ موکل حاضر است ظرف مدت 24 

ساعت سند را انتقال دهد در مقابل خواهان مدعی گردیده به موجب رسید مورخ 93/11/22 کل ثمن 

معامله را پرداخت نموده که وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته که خواهان ثمن را به شخص ثالث 

پرداخت نموده و ربطی به موکل ندارد که در ادامه خواهان اظهار داشته که وی کل مبلغ 267 میلیون 

تومان را به آقای ابراهیم وکیلی که برادر خانم آقای علی زاهدی می باشد پرداخت نموده و رسید از وی 

گرفته است چگونه خوانده ردیف اول 127 میلیون تومان را قبول دارد ولی 9۰ میلیون تومان را قبول 

ندارد در هنگام تحویل چک های ثمن معامله هر دو علی زاهدی و ابراهیم وکیلی حضور داشته اند و بر 

این مسئله گواهانی داشته که دادگاه جهت استطاع از گواهان خواهان جلسه دادرسی را تجدید نموده 

که در وقت مقرر از گواهان خواهان استطاع نموده و در آن جلسه مورخ 95/9/3۰ آقای علی زاهدی 

حضور یافته و اعام داشته که بابت خودروی موضوع  دعوی 34 میلیون تومان طلبکار می باشد خودرو 

را تصادفی به مبلغ 217 میلیون تومان به خواهان فروخته و چون تصادفی بوده آن را جمع کرده و قیمت 

خودرو 283 میلیون تومان گردیده که مابقی را خواهان داده است و تنها مبلغ 34 میلیون تومان طلبکار 

می باشد و رسید 217 میلیون تومان را قبول دارد ولی بابت پول فاکتورهای بوده است که در مقابل 

خواهان ادعای خوانده مذکور را نپذیرفته و اعام داشته که خودروی خود را در شهرستان مبارکه درست 

کرده است که خوانده این مسئله را نپذیرفته و اعام داشته که از جهت جمع کردن خودروی خواهان 

34 میلیون تومان طلبکار می باشد که قرار بوده آن را در زمان انتقال سند بدهد علیهذا دادگاه از وجه 

به مفاد دادخواست تقدیمی، رونوشت مصدق بیع نامه فیمابین خواهان وخوانده ردیف اول که از سوی 

ایشان و وکای وی مورد قبول واقع گردیده و رسید مورخ 93/11/23 مبنی بر پرداخت ثمن معامله به 

میزان 2/17۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خواهان که مورد قبول خوانده ردیف اول به شرح پیش گفت قرار 

گرفته و دفاعایات باوجه ایشان مبنی بر اینکه خودروی تصادف را 217 میلیون تومان فروخته و بابت 

جمع کردن خودرو مبلغ 34 میلیون تومان طلبکار می باشد زیرا صرف نظر از اینکه این مسئله مورد انکار 

خواهان قرار گرفته در فرض صحت ادعای خوانده فوق الذکر و تعمیر و جمع کردن خودروی موضوع 

دعوی توسط وی و داشتن مطالباتی از ین جهت از خواهان ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و مشار 

الیه می تواند با طرح دادخواست و ارائه دالیل و مدارک و مستندات خود مبلغ موصوف را از خواهان 

مطالبه نماید و نهایتًا با توجه به پاسخ استعام به عمل آمده از اداره راهور در خصوص مالکیت رسمی 

خودرو و تصرف خواهان بر خودروی متنازع فیه که داللت بر مالکیت مشارالیه بر خودروی فوق الذکر 

داشته و نیز پرداخت کل ثمن معامله از سوی ایشان به فروشنده و توجهًا به اصل لزوم در قراردادها که 

طرفین می بایستی به تعهدات قراردادی فیمابین پای بند باشند دادگاه دعوی خواهان را وارد ومقرون 

به صحت دانسته و مستندًا به مواد 1۰ و 35 و 219 و 22۰ و 221 و 222 و 223 از قانون مدنی و مواد 

198، 5۰2، 5۰3، 515، 519، 52۰ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 

خانم سهیا مهدی زاده فرزند فرامرز به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی خودرو موضوع دعوی و 

پرداخت مبلغ 2/63۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره  غیابی و ظرف مدت 

2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. اما نسبت به دعوی خواهان به طرفیت خوانده 

ردیف اول نظر به اینکه مشارالیه بداللت پاسخ استعام به عمل آمده از اداره و راهور مالکیت رسمی بر 

خودروی موضوع دعوی نداشته دعوای خواهان به طرفیت وی قابلیت استعام به عمل آمده از اداره و 

راهور مالکیت رسمی برخودروی موضوع دعوی نداشته دعوی خواهان به طرفیت وی قابلیت استماع 

نداشته و دادگاه مستندًا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ض

شماره : 33۰18 / م الف – دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – فرزاد حبیبی 

آگهی ابالغ 
شماره نامه:951۰1136217۰1228 شماره پرونده :95۰99836217۰۰577 شماره بایگانی شعبه :95۰62۰ 

تاریخ تنظیم:1395/1۰/29 بدینوسیله به آقای مجتبی اسکندری الوقره فرزند بیژن فعا مجهول المکان 

به اتهام کاهبرداری مبلغ شصت میلیون ریال موضوع شکایت آقای مهدی موسوی فرزند میرزا علی 

اباغ می گردد در اجرای ماده 174 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ظرف یک 

ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کاسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای 

اتمام مهلت مقرر موجب  از  اران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس  انقاب  عمومی و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 

شماره :5/22/95/694/م الف  بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰9983372۰1۰113۰شماره  پرونده:  951۰1۰372۰1۰7537شماره  اباغنامه:  شماره 

951144تاریخ تنظیم: 1395/1۰/23 خواهان سمیه آذر نیک  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد 

طاهر خاوری به خواسته ثبت واقعه ازدواج و سپس طاق    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان گلپایگان   نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری 

رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   951144 به کاسه   و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  شهرستان گلپایگان 

آن1395/12/25 و ساعت ۰9:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 

خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

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

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 578/م الف شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – اعظمی 

دادنامه
شماره دادنامه:94۰997372۰3۰1259 تاریخ تنظیم:1394/1۰/۰6 شماره پرونده:92۰998372۰3۰1282 

آقای  وکالت  با  کارگران گلپایگان  مهر  تعاونی مسکن  بایگانی شعبه:921277 خواهان:شرکت  شماره 

امیر حسین ربیعی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان-گلپایگان- بلوار سلمان فارسی نبش خ طالقانی 

زمین  بر مشرق  آسان  فراز  مسافر 2-شرکت  ظفر  خواندگان:1.آقای محمد  اجتماعی  تامین  روبروی 

از وصول  امامت 52 پاک 2۰ خواسته:مطالبه وجه چک گردشکار:پس  آزادشهر-  نشانی  به  همگی 

پرونده و ثبت آن به کاسه فوق و انجام تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی 

را اعام می دارد.رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان شرکت تعاونی مهر کارگران گلپایگان به 

مدیریت عاملی هادی محبی و با وکالت آقای امیر حسین ربیعی به طرفیت خواندگان 1- شرکت فراز 

آسان بر مشرق زمین با مدیریت عاملی محمد ظفر مسافر 2- محمد ظفر مسافر به خواسته مطالبه 

انضمام خسارات  به  ملی  بانک  عهده  63۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  معادل  فقره چک  یک  وجه  از  بخشی 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به محتویات پرونده شرح دادخواست خواهان و ضمائم آن 

عبارت از تصویر مصدق چک شماره 276428 به تاریخ 91/1۰/24 و گواهینامه عدم پرداخت آن و با 

توجه به اظهارات وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ 94/1۰/2 و نظر به اینکه خواندگان علی رغم اباغ 

قانونی در این جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و طبعا در قبال خواسته خواهان 

بر اشتغال ذمه  اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت  به  نظر  نیاورده است و  به عمل  دفاعی 

خواندگان به عنوان صادر کننده و صاحب حساب دارد لذا با موجه تشخیص دادن خواسته خواهان با 

استناد به مواد 198،519 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 31۰ و 311 قانون تجارت و ماده 19 قانون 

صدور چک و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 63۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 12/68۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت 

تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک لغایت وصول محکوم به که بر اساس نرخ تورم اعامی از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران هنگام اجرای حکم محاسبه و دریافت می گردد.در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این محکمه و پس 

از ان ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

شماره:557/م الف دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان سعید مهدی پور

دادنامه 
کاسه پرونده : 95-731 تاریخ رسیدگی 1288 مورخ 95/7/29 مرجع رسیدگی : شعبه سیزده شورای 

 ، مشیرالدوله  خ  جدید،  شاهپور  خ  اصفهان،   : نشانی  کریمی  : گودرز  خواهان  اصفهان  اختاف  حل 

الهام خدارحمی نشانی :  جنب بانک سپه ، فروشگاه دانگ فنگ کریمی وکیل حسین محمدیان و 

اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت، ارغوان ، طبقه 3، واحد 18 خوانده : ابوالقاسم 

کریمی نشانی : مجهول المکان خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 12/5۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره فاکتور فروش روغن موتور به انضمام مطالبه کلیه 

خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین 

خواسته. گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظر به مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( بسمه تعالی: در خصوص دعوی آقای گودرز کریمی با وکالت آقای 

به خواسته ی مطالبه  ابوالقاسم کریمی  آقای  به طرفیت  الهام خدارحمی  حسین محمدیان و خانم 

به پرداخت مبلغ 12/5۰۰/۰۰۰ ریال وجه  بر محکومیت خوانده  تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی 

یک فقره فاکتور فروش روغن موتور به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته . با بررسی محتویات پرونده و 

دادخواست تقدیمی خواهان و همچنین مدارک ابرازی خواهان از جمله کپی مصدق یک فقره فاکتور به 

شماره 27۰6 مورخ 95/1/25 به مبلغ 12/5۰۰/۰۰۰ ریال ، که به امضای خوانده به عنوان خریدار رسیده 

است و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه الیحه و یا دلیل 

ومدرکی مبنی بر رد دعوی خواهان یا برائت ذمه ی خود به شعبه ارائه ننمود لذا شورا دعوی خواهان 

را محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 12/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/357/5۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین پرداخت هزینه 

نشر آگهی به احتساب اجرای احکام در حق خواهان را صادر و اعام می نماید . رأی صادره غیابی و 

ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و 2۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ولیکن در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه با توجه 

به اینکه این دعوی دارای ارکانی است که یکی از آن ارکان عبارت است از تغییر فاحش ساالنه قیمت 

از تاریخ سررسید و با توجه به اینکه تاریخ سررسید فاکتور مورخه 95/1/25 می باشد و این رکن احراز 

نمی گردد فذا شورا مستندًا به مواد 197 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان 

اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در  از  . رأی صادره ظرف مدت 2۰ روز پس  اعام می گردد  را صادر و 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص تأمین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت 

احتمالی مستندًا به بند »د« ماده 1۰8 قانون آئین دادرسی مدنی این شورا مواجهه با اقدامی نمی باشد. 

شماره 31696/ م الف – قاضی شعبه سیزده حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

جام تختی، تورنمنت بی ستاره
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ورز

س: 
عک



7معارف و گردشگری یکشنبه  03 بهمن ماه   1395
ـــمـــاره 350 ســـــال سوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس گردشگری

ــی  ــور می کن ــان عب ــاغ پائیــن اصفه ــان چهارب وقتــی از خیاب
ــم  ــام حکی ــه ن ــی ب ــین، خیابان ــام حس ــدان ام ــد از می بع
ــش  ــدان نق ــا می ــم ب ــی ه ــه چندان ــه فاصل ــود دارد ک وج
ــروف  ــز مع ــان نی ــته فرش فروش ــه راس ــدارد و ب ــان ن جه
ــاری  ــع تج ــک مجتم ــم ی ــان حکی ــل خیاب ــت. در اوای اس
ــکوه  ــجدی باش ــز مس ــط آن نی ــرار دارد و در اواس ــاز ق  نوس
بــه همــان نــام )حکیــم( وجــود دارد؛ مســجدی که از ســطح 
ــان  ــه دوره دیلمی ــینه آن ب ــت و پیش ــر اس ــان پایین ت خیاب
ــذاری ــه پشــت ســر بگ ــه را ک ــا 10، 12 پل ــردد. تقریب  برمی گ

ــان  ــد در اصفه ــر چن ــی. ه ــجد می رس ــن درب مس ــه اولی ب
ابنیــه تاریخــی بی شــماری از حیــث زیبایــی و اهمیــت 
 وجــود دارد، امــا بســیاری از ایــن آثــار بــه واســطه گمنامــی 
و عــدم شــناخت مناســب مهجــور مانــده کــه می تــوان گفــت 
ــول  ــی مغف ــای تاریخ ــن بناه ــی از ای ــم، یک ــجد حکی مس

ــت. ــده اس واقع ش
مشکالت ابنیه تاریخی

در همیــن زمینــه ناظــر کارگاه هــای ابنیــه تاریخــی اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره 
بــه مشــکالتی کــه طــی ســالیان متمــادی بــرای ایــن 
ــن،  ــای وط ــه کیمی ــده ب ــود آم ــه وج ــکوه ب ــجد باش مس

ــال 88 در  ــه از س ــکلی ک ــن مش ــفانه مهم تری ــت: متاس گف
ــه خودنمایــی کــرد، ســنگین شــدن  ایــن مســجد شــروع ب
ــه  ــن مســئله ب ــه ای ــود ک ــا و ترک خوردگــی ســقف ب طاق ه
دلیــل ایجــاد الیه هــای کاهــگل و تحــت فشــار قــرار گرفتــن 

طاق هــا بــود. 
تومــاج مقــدس زاده افــزود: قاعدتــا بــرای ایجــاد الیــه جدیــد 
کاهــگل بایــد الیه هــای مــرده برداشــته شــود کــه ایــن کار در 
مدت زمــان طوالنــی انجــام نشــده و فقــط بعــد از هــر 5 تــا 
ــر روی ســقف  ــگل ب ــد کاه ــای جدی ــار الیه ه 10 ســال یک ب

ــد. ــام می ش انج
ــراث  ــازمان می ــی س ــات مرمت ــا اقدام ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــی و  ــه جنوب ــای جبه ــال 88 در طاق ه ــه از س ــی ک فرهنگ
ــد.  ــازی ش ــا سبک س ــن طاق ه ــت، ای ــورت گرف ــی ص غرب
هم اکنــون دوســوم عملیــات بام هــا، سبک ســازی و عایق بنــدی 
شــده اســت. بــام شــمالی نیــز دارای وضعیــت مطلــوب بوده 
و در دوره هــای قبلــی مرمت هایــی بــر روی آن صــورت گرفتــه 
اســت. بــام شــرقی نیــز دارای مســاحت بســیار انــدک اســت 

و عملیــات آن زمان بــر نیســت.
مرمت کافی نیست

وی ادامــه داد: عملیــات مرمــت بــر روی 5 درب اصلــی 
ــان  ــه پای ــز ب ــه دوم نی ــای طبق ــجد و 14 درب رواق ه مس
ــره  ــت گ ــامل مرم ــا ش ــن عملیات ه ــه ای ــت ک ــیده اس رس

چینــی درب هــای ورودی، موریانه زدایــی و رنگ بــرداری 
ــه و 100 میلیــون  ــا 92 صــورت گرفت اســت کــه از ســال 90 ت

ــت.  ــته اس ــر داش ــه در ب ــان هزین توم
مقــدس زاده اظهــار داشــت: عملیــات مرمــت کــف مســجد 
در بخــش ســکوهای مهتابــی و کــف فــرش آجــری کــه در 
طــول دوره هــای مختلــف یکپارچگــی خــود را از دســت داده 
و بــه صــورت چهــل تکــه درآمــده بــود، بــا اســتفاده ازآجــر 

ــد.  24 در 24 تعویــض گردی
همچنیــن ســنگ های دور کــف فــرش بــا اســتفاده از 
بــزرگ  )ســنگ های  هتن آبــاد،  ابعــاد  بــا  ســنگ های 
ــان در  ــون توم ــر 50 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــم( ب و حجی
ــته  ــال گذش ــع در س ــر مرب ــعت 500 مت ــه وس ــاحتی ب مس

بازســازی شــد. ایــن کارشــناس مرمــت آثــار تاریخــی اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر مرمت هــای ســازمان میــراث 
فرهنگــی در ایــن مســجد بــه پایــان رســیده؛ امــا آنچــه مهــم 
 اســت اینکــه حفاظــت از بناهــای تاریخــی یــک اصل اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات مرمتــی در ایــن مســجد 
ــا  ــواری ب ــهر و همج ــز ش ــن در مرک ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
دیگــر بناهــای تاریخــی بســیار دشــوار بــود، افــزود: توســط 
ــی  ــری گروه هــای امان ــراث فرهنگــی و به کارگی ســازمان می
هــر ســاله اقدامــات نم کشــی ایــن ســاختمان انجــام 
ــرای  ــی ب ــد نظارت های ــورت بای ــر ص ــی در ه ــود؛ ول می ش
ــه شــکل جــدی در دســتور کار قــرار  ــا ب  حفاظــت از ایــن بن

گیرد.

ناظرکارگاه های ابنیه تاریخی میراث فرهنگی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 تنها مرمت کافی نیست

 جلد پانزدهم دایرةالمعارف قرآن 

به ویرایش نهایی رسید
مدیــر گـــروه دایـرة المعـــارف 
مرکــز فرهنــگ و معارف قــرآن از 
ــد پانزدهــم  ــی جل ویرایــش نهای
ــر داد  ــرآن خب ــارف ق  دایـرةالمعـ
و گفــت: ایــن مجلــد ســال آینده 

به چاپ می رسد. 
حجت االســـالم و المســـلمین 
ــرآن  ــارف ق ــم دایرةالمع ــد پانزده ــت: جل ــانی گف ــی خراس عل
ــد.  ــی می کن ــش را ط ــی ویرای ــل نهای ــده و مراح ــن ش تدوی
ایــن مجلــد از حــرف »ســین« آغــاز شــده و تــا مقالــه 
ــی  ــن موضوعات ــزود: از مهم تری ــه دارد. وی اف ــنت« ادام »س
کــه در ایــن مجلــد بــه آن پرداختــه شــده، می تــوان بــه 
ــرآن« ــی«، »ق ــبأ«، »سبک شناس ــامری«، »س ــاره«، »س  »س

»ستاره پرســتی«، »ســجده«، »ســخاوت«، »ســنت های الهــی« 
ــی  ــب توجه ــش جال ــرد و بخ ــاره ک ــن« اش ــد ذوالقرنی و »س
ــی  ــن اب ــعد ب ــون »س ــواردی چ ــه م ــوط ب ــز مرب ــالم نی از اع
وقــاص«، »ســلمان فارســی« و »ســلیمان« اســت. خراســانی 
ادامــه داد: ایــن نخســتین دایرةالمعارفــی اســت کــه در ایــران 
و جهــان اســالم در قالــب اســتانداردهای دایرةالمعارفــی انجــام 
می شــود و بیــش از ۳ هــزار موضــوع در آن مــورد توجــه 
ــرآن  ــوم ق ــالم و عل ــارف، اع ــور مع ــه و در ســه مح ــرار گرفت ق
ــه ایــن معنــی کــه 2400 موضــوع  دســته بندی شــده اســت؛ ب
اصلــی و ۷00 موضــوع فرعــی بــه صــورت ارجــاع بــه مقــاالت 

دیگــر اســت.

برگزاری »همایش بزرگ جامعه قرآنی« 

استان یزد
ــزد  ــی ی ــات قرآن ــه مؤسس ــی اتحادی ــط عموم ــئول رواب مس
ــتان  ــی اس ــه قرآن ــزرگ جامع ــش ب ــن همای ــت: هفتمی گف
ــن  ــا اولی ــراه ب ــالب«، هم ــاب انق ــرآن، کت ــوان »ق ــت عن تح
ــد  ــود. محم ــزار می ش ــتان برگ ــی اس ــهدای قرآن ــادواره ش ی
شــایق ادامــه داد: در جلســه قبلــی، موضوعــات مــورد بحــث 
ــادواره  ــی ی ــت برپای ــه در جه ــای جلس ــف اعض ــاره وظای درب
بــود کــه در پنجمیــن جلســه، دســتگاه ها در راســتای وظایــف 
ــد. وی  ــه کردن ــوت و ضعــف ارائ ــاط ق خــود گزارشــی را از نق
اظهــار کــرد: در ایــن جلســه دســتگاه ها از ظرفیت هــا و 
ــهدای  ــادواره ش ــم ی ــی مراس ــد در برپای ــای جدی توانمندی ه
ــدی  ــت، جمع بن ــد و در نهای ــی را مطــرح کردن ــی، مباحث قرآن
حاصــل شــد. شــایق افــزود: مقــرر شــد هفتمیــن همایــش 
بــزرگ جامعــه قرآنــی اســتان تحــت عنــوان »قــرآن، کتــاب 
انقــالب«، همــراه بــا اولیــن یــادواره شــهدای قرآنــی اســتان 
برگــزار شــود. ایــن مراســم، ۷ بهمــن در محــل مســجد اعظــم 

امامــزاده جعفــر)ع( یــزد برگــزار مــی شــود.

معارف

نگاهی به طرح »موزه و مدرسه«

کیمیای وطن

طــرح »مــوزه و مدرســه« بــا هــدف 
آشــنایی کــودکان و نوجوانــان بــا 
فضــای مــوزه و تاریــخ هنرهــای 
معاصــر در مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــهرداری  سازمان فرهنگی تفریحی ش

اصفهــان برگــزار می شــود. 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، ایــن طــرح کــه از ابتــدای مهرمــاه ســال 
ــف اســتان  ــدارس مختل ــوزان م ــا حضــور دانش آم جــاری و ب
ــوز  ــدادی دانش آم ــا تع ــا ب ــان در حــال اجراســت، روزه اصفه
یــک مدرســه در فضــای مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان بــرای 

ــت.  ــده اس ــزی ش ــا برنامه ری ــن فض ــا ای ــنایی ب آش
ایــن برنامــه بــرای کــودکان بــاالی 6 ســال، یعنــی دانش آمــوزان 
اول ابتدایــی بــه بــاال تــا ســنین نوجوانــی طراحی شــده اســت. 
ــی  ــی واژه های ــا معن ــا ب ــوزان، بچه ه ــدای ورود دانش آم در ابت
چــون مــوزه، تاریــخ، نمایشــگاه، گالــری و هنــر معاصــر روبــه رو 
خواهنــد شــد و از آن هــا پرســش هایی بــرای شــناخت و درک 
بهتــر ایــن کلمــات پرســیده می شــود؛ در ادامــه اگــر موضــوع 
نامفهــوم و غیرقابــل درکــی وجــود داشــته باشــد توســط 
متخصــص و کارشــناس ایــن برنامــه توضیــح داده و شــکافته 
می شــود تــا در فضایــی کودکانــه بــا زبــان کــودک قابــل فهــم 

شــود. 
بحثــی دیگــر کــه کــودکان دربــاره آن ســؤال می پرســند 
مبحــث »هنرمنــد کیســت؟« بــوده کــه بــه خوبــی بــا 
ــودکان روشــن  ــرای ک ــه ب ــی کارشــناس برنام توضیحــات کاف
ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــوزان در م ــور دانش آم ــود. حض می ش
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و موضــوع 
بحــث بــا آن هــا بســتگی بــه نمایشــگاه ها و 6 گالــری موجــود 

در مــوزه دارد.
 دانش آمــوزان در آذرمــاه از ۳ گالــری بــا موضوعــات کاریکاتــور 
عکاســی و خطــوط خامــوش و در نیمــه اول دی مــاه امســال 
ــن  ــت بافته های »کاتری ــح و دس ــوع صل ــا موض ــری ب از 2 گال
 میســان«، بانــوی هنرمنــد فرانســوی، بازدیــد کردنــد و بــا آثــار 
و روش کار ایــن هنرمنــدان آشــنا شــدند. موضــوع مهمــی کــه 
جنبــه فرهنگــی و اجتماعــی نیــز دارد، آمــوزش بازدیــد از آثــار 
ــه  ــث ب ــن بح ــت؛ در ای ــن موزه هاس ــت قوانی ــری و رعای هن
ــار  ــا آث ــه خــود را ب ــه فاصل ــودکان آمــوزش داده می شــود ک ک
ــه آن هــا در مــوزه  هنــری و باســتانی حفــظ و از دســت زدن ب

ــه طــور جــدی خــودداری کننــد. ب
ــاری  ــای آث ــر و تماش ــای معاص ــوزه هنره ــد از م ــی بازدی  ط
ــده  ــد آم ــی پدی ــه روش هنرهــای ســنتی و بومــی ایران ــه ب ک
نگارگــری  دربــاره  را  توضیحــات کافــی  مــوزه  کارشــناس 
گلیم بافــی و طرح هــای ســنتی دیگــر بــه دانش آمــوزان 
ــد. ــد مان ــا نخواه ــرای آن ه ــبهه ای ب ــای ش ــد داد و ج خواه
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ــوی  ــن صف ــید محس ــدس س ــهید مهن ــردار ش ــادواره  س  ی
و شــهدای مهنــدس رزمــی اســتان اصفهــان از 6 بهمن مــاه 

ــا 18 در  ــاعت 15 ت ــه روز از س ــدت س ــه م ب
ــیج  ــئول بس ــود. مس ــزار می ش ــان برگ اصفه
گفت وگــو  در  اصفهــان  اســتان  مهندســی 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: ایــن 
ــید  ــکر س ــردار سرلش ــور س ــا حض ــه ب برنام
یحیــی صفــوی، دســتیار و مشــاور عالــی 
فرمانــده معظــم کل قــوا و ســردار علــی 

فــدوی فرمانــده  نیــروی دریایــی ســپاه، همــراه بــا 
حســینیه  خیمــه  در  آهنگــران   حاج صــادق  مداحــی 
گلســتان شــهدا برگــزار می شــود. مجیــد حمــزه ادامــه داد: 
ــامل  ــود ش ــزار می ش ــادواره برگ ــار ی ــه در کن ــی ک برنامه های
ــرارگاه  ــی ق ــتاوردهای مهندس ــا و دس ــگاه توانایی ه نمایش

خاتم االنبیاســت کــه زمــان آن بــه مــدت ســه روز از 6 
بهمــن تــا 8 بهمــن اســت. وی بیــان داشــت: در کنــار ایــن 
ــی  ــرارگاه مهندس ــره ق ــان خب ــور کارشناس ــا حض ــادواره ب ی
خاتم االنبیــا، دوره هــای آمــوزش تخصصــی بــرای مهندســان 
ــجوی  ــزان دانش ــه از عزی ــود ک ــزار می ش برگ
رشــته مهندســی دعــوت می شــود بــا رجــوع 
بــه ســایت بســیج مهندســی و ســایت نظــام 
ثبت نــام  بــه  اقــدام  اصفهــان  مهندســی 
کننــد. حمــزه بیــان داشــت: یــادواره بــا چهــار 
رونمایــی نیــز همــراه خواهــد بــود: رونمایی از 
ســه مجموعــه انیمیشــن خدمــات مهندســی 
ســردار شــهید مهنــدس صفــوی، کتابی درباره ســردار شــهید 
صفــوی رونمایــی از اپلیکیشــن موبایــل شــهدای مهنــدس 
ــدس  ــهید مهن ــزار ش ــش از ه ــی بی ــامل معرف ــتان ش اس
ــه  ــر و زندگینام ــراه تصاوی ــه  هم ــان ب ــتان اصفه ــی اس رزم

ــوی. ــهید صف ــایت ش ــی از س ــهدا و رونمای ــن ش ای

معــاون صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی ســازمان میــراث  
فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری گفــت: صــادرات 
صنایــع  دســتی کشــور نســبت بــه ســه ســال گذشــته حــدود 
ــا  ــق ب ــور مطل ــن نام ــت. بهم ــه اس ــد افزایش یافت 59 درص
ــع  ــادرات صنای ــزان ص ــدی می ــش ۳6 درص ــه افزای ــاره ب اش

ــته  ــال گذش ــزود: س ــال 9۳ اف ــتی در س  دس
حــدود 1۳ درصــد به رشــد ســال 9۳ و امســال 
نیــز حــدود 10 درصــد بــه مجمــوع ایــن میــزان 
افــزوده شــد. وی بــا بیــان اینکــه در چند ســال 
اخیــر شــاهد رشــد خــوب صنایــع  دســتی در 
کشــور هســتیم، گفــت: تــا رشــد آرمانــی هنــوز 
فاصلــه  داریــم. در چنــد ســال گذشــته نه تنهــا 

ــه  ــه ب ــری شــده، بلک ــع  دســتی جلوگی ــی صنای از رشــد منف
ــه  ــن حــوزه بی وقف ــم و رشــد ای ــت دســت  یافته ای رشــد مثب
اســت. وی رقــم صــادرات صنایــع  دســتی کشــور را در ســال 
گذشــته 180 میلیــون دالر اعــالم کــرد و گفــت: امســال ایــن 
ــا  ــم ت ــه و امیدواری ــش  یافت ــد افزای ــدود 10 درص ــزان ح می

ــور  ــود. نام ــزوده ش ــزان اف ــن می ــه ای ــاری ب ــال ج ــان س پای
مطلــق نــوع ارتبــاط ایــران بــا ســایر کشــورها، وضعیــت 
ــن  ــی و... را در تعیی ــش خصوص ــان، ورود بخ ــادی جه اقتص
میــزان صــادرات صنایــع  دســتی مؤثــر دانســت و ادامــه داد: 
 امیــدوارم بتوانیــم بازارهــای خوبــی در کشــورهای آمریکایــی 
ــا تأکیــد  و اروپایــی بــه دســت بیاوریــم. وی ب
ــردم  ــا فرهنگ ســازی و بســیج م ــه ب ــر اینک ب
ــتی  ــع  دس ــتفاده از صنای ــداری و اس ــه خری ب
 داخلــی، می تــوان زمینــه اشــتغال جوانــان 
را در حــوزه صنایــع  دســتی فراهــم کــرد، گفــت: 
ظرفیــت اشــتغال زایی در حــوزه صنایــع  دســتی 
ــم  ــر ه ــون نف ــه 5 میلی ــد ب ــور می توان در کش
ــات 400  ــزود: در حــال حاضــر اطالع ــق اف ــور مطل برســد. نام
هــزار هنرمنــد کشــور در ســامانه ایــن ســازمان ثبــت  شــده و 
بــه همیــن تعــداد افــرادی هــم هســتند که هنــوز اطالعاتشــان 
در ســامانه ثبــت  نشــده، امــا تاکنــون شناسایی شــدند و فعــال 

هســتند. میــراث

به مدت سه روز در اصفهان برگزار می شود
یادواره شهدای مهندس رزمی استان اصفهان

افزایش صادرات صنایع  دستی کشور

حتما بخوانید!
نگاهی به طرح »موزه و مدرسه«

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 500/95 خواهان آقای اکبر عبد یزدان دادخواستی مبنی بر انتقال سند به 

طرفیت خانم پروانه عابدینی پایین دروازه تقدیم نموده است. وقتی رسیدگی برای ظرف یک هفته 

المکان بودن خوانده  با توجه به مجهول  ابالغ جهت رویت نظریه کارشناسی تعیین گردیده  از  پس 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در خیابان هشت بهشت شرقی ، چهارراه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ 

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

شماره : ۳1۷2۳ / م الف – مدیر دفتر شعبه ۳8 مجتمع شماره سه شوراهای حل اختالف

دادنامه 
کالسه پرونده : 95-619 شماره دادنامه : 816/95 مورخ 95/9/28 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : شرکت تعاونی اعتبار حسنات )درحال تصفیه( با نمایندگی غالمحسین 

مالئی ازیرانی و مرتضی تهرانی و رسول قریشیان )هیئت تصفیه( به نشانی : اصفهان، خ 22 بهمن 

، مجموعه اداری غدیر جنب بانک ملی با وکالت خانم فرحناز کامیابی به نشانی : اصفهان، خ شیخ 

مفید، خ ارباب، جنب شورای حل اختالف، طبقه پایین خوانده : آقای محمد امیریان نائینی فرزند 

به شماره ۳80925 مورخ  المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک  : مجهول  به نشانی  حسن 

9۳/5/28 عهده بانک ملی به مبلغ 11۷/850/000 ریال با احتساب مطلق خسارات دادرسی و خسارت 

قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  حکم  اجرای  زمان  تا  رسید چک  سر  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر 

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

رأی می  به صدور  آتی مبادرت  و بشرح  اعالم  را  اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی 

نماید: )رأی قاضی شورا( 

مالئی  غالمحسین  نمایندگی  با  تصفیه(  )درحال  اعتبار حسنات  تعاونی  دعوی شرکت  در خصوص 

ازیرانی و مرتضی تهرانی و رسول قریشیان )هیئت تصفیه( به طرفیت آقای محمد امیریان نائینی 

فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۳80925 مورخ 9۳/5/28 به مبلغ 11۷/850/000 

ریال به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تقدیمی از ناحیه 

خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات 

مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود 

اقامه و ارائه نکرده است. مستندًا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی 

مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11۷/850/000 ریال بابت 

وجه چک مورد دعوی و مبلغ ۳/981/۳50 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ سررسید چک )9۳/5/28( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره ۳1۷08 / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 95-16۷ شماره دادنامه 1020 مورخ 1۳95/10/11 آمار مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : 1- امین اله نورائی 2- پروین باقری به نشانی : مشتاق دوم ، خ مهر 

، خ مهران ، جنب هنرستان ، طبقه فوقانی ، پالک ۳۷ خوانده : سید امیدرضا اسدیار به نشانی فعال 

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

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای امین اله نورائی و خانم 

پروین باقری بطرفیت آقای سید امیدرضا اسدیار بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد ، تخلیه عین مستاجره، 

مطالبه اجور معوقه از تاریخ 94/11/21 لغایت زمان فسخ و مطالبه اجرت المثل از زمان فسخ قرارداد 

لغایت زمان حکم تخلیه به همراه هزینه و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان ها به استناد 

به یک فقره قرارداد اجاره عادی مدعیت آپارتمان خود را از تاریخ 94/6/21 لغایت 95/6/21 به خوانده 

اجاره داده اند و با حضور درجلسه دادرسی تکمیل اذعان داشته اند با توجه به انقضا مدت قرارداد از 

طریق شورا درخواست تخلیه نموده اند و نهایتًا مطالبه اجور معوقه از تاریخ 94/11/21 لغایت 95/6/21 

و همچنین مطالبه اجرت المثل از تاریخ 95/6/22 به میزان روزانه 1/۳00/000 ریال وفق بند 6-14 

قرارداد را نموده اند . از سوی دیگر خوانده با رویت ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 

جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد را تقدیم 

ننموده و دفاعی هم بعمل نیاورده است. لذا شورا با توجه به خواسته خواهان و نامه شماره ۳0۳۷/95 

ش ج 4 مورخه 95/9/28 شعبه چهار اجرای احکام شورا حل اختالف که حکایت از تخلیه ملک در 

تاریخ 95/9/14 دارد لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 198 ، 515 ، 519 

و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خونده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت ۷ ماه 

اجور معوقه از قرار ماهیانه 20/000/000 ریال و مبلغ 10/۷80/000 ریال بابت 8۳ روز اجرت المثل از قرار 

روزانه 1/۳00/000 ریال طبق بند 14-6 قرارداد فی ما بین به همراه مبلغ 2/480/000 ریال )دو میلیون 

و چهارصد و هشتاد هزار ریال( هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ 95/2/25 لغایت اجرای 

کامل حکم در حق خواهان محکوم می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.  

شماره ۳1۷1۷ / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 42 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده ۳۳0/95 شماره دادنامه 89۳ مورخ 95/9/۳0 مرجع رسیدگی : شعبه ۳9 شورای حل 

اختالف خواهان : علی حمزه ای نشانی: اصفهان، بیمه روستای ونداده ، جنب دهداری ، منزل علی 

حمزه ای خوانده : طهمورث محمدی ُبردَبری به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه اجور معوقه

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

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

نماید: )رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی خواهان علی حمزه ای بطرفیت طهمورث محمد بردبری 

و  ماهیانه چهارمیلیون  مأخذ  به  لغایت 95/۳/۳0  تاریخ 94/9/2۷  از  معوقه  اجور  مطالبه  بخواسته 

هشتصد هزار ریال و اینکه خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته خوانده جمعًا یکصد و بیست و چهار 

میلیون و هشتصد هزار ریال بابت کل اجور از 9۳/6/1 بدهکار شده که مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 

الرهن و مبلغ چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال نیز پرداخت نموده است لذا با کسر مبالغ مبلغ 

سی و یک میلیون و یکصد هزار ریال دیگر بدهکار است و خوانده نیز هیچ دفاعی نکرده و الیحه ای 

مهم ارائه نکرده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد داشته و مستندًا به ماده 198 ق آ.د.م و 515 و 

519 و 522 نظر به محکومیت خوانده به پرداخت سی و یک میلیون و سیصد هزار ریال ۳1/۳00/000 

ریال بابت اجور معوقه و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ یک میلیون و دویست و سی 

و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره ۳1680/ م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه ۳9 حوزه قضائی اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناس 
جمشید   -۳ حسین  فرزند  رمزی  جان  مریم   -2 علیمردان  فرزند  علیمردانی  عبدالعلی   -1 به 

 -10 نسرین   -9 مهوش   -8 مهین   -۷ شهین   -6 شهناز   -5 زهرا   -4 عباس  فرزند  پور  یادگار 

:951011۳65۳50145۳شماره  نامه  شماره  عباس  فرزندان  پور  یادگار  همگی  شهال   -11 نرگس 

به  نظر   1۳95/10/28 : تنظیم  تاریخ   950216: بایگانی شعبه  پرونده:950998۳65۳500208 شماره 

اینکه در پرونده 950216 ح ۳ شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری فالورجان موضوع دعوی خانم 

پروین نادری فرزند نجف قلی به طرفیت آقایان 1-  عبدالعلی علیمردانی فرزند علیمردان 2- مریم 

جان رمزی فرزند حسین ۳- جمشید یادگار پور فرزند عباس 4- زهرا 5- شهناز 6- شهین ۷- مهین 

8- مهوش 9- نسرین 10- نرگس 11- شهال همگی یادگار پور فرزندان عباس  مبنی بر تقاضای صدور 

حکم بر محکومیت خواندگان به انتقال سند یک باب منزل مسکونی واقع در شرکت گاز کوچه شقایق 

پ ۷ و هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال پس از صدور قرار کارشناسی کارشناس نظریه 

خود را ارائه نموده است ؛ لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده ۷۳ ق.آ.د.م با توجه به اینکه خواندگان 

بنا بر اعالم خواهان مجهول المکان می باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان ظرف مهلت 

یک هفته از تاریخ نشر آگهی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود 

با وصول نظریه کارشناسی از مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبی نفیا یا اثباتا در رابطه با نظریه 

کارشناسی دارند کتبا ارایه نمایند. این آگهی به منزله ابالغ تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان 

مانع از ادامه رسیدگی نیست./ 

دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  م   /911: شماره 

شهرستان فالورجان – اکبر توکلی 

دادنامه 
کالسه پرونده : 950055 مرجع رسیدگی : شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان : علیرضا زاهدی : 

اصفهان، کوی ولی عصر ، خ نیایش ، کوثر ۳، پ ۷8 خواندگان : 1- محمود جوکار تبار 2- علی اکبر 

اعضا شورا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  المکان شورا  موفق هر دو مجهول 

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

خصوص دعوی آقای علیرضا زاهدی به طرفیت آقایان 1- محمود جوکار تبار 2- علی اکبر موفق به 

خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره ۳9061815 به عهده 

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

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون 

تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو 

تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۳/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)1۳95/1/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 

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

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

شماره : ۳۳046/ م الف – قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
عابدی  رضا   : خواهان  اختالف  حل  شورای  یازدهم  شعبه   : رسیدگی  مرجع   951011 پرونده  کالسه 

فشارکی به نشانی : اصفهان، بازار باغ قلندرها ، جنب سرای ستوده خوانده : ماشاهللا محمودی به 

اعضا شورا ختم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  المکان شورا  مجهول  نشانی 

در  اختالف(  )رأی شورای حل  نماید.  رأی می  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 

خصوص دعوی آقای رضا عابدی فشارکی به طرفیت آقای ماشاهللا محمودی به خواسته مطالبه مبلغ 

15/890/000 ریال وجه چک به شماره های 61۳462 و 61۳460 و61۳461 و 61۳4۷1 به عهده بانک 

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

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

وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

است لذا دعوی خواهان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳10 و ۳12 قانون تجارت و 198 و 515 

و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/890/000 ریال 

بابت اصل خواسته و ۷۳۷/250 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی به مبلغ 120/000 ریال 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/۳/۳0 و 94/12/12 و 

95/2/10 و 94/12/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 

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

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

شماره : ۳۳041 / م الف – قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
بیست  شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/4/28 مورخ   4۳۳  : دادنامه  شماره   916-94  : پرونده  کالسه 

 ، آئینه خانه  بلوار  : اصفهان،  وششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کاردانپور نشانی 

نبش جهانگیر خان قشقایی ، ساختمان قشقایی ، ط 5 وکیل : عزت اله محسنی نشانی : اصفهان، 

: محمد علی  ، ط 2 خوانده  ، پ 24  اتوبوس، سمت چپ  ایستگاه  ، پشت  بهمن  بزرگمهر، 22  خ 

بیگی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

آتی  بشرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  مشورتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید : )رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست محسن کاردانپور به وکالت 

عزت اله محسنی به طرفیت محمد علی بیگی بخواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه دو فقره 

سفته / چک به شماره های 1- 058020۳1 مورخ 92/8/۳0 2- 0580204۷ مورخ 9۳/1/۳0 عهده 

بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 

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

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

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

به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳15، ۳10، ۳09، ۳0۷، 249 قانون 

تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت سیصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 1/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 

به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ 

شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۳0۳5/ م الف – قاضی شعبه بیست و ششم شورای حل اختالف اصفهان – زهرا عابدینی

دادنامه 
کالسه پرونده : 950۷0۳ شماره دادنامه : 1598-95 مورخ 95/9/۳0 مرجع رسیدگی : شعبه 9 شورای 

حل اختالف خواهان : شراره شیرازی نشانی : کهریزسنگ، خ 1۳، فرعی سوم ، بن بست حسنات، 

پالک ۳4۳ وکیل : مریم جهانبخش نشانی : اصفهان، خ چهارباغ باال، خ نیکبخت ، بعد از دادگستری ، 

جنب کوچه خدابنده ، پالک ۳4، طبقه همکف، زنگ دوم خوانده : حسین کنگاورچی، نشانی : مجهول 

اعضا شورا ختم  نظریه ی مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  : مطالبه  المکان خواسته 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.)رأی قاضی شورای حل اختالف( 

در خصوص دعوی آقای شراره شیرازی با وکالت مریم جهانبخش به طرفیت آقای حسین کنگاورچی 

به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 1۳0685/2۳ / 1540 به عهده بانک 

ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

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

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

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

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳10 و 

۳1۳ قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۳/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/25( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

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

شماره : ۳298۷ / م الف – قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1۳95/10/14  : تنظیم  تاریخ   95099۷0۳51۳01566  : دادنامه  شماره 

9509980۳51۳00495 شماره بایگانی شعبه : 95055۷ پرونده کالسه 9509980۳51۳00495 شعبه 

1۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای محمدرضا نوش 

مهر فرزند رجبعلی با وکالت آقای مجید خسروی فرزند منصور به نشانی اصفهان، خ شیخ بهایی، 

بعد از دارالقران جنب گز مظفری ، طبقه فوقانی ، نمایشگاه اتومبیل قصر دفتر وکالت ایثار، همراه 

091۳218258۷ و آقای فریبرز حبیبی فرزند رضا به نشانی : اصفهان، چهارباغ باال ، جنب باشگاه 

کارگران ، بن بست ابن سینا، مجتمع اداری ، سینا ، ط 1، واحد 8 خواندگان: 1- آقای شهرام نصر 

اصفهانی 2- آقای حسن نصر اصفهای همگی به نشانی اصفهان، خ کاشانی، خ آذر مهر، کوچه شماره 

۳، بن بست انقالب ، پالک 1۷ خواسته ها : 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت گردشکار : 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 

)رای دادگاه( در خصوص دعوی محمد رضا نوش مهر با وکالت مجید خسروی و فریبرز حبیبی به 

طرفیت شهرام نصر اصفهانی بخواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی روزانه 

یک میلیون ریال از تاریخ 91/6/5 لغایت اجرای دادنامه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

با توجه به  محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و قرارداد شماره 5۷626 مورخ 91/4/5 و 

اینکه خوانده متعهد گردیده مطابق تبصره 2 ماده ۳ قرارداد موضوع قرارداد را در مورخ 91/6/5 به 

خواهان تحویل نماید و در صورت عدم تحویل و عدم انجام تعهد قراردادی مطابق بند ۷-6 قرارداد 

روزانه یک میلیون ریال بپردازد و خوانده نسبت به انجام تعهدات قراردادی اقدام نکرده است و خوانده 

علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که موثر در دعوی 

باشد از خود بعمل نیاورده است و با توجه به دادنامه صادره از سوی شورای حل اختالف شعبه 25 

به شماره 806 مورخ 94/10/28 و دادنامه شماره 60۳ مورخ 9۳/۷/28 همان شعبه و دادنامه شماره 

94099۷0۳51۳00111 مورخ 92/2/4 شعبه 1۳ حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 95099۷0۳51000100 

شعبه دهم حقوقی اصفهان دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 

و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

و  قراردادی(  تعهد  )اجرای  دادنامه  اجرای  زمان  تا  تاریخ 91/6/5  از  ریال  میلیون  یک  روزانه  مبلغ 

پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 

به  توجه  با  قراردادی  تعهدات  انجام  عدم  از  ناشی  خسارت  مطالبه  بخواسته  اصفهانی  نصر  حسن 

محتویات پرونده و اینکه درمانحن فیه دعوی متوجه خوانده نمی باشد لذا دادگاه به استناد بند 4 

ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید.رای صادره در 

مورد شهرام نصر اصفهانی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 

پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان می باشد ودر 

مورد قراررد دعوی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد. /ک

شماره : ۳29۷5 / م الف – رئیس شعبه 1۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اسداله طاوسی

سا
س: ر

عک
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

َلسُت ُاِحّبُ أن أَرى الّشاّبَ ِمنُکم إاّل غاِدیًا فی حاَلیِن: إّما 

مًا. عاِلمًا أو ُمَتَعّلِ

دوست ندارم جوانی از شما ]شیعیان[ را جز بر دو گونه 

ببینم: دانشمند یا دانشجو.

امالی طوسی، ص303

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادث

 کشف بیش از 200 کیلوگرم 

مواد افیونی در اصفهان
ــتان در  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی مام
 بازرســی از یــک دســتگاه کامیــون بــاری 248 کیلــو 
و 900 گــرم مــواد افیونــی را کشــف و یــک ســوداگر مــرگ 

ــتگیر کردند. را دس
ــر کریمــی، معــاون اجتماعــی پلیــس  ســرهنگ جهانگی
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
گفــت: مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان 
ــدر  ــواد مخ ــه ای م ــی حرف ــک قاچاقچ ــدند ی ــع ش مطل
ــرق  ــی را از ش ــواد افیون ــه م ــک محمول ــر دارد ی در نظ
ــوع  ــی موض ــه بررس ــد ک ــان کن ــهر اصفه ــور وارد ش کش
ــرار  ــان ق ــس اصفه ــتور کارپلی ــژه در دس ــورت وی ــه ص  ب

گرفت.
ــرد قاچاقچــی را در  ــون، ف ــوران کامی ــه داد: مام وی ادام
یکــی از ورودی هــای شــرقی اســتان اصفهــان شناســایی 
و متوقــف کردنــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در 
 بازرســی از کامیــون مقــدار 104 کیلــو و 600 گــرم تریــاک 
و 144 کیلــو و 300 گــرم حشــیش کــه در اتــاق بــار 

کامیــون جاســاز شــده بــود، کشــف شــد.
ســرهنگ کریمــی افــزود: در ایــن خصــوص یک ســوداگر 
مــرگ دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر 

مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.

 کشف 14 هزار لیتر شیر فاسد 

در الیگودرز
ــف  ــودرز« از توقی ــتان »الیگ ــی شهرس ــده انتظام فرمان
یــک دســتگاه کامیــون تانکــردار و کشــف 14 هــزار لیتــر 

ــر داد. شــیر فاســد خب
ــگار پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ  ــه گــزارش خبرن ب
خدارحــم ذلقــی گفــت: مامــوران ایســت و بازرســی 
»خمــه الیگــودرز«، حیــن کنتــرل خودروهــای عبوریبــه 
ــون شــدند و آن را  ــون تانکــردار مظن یــک دســتگاه کامی
توقیــف کردنــد.وی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از خــودرو 
مذکــور مشــخص شــد ایــن خــودرو حامــل 14 هــزار لیتر 
ــن خــودرو قصــد  ــده ای ــزود: رانن شــیر فاســد اســت، اف
ــی  ــتان های جنوب ــه اس ــیر را ب ــدار ش ــن مق ــال ای انتق
ــتگیر  ــس دس ــوران پلی ــط مام ــه توس ــت ک ــور داش کش
ــاح  ــع ذی ص ــه مراج ــی، ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س و ب

معرفــی شــد.

ـــمـــاره 350 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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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

ــن  ــا آخری ــان ب ــان، همزم ــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
ــرمایه گذار  ــان و 102 س ــهری اصفه ــت ش ــم مدیری ــاری، تی ــال ج ــاه س  روز دی م
ــر  ــت برت ــان کیفی ــی از نش ــوان رونمای ــت عن ــتی تح ــتین بار در نشس ــرای نخس ب
پروژه هــای مشــارکتی شــرکت کــرده و بــه بیــان دیدگاه هــا و نظــرات خــود دربــاره 

ــد. ــی پرداختن ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــارکتی و س ــای مش پروژه ه
لزوم ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری در همه رده های مدیریت شهری

رضــا امینــی، رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان، در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه نــگاه شــهرداری طــی ســال های اخیــر توســعه مشــارکت های مردمــی 
در راســتای توســعه فضاهــای شــهری بــوده اســت، اظهــار کــرد: نــگاه جدیــدی بــر 
ــر آن اســت کــه  ــگاه ســعی ب مدیریــت شــهری اصفهــان حاکــم شــده؛ در ایــن ن

منافــع همــه شــهروندان و ســرمایه گذاران مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی افزایــش کیفیــت زندگــی شــهروندان را نتیجــه مشــارکت بخــش خصوصــی بــا 
شــهرداری دانســت و افــزود: نــگاه حاکمیــت بــه بخــش خصوصــی بایــد نگاهــی 
موثــق، بســیط و بــا ســعه صــدر بــاال باشــد و چنانچــه ایــن امــر محقــق نشــود، بــه 

طــور حتــم جــذب ســرمایه نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
ــه اینکــه ایجــاد جاذبه هــای  ــا اشــاره ب رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب
ســرمایه گذاری بایــد در همــه رده هــای مدیریــت شــهری مشــاهده شــود، اضافــه 
ــه ورود  ــند ک ــی برس ــاور جمع ــن ب ــه ای ــد ب ــز بای ــف نی ــتگاه های مختل ــرد: دس ک
ــن  ــد ای ــر چن ــه اداره شــهر ضــروری اســت؛ ه ــرای کمــک ب  بخــش خصوصــی ب

ورود نیز نیاز به ملزوماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تســهیل فرآیندهــای اداری بــرای ســرمایه گذاران ضمــن حفــظ شــان و جایــگاه 
ــود  ــنهاد می ش ــتا پیش ــن راس ــزود: در ای ــت و اف ــم دانس ــری مه ــهروندان را ام ش
ایــن موضــوع درخصــوص فعالیــت  بــرای  برنامه ریــزی جــدی و مجزایــی 

ســرمایه گذاران تدویــن شــود.
ــود  ــرمایه گذاران وج ــرای س ــی ب ــگاه تضمین ــد ن ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب امین
داشــته باشــد، اضافــه کــرد: همــه بایــد بپذیرنــد کــه بخــش خصوصــی بایــد وارد 
فعالیت هــای شــهری شــود؛ در غیــر ایــن صــورت در آینــده ای نزدیــک بــه نقطــه 

ــیم. ــهری می رس ــعه ش ــی در توس تاریک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری وظیفــه مــردم داری دارد، ابــراز داشــت: 
ــا افزایــش جمعیــت، رشــد فضاهــای شــهری را نیــز  شــهرداری بایــد متناســب ب

ــد.  ــرار ده ــه ق ــورد توج م
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در ادامــه بــه لــزوم رعایــت زمانبنــدی از 
ــی  ــد در مدت زمان ــزود: ســرمایه گذاران بای ــرد و اف ســوی ســرمایه گذاران اشــاره ک
ــه در  ــرا ک ــانند؛ چ ــرداری برس ــه بهره ب ــود را ب ــای خ ــد پروژه ه ــام می کنن ــه اع ک

ایــن زمینــه شــهرداری بایــد پاســخگوی شــهروندان باشــد.

توسعه پایدار شهری نتیجه اعتماد بخش خصوصی به شهرداری است 
ــن  ــور ای ــان، حض ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن ــت، مه ــن نشس ــه ای در ادام
تعــداد ســرمایه گذار در کنــار شــهرداری را نشــان از اعتمــاد بخــش خصوصــی بــه 
ــا ارزش اســت  ــر بســیار ب ــن ام ــن ای ــرای م ــرد: ب ــار ک شــهرداری دانســت و اظه
ــدار شــهر  ــه شــهرداری اعتمــاد کــرده و مــا را در توســعه پای کــه ســرمایه گذاران ب

ــد. ــی می کنن ــان همراه اصفه
ــا دیگــر دســتگاه های  ــا بیــان اینکــه  جنــس ســرمایه گذاری در شــهرداری ب وی ب
ــتانداری  ــه در اس ــی ک ــات مختلف ــه داد: در جلس ــت، ادام ــاوت اس ــی متف اجرای
بــا  دســتگاه ها  دیگــر  مشــارکتی  پروژه هــای  از  بســیاری  می شــود،  برگــزار 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــس از ســال ها اجــرا نشــده و ای بخــش خصوصــی پ

شــهرداری ها اســتقبال خوبــی از ســرمایه گذاران ایــن بخــش می شــود.
شــهردار اصفهــان در ادامــه بــه بعضــی از خصوصیــات و ویژگی هــای شــهر اصفهــان 
اشــاره کــرد و گفــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــهر اصفهــان از شــخصیتی 
اســطوره ای و تاریخــی برخــوردار اســت و از ایــن رو ســرمایه گذاری در ایــن شــهر 
بــا توجــه بــه هویــت تاریخــی کــه دارد، کار ســختی اســت و بایــد بــا حساســیت در 

ایــن زمینــه در شــهر اصفهــان گام برداشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث ســرمایه گذاری در شــهرداری اصفهــان مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه و بــا تشــکیل مدیریــت ســرمایه گذاری جــدی گرفتــه شــده، افــزود: بــر 
ایــن اســاس مــا در ایــن بخــش در اول راه هســتیم و ممکــن اســت در ایــن زمینــه 
ــا همــکاری بخــش خصوصــی می توانیــم  ــه مــا وارد باشــد کــه ب انتقاداتــی نیــز ب

بــه خوبــی از مشــکات عبــور کنیــم.
ــه  ــژاد در ادامــه آمــاری هــم از ســرمایه گذاری های بخــش خصوصــی ارائ جمالی ن
ــان  ــارد توم ــزار و 110 میلی ــک  ه ــش از ی ــا 94 بی ــال 1385 ت ــت: از س داد و گف
ــال  ــه در س ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــام ش ــان انج ــهر اصفه ــرمایه گذاری در ش س
جــاری نیــز ایــن رقــم بــه بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری در شــهر 
اصفهــان رســیده و بــا توجــه بــه پیشــنهاداتی کــه اخیــرا ارائــه شــده، ایــن میــزان 

ــد. ــان می رس ــارد توم ــزار میلی ــه 6 ه ــال ب ــرمایه گذاری امس س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه اراده همــکاری بــا بخــش خصوصــی در تیــم 
مدیریــت شــهری اصفهــان وجــود دارد، اضافــه کــرد: البتــه ایــن امــر را می پذیریــم 
کــه بعضــی از قوانیــن و اهرم هایــی کــه دســت انداز ســرمایه گذاری در شــهر 

اصفهــان هســتند، وجــود دارد و مــا از ایــن اتفاقــات متاثــر هســتیم.

سبد متنوعی از پروژه های مشارکتی برای سرمایه گذاران فراهم شده است
جمالی نــژاد همچنیــن در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهرداری اصفهــان 
ســبد متنوعــی از پروژه هــای مشــارکتی بــرای ســرمایه گذاران تعریــف شــده 
ــج  ــزرگ و پن ــای ب ــر هتل ه ــان از فق ــهر اصفه ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت و ب اس
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــتا بای ــن راس ــرد: در ای ــد ک ــرد، تاکی ــج می ب ــتاره رن س
کــه مــا از ســرمایه گذاران نیــز انتظــار خاقیــت و نــوآوری داریــم و انتظــار 
ــل  ــادی عم ــز همچــون بســاز بفروشــان ع ــان نی ــم ســرمایه گذاران در اصفه  نداری

کنند.
ــد  ــان کلی ــا را در اصفه ــد کان طرح ه ــرمایه گذاران بای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بزننــد، گفــت: بایــد ســرمایه گذاران پروژه هایــی در دســتور کار قــرار دهنــد 
ــی از  ــرایط خاص ــاس ش ــن اس ــر ای ــد. ب ــان باش ــهر اصفه ــواره ش ــد و ق ــه در ق ک
ــان  ــوزه ســرمایه گذاری شــهر اصفه ــدی در ح ــد جدی ــاد و رون ســرمایه گذاری ایج
ــدای راه جــذب ســرمایه گذاری هســتیم  ــه در ابت ــی ک ــاز شــده اســت. از آنجای آغ
ــه  ــز از روحی ــت شــهری نی ــه مدیری ــه البت ــا وارد اســت ک ــر م ــادی ب ــای زی نقده

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــری باالی نقدپذی
25هــزار فرصــت شــغلی جدیــد، نتیجــه همــکاری بخــش خصوصــی بــا شــهرداری 

اصفهــان
مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری  امــور  مدیــر  حســام نژاد،  مرتضــی  ســید 
همــکاری  از  آمــاری  نشســت  ایــن  ادامــه  در  نیــز  اصفهــان،  شــهرداری 
ســرمایه گذاران بــا شــهرداری اصفهــان ارائــه داد و گفــت: یــک هــزار و 110 میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــا همــکاری شــهرداری اصفهــان انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــزان ســرمایه گذاری، ایجــاد 7 هــزار واحــد مســکونی ــن می ــج ای ــزود: نتای  وی اف

تجــاری، رفاهــی، درمانــی، ایجــاد 25 هــزار شــغل جدیــد و در نهایــت امــرار معــاش 
بیــش از 100 هــزار نفــر از شــهروندان اصفهــان از ایــن همــکاری بــوده اســت.

ــاره  ــا اش ــان وی ب ــهرداری اصفه ــارکت های ش ــرمایه گذاری و مش ــور س ــر ام مدی
ــرمایه گذاری  ــان س ــارد توم ــغ 800 میلی ــاری مبل ــال ج ــه س ــه در 9 ماه ــه اینک ب
ــن روزهــا در  ــه کــرد: ای ــرارداد امضــا شــده اســت، اضاف ــان ق در شــهرداری اصفه
ــادی  شــرایطی کــه بحــران اقتصــادی در کشــور حاکــم اســت، ســرمایه گذاران زی

ــد. ــی کرده ان ــام آمادگ ــان اع ــت در اصفه ــرای فعالی ب
ــی  ــارکت های مردم ــوزه مش ــازی در ح ــه برندس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام نژاد ب  حس

و ســرمایه گذاری در شــهرداری اصفهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و امــروز نیــز از 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــده توس ــای سرمایه گذاری ش ــر پروژه ه ــت برت ــان کیفی نش
رونمایــی شــد، بیــان داشــت: ایــن نشــان بــه دو تــا ســه ســال زمــان نیــاز دارد تــا 

در اذهــان عمومــی جــا بیفتــد و بیانگــر اجــرای کیفــی پروژه هــا باشــد.
ــت  ــش کیفی ــی در بخ ــروژه مطالعات ــر 15 پ ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــرار دارد ــتور کار ق ــان در دس ــهرداری اصفه ــارکتی ش ــای مش ــه پروژه  ه ــی ب  بخش

ــگاه  ــان، دانش ــی اصفه ــگاه های صنعت ــکاری دانش ــا هم ــا ب ــن پروژه ه ــت: ای گف
ــت. ــام اس ــال انج ــاد در ح ــگاه نجف آب ــر و دانش ــگاه هن ــان، دانش اصفه

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــارکت های ش ــرمایه گذاری و مش ــور س ــر ام مدی
ــن، ســیمین  ــام زری ــای مشــارکتی ســه مق ــت پروژه ه ــرای نشــان کیفی ــه ب  اینک
 و برنــز را در نظــر گرفته ایــم، بیــان داشــت: پروژه هایــی کــه نشــان زریــن 

را دریافت می کنند، دارای 18 ماه ضمانت نامه هستند.
در ادامــه ایــن نشســت برخــی از ســرمایه گذاران و مشــارکت کنندگان بخــش 
خصوصــی بــه بیــان دیــدگاه و نظــرات خــود دربــاره مشــکات و راهکارهــای پیــش 

ــد.  رو پرداختن
ایــن ســرمایه گذاران ضمــن تشــکر از اقدامــات شــهرداری در راســتای حمایــت از 
ــی در جهــت  ــان را کمــک بســیار خوب بخــش خصوصــی، مدیریــت شــهری اصفه

ــع ســرمایه گذاران، شــهرداری و شــهروندان دانســتند. ــظ مناف حف
ــون  ــم اکن ــهری ه ــت ش ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــرمایه گذاران ب ــن س ــی از ای یک
تاش هــای بســیاری در جهــت حمایــت از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
ــان  ــهردار اصفه ــژاد، ش ــای جمالی ن ــال آق ــور مث ــه ط ــزود: ب ــت، اف ــته اس داش
ــرده  ــدا ک ــور پی ــامت حض ــهرک س ــروژه ش ــود در پ ــان خ ــا معاون ــه ب ــر هفت  ه
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــوع از جمل ــن موض ــه ای ــد ک ــع می کنن ــکات را مرتف و مش

ــد. ــام می دهن ــزان انج ــن عزی ــه ای ــت ک ــمندی اس ــیار ارزش بس
ــن  ــا ای ــد داشــتند ب ــن نشســت تاکی ــه ای ــر از ســرمایه گذاران در ادام برخــی دیگ
حمایت هــا هــم اکنــون زمــان کار بــرای شــهر اصفهــان فراهــم شــده اســت؛ چــرا 
کــه مشــکات گذشــته مرتفــع شــده و پــل ارتباطــی بســیار مناســبی بــرای تحــرک 
و پویایــی بخــش خصوصــی در اجــرای پروژه هــای مختلــف شــهری ســاخته شــده 

اســت.
ــی و همــکاری  ــار هــم قــرار گرفتــن ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی و همدل کن
آنــان بــرای اجــرای ابرپروژه هــای بــزرگ شــهر اصفهــان از جملــه بعضــی دیگــر از 

اظهــارات ایــن ســرمایه گذاران  بــود کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد.
گفتنــی اســت در پایــان جلســه از لوگــوی نشــان کیفیــت برتــر پروژه هــا رونمایــی 

شــد.

در نشست رونمایی از نشان کیفیت برتر پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان مطرح شد:

 پیش بینی سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال جاری

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

»بــه اطــاع می رســاند بــه دنبــال عــدم وصــول مطالبــات مالــی ایــن بیمارســتان از ســازمان تأمیــن اجتماعــی و جهــت پیشــگیری از هرگونــه 
خدشــه در کیفیــت و کمیــت ارائــه خدمــات بــه آحــاد مــردم شــریف، از تاریــخ 2 بهمن مــاه ســال 95 تــا اطــاع ثانــوی بیمه شــدگان تحــت 
پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی، می تواننــد جهــت اســتفاده از خدمــات بیمــه ای بــه بیمارســتان های دکتــر شــریعتی و دکتــر غرضــی 
اصفهــان، فاطمه زهــرا)س( نجف آبــاد یــا ســایر مراکــز تابعــه آن ســازمان مراجعــه کننــد و در صــورت تمایــل بــه دریافــت خدمــت در ایــن 
ــر اســاس  ــا ب ــه  صــورت نقــدی و ی ــن اجتماعــی ب ــی شــامل ســهم ســازمان تأمی ــدرج در صورت حســاب نهای بیمارســتان، هزینه هــای من
ــا در  تعرفــه دولتــی از بیمه شــدگان محتــرم دریافــت خواهــد شــد و مراجعــان محتــرم می تواننــد جهــت وصــول وجــوه پرداختــی خــود ب

دســت داشــتن صورت حســاب بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی مراجعــه کننــد.«
ایــن اطاعیــه  ای اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان صــادر کــرده اســت؛ بــر اســاس آن، از 2 بهمــن قــرارداد ایــن بیمارســتان ها 
بــا تأمیــن اجتماعــی بــه حالــت تعلیــق درخواهــد آمــد؛ هــر چنــد در شــهرهای دیگــر ایــن تهدیدهــا کاری از پیــش نبــرد، ولــی ظاهــرا ایــن 

بــار در اصفهــان، قضیــه جــدی اســت.
حوزه سالمت

بــدون شــک یکــی از مهم تریــن خدمــات بــه جامعــه در حــوزه ســامت، اجــرای طــرح بــزرگ تحــول نظــام ســامت اســت کــه موجبــات 
رضایتمنــدی را در بیــن مــردم بــه وجــود آورده اســت. ایــن طــرح بــا تــاش و همــت جهــادی دســت اندرکاران آغــاز شــده و بــه لطــف خداونــد 
متعــال بــه کار خــود ادامــه داده اســت؛ امــا توســعه خدمــات ســامت، دسترســی عادالنــه مــردم بــه ایــن خدمــات و کاهــش پرداختی هــای 
مــردم کــه قســمتی از اهــداف ایــن طــرح اســت، بــدون وصــول مطالبــات بیمــه ای و پایبنــدی بیمه هــا بــه تعهــدات خــود بــا چالش هــای 

جــدی و بزرگــی مواجــه خواهــد شــد.
اجرای طرح به صورت پلکانی

ــدای طــرح تحــول  ــه اســت: از ابت ــن رابطــه گفت ــان، در ای ــوم پزشــکی اصفه ــط  عمومــی دانشــگاه عل ــور، سرپرســت رواب ــوش جهان پ کیان
ســامت، وزارت رفــاه و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر ســر میــزان تعرفه هــا و پوشــش خدمــات و جبــران هزینه هــای آن توافقاتــی کردنــد 

و بــه ایــن ترتیــب طــرح تحــول ســامت آغــاز شــد.
وی افــزود: ولــی متأســفانه تأمیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه مشــکات ســاختاری کــه دارد یــا هــر دلیــل دیگــری بــرای تخصیــص ســهم 
درمــان از محــل حــق  بیمه هــا، اقدامــات الزم و کافــی را انجــام نــداده و درنتیجــه حــدود یک ســال اســت کــه پرداخــت ایــن ســازمان بــه 
ــا وقفــه و تأخیــر مواجــه شــده و چندیــن هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات دانشــگاه های  ــوم پزشــکی سراســر کشــور ب دانشــگاه های عل

ــوم پزشــکی و بیمارســتان های تابعــه آن هــا پرداخــت نشــده اســت. عل
بــه گفتــه جهان پــور بــا ایــن حــال خدمــات بــه بیمــاران ارائــه می شــود و اســناد آن هــم بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه شــده؛ ولــی 

ایــن ســازمان، مطالبــات را وصــول نکــرده اســت.
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: االن نزدیــک بــه 10 مــاه اســت کــه مــا نتوانســته ایم کارانــه 
ــی  ــی و شــرکت های پشــتیبانی هــم باق ــی و تجهیزات ــات شــرکت های داروی ــم. از طــرف دیگــر مطالب پزشــکان و پرســتاران را پرداخــت کنی
مانــده کــه مــا موفــق بــه پرداخــت آن هــا نشــده ایم کــه ایــن مســئله باعــث شــده ایــن شــرکت ها هــم در آســتانه ورشکســتگی قــرار بگیرنــد.

وی ادامــه داد: بنــا بــر وظیفــه ذاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و بیمارســتان ها، ایــن طــرح بــه صــورت پلکانــی اجــرا خواهــد شــد. بــه ایــن 
ترتیــب کــه در قــدم نخســت از میــان 37 بیمارســتان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، 4 بیمارســتان در شــهر اصفهــان وارد ایــن طــرح 
ــد ــن مراجعــه کن ــه بیمارســتان های الزهــرا، فیــض، چمــران و امی ــه ب ــاه هــر بیمــاری ک ــدم اول از 2 بهمن م ــن در ق ــد شــد. بنابرای  خواهن

ــخ  ــن تاری ــه از ای ــن اجتماعــی اطاع رســانی شــده ک ــه بیمه شــدگان ســازمان تامی ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــه خواهــد شــد ب ــاکان پذیرفت کم
ــه بیمارســتان های خــود  ــا ب ــرای دریافــت خدمــت ی ــد ب ــه حالــت تعلیــق درآمــده و می توانن ــا ســازمان تامیــن اجتماعــی ب قــرارداد مــا ب

ــا اینکــه صورت حســاب خدمــات  ایــن ســازمان مراجعــه  کننــد ی
ــرده و  ــدا پرداخــت ک ــی نق ــه دولت ــر اســاس تعرف ارائه شــده را ب
ــه و  ــه ســازمان مربوطــه ارائ پــس از آن ایــن صورت حســاب را ب

مبلــغ الزم را دریافــت کننــد.
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــن  ــرای ای ــان ب ــهر اصفه ــط ش ــرد: در گام اول فق ــان ک خاطرنش
طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ایــن انتخــاب بــه ایــن دلیــل 
ــی  ــریعتی و غرض ــتان ش ــان دو بیمارس ــهر اصفه ــه در ش ــوده ک ب
کــه متعلــق بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی هســتند، وجــود دارنــد. 
ــت،  ــان اس ــک اصفه ــه نزدی ــاد ک ــهر نجف آب ــور در ش ــن ط همی
بیمارســتان فاطمــه زهــرا)س( وجــود دارد و بنابرایــن اگــر بیمــاری 
ــورت  ــه ص ــا ب ــتان های م ــه در بیمارس ــد ک ــته باش ــل نداش تمای
ــی  ــن اجتماع ــتان های تامی ــن بیمارس ــه ای ــود، ب ــان ش آزاد درم
دسترســی دارد و مشــکلی بــرای بیمــاران به وجــود نخواهــد آمــد.

تأمین اجتماعی 10 ماه تأخیر در پرداخت مطالبات دارد
حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــه  ــک ب ــا گفــت: نزدی ــگار م ــا خبرن ــو ب اســامی، هــم در گفت وگ
ــه  ــودش را ب ــات خ ــی مطالب ــن اجتماع ــه تأمی ــت ک ــاه اس 10 م

ــت. ــه اس ــکی نپرداخت ــوم پزش ــگاه های عل دانش
عابــدی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر تأمیــن اجتماعــی 10 مــاه 
ــه  ــات ب ــن مطالب ــر ای ــه اگ ــات دارد ک ــت مطالب ــر در پرداخ تأخی
ــرات  ــن تأخی ــم ای ــتیم بگویی ــا می توانس ــود، م ــاه ب ــزان 5 م می
بــه  دلیــل افزایــش دوبرابــری هزینه هاســت؛ ولــی اکنــون فقــط 
ــل  ــی از عوام ــط یک ــا فق ــش هزینه ه ــم افزای ــم بگویی می توانی

اســت و قطعــا عوامــل دیگــری هــم وجــود دارد. البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه کوتاهــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مربــوط بــه اســتان 
ــن مشــکل مواجــه هســتند. ــا ای ــوم پزشــکی ب ــن کوتاهــی در ســطح کشــور اســت و همــه دانشــگاه های عل نیســت و ای

عابــدی بــا توضیــح درخصــوص جلســه ای کــه پنجشــنبه بــا حضــور نماینــدگان دو طــرف برگــزار شــده، گفــت: مــن پنجشــنبه و پــس از اینکــه 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان اطاعیــه ایــن دانشــگاه را بــه مــن نشــان داد، در جریــان ایــن مســئله قــرار گرفتــم و در جلســه ای 
ــی  ــن اجتماع ــی تامی ــات درمان ــر خدم ــور مدی ــر اعتصام پ ــان، دکت ــوم پزشــکی اصفه ــس دانشــگاه عل ــری رئی ــر اصغ ــا حضــور دکت ــه ب  ک

و معاون سیاسی استاندار اصفهان حضور داشتند، صحبت های دوطرف مطرح شد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی از تمــاس اعتصام پــور بــا دکتــر نوربخــش خبــر داد و گفــت: در همیــن جلســه دکتــر 
ــا دکتــر نوربخــش، رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی تمــاس گرفــت کــه دکتــر نوربخــش اعــام کــرد بــه دلیــل اینکــه مــا  اعتصام پــور ب
از دولــت طلبــکار هســتیم و دولــت هنــوز مطالبــات خــودش را بــه مــا نپرداختــه، مــا هــم نمی توانیــم پرداختــی بــه دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی داشــته باشــیم. البتــه مــن گفتــم کــه ایــن حــرف قابــل قبــول نیســت و شــما بایــد مســائل خودتــان بــا دولــت را در همــان ســطح 
دولــت حل وفصــل کنیــد. عابــدی معتقــد بــود اگــر همیــن رویــه ادامــه پیــدا کنــد، مجبــور خواهــد شــد کــه ســوالش را بــه صــورت رســمی در 

مجلــس از وزیــر بپرســد؛ چــرا کــه ایــن موضــوع، ملــی و کشــوری اســت و مشــکات درمانــی مــردم بایــد حــل شــود.

کیمیایوطنازآزادشدنتعرفهبیمارستانها: گزارشاختصاصی
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