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کشتار جمعی  تهران علیه رژیم ستم شاهی. روز 
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روز 13  و در  بعد  اندکی  »آشتی ملی« تشکیل دهد. 
تپه های  در  فطر  عید  بزرگ  راهپیمایی  شهریور، 
قیطریه تهران، تبدیل به تظاهرات بر ضد حکومت 

شاهنشاهی شد...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا تأکیــد بــر برخــورد قاطــع 
دســتگاه قضــا بــا مفاســد، بــدون توجــه بــه مســائل 
ــاک  ــذاری ام ــوع واگ ــه موض ــی، ب ــی و سیاس جناح
شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پرونــده بــا دقــت 
ــرار  ــورد بررســی ق ــون م ــت و در چارچــوب قان و متان
می گیــرد؛ امــا در کنــار آن، اجــازه موج ســواری و 
ــه کســی نخواهیــم  سوءاســتفاده از موضــوع را هــم ب
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ داد. ب
عمومــی روابــط عمومــی قــوه قضائیــه،  آیــت هللا 
ــی  ــئوالن عال ــروز مس ــه دی ــی در جلس ــی الریجان آمل
قضائــی در بخشــی از ســخنان خــود بــه موضــوع 
 واگــذاری امــاک شــهرداری  تهــران اشــاره کــرد 
و گفــت: قــوه قضائیــه در طــول ایــن ســال ها نشــان 
داده کــه در برخــورد بــا مفاســد بــه هیــچ وجــه کوتــاه 
ــه جناح هــا و  ــن موضــوع ربطــی ب ــد و ای نخواهــد آم
ــا  ــا ب ــت و م ــته اس ــز نداش ــی نی ــای سیاس جریان ه
افــراد متخلــف از هــر جناحــی بــدون ماحظــه برخــورد 

ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل ــم. آی کرده ای
اینکــه فســاد مقولــه ای اســت کــه جنــاح نمی شناســد، 
ــس از  ــه هیچ ک ــم ک ــا گفته ای ــرد: باره ــان ک خاطرنش
هیــچ جناحــی توقــع تخفیــف در مقولــه فســاد از قــوه 
ــی  قضائیــه را نداشــته باشــد. وظیفــه شــرعی و قانون

ماســت کــه فســاد چــه در شــهرداری یــا دولــت باشــد 
یــا حتــی در خــود قــوه قضائیــه بــا آن برخــورد کنیــم؛ 
چنانکــه برخــی می داننــد برخوردهایــی کــه بــا فســاد 
ــر  ــود اگ ــام می ش ــم انج ــه ه ــوه قضائی ــل ق در داخ
ــر  ــر نباشــد، کمت ــای دیگ شــدیدتر از برخــورد در جاه

نیســت.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه زاویــه دیگــری از 
ایــن موضــوع کــه آن را دربــاره »حقوق هــای نجومــی« 
نیــز صــادق می خوانــد، تصریــح کــرد: آنچــه در 
موضــوع اخیــر و بحــث حقوق هــای نجومــی مشــابهت 
ــارج از  ــل و خ ــده ای در داخ ــواری ع ــت، موج س داش

ــود. کشــور بــرای دســتیابی بــه مقاصــدی دیگــر ب
وی یــادآور شــد: ضدانقــاب خارجــی بــا ســوار شــدن 
بــر ایــن مــوج مــدام می خواهــد القــا کنــد کــه همــه در 
جمهــوری اســامی فاســد و دزد هســتند و متأســفانه 
ــا  ــه آســیاب آن ه ــز در داخــل کشــور آب ب ــده ای نی ع

می ریزنــد کــه ایــن هیــچ توجیهــی نــدارد.
ــورد  ــه برخ ــر گون ــا رد ه ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
دو گانــه دســتگاه قضائــی در موضــوع حقوق هــای 
ــرد: در  ــار ک ــران اظه ــده شــهرداری ته ــی و پرون نجوم
ــر کســانی سوءاســتفاده  ــی اگ ــم حت آنجــا هــم گفتی
ــد. ــامی را ندارن ــار اس ــق انتش ــانه ها ح ــد، رس کرده ان
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ــر معظــم انقــاب اســامی  ــه ای، رهب حضــرت آیــت هللا خامن
ــارج  ــه  درس خ ــدای جلس ــنبه( در ابت ــروز )سه ش ــح دی صب
فقــه در ســال تحصیلــی جدیــد حوزه هــای علمیــه بــا اشــاره 
 بــه وجــود برنامه هــای گســترده بــرای انحــراف ذهــن 
ــن  ــن و مهم تری ــن، اولی ــل دی ــان از اص ــردم و جوان و دل م
دین زدایــی  نقشــه   بــا  »مقابلــه  را  روحانیــون   وظیفــه  
حوزه هــای  کردنــد:  تأکیــد  و  خواندنــد  عفت زدایــی«  و 
 علمیــه و روحانیــون بایــد بــا شــناخت فضــای مجــازی 
ــامی  ــم اس ــارف و مفاهی ــای آن، مع ــتفاده از فرصت ه و اس
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی ــد. حض ــن کنن را تبیی
کار  در  »موقعیت شناســی«  و  »وظیفه شناســی«  اهمیــت 
تبلیــغ و بیــان مســائل دینــی خاطرنشــان کردنــد: اگــر وظیفه 
به درســتی شــناخته نشــود، علــم، تقــوا و حتــی شــجاعت نیــز 

اثــر مثبــت و مــورد انتظــاری نخواهــد داشــت.
ــای شــناخت  ــه معن ــرت« را ب ــر انقــاب اســامی، »بصی رهب

نیازهــا و واقعیــات جامعــه خواندنــد و افزودنــد: »بصیــرت« 
ــوح  ــر ل ــی دارد و ب ــروز چــه نیازهای ــواِن ام ــم ج ــی بدانی یعن
دل آمــاده و مشــتاق او، چــه چیــزی نقــش بســته یــا بایــد 

نقــش ببنــدد.
 ایشــان بــا اشــاره بــه هزینه هــای گــزاف و برنامه ریزی هــای 
ــمن  ــد: دش ــردم گفتن ــادات م ــان و اعتق ــه ایم ــراوان علی  ف
از طریــق تولیــد و ترویــج شــبهات و همچنیــن تولیــد محتوای 
ضدعفــت و حیــا، بــه  دنبــال انحــراف جوانــان مؤمــن و ســالم 
از اصــل دیــن و دریــدن پرده هــای حیاســت و امــروز ایــن کار 

در بســتر فضــای مجــازی انجــام می شــود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، مقابلــه بــا ایــن نقشــه را اولیــن و 
مهم تریــن وظیفــه  روحانیــت خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: 

ــت مواجــه  ــد قابلی ــب بای ــان مذه ــه و دانای ــای علمی حوزه ه
شــدن بــا لشــکر عظیــم دشــمن را در خــود ایجــاد کننــد.

ایشــان بــا اظهــار تأســف از ناآشــنایی برخــی مبّلغــان دینــی 

بــا ابزارهــای جدیــد رایانــه ای و همچنیــن عــدم درک درســت 
از اهمیــت مســئله  فضــای مجــازی در برخــی مســئوالن 
دارای  توأمــان  بــه  صــورت  مجــازی،  فضــای  افزودنــد: 
ــا اســتفاده  ــد ب  منافــع و مضــرات بی شــماری اســت کــه بای
ــترده  ــطح گس ــامی را در س ــم اس ــای آن، مفاهی از فرصت ه
ــی فضــای  ــن خصــوص، شــورای عال ــرد و در همی ــج ک تروی
مجــازی بــا هــدف تمرکــز در فکــر، تصمیــم و اقــدام تشــکیل 
ــبهات روز  ــایی ش ــه ای، شناس ــت هللا خامن ــرت آی ــد. حض  ش
ــای  ــم حوزه ه ــای مه ــه کاره ــا را از جمل ــه آن ه ــخ ب و پاس
ــا  ــی ب ــچ منافات ــن کار هی ــد: ای ــمردند و افزودن ــه برش علمی
فقاهــت نــدارد؛ زیــرا فقــه، منحصــر بــه احــکام عملــی 
ــارف  ــان مع ــع هم ــر« در واق ــه هللا االکب ــه »فق ــت؛ بلک نیس
اســامی اســت و بایــد بــرای پاســخ بــه شــبهات دینــی نیــز 
هماننــد کاوش هــای دقیــق و پردامنــه  فقهــی، اقــدام و عمــل 

کــرد.

حضــرت آیــت هللا علــوی گرگانــی بــا تأکیــد بــر 
ــه ملــت واگــذار  اینکــه دولــت انجــام امــور را ب
کنــد، گفــت: دخالــت مســتقیم دولــت در امــور 
اجرائــی، جنبــه نظارتــی او را مــورد خدشــه 
قــرار می دهــد؛ درنتیجــه بــر مشــکات جامعــه 

ــزوده خواهــد شــد. اف
ــت  ــان داشــت: دول ــی بی ــوی گرگان ــت هللا عل آی
ــد  ــذار کن ــت واگ ــه مل ــور را ب ــام ام ــد انج  بای
و فقــط جنبــه نظارتی داشــته باشــد و مســتقیما 

در معامــات دخالــت نکند.

ــه  ــوزه علمی ــارج ح ــته درس خ ــتاد برجس اس
قــم ادامــه داد: متأســفانه دولــت بنــا بــر وجــود 
ســنت اشــتباه در گذشــته، مســتقیما در اجــرای 
ــه  ــز این گون ــون نی ــته و اکن ــت داش ــور دخال ام
ــه  ــور را ب ــام ام ــدی از انج ــط درص ــت و فق اس
ــی  ــوز عمل مــردم واگــذار کــرده و اصــل 44 هن

نشــده اســت.
ــور  ــت در اجــرای ام ــت مســتقیم دول وی دخال
را ریشــه بعضــی از مشــکات جامعــه دانســت 
ــه هنــگام دخالــت مســتقیم  و بیــان داشــت: ب
ــد از  ــه بای ــی ک ــی، نظارت ــور اجرائ ــت در ام دول
ــرا  ــه قه ــدارد ک ــود ن ــد، وج ــت باش ــوی دول س
ــوع رابطــه، مشــکاتی ایجــاد خواهــد  در ایــن ن
شــد؛ زیــرا مــردم دسترســی بــه مســائل دولتــی 
ندارنــد، برخــاف تعاونی هــا کــه در دســت خــود 

ــت اســت. مل
آیــت هللا علــوی ادامــه داد: نامه هــای فراوانــی از 
ــت  ــا دریاف ــکایت از بانک ه ــه ش ــردم در زمین م
مــی شــود؛ ضــروری اســت در بانک هــا قوانینــی 
تنظیــم  افــراد ضعیــف  از  پشــتیبانی  بــرای 
 شــود و بانــک بایــد دربــاره افــراد تحقیــق کنــد 
ــک محــرز شــد  ــرای بان ــا ب ــر ضعــف آن ه و اگ
 تــا جایــی کــه تــوان دارد بــه آن هــا کمــک کنــد 

و این تعاون واقعی است. رسا

 مرکــز دانشــجویی حقــوق بشــر ایــران در بیانیــه ای 
ــن  ــب کمپی ــا در قال ــه من ــالروز فاجع ــبت س ــه مناس ب
ــت  ــه جنای ــرد ک ــد ک ــاه« تأکی ــی »#به_کدامین_گن مل
منــا فراموش شــدنی نیســت و ملــت ایــران در کنــار 
ــدن  ــن ش ــا روش ــا ت ــه و من ــهدای مک ــای ش خانواده ه
بین المللــی  حقیقت یــاب  تشــکیل کمیتــه   موضــوع، 
و تشــکیل کمیتــه مســئولیت برگــزاری حــج، متشــکل از 

ــتد.  ــری بازنمی ایس ــامی، از پیگی ــورهای اس کش
در بخشی از این بیانیه آمده است: 

کمپیــن ملــی »#به_کدامین_گنــاه« بــه جهانیــان اعــام  
نیســت  فراموش شــدنی  منــا  جنایــت   می کنــد کــه 
و ملــت ایــران در کنــار خانواده هــای شــهدای مکــه و منــا 
تــا روشــن شــدن موضــوع، تشــکیل کمیتــه حقیقت یــاب 
برگــزاری  مســئولیت  تشــکیل کمیتــه  و  بین المللــی 
پیگیــری  از  اســامی،  کشــورهای  از  متشــکل  حــج، 

بازنمی ایســتد. 

ــران  ــتاق ای ــب و مش ــان حق طل ــه حاجی ــال اگرچ امس
اســامی در کنگــره بــزرگ حــج حضــور ندارنــد، امــا بــار 
ــان  ــه جهانی ــاد ب ــرده و اتح ــت های گره ک ــا دس ــر ب دیگ
نشــان خواهنــد داد کــه صــدای حق طلبــی خامــوش 
ــت از  ــم برائ ــما در مراس ــه جس ــر چ ــد و اگ ــد ش نخواه
ــار  مشــرکین حضــور نداریــم، امــا هماننــد گذشــته در کن
ــتاد.  ــم ایس ــان خواهی ــب جه ــلمانان حق طل ــایر مس س

ایــن کمپیــن از تمــام فعــاالن رســانه ای، فضــای مجــازی 
ــرکت  ــا ش ــا ب ــد ت ــوت می کن ــران دع ــریف ای ــت ش و مل
در اجتمــاع مجــازی برائــت از مشــرکین در روز پنجشــنبه 
مــورخ 18 شــهریور رأس ســاعت 20 بــا شــعار #شــجره_
شــبکه های  تمــام  در  #به_کدامین_گنــاه  الملعونــه 
مجــازی شــرکت کننــد تــا بتوانیــم در غالــب یــک حرکــت 
ــه  ــی در فضــای مجــازی صــدای خــود را ب ــزرگ مردم ب
ــش  ــم کودک ک ــژه رژی ــم، به وی ــتکبرین عال ــوش مس  گ

و قاتل صهیوسعودی برسانیم.

والیتــی از برپایــی ششــمین جلســه جامــع هیئــت نظــارت 
ــی  ــت بررس ــا محوری ــده ب ــا روز آین ــام ت ــرای برج ــر اج ب

ــر داد. ــکا خب ــای آمری بدعهدی  ه
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــه اختصاص ــی در مصاحب ــر والیت علی اکب
ــی  ــرف یک ــاءهللا ظ ــزود: ان ش ــیما اف ــزاری صداوس خبرگ
ــر اجــرای برجــام جلســه  ــت نظــارت ب ــده، هیئ دو روز آین

ــت. ــد داش خواه
ــود  ــد ب ــع خواه ــه جام ــن جلس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
تصریــح کــرد: »بدعهدی هــای آمریــکا در اجــرای برجــام« 
از جملــه محورهــای جلســه آتــی هیئــت نظــارت بــر 

ــود. ــد ب ــام خواه ــرای برج اج
ــکا  ــای آمری ــزارش بدعهدی ه ــال گ ــاره »ارس ــی درب والیت
بــه هیئــت نظــارت بــر اجــرای برجــام« کــه توســط معــاون 
ــانه ای  ــورمان رس ــه کش ــر امورخارج ــکای وزی ــا وآمری اروپ
شــد نیــز گفــت: ایــن موضــوع را در جلســه هیئــت نظــارت 

ــم. ــی می کنی بررس

دادســتان تهــران درخصــوص رســیدگی بــه گــزارش 
شــورای  مجلــس  تفحــص  و  تحقیــق  هیئــت 
اســامی از بنیــاد شــهید، از ارجــاع گــزارش مذکــور 
بــه شــعبه  بانــک دی  بــه  در بخــش مربــوط 
ــر داد و  ــت خب ــان دول ــرای کارکن ــی دادس بازپرس

ــزود:  اف
مدیــر عامــل ســابق بانــک دی بــه لحــاظ اتهامــات 

انتســابی بازداشــت شــده اســت.
ــا  ــارزه ب ــه مب ــان اینک ــا بی ــادی ب ــری دولت آب جعف
ــی دســتگاه  فســاد در کشــور از سیاســت های اصل
ــد در  ــه بای ــت ک ــران اس ــتانی ته ــی و دادس قضائ
دادســراها  مقابلــه ای،  پیشــگیرانه،  حوزه هــای 
ــه  ــه آن توج ــی ب ــع قضائ ــایر مراج ــم و س محاک
ــئله  ــه مس ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــود، ب ش
 فســاد از مشــکات مطــرح در دیگــر کشــورها نیــز 

هست.

مبارزه با فساد بدون تبعیض
مبــارزه  کــرد:  تأکیــد  دولت آبــادی  جعفــری 
بــوده  قاطــع  و  تبعیــض  بــدون  فســاد   بــا 
ــق نظــر  ــد طب ــارزه نمی توان ــن مب و دادســتانی در ای
اقــدام  سیاســی  جریان  هــای  فضاســازی های  و 
ــاد در  ــر فس ــردن خط ــان ک ــا خاطرنش ــد.وی ب کن
همــه ســطوح بــرای کشــور، درخصــوص انتظــار 
ــاد،  ــا فس ــارزه ب ــی در مب ــتگاه قضائ ــردم از دس م
بــه دو مؤلفــه اصلــی شــامل ســرعت تــوأم بــا 
ــرد  ــادی و عملک ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــت در مب دق
دســتگاه قضائــی در پرونده هــای مهــم اشــاره و 
اظهــار کــرد: مــردم در پــی کشــف اینکــه مشــکات 
رســیدگی بــه پرونده هــا از دادســرا یــا دادگاه اســت، 
نیســتند؛ بلکــه نتیجــه مبــارزه بــا فســاد که مجــازات 
مفســدان، اســترداد امــوال عمومــی و تحقــق عدالت 
اســت را مهــم می داننــد و آن را پیگیــری می کننــد.

روزنامــه جمهــوری اســامی نوشــت: گروهــک تروریســتی 
منافقیــن کــه ایــن روزهــا کاســه گدائــی بــه دســت گرفتــه و در 
کشــورهای عربــی دوره گــردی می کنــد، درصــدد جلــب حمایــت 

قطــر برآمــده اســت.
 ایــن گروهــک بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، بــا دیپلمات هــای 
ســابق آمریــکا تماس هائــی برقــرار کــرده اســت. پایــگاه 
ــور »آدام  ــه حض ــاره ب ــا اش ــی ب ــاگ در گزارش ــی لوب آمریکای
ارلــی«، ســفیر اســبق آمریــکا، در بحریــن در یکــی از نشســت ها 
ــد. او فــردی  ــه میزبانــی منافقیــن در واشــنگتن اشــاره می کن ب
اســت کــه از او در آمریــکا بــه عنــوان »البی کننــده بــرای قطــر« 
یــاد می شــود. بــه گــزارش ایــن پایــگاه خبــری تحلیلــی، ارلــی 
نائب رئیــس شــرکتی بــه نــام »امــور عمومــی مرکــوری« اســت؛ 
شــرکتی کــه از دوحــه ماهیانــه 100 هــزار دالر دریافــت می کنــد. 
ــه نظــر می رســد حضــور علنــی منافقیــن  ــد: ب لوبــاگ می افزای
نمایانگــر آن اســت کــه ایــن گــروه در حــال از دســت دادن نفــوذ 

ــتند. ــانه ها هس ــود در رس خ

آیت هللا علوی گرگانی:
دولت باید انجام امور را به ملت واگذار کند

راه اندازی کمپین »#شجره_الملعونه« برای محکومیت فاجعه منا

 هیئت نظارت بر اجرای برجام 
بدعهدی آمریکا را بررسی می کند

دادستان تهران : 
مدیر عامل سابق بانک دی بازداشت شد

 گروهک منافقین به دنبال 
جلب حمایت دولت قطر

رهبر انقالب در جلسه درس خارج فقه:
»مقابله با نقشه  دین زدایی و عفت زدایی«، مهم ترین وظیفه  روحانیون است

حتما بخوانید!
راه اندازی کمپین »#شجره_الملعونه«... چهارشنبه  17 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  247  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

قیام خونین 17 شهریور 1357                                                                          
ادامه از صفحه یک: 

بــه دنبــال ایــن تظاهــرات، ناآرامی هــای دیگــری نیــز 
تــا روز 16 شــهریور بــه وقــوع پیوســت.

دعوت کننــده اصلــی راهپیمایــی روز 17 شــهریور یــک 
روحانــی  انقابــی بــود. ایــن فــرد از مبــارزان بــر ضــد 
ــرادی  ــورت انف ــه ص ــه ب ــود ک ــاهی ب ــام شاهنش نظ
ژالــه میــدان  اطــراف  ســاکن  و  می کــرد   عمــل 

 بود.
ــرای  ــردم ب ــه، م ــح روز جمع ــاعات صب ــن س  از اولی
ــدان  ــی می ــه راه ــاز جمع ــی و نم ــرکت در راهپیمای ش
ژالــه شــدند؛ غافــل از آنکــه از ســاعت 6 صبــح، ارتشــبد 
غامعلــی اویســی، فرمانــدار تهــران، حکومــت نظامــی 
اعــام کــرده و اجتمــاع بیــش از ســه نفــر هــم ممنــوع 
ــگام حکومــت نظامــی )ســاعت 6  ــود. اعــام دیرهن ب
ــن تظاهــرات  ــل شــلوغی ای ــح همــان  روز( از دالی صب

بــود.
فرماندهــان نظامــی ابتــدا چندبــار بــا بلندگــو از مــردم 
ــی  ــا بی تفاوت خواســتند کــه متفــرق شــوند و وقتــی ب
آتــش  آنــان  ســوی  بــه  شــدند،  روبــه رو  مــردم 
ــد  ــرای چن ــان، ب ــط نظامی ــاران توس ــودند. گلوله ب گش

ــید. ــول نکش ــتر ط ــه بیش دقیق
فرمانــداری نظامــی تهــران آمــار 87 کشــته و 250 
مجــروح را تأییــد کــرد؛ امــا مخالفــان حکومــت، 
 4000 از  بیــش  روز  ایــن  در  داشــتند کــه  اعــان 
کــه  کســانی  تعــداد  و  شــده اند  کشــته  نفــر 
نفــر  500 باخته انــد،  جــان  ژالــه  میــدان  در   تنهــا 

 است. 
واقعــه خونیــن 17 شــهریور دارای پیامدهایــی بــود کــه 

کوتــاه بــه آن هــا می پردازیــم:
1ـ ایجــاد تردیــد و تزلــزل در اراده رژیــم در رویارویــی 

بــا ملــت
کشــتار ســنگین 17شــهریور و شــرایط ســختی کــه بــه 
ــا  ــی ب ــم را در رویاروی ــزم رژی ــد، اراده و ع ــود آم وج
ملــت ســخت بــه تردیــد و تزلــزل انداخــت؛ چــرا کــه 
شــیوه های مرســوم اعــم از ســرکوب و ســازش در 
عمــل شکســت خــورده بــود؛ اجــرای طــرح حکومــت 
ــی  ــاوران امنیت ــه مش ــاس نظری ــر اس ــه ب ــی ک  نظام
و ســاواک، بهتریــن سیاســت ممکــن جهــت برقــراری 
داشــت  عکــس  نتیجــه  می شــد،  تلقــی   امنیــت 
 و نظــام شاهنشــاهی را بــه تشــکیل حکومــت نظامــی 

و تشدید برخورد با مردم واداشت.
2ـ تزلزل در ارتش

نظامــی حکومــت  ادامــه  و  17شــهریور   حــوادث 
انســجام ارتــش را متزلــزل کــرد و اراده آن را بــا تردیــد 
مواجــه ســاخت. اســتقرار طوالنی مــدت ارتــش در 
ــد  ــد همانن ــه می بای ــهر ک ــم ش ــز مه ــا و مراک میدان ه
نیروهــای انتظامــی بــا انقابیــون مقابلــه کنــد، از 
کارآمــدی ارتــش و تــوان آن کاســت؛ چــرا کــه ارتــش 
اساســا بــه منظــور حفــظ امنیــت مرزهــا و پاســداری 
از کشــور در برابــر تهدیــدات خارجــی بــه وجــود آمــده 
بــود؛ امــا اکنــون ارتــش می بایــد تحــت فرمــان 
فرمانداری هــای نظامــی شــورای امنیــت اســتان عمــل 
کنــد کــه خــواه ناخــواه بــا هیئــت دولــت و ســایر مراکز 
قــدرت در نحــوه و اجــرای فرامیــن حکومــت نظامــی 

ــت.  ــر می یاف ــاف نظ اخت
ارتــش  ســاختار  بــه  توجــه  بــا  واقعیــت  ایــن 
میــان کادر  عمیقــی  شــکاف  - کــه  شاهنشــاهی 
نقطه نظــر  از  مســلح  نیروهــای  بــا  فرماندهــی 
و  ملــی  تمایــات  و  سیاســی  گرایش هــای 
بــه  را  ارتــش  مذهبــی وجــود داشــت - موضــع 
تضعیــف  بســیار  مخالفــان  ســرکوبگر   عنــوان 

می کرد.  
3- تعمیق شکاف بین مردم و حکومت پهلوی

  17 شــهریور 1357، جدایــی میــان ملــت و حکومــت 
ــا  ــتگی ی ــوع پیوس ــر ن ــکان ه ــرد و ام ــر ک را عمیق ت
ســازش را از بیــن بــرد. همچنیــن مشــی مبــارزه 
مســالمت آمیز در چارچــوب قانــون اساســی بــه منظــور 
 احیــای نظــام مشــروطه بــه شــدت زیــر ســؤال رفــت 
و روحیــه تنــدروی و افراط گرایــی در میــان طیف هــای 
گوناگــون مبــارز و مخالــف فــرا گیــر شــد و تاش هــا 
ــز  ــه شــکلی قهرآمی ــوی ب ــم پهل ــرای ســرنگونی رژی  ب

و انقابی مورد حمایت قرار گرفت.
4- تشدید سردرگمی آمریکا در برابر مسائل ایران

همزمــان بــا بحرانــی شــدن اوضــاع و واقعــه 17 
ــکا  شــهریور، رؤســای جمهــور مصــر، اســرائیل و آمری
ــاه در  ــد. ش ــو کردن ــاه گفت وگ ــا ش ــهریور ب روز 19 ش
گفت وگــو بــا کارتــر خواســتار ادامــه حمایت هــای 
آمریــکا شــد. کارتــر نیــز در پاســخ بــه درخواســت های 
از جهــات گوناگــون مطمئــن ســاخت  را  او   شــاه، 
ــرکوبگرانه  ــات س ــود را از اقدام ــح خ ــت صری و حمای
شــاه اعــام کــرد؛ اماحقیقــت ایــن اســت کــه تــا وقــوع 
حادثــه 17 شــهریور، هیــچ یــک از ســران کاخ ســفید 
 در ریاســت جمهــوری، وزارت خارجــه و ســازمان ســیا

ــتند؛  ــده نمی دانس ــدی و نگران کنن ــران را ج ــران ای بح
ســردرگم را  آمریکایی هــا  واقعــه،  ایــن   لکــن 

 کرد.
ــوان  ــه عن ــوان ب ــهریور را می ت ــام 17ش ــد، قی بی تردی
یکــی از نقــاط عطــف مبــارزات ملــت مســلمان ایــران 

علیــه رژیــم پهلــوی دانســت.
ــاه در  ــردم بی گن ــرکوب م ــتار و س ــزرگ کش ــاد ب  ابع
ایــن روز باعــث شــد تــا انقابیــون و رهبــران آن هــا در 
حرکــت خــود مصمم تــر شــوند؛ در ایــن بیــن رهبــری 
ــزا  ــی بس ــی)ره( نقش ــام خمین ــرت ام ــه حض مدبران

داشــت. 
حمایت هــای ســران بــه اصطــاح دموکــرات آمریــکا از 
رژیــم پهلــوی در ســرکوب مبــارزان نیــز باعــث شــد تــا 
ادعاهــای بــه اصطــاح حقــوق بشــری و دموکراتیــک 
ــی  ــت اصل ــازد و ماهی ــگ بب ــردم رن ــن م ــا در بی آن ه
آنــان بــرای مــردم ایــران، هرچــه بیشــتر نمایــان 
شــود. در مجمــوع بایــد گفــت قیــام خونیــن 17 
ــی  ــارزات مردم ــدید مب ــر در تش ــی مؤث ــهریور عامل ش
شــمار بــه  پهلــوی  رژیــم  ســقوط  در  تســریع   و 

 می رود.

ویژگی منافقان  
یکــی از ویژگی هــای منافقــان، همراهــی و همــکاری بــا 
دشــمنان اســت؛ بــه گونــه ای کــه دشــمن را از وضعیــت 
 و شــرایط جامعــه اســامی و خــودی مطلــع می کننــد 
ــد و جاســوس دشــمن  ــرا می دهن ــه دشــمن گ ــع ب و در واق
بــه عنــوان مثــال اشــعث بن قیس، سردســته  هســتند؛ 
منافقــان در عصــر خافــت علــی علیه الســام بــود و در 
عبدهللا بن ابــی  همچــون  امیرمؤمنــان  اصحــاب   میــان 
در میــان اصحــاب پیامبــر)ص( بــه شــمار می رفــت . هــر دو 

سردســته منافقــان بودنــد. 
او   خیانتــکار  نقــش  دربــاره  معتزلــی  ابن ابی الحدیــد 
می نویســد: »کل فســاد کان فــی خافــه علــی علیــه  الســام 
و کّل اضطــراب حــدث، فاصلــه االشــعث. تمــام پیشــامدهای 
ناگــوار و تباهی هــا کــه در خافــت علــی علیه الســام  پیــش 
می آمــد و هــر اضطــراب و بی ثباتــی کــه روی مــی داد، اصــل 
ــی  ــه حکمیت طلب ــود. او سردســته فتن و ریشــه آن اشــعث ب

خــوارج و عامــل شکســت در جنــگ صفیــن بــود.                                                                                                                         
نهج الباغــه   19 خطبــه  در  علیه الســام  علــی  امــام 
ــْیَف َو َســاَق  می فرمایــد: ِإنَّ اْمــَرًأ َدلَّ َعَلــى َقْوِمــِه السَّ
َیأَْمَنــُه  الَ  َو  اْلَْقــَرُب  َیْمُقَتــُه  َأْن  َلَحــِریٌّ  اْلَحْتــَف  ِإَلْیِهــُم 
ــوم  ــوی ق ــه س ــمن را ب ــیر دش ــه شمش ــس ک ــُد. آن ک اْلَْبَع
ــه  ــش را ب ــدان خوی ــد و خان ــی کن ــت و راهنمای ــود دالل خ
او  و خویشــان  نزدیــکان  اســت  دهــد، ســزاوار  کشــتن 
نباشــند.«                                                                                                                                         ایمــن  او  از  غریبه هــا  و  شــمارند  دشــمن  را 
ــانند  ــل می کش ــه داخ ــد را ب ــه تهدی ــروز ک ــعث های ام اش
ــه  ــد، چ ــر بزن ــات مؤث ــا ضرب ــد ت ــرا می دهن ــه دشــمن گ و ب
کســانی هســتند؟ گــرای تحریم هــای فلج کننــده را چــه 
کســانی بــه مقامــات آمریکایــی دادنــد و امــروز آدرس 
ــمن  ــار دش ــه زدن در اختی ــرای ضرب ــران را ب ــدرت ای ارکان ق
ــگ  ــا در جن ــد م ــانی می خواهن ــه کس ــد؟ چ ــرار می دهن ق
پیــروز بــا جبهــه شــیطان بــزرگ  شکســت بخوریــم؟ 
ــلم  ــش س ــمن، آرای ــم دش ــه تهاج ــانی در بحبوح ــه کس  چ
ــانی در  ــه کس ــد؟ چ ــلیم می گیرن ــازش و تس ــح و س و صل
ــد؟  ــی می کردن ــدام جاسوس ــرای ص ــدس ب ــاع مق دوران دف
ــی  ــرای جاسوس ــکاری ب ــت هم ــروز دس ــی ام ــه گروهک چ
ــته  ــکا گذاش ــرائیل و آمری ــی اس ــتان، یعن ــت عربس  در دس
و آشــکارا جاسوســی می کنــد؟ چــه کســانی رفتارهــای ایــن 
گروهــک ورشکســته را نادیــده می گیرنــد و بی تفــاوت از 

کنــار آن می گذرنــد؟ و ...

وزیر اطالعات:
 دایره زیر سایه رهبری بودن 

باید گسترش یابد
ــار مــا مســئوالن بایــد زمینه ســاز  ــر اطاعــات گفــت: رفت وزی
ــش  ــه افزای ــر ب ــی و منج ــع حداقل ــری، دف ــذب حداکث ج
ــودن  ــری ب ــایه رهب ــر س ــره زی ــترش دای ــداری و گس والیتم
ــید  ــام س ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ــه ش در جامع
محمــود علــوی روز سه شــنبه در نشســت شــورای اداری 
بایــد  اســتان بوشــهر افــزود: همــه دوســتداران نظــام 
همگرایــی را اصــل قــرار داده و حــول ســمبل و عامــل 
وحــدت کــه رهبــری اســت، گــرد آمــده و بــه همــه حــق داده 
ــان  ــا بی ــوی ب ــد. عل ــرار گیرن ــت ق ــر پرچــم والی ــا زی شــود ت
ــک  ــرای مســئوالن ی ــردم ب ــه م ــت ب ــت خدم ــه موقعی اینک
ــب  ــرای جل ــاش ب ــت ت ــکر نعم ــت: ش ــت، گف ــت اس نعم
ــازی  ــاب نی ــا انق ــر ج ــا ه ــه همان ــت ک ــردم اس ــت م رضای
بــه حضــور آنــان داشــته ســینه بــرای دفــاع از انقــاب ســپر 
ــه  ــی و ضرب ــراف اطاعات ــه اش ــان اینک ــا بی ــد. وی ب کرده ان
ــول  ــا مح ــه م ــدا ب ــف خ ــت و لط ــا عنای ــمن ب ــه دش زدن ب
شــده افــزود: فرصــت خدمــت و مســئولیت در نظامــی کــه 
پایــه آن بــر خــون شــهیدان اســتوار اســت، امانتــی اســت کــه 
بایــد بــه درســتی بــا انجــام مســئولیت پاســداری شــود. بــه 
گفتــه وزیــر اطاعــات، مدیــران نظــام جمهــوری اســامی باید 
ــات  ــر اطاع ــند. وزی ــته باش ــه داش ــه، جاذب ــای دافع ــه ج ب
ــی و نظــام  ــدارد جامعــه را دو قطب یادآورشــد: کســی حــق ن
ــوری  ــام جمه ــرد: در نظ ــد ک ــوی تأکی ــد. عل ــه کن را دو گان
اســامی چیــزی در عــرض والیــت وجــود نــدارد؛ همــه ارکان 
نظــام از رئیس جمهــوری و دولــت و مابقــی ســطوح جامعــه 
ــردن  ــی ک ــت: دوقطب ــد. وی گف ــرار دارن ــت ق ــول والی در ط
ــه  ــی در جامع ــل سیاس ــکاف و گس ــاد ش ــث ایج ــام باع نظ
ــه  ــه جامع ــدوش و ب ــت مخ ــورت امنی ــن ص ــده و در ای ش
ــردم  ــور م ــه حض ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــیب وارد می ش آس
در مرزهــا باعــث ارتقــای امنیــت می شــود، گفــت: امــروز کــه 
ــد از آن  ــده، بای ــن ش ــا روش ــرای م ــا ب ــگاه دری ارزش و جای
اســتفاده کنیــم. علــوی افــزود: در ایــن شــرایط بــا اســتفاده 
از حضــور جمعیــت در ســواحل از مناطــق آزاد و بازارچه هــای 
مــرزی حمایــت و در ایــن مســیرباید آفت هــا را از بیــن 
 بــرد؛ نــه اینکــه بــرای حــذف آفــت صــورت مســئله را پــاک

 کرد.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شورای   95/4/31 مورخه   791 صورتجلسه  استناد  به  دارد  نظر  در  آباد  نوش  شهرداری 
محترم اسامی شهر نسبت به فروش 6 قطعه زمین تفکیکی از شهرک محمدآباد طبق 
مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1- دو قطعه دو نبش با کاربری مسکونی- مبلغ کل پایه 240/000/000 ریال 
2- دو قطعه جنوبی با کاربری مسکونی - مبلغ کل پایه 220/000/000 ریال 
3- دو قطعه شمالی با کاربری مسکونی - مبلغ کل پایه 200/000/000 ریال

 هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس  اقتصاد

ــق  ــت: طب ــان گف ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ــس ات  رئی
آمــار موجــود 8 هــزار و ۵۰۰ شــرکت تعاونــی در اســتان 
ــن  ــا نیمــی از ای ــه تنه ــت هســتند ک دارای مجــوز فعالی
ــه شــرح  ــچ گون شــرکت ها فعــال هســتند و مابقــی هی
فعالیتــی ندارنــد و فقــط مرحلــه دریافــت مجــوز و ثبــت 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی، ک ــب هللا بهرام ــد. حبی ــی کرده ان را ط
ــه  ــت، ب ــده اس ــاب ش ــاق انتخ ــن ات ــد ای ــس جدی رئی
مناســبت هفتــه تعــاون بــه جمــع خبرنــگاران آمــد و بــه 
ــزار و  ــون 4 ه ــه هم اکن ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ای
۵۰۰ شــرکت تعاونــی فعــال در ســطح اســتان اصفهــان 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه بخشــی از شــرکت ها 
اقــدام بــه دریافــت مجــوز کردنــد؛ امــا بــه دلیــل تــرس 
از انجــام کار اقتصــادی، ســرمایه های خــود را راکــد 

گذاشــته اند. 
شــرکت های  اشــتغال زایی  درصــدی   ۱۰ ســهم   

تعاونــی در اصفهــان
 ۲۰ ســهم  تعــاون  اتــاق  در  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
ــت:  ــم، گف ــذاری کردی ــتغال زایی را هدف گ ــدی اش درص
تاکنــون بیــش از ۱۰ درصــد موفــق بــه اشــتغال زایی 
از ســوی شــرکت های تعاونــی شــدیم کــه بعضــی 
بســیار  نقــش  اشــتغال  ایجــاد  در  تعاونی هــا  از 

۱۰ کمیســیون  وجــود  از  بهرامــی  داشــتند.  مهمــی 
کمیســیون گفــت:  و  داد  خبــر  تعــاون  اتــاق   در 
نمایشگاه،کشــاورزی تجــارت،  مصــرف،   مســکن، 

حمل ونقــل، بهداشــت و درمــان، بانــوان و آمــوزش 
ــق  ــه در تحق ــام اینک ــا اع ــت. وی ب ــه اس ــن جمل از ای
نبودیــم،  تعاونــی موفــق  ۲۵ درصــدی شــرکت های 
افــزود: تاکنــون بیــن 7 تــا حداکثــر ۱۰ درصــد در 
بودیــم.  موفــق  تعاونــی  شــرکت های  راه انــدازی 
بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
 اینکــه تعاونی هــا، حلقــه اتصــال دولــت بــا مــردم 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــتند، گف ــی هس ــای خصوص و بخش ه
اصــل 44 قانــون اساســی، الزم اســت بیــش از 7۰ 
درصــد اقتصــاد بــه بخش هــای خصوصــی واگــذار شــود 
ــی  ــرکت های تعاون ــیر ش ــط از مس ــذاری فق ــن واگ و ای
بزرگ تریــن  راه انــدازی  از  وی  نیســت.  امکان پذیــر 
فروشــگاه زنجیــره تعــاون در اســتان اصفهــان خبــر داد 
و تأکیــد کــرد: پیگیــری و کمــک بــه ایجــاد و گســترش 
ــتان و  ــطح اس ــاون در س ــره ای تع ــگاه های زنجی فروش
ــی از  ــش تعاون ــک در بخ ــارت الکترونی ــترش تج گس

ــاق اســت. ــن ات وظایــف ای
   قوانین تعاونی ها به خوبی اجرا نمی شود

دبیــر اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکــه 
ــاد  ــه اقتص ــور در زمین ــعه کش ــه توس ــاون ب ــش تع  بخ

و اجتمــاع کمــک خواهــد کــرد، گفــت: قوانیــن مرتبــط بــا 
ــود  ــرا نمی ش ــور اج ــا در کش ــه تعاونی ه ــات و بیم مالی
یــا بــه صــورت ناقــص اجــرا می شــود. محمــد طاهــری 
بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 7۰ درصــد اقتصــاد کشــور در 
ــان  ــرد: متأســفانه از زم ــار ک ــت اســت، اظه دســت دول
پیــروزی انقــاب تاکنــون در زمینــه تعــاون اقــدام نظری، 
تحقیقاتــی و مطالعاتــی انجــام نشــده اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل یکــی از برنامه هــا، طــرح درس در زمینــه تعــاون 

و تدریــس آن در دانشــگاه تــا مقطــع دکتــری اســت کــه 
ــگاه  ــتادان دانش ــا اس ــترکی را ب ــه کار مش ــن زمین در ای
ــن  ــرای قوانی ــاره اج ــم.وی درب ــروع کردی ــان ش اصفه
حــوزه تعــاون در کشــور گفــت: در کشــور کمبــود قانــون 
نداریــم؛ قوانینــی کــه تصویــب شــدند ابــزار دســت 
ــفانه  ــی متأس ــتند؛ ول ــور هس ــرای اداره کش ــئوالن ب مس
یــا قانــون اصــا اجــرا نمی شــود یــا ناقــص اجــرا 
می شــود و مجلــس، نظــارت کافــی در اجــرای درســت 
قانــون نــدارد. دبیــر اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان 
ــد ــع می کن ــی را وض ــس قانون ــی مجل ــه داد: وقت  ادام

ــت را در اجــرای آن  ــدرت دول ــات و ق ــوان، امکان ــد ت بای
ــر اجــرای آن نظــارت و  ــدرت ب ــا ق بســنجد و ســپس ب
کنتــرل کنــد. قوانیــن مالیاتــی و بیمــه ویــژه تعاونی هــا 
ــر  ــزود: اگ ــی اجــرا نمی شــود. وی اف نوشــته شــده، ول
 اقتصــاد صرفــا در دســت بــزرگ ســرمایه ها باشــد

تنهــا منافــع آن هــا تأمیــن خواهــد شــد. بنابرایــن 
اقتصــاد بایــد هــم در بخــش تعــاون، بخــش خصوصــی 
و بخــش دولتــی قــرار گیــرد. طاهــری بــا اشــاره 
ارتقــای  اســتان گفــت:  تعــاون  اتــاق  وظایــف  بــه 
دانــش مهارتــی تعاونی هــا و اعضــای آن هــا، تهیــه 
ترویجــی جلســات  برگــزاری  و  آموزشــی   جــزوات 

شناســایی بازارهــای هــدف و ... از جملــه وظایــف اتــاق 
تعــاون اســت.

مدیرانتعاوناستاناصفهانعنوانمیکنند:

سهم۱۰درصدیاشتغالزاییشرکتهایتعاونیدراصفهان

ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا اشــاره بــه  وزیــر 
ــت:  ــاوا گف ــه ف ــه ب ــم و توج ــت یازده ــتاوردهای دول دس
بــرای رســیدن بــه اهــداف برنامه ریزی شــده در ســال های 
آینــده از ســرمایه گذاری های خارجــی و همکاری هــای 

چندجانبــه اســتفاده می کنیــم. 
محمــود واعظــی در همایــش ایــران کانکــت 
 ۲۰۱۶، بــا بیــان اینکــه دولــت ارتباطــات 
ــوان پیشــران  ــه عن ــاوری اطاعــات را ب و فن
ــای  ــتر بخش ه ــاز بیش ــعه و توانمندس توس
مــا  سیاســت  می دانــد، گفــت:  کشــور 
امکانــات  و  زیرســاخت ها   گســترش 
و خدمــات بــا توجــه بــه ارتقــای کیفیــت و 

بــا بهره گیــری از تــوان ملــی و ظرفیت هــای بومــی اســت.
 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا توجــه بــه 
ــداف  ــم اه ــده، اه ــای انجام ش ــات و برنامه ریزی ه اقدام
پنــج ســال آینــده را تأمیــن خدمــات اینترنتــی بــا ســرعت 
 ۲۰ مگابیــت بــر ثانیــه بــرای 8۰ درصــد خانوارهــای کشــور

ــتاها  ــد روس ــرای ۹۰ درص ــد ب ــرویس پهن بان ــن س  تأمی

ــه  ــل ماحظ ــش قاب ــعه یافته، افزای ــر توس ــق کمت و مناط
زمینه هــای  در  نــوآوری  و  پژوهشــی  فعالیت هــای 
تکنولوژی هــای آینــده، افزایــش محتــوای داخلــی داده هــا 
ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــت فعل ــر وضعی ــا ۵ براب ــت کم ت دس

ــرد.  ــام ک ــترده اع ــی گس الکترونیک
ســرمایه گذاری  بیــان کــرد: کل  واعظــی 
ــدود ۱۶  ــده، ح ــال آین ــاوا در ۵ س ــوزه ف ح
میلیــارد یــورو تخمیــن زده می شــود کــه 
دولــت  توســط  آن  یــک چهــارم   حــدود 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــارم توس ــه چه و س
فراهــم خواهــد شــد. بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف مــا از ســرمایه گذاری های خارجــی 
و همکاری هــای چندجانبــه اســتقبال و آن را تســهیل 
می کنیــم. واعظــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ســه 
ــه  ســال گذشــته دولــت بیــان کــرد: پهنــای بانــد کشــور ب
 7 برابــر افزایــش یافتــه و تعــداد ارتباطــات اینترنتــی ثابــت 
و همــراه از ۳.۵ میلیــون بــه بیــش از ۳۵ میلیــون افزایش 

یافته اســت. ایســنا

وزیر ارتباطات اعالم کرد:
رسیدن به اینترنت ۲۰ مگابایتی تا پنج سال آینده

ــردم  ــه م ــه ب ــا توصی ــئول ب ــام مس ــی، مق ــور ریاح منص
ــداری  ــود را نگه ــوخت خ ــای س ــه کارت ه ــر اینک ــی ب مبن
ــه دارد و  ــی ســوخت ادام ــا عرضــه کارت ــت: فع ــد، گف کنن
مصوبــه ای بــرای لغــو عرضــه کارتــی ابــاغ نشــده اســت. 

پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
دربــاره  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 
ــی ســوخت  ــف عرضــه کارت ــدی توق زمان بن
ــورای  ــس ش ــر مجل ــه اخی ــس از مصوب پ
بنزیــن  اســامی گفــت: عرضــه کارتــی 
صرفــا بــا مصوبــه مجلــس شــورای اســامی 

متوقــف نخواهــد شــد. 
ــف  ــه توق ــام اینک ــا اع ــی ب ــور ریاح منص

ــاز دارد  ــی نی ــریفات قانون ــه تش ــن ب ــی بنزی ــه کارت عرض
ــان  ــه مجلــس در شــورای نگهب تصریــح کــرد: بایــد مصوب
مــورد تأییــد قــرار بگیــرد و پــس از ابــاغ از ســوی رئیــس 
ــرای اجــرا از  ــه ب ــن مصوب ــور، ای ــه رئیس جمه ــس ب مجل
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــت و ش ــه وزارت نف ــت ب ــوی دول س

ــود. ــاغ ش ــی اب ــای نفت فرآورده ه

ــر اینکــه توقــف عرضــه  ــا تأکیــد ب  ایــن مقــام مســئول ب
ــتن  ــر گذاش ــت س ــورت پش ــی در ص ــن حت ــی بنزی کارت
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــر اس ــی زمان ب ــل اداری و قانون مراح
ــامانه ها از  ــزات و س ــی از تجهی ــد بعض ــی بای ــر فن از نظ
ــور  ــن کش ــه بنزی ــای عرض ــطح جایگاه ه س

ــود.  ــع آوری ش جم
ــع آوری ســامانه ها  ــه جم ــام اینک ــا اع وی ب
ــروژه  ــک پ ــود ی ــوخت خ ــای س از جایگاه ه
بــزرگ عملیاتــی اســت، تأکیــد کــرد: در 
شــرایط فعلــی، هیــچ تاریــخ و زمانــی بــرای 
ــرکت  ــه ش ــن ب ــی بنزی ــه کارت ــف عرض توق
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران 

ــت.  ــده اس ــاغ نش اب
ــه پرسشــی کــه بعضــی از  ریاحــی همچنیــن در پاســخ ب
خودروســواران نســبت بــه نگهــداری کارت هوشــمند بنزین 
ــورت  ــی در ص ــرد: حت ــان ک ــتند، بی ــاوت هس ــود بی تف خ
توقــف عرضــه کارتــی بنزیــن، ســامانه هوشــمند ســوخت 

جمــع آوری نخواهــد شــد. اقتصــاد آنایــن

رئیــس هئیــت عامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو( 
ــت  ــی در صنع ــد و خوب ــای جدی ــاهد خبره ــک، ش ــده نزدی ــت: در آین گف
خــودرو خواهیــم بــود. منصــور معظمــی در حاشــیه مراســم آغــاز تولیــد انبــوه 
رنــو ســاندرو اســتپ وی اظهــار کــرد: تــا پایــان امســال ۳ تــا 4 قــرارداد جدید 
در صنعــت خــودرو بــا خودروســازان معتبــر جهــان خواهیــم داشــت. وی بــا 
بیــان اینکــه افزایــش تولیــد، کیفیــت و رضایــت مشــتریان از سیاســت های 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در صنعــت خودروســت، خاطرنشــان کــرد: 
البتــه دربــاره کیفیــت خودروهــای تولیــدی، مشــتریان بایــد قضــاوت کننــد؛ 
امــا بــا توجــه بــه شــاخصه هایی کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تعییــن 
کــرده، وضعیــت خودروهــای داخلــی نســبت بــه ســال گذشــته ارتقــا پیــدا 
کــرده اســت. معظمــی ادامــه داد: البتــه سیاســت کلــی ایــن اســت کــه بــه 
ــم کــه رضایتمنــدی مشــتریان و کیفیــت خودروهــای داخلــی  ســمتی بروی
ــد 4.4  ــاهد رش ــال، ش ــت امس ــاه نخس ــزود: در 4 م ــود. وی اف ــتر ش بیش
ــد  ــه تولی ــر برنام ــر آن، اگ ــاوه ب ــه ع ــم ک درصــدی در بخــش صنعــت بودی
ــد نظــر  ــق شــود، رشــد اقتصــادی م ــان ســال جــاری محق ــا پای خــودرو ت
دولــت بــرای ســال جــاری نیــز محقــق خواهــد شــد. معظمــی بــا بیــان اینکه 
بــه هیــچ وجــه بــازار خــودروی ایــران بــرای ورود خودروهــای آمــاده خارجــی 
ــود، اظهــار کــرد: خودروســازان خارجــی بــه شــرطی می تواننــد  بازنخواهــد ب
ــی ــازان داخل ــوان قطعه س ــتفاده از ت ــر اس ــاوه ب ــه ع ــوند ک ــران ش  وارد ای

محصوالت خود را صادر کنند. مهر

ــرای  ــرو اج ــا در گ ــران تنه ــات ای ــه نج ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
ــرای خــروج از بحــران آب  ــرد: ب ــی نیســت، خاطرنشــان ک ــای عمران پروژه ه
ــاون  ــی، مع ــم میدان ــرد. رحی ــورت گی ــت ص ــت درس ــه مدیری ــت ک الزم اس
وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا، بــا اشــاره بــه اهمیــت نجات بخشــی آب هــای 
زیرزمینــی از شــرایط فعلــی گفــت: نجــات آب هــای زیرزمینــی نیازمنــد پــروژه 
اجرائــی چندانــی نیســت؛ بــه همیــن دلیــل بایــد اقدامــات مدیریتــی تدویــن 
ــه آخریــن  ــا اشــاره ب ــع آبــی کشــور صــورت گیــرد. وی ب ــرای مناب شــده ای ب
وضعیــت خوزســتان اظهــار کــرد: بــه عنــوان مثــال بــرای تأمیــن آب خوزســتان 
مجبــور بــه اجــرای پــروژه ۱۰ هــزار میلیــارد تومانــی شــدیم؛ ایــن در حالــی بــود 
کــه اگــر کیفیــت کارون از بیــن نمی رفــت، نیــازی بــه اجــرای چنیــن پــروژه ای 
نبــود. بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا، از بیــن رفتــن کیفیــت 
آب کارون باعــث شــد تــا از دز، آب را بــه خوزســتان بیاوریــم؛ ایــن مســئله نیــز 
هزینــه میلیــاردی را متحمــل وزارت نیــرو کــرد. میدانــی بــا بیــان اینکــه اگــر 
ــه وجــود نمی آمــد، گفــت: اگــر  مدیریــت آب دیــده می شــد، ایــن شــرایط ب
سیاســت کشــور اجــرای پروژه هــای عمرانــی باشــد، نه تنهــا بحــران آب حــل 
نمی شــود، بلکــه مشــکاتی نیــز بــه وجــود می آیــد؛ بنابرایــن بهتریــن راه ایــن 
اســت کــه مضامیــن آب کشــور بــه  طــور کامــل شــناخته و نــگاه ویــژه ای بــه 
آن شــود. وی تصریــح کــرد: نبایــد فرصــت خــروج از مســیر درســت مدیریــت 
آب بــه هیــچ دولتــی تحــت هــر عنــوان و شــعاری داده شــود و مدیریــت آب 

در قالــب عــوام زدگــی و مســائل سیاســی قــرار گیــرد. ایســنا

ــات  ــان دارای تحصی ــد: زن ــازار کار می گوی ــناس ب ــی، کارش ــی اصان عل
ــد. در  ــن می دهن ــه ازدواج ت ــر ب ــد و کمت ــتری دارن ــات بیش ــه، توقع عالی
مقابــل، مــردان ترجیــح می دهنــد بــا زنــان دارای تحصیــات کمتــر ازدواج 
ــام  ــوی مق ــواده را از س ــی خان ــت های کل ــاغ سیاس ــی، اب ــد. اصان کنن
معظــم رهبــری ناشــی از وجــود دغدغــه ایشــان درخصــوص افزایش ســن 
ازدواج جوانــان و نگرانــی از فروپاشــی بنیــان خانواده هــا دانســت. در ایــران 
ــه کار می شــوند؛  ــا حقــوق ناچیــز و ســاعت های طوالنــی حاضــر ب ــان ب زن
در حالــی کــه ممکــن اســت ایــن شــغل ها مردانــه باشــد؛ ولــی کارفرمایــان 
بــه دلیــل اطاعت پذیــر بــودن زن و پذیــرش شــرایط ســخت کار از ســوی 
آن هــا ترجیــح می دهنــد از زنــان بــه جــای مــردان اســتفاده کننــد. اصانــی 
ادامــه داد: متأســفانه اســتخدام و جــذب نیــرو در شــرکت های خصوصــی 
ــد:  ــر ش ــت. وی متذک ــه اس ــان رفت ــوی زن ــمت و س ــه س ــتر ب ــم بیش ه
بســیاری از شــرکت های خصوصــی بــه ایــن دلیــل کــه مســئولیت خانــواده 
ــا عقــب  ــا مــردان اســت و اگــر حقــوق آن هــا کــم باشــد ی ــان آوری ب و ن
ــد. وی  ــت می گیرن ــه خدم ــان را ب ــد، بیشــتر زن ــراض می کنن ــد، اعت بیفت
بــا بیــان اینکــه مخالــف کار کــردن زنــان نیســتیم،   تصریــح کــرد: داشــتن 
درآمــد و موقعیــت اجتماعــی و در یــک کام مســتقل شــدن زنــان بــرای 
حــل مشــکات مالــی و اجتماعــی خــوب اســت؛ ولــی تــا جایــی کــه بــه 
ــواده، بنیــان خانواده هــا، اشــتغال مــردان و فضــای  ازدواج و تشــکیل خان

کســب و کار لطمــه نزنــد. خبرفارســی

امضای 4 قرارداد جدید با خودروسازان خارجی

نقض قانون از سوی تمام عرضه کنندگان خودرو در ایران
ایــران  در  خــودرو  عرضه کننــده  شــرکت   ۳۹ از  »ارزیابــی  ایــران،  اســتاندارد  و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت  گــزارش  اســاس  بــر 
)تولیدکننــده و واردکننــده( نشــان می دهــد کــه سیســتم خدمــات پــس از فــروش در هیــچ یــک از شــرکت های تحــت ارزیابــی بــا 

نــدارد. از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو، مطابقــت کامــل  الزامــات آیین نامــه اجرائــی قانــون حمایــت 

در قاب تصویر

کاهش اشتغال مردان با افزایش جذب زناننجات آب به پروژه عمرانی نیاز ندارد

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 247 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز مایکروفر )تومان(

 مایکروفر 30 لیتری 
306 فلر

  مایکروفر با بخارپز 
30 لیتری 301 مجیک

980,000

  مایکروفر بخارپز
  30 لیتری سفید

 308 مجیک 

880,000

 مایکروفر 25 لیتری 
598 کنوود

595,000

  مایکروفر 25 لیتری
 941 کنوود

650,000

   مایکروفر 17 لیتری
 942 کنوود

490,000

 مایکروفر 30 لیتری 
350 فلر

615,000

550,000

 وام های نجومی 
جایگزین حقوق های میلیونی 

هیئت رئیســه  عضــو 
اقتصــادی  کمیســیون 
اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس 
پرداخــت وام  قرض الحســنه 
ــدان  ــه کارمن ــی ب ۲۵۰ میلیون
آشــکار  خــاف  بانک هــا 
متأســفانه  گفــت:  اســت، 
وام هــای نجومــی، جایگزیــن حقوق هــای میلیونــی 
شــده اســت. سیدحســن حســینی شــاهرودی در 
ســاماندهی  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  گفت وگویــی 
ــن  ــی و همچنی ــران دولت ــای مدی ــت دریافتی ه وضعی
وام هــای  پرداخــت  گفــت:  بانک هــا  کارمنــدان 
ــا  ــدان بانک ه ــه کارمن ــاد ب ــام زی ــا ارق ــنه ب قرض الحس
مصــداق حقوق هــای نجومــی اســت و بایــد بــا آن 

برخورد شود.
ــان اینکــه پرداخــت وام هــای کان  ــا بی  شــاهرودی ب
بــه کارمنــدان بانک هــا از منابــع قرض الحســنه یــا 
منابــع خــود بانک هــا خــاف  و ظلــم آشــکار بــه 
ــی،  ــع بانک ــت: مناب ــت گف ــردم اس ــف م ــار مختل اقش
ــدار  ــا امانت ــا تنه ــت و آن ه ــا نیس ــه بانک ه ــق ب متعل
مــردم هســتند. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
ــی  ــع بانک هــای دولت ــر اینکــه مناب ــد ب ــا تأکی دهــم ب
متعلــق بــه دولــت و همچنیــن منابــع بانک هــای 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــردم اس ــه م ــق ب ــی متعل خصوص
ــه پرداخــت وام هــای قرض الحســنه  بانک هــا مجــاز ب
ــردم نیســتند.  ــع م ــود از مناب ــدان خ ــه کارمن و کان ب
ــع بانک هــا  ــا بیــان اینکــه مناب حســینی شــاهرودی ب
بایــد در راســتای سیاســت های کان اقتصــادی کشــور 
ــوه  ــد نح ــزی بای ــک مرک ــت: بان ــود، گف ــرف ش مص
مصــرف درســت منابــع قرض الحســنه را بــه صراحــت 

ــد. ــاغ کن ــا اب ــه بانک ه ب

 تحویل 4۰ بیمارستان 
تا پایان دولت یازدهم

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: وزارت راه و شهرســازی 
ــت یازدهــم 4۰ بیمارســتان را در  ــان دول ــا پای ــد شــد ت متعه
ســطح کشــور بــا بیــش از ۵ هــزار و 4۰۰ تخــت تحویــل دهــد. 
محمدجعفــر علیــزاده در حاشــیه بازدیــد از بیمارســتان جدیــد 
در حــال احــداث بهشــهر در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــا 
توجــه بــه نگاهــی کــه دولت بــه مقوله ارتقای ســطح ســامت 
شــهروندان دارد و نقــش بی بدیلــی کــه زیرســاخت های 
فیزیکــی بیمارســتان ها در توســعه و ارتقــای ســامت دارنــد 
در ســال جــاری برنامــه ویــژه ای طراحــی شــده؛ بــه نحــوی 
 کــه جلســات مشــترکی بــا حضــور وزارت بهداشــت و راه 
 و شهرســازی برگــزار و توافق نامــه ای منعقــد شــد کــه وزارت 
راه و شهرســازی متعهــد شــد تــا پایــان دولــت یازدهــم 
 4۰ بیمارســتان را در ســطح کشــور بــا بیــش از ۵ هــزار 

و 4۰۰ تخت تحویل دهد. 
علیــزاده خاطرنشــان کــرد: تکمیــل و تحویــل 4۰ بیمارســتان 
 در طــی یــک ســال در ســطح کشــور بســیار کار مشــکل 
ــدی  ــه زمان بن ــل برنام ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــنگینی اس و س
تاکنــون  خوشــبختانه  و  کرده ایــم  طراحــی  را  ویــژه ای 
ــال  ــانیم و در ح ــام برس ــه اتم ــتان را ب ــتیم 7 بیمارس توانس
 تجهیــز آن هــا هســتیم کــه بــه زودی افتتــاح می شــوند 
و مابقــی بیمارســتان ها در جلســات متعــدد زمان بنــدی 
شــدند کــه بــا تخصیــص بــه موقــع اعتبــار از ســوی ســازمان 

ــود. ــق می ش ــه محق ــن برنام ــه ای ــه و بودج برنام

 بازگشت رونق 
به بازسازی بافت های فرسوده

ــرات  ــه اث ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــامی، مق ــعید اس س
کاهــش ۳ درصــدی نــرخ ســود تســهیات صنــدوق 
ــت:  ــوده گف ــای فرس ــم در بافت ه ــکن یک ــداز مس پس ان
ــه  ــبی را ب ــق نس ــدام، رون ــن اق ــه ای ــی رود ک ــار م انتظ
ساخت وســاز در بافت هــای فرســوده بازگردانــد. عضــو 
ــران  ــران و بهســازی شــهری ای ــره شــرکت عم هیئت مدی
افــزود: اعــام نــرخ ســود 8 درصــدی تســهیات صنــدوق 
پس انــداز مســکن یکــم در بافــت فرســوده بــرای ســاکنان 
ایــن بافت هــا بســیار مناســب اســت؛ زیــرا میــزان اقســاط 

ــد. ــت می کن ــاه اف ــر م ــان در ه ــن متقاضی ــی ای پرداخت
ــه حــوزه  ــه اینک ــا توجــه ب ــه داد: ب  ســعید اســامی ادام
فعالیت هــای اقتصــادی در ایــران بــه شــدت وابســته بــه 
شــبکه بانکــی اســت، یکــی از راهکارهــا بــرای ایجــاد رونــق 
در بخــش عرضــه و تقاضــا )ســاخت و خریــد( پرداخــت 
ــه گفتــه اســامی، بافت هــای میانــی  تســهیات اســت. ب
ــد تــاش شــود  محــل توســعه شــهری اســت؛ پــس بای
ــن  ــر همی ــد؛ ب ــازه ای بگیرن ــان ت ــا ج ــن بافت ه ــه ای ک
اســاس بانــک مســکن بــا رایزنی هــای انجام شــده وزارت 
ــن  ــپرده گذاران ای ــرای س ــی را ب ــازی، امتیازات راه و شهرس
بافت هــا در نظــر گرفــت کــه بــر اســاس آن شــرط خانــه 
ــکن در  ــد مس ــی خری ــد و متقاض ــذف ش ــودن ح اولی ب
بافــت فرســوده می توانــد از تســهیات صنــدوق پس انــداز 

مســکن یکــم اســتفاده کنــد.

4۰ پاالیشگاه جهان، مشتری نفت ایران
ــت  ــرف نف ــت از مص ــرکت نف ــل ش ــور بین المل ــر ام مدی
ــرح  ــت: ط ــر داد و گف ــان خب ــگاه جه ــران در 4۰ پاالیش ای
ــتریان  ــای مش ــاس تقاض ــر اس ــی ب ــت سفارش ــد نف تولی
آغــاز شــده اســت. ســید محســن قمصــری دربــاره تمایــل 
ــوی  ــت از س ــادرات نف ــرای ص ــراق ب ــتان ع ــم کردس اقلی
ایــران گفــت: ایــن خواســته ای اســت کــه از ســوی آن هــا 

ــی نشــده اســت.  ــوز عملیات مطــرح شــده و هن
ــام  ــا اع ــت ب ــی نف ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــر ام مدی
اینکــه هم اکنــون اقلیــم کردســتان عــراق نفــت خــود را بــا 
ــه جیهــان ترکیــه انتقــال می دهــد  ــه پایان ــه ب دو خــط لول
و از آنجــا روانــه بازارهــای جهانــی نفــت می کنــد، تصریــح 
ــوی  ــراق از س ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــادرات نف ــرد: ص ک
ــه  ــی از جمل ــای فن ــاره ای کاره ــام پ ــد انج ــران نیازمن ای

ــت. ــد اس ــه جدی ــوط لول ــات و خط ــداث تأسیس اح

  افتتاح بزرگ ترین مرکز آبی کشور 
در اصفهان

آییــن بهره بــرداری از فــاز اول 
پــارک آبــی آبســار اصفهــان بــه 
ــی  ــارک آب ــوان بزرگ تریــن پ عن
فــات مرکــزی ایــران بــا حضــور 
ســرمایه گذاری  معــاون 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
کشــور، اســتاندار اصفهــان، مدیر 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان و 
ــتاندار  ــد. اس ــزار ش ــتانی برگ ــئوالن اس ــر از مس ــی دیگ جمع
ــرای  اصفهــان در ایــن مراســم گفــت: بســترهای الزم بایــد ب
جمعیــت جــوان و نوجــوان کشــور فراهــم شــود تــا بــا 
تفریحــات ســالم و معقــول اوقــات بگذراننــد و کمتــر در 
معــرض آســیب های اجتماعــی قــرار گیرنــد. رســول زرگرپــور 
ــران  ــزی ای ــات مرک ــی ف ــز آب ــن مرک ــاح بزرگ تری در افتت
اظهــار کــرد: اگرچــه ایــن مجموعــه بــه لحــاظ ســرمایه گذاری 
ــگاه آســیب های  ــم اســت، از ن بخــش خصوصــی بســیار مه

اجتماعی نیز جالب توجه است. 
وی بــا اشــاره بــه آثــار مخــرب آســیب های اجتماعــی افــزود: 
ــال  ــر روز در ح ــاد ه ــاد و اعتی ــینی، فس ــاق، حاشیه نش ط
ــز توجــه  ــری نی ــام معظــم رهب ــد مق افزایــش اســت و تأکی
بــه ایــن مســائل اســت. ایجــاد چنیــن مجموعه هایــی قطعــا 
می توانــد در کاهــش اعتیــاد مؤثــر باشــد و موجــب کاهــش 

فســاد و عوامــل مؤثــر در ایجــاد فســاد شــود.

 استاندار چهارمحال و بختیاری:
هماهنگی و همدلی میان دستگاه ها 

ضروری است
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هماهنگــی و همدلی 
میــان دســتگاه های دولتــی، اســتفاده از کارشناســان مجرب و 
آمــوزش اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، امری ضروری اســت. 
ــی  ــورای هماهنگ ــت ش ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س قاس
ــد در  ــرد: بای ــار ک ــی اظه ــتگاه های اجرائ ــی دس ــور حقوق ام
واحدهــای حقوقــی، کارشناســان مجــرب فعالیــت کننــد، زیرا 
ایــن کارشناســان بــازوی توانمنــد ســازمان و مدیــر خواهنــد 
بــود. وی بــا اشــاره بــه ضــروری بــودن ایجــاد همدلــی میــان 
ــی  ــبختانه همدل ــرد: خوش ــح ک ــی تصری ــتگاه های اجرائ  دس
و هماهنگــی در ســطح اســتان مطلــوب اســت و مدیــران در 
نهادهــای مختلــف حکومتــی، قضائــی و دولتــی در اســتان به 
نحــو احســن فعالیــت می کننــد. ســلیمانی دشــتکی افــزود: 
 فیش هــای حقوقــی نجومــی و مشــکات شــهرداری تهــران

دو بحــث عمــده در کشــور بودنــد کــه باعــث ایجــاد ذهنیــت 
ــکات  ــد. وی مش ــه ش ــران جامع ــه مدی ــردم ب ــب م نامناس
ــت: الزم  ــت و گف ــا دانس ــه تحریم ه ــه را نتیج ــی جامع مال
اســت نتیجــه رفــع تحریم هــا ســریع تر عملــی شــود. 
اســتاندار تصریــح کــرد: مشــکات بیــن دســتگاه های دولتــی 
ــاف نظــر  ــط و اخت ــن و ضواب ــه قوانی ــی ب ناشــی از بی توجه
در شــرح وظایــف اســت. ســلیمانی دشــتکی در ادامــه افزود: 
ــار  ــر دچ ــتان اگ ــد اس ــران ارش ــی و مدی ــازمان های دولت س
مشــکات ضوابطــی شــدند، خــود موظــف بــه حــل مشــکات 
ــه اســتانداری رجــوع کننــد. هســتند؛ در غیــر ایــن صــورت ب

استاندار کرمان خبر داد:
 تعریف ۲9 میلیارد دالر 

پروژه سرمایه گذاری در استان کرمان
پــروژه  دالر  میلیــارد   ۲۹ گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
ــاده  ــه آم ــف شــده ک ــان تعری ســرمایه گذاری در اســتان کرم
ــن  ــت ای ــت. فهرس ــی اس ــای خارج ــه کمپانی ه ــذاری ب واگ
پروژه هــا از ســوی اتــاق بازرگانــی کرمــان ارائــه خواهــد 
 شــد. علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا وزیــر اقتصــاد

ــان و در  ــای آلم ــی باواری ــاوری ایالت ــرژی و فن ــانه ها، ان رس
ــاد دو تفاهم نامــه همــکاری اقتصــادی، ضمــن  حاشــیه انعق
قدردانــی از اتــاق بازرگانــی کرمــان بــه منظــور تشــکیل چنیــن 
 جلســه ای گفــت: ایــن دیــدار فرصتــی بــرای اســتان کرمــان 
 و ایالــت باواریــای آلمــان اســت تــا ظرفیت هــای خــود 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــتفاده کنن ــل اس ــورت متقاب ــه ص را ب
ــت،  ــه اس ــاده ارائ ــتان آم ــادی اس ــای اقتص ــه فرصت ه اینک
یــادآور شــد: اســتان کرمــان بــه لحــاظ برنامه هــای اقتصــادی 
ــرار  ــد ق ــر و امی ــت تدبی ــور و دول ــه رئیس جمه ــورد توج م
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــه  کرمــان  اســتاندار  دارد. 
ــان  ــتان کرم ــرد: اس ــان ک ــاره و خاطرنش ــان اش ــتان کرم اس
ــرژی  در حــوزه معــادن، کشــاورزی، گردشــگری، ســامت، ان
بــا  می توانــد  دانش بنیــان  شــرکت های  و  حمل ونقــل 
ــان  ــتاندار کرم ــد. اس ــکاری کن ــان هم ــای آلم ــت باواری ایال
 بــه وجــود هواپیمایــی ماهــان در اســتان کرمــان اشــاره کــرد 
ــیم  ــادی تقس ــه اقتص ــه 8 منطق ــان ب ــتان کرم ــزود: اس و اف
ــکاری در  ــت هم ــی جه ــد غیردولت ــرکت های توانمن ــه ش و ب
توانمندســازی مــردم واگــذار شــده کــه طرف هــای خارجــی 

ــد. ــارکت کنن ــق مش ــن مناط ــد در ای ــز می توانن نی

 RCAG انتقال سایت هوانوردی 
به اصفهان

مدیــر کل اداره ارتباطــات و ناوبــری هوایــی از انتقــال ســایت 
هوانــوردی RCAG اصفهــان در اواســط مهرمــاه از تهــران بــه 

فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان خبــر داد. 
محمــد امیرانــی گفــت: ایــن اداره  کل بــا هــدف ارتقــای 
کیفیــت پوشــش رادیویــی فضــای کشــور، بــر اســاس 
ــال ســایت  ــروژه انتق برنامه ریزی هــای ســال ۱۳۹۵ خــود، پ
ــرات )خــارج از  ــان از ســایت مخاب ــوردی RCAG اصفه هوان
ــرودگاه  ــل ف ــده در داخ ــل پیش بینی ش ــه مح ــرودگاه( ب ف
اصفهــان و نصــب تجهیــزات رادیویــی جدیــد مربــوط بــه آن 

ــد داد.  ــام خواه را انج
ــزود: ســایت  ــی اف ــری هوای ــات و ناوب ــر کل اداره ارتباط مدی
ــاده  ــاه ۱۳۹۵ آم ــط مهرم ــان اواس ــوردی RCAG اصفه هوان
انتقــال از تهــران بــه فــرودگاه اصفهــان اســت و ادامــه کار بــا 
همــکاری کارشناســان الکترونیــک اداره کل فــرودگاه اصفهــان 
ــه  ــی اولی ــد. پیش بین ــد ش ــام خواه ــایت انج ــل س در مح
بــرای راه انــدازی کامــل ســایت و عملیاتــی شــدن آن تــا پایان 

ســال ۹۵ اســت.

توصیه جدید بنزینی به خودروسواران:
مردم، کارت های سوخت را نگه دارند
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دانشوری و صنعت گردشگری، محور ...

ــی  ــای داغ اجتماع ــی از بحث ه ــان، یک ــتفاده از قلی اس
ایــن  بــه شــدت مخالــف  اســت. عــده ای  ایــران 
پدیــده مضــر هســتند و تأکیــد بــر بگیروببندهــای 
ــه  ــم اینک ــز علی رغ ــری نی ــده دیگ ــد و ع ــوم دارن مرس
مضــر بــودن قلیــان را قبــول دارنــد، امــا راهــکار 
ــا  ــد ب ــد بای ــد و معتقدن ــب نمی دانن ــد را مناس بگیروببن
ــت؛  ــوب رف ــن مضــر محب ــگ ای ــه جن فرهنگ ســازی ب
زیــرا ســابقه برخوردهــای ســفت و ســخت بــا بســیاری 
از پدیده هــای نوظهــور اجتماعــی نشــان داده کــه نه تنهــا 
ایــن پدیده هــا از بیــن نمی رونــد، بلکــه محبوب تــر 
ــه  ــز در جامع ــح آن نی ــی قب ــه نوع ــوند و ب ــم می ش ه

ــکند. ــی ش م
   قانونی یا غیرقانونی؟

مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان 
از  چایخانــه داران  اتحادیــه  اساســنامه  در  می گویــد: 
گذشــته عرضــه قلیــان وجــود داشــته اســت و از حــدود 
یــک ســال پیــش بــه اتحادیــه ابالغ شــد کــه اساســنامه 
تغییــر کــرده و طبــق اساســنامه جدیــد، عرضــه قلیــان 
نبایــد در واحدهــای صنفــی ایــن اتحادیــه انجــام شــود. 
 جــواد محمــدی فشــارکی اظهــار کــرد: در همیــن راســتا
هــر پروانــه جدیــدی کــه توســط اتحادیــه چایخانــه داران 
ــا شــرط عرضــه نکــردن قلیــان  صــادر می شــود، بایــد ب
ــف  ــه مخال ــان اینک ــا بی ــی باشــد. وی ب در واحــد صنف
تعطیلــی واحدهــای دارای پروانــه اشــتغال اســت، 
ادامــه داد: واحدهــای صنفــی کــه پروانــه کســب خــود را 

پــس از تغییــر اساســنامه دریافــت کردنــد، نبایــد قلیــان 
ــا آن هــا برخــورد  ــد و در صــورت مشــاهده ب عرضــه کنن
ــل دارای  ــه از قب ــی ک ــا واحدهای ــا ب ــد؛ ام ــد ش خواه
ــا برنامــه کار  ــد ب ــد، بای ــا عرضــه قلیــان بوده ان ــه ب پروان

ــال کــرد.  را دنب
مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان 
ــان  ــتان اصفه ــط اس ــت محی ــرد: اداره بهداش ــه ک اضاف

در حــال تعطیــل کــردن تمــام واحدهــای صنفــی، چــه 
ــف  ــه اســت کــه مــا مخال ــه دار و چــه فاقــد پروان پروان

آن هســتیم.
   تفریح سالم

ــای  ــن در گزارش ه ــای وط ــا در کیمی ــه م ــور ک همان ط
ــورمان  ــالم در کش ــح س ــت تفری ــم قیم ــدد گفته ای متع
بســیار گــران اســت. در همیــن اصفهــان خودمــان اگــر 

 یــک جــوان بخواهــد بــه رســتوران یــا کافی شــاپ بــرود 
چیــزی حــدود 30 تــا 40 هــزار تومــان بایــد خــرج کنــد. 
ــاد اســت؛  ــز بســیار زی ــه باشــگاه های ورزشــی نی هزین
در حــال حاضــر شــهریه باشــگاه های بدنســازی کــه از 
ورزش هــای پرطرفــدار میــان جوان هاســت، چیــزی 
حــدود 70 تــا 100 هــزار تومــان در مــاه اســت. ایــن فقــط 
ــی  ــه تمرین ــرای برنام ــام اســت و شــما ب ــه ثبت ن  هزین
لبــاس و مکمل هــای غذایــی، رقمــی تــا حــدود ماهیانــه 
ــیاری  ــه بس ــد ک ــت کنی ــد پرداخ ــان بای ــزار توم 400 ه
ــت 5  ــا قیم ــن را ب ــما ای ــاال ش ــد؛ ح ــوان آن را ندارن ت
ــود  ــد نب ــا ببینی ــد ت ــه کنی ــان مقایس ــی قلی ــزار تومان ه
ــا  ــته جوان ه ــه دسته دس ــت چگون ــات ارزان قیم تفریح

ــد.  ــوق می ده ــان س ــمت قلی ــه س را ب
البتــه ذکــر ایــن موضــوع ضــروری اســت که نبــود تفریح 
مناســب، نبایــد بــا قلیــان جبــران شــود؛ امــا زمانــی کــه 
ــه  ــا ب ــویق جوان ه ــرای تش ــب ب ــازی مناس فرهنگ س
ــود  ــالم وج ــات س ــر تفریح ــا دیگ ــه ی ــمت مطالع س
نــدارد، نبایــد هــم انتظــار داشــت کــه بــا برگــزاری چنــد 
ــان از  ــه ریشــه قلی ــد چایخان ــد چن نشســت و بگیروببن

ایــن کشــور کنــده شــود. 
راســتی اگــر شــما جــای مســئوالن بودیــد چه راهــکاری 
 را پیــش می گرفتیــد؟ خــود شــما چــه تفریحاتــی 
را می شناســید کــه می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای 
ــق  ــا از طری ــا م ــود را ب ــخ های خ ــد؟ پاس ــان باش قلی
ایمیــل یــا ســامانه پیــام کوتــاه در میــان بگذاریــد؛ 
ــاز  ــما ب ــتان ش ــا دس ــکل ب ــن مش ــور ای ــره ک ــاید گ  ش

شود.

تعطیلیقانونییاغیرقانونیچایخانهها؟

قلیان،مضرمحبوب

مدیران امداد و فنی وحرفه ای مطرح می کنند:
مهارت آموزی دانشجویان افزایش قدرت 

ورود به بازار کار را در پی دارد 
  

حرفــه ای  و  فنــی  کل  مدیــر 
اســتان اصفهــان، در دیــدار بــا 
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام 
ــاره  ــا اش ــان ب ــی)ره( اصفه خمین
ــز  ــی مراک ــای مهارت ــه آموزش ه ب
ــا در  ــن آموزش ه ــت: ای ــه ای گف ــی  و حرف ــوزش فن ــی آم فن
زمینــه تنظیــم ســند مهــارت متناســب بــا رشــته های موجــود 
فرصت هــای  ایجــاد  و  آموزش هــا  کــردن  ســفارش پذیر 
شــغلی بــرای جوانــان، شناســایی مشــاغل پررشــد در فضــای 
بخــش کشــاورزی  در  آموزش هــا  اهمیــت   کســب وکار، 
و گیاهــان داروئــی بــا هــدف توانمندســازی و کارآفرینــی افراد 

جویای کار ارائه شد. 
ــا  ــارزه ب ــان داشــت: یکــی ازراه هــای مب ــی بی ابوطالــب جالل
 پدیــده شــوم بیــکاری قشــر جــوان و تحصیلکــرده در کشــور

توانمندســازی آنــان از طریــق آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
بــوده کــه بــه واســطه پذیــرش جامعــه ســریع تر بــه اشــتغال 

خواهنــد رســید. 
ــی  ــوزش فن ــای اداره آم ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
 و حرفــه ای اصفهــان و کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
نیازمنــد هم افزایــی و پوشــش متقابــل در ایــن زمینــه 
هســتیم و آموزش هــای مهارتــی بــه متقاضیــان بــر اســاس 
نیازســنجی و مطابــق نیــاز بــازار کار ارائــه می شــود تــا زمینــه 

ــا شــود. ــراد مهی اشــتغال اف
طرح های اشتغال و خودکفایی موفقیت بیشتری دارند

ــوزش  ــز آم ــت: مراک ــز گف ــیران نی ــا ش ــه حمیدرض در ادام
فنــی و حرفــه ای همــکاری و تعامــل خوبــی بــا کمیتــه امــداد 
ــان  ــه مددجوی ــی ب ــای آموزش ــات و مهارت ه ــه خدم در ارائ
تحــت حمایــت داشــته اســت. شــیران بــا اشــاره بــه اهمیــت 
 فــرا گیــری مهــارت گفــت: افــرادی کــه از دانــش فنــی 
و مهارت هــای حرفــه ای بیشــتری برخــوردار بوده انــد، در 
اجــرای طرح هــای اشــتغال و خودکفایــی موفقیــت بیشــتری 
 داشــته اند و مهارت آمــوزی دانشــجویان همزمــان بــا تحصیــل

باعث افزایش قدرت ورود به بازار کار خواهد شد.
  وی افــزود: یکــی از برنامه هــای مهــم و اصلــی کمیتــه امــداد

ــب  ــت کس ــاد جه ــن نه ــش ای ــت پوش ــراد تح ــت اف هدای
ــه  ــان ب ــه و استعدادش ــب عالق ــر حس ــی ب ــای فن مهارت ه
ســمت آموزشــگاه ها اســت و مددجویــان کمیتــه امــداد 
بــه دلیــل وجــود مشــکالت فــراوان بــا اشــتیاق بیشــتری در 
آموزش هــا حضــور می یابنــد تــا بــا فــرا گیــری آموزش هــای 
ــدام  ــدار اق ــی پای ــع مشــکالت و کارآفرین الزم در راســتای رف
کننــد؛ چــرا کــه شــغل بــدون آمــوزش مهارتــی بــا شکســت 

ــد شــد. ــه رو خواه روب

اخبار کوتاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان:
 افزایش 3 برابری برداشت گندم 

در فالورجان 
 

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریکیمیای وطن

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ــت: در  ــان گف ــتان فالورج شهرس
ســال جــاری 13 هــزار تــن گنــدم 
مــازاد بــر مصــرف برداشــت شــد 
کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال 
94، افزایــش 3 برابــری را دربــر داشــت. ایــن میــزان گنــدم 
تحویــل ســیلوها و مراکــز خریــد شــد. بهــرام کریمــی برگزاری 
 کالس هــای آموزشــی در مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت
ــار ــزار هکت ــک ه ــطح ی ــرز در س ــای ه ــا علف ه ــارزه ب  مب
مبــارزه بــا ســن مــادر و پــوره در ســطح 2 هــزار و 300 هکتــار 
ــزش آن را از  ــری از ری ــول و جلوگی ــع محص ــت به موق برداش
علــل افزایــش 3 برابــر تولیــد گنــدم در ایــن شهرســتان عنوان 
کــرد. وی از کشــت زعفــران بــه عنــوان گیاهــی بــا نیــاز آبــی 
کــم در ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: بــا هماهنگی هــای 
ــی شهرســتان  ــروه اقتصــاد مقاومت ــا کارگ ــده ب ــل آم ــه عم  ب
و تعامــل کشــاورزان پیشــگام در ایــن مســیر، از اوایــل مهرماه 
ســال جــاری کشــت زعفــران در روســتاهای بخــش پیربکران 
جوچــی، محمدیــه، قلعــه ســرخ، چهاربــرج و اشــترجان آغــاز 
می شــود کــه در حــال حاضــر ایــن گیــاه در ســطح 2 هکتــار 
ــه وی  ــه گفت از اراضــی شــهر قهدریجــان کشــت می شــود. ب
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر کشــت زعفــران بــه چنــد برابــر 
ــار  ــطح 15 هکت ــت در س ــه کش ــم ب ــن رق ــد ای ــش یاب افزای

ــد. ــش می یاب افزای

60 درصد از لوازم التحریرهای بازار اصفهان 
داخلی است

ــر  ــاب و لوازم التحری ــه کت ــس اتحادی ــاز، رئی ــر چیت س اکب
ــزان  ــاره می ــنیم درب ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
اظهــار  اصفهــان  بــازار  در  موجــود  ایرانــی  لوازم التحریــر 
داشــت: بیــش از 60 درصــد از لوازم التحریرهــای موجــود 
ــران هســتند؛  ــی و ســاخت کشــور ای ــان داخل ــازار اصفه در ب
 عــالوه بــر ایــن همــه دفاتــر موجــود در بــازار، ســاخت ایــران 
و اصفهــان اســت. وی بــا اشــاره بــه تمایــل مــردم بــرای خرید 
ــا  ــتر خانواده ه ــفانه بیش ــزود: متأس ــی اف ــای خارج مارک ه
بــه دنبــال مــارک و برنــد هســتند و کیفیــت اهمیــت چندانــی 
ــدارد. رئیــس اتحادیــه کتــاب و لوازم التحریــر  بــرای آن هــا ن
اصفهــان بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب دربــاره 
اینکــه بایــد از صنایــع مملکــت حمایــت کنیــم، تصریــح کــرد: 
ــق  ــان را نشناســیم، موف ــه خودم ــی ک ــا زمان ــا ت ــا ایرانی ه م
ــی  ــران داخل ــم، کارگ ــی نخری ــس ایران ــر جن ــویم. اگ نمی ش
بیــکار می شــوند و پــول بــه جیــب کارگــران خارجــی مــی رود.

اخبار کوتاه

دانشــوری  اصفهــان گفــت:  شــهردار  کیمیای وطن
مهم تریــن  گردشــگری،  صنعــت  و 
ــن  ــت و در ای ــان اس ــهر اصفه ــعه کالنش ــای توس محوره
ــی  ــه گرم ــی ب ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــتا از س راس

استقبال می شود. 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد 
در دیــدار بــا رئیــس خبرگــزاری نوتیمکــس 
مکزیــک کــه بــا حضــور مدیــر روابــط 
خبرگــزاری  رئیــس  و  ایرنــا  بین الملــل 
جمهــوری اســالمی اســتان اصفهــان برگــزار 
ــل  ــای بی بدی ــریح ظرفیت ه ــا تش ــد، ب ش

گردشــگری در اصفهــان، ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
ــه ســرمایه گذاری در زیرســاخت های جهانگــردی ایــن  را ب

ــرد.  ــوت ک ــل دع ــاخت هت ــژه س ــهر، به وی ش
وی بــا اشــاره بــه جاذبه هــای متنــوع گردشــگری در 
ــرای  ــاالنه پذی ــان س ــهر اصفه ــزود: کالنش ــهر اف ــن ش ای
میلیون هــا گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت و بــه 

ــادی  ــای زی ــور، قابلیت ه ــگری کش ــب گردش ــوان قط عن
دارد.  ســرمایه گذاری  بــرای 

ــکاری  ــا و هم ــزاری ایرن ــش خبرگ ــان نق ــهردار اصفه ش
ایــن رســانه را بــا خبرگزاری هــای مســتقل جهــان از 
جملــه خبرگــزاری مکزیــک در درک متقابــل 
توســعه  رویکردهــای  تقویــت  و  ملت هــا 
اســتان و شــهر اصفهــان، مهــم و مؤثــر 

ــرد. ــف ک توصی
بــا اشــاره بــه همکاری هــای بیــن   وی 
ــس  ــزاری نوتیمک ــا و خبرگ ــزاری ایرن خبرگ
مکزیــک گفــت: ایــن همکاری هــا در اصــالح 
رونــد اطالع رســانی جهانــی و تأمیــن منافــع 

ملت هــا نقشــی مؤثــر دارد. 
در ادامــه ایــن دیــدار، رئیــس خبرگــزاری نوتیمکــس 
ــای شــهر  ــا و جاذبه ه ــک طــی ســخنانی، قابلیت ه مکزی
ــدرو  ــرد. آلخان ــف ک ــذاب توصی ــر و ج ــان را بی نظی اصفه
رامــوس اســکویل از ایــن شــهر بــه عنــوان یــک شــهرموزه 

یــاد کــرد.

شهردار اصفهان عنوان کرد:
دانشوری و صنعت گردشگری، محور توسعه اصفهان

آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون  کیمیای وطن
ــزود:  ــان اف و فاضــالب اســتان اصفه
فرآینــد تصفیــه آب شــرب در اســتان اصفهــان بنــا بــر 
اســتانداردهای الزم و بــا همــکاری ارگان هــای مرتبــط 

انجــام  بهداشــت  و  ســالمت  بــا 
می گیرد. 

ارتبــاط  ایــن  در  غالمــی  حســن 
گفــت: ســنجش ایــن موضــوع بنــا 
بــر اســتانداردهای منطبــق، بــه طــور 
متــداوم انجــام می شــود و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان در ایــن راســتا 
ــا آبفــا دارد.  ــه ای ب همــکاری همــه جانب

ــک  ــا ی ــک شــهر ی ــرد: چنانچــه آب ی ــح ک وی تصری
منطقــه دچــار آلودگــی شــود، کل آن منطقــه بــا 
ــه رو  ــا ویــروس روب اپیدمــی آن آلودگــی، میکــروب ی

می شــود. 
تصفیــه  فرآینــد  بنابرایــن  داد:  ادامــه  غالمــی 
ــن  ــالمت آب و همچنی ــداوم س ــش مت ــب پای مناس

ــه آب  ــن اســت ک ــی، نشــانگر ای ــه اپیدم ــود هرگون نب
آشــامیدنی اســتان اصفهــان کامــال ســالم و بهداشــتی 
اســت. بــه گفتــه وی طــرح ســنجش میــزان ســالمت 
در  تحقیقاتــی  موضوعــات  از  یکــی  اصفهــان  آب 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان اســت 
طــرح  ایــن  گزارش هــای  آخریــن  و 
ســالم و بهداشــتی بــودن آب این اســتان 

را نشــان می دهــد. 
اصفهــان  اســتان  آبفــای  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: آزمایش هــای ایــن 
دانشــگاه حتــی احتمال هــای یــک در 
چنــد صــد میلیــون را نیــز مــورد ارزیابــی 

می دهــد.  قــرار  ســنجش  و 
وی دربــاره وجــود یــا نبــود فلــزات ســنگین نیــز گفــت: 
ــور  ــه ط ــز ب ــوزه نی ــن ح ــه ای ــوط ب ــای مرب آزمایش ه
ــه آب  ــی ک ــی چاه های ــود و حت ــام می ش ــر انج فراگی
ــب  ــد، پلم ــنگین باش ــزات س ــل از آن دارای فل حاص

می شــود.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان:
آب شرب اصفهان، سالم و عاری از هر گونه آلودگی است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهکیمیای وطن
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رای می نماید. رای دادگاه ر خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت رقیه رهبری بطرفیت 1.علی 

بدیعی گورتی 2.میثم شاد دل 3.محمد علی عظیمی مبنی برمطالبه ی مبلغ 190/833/272 ریال از وجه 

دو برگ چک به شماره ها ی 677998 مورخ 94/3/31 بانک سپه و 813872 مورخ 94/7/10 بانک 

انصار هریک به مبلغ 220/000/000 که خوانده اول صادر کننده چکها و دو خوانده ی دیگر ظهر نویسان آن 

به عنوان ضامنند وخسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت 

آن واینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده ان است و خواندگان دلیلی بر 

برائت ذمه خود ارایه وایراد و دفاعی نکرده ادعای خواهان ثابت ومسلم تشخیص داده میشود ومستندا 

به ماده 3 قانون صدور چک وماده 403 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 502 و 515 و 522 قانون ایین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/833/272 ریال اصل خواسته ومبلغ 

5/780/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل ومبلغ 6/469/998 ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین خسارت 

تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر میگردد رای صادره غیابی 

وظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وبا انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل  تجدید نظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است . 

دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان – هادی وطن خواه شماره:16486/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350700535 تاریخ تنظیم:1395/03/30 

  شماره پرونده:9409980350700737   شماره بایگانی شعبه:940820   خواهان:بانک مهر اقتصاد با 

وکالت خانم رقیه رهبری فرزند ایاز به نشانی بهارستان – خیابان ولیعصر جنوبی خیابان ارم بعد از ارم 

17 پالک 490   خواندگان:1.آقای میثم کلوشانی فرزند تقی 2.آقای ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی همگی 

به نشانی خمینی شهر – شهرداری خمینی شهر – قسمت تاسیسات    خواسته ها:1.مطالبه وجه چک 

2.مطالبه خسارت دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک مهر 

مبلغ  مطالبه ی  بر  مبنی  مهرابی  2-ابراهیم  1-میثم کلوشانی  بطرفیت  رقیه جعفری  وکالت  با  اقتصاد 

288/175/352 ریال از وجه چک به شماره 320681 مورخ 94/6/28 بانک ملی به مبلغ 260/000/000 

وخسارات قانونی که خوانده اول صادر کننده چک وخوانده دوم ظهر نویس آن به عنوان ضامن است 

باتوجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت آن واینکه ماندن چک در دست 

دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است وخوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه وایراد ودفاعی 

نکرده است اما مبلغ موضوع خواسته بیش از مبلغ مندرج بر چک است در خصوص 260/000/000 ریال 

ادعای خواهان ثابت ومسلم تشخیص داده میشود ومستندا به ماده 3 قانون صدور چک وماده 403 

ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  قانون تجارت ومواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون 

خوانده به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال اصل خواسته ومبلغ 7/440/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 

ومبلغ 8/400/000 ریال بابت  هزینه دادرسی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید تازمان اجرای 

حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ابالغ قابل  از  محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر میگردد رای صادر شده غیابی وظرف  20 روز 

واخواهی در این شعبه وباانقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان است ودر خصوص مابقی خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد که ظرف 20 

روز قابل تجدید نظر خواهی است.

دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان – هادی وطن خواه شماره:16487/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351300660   تاریخ تنظیم:1395/04/29   شماره پرونده:9509980351300154   

شماره بایگانی شعبه:950165   خواهان:خانم عصمت سبزواری فرزند علیرضا به نشانی اصفهان – خ 

 –  2 پالک   – صالح  بست  بن  نور-  آقا  مسجد  به  نرسیده   – ارشاد  – کوچه   33 – کوچه  سینا  ابن 

مجتمع 5 واحدی – واحد 1 – کدپستی :8148675933 شماره همراه:09189549941   خوانده :آقای 

رسول میر باقری فرزند عبا س به نشانی مجهول المکان    خواسته :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    

گردشکار:دادگاه  پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی عصمت سبز واری به طرفیت رسول میر باقری بخواسته 

صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با توجه به محتویات پرونده و شهادت شاهد 

از طریق نشر آگهی در دادگاه  ابالغ وقت رسیدگی  از سوی خواهان واینکه خوانده علیرغم  تعرفه شده 

حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 504 و 505 و 

506 و 513 و 514 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله 

بدوی صادر واعالم می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد./الف   اسداله طاوسی – رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهانشماره:16490/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350600685   تاریخ تنظیم:1395/04/19   شماره پرونده:9409980350601200   

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  کالسه9409980350601200  پرونده  شعبه:941346  بایگانی  شماره 

فرزند  امین  اکبر  ها:1.آقای  خواهان  نهایی شماره 9509970350600685    تصمیم  اصفهان  شهرستان 

فضل اله  2.آقای آقا رضا نیل فروش زاده فرزند محمد علی با وکالت آقای امیر حسین سجادیه فرزند 

علی اصغر به نشانی اصفهان چهار باغ باال مقابل زمزم کوی کاویان مجتمع اداری کوه نور طبقه اول واحد 

ها:1.مطالبه  خواسته  المکان    مجهول  نشانی  به  عبدالصاحب  فرزند  آقایی  :آقای جعفر  خوانده     12

مورد  )تحویل  مبیع  4.تسلیم  اموال  المثل  اجرت  مطالبه   .3 معامله  بطالن  2.اعالم  دادرسی  خسارت 

معامله ( مالی غیر منقول    گردشکار:دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقایان 1-رضا نیل فروش زاده فرزند 

محمد علی 2-اکبر امین فرزند فضل اله با وکالت آقای امیر حسین سجادیه بطرفیت آقای جعفر  آقایی 

فرزند عبدالصاحب بخواسته 1- اعالم بطالن معامله )چهار قرارداد فروش آپارتمان به شماره های 141 و 

142 و 143 و 144 ف 86-86/1/21 و 2-تسلیم مبیع 3- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف چهار واحد 

آپارتمان بانضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده و رو نوشت چهار قرارداد مذکور 

که به موجب آقای اکبر امین با وکالت آقای رضا نیل فروش زاده اقدام به فروش آپارتمان به خوانده 

نموده وبه جهت اینکه در بند 4 قرارداد بخشی از ثمن موجل است وبرای پرداخت آن مدت تعیین نشده 

وموجب جهل به عوضین است و موعد پرداخت مشخص نمی باشد و در بند 5 ماده 4 حق فسخ قرارداده 

شده ولیکن مدت بر آن تعیین نشده و به همین جهت معامله باطل است و خواهان با این ادعا با طرح 

دعوی بشرح فوق در خواست رسیدگی نموده  فلذا با توجه به مراتب فوق واینکه اوال در خصوص ثمن 

معامله تصریح شده بنای مورد معامله هر متر مربع آپارتمان 13.500.000 ریال وقیمت کل آن بر اساس 

مساحت 2.241.000.000 ریال تعیین شده وحسب عرف هنگام انتقال سند در صورت کاهش ویا افزایش 

متراژ بر اساس قیمت مندرج در مبایعه نامه محاسبه می گردد فلذا ادعای جهل به عوضین موجه نمی 

باشد و ثمن معامله مشخص ومعین است ثانیا در خصوص ادعای عدم تعیین مدت برای خیار شرط با 

توجه به اینکه در قراردادتصریح شده در صورت استنکاف خریدار از تحویل گرفتن ملک در زمان تعیین 

شده و یا عدم حضور خریدار جهت  انتقال قطعی ملک در دفترخانه رسمی شماره 91 و پرداخت اقساط 

باقیمانده ثمن یا تعهداتی که بعهده خریدار می باشدفروشنده حق فسخ دارد و در قرار داد برای هر کدام 

از موارد فوق تاریخ تعیین شده ))تاریخ 86/9/30 وانتقال سند مالکیت 9 ماه پس از تحویل در دفتر 

خانه رسمی شماره 91 اصفهان (( و برای پرداخت ثمن و اقساط نیز مواعد مشخص می باشد بنابراین 

ادعای عدم تعیین مدت برای خیار موجه نمی باشد و پس از تاریخ سر رسید هر یک تعهداتی برای 

فروشنده حق فسخ وجود دارد که آن حق نیز فوری می باشد ثالثا با عدم انجام تعهدات از طرف خواهان 

در خصوص تحویل آپارتمان های  فروخته شده به موجب دادنامه شماره 261 مورخ 94/2/27 صادره از 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ودادنامه شماره 1049 مورخ 1394/9/4 صادره از شعبه 11 دادگاه 

تجدید نظر اصفهان حکم به الزام خواهان به تحویل مورد معامله صادر شده و به نوعی قراردادهای مورد 

ادعای خواهان مورد تائید و تنفیذ قرار گرفته که بر اساس آن وداشتن اعتبار حکم به الزام به تحویل 

مبیع صادر شده واصل بر صحت معامله می باشد فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده و مستندا به 

ماده 223-362 قانون مدنی وماده 197 قانون آئین دادرسی حکم به رد و بطالن دعوی خواهان صادر و 

اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر اصفهان می باشد./ک   

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی شماره:16491/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351000849   تاریخ تنظیم:1395/05/18   شماره پرونده :9509980351000139   

بایگانی شعبه:950191      پرونده کالسه9509980351000139 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره -    خواهان :بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با 

وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ باال مجتمع باران 

طبقه پنجم واحد 35    خواندگان:1.آقای فردین خدائی زارنجی فرزند صمد به نشانی اصفهان – ملک 

به نشانی مجهول  ناصر زرین نقش  2.آقای  بانک صادرات – پالک 1  شهر – خیابان مطهری – جنب 

المکان   خواسته ها:1.مطالبه خسارت دادرسی   2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه   3. مطالبه وجه چک   

رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم نرگس صادقی قهساره به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 

آقایان فردین خدایی زارنجی فرزند صمد و ناصر زرین نقش به خواسته مطالبه مبلغ 237590960 ریال 

بابت وجه چک شماره ی 446762 - 2389 مورخ 1395/1/26 به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر 

تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک وظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال 

علیه و بنابر وصف تجریدی چک واین که به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی 

شود و باتوجه به این که مسئولیت تضامنی خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضاء ظهر آن به عنوان 

ضمانت محرز است دعوی خواهان را وارد می داند و از آنجاییکه خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر عدم 

حسن نیت دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشروع وی ابراز نداشه اند مستندا به مواد 314، 249 ،و315 

قانون تجارت 519 ، 515 ، 502 ، 198 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده الحاقی به تبصره 

ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ دویست وسی و هفت میلیون 

و پانصد و نود هزار ونهصد و شصت ریال بابت اصل خواسته مبلغ هشت میلیون و پانصد و پانزده هزار 

و هفتصد و بیست ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ شش میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و یکصد 

و هشتاد و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در این مرحله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 

لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می 

نماید حکم صادرشده غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف  مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان استرئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ایمان غریب نواز شماره:16494/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351000422   تاریخ تنظیم:1395/03/22   شماره پرونده:9409980351000994   

حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه   9409980351000994 پرونده کالسه  شعبه:941113    بایگانی  شماره 

فرزند  مهدی شاهنگی  خواهان:آقای  نهایی شماره 9509970351000422    تصمیم  اصفهان  شهرستان 

مهدی به نشانی اصفهان – سپاهانشهر – بلوار غدیر – فارابی 2 – کوچه آرمان – مجتمع آرمان – پالک 

14 تلفن:09131186830   خوانده خانم رویا کاله دوزان فرزند رضا به نشانی اصفهان – خیابان هشت 

بهشت غربی – ساخنمان فراز 2- طبقه 5 – کدپستی 8149367911    فعال در زندان زنان اصفهان به 

آدرس اصفهان – جنب باغ فدک – زندان زنان به سر می برد   خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

خواسته    5.تامین  دادرسی  خسارت  وجه چک4.مطالبه  3.مطالبه  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  2.اعسار 

گردشکار:دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می 

نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مهدی شاهنگی فرزند مهدی به طرفیت خانم رویا کاله 

دوزان فرزند  رضا به خواسته های 1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2-مطالبه وجه یک فقره چک به 

شماره 24-993134 -1494 مورخ 1393/5/15 به مبلغ سه میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی 

وتاخیر تادیه دادگاه اوال باتوجه به اظهارات شهود اعسار خواهان را محرز تشخیص می دهد ومستندا به 

مواد 198 و 504 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر واعالم 

می نماید ثانیا با عنایت به تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال 

علیه عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی و بنا بر 

وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کار سازی شود دعوی 

خواهان را وارد می داند ومستندا به مواد 198 ، 502 ، 515 ، 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و 

ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده و پرداخت مبلغ سه میلیارد 

ریال بابت اصل خواسته مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت تعرفه خدمات دفتر خدمات الکترونیک 

قضایی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 

از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایددر مورد درخواست تامین خواسته مستندا 

به بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان از اموال خوانده صادر و اعالم 

می گردد. رای محکومیت صادر شده غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

تجدید  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف مهلت  اعسار حضوری  رای 

اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  رئیس   – نواز  غریب  ایمان   / است.ف  اصفهان  استان  نظر 

شماره:16495/م الف

احضار 
بایگانی  شماره  پرونده:9409983655800419    شماره  درخواست:9510460359800007    شماره 

شعبه:940707   تاریخ تنظیم:1395/05/23   پیوست:-   در پرونده کالسه 940707 شعبه 19 باز پرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان شکایتی علیه آقای رسول الماسیه به اتهام مشارکت در 

کالهبرداری جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب 

ماده ی 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه 

اتهام وارده ودفاع از خود حاضر گردد در صورت  با  تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده امور 

مالی دادگستری کل استان اصفهان می باشد.بازپرس شعبه نوزدهم دادسرای عمومی وانقالب اصفهان 

– مجتمع شهید توالیی – امیر حسین رزاز زاده  شماره:16453/م الف

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970351500823   تاریخ تنظیم:1395/05/26   

شماره پرونده:9509980351500070   شماره بایگانی شعبه:950080

پرونده کالسه 9509980351500070 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره 9509970351500823   خواهان:بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس با مدیر 

– خ شیخ  اصفهان  نشانی  به  فرزند مصطفی  مریم صادقی  خانم  وکالت  با  مطهری  یعقوب  عاملی 

صدوق شمالی – کاخ سعادت آباد شرقی – نبش بن بست جاودان – مجتمع کیان – ط 4 واحد 9    

خواندگان:1.خانم زهرا بیات فرزند عبدهللا    2. آقای علی اکبر درخشان فرزند اله یار همگی به نشانی 

اصفهان – خانه اصفهان – خ ماه فرخی – ک کاج شرقی – پ دوم – سمت راست – پ2    خواسته 

ها:1.مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسی  3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تصمیم دادگاه : 

باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای 

می نماید. رای دادگاه بانک پارسیان با وکالت خانم مریم صادقی به طرفیت خانم زهرا بیات فرزند 

عبدهللا و آقای علی اکبر درخشان فرزند اله یار دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 433/764/497 

ریال بابت اخذ تسهیالت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وفق قرارداد 33 در صد از قرار روزانه 

90/588 ریال تقدیم نموده است خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت 

نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فو ق خواسته ثابت مستندا 

به مواد 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ماده 

230 قانون مدنی و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت چهارصد و سی وسه میلیون 

وهفتصدو شصت و چهار هزار و چهارصد و نود و هفت ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست روزانه نود هزار و پانصد و هشتاد و هشت ریال تا زمان وصول که بر مبنای قرار 

داد منعقده محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله نشر آگهی یازده میلیون و ششصد 

و ده هزار و سیصد و چهل و هفت ریال بابت حق الوکاله و چهارده میلیون و چهارصد و هشتاد و نه 

هزار و نهصد و سی و پنج ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 

وظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس 

از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.رئیس 

شعبه 15 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – محمد رضا راجی شماره:16477/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351300849   تاریخ تنظیم:1395/05/30   شماره پرونده:9509980351300069   

شماره بایگانی شعبه:950072   پرونده کالسه9509980351300069 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970351300849   خواهان ها:1.آقای ارشیا عنبر زاده 

فرزند علیرضا با قیومت خانم میترا ایروانی فرزند حسین به نشانی  اصفهان – سپاهانشهر – بلوار 

الغدیر نهالستان رسالت 3 پ 94   2. خانم پارمیدا عنبرزاده فرزند علیرضا با قیومت خانم میترا ایروانی 

3.خانم  نهالستان رسالت 3 پ 94     الغدیر  بلوار   – اصفهان – سپاهانشهر  نشانی  به  فرزند حسین 

پ   3 رسالت  نهالستان  الغدیر  بلوار   – سپاهانشهر   – اصفهان  نشانی  به  حسین  فرزند  ایروانی  میترا 

94   خواندگان:1. آقای محسن امین فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان   2. آقای محمد حسن 

امین فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان   خواسته ها:1. تجویز انتقال منافع به غیر   2.مطالبه 

و بشرح  اعالم  را  دادرسی  پرونده ختم  به محتویات  توجه  از  دادگاه  دادرسی    گردشکار:  خسارت 

ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی میترا ایروانی اصالتا از طرف خود 

و محسن  امین  به طرفیت محمد حسین  زاده  عنبر  پارمیدا  و  زاده  عنبر  ارشیا  ازطرف  قیومت  به  و 

باب  تجارت یک  و  پیشه  و  و حق کسب  منافع  غیر موضوع  به  منافع  انتقال  تجویز  بخواسته  امین 

مغازه تجاری و یک باب پارکینگ به پالک های ثبتی 4270/5 ) یکباب پارکینگ ( و 4270 اصلی 

بخش 2 ثبت اصفهان )یک باب مغازه ( به انضمام هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و 

مستندات ابرازی خواهان و دادنامه شماره 1239 مورخ 30//71/9 شعبه نهم حقوقی دو اصفهان و 

اجاره  سند  و  اصفهان  حقوقی  مورخ 93/5/23 شعبه سوم  دادنامه شماره 9309970351300784 

و سند رسمی  اصفهان  اسناد رسمی شماره 68  دفتر  مورخ 1348/8/8   11541 نامه رسمی شماره 

شماره 63207 مورخ 59/1/30 دفتر اسناد رسمی شماره 68 اصفهان واینکه خواندگان علیرغم ابالغ 

وارد  را  ها  خواهان  دعوی  دادگاه  لذا  اند  نشد  حاضر  دادگاه  در  آگهی  نشر  طریق  از  رسیدگی  وقت 

تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 19 قانون روابط 

موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره مذکور به غیر و تنظیم 

سند انتقال در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق و محکومیت خواندگان به 

پرداخت مبلغ یک میلیون و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعالم می 

نماید رای صادره 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 در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد./ک

رئیس شعبه13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – شماره:16488/م الف
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حتما بخوانید!
بازیگران نادم به وطن بازمی گردند

A.Barati@eskimia.ir
امیر براتیسرویس فرهنگی

پیرمــرد اصفهانــی، ســرحال و ســرزنده ســوار بــر 
وســط  از  عبــور  حــال  در  قدیمــی اش  دوچرخــه 
ــود  ــت های خ ــان دس ــت. ناگه ــاغ اس ــان چهارب خیاب
ــاال  ــود را ب ــت خ ــد و دو دس ــا می کن ــان ره را از فرم
مــی آورد و بــا شــادی از تــه دل فریــاد می زنــد: خــدا 
ــم.  ــس گرفتی ــاره پ ــاغ را دوب ــم و چهارب ــون نمردی ج
چهاربــاغ عیــن قدیمــا شــده، چــه خوبــه! ایــن حــال 
سه شــنبه های  در  اصفهــان  مــردم  بیشــتر  روز  و 
ــه خوشــحال  ــاغ اســت؛ هم ــودرو در چهارب ــدون خ ب

ــتند. ــحال هس ــم خوش ــه دل ه ــتند و از ت هس
    جوانها

جوان هــای اصفهانــی بــا دوچرخــه، اســکیت و پیــاده 
حســابی چهاربــاغ را شــلوغ کرده انــد؛ فضــا مثــل 
ــا  ــت. خانواده ه ــده اس ــی ش ــتیوال های اجتماع فس
بچه هایشــان را آورده انــد تــا خــوش بگذراننــد و تجربه 
ــاغ باشــد  ــد واقعــا ب ــاغ هــم می توان  کننــد کــه چهارب
ــه  ــه چ ــم ک ــا ه ــش و انصاف ــرج و آرام ــل تف و مح

آرامشــی.
سرگرمیدرچهارباغ 

در امتــداد چهاربــاغ هــر گوشــه ای، گروهــی در حــال 
ــر  ــود هســتند؛ از تئات ــردن همشــهریان خ ســرگرم ک
خیابانــی گرفتــه کــه اتفاقــا بازیگــران بنامــی هــم در 
ــرای  ــرش ب ــت ف ــا باف ــد ت ــش می کنن ــای نق آن ایف

حــرم حضــرت زینــب)س( تــا میزهــای پینگ پنــگ 
و بازی هــای دیگــر. همچنیــن همــه در حــال عکــس 
ــه  ــران و ســوژه های ب ــن از خــود و دیگ ــم گرفت و فیل

نظــر جــذاب اطرافشــان هســتند.
    رضایتمردموکسبه

زمــان  اصفهــان  شــهرداری  مســئوالن  شــاید 

نمی کردنــد  پیش بینــی  طــرح،  ایــن  راه انــدازی 
اســتقبال  آن  از  حــد  ایــن  تــا  همشــهریان  کــه 
ــه  ــد هفت ــا چن ــم تنه ــند؛ آن ه ــی باش ــد و راض کنن
بســیار  کســبه  حتــی  طــرح.  اجــرای  از  پــس 
خــود  زود  خیلــی  هــم  چهاربــاغ   محافظــه کار 
راضی انــد.  و گویــا  داده  وفــق  ایــن طــرح  بــا  را 

اول خوش بین تریــن  روز  اســت کــه  آن  حقیقــت 
هــم  خــوب  طــرح  ایــن  طرفــداران  و  مجریــان 
ــاغ  ــا چنیــن ســرعتی چهارب ــد ب پیش بینــی نمی کردن
جذاب تریــن  از  یکــی  بــه  خــود  خــودرو  بــدون 
شــود  تبدیــل  اصفهــان  گردشــگری   جاذبه هــای 
و آوازه اش بــه مســافران شــهرهای دیگــر هــم برســد 
و حتــی توریســت های خارجــی را هــم بــه همراهــی 
ــرت  ــا حی ــا ب ــد کــه غالب ــا خــود بخوان لذت بخشــی ب
نظاره گــر ایــن اقــدام فرهنگــی هســتند.امروز پــس از 
تنهــا چنــد هفتــه از اجــرای ایــن طــرح بســته شــدن 
ــر روی  ــحال ب ــرزنده و خوش ــاغ س ــگی چهارب همیش
ــه  ــه مطالب ــدا ب ــر و ص ــر س ــردود و پ ــای پ  خودروه
ــگار  ــل شــده اســت. اصــا ان ــگان تبدی ــار هم و انتظ
بــدون  همشهریانشــان  فهمیده انــد  تــازه  مــردم 
مهربان تــری  و  خودمانی تــر  انســان های  خــودرو، 
هســتند. در پایــان بایــد تشــکر کــرد از همــه آن هایــی 
کــه ایــن طــرح را اجــرا کردنــد؛ به ویــژه از شــهرداری 
 اصفهــان و شــخص شــهردار جــوان و پرتــاش شــهر 
 و نیــروی انتظامــی کــه امکانــات اجــرای طــرح 
را فراهــم کردنــد. بــه امیــد روزی کــه چنیــن ایده هایی 
در دیگــر شــهرها نیــز اجــرا شــود و البتــه پــس از اجرا 
مدیریــت برنامه هایــش هــم بــه دســت خــود مــردم 
شــادتری  سه شــنبه های  آرزوی  شــود.  ســپرده 
ــان  ــدا، اصفه ــای خ ــهر زیب ــردم ش ــه م ــرای هم  را ب

دارم.

حاشیه نگاری بر سه شنبه های بدون خودرو در چهارباغ اصفهان

سه شنبه های دوست داشتنی

آگهیابالغوقترسیدگی
نظر به این که خواهان شهرداری آران و بیدگل با وکالت علی رمضانی    دادخواستی به خواسته مطالبه 

وجه به طرفیت محمود مصطفوی   به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از 

ارجاع به شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 94/ 3/912 ثبت و برای روزیکشنبه  تاریخ 

95/7/18 ساعت 18/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 

بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به 

نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 

جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 

این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/348/م الف رئیس شورای حل اختاف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل 

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم زهره فروغی دارای شناسنامه شماره 58 متولد 1348  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 547 

ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن 

علیرضائی      بشناسنامه 10مورخ 1347/1/1 در تاریخ1395/4/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر   - یک همسر دائمی که  به شرح ذیل 

می باشد:  1- صبا علیرضائی  فرزند محسن     به ش ش3-012336-121 متولد 1375 صادره از 

گلپایگان 2- سارینا علیرضائی فرزند محسن  به ش ش 5-021150-121 متولد 1383  صادره از 

گلپایگان 3- زهره فروغی      فرزند عبداله    به ش ش 58متولد 1348 صادره از گلپایگان  والغیر 

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 : 292/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حسین ستاری آرانی      دارای شناسنامه شماره 566به شرح دادخواست به کاسه 693/95 ش 

1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس ستاری 

آرانی    بشناسنامه 95در تاریخ 29 دی 1393 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به  1- عبداله ستاری  آرانی فرزند محمد رضا شماره شناسنامه   199 به 

عنوان همسر دائمی 2- خانم طیبه ستاری آرانی به ش ش 10369 3- صدیقه ستاری آرانی به ش 

ش 11888 به عنوان فرزندان دختر متوفیه و آقایان 4- علی اکبر ستاری آرانی به ش ش 12120 5- 

علی محمد ستاری آرانی به ش ش 10370 و 6- مهدی ستاری آرانی به ش ش 11889 7- حسین 

ستاری آرانی به ش ش 566 و 8- حسن ستاری آرانی به ش ش 333 9- عباس ستاری آرانی به 

ش ش 257 به عنوان فرزندان پسر متوفیه محسوب می گردند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 

شماره :5/22/95/334/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حسین ستاری آرانی      دارای شناسنامه شماره 566به شرح دادخواست به کاسه 692/95 

ش 1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 

ستاری آرانی    بشناسنامه 199در تاریخ 13 دی 94 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- صدیقه ستاری  آرانی به ش ش  11888 2- طیبه ستاری 

آرانی به ش ش 10369 به عنوان فرزندان دختر متوفی و آقایان 3- عباس ستاری آرانی به ش ش 

257 4- حسن  ستاری آرانی به ش ش 333 و 5- حسین ستاری آرانی به ش ش 566 و 6- 

علی محمد ستاری آرانی به ش ش 10370 و 7- مهدی ستاری آرانی به ش ش 11889 و 8- علی 

اکبر  ستاری آرانی به ش ش 12120 به عنوان فرزندان پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

از متوفی  یا وصیتنامه  داردو  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  درخواست مزبوررا دریک  

 نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد

 شد

شماره :5/22/95/333/ م الف

 رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهیابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620205232 شماره پرونده : 9509983620200220 شماره بایگانی شعبه : 

950223 تاریخ تنظیم : 1395/06/13  با احترام : خواهان شرکت دیبارسیان آران با مدیریت عاملی 

خانم فرزانه تفقدراستی دادخواستی  به طرفیت خوانده علیرضا وفسی   به خواسته مطالبه خسارات 

به دلیل عدم اجرای صحیح تعهد   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که 

جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل  واقع در 

آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 9509983620200220 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/18 

و ساعت 12:15 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا وفسی  و درخواست 

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

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  علیرضا وفسی  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  :5/22/95/353/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 10393/3439واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام سید کاظم معین الدینی چادگانی   فرزند سید مهدی در جریان ثبت است 

و رای شماره 139460302027028683 مورخه 94/12/2 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون 

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

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

پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/7/11 روز یکشنبه   ساعت 9 صبح 

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

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

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

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

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: 95/6/17 

شماره :17914/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/895 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

قانون  اجرای  در  رای شماره 1395/3/9-7001507  بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق 

اله  فرزند شکر  مرادی کلیشادی   تقی  محمد  اقای  نام  به  رسمی  فاقد سند  اراضی  تکلیف  تعیین 

به دستور  بنا  اینک  نیامده است.  به عمل  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 

1395/7/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

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

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/6/17 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم بتول هاشم زاده اصفهانی  فرزند سید اصغر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد 

که سند مالکیت پنج دانگ از ششدانگ پاک7026  فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که در صفحات  85 دفتر 325 به شماره ثبت 40301 وبه شماره چاپی مسلسل 424615 

ثبت و بنام محمد حسن عبد یزدان فرزند عبدالرزاق صادر شده و بموجب سند شماره 129136 مورخه 

78/5/31 دفتر 103 به نامبرده انتقال و بموجب سند شماره 129145 مورخه 80/232 دفتر 86 در 

قبال مبلغ 980010000 ریال در رهن بانک سپه شعبه مطهری قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده 

بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

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

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 17943/ م الف

 حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم بتول هاشم زاده اصفهانی  فرزند سید اصغر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد 

که سند مالکیت یک سهم مشاع از شش سهم ششدانگ  پاک7026   فرعی از 15190 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحات  88 دفتر 325 به شماره ثبت 40301 وبه شماره چاپی مسلسل 

424616 ثبت و بنام نامبرده صادر شده و بموجب سند شماره 129136 مورخه 78/5/31 دفتر 103 به 

نامبرده انتقال و بموجب سند شماره 129145 مورخه 80/232 دفتر 86 در قبال مبلغ 980010000 ریال 

در رهن بانک سپه شعبه مطهری قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده 

ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

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

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

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

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

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

شماره : 17940/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/896 واقع در جعفر آباد کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7001546-1395/3/11 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام احمد محمودی   فرزند بهرام  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 پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/7/18 

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

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

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

 تاریخ انتشار : 1395/6/17 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهیابالغ
شماره اباغیه : 9510106839202794 شماره پرونده : 9509986839200283 شماره بایگانی شعبه 

: 950295 تاریخ تنظیم : 1395/06/10 خواهان آقای فرضعلی عباسی دادخواستی به طرفیت آقای 

منوچهر بابائی فرزند حیاتقلی به خواسته مطالبه وجه به میزان 500/000/000 ریال تقدیم این محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان نموده که به این شعبه دادگاه ارجاع و به کاسه 950295 ثبت و وقت رسیدگی 

مورخ 1395/07/17 ساعت 09/30 صبح جهت استماع شهادت شهود و رسیدگی به اعسار خواهان از 

پرداخت هزینه دادرسی تعیین گردیده است. با توجه به عدم دسترسی به خوانده و مجهول المکان 

بودن ایشان به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان با مراجعه به 

این شعبه ضمن اعام نشانی دقیق خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

در جلسه دادرسی حاضر شود/. 

شماره : 17859/ م الف مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطاراجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: سجاد     نام خانوادگی: صادقیان    نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: محمد  نام خانوادگی:قائم امیری   نشانی محل اقامت: الله شمالی – کد 

76- بن بست موسوی )2( پ 2محکوم به:به موجب رای شماره 57 تاریخ95/1/24 حوزه شعبه 42  

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

مبلغ 14/000/000 ریال )چهارده میلیون ریال ( بابت اصل خواسته و مبلغ 465/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید )چکهای موصوف 95/2/25 و 89/12/25(تا زمان 

اجرای حکم در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

نماید.

شماره15540/ م الف دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 15/2568 واقع در فاورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام طاهره قاسمی و کریم رهنما فاورجانی  فرزندان  صفر و 

امراله بالسویه   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 پاک مرقوم در روز شنبه 

مورخ 95/7/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

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

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

 شد.

 تاریخ انتشار : 1395/6/17

 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان  

آگهیمزایدهمالمنقول
 : بایگانی شعبه  : 9309983759201491 شماره  پرونده  : 9510116825802047 شماره  نامه  شماره 

930250 تاریخ تنظیم :05/05/ 1395اجرای احکام مدنی شعبه 31 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

مصطفی  آقای  له   31 930250ج  اجرائی کاسه  پرونده  در خصوص  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در 

عامی و علیه آقای رضا کروندی مبنی بر مطالبه 356/416/640 ریال بابت اصل محکوم به و هزینه 

در  روز دوشنبه مورخ95/07/12  در  دولتی  نیم عشر  ریال   15/000/000 آگهی  نشر  و  های کارشناسی 

توسط  اموال منقول که  نیکبخت ( جهت فروش  اجرا )خیابان شهید  این  ساعت 9 صبح در محل 

کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ 150/046/000 ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 

نشانی خ  به  مراجعه   با  میتوانند  مزایده  از  قبل  روز  طالبین خرید 5  لذا  نماید  برگزار  واقع گردیده 

آن  از  نقش جهان  مغازه  به حسینیه گلبندان-  نرسیده  بازار مسگران-  آباد-  دروازه حسن  نشاط- 

بازدید و با تودیع 10 در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند.پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود/توضیح اینکه : حسب نظر کارشناس اموال منقول عبارتست از :کاسه مسی 

پایه دار آبکاری شده بانقره سه گومه- تنگ شاخدار مینا- سینی مسی قلمزنی گل و مرغ-سینی 

ساده-بشقاب  مینا-گلدان  مسی-گلدان  –سطل  نوزاد  مسی  مسی-قابلمه  –قابلمه  مستعل  مسی 

 مینا-ساعت مینا-دستگاه خمکاری که مجموع  ارزش اقام فوق150/046/000 ریال کارشناسی شده

 است.

14316/م الف -  اجرای احکام شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان

))رایشورا((
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه بانک مهراقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی و وکالت سرکار خانم  

مریم ناصری      ساکن اصفهان- پل آذر- ابتدای خیابان توحید بعد از تاالر فرشچیان پ 3به طرفیت 

رهنما  قاسم  براتعلی کیانی 2-  میثم کوچه   فاورجان خ  فرزند غامعلی ساکن  1- حمید شمس 

ساکن مجهول المکان 797127-91/2/26 بانک تجارت به خواسته مطالبه مبلغ 38/500/000 ریال 

بابت   وجه یک فقره چک   سفته صادر و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 

از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده  اباغ اخطاریه و اطاع خوانده  با  این که  به  تقدیمی نظر 

و نسبت به عوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل 

نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خودداشته باشد اقامه 

ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد.

بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 307و309و 

310و313 قانون تجارت خواندگان متضامنا  را به پرداخت  مبلغ 38/500/000 ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/چک به انضمام  حق الوکاله و کیل و هزینه 

دادرسی  لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت 

به  و  اخذ  خواهده  از  و  احتساب  شده  قید  تاریخ  از  حکم  در  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه  تاخیر 

 خواهان پرداخت نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا

 است.

376/م الف -  رئیس شعبه 2 ح حقوقی شورای حل اختاف فاورجان

ابالغیه
شماره اباغنامه:9510100351303535   شماره پرونده: 9409980351301048   شماره بایگانی شعبه: 

941083   تاریخ تنظیم:1395/04/06   پیوست:-   

مشخصات اباغ شونده حقیقی:

1.نام:بمانعلی    2.نام خانوادگی: خیشاوه   3.نام پدر : حسین   4.کد پستی : 8166193348   5.کد 

ملی:1291662316   6.نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خوراسگان – انتهای خ سلمان – 

چهارراه بهاران دفتر خوراک دم وطیور آقای خویشاوند کد پ 8166193348   ش ملی 1291662316   

مسعود  آقای   / خانم  خواهی  تجدیدنظر  شهرداری:-در خصوص  7.منطقه  همراه:09133691408   

سخجری بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 316 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه 

 به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال

 میگردد.

منشی فریبا شریعتی  - شماره:16489/م الف

در  بــازی  بــا  کــه  بازیگــری  دورمــر«،  »ناتالــی   -
تــاج  »بــازی  ســریال  در  مارجــوری  ملکــه  نقــش 
شــده تبدیــل  محبــوب  چهــره ای  بــه  تخــت«   و 
دیوانــه«  مــرد  و  »پروفســور  بازیگــران  جمــع  بــه 
ــه  ــا« اضاف ــاد صفی نی ــینمایی »فره ــم س ــتین فیل نخس
پــن  ترتیــب مــل گیبســون، شــان  ایــن  بــه   شــد. 
و ناتالــی دورمــر، بازیگــران اصلــی فیلــم »پروفســور و مرد 
دیوانــه« خواهنــد بــود کــه بــه زندگــی کســانی می پــردازد 

کــه لغت نامــه آکســفورد را بنیــان گذاشــتند.
ــع  ــوان »از جم ــا عن ــتی ب ــی در یادداش ــدون جیران - فری
عروســک ها تــا عروســک تنهــا«، دربــاره جناب خــان 
مطلبــی را نوشــته و اســتفاده از این عروســک را در ســینما 

پیشــنهاد کــرده اســت.
 - از ســوی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان

عنــوان  بــا  تخصصی پژوهشــی  سلسله نشســت های 
ــد شــد. ــزار خواه ــق« در هنرســرای خورشــید برگ »آالچی

- غامرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش 
گفــت: ســالن های ســینما در روز 21 شــهریورماه بــه 
ــم  ــا فیل ــورت نیم به ــه ص ــینما ب ــی س ــبت روز مل مناس
ــامل  ــون ش ــن قان ــه وی، ای ــه گفت ــد. ب ــش می دهن نمای

ــود. ــور می ش ــینماهای کش ــه س هم
مجموعــه  تهیه کننــده  ســبط احمدی،  علیرضــا   -
ــان  تلویزیونــی »همســایه ها« بیــان کــرد کــه آرش معیری
کارگــردان ایــن ســریال خواهــد بــود و دو هفتــه دیگــر، کار 

ــد می خــورد. کلی
- وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تأییــد جایــگاه بنیاد 
ــه  ســینمایی فارابــی در فضــای فرهنگــی کشــور، هــر گون

تصمیــم را بــرای انحــال ایــن بنیــاد رد کــرد.
ــن  ــت«، از معروف تری ــور توئیس ــیک »الی ــان کاس - رم
کارهــای »چارلــز دیکنــز« بــا حــال و هوایــی مــدرن راهــی 

ــود. ــون می ش تلویزی
کتاب هــای  انتشــار  از  انتقــاد  بــا  اوالد  - غامحســن 
ــونامی 200  ــودجو، از س ــران س ــوی ناش ــت از س بی کیفی
نســخه کتــاب بــرای 80 میلیــون جمعیت ســخن بــه میان 
 آورد و گفــت: در مملکــت مــا همــه شــاعر و نویســنده اند؛ 

مگــر اینکــه خافــش ثابــت شــود!
- پائولــو ســورنتینو، کارگــردان برنــده جایــزه اســکار، قصــد 
دارد پــس از ســریال »پــاپ جــوان« کــه در شــبکه اچ بــی او 
ــکونی ــیلویو برلوس ــاره س ــی درب ــود، فیلم ــش می ش  پخ

نخست وزیر سابق ایتالیا، بسازد.
نمایشــگاه  روزهــا  ایــن  کــه  میانــی  تهمینــه   -
بیــان  برپاســت،  »آریانــا«  گالــری  در  عکس هایــش 
کــرد کــه تــا وقتــی بتوانــد فیلــم می ســازد؛ ولــی 
 بــه فعالیت هــای دیگــر همچــون نقاشــی و عکاســی 

و نوشتن رمان هم می پردازد.

جشنوارههنرهاینمایشیخانهخورشید
برگزارشد

کیمیای وطن
صبا صبوحانیان

نمایشــی   هنرهــای  جشــنواره 
شــرکت  بــا  خورشــید  خانــه 
شــش گــروه هنــری بــا موضــوع 
رده هــای  در  فــرج  انتظــار 
در  جــوان،  و  نوجــوان  ســنی 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، ایــن  ســالن ســوره برگــزار شــد. ب
جشــنواره بــه همــت مؤسســه فرهنگــی گل نرگس)عــج( و بــا 
همــکاری ســازمان تبلیغــات اســامی و حــوزه هنــری اســتان 
ــا هــدف اشــاعه فرهنــگ مهدویــت در  ــان، هــر ســاله ب اصفه
ــان  ــوه مخاطب ــور انب ــا حض ــوان و ب ــوان و ج ــر نوج ــن قش بی
جشــنواره  در  ارائه شــده  نمایش هــای  می شــود.  برگــزار 
امســال عبــارت بودنــد از: »شــب شــعر« بــه کارگردانــی 
ــگاه شــیرانی ــازی شــقایق حســنعلی نژاد، پ ــی و ب ــم عبای  خان
ــدون  ــاهور، »ب ــیرین س ــاری، ش ــا مخت ــوی، لی ــه رض مرضی
مردهــا« بــه کارگردانــی نســرین وفایــی و بــازی ســهیا 
ــحاقی ــه اس ــدری، فاطم ــا حی ــری، مین ــاره صاب ــاری، به  مخت

ــه  ــازی پروان ــی و ب ــه زارع ــی راحل ــه کارگردان »کاس درس« ب
ملیــکا  دانش مایــه،  زهــرا  ذبیحــی،  ملیــکا  اســماعیلی، 
ــی  ــه کارگردان ــتاخیز« ب ــاری، »روز رس ــلنا مخت ــی، س فاحت
ــوروزی  ــوش ن ــان، فرن ــا صبوحانی ــازی صب منیــژه ســلوکی و ب
ــن  ــن زاده، نگی ــارا مؤم ــی، س ــادی جال ــیان، ش ــه رئیس  فاطم
و کیمیــا خدادوســتان، »بــه کجــا چنیــن شــتابان« بــه 
محمدجــواد  بــازی  و  ارحامــی  صــدر  میــاد  کارگردانــی 
ــر  ــری بازیگ ــوروزی، »صغ ــی ن ــادی نظــری، عل ابراهیمــی، ه
ملیــکا  بــازی  و  زارع زاده  زهــرا  بــه کارگردانــی  می شــود« 
ــف آور  ــانی نژاد، لط ــا ساس ــی؛ خانم ه ــس مؤذن ــی، نرگ غام
عامــری و آقــای یعقوبــی داوری جشــنواره را بــر عهده داشــتند.

برگزاریکارگاهونشستتخصصی
سازعود

کارگاه و نشســت تخصصــی ســاز عــود بــا حضــور احمدالخطیــب 
در آموزشــگاه آزاد موســیقی هنــر برتــر پارتــاک برگــزار می شــود. 
ــاک، کارگاه  ــر پارت ــر برت ــیقی هن ــگاه آزاد موس ــوی آموزش  از س
و نشســت تخصصی ســاز عــود با حضــور احمدالخطیــب، نوازنده 
ــود.  ــزار می ش ــوئد، برگ ــرگ س ــگاه گوتنب ــتاد دانش ــود و اس ع
عاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن کارگاه، می تواننــد پنجشــنبه 
ــه آموزشــگاه آزاد موســیقی  ــا 15 ب 18 شــهریورماه ســاعت 13 ت
ــی ــدوق جنوب ــیخ ص ــان ش ــع در خیاب ــاک واق ــر پارت ــر برت  هن
بــرای  یــا   490 پــاک  ســمیه،  دبیرســتان  روبــه روی 
ــه  ــی HBZP.IR مراجع ــانی اینترنت ــه نش ــتر ب ــات بیش  اطاع
 کننــد. حضــور در ایــن نشســت بــرای عمــوم عاقه منــدان رایگان 

است.

اخبار کوتاه

ــت:  ــتاران« گف ــریال »پرس ــر س ــودرزی، بازیگ ــه گ فاطم
چنــدی پیــش بــه دعــوت علیرضــا افخمــی بــرای بــازی 
در نقــش یکــی از پرســتارهای ایــن ســریال دعــوت 

ــه ام. ــن نرفت ــل دوربی ــوز مقاب ــا هن ــدم؛ ام ش
 وی ادامــه داد: بــه احتمــال فــراوان اواخــر هفتــه 

ــروع  ــریال ش ــن س ــازی ام در ای ــاری ب ج
می شــود. گــروه تصویربــرداری در ایــن 
 مــدت ســکانس های مربــوط بــه شــب 
را ضبــط کردنــد و از آخــر هفتــه قــرار اســت 
بخش هــای روز را مقابــل دوربیــن ببرنــد. 

گــودرزی بــا اشــاره بــه همــکاری خــود بــا 
ــال  ــه ح ــا ب ــان داشــت: ت ــز بی ــی نی افخم

تجربــه همــکاری مشــترک بــا ایشــان را نداشــتم و خیلــی 
ــم.  ــازی می کن ــر ب ــن اث ــه در ای خوشــحالم ک

ایــن بازیگــر دربــاره قصــه و نقــش خــود در ایــن ســریال 
گفــت: قصــه ایــن ســریال در بیمارســتان می گــذرد؛ 
ــای  ــتان و کاراکتره ــه بیمارس ــتقیمی ب ــاط مس ــا ارتب ام

آنجــا نــدارد و اپیزودهــا و قصه هایشــان بــر اســاس 
افــرادی کــه در قصــه در حــال رفت وآمــد هســتند، تغییــر 

می کنــد. 
بازیگــر ســریال »دوردســت ها« ادامــه داد: چنــدی پیــش 
ــادر  ــش م ــر نق ــامان، ایفاگ ــل س ــوت جلی ــه دع ــز ب نی
ــی  ــخصیت های اصل ــی از ش ــه«، یک »روزب
ســریال »نفــس« شــدم. ایــن شــخصیت از 

ــود. ــودم ب ــر از خ ــنی بزرگ ت ــاظ س لح
ــت. او  ــد 1342 اس ــودرزی متول ــه گ  فاطم
دارای مــدرک دیپلــم اقتصــاد و همســر 
ــت.  ــردان سینماس ــی، کارگ ــا گنج عبدالرض
پســر وی پویــان گنجــی نیــز بازیگــر اســت. 
وی از ســال 1361 دوره دو ســاله تئاتــر را در اداره بازیگــری 
گذارنــد. نخســتین بــازی او در تلویزیــون در ســال 1367 
در ســریال »گالش هــای مادربــزرگ« بــود و اولیــن 
حضــور خــود را در ســینما بــا بــازی در فیلــم »بــه خاطــر 

ــرد. ــه ک ــز« در ســال 1369 تجرب ــه چی هم

فاطمهگودرزیپرستارشد
از خبــر مهاجــرت پی درپــی و دنبالــه دار عــده ای 
بــه کشــورهای  تلویزیــون  و  ســینما  اهالــی  از 
شــبکه های  ســریال های  در  حضــور  و  همســایه 
ماهــواره ای، مدتــی طوالنــی نمی گــذرد کــه حســین 
 نوش آبــادی، ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

از »بازگشــت عــده ای از بازیگرانــی کــه 
بــه شــبکه جــم پیوســته بودنــد« خبــر 
داد؛ بازیگرانــی کــه »در پــی ســراب 
حضــور در فیلم هــای ماهــواره ای رفتــه 
»هیــچ  آنجــا  در  چــون  و  بودنــد« 
منفعتــی نتوانســتند بــه دســت آورنــد« 
عــزم بازگشــت دارنــد و »صحنــه بــرای 

نادمــان بــاز اســت«؛ یعنــی راه بــرای بازگشــت 
ــان  ــه در خیالش ــرادی ک ــا اف ــت ت ــاز اس ــان ب نادم
 زندگــی رؤیایــی در خــارج از کشــور را تصــور کردنــد 
در  اســیر  و  ســرگردان  شــدند،  خارج نشــین  و 
غربــت نشــوند و اگــر رؤیایشــان نقــش بــر آب شــد 

زندگی شــان تبــاه نشــود.
ــه  ــش ب ــت و بخش ــا رأف ــت ب ــه دول ــت ک ــد گف  بای
ــه مــردم و محیطــی کــه در  کســانی می نگــرد کــه ب
ــده کاری شــان  ــد و آین ــد، پشــت کردن  آن رشــد کردن
ــد. صــرف نظــر  ــز تاخــت زدن ــا ســرابی وهم انگی را ب
ــدان  ــن هنرمن ــده کاری ای ــه آین از اینک
و  منتهــی می شــود  بــه کجــا  نــادم 
اینــان آیــا می تواننــد دگــر بــار بــر پــرده 
ــا  ــر شــوند ی ــون ظاه ــا تلویزی ســینما ی
ــه از  ــید ک ــکاری اندیش ــد راه ــر بای خی
ــرد.  ــگیری ک ــات پیش ــن اتفاق ــرار ای تک
حــوزه  سیاســتگذاران  و  مســئوالن 
اتخــاذ کننــد  رویکــردی  بایــد  فرهنگــی کشــور 
ــان  ــد و ارتزاقش ــع درآم ــه منب ــی را ک ــا هنرمندان ت
ــا  ــد ت ــه کار گیرن ــت، ب ــینمایی اس ــای س فعالیت ه
ــه هــر پیشــنهادی  ــرای تأمیــن معــاش، ب عــده ای ب

پاســخ مثبــت ندهنــد.

بازیگراننادمبهوطنبازمیگردند
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ــا  ــادم ب ــول خ ــت: رس ــتی آزاد گف ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ــو ش ــر، عض ــور برزگ  منص
ــق  ــد، موف ــه بعضــی کشــورها انجــام می دهن ــی ک ــزی و البی های ــدون زیرمی ــت خــود و ب لیاق
بــه حضــور در هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی کشــتی شــد. منصــور برزگــر افــزود: هــر کشــوری 
ــره  ــر مه ــی اگ ــای بین الملل ــه بخش ه ــه در هم ــط فدراســیون ها، بلک ــه فق ــه ای، ن ــر زمین در ه
ــن  ــرای گفت ــی ب ــد و حرف ــاع کن ــد دســت کم از حقــش دف و مســئولی داشــته باشــد، می توان

داشــته باشــد یــا ایــده ارائــه دهــد. 
وی اظهــار داشــت: خــادم بــا آشــنایی کامــل از کشــتی و از طریــق دیپلماســی فعــال بعــد از دکتر 
محمــد تــوکل، توانســت عضــو هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی کشــتی شــود و پیــش از او نیــز 
بســیاری از افــراد تــاش فراوانــی کردنــد کــه بــه ایــن پســت برســند کــه متأســفانه رأی نیاورنــد 
و حتــی مــورد تمســخر نیــز واقــع می شــدند. ســرمربی و مدیــر فنــی اســبق تیــم ملــی کشــتی 
ــه  ــه اتحادی ــور در هیئت رئیس ــه حض ــق ب ــی موف ــادم در حال ــول خ ــه داد: رس ــران ادام آزاد ای
جهانــی کشــتی شــد کــه بیشــتر آرا را داشــت و ایــن بســیار مهــم و افتخــاری بــرای ورزش ایــران 
و جامعــه کشــتی اســت. امیدواریــم کــه ســایر نماینــدگان ورزش کشــورمان نیــز از ایــن موضــوع 
ــای  ــدال ط ــده م ــد. دارن ــت آورن ــه دس ــی را ب ــی های بین الملل ــد کرس ــد و بتوانن درس بگیرن
پیکارهــای قهرمانــی ســال 1973 تهــران درخصــوص خداحافظــی محمــد بنــا از دنیــای کشــتی 
گفــت: »جمبــوالت تدیــف«، ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد روســیه را پــس از چندیــن بــار 
کنارگذاشــتن دوبــاره بــرای ایــن کار انتخــاب کردنــد کــه در المپیــک ریــو نیــز موفــق بــه کســب 
نتایــج خوبــی نشــد. محمــد بنــا بــه عنــوان موفق تریــن مربــی کشــتی فرنگــی نیــز ســه ســال 
ــد  ــوان ســرمربی انتخــاب می شــود، دیگــر نمی توان ــه عن ــه ب ــی ک ــود و زمان ــی دور ب ــم مل از تی

هماننــد ســه ســال گذشــته، آن ارتبــاط الزم را بــا شــاگردان خــود داشــته باشــد. 
وی بــا اشــاره بــه نتایــج درخشــان بنــا در دوران مربیگــری در کشــتی فرنگــی گفــت: متأســفانه 
ــه  ــد ک ــر چن ــه درســت نیســت و ه ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ ــل شــخصی نظرات ــه دالی برخــی ب
ــد از  ــا دارای اشــکاتی اســت، امــا از نظــر کاری هیــچ شــخصی نمی توان معتقــدم عملکــرد بن

او ایــراد بگیــرد.

???????????

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا اشــاره بــه مســابقات حســاس پیــش روی تیمــش در 
لیــگ گفــت: می خواهیــم بهتریــن عملکــرد را از خودمــان در دربــی کــه مقابــل تراکتــور داریــم 
بــه نمایــش بگذاریــم. برانکــو ایوانکوویچ در حاشــیه مراســم روز هــوادار درخصوص ایــن برنامه 
گفــت: از برگــزاری چنیــن برنامه ای خوشــحال شــدم؛ زیرا پرســپولیس هواداران خــوب زیادی 
دارد و هــر وقــت تیــم مــا نتیجــه می گرفــت، آن هــا مــا را تشــویق می کردنــد و هــر وقــت هــم 
موفــق بــه کســب پیــروزی نمی شــدیم، آن هــا بــه مــا کمــک می کردنــد. باشــگاهی کــه هــوادار 
نداشــته باشــد، بــه نظــر مــن باشــگاه نیســت و حضــور ایــن هــواداران قــدرت بزرگــی بــرای 
ــا ایــن پرســپولیس  ــاره ب مــا محســوب می شــود. وی درخصــوص اینکــه آیــا می توانیــد دوب
تاریخ ســازی کنیــد، افــزود: مــن دانــش و تجربــه ام را در اختیــار باشــگاه قــرار داده ام و تــاش 
می کنیــم نتایــج خوبــی بگیریــم و خواســته هایمان را بــه عمــل برســانیم. مــا در ســه جبهــه 
بایــد بجنگیــم و بــرای قهرمانــی در لیــگ، جــام حذفــی و لیــگ قهرمانان آســیا تمام تاشــمان 
ــچ درخصــوص دربی هــا  ــه هدف هایمــان برســیم. برانکــو ایوانکووی ــا ب ــم ت ــه کار می گیری را ب
خاطرنشــان کــرد: معمــوال ایــن مســابقات، بازی هــای خاصــی محســوب می شــود و مــا دو 
ــم  ــر 0 شکســت دادی ــر 1 و 1 ب ســال گذشــته برخــاف نتایجــی کــه گرفتیــم، دربی هــا را 2 ب
 تــا در ایــن مســابقات بــه پیــروزی برســیم. امســال هــم دربــی حساســی را پیــش رو داریــم 
و کار و انرژی مــان را می گذاریــم تــا بــه موفقیــت برســیم؛ امــا قبــل از دربــی برابــر اســتقال 
بایــد در یــک دربــی حســاس دیگــر بــه مصــاف تراکتورســازی برویــم. ســرمربی پرســپولیس 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــازی در ورزشــگاه ۵ هــزار نفــری تأثیــری بــر عملکــرد 
ــث  ــون بح ــتیم؛ چ ــوع نیس ــن موض ــران ای ــا نگ ــت: م ــر، گف ــا خی ــت ی ــد داش ــم خواه تی
ــا  ــر تراکتورســازی همیشــه ب ــه مســابقه براب ــرد. البت ــد ک ــن خواهن ــت ورزشــگاه را تأمی امنی
حساســیت خاصــی مواجــه بــوده و ایــن بــار بــه جــای ۴۵ و ۵0 هــزار هــوادار، ۵ هــزار نفــر 
ــم  ــوا خواهی ــرات آب و ه ــد تغیی ــرد: مشــکاتی مانن ــح ک ــد. وی تصری ــه ورزشــگاه می آین ب
 داشــت؛ امــا ســعی می کنیــم بهتریــن عملکــرد را در مســابقات حســاس پیــش رو داشــته 

باشیم.

برانکو ایوانکوویچ:

کتور برای ما یک دربی است بازی با ترا

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  خواهران آهنین 
و تشکر از مربی کره ای 

روز  منصوریــان  خواهــران 
دوشــنبه توانســتند در مســابقات 
ووشــوی قهرمانــی آســیا روز 
ورزش  بــرای  را  پرافتخــاری 
ایــران رقــم بزننــد. شــهربانو، 
الهــه و ســهیا منصوریــان در 
آســیای  قهرمانــی  مســابقات 
تایــوان موفــق بــه کســب دو مــدال طــا و یــک مــدال برنــز 
الهــه  تجربــه کننــد.  را  منحصربه فــرد  روزی  تــا  شــدند 
منصوریــان بــا انتشــار عکســی در کنــار خواهــران و ســرمربی 
خــود پــس از کســب مــدال طــای ایــن مســابقات نوشــت: 
امــروز بــا توســل بــه ذات اقــدس الهــی، دعــای خیــر مــادر و 
همــت مســئوالن توانســتیم بــه عنــوان نماینــده ای کوچــک از 
ملتــی عزیــز بــزرگ، بــا غیــرت و شــرافتمند در عرصــه 
مســابقات آســیایی مــن و خواهرانــم بــا دو طــا و یــک برنــز 
 بــه ایــران اســامی برگردیــم. چــه ترکیــب واژه درســت 
ــچ  ــه هی ــی ک ــی در حال ــی ات تشــکر کن ــه از مرب ــی ک و زیبای
وقــت ایــن پســت رو نمی تونــه بخونــه. بهتریــن مربــی دنیــا 

دوستت دارم.

حمله مجازی به کارشناس قطری
کاربــران ایرانــی بــه صفحــه شــخصی دروازه بــان ســابق تیــم 
فوتبــال المحــرق بحریــن حملــه کردنــد. پــس از اتفاق هــای 
ــه  ــلطان ب ــود س ــی حم ــر عیس ــران- قط ــازی ای ــب ب عجی
عنــوان مجــری برنامــه ورزشــی المجلــس در شــبکه الــکاس 
ــران اســتفاده  ــه ای ــدی علی ــای تن شــرکت و در آن از جمله ه
ــه  ــی ب ــران ایران ــه کارب ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس ــرد. همی ک
صفحــه شــخصی او در اینســتاگرام حملــه کننــد و بــه ســلطان 

انتقــاد کننــد. 

 مهدوی کیا: چند سال نوری 
از ژاپن عقب هستیم

مدیــر  و  ایــران  ســابق  ملی پــوش  مهدوی کیــا،  مهــدی 
ــور  ــن کش ــه ای ــوئدی ها ب ــوت س ــه دع ــه ب ــا ک ــی کی آکادم
ســفر کــرده گفــت: مــا زمانــی کــه بــا آکادمــی کیــا ســوئد را 
شکســت دادیــم، از مــن دعــوت بــه همــکاری کردنــد و االن 
ــال  ــا از فوتب ــی کی ــدم. آکادم ــوئد آم ــه س ــل ب ــن دلی ــه ای ب
اروپــا و آلمــان الگــو گرفتــه و می خواهیــم بــه فوتبــال 
ــه ایــن ســؤال  ایــران کمــک کنیــم. او همچنیــن در پاســخ ب
ــردد،  ــران بازمی گ ــال ای ــه فوتب ــی ب ــوان مرب ــه عن ــا ب ــه آی ک
ــرای  ــم ب ــا می خواه ــنهاد دارم؛ ام ــران پیش ــن از ای ــت: م گف
پیشــرفت و آمــوزش خــودم بــه مربیگــری در آلمــان ادامــه 
دهــم. او در ادامــه گفــت: شــما بــه ژاپــن نــگاه کنیــد؛ آن هــا 
چنــد ســال نــوری از ایــران جلوتــر هســتند. زمانــی ایرانی هــا 
در بوندســلیگا پــر بودنــد؛ امــا اکنــون ژاپــن 13 بازیکــن دارد.

 مخالفت فیفا 
با بازی دوستانه فوتسال ایران 

مخالفــت  از  ترابیــان  عبــاس 
بــازی  برگــزاری  بــا  فیفــا 
ــال  ــی فوتس ــم مل ــی تی تدارکات
تیم هــای  از  یکــی  بــا  ایــران 
ــر  ــی خب ــام جهان ــر در ج حاض
دربــاره  ترابیــان  عبــاس  داد. 
مذاکــره بــا فیفــا بــرای برگــزاری 
بــازی دوســتانه بیــن تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا یکــی از 
تیم هــای حاضــر در جــام جهانــی پیــش از شــروع مســابقات 
 عنــوان کــرد: در آخریــن نامــه ای کــه از فیفــا دریافــت کــرده ام

آن هــا اعــام کردنــد تیــم ملــی ایــران نمی توانــد بــا تیم هــای 
حاضــر در جــام جهانــی در کلمبیــا بــازی دوســتانه ای را برگزار 
کنــد. وی افــزود: مــا بــه دنبــال ایــن بودیــم تــا بــا یکــی از 
ــتانه در  ــازی دوس ــک ب ــا ی ــژه کوب ــروه B، به وی ــای گ تیم ه
کلمبیــا برگــزار کنیــم؛ امــا بــرای ایــن اتفــاق بایــد از دو مــاه 
پیــش فیفــا را در جریــان قــرار می دادیــم. بنابرایــن فیفــا بــا 
برگــزاری ایــن بــازی مخالــف اســت. وی همچنیــن در پاســخ 
ــه  ــران ب ــاحلی ای ــال س ــم فوتب ــزام تی ــو اع ــی لغ ــه چرای ب
ــدی نیســت؛  ــن موضــوع جدی ــام گفــت: ای رقابت هــای ویتن

اما دلیل این لغو اعزام را نمی دانم.

 سرمربی تیم ملی اسکی چمن 
استعفا داد

ــن  ــی اســکی روی چم ــم مل ــد، ســرمربی تی ســید جــواد صی
بزرگســاالن ایــران و سرپرســت تیم هــای ملــی پــس از پایــان 
خداحافظــی کــرد.  ســمت ها  ایــن  از  ایتالیــا  جام جهانــی 
ســرمربی ســابق تیــم ملــی اســکی روی چمــن ایــران در ایــن 
ــکی  ــته اس ــت در رش ــال ها فعالی ــس از س ــت: پ ــوص گف خص
ــال های  ــه در س ــکار و چ ــوان ورزش ــه عن ــه ب ــن، چ روی چم
ــم  ــت تی ــم از هدای ــم گرفت ــرمربی، تصمی ــوان س ــه عن ــر ب اخی
ملــی خداحافظــی و عرصــه را بــرای حضــور افــراد توانمندتــر بــاز 
کنــم. وی افــزود: البتــه بــا توجــه بــه عاقــه بــه رشــته اســکی 
روی چمــن و دغدغــه فراوانــی کــه دربــاره آن دارم، هــر کمکــی 
کــه بتوانــم بــه ایــن رشــته خواهــم کــرد و از هیــچ تاشــی بــرای 
پیشــرفت اســکی ایــران فروگــذار نخواهــم بــود. صیــد بــا بیــان 
اینکــه بایــد شــاهد حضــور نســل جدیــد در اســکی روی چمــن 
باشــیم، گفــت: امیــدوارم از ایــن پــس شــاهد حضــور یک نســل 
جدیــد و بــه نوعــی پوســت اندازی در اســکی روی چمــن ایــران 
ــرای  ــیاری ب ــت بس ــران ظرفی ــن ای ــکی روی چم ــیم. اس باش
پیشــرفت دارد و بایــد ایــن ظرفیــت را مــورد بهره بــرداری قــرار 
دهیــم. ســید جــواد صیــد در طــول مــدت ســرمربیگری خــود 
در تیم هــای ملــی اســکی روی چمــن ایــران، موفــق بــه کســب 
چندیــن مــدال و عنــوان جهانــی در رقابت هــای داخلــی شــده 
بــود کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه مــدال طــای جام جهانــی 

ــرد. ــان اشــاره ک ــی جه و رقابت هــای قهرمان

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزشی

ریــو   2016 پارالمپیــک  رقابت هــای  دوره  پانزدهمیــن 
ــهریور  ــنبه 18 ش ــود و از روز پنجش ــاح می ش ــروز افتت ام
نماینــدگان ایــران در رشــته های دوومیدانــی، شــنا، فوتبــال 
ــان  ــاف حریف ــه مص ــر ب ــا ویلچ ــکتبال ب ــره و بس هفت نف
موفــق  تیم هــای  از  یکــی  همــواره  ایــران،  می رونــد. 
ــد  ــز امی ــوده اســت و امســال نی ــک ب مســابقات پارالمپی
زیــادی بــرای کســب مدال هــای رنگارنــگ دارد. نــام 
ــا« انتخــاب شــده  ــران، »من امســال کاروان پارالمپیــک ای

ــت. اس
   جوان ترین و مسن ترین

را محدثــه  ایــران  عنــوان جوان تریــن اعضــای کاروان 
ــود اختصــاص  ــه خ ــد فتحــی گنجــی ب کهنســال و محم
داده انــد. ایــن دو ورزشــکار بــا 17 ســال ســن بــه ترتیــب 
ــی  ــای آت ــی در روزه ــان و دوومیدان ــته های تیروکم در رش
ــه  ــا کســب تجرب ــد و ب ــه مصــاف حریفــان خــود می رون ب
از ایــن میــدان بــزرگ بــرای درخشــش در ســال های آتــی 
ــال  ــا ۵7 س ــز ب ــی نی ــداله عظیم ــوند. اس ــاده می ش آم
ــود  ــوب می ش ــکار کاروان محس ــن ترین ورزش ــن، مس  س
و در رشــته  دوومیدانــی بــا حریفــان خــود روبــه رو خواهــد 
شــد. ایــن ورزشــکار پیشکســوت بــا روحیــه ای مثال زدنــی 
ــابقات  ــی را در مس ــر کادر فن ــای مدنظ ــته رکورده توانس
انتخابــی بــه دســت آورد و بــا آمادگــی خــوب بــه آوردگاه 

پارالمپیــک راه یابــد.

   بلندقدترین
مرتضــی مهــرزاد، ملی پــوش تیــم والیبــال نشســته 
نه تنهــا  قــد،  و ۴۴ ســانتیمتر  متــر   2 بــا  کشــورمان 
بلکــه  اســت،  کاروان  ورزشــکار  بلندقامت تریــن 
بازی هــای  در  ورزشــکار شــرکت کننده  بلندقامت تریــن 

پارالمپیــک 2016 نیــز بــه شــمار مــی رود.
   قوی ترین مرد معلول جهان

ــم  ســیامند رحمــان، ملی پــوش دســته فــوق ســنگین تی
ــن  ــوان قوی تری ــت عن ــز مدت هاس ــرداری نی ــی وزنه ب مل

 مــرد دارای معلولیــت جهــان را بــه نــام خــود ثبــت کــرده 
و قصــد دارد ایــن عنــوان را بــا ثبــت رکــورد 300 کیلوگــرم در 

بازی هــای پارالمپیــک ریــو، جاودانــه کنــد.
   دارنده تنها مدال طالی دوومیدانی

ــازان  ــی جانب ــم دوومیدان ــوش تی ــری، ملی پ ــان نصی  پیم
ــون در بیــن اعضــای کاروان  ــران نیــز هم اکن ــوالن ای و معل
ــای  ــکار را دارد. وی در رقابت ه ــریع ترین ورزش ــوان س عن
پارالمپیــک لنــدن 2012 توانســت در رقابت هــای دوی 
ــه و ۵8  ــورد 3 دقیق ــت رک ــا ثب ــر، کاس T20، ب 1۵00 مت

ــان  ــی و نش ــوان قهرمان ــه عن ــه ب ــدم ثانی ــه و ۴9 ص ثانی
ــد  ــران باش ــکاری از ای ــن ورزش ــد و اولی ــت یاب ــا دس ط
ــک  ــف المپی ــه توانســته در مســابقات دو در ادوار مختل ک
 و پارالمپیــک نشــان خوش رنــگ طــا را از آن خــود

 کند.
   والیبال پرافتخار

نیــز  ایــران  مــردان  نشســته  والیبــال  ملــی  تیــم 
ــه  ــت ک ــان اس ــته جه ــال نشس ــم والیب ــن تی پرافتخارتری
توانســته بــا ۵ دوره عنــوان قهرمانــی و دو دوره عنــوان 
رکــوردی  پارالمپیــک،  بازی هــای  در  نائب قهرمانــی 
دســت نیافتنی را بــه نــام خــود ثبــت کنــد. در میــان 
رشــته های تیمــی ایــران در دوره هــای مختلــف پارالمپیــک 
نیــز والیبــال نشســته تنهــا تیمــی اســت کــه موفــق شــده 

روی ســکوی نخســت پارالمپیــک بایســتد.
   اولین ها

ــی  ــای ورزش ــته ها و ماده ه ــی رش ــران در بعض کاروان ای
بازی هــای  بــه  را  خــود  نماینــدگان  اولین بــار  بــرای 
پارالمپیــک ریــو اعــزام کــرده کــه در ایــن میــان می تــوان 
ــوان  ــته بان ــال نشس ــی والیب ــم مل ــور تی ــن حض ــه اولی ب
مــردان(  و  )زنــان  کامپونــد  رشــته   حضــور   اولیــن 
ــم  ــرد. تی ــاره ک ــان اش ــته  تیروکم ــز کاس W1 در رش و نی
تیرانــدازی ایــران نیــز بــرای اولین بــار در طــول بازی هــای 
پارالمپیــک در مــاده  تپانچــه خفیــف بــادی ۵0 متــر 

ــت. ــد داش ــده خواه نماین

نگاهی به کاروان پرامید پارالمپیک ایران

معلولیت، محدودیت نیست

ــغ  ــد اســتقال از مبل ــل جدی ــر عام ــام مدی ــا اع ب
خواهــد  کســر  تیــم  ایــن  بازیکنــان   قــرارداد 

شد. 
ســیدرضا افتخــاری دربــاره شــایعه 
قــرارداد  از  بخشــی  شــدن  کســر 
بــا  بــازی  االن  گفــت:  بازیکنــان 
روســت  پیــش   ماشین ســازی 
نیســت.  حرف هــا  ایــن  وقــت  و 
ــت  ــان صحب ــای منصوری ــا آق ــن ب م
و از ایشــان خواهــش کــرده ام کــه 
بــا توجــه بــه اینکــه منابــع مالــی 

ــوز  ــخص و هن ــانزدهم مش ــگ ش ــتقال در لی اس
ــم  ــد خواهی ــدر درآم ــا چق ــه م ــت ک ــوم نیس معل
ــان کســر شــود  ــرارداد بازیکن داشــت، بخشــی از ق

ــم. ــکل نخوری ــه مش ــا ب ــا م ت
 بــا ایــن حســاب بایــد دیــد اولیــن واکنــش 
ــا  ــود و آی ــه ایــن اتفــاق چــه خواهــد ب ــان ب بازیکن

آن هــا زیــر بــار تصمیــم مدیــر عامــل ایــن باشــگاه 
ــرارداد  ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــه. ب ــا ن ــد ی می رون
ــا  ــان و باشــگاه منعقــد شــده و ب ــن کادر بازیکن بی
امضــای مدیــر قبلــی آبی هــا بــه ثبــت 
ــار  ــر ب ــد زی ــان می توانن رســیده، بازیکن
ــه  ــد. البت ــه نرون ــش بودج ــن کاه ای
ــا  ــزان طلب ه ــن می ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه عــدم تعهــد  ــران و البت ــال ای در فوتب
می شــود  امضاهــا،  بــه  باشــگاه ها 
از  کــه  کــرد  پیش بینــی  این طــور 
ــان  ــرارداد بازیکن ــغ ق ــر مبل ــاال کس ح

ــت. ــده اس ــی ش ــتقال قطع اس
 باشــگاه اســتقال بــه ولخرجــی در فصــل نقــل و 
ــر  ــاد وزی ــورد انتق ــود و م ــم شــده ب ــاالت مته انتق
ورزش قــرار داشــت. موضوعــی کــه در نهایــت 
ــگاه  ــن باش ــل ای ــر عام ــاری مدی ــه برکن ــر ب منج

شــد.

با اعالم مدیر عامل جدید
قرارداد بازیکنان استقالل آب رفت

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزشی

ــن  ــدار چی ــه دی ــر ب ــا ۴ تغیی ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
رفــت. در ایــن دیــدار ایــران بــا ترکیــب 
علیرضــا بیرانونــد، مرتضــی پورعلی گنجــی 
ــاد  ــان، می ــن رضائی ــری، رامی ــان منتظ پژم
ســعید  تیموریــان،  آندرانیــک  محمــدی، 
ــعود  ــش، مس ــا جهانبخ ــی، علیرض عزت الله
ــون  ــردار آزم ــری و س ــد امی ــجاعی، وحی ش
ــا  ــری ب ــان منتظ ــرد. پژم ــاز ک ــازی را آغ ب
تعویــض زودهنــگام تیــم ملــی ایــران در 

ــینی داد. ــیدجال حس ــه س ــود را ب ــای خ ــه 23 ج  دقیق
ــود  ــازی نب ــه ب ــه ادام ــادر ب ــود ق ــده ب ــدوم ش ــه مص او ک
ــازی  ــن ب ــگام ای ــض زودهن ــوان تعوی ــه عن ــت ب ــا در نهای ت
 نــام بگیــرد؛ امــا اتفــاق مشــابهی نیــز در تیــم چیــن افتــاد 
و دروازه بــان چینــی بــه دلیــل خطایــی کــه وحیــد امیــری 
ــت  ــت نتوانس ــت، در نهای ــی روی وی داش ــق ابتدای در دقای

ــه اول جــای خــود  ــان نیم ــه دهــد و در هم ــازی ادام ــه ب  ب
در  تیــم  دو  داد.  دوم چیــن  دروازه بــان  بــه گوچائــو  را 
ــی  ــران یک ــد و ای ــه دادن ــی را ارائ ــازی متعادل ــه اول، ب نیم
ــه  ــت آورد ک ــه دس ــوب را ب ــت خ دو موقعی
رفــت  دســت  از  مهاجمــان  بی دقتــی   بــا 
و نیمــه نخســت بــدون گل مســاوی بــه پایــان 
رســید. نیمــه دوم نیــز ماننــد نیمــه اول بــدون 
فشــار خاصــی از ســوی دو تیــم دنبــال شــد. 
در دقیقــه ۵1 بــا اشــتباه چــاو، دروازه بــان تیــم 
ملــی چیــن در دفــع، تــوپ بــه وحیــد امیــری 
رســید و او تــوپ را بــه مســعود شــجاعی 
ــرای  ــوپ را ب ــی ت ــت عال ــک موقعی ــجاعی در ی ــپرد؛ ش س
ــاف  ــا اخت ــش ب ــه جهانبخ ــا ضرب ــت؛ ام ــش کاش جهانبخ
ــاس رو  ــازی، پ ــق آخــر ب ــرون رفــت. در دقای ــه بی بســیار ب
بــه عقــب رامیــن رضائیــان می رفــت کار دســت تیــم ملــی 
دهــد کــه بیرانونــد تــوپ را دور کــرد. در نهایــت تیــم ملــی بــا 

کســب یــک امتیــاز از چیــن بــه ایــران بازگشــت.

تساوی ایران مقابل چین
کسب یک امتیاز از سرزمین اژدها

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــرای  ــده رود ب ــهر زاین ــای ش ــه زمین ه ــده موقوف پرون
ذوب آهــن همچنــان مفتــوح اســت.

موضــوع موقوفــه بــودن 690 جریــب زمیــن در شــهر 
اوقــاف  اداره  طریــق  از   1390 ســال  از  زاینــده رود 
و  شــد  مطــرح  قضائــی  مجامــع  در  زرین شــهر 
بعــد از آن بــود کــه در خــال ایــن ســال ها بــا 
ــن  ــی ذوب آهــن ای ــل دو دوره قبل ــر عام حضــور مدی
ــرای  ــود ب ــرانجام مقص ــه س ــا ب ــت ت ــئله می رف مس
 طــرح ســازش برســد؛ امــا متأســفانه پــس از عــزل 
ایــن  عامــل  مدیــران  بــرای  نصب هایــی کــه  و 
ــت  ــیه رف ــه حاش ــوع ب ــن موض ــرکت رخ داد، ای ش
ــه  ــد ک ــر نش ــن حاض ــبق ذوب آه ــل اس ــر عام و مدی
بــرای واگــذاری 69 هکتــار از زمین هــای وقفــی 
ــان«  ــه از ســال 13۴2 توســط »ســرهنگ حریرچی ک
اقدامــی  انجــام شــده،  واگــذار  ذوب آهــن   بــه 

 دهد.
او همــه مســائل را در پیگیــری مســائل قانونــی عنوان 
کــرده بــود؛ در حالــی کــه همــه اســناد موجــود از اداره 
اوقــاف وقــف بــودن آن را بــه اثبــات می رســاند. 
ــا  ــا ب ــت ت ــرآن داش ــا را ب ــوع م ــن موض ــت ای اهمی
ــه  ــاف و امــور خیری محمدرضــا ترحمــی،  رئیــس اوق
شهرســتان لنجــان گفت وگویــی انجــام دهیــم؛ متــن 

ــو اســت. ــن گفت وگ ــر حاصــل ای زی
ــؤال در  ــن س ــوان مهم تری ــه عن ــی  ب ــای ترحم  آق
ــه  ــیدگی ب ــده رس ــه پرون ــد ک ــه بفرمایی ــن زمین ای
موضــوع موقوفــه بــودن 690 جریــب زمیــن در شــهر 

ــتگاه  ــر دس ــت و نظ ــه ای اس ــه مرحل ــده رود در چ زاین
ــت؟ ــه چیس ــن رابط ــا در ای قض

ــک  ــعبه ی ــه در ش ــت ک ــال اس ــده ۵ س ــن پرون  ای
و  رســیدگی  حــال  در  زرین شــهر  دادگســتری 
بررســی اســت؛ در زمــان دو دوره قبلــی مدیریــت 
بــرای  ســازش هایی  و  توافــق  شــرکت  ایــن 
ــت؛  ــورت گرف ــاف ص ــا اوق ــوع ب ــن موض ــری ای  پیگی
ولــی متأســفانه بــا عــوض شــدن مدیــر عامــل 
ــت  ــه را نپذیرف ــای صورت گرفت ــد توافق ه ــر جدی مدی
و بــه همیــن جهــت ایــن پرونــده بــار دیگــر در 
ــای  ــی هفته ه ــاد. در ط ــان افت ــه جری ــتری ب دادگس
گذشــته نیــز دادگاه از مــا اصــل مــدارک وقــف و 
ــرده  ــت ک ــط درخواس ــخیص خ ــناس تش ــک کارش ی
 اســت کــه بــرای پیگیــری ایــن پرونــده اقــدام 

کند.
ــا  ــوده و ب ــالی ب ــه س ــا در چ ــن زمین ه ــذاری ای واگ
حــل شــدن ایــن پرونــده، چــه عوایــدی بــرای اوقــاف 

دارد؟
ــه  ــان ک ــرهنگ حریرچی ــط س ــال 13۴2 توس  در س
مســتأجر کل ایــن زمین هــا بــود، ایــن زمین هــا 
بــدون هماهنگــی بــا اداره اوقــاف و در مقابــل »ِکــرد 
زارعانــه« بــه شــرکت ذوب آهــن واگــذار شــد کــه از آن 
زمــان بــه بعــد، عمــل بــه نیــت واقــف از ایــن وقــف 

وجــود نداشــته اســت.
 طبــق شــواهد و آگهــی مناقصــه ای  کــه در روزنامــه 
ــال  ــا از آن س ــن زمین ه ــده ای ــال 1338 درج ش س
ــده و از ســال  ــان واگــذار گردی ــه ســرهنگ حریرچی ب
13۴2 کــه در اختیــار ذوب آهــن قــرار گرفتــه بابــت آن 

مال االجــاره ای پرداخــت نشــده اســت. البتــه مســلم 
اســت کــه اگــر ایــن زمین هــا تعییــن تکلیــف شــود، 
ــع  ــرای رف ــف ب ــن وق ــت ای ــل منفع ــوان از مح می ت
ــی و ...  ــوم دین ــی، عل ــی، فرهنگ ــکات اجتماع مش

منطقــه لنجــان اقــدام کــرد.
 دربــاره ایــن موقوفــه و مشــکالتی کــه بــا آن روبــه رو 

هســتید، بیشــتر توضیــح دهیــد.
ــال  ــه 170س ــت ک ــت اس ــف منفع ــه وق ــن موقوف ای
قبــل توســط ماحســین صبــاغ وقــف شــده اســت و 
تــا ســال 13۴2 عمــل بــه وقــف در ایــن زمینــه وجــود 
ــن  ــه ذوب آه ــه کارخان ــد از آنک ــت و بع ــته اس داش
ــه  ــن موقوف ــی درآمد.ای ــت وقف ــد از حال ــداث ش اح
ماه هــای  در  مخــارج  صــرف  دارد کــه  نیــت   19
ــا،  ــن کرب ــه زائری ــک ب ــر و رمضــان، کم محــرم، صف
ــت.  ــی و ... اس ــوم دین ــب عل ــد کت ــرات و خری خی
ــل  ــه دلی ــا ب ــن زمین ه ــه ای ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
قــرار گرفتــن در حاشــیه رودخانــه زاینــده رود قیمــت 
 زیــادی دارد و نمی تــوان بــرای آن قیمتــی ارائــه

 کرد.
 برای حل مشکل چه باید کرد؟

 بــا توجــه بــه اینکــه اســناد و مــدارک ایــن موقوفــه 
در اداره اوقــاف اســتان موجــود اســت ضمــن اینکــه 
ســابقه عمــل بــه وقــف نیــز تــا ســال 13۴2 اجرایــی 
شــده اســت، ذوب آهــن بایــد بــرای رفــع این مشــکل 
ــاره اقــدام  قــدم پیــش بگــذارد و ســریع تر در ایــن ب
کنــد تــا بتوانیــم بــا تنظیــم اجاره نامــه و مبلــغ آن بــه 

نیــت وقــف عمــل کنیــم.
 دنبــال آن هســتیم تــا ایــن زمیــن بــه وقــف 
بازگــردد و قاعدتــا می تــوان بــا تعامــل از زمانــی 
ــی  ــت اعیان  کــه اجاره هــا پرداخــت نشــده اســت، باب

و اجاره های معوق با ذوب آهن توافق کرد.
نظراوقاف در این رابطه چیست؟

ــه  ــا موقوف ــن زمین ه ــه ای ــاد دارم ک ــد اعتق صددرص
ــهیل  ــرای تس ــی ب ــتگاه قضای ــدوارم دس ــت و امی اس
ــریع تر  ــه س ــر چ ــات الزم را ه ــه اقدام ــن زمین در ای
یــک  ذوب آهــن  حــال حاضــر  در  دهــد.  انجــام 
و  اجتماعــات  ســالن  چنــد  و  قایقرانــی  مرکــز 
کــرده  احــداث  رقبــات  ایــن  در  ســبز   فضــای 

است.  
 دیگــر پرونده هــای مهــم وقفــی ایــن شهرســتان در 

محاکــم قضائــی چیســت؟
موقوفــه بنان الشــریعه از پــاک ۵9 ورنامخواســت 
ایــن  نیــز جــزو موقوفــات  ســه دانــگ مشــاع 
مقــدار  و  مســاحت  کــه  اســت  شهرســتان 
در  نیــز  موضــوع  ایــن  نیســت.  مشــخص  آن 
دســتگاه قضــا و اداره ثبــت اســناد و امــاک در 
 دســت بررســی اســت تــا تعییــن حــدود انجــام 

شود.
ــع  ــوح در مراج ــی مفت ــده دادگاه ــون 1۴ پرون هم اکن
ــز منجــر  ــده دادگاهــی نی ــم و 180 پرون ــی داری قضائ

بــه توافــق شــد.

 سرنوشت  690 جریب زمین از موقوفات لنجان در  هاله ای از ابهام

رئیس اوقاف لنجان: مسئوالن برای حل پرونده وقفی زمین های شهر زاینده رود عجله کنند
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فالورجان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 

گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 

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

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

مالکیت صادر خواهد شد .

فرزند شعبانعلی نسبت  رای شماره 139560302007001735 مورخ 95/03/17 طلعت رشیدی   - 1

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176.34 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شعبانعلی رشیدی.

2 - رای شماره 139560302007001997 مورخ 95/04/09 علی محمدی فرتخونی فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 215.75 مترمربع پالک شماره 533 اصلی واقع در 

فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن محمدی.

3 - رای شماره 139560302007002014 مورخ 95/04/12 مرتضی حیدری کلیشادی فرزند حسن آقا 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291.25 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن آقا حیدری.

فرزند  خروشادی  محمدی  اله  نعمت   95/04/13 مورخ   139560302007002034 شماره  رای   -  4

رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186.17 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع 

در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

5 - رای شماره 139560302007002038 مورخ 95/04/13 کریم رضاقلیان نهجیری فرزند حبیب اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع در پیربکران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

6 - رای شماره 139560302007002039 مورخ 95/04/13 محمد جهانگیری کارویه فرزند امامقلی 

در  واقع  اصلی  به مساحت 296.24 مترمربع پالک شماره 434  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

کارویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی امامقلی جهانگیری کارویه.

7 - رای شماره 139560302007002041 مورخ 95/04/13 علی باقریان سهلوانی فرزند اکبر نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111.15 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی بهمن باقریان.

8 – رای شماره 139560302007002046 مورخ 95/04/14 حسین باقریان سهلوانی فرزند اکبر نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198.05 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی بهمن باقریان.

9 - رای شماره 139560302007002054 مورخ 95/04/14 محمود شریف نیا فرزند کرمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164.85 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کرمعلی ترکی جولرستانی.

علی  سید  فرزند  میرلوحی  محمد  سید   95/04/21 مورخ   139560302007002113 رای شماره   -  10

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی نیمه تمام به مساحت 280.53 مترمربع پالک 

شماره 180 فرعی از 23 اصلی واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی سید علی میرلوحی.

به  نسبت  اصغر  فرزند  فتاحی  مجید   95/04/23 مورخ   139560302007002173 شماره  رای   -  11

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228.63 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رضائی.

به  عباسعلی نسبت  فرزند  رای شماره 139560302007002530 مورخ 95/05/13 علی همتی   - 12

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.56 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 662 اصلی واقع در یزد 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن آقاجانی.

13 - رای شماره 139560302007002572 مورخ 95/05/18 اصغر سعیدی کلیشادی فرزند محمود 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147.55 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

حسینعلی  فرزند  رشیدی  رمضانعلی   95/05/18 مورخ   139560302007002574 شماره  رای   -  14

در  واقع  اصلی  به مساحت 224.53 مترمربع پالک شماره 430  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین جمشیدی.

فرزند  آبادی  حبیب  دهقانی  نصرت   95/05/18 مورخ   139560302007002575 شماره  رای   –  15

فرعی   154 شماره  پالک  مترمربع   166.85 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی 

از 37 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

اسداله دهقانی.

به  نسبت  اسمعیل  فرزند  نادرشکرگذار   95/05/19 مورخ  رای شماره 139560302007002582   -  16

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161.10 مترمربع پالک شماره 538 اصلی واقع در کرافشان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله شکرگذار.

به  نسبت  حسین  فرزند  ترابی  علی   95/05/19 مورخ   139560302007002584 شماره  رای   -  17

ابریشم  باغ  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 473.62 مترمربع پالک شماره 24 اصلی واقع در 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین ترابی.

18 - رای شماره 139560302007002788 مورخ 95/06/07 قاسمعلی گل فام اصفهانی فرزند احمد 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290.15 مترمربع پالک شماره 20 

الواسطه  ثبت اصفهان مع  دنبه)شهرک شهید عباسپور( بخش 9  واقع در کوه  از 667 اصلی  فرعی 

خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن نجفی زاده.

19 - رای شماره 139560302007002789 مورخ 95/06/07 پروانه هاشم زاده درچه فرزند محمدعلی 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290.15 مترمربع پالک شماره 20 

الواسطه  ثبت اصفهان مع  دنبه)شهرک شهید عباسپور( بخش 9  واقع در کوه  از 667 اصلی  فرعی 

خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن نجفی زاده.

آبادی فرزند عبدالرزاق  آزاد علی  20 - رای شماره 139560302007002791 مورخ 95/06/07 پروانه 

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 186.65 مترمربع پالک شماره 

19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان 

صادقی.

21 - رای شماره 139560302007002798 مورخ 95/06/07 سعید توکلی گارماسه فرزند اسداله نسبت 

در  واقع  اصلی   407 پالک شماره  مترمربع   194.21 به مساحت  انبار ضایعات  یکباب  به ششدانگ 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.

22 - رای شماره 139560302007002799 مورخ 95/06/07 سعید توکلی گارماسه فرزند اسداله نسبت 

گارماسه  در  واقع  اصلی  به مساحت 201.42 مترمربع پالک شماره 407  یکباب خانه  به ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.

23 - رای شماره 139560302007002800 مورخ 95/06/07 قیصر عبدالهی پبدنی فرزند عبده محمد 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154.60 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 407 اصلی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس  واقع در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

شیرزادی گارماسه.

فرزند گداعلی  چهرازی  پور  قلی  حیدر   95/06/07 مورخ   139560302007002801 شماره  رای   -  24

در  واقع  اصلی   408 شماره  پالک  مترمربع   157.15 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل شیرزادی 

گارماسه.

25 - رای شماره 139560302007002802 مورخ 95/06/07 غالمرضا امیریان فرزند امیرقلی نسبت به 

ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 152 مترمربع پالک شماره 5 اصلی واقع در منصورآباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی نظری.

26 - رای شماره 139560302007002803 مورخ 95/06/07 علی اکبر کریمی فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب انبار آهن به مساحت 844.80 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 6 اصلی واقع 

در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی سبحانی.

27 - رای شماره 139560302007002804 مورخ 95/06/07 یداله کشاورزیان فرزند قاسمعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197.70 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان.

28 - رای شماره 139560302007002886 مورخ 95/06/13 غالم سعیدی کلیشادی فرزند مرتضی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149.09 مترمربع پالک شماره 19 اصلی اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی سعیدی کلیشادی.

رضا  فرزند  شرودانی  قربانی  مرضیه   95/06/13 مورخ   139560302007002887 شماره  رای   -  29

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173.60 مترمربع پالک شماره 407 اصلی اصلی واقع 

در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کریم قادوز.

30 - رای شماره 139560302007002889 مورخ 95/06/13 منصور صالحی فرزند حسن نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203.70 مترمربع پالک شماره 413 اصلی اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عطااله نیکان.

31 - رای شماره 139560302007002890 مورخ 95/06/13 علی دهقان کلیشادی فرزند عباسعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186.34 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی جان دهقان.

32 - رای شماره 139560302007002891 مورخ 95/06/13 فرهاد فتاحی کلیشادی فرزند مصطفی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140.75 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله رحیمی.

33 - رای شماره 139560302007002892 مورخ 95/06/13 منصور جعفرزاده فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 242.16 مترمربع پالک شماره 337 فرعی از 387 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین و 

سکینه بیگم فتحی و زهرا بیگم هاشمی.

34 - رای شماره 139560302007002894 مورخ 95/06/14 براتعلی رضائی کلیشادی فرزند حسین 

 22 از  فرعی   246/2 پالک شماره  مترمربع  به مساحت 195.32  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی 

حسن پور.

فرزند  تشنیزی  میرزائی  وحید   95/06/14 مورخ   139560302007002895 شماره  رای   -  35

عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94.98 مترمربع پالک شماره 73 فرعی 

از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین کاظمی جروکانی.

شعبانعلی  فرزند  رشیدی  اله  نعمت   95/06/14 مورخ   139560302007002896 شماره  رای   -  36

در  واقع  اصلی   430 پالک شماره  مترمربع   275.70 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

مینادشت)باغوحوش( بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شعبانعلی 

رشیدی.

هادیان  حسنعلی  خانم     آقا/   1395/4/24 مورخ  شماره1395603020070021112615  رای   -37

فرزندجعفر        نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت         181.36   متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از      386        اصلی  واقع در    قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

نصراله هادیان 

38 -رای شماره139560302007002277 مورخ 1395/4/28 آقا/ خانم     فضل اله جعفری فرزند   

امراله     نسبت به ششدانگ   یکباب  خانه به مساحت        271.06    متر مربع قسمتی از پالک 

18 فرعی از    24  اصلی  واقع در باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

39- رای شماره139560302007002222 مورخ 1395/4/24 آقا/ خانم     اکرم عبدالوند فرزند  محمد      

نسبت به ششدانگ   یکباب  خانه به مساحت      175.84      متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از    

411  اصلی  واقع درشرودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسین مرادی  

40- رای شماره139560302007002279 مورخ 1395/4/28 آقا/ خانم     مهری سعیدی کلیشادی 

فرزند     محمد   نسبت به ششدانگ   یکباب  خانه به مساحت         116.60   متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از   19   اصلی  واقع در کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مرتضی دهقان 

خانم          محمود جعفرزاده  آقا/   1395/4/21 مورخ  رای شماره139560302007002143   -41

قهدریجانی فرزند    غالمعلی    نسبت به ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت      746.93   متر 

مربع قسمتی از پالک 800 فرعی از    385  اصلی  واقع در قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه مرحوم حسین کاظم زاده 

فرزند     وکیلی     احمدرضا  خانم  آقا/  مورخ 1395/4/28  رای شماره139560302007002278   -42

به مساحت  219.45   متر مربع  از  یکباب  خانه و مغازه متصله   عباس نسبت به شش دانگ 

قسمتی از پالک فرعی از    538اصلی  واقع درکرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه صفرعلی 

شکرگزار فرزند علی

آقا/ خانم  زهره میرلوحی فالورجانی  رای شماره139560302007002681 مورخ 1395/4/28   -43

فرزندابوالفضل        نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   154.60  متر مربع قسمتی 

از پالک    فرعی از 411    اصلی  واقع در   شرودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خانم زهره 

میرلوحی  

جعفرزاده  اله  رحمت  خانم   آقا/   1395/5/30 مورخ  شماره139560302007002736  رای   -44

قهدریجانی فرزند    صمد    نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت      170.70  متر مربع 

قسمتی از پالک    1045فرعی از   385  اصلی  واقع در فالورجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  قاسم جعفرزاده

اقاجانی حسن  مصطفی  خانم   آقا/   1395/5/31 مورخ  شماره139560302007002757  رای   -45

ابادی فرزند   حبیب اله     نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     105.40   متر مربع 

قسمتی از پالک  11  فرعی از    23 اصلی  واقع در  حسن اباد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  

حبیب اله اقاجانی

46- رای شماره139560302007002787 مورخ 1395/6/7 آقا/ خانم   روح اله حمزه زاده قهدریجانی 

فرزنداسداله   نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     346.78   متر مربع قسمتی 

از پالک    984فرعی از   385  اصلی  واقع در قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود 

متقاضی

جروکانی  محمد کاظمی  خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ  شماره139560302007002737  رای   -47

فرزندعبدالعلی        نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     174.30   متر مربع 

قسمتی از پالک  652  فرعی از   1  اصلی  واقع در   کارالدان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  

محمد کاظمی جروکانی 

توکلی گارماسه   اله  رحمت  خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ  رای شماره139560302007002146   -48

فرزند   تقی     نسبت  به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت      186.18  متر مربع قسمتی از پالک    

فرعی از  405 اصلی  واقع در گارماسه   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  حاج فرج اله رئیسی  

49- رای شماره139560302007002765 مورخ 1395/6/2 آقا/ خانم مصطفی شفیعی قهدریجانی  

فرزندعبداله   نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   301.65     متر مربع قسمتی 

از پالک    405فرعی از   387  اصلی  واقع در   قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  

عبداله شفیعی 

50- رای شماره139560302007002752 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم فضیل درویشی  فرزند علی 

محمد       نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     142.80   متر مربع قسمتی از پالک    

فرعی از   19  اصلی  واقع در  کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  صفر فتاحی

51- رای شماره139560302007002758 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم حسینقلی آقایی قهدریجانی  

فرزند   محمدعلی     نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت  183.40  متر مربع قسمتی 

اولیه   از  385   اصلی  واقع در  قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک  از پالک    50فرعی 

محمود نقی زاده

52- رای شماره139560302007002740 مورخ 1395/5/30 آقا/ خانم  حبیب اله رجایی علیشاهدانی 

فرزند محمد       نسبت به سه دانگ مشاع ازشش دانگ  یکباب  خانه به مساحت     374   متر 

مربع قسمتی از پالک    فرعی از 514    اصلی  واقع در  علیشاهدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  محمد رجایی

آقا/ خانم رضوان دهقانی دستجردی   53- رای شماره139560302007002739 مورخ 1395/5/30 

فرزندابوالقاسم        نسبت به سه دانگ مشاع  از شش دانگ یکباب  خانه به مساحت    374    

متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    514 اصلی  واقع در  علیشاهدان   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه  محمد رجایی

54- رای شماره139560302007002753 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم  فریده محمد علی زاده فرزند 

منوچهر       نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   177.40 متر مربع قسمتی از پالک    

39فرعی از     667اصلی  واقع در  بلوار شفق   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  خود متقاضی

رجبعلی      فرزند  رحیمی  علی  آقا/ خانم   مورخ 1395/2/9  رای شماره139560302007000792   -55

نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت    204.12    متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   

430 اصلی  واقع در   مینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  علی اکبر رحیمی 

اکبری کلیشادی  عبداله  خانم   آقا/   1395/5/31 مورخ  شماره139560302007002751  رای   -56

فرزندیداله        نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     159.15   متر مربع قسمتی 

از پالک    فرعی از   19  اصلی  واقع در   کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه شکراله مرادی 

کلیشادی

فرزند  قاسمی   اله  فضل  خانم  آقا/   1395/5/30 مورخ  شماره139560302007002731  رای   -57

عبدالکریم       نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ از  یکباب  خانه و مغازه متصله به مساحت      

224.05  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   497  اصلی  واقع در  پاوا   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه  عبدالکریم قاسمی پاوایی

پاوایی  اکبری  عفت  خانم   آقا/   1395/5/30 مورخ  شماره139560302007002732  رای   -58

فرزندقاسمعلی        نسبت به سه دانگ مشاع ازشش دانگ از  یکباب  خانه و مغازه متصله به 

مساحت      224.05  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    497 اصلی  واقع درپاوا     بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبدالکریم قاسمی پاوایی

59- رای شماره139560302007002743. مورخ 1395/5/30 آقا/ خانم تیمور انالویی عادگانی   فرزند  

عروجعلی      نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت  124.80      متر مربع قسمتی از 

پالک    فرعی از    24 اصلی  واقع درباغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  براتعلی صالحی

60- رای شماره139560302007002738 مورخ 1395/5/30 آقا/ خانم  اصغر جوانمردی قهدریجانی 

فرزند    یداله    نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     215.09  متر مربع قسمتی 

از پالک    848فرعی از    385 اصلی  واقع در قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

خانم عزت حشمت

61- رای شماره139560302007002733 مورخ 1395/5/30 آقا/ خانم سید شکر حسینی جوزستانی  

فرزندسید بند علی        نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت      185.73  متر مربع 

قسمتی از پالک    فرعی از    413 اصلی  واقع در  ششدر بلندی   بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  عبداله رهنما فرزند احمد

سوادجانی  اصغر عسگری  خانم   آقا/   1395/5/30 مورخ  رای شماره139560302007002730   -62

فرزند    قربانعلی    نسبت به شش دانگ از  یکباب  ساختمان به مساحت     70.66   متر مربع 

قسمتی از پالک    فرعی از   430  اصلی  واقع در   مینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

مرحوم عباسعلی جمشیدی 

فرزند   نصرازادانی   میترا  خانم  آقا/   1395/5/24 مورخ  شماره139560302007002614  رای   -63

حسین      نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   324.15     متر 

مربع قسمتی از پالک 284  فرعی از   1  اصلی  واقع در   کارالدان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه طاهره سلیمانی دهکردی و خانم مریم نصر اصفهانی 

فرزند     ازادانی  نصر  رضا  خانم   آقا/   1395/5/24 مورخ  رای شماره139560302007002613   -64   

حیدر    نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت    324.15    متر 

مربع قسمتی از پالک  284  فرعی از  1   اصلی  واقع در کارالدان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه خود متقاضی است

65- رای شماره139560302007002612 مورخ 1395/5/24 آقا/ خانم  محمد قاسمی والشانی فرزند  

امیر       نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه نیمه تمام  به مساحت     99.94   متر مربع قسمتی 

از پالک    فرعی از   10  اصلی  واقع در   حسین اباد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه امیر قاسمی

66- رای شماره139560302007002619 مورخ 1395/5/24 آقا/ خانم   صمد یوسفی قالتی فرزند        

نجف نسبت به شش دانگ از  یکباب  ساختمان به مساحت      176.72  متر مربع قسمتی از 

پالک    فرعی از    19 اصلی  واقع در کلیشاد    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  قاسمعلی صفری

شرودانی  زارع  مرادعلی  خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ  شماره139560302007002154  رای   -67

فرزندمحمود        نسبت به شش دانگ از  یکباب  مغازه به مساحت    20.33 متر مربع قسمتی 

از پالک    2فرعی از   411  اصلی  واقع در  شرودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  مرحوم 

محمود زارع

نا ئینی   آقا/ خانم سید  محمد راسخ  68- رای شماره139560302007002622 مورخ 1395/5/24 

فرزند  سید نصراله      نسبت به 2147.20سهم مشاع از 27.73 سهم مشاع شش دانگ  یکدرب باغ 

به مساحت  27173   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از 434    اصلی  واقع در  کارویه   بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  عباسقلی کرمی میان رشیدی 

69- رای شماره139560302007002618 مورخ 1395/5/24 آقا/ خانم  محمد زمانی  فرزند   رمضان     

نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     170.50  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   

386  اصلی  واقع در  قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  اسماعیل شفیعی

اکبری فرزند      آقا/ خانم   حسین  70- رای شماره139560302007002143617 مورخ 1395/5/24 

به مساحت    194.80  متر  یکباب  خانه و مغازه متصله  از   به شش دانگ  عباسعلی    نسبت 

مربع قسمتی از پالک    فرعی از   497  اصلی  واقع درپاوا    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  

ابوالقاسم وزیری 

71- رای شماره139560302007002616 مورخ 1395/5/24 آقا/ خانم   محمد اله دادیان فالورجانی 

فرزندغالمعلی  نسبت به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت    186    متر مربع قسمتی از 

پالک    فرعی از 413    اصلی  واقع در   ششدربلندی  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  محمد 

طاهر محمدی

م الف 391

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/07/01                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

 اکبر پور مقدم

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000568مورخ 1395/05/30 آقای مجید سرخی خوزانی  به 

شماره شناسنامه 475کدملی 1287945481صادره از اصفهان فرزند اسمعیل  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 91/95 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5269 اصلی واقع در بخش 4 ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/17 

شماره:16238/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9109980350401260    شماره  ابالغنامه:9510100350406118    شماره 

شعبه:911277   تاریخ تنظیم:1395/06/07   پیوست:- مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1.نام : محمد   

2.نام خانوادگی :خسروی فارسانی   3. نام پدر: -    4.کدپستی: -   5.کد ملی: -   6. نشانی : 

مجهول المکان   7. منطقه شهرداری:-  مدارک پیوست : در خصوص فرجامخواهی مهناز خسروی 

ثانی  از این شعبه  به پیوست نسخه  بطرفیت شما نسبت به دادنامه 9409970350402140 صادره 

دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 20 روز پس از 

رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به 

تجدید نظر ارسال میگردد.

شماره:17459/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350300833تاریخ تنظیم:1395/05/30   شماره پرونده:9509980350300098   

دادگاه عمومی حقوقی  بایگانی شعبه:950135پرونده کالسه 9509980350300098 شعبه 3  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350300833  خواهان:آقای سید مصطفی عسگری 

به نشانی اصفهان –  ایثاری فرد فرزند حسین  امیر  آقای  با وکالت  خوراسگانی فرزند سید عباس 

اصفهان – اصفهان خ شیخ بهایی روبروی دارالقرآن جنب گز مظفری پالک 270    خواندگان:1. آقای 

مرتضی یعقوب زاده به نشانی اصفهان – میمه روستای جو شقان   2. آقای محمد رضا بزرگیان فرزند 

محمد حسین به نشانی اصفهان – خ الله – اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر – پ 1   خواسته ها:1.

مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی   گردشکار:دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

با  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سید مصطفی عسگری خوراسگانی فرزند سید عباس 

وکالت آقای امیر ایثاری فرد به طرفیت آقایان 1- محمد رضا بزرگیان  فرزند محمد حسین 2- مرتضی 

ریال وجه دو فقره چک بشماره ی 225976 مورخ  مبلغ -/280000000  بر مطالبه  دائر  زاده  یعقوب 

94/12/14 و 225978 مورخ 94/12/10 عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

با این توضیح که خوانده ردیف اول چکهای موصوف را به عنوان صادر کننده امضاء و خوانده دیگر 

با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت  بعنوان ضامن ظهر نویس کرده است دادگاه 

مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چکها در ید 

خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی بعمل 

نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد  مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون 

تجارت ومواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی خواندگان را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 

-/280000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/9379000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 

-/7920000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 

زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت 

تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید رای 

صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 

سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد . ف / 

سید ابوالحسن موسوی – رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

شماره:17381/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350300193   تاریخ تنظیم:1395/02/14   شماره پرونده:9409980350301133   

شماره بایگانی شعبه:941286 پرونده کالسه9409980350301133 شعبه 3 دادگاه عمومی  حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350300193   خواهان:آقای محسن ظاهری عبد 

وند فرزند احمد به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – پشت بیمارستان سوانح سوختگی – کوچه آبنوس 

– کد پستی 8138894411 همراه 09138900182   خواندگان:1.آقای علیرضا ترک چین فرزند خیر اله 

به نشانی تهران – خیابان مرزداران – خیابان گلبرگ 2 – پالک 12 – واحد 3 2.بازرگانی فراز نگین 

آذرخش به نشانی تهران – خیابان ستارخان – خسرو شمالی – روبروی تره بار صادقیه – برج بهاران 

– ط 12 – واحد 8   خواسته ها:1.تامین خواسته  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 4. مطالبه وجه چک

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محسن ظاهری عبده وند به طرفیت  1- شرکت بازرگانی 

فراز نگین آذرخش 2- آقای علیرضا ترک چینی فرزند خیر اله دائر بر مطالبه مبلغ 160000000 ریال 

وجه چک شماره 54075959 مورخ 94/5/15 عهده بانک پارسیان با احتساب خسارات دادرسی و 

تاخیر تادیه با این توضیح که خوانده ردیف اول بعنوان صاحب حساب واحدی از صاحبان امضا ء و 

خوانده ردیف دوم نیز بعنوان صاحب امضاء چک موصوف را صادر و امضا نموده اند دادگاه با مالحظه 

مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک وگواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال 

ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت 

به  و  دانسته  وارد  را  ادعای خواهان  است  نیامده  بعمل  ایرادی  و  دفاع  ناحیه خواندگان  از  اینکه  به 

استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 قانون 

آیین دادرسی خواندگان را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 160000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 

5662000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید  خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی 

خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت 

نماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید ابوالحسن موسوی شماره:17382/م الف

دادنامه

کالسه پرونده : 95-373 / ش 25    شماره دادنامه:552   مورخ:1395/5/31     تاریخ رسیدگی: 

-    مرجع رسیدگی : شعبه بیست و پنجم شورای حل  اختال ف   خواهان: آقای قربان هیبتی هارونی   

نشانی :اصفهان خ بعثت کوی شهید شاکر فرعی 8 درب 8  

 وکیل: -    نشانی: -    خواندگان: 1.آقای محسن رحمتی حبیب آبادی 2. آقای فرهنگ ولی 3.آقای 

عبدالرضا  عبدی پور    نشانی :همگی مجهول المکان    وکیل : -   نشانی:-    خواسته:الزام خواندگان 

نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری پراید به شماره 

انتظامی 459 ج 27 ایران 34 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی  75/000/000 ریال . 

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 رای می نماید:

رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای قربان هیبتی هارونی فرزند عباسعلی به طرفیت خواندگان 

1.آقای محسن رحمتی حبیب آبادی  2.آقای فرهنگ ولی 3. آقای عبدالرضا عبدی پور به خواسته 

الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید 

به شماره انتظامی 459 ج 27 ایران 34 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اظهارات خواهان 

در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه طبق مبایعه نامه عادی مورخ 15 / 8 /92 خودروی مورد ادعا را از 

خوانده ردیف اول خریداری نموده و نامبرده نیز طی مبایعه نامه مورخ 90/9/30 از خوانده ردیف دوم  

خریداری نموده است و خوانده ردیف سوم با اعطای سند وکالت شماره 4809 مورخ 90/3/21 ثبت 

شده در دفتر اسناد رسمی شماره 205 حوزه ثبتی خوزستان به خوانده ردیف دوم خودروی مورد ادعا را 

به نامبرده فروخته وبست و اینکه خواندگان علی رغم ابالغهای قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 

و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان  از اعتراض و پاسخ استعالم 

انجام شده از معاونت راهور طی نامه شماره 27459 / 6 /1413 مورخ 95/4/9 که داللت بر مالک 

خوانده و ردیف سوم دارد لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده بااستناد به مواد 10 و 219 و 220 

قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور 

در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید مدل 88 به شماره انتظامی 459 ج 

72 ایران 34 به نام خواهان و پرداخت 1/030/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید و در خصوص خواندگان ردیف های اول و دوم بااستناد بند 4  ماده 84 قانون آئین 

دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز پس از واخواهی قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف – شماره:17385/م الف 

ثبت لوایح 
شماره:100243   تاریخ : 95/5/27   پیوست:-   همراه:09131142573

ریاست محترم شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان باسالم احتراما:عطف به قرارکارشناس 

از موضوع کارشناسی  واطالع  پرونده  ومطالبه  ابالغ  دریافت  از  پرونده کالسه 191/95پس  در  صادره 

بازسازی  تصادفی  ایکس  ال  405 جی  پژو  تاکسی  یکدستگاه سواری  از  عبداللهی  علی  باهمکاری 

شده رنگ زرد خورشیدی مدل 1390دو گانه سوز بشماره انتظامی 543/13 ت 14 وشاسی 293018 

بازدید ومعاینه فنی بعمل آمده باعنایت     به اینکه حسب مستندات موجود از قبیل گزارش/صحنه  

از همکاران کارشناس وفاکتورهای  پلیس 110 وآثار وگزارش مورخه 95/2/21 آقای  فیروز عسگری 

ارائه شده نقاط آسیب دیده شامل.سپر عقب – سینی کف صندوق عقب – چراغهای عقب چپ و 

راست – گلگیرال سمت چپ وراست – شاسی سمت چپ – زیروبند عقب – درب عقب راست – سپر 

جلو – چراغ جلوچپ –گلگیر جلو چپ– درب جلو چپ –آینه بغل چپ-زیر وبند جلوچپ-ورینگ 

چرخ جلووراست می باشدلذا بااحتساب . 1.هزینه خرید لوازم وقطعات 7/000/000 ریال و 2.دستمزد 

صافکارونقاش وزیروبند سازی   20/000/000 ریال  خسارت وارده مبلغ 30/000/000 ریال برآوردو افت 

وارده با توجه به مکان  وقوع آسیب دیدگی مبلغ 10/000/000 ریال محاسبه واجرت المثل مدت  خواب 

با در نظر گرفتن  20 روز زمان به منظور انجام تیترات و روزانه 300/000 ریال مبلغ 6000/000 ریال تعیین 

کرد و مجموع کل خسارت وارده مبلغ 4/600/000 ریال معادل چهار میلیون و ششصد هزار تومان اعالم 

میگردد/ م دفتر : ثبت لوایح ،نظریه به طرفین ابالغ گردد. )خواندگان مجهول المکانند (

دفتر شعبه  26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان – شماره : 16393 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350800638تاریخ تنظیم:1395/04/24شماره پرونده:9409980350801327   

شماره بایگانی شعبه:941489 پرونده کالسه 9409980350801327 شعبه  8 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350800638   خواهان ها: 1. آقای محمد جالل 

رضا زاده فرزند احمد  2. خانم صفورا امساکی فرزند محمود همگی به نشانی اصفهان – خ جی – خ 

تاالر – مجتمع فجر – بلوک 15 – واحد 23 – کد پستی 8199936681   خواندگان:1.شهرداری مر کز 

ی اصفهان به نشانی اصفهان – میدان امام حسین – کد پستی – 81459113151   2. آقای عفت 

میر میران به نشانی مجهول المکان   خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی ملک   دادگاه نظر به اوراق 

و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشای 

رای می نماید.رای دادگاه دعوی خواهان اقای محمد جالل رضا زاده و خانم صفورا امساکی به طرفیت 

خواندگان خانم عفت میر میران و شهرداری اصفهان به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی یکدانگ  

از ششدانگ یک باب اپارتمان از ملک پالک شماره 1390و 477فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 

پنج اصفهان مقوم به دویست و یک میلیون ریال دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و قرارداد 

90- 15029 مورخ 1391/07/20 که مبین فروش ملک توسط مورث خوانده خانم عفت میر میران به 

خواهانها میباشد و فروش ملک توسط شهرداری به اقای علیرضا میر میران و انتقال پنج دانگ توسط 

ورثه ایشان به خواهانها و عدم انتقال یکدانگ سهم االرث مادر متوفی و اینکه خواهانها قائم مقام 

قراردادی خریدار بوده و حق در خواست الزام شهرداری به انتقال را دارا می باشند و پاسخ استعالم 

واصله  از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده شهرداری نسبت به یکدانگ اپارتمان که به شماره 

15190/43229 از پالک های یاد شده تفکیک شده می باشد و توالی صحیح نقل انتقاالت و اینکه 

انتقال ملک بنام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده 

است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 

قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال ملک پالک 15190/43229 مجزی شده 

از 1390 و 477 از فرعی 15190 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان صادر واعالم می گردد رای صادره 

نسبت به خوانده خانم عفت میر میران غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در ایندادگاه و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و نسبت به خوانده شهرداری 

اصفهان حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد.

رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان – علیرضا شمس اژیه شماره:17440/م الف
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امام صادق علیه السالم:

هِلِه زاَد اهّللُ  فى ُعُمِرِه.
َ

ُه ِبأ َمن َحُسَن ِبّرُ

هر كس به شايستگى در حق خانواده اش نیكى كند 

خداوند عمر او را زياد مى كند.

كافى)ط-االسالمیه(، ج8، ص219، ح269

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

كرمان

یزد

36   ْC

32   ْC
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20   ْC

27   ْC

حوادثخواندنی 

یک حالت از نفاق

نمــاز  علــی  ســر  پشــت  و  می خــورد  را  معاویــه  آش 
 . نــد ا می خو

اســت:  شــرح  بدیــن  مثــل،  ایــن  تاریخــی  ریشــه 
»ابوُهریــره«  بــه  معــروف  »عبدالرحمن بن صخــرازدی« 
عشــیره   از  و  پیامبــر)ص(  اصحــاب  فقیرتریــن  از 
جاهلیــت  عهــد  بــه  نامــش  بــود.  »ســلیم بن فهم« 
ــزوه   ــه ســال غ ــود و ب ــد شــمس« ب ــا »عب »عبدقیــس« ی
خیبــر كــه مســلمان شــد، نامــش بــه »عبدالرحمــن« تبدیل 
شــد. گوینــد در خالفــت »عمربن خطــاب« والیــت بحریــن 
ــول  ــه او مح ــه ب ــای مك ــان، قض ــه روزگار عثم ــت. ب را داش
ــد.  ــه ش ــی مدین ــد روزی وال ــه چن ــان معاوی ــد و  در زم ش
ــن حاضــر  ــات صفی ــره در محارب ــه ابوهری مشــهور اســت ك
و ناظــر بــود؛ ولــی در جنــگ شــركت نداشــت. كارش ایــن 
ــه می رفــت و در  ــزد معاوی ــود كــه موقــع صــرف طعــام، ن ب
ــاز   ــگام نم ــت. هن ــش می نشس ــرب و نرم ــفره  چ ــار س كن
پشــت ســر علــی)ع( نمــاز می خوانــد؛ ولــی هنــگام جنــگ 
دالوران  مبــارزه  گوشــه ای  در  و  دور می شــد  معركــه    از 
ــت را از او  ــه حال ــن س ــت ای ــی عل ــرد. وقت ــا می ك را تماش
ســؤال كردنــد، در پاســخ گفــت: »الصلــوة خلــف علــی)ع( 

ــه ادســم، تــرك القتــال اســلم!« ــم، مضیــرة معاوی ات
یعنــی »نمــاز پشــت ســر علــی)ع( كامل تریــن نمــاز اســت 
 و غــذای معاویــه چرب تریــن غذاهــا و دوری از جنــگ 

و كشتار، سالم ترین كارهاست.«
وقتی به ابوهریره گفتند: این چگونه رفتاری است؟ 

او جــواب داد: خداونــد فرمــوده اســت:  »وال تنــس نصیبــك 
ــن الدنیا.«  م

ــاب  ــن آن را انتخ ــز بهتری ــر چی ــبب از ه ــن س ــه ای ــن ب م
 می كنــم: نمــاز، نمــاز علــی)ع(، غــذا، غــذای معاویــه 

و سایه، سایه نخل!

 دردسر خرابی قطار کرمان-مشهد
 برای مسافران

قطــار مســافربری معمولــی کرمــان ـ مشــهد کــه 
دقیقــه کرمــان   35 و   13 ســاعت  دوشــنبه   ظهــر 
ــتگاه  ــک ایس ــرد، نزدی ــرک ک ــهد ت ــد مش ــه مقص را ب
آن خامــوش دیــزل  و  فنــی  نقــص   زرنــد دچــار 

 شــد. یکــی از مســافران داخــل قطــار، در گفت وگــوی 
ــگار مهــر اظهــار کــرد: پــس از توقــف  ــا خبرن تلفنــی ب
یــک ســاعته قطــار در نزدیکــی ایســتگاه ســیریز 
مأمــوران قطــار گفتنــد کــه دیــزل از کار افتــاده اســت 

ــر شــود. ــد تعمی و بای
ــا بیــان اینکــه سیســتم تهویــه قطــار هــم قطــع  وی ب
شــده و شــدت گرمــای داخــل قطــار مــردم را اذیــت 
می کنــد، ادامــه داد: شــدت گرمــا آن قــدر زیــاد اســت 
کــه دو نفــر از مســافران کــه خانــم بودنــد بــا مشــکل 
ــا  ــا را ب ــدند و آن ه ــه ش ــی مواج ــی و گرمازدگ تنفس

ــد. ــل کردن ــه بیمارســتان منتق ــس ب آمبوالن
ــار  ــش قط ــه یدک ک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــافر ب ــن مس  ای
را تــا ایســتگاه بافــق رســاند، افــزود:  ســاعت ۲1 بــه مــا 
گفتنــد کــه یــک دیــزل یدک کــش از طبــس حرکــت 
کــرده تــا بــه بافــق بیایــد و از همــه بدتــر اینکــه وجــود 
 بچه هــای کوچــک در داخــل قطــار بســیار آن هــا 

را اذیت می کند. 
وی بیــان کــرد: تعــدادی از مســافران بــا رئیــس 
قطــار درگیــری لفظــی پیــدا کردنــد و مأمــوران نیــروی 
انتظامــی در صحنــه حاضــر شــدند و در حــال حاضــر 

ــتند. ــردرگم هس ــتگاه س ــه ایس ــردم روی محوط م
یکــی از مهمانــداران قطــار در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر 
عنــوان کــرد: وظیفــه مــا رســیدگی بــه مســافران اســت 

و از نظــر فنــی قطــار هیــچ اطالعــی نداریــم.
وی ادامــه داد: بــرق قطــار قطــع اســت و از بــرق 
روشــن  را  المــپ   تعــدادی  فقــط  اضطــراری کــه 

می کنیــم. اســتفاده  می کنــد، 
ــاده  ــس راه افت ــزل از طب ــزود: دی ــار اف ــدار قط  مهمان
اســت و بــرای کشــیدن قطــار تــا ســاعتی دیگــر 
می رســد. گفتنــی اســت ایــن قطــار متعلــق بــه 
شــرکت جوپــار و دیــزل آن از نــوع آلمانــی و تک دیــزل 
اســت و حتمــا پــس از خــراب شــدن بایــد یدک کــش 

ــد. ــور یاب ــل حض ــی در مح ــزل کمک و دی
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ــد  ــبکه، 70 درص ــل از ش ــرقت کاب ــار س ــته، آم ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
کاهــش یافــت؛ امــا ســال گذشــته، ۲.5 میلیــارد تومــان از ایــن طریــق بــه شــبکه 

ــع شهرســتان خســارت وارد شــد. توزی
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان از ضــرورت نصــب تجهیــزات 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــان خب ــه اصفه ــیون در600 نقط ــتم اتوماس سیس
ایــن تجهیــزات در 100 نقطــه شهرســتان اصفهــان نصــب شــده اســت و تــا پایــان 

امســال، ۲00 نقطــه دیگــر وارد فضــای اتوماســیون می شــود.  
ــرل، شــبکه  ــاق کنت ــن روش از ات ــه اینکــه در ای ــا اشــاره ب ــران ب حمیدرضــا پیرپی
بــرق را رصــد و بــرق آن را در صــورت هــر گونــه مشــکل قطــع و وصــل می کنیــم 
افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح، ســال گذشــته 3 میلیــارد تومــان هزینــه شــد؛ 

ــم. ــه می کنی ــان هزین ــارد توم ــن امســال 8 میلی همچنی
ــاط  ــام نق ــرق در تم ــبکه ب ــیون ش ــال 96، اتوماس ــان س ــا پای ــه داد: ت وی  ادام
تجهیــزات  از  زیــادی  تعــداد  حاضــر  حــال  در  می شــود؛  برقــرار  اصفهــان 
هوشمندســازی شــبکه های توزیــع بــرق نصــب شــده اســت و تعــداد نقاطــی کــه 

ــت. ــه اس ــدود 50 نقط ــده، ح ــمند ش ــون هوش تاکن
   راه اندازی شبکه خودنگهدار در اصفهان

ــه افزایــش  ــا اشــاره ب ــان در ادامــه ب ــرق شهرســتان اصفه ــع ب ــر عامــل توزی مدی
ــرژی خورشــیدی در شــرق اصفهــان بیــان داشــت: بایــد توجــه داشــته  تولیــد ان
ــم  ــه و ک ــع تغذی ــازی مناب ــروگاه و کوچک س ــن نی ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــیم ک باش
کــردن طــول مســیر شــبکه، برق رســانی آســان شــده و خاموشــی ها بــه 

ــت. ــیده اس ــی رس ــتانداردهای جهان اس
وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی شــبکه خودنگهــدار نیــز در دســتور کار توزیــع بــرق 
ــتم  ــازی سیس ــتا، بهینه س ــن راس ــزود: در ای ــرار دارد، اف ــان ق ــتان اصفه شهرس
ــتم های  ــض سیس ــا تعوی ــم و ب ــتور کار داری ــتان را در دس ــانی در شهرس برق رس

فرســوده مشــکالت برطــرف خواهــد شــد.
ــزه  ــه صــورت مکانی ــات ب ــام خدم ــد تم ــان ســال بای ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
باشــد، افــزود: حــدود 85 درصــد از خدمــات ایــن ارگان بــه صــورت غیرحضــوری 
بــه مشــترکین ارائــه می شــود کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال ایــن رقــم بــه بیــش 

از 90 درصــد افزایــش یابــد.
   70 درصد کاهش سرقت کابل شبکه 

وی درخصــوص ســرقت کابل هــای شــبکه توزیــع بــرق افــزود: ســال گذشــته بــه 
دلیــل قیمــت زیــاد مــس، میــزان ســرقت در شــبکه افزایــش یافــت؛ امــا امســال 
ــل شــبکه های برون شــهری  ــروی انتظامــی و تبدی ــا هماهنگــی نی خوشــبختانه ب

شــاهد کاهــش آمــار ســرقت در ایــن بخــش بوده ایــم.
ــزود: امســال نســبت  ــان اف ــرق شهرســتان اصفه ــع ب ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــل از شــبکه 70 درصــد کاهــش یافــت؛ امــا  ــه ســال گذشــته، آمــار ســرقت کاب ب
ســال گذشــته، ۲.5 میلیــارد تومــان از ایــن طریــق بــه شــبکه توزیــع شهرســتان 

خســارت وارد شــد.
ــورا  ــه در خاموشــی های ناخواســته ناشــی از حــوادث، ف ــان اینک ــا بی ــران ب پیرپی
نقــاط اشــکال دار شــبکه شناســایی و تعمیــرات برنامه ریزی شــده در فضــای 
مکانیــزه انجــام می شــود، درخصــوص بهینه هــای شــبکه بــرق شهرســتان 
ــا فشــار قــوی انجــام  ــت ی ــدام در شــبکه  های ۲0 کیلوول ــن اق ــان گفــت: ای  اصفه

و سیم های مسی به کابل های روکش دار تبدیل می شود.
   رشد 7 درصدی مصرف برق در بین اصفهانی ها                                                                                         
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف بــرق در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته 
7.8 درصــد رشــد داشــت، گفــت: پیک بــار مصــرف شهرســتان اصفهــان در ســال 

ــادل 989  ــدد در ســال 94 مع ــن ع ــه ای ــی ک ــود؛ درحال ــگاوات ب ــاری 1509 م ج
مــگاوات بــود.

 مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه پیک بــار 
مصــرف بــرق شهرســتان اصفهــان در دوم مهردادمــاه اتفــاق افتــاد، افــزود: بــرای 
ــار شــبکه را کاهــش داد و از ســوی دیگــر  بهینه ســازی مصــرف بــرق بایــد پیک ب

بــر روی شــبکه کنتــرل بــار داشــت.
وی تأکیــد کــرد: مــا بــرای 70 روز از ســال، بایــد 35 درصــد ظرفیــت بــرق داشــته 
باشــیم و در صــورت کنتــرل پیــک مصــرف، دیگــر نیــازی بــه ســرمایه گذاری بــرای 

رشــد مصــرف نخواهیــم داشــت.
پیرپیــران در ادامــه درخصــوص 
ــرق را  ــبکه های ب ــه ش ــی ک حوادث
ــام  ــت: در تم ــد، گف ــد می کن تهدی
شــبکه های  دنیــا،  کشــورهای 
بــرق بــه خصــوص شــبکه های 
هوایــی  انتقــال  و  توزیــع 
دســتخوش حــوادث می شــوند؛ 
امــا ایــراد کار در ایــران اینجاســت 
مجموعه هــای  در  مــا  کــه 
خــود  ســاختمانی  و  آپارتمانــی 
بــرق اضطــراری در نظــر نگرفتیــم 
نظــام  خصــوص  ایــن  در  و 
شــود. وارد کار  بایــد  مهندســی 

   اصــاح نقــاط فرســوده بــرق 
تــا دو ســال آینــده  

بــه گفتــه وی در اصفهــان ۲0هــزار 

کیلومتــر شــبکه هوایــی و زمینــی بــرق داریــم کــه امــکان تبدیــل آن بــه شــبکه 
ــم. ــرای کاهــش خاموشــی ها بهینه ســازی کنی ــد ب ــا بای ــدارد؛ ام ــی وجــود ن زمین

ــودگی  ــوص فرس ــان درخص ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
شــبکه بــرق شهرســتان اصفهــان گفــت: شــبکه بــرق بعضــی از نقــاط شهرســتان 
ــران  ــان از بح ــن نش ــا ای ــد؛ ام ــال دارن ــش از 40 و 50 س ــی بی ــان، قدمت اصفه
ــالح و  ــرق، اص ــبکه ب ــی ش ــاط قدیم ــی نق ــده بعض ــال آین ــی دو س ــت و ط نیس

می شــود. بهینه ســازی 
ــار  ــه پیک ب ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــاه گف ــان در دوم مهردادم ــتان اصفه ــرق شهرس ــرف ب مص
96، اتوماســیون شــبکه بــرق در 600 نقطــه 

ــد. ــد ش ــرار خواه ــان برق اصفه
    سیســتم بــرق اضطــراری در پایــان کار 

ســاختمان لحــاظ شــود
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای ارائــه 
خدمــات مطلــوب، خدمــات ایــن شــرکت 
حــوزه  در  گفــت:  می شــود،  غیرحضــوری 
می تواننــد  مــردم  خاموشــی،  و  حــوادث 
بگیرنــد؛  تمــاس   1۲1 تلفــن  شــماره  بــا 
همچنیــن مشــترکین از طریــق تلفــن 381۲1 
درخواســت خدمــات حــوزه خریــد و پــس از 
فــروش را وارد سیســتم کــرده و کــد رهگیــری 

می کننــد. دریافــت 
ــک  ــز ی ــی نی ــای اینترنت ــزود: در فض وی اف
بایگانــی الکترونیکــی ایجــاد کردیــم و از ایــن 

ــال  ــد ســال خــود را دنب ــا چن ــاه ی ــد م ــوض چن ــد قب ــق مشــترکین می توانن طری
کننــد.

ــدار و دو بحــث خاموشــی های  ــرق پای ــه حــوزه ب ــا اشــاره ب پیرپیــران در ادامــه ب
خواســته در بحــث تعمیــرات، بهینه ســازی، توســعه شــبکه و خاموشــی های 
ــی های  ــث خاموش ــت: در بح ــان داش ــی بی ــوادث طبیع ــی از ح ــته ناش ناخواس
خواســته بــر روی خــط بــرق دار اقداماتــی انجــام می شــود؛ همچنیــن بــا اســتفاده 

ــود. ــب می ش ــبکه نص ــر روی ش ــی ب ــیون تجهیزات ــتم اتوماس از سیس
   توسعه شبکه برق رسانی به 70 روستا در شهرستان اصفهان

پیرپیــران همچنیــن بــه توســعه و نوســازی شــبکه برق رســانی بــه 70 روســتا در 
شهرســتان اصفهــان اشــاره و اضافــه کــرد: در ایــن روســتاها، بهینه ســازی شــبکه 

فشــار ضعیــف و ۲0 کیلــووات انجــام شــده اســت.
وی پیک بــار اداره توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان را در ســال جــاری یــک هــزار 
و 59 مــگاوات اعــالم کــرد و افــزود: ایــن میــزان در ســال گذشــته 989 مــگاوات 

بــوده اســت.
مدیــر عامــل توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در 70 روز از ســال 
بایــد 35 درصــد از ظرفیتمــان را بــه کار بگیریــم، ادامــه داد: ایــن میــزان بــرق بایــد 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــن ب ــرد. همچنی ــورت می پذی ــد ص ــال و تولی ــع، انتق در توزی
ــدازی  ــان راه ان ــتان اصفه ــز شهرس ــناور در مراک ــز ش ــوع، می ــاب رج ــه ارب ــر ب بهت
ــدازی بــرق اضطــراری در مجتمع هــای  ــزوم راه ان شــده اســت. وی همچنیــن از ل
مســکونی شــهر اصفهــان خبــر داد و گفــت: ایــن اتفــاق در همــه کشــورهای دنیــا 
ــز از ســوی شــهرداری ایــن موضــوع در  ــان نی ــر اســت کــه در اصفه ــاده و بهت افت

صــدور پایــان کار پروانــه ســاختمان مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی در ادامــه بــه افزایــش 4 درصــدی تعــداد مشــترکین توزیــع بــرق شهرســتان 
ــه یکبــاره  اصفهــان خبــر داد و افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه رشــد مصــرف ب
ــم نشــان می دهــد در حــوزه  ــن رق ــه ای ــرد ک ــی حــدود 7 درصــد را طــی ک منحن
مدیریــت مصــرف و اســتفاده بهینــه، بایــد قدم هــای بیشــتر و جامع تــری 

برداشــته شــود.
   افتتاح ۴77پروژه برق در اصفهان

ــرداری از  ــه بهره ب ــن ب ــان همچنی ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــل توزی ــر عام مدی
ــراز  ــار 33 میلیــارد تومــان در هفتــه دولــت اشــاره کــرد و اب ــا اعتب 477 پــروژه ب
داشــت: همــه ایــن پروژه هــا بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم شهرســتان 
ــه  ــه امســال نســبت ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــدازی شــده اســت. وی ب ــان راه ان اصفه
 ســال 94 در بخــش خانگــی شــاهد رشــد 7.96، در بخــش عمومــی رشــد 11.8
ــم ــدی بوده ای ــد 9 درص ــوارد رش ــایر م ــد 8.53 و در س ــاورزی رش ــش کش  در بخ

ــش ۲.4  ــا کاه ــت ب ــش صنع ــه در بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــح ک تصری
ــرکت  ــوزه کاری ش ــر ح ــه 17 کیلومت ــاره ب ــا اش ــده ایم. وی ب ــه ش ــدی مواج درص
توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان و پوشــش 14 شــهر و 304 روســتا گفــت: یــک 
میلیــون و 80  هــزار مشــترک در محــدوده بــرق شهرســتان اصفهــان وجــود دارنــد 
ــد در  ــی، 1 درص ــش عموم ــد در بخ ــی، 4 درص ــش خانگ ــد در بخ ــه 78 درص ک
ــا  بخــش کشــاورزی، 1 درصــد در بخــش صنعــت و 16 درصــد در ســایر بخش ه
ــان در  ــرق شهرســتان اصفه ــران 37 درصــد مصــرف ب ــه پیرپی ــه گفت ــتند. ب هس
بخــش خانگــی، 10 درصــد در بخــش عمومــی، 13 درصــد در بخــش کشــاورزی، 11 

درصــد ســایر مصــارف و 4۲ درصــد در بخــش صنعــت اســت.
ــال 94  ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج ــرق در س ــرف ب ــد مص ــه رش ــاره ب ــا اش وی ب
بیــان داشــت: مصــرف بــرق طــی ایــن مــدت در بخــش خانگــی 7.96 درصــد، در 
بخــش عمومــی 11.8 درصــد، کشــاورزی 8.53 درصــد و ســایر مصــارف 9 درصــد 
بــا رشــد مواجــه بــود؛ همچنیــن رشــد مصــرف بــرق در بخــش صنعــت ۲.4 درصــد 

کاهــش داشــته اســت.

اومد و بهم گفت: میشه ساعت چهار صبح بیدارم کنی تا داروهامو بخورم؟
ســـاعت چهـــار صبــح بیـــدارش کــردم. تشـــکر کــرد و بلنــد شـــد از ســـنگر رفـــت 

ــرون.  بی
۲0 تــا ۲5 دقیقــه گذشـــت، امــا نیومــد. نگرانــش شـــدم. رفتــم دنبالــش؛ دیــدم یه 

قبــر کنـــده و تــوش نمـــاز شـــب می خونـــه و زارزار گریــه می کنه.
بهش گفتم: مرد حسابی! تو که منو نصف جون کردی؟!

می خواســـتی نمــاز شـــب بخونـــی، چــرا بـــه دروغ گفتــی مریضـــم و می خـــوام 
ــورم؟! ــو بخ داروهام

ــم  ــمای مــن مریضــه، دلـ ــاهده مــن مریضــم، چشـ برگشـــت و گفــت: خــدا شـ
مریضــه، مــن 16 ســـالمه؛ چشـــام مریضـــه؛ چـــون تــوی ایــن 16 ســـال امـــام 
زمان)عــج( رو ندیـــده؛ دلــم مریضـــه، بعـــد از 16 ســـال هنـــوز نتونســـتم بــا خــدا 
خـــوب ارتبـــاط برقــرار کنــم؛ گوشـــام مریضـــه، هنــوز نتونســـتم یــه صــدای الهــی 

بشـنوم.
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 اژدهایــی خرســی را بــه چنــگ آورده بــود و می خواســت او 
را بكشــد و بخــورد. خــرس فریــاد می كــرد و كمــک می خواســت.

ــرس  ــات داد. خ ــا نج ــِگ اژده ــرس را از چن ــت و خ ــی رف پهلوان
ــت:  ــاد و گف ــای او افت ــه پ ــد، ب ــوان را دی ــی آن پهل ــی مهربان وقت
ــم.  ــو می آی ــا ت ــروی ب ــا ب ــر ج ــو می شــوم و ه ــزار ت ــن خدمتگ م
آن دو بــا هــم رفتنــد تــا اینكــه بــه جایــی رســیدند. پهلــوان خســته 
ــو آســوده بخــواب؛  ــت: ت ــد. خــرس گف ــود و می خواســت بخواب ب
مــن نگهبــان تــو هســتم. مــردی از آنجــا می گذشــت و از پهلــوان 

ــد؟ ــو چــه می كن ــا ت ــن خــرس ب پرســید: ای
پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد.

مــرد گفــت: بــه دوســتی خــرس دل مــده كــه از هــزار دشــمن بدتــر 
ست. ا

ــن  ــت م ــرس دوس ــت. خ ــود اس ــرد حس ــن م ــت: ای ــوان گف پهل
ــد. ــت نمی كن ــن خیان ــه م ــردم؛ او ب ــک ك ــه او كم ــن ب ــت. م اس

مــرد گفــت: دوســتی و محبــت ابلهــان، آدم را می فریبــد. او را رهــا 
كــن؛ زیــرا خطرنــاک اســت.

پهلوان گفت: ای مرد! مرا رها كن؛ تو حسود هستی.
ــان  ــو زی ــه ت ــرس ب ــن خ ــه ای ــد ك ــن می گوی ــت: دل م ــرد گف م

بزرگــی می زنــد.
پهلــوان مــرد را دور كــرد و ســخن او را گــوش نكــرد. هنــگام خــواب 
ــاز  ــی زد. ب ــس را م ــرس مگ ــت؛ خ ــورت او نشس ــر ص ــی ب مگس
ــار خــرس مگــس را زد، امــا مگــس  مگــس می نشســت؛ چنــد ب
ــوه برداشــت  ــی از ك ــت. خــرس، خشــمگین، ســنگ بزرگ  نمی رف
ــر  ــت، آن را ب ــوان نشس ــورت پهل ــس روی ص ــه مگ ــن ك و همی
صــورِت پهلــوان زد و ســر مــرد را خشــخاش كــرد. مهــر آدم نــادان 
 ماننــد دوســتی خــرس اســت؛ دشــمنی و دوســتی او یكــی 

است.
دشمن دانا بلندت می كند  بر زمینت می زند ناداِن دوست

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 رشد 7 درصدی مصرف برق در بین مشترکین اصفهانی 
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

ــان در راســتای خدمت رســانی هــر چــه  ــرات اســتان اصفه مخاب
ــی را در دســتور  ــر و پیشــبرد برنامه هــای خــود، اهــداف کالن بهت

کار دارد.

 در همیــن زمینــه بــا مهنــدس بهــزاد کشــانی، رئیــس اداره 
ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــت ش ــن کیفی ــا و تضمی ارتق
ایــن  حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  نشســتیم.  بــه گفت و گــو 

گفت وگوســت.

مهنــدس بهــزاد کشــانی، رئیــس اداره ارتقــا و تضمیــن کیفیــت 
ــداف کالن  ــا اه ــه ب ــان در رابط ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
ــتان  ــرات اس ــداف کالن مخاب ــد: اه ــرات می گوی ــرکت مخاب ش
ــور  ــه ط ــا ب ــود؛ ام ــامل می ش ــی را ش ــوارد مختلف ــان، م اصفه
ــم  ــام ببری ــداف را ن ــن اه ــدادی از ای ــم تع ــر بخواهی خالصــه اگ

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

- افزایش میزان فروش و سودآوری

- پایداری سطح کیفیت خدمات

- رهبری بازار و افزایش تنوع سبد محصوالت و خدمات

 - ارزش  آفرینــی بــرای مشــتریان بــا به کارگیــری خالقیــت 
و نوآوری

- توسعه یادگیری سازمانی و سرآمدی در تعالی سازمانی

- وفاداری مشتریان و افزایش سطح رضایت ایشان

- رشد توانمندی و قابلیت های تکنولوژیکی

- بهینه سازی استفاده از منابع در جهت ارتقای بهره وری

- رضایتمنــدی تأمین کننــدگان و شــرکا و ارتقــای توانمندی هــای 
ن یشا ا

- توسعه دانش و توانمندی کارکنان و جلب مشارکت ایشان

- رضایتمندی جامعه و ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی

* مهم ترین هدف شرکت مخابرات استان اصفهان
رئیــس اداره ارتقــا و تضمیــن کیفیــت شــرکت مخابــرات اســتان 
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــدف ش ــن ه ــاره مهم تری ــان درب اصفه
ــرات در  ــرکت مخاب ــه ش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد: ب ــان می گوی اصفه
ــاداری  ــور دارد وف ــی حض ــدان رقابت ــک می ــات در ی ــه خدم ارائ
مشــتریان و افزایــش ســطح رضایــت آن هــا و پایــداری ســطح 
 کیفیــت خدمــات در اولویت هــای کاری شــرکت مخابــرات قــرار 

دارد.
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شده  مطالب منت�ش
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 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد


