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سال های  در  ما  مردم  که  روزهایی  است؛  حج 
گذشته در انتظار بازگشت زائران خانه خدا بودند 

قربانی کنندگان  و  بروند  آن ها  استقبال  و  دیدار  به  تا 
دوست  حریم  به  راه یافته  مقربان  و  سرکش   نفس 
از  محروم  ما  ملت  امسال،  اما  بگیرند؛  آغوش  در  را 
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مقبول  حج  و  رفته  خدا  خانه  به  دل  پای  با  بی شک 
دارد ان شاءاهلل. اکنون که ظلم حکام آل سعود با کشتار 
سال های  و  گذشته  سال  در  خدا  خانه  زائر  هزار  ده ها 
داشت  که  هراسی  و  ترس  از  و  شده  آشکار   ماقبل 
مبارزه  پرچمدار  که   - ایران  ملت  بر  را  حج  راه  دارد  و 
از مشرکین و کفار کامل  برائت  با  را   با کفر است و حج 
می داند - بسته و فضای حج را به سکوت آلوده کرده و 
درصدد انحراف جریان حج ابراهیمی و محمدی)ص( 
است، مناسب است مروری داشته باشیم بر فرمایشات 
امام خمینی)ره( تا ببینیم آن رهبر حکیم و آینده نگر 
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در صفحه 8 بخوانید

براساس اسناد فاش شده از وزارت بهداشت عربستان

| ۹۰ هزار حاجی در مدت ۱۴ سال جان باخته اند
روزنامــه االخبــار لبنــان بــا انتشــار اســناد فــاش شــده از وزارت بهداشــت عربســتان 
ــه در  ک ــی  ــامی قربانیان ــده از اس ــاش ش ــناد ف ــت: اس ــت، نوش ــه اس ــه 3121 صفح ک
حجــاج  تعــداد  می دهــد  نشــان  جان باخته انــد،  گذشــته  ســال   14 حــج  موســم 

جان باختــه بــه حــدود 90 هــزار حاجــی می رســد...

آگهی مزایده عمومی 

شماره 71/95
1- نام مزایده گزار: شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان

2- موضوع مزایده: 

کت  توزیع برق استان اصفهان �ش

موضوع مزایدهردیف
شماره 
مزایده

ساعت برگزاری مزایدهتاریخ برگزاری مزایده

1
مزایده فروش انواع سیم مسی 

اسقاطی
9/30 صبح71/9595/07/06

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از  تاریخ دوشنبه مورخ 95/06/22 لغایت 95/06/27 در ساعات اداری
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی – شركت توزیع برق استان اصفهان 

5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانكی به مبلغ یكصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات 
به شماره 0101673314007 بنام شركت توزیع برق استان اصفهان

6- زمان تحویل اسناد: از روز یکشنبه مورخ 95/06/28 لغایت ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 95/07/06  
7- محل برگزاری مزایده: سالن جلسات شركت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شركت در مزایده: سپرده الزم برای شركت در مزایده به مبلغ 10% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانكی 
معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شركت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزی به مبلغ مورد نظر 

به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

9- شركتهای مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از: 
الف( شركتهای تولیدكننده سیم و كابل دارای مجوز از شركت توانیر

ب( شركتهای ذوب فلزات دارای مجوز فعالیت در زمینه موضوع مزایده از حراست كل شركت توانیر 
10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه های مردم ساالری و کیمیای وطن بعهده برنده مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 270 واحد مناقصات و  قراردادها 
تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارک كامل  این مزایده درسایتهای اینترنتی ذیل نیز قابل دسترسی میباشد:
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 WWW.epedc.ir 3 - سایت شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس
شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبارها 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رهبــر جنبــش انصــارهللا یمــن بــا بیــان اینکــه رژیــم 
ــدارد  ــرام را ن ــر بیت هللا الح ــم ب ــق تحک ــعودی ح س
گفــت: عربســتان همــان کاری را انجــام می دهــد کــه 
ــد. ــام می دهن صهیونیســت ها در مســجداالقصی انج
 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از المســیره

ــر جنبــش انصــارهللا یمــن  ــی، رهب ــک الحوث عبدالمل
 طــی پیامــی  عیــد ســعید قربــان را بــه مــردم یمــن 

و همه مسلمانان جهان تبریک گفت.
ــه رو  ــعودی دنبال ــم س ــت: رژی ــام گف ــن پی وی در ای
اســرائیل اســت و همــان کاری را انجــام می دهــد کــه 
ــد. ــام می دهن ــجداالقصی انج ــت ها درمس صهیونیس

ــعودی  ــم س ــرد: رژی ــان ک ــارهللا خاطرنش ــر انص رهب

از آن  اقدامــات خطرنــاک خــود کــه هــدف  بــا 
ــدادی از  ــت، تع ــج اس ــک ح ــه مناس ــه زدن ب ضرب
ــن فریضــه الهــی  ملت هــای مســلمان را از انجــام ای

کــه یکــی از ارکان اســام اســت، منــع کــرده و همــان 
اقداماتــی را انجــام می دهــد کــه رژیــم صهیونیســتی 
انجــام  آن  زوار  دربــاره  و  مســجداالقصی   در 

می دهد.
ــعودی  ــم س ــه رژی ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــی در ادام الحوث
بازداشــتن  و  و  بیت هللا الحــرام  بــر  تحکــم  حــق 
انجــام  از  اســامی  را  برخــی کشــورهای  حجــاج 

ــدارد. ــج ن ــی ح ــه اله فریض
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جنایت هــای فجیــع 
ــه  ــش جنایتکاران ــن و نق ــردم یم ــه م ــتان علی عربس
ــه  ــت ک ــن خواس ــردم یم ــم، از م ــن رژی ــد ای و پلی
ــا اقدامــات  ــر او ب ــوکل ب ــد و ت ــا اســتعانت از خداون  ب
ــت  ــه مقاوم ــد و ب ــه کنن ــمنان مقابل ــات دش و جنای
خــود در برابــر تجــاوز قدرت هــای شــیطانی مســتکبر 

ــد. ادامــه دهن

در پیامی  به مناسبت عید سعید قربان

رهبر انصاراهلل: رژیم سعودی حق تحکم برخانه خدا را ندارد

ــتانداران  ــر اس ــت: تغیی ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع  ام
ــات  ــه انتخاب ــده ب ــاه مان ــدت کوت ــم در م و مســئوالن آن ه

ــد.  ــم می زن ــه ه ــه را ب ــش جامع آرام
ــن  ــید ابوالحس ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــعید  ــد س ــاز عی ــای نم ــروز در خطبه ه ــح دی ــدوی، صب مه
قربــان در اصفهــان بــا اشــاره بــه مدیریــت غلــط آل ســعود 
در حــج ســال های گذشــته اظهــار داشــت: در مراســم حــج 
ســال 66 و در مراســم برائت از مشــرکان، بســیاری از حجاج 
کــه اغلــب ایرانــی بودنــد، بــه خــاک و خون کشــیده شــدند. 
امــام جمعــه موقــت اصفهــان عربســتان را پدرخوانــده 
داعــش خوانــد و بــا انتقــاد از حمایــت آل ســعود از منافقــان 
ــد  ــت می کنن ــه رذال ــن هم ــول خــود ای ــا پ ــرد: ب ــح ک  تصری
و مــردم کشــورهای مســلمان را بــه جــان هــم می اندازنــد؛ 
ــرای  ــا ب ــب گروهک ه ــت هایی را در قال ــن تروریس همچنی

ــربازان  ــه در دام س ــد ک ــر می کنن ــا اجی ــه م ــه زدن ب ضرب
ــار شــدند. ــام امــام زمان)عــج( گرفت گمن

مباحــث  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه ســخنان خــود  در  وی 
داخلــی کشــور از جملــه موضــوع حقوق هــای نجومــی  
ــه  ــای ظالمان ــران حقوق ه ــرد: بعضــی از مدی  خاطرنشــان ک
و غیرعادالنــه ای دریافــت کردنــد کــه گنــاه و خیانــت بــه امت 
اســامی  اســت. امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــا ســینما  ــاره ســینما کــه فرمودنــد »مــا ب ســخن امــام درب
ــتیم«  ــف هس ــرام مخال ــا کار ح ــه ب ــتیم؛ بلک ــف نیس مخال
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــرت نیس ــا کنس ــکل م ــرد: مش ــار ک اظه
ــرام  ــه کار ح ــردم را ب ــد م ــون بخواهن ــت قان ــه رعای ــه بهان ب
تشــویق کننــد. اکنــون نیــز مســئوالن تصــور نکننــد کــه فقــط 

ــر  ــردم در دیگ ــت؛ م ــن اس ــهد این چنی ــای مش ــرای فض ب
شــهرها و اســتان ها نیــز اجــازه نخواهنــد داد کارهــای حــرام 
ــه  ــی ک ــخنان و رفتارهای ــاد از س ــا انتق ــود. وی ب ــام ش انج
ایجــاد ناآرامــی در جامعــه می کنــد، خاطرنشــان کــرد: تغییــر 
اســتانداران و مســئوالن آن هــم در مــدت کوتــاه مانــده بــه 

ــد. ــم می زن ــه ه ــه را ب ــات، آرامــش جامع انتخاب
مهــدوی درخصــوص حواشــی ایجادشــده دربــاره اســتعفای 
اســتاندار اصفهــان در هفتــه قبــل اضافه کــرد: البته اســتاندار 
ــده  ــا بن ــه ســخن از تعویــض نیســت؛ ام ــان گفــت ک اصفه
تأکیــد می کنــم کــه اجــازه دهنــد تــا آرامــش مــردم حفــظ 
شــود. برخــی تعویض هــا بــا پشــت  صحنــه افــکار سیاســی 
پیگیــری می شــود؛ به جــای ایــن تعویض هــا بایــد بــه 
ــی  ــه دفاع ــت بنی ــی و تقوی ــاد مقاومت ــث اقتص ــر بح  فک

و نظامی  کشور باشند.

رحمانــی فضلــی گفــت: ســاماندهی آســیب های 
اجتماعــی در کنــار اقتصــاد مقاومتــی، از اولویت هــای 

ــی وزارت کشــور اســت. اصل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی 
فضلــی شــامگاه یکشــنبه در نشســت ســتاد اقتصــاد 
مقاومتــی آذربایجــان شــرقی در تبریــز بــا بیــان 
ــام مناطــق  ــرای تم ــران ب ــری در ته ــه تصمیم گی اینک
کشــور بــا شــرایط متفــاوت شایســته نیســت، گفــت: 
ــت های  ــون سیاس ــت های کان همچ ــی سیاس بعض
مالــی بایــد متمرکــز باشــد؛ ولــی مشــکل یــک واحــد 
تولیــدی بایــد بــه صــورت اســتانی و بــا اختیــار 

اســتانداران حــل شــود.
ــر  ــال 96 ب ــه س ــه در بودج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه   ــن برنام ــت: در ای ــده، گف ــه ش ــی توج تمرکززدای
ــه صــورت اســتانی  ــه ای ب ــد هزین ــزی درآم بودجه ری

ــت. ــده اس ــده ش دی
ــی  ــه فرمانده ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فضل رحمان
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در ســه اســتان آذربایجــان 
شــرقی  لرســتان و کرمــان بــه وزرات کشــور ســپرده 
نشســت های  در  شــرکت  گفــت:  اســت،  شــده 

اقتصــاد مقاومتــی و بررســی واحدهــای تولیــدی 
ــتور کار  ــتا در دس ــن راس ــتان در همی ــه اس ــن س ای

ــرار دارد. ق
وی بــا بیــان اینکــه هماهنگــی قــوا در راســتای اجرای 
ــا تأکیــد رهبــری  سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ب
افزایــش یافتــه اســت، از همراهــی صنــدوق توســعه 
ملــی خبــر داد و گفــت: در نشســت هفتــه گذشــته بــا 
اعضــای ایــن صنــدوق بــه نتایــج مطلوبــی رســیدیم. 
رحمانــی فضلــی گفــت: ســاماندهی آســیب های 
اجتماعــی در کنــار اقتصــاد مقاومتــی از اولویت هــای 

اصلــی وزارت کشــور اســت. ایرنــا

 ۲۳9 باختــن  جــان  از  ســعودی  عربســتان 
 حاجــی در جریــان موســم حــج امســال خبــر

 داد. 
 بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری تســنیم

ــه نقــل از اداره آمــار  خبرگــزاری رســمی  عربســتان ب
وابســته بــه اداره کل گذرنامــه ایــن کشــور روز شــنبه 
اعــام کــرد کــه تعــداد حجاجــی کــه از ابتــدای 
موســم حــج امســال تــا پایــان روز جمعــه یــه 
عربســتان آمده انــد، بــه یــک میلیــون و ۳۲5 هــزار و 
ــا جــان  ــن از آن ه ــه ۲۳9 ت 1۳7 حاجــی می رســد ک

ــد.  ــت داده ان ــود را از دس خ
بــر اســاس ایــن گــزارش، تعــداد حجاجــی کــه 
بــه  شــده اند،  عربســتان  وارد  هوایــی  طریــق  از 
یــک میلیــون و ۲46 هــزار و 660 نفــر  و تعــداد 
کســانی کــه از طریــق زمینــی بــه ایــن کشــور 
نفــر   754 و  هــزار   65 بــه  کرده انــد،   ســفر 

می رسد. 

همچنیــن 1۲ هــزار و 7۲۳ نفــر نیــز از طریــق دریــا بــه 
عربســتان ســفر کرده انــد. 

ــتان  ــه عربس ــه اداره کل گذرنام ــته ب ــار وابس اداره آم
ــا ســال  گفــت: تعــداد حجــاج امســال در مقایســه ب
گذشــته، 5۲ هــزار و 18۲ نفــر کاهــش یافتــه اســت 
کــه ایــن رقــم کاهــش ۳.8 درصــدی حجــاج در حــج 

ــد. ــان می ده ــال را نش امس

 ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان ســعودی بــرای 
 چهارمیــن ســال متوالــی بــه بهانــه توســعه ســاخت 
و ســاز در اطــراف مکــه مکرمــه تعــداد حجــاج 
داخــل را بــه میــزان 50 درصــد و تعــداد حجــاج 
داده کاهــش  درصــد   ۲0 میــزان  بــه  را   خــارج 

 است.
ــه   ســال گذشــته در اوج مناســک حــج ابراهیمــی  ب
ــدا  ــد پی ــی مقاص ــی و بعض ــر، بی کفایت ــل تقصی   دلی
ــی  ــدود 7000 حاج ــعود، ح ــدان آل س ــان خان و پنه
جــان خــود را بــه  صــورت فجیعــی از دســت دادنــد.

ــای االحســاء  ــی در خیابان ه ــران در حال »پرچــم ای
برافراشــته شــده کــه ایــن کشــور اخیــرا هجمه هــای 

وســیعی علیــه عربســتان صــورت داده اســت.«
بــه گــزارش ســرویس بین الملــل جــام نیـــوز، 
وب ســایت خبــری »نــاس تایمــز« نوشــت: »نصــب 
اســتان  خیابان هــای  در  ایــران  پرچــم  شــدن 
در  جنجــال  باعــث  عربســتان  شــرق  االحســاء 

شــد.« اجتماعــی  شــبکه های 
ــی در  ــران در حال ــم ای ــزارش پرچ ــن گ ــر ای ــا ب  بن
ــن  ــه ای ــده ک ــته ش ــاء برافراش ــای االحس خیابان ه
کشــور اخیــرا هجمه هــای وســیعی علیــه عربســتان 
صــورت داده اســت. پرچــم ایــران بــر صندلــی یکــی 
عربســتان  شــیعیان  معــروف  حســینیه های  از 
نصــب شــده و بــه وســیله یــک خــودرو در خیابــان 

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای ب

ــری  ــی درگی ــال نوشــت: مقامــات ایران وال اســتریت ژورن
بیــن شــناورهای ایــن کشــور بــا ناوهــای آمریــکا در خلیــج 
فــارس را رد کردنــد و ایــن کار را نتیجــه واهمــه آمریــکا از 

ــد. ــران می دانن ای
ــب گفــت:  ــن مطل ــا اعــام ای ــری ب  ســردار مســعود جزای
اقدامــات ایــران در خلیــج فــارس همیشــه هوشــیارانه بوده 
اســت و ایــران فعالیت هــای خــود را در خلیــج فــارس بــر 

ــد.  ــام می ده ــی انج ــن بین الملل ــای قوانی مبن
در  آمریکایی هــا  افــزود:  همچنیــن  جزایــری  ســردار 
ــا از  ــه آن ه ــانه واهم ــن نش ــد و ای ــراق می کنن ــاره اغ این ب

ــت. ــران اس ــت ای دول
در مــاه ژانویــه، ایــران دو قایــق آمریکایــی را کــه بــه حریــم 
 آبــی اش تجــاوز کــرده بودنــد، متوقــف و ملوانــان آن 
آزاد  مــدت کوتاهــی  از  پــس  کــرد کــه  دســتگیر   را 

شدند. میزان

ــراری  ــه برق ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
آمریکایی هــا  گفــت:  ســوریه  در  آتش بــس 
همیشــه از ایــن فرصت هــا بــرای تجدیــد قــوای 

می کننــد. اســتفاده  ســوریه  در  تروریســت ها 
ــا  ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــری، مع اســحاق جهانگی
ــد  ــوریه تأکی ــس در س ــراری آتش ب ــه برق ــاره ب اش
فرصت هــا  ایــن  از  همیشــه  آمریکایی هــا  کــرد: 
ــوای برخــی گروه هــای تروریســتی  ــد ق ــرای تجدی ب

در ســوریه اســتفاده می کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از هــر فرصتــی بــرای 
انســان ها  بیشــتر  شــدن  کشــته  از  جلوگیــری 
در ســوریه اســتفاده کــرد، افــزود: ایــن تجربــه 
آتش بس هــا(  از  امریکایی هــا  )سوء اســتفاده 
ــان در  ــه خودش ــود دارد ک ــا وج ــرای روس ه ــم ب ه
ــت  ــرای دول ــم ب ــد و ه ــور دارن ــرد حض ــدان نب می
ــف  ــای مختل ــه طرف ه ــیارند و ب ــه هوش ــوریه ک س

کرده انــد. اعــام 
ــس  ــه آتش ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــری اب جهانگی
ــه کاهــش جــان باختــن نیروهــا  اخیــر در ســوریه ب

منجــر شــود.
ســوریه  رویدادهــای  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بــر  تأکیــد  بــا  و  دانســت  پیچیــده  بحرانــی  را 

ــن کشــور  ــزوم دقــت در حــل و فصــل مســائل ای ل
جــا  ســوریه  در  تروریســتی  گروه هــای  گفــت: 
خوش کرده انــد و نمی شــود اجــازه داد کــه آنجــا 

مانــدگار شــوند.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا ابــراز امیــدواری بــرای 
نتیجــه بخــش بــودن آتش بــس در ســوریه افــزود: 
جمهــوری اســامی  ایــران تاکنــون بــرای مقابلــه بــا 
ــیاری  ــه بس ــوریه، هزین ــراق و س ــت ها در ع تروریس
داده و بــا ســرایت اوضــاع بــه دیگــر کشــورهای 

اســامی  مقابلــه کــرده اســت. مهــر

ناس تایمز
پرچم ایران در خیابان های عربستان 

همزمان با عید قربان
 مطلب وال استریت ژورنال 

درباره تنش های اخیر در خلیج فارس

 جهانگیری: 
آمریکا از آتش بس برای تقویت تروریست ها استفاده می کند

مفتــی اعظــم عربســتان ســعودی امســال در مراســم 
حــج شــرکت نکــرده اســت و ایــن در ۳5 ســال اخیــر 
بی ســابقه اســت. بــه گــزارش جــام نیــوز، وب ســایت 
شــبکه بی بی ســی انگلیســی )BBC( در گزارشــی 
نوشــت: مفتــی اعظــم عربســتان ســعودی امســال در 
ــن در ۳5  ــت و ای ــرده اس ــرکت نک ــج ش ــم ح مراس

ــر بی ســابقه اســت.  ســال اخی
ــق  ــتان طب ــم عربس ــی اعظ ــزود: مفت ــی اف بی بی س
ــه علــت بیمــاری  گــزارش روزنامه هــای عربســتانی ب

و مشــکات ســامت نتوانســته اســت در مراســم 
حــج شــرکت کنــد. بی بی ســی تصریــح می کنــد: 
ایــن امــر بعــد از بحــث جنجالــی وی مبنــی بــر 
داده  رخ  نیســتند،  مســلمان  ایرانی هــا  اینکــه 
ــش از  ــک روز پی ــز ی ــران نی ــی ای ــر عال ــت. رهب اس
ــدی  ــت جدی ــتار مدیری ــای وی، خواس موضع گیری ه
بــرای حــج شــده بــود. تنــش بیــن دو کشــور از زمانــی 
افزایــش یافتــه کــه ســال گذشــته، بیــش از 464 زائر 

ــد. ــان باختن ــا ج ــه من ــی در حادث ایران

گزارش بی بی سی انگلیسی
مفتی اعظم آل سعود بعد از اهانت به ایرانیان از حج بازماند

امام جمعه موقت اصفهان:  
 تغییر مسئوالن، آرامش جامعه را به هم می زند

وزیر کشور خبر داد:
ساماندهی آسیب های اجتماعی، اولویت اصلی وزارت کشور

سندی دیگر برای بی تدبیری و بی کفایتی آل سعود 
جان باختن ۲۳۹ حاجی از ابتدای موسم حج امسال تاکنون 

حتما بخوانید!
مفتی اعظم آل سعود بعد از اهانت ... سه شنبه  23 شهریورماه   21395
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آل سعود از نگاه امام خمینی)ره(                                                    
ادامه از صفحه یک: 

امــام و بنیانگــذار جمهــوری اســامی  در وصیت نامــه 
فرموده انــد:  ســعود  آل  دربــاره  خــود  الهی سیاســی 
ــای  ــه و اشــعار ثن »الزم اســت در نوحه هــا و اشــعار مرثی
ــده  ــور کوبن ــه ط ــام هللا - ب ــم س ــق - علیه ــه ح از ائم
ــر عصــر و مصــر  ــع و ســتمگری های ســتمگران ه فجای
ــت  ــر مظلومی ــه عص ــر ک ــن عص ــود؛ و در ای ــادآوری ش ی
ــایر  ــوروی و س ــکا و ش ــت آمری ــه دس ــام ب ــان اس جه
وابســتگان بــه آنــان و از آن جملــه آل ســعود، ایــن 
ــه  ــة هللا و مائکت ــی - لعن ــزرگ اله ــه حــرم ب ــن ب خائنی
ــادآوری  ــده ی ــور کوبن ــه ط ــت، ب ــم - اس ــله علیه  و رس
ــد بدانیــم کــه آنچــه  و لعــن و نفریــن شــود. و همــه بای
ــم  ــن مراس ــت، ای ــلمین اس ــن مس ــدت بی ــب وح موج
ــژه  ــلمین، به وی ــت مس ــظ ملی ــه حاف ــت ک ــی اس سیاس
هللا  صلــوات  علیهــم  عشــر-  اثنــی  ائمــه   شــیعیان 

و سلم – است.«
ایــن بنــد از وصیت نامــه امــام خمینــی نشــان دهنده 
ــای  ــرای افش ــام ب ــه ام ــت؛ اول آنک ــادی اس ــکات زی ن
ــد کــه در  چهــره خبیــث آل ســعود توصیــه و تأکیــد دارن
اشــعار، فجایــع ســتمگران و از آن جملــه آل ســعود بیــان 
شــود و بــر شــعرا و مداحــان اهــل بیــت)ع( اســت کــه در 
راســتای ترســیم چهــره پلیــد آل ســعود و وهابیــت تاش 

کننــد و مــردم را بــه آگاهــی کامــل برســانند. 
ــد  ــن آل ســعود را واجــب می دانن ــه ایشــان لع دوم اینک
ــورد  ــان و م ــات او بی ــده جنای ــه صــورت کوبن ــد ب ــه بای ک

لعــن و نفریــن قــرار گیــرد.
ســوم آنکــه آل ســعود را نــه خادمیــن بــه حرمیــن 
ــد  ــه حرمیــن شــریفین می دانن شــریفین کــه خائنیــن ب
ــا زمــان  ــه مرتبــط ب و چهــارم اینکــه لعــن آل ســعود را ن

ــد. ــا می دانن ــه دوره ه ــه هم ــوط ب ــه مرب ــاص ک خ
ــر  ــد: مگ ــی)ره( می فرماین ــام خمین ــر ام ــی دیگ در جای
 مســلمانان جهــان فاجعــه قتــل عــام صدهــا عالــم 
و هــزاران زن و مــرد فرقه هــای مســلمین را در طــول 
حیــات ننگیــن آل ســعود و نیــز جنایــت قتــل عــام 
ــام  ــه ام ــد؟ اینک ــوش می کنن ــدا فرام ــه خ ــران خان زائ
ــم  ــدام بگذری ــر از ص ــا اگ ــد »م ــون فرمودن ــن مضم بدی
ــی  ــه جنایات ــت هم ــه جه ــم«، ب ــعود نمی گذری از آل س
ــان  ــه طاغوتی ــجره ملعون ــان و ش ــن حاکم ــه ای ــت ک اس
 در ســال های متمــادی بــر جهــان اســام روا داشــته 

و حجاج بیت هللا را به خاک و خون کشیده اند. 
ــر  ــزاران زائ ــیدن ه ــهادت رس ــه ش ــس از ب ــعود پ آل س
 در ســال گذشــته بــه جــای عذرخواهــی از ملت هــا 
و ملــت ایــران بــا بهانه جویــی بــا ایــران قطــع رابطــه کــرد 
ــهودش  ــرم مش ــت و ج ــلمانان را از جنای ــکار مس ــا اف ت

منحــرف کنــد.
ــم سیاســت و مقامــات  ــح عالمــان عل ــه تصری اگرچــه ب
بیشــترین  ســعودی  رژیــم  مســئوالن کشــورمان،  و 
ــران متحمــل خواهــد شــد  ــا ای ضــرر را از قطــع رابطــه ب
ــح  ــت، اســتراتژی شــفاف و صری ــز اهمی ــه حائ ــا نکت ام
ــی  ــت خارج ــوزه سیاس ــران در ح ــامی  ای ــوری اس جمه
اســت کــه بنــای آن بــر پایــه حمایــت از مظلومــان 
 و ســتیز بــا ظالمــان و جهانخــواران اســت و نمــود 
و تجســم عینــی ظلــم در شــرایط فعلــی، رژیــم ســعودی 
اســت؛ بنابرایــن قطعــا جمهــوری اســامی  ایــران، نه تنهــا 
از ایــن قطــع رابطــه متضــرر نخواهــد شــد، بلکــه تحقــق 
آن در زمــره اصــول بدیهــی اســتراتژی جمهــوری اســامی 

 اســت.
همچنیــن فرمودنــد: مگــر مســلمانان جهــان فاجعــه 
مــرد  و  زن  هــزاران  و  عالــم  صدهــا  عــام  قتــل 
ننگیــن  حیــات  طــول  در  را  مســلمین   فرقه هــای 
آل ســعود و نیــز جنایــت قتــل عــام زائــران خانــه 
خــدا را فرامــوش می کننــد؟ )صحیفــه، ج21، ص81( 
گویــی امــام)ره( بــا شــناختی کــه از ایــن جرثومــه 
فســاد داشــتند، بــه خوبــی پیش بینــی کردنــد کــه 
باالخــره ســعود نمی توانــد پیشــرفت ایــران را ببینــد 
ــان در  ــرد. ایش ــد ک ــع خواه ــا قط ــا م ــه اش را ب و رابط
مســلمانان  مگــر  می فرماینــد:  ســعود  آل  معرفــی 
نمی بیننــد کــه امــروز مراکــز وهابیــت در جهــان بــه 
کانون هــای فتنــه و جاسوســی مبــدل شــده اند کــه 
 از یــک طــرف اســام اشــرافیت، اســام ابوســفیان

اســام ماّهــای کثیــف دربــاری، اســام مقدس نماهــای 
 بی شــعور حوزه هــای علمــی  و دانشــگاهی، اســام ذلــت 
ــازش  ــب و س ــام فری ــول و زور، اس ــام پ ــت، اس و نکب
و اســارت، اســام حاکمیــت ســرمایه و ســرمایه داران 
ــام  ــه »اس ــک کلم ــا، و در ی ــن و پابرهنه ه ــر مظلومی ب
دیگــر طــرف  از  و  می کننــد؛  ترویــج  را   آمریکایــی« 
ــوار  ــکای جهانخ ــش، آمری ــرور خوی ــتان س ــر آس ــر ب س

می گذارنــد.
و نیــز فرمودنــد: ان شــاء هللا مــا نخواهیــم گذاشــت از کعبه 
و حــج، ایــن منبــر بزرگــی کــه بــر بلنــدای بــام انســانیت 
بایــد صــدای مظلومــان را بــه همــه عالــم منعکــس ســازد 
و آوای توحیــد را طنیــن انــدازد، صــدای ســازش بــا 
آمریــکا و شــوروی و کفــر و شــرک نواختــه شــود و از خــدا 
ــه  ــی دارد ک ــا ارزان ــه م ــدرت را ب ــن ق ــه ای ــم ک می خواهی
نه تنهــا از کعبــه مســلمین، کــه از کلیســاهای جهــان نیــز 
ناقــوس مــرگ آمریــکا و شــوروی را بــه صــدا درآوریــم. 
قطعــا دیــری نخواهــد گذشــت کــه مســلمانان از بلنــدای 

ــد. ــدا دهن ــان ها را ن ــه آزادی انس کعب

پیشگام نهضت عاشورا             
دو روز گذشــته مصــادف بود با ســالروز شــهادت اولین 
فدایــی نهضــت عاشــورا و امــام حســین علیــه الســام 
حضــرت مســلم ابــن عقیــل. شــهادت ایــن بــزرگ مرد 
ــری  ــال 60 هج ــم. درس ــلیت می گوئی ــوم را تس  مظل
و پــس از مــرگ معاویــه، یزیــد روی کار آمــد و زمــام 
امــور را بــه دســت گرفــت. او بــه شــیوه های مختلــف 
تهدیــد و تطمیــع و وعــده و وعیــد از همــه مــردم 
بیعــت گرفــت و اوضــاع را بــه نفــع خــود ســامان داد.
 از جملــه کســانی کــه حاضــر بــه بیعــت بــا فــرد عیاش 
و شــرابخوار بی صاحیتــی همچــون یزیدبن معاویــه 
بــه دلیــل  امــام  بــود.  نشــد، حســین بن علی)ع( 
بگیرنــد  بیعــت  او  از  زور  بــه   اینکــه می خواســتند 
ــه خافــت ظالمانــه   بــه ناچــار و بــرای اعتــراض ب
و نامشــروع یزیــد، مدینــه را تــرک کــرد و بــا خانــواده 
ــه مکــه رفــت و بیــش  و جمعــی از خویشــاوندانش ب
ــه بیــان  ــد. در ایــن مــدت ب از چهــار مــاه در آنجــا مان
انحرافــات  و  ســتم ها  افشــای  و  خــود  اهــداف 
 بنی امیــه پرداخــت و بــا نامه هایــی کــه بــه کوفــه 
ــه حمایــت خویــش در  ــان را ب و بصــره می نوشــت، آن

ــد. ــا طاغــوت شــام فرامی خوان ــارزه ب راه مب
ــه آن  ــددی ب ــای متع ــا و طوماره ــه نامه ه ــردم کوف م
ــه  ــه کوف ــد ب حضــرت نوشــتند و از امــام دعــوت کردن
ــام)ع(  ــده بگیرد.ام ــر عه ــان را ب ــری آن ــد و رهب بیای
ــه دعوت هــا و اصرارهــای شــیعیان  ــد ب تصمیــم گرفتن
کوفــه پاســخ مثبــت دهنــد؛ امــا بــرای اینکــه ارزیابــی 
مــردم  آمادگــی  و  کوفــه  اوضــاع  از  دقیق تــری 
ــتادند  ــژه ای فرس ــده وی ــدا نماین ــند، ابت ــته باش داش
ــد؛  ــزارش ده ــرت گ ــه آن حض ــردم را ب ــع م ــا وض ت
لــذا »مســلم بن عقیل« را انتخــاب کردنــد. مســلم 
 مســلمانی شــجاع، دالور، کاردان، بــا ایمــان قــوی 
ــان  ــه کوفی ــه ای ب ــود. حضــرت در نام ــدم ب ــات ق و ثب
اینــک   ...« معرفــی کردنــد:  این گونــه  را  مســلم 
ــادم  ــورد اعتم ــخص م ــوزاده ام و ش ــرادرم، عم ــن ب م
از خانــواده خویــش، یعنــی مســلم بن عقیل را بــه 
ــه از  ــردم ک ــور ک ــتادم و او را مأم ــما فرس ــوی ش س
حــال شــما و از کار و نظرتــان بــه مــن گــزارش دهــد. 
ــزرگان  ــه رأی ب ــد ک ــر ده ــن خب ــن چنی ــه م ــر ب  اگ
و صاحبــان فضــل و خــرد شــما، هماننــد چیــزی اســت 
کــه قاصدانتــان گفتنــد و در نامه هایتــان نوشــته شــده 
اســت، بــه خواســت خــدا بــه زودی بــه ســویتان 

خواهــم آمــد... .«
ــه  ــه رســاند و در خان ــه کوف مســلم بن عقیل، خــود را ب
ــب)ع(  ــیعیان علی بن ابی طال ــه از ش ــی ک ــار ثقف مخت
تماس هــا  تدریــج،  بــه  و  شــد  مســتقر   بــود، 
و برنامه هایــش را بــه صــورت مخفیانــه آغــاز کــرد کــه 
ــر ایــن اســاس  ــا او بیعــت کردنــد. ب هــزاران شــیعه ب
ــام  ــه ام ــب را ب ــرایط مناس ــه ای ش ــی نام ــلم، ط مس
گــزارش داد و از آن حضــرت درخواســت کــرد هــر چــه 

زودتــر خــود را بــه کوفــه برســاند.
 از ســوی دیگــر، وضــع کوفــه بــا عــزل نعمان بن بشــیر

و جانشینی »ابن زیاد« دگرگون شد.
ــرکوب  ــت س ــا مأموری ــه ب ــاد« ک ــن زی ــد هللا ب  »عبی
 و قلــع و قمــع نهضــت وارد کوفــه شــده بــود، عــده ای 

را با تطمیع، از دور مسلم پراکنده ساخت.
ــروه  ــن ع ــی ب ــه  هان ــه خان ــار ب ــه مخت مســلم، از خان
نقــل مــکان کــرد؛ امــا یــک جاســوس از ســوی والــی 
کوفــه، محــل اختفــای مســلم را شناســایی کــرد و بــه 

ابــن زیــاد گــزارش داد.
هانــی را بــه داراالمــاره احضــار کردنــد و مظلومانــه بــه 
زنــدان افکندنــد. نیروهــای ابــن زیــاد، در فکــر حملــه 
ــد  ــی و دســتگیری مســلم بن عقیل بودن ــه  هان ــه خان ب
ــدازد.  ــو بین ــام را جل ــان قی ــد زم ــم ش ــه وی مصم ک
ــر می رســیدند ــزار نف ــار ه ــه چه ــه ب ــش ک ــا نیروهای  ب

ــه  ــه ب ــا، دســتور حمل ــش آن ه ــا آرای ــرد و ب خــروج ک
ــاد« داد. ــن زی ــر »اب ــرف قص ط

ابــن زیــاد، شــرایط را »فــوق العــاده« اعــام کــرد و در 
داخــل قصــر پنــاه گرفــت؛ امــا پــس از انــدک زمانــی 
ابــن زیــاد بــا بــه کار بســتن شــیوه های ارعــاب تهدیــد، 
توانســت  قبایــل  رؤســای  از  بهره گیــری  و  فریــب 
ــازد.  ــده س ــل پراکن ــن عقی ــلم ب ــرد مس ــردم را از گ م
ــی مســلم خواســت از  ــه وقت ــی رســید ک ــه جای کار ب
ــده  ــا مان ــرد تنه ــاهده ک ــرود، مش ــرون ب ــجد بی  مس
 و حتــی یــک نفــر هــم همراهــش نیســت کــه او 
ــه جایــی راهنمایــی کنــد. مســلم در ایــن شــرایط  را ب
ــرد. ــاه  ب ــه« پن ــام »طوع ــه ن ــی شــیعه ب ــه زن ــه خان ب

مقابــل  در  خویــش  وظیفــه  بــه  فــداکار،  زن  آن 
ــرد  ــل ک ــی عم ــه خوب ــین)ع( ب ــام حس ــده ام نماین
بــه مســلم کوتاهــی نکــرد. وقتــی  و در خدمــت 
 پســر طوعــه بــه خانــه آمــد و ماجــرا را فهمیــد
ــه  ــوران خان ــزارش داد. مأم ــت و گ ــاره رف ــه داراالم  ب
 را محاصــره و پــس از جنگــی نابرابر و با نیرنگ، مســلم
را داخــل یــک گــودال انداختنــد و دســتگیرش کردنــد.
ســر انجــام مســلم بــن عقیــل را بــه بــاالی داراالمــاره 
 بردنــد و بــا تیــغ جــور، گــردن  زدنــد و ســر پرشــورش 
ــدن مقــدس او را از آن  ــد و ب را از پیکــرش جــدا کردن
بــاال بــه زیــر افکندنــد. شــهادت او در روز عرفــه، نهــم 
ــادش را گرامــی  ــود. ی ذی الحجــه ســال 60 هجــری ب

 می  داریــم.
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جزئــی  بــه  همــراه  تلفن هــای  همــان  یــا  موبایل هــا 
جدایی ناپذیــر از زندگــی مــردم تبدیــل شــده اند. شــاید 
 تصــور زندگــی بــدون موبایــل بــرای بســیاری ممکــن 

نباشد.
 از همیــن رو اپراتورهــای مختلــف ســعی می کننــد بــا 
ارائــه تســهیالت ویــژه، ســهم بیشــتری را از ایــن بــازار 
ــری  ــا اجــرای طــرح ترابردپذی ــد. حــاال ب ــزرگ کســب کنن ب
ســیم کارت های  دارنــدگان  همــه  بــرای  امــکان  ایــن 
مختلــف فراهــم شــده کــه بــدون تغییــر شــماره تلفــن بــه 
اپراتورهــای دیگــر کــوچ کننــد. از همیــن رو دانســتن تفــاوت 
ــه، امــری  ــرای تصمیم گیــری بهتــر در ایــن زمین اپراتورهــا ب
ــن  ــی از مهم تری ــان یک ــن می ــت. در ای ــر اس اجتناب ناپذی
ــوط  ــا مرب ــوع تعرفه ه ــه موض ــوان ب ــاید بت ــا را ش تفاوت ه
دانســت. البتــه طبــق مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات 
از بخش هــای  یــک  در هــر  تعرفــه  ارتباطــات، ســقف 
ــر  ــد ب ــوص بای ــن خص ــده و در ای ــخص ش ــی مش ارتباط
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــا ب ــرد؛ ام ــل ک ــات عم ــاس مصوب اس
ــت  ــور در نهای ــه رگوالت ــه اینک ــه ب ــا توج ــازار و ب ــی ب رقابت
ســقف تعرفــه را اعــالم کــرده و ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
 رقمــی کمتــر از آن بــرای ارائــه خدمــات در نظــر گرفتــه شــود
همــراه اول، ایرانســل و رایتــل هــر یــک تعرفــه خــاص خــود 
ــک  ــر ی ــی در ه ــه حت ــر آنک ــه دیگ ــد. نکت ــال می کنن را اعم
ــاری  ــه ســیم کارت های دائمــی و اعتب ــز تعرف از اپراتورهــا نی
متفــاوت بــوده و عــالوه بــر ایــن هزینــه هــر تمــاس بســته 

ــر اســت. ــودن آن متغی ــا برون شــبکه ای ب ــه درون ی ب

   تعرفه های مکالمه در همراه اول
ــرای  ــیار ب ــات س ــرکت ارتباط ــا ش ــی ی ــور اول ارتباط اپرات
مکالمــات  بخــش  در  خــود  دائمــی  ســیم کارت های 
ــترکان  ــایر مش ــا س ــه ب ــامل مکالم ــه ش ــبکه ای ک درون ش
ــی ــه  ۵۷۰ ریال ــت می شــود، هزین ــن ثاب ــا تلف ــراه اول ی  هم

را بــرای هــر دقیقــه مکالمــه در نظــر گرفتــه اســت. همچنین 
معیــار محاســبه تعرفــه یــک تمــاس بــر اســاس ثانیــه بــوده 
و بــه عنــوان مثــال هزینــه یــک تمــاس ۳۰ ثانیــه ای همــراه 

اول دائمــی بــه تلفــن ثابــت برابــر ۲۸۵ ریــال خواهــد 
بــود. در ارتبــاط بــا مکالمــات برون شــبکه ای )مکالمــه 
ــه  ــرای هــر دقیق ــور ب ــن اپرات ــز ای ــل( نی ــا ایرانســل و رایت ب
مکالمــه، تعرفــه ای معــادل ۶۲۵ ریــال در نظــر گرفتــه اســت. 
در ســیم کارت های اعتبــاری نیــز بــرای هــر دقیقــه مکالمــه 
ــن شــده  ــال تعیی ــادل ۶۷۰ ری ــه ای مع درون شــبکه ای تعرف
کــه ایــن رقــم در تماس هــای برون شــبکه ای بــه دقیقــه ای 

ــد. ــال می رس ۹۳۷ ری

   تعرفه های مکالمه در ایرانسل
در اپراتــور دوم ارتباطــی یــا ایرانســل، بخش عمده مشــترکان 
را صاحبــان ســیم کارت های اعتبــاری تشــکیل می دهنــد کــه 
در ایــن بخــش هزینــه هــر دقیقــه مکالمــه درون شــبکه ای 
ــه ایرانســل( دقیقــه ای ۶۶۹ ریــال، هــر دقیقــه  )ایرانســل ب
ــت(  ــن ثاب ــط تلف ــه خ ــل ب ــبکه ای )ایرانس ــاس برون ش تم
ــه  ــه تمــاس برون شــبکه ای ب ــرای هــر دقیق ــال و ب ۷۹۹ ری
ــی در نظــر  ــه ای ۹۲۹ ریال ــل تعرف ــراه اول و رایت مقصــد هم
ــا ســیم کارت های دائمــی  ــاط ب ــه شــده اســت. در ارتب گرفت
نیــز طبــق آنچــه بــر روی ســایت ایــن اپراتــور اعــالم شــده 
ــی  ــرای تمام ــیم ب ــیم کارت های آی س ــداران س ــرای خری ب
 تماس هــای داخــل و خــارج شــبکه در سراســر کشــور 
ــر حســب  ــان ب ــه ای ۹.4۹ توم ــت، دقیق ــن ثاب ــی تلف و حت
ــه  ــن تعرف ــد. ای ــد ش ــت خواه ــه ای پراخ ــه ثانی ــه پای تعرف
جدیــد در صورت حســاب های مشــترکان فعلــی دائمــی 
)آی ســیم( نیــز اعمــال خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب همــه 

ایــن مشــترکان از آن بهره منــد می شــوند.
   تعرفه های مکالمه در رایتل

ــه  ــه مکالم ــر دقیق ــرای ه ــم ب ــل ه ــا رایت ــوم ی ــور س اپرات
درون شــبکه در ســیم کارت های دائمــی خــود تعرفــه ای 
ــای  ــم در تماس ه ــن رق ــه ای ــه ک ــر گرفت ــی در نظ 4۹۹ ریال
برون شــبکه ای نیــز ثابــت اســت. بــرای ســیم کارت های 
اعتبــاری نیــز هزینــه هــر دقیقــه مکالمــه درون شــبکه ۶۲۰ 
ریــال و هــر دقیقــه تمــاس برون شــبکه ۸۵۲ ریــال در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس اطالعــات ســایت 
رایتــل مبنــای محاســبه کلیــه تماس هــای اپراتــور ســوم بــر 

ــود. اســاس ثانیــه خواهــد ب

جزئیات تعرفه تماس 3 اپراتور کشور

3 قلمرو سرزمین سیم کارت ها

ــا  ــی بانک ه ــه بعض ــر ب ــا تذک ــان ب ــتاندار اصفه اس
بــرای  بانک هــا  ســختگیری  صــورت  در  گفــت: 
پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای خــرد و متوســط 
بــدون اغمــاض و بــا جدیــت بــا آن هــا برخــورد 

در  زرگرپــور  رســول  شــد.  خواهــد 
ــای  ــل بانک ه ــران عام ــا مدی ــه ب جلس
راســتای  در  کــرد:  اعــالم  اســتان 
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد 
بــه  پرداخــت تســهیالت  بــر  مبنــی 
 واحدهــای خــرد و متوســط بحــران زده

ســختگیری  کوچک تریــن  اگــر 
ــدون  ــود، ب ــاهده ش ــودن مش ــدی نب ــا ج ــورد ی بی م
ــد  ــورد خواه ــا آن برخ ــت ب ــا جدی ــی و ب چشم پوش

ــد.  ش
مرکــزی  بانــک  رئیــس کل  داشــت:  اظهــار  وی 
 دو مــاه قبــل اعــالم کــرد کــه تمامــی امکانــات 
و تســهیالت بانک هــا در مســیر رونــق واحدهــای 

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــک ب ــدی کوچ تولی

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان 
ــه بانک هــا  ــادی بیــن ارجــاع پرونده هــا ب ــه زی فاصل
و واحدهــای تولیــدی کــه توانســته اند تســهیالت 
دریافــت کننــد وجــود دارد، گفــت: در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، 
برخــی از تولیدکننــدگان بــه ســختگیری 

ــتند.  ــراض داش ــا اعت بانک ه
واحــد   ۹۶۰ تاکنــون  وی  گفتــه  بــه 
 صنعتــی شــرایط دریافــت تســهیالت 
ــی در عمــل 1۵۳ واحــد  را داشــته اند، ول
ــد.  ــت نکرده ان ــهیالت دریاف ــتر تس بیش
زرگرپــور تأکیــد کــرد: اگــر قــرار باشــد بــا ســختگیری 
یــا حتــی بــه روال معمولــی برخــورد شــود، مدیریــت 

اســتان نیــز برخــورد خواهــد کــرد.
ــا بیــان اینکــه رئیس جمهــوری   اســتاندار اصفهــان ب
نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارد، گفــت: بیشــترین 
و  اســت  اقتصــادی  مشــکالت  معضــل کشــور، 

ــع ــت. ربی ــایند نیس ــود، خوش ــت موج وضعی

استاندار اصفهان:
با سختگیری بانک ها برای پرداخت تسهیالت برخورد می شود

بــا وجــود تمامــی انتقــادات و از ســویی دیگــر اعــالم 
ــه  ــه نگ ــدم وثیق ــر ع ــی ب ــا مبن ــه بانک ه ــرات ب تذک
ــد  ــن رون ــی، ای ــهیالت بانک ــی از تس ــتن بخش داش
همچنــان در بســیاری از آن هــا ادامــه دارد؛ موضوعــی 
ــه  ــد ب ــی می توان ــان بانک ــاد کارشناس ــه اعتق ــه ب ک

بدنامــی آن هــا منجــر شــود. 
ــرایط  ــام ش ــا تم ــهیالت ب ــت تس پرداخ
گاه ســختی  کــه پیــش روی متقاضیــان 
معضلــی  بــا  می دهنــد  قــرار  خــود 
ــد درصــد از  همچــون نگــه داشــتن چن
ــه   ــت؛ ب ــه اس ــز مواج ــی نی وام پرداخت
طــوری کــه بانکــدار مــواردی تــا ۲۵ 

ــه  ــق گرفت ــه مشــتری تعل درصــد تســهیالتی را کــه ب
ــده  ــه گیرن ــی را ب ــی دارد و مابق ــه م ــود نگ ــزد خ ن
ــه وی  ــت ب ــان دوره بازپرداخ ــد و در پای ــا می کن اعط

برمی گردانــد. 
ــود  ــت س ــن پرداخ ــتری ضم ــرایط مش ــن ش در ای
ــت، در  ــد اس ــدود 1۸ درص ــون ح ــه اکن ــهیالت ک تس
واقعیــت ســود بیشــتری بــه بانــک برمی گردانــد؛ چرا 

کــه بخشــی از منابــع وی طــی دســت کم ســه ســال 
تحــت عنــوان وثیقــه، ســپرده گذاری شــده و ســودی 

ــد.  ــت نمی کن ــت دریاف ــن باب از ای
بانک هــا  عــادی  مشــتریان  معضــل  تنهــا  ایــن 
نیســت و تولیدکننــدگان از شــاکیان بــزرگ ایــن 
در  بــه  طــوری کــه  هســتند؛  رفتــار 
جریــان اخیــر اعطــای تســهیالت 1۶ 
ــدود  ــای ح ــرای احی ــاردی ب ــزار میلی ه
۷۵۰۰ واحــد تولیــدی، نگــه داشــتن 
بخــش صنعــت  انتقــادات  از   وثیقــه 
ــن  ــا در ای ــرد بانک ه ــه عملک ــد ب و تولی

ــود.  رابطــه ب
نعمــت زاده، وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت، در 
کــرد  گلــه  بانک هــا  مانع تراشــی  از   انتقاداتــی 
و گفــت کــه دریافــت ســپرده های اجبــاری از ســوی 
بانک هــا، مانــع از کارایــی تســهیالت آن هــا بــه تولیــد 
می شــود. گرچــه پیش تــر بانــک مرکــزی دربــاره 
وثیقــه گرفتــن تســهیالت بانکــی تذکراتــی بــه مدیران 
بانک هــا داده، ولــی ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.

شــهردار کرمــان گفــت: ۵۰ دســتگاه اتوبــوس بــه نــاوگان اتوبوســرانی شــهر 
ــن امــر در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  کرمــان افــزوده می شــود. ای
صــورت گرفتــه اســت و شــرایط خوبــی بــرای سیســتم حمــل و نقــل عمومــی 

ــود.  ــم می ش فراه
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــرورش اس ــورای آموزش وپ ــه ش ــی در جلس ــی بابای عل
ــفالت  ــل و آس ــهریورماه تعطی ــنبه ۲1 ش ــهر از روز یکش ــطح ش ــاری س  حف
و لکه گیــری آغــاز شــده اســت تــا عبــور و مــرور در ابتــدای ســال تحصیلــی 
جدیــد بــه  راحتــی انجــام شــود. آزادســازی تقاطع هــای غیرهمســطح داخــل 

شــهر نیــز تــا ابتــدای مهــر انجــام می شــود. 
ــا اشــاره انعقــاد قــراردادی کــه بیــن شــهرداری و آمــوزش و پــرورش  وی ب
 منعقــد شــده، اظهــار کــرد: در زمینــه تعریــض مــدارس ســطح شــهر
ــه  ــی شــده صــورت گرفت  حــدود ۳۰ مدرســه شناســایی شــده، تعامــل خوب
و مراحــل قانونــی آن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. شــهردار کرمــان بــه 
ــه  ــردن 1۰ مدرس ــفالت ک ــز و آس ــرای تجهی ــرورش ب ــوزش و پ ــنهاد آم پیش
 توســط شــهرداری، همچنیــن گل کاری و تجهیــز 4۰ چــاه آب مــدارس شــهدا

اشــاره و عنــوان کــرد: کارگــروه شــهرداران را بــرای بهســازی فضاهــای مدارس 
ــه  ــوس ب ــان خاطرنشــان کــرد: ۵۰ دســتگاه اتوب تشــکیل دادیــم. وی در پای
نــاوگان اتوبوســرانی شــهر کرمــان افــزوده می شــود و ایــن امــر در راســتای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی صــورت گرفتــه و شــرایط خوبــی بــرای سیســتم 

حمــل و نقــل عمومــی فراهــم می شــود.  خبرفارســی

مدیــر کل گمــرک اســتان یــزد مبــارزه بــا قاچــاق کاال را یــک مبــارزه 
چندوجهــی خوانــد و گفــت: برخــورد ســلبی بــا قاچــاق، بــه تنهایــی 
جوابگــو نیســت و می توانــد منجــر بــه حرفــه ای شــدن قاچاقچیــان 
ــای  ــاق کاال، هزینه ه ــا قاچ ــارزه ب ــت: مب ــری گف ــن یاس ــود. حس ــرد ش خ
ــود  ــاف از آن س ــه اصن ــه از جمل ــت هم ــد و در نهای ــش می ده ــی را کاه  مل
و منفعــت خواهنــد بــرد. وی افــزود: اگــر برخــورد ســختگیرانه داشــته 
ــان  ــت قاچاقچی ــم، در نهای ــا کنی ــری اکتف ــارزه ســلبی و قه ــه مب باشــیم و ب
ــورد  ــرای برخ ــده ب ــه در آین ــم ک ــل کرده ای ــه ای تبدی ــراد حرف ــه اف ــرد را ب خ
ــات  ــه اطالع ــم. وی ارائ ــرف کنی ــتری ص ــای بیش ــد هزینه ه ــان بای ــا آن ب
شــفاف بــه همــه ذی نفعــان را از ارکان اولیــه اقتصــاد ســالم و توســعه یافته 
 توصیــف کــرد و گفــت: قاچــاق کاال، تولیــد ملــی و بخــش غیردولتــی 
ــر  ــود، ب ــزی می ش ــام برنامه ری ــالل در نظ ــث اخ ــد، باع ــف می کن را تضعی
توزیــع درآمدهــا و عدالــت اجتماعــی تأثیــر منفــی دارد، باعث عــدم تخصیص 
بهینــه منابــع بانکــی می شــود؛ از دســت رفتــن درآمدهــای دولــت، آلودگــی 
سیســتم اداری و نهادینــه شــدن فســاد از دیگــر عــوارض قاچــاق کاالســت. 
ــرد  ــا قاچــاق کاال اشــاره ک ــارزه ب ــه مب ــی در زمین ــف قانون ــه تکالی  یاســری ب
و گفــت: مــواد ۵ و ۶ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه آیین نامــه آن نیــز 
ابــالغ شــده، حتــی نابــودی کامــل کاالی قاچــاق را تجویــز می کنــد. وی ادامــه 
داد: رؤســای اتحادیه هــای صنفــی بایــد بــه اعضــای زیرمجموعــه خــود ایــن 

قوانیــن و آســیب های قاچــاق کاال بــه کشــور را اطالع رســانی کننــد. مهــر

ــا بیــان  ــری( ب ــران )آکچوئ ــی ای رئیــس انجمــن محاســبات بیمــه و مال
اینکــه اکنــون صندوق هــای بازنشســتگی بــا بحــران مالــی مواجــه 
هســتند، گفــت: بایــد چــاره ای اساســی بــرای جلوگیــری از بحــران بیشــتر 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــن زاده اف ــن حس ــود. امی ــیده ش ــا اندیش ــن صندوق ه ای
ــه وجــود داشــته در حــوزه  ــی و مشــکالت اقتصــادی ک ــرات جمعیت تغیی
صندوق هــای بازنشســتگی در واقــع چالش هایــی وجــود دارد و بایــد 
راهکارهایــی بــرای رفــع چالش هــا انجــام دهیــم. حســن زاده ادامــه داد: 
ــا  ــکا ب ــادا و آمری ــای بازنشســتگی و شــغلی در کان بســیاری از صندوق ه
ــاوت  ــا متف ــکالت آن ه ــس مش ــا جن ــد؛ ام ــه رو بودن ــا روب ــن چالش ه ای
اســت. صندوق هــای بازنشســتگی در ایــران در حکمرانــی و نظارت مشــکل 
ــاره  ــری درب ــاد تنظیم گ ــچ نه ــورمان هی ــون در کش ــد و اکن ــدی دارن ج
مدیریــت و ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی وجــود نــدارد. 
 وی موضــوع نظــارت بــر صندوق هــای بازنشســتگی را فراقــوه ای دانســت 
ــد  ــر از دولت هــا بای و افــزود: نهادهایــی مثــل انجمن هــای حرفــه ای باالت
در ایــن زمینــه تصمیم گیــری کننــد و بعــد ایــن انجمن هــا موضــوع 
نظــارت از صندوق هــا را انجــام دهنــد. رئیــس انجمــن محاســبات بیمــه 
ــد  ــتگی نمی توانن ــای بازنشس ــه صندوق ه ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای و مال
ــا  ــن حوزه ه ــر ای ــد نظــارت ب ــت: بای نقــش نظــارت را داشــته باشــند، گف
مســتقیم زیــر نظــر فــرد اول ممکلــت باشــد و کار نظــارت را رهبــری کننــد؛ 

ــاک ــرار می دهــد. تابن ــر ق ــا را تحــت تأثی ــه ارگان ه چــون هم

اضافه شدن 50 دستگاه اتوبوس به اتوبوسرانی کرمان

شناسایی خانه های خالی
ســامانه شناســایی خانه هــای خالــی کــه طــی یــک ســال اخیــر وعــده ایجــاد آن داده می شــود، هنــوز رونمایــی نشــده اســت. از 
آذرمــاه ســال قبــل، وزارت راه و شهرســازی 6 مــاه زمــان داشــت تــا ســامانه مالیــات خانه هــای خالــی را افتتــاح کنــد؛ امــا بــه نظــر 
می رســد ایــن وزارتخانــه قصــد نــدارد در شــرایط رکــود ســاخت و ســاز بــا اتخــاذ سیاســت های مالیاتــی بــه ســازندگان پشــت پــا 
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استانداردهای خودرویی افزایش می یابد 
 اســتانداردهای خودرویــی بــه 
۸1 اســتاندارد افزایــش خواهد 
یافــت. در جدیدتریــن جلســه 
شــورای سیاســتگذاری خــودرو 
اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
تدویــن  از  گزارشــی 
جدیــد  اســتانداردهای 
ــه  ــرف س ــزارش، ظ ــن گ ــق ای ــرد. طب ــه ک ــی ارائ خودروی
ســال آینــده اســتانداردهای اجبــاری خــودرو بــه ۸1 
اســتاندارد افزایــش خواهــد یافــت. در ابتــدا نیــز تــا پایــان 
ســال جــاری، اســتانداردهای ۵1 گانــه ایمنــی فعلــی 
به روزرســانی خواهنــد شــد. همچنیــن در ســه ســال آینــده 
ــرا  ــازی و اج ــد پیاده س ــتانداردهای جدی ــج اس ــه تدری ب
خواهنــد شــد. در ادامــه، جدیدتریــن جلســه شــورای 
و  بازرســی کیفیــت  شــرکت  خــودرو،  سیاســتگذاری 
ــات پــس از  ــت خدم ــران، گزارشــی از وضعی اســتاندارد ای
ــن  ــال ای ــه دنب ــرد. ب ــه ک ــران ارائ ــودرو در ای ــروش خ ف
گــزارش، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از خودروســازان 
تکریــم  و  رضایتمنــدی  ارتقــای  جهــت  در  خواســت 
مشــتریان در شــبکه خدمــات پــس از فــروش خــود 
حرکــت کننــد. محمدرضــا نعمــت زاده همچنیــن بــا اشــاره 
ــدگان از قطعــات یدکــی  ــه خطــرات اســتفاده مصرف کنن ب
تقلبــی و غیراســتاندارد از خودروســازان خواســت در زمینــه 
ــدگان  ــه مصرف کنن ــی ب ــی اصل ــات یدک ــتفاده از قطع اس

اطالع رسانی کنند.

 اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث
 از دو ماه آینده

رئیــس کل بیمــه مرکــزی اعــالم کرد: ســال گذشــته ۸۷۰۰ 
میلیــارد تومــان خســارت بیمــه شــخص ثالــث پرداخــت 
ــک  ــدت، ی ــن م ــزود: در ای ــی اف ــر همت ــد. عبدالناص ش
ــد. وی  ــتفاده کرده ان ــه اس ــارت دیده از بیم ــون خس میلی
ــدگان  ــودروی رانن ــه خ ــرخ بیم ــش ن ــون افزای ــاره قان درب
ــه  ــون ک ــن قان ــاس ای ــر اس ــت: ب ــز گف ــن نی حادثه آفری
ــث  ــخص ثال ــه ش ــف بیم ــاد مختل ــاده دارد و ابع ۶۶ م
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــه رانندگان ــرخ بیم ــرد، ن ــر می گی را درب
ــرات  ــاس نم ــر اس ــوند ب ــی می ش ــدی رانندگ ــوانح ج س
ــس کل  ــد. رئی ــش می یاب ــا افزای ــه آن ه ــی گواهینام منف
ــدگان  ــن رانن ــه ای ــق بیم ــرد: ح ــه ک ــزی اضاف ــه مرک بیم
کــه اطالعــات آن هــا را راهنمایــی و رانندگــی در اختیــار مــا 
ــی  ــش دارد. همت ــکان افزای ــد ام ــا ۳۰ درص ــذارد ت می گ
گفــت: اگــر ایــن راننــدگان در حــوادث خســارت وارد کننــد 
تــا 1۰۰ درصــد نــرخ بیمــه آن هــا بــرای ســال بعــد افزایــش 
ــد کســانی  ــون جدی ــر اســاس قان ــزود: ب ــد. وی اف می یاب
ــت ۲  ــار نخس ــوند ب ــوت ش ــا ف ــرح ی ــه ج ــر ب ــه منج  ک
و ۰.۵ درصــد، بــار دوم ۵ درصــد و بــرای بــار ســوم بایــد 1۰ 
درصــد مبلــغ خســارت را خودشــان پرداخــت کننــد. رئیس 
کل بیمــه مرکــزی پیش بینــی کــرد ایــن قانــون از دو مــاه 

آینــده اجرایــی شــود.

 گوشی جدید سامسونگ 
از ایران هم جمع آوری می شود؟

رئیــس اتحادیــه تجهیــزات مخابراتــی خاطرنشــان 
کــرد: گوشــی های جدیــد سامســونگ در اغلــب مــوارد 
در ایــران از طریــق مبــادی رســمی پیش فــروش شــده 
ــه دســت مشــتریان  ــن نمونه هــا ب و پیــش از آنکــه ای
اســت.  شــده  آن هــا  بازگشــت  بــر  قــرار  برســد، 
ــع آوری گوشــی های  ــاره جم ــی درب عبدالحســین کریم
گلکســی نــوت ۷ سامســونگ کــه باتــری آن هــا 
دچــار مشــکالتی شــده بــود، اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
فــروش رســمی ایــن نمونه هــا در ایــران از طریــق ســه 
شــرکت صــورت گرفتــه بــود و ایــن ســه شــرکت هــم 
بــرای ارائــه ایــن نمونــه اقــدام بــه پیش فــروش کــرده 
ــش از  ــاس پی ــن اس ــر همی ــه داد: ب ــد. وی ادام بودن
ــود ــل داده ش ــتریان تحوی ــه مش ــا ب ــن کااله ــه ای  آنک

ــر آن شــد کــه ایــن  مشــکل مشــخص شــده و قــرار ب
کاال پیــش از ارائــه بــه خریــداران، بازگشــت داده شــود. 
ــه از  ــرادی ک ــرد: اف ــوان ک ــال عن ــن ح ــی در عی کریم
طریــق مبــادی غیررســمی بــرای خریــد ایــن گوشــی ها 
فروشــنده  واحــد  بــه  می تواننــد  اقــدام کرده انــد، 
مراجعــه کننــد و جنــس خریــداری شــده را برگرداننــد. 
در صــورت عــدم همــکاری واحــد فروشــنده نیــز 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــاس ب ــق تم ــد از طری ــردم می توانن م
۶۶۷۶۳۰۳۵ بــا واحــد رســیدگی بــه شــکایات اتحادیــه 
ــا مــا موضــوع  ــد ت ــی تمــاس بگیرن ــزات مخابرات  تجهی
را پیگــری و واحــد مربوطــه را ملــزم بــه بازپس گیــری 

جنــس فروختــه شــده کنیــم.

بررسی اجرایی شدن غنی سازی نان
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان 
ــط  ــد توس ــان بای ــازی ن ــدن غنی س ــی ش ــه اجرای اینک
کارشناســان تغذیــه و کشــاورزی بررســی شــود، گفــت: 
ــام  ــه تم ــود ک ــن ش ــی تعیی ــه نوع ــد ب ــان بای ــرخ ن ن
طبقــات جامعــه بتواننــد ایــن کاالی مهــم را خریــداری 
ــان  ــاره طــرح غنی ســازی ن ــادی درب ــروز بنی ــد. به کنن
بررســی  نیازمنــد  نــان  غنی ســازی  طــرح  گفــت: 
ــت؛  ــاورزی اس ــه و کش ــان تغذی ــانه متخصص کارشناس
ــه ای  ــد مشــخص شــود کــه در چــه مرحل ــن بای بنابرای
ــاد  ــازی ایج ــن غنی س ــت ای ــرار اس ــان ق ــد ن از تولی
شــود. وی بــا بیــان اینکــه کارشناســان تغذیــه بایــد بــر 
چگونگــی طــرح غنی ســازی نــان ورود کننــد، تصریــح 
ــا در راســتای  ــرار اســت ویتامین ه ــه ق ــی ک ــرد: زمان ک
ــد مشــخص شــود  ــه شــود، بای ــان اضاف غنی ســازی ن
کــه در راســتای غنی ســازی نــان و گرمــای ایجادشــده 
ــان  ــا در ن ــت ویتامین ه ــا خاصی ــان، آی ــت ن ــرای پخ ب
باقــی می مانــد. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه نــان 
ــه  ــد بررســی شــود ک ــه می شــود، بای ــا حــرارت پخت ب
گرمــا خاصیت هایــی را کــه قــرار اســت بــا غنی ســازی 
وارد آرد نــان شــود، از بیــن می بــرد یــا خیــر؛ بنابرایــن 
بایــد در ایــن راســتا، کارشناســان کشــاورزی و تغذیــه بــا 

ــد. بررســی کارشناســانه اظهارنظــر کنن

  رشد تولید ذوب آهن اصفهان 
در 5 ماهه اول سال جاری 

ذوب آهــن اصفهــان کــه در 
طرح هــای  جــاری  ســال 
توســعه ای مهمــی را در دســت 
نیــز  تولیــد  در  دارد،  اجــرا 
بــه ســال گذشــته  نســبت 
ــرد. اردشــیر  ــر عمــل ک موفق ت
افضلــی، معــاون بهــره بــرداری 
ــال  ــه اول س ــرکت در ۵ ماه ــن ش ــت: ای ــن گف ذوب آه
جــاری یــک میلیــون و ۵۰ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد 
ــا ۹۵۶  ــل ب ــه مــدت مشــابه ســال قب کــرد کــه نســبت ب
ــد  ــد رش ــدی، 1۰ درص ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار و ۶۰۰ ت  ه
ایســتگاه  پــروژه  افــزود:  وی  می دهــد.  نشــان  را 
ریخته گــری شــماره ۵ بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــاه  ــان در مردادم ــن اصفه ــای توســعه ای ذوب آه پروژه ه
ســال جــاری افتتــاح و راه انــدازی شــد. ظرفیــت اســمی 
ایــن ایســتگاه، یــک میلیــون تــن در ســال اســت و بــا قرار 
گرفتــن در مــدار تولیــد، ظرفیــت تولید شــمش در شــرکت 
ــن افزایــش خواهــد یافــت.  ــه ۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار ت ب
معــاون بهره بــرداری ذوب آهــن تصریــح کــرد: ایــن پــروژه 
کــه از بهــار ســال ۹1 شــروع شــده، حــدود 1۲ میلیــون دالر 
ــر  ــی درب ــه ریال ــال هزین ــارد ری ــه ارزی و ۵۰۰ میلی هزین
داشــته و بــا هــدف جــذب کامــل چــدن تولیــدی بخــش 
کــوره بلنــد اجــرا شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه کاهــش 1۰ 
ــی  ــی در ط ــوالت نهای ــش محص ــد در بخ ــدی تولی درص
ــل  ــه دلی ــد ب ــش تولی ــن کاه ــت: ای ــور گف ــدت مذک م
 راه انــدازی پــروژه ملــی و حائــز اهمیــت تولیــد ریــل 
ــورد ۶۵۰ اســت. در  ــن در کارگاه ن ــال په ــای ب و تیرآهن ه
حــال حاضــر ایــن پــروژه بــه اتمــام رســیده و در روزهــای 
ــن  ــای راه آه ــوه ریل ه ــد انب ــن تولی ــاهد اولی ــده ش  آین
و متــرو مطابــق بــا آخریــن اســتاندارهای جهانــی خواهیــم 
بــود. مهنــدس افضلــی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه 
ــال  ــان س ــا پای ــوق ت ــای ف ــل از پروژه ه ــرداری کام بهره ب
جــاری، شــاهد رشــد در تولیــدات شــرکت و افزایــش تنوع 

محصوالت تولیدی خواهیم بود.

زمان پرداخت یارانه شهریورماه اعالم شد
ــه  ــدی، روز جمع ــه نق ــه یاران ــن مرحل ــصت و هفتمی ش
ــز  ــوار واری ــه حســاب سرپرســتان خان ۲۶ شــهریورماه ب
»شــصت  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای   می شــود. 
و هفتمیــن« مرحلــه یارانــه نقــدی مربوط به شــهریورماه 
تومــان  ۵۰۰ و  هــزار   4۵ نفــر  هــر  ازای  بــه   1۳۹۵ 
ســاعت ۲4 روز جمعــه مــورخ 1۳۹۵/۰۶/۲۶ بــه حســاب 
ــل  ــود و قاب ــز می ش ــوار واری ــرم خان ــتان محت سرپرس
برداشــت خواهــد بــود. در ۵ ماهــه ابتدایــی ســال ۹۵ در 
تاریــخ ۲۶ هــر مــاه، یارانــه واریــز شــده و زمــان پرداخــت 
ــز ۲۶ شــهریور اعــالم شــده اســت.  ــاه نی ــن م ــه ای یاران
یارانــه نقــدی شــهریور، صبــح روز شــنبه ۲۷ شــهریور ۹۵ 

قابــل برداشــت اســت.

 دولت باید با اعطای تسهیالت 
از صنایع دستی حمایت کند

فرهنگی هنــری  کانون هــای  عالــی  ســتاد  دبیــر 
بایــد بــا اعطــای  مســاجد کشــور گفــت: دولــت 
تســهیالت کم بهــره و دارای اقســاط بلندمــدت بــه 
ــال در  ــازده فع ــک و زودب ــای کوچ ــان کارگاه ه صاحب
بخــش صنایــع دســتی، از آن هــا حمایــت کند؛ زیــرا این 
کارگاه هــا زمینــه انتقــال ارزش هــا و هنــر ماندگار کشــور 
ــه نســل های بعــد فراهــم می کنــد. حجت االســالم  را ب
حمیدرضــا اربــاب ســلیمانی در آییــن افتتاح نمایشــگاه 
چلچــراغ هنــر در شــهرضا اظهــار کــرد: مســئوالن 
ــای  ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ــد ک ــالش کنن ــد ت بای
شهرســتان شــهرضا را بــه دیگــران معرفــی کننــد؛ یکــی 
از اقدامــات مؤثــر بــرای ایــن منظــور، تأســیس بازارچــه 
صنایــع دســتی شهرســتان اســت. وی ادامــه داد: 
ایجــاد یــک بازارچــه دائمــی بــرای نمایــش و فــروش 
صنایــع دســتی در شهرســتان امــکان مناســبی اســت 
تــا دیگــران نیــز بــا علــوم و صنایــع و هنرهــای اصیــل 
ــم  ــج آن را فراه ــه تروی ــوند و زمین ــنا ش ــهرضا آش ش
کننــد. البتــه تحقــق ایــن مســئله نیازمنــد عــزم جــدی 

ــت. ــتان اس ــتانی و شهرس ــی، اس ــئوالن مل مس

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 گره مشکالت اشتغال 

به دست بخش صنعت باز می شود
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: گــره مشــکالت 
ــاز  ــرمایه گذاری ب ــت و س ــش صنع ــت بخ ــه دس ــتغال ب اش
می شــود و الزم اســت شــعبه قضایــی تخصصــی بــرای 
رســیدگی بــه مشــکالت مربــوط بــه ایــن بخش هــا در 
دادگســتری وجــود داشــته باشــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی 
 در نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی

ــته  ــه گذش ــبت ب ــد نس ــرمایه گذاری و تولی ــرد: س ــار ک اظه
روان تــر شــده اســت؛ امــا همچنــان موانعــی در ایــن بخــش 
وجــود دارد و شــرایط مطابــق انتظــار نیســت. وی تصریح کرد: 
طبــق آمارهــای رســمی در ســال جــاری، متوســط پرداخــت 
ــا در  ــه بانک ه ــدی معرفی شــده ب تســهیالت طرح هــای تولی

کشــور، 1۵ درصــد و در اســتان، ۹ درصــد اســت. 
ســلیمانی دشــتکی گفــت: گــره مشــکل اشــتغال بــه دســت 
بخــش صنعــت و ســرمایه گذاری بــاز می شــود و الزم اســت 
ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــی تخصص ــعبه قضای ش
ــته  ــود داش ــتری وج ــا در دادگس ــن بخش ه ــه ای ــوط ب مرب
ــازمان  ــزود: س ــاری اف ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــد. اس باش
بازرســی بــا توجــه بــه بحــث حقوق هــای نجومــی بــه 
تســهیالت بانکــی واحدهــای صنعتــی ورود و حساســیت 
 پیــدا کــرده اســت کــه الزم اســت مدیــر ایــن دســتگاه 
و مدیــران بانک هــا در جلســات گفت وگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی حاضــر شــوند و مشــکالت را رفــع کنند. 
ــاجی  ــت، نس ــوالد سفیددش ــاالی ف ــتغال زایی ب ــه اش وی ب
ــاراز اشــاره و خاطرنشــان  ــای پوشــش دار ت حجــاب و ورق ه
ــری  ــردگان، اشــتغال زایی ۹۰۰ نف ــروژه پتروشــیمی ل ــرد: پ ک

ــت اســتخدام هســتند. ــز در نوب ــر نی داشــته و ۲۰۰ نف

وثیقه گرفتن تسهیالت بانکی
تخلفات بانک ها همچنان ادامه دارد



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. 

به  امامی  مصطفی  آقای   1394/12/27 139460302023003212مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

شناسنامه شماره  34904کدملی 1282276451صادره از اصفهان  فرزند یداله  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 176 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5 فرعی از 5437 - 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 : 95/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/23 

شماره : 16504 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده : 94 /172   شماره دادنامه : 831   مورخ : 21 / 5 / 94   تاریخ رسیدگی : 5 / 5 / 

94   مرجع رسیدگی : شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : بانک ملت به نمایندگی آقای 

محمد رضا ساروخانی    نشانی : اص . خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت   وکیل 

: مریم صادقی    نشانی : اص – خ شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن بست 

جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9   خوانده : 1. مانا بهادرانیان   2. محمد رضا بهادرانیان    3. اکبر 

قطاع    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -     خواسته : محکومیت تضامنی خواندگان 

به پرداخت مبلغ 43134224 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5 / 12 / 93 تاخیر تادیه مطابق بند 

13 تعهد نامه از تاریخ 5 / 12 / 93 لغایت زمان اجرای  حکم و خسارات دادرسی     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 بانک ملت به نمایندگی آقای محمد رضا ساروخانی با وکالت 

خانم مریم صادقی به طرفیت  1. خانم مانا بهادرانیان 2. آقای محمد رضا بهادرانیان 3.آقای اکبر قطاع 

به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 43134224 ریال و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 5 / 12 / 93 مطابق بند 13 تعهد نامه لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی با توجه به محتویا ت 

پرونده و قرار داد فروش اقساطی خودرو به ش 72 و 8186554832 مورخ 13 / 4 / 86  و تعهد نامه 

پیوست که خوانده ردیف اول به عنوان خریدار و خوانده ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن آنرا امضا می 

نمایند و با عنایت به اینکه خواندگان در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعی که دال بر تکذیب 

ادعای خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده است است شورا دعوی خواهان را مقرون بر صحت دانسته       

و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 224 / 134 / 43 ریال بابت اصل خواسته 

به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5 / 12 / 93 لغایت زمان صدور اجرای حکم مطابق بند 6 

قرارداد و بند 13  تعهد نامه معادل نرخ 20 درصد مانده بدهی برای در سال به انضمام پرداخت مبلغ 

335/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می دارد 

 رای صادره غیابی و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی 

می باشد.

قاضی شورای حل اختالف 45 حوزه قضائی اصفهان – شماره : 17462 / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     1395  /  06  /08  : تنظیم  تاریخ     9509970350400834  : دادنامه  شماره 

: 941216 پرونده کالسه 9409980350401129 شعبه  بایگانی شعبه  9409980350401129   شماره 

نهایی شماره 9509970350400834  خواهان  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

: آقای سعید نجمائی لنبانی فرزند احمد به نشانی اصفهان – خ آبشار سوم – خ دنارت ک شهید 

موالئی پ 1 تلفن 09132662262   خوانده : آقای اسدهللا مشبکی فرزند عزیزاله به نشانی مجهول 

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

رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای سعید نجمائی فرزند احمد بطرفیت آقای اسد هللا مشبکی فرزند 

عزیز اله بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 355892 مورخ 20 / 7 / 94 بانک صادرات 

شعبه شکرشکن و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک 

موضوع دعوی نظر به اینکه با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 8 / 6 / 1395 حضور به هم نرسانده 

و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقا ء دین دعوی خواهان 

وارد تشخیص مستندا به موا د310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانو ن آیین دادرسی مدنی و 

ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 000 / 000 / 88 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارت 

تاریخ سر رسید چک  از  ایران که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  بر مبنای شاخص  تادیه  تاخیر در 

لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم 

دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ   از  روزپس  بیست  و ظرف مهلت  بوده  غیابی  رای  این   مینماید 

میباشد . / و 

 رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف – شماره : 17458 / م الف

دادنامه
کالسه پرونده : 94 / 78 شماره دادنامه : 832   مورخ : 21 / 5 / 94   تاریخ رسیدگی : 5 / 5 / 

94   مرجع رسیدگی : شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : بانک ملت به نمایندگی 

بانک ملت    . خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب  : اص  آقای محمد رضا ساروخانی    نشانی 

وکیل : مریم صادقی    نشانی : اص – خ شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن 

بهادرانیان   2. محمد رضا  : 1. محمد کاظم  بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9   خوانده 

بهادرانیان    3. اکبر قطاع    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -     خواسته : حکم 

بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 418 / 533 / 45 ریال و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست طبق بند 13 تعهدنامه لغایت  اجرای  حکم و هزینه  دادرسی     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 بانک ملت به نمایندگی آقای محمد رضا ساروخانی با وکالت 

خانم مریم صادقی به طرفیت  1. آقای محمد کاظم بهادرانیان  2. آقای محمد رضا بهادرانیان 3.آقای 

  45/  533 /  418 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  بر محکومیت  به خواسته حکم  قطاع  اکبر 

ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست طبق بند 13 تعهد نامه با توجه به محتویا ت 

پرونده و قرار داد فروش اقساطی خودرو به شماره 818655483581 مورخ 11 / 4 / 86  و تعهد 

نامه پیوست که خوانده ردیف اول به عنوان خریدار و خوانده ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن آنرا 

امضا نموده اند و با عنایت به اینکه خواندگان در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعی که دال 

بر تکذیب ادعای خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده است شورا دعوی خواهان را مقرون بر صحت 

بابت  ریال   45  /  533 /  418 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  و حکم  دانسته 

اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5 / 12 / 93 لغایت زمان صدور اجرای حکم 

مطابق بند 6 قرارداد و بند 13  تعهد نامه معادل نرخ 20 درصد مانده بدهی برای هر سال به انضمام 

پرداخت مبلغ 335/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل 

محاسبه در اجرای احکام صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

 واخواهی در همین شعبه و مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

می باشد.

قاضی شورای حل اختالف 45 حوزه قضائی اصفهان – شماره : 17461 / م الف

دادنامه
کالسه پرونده : 94 / 171 شماره دادنامه : 826   مورخ : 21 / 5 / 94   تاریخ رسیدگی : 5 / 5 / 

94   مرجع رسیدگی : شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : بانک ملت به نمایندگی آقای 

محمد رضا ساروخانی    نشانی : اص . خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت   وکیل 

: مریم صادقی    نشانی : اص – خ شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن بست 

جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9   خوانده : 1. مهری ثقفیان   2. محمد رضا بهادرانیان    3. اکبر 

قطاع    نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -   خواسته : محکومیت تضامنی خواندگان 

به پرداخت مبلغ 38906195  ریال  بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه طبق بند 13 تعهدنامه از تاریخ 5 

/ 12 / 93     گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 

به  زیر مبادرت  به شرح  و  اعالم  را  اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی 

صدور رای می نماید : رای قاضی شورا : در خصوص دعوی بانک ملت به نمایندگی آقای محمد رضا 

آقای محمد رضا  ثقفیان   2.  1. خانم مهری  به طرفیت   با وکالت خانم مریم صادقی  ساروخانی 

بهادرانیان 3.آقای اکبر قطاع به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 38906195   

ریال  بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه طبق بند 13 تعهد نامه  از تاریخ 5 / 12 / 93 با توجه به محتویا 

ت پرونده و قرار داد فروش اقساطی خودرو به شماره 818655483581 مورخ 11 / 4 / 86  و تعهد 

نامه پیوست که خوانده ردیف اول به عنوان خریدار و خوانده ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن آنرا 

امضا می نمایند  و با عنایت به اینکه خواندگان در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعی که 

دال بر تکذیب ادعای خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده است شورا دعوی خواهان را مقرون بر صحت 

دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  195 / 906 / 38 ریال بابت اصل 

خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 5 / 12 / 93 لغایت زمان صدور 

اجرای حکم مطابق بند 6 قرارداد و بند 13  تعهد نامه معادل نرخ 20 درصد مانده بدهی برای هر سال 

به انضمام پرداخت مبلغ 335/000 ریال و) هزینه نشر آگهی قابل محاسبه در اجرای احکام  ( بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و مدت بیست 

 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

می باشد.

قاضی شورای حل اختالف 45 حوزه قضائی اصفهان – شماره : 17460 / م الف

دادنامه
کالسه پرونده : 94 – 952   شماره دادنامه : 294   مورخ : 23 / 3 / 95   تاریخ رسیدگی : 14 / 2 

/ 95   مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : خسرو کچویی    نشانی : 

اصفهان فلکه فیض ابتدای خ فیض فروشگاه لبخند کودک    وکیل : -   نشانی : -   خوانده : سیما 

مهاجرین    نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی : -   خواسته : الزام به انتقال یکدستگاه 

خودروی سواری پراید مدل 1383 بشماره انتظامی 875 ج 94 – ایران 13 بانضمام خسارات دادرسی    

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

نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای خسرو کچویی به طرفیت سیما مهاجرین به خواسته الزام 

به انتقال رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1383 به شماره انتظامی 875 ج 94 – ایران 

و  میدارد  اظهار  خواهان  تقدیمی  دادخواست  حسب  توضیح که  بدین  دادرسی  هزینه  بانضمام   13

بموجب قرارداد عادی مورخ 2 / 11 / 85 یکدستگاه خودروی سواری پراید با مشخصات مذکور را از 

خوانده دعوی خریداری و تمامی بخش آن را به خوانده پرداخت نموده است لیکن با گذشت چندین 

سال تا کنون نامبرده از انتقال سند خودداری نموده است علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

مالحظه قولنامه مورخ 2 / 11 / 85 تنظیمی فی بین طرفین دعوی و همچنین پاسخ استعالم واصله 

از پلیس راه ور که مورد مالکیت خوانده دعوی نسبت به خودروی مبحوث عنه  دارد و نیز عدم حضور 

خوانده در جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی من حیث المجموع  دعوی خواهان را ثابت تشخیص 

و مستندا به مواد 198 و 519 و ق . آ. د . م مواد 219 و 220 و 225 ق مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید صبا  مدل 1383 

به شماره انتظامی 13 ایران 875 ج 94 و نیز مبلغ 82300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی محسوب و پس از 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و پس از انقضای 20 روز دیگر از تاریخ ابالغ مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شورای حل اختالف شعبه 42 حوزه قضایی اصفهان – شماره 

:17793 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
چون ورثه سید عیدی محمد کاظمی شیخ شبانی  فرزند سید سعید  نسبت به 230/72 سهم مشاع 

از 68750 سهم از 3060900 سهم ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 

و به تایید دفتر 30  اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت /230 سهم مشاع از 68750 

سهم از 3060900 سهم ششدانگ پالک 15316/30 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 596 

دفتر 421 به شماره چاپی 584818سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 

معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود 

گردیده است . و با قید به اینکه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 1425 مورخ 94/3/26 شعبه 

دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 19 مالیاتی 103754 مورخ 93/12/23 دارایی اصفهان نامبرده فوت 

و ورثه  وی یک همسر به نام گلشن قاسمی نیسیانی فرزند حسن و سه دختر و یک پسر به نامهای 

خدیجه السادات و زینب السادات و سید سعید همگی کاظمی شیخ شبانی و زهرا کاظمی می باشند 

و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

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

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

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

شماره : 18562/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  9509983620200377شماره   : پرونده  9510103620205074شماره   : ابالغیه   شماره 

: 950381 تاریخ تنظیم : 1395/06/08  با احترام : خواهان سعید و لیا بیدگلی   دادخواستی  به 

طرفیت خوانده علی صالحوند    به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   

آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

به کالسه 9509983620200377ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  بیدگل  و  آران  واقع در  بیدگل  و  آران 

رسیدگی آن 1395/07/24 و ساعت 12:45 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده 

علی صالحوند  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 

خوانده  علی صالحوند   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر

 گردد. 

شماره  :5/22/95/344/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین    به مساحت 304/96 پالک شماره  1258 فرعی 

از 25 اصلی  واقع در بخش یک قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد قنائی قمصری   فرزند 

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

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

مورخ 1395/07/17 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 : 1395/06/23 

شماره : 988/م الف رضا طویلی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی احضارمتهم 
شماره   9109983654701603  : پرونده  شماره   9510462654700005  : خواست  در  شماره 

 911924 پرونده کالسه  در  اینکه  به   نظر   1395/05/23  : تنظیم  تاریخ   911924  : شعبه  بایگانی 

المکان  مجهول  غیر  مال  فروش  اتهام  به  رضا  محمد  فرزند  قهفرخی  جوانبخت  رضا  حمید  متهم 

یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  لذا  است  اعالم گردیده 

 /24 تاریخ  در  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  های کثیر  روزنامه  از 

و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   9 ساعت   95/07

و  دفاعیه  ارسال الیحه  یا عدم  نماید در صورت عدم حضور  دفاع  از خود  و  انقالب فالورجان حاضر 

 عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان / رحیمی 

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره   9209982654702393  : پرونده  شماره   9510463604200006  : خواست  در  شماره 

محسن  متهم   92766 پرونده کالسه  در  اینکه  به   نظر   95/06/01  : تنظیم  تاریخ   922766  : شعبه 

صفری  فرزند داریوش  به اتهام شرب خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع  مجهول المکان 

یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  لذا  است  اعالم گردیده 

 /25 تاریخ  در  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  های کثیر  روزنامه  از 

و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   9 ساعت   95/07

دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فالورجان  انقالب 

خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  ابالغ  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان / رحیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  خوراسگانی  خارکن  عصمت  خواهان   564-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

های 043505-0403504- ریال شماره  میلیون   39/000/000 مبلغ    به  فقره سفته   4 وجه  مطالبه 

روز...........   برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  نظر  حق  عبدالحسن  طرفیت  043506-0430به 

بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده  تعیین  عصر   3/5 ساعت   95/8/16 مورخ 

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده 

خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در 

 8165756441 پستی  57- کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   18 شعبه  اصفهان-  اختالف  حل   شورای 

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

شد.

شماره : 17810 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان 

درشهر سه شنبه  23 شهریورماه   41395
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حتما بخوانید!
بهره برداری از نخستین پل با دهانه ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

مرحلــه اســتانی ســی ونهمین دوره مســابقات قــرآن کریــم 
بــا شــرکت 815 نفــر از سراســر اســتان اصفهــان بــه مــدت 
2 روز در کاشــان برگــزار می شــود. مدیــر کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان اصفهــان در نشســتی بــا رســانه ها از حضــور 
31 هــزار و 520 نفــر در مرحلــه شهرســتانی ایــن مســابقات 
ــی در  ــابقات قرآن ــتانی مس ــه اس ــت: مرحل ــر داد و گف خب
 رشــته های حفــظ، قرائــت، ترتیــل، معــارف، دعاخوانــی 
از  نفــر   815 زمینــه  ایــن  در  می شــود؛  برگــزار  اذان  و 
برگزیــدگان مرحلــه شهرســتانی بــه مرحلــه اســتانی راه 
یافته انــد و از ایــن تعــداد، 45 نفــر بــه مســابقات کشــوری 
اعــزام می شــوند. حجت االســالم رضــا صادقــی گفــت: 
ــر از  ــتانی و 32 نف ــه اس ــر در مرحل ــته 730 نف ــال گذش س
ــن  ــوری ای ــه کش ــرکت کننده در مرحل ــان ش ــتان اصفه اس
مســابقات بودنــد کــه از ایــن تعــداد 11 نفــر حائــز رتبــه برتــر 

ــدند. ــوری ش کش
   اصفهانی ها پیشتاز شرکت در مسابقات قرانی

وی در ایــن زمینــه تصریــح کــرد: امســال نیــز اســتان 
ــداد شــرکت کنندگان  ــام نخســت کشــور در تع ــان، مق اصفه
در مســابقات قرآنــی را ازآن خــود کــرد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــه باالس ــال ب ــنی 18 س ــژه رده س ــابقات وی ــن مس ای
ــرادر در  ــر ب ــر در 4 ســالن و 295 نف ــر خواه ــت: 420 نف گف
ــد. 100  ــت می پردازن ــه رقاب ــتانی ب ــه اس ــال در مرحل 3 س
ــزاری  ــتیبانی و برگ ــه پش ــه، وظیف ــب 13 کمیت ــر در قال نف

مســابقات را بــر عهــده دارنــد. حجت االســالم صادقــی بیــان 
داشــت: همچنیــن 35 نفــر از داوران کشــوری و بین المللــی 
ــامل 21  ــان ش ــالن و اصفه ــم، گی ــران، ق ــتان های ته از اس
نفــر داور خواهــر و 14 نفــر داور بــرادر بــه داوری ایــن مرحلــه 
اســتانی مســابقات قرآنــی اوقــاف می پردازنــد. وی تصریــح 
کــرد: برگــزاری محفــل انــس بــا قــرآن کریــم در شــهرهای 
ــا  ــی ب ــای آموزش ــی کارگاه ه ــدگل، برپای ــان و آران و بی کاش
ــی  ــن تاریخ ــد از اماک ــر، بازدی ــتادان برت ــری از اس  بهره گی
و مذهبــی کاشــان و اهــدای یادبــود مســابقات بــه تمامــی 
شــرکت کنندگان از جملــه برنامه هایــی اســت کــه بــرای 

ــه شــده اســت.  ــن دوره از مســابقات در نظــر گرفت ای
پیش بینــی  اضافــه کــرد:  اصفهــان  اوقــاف  کل  مدیــر 
ــن دوره از  ــزاری ای ــرای برگ ــان ب ــون توم می شــود 200 میلی
ــات  ــل موقوف ــه از مح ــن هزین ــود. ای ــه ش ــابقات هزین مس
ــاع  ــذورات بق ــد از ن ــک درص ــی و ی ــت قرآن ــا نی ــق ب منطب

متبرکــه تأمیــن می شــود.
   وقف مردم برای امورات قرآنی ضروری است

ــه  ــم گالی ــوع ه ــن موض ــش از ای ــه صحبت های وی در ادام
داشــت کــه متأســفانه موقوفــات بــا نیــت قرآنــی در اســتان 
اصفهــان بســیار کــم اســت. وی در ایــن رابطــه توضیــح داد: 

هم اکنــون 59 درصــد از موقوفــات اســتان اصفهــان مذهبــی 
ــزاداری  ــزان، 70 درصــد آن وقــف ع ــن می ــه از ای هســتند ک
ــردم  ــی رود م ــار م ــن انتظ ــام حســین)ع( اســت. بنابرای ام
متدّیــن اســتان اصفهــان، قســمتی از امــوال خــود را وقــف 

ــد.  ــرآن کنن ــوزش ق ــی و آم ــای قرآن فعالیت ه

ــه اجــرای طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم  ــا اشــاره ب وی ب
بیــان کــرد: ســهمیه امســال اســتان اصفهــان در ایــن طــرح 
ــت کم 3  ــه دس ــرآن ک ــظ ق ــزار حاف ــش از 30 ه ــرای بی ب
ــون  ــه تاکن ــده ک ــه ش ــر گرفت ــتند، در نظ ــظ هس ــزء حف ج
27 هــزار نفــر در کالس هــای حفــظ در بقــاع متبرکــه و 

ــد. ــرکت کرده ان ــتان ش ــر اس ــزادگان سراس امام
   آموزش مجازی قرآن

ــر  ــزار و 300 کارب ــک ه ــون ی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
ــظ  ــوزش حف ــال آم ــازی در ح ــگان و مج ــورت رای ــه  ص ب
ــظ  ــه حف ــدان ب ــه داد: عالقه من ــتند، ادام ــم هس ــرآن کری ق
ــظ مجــازی  ــه وســیله ســامانه حف ــد ب ــم می توانن قرآن کری
ــی در  ــر 7 مرب ــال حاض ــد؛ در ح ــرآن بپردازن ــظ ق ــه حف ب
مرکــزی در کنــار مقبــره عالمــه مجلســی بــه  صــورت تلفنــی 

ــتند. ــازی هس ــیوه مج ــه ش ــوزش ب ــاوره و آم ــاده مش آم
   اجرای طرح مهر تحصیلی در اوقاف

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــی اداره اوق ــاون فرهنگ ــه، مع در ادام
ــزود:  ــد اف ــی جدی ــال تحصیل ــیدن س ــه فرارس ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــان ب ــی همزم ــر تحصیل ــرح مه ط
ــجویان  ــوزان، دانش ــه دانش آم ــک ب ــدف کم ــا ه ــد ب جدی
 و طــالب بی بضاعــت توســط اداره اوقــاف اســتان اجــرا 

می شود. 
حجت االســالم امیــری تصریــح کــرد: در ایــن طــرح 15 
ــف  ــی، کی ــر، مدادرنگ ــاب، دفت ــامل کت ــول ش ــزار محص  ه
و ... بــه دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــالب نیازمنــد اهــدا 

می شــود.

مدیر کل اوقاف استان اصفهان:

مردم به وقف های قرآنی توجه کنند

 شهردار کاشان:
باغ موزه دفاع مقدس 

نیاز زیرساختی فرهنگی کاشان است 
  

شــهردار کاشــان، باغ مــوزه دفــاع 
زیرســاختی  نیــاز  را  مقــدس 
حقــوق  جملــه  از  و  فرهنگــی 
ایثارگــری  جامعــه  مســّلم 
کــرد.  عنــوان  مؤمنــان  دیــار 
ســیدمحمد ناظــم رضــوی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایی 
باغ مــوزه در هفتــه دفــاع مقــدس ســال جــاری اظهــار داشــت: 
همزمــان بــا نخســتین جلســه هیئــت امنــای باغ مــوزه دفــاع 
ــده  ــور نماین ــا حض ــروژه ب ــن پ ــی ای ــن کلنگ زن ــدس، آیی مق
محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان، ســرداران دوران 
ایثــار و حماســه و شــخصیت های لشــکری و کشــوری برگــزار 
ــوزه  ــای باغ م ــت امن ــب هیئ ــوص ترکی ــود. وی درخص می ش
ــت  ــای هیئ ــرد: اعض ــان ک ــان خاطرنش ــدس کاش ــاع مق دف
 امنــای باغ مــوزه دفــاع مقــدس متشــکل از پیشکســوتان 
و یــادگاران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی از منطقــه کاشــان 
- کــه در حــال حاضــر از فعــاالن حــوزه  جنــگ نــرم و نهضــت 
ــت  ــوده و ریاس ــوند – ب ــوب می ش ــالمی محس ــت اس مقاوم
هیئــت امنــا بــر عهــده ســفیر والیــت حضــرت آیــت هللا نمــازی 
اســت. شــهردار کاشــان بــا بیــان اینکــه احــداث ایــن باغ مــوزه 
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــی در عرص ــرورت فرهنگ ــاز و ض ــک نی ی
مقاومــت اســت، گفــت: باغ مــوزه دفــاع مقــدس، زیرســاختی 
ــه  ــّلم جامع ــوق مس ــه حق ــه و از جمل ــرای منطق ــی ب فرهنگ
ایثارگــری و نیــاز نســل جدیــد و آینــده در دیــار مؤمنــان 
ــش در  ــا پی ــد مدت ه ــه بای ــی ک ــد؛ اقدام ــمار می آی ــه ش ب
خطــه ای کــه بیــش از یــک هــزار و 700 شــهید واالمقــام، 20 
هــزار رزمنــده و 5 هــزار جانبــاز، آزاده و ایثارگــر تقدیــم نظــام 

ــت. ــورت می گرف ــرده، ص ــالمی ک ــوری اس جمه

کاهش دمای هوا در شمال استان اصفهان
رئیــس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: هــوای 
ــا  ــان پــس از افزایــش دمــا و گرمــای بیــش از حــد ت اصفه
اواســط هفتــه از ســمت شــمال، رو بــه ســردی و کاهــش دمــا 
مــی رود. حســن خدابخــش اظهــار داشــت: دمــای هــوا طــی 
24 ســاعت آینــده در نیمــه شــمالی اســتان اصفهــان یــک تــا 

دو درجــه کاهــش خواهــد داشــت. 
وی بیــان کــرد: تحلیــل نقشــه های هواشناســی، بیانگــر 
اســتقرار جــوی نســبتا پایــدار بر روی اســتان اســت کــه بر این 
اســاس وضعیــت جــوی در بیشــتر مناطــق اســتان بــه  صورت 
ــا وزش  ــی ب ــا گاه ــری، در بعدازظهره ــمتی اب ــا قس ــاف ت ص
بــاد خواهــد بــود. خدابخــش ادامــه داد: بــرای روز سه شــنبه 
ــار صبحگاهــی ــری و غب ــا کمــی اب ــان صــاف ت  هــوای اصفه

همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه

  با حضور مشاور عالی رهبر معظم انقالب 
صورت می گیرد

 بهره برداری از نخستین پل 
با دهانه 64 متری در اصفهان

گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
بهره بــرداری از نخســتین پــل 
 پیش تنیــده در شــهر اصفهــان 
ــاوگان تاکســیرانی  و نوســازی ن
ــتای  ــان در راس ــرودگاه اصفه ف
کاهــش آالینده هــای هــوا، از 
جملــه طرح هــا و پروژه هــای 
شــهرداری اصفهــان اســت کــه بــه مناســبت اعیــاد قربــان تــا 
غدیــر در اختیــار شــهروندان قــرار می گیــرد. بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی 
غدیــر  و  قربــان  اعیــاد  تبریــک  ضمــن   جمالی نــژاد 
و گرامیداشــت روز عرفــه، بــا اشــاره بــه اقدامــات شــهرداری 
اصفهــان در فاصلــه دو عیــد قربــان تــا غدیــر اظهــار داشــت: 
 شــهرداری همــه ظرفیــت خــود را بــرای ایجــاد شــادی 
و نشــاط در ســطح شــهر بــه کار گرفتــه اســت. وی در ادامــه 
شــهرداری  پروژه هــای  و  طرح هــا  از  بهره بــرداری  بــه 
اصفهــان در اعیــاد قربــان و غدیــر اشــاره کــرد و افــزود: همــه 
ــا اعتبــاری  ایــن طــرح و پروژه هــا در قالــب بســته عیدانــه ب
ــی  ــهروندان اصفهان ــه ش ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــر 3 ه ــغ ب بال
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار  می شــود.  تقدیــم 
ــق  ــان در راســتای تحق ــی شــهرداری اصفه پروژه هــای عمران
اقتصــاد مقاومتــی اجرایــی شــده اند، افــزود: از ایــن رو بیــش 
 از 3 هــزار میلیــارد ریــال پــروژه عمرانــی بــزرگ و تأثیرگــذار 
و پروژه هــای محلــی در مناطــق مختلــف شــهر نیــز در اختیــار 

شهروندان قرار خواهد گرفت.
ــای  ــه پروژه ه ــان را از جمل ــطح 25 آب ــع غیرهمس  وی تقاط
در دســت بهره بــرداری شــهرداری اصفهــان بــرای عیــد قربــان 
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن پــروژه بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی 
ــه مهــم اقتصــاد  ــه مقول ــوری از توجــه ب ســاخته شــده و تبل
مقاومتــی اســت. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه پــل 
احداث شــده در تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان از پیــش 
ــوده  ــروژه ب ــن پ ــر از ویژگی هــای خــاص ای ــن ام ــده و ای تنی
اســت، تصریــح کــرد: ایــن تقاطــع روز سه شــنبه 23 شــهریور 
همزمــان بــا عیــد قربــان و بــا حضــور ســردار رحیــم صفــوی 
ــه  ــالب ب ــم انق ــر معظ ــی رهب ــی و دســتیار نظام مشــاور عال

ــید.  ــد رس ــرداری خواه بهره ب
وی ادامــه داد: ایــن تقاطــع غیرهمســطح، اولیــن پــل شــهری 
ــی  ــا سیســتم کابل ــری در ســطح کشــور ب ــه 64 مت ــا دهان  ب
و از نــوع درجاریــز اســت کــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 19 میلیــارد 
ــروژه  ــن پ ــاح ای ــا افتت ــزود: ب ــده. وی اف ــاخته ش ــان س توم
دسترســی بــه پایانــه مســافربری )ترمینــال( کاوه، مهم تریــن 
پایانــه مســافربری اســتان اصفهــان، آســان و از بــار ترافیکــی 

مســیر آن کاســته خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

قائم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: تربیــت 
ــالمی از  ــام اس ــرای نظ ــد ب ــص و متعه ــران متخص مدی
امــام  بین المللــی  دانشــگاه  رویکردهــای  مهم تریــن 

ــود.  ــد ب ــده خواه ــا)ع( در آین رض
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
آســتان نیــوز، ســید مرتضــی بختیــاری 
در جمــع اعضــای هیئــت  امنــای دانشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا)ع( ب ــام رض ــی ام بین الملل
توانمندی هــای موجــود در  و  ظرفیت هــا 
دانشــگاه امــام رضــا)ع( اظهــار کــرد: بایــد 
بــا کارشناســی دقیــق و برنامه ریــزی مــدون 
ــران و  ــوزش مدی ــت و آم ــمت تربی ــه س ب

ــم.  ــت کنی ــالمی حرک ــام اس ــرای نظ ــد ب ــای متعه نیروه
آل  عالــم  رضــا)ع(،  حضــرت  کــرد:  تصریــح  وی 
محمــد)ص( هســتند و از مجموعه هــای علمــی منتســب 
ــطح  ــه س ــی رود ک ــار م ــوی انتظ ــدس رض ــتان ق ــه آس ب
ــن  ــد و در عالی تری ــه دهن ــی را ارائ ــی باالی ــی آموزش کیف

ــند.  ــن باش ــطح ممک س

بختیــاری بــا اشــاره بــه مفــاد حکــم مقــام معظــم 
 رهبــری در انتصــاب تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
ــان  ــه محروم ــزوم رســیدگی ب ــر ل ــه ب ــد معظــم ل و تأکی
ــت  ــا حمای ــه ب ــرد: خرســندیم ک ــار ک و مســتضعفان اظه
ــرای نخســتین بار  آســتان قــدس رضــوی ب
طــرح بورســیه امــام رضــا)ع( بــه  اجــرا 
ایــن  مخاطــب  اســت.  شــده  گذاشــته 
طــرح، دانشــجویان مســتعدی هســتند 
امــام  بــا  همجــواری  بــه  عالقــه  کــه 
 رضــا)ع( دارنــد، امــا بضاعــت مالــی کافــی 

ندارند. 
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــت آس ــام تولی قائم مق
تصریــح کــرد: مجموعــه دانشــگاه بین المللــی امــام 
رضــا)ع(و ســایر معاونت هــای مرتبــط بــا موضــوع بورســیه 
زیرســاخت های  آماده ســازی  حــال  در  دانشــجویان، 
ــه  ــی هم ــال تحصیل ــاز س ــش از آغ ــا پی ــتند ت الزم هس
فراهــم  عزیــزان  ایــن  بــرای  نیــاز  مــورد   امکانــات 

شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:
تربیت مدیران متعهد، رویکرد آینده دانشگاه امام رضا)ع( است

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیکیمیای وطن

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره   سرپرســت 
و گردشــگری شهرســتان اردســتان در گفت وگــو بــا کیمیای 

وطــن اظهــار کــرد: تقویــت بنیــه زیرســاخت 
مــا  اولویــت  در  گردشــگری شهرســتان 
ــت: از  ــی گف ــا صدوق ــرار دارد. محمدرض ق
بــه  شهرســتان  در  ســرمایه گذارانی کــه 
ــرداری  ــار تاریخــی و بهره ب منظــور حفــظ آث
از آن اقــدام کننــد و آثــار تاریخــی ای را 
تملــک  دارنــد،  مالــک خصوصــی   کــه 
و بــه عنــوان منطقــه گردشــگری تعبیــه 

کننــد، اســتقبال می کنیــم. صدوقــی افــزود: بــه دلیل ثبت 
جهانــی قنــات دو طبقــه و معرفــی شهرســتان بــه صــورت 
 ویــژه بــه گردشــگران داخلــی و خارجــی، ایــن شهرســتان 
ــه مقصــد  در 10 ســال گذشــته از یــک گــذر گردشــگری ب
گردشــگری تبدیــل شــده و ایــن نیــاز دارد تــا بســتر بــرای 

پذیــرش گردشــگر مهیــا شــود. 

ــگری  ــاخت گردش ــه زیرس ــت بنی ــرد: تقوی ــد ک وی تأکی
شهرســتان در اولویــت مــا قــرار دارد و بــرای بســتر پذیرش 
گردشــگر، دو عامــل بایــد مهیــا شــود کــه یکــی زیرســاخت 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــری ارائ ــتان و دیگ ــگری شهرس گردش

اســت. 
فرهنگــی  میــراث  اداره   سرپرســت 
ــد  و گردشــگری اردســتان تصریــح کــرد: بای
ــع دســتی  ــا و فروشــگاه های صنای بازارچه ه
 در ســطح شهرســتان را گســترش دهیــم 
و در ایامــی از ســال کــه آب و هــوا مناســب 
ــازار  ــم ب ــم، بتوانی ــفر را داری ــت و اوج س اس
صنایــع دســتی را رونــق دهیــم و بــرای 
ایــن صنایــع چرخــه تولیــد تــا رســیدن بــه دســت 
مصرف کننــده را کامــل کنیــم. صدوقــی مشــکالت اصلــی 
 میــراث فرهنگــی را نبــود کارشــناس خبــره نــام بــرد 
و گفــت: جــا دارد دانشــگاه های شهرســتان اردســتان 
رشــته هایی مرتبــط بــا ایــن موضــوع را در دانشــگاه اضافــه 

ــان مســتعد در ایــن زمینــه وارد شــوند. ــا جوان کننــد ت

سرپرست اداره میراث فرهنگی اردستان عنوان کرد:
تقویت بنیه زیرساخت گردشگری اردستان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس در شهر
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حتما بخوانید!
مریال زارعی مقابل دوربین میرباقری رفت

M.Mirzatorabi@eskimia.ir
محسن میرزاترابیسرویس فرهنگی

آبــرو  ایرانــی،  ارکان یــک خانــوداه  از مهم تریــن   یکــی 
ــاش  ــال ها ت ــی س ــواده ایران ــر خان ــت. ه ــظ آن اس و حف
برابــر  در  و  بســازد  آبرویــی  خــود  بــرای  تــا  می کنــد 
می دهــد.  نشــان  واکنش هایــی  بنــا  ایــن  فروریختــن 
ــه  ــت ب ــود دس ــروی خ ــظ آب ــرای حف ــی ب ــواده ایران خان
هــرکاری می زنــد کــه حتــی ممکــن اســت گاهــی وقت هــا 
ایــن کارهــا از دایــره عقــل و منطــق هــم خــارج شــود؛ چــرا 
ــیله  ــر از وس ــت، مهم ت ــرو اس ــظ آب ــه حف ــه آن ک ــه نتیج ک
ــه آن هــا تجــاوز  ــی کــه ب اســت. همچنیــن بســیاری از زنان
می شــود از تــرس فروریختــن بنــای آبــرو از طــرح شــکایت 
صرف نظــر می کننــد. همیــن طــرح نشــدن شــکایت ســبب 
ــه در  ــن، آزادان ــیه ای ام ــاد حاش ــا ایج ــرم ب ــود مج می ش

جامعــه حرکــت کنــد.
   داستان رعنا

ــرار  ــا اص ــرد ب ــرار می گی ــاوز ق ــرض تج ــا در مع ــی رعن وقت
عمــاد مبنــی بــر شــکایت مواجــه می شــود؛ امــا رعنــا 
ــت  ــا گذش ــد ب ــر می کن ــه فک ــرا ک ــد؛ چ ــت می کن مخالف
زمــان و فرامــوش شــدن موضــوع، مشــکل حــل می شــود. 
ــر  ــرو و پخــش نشــدن مطلــب در براب ــرای حفــظ آب ــا ب رعن

شــکایت مقاومــت می کنــد. 
ــود  ــایی می ش ــاد شناس ــط عم ــاوز توس ــرد متج ــی م  وقت
ــال  ــرد میانس ــراوان م ــرار ف ــا اص ــاد ب ــد، عم ــر می افت و گی
ــن  ــر بخشــش مواجــه می شــود؛ چــرا کــه مهم تری ــی ب مبن

ــرو اســت را در معــرض  ــواده خــود کــه همــان آب کیــان خان
تزلــزل و ویرانــی می بینــد. مــرد میانســال عاجزانــه از 
عمــاد تقاضــای بخشــش می کنــد؛ چــرا کــه لحظــه ای 
ــی  ــرض ویران ــروی او را در مع ــای آب ــیطان، بن ــه ش وسوس
قــرار داده اســت. فرهــادی بــا هنرمنــدی و تعلیق هــای 
تصویــر  بــه  خوبــی  بــه  را  مهــم  ایــن  توانســته   بجــا 

بکشد.

   بخشش
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در ایــن فیلــم پررنــگ اســت 
عفــو و بخشــش اســت. مــرد میانســال در دام عمــاد 
افتــاده و او هــر کاری می توانــد بــا او بکنــد و هــر کاری 
ــم و تأثیــرات روحــی  ــد فیل ــه رون ــا توجــه ب ــده ب ــد بینن بکن
و روانــی کــه ایــن اتفــاق بــر رعنــا گذاشــته، قطعــا بــه عمــاد 
ــخت،  ــد س ــد؛ هرچن ــاد می بخش ــا عم ــد. ام ــق می ده ح

امــا می بخشــد. ســیلی محکمــی بــه گــوش مــرد متجــاوز 
می زنــد، امــا می بخشــد و آبــروی او را نمی ریــزد. رعنــا هــم 
ــد از حــق خــود می گــذرد.  ــی اســتیصال مــرد را می بین وقت
ــدا  ــاد ابت ــن بخشــش کجاســت؟ عم ــا در ای ــا ســهم رعن ام
قصــد انتقــام دارد و مصرانــه می خواهــد مــرد همــه ماجــرا 
ــن  ــر ای ــا در براب ــا رعن ــد؛ ام ــرار کن ــواده اش اق ــوی خان را جل
 آبروریــزی قیــام می کنــد. در واقــع قیــام رعنــا عمــاد 
را مجبــور بــه بخشــش می کنــد. رعنــا قربانــی اســت؛ ولــی 

کجــای ایــن گذشــت قــرار دارد؟
   ذائقه اروپایی

ــد  ــا نمی ش ــه آی ــت ک ــن اس ــت ای ــرح اس ــه مط ــؤالی ک س
ایــن پیام هــا را بــا محوریــت دیگــری غیــر از تجــاوز جنســی 
ــرات  ــد در تفک ــؤال را بای ــن س ــخ ای ــاخت؟ پاس ــرح س مط
ــت وجو  ــراف جس ــط اط ــه محی ــگاه او ب ــوع ن ــاز و ن فیلمس
ذائقــه  بــه  تــا  بســازد  چــه  فهمیــده  فرهــادی  کــرد. 
جریان هــای فیلمســازی دنیــا خــوش بیایــد. فرهــادی 
می دانــد صحنــه را چگونــه دکوپــاژ کنــد و حتــی نــور صحنــه 
را چگونــه تنظیــم کنــد کــه مخاطــب اروپایــی بــا آن ارتبــاط 
 برقــرار کنــد. فرهــادی روش دیــده شــدن بین المللــی 
ــان  ــم، هم ــدای فیل ــی ابت ــال ویران ــه در ح ــد. خان را می دان
ــی از ســکنه  ــه خال ــن خان ــادر و ســیمین اســت. ای ــه ن خان
می شــود و در حــال فروریختــن اســت؛ همان طــور کــه 
زندگــی نــادر و ســیمین فروریخــت؛ امــا از همیــن خانــه دو 
ــاید  ــد. ش ــر می گیرن ــود را از س ــی خ ــاره زندگ ــواده دوب خان

ــو ســاخت. ــا از ن بتــوان گفــت بایــد گذشــت ت

نگاهی به فیلم »فروشنده« آخرین ساخته اصغر فرهادی

فروشنده مرگ یا خریدار آبرو؟

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه   بر  مبنی  دادخواستی  صادقی   رسول  خواهان   525-95 کاسه  پرونده  خصوص  در 

 95/8/16 مورخ  روز...........   برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  قاسمیان  وحید  طرفیت 

حسب   ، خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده  تعیین  4عصر  ساعت 

 ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای 

روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا 

حل  شورای   8165756441 پستی  کد   -57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه 

صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   23 شعبه  اصفهان-  اختاف 

شد. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور   عدم 

شماره : 14288 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-514 ش 18  خواهان قاسم قاسمیان   دادخواستی مبنی بر مطالبه 

وجه چک به مبلغ 75/600/000 ریال  به طرفیت علیرضا شجاعی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده  6عصر  95/8/18 ساعت  مورخ  روز...........  

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده  بودن 

خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در 

 8165756441 پستی  57- کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 

شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

 صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 15521 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-1287  خواهان سید اصغر کانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 

بابت یک فقره چک  به طرفیت مهرداد محمدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی  13/400 ریال   /000

برای روزشنبه مورخ 95/7/17 ساعت 3/5عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده  بودن 

خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در 

 8165756441 پستی  57- کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 

شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

 صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 16391 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه   بر  مبنی  دادخواستی  موسوی     جواد  سید  خواهان   567-95 پرونده کاسه  در خصوص 

مورخ  روز........  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  قسقی  شکوفه   – محقق  زهرا  طرفیت  به 

 ، خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده  عصر    6 ساعت   95/8/17

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  به ماده 73  ، مستندا  تقاضای خواهان  حسب 

روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ،

حل  شورای   8165756441 پستی  کد   -57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه 

صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  23مراجعه  شعبه  اصفهان-  اختاف 

شد. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور   عدم 

شماره : 16404 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه   بر  مبنی  دادخواستی  موسوی     جواد  سید  خواهان   568-95 پرونده کاسه  در خصوص 

مورخ  روز........  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  نجفی   آقا  سعید   – محقق  زهرا  طرفیت  به 

 ، بودن خوانده  المکان  به مجهول  با عنایت  لذا  تعیین گردیده است.  95/8/17 ساعت 6:15 عصر  

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  به ماده 73  ، مستندا  تقاضای خواهان  حسب 

روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ،

حل  شورای   8165756441 پستی  کد   -57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه 

صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  23مراجعه  شعبه  اصفهان-  اختاف 

شد. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور   عدم 

شماره : 16405 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950425 خواهان الهه عظیمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه)استرداد الشه 

است  نموده  تقدیم  عباد  پژمان  آقای  مدیریت  به  خوارزمی  آموزشی  موسسه  طرفیت  به    ) چک 

توجه  با  است.  تعیین گردیده  8/30صبح  95/8/15ساعت  مورخ  روز...........  برای  رسیدگی  .وقت 

آئین دادرسی مدنی  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 

شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در   نمایید. 

شماره: 15496/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-276 ش 42خواهان سید محمد علی ابطحی دادخواستی مبنی بر:اجور 

معوقه   به طرفیت سید حسن مدنی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 95/8/15 

ساعت 4/30 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 42 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 16435/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 94-1025 خواهان حسن احمدی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

اسفندیار خداپرست تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز یک شنبه  مورخه 95/8/16 ساعت 

4/30 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه 

شورای حل   8165756441 پستی  57 کد  پاک   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی 

اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 16438/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950573 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد 

حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت شهزاد احمدی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به 

طرفیت 1( حسین قارائی 2( محمد قارائی 3( حسین افضلی 4(میاد سهیلیان 5( معصومه طغیانی  

تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/8/8ساعت 11/00صبح تعیین گردیده 

آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است. 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 17386/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه   بر  مبنی  دادخواستی  صادقی      رسول  خواهان   524/95 پرونده کاسه  در خصوص 

 95/8/16 مورخ  روز........  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  دزکی   چگونی  جهانگیر  طرفیت 

حسب   ، خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده  4عصر    /5 ساعت 

 ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای 

روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا 

حل  شورای   8165756441 پستی  کد   -57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه 

صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  23مراجعه  شعبه  اصفهان-  اختاف 

شد. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور   عدم 

شماره : 14289 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  سلیمانی  محمد  1032/95خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  شاره   و  یوسفی  مهدی  طرفیت  به  خودرو  سند  انتقال 

بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین    9:00 ساعت   95/8/16 مورخه    ........ روز 

رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 

جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به 

اصفهان  اختاف  حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پاک   – صبا  ساختمان 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   32 شعبه   –

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

شماره: 17811/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-614خواهان آقای محسن شفیعی نیکا بادی دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره890697 وپرداخت کلیه خسارات 

هزینه دادرسی به طرفیت مصیب جعفری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخه 

95/8/15 ساعت 5/30عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای 

حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 17787/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پور  صالح  اکرم  وکالت  به  واعظ  عباسعلی  خواهان   1027-94 کاسه  پرونده  خصوص  در 

وقت   . است  نموده  تقدیم  برنجگانی  حیدری  عباس  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 

مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  عصر    5/30 ساعت   95/8/15 مورخه  روزشنبه   برای  رسیدگی 

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

– جنب  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 

اصفهان  اختاف  حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پاک   – صبا  ساختمان 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه.....    –

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

شماره: 16437/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  انتقال   به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  امیر عظیمی  پرونده کاسه 95-127 خواهان  در خصوص 

طرفیت وحید اکبری  زمانی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخه 95/8/15 

تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده  ساعت 5:00 عصر  

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه....  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 16436/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  بخش      زرین  سعید  خواهان   106-95 پرونده کاسه  خصوص  در 

ی مبلغ سی میلیون ریال موضوع یک فقره چک   به طرفیت علی توسلی   تقدیم نموده و وقت 

به  عنایت  با  لذا  تعیین گردیده است.  6عصر   برای روزشنبه  مورخ 95/8/15 ساعت 15:  رسیدگی 

آئین دادرسی  به ماده 73 قانون  ، مستندا  بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان  المکان  مجهول 

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

خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 

شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 18مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

 صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 14925 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351100263شماره  پرونده:  9510100351106875شماره  اباغیه:  شماره 

950284 تاریخ تنظیم: 1395/06/10 خواهان مگردیچ طوروسیان  دادخواستی به طرفیت خواندگان 

مطالبه  و  ید  خلع  و  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  موال کاظمی    جعفر  و  طغیانی  اکبر 

خسارت دادرسی    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   11 به شعبه 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کاسه  

9509980351100263ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/15 و ساعت 10:00تعیین شده است. 

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

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

آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

شماره: 17862/م الف منشی  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351100364شماره  پرونده:  9510100351106723شماره  اباغیه:  شماره 

950396 تاریخ تنظیم: 1395/06/07 خواهان علیرضا دقوقی  دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین 

حق گوی و محمد رضا فرقدانی چهار سوقی و محمد مهدی مکرمی عراقی    به خواسته الزام  به تنظیم 

سند رسمی ملک و الزام به تفکیک ملک و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی     تقدیم 

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

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کاسه  9509980351100364ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/08/12 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

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

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

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

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

شماره: 17450/م الف منشی  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351200461شماره  پرونده:  9510100351206366شماره  اباغیه:  شماره 

به  دادخواستی  قهی    قرهی  ابراهیم  شاکی   / خواهان   1395/05/31 تنظیم:  تاریخ   950569

طرفیت خوانده / متهم نجیب هللا اسماعیلی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه       تاخیر  مطالبه خسارت  و  خواسته  تامین  و  چک 

به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  نموده که جهت رسیدگی  شهرستان اصفهان 

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

آن  رسیدگی  وقت  9509980351200461ثبت گردیده که  به کاسه   و  120ارجاع  اتاق شماره   1 طبقه 

و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  08:30تعیین شده  و ساعت   1395/08/12

درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

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

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

 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد

اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   12 دادگاه حقوقی شعبه  منشی   الف  16481/م  شماره: 

– علی فاتحی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه  پرونده کاسه 95-326 خواهان اصغر بخشی دادخواستی مبنی  در خصوص 

ساعت   95/8/9 مورخه  شنبه   روزیک  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  ایزدی    محسن 

در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  6عصر  

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

8165756441 شورای  پستی  پاک 57 کد   – – جنب ساختمان صبا  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه    – اصفهان  اختاف  حل 

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

می شود.

شماره: 17783/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 514/95 خواهان بانک ملت به مدیریت علی رستگار دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه وجه بابت قرار دادبانکی  به طرفیت 1- فرزانه باقی فرزند علی اصغر 2- محسن گرجی 

ویوسف درانی فرزند حیدر علی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخه 95/8/8 

ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه45 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 17463/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950561 خواهان اکبر رنجکش وکیل نگین مائیان   دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه دو فقره چک )نسخه ثانی ضمیمه می باشد(  به طرفیت مرجان بزری  تقدیم نموده است 

.وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/8/8ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 

ابتدای خیابان شیخ صدوق  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 

شمالی چهارراه نیکبخت  مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: 17391/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

ــر کل اداره ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از   - مدی
ایجــاد هفــت ســالن ســینما در مجموعــه سیتی ســنتر 
خبــر داد و گفــت: پیش بینــی می شــود ایــن ســالن ها 
ــا پایــان آذر مــاه ســال 95 آمــاده خدمت رســانی بــه  ت

مــردم هنردوســت اصفهانــی باشــد.
- »اســکات فینبــرگ«، تحلیلگــر معــروف جوایــز 
ســینمایی، در اولیــن پیش بینــی خــود از جوایــز اســکار 
ــادی  ــر فره ــاخته اصغ ــنده« س ــم »فروش 2017 از فیل
ــه  ــران ب ــی از ای ــوز فیلم ــه هن ــی ک ــرد؛در حال ــام ب ن

ــت. ــده اس ــی نش ــی معرف آکادم
ــودن« ــم ب ــا ه ــان »ب ــان، مترجــم رم  - خجســته کیه

انســانی می خوانــد  ارتبــاط  بیانگــر  را   ایــن کتــاب 
ــری  ــاب حــس بهت ــن کت ــدن ای ــد اســت خوان  و معتق

را نسبت به دیدن فیلمش منتقل می کند.
ــه  ــپردن مجموع ــاپ س ــه چ ــی از ب ــد میرکیان - محم

پنــج  جلــدی »داســتان های بی دانــه« خبــر داد.
ــتایی  ــعید روس ــاخته های س ــاه از س ــم کوت - دو فیل
همــراه پشــت صحنــه فیلــم »ابــد و یــک روز« از اواخــر 
ــه  ــه ب ــر و تجرب ــروه هن ــینماهای گ ــه در س ــن هفت ای

 نمایــش درمی آیــد.
شــجریان«   »همایــون  کنســرت های  تــور   - 
و »ســهراب پورناظــری« از اواخــر مهرمــاه در اروپــا آغــاز 

ــد. خواهد ش
ــا  ــا فیلــم جدیــدش »ســالی« ب - کلینــت ایســتوود ب
ــا در بــدو اکــران در  ــازی تــام هنکــس موفــق شــد ت ب

ــکا قــرار بگیــرد. صــدر باکــس آفیــس آمری
ــارج از  ــتند »خ ــه مس ــمت مجموع ــتین قس - نخس
آمریکایی هــا در  قانــون« دربــاره جنایــات جنگــی 
افغانســتان و شــکنجه زندانیــان توســط ارتــش ایــاالت 

ــی رود. ــق م ــبکه اف ــن ش ــده روی آنت متح
ــر  ــد ب ــا تأکی ــینمایی ب ــازمان س ــس س ــی، رئی - ایوب
تولیــدات ارزشــمند و قدرتمنــد ســینمای ایــران گفــت: 
ــد. ــدا کن ــوود نتوانســته در کشــورمان ســیطره پی هالی

ــی در  ــیقی ایران ــده موس ــرف زاده، خوانن ــت اش - حج
ــود از  ــیقایی خ ــای موس ــن فعالیت ه ــریح تازه تری تش
ــرای تولیــد چنــد آلبــوم و کــم کــردن تعــداد  تــدارک ب
ــت. ــخن گف ــف س ــل مختل ــه دالی ــرت هایش ب کنس

- فیلــم مســتند »آتــان« جایــزه بهتریــن فیلــم 
 مســتند جشــنواره بین المللــی فیلــم »موندنــس« 
ــده  ــروف ش ــی مع ــن آمریکای ــنواره ک ــه جش ــه ب را ک

ــت آورد. ــه دس ــت، ب اس
ــام  ــی اع ــران در پ ــینمای ای ــان س ــن عکاس - انجم
فجــر  فیلــم  جشــنواره  ســی وپنجمین   فراخــوان 
و اهــدای ســیمرغ بلوریــن بهتریــن عکــِس فیلــم 
ــر  ــنواره منتش ــن جش ــر ای ــه دبی ــاب ب ــه ای را خط نام

ــرد. ک

  برگزاری آیین نکوداشت 
استاد خسرو سینایی در اصفهان

اســتاد  نکوداشــت  آییــن 
»خســرو ســینایی« در قالــب 
اجــرای ســومین برنامــه کارنامه 
در  شــهریورماه   25 تــا   23 از 
نگارســتان امــام خمینــی)ره( 
برگــزار می شــود. بــه گــزارش 
ســازمان  عمومــی  روابــط 
دفتــر  رئیــس  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
تخصصــی ســینما بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: آییــن 
نکوداشــت اســتاد خســرو ســینایی در قالــب برگــزاری 
ــر تخصصــی ســینما  ــه از ســوی دفت ــه کارنام ســومین برنام
خانــه  و  اصفهــان  فرهنگی تفریحــی شــهرداری  ســازمان 
ــا مشــارکت مرکــز گســترش ســینمای  مســتند اصفهــان و ب
مســتند و تجربــی و مؤسســه تنظیــم نشــر آثــار امــام خمینی 
مصطفــی  اســت.  شــده  برنامه ریــزی  اصفهــان  اســتان 
حیــدری اظهــار داشــت: آثــار مســتند اســتاد خســرو ســینایی 
شــامل گواهــان تاریــخ، حســین یــاوری، ســردی آهــن، عبــور 
از نمی دانــم و در کوچه هــای عشــق در اولیــن روز برنامــه روز 
افــزود:  اکــران می شــود. وی  سه شــنبه 23 شــهریورماه 
 حــاج مصورالملکــی، میــان ســایه و نــور، گیــزال، کوچــه پاییــز

مرثیــه گمشــده و شــرح حــال، از دیگــر مســتنداتی هســتند 
کــه روز چهارشــنبه و پنجشــنبه 24 و 25 شــهریورماه بــه 
نمایــش درمی آیــد. وی تصریــح کــرد: آییــن نکوداشــت 
»خســرو ســینایی« نیــز همــراه بــا مــرور آثــار ورک شــاپ این 
اســتاد ارجمنــد ســینمای کشــور از 23 تــا 25 شــهریورماه در 
محــل ســالن نمایــش نگارســتان امــام خمینــی)ره( برگــزار 
ــه داد: ورود  ــر تخصصــی ســینما ادام می شــود. رئیــس دفت
بــرای عمــوم شــهروندان در ایــن برنامــه آزاد و رایــگان اســت 
کــه می تواننــد در روزهــای تعیین شــده بــه محــل نگارســتان 

امام خمینی)ره( واقع در فلکه فیض مراجعه کنند.

 برگزاری آیین تودیع و معارفه 
رئیس حوزه هنری استان اصفهان

آییــن تودیــع و معارفــه رئیــس حــوزه  کیمیای وطن
ــوره  ــری س ــع فرهنگی هن ــان در مجتم ــتان اصفه ــری اس هن
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. صبــح روز چهارشــنبه 24 
شــهریور 95 مراســم تودیــع ســیدمهدی ســیدین نیا و معارفــه 
ــه ســمت ریاســت حــوزه هنــری  دکتــر مهــدی احمدی فــر ب
اســتان اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن مراســم در ســاعت 10 
ــری ســوره واقــع  ــح در مجتمــع فرهنگی هن و 30 دقیقــه صب
ــان آمــادگاه روبــه روی هتــل عباســی برگــزار خواهــد  در خیاب
شــد. گفتنــی اســت دکتــر مهــدی احمدی فــر، طــی حکمــی 
از ســوی محســن مؤمنــی شــریف از 15 شــهریورماه بــه 

سمت ریاست حوزه هنری استان اصفهان منصوب شد. 

اخبار کوتاه

مریــا زارعــی در اولیــن همــکاری اش بــا داوود میرباقــری 
ســریال  مــی رود.  تی تــی«  »مــاه  دوربیــن  مقابــل 
»مــاه تی تــی« بــه کارگردانــی داود میرباقــری روز 22 
 شــهریورماه همزمــان بــا عیــد قربــان در تهــران کلیــد خــورد 

ــین  ــن حس ــوی دوربی ــی جل ــا زارع و مری
جلیلــی رفــت. ایــن ســریال شــبکه نمایــش 
مشــترک  همــکاری  نخســتین  خانگــی 
زارعــی بــا میرباقــری اســت. مریــا زارعــی 
ــرای  ــه ب ــریالی ک ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
شــبکه خانگــی ســاخته می شــود بــازی 

می کنــد.
حاتمــی لیــا  حضــور  ایــن  از   پیــش 

جمشــید مشــایخی، شــهرام حقیقت دوســت، مهــران 
ــتاره  ــریال پرس ــن س ــن در ای ــه گلچی ــان و مرجان غفوری
قطعــی شــده بــود و طــی روزهــای آینــده، دیگــر بازیگــران 

مطــرح پــروژه معرفــی می شــوند.
ــران  ــده مه ــر عه ــی آن ب ــه تهیه کنندگ ــی« ک ــاه تی ت »م
برومنــد اســت، ســومین ســریالی اســت کــه داوود 

می کنــد.  رســانه کارگردانــی  ایــن  بــرای  میرباقــری 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــن ســریال قصــد دارد ب ــری در ای میرباق
بــه ســراغ تاریــخ چنــد هــزار ســاله ایــران بــرود کــه البتــه 
ایــن قصــه، تلفیقــی بــا فضــای معاصــر دارد. ایــن ســومین 
همــکاری میرباقــری بــا مهــران برومنــد پس 
ــا  ــدون ط ــاهگوش و دن ــریال های ش از س
ــروژه  ــن پ ــه در ای ــی ک ــر عوامل ــت. دیگ اس
حضــور دارنــد، عبارتنــد از: گــروه نویســندگان: 
ــری  ــنی، مج ــری، آزاده محس ــه میرباق اله
طــرح: مجیــد مطّلبــی، مدیــر تولیــد: مهــدی 
 بدرلــو، مدیــر فیلمبــرداری: حســین جلیلــی
ــرج شــهزادی، طــراح  ــرداری: ای ــر صداب مدی
ــم:  ــراح گری ــام، ط ــی اس ــد عل ــاس: مجی ــه و لب صحن
بابــک اســکندری، طــراح بدلــکاری و جلــوه میدانــی: ارشــا 
 اقدســی، جلوه هــای ویــژه رایانــه ای: هــادی اســامی
دســتیار اول کارگــردان: حامــد میرباقــری، جانشــین تولید: 
فــؤاد بــور بــور، برنامه ریــز: حســین متحــد، عــکاس: 

ــو. ایســنا محمــد بدرل

مریال زارعی مقابل دوربین میرباقری رفت
ــق دارد  ــدا ح ــا خ ــنامه »تنه ــی نمایش ــر رمضان جاب
بیــدارم کنــد« را بــه مناســبت پنجاه وششــمین 
ســالگرد تولــد محمــد چرم شــیر خوانــش می کنــد. 
ایــن هنرمنــد گفــت: قــرار اســت بــه مناســبت 

برنامــه  ویــژه ای کــه 27 شــهریورماه 
ــرای  ــو ب ــینمایی چارس ــس س در پردی
برگــزار  چرم شــیر  محمــد  تولــد 
می شــود یکــی از آثــار او را بــه صــورت 

اجــرا کنــم.  نمایشــنامه خوانی 
وی افــزود: نمایشــنامه  »تنهــا خــدا 
حــق دارد بیــدارم کنــد«، اقتباســی 
ــی«  ــان صورت ــکار و مام ــان »اس از رم

ــای  ــه آق ــل اشــمیت اســت ک ــک امانوئ نوشــته  اری
و  اقتبــاس کــرده  در ســال 84  را  آن  چرم شــیر 
ــان ســال  ــه در هم ــگارش درآورده اســت. البت ــه ن ب
ــازی داریــوش  ــا ب ــار آن را ب محمــد عاقبتــی یــک ب
موفــق و لیلــی رشــیدی در جشــنواره ای در اصفهــان 
بــه صحنــه بــرده اســت. نویســنده و کارگــردان 

نمایــش »صــدای آهســته بــرف« دربــاره  ایــن 
نمایشــنامه توضیــح داد: ایــن اثــر دربــاره  پســر بچــه  
10 ســاله ای مبتــا بــه ســرطان اســت کــه در آخریــن 
ــان  ــام مام ــه ن ــا فرشــته ای ب شــب زندگــی خــود ب
ــرزن 100  ــک پی ــع ی ــه در واق ــی ک صورت

ــود.  ــه رو می ش ــت، روب ــاله اس س
او اضافــه کــرد: ایــن نمایشــنامه اگرچــه 
ــدر  ــا آن ق ــام می شــود، ام ــا مــرگ تم ب
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــا در آن چرخ فض
بــه نوعــی مــرگ زیــر پــا گذاشــته 
بــرای  نمایــش  واقــع  در  می شــود. 
ــن  ــه همی ــد اســت و ب ــاره  تول ــن درب م
ــد محمــد چرم شــیر  ــرای ســالگرد تول ــل آن را ب دلی
ــن  ــت در ای ــرار اس ــه او ق ــه گفت ــردم. ب ــاب ک انتخ
نمایــش هوشــنگ قوانلــو در نقــش اصلــی نمایــش 
ــری 10  ــد و دخت ــته باش ــور داش ــکار حض ــی اس یعن
ــوان  ــه عن ــم ب ــان ه ــر غفاری ــام نیکامه ــه ن ــاله ب س

پیــرزن نمایــش، نقش خوانــی کنــد. خبرفارســی

یک نمایشنامه خوانی، هدیه ویژه تولد محمد چرم شیر
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

حادثه تلخ برای بهادر عبدی 
بهــادر عبــدی، بازیکــن تیــم 
پیــکان در ســوگ از دســت دادن 
پــدر و مــادرش نشســت. پــدر و 
مــادر بهــادر عبــدی، بازیکــن 
ــک  ــکان در ی ــم پی ــه تی باتجرب
ســانحه رانندگــی جــان خــود را 
ــی  ــی دای ــد. عل از دســت داده ان
در پیامــی ایــن مصیبــت را بــه بهــادر عبــدی تســلیت گفــت. 
در پیــام دایــی آمــده آســت: بهــادر عزیــز، از شــنیدن چنیــن 
خبــری بســیار متأســف و متأثــر شــدم. درگذشــت ناگهانــی 
پــدر و مــادر عزیزتــان ضایعــه بزرگــی اســت. ایــن مصیبــت 
ــم  ــه شــما دوســت و شــاگرد خوب ــم ب ــم قلب  وارده را از صمی
ــواده داغدارتــان تســلیت می گویــم. از خداونــد متعــال  و خان
ــکیبایی را آرزو  ــر و ش ــان صب ــواده داغدارت ــما و خان ــرای ش ب
ــرت و  ــه مغف ــت رفت ــز از دس ــن دو عزی ــرای ای ــم و ب می کن
آمــرزش الهــی را از درگاه خدوانــد متعــال مســألت دارم. 
ــت و  ــی نف ــم در کادر فن ــه خــودم، همکاران تســلیت صمیمان
 بازیکنــان نفــت تهــران کــه بســیاری از آن هــا دوســتان 
ــا از شــنیدن  ــه م ــاش. هم ــرا ب ــد را پذی ــت بوده ان و همبازیان
ــزرگ خــود  ــا را در غــم ب ــر هســتیم. م ــخ متأث ــر تل ــن خب ای

شریک بدان.

برانکو پرسپولیس را مخفی کرد
ســرمربی پرســپولیس تمرینــات تیمــش را تــا پیــش از دربی 
ــد  ــزار خواه ــواداران برگ ــانه و ه ــاب رس ــور اصح ــدون حض ب
ــده  ــی مان ــی پایتخــت باق ــا درب ــه ۴ روز ت ــی ک ــرد. در حال ک
ــات  اســت، ســرمربی کــروات سرخپوشــان قصــد دارد تمرین
تیمــش را بــدون حضــور اصحــاب رســانه و هــواداران برگــزار 
کنــد تــا بازیکنانــش کامــا مهیــای ایــن دیــدار بــزرگ شــوند. 
بــر همیــن اســاس گفتــه می شــود روابــط عمومــی باشــگاه 
ــان و  ــن بازیکن ــه ای بی ــوی روزان ــه گفت وگ ــد دارد برنام قص
اصحــاب رســانه مشــخص کنــد تــا آن هــا بــا ســتاره های ایــن 

ــد. ــو بپردازن ــه گفت و گ ــم ب تی

AFC باشگاه النصر را نقره داغ کرد
کنفدراســیون فوتبــال آســیا باشــگاه النصــر را بــه دلیــل 
اســتفاده از بازیکــن غیرقانونــی در دیــدار برابــر الجیــش 
نقــره داغ کــرد. تیــم النصــر امــارات در دیــدار رفــت یــک 
چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــا 3 گل الجیــش 
ــدار  ــه دی ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــت داد ت ــر را شکس قط
ــادی  ــزار می شــود شــانس زی ــارات برگ برگشــت در ام

بــرای صعــود بــه دور بعــد داشــته باشــد. 
ــه  ــنبه( در بیانی ــیا روز )دوش ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
خــود اعــام کــرد کــه باشــگاه النصــر بــه دلیل اســتفاده 
ــده  ــی، بازن ــام واندرال ــه ن ــی ب از یــک بازیکــن غیرقانون

دیــدار رفــت اعــام شــده اســت.

مدال برنز رویینگ به دختران ایران رسید
رویینــگ  در  ایــران  دختــران 
دونفــره قهرمانــی آســیا صاحــب 
روز  در  شــدند.  برنــز  مــدال 
ــگ  ــابقه های رویین ــی مس پایان
قهرمانــی آســیا در چیــن، بانوان 
مــدال  بــه  ایــران  پــاروزن 
فینــال  رقابــت  در  رســیدند. 
رویینــگ دو نفــره جفــت پــاروی ســنگین وزن بانــوان، پریســا 
احمــدی و نازنیــن رحمانــی در رقابــت بــا نماینــدگان تایلنــد، 
ــا زمــان 7:51.57 دقیقــه در رده ســوم  چیــن و قزاقســتان ب

قرار گرفتند و صاحب مدال برنز شدند.

 قوچان نژاد 
بازیکنی با ارزش های بزرگ است

ملی پــوش  عملکــرد  از  دفــاع  بــا  هیرنفیــن  ســرمربی 
ایرانــی اش، او را بازیکنــی بــا ارزش هــای بــزرگ قلمــداد 
کــرد. تیــم هیرنفیــن شــنبه گذشــته در هفتــه پنجــم اردویــژه 
هلنــد بــا نتیجــه 3 بــر 1 توئنتــه را شکســت داد و رضــا 
ــود.  ــق 3۴ و 90 ب ــش در دقای ــده دو گل تیم ــژاد زنن قوچان ن
عملکــرد درخشــان قوچان نــژاد در پنــج هفتــه اخیــر اردویــژه 
ــم  ــرای تی ــاز ب ــد و نقــش مســتقیم او در کســب ۴ امتی هلن
ــرمربی ۴7  ــترپل، س ــن اس ــا یورگ ــد ت ــث ش ــن باع هیرنفی
ســاله ایــن تیــم در مصاحبــه بــا شــبکه تلویزیونــی فاکــس 
اســپرت ملی پــوش ایرانــی خــود را مــورد تمجیــد قــرار دهــد. 
ســرمربی تیــم هیرنفیــن کــه پیــش از ایــن 5 ســال هدایــت 
تیــم ویلــم را بــه  عهــده داشــت در ادامــه گفــت: قوچان نــژاد 
در چنــد بــازی اول کمتــر بــه چشــم می آمــد؛ امــا او بازیکنــی 
ــه شــبکه  ــان ب ــزرگ اســت. اســترپل در پای ــا ارزش هــای ب ب
ــت  ــرواز اس ــاده پ ــژاد آم ــت: قوچان ن ــپرت گف ــس اس  فاک
در  او  توانمندی هــای  و  ارزش هــا  از  دوبــاره  بایــد  مــا  و 

ببریــم. بهــره  هیرنفیــن  تیــم  آینــده  بازی هــای 

مورینیو: راشفورد آینده روشنی دارد
ســرمربی منچســتریونایتد بــه تمجیــد از ســتاره جــوان تیمش 
پرداخــت و او را در زمــره بهتریــن اســتعدادهای فوتبــال جهــان 
دانســت. مارکــوس راشــفورد فصــل قبــل بعــد از مصدومیــت 
آنتونــی مارســیال از تیــم آکادمــی بــه ترکیــب اصلی شــیاطین 
ســرخ اضافــه شــد و عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داد. ایــن 
ــتاده  ــن فرس ــه زمی ــو او را ب ــرگاه ژوزه مورینی ــز ه ــل نی  فص
وی توانســته درخشــش خوبــی داشــته باشــد. همیــن باعــث 
شــده تــا مورینیــو اعــام کنــد راشــفورد در بــازی برابــر فاینــورد 

از ابتــدا در ترکیــب تیمــش بــه میــدان خواهــد رفــت. 
مورینیــو دربــاره ســتاره جــوان تیمــش گفــت: راشــفورد 
ــز  ــل نی ــل قب ــوع را فص ــن موض ــی دارد و ای ــخصیت واالی ش
ــده روشــنی در انتظــار اوســت. ــا آین نشــان داده اســت. قطع
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ســوژه ایــن روزهــای پارالمپیــک بــدون شــک مــردی 
اســت کــه چشــم ها را در والیبــال نشســته بــه خــود خیــره 
کــرده اســت. مرتضــی مهــرزاد، ۲9 ســاله، ســاکن چالــوس 
شــهرتش بــرای قــد بلنــدش اســت. وی بــا قــد ۲ متــر و ۴6 
ســانتیمتر خــود بــه عنــوان بلندتریــن مــرد ایــران شــناخته 
می شــود. مهــرزاد چهــار ســال پیــش بــه واســطه حضــور در 
برنامــه مــاه عســل شــناخته شــد و پــس از آن بــه اردوهــا 
و تمرینــات تیــم والیبــال نشســته کشــورمان دعــوت شــد؛ 
بعــد از همراهــی تیــم ملــی در چندیــن رقابــت ایــن روزهــا 
ــک شــگفتی  ــه ی ــل ب ــل تبدی ــوی برزی ــک ری ــارا المپی در پ
شــده اســت. حضــور بلندقامت تریــن مــرد ایــران در برزیــل 
بــا اســتقبال گســترده تماشــاچیان و برزیلی هــا همــراه 
بــود. در ســالن مســابقات همــه چشــم ها بــه اوســت. 
ریــو  در  برابــر چیــن  بــازی  در  بی نظیــرش   درخشــش 
ــکار  ــن ورزش ــوان بلندتری ــه عن ــام وی ب ــار آن ثبت ن و در کن
ــا ســایت پانزدهمیــن  حاضــر در پارالمپیــک باعــث شــده ت
ــه  ــژه از او ب ــی وی ــی گزارش ــک ط ــای پارالمپی دوره بازی ه

ــد. ــف کن ــوان شــگفتی مســابقات تعری عن
   بازیکنی با 2 متر و ۴۶ سانتی متر قد

ــت:  ــده اس ــا آم ــایت بازی ه ــده در س ــزارش منتشرش در گ
مرتضــی مهــرزاد غــول ایرانــی حاضــر در بازی هــا بــا ۲ متــر 
ــزرگ در تمــام  ــای ب ــک هشــت پ ــد ی و ۴6 ســانتیمتر مانن

زمیــن بــه گــردش تــوپ احاطــه دارد. 

ــر اســت  ــر و زیرک ت ــش قدرتمندت ــر هم تیمی های وی از دیگ
و انــدام بــزرگ وی او را تبدیــل بــه قطبــی قدرتمنــد در 
زمیــن مســابقه کــرده اســت. ایــن روزهــا حضــور ایــن مــرد 
ــور  ــث حض ــا باع ــال ماراکان ــتادیوم والیب ــر در اس ــول پیک غ
تماشــاچیان و عاقه منــدان بــی شــماری شــده اســت. 
مرتضــی مهــرزاد، زاده 19۸7 میــادی اســت. وی در ســن 16 
ســالگی و در حالــی کــه یــک متــر و 90 ســانت قــد داشــت 

ــی از  ــی ناش ــام آکرومگال ــه ن ــادری ب ــاری ن ــه بیم ــا ب مبت
ــه  ــد. وی ب ــد ش ــای رش ــد هورمون ه ــش از ح ــح بی ترش
دلیــل شکســتگی در ناحیــه لگــن بــا عصــا یــا روی صندلــی 
ــد. رشــد وی متوقــف شــده اســت  چرخــدار حرکــت می کن

امــا راه رفتــن برایــش ســخت و مشــکل اســت.
   یک ورزشکار دست نیافتنی

ــته  ــال نشس ــته والیب ــه در رش ــت ک ــالی اس ــد س وی چن

می کنــد. فعالیــت 
 ارتفــاع نشســته مهــرزاد بــه یــک متــر و 15 ســانتی 
ــل  ــا تبدی ــده ت ــث ش ــت وی باع ــن قابلی ــد و همی می رس
بــه یــک ورزشــکار دســت نیافتنی در زمیــن مســابقه شــود. 
جثــه بــزرگ و کــف دســتان بــزرگ پتانســیلی خــاص اســت 

ــت. ــرده اس ــد ک ــن قدرتمن ــه وی را در زمی ک
   تاریخ سازی

والیبــال نشســته ایــران کــه در بازی هــای ۲01۲ نشــان 
نقــره را دریافــت کــرده اســت، هــم اکنــون بــا ایــن ورزشــکار 
ــازی  ــخ ســازی اســت. در ب ــال تاری ــه دنب ــل خــود ب بی بدی
برابــر چیــن حضــور مؤثــر مــرد غــول پیکــر ایــران بــه همــه 
نشــان داد کــه ایــران دنبــال کســب نتیجــه ای فراتــر از قبــل 
ــد اســت:  ــران معتق ــم ای ــی تی ــی، مرب اســت. هــادی رضای
»ایــران بعــد از بــرد برابــر چیــن بــا نتیجــه 3 بــر 0 رویــه خود 
را تغییــر خواهــد داد و خواهیــد دیــد کــه ایــران در بازی هــای 
بعــدی آماده تــر و بــه دنبــال تاریــخ ســازی اســت. مــا گام 
ــای خــود  ــام کارت ه ــه و تم ــو رفت ــه گام در مســابقات جل  ب

را رو نخواهیم کرد.«
طالی پارالمپیک   

ــناس ترین  ــی از سرش ــا یک ــه تنه ــاال ن ــرزاد ح ــی مه مرتض
ــران  ــام ای ــم تم ــه چش ــت، بلک ــک اس ــکاران پارالمپی ورزش
تــا مــدال  او دوختــه شــده  بــه دســت های قدرتمنــد 
ــان ــه ارمغ ــران ب ــرای ای ــر ب ــار دیگ ــک را ب ــای پارالمپی  ط

 بیاورد.

غول والیبال نشسته ایران، سوژه المپیک

یک ورزشکار دست نیافتنی

تازه تریــن تغییــرات در قوانیــن کشــتی فرنگــی 
ــه  ــتی ب ــی کش ــه جهان ــوی اتحادی ــاالن از س بزرگس
تمامــی فدراســیون های ملــی ابــاغ شــد. بــا توجــه 
بــه جلســه ای کــه در رقابت هــای قهرمانــی زیــر ۲3 
ســال اروپــا در کشــور لهســتان برگــزار شــد، بعضــی 

اصاحــات در قوانیــن کشــتی فرنگــی 
ــن اســاس  ــر ای ــب رســید. ب ــه تصوی ب
ــه  ــا توج ــس ب ــن پ ــد از ای ــرر ش مق
ــو،  ــک ری ــای المپی ــان بازی ه ــه پای ب
ــرای رده  ــتن در خــاک ب دســتور نشس
ــه طــور کامــل از کشــتی  بزرگســاالن ب

فرنگــی حــذف شــود. 
اتحادیــه جهانــی در بخشــنامه ای بــه فدراســیون های 
ملــی اعــام کــرد دســتور نشســتن در خــاک در رده 
ــد  ــررات جدی ســنی بزرگســاالن حــذف شــده و مق

هماننــد گروه هــای ســنی دیگــر خواهــد بــود. 
ایــن تغییــرات از تاریــخ صــدور ایــن بخشــنامه بــه 
اجــرا در خواهــد آمــد. متــن قانــون اصــاح خــاک 
ــی  ــه جهان ــتناد اتحادی ــورد اس ــی م ــتی فرنگ کش

ــرای  ــودن در اج ــم کار ب ــه ک ــت ک ــوی اس ــه نح ب
خــاک اجبــاری )اختیــاری( منتفــی شــده و از 
ــرای  ــت: ب ــل اجراس ــر قاب ــد زی ــس فرآین ــن پ ای
ــه کشــتی گیر کــم کار  ــار اخطــار شــفاهی ب ــن ب اولی
 UWW داوری  اصطاحــات  کارگرفتــن  بــه  بــا 
ــان  ــر هم ــتی؛ اگ ــف کش ــدون توق و ب
کشــتی گیر، کــم کاری کــرد، داور بــدون 
توقــف کشــتی اولیــن اخطــار کــم کاری 
ــان  ــاره هم ــر دوب ــد. اگ ــه او می ده را ب
کشــتی گیــر، کــم کار اعــام شــود، داور 
دومیــن اخطــار کــم کاری را همــراه 
ــتی گیر  ــه کش ــی ب ــاز فن ــک امتی ــا ی ب
بــار  دو  از  بیــش  می دهــد.  )مهاجــم(  حریــف 
ــه  ــاز ب ــک امتی ــه دادن ی ــم کاری،  منجــر ب اعــام ک
کشــتی گیــر مهاجــم می شــود کــه در تمامــی مــوارد 
ــدون توقــف کشــتی صــورت می گیــرد. همچنیــن  ب
ــی  ــیون فن ــرد در کمیس ــام ک ــی اع ــه جهان اتحادی
بــه طــور کامــل مــورد بحــث   قوانیــن مذکــور 

و بررسی قرار خواهد گرفت.

قوانین کشتی فرنگی دستخوش تغییر شد
ــرد  ــم انصاری ف ــرد کری ــی عملک ــایت یونان ــک س ی
و مســعود شــجاعی، دو ملی پــوش ایرانــی تیــم 
را مــورد  برابــر آســتراس  بــازی  پانیونیــوس در 

ــرار داد. ــد ق تمجی
ــگ  ــوپر لی ــه س ــن هفت ــوس در اولی ــم پانیونی  تی

ــم  ــتن کری ــار داش ــا در اختی ــان ب یون
شــجاعی  مســعود  و  انصاری فــرد 
برابــر تیــم آســتراس بــا نتیجــه 3 
بــر 0 بــه پیــروزی رســید. گئــورگ 
ــری  ــایت خب ــردبیر س ــس س کارمیری
باشــگاه پانیونیــوس در تحلیلــی بــه 
بررســی عملکــرد دو ملی پــوش ایرانــی 
ایــن تیــم در اولیــن هفتــه ســوپر لیــگ 

ــد  ــان پرداخــت و عملکــرد آن هــا را مــورد تمجی یون
قــرار داد. کریــم انصاری فــرد: او نشــان داد کــه 
ــد نتوانســت  ــزرگ اســت و هــر چن یــک بازیکــن ب
ــد  ــث ش ــا باع ــد، ام ــتفاده کن ــی اس ــه پنالت از ضرب
ــود.  ــتر ش ــردن بیش ــران ک ــرای جب ــزه او ب ــا انگی ت
کریــم از تمــام توانــش اســتفاده می کنــد و گلــش 

ــود.  ــش ب ــده نمایــش خوب در نیمــه دوم تکمیل کنن
عشــق بــه کریــم انصاری فــرد میــان هــواداران تیــم 
ــده شــد.  ــا دی ــگام تعویضــش کام ــوس هن پانیونی
ــا تــوپ را خــوب  مســعود شــجاعی: بــازی کــردن ب
ــازی  ــن ب ــول اولی ــئله در ط ــن مس ــت و ای ــد اس بل
نمایــان  پانیونیــوس  بــرای  رســمی 
 بــود. مســعود بازیکنــی تکنیکــی اســت 
و هنگامــی کــه صاحــب تــوپ می شــد 
بــرای  موقعیت ســازی  توانمنــدی 
ــا  ــت. تنه ــوس را داش ــان پانیونی بازیکن
نکتــه منفــی شــجاعی، وقتــی بــود 
کــه می خواســت کارهــای بیشــتری 
ــن  ــه همی ــد. ب ــام ده ــوپ انج ــا ت را ب
دلیــل زمانــی کــه تــوپ را در میانــه میــدان یــا 
ــادی  ــی زی ــی داد، دوندگ ــت م ــی از دس ــط دفاع خ
می کــرد تــا دوبــاره آن را به دســت آورد. مســعود بــا 
ــد  ــازی اش می توان ــوع ب کمــی ســادگی بیشــتر در ن
ــوس داشــته  ــم پانیونی ــذاری بیشــتری در تی تأثیرگ

ــد. باش

دادنامه
شعبه  بایگانی  شماره   95099۸36۲0۲0010۲: پرونده  شماره  دادنامه:95099736۲0۲00۸56  شماره 

المومنین  اله به نشانی کاشان – شهرک امیر  ناهید دامغانی فرزند اسد  :95010۴ خواهان : خانم 

آقای سید   .۲ داود  فرزند  آبادی  ذاقلی جان  آقای عباس   .1  : کدپستی 16517535۸1 خواندگان 

محمد امیری همگی به نشانی مجهول المکان 3. آقای حامد قندانی فرزند محمد به نشانی اران 

و بیدگل خ جمهوری خ مسعود اباد کوچه نیلوفر اول ۴. آقای میثم لقب دوست فرزند حسین به 

نشانی آران و بیدگل – شهرک صنعتی سلیمان صباحی – بلوار اول – فرعی 6 – شرکت آخر خواسته 

: اعتراض ثالث به توقیف مال گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و با 

استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه : 

در خصوص اعتراض خانم ناهید دامغانی نسبت به توقیف خودرو وانت نیسان به شماره انتظامی 

۴3-6۲7 و 13 که در روند اجرای قرار تامین خواسته شماره 9۴099736۲0۲01۴1۴ مورخ 9۴/10/1 له 

آقای حامد قندانی و علیه آقای سید محمد امیری توقیف گردیده با این توضیح که معترض مدعی 

است پس از انجام چند معامله خودرو مذکور به وی منتقل شده است فلذا توقیف آن جهت وصول 

بدهی مالک اولیه صحیح  نیست و تقاضای رفع توقیف از آن را نموده است . نامبرده برای اثبات 

ادعای خود دو فقره سند رسمی وکالت فروش خودرو مذکور را که ابتدانا توسط آقای سید محمد 

امیری برای آقای حمید رضا  روشن قیاس )در تاریخ 93/۲/10( و سپس توسط آقای حمید رضا 

روشن قیاس برای وی )در تاریخ 9۴/7/۲9( تنظیم شده ارائه نموده است آقای حمید رضا روشن 

قیاس در جلسه دادگاه حاضر و به خرید خودرو مع الواسطه از اقای سید محمد امیری اذغان نموده 

است. علی ایحال با عنایت به محتویات پرونده هرچند اسناد عادی ارائه شده از سوی معترض دارای 

یک حلقه مفقوده )معامله فی مابین آقایان غامرضا حاجی و سید محمد امیری ( می باشد لیکن 

اسناد رسمی ارائه نشده که همگی مربوط به تاریخ قبل از صدور قرار تامین خواسته می باشند موید 

صحت اظهارات ایشان است.چرا که آنچه در عرف معامات خودرمرسوم است این است که طرفین 

معامله پس از انجام معامله مبنی بر انتقال به منظور تسریع در امور و کاهش هزینه نسبت به تنظیم 

سند وکالت فروش خودرو اقدام می نماید . بنابراین با توجه به مراتب پیش گفته اعتراض خانم 

ناهید دامغانی را وارد دانسته و مستندا به ماده 1۴7 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف 

از خودرو مذکور صادر و اعام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 5/۲۲/95/369/م الف دادرس 

دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر

اخطار اجرائی
 : شغل  ابراهیم   : پدر  نام  الهی    عبد  خانوادگی:  نام  موسی      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

خانوادگی  نام  مریم  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آزاد      

امام  خ   – اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  دار     خانه   : شغل  نادر   : پدر  نام  ترکمانی  پور  احمد   :

خمینی روبه روی تابلو خانه اصفهان محله لمجیر – خ بعثت کوچه مهدیه پاک ۲7 محکوم به:به 

موجب رای شماره 16۲ تاریخ95/3/3 حوزه ۴    شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

بابت  تومان   هزار  و شصت  میلیون  یک  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته 

صورت  به   95/1/1 تاریخ  از  و   9۴/1۲/۲9 لغایت  تقدیم  ی 9۴/9/3  مورخه  از  مهدی  معوقه  نفقه 

از  نفقه معوقه میاد  بابت  مستمر ماهیانه سیصد هزار تومان – مبلغ نهصد و شصت هزار تومان  

و  دویست  ماهیانه  مستمر  صورت  به   95/1/1 از  و   9۴/1۲/۲9 لغایت   9۴/9/3 ی  مورخه  تقدیم 

ی  مورخه  از  امین  محمد  معوقه  نفقه  تومان  هزار  بیست  و  هشتصد  مبلغ  و   – تومان  هزار  هفتاد 

دویست  ماهیانه  مستمر  صورت  به   95/1/1 از  و    9۴/1۲/۲9 لغایت  دادخواست  تقدیم   9۴/9/3

هزینه  تومان  هزار  پنجاه  و  دادرسی  هزینه  تومان(   65000( مبلغ  نضمام  با   – تومان  هزار  چهل  و 

کارشناسی – با نضمام نیم عشر در حق دولت.ماده 3۴ 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 

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

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

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

شماره16۴09/ م الف دفتر شعبه ۴ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار
شماره اباغیه : 951010035۴5031۸۲ شماره پرونده : 95099۸035۸9006۲3 شماره بایگانی شعبه 

: 950737 تاریخ تنظیم :1395/06/10 نظر به اینکه شاکی محمد بهروز فر شکایتی علیه آقای پوریا 

کرمی دائر بر سرقت از منزل در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی 

چهارباغ  خ   – اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   119( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   119 شعبه  به 

باال – خ شهید نیکبخت -    ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۲ 

ارجاع و به کاسه بایگانی 950737 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ساعت 9 تعیین 

شده است . و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 17۴ قانون ایین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 

دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم احضاریه اباغ شده تلقی 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ شماره :17۸۴3/ م الف شعبه 119 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )119 جزایی سابق( 

آگهی احضار
شماره اباغیه : 951010035۴503۲1۸ شماره پرونده : 95099۸0360۲00۸۸6 شماره بایگانی شعبه : 

9507۴0 تاریخ تنظیم :1395/06/10 نظر به اینکه شاکی شکایتی علیه آقای فرزند دائر در دادگاه های 

عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)119 جزایی سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت -    ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان – طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲۲ ارجاع و به کاسه بایگانی ک 119 دو ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ساعت  تعیین شده است . و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد 

ماده 17۴ قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 

طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/

 شماره :17۸۴۲/ م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری ۲ اصفهان / نامداری

 دادنامه
کاسه پرونده اصلی : 9۴ / 1055   شماره دادنامه : 3۸۲   تاریخ رسیدگی : ۲۸ / ۴ / 95   مرجع 

رسیدگی کننده : شعبه 15 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : سید مصطفی غرضی    به نشانی 

: نسرین  : -   به نشانی : -   خوانده  : اصفهان – میدان امام فروشگاه ترنج    وکیل خواهان 

عبدالرحیمی نیاری    به نشانی : مجهول المکان    خواسته : مطالبه    به تاریخ ۲1 / ۴ / 95 شعبه 

15 شورای حل اختاف اصفهان با ماحظه اوراق پرونده کاسه 9۴ / 1055 با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

 رای قاضی شورا در خصوص دعوی سید مصطفی غرضی با وکالت – به طرفیت نسرین عبدالرحیمی 

نیاری به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 5۴ ریال موضوع یک فقره چک به شماره 99۸۸67 مورخ 

5 / 6 / 95 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 

مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده  و 

مستندا به مواد 19۸ – 515 – 519 – 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ  000 / 000 / 5۴ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 300 / 1 ریال بابت هزینه های 

دادرسی و هزینه نشر آگهی خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) سر رسید ( تا زمان وصول بر 

اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

 پس از انقضای مهلت مذکور ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

قاضی شعبه 15 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 17790 / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     1395  /  0۴  /  ۲۲  : تنظیم  تاریخ     950997035030060۲  : دادنامه  شماره 

9۴099۸035031165   شماره بایگانی شعبه : 9۴13۲0   پرونده کاسه : 9۴099۸0350301165 شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 950997035030060۲   خواهان 

: آقای محمد عامری فرزند حسین با وکالت آقای حامد عبدالی فرزند اله وردی به نشانی اصفهان 

– چهارراه عامه امینی ابتدای خیابان عامه امینی شرقی ساختمان مهرداد شماره 1۲3 کد پستی 

۸15۸935۸۴5   خوانده : آقای امیر مایی فرزند علی آقا به نشانی استان اصفهان – شهرستان 

شاهین شهر و میمه – شاهین شهر – خیابان فردوسی – فرعی 7 – پاک 3۲ کدملی 1۸1565۲۲9۲   

دادرسی     خسارت  مطالبه   .3 چک  وجه  مطالبه   .۲ تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1  : ها  خواسته 

گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور 

رای می نماید .

 رای دادگاه 

در خصوص دادخواست آقای محمد عامری فرزند حسین با وکالت آقای حامد عبد الهی به طرفیت 

آقای امیر مایی فرزند علی آقا دائر بر مطالبه مبلغ  - / 500000000 ریال وجه یک فقره چک بشماره 

ی 9939۴۸ مورخ 10 / 3 / 91 عهده بانک مهر ایران با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با 

ماحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت 

از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و 

با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و 

به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 19۸ ، 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی خوانده را به 

پرداخت مبلغ  -/500000000 ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 

زمان تادیه و پرداخت مبلغ  -/ 15۲۸0000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ  -/13۲00000 ریال بابت 

حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعام 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 بیست روز پس از اباغ قابل 

 واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد . ف / 

سید ابو الحسن موسوی – رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شماره : 17۸69 / م الف 

دادنامه
شماره دادنامه : 9۴0997035۲۴017۴7   شماره پرونده : 9۴099۸035۲۴005۴1   شماره بایگانی 

شعبه :9۴060۲   تاریخ تنظیم : ۲1 / 10 / 139۴    پیوست : - خواهان : خانم لیا سادات نکته دان 

فرزند سید حمید با وکالت آقای محمد منتظری فرزند اکبری به نشانی استان اصفهان – شهرستان 

نجف آباد – نجف آباد – خیابان امام خمینی جنب بانک رفاه مرکزی – دفتر وکالت پاک 3۲۲   

خوانده : آقای علی اکبر شمس سوالری فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان – هشت بهشت شرقی 

– بعد از اتوبان نرسیده به مسجد امام علی کوی صاحب الزمان انتهای کوچه سمت چپ نبش کوچه 

رئیسی ساختمان نوساز پاک 1۸ نزدیک و جنب کد پستی ۸157935775   خواسته ها :  1. اعام 

بطان معامله   ۲. مطالبه خسارت دادرسی    گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .

 رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای محمد منتظری وکیل دادگستری به وکالت از خانم لیا سادات 

نکته دان فرزند سید حمید به طرفیت آقای علی اکبر شمس سوالری فرزند حسینعلی به خواسته 

اعام ابطال معامله و بی اعتباری مبایعه نامه 9۲ – ۲۸679۸ مقوم به 000 / 000 / 51 ریال به انضمام 

خسارات دادرسی وکیل خواهان جهت ابطال را با ۲ سبب ذکر کرده 1. شرط مندرج در قرار داد با 

این مضمون ) توضیحا چنانچه چک دوم مورخه 5 / 11 / 93 در موعد مقرر پاس نشود فروشنده 

می تواند معامله را فسخ نماید و بعد از فروش واحد به شخص ثالث مبلغ های داده شده توسط 

خریدار را عودت می نماید ( شرط خیار است و تعیین مدت در شرط خیار از ارکان آن است و عدم 

ذکر مدت سبب بطان شرط و بیع می شود ) ماده ۴01 قانون مدنی ( ۲- در محل هنوز آپارتمان 

اینکه موضوع معامله مشخص نمی باشد موضوع معامله مشمول قانون  بر  ساخته نشده و عاوه 

پیش فروش آپارتمان می باشد که در ما نحن فیه مبایعه نامه تنظیمی بر خاف قانون پیش فروش 

ساختمان تنظیم گردیده و مخدوش و باطل است الزم به ذکر است که در قانون مدنی از نقطه نظر 

مهلت اجرای خیار ۲ نوع خیار وجود دارد الف – خیارهایی که مدت اجرای آن معین است مثل خیار 

حیوان یا مجلس و خیار شرط که در خیار شرط وفق ماده 399 قانون مدنی مدت خیار باید معین 

باشد ب – خیارهایی که بعد از تحقق و علم آن اعمال خیار فوری است مثل غبن و عیب و نیز خیار 

تخلف شرط به رغم نظر وکیل خواهان شرط مندرج در قرار داد با مضمون بیان شده شرط خیار نمی 

باشد زیرا در آن نیامده که برای طرفین یا یکی از آنها برای مدتی حق خیار باشد بلکه انجام فعلی 

بر خریدار در سر رسید معینی شرط شده است که در صورت عدم تحقق شرط ) کارسازی چک ( در 

سر رسید معین برای مشروط له ) فروشنده ( حق فسخ بوجود می آید که اعمال این حق مشمول 

فوریت عرفی می باشد فلذا عدم تعیین زمان خلل به شرط مزبور وارد نمی آورد و در مورد مشخص 

نبودن موضوع معامله باتوجه به مفاد قرار داد موضوع قرار داد مشخص است و خریدار ساختمانی را 

پیش خرید کرده و نوعا چنین قراردادهای نافذ و صحیح می باشد و در مورد عدم رعایت تشریفات 

قانون پیش فروش ساختمان اگر چه از جمله تشریفات قانون مذکور تنظیم سند رسمی است لیکن 

توافق طرفین در باب تهعد فروشنده به انتقال مالکیت را از اعتبار نمی اندازد و حد اکثر سبب عدم 

شمول احکام قانون مزبور بر رابطه طرفین می شود و طرفین از امتیازات قانون مذکور بی بهره می 

مانند لیکن توافق آنها در حد تراضی آنان موثر و نافذ است دادگاه مستندا به مواد 10 و ۲19 و مفهوم 

ماده  ۲39 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد . / پ 

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علی رئیسی – شماره : 17۸65 / م الف

آگهی ابالغ 
شماره نامه : 95101103601003۴0   شماره پرونده : 95099۸03601006۸7   شماره بایگانی شعبه : 

95070۴   تاریخ تنظیم : 10 / 06 / 1395   پیوست : - نظر به اینکه متهم هوشنگ بارانی و بهزاد 

سعیدی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 95070۴ ب ۲۲ به اتهام ایراد ضرب و جرح و توهین 

بواسطه  احظاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت  قاسمعلی کریمی  آقای  ( حسب شکایت  فحاشی   (

معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده که بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی در شعبه ۲۲ باز پرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

 حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد

 شد .

محمود سعادت – بازپرس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – مجتمع قضایی شماره 

دو – شماره : 17۸31 / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     1395  /  06  /  09  : تنظیم  تاریخ     9509970361700۸30  : دادنامه  شماره 

95099۸036170009۲   شماره بایگانی شعبه : 950103 خواهان : آقای محمد علی سلیمانی فرزند 

غامعلی به نشانی اصفهان – خیابان امام خمینی – دهنو – کوچه شهید مسلم مرادی – درب طوسی 

رنگ – منزل سوم – کد پستی : ۸1۸91۸5۸66   خوانده : آقای محمد علی شفیعی فرزند رضا به 

نشانی مجهول المکان   خواسته ها : 1. مطالبه خسارت دادرسی   ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   

3. مطالبه وجه چک   ۴. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدرو رای می نماید 

رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای محمد علی سلیمانی به طرفیت آقای محمد علی شفیعی به 

خواسته مطالبه مبلغ ۲30000000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۴51۴۴۴ و گواهی عدم 

پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی دادگاه بدوا نظر به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 6 / 6 / 95 این دادگاه دعوی 

خود را در قسمت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسترد نموده است فلذا مستندا به بند ب ماده 

107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد  دعوی دعوی خواهان را در قسمت اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی صادر و با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت 

بر اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه 

حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به 

نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 19۸ ، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و موا د310 و 313 

قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۲30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7۲00000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه 

و خسارت تادیه وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ) 9 / 

۸ / ۸9 ( لغایت هنگام پرداخت در حق خواها ن صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد/.

 – اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس   – حاجیلو   مهدی 

شماره : 17۸36 / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     13۸9  /  10  /  ۲3  : تنظیم  تاریخ     ۸909970350۲01۴56  : دادنامه  شماره 

۸9099۸0350۲007۸1   شماره بایگانی شعبه : ۸90۸03   خواهان : سازمان جهاد کشاورزی استان 

ناصر  : آقای  به نشانی خ هزار جریب – سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان   خوانده  اصفهان 

غضنفری    به نشانی مجهول المکان    خواسته : مطالبه وجه چک    گردشکار : دادگاه با عنایت 

به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بطرفیت خوانده آقای 

ناصر غضنفری به خواسته مطالبه مبلغ 3۴ / 39۴ / 15۲ ریال وجه 7 فقره چک به شماره های 

به  نظر  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  احتساب هزینه  با  بانک ملت  الی 53601۴ عهده   53600۸

دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چکها صادره از ناحیه 

بانک محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و 

اینکه خوانده با اطاع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 

دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه 

با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 31۲ قانون 

تجارت و مواد 19۸ و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و 

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

خوانده را به پرداخت مبلغ 3۴ / 39۴ / 15۲ ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 6۸7 / 900 ریال 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید چکها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم 

می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و 

به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه است و پس از آن ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ قابل واخواهی در همین دادگاه است و 

پس از آن ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی است . / ح

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – رفیعی – شماره : 17۸۴7 / م الف

تمجید یک سایت یونانی از انصاری فرد و شجاعی
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دیــواری رنگارنــگ، چنــد میــخ و شــعار »نیــاز داری 
بــردار، نیــاز نــداری بــذار«، کلمــات مهربانــی کــه در 
ــی  ــر مهربان ــا نمایانگ ــده اند ت ــف ش ــم ردی ــار ه کن
ــی  ــی باق ــوار مهربان ــاال از دی ــه ح ــا آنچ ــند؛ ام باش
مانــده اســت، لباس هایــی اســت منــدرس، پخــش 

ــچ. ــن و دیگــر هی ــا روی زمی و پ
 ســال های گذشــته بــود کــه بــا شــروع فصــل 
مهمانی هــا  مجــازی،  فضــای  در  مــردم   پاییــز، 
ــتری  ــاب بیش ــب و ت ــتانه، ت ــای دوس و گفت وگوه
داشــتند تــا دیوارهــای مهربانــی رونــق داشــته باشــد 
ســرما  فصــل  در  نیازمنــدان  و  بی خانمان هــا  و 
بــا مهربانــی مــردم، هــم جسم هایشــان و هــم 
ــم  ــک داری ــد ش ــر چن ــود؛ ه ــرم ش ــان گ قلب هایش
ــد  ــراد نیازمن ــت اف ــه دس ــا ب ــن لباس ه ــا ای ــه آی ک
ــای  ــن روزه ــوال ای ــال و اح ــه؛ ح ــا ن ــید ی می رس
ــی ای  ــی دارد. فراموش ــت از فراموش ــا، حکای دیواره
کــه نمــاد ضعــف در ســازماندهی یــک پویــش 

ــت. اس
ــه  ــود ک ــترده ای ب ــان گس ــی، جری ــای مهربان دیواره
خیلــی زود در همــه  شــهرهای ایــران، خصوصــا 
ــت  ــترش یاف ــان، گس ــهر اصفه ــف ش ــق مختل مناط
داد؛  رواج  مــردم  میــان  را  بخشــش  فرهنــگ  و 
ــگ  ــا رن ــردم ب ــه م ــهر ک ــطح ش ــی در س مکان های
ــی  ــی مهربان کــردن آن و نوشــتن شــعار پویــش مل
وســایل بــدون اســتفاده خــود را کــه بیشــتر لبــاس 

ــا  ــتند ت ــه می گذاش ــه هدی ــدان ب ــرای نیازمن ــود، ب ب
ــد.  ــتفاده کنن ــا اس آن ه

ثابــت کردنــد  جهــان  تمــام  بــه  ایــران  مــردم 
انســانیت زنــده اســت و فرهنــگ زنــده و پویاســت 
ــا  ــروی آن ه ــظ آب ــن حف ــوع ضم ــه همن ــک ب  و کم
یکــی از توصیه هــای دینــی اســت کــه از دیربــاز 
 در فرهنــگ ایرانیــان جــای خــود را بــاز کــرده

 است.

   حال و احوال دیوارهای مهربانی
ــی  ــوال مهربان ــال و اح ــا، ح ــن روزه ــفانه ای متأس
ناخــوش اســت و شــاهد دیوارهــای نامهربانــی 
اســت  لباســی  هــر  از   هســتیم کــه گاه خالــی 
و فقــط بــا یــک جملــه زینــت داده شــده یــا 
ــی  ــراف آن خودنمای ــاره در اط ــه و پ ــای کهن لباس ه
ــای  ــه میخ ه ــا را ب ــی آن ه ــی حت ــه کس ــد ک می کن
فرورفتــه در دل دیوار هــا آویــزان نکــرده اســت. 

چــه شــد کــه ایــن تــب تنــد بــه یکبــاره ســرد شــد 
ــن  ــه ای ــی ب ــد حت ــت نمی کن ــی رغب ــر کس و دیگ

دیوار هــا نگاهــی بینــدازد.
ــردم  ــت م ــازمانی از خاقی ــاد و س ــچ نه ــی هی وقت
پدیــده ای  شــاهد  نکنــد،  حمایــت  جامعــه اش 
ــرش  ــه عم ــی ک ــای مهربان ــون دیواره ــتیم چ هس
ــه دیوارهــای  ــه اســت. درســت اســت ک ــان یافت پای
مهربانــی طرحــی کامــا مردمــی بــود، امــا بــه 
نظــارت جــدی مســئوالن نیــاز داشــت. شــاید هنــوز 
دســت های نیازمنــدی منتظــر مــا هســتند تــا دوبــاره 
 ایــن پویــش را زنــده کنیــم؛ ولــی این بــار بــا تقویــت

فرهنگ ســازی  و  دولتــی  دســتگاه های   حمایــت 
و سازماندهی این طرح های خداپسندانه.

 کمــک بــه نیازمنــدان یــک جامعــه، حرکــت زیبایــی 
اســت کــه ســبب همدلــی و وحــدت در میــان 
ــا  ــه ب ــت ک ــده آن اس ــود و بیان کنن ــان می ش مردم
ــاز هــم کمــک   وجــود صنعتــی شــدن یــک شــهر، ب
ــدنی  ــای فراموش نش ــاندن از دغدغه ه ــاری رس و ی
ــت  ــام اس ــه اتم ــتان رو ب ــت. تابس ــه اس آن جامع
و فصــل ســرما بــه زودی از راه می رســد. بیاییــد 
کارهــای مردمــی و خیرخواهانــه را حمایــت و بخــش 

ــم. ــم کنی ــدان را فراه ــای نیازمن ــی از نیازه کوچک
تمــام کوچــه  امیــد روزی کــه مهربانــی در   بــه 
ــه  ــود ک ــاد ش ــدر زی ــهرها آن ق ــای ش و پس کوچه ه
دیگــر نیــازی بــه دیوارهــای مهربانی نباشــد و عده ای 
 از سوءاســتفاده گران نیــز همــگام بــا جامعــه شــوند 

و در این راه قدم مثبت بردارند.

حال و احوال این روزهای دیوارهای مهربانی

دیوارهایی که نامهربان شدند

ــه عمومــی ناجــا گفــت: آن دســته  رئیــس ســازمان وظیف
از مشــموالن غایبــی کــه پیامــک تعییــن تکلیــف خدمتــی 
دریافــت کرده انــد، همچنــان فرصــت ثبــت درخواســت 
خــود را در دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس 

ــد.  +۱۰( دارن
ــیار  ــراد بس ــت: اف ــادات گف ــد صدرالس ــید حمی ــردار س س

زیــادی پیامک هایــی مبنــی بــر تعییــن 
تکلیــف وضعیــت خدمتی شــان از ســوی 
دریافــت  عمومــی  وظیفــه  ســازمان 
ــه  ــد ب ــراد می بای ــن اف ــه ای ــد ک کرده ان
ــی  ــک انتظام ــات الکترونی ــر خدم دفات
وضعیــت  و  مراجعــه   )۱۰+ )پلیــس 

ــد.  ــخص کنن ــود را مش ــت خ خدم
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت درخواســت ها 
در دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی 

همچنــان ادامــه دارد، گفــت: متقاضیــان می تواننــد بــا 
ــه ایــن دفاتــر بــرای ثبــت درخواســت معافیــت  مراجعــه ب
از خدمــت، طــرح جریمــه مشــموالن غایــب یــا اعــزام بــه 
ــه داد:  ــادات ادام ــردار صدرالس ــد. س ــدام کنن ــربازی اق س

ــا  ــد ب متقاضیــان طــرح جریمــه مشــموالن غایــب نیــز بای
ــف مشــموالن  ــن تکلی ــرای تعیی ــه ب ــی ک ــه فرصت توجــه ب
غایــب و تمدیــد آن تــا ۲۰ شــهریورماه بــه وجــود آمــده برای 

ــد. ثبــت درخواســت خــود اقــدام کنن
 وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه گروهــی از مشــموالن غایب 
درخواســت ثبت نــام در طــرح مذکــور را دارنــد، اوایــل مهــر 
ــام جریمــه  ــه بعــدی زمــان ثبت ن مرحل
مشــموالن غایــب اعــام می شــود؛ امــا 
ــف  ــن تکلی ــک تعیی ــه پیام ــانی ک کس
ــه  ــد ب ــده، می بای ــال ش ــان ارس برایش
ــی  ــک انتظام ــات الکترونی ــر خدم دفات
وضعیــت  و  مراجعــه   )۱۰+ )پلیــس 
کننــد.  مشــخص  را  خــود  خدمــت 
ــتخدام  ــع اس ــزود: من ــادات اف صدرالس
 دولتــی و خصوصــی، اخــذ گذرنامــه 
کــه  اســت  مــواردی  از  و...  بانکــی  خدمــات  ارائــه 
مشــموالن غایــب بــا محدودیــت مواجــه می شــوند و 
ــخت  ــا س ــر آن ه ــی را ب ــذر زندگ ــت گ ــن اس ــی ممک  حت

کند.

فرصت سازمان وظیفه عمومی به مشموالن غایب
رئیــس ســازمان ســنجش وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره 
چرایــی حــذف نشــدن کنکــور در ســال های آتــی توضیــح داد 
و گفــت: در هــر صــورت حداکثــر ۱۵ درصــد رشــته محل های 

دانشــگاهی در ســیطره کنکــور باقــی خواهــد مانــد. 
عبدالرســول عمــادی دربــاره انتقادهایــی کــه بــار دیگــر 

بــه کنکــور و لــزوم حــذف آن مطــرح 
ــه  ــا آگاه هســتید ک ــت: قطع می شــود، گف
بســیاری از رشــته محل های دانشــگاهی از 
ــگاه آزاد  ــل دانش ــده اند؛ مث ــور، آزاد ش  کنک
پیــام نــور، دانشــگاه های غیرانتفاعــی و 
حتــی بعضــی از رشــته های دانشــگاه های 
خــود  دوم  نوبــت  در  به ویــژه  دولتــی، 
ایــن  بــه  ایــن  آزاد هســتند.  از کنکــور 
می تواننــد  داوطلبــان  کــه  معناســت 

ــازمان  ــا س ــگاه ی ــود دانش ــد؛ خ ــه دهن ــان را ارائ کارنامه ش
ســنجش بررســی و ســپس اعــام می کنــد کــه ایــن افــراد 
وارد دانشــگاه شــوند و تحصیــل کننــد؛ امــا مســئله جایابــی 

ــرای یــک صندلــی دانشــگاه  پیــش می آیــد کــه می بینیــد ب
۳۰ یا ۴۰ نفر متقاضی با هم رقابت می کنند. 

ــی اگــر کنکــور سراســری هــم  ــر اینکــه حت ــد ب ــا تأکی وی ب
بگذارنــد فیلتــر  بایــد  دانشــگاه ها   حــذف شــود، خــود 

ــه  ــی و البت ــون داخل ــک آزم ــد ی ــال بای ــور مث ــه ط ــزود: ب اف
چــرا  ببیننــد؛  تــدارک  ســخت تر 
کــه امتحانــاِت مــدارس از آنجــا کــه 
ــورت  ــی ص ــوای معین ــک محت ــق ی طب
ــخت  ــد س ــدی می توان ــا ح ــرد ت می گی
دانش آمــوزان  اگــر  یعنــی  باشــد؛ 
درســی  کتاب هــای  و  برونــد  همــه 
اینکــه  احتمــال  بخواننــد  خــوب  را 
 همــه آن هــا نمــرات خوبــی بگیرنــد

ــا  ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــت؛ ب ــاد اس زی
بلکــه  ایجــاد کنیــم،  رقابــت  آن هــا  بیــن  نمی خواهیــم 
ــه  ــاد گرفت ــی را ی ــوای معین ــک محت ــا ی ــم آن ه  می خواهی

باشند.

 اخذ ویزیت دوباره برای دیدن 
آزمایش بیماران، قانونی است؟

ــر بهداشــت  معــاون درمــان وزی
در پاســخ بــه اینکــه آیا پزشــکان 
مجازنــد کــه بــرای مشــاهده 
و  آزمایش هــا  نتایــج 
تصویربرداری هایــی کــه بــرای 
ویزیــت  می نویســند،  بیمــار 
ــت:  ــد، گف ــت کنن ــاره دریاف دوب
ــه  ــت اولی ــه ویزی ــان روز ک ــر در هم ــه اگ ــرد ک ــد توجــه ک بای
بــرای بیمــار انجــام می شــود، بیمــار بــرای نشــان دادن نتایــج 
 آزمایــش و تصویربــرداری اش بــه پزشــک مراجعــه کنــد

ــد  ــر محم ــود. دکت ــاره نمی ش ــت دوب ــت ویزی ــامل پرداخ ش
ــرداری در  ــا تصویرب ــش ی ــر آزمای ــه اگ ــزود: البت ــی اف آقاجان
روزهــای بعــد انجــام شــود و نتیجــه آن در روزهــای دیگــری 
آورده و عــاوه بــر ایــن بــه معاینــه یــا اقــدام درمانــی جدیــدی 
ــاره  ــت دوب ــق ویزی ــامل ح ــد ش ــود، می توان ــر ش ــم منج ه
باشــد. آقاجانــی بــا بیــان اینکــه بنابرایــن وجــود هر دو شــرط 
بــرای دریافــت حــق ویزیــت دوبــاره الزم اســت،   گفــت: البتــه 
ــد و  ــی می کنن ــاران همراه ــا بیم ــا ب ــکان م ــیاری از پزش بس
حتــی اگــر دیــدن نتیجــه آزمایــش منجــر بــه اقــدام درمانــی 

جدید هم بشود، حق ویزیت را دریافت نمی کنند.

 سالمت جنسی 
جایی در محتوای درسی ندارد

ــامت  ــای س ــوزش و ارتق ــص آم ــی، متخص ــارا زارع ــر س دکت
ــی مباحــث  ــه ایران ــه نظــر می رســد در جامع ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــتند، گف ــو هس ــوع و تاب ــی ممن ــامت جنس ــه س ــوط ب مرب
ــائل  ــن مس ــاره ای ــت درب ــر اس ــه بهت ــده ک ــا ش ــه الق این گون
صحبــت نشــود و متأســفانه چنیــن مباحثــی اصــا در محتــوای 
ــی  ــارا زارع ــر س ــدارد. دکت ــان ن ــراز و بی ــرای اب ــی ب ــی جای درس
ــه  ــب ب ــی اغل ــتفاده جنس ــان سوء اس ــه قربانی ــان اینک ــا بی ب
دلیــل تــرس از فاش ســازی، متحمــل آســیب شــده و ســکوت 
اختیــار کرده انــد، گفــت: ریشــه شــکل گیری ایــن ســکوت 
ــر  ــردی، در عناص ــناختی ف ــل روان ش ــر عوام ــاوه ب ــد ع را بای
فرهنگی اجتماعــی شــکل دهنده رفتــار ســکوت جســت وجو 
کــرد. ایــن مســئله ای اســت کــه در جامعــه خودمــان بــا 
آن بیگانــه نیســتیم. وی افــزود: مســتندات زیــادی نشــان 
 می دهــد از مهم تریــن مؤلفه هایــی کــه عــاوه بــر »تــرس« 
ــدم  ــر ع ــد ب ــان( می توان ــژه در زن ــن« )به وی ــه گفت ــارت ن و »مه
مباحــث  باشــد،  تأثیرگــذار  اطاعــات جنســی   به کارگیــری 
ــدم درک  ــن ع ــت. همچنی ــی اس ــی و اجتماع ــل فرهنگ و عوام
درســت و تمایــز قائــل شــدن دربــاره بعضــی مفاهیــم در آموزش 
ــت«  ــتن«، »صمیمی ــت داش ــون »دوس ــی همچ ــواد جنس  س
و »لمــس کــردن« در زمینــه حریــم شــخصی، به ویــژه در 
ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ــامت جنس ــواد س ــر روی س ــودکان، ب ک

کوتاه از جامعه 

 مدیر کل آموزش وپرورش استان اصفهان خبر داد:
 شروع رسمی سال جدید تحصیلی 

از سوم مهر ماه
آموزش وپــرورش  کل  مدیــر 
شــروع  از  اصفهــان  اســتان 
رســمی ســال جدیــد تحصیلــی 
ــر داد. در  از ســوم مهــر مــاه خب
جلســه  ششــمین  حاشــیه 
آموزش وپــرورش  شــواری 
اســتان اصفهــان کــه بــه منظــور 
هماهنگــی مســئوالن برگــزار شــد، مدیــر کل آمــوزش و 
ــؤاالت  ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس پ
مدیــران مــدارس دربــاره همزمانــی ۳۱ شــهریورماه بــا روز رژه 
نیروهــای مســلح و جشــن شــکوفه ها کــه هــر ســاله یــک 
روز قبــل از آغــاز رســمی ســال جدیــد تحصیلــی انجــام 
برقــرار  آموزش و پــرورش  وزارت  بــا  مکاتباتــی  می شــد، 
ــر ایــن اســاس مقــرر شــد روز جشــن  کردیــم. وی گفــت: ب
ــهریورماه  ــته در ۳۱ ش ــال های گذش ــد س ــه مانن ــکوفه ها ب ش
ــه همزمانــی ایــن ۲ روز  ــا توجــه ب برگــزار شــود؛ همچنیــن ب
بایــد هماهنگی هــای الزم جهــت ســاماندهی ترافیــک شــهر 
ــزود:  ــا اف ــد. قائدی ه ــش نیای ــا مشــکلی پی ــام شــود ت انج
ایــن وزارتخانــه شــروع آغــاز رســمی ســال جدیــد تحصیلــی را 
ســوم مهرمــاه اعــام کــرد و بــر ایــن اســاس، تمــام مــدارس 

کشور در این روز بازگشایی خواهند شد.

عامل تشدید »طالق عاطفی« چیست؟
یــک پژوهشــگر مســائل اجتماعــی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــده  ــود آم ــا به وج ــی خانواده ه ــبک زندگ ــه در س ــی ک تغییرات
ــن  ــان زوجی ــی در می ــاق عاطف ــی، ط ــاق قانون ــر ط ــاوه ب ع
ــرات  ــن تغیی ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــه پی ــیاری در جامع ــود بس نم
ســبک زندگــی در خانواده هــا باعــث شــکاف بیــن آن هــا 
مجــازی  شــبکه های  از  نادرســت  اســتفاده  اســت؛   شــده 
ــک  ــه در ی ــن ک ــان زوجی ــا در می ــده ت ــث ش ــی باع و اجتماع
خانــه و در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد، فاصلــه ایجــاد 
ــودن در  ــر ب ــش همس ــه نق ــود، ب ــردی خ ــوزه ف ــه ح ــود و ب ش
چارچــوب محیــط خانــواده کمتــر توجــه کننــد؛ افــرادی کــه قصــد 
ــود  ــای خ ــرا معیاره ــردی تعقل گ ــا رویک ــد ب ــد، بای ازدواج دارن
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــتیانی خاطرنش ــد. آذر رش ــرار دهن ــر ق را مدنظ
فرهنگ ســازی کراهــت طــاق از چنــد جنبــه بایــد اقــدام صــورت 
ــه  ــق مدرس ــه از طری ــه جامع ــانی ب ــوزش و اطاع رس ــرد: آم گی
دانشــگاه، رســانه و نهادهایــی کــه متولــی آمــوزش هســتند؛ باید 
ــا  ــد ت ــال دهن ــوزش و انتق ــن را آم ــی زوجی ــای ارتباط مهارت ه
ــه  جــای طــاق، راه حل هــای  ــا مشــکات ب ــه ب ــراد در مواجه اف
مناســبی بیندیشــند؛ اصــاح شــیوه همســرگزینی، به ویــژه 
بــرای دختــران و مشــورت بــا والدیــن بــرای انتخــاب همســر از 

ــر اســت. ــی اســت کــه در کاهــش طــاق مؤث عوامل

آخرین اخبار از برگزاری کنکور در سال 96اخبار کوتاه

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱۳9۵  /  ۰۳  /  ۲9  : تنظیم  تاریخ     9۵۰997۰۳6۱7۰۰۴۱۴  : دادنامه  شماره 

آقای محمود حسینی هرندی   : : 9۴۰۰۵9   خواهان  بایگانی شعبه  9۴۰998۰۳6۱7۰۰۰۵۱   شماره 

فرزند آقا محمد به نشانی اصفهان – بازار – دروازه اشرف – پاساژ داوودی – پاک ۱۱    خوانده : 

آقای ابراهیم یعقوبیان     به نشانی : مجهول المکان    خواسته ها : ۱. مطالبه وجه چک   ۲. اعسار 

از پرداخت هزینه دادرسی    ۳. مطالبه خسارات دادرسی   ۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه    دادگاه 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : 

رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای سید محمود حسینی هرندی فرزند آقا محمد به طرفیت آقای 

ابراهیم یعقوبیان فرزند نجات اله به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر خوانده در تحویل بیع 

شامل ۲9۲9۰ یارد پارچه وال هندی و چادری اندونزی به مدت شش ماه و مطالبه خسارت ناشی 

از قاچاق بودن 6۲ طاقه از پارچه های مورد معامله شامل ) 9۴۰ / ۴۴۱ / ۴۰ ( ریال ثمن معامله و 

مبلغ ) 9۴۰ / ۴۴۱ / ۴۰ ( ریال جریمه پرداختی به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت خوانده 

به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9۲۰۰۰۱۱9۰ مورخ ۵ / 8 / 9۲ صادر ه از شعبه ۲۴ دادگاه 

به  استناد  با  توضیح که خواهان  بدین  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  اصفهان  حقوقی 

شهادت شهود و تصویر چکهای شماره 8۱6۵9۵ مورخ ۱۲ / ۱۲ / 8۵ و 8۱6۵9۴ مورخ ۱7 / ۱۲ / 

8۵ مستند دادنامه استنادی که از سوی خواهان در وجه خوانده به ترتیب با قید اینکه چک ) ۰۰۰ / 

۰۰۰ / 7۰ ( ریالی بابت خرید وال هندی و چک ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ( ریالی بابت گمرکی صادر گردیده 

و همچنین مفاد دادنامه قطعی شماره 87 مورخ ۱9 / ۱۰ / 86 صادره از شعبه ۲7 قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی استان تهران که طی آن خواهان به اتهام قاچاق 6۲ طاقه پارچه به لحاظ عدم تطابق 

برگ سبز ارائه شده به پرداخت مبلغ ) 9۴۰ / ۴۴۱ / ۴۰ ( ریال به عنوان جزای نقدی و همچنین 

ضبط کاالی مکشوفه محکوم شده است و همچنین مفاد دادنامه مورد استناد که بر اساس آن خواند 

ه با انتقال دو فقره چکهای مذکور به شخص ثالث به نام آقای سعید علی خاصی منجر به محکومیت 

خواهان به پرداخت مبلغ  ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱7۰ ( ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی 

شده است و اخیرا با صدرو رای تصحیحی شماره 9۵۰۰۰۲79 مورخ ۲۱ / ۲ / 9۵ صادره از شعبه ۲۴ 

دادگاه حقوقی اصفهان خواهان محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعامی از 

سوی بانک از تاریخ سر رسید ) ۱۵ / ۱۲ / 8۵ ( لغایت وصول محکوم به در حق دارنده فعلی چکهای 

از سوی کارشناس  به کارشناس  امر  ارجاع  قرار  با صدور  است که  علی خاصی گردیده  آقای سعید 

منتخب دادگاه میزان خسارات وارده به خواهان ناشی از تاخیر خوانده در تحویل بیع شامل ۲9۲9۰ 

یارد پارچه مورد معامله طرفین و خسارت ناشی از قاچاق بودن 6۳ طاقه پارچه مجموعا ) 9۴۰ / ۴9۲ 

/ ۱۳۳ ( ریال تعیین شده است که با اباغ وصول نظریه کارشناسی مصون از اعتراض طرفین باقی 

مانده است علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد چک شماره 8۱6۵9۴ 

مورخ ۱7 / ۱۲ / 8۵ و تصریح صورت گرفته در متن آن چک مذکور به مبلغ ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ( ریال 

از سوی خواهان در وجه خوانده آقای ابراهیم یعقوبیان بابت حقوق گمرکی صادر گردیده و خوانده 

دلیلی بر پرداخت حقوق گمرکی ارائه و اقامه ننموده است و همین امر موجب گردید تا بر اساس مفاد 

دادنامه شماره 87 مورخ ۱۱ / ۱۰ / 86 صادره از شعبه ۲7 قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان 

تهران به لحاظ عدم مطابقت برگ سبز ارائه شده با 6۲ طاقه پارچه ضبط حسب نظریه کمیته فنی 

گمرک جنوب تهران 6۲ طاقه پارچه مکشوفه قاچاق تشخیص داده شده لذا به جهت عدم پرداخت 

حقوق گمرکی از سوی خوانده وی مستحق دریافت وجه چک شماره 8۱6۵9۴ مورخ ۱7 / ۱۲ / 8۵ 

و همچنین مبلغ 9۴۰ / ۴۴۱ / ۴۰ ریال از چک شماره 8۱6۵9۴ مورخ ۱۵ / ۱۲ / 8۵ و یا انتقال آنها 

به شخص ثالث ) آقای سعید علی خاصی ( نبوده است لذا با عنایت به اینکه خوانده علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است و در قبال دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به 

عمل نیاورده است با در نظر گرفتن نظریه مصون  از اعتراض کارشناس منتخب دادگاه دعوی خواهان 

را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد ۵۲۲ و ۵۱۵ و ۱98 قانو ن آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ 

و ۱ قانون مسولیت مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ )۰۰۰ / 6۵۱ / ۵۵ ( ریال بابت خسارت ناشی از 

تاخیر شش ماهه خوانده در تحویل مبیع  و مبلغ  ) 9۴۰ / ۴۴۱ / ۴۰ ( ریال بابت جریمه پرداختی 

به سازمان تعزیرات حکومتی و مبلغ ) 9۴۰ / ۴۴۱ / ۱۴۰ ( ریال از اصل محکوم به موضوع دادنامه 

شماره 9۲۰۰۰۱۱9۰ مورخ ۵ / 8 / 9۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی اصفهان و به همین نسبت از 

خسارات دادرسی مقرر در آن دادنامه و همچنین خسارت تاخیر تادیه آن مقرر در دادنامه تصحیحی 

شماره 9۵۰۰۰۲79 مورخ ۲۱ / ۲ / 9۵ صادره از آن دادگاه بابات اصل خواسته و مبلغ ) ۰۰۰ / ۴9۰ / 

۴ ( ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم و نسبت به ما بقی خواسته خواهان 

به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان مستندا به ماده ۱97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی 

حقی خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

 واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد . / م . ن .

مهدی حاجیلو – رییس شعبه ۲8 دادگاه حقوقی اصفهان – شماره : ۱78۳7 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 9۵ – ۲89    مرجع رسیدگی : شعبه ۲۴ شورای حل اختاف اصفهان شماره دادنامه 

: ۵97   مورخ : 8 / 6 / 9۵   خواهان : ناصر نصر اصفهانی   اصفهان خ طالقانی کوچه علیقلی بیک 

بن بست رخشان پ ۱ / ۴7    خواندگان : ۱. سهیا ۲. روح ا... ۳. مهدی ۴. ابراهیم ۵. اقدس شهرت 

همگی خلیلی نوگورانی 6. اشرف زمانی فروشانی    همگی مجهول المکان   خواسته : تخلیه فوری 

و مطالبه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵6 ریال بابت ۲۳ ماه اجاره معوقه از تاریخ ۲۰ / 6 / 9۳ روزانه به مبلغ ۰۰۰ / 

۱۰۰ ریال    گردشکار: به تاریخ 7 / 6 / 9۵ شعبه ۲۴ شورای حل اختاف به تصدی امضاء کننده زیر 

تشکیل است پرونده کاسه  9۵ – ۲89 مفتوح و تحت نظر می باشد شورا با ماحظه اوراق پرونده و 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای شورا 

در خصوص دعوی ناصر نصر اصفهانی به طرفیت سهیا – روح اله – مهدی – ابراهیم – اقدس شهرت 

همگی خلیلی نوگورانی وراث مرحوم رمضانعلی خلیلی گورتانی  و اشرف زمانی فروشانی به خواسته 

فسخ قرار داد و تخلیه یک باب آپارتمان به نشانی اصفهان خ طالقانی کوچه علیقلی بیک کوی بنفشه 

پ ۱۳۳ و مطالبه اجور معوقه و ... به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی با عنایت به قرار داد اجاره 

ارائه شده توسط خواهان و احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان واینکه خوانده دفاع موثر ی مبنی 

بر برائت ذمه خود ارائه ننموده خواسته خواهان ثابت تشخیص داده می شود و شورا به استناد قانون 

روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳76 و مواد ۱98 و ۵۱9 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر فسخ 

قرار داد اجاره و تخلیه یک باب مسکونی به نشانی فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 

چهار میلیون ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ ( ریال بابت اجور  معوقه تا تاریخ ۲۰ / 6 / 9۳ و اجرت المثل ایام تصرف 

روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ ۲۱ / 6 / 9۳ لغایت تاریخ اجرای حکم و مبلغ یک میلیون و نهصد و 

سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید خواهان نیز 

موظف به استرداد مبلغ ودیعه دویست و ده میلیون ریال چکهای امانی خوانده می باشد رای صادره 

غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 قاضی شعبه ۲۴ شورای حل اختاف اصفهان – حسین گازری – شماره : ۱779۲ / م الف 

دادنامه
کاسه پرونده اصلی : 9۵ / ۱۰۰   شماره دادنامه : ۵7۴      مورخ : 8 / 6 / 9۵   تاریخ رسیدگی 

: -   مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۳9  شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : مجتبی برزگر   به 

نشانی : خ حکیم نظامی چهارراه حکیم نظامی مجتمع پارسیان طبقه ۵ واحد ۱9   خوانده : ۱- حمید 

اعتمادی   ۲- مجید بلدی    به نشانی : هردو مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه ۲ فقره چک   

به تاریخ ۲ / 6  / 9۵ شعبه ۳9 شورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل پرونده 

کاسه مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.

رای شورا 

در خصوص دعوی مجتبی برزگر به طرفیت حمید اعتمادی – مجید بلدی به خواسته مطالبه مبلغ 

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ریال موضوع ۲ فقره چک به شماره 8۲۵۳۱8 – 8۲۵۳۱9 به انضمام هزینه دادرسی 

و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت 

بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ و اطاع در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 

ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 

۱98 – ۵۱۵ – ۵۱9 – ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

پنجاه میلیون ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ( ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و ده هزار 

ریال     ۰۰۰ / ۱۳۱۰ / ۱ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) 

۱ / ۲ / 9۵ ( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و پس از اتمام مدت مذکور ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد .

قاضی شعبه ۳9 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : ۱7789 / م الف 

دادنامه 
کاسه پرونده : 9۵ – ۳6۵ / ش ۲۵   شماره دادنامه : ۵۳9   مورخ : ۳۱ / ۵ / 9۵    تاریخ رسیدگی 

: -   مرجع رسیدگی : شعبه بیست و پنجم شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای امیر حسین 

زارعی    نشانی : اصفهان خ برازنده مجتمع مسکونی بهاران   بلوک C  طبقه ۳ واحد ۲   وکیل : -   

نشانی : -   خواندگان : ۱- آقای مجید قدیری    ۲- آقای رمضانعلی حکمی    نشانی : هردو مجهول 

المکان   وکیل : -   نشانی : -   خواسته : تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یکدستگاه 

مینی بوس بنز  به شماره انتظامی  7۴۲ ع ۲۳ ایران 7۱ مطلق خسارات قانونی مقدم بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 

۱۵۰ ریال    گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 

قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای امیر حسین زارعی فرزند مرتضی به طرفیت 

خواندگان ۱- آقای مجید قدیری فرزند محمود و ۲- آقای رمضانعلی حکمی فرزند مهراب به خواسته 

الزام به انتقال سند رسمی یکدستگاه مینی بوس به شماره انتظامی  7۴۲ ع ۲۳ ایران 7۱ و مطالبه 

خسارات قانونی مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال باتوجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه 

رسیدگی مبنی بر اینکه طبق قولنامه مورخ ۲8 / ۱۲ / 9۲ یکدستگاه مینی بوس بنز  به شماره انتظامی 

7۴۲ ع ۲۳ ایران 7۱ را از خوانده ردیف اول خریداری  وثمن آن را نیزکامل پرداخت نمودم و نامبرده 

نیز طبق قولنامه عادی در مورخ ۲8 / 8 / 89 مینی بوس موصوف را از خوانده ردیف دوم خریداری 

نموده است و لیکن تاکنون خواندگان نسبت به انتقال سند رسمی مورد معامله خودداری نموده اند 

و اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده 

اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض و پاسخ استعام انجام شده اند معاونت راهور 

طی نامه به شماره ۲۲7۴۲ / 6 / ۱۴۱۳   مورخ 8 / ۴ / 9۵ که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم 

دارد فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱9 و ۲۲۰ قانون مدنی و 

۱98 و ۵۱9 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دو م به حضور در دفتر ثبت 

اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه مینی بوس  بنز ۳۰9 مدل ۱۳۵6 به شماره انتظامی 7۴۲ 

ع ۲۳ ایران 7۱ به نام خواهان و خوانده ردیف دوم را از باب قاعده و پرداخت مستندا به ماده ۱98 و 

۵۱۵ و ۵۱9 قانون مذکور ۰۰۰ / 97۰ / ۱ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر و اعام می نمایدرای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد و پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شعبه ۲۵ شورای حل اختاف اصفهان – شماره : ۱779۱ / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱۳9۵  /  ۰6  /  ۰8  : تنظیم  تاریخ     9۵۰997۰۳6۱7۰۰8۲۵  : دادنامه  شماره 

9۴۰998۰۳6۱7۰۱۲۱۰   شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۳۲۴   خواهان : آقای مهران رهائی منش فرزند 

سهراب به نشانی اصفهان – خ سروش – روبروی آل خجند – کوی تحویلیان – پ ۱۴ – ط ۲   خوانده 

: آقای سید علیرضا موسوی فرزند عنایت اله به نشانی اصفهان – فلکه ماه فرخی – خ رزمندگان – 

جنب دبیرستان رضائیان – پ ۱    خواسته ها : ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  ۲. اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی  ۳. مطالبه خسارت دادرسی  ۴. مطالبه وجه چک  ۵. مطالبه وجه بابت ...    دادگاه 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید : 

رای دادگاه : 

خواسته  به  موسوی  علیرضا  سید  آقای  طرفیت  به  منش  رهائی  مهران  آقای  دعوی  خصوص  در 

 /  ۱۲  /  ۵ مورخ   ۵۲۵7۳۰ های  شماره  به  چک  فقره  سه  استناد  به  ریال   ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه 

عدم  های  و گواهینامه   9۴  /  ۱۱  /  ۴ مورخ   ۵۲۵7۳۳ و   9۳  /  ۱۲  /  ۱۳ مورخ   ۵۲۵7۳۲ و   9۳

 6۴78۲9 الی   6۴78۲۰ های  شماره  به  سفته  فقره   ۱۰ و  علیه  محال  بانک  از  صادره  آنها  پرداخت 

به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق  با توجه  تادیه دادگاه  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و  به 

اینکه  به  نظر  و  نماید  می  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان که  ابرازی  مستندات 

به  قبال دعوی خواهان  در  و دفاعی  ایراد  و  نگردیده  دادگاه حاضر  در  قانونی  اباغ  با وصف  خوانده 

عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱98 ، ۵۱۵ و ۵۲۲ 

 ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   ۳۱۳ و   ۳۱۰ مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵۱9 و 

بابت اصل خواسته  ریال  به پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰  به محکومیت خوانده  قانون صدور چک حکم 

وفق شاخص  تادیه  تاخیر  و خسارت  تعرفه  دادرسی طبق  عنوان خسارات  به  ریال   ۱97۰۰۰۰ مبلغ  و 

در  و  آنها  پرداخت  عدم  های  گواهینامه  صدور  تاریخ  از  چکها  وجه  مورد  در  مرکزی  بانک  اعامی 

پرداخت در حق  لغایت هنگام   )  9۴  /  ۱۱  /  ۱9 ( دادخواست  تقدیم  تاریخ   از  مورد وجه سفته ها 

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

نظر استان اصفهان  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید   این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 

می باشد / .

 – اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس   – حاجیلو   مهدی 

شماره  : ۱78۳8 / م الف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۰۵6۱ خواهان اکبر رنجکش وکیل نگین مائیان   دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه دو فقره چک )نسخه ثانی ضمیمه می باشد(  به طرفیت مرجان بزری  تقدیم نموده است 

.وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 9۵/8/8ساعت ۱۲ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 

ابتدای خیابان شیخ صدوق  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 

شمالی چهارراه نیکبخت  مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۱7۳9۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه 
شماره اباغیه : 9۵۱۰۱۰۰۳۵۴۵۰۳۱7۳   شماره پرونده : 9۵۰998۰۳۵۴۵۰۰۰۰۳   شماره بایگانی شعبه 

: 9۵۰۰۲6   تاریخ  تنظیم : ۱۰ / ۰6 / ۱۳9۵   پیوست : -    تجدید نظر خواه میاد خلجی فرزند صفر 

علی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت اسحاق فقیری فرزند محمد خان نسبت به دادنامه 

9۵۰997۰۳۵۴۵۰۰6۳۱ صادره از شعبه ۱۱9 دادگاه کیفری دو اصفهان تقدیم نموده که به علت مجهول 

المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

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

 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و نسبت به تبادل لوایح ظرف ده روز پس از انتشار اقدام 

نمایید.

الهام   -  ) ۱۱9 جزایی سابق   ( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۱۱9 دادگاه کیفری شعبه  دفتر  مدیر 

نامداری - شماره : ۱78۴۴ / م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱۳9۴  /  ۰۵  /  ۱9  : تنظیم  تاریخ     9۴۰997۰۳۵۲۰۰6۵7  : دادنامه  شماره 

9۳۰998۰۳۵۰۲۰۱۲۱۵   شماره بایگانی شعبه : 9۳۱۴۱۴  خواهان : سازمان جهاد کشاورزی استان 

اصفهان به نشانی اصفهان خ هزار جریب - سازمان جهاد کشاورزی استان    خوانده : آقای علیرضا 

میر کاظمی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان    خواسته ها :  ۱. مطالبه وجه سفته   ۲. مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه   گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بطرفیت خوانده علیرضا میر کاظمی 

فرزند ید اله به خواسته مطالبه مبلغ شصت و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست 

و هشتاد و هشت ریال وجه سفته به شماره 77۳۳۰۵ با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر سفته صادره از ناحیه محال علیه که 

اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با 

اطاع از دعوی مطروحه و خواهان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع 

موثر ی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب 

اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون تجارت و مواد 

۱98 و ۵۱۱۵ و ۵۱9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و قانون الحاق یک 

تبصره به ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به 

پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال 

بابت اصل خواسته و نیز مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  ) بعلت عدم واخواست سفته حسب مقررات مربوطه ( لغایت 

اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف 

است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای 

صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای 

 بوده و ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مر کز استان اصفهان 

می باشد .

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - محمد علی معقولی - شماره : ۱78۴9 / م الف

آگهی احضار
شماره درخواست : 9۵۱۰۴6۰۳6۳۰۰۰۰۱6   شماره پرونده : 9۵۰998۰۳6۳۰۰۰۰7۳   شماره بایگانی 

شعبه : 9۵۰۰7۴   تاریخ تنظیم : ۰9 / ۰6 / ۱۳9۵   پیوست : -    در پرونده کاسه 9۵۰۰7۴ شعبه 

۱۱ دادیاری داددسرای عمومی و انقاب اصفهان آقای مهدی چم سورکی فرزند اردشیر شکایتی علیه 

آقای لطیف بساطی وند فرزند عبداله دایر بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیام مطرح نموده است 

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

ماده ۱7۴ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مراجعه تا ضمن اعام نشانی 

کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد . در صورت عدم حضور دادسرا 

تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .

دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقاب اصفهان - مجتمع شماره یک - خامسی پور - شماره 

: ۱7868 / م الف
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 امام علی علیه السالم:

شهر رمضان شهر اهلل و شعبان شهر رسول اهلل و رجب 

شهرى.

رمضان، ماه خدا و شعبان، ماه رسول خدا و رجب، ماه 

من است.

شرح فروع کافی، ج 4 ، ص 14

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

32   ْC

28   ْC

32   ْC

33   ْC

17  ْC

12   ْC

18   ْC

21   ْC

۹۰ هزار حاجی در مدت ۱۴ سال جان 
باخته اند

روزنامه االخبار لبنان با انتشار اسناد فاش 

شده از وزارت بهداشت عربستان که 3121 

صفحه است، نوشت: اسناد فاش شده از 

اسامی قربانیا�ن که در موسم حج 14 سال 

گذشته جان باخته اند، نشان می دهد تعداد 

حجاج جان باخته به حدود 90 هزار حاجی 

می رسد.

آمار درز یافته نشان می دهد تعداد 

کشته های حج سال گذشته )1436 ه.ق( 

شان  بیش از 7000 هزار نفر است که بیش�ت

متعلق به مصیبت »منا« سپس »حادثه 

جرثقیل« بوده اند. مصیبت اینجا تمام 

نمی شود. در اسناد، نزدیک به 1600 نفر تحت 

عنوان »ناشناس« ذکر شده اند که یا نام شان 

یا ملیت شان یا برخی هر دو، مجهول است. 

فاجعه بارتر این است که به برخی با عبارت 

»تکه ها« یا »تکه های جمع شده« ]از بدن 

حجاج[ اشاره شده است. /فارس

حوادثگوناگون 

رنج شیطان
ــو  ــی گفــت: می خواهــم ت ــه حضــرت یحی شــیطان ب

را نصیحــت کنــم.
ــی  ــدارم؛ ول ــل ن ــن می ــود: م ــی فرم ــرت یحی حض
شــما  نــزد  مــردم  طبقــات  بدانــم  می خواهــم 

 . نــد نه ا چگو
ــته  ــه دس ــه س ــا ب ــر م ــردم از نظ ــت:  م ــیطان گف ش

می شــوند: تقســیم 
ــا  ــتند؛ از آن ه ــوم هس ــما معص ــد ش ــده ای مانن ۱( ع
 مأیوســیم و می دانیــم کــه نیرنــگ مــا در آن هــا اثــر

 نمی کند.
ــه  ــبیه ب ــا ش ــرای م ــس، ب ــم برعک ــته ای ه ۲( دس
توپــی هســتند کــه بــه هــر طــرف می خواهیــم 

نیــم. ا می گرد
۳( دســته ای هــم هســتند کــه از  رفتارشــان پیوســته 
رنــج می بریــم؛ زیــرا فریــب می خورنــد، ولــی از 
 کــرده خــود پشــیمان می شــوند و اســتغفار می کننــد 
و تمــام زحمــات مــا را بــه هــدر می دهنــد. بــار 
دیگــر کــه نزدیــک اســت موفــق شــویم،  آن هــا 
 دوبــاره بــه یــاد خــدا می افتنــد و از چنــگال مــا فــرار 

می کنند. 

 چگونه در اتاق یک هتل 
به وجود دوربین مخفی پی ببریم

ــد  ــه بای ــد، چگون ــل اقامــت داری ــک هت ــی در ی  وقت
اتــاق  در  مخفــی  دوربین هــای  وجــود  متوجــه 

ــوید؟ ش
ممکــن اســت بــدون اینکــه متوجــه شــوید از شــما 

عکــس گرفتــه شــود!
می شــوید،  وارد  هتــل  یــک  اتــاق  بــه  وقتــی 
ببندیــد.  را  پرده هــا  را خامــوش کنیــد،  چراغ هــا 
کنیــد فعــال  را  همراهتــان  گوشــی   دوربیــن 

بــا  نکنیــد.  روشــن  را  دوربیــن  فــاش  چــراغ 
اتــاق بچرخیــد. اگــر نقطــه قرمــزی  تلفــن دور 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــد، ب ــود دیدی ــن خ در دوربی
کــه دوربیــن مخفــی در آن اتــاق نصــب شــده 
ــی در کار  ــود، دوربین ــر نقطــه قرمــزی نب  اســت و اگ

نیست.

دستگیری هکر ۱۷ساله اصفهانی
ــه  ــدام ب ــود اق ــخصی خ ــایت ش ــه در س ــی ک نوجوان
آمــوزش هــک و نفــوذ بــه رایانه هــا و گوشــی های 
ــای  ــس فت ــان پلی ــط کارشناس ــرد، توس ــل می ک موبای

ــد.  ــتگیر ش ــایی و دس ــتان شناس اس
جهانگیــر  ســرهنگ  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
انتظامــی  کریمــی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی 
ــرد:  ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب  اســتان اصفه
کارشناســان پلیــس فتــای اســتان در پــی رصــد 
مجرمانــه  ســایتی  مجــازی،  فضــای  پایــش   و 
رایانــه  بــه  نفــوذ  و  آمــوزش هــک   بــا محتــوای 
ــط  ــراه و نرم افزارهــای مرتب ــل هم و گوشــی های موبای
را شناســایی کردنــد و دســتگیری گرداننــده ایــن 

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــایت را در دس س
وی افــزود: ســرانجام بــا انجــام جســت وجوهای 
ــه  ــم ک ــازی، مته ــای مج ــی در فض ــی  و تخصص علم
ــان  ــتان اصفه ــاکن اس ــل و س ــاله، اه ــری ۱7 س پس

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــود، شناس ب
انتظامــی  اســتان  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
ــا  ــود ده ه ــایت خ ــه در س ــم ک ــت: مته ــان گف اصفه
 روش هــک و نفــوذ از جملــه هــک انــواع ســرور
هــک کامپیوترهــای خانگــی و همچنیــن هــک گوشــی 
 موبایــل را درج کــرده بــود، پــس از اینکــه بــا مــدارک 
ــه  ــا مواج ــس فت ــال پلی ــه دیجیت ــتندات و ادل و مس

ــرد. ــرار ک ــابی اق ــزه انتس ــه ب ــا ب ــد، صراحت ش
ــه  ــن زمین ــه در ای ــرادی ک ــه اف ــدار ب ــا هش ــی  ب کریم
ــترس  ــا در دس ــار ی ــت: انتش ــد، گف ــت می کنن فعالی
ــاز  ــی غیرمج ــوزش دسترس ــات آم ــراردادن محتوی ق
تحریــف  رایانــه ای،  جاسوســی  غیرمجــاز،  شــنود 
رایانــه ای  سیســتم های  یــا  داده هــا  در  اخــال   و 
و مخابراتــی مطابــق مــاده ۲5 قانــون جرائــم رایانــه ای 

جــرم اســت و مرتکبیــن آن مجــازات خواهنــد شــد.
مراقــب  بیشــتر  تــا  خواســت  خانواده هــا  از  وی 
ــال  ــند و اعم ــازی باش ــای مج ــود در دنی ــدان خ فرزن
ــکاوی ــه کنج ــرا ک ــد؛ چ ــرل کنن ــا را کنت ــار آن ه  و رفت
شــهرت  کســب  بــرای  تــاش  و  کاذب   هیجــان 
هم سن وســاالن  و  دوســتان  بیــن  در  جایــگاه   و 
اســت  نوجوانــی  دوران  ویژگی هــای  مهم تریــن   از 
و اگــر آن هــا را در دنیــای گســترده و پرتاطــم مجــازی 
تنهــا بگذاریــم، قطعــا بــا خطــرات جبران ناپذیــری 
ــه  ــیب های آن، جامع ــه آس ــد ک ــد ش ــه خواهن  مواج

را نیز درگیر خود خواهد کرد.

ــاز  ــدن نی ــی ب ــاعت بیولوژیک ــت: س ــام وق ــتگی تم خس
ــان  ــان زم ــر خــواب و بیداری ت ــی دارد. اگ ــه ثابت ــه برنام ب
ــد. ــز از دســت می دهی ــان را نی ــدارد، کارایی ت مشــخصی ن

درســت اســت کــه آخــر هفته هــا و روزهــای تعطیــل 
ــال  ــن ح ــا ای ــزد، ب ــم می ری ــه ه ــه ب ــواب هم ــه خ برنام
ــم  ــان را تنظی ــان خــواب و بیداری ت ــد زم ــد ســعی کنی بای
نشــان می دهــد  اخیــر  پژوهش هــای  نتایــج  کنیــد. 
ــداری  ــرای خــواب و بی ــرادی کــه ســاعت مشــخصی ب اف
ــاز هــم  ــد، حتــی اگــر زیــاد هــم خوابیــده باشــند، ب ندارن

احســاس خســتگی می کننــد.

ــی: بیماری هــای قلبــی  ــه بیماری هــای قلب ــا ب  خطــر ابت
در حــال حاضــر علــت اصلــی مرگ ومیــر در ایــاالت 
متحــده اســت. در ایــن میــان خــواب بیــش از 9 ســاعت 
ــه ایــن بیماری هــا را تــا ۳4  در شــبانه روز شــانس ابتــا ب
درصــد افزایــش می دهــد. در ایــن میــان شــانس ابتــای 
زنــان بــه بیماری هــای قلبــی ناشــی از خــواب زیــاد 

ــه مــردان بیشــتر اســت. نســبت ب
 افزایــش وزن: تحقیقــات نشــان می دهــد کم خوابــی بــه 
ــزان ۲5 درصــد  ــه می ــاد ب ــزان ۲7 درصــد و خــواب زی می
خطــر ابتــا بــه چاقــی را افزایــش می دهــد. مســلما 
زمانــی کــه شــما بیشــتر می خوابیــد، کمتــر تحــرک داریــد 

ــوزانید. ــم می س ــری ه ــری کمت ــه کال و در نتیج
ــه دیابــت: هــر چــه افــراد بیشــتر بخوابنــد   خطــر ابتــا ب

بیشــتر مســتعد اضافــه وزن می شــوند. اضافــه وزن 
ــه نتیجــه  ــد ک ــش می ده ــه انســولین را افزای ــت ب مقاوم
ــوع دو اســت.  ــت ن ــه دیاب ــا ب ــز افزایــش خطــر ابت آن نی
ــز  ــی را در متابولیســم گلوک خــواب بیــش از حــد اختاالت
بــه وجــود مــی آورد و حساســیت بــه انســولین را کاهــش 

می دهــد.
ــب  ــن ط ــات انجم ــاس تحقیق ــر اس ــز: ب ــش تمرک  کاه
طوالنی مــدت  و  مزمــن  خــواب  آمریــکا،  ســالمندان 
می توانــد تأثیراتــی منفــی بــر تمرکــز بــرای انجــام کارهــای 

ــد. ــته باش ــره داش روزم
 مــرگ زودرس: مطالعــات اپیدمیولوژیــک در مقیــاس 
بــزرگ نشــان داده انــد کــه خــواب طوالنی مــدت بــا 
مــرگ زودرس ارتبــاط دارد. البتــه هنــوز علــت دقیــق 

ــاب در  ــرا الته ــی ظاه ــاط مشــخص نیســت، ول ــن ارتب ای
ــه  ــواب و ب ــش خ ــدی دارد. افزای ــی ج ــان نقش ــن می ای
ــدن  ــه اضافــه وزن و چاقــی، التهــاب در ب ــا ب ــع آن ابت  تب
ــا  ــرای ابت ــل خطــری ب ــش می دهــد و خــود عام را افزای
 بــه بیماری هــای قلبــی، دیابــت و در نهایــت مــرگ زودرس 

است.
می تواننــد  افســردگی  و  زیــاد  خــواب  افســردگی:   
ــم  ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــند؛ ب ــم باش ــول ه ــت و معل عل
افســردگی منجــر بــه خــواب طوالنی مــدت می شــود 
ــه افســردگی  ــا ب و هــم خــواب بیــش از حــد، خطــر ابت
بــه پرخوابــی دو  افــراد مبتــا  افزایــش می دهــد.  را 
 برابــر بیــش از ســایرین در معــرض خطــر افســردگی 
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ــت  ــامت وزارت صنع ــوزه س ــان ح ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ب کیمیای وطن
معــدن و تجــارت، ایمیــدرو و صنایــع وابســته و بــه منظــور 
ــرداری از اقدامــات انجام شــده توســط شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن حــوزه  الگوب
ســمینار دو روزه آشــنایی بــا برنامه هــای کمیتــه ســامت شــرکت فــوالد مبارکــه در 
ایــن شــرکت برگــزار شــد. دکتــر علیرضــا نظــری، رئیــس مرکــز بهداشــت حرفــه ای 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در ایــن ســمینار دو روزه 
ــا  ــامت و برنامه ه ــتراتژی های س ــامت، اس ــا س ــط ب ــف مرتب ــات مختل  موضوع
و اقداماتــی کــه در ایــن اســتراتژی بــرای ســالم نگــه داشــتن نیــروی انســانی بایــد 

انجام شود، آموزش داده شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   برنامه ها

ــت: در روز نخســت، مباحــث  ــن ســمینار گف ــای ای ــه برنامه ه ــا اشــاره ب نظــری ب
ــز  ــد و روز دوم نی ــال داده ش ــده انتق ــروه آموزش گیرن ــه گ ــفاهی ب ــک و ش تئوری
شــرکت کنندگان بــا حضــور در ســالن اجتماعــات مجموعــه فرهنگی ورزشــی 
فــردوس، برنامه هــای آموزشــی ســامت را بــه صــورت عملیاتــی و کارگاهــی دنبــال 

ــد. کردن
   نقشه استراتژیک سامت

وی افــزود: متأســفانه امــروزه بــه بحث هــای مربــوط بــه ســامت در جامعــه آن گونه 
 کــه بایــد توجــه نمی شــود کــه در ایــن بیــن برنامه هایــی از ســوی وزرات صنعــت 
ــود کــه آن طــور کــه انتظــار می رفــت در ســطح  معــدن و تجــارت طراحــی شــده ب
کشــور عملیاتــی نشــد. مــا در بخــش صنعــت و در فــوالد مبارکــه بــرای اولیــن بــار 
ایــن برنامه هــا را تحــت قالــب برنامــه و نقشــه اســتراتژیک ســامت پایه گــذاری 
کردیــم. ایــن نقشــه بــرای تمــام نیروهایــی کــه در فــوالد مبارکــه شــاغل هســتند بــه 

همــراه خانواده هــای ایشــان، طراحــی و در حــال اجراســت. 
در واقــع ایــن برنامه هــا در بازه هــای زمانــی مشــخص پایــش و شــاخص ها 

ــم  ــات اصاحــی ه ــای انجــام شــده، اقدام ــس از ارزیابی ه بررســی می شــود و پ
صــورت می گیــرد.

   درخواست الگوبرداری
ــه اینکــه نقشــه اســتراتژیک ســامت فــوالد مبارکــه  ــا اشــاره ب نظــری در ادامــه ب
ــورت  ــه ص ــدرو ب ــه در ایمی ــن برنام ــت: ای ــه، گف ــرار گرفت ــدرو ق ــه ایمی ــورد توج م
ــت  ــه درخواس ــی ک ــا جای ــت ت ــرار گرف ــز ق ــه نی ــورد توج ــد و م ــه ش ــزارش ارائ گ
ــت ــه وزارت صنع ــای زیرمجموع ــام واحده ــرای تم ــه ب ــن برنام ــرداری از ای  الگوب
ــک  ــرداری، ی ــن الگوب ــب ای ــن رو در قال ــد؛ از همی ــز داده ش ــارت نی ــدن و تج مع
ــط  ــن و توس ــه تدوی ــای زیرمجموع ــام واحده ــرای تم ــی دو روزه ب ــه آموزش برنام

ــد. ــوزش داده ش ــه آم ــوالد مبارک ف
   ارزیابی های چهارساله

رئیــس مرکــز بهداشــت حرفــه ای فــوالد مبارکــه ادامــه داد: تمــام ایــن برنامــه بــر 
اســاس ارزیابی هــای چهارســاله پیگیــری شــده و برنامه هــای بعــدی در واحدهــای 
دیگــر وزارت برگــزار خواهــد شــد و کارشناســان فــوالد مبارکــه نیــز بــه عنــوان مهمــان 

در دیگــر واحدهــای صنعتــی ایــن برنامــه را بررســی خواهنــد کــرد.
   فرآیند سامت و مدیریت این فرآیند

ــن  ــت ای ــامت و مدیری ــد س ــه، فرآین ــن برنام ــام ای ــی انج ــزود: چرای ــری اف نظ
ــه در  ــی ک ــات و برنامه های ــتراتژیک و اقدام ــه اس ــه، نقش ــوالد مبارک ــد در ف فرآین
ــی  ــات ورزش ــتوران ها، امکان ــد از رس ــا بازدی ــراه ب ــده، هم ــده ش ــرح گنجان ــن ط ای
مرکــز بهداشــت حرفــه ای و مرکــز آمــوزش، از جملــه برنامه هــای روز نخســت ایــن 
ســمینار بــود و در روز دوم نفــرات در کارگاه هــای ۲0 دقیقــه ای در 5 گــروه 8 نفــره 
تقســیم شــدند و برنامه هایــی کــه در حــوزه ســامت فــوالد مبارکــه انجــام شــده 
توســط کارشناســان و اســتادان مجــرب شــرکت تشــریح شــد کــه مباحثــی چــون 
 ســامت، ورزش، مشــاوره های روحی روانــی، تغذیــه ســالم، ســبک زندگــی ســالم

ــان  ــث درم ــی  مباح ــه و تمام ــات دوره ای، بیم ــی، معاین ــب صنعت ــت و ط  بهداش
 و ســامت در ایــن کارگاه هــا بررســی شــد. در روز دوم عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده

موضــوع ریاکسیشــن توســط پزشــک انجــام و آمــوزش حــرکات اصاحــی در آب 
ــه صــورت  کــه باعــث می شــود ارگونومــی  بــدن اصــاح و ســامت حفــظ شــود، ب

عملیاتــی پیگیــری شــد.
   اقدامات اجرایی فرآیند سامت

وی بــا تشــریح اقدامــات اجرایــی فرآینــد ســامت در فــوالد مبارکــه گفــت: 
ــی  ــی و قراردادهای ــات رفاه ــتفاده از امکان ــا اس ــه ب ــوالد مبارک ــاخه ورزش، ف در ش
ــان آمــوزش  ــه کارکن ــرده، حــرکات اصاحــی را ب ــد ک ــز ورزشــی منعق ــا مراک ــه ب ک
می دهــد و در ادامــه بــا پایشــی کــه انجــام می شــود، تأثیــر آن را بــر روی کارکنــان 
ــان  ــرای کارکن ــی ب ــرک کاف ــاخه ورزش، تح ــت در ش ــد. در حقیق ــی می کن  بررس
ــش می شــود.  ــد اســتمرار ورزش پای ــف مانن ــا شــاخص های مختل ــا ب و خانواده ه
در شــاخه تغذیــه و قلــب ســالم، رســتوران ها و تجهیــزات آن، پخــت غــذای ســالم 
ــرای  ــه همــراه در دســترس قــراردادن غــذای ســالم ب و عــادات غذایــی درســت ب
کارکنــان بررســی می شــود و در موضــوع بهداشــت حرفــه ای، معاینــات دوره ای طــب 
صنعتــی، معاینــات بــدو اســتخدام، معاینــات تناســب شــغلی، اندازه گیــری عوامــل 
زیــان آور محیــط کار، چگونگــی کنترل هــای محیــط کار و پروژه هایــی کــه بــه 
ــر اینکــه در بحــث ســامت  ایــن مهــم کمــک می کنــد، پایــش می شــود. عــاوه ب
ــون  ــار خ ــت و فش ــد دیاب ــر مانن ــن غیرواگی ــای مزم ــری بیماری ه ــی، پیگی عموم
ــرل آن، اشــتیاق شــغلی  ــط کار و کنت ــی، اســترس در محی  بیماری هــای روحی روان

و کنترل افسردگی آموزش داده شد.
   اهمیت حفظ سامت کارکنان و خانواده های ایشان

ســامت کارکنــان  حفــظ  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  نظــری   دکتــر 
و خانواده هــای ایشــان گفــت: تمــام کارکنــان شــرکت بایــد بــرای ســامت 
خــود و اعضــای خانواده شــان ارزش قائــل باشــند و بــا شــرکت در برنامه هــا 
از امکاناتــی کــه بــه همیــن منظــور توســط شــرکت مهیــا شــده، اســتفاده 
 کننــد تــا در ســامت کامــل و بــا روحیــه ای مناســب بــه کار خــود ادامــه 

دهند.

برای اولین بار در کشور

اجرای نقشه استراتژیک سالمت در فوالد مبارکه

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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