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آگهی تجدید مناقصه

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات احداث پارک کوهسار )فاز چهارم( شهرداری منطقه سه 

نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 42/682/372/152 لاير بدون تعدیل و ما به التفاوت از 

محل اعتبارات سال 1395 شهرداری و بر اساس فهارس بهاء سال 1395.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه 

و رزومه کاری منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین دارای صالحیت و رتبه بندی الزم 

)حداقل پایه چهار ابنیه و پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری باشند.

واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب  از  مناقصه:  اسناد  دریافت  و محل  مهلت 

تا  رزومه شرکت،  و  مدارک  داشتن  همراه  با  مناقصه،  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات 

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/08/19 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 

مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/08/23 به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 

درآمد   0104544156001 شماره  به  ملی  بانک  سیبا  حساب  به  واریزی  فیش  طی  لاير 

شهرداری می باشد.

شرکت کنندگان باید مبلغ )2/150/000/000( لاير را طی فیش واریزی به حساب سپرده 

بانکی  معتبر  ضمانتنامه  آنرا  معادل  یا  و  آباد  نجف  شهرداری   0104544150002 شماره 

بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات مربوط 

به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.
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یادداشت مدیرمسئولسرمقاله 

دولت هــای  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور  معــاون 
بعضــی از کشــورهای منطقــه بــه دســتاوردهای هســته ای 
البتــه  افــزود:  می کننــد،  حســادت  اســامی  ایــران 
حســاب ملت هــا جداســت؛ امت هــای اســامی عمومــا از 
دســتاوردهای مــا خوشــحالند. بــه ایــن دلیــل کــه آن هــا 
ــر  ــه از منظ ــد، ن ــام می بینن ــان اس ــر جه ــران را از منظ ای
ــتیم و  ــام هس ــان اس ــرای جه ــا ام الق ــران. م ــرف ای ِص
پرچــم اســام را بــه دســت داریــم. اســام مــا یک اســام 
عقانــی و اصیــل اســت. علی اکبــر صالحــی رئیــس 
ــی  ــبکه جهان ــر ش ــدار مدی ــی در دی ــرژی اتم ــازمان ان س
ســحر و تنــی چنــد از مدیــران ایــن شــبکه کــه در محــل 

ســازمان انــرژی اتمــی و بــا هــدف رونمایــی از مســتند 27 
قســمتی بــا عنــوان »آفتــاب نهــان« برگــزار شــد، ضمــن 
تقدیــر از فعالیت هــای شــبکه جهانــی ســحر در انعــکاس 
ــر  ــن اث ــه ای مناســب رویدادهــای هســته ای کشــور و ارائ
ــه  ــه ب ــن زمین ــد دســتاوردهای کشــور را در ای ــه می توان ک
ــاع  ــه اط ــا ب ــی م ــدرت مل ــای ق ــی از نماده ــوان یک عن
عمــوم برســاند، اظهــار داشــت: انــرژی هســته ای اکنــون 
ــت  ــزت مل ــار و ع ــاد افتخ ــه نم ــل ب ــام تبدی ــر ع  از منظ
ــور  ــت. تص ــده اس ــم« ش ــا می توانی ــود »م ــور و نم و کش
غربی هــا ایــن بــود کــه مــا می خواهیــم در مقاصــد 
اســتفاده  هســته ای  دســتاوردهای  از  غیرصلح آمیــز 
ــا  ــراوان، تحریم ه ــارهای ف ــل فش ــن دلی ــه همی ــم؛ ب کنی
و محدودیت هــای زیــادی را بــه مــا تحمیــل کردنــد؛ امــا 
ــا  ــه آن ه ــود ک ــان ب ــت آن چن ــن مل ــر ای ــدی و صب  توانمن
را بــه میــز مذاکــره کشــاند و از حالــت تقابــل بــه حالــت 
تعامــل درآورد. بــه یقیــن اگــر نبــود همــت جوانــان ایــن 
مملکــت در دســتیابی بــه آســتانه های ایــن فنــاوری 
چالشــی بــا آن هــا دســت کم در ایــن زمینــه نمی داشــتیم. 
ــرب در  ــتباه غ ــه اش ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون رئیس جمه مع
بزرگ نمایــی فعالیت هــای هســته ای جمهــوری اســامی 
ایــران کــه منجــر بــه افزایــش اقتــدار مــا در افــکار عمومــی 
شــد، بــه دســتاوردهای ارزشــمند کشــور در دســتیابی بــه 
ــی  ــازی و بعض ــنگین، غنی س ــد، آب س ــوخت 20 درص س

دیگــر از دســتاوردها پرداخــت و گفــت: اگر شــما بــه عنوان 
ــای  ــن تاش ه ــی دارد، ای ــارب متراکم ــه تج ــانه ای ک رس
ارزشــمند را بــه عنــوان الگــوی »مــا می توانیــم« بــه افــکار 
ــأس  ــت از ی ــن ام ــانید، ای ــامی برس ــت اس ــی ام  عموم
و ناامیــدی خــارج می شــود. ســپس آن هــا بــه ایــن بــاور 
می رســند تــا از دولت هایشــان بخواهنــد کــه حرکــت 
ــوس باشــد و نحــوه  ــا ذهــن مأن ــد ب ــد. کار شــما بای کنن
ــه  ــد ب ــب عاقه من ــه مخاط ــد ک ــی باش ــه صورت ــه ب ارائ

ــد. ــنیدن آن باش ــدن و ش دی
ــون  ــر مضم ــد ب ــا تاکی ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
پیــام قــرآن کریــم کــه می گویــد بنــده معتقــد مــن 
هیــچ گاه مایــوس نیســت، از رســانه ها خواســت تــا 

امیدبخشــی کننــد.
ــول در  ــور معم ــه ط ــه ب ــکاتی ک ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور وجــود دارد و طبیعــی اســت، گفــت: دســتاوردهای 
ــه  ــا اطاع رســانی آن هــا ب ــد ب ــم کــه بای ــی هــم داری خوب
مــردم امیــد داده و اعتمادبه نفــس و قدرتــی را کــه در 

ــم. ــاب دهی ــم، بازت ــه دســت آورده ای ــون ب ــاد گوناگ ابع
ــان بعضــی مشــکات اساســی و متعــدد  ــا بی صالحــی ب
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــه اب ــامی و خاورمیان ــورهای اس کش
ــا  ــد ب ــور بتوان ــا کش ــود ت ــل ش ــی تعدی ــات عموم توقع
 تــاش مــردم و مســئوالن بــه جایــگاه شایســته اش 

برسد.

وزیــر خارجــه آمریــکا در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره برجــام 
و ادعــای حمایــت ایــران از تروریســم گفــت: پرســش هایی 
ــه صراحــت  خــوب مطــرح شــده اســت؛ امــا می خواهــم ب
پاســخ بگویــم. مــا در مذاکــرات ایــران، بــه صراحــت بــرای 
ــاش  ــا ت ــه م ــکلی ک ــه مش ــم ک ــن کردی ــا روش ایرانی ه
ــکل  ــاص، مش ــرات خ ــم، در آن مذاک ــل کنی ــم ح می کنی
تســلیحاتی نبــود کــه آن هــا بــرای حمایــت از حــزب هللا یــا 
ــا  ــود م ــه ب ــر این گون ــد. اگ ــال می دهن ــا انتق ــر کار ه دیگ
ــای  ــد پ ــروز هــم بای ــا ام ــا ت ــم. م ــان مشــغول بودی همچن

ــم.  ــو می کردی ــث و گفت وگ ــره بح ــز مذاک می
وی بــا مطــرح کــردن ادعاهــای بی اســاس دربــاره کشــورمان 
افــزود: مــا معتقــد بودیــم کــه تهدیــد اصلــی بــرای منطقــه 
ــه  ــا فاصل ــد بمب ه ــا تولی ــاه ب ــران دو م ــه ای ــود ک ــن ب ای
داشــت و اینکــه آن هــا بــه انــدازه کافــی مــواد شــکاف پذیر 

ــد حــدود دوازده بمــب بســازند. ــا بتوانن داشــتند ت
 دربــاره اســرائیل و بقیــه منطقــه نیــز، مــا معتقــد بودیــم کــه 
فوریــت ایــن اســت کــه )برنامــه( از مســیر برداشــته شــود؛ 
چــون هــر موضــوع دیگــر بــه شــدت تحــت ایــن موضــوع 
خواهــد بــود کــه آیــا آن هــا ســاح هســته ای دارنــد یــا خیــر. 
همچنــان  تســلیحاتی  تحریــم  گفــت:  کــری  جــان 
دســت  از  را  آن  مــا  اســت.  باقــی  خــود  قــدرت   بــه 

نداده ایم. 
ــرای  ــش ب ــا پی ــژه و از مدت ه ــور وی ــه ط ــا ب ــت م در حقیق

اینکــه ایــن موضــوع همچنــان بــه قــدرت خــود باقــی بمانــد 
مبــارزه کرده ایــم؛ زیــرا بــر اســاس توافق هــای گذشــته ایــن 
ــود. در حقیقــت مــا و در  موضــوع در حــال از بیــن رفتــن ب
ــوع  ــن موض ــال ای ــت س ــدت هش ــرای م ــق ب ــان تواف  جری
را حفــظ کردیــم. همچنیــن تحریم هــای آمریــکا ضــد ایــران 

بــه دلیــل حمایــت از تروریســم را حفــظ کردیــم. 
مــا همچنیــن تحریم هــای مرتبــط بــا موضــوع حقــوق بشــر 
را حفــظ کردیــم. مــا هــر آنچــه را کــه در رابطــه بــا مســائل 

دیگــر وضــع شــده بــود، کنــار نگذاشــتیم. 
ــه دلیــل اینکــه  وی افــزود: در حقیقــت از زمــان توافــق و ب
مــا  )آزمایــش( کردنــد،  موشــک هایی شــلیک  آن هــا 
تحریم هــای بیشــتری را وضــع کردیــم. بنابرایــن مــا ذره ای 
ــت  ــا امنی ــه طــرف کاهــش تاش هــای خــود در رابطــه ب ب

ــم. ــت نکرده ای ــه، حرک ــی منطق کل

ــه   ــی در مصاحب ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان مدی
ــق  ــه تواف ــران ب ــدی ای ــوی از پایبن ــریه فرانس ــک نش ــا ی ب

ــر داد. ــروه 1+5 خب ــا گ ــده ب ــته ای منعقدش هس
»یوکیــا آمانــو«، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی 
 اتمــی، طــی مصاحبــه ای بــا روزنامــه فرانســوی »لومونــد«

اعضــای  بــا  توافــق هســته ای  بــه  ایــران  پایبنــدی  از 
ــن  ــق ای ــران طب ــه ای ــرد ک ــام ک ــر داد و اع ــروه 1+5 خب گ
ــرای ســاخت ســاح هســته ای   توافــق ذخایــر مــورد نیــاز ب

را محدود کرده است.
ــس  ــه آژان ــزارش محرمان ــای گ ــد یافته ه ــن تأیی وی ضم
ــه  ــل ک ــه ســازمان مل ــی وابســته ب ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــت  ــاه گذشــته نســخه ای از آن را رؤی ــرز م ــزاری رویت خبرگ
ــک  ــه از ی ــق ک ــن تواف ــه ای ــران ب ــزود: »ته ــود، اف ــرده ب ک
ســو بــا مخالفت هــای محافظــه کاران در داخــل ایــران 
ــه آن  ــبت ب ــرب نس ــر در غ ــوی دیگ ــت و از س ــه اس مواج
ــت  ــوده و آن را رعای ــد ب ــود دارد، پایبن ــد وج ــک و تردی ش

ــت.« ــرده اس ک
بنــا بــر اعــام خبرگــزاری رویتــرز، آژانــس بین المللــی 
اعــام  محرمانــه  گــزارش  ایــن  طــی  اتمــی  انــرژی 
ــطح  ــود را در س ــوم خ ــر اورانی ــران ذخای ــه ای ــود ک ــرده ب ک
جهانــی  قدرت هــای  بــا  اتمــی  توافــق  در  تعیین شــده 
ــران  ــوی ای ــی از س ــچ تخلف ــه هی ــرده و در آن ب ــظ ک حف
نشــده  اشــاره   1۳۹۴ ســال  اتمــی  توافــق  اجــرای   در 

است.
آمانــو در ادامــه گفــت: »ایــن توافــق از مــاه ژانویــه گذشــته 
تاکنــون بــدون هرگونــه مشــکل خاصــی اجــرا شــده اســت. 
 البتــه در مــاه فوریــه گذشــته مســئله جزئــی اتفــاق افتــاد 
و طــی آن میــزان ذخیــره آب ســنگین ایــران اندکــی از 
ــر رفــت؛ امــا  میــزان تعیین شــده در توافــق )1۳0 تــن( فرات
ــران  ــم و ای ــر دادی ــران تذک ــه ای ــن موضــوع را ب ــورا ای ــا ف م
 هــم تمامــی اقدامــات الزم در ایــن خصــوص را انجــام 

داد.«
بــر اســاس ایــن گــزارش، طبــق توافــق هســته ای 2۳ تیــر 
 ســال ۹۴ میــان تهــران و اعضــای گــروه 1+5 شــامل آمریــکا

انگلیــس، فرانســه، چیــن، روســیه و آلمــان مقــرر شــد کــه 
ایــران در محــدوده مشــخصی اورانیــوم غنی شــده و آب 

ــد. ســنگین ذخیــره کن

ــا  ــه م ــی را ب ــران دو تابعیت ــان اینکــه مدی ــا بی ــر اطاعــات ب وزی
معرفــی کنیــد تــا مــا برکنارشــان کنیــم، گفــت: در حــال حاضــر 
جــز یــک مــورد مســئول یــا مدیــر دوتابعیتــی نداریــم کــه قــرار 
ــاوره ای  ــورت مش ــه ص ــکاری وی ب ــد و هم ــتعفا ده ــده اس ش

باشــد.
حجت االســام ســید محمــود علــوی، وزیــر اطاعــات، در حاشــیه 
 همایــش مشــترک وابســتگان نظامــی و نمایندگی هــای دفاعــی 
و انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران بــا حضــور در جمــع 
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــه ایــن ســوال کــه ب ــگاران در پاســخ ب خبرن
ده هــا مدیــر دو تابعیتــی در کشــور و هشــدار کمیســیون امنیــت 
 ملــی در ایــن موضــوع، چــه کاری بایــد در رفــع ایــن مســئله کــرد

ــر  ــا مدی ــن ده ه ــد و ای ــواری کنی ــار داشــت: شــما اول بزرگ اظه
ــا  ــا ب ــد ت ــی کنی ــا معرف ــه م ــد ب ــه می فرمایی ــی را ک دو تابعیت

ــد. ــار بزنن ــا را کن ــا آن ه ــم ت ــت کنی ــه صحب ــئوالن مربوط مس
ــی  ــت مل ــیون امنی ــرد: کمیس ــه ک ــوی اضاف ــام عل حجت االس

مســئول شناســایی دوتابعیتی هاســت یــا وزارت اطاعــات؟
وزیــر اطاعــات تصریــح کــرد: مــا در حال حاضــر مســئول و مدیر 
ــه  ــی اســت ک ــه دوتابعیت ــر ک ــک نف ــم؛ جــز ی ــی نداری دوتابعیت
ــه صــورت  ــد و همکاری شــان ب ایشــان قــرار شــده اســتعفا دهن

مشــاوره ای باشــد.
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ادامه از صفحه یک: 

نــزد  و  زنده انــد  آنــان  بلكــه   
استاد دانشگاه

محمدجواد قاسمی

پروردگارشــان روزى داده مى شــوند. 
ــری  ــه ایثارگ ــد از روحی ــا در تمجی ــران: 169( ی  )آل عم
ــِه َو  ِذيــَن اْســَتَجاُبوْا لِلَّ و جانبــازی می فرمایــد: »الَّ
ِذيــَن َأْحَســُنوْا  ــُم اْلَقــْرُح  لِلَّ الرَُّســوِل ِمــن َبْعــِد َمــا َأَصابَهُ
َقــْوْا َأْجــٌر َعِظيــٌم«؛ كســانى كــه ]در نبــرد احد[  ــْم َو اتَّ ِمنْهُ
ــدا  ــوت خ ــد، دع ــته بودن ــم برداش ــه زخ ــس از آنك  پ
و پيامبــر ]او[ را اجابــت كردنــد )و در غــزوه حمــراء 
االســد بــا روشــن کــردن آتــش گســترده علیــه دشــمن 
و ایجــاد جنــگ روانــی شــرکت کردنــد( براى كســانى از 
آنــان كــه نيكــى و پرهيــزکارى كردنــد، پاداشــى بــزرگ 
اســت. )آل عمــران: 172( ادامــه آیــه در توصیــف ایــن 
گــروه آن هــا را بــه گونــه ای مقــاوم معرفــی کــرده کــه در 
ــر  ــرس، ب ــای ت ــه ج ــمن ب ــی دش ــگ روان ــل جن مقاب
َلُهــُم  َقــاَل  ِذيــَن  ایمانشــان افــزوده می شــود: »الَّ
النَّــاُس ِإنَّ النَّــاَس َقــْد َجَمُعــوْا َلُكــْم َفاْخَشــْوُهْم 
ــُه َو نِْعــَم اْلَوِكيــُل«؛  َفَزاَدُهــْم ِإيَماًنــا َو َقاُلــوْا َحْســُبَنا اللَّ
همــان كســانى كــه ]برخــى از[ مــردم بــه ايشــان 
گفتنــد: »مردمــان بــراى ]جنــگ بــا[ شــما گــرد 
آمده انــد؛ پــس، از آن بترســيد. و ]لــى ايــن ســخن [ بــر 
ــس اســت  ــا را ب ــد: »خــدا م ــزود و گفتن  ايمانشــان اف

و او نيكو حمايتگرى است.« )آل عمران: 173(
ــد:      ــاره شــهدا می فرمای ــان علیه الســام درب ــر مؤمن امی
ِدَماُؤُهــْم  ُســِفَكْت  ِذيــَن  الَّ ِإْخَواَنَنــا  َضــرَّ   »َمــا 
ــيُغوَن  ــاًء ُيِس ــْوَم َأْحَي ــوا اْلَي ــَن-  َأالَّ َيُكوُن ي ــْم ِبِصفِّ َو ُه
َلُقــوا  ــِه  اللَّ َو  َقــْد  ْنــَق  الرَّ َيْشــَرُبوَن  َو  اْلُغَصــَص-  
ــَد  ــِن َبْع ــْم َداَر اْلَْم ُه ــْم-  َو َأَحلَّ ــْم ُأُجوَرُه اُه ــَه َفَوفَّ اللَّ
ِريــَق-   ِذيــَن َرِكُبــوا الطَّ  َخْوِفِهــْم-  َأْيــَن ِإْخَوانِــَي الَّ
َهــاِن-   يِّ ــاٌر َو َأْيــَن اْبــُن التَّ َو َمَضــْوا َعَلــى اْلَحــقِّ َأْيــَن َعمَّ

ــَهاَدَتْيِن-  َو َأْيــَن ُنَظَراُؤُهــم«   َو َأْيــَن ُذو الشَّ
 راســتى بــرادران مــا كــه خونشــان در صفيــن ريخــت 
اگــر امــروز زنــده نيســتند، چــه زيــان ديده انــد؛ خوشــا 
بــه حالشــان كــه نيســتند تــا از ايــن لقمه هــاى 
ــند؛  ــوار بنوش ــاى ناگ ــن آب ه ــد و از اي ــر بخورن گلوگي
 بــه خــدا ســوگند آن هــا خــدا را ماقــات كردنــد 
و پاداششــان را داد و آن هــا را بعــد از »خــوف« در 

ســراى »امــن« خويــش جايگزيــن ســاخت. 
ــه  ــه ســواره ب ــرادران مــن؛ همان هــا ك كجــا هســتند ب
برمى داشــتند؛  قــدم  حــق  راه  در  و  مى افتادنــد  راه 
كجاســت »عمــار«، كجاســت »ابــن تيهان« و كجاســت 
»ذوالشــهادتين« و كجاينــد ماننــد آنــان از برادرانشــان 
كــه پيمــان بــر جانبــازى بســتند و ســرهاى آن هــا براى 

ســتمگران فرســتاده شــد.
شــرکت در مراســم جهــادی اربعیــن، یادواره هــای 
نمایشــگاه های  نــور،  راهیــان  شــهدا، کاروان هــای 
ــج  ــهدا، تروی ــاک ش ــر پ ــییع پیک ــدس، تش ــاع مق دف
وصیت نامــه آن هــا، خاطــرات جبهــه و کتاب هــای 
مربــوط بــه دفــاع مقــدس می توانــد یکــی از مؤثرتریــن 

ــد. ــرم باش ــگ ن ــا جن ــه ب ــای  مقابل راه ه

اخالقحکومتی
ــا اســتفاده از ســخنی از  در بحــث اخــاق حکومتــی ب
امــام عزیــز)ره(، دربــاره اخــاق حکومتــی پیامبر)ص( 
ــر  ــه اگ ــان شــد. شــکی نیســت ک ــاه بی ــی کوت مطالب
ــای واقعــی  ــه معن ــم حکومــت اســامی ب ــا بخواهی م
ــام  ــر)ص( و ام ــد از پیامب ــیم، بای ــته باش ــه داش کلم
علی بن ابیطالــب)ع( و فرزنــدان بزرگوارشــان الگــو 
بگیریــم و راهــی را کــه آن عزیــزان رفتنــد و بــا مشــقت 
تمــام همــوار فرمودنــد، انتخــاب کنیــم و در آن راه 
ــه  ــم. چنانچ ــت، گام برداری ــتقیم اس ــراط مس ــه ص ک
در احــوال حکومتــی پیامبــر گفته انــد آن حضــرت 
عــادل و باتدبیــر بــود. كســی كــه تاریــخ ورود پیامبــر 
بــه مدینــه را بخوانــد، آن جنگ هــای قبیلــه ای، آن 
حملــه كردن هــا، آن كشــاندن دشــمن از مكــه بــه 
ــورد  ــی و آن برخ ــات متوال ــا، آن ضرب ــط بیابان ه وس
بــا دشــمن عنــود، چنــان تدبیــر قــوی و حكمت آمیــز 
مشــاهده  تاریــخ  ایــن  خــال  در  همه جانبــه ای  و 
می كنــد كــه حیــرت آور اســت. ویژگــی اصلــی اخــاق 
ــه در  ــه در شــعار ک ــود، ن ــت ب ــی ایشــان عدال حکومت
ــور  ــر ام ــگاه. تدبی ــی در ن ــائل؛ حت ــه مس ــل و هم عم
ــه بهتریــن شــکل ممکــن و هدایــت جامعــه  مــردم ب
ــال  ــانیت و کم ــتگاری، انس ــاح، رس ــه ف ــامی ب اس
جــزو اخــاق حکومتــی آن بزرگــوار اســت. مقــام 
 معظــم رهبــری می فرماینــد: او )پیامبــر(، حافــظ 
و نگهدارنــده  ضابطــه و قانــون بــود و نمی گذاشــت 
ــران  ــط دیگ ــه توس ــودش و چ ــط خ ــه توس ــون چ قان
ــود.  ــن ب ــوم قوانی ــم محك ــودش ه ــود. خ ــض ش نق
آیــات قــرآن هــم بــر ایــن نكتــه ناطــق اســت. 
بــر طبــق همــان قوانینــی كــه مــردم بایــد عمــل 
می كردنــد خــود آن بزرگــوار هــم دقیقــا و بــه شــدت 
عمــل می كــرد و اجــازه نمــی داد تخلفــی بشــود. 

آری، اینکــه حاکــم خــود را موظــف بــه حفــظ قانــون 
کنــد و خــود، عوامــل، اقــوام و بســتگانش پایبنــد بــه 
قانــون باشــند، یــک ویژگــی منحصربه فــرد اســت کــه 
جــز در حاکمیــت الهــی، مصداق عملــی پیــدا نمی کند. 
اینجــا حاکــم خــود را تافتــه جدابافتــه از مــردم 
ــود  ــد خ ــردم می خواه ــرای م ــه را ب ــد و آنچ نمی دان
ــن امــر اجــازه نمی دهــد  ــد. ای ــدان عمــل می کن اول ب
شــود  ایجــاد  حاکمیــت  زیرمجموعــه  در   فســاد 
ــود  ــه وج ــی ب ــی و گروه ــرای کس ــی ب ــیه امن و حاش
آید.نمونــه ایــن اخــاق از پیامبــر در داســتان زیــر بــه 
ــه  ــگ بنی قریظ ــی در جن ــود: وقت ــده می ش ــان دی عی
خائن هایشــان  گرفتنــد،  را  طــرف  آن   مردهــای 
ــوال  ــد و ام ــه را اســیر كردن ــل رســاندند، بقی ــه قت را ب
ــات  ــر از اّمه ــد نف ــد، چن ــه را آوردن ــروت بنی قریظ و ث
ــت  ــب بن ــن زین ــاب امّ المؤمنی ــه یكــی جن ــن ك مؤمنی
ــت،  ــه اس ــن عایش ــی امّ المؤمنی ــت، یك ــش اس جح
ــر عــرض  ــه پیامب ــن حفصــه اســت ب یكــی ام المؤمنی
ــن همــه  ــن همــه طــا و ای ــا رســول الّله! ای ــد: ی كردن
ثــروت از یهــود آمــده؛ یــک مقــدار هــم بــه مــا بدهیــد. 
 پیامبــر اكــرم بــا اینكــه زن هــا مــورد عاقــه اش بودنــد

بــه آن هــا محبــت داشــت و نســبت بــه آن هــا بســیار 
خوش رفتــار بــود، حاضــر نشــد بــه خواسته شــان 
ــا  ــر می خواســت از آن ثروت ه ــر پیامب ــد. اگ ــل كن عم
ــی  ــم حرف ــلمانان ه ــد، مس ــود بده ــران خ ــه همس ب
نداشــتند؛ لیكــن او حاضــر نشــد. بعــد كــه زیــاد 
ــری  ــت كناره گی ــا حال ــا آن ه ــر ب ــد، پیامب ــرار كردن اص
ــان خــودش دوری  ــه خــود گرفــت و یــک مــاه از زن ب
كــرد كــه از او چنــان توقعــی داشــتند. ســپس آیــات 
شــریفه  ســوره  احــزاب نــازل شــد: »یــا نســاء النبــی 
ــل  ــی ق ــا الّنب ــا اّیه ــاء«، »ی ــن الّنس ــد م ــتّن كأح لس
ــا  ــا و زینته ــاة الّدنی ــردن الحی ــّن ت ــك ان كنت لزواج
ــا. و ان  ــن امّتعكــّن و أســّرحكن ســراحا جمی فتعالی
كنتــّن تــردن هللا و رســوله و الــّدار اآلخــرة فــإّن هللا اعــّد 
ــود:  ــر فرم ــا«. پیامب ــرا عظیم ــّن أج ــنات منك للمحس
اگــر می خواهیــد بــا مــن زندگــی كنیــد، زندگــی 
ــت. ــن نیس ــون ممك ــی از قان ــت و تخط ــه اس زاهدان

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

دعوتبهاعتصابفراگیردرعربستان
ــروز در  ــاب دی ــه اعتص ــه ای ب ــی در مقال ــه عرب ــک روزنام ی
ــروز چالشــی  عربســتان پرداخــت و نوشــت کــه اعتصــاب دی
آشــکار بــرای خانــدان حاکــم بــه شــمار می آیــد. بــه گــزارش 
گــروه بین الملــل خبرگــزاری دانشــجو، روزنامــه الــرای الیــوم 
ــروز مــردم عربســتان در اعتصــاب  ــدام دی ــه اق ــه ای ب در مقال
ــر  ــه نظ ــت: ب ــود نوش ــه خ ــه در مقال ــن روزنام ــت. ای پرداخ
ــف  ــه عط ــه نقط ــتان ب ــردم در عربس ــم م ــه خش ــد ک می رس
نهایــی خــود رســیده اســت و ســعودی ها بــه ایــن درک 
ــد  ــه ســران  آن هــا اتخــاذ کرده ان ــی ک ــه تصمیمات رســیده اند ک
ــر  ــال تاثی ــوده و در ح ــتا نب ــا هم راس ــته های آن ه ــا خواس ب
ــوراک  ــورد و خ ــی خ ــوده و حت ــا ب ــی آن ه ــت رفاه ــر وضعی ب
ــه آن هــا را در معــرض طوفــان قــرار داده اســت؛ همیــن  روزان
ــد شــود  ــر بلن ــرای تغیی ــا ب ــا فریاده  موضــوع ســبب شــده ت
و صــدای آن هــا بــه صــورت عملــی و نــه فقــط حــرف به ســران 
ســعودی برســد. برخــاف عــادات قبــل و بــر اســاس فراخــوان 
ــه اعتصــاب  ــر دعــوت ب بی ســابقه، در شــبکه اجتماعــی توئیت
ــا  ــترین توئیت ه ــارم، بیش ــگاه چه ــنبه در جای ــرای روز یکش  ب
را بــه خــود اختصــاص داده بــود. ایــن موضــوع در حالــی روی 
ــق آزادی  ــن ح ــی کوچک تری ــتان حت ــه در عربس ــد ک می ده
ــی حــرف زدن از  ــوع اســت. در عربســتان حت ــز ممن ــان نی بی
ــوت  ــال دع ــد. ح ــمار می آی ــه ش ــول ب ــز غیرمعم ــاب نی اعتص
بــه عملــی کــردن اعتصــاب تحولــی جالــب توجــه بــه شــمار 
ــت  ــه خواس ــعود ک ــم آل س ــان رژی ــی از مخالف ــد. یک می آی
نامــش فــاش نشــود، گفــت: اینجــا در عربســتان زمانــی کــه 
ــروج از  ــه خ ــم ب ــا را مته ــم، م ــراض می کنی ــت اعت ــه دول ب
ــورة  ــد. ن ــم می کنن ــک قداســت نظــام حاک ــر و هت ــت ام والی
الحربــی، یکــی از فعــاالن در توئیتــر در پیامــی کــه بــا عکســی 
بــرای دعــوت بــه اعتصــاب همــراه بــوده، نوشــته بــود: فریــب 
و نیرنــگ ملــت بــا وعده هــای شــیرین کافــی اســت. العاقــل 
ــردم عربســتان  ــر، م ــاالن در توئیت ــر از فع ــب، یکــی دیگ  االری
را بــه اعتصــاب دعــوت کــرد تــا مانع از آن شــود که نظــام حاکم 
 بــر عربســتان بیــش از ایــن بــه مــردم ضربــه بزنــد و مــردم 
را بنــده خــود نداننــد. وی در پایــان توئیتــر خــود نوشــت که این 
حــق ماســت کــه خواســته خــود را بیــان کنیــم و خشــمگین 
شــویم. »فــواد ابراهیــم«، فعــال سیاســی عربســتانی نیــز در 
ــاراج امــوال  ــه ت ــی نوشــت: آل ســعود هــر زمــان کــه ب تحلیل
ــد:  ــات خــود می گوین ــن اقدام ــه ای ــد در توجی ــردم پرداختن م
ــان  ــزود: زم ــت. وی اف ــد اس ــورد تهدی ــا م ــن م ــده و وط عقی
ــب  ــم دروغ و فری ــه آل ســعود بگویی ــه ب آن رســیده اســت ک
کافــی اســت. بــدون تردیــد ایــن اعتصــاب، چالشــی آشــکار 
بــرای مقامــات و آزمونــی بــرای خفقانــی کــه ملــت در آن بــه 

ــرد، اســت. ســر می ب

ظریف:

ایران،قدرتاولمنطقهاست

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان صبــح دیــروز در جمــع 
ــی  ــی و انتظام ــدگان دفاع ــی و نماین وابســتگان نظام
ــت:  ــران گف ــامی ای ــوری اس ــلح جمه ــای مس نیروه
 جمهــوری اســامی ایــران بــا تکیــه بــر آرمان هــا 
اول  قــدرت  اســامی،  انقــاب  اصیــل  و گفتمــان 

منطقــه اســت. 
ــورمان  ــه کش ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
مشــترک  همایــش  نخســتین  از  روز  دومیــن  در 
وابســتگان نظامــی و نمایندگی هــای دفاعــی و انتظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران طــی ســخنانی گفــت: 
ایــران  اســامی  جمهــوری  بین المللــی،  شــرایط 
را در موقعیــت ممتــازی قــرار داده کــه بــا تکیــه 
بــر آرمان هــا و گفتمــان اصیــل انقــاب اســامی 
ــدرت  ــوان ق ــه عن ــت، ب ــام اس ــی نظ ــدرت اصل ــه ق ک
ــان  ــه و جه ــر در منطق ــوالت اخی ــر تح ــه ب اول منطق

تاثیرگــذاری غیرقابــل انــکاری دارد.
 وی افــزود: در شــرایط حاضــر، امــکان تبدیــل قــدرت 
ایــران اســامی بــه یــک نفــوذ، قــدرت و اقتــدار 
نهادینــه و درازمــدت در عرصــه بین المللــی وجــود 

دارد.
  لــذا مــا وارد یــک کنــش پرمخاطــره، حســاس 
ــم  ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــه ب ــده ایم ک ــاز ش و آینده س
 رهبــری، همــان پیــچ خطرنــاک تاریخــی اســت 
و بــرای عبــور از آن بــه دقــت، هوشــیاری، شناســایی 
ــی  ــای بوم ــه توانمندی ه ــکا ب ــاد و ات ــا، اعتم تهدیده
شــامل تــوان نظامــی، اقتصــادی و باالتــر از همــه تــوان 
ــاز  ــی نی ــل اســامی و انقاب ــی و باورهــای اصی معنای

داریــم. فــارس

اســامی  شــورای  مجلــس  ملــی  امنیــت  کمیســیون   
عهــد  نقــض  مــورد   7 برجــام،  اجــرای  از  گزارشــی   در 
و پیمان شــکنی های آمریــکا را در اجــرای برجــام تشــریح 
کــرد. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در جلســه علنــی روز یکشــنبه 
مجلــس شــورای اســامی قرائــت گــزارش کمیســیون امنیــت 
ــد اجــرای برجــام  ــی و سیاســت خارجــی درخصــوص رون مل
در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفــت. در بخــش 
اجــرای تعهــدات جمهــوری اســامی آمــده اســت: کلیــه 
ــرای  ــش از اج ــد پی ــه می بای ــامی ک ــوری اس ــدات جمه تعه
برجــام انجــام می پذیرفــت تــا پــس از راســتی آزمایی آژانــس 
ــم  ــام فراه ــرای برج ــکان اج ــی، ام ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــد  ــن بن ــل ای ــه در ذی ــق شــده اســت ک شــود، انجــام و محق
ــرده اســت؛ شــامل خــارج ســاختن مخــزن  ــام ب ۹ مــورد را ن
ــای آن ــام حفره ه ــزی تم ــی اراک و بتن ری ــور ۴0 مگاوات  رآکت

ــز  ــازی نطن ــایت غنی س ــانتریفیوژهای س ــداد س ــش تع کاه
توقــف کامــل غنی ســازی اورانیــوم باالتــر از ۳.۶7 درصــد 
کاهــش حــدود ۳000 ســانتریفیوژ ســایت فــردو، قطــع تزریــق 
گاز هگــزا فلورایــد اورانیــوم، تغییــر کاربــری غنی ســازی 
ــوم غنی ســازی شــده  ــر اورانی ــل ذخای ــه و تحوی ــردو، مبادل ف
بــا کیــک زرد، اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی. در بخــش 
ــدات 5+1  ــرای تعه ــوص اج ــزارش درخص ــن گ ــری از ای دیگ
 آمــده اســت: هفــت قطعنامــه الــزام آور شــورای امنیــت، لغــو 
و درنتیجــه کمیتــه تحریــم و پنــل کارشناســی آن از بیــن 
ــی  ــس بین الملل ــای آژان ــن قطعنامه ه ــت. همچنی ــه اس رفت
 انــرژی اتمــی کــه هیئــت تحریم هــای شــورای امنیــت 

ــو ــود، لغ ــران ب ــا ای ــته ای ب ــای هس ــت همکاری ه  و ممنوعی
 شد. 

ــر ایــن درخصــوص لغــو تحریم هــای ثانویــه آمریــکا  عــاوه ب
آمــده اســت: رئیس جمهــور آمریــکا طــی فرمانــی، تحریم های 
ــه  ــن زمین ــرد. در همی ــو ک ــران را لغ ــه ای ــکا علی ــه آمری ثانوی
ــه  ــران و مقابل ــون آزادی ای ــکا اجــرای بخش هایــی از قان آمری
ــای  ــون تحریم ه ــی، قان ــاع مل ــوز دف ــون مج ــاعه، قان ــا اش ب
ــوق بشــر ســوریه  ــران و حق ــد ای ــون کاهــش تهدی ــران، قان  ای
را متوقــف کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، در بنــد مفصلــی مــوارد 
نقــض عهــد و پیمان شــکنی های آمریــکا مــورد بررســی قــرار 
ــم 11 شــخصیت حقیقــی و حقوقــی ــه تحری ــه اســت ک  گرفت

تصویــب و اجــرای قانــون موســوم بــه ویــزا، دســتبرد 2 
امضــای  ایــران،  امــوال  بــه  آمریکایی هــا  میلیــارد دالری 

وضعیــت اضطــراری علیــه ایــران توســط اوبامــا، مصــادره 2.۸ 
ــا دالر  ــی ب ــه مال ــران از مبادل ــت ای ــون دالری، محرومی میلی
ــه واســطه توانمنــدی دفاعــی بهانه هــای  تحریم هــای ایــران ب
 حقــوق بشــری، تأخیــر در صــدور مجــوز خریــد هواپیمــا 
و اســتمرار تحریــم همــکاری بانک هــای بــزرگ دنیــا بــا ایــران 
از مــوارد نقــض عهــد و پیمان شــکنی های آمریــکا ذکــر شــده 

ست.  ا
آمــده  ایــن گــزارش  پیشــنهاد  و  جمع بنــدی  بخــش  در 
ــران در برجــام  ــوری اســامی ای اســت: انجــام تعهــدات جمه
بــر رفتــار نظــام جمهــوری  نشــان دهنده اصــول حاکــم 
اســامی در عرصــه جهانــی اســت و بــر اســاس همیــن اصــل 
ــل  ــور کام ــه ط ــام ب ــرای برج ــود را در اج ــدات خ ــام تعه تم

ــت.  ــاخته اس ــی س عمل

در  کــه  کشــوری  عنــوان  بــه  آمریــکا  دیگــر  طــرف  از 
پایبنــد  و  پیمان شــکنی  بدعهــدی،  بــه  جهانــی  عرصــه 
توافقــات شــناخته شــده و مشــهور اســت،  بــه  نبــودن 
در آزمــون اجــرای برجــام نیــز چهــره ای بســیار بدتــر از 
 گذشــته در افــکار عمومــی ملــت ایــران از خــود ترســیم

 کرد. 
در ادامــه آمــده اســت: در شــرایط فعلــی، چالــش اصلــی ایران 
بــا آمریــکا، بدعهــدی و پیمان شــکنی و مانع تراشــی های 
ــکا  ــرانجام آمری ــن س ــت. لک ــام اس ــرای برج ــه از اج خصمان
ناگزیــر خواهــد شــد بــا توجــه بــه مقاومــت و پایمــردی مــردم 
ــود  ــی خ ــی و بین الملل ــدات برجام ــه تعه ــران ب ــی ای انقاب

عمــل کنــد. 
ــدات تعییــن  ــوری اســامی تمامــی تعه از ســوی دیگــر جمه
ــراف  ــرار و اعت ــه اق ــام ب ــود را در برج ــه خ ــوط ب ــده مرب ش
اجــرا کــرده ولیکــن  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
متحــده  ایــاالت  خصمانــه  و  ظالمانــه  کارشــکنی های 
ــای  ــی تحریم ه ــع تمام ــام و رف ــل برج ــرای کام ــع از اج مان
ــت  ــس، دول ــن رو مجل ــت. از ای ــده اس ــی ش ــی و بانک  مال
ــاده  ــه م ــای ۹ گان ــع بنده ــرای قاط ــد در اج ــزم می کن را مل
ــون  ــه قان ــوم ب ــال 1۳۹۴ موس ــوب س ــی مص ــده قانون واح
ــرای  ــامی در اج ــوری اس ــل جمه ــب و متقاب ــدام متناس »اق
برجــام«، صریــح، شــفاف و به موقــع اقــدام کــرده و بــه همــراه 
گزارش هــای مرحلــه ای ســه ماهــه رونــد اجــرای برجــام 
گــزارش اقدامــات متناســب و متقابــل را بــه کمیســیون امنیت 

ــد. ــی ارســال کن مل

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: روابــط حقوقــی و قضایــی 
ــه ارتقــای ســطح تعامــات  ــد ب ایــران و عــراق می توان

سیاســی دو کشــور بینجامــد.
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا آملــی  الریجانــی 
کــه از روز گذشــته به منظور ســفری چند روزه به کشــور 
ــر امــروز در نشســت  عــراق ســفر کــرده، پیــش از ظه
ــدار هیئــت قضایــی دو کشــور   خبــری کــه پــس از دی
ــار  ــای عراقــی وی برگــزار شــد، اظه ــه همــراه همت و ب
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــی و قضای ــط حقوق ــرد: رواب ک
ــه ارتقــای ســطح تعامــات  ــد ب ایــران و عــراق می توان

ــد.  سیاســی دو کشــور بینجام
منظــر  از  اســت کــه  طبیعــی  تصریــح کــرد:  وی 
غربی هــا تروریســم معنــای متفاوتــی دارد؛ امــا از 

ــی تروریســم  ــراق، معن ــه و ع منظــر کشــورهای منطق
ــت.  ــح اس واض

نمی شــود برخــی افــراد از کشــورهای دیگــر بــه عــراق 
ــد. ایــن مصــداق تروریســم  ــد و بجنگن و ســوریه بیاین
اســت و ایــن مــوارد را کشــورهای منطقــه مصــداق بــارز 

ــد. ــم می دانن تروریس
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه آمریکایی هــا امــا 
ــرد: در  ــار ک ــد، اظه ــری از تروریســم دارن ــف دیگ تعری
ــد  ــور دارن ــت ها حض ــراق، تروریس ــر در ع ــال حاض ح
و اگــر دفاع هــای ناصحیــح از تروریســت ها نباشــد 

ــه زودی کشــف خواهــد شــد. حقیقــت ب
آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه 
ــع  ــل و قاط ــت کام ــران حمای ــامی ای ــوری اس جمه

خــود را از جمهــوری عــراق اعــام می کنــد، ادامــه 
ــروزی از  ــم ، پی ــا تروریس ــارزه ب ــاء هللا در مب داد: ان ش
آن ملــت عــراق می شــود.رئیس دســتگاه قضــای 
جمهــوری اســامی ایــران در تبییــن اهــداف ایــن ســفر 
تصریــح کــرد: هــدف اصلــی ایــن ســفر تقــارب اهــداف 
مشــترک بیــن جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری 

ــت. ــراق اس ع
ــائل  ــل مس ــی از قبی ــاره موضوعات ــفر درب ــن س  در ای
حقوقــی و قضایــی بیــن دو کشــور بحث هایــی صــورت 

گرفــت.
آملــی الریجانــی یــادآور شــد: جمهــوری اســامی 
ایــران و جمهــوری عــراق بــا داشــتن اشــتراکات 
ــر  ــوق بش ــد حق ــامی، می توانن ــی و اس ــراوان دین ف
 پیشــنهادی خــود را بــر اســاس مبانــی اســام داشــته

 باشند. نامه نیوز

آیت هللا آملی  الریجانی:

درمبارزهباتروریسم،پیروزیازآنملتعراقمیشود

کمیسیون امنیت ملی از برجام گزارش داد
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واردات ســیگار در 6 ماهــه اول امســال بیــش از 0.5 میلیون 
دالر بــوده اســت. رقمــی کــه قــرار اســت تــا آخــر امســال به 
صفــر برســد. البتــه ایــن رقم، شــامل واردات رســمی اســت 
و آمــار دقیقــی از واردات قاچــاق ســیگار وجــود نــدارد؛ امــا 
گفتــه می شــود کــه ســاالنه چیــزی حــدود همیــن مقــدار 

ســیگار بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــود.
    واردات پیش به سوی صفر

ســال گذشــته قــرار بــود کــه برنامــه پنجــم بــه پایــان برســد 
ــرار  ــتور کار ق ــعه در دس ــم توس ــه شش ــال، برنام و از امس
ــد  ــد ش ــر تمدی ــال دیگ ــک س ــه ی ــن برنام ــا ای ــرد؛ ام  گی
ــرای  ــف ب ــت در حوزه هــای مختل ــارت دیگــر، دول ــه عب و ب
تحقــق اهــداف برنامــه پنجــم توســعه، یــک ســال دیگــر 
مهلــت پیــدا کــرد. دولــت بــر اســاس برنامــه پنجم توســعه 
ــا پایــان ایــن برنامــه واردات ســیگار  موظــف اســت کــه ت
ــق  ــی را از طری ــاز داخل ــن نی ــاند و تأمی ــر برس ــه صف را ب

ــد. ــام ده ــور انج ــل کش ــای داخ تولیدکننده ه
    مصرف سیگار در ایران

در حــال حاضــر، میــزان مصــرف ســیگار در ایــران بیــش از 
60 میلیــارد نــخ در ســال اســت کــه بخشــی از آن از طریــق 
ــود. ــن می ش ــی از راه واردات تأمی ــی و بخش ــد داخل تولی

البتــه ســهم واردات غیررســمی را نیــز در ایــن میــان بایــد 
در نظــر گرفــت؛ چــرا کــه میــزان ســیگارهای قاچــاق 

عرضه شــده در مراکــز قانونــی ســیگار نیــز کــم نیســت. یکی 
ــرای کاهــش مصــرف دخانیــات و در  از برنامه هایــی کــه ب
عیــن حــال، مبــارزه بــا قاچــاق ســیگار در ایــران به تازگــی 
ــیگار در  ــروش س ــری از ف ــت، جلوگی ــام اس ــال انج در ح
ــیاری از  ــه بس ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــی اس ــز غیرقانون مراک
دکه هایــی کــه در حــل حاضــر از مراکــز عمده فــروش 
 ســیگار بــه شــمار می رونــد، مجــوز فــروش ســیگار 

را نخواهند داشت. 

ایــن طــرح در حالــی در دســت انجــام اســت کــه کمــاکان 
ــه  ــروش و عرض ــه ف ــدام ب ــی اق ــای روزنامه فروش دکه ه
ســیگار می کننــد. از ســوی دیگــر در ســال های اخیــر 
ــده ســیگار  ــه شــرکت های تولیدکنن مجوزهــای بســیاری ب
ــد  ــه تولی ــد در زمین ــرکت ها بتوانن ــن ش ــا ای ــده ت داده ش
ــوان  ــب بت ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــدام کنن ــیگار اق ــی س داخل
 واردات ســیگار را کاهــش داد و بــه تدریــج بــه صفــر 

رساند.

     قطع واردات یا قطع مصرف؟
البتــه قطــع واردات ســیگار اگرچــه باعــث هدررفــت 
ــاید  ــا ش ــود، ام ــور می ش ــون دالر از کش ــاالنه 0.5 میلی س
بهتریــن راه بــرای دود شــدن ســرمایه های کشــور، تشــویق 
ــیگار  ــاخت س ــای س ــه ج ــیگار ب ــرف س ــش مص ــه کاه ب
ــار مصــرف ســاالنه  ــر حــال آم ــی باشــد. چــون در ه ایران
ــار  ــی، آم ــور 80 میلیون ــرای کش ــیگار ب ــخ س ــارد ن 60 میلی
ــه  ــا ب ــرمایه نه تنه ــدن س ــن دودش ــت و ای ــبی نیس مناس
ــه چشــم اقتصــاد کشــور  ــدگان، بلکــه ب چشــم مصرف کنن
نیــز خواهــد رفــت. مصــرف ســیگار، یکــی از عوامــل 
ــای  ــرطان و بیماری ه ــواع س ــیوع ان ــده ش ــم و تأییدش مه
تنفســی اســت. خــود ایــن بیماری هــا ســاالنه هزینه هــای 
هنگفتــی را روی دســت دولــت می گــذارد. ایــن هزینه هــا 
در کنــار هزینــه ازکارافتادگــی نیــروی مســتعد کار بــه تنهایی 
ــر ریشــه اقتصــاد نحیــف ایــران. شــاید  تیشــه ای اســت ب
ــر  ــی ب ــد ســیگار داخل ــرای تولی ــه جــای تشــویق ب ــر ب اگ
کاهــش مصــرف ســیگار تاکیــد شــود، نتایــج بــه مراتــب 

ــد اقتصــاد کشــور شــود.  ــری عای بهت
در بســیاری از کشــورهای اروپایــی منــع مصــرف ســیگار در 
ــدی  ــون ج ــک قان ــی ی ــن عموم ــام اماک ــا و تم پیاده روه
اســت و همیــن موضــوع، نقــش مهمــی در کاهــش 
 مصــرف ســیگار داشــته اســت. تدویــن چنیــن برنامه هایــی 
و اجــرای درســت آن می توانــد بــه کاهــش مصــرف ســیگار 

و صــد البتــه اقتصــاد ایــران کمــک شــایانی کنــد.

گزارش کیمیای وطن از واردات سیگار

دود نیم  میلیون دالری

ــرق  ــعاب ب ــای انش ــه هزینه ه ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
هزینه هــای  در  شــفافیت  ایجــاد  از  اســت،  ســنگین 
ــور  ــا حض ــان ب ــد چیت چی ــت. حمی ــخن گف ــعاب س انش
ــه  ــاره اینک ــان درب ــنبه پارلم ــی روز یکش ــت علن در نشس

»دالیــل افزایــش قیمــت انشــعاب بــرق در 
ــی  ــر چیســت«، گفــت: زمان ســال های اخی
کــه مــا یــک انشــعاب جدیــد بــرق اضافــه 
می کنیــم، تصــور اغلــب مــردم ایــن اســت 
کــه یــک ســیم وصــل می شــود؛ در حالــی 
کــه این گونــه نیســت و بــرای هــر انشــعاب 
می شــود.  ایجــاد  جدیــدی  تأسیســات 

ــای  ــد هزینه ه ــعاب جدی ــاد انش ــه ایج ــان اینک ــا بی وی ب
ســنگینی دارد، اظهــار داشــت: البتــه هزینه هــای ســنگین 
فقــط بــرای اضافــه شــدن انشــعاب نیســت؛ بلکــه افزایش 
ــادی دارد کــه ایــن هزینه هــا  مصــرف هــم هزینه هــای زی
بــه وزارت نیــرو و شــرکت ها تحمیــل می شــود. وی در 

همیــن زمینــه یــادآور شــد: در ســال 92 بــا شــروع بــه کار 
دولــت یازدهــم تمــام هزینــه ای کــه بــه اســامی مختلــف 
ــا در  ــی آن ه ــع و تمام ــود، تجمی ــه می ش ــردم گرفت از م
ــن  ــف معی ــرای شــب های مختل ــب مشــخص ب ــک قال ی
شــد. وی اقــدام وزارت نیــرو در تجمیــع 
در  شــفافیت  بــرای  عاملــی  را  هزینه هــا 
ــد و افــزود: اگــر  هزینه هــای انشــعاب خوان
ــاالنه را از  ــورم س ــرخ ت ــتیم ن ــا می خواس م
ســال 83 تاکنــون اعمــال کنیــم بایــد مبلــغ 
ــان را  ــزار توم ــون و 600 ه ــک میلی حــدودا ی
ــش از  ــروز بی ــا ام ــم؛ ام ــت می کردی دریاف
ــرو ادامــه  ــر نی 925 هــزار تومــان دریافــت نمی شــود. وزی
داد:  در مجلــس گذشــته نماینــدگان و علی الخصــوص 
ــد کــه صنعــت  ــرژی طــی تحقیقــی دریافتن کمیســیون ان
بــرق بــه انــدازه هزینه هــا درآمــد نــدارد و پــس از آن بــود 

ــرق تصویــب شــد. ــت از صنعــت ب ــون حمای کــه قان

پرتقــال یکــی از میوه هــای صادراتــی اســت کــه 
رشــد  امســال  نخســت  نیمــه  طــی  آن  مبادلــه 
ــش  ــر افزای ــش از 25 براب ــته و بی ــمگیری داش چش
پیــدا کــرده اســت؛ امــا فاصلــه و تفــاوت فاحــش 7 

ــازار  ــری قیمــت ایــن محصــول در ب براب
صادراتــی نســبت بــه بــازار داخلــی، جــای 

تعجــب و ســؤال دارد. 
طــی شــش ماهــه نخســت امســال 9۱ 
ــه ارزش  ــال ب ــرم پرتق ــن و 98۱ کیلوگ ت
39 هــزار و 655 دالر معــادل ۱۱9 میلیون 
و 875 هــزار و 993 تومــان بــه ســه 

کشــور افغانســتان، ترکمنســتان و روســیه صادر شــده 
کــه بــه طــور متوســط هــر کیلوگــرم پرتقــال صادراتــی 
در ایــن بازارهــا، ۱303 تومــان عرضــه شــده اســت؛ در 
حالــی کــه بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران از متوســط قیمــت خرده فروشــی 

مــواد خوراکــی در تهــران در بــازه زمانــی هفتــه 
منتهــی بــه مهرمــاه امســال، پرتقــال کیلویــی بیــش 
از 7۴00 تومــان در ســطح شــهر فروختــه شــده اســت.

ایــن، همــان تفــاوت فاحــش 7 برابــری غیرمنطقــی 
ــازار صادراتــی  قیمــت ایــن محصــول از ب
تــا بــازار داخلــی اســت کــه کامــا بــرای 
مصرف کننــدگان غیرعادالنــه بــه نظــر 
می رســد. نگاهــی دقیق تــر بــه بــازار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــال نش ــی پرتق صادرات
روســیه بــا خریــد بیــش از 28 تــن 
ــال، ســهمی بیــش از ۴۱ درصــد در  پرتق
ــس از آن  ــت و پ ــته اس ــال داش ــی پرتق ــازار صادرات ب
افغانســتان و ترکمنســتان بــا خریــد 3۴ تــن و ۱9 تــن 
در رتبه هــای بعــدی بــازار پرتقــال ایــران قــرار گرفتنــد 
و ســهمی معــادل 37 درصــد و بیــش از 20 درصــد در 

ــته اند. ــی داش ــوه صادرات ــن می ــازار ای ب

شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا اجــرای عملیات 
تکمیــل تأسیســات فاضــاب شهرســتان های مبارکه و 
ــی  ــاب در دوره زمان ــص پس ــان در ازای تخصی لنج
محــدود بــه شــرکت فــوالد مبارکــه )اجــرای طــرح 
جمــع آوری فاضــاب در فــات مرکــزی ایــران 
خصوصــی(  بخــش  ســرمایه  به کارگیــری  بــا 
بین المللــی  گواهینامــه  دریافــت  بــه  موفــق 
ــبز و  ــروژه س ــوان پ ــه عن ــرژی ب ــی ان ــاد جهان بنی
ــی  ــاد جهان ــزه بنی ــت جای ــزد دریاف ــن نام همچنی
انــرژی و راهیابــی بــه مرحلــه بعــد گردیــد. معــاون 
اســتان  آبفــای  شــرکت  توســعه  و  مهندســی 
 اصفهــان گفــت: جایــزه جهانــی انــرژی، معتبرتریــن 
در  زیســت محیطی  جایــزه  شناخته شــده ترین  و 
جهــان اســت کــه بــه موضوعــات زمیــن، انــرژی آب 

ــرد.  ــق می گی ــوا و توســعه تعل و ه
ــن  ــای ای ــدف از اعط ــه ه ــن بیش ــدس محس مهن
پروژه هایــی  شــناختن  رســمیت  بــه  را  جایــزه 
دانســت کــه اســتفاده دقیــق و مقــرون بــه صرفــه 
ــن  ــرژی جایگزی ــع ان ــری مناب ــع و به کارگی از مناب
دارنــد و اعــام کــرد: اولیــن جایــزه جهانــی در 
ســال 2000 و بــا ابتــکار عمــل اتریــش برگــزار 
۱800 طــرح  از  بیــش  امــروزه ســالیانه  و   شــد 
و پــروژه از ۱77 کشــور جهــان بــه دبیرخانــه جهانــی 
ــردد.  ــال می گ ــزه ارس ــت جای ــت دریاف ــرژی جه ان
 EAST گواهینامــه پــروژه ســبز بــر اســاس منطــق
پروژه هــای  شناســایی  ضــرورت  راســتای  در 
موفــق کشــورها کــه تأثیــرات اقتصــادی، اجتماعــی 
هــدف  بــا  داشــته اند،  فنــی  و  زیســت محیطی 
ملــی  و  جهانــی  ســطح  در  آنــان  از   قدردانــی 
ــی، طراحــی شــده  ــس عموم ــای اعتمادبه نف و ارتق

اســت. 
ــن  ــاری و در نهمی ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ســال ارزیابی هــا پــروژه بیــع متقابــل احــداث 
لنجــان  شهرســتان های  فاضــاب   تأسیســات 

و مبارکــه، نامــزد شــرکت در رقابــت شــد، تصریــح 
ــه ســبز  ــان جامع ــا از ســوی ارزیاب ــرد: ارزیابی ه ک
اروپــا در تیرمــاه ۱395 و بــه ســرارزیابی آقــای 
ــرژی  ــی ان ــاد جهان ــده بنی ــر، نماین ــیم گرت ماکس

ــت.  ــورت پذیرف ص
 پــروژه مذکــور در تمامــی زمینه هــای زیســت محیطی

ــرار  ــورد بررســی ق ــی، اجتماعــی و اقتصــادی م فن
گرفتــه و نهایتــا بــا کســب امتیــاز الزم مــورد تقدیــر 
ــمی در  ــبز، در مراس ــه س ــه و گواهینام ــرار گرفت ق
کشــور اتریــش برگــزار و بــه ایــن پــروژه اعطــا شــد. 
آبفــای  شــرکت  توســعه  و  مهندســی  معــاون 
ــط  ــه توس ــن گواهینام ــزوذ: ای ــان اف ــتان اصفه اس
ــی  ــاد جهان ــس بنی ــن، رئی ــگ نیوم ــای ولفگان آق
مهنــدس  آقــای  جنــاب  حضــور  بــا  و  انــرژی 
دائمــی، معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی 
 وزارت نیــرو و نماینــده کشــور ایــران در مراســم

ــش  ــی اتری ــوزش عال ــاد و آم ــر اقتص ــاون وزی مع
ــاق بازرگانــی  ســفیر ایــران در اتریــش و رئیــس ات
اســتان  آبفــای  نماینــده شــرکت  بــه  اتریــش 

ــد.  ــدا ش ــان اه اصفه
بیشــه بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــه دلیــل کســب 
ــروژه  ــاب پ ــرای انتخ ــت ب ــاد، وارد رقاب ــاز زی امتی
ــود: در  ــح نم ــد، تصری ــد ش ــان خواه ــر در جه برت
ایــن مراســم، نمایندگانــی از جامعــه مدیریــت 
کشــور  بــزرگ  صنایــع  مدیــران  اروپــا،   ســبز 
ــال  ــاد فع ــای مردم نه ــادی از انجمن ه ــداد زی و تع

در زمینــه مدیریــت ســبز روز شــرکت داشــتند. 
همچنیــن در ایــن مراســم، بــه دلیــل کســب 
تأسیســات  تکمیــل  پــروژه  زیــاد،  امتیــاز 
لنجــان  و  مبارکــه  شهرســتان های  فاضــاب 
زمانــی  دوره  در  پســاب  تخصیــص  ازای  در 
ــت  ــه وارد رقاب ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــدود ب مح
 بــرای انتخــاب پــروژه برتــر در جهــان خواهــد

 شد.

اعطای گواهینامه بین المللی بنیاد جهانی انرژی به آبفای استان اصفهان

حتما بخوانید!
3جزئیات راه اندازی بانک های طال دوشنبه  10  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 287 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

هشدار جدی سازمان هواپیمایی به زائران اربعین

بلیت برگشت خود را از عراق تهیه نکنید
یکــی از اصلی تریــن روش هــای 
فعلــی ســفر بــه عــراق از طریــق 
ســمت  بــه  مســتقیم  پــرواز 
نجــف اســت کــه البتــه در طــول 
گذشــته  ســال های 
حاشــیه هایی بــه همــراه داشــته 
ــازمان  ــه س ــس از آنک ــت. پ اس
ــال در  ــا همــکاری شــرکت های فع ــق شــد ب ــی موف هواپیمای
ایــران، نــرخ ســفر در اربعیــن را مصــوب کنــد، اکنــون 
اصلی تریــن نگرانــی احتمــال شــکل گیری بازارهــای غیرمجــاز 
و غیررســمی در ایــن عرصــه اســت. بــا وجــود آنکــه بــه نظــر 
ــران  ــال در ای ــی فع ــای خارج ــی از ایرالین ه ــد بعض می رس
ــد و  ــن برنامه ریزی هــای خاصــی کرده ان ــرای روزهــای اربعی ب
ــا  ــد، ام ــب می کنن ــب طل ــی عجی ــا نرخ های ــی از آن ه بعض
حــاال ســازمان هواپیمایــی از اهمیــت خریــد از دفاتــر رســمی 
ســخن می گویــد. طبــق اعــام روابــط عمومــی ایــن ســازمان 
بــرای کنتــرل قیمــت بلیــت در اربعیــن مســافران صرفــا بایــد 
بــه صــورت حضــوری اقــدام بــه خریــد کننــد و تنهــا بــه دفاتــر 
ــر  ــی س ــرکت های هواپیمای ــاز ش ــروش مج ــدگان ف و نماین
ــت  ــد بلی ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــافران ب ــن مس ــد. همچنی بزنن
برگشــت خــود را از دفاتــر مســافرتی موجــود در کشــور عــراق 
ــد  ــود نخواه ــا وج ــری آن ه ــکان پیگی ــرا ام ــد؛ زی ــه کنن تهی
ــرای  ــی ب ــت اینترنت ــه بلی ــر گون ــه ه ــن تهی ــت. همچنی داش
ــه  ــز ب ــد ایــن ســازمان نی اربعیــن خــارج از مراکــز مــورد تأیی

هیچ عنوان به مسافران توصیه نشده است.

کاهش ۱۵ درصدی مصرف سرانه لبنیات
عضــو انجمــن صنایــع لبنــی بــا اشــاره بــه کاهــش ۱5 
درصــدی مصــرف ســرانه لبنیــات در کشــور گفــت: مــا 
امکانــات صــادرات را نداریــم و دولتمــردان مــا در ایــن زمینــه 
ــری  ــی ســلیمانی در نشســتی خب ــد. غامعل کــم کاری کرده ان
بــا بیــان اینکــه در کشــور اســتراتژی مشــخصی بــرای تولیــد 
ــت:  ــار داش ــدارد، اظه ــود ن ــی وج ــوالت لبن ــادرات محص و ص
نبــود اعتمــاد، تــرس از برخــورد، نبــود تعهــد، پرهیــز از 
از جملــه  نتیجــه کار  بــه  بی توجهــی  و  مســئولیت پذیری 
دالیــل ایــن امــر اســت. وی اضافــه کــرد: بــرای تعییــن قیمــت 
تولیــد  تمام شــده  قیمــت  مصرف کننــدگان،  بــرای  شــیر 
ــخصی  ــد مش ــت، فرآین ــن دس ــواردی از ای ــام و م ــیر خ ش
نداریــم و ایــن موضــوع باعــث شــده عــده ای در ایــن زمینــه 
 ســرگردان باشــند؛ بــه عنــوان مثــال دامــداران، علوفــه 
را گــران می خرنــد، صنایــع زیــان می کننــد و دیگــران نیــز بــه 
ــرد:  ــح ک ــار خســارت می شــوند. ســلیمانی تصری نحــوی دچ
مــا امکانــات و زیربنــای صــادرات الزم بــرای را نداریــم و آنچــه 
ــد وارد  ــی می توانن ــه راحت ــت؛ ب ــای واردات اس ــم زیربن داری

کننــد امــا صــادر کــردن محصــوالت برایمــان دشــوار اســت.

 بازار روغن نباتی 

کشش افزایش قیمت ندارد
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــع روغــن نبات ــر انجمــن صنفــی صنای دبی
ــدارد، گفــت:  ــی، کشــش افزایــش قیمــت ن ــازار روغــن نبات ب
در حــال حاضــر کارخانه هــا بــا نصــف ظرفیــت، روغــن 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب ــوش محم ــد. داری ــد می کنن تولی
قیمــت روغــن نباتــی از ســال ۱392 تاکنــون افزایشــی 
ــه دولــت  نداشــته، گفــت: مــا پیشــنهاد افزایــش قیمــت را ب
ــاه مجــوز افزایــش قیمــت 9 درصــدی  ــه در مردادم ــم ک دادی
ابــاغ شــد. وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل مــاه مبــارک 
ــس از  ــید و پ ــرا نرس ــه اج ــت ب ــش قیم ــن افزای ــان ای رمض
ــن  ــتیم ای ــازار نتوانس ــش در ب ــود کش ــل نب ــه دلی ــم ب آن ه
مصوبــه را بــه طــور کامــل اجــرا کنیــم، افــزود: در حــال 
ــی  ــن نبات ــت روغ ــش قیم ــوز افزای ــا مج ــر کارخانه ه  حاض
مطــرح  رقابــت  موضــوع  بــازار  در  چــون  امــا  دارنــد؛  را 
ــل  ــور کام ــه ط ــت را ب ــش قیم ــه افزای ــا مصوب ــت، فع اس
روغــن  صنایــع  صنفــی  انجمــن  دبیــر  نکرده انــد.  اجــرا 
نباتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 90 درصــد از مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت وارداتــی اســت، اظهــار 
قیمــت  در  زیــادی  تأثیــر  ارز  نــرخ  بنابرایــن  داشــت: 
درخصــوص  محمــودی  دارد.  مــا  محصــوالت  تمام شــده 
ــزو  ــن ج ــت: روغ ــی گف ــن نبات ــازار روغ ــده ب ــی آین پیش بین
ــود  ــاش خ ــت ت ــف و صنع ــت. صن ــی اس ــای اساس  کااله
را می کنــد تــا شــرایط در ایــن بــازار متعــادل باشــد و در 
ــش  ــکلی در بخ ــا مش ــه کارخانه ه ــواد اولی ــن م ــورت تأمی ص

ــت.  ــم داش ــازار نخواهی ــد و ب تولی

دلیل افت معامالت در بازار مسکن
یــک کارشــناس واکنــش زودهنــگام فروشــندگان مســکن بــه 
افزایــش ناچیــز معامــات در ماه هــای اخیــر و انتظــار دریافــت 
ــاره ایــن  ســود از یــک بخــش نیمــه راکــد را علــت افــت دوب
بــازار عنــوان کــرد. محمــد وطن پــور اظهــار کــرد: در شــش مــاه 
اخیــر و در شــرایطی کــه معامــات مســکن مقــداری افزایــش 
یافتــه بــود، قیمت هــا رونــد صعــود نســبی را در پیــش گرفــت 
ــدک  ــه از دســت رفتــن تعــداد ان ــن افزایــش منجــر ب کــه ای
ــات  ــداد معام ــاه تع ــه در مهرم ــم ک ــد و دیدی ــتریان ش مش
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۱ درصــد و نســبت بــه 

مــاه قبــل 38 درصــد افــت کــرد. 
ــش  ــم جه ــار توه ــکن دچ ــه مس ــش عرض ــزود: بخ وی اف
ایــن پیش فــرض،  بــا  آینــده شــده و  قیمــت در ســال 
ــر  ــندگان فک ــد. فروش ــت می ده ــی را از دس ــتریان فعل مش
ــرات  ــه بحــث برجــام، تغیی ــا توجــه ب ــد امــکان دارد ب می کنن
ــه همیــن دلیــل روی  ــد؛ ب مثبتــی در قیمــت دالر اتفــاق بیفت
ــتری از  ــختگیری بیش ــت س ــوه پرداخ ــا نح ــروش ی ــم ف رق

خــود نشــان می دهنــد.
 ایــن کارشــناس مســکن بــا بیــان اینکه بــه نظر می رســد رفتار 
ــر از افزایــش تقاضــای وام مســکن باشــد   اخیــر عرضــه متأث
تصریــح کــرد: گفتــه می شــود در ماه هــای اخیــر تعــداد 
ــزار  ــدود ه ــه ح ــا ب ــت وام خانه اولی ه ــرای دریاف ــام ب ثبت ن
ــا  ــث شــده ت ــن ســیگنال باع ــاه رســیده اســت. ای ــر در م نف
طــرف عرضــه فکــر کنــد ســال آینــده بــازار مســکن با انباشــت 
تقاضــا مواجــه می شــود؛ در حالــی کــه مــاک قــرار دادن یــک 

ــی نیســت.  ــری، منطق ــن نتیجه گی ــرای چنی ــم ب آیت

استاندار اصفهان هشدار داد:

شرایط نگران کننده 

تأمین آب شرب اصفهان
ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب
اینکــه حجم ذخیره ســد زاینــده رود 
بــه ۱60 میلیــون متــر مکعــب 
کاهــش یافتــه اســت، گفــت: 
صنفــی  نظــام  پیشــنهاد 
ــع  ــرای توزی کشــاورزان اســتان ب
آبــی ســال جدیــد توســط مدیــر 
ــده و  ــه ش ــز ارائ ــه آبری ــی حوض ــورای هماهنگ ــه ش ــه ب حوض
امیــدوارم کــه مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و ابــاغ شــود. رســول 
زرگرپــور در جلســه مدیریــت بحــران شهرســتان اصفهــان گفــت: 
ایــن موضــوع، شــرایط نگران کننــده ای را رقــم زده اســت و بــه 
عــاوه بــا گذشــت نزدیــک بــه ۴0 روز از فصــل پاییــز بارشــی در 
اســتان صــورت نگرفتــه اســت. اســتاندار اصفهــان بــا تشــریح 
آخریــن اقدامــات صورت پذیرفتــه درخصــوص احیــای حوضــه 
آبریــز زاینــده رود، تصریــح کــرد: جلســات و پیگیری هایــی کــه 
ــاون اول  ــور، مع ــا رئیس جمه ــته ب ــاه گذش ــک م ــول ی در ط
رئیس جمهــور و وزرای کشــور و جهــاد کشــاورزی صــورت 
 پذیرفتــه، امیدبخــش اســت. وی واگــذاری امــر نظــارت 
و حفاظــت از برداشــت های حوضــه آبریــز زاینــده رود بــه نظــام 
ــم و اثربخــش  ــی کشــاورزان اســتان را امــری بســیار مه صنف
ــود  ــات جــدی کشــاورزان ب ــد و گفــت: ایــن امــر از مطالب  خوان
ــر  ــذاری ام ــور واگ ــت. زرگرپ ــم اس ــیار مه ــان بس ــرای آن و ب
ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود در اســتان را بــه نظــام صنفــی 
کشــاورزی نهایــی شــده اعــام کــرد و از اعضــای نظام خواســت 
ــاده  ــم آم ــت مه ــن فعالی ــرای ای ــرای اج ــریع تر ب ــه س ــر چ ه

شوند.

جزئیات راه اندازی بانک های طال
ــر  ــا و جواه ــندگان ط ــازندگان و فروش ــه س ــس اتحادی رئی
ــر داد؛  ــا خب ــای ط ــا بانک ه ــک ی ــاد بان ــرح ایج ــه ط از ارائ
طرحــی کــه هنــوز در حــد حــرف اســت. محمــد کشــتی آرای 
اظهــار کــرد: در ایــن سیســتم، چرخــه ای بــه وجــود می آیــد 
و مــردم طــای خــود را بــه عنــوان ســپرده در اختیــار بانــک 
می گذارنــد و ســود ناچیــزی نیــز بــه آن هــا تعلــق می گیــرد. 
هــر زمــان کــه طــای خــود را درخواســت کردنــد، بانــک عامــل 
مدنظــر بــه میــزان طــای ســپرده شــده، طــا در اختیــار آن ها 
ــه  ــس از اینک ــز پ ــا نی ــه داد: بانک ه ــد. وی ادام ــرار می ده ق
ــار واحدهــای  ــد، آن را در اختی طــا را از مــردم دریافــت کردن
ــاد  ــرمایه ایج ــا س ــن واحده ــا ای ــد ت ــرار می دهن ــدی ق تولی
شــده را بــا وثیقــه بــه کار گیرنــد و در فعالیت هــای مختلــف 
از جملــه صــادرات از آن اســتفاده کننــد و ســاالنه همــان طــا 

را بــا کارمــزد انــدک بــه بانــک بازگرداننــد.

چیت چیان مطرح کرد:

هزینه های سنگین انشعاب برق

گرانفروشی در داخل، ارزان فروشی در خارج

پرتقال صادراتی، فقط کیلویی ۱303 تومان!

آگهی تجدید مزایده 

دانشگاه آزاد اسامی واحد دولت آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری محل بوفه دانشجویی خود از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده، 
به امور مالی دانشگاه آزاد اسامی واحد دولت آباد به نشانی اصفهان، دولت آباد برخوار، میدان انقاب، بلوار 

دانشگاه، دانشگاه آزاد اسامی مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 03۱۴5829095 داخلی 222 دفتر امور مالی تماس حاصل 

فرمایند.
۱- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

2- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
3- حداکثر مدت دریافت اسناد مزایده و ارسال پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز می باشد.

۴- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ بیست میلیون ریال می باشد.
5- سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد

آگهی مزایده عمومی

شرکت توکابتن )سهامی خاص( در نظر دارد تعدادی از ماشین آالت مازاد بر 
نیاز خود را به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند در تاریخ سه شنبه 
۱395/08/۱۱ از ساعت 9 صبح لغایت ۱5 بعدازظهر جهت بازدید از ماشین آالت 
مورد مزایده و همچنین دریافت لیست ماشین آالت و مدارک شرکت در مزایده 
به آدرس: اصفهان - مبارکه - مجتمع فوالد مبارکه - جنب شرکت حمل و نقل 

توکا مراجعه نمایند.
www.Toukabeton.ir ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر به آدرس سایت
 مراجعه و یا با شماره تلفن 09۱33079۱50 آقای محمد کردنژاد تماس حاصل

 فرمائید. 

سهامی خاص سهامی خاص

 دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد دولت آباد
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حتما بخوانید!
مردان، 91 درصد قربانیان حوادث کار ...

ــت:  ــت گف ــر بهداش ــتی وزی ــور بهداش ــاون ام ــام مع قائم مق
حاشــیه شــهرها بــا 11 میلیــون نفــر جمعیــت، بدتریــن شــرایط 
از نظــر دسترســی بــه زیرســاخت های شــهری را دارد و بخــش 
بهداشــت بــرای دولــت در اولویــت اســت. ناصــر کالنتــری در 
 مراســم آغــاز برنامــه پزشــک خانــواده در کالن شــهر اصفهــان

بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای دولــت 
یازدهــم، تحــول در حــوزه ســالمت، به ویــژه در حــوزه بهداشــت 
بــوده اســت، اظهــار کــرد: اجــرای طــرح تحــول ســالمت، یکــی 
ــک  ــل ی ــه مث ــود ک ــم ب ــت یازده ــات دول ــن اقدام از مهم تری

ــد. ــرح می ش ــل مط ــای قب آرزو در دولت ه
    افزایش خدمت رسانی در حوزه سالمت

ــانی  ــالمت خدمت رس ــول س ــرح تح ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
اجــرای  بــا  داد، گفــت:  افزایــش  را  ســالمت  حــوزه  در 
ایجــاد شــد  نظــام ســالمت  در  عدالــت  تحــول،   طــرح 
و خدمت رســانی بــرای مــردم در دورتریــن نقــاط اتفــاق افتــاد 
ــوان پاســخگویان ســالمت از آغــاز طــرح تحــول  ــه عن و مــا ب
 به ویــژه تحــول در حــوزه بهداشــت توانســتیم بــه تثبیــت 
و امنیــت ملــی کمــک کنیــم. کالنتــری اضافــه کــرد: تاکنــون 
ــر ســاکن  ــون نف ــرای 11 میلی 320 مرکــز خدمــات ســالمت ب
ــر  حاشــیه ها شــهرها در کشــور ایجــاد شــده اســت. عــالوه ب
ایــن بــه دلیــل رشــد شــهرها و توســعه نامتــوازن در روســتاها 
بــرای تثبیــت جمعیــت در روســتاها، اقــدام بــه توســعه مراکــز 
خدمــات ســالمت شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح 

تحــول ســالمت در ابتــدای اجــرا از روســتاها آغــاز شــد، افزود: 
70 درصــد جمعیــت روســتایی و 30 درصــد جمعیــت شــهری 
ــد.  ــرار گرفتن ــر پوشــش طــرح تحــول ســالمت ق ــدا زی در ابت
قائم مقــام معــاون امــور بهداشــتی وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد: 
بــا وجــود 3 هــزار و 600 پایــگاه ســالمت در کشــور، کمتریــن 
ــات  ــاده خدم ــه ج ــه ب ــت ک ــور هس ــهری در کش ــه ش نقط
ســالمت نپیوســته باشــد. در ایــن راســتا، اســتانداران کمــک 
ــر  ــه ثم ــم ب ــت یازده ــر در دول ــن ام ــا ای ــد ت ــیاری کردن بس

بنشــیند.

    افزایش شهرهای جدید
جدیــد  شــهرهای  افزایــش  بــا  اضافــه کــرد:   کالنتــری 
و شهرنشــینی، نیازمنــد محــل ارائــه خدمــت هســتیم. طبــق 
ــت  ــرار اس ــد، ق ــام ش ــتانداران انج ــا اس ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
ــالمت  ــول س ــرح تح ــازهای ط ــتری در ساخت وس ــم بیش نظ
صــورت گیــرد؛ بــه گونــه ای کــه اگــر اســتانی 50 درصــد ایــن 
ــز 50 درصــد دیگــر  ــد، وزارت بهداشــت نی ــن کن  طــرح را تأمی

را تأمین خواهد کرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از موفقیت هــای طــرح تحــول 

ــوص  ــت درخص ــه بهداش ــامانه یکپارچ ــئله س ــالمت، مس س
پرونــده ســالمت اســت، گفــت: تنهــا کشــوری هســتیم کــه بــا 

ــم.  ــن کار کرده ای ــه ای ــدام ب ــت، اق ــرایط و جمعی ــن ش ای
ــق یــک  ــا از طری ــی تنه ــوار ایران ــن طــرح، آمــار هــر خان در ای
ــتن  ــا داش ــک ب ــک پزش ــود و ی ــت می ش ــایی ثب ــد شناس ک
ایــن کــد می توانــد اطالعــات کاملــی درخصــوص ســالمت آن 

ــه دســت آورد. ــواده ب خان
ــه  ــت اضاف ــر بهداش ــتی وزی ــور بهداش ــاون ام ــام مع  قائم مق
ــه  ــه ب ــت ک ــوری اس ــی از ام ــه، یک ــن برنام ــرای ای ــرد: اج ک
ــناخته  ــد ش ــر و امی ــت تدبی ــی در دول ــه قبول ــوان کارنام عن
دارای  ایرانــی  میلیــون   57 حاضــر  حــال  در  و  می شــود 

شناســنامه الکترونیکــی ســالمت هســتند.
 تقویت امنیت ملی تحول در نظام سالمت

ــت  ــای تقوی ــی از مؤلفه ه ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب کالنت
ــزود: در  ــت، اف ــالمت اس ــام س ــول در نظ ــی تح ــت مل امنی
ــالمت  ــوزه س ــردم در ح ــای م ــخگوی نیازه ــه پاس ــی ک صورت
جلوگیــری  پاســخ نداده  خواســته های  تجمــع  از  باشــیم، 
می شــود؛ درنتیجــه کمتر شــاهد بــروز بیماری هــای غیرواگیــردار 
ــتایی  ــق روس ــیاری مناط ــه داد: بس ــود. وی ادام ــم ب خواهی
ــل  ــه دلی ــکان ب ــا پزش ــد و عمدت ــت بودن ــه بهداش ــد خان فاق
ــتایی  ــق روس ــه مناط ــن ب ــه رفت ــور ب ــرح، مجب ــدن ط گذران
بودنــد؛ در حالــی کــه امــروز عــالوه بــر روســتاها، بــه 11 میلیون 
حاشیه نشــین نیــز خدمــات بهداشــتی اولیــه ارائــه می شــود.

پزشک خانواده به اصفهان رسید

 افزایش گرد و خاک در اصفهان 

طی روزهای آینده
رئیــس اداره هواشناســی اداره 
کل هواشناســی اســتان اصفهان 
ناپایـــدار  مــوج  ورود  گفــت: 
موجــب کاهــش آالیندگــی هوای 

اصفهان شده است. 
حســن خدابخــش اظهــار کــرد: 
آخریــن وضعیــت نقشــه های 
ــه ســمت  ــدار ب هواشناســی نشــان دهنده حرکــت مــوج ناپای
ــه وزش  ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت؛ همی ــتان اس اس
ــژه در شــرق اســتان رخ  ــاد شــدید در ســطح اســتان، به وی ب
ــای  ــامانه در روزه ــن س ــت ای ــزود: اوج فعالی ــد. وی اف بده
سه شــنبه و چهارشــنبه خواهــد بــود و شــرق و شــمال شــرق 
ــرد و  ــد داد و گ ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــان را تح ــرب اصفه و غ
خــاک نیــز در ایــن روزهــا افزایــش می یابــد. وی ادامــه داد: 
تــا پایــان هفتــه، دمــا 2 تــا 3 درجــه ســانتیگراد افزایــش پیدا 
خواهــد کــرد و در روز پنجشــنبه ناگهــان دمــا 4 تــا 5 درجــه 
کاهــش می یابــد. ناپایــداری دمایــی در روزهــای ایــن هفتــه 
ــاد  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد داد. خدابخــش ب ــاد رخ خواه  زی
و بــارش، دو مکانیســم مهــم بــرای خودپاالیــی هــوا هســتند 
ــه ای خواهــد  ــه گون گفــت: در ســال جــاری شــرایط جــوی ب
بــود کــه خودپاالیــی کمتــری رخ می دهــد و آالینده هــا 
ــت در  ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد؛ ای ــدا می کنن ــش پی افزای
شــرایط اینــورژن کیفیــت هــوا را بــرای عمــوم ناســالم کنــد.

معابر شهری با معلوالن مهربان تر می شود
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: 
مناسب ســازی معابــر شــهری بــرای جانبــازان و معلــوالن 
جســمی و حرکتــی، اولویــت اصلــی شــهرداری اصفهــان اســت. 
ــان  ــرج مظفــر در جلســه شــورای هماهنگــی ســتاد و معاون ای
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــهرداری اصفه ــه ش ــق پانزده گان ــی مناط عمران
ســازگار ســاختن محیــط شــهری بــا نیازهــای معلــوالن 
ــاع ــه اجتم ــوالن ب ــدن معل ــع بازگردان ــمی حرکتی در واق  جس

زندگی و فعالیت است. 
وی افــزود: رفــع ایــن موانــع از پراهمیت تریــن اقداماتــی اســت 
کــه ضامــن مشــارکت هــر چــه بیشــتر معلــوالن در امــور مربــوط 
ــه داد:  ــر ادام ــت. مظف ــان اس ــه خودش ــق ب ــه  متعل ــه جامع ب
ــر و پیاده روهــا و خیابان هــای اصلــی و فرعــی در  اصــالح معاب
راســتای مناسب ســازی فضاهــای عبــور و مــرور بــرای جانبــازان 
و معلــوالن جســمی حرکتی در دســتور کار حــوزه معاونــت 

عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. 
ــه مناسب ســازی در حــال  ــن هزین ــا کمتری ــرد: ب ــه ک وی اضاف
انجــام اســت و حتــی در بعضــی مناطــق از اکیــپ امانــی منطقه 

ــا اســتفاده می شــود. ــت کاهــش هزینه ه در جه

اخبار کوتاه

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 »مرگ بر آمریکا« 

شعار اساسی انقالب اسالمی است
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــر  »مــرگ  اینکــه  بیــان  بــا 
آمریــکا«، شــعار اساســی انقــالب 
اســالمی اســت، گفــت: مذاکــرات 
بــا آمریــکا، تنهــا بــر ســر موضــوع 
هســته ای صــورت گرفــت و اینکــه 
ــر  ــالوه ب ــکا ع ــود آمری ــه ش گفت
 اینکــه کدخــدای اروپاســت، کدخــدای ایــران هــم هســت 
اشــتباه اســت. قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت هماهنگی 
ــاز حرکــت  ــم آغ ــه مه ــرد: ســه واقع ــار ک ــان اظه مراســم 13 آب
ــجویی  ــوزی و دانش ــزرگ دانش آم ــت ب ــالمی، حرک ــالب اس  انق
و تســخیر النــه جاسوســی در ایــن روز در مقاطــع مختلــف اتفــاق 
افتــاده و نقــش مهمــی در پیــروزی انقــالب اســالمی داشــته اند. 
 وی تصریــح کــرد: 13 آبــان، نمــاد اصلــی استکبارســتیزی 
ــت.  ــالمی اس ــالب اس ــاد انق ــتم و نم ــم و س ــا ظل ــارزه ب و مب
 ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه چهارمحــال و بختیــاری
اســتانی همــدل اســت، گفــت: موضوعــات ســخنرانی در روز 13 
ــل  ــری در مقاب ــا موضع گی ــراه ب ــز و هم ــد وحدت انگی ــان، بای آب
ــم روز 13  ــزاری مراس ــزود: برگ ــد. وی اف ــی باش ــتکبار جهان اس
آبــان، زمــان احیــا و تحویــل ارزش هــای نظــام جمهــوری 
ــرای ادامــه  ــه نســل های بعــد و آماده کــردن آن هــا ب اســالمی ب

راه است.

 مردان، 91 درصد قربانیان 

حوادث کار اصفهان
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــه  ــزار و 511 حادث ــدای ســال جــاری، 2 ه ــه ابت در شــش ماه
ــردان، 91 درصــد  ــه م ــان رخ داد ک شــغلی در شهرســتان اصفه
از ایــن حــوادث را بــه خــود اختصــاص دادنــد. غفــور راســتین 
ــزار  ــاری، 2 ه ــه نخســت ســال ج ــرد: در شــش ماه ــار ک اظه
و 511 حادثــه کار در شهرســتان اصفهــان بــه فوریت هــای 
ــزار و 57  ــداد، 2 ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــزارش ش ــکی 115 گ پزش
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــدادی اورژان ــای ام ــط واحده ــر توس نف
ــین های  ــط تکنس ــر توس ــل و 454 نف ــتان ها منتق ــه بیمارس ب
ــان  ــه درم ــل حادث ــرپایی در مح ــورت س ــه ص ــس 115 ب اورژان
ــوادث  ــن ح ــدگان ای ــوع حادثه دی ــزود: از مجم ــدند. وی اف ش
ــر زن  ــرد و 227 نف ــر م ــزار و 328 نف ــادِل 2 ه ــد مع 91 درص
بودنــد. وی تصریــح کــرد: از مجمــوع ایــن افــراد، 134 نفــر زیــر 
20 ســال، 773 نفــر 20 تــا 29 ســال، 806 نفــر بیــن 30 تــا 39 
ــال  ــا 59 س ــر 50 ت ــال، 262 نف ــا 49 س ــر 40 ت ــال، 460 نف  س

و 135 نفر بیشتر از 60 سال، سن داشتند.

اخبار کوتاه

ــت  ــه دس ــت ب ــه دس ــد هم ــت: بای ــان گف ــتاندار کرم اس
ــا آرامــش در جامعــه برقــرار شــود. علیرضــا  هــم دهنــد ت
رزم حســینی در ســتاد بحــران اســتان کرمــان گفــت: 
بیشــترین بالیــای طبیعــی در اســتان کرمــان اســت و در 

ــای  ــه بالی ــوم ب ــا محک ــوص م ــن خص ای
بــه  اشــاره  بــا  طبیعــی هســتیم. وی 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  تجربــه 
در امــر امدادرســانی در شــرایط بحــران 
ــه اینکــه در چنــد  ــا توجــه ب اظهــار کــرد: ب
ــش  ــد افزای ــه زرن ــدت زلزل ــر، ش روز اخی
یافــت، حساســیت ها نســبت بــه ایــن 

ــتان  ــران اس ــتاد بح ــن س ــد؛ بنابرای ــتر ش ــوع بیش موض
ــان  ــتاندار کرم ــه دارد. اس ــان حادث ــی الزم را در زم آمادگ
ــت  ــر دانس ــردم را مؤث ــه م ــر ب ــالل احم ــای ه  آموزش ه
ــا  ــزان خســارات بالی ــا می ــن آموزش ه ــرد: ای ــح ک و تصری
ــت  ــی دول ــام اجرای ــن مق ــد. عالی تری ــش می ده را کاه

ــتگاه های  ــه دس ــکر از هم ــن تش ــان ضم ــتان کرم در اس
اجرایــی اذعــان کــرد: زلزلــه عصــر روز جمعــه زرنــد وقتــی 
ــه  ــد ک ــاد ش ــیت هایی ایج ــت، حساس ــوع پیوس ــه وق ب
همــه مســئوالن ســعی کردنــد بــه مــردم آرامــش دهنــد.

 رزم حســینی یــادآوری کــرد: در جریــان زلزلــه 
شهرســتان بــم، سوء اســتفاده هایی از ایــن 
موقعیــت صــورت گرفــت؛ بنابرایــن الزم اســت 
ــران ورود  ــوع بح ــان وق ــت در زم ــا درای ــه ب ک
پیــدا کنیــم. اســتاندار کرمــان در ادامــه خطاب 
بــه صداوســیما اعــالم کــرد: چــرا صداوســیما 
اطالع رســانی الزم را دربــاره اینکــه »مــردم وام 
دریافتــی خــود را کــه بــرای مقاوم ســازی اخــذ کرده انــد در 
ــد،  ــا وجــود خانه هــای جدی ایــن راســتا خــرج نکــرده و ب
ســاختمان های قدیمــی خــود را تخریــب ننموده انــد« 
نکــرده اســت؟ بایــد همــه دســت بــه دســت هــم دهنــد 

تــا آرامــش در جامعــه برقــرار شــود.

استاندار کرمان:

کرمان، محکوم به بالیای طبیعی است
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
در  اصفهــان  ســرمایه گذاران  همــراه  بــه  شــهرداری 
ــای ســرمایه گذاری کشــور  هشــتمین نمایشــگاه فرصت ه
ــه  ــک، بیم ــورس، بان ــی ب ــگاه بین الملل ــومین نمایش و س

ــنبه  ــه از دوش ــش ک ــازی کی و خصوصی س
ــوری  ــود، حض ــاز می ش ــره آغ ــن جزی در ای
ــه گــزارش اداره  پررنــگ خواهــد داشــت. ب
ــان،  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
هــادی نباتی نــژاد اظهــار داشــت: از آنجایــی 
کــه رویکــرد شــهرداری اصفهــان اســتقبال 
ــرای  از ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی ب

ــته های  ــن رو بس ــت از ای ــان اس ــهر اصفه ــت در ش فعالی
ــن نمایشــگاه  ــه و در ای ــر تهی ــن ام ــرای ای پیشــنهادی را ب
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــرار می دهی ــرمایه گذاران ق ــار س در اختی
ــا  ــرمایه گذاری ب ــته س ــگاه 36 بس ــن نمایش ــه در ای اینک
ســه محــور گردشــگری )هتل ســازی و مجموعه هــای 

ــاری، اداری  ــوره )تج ــد منظ ــای چن ــی(، مجموعه ه تفریح
و مســکونی( و خدمــات شــهری )بازیافــت زبالــه و تولیــد 
ــرد: ارزش  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــه ش ــه( تهی ــرق از زبال ب
ریالــی ایــن بســته ها حــدود 3 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد 
شــده و بــه صورت بســته بــه شــرکت کنندگان 
در ایــن جشــنواره پیشــنهاد می شــود. وی بــا 
ــای ســرمایه گذاری  ــه پروژه ه ــه اینک اشــاره ب
ــته ها  ــن بس ــه ای ــا ب ــان تنه ــهرداری اصفه ش
ــهرداری  ــزود: ش ــد، اف ــد ش ــدود نخواه مح
بــرای  باالیــی  ظرفیت هــای  از  اصفهــان 
ــت  ــت و مدیری ــوردار اس ــرمایه گذاری برخ س
آمــاده  شــهرداری  مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری 
ــی  ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــای س ــتقبال از ایده ه اس
ــاز  ــورد نی ــهیالت م ــا تس ــی ایده ه ــس از بررس ــت و پ اس
بــرای ســرمایه گذاران را بــه بهتریــن شــکل فراهــم خواهــد 

ــاخت.  س

آگهی فقدان سند مالکیت
امضا شهود رسما  و  استشهاد محلی که هویت  برگ  دو  عباسعلی  فرزند  لطفی خورزوقی  ندا  خانم 
گواهی شده مدعی شده است که  سند مالکیت به شماره چاپی 603393 الف 83 بمیزان ششدانگ 
پالک 121/838 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 587 دفتر 33 ذیل ثبت شماره 6149 
به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است و به 
موجب نامه شماره 9410113751401709 مورخ 1394/12/05 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 
بازداشت می باشد، چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت  و اعتراض خود را کتبا ضمن 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1395/08/10 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/730/الف/م به تاریخ 95/08/08

دادنامه
شاکی : آقای مجتبی بهادرانی دولت آبادی فرزند محمود به نشانی دولت آباد خ میثم ک فتاح پ 

55 متهم: آقای مهدی فالی نژادفرزند عباسقلی به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت
رای دادگاه

نژاد  آبادی فرزند محمود علیه آقای مهدی فالی  بهادرانی دولت  در خصوص شکایت آقای مجتبی 
فرزند عباسقلی دائر بر خیانت در امانت نسبت به سند یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 87 
به شماره انتظامی 14-287 ق 21  دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جله کیفر خواست 
تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی و مودای شهادت شهود 
صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و 
با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 75متهم موصوف را به تحمل یک سال 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/741/م الف به تاریخ  95/08/08
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان :حسن صادقی و غالمعلی جاللی و احمد رضا فرودستان و بهرام فرودستان و عبدالمهدی 
فرودستان دستجردی و نسرین صادقی و ریحانه صادقی  و امیر صادقی و الله صادقی و افسانه 
 : به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرودستان   و هوشنگ  فرودستان  ایرج  و  لیال صادقی  و  صادقی 
مهرداد فرودستان و رضا فرودستان و مهران فرودستان و مهرالملوک وکیلی و تقی لقمانی و مهریار 
فرودستان و وراث مرحوم حاج میرزا مهدی لقمانی به اسامی : آقای تقی و خانمها: صدیقه، مرضیه 
بیگم، عصمت، طاهره، ملیح الزمان، منصوره ، منیره و شاه بیگم شهرت همگی لقمانی   به خواسته  
اثبات مالکیت )مالی غیر منقول(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و 
به کالسه پرونده 9509983751400511 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/14 و ساعت 12:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خواندگان )قدرت اله عرفانی و پوری وش درمیانی( 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/732/م الف به تاریخ 95/08/05
آگهی حصر وراثت

ح  ش   418/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   11410 شماره  شناسنامه  دارای  ربیعی  الهه  خانم 
شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1395/06/13 تاریخ  در   148 بشناسنامه  ربیعی  عباسعلی 
عبداله  فرزند  آبادی  دولت  کمالی  به:1-مهری  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
خانم   )3(  333 ش.ش  آبادی  دولت  ربیعی  احسان   )2( متوفی(  )همسر   280 ش.ش 
ش.ش  ربیعی  مائده   )5(  2248 ش.ش  ربیعی  محسن   )4(  11410 ش.ش  ربیعی  الهه 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  عباسعلی  فرزند  همگی   6600093633
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/742/م الف به تاریخ 95/08/08

آگهی حصر وراثت
خانم اشرف خلیلی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 435/95 
ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحومه محترم خیری حبیب آبادی بشناسنامه 90 در تاریخ 1395/05/04  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اشرف خیری ش.ش 18  )2( ناصر 
خیری حبیب آبادی ش.ش 84 همگی فرزندان عباسعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/754/م الف به تاریخ 95/08/09
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای سلیمان زارع بهرام آبادی به وکالت عبداله رنجکش دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
روز  برای  و  ثبت   95/80 به کالسه  تسلیم که  شورا  این  به  احمد  پور  منوچهر  و  حمیداوی  علیرضا 
مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   16:30 ساعت  و   95/10/18 شنبه 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان 
جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه 
جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 
روز ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . نمود  خواهد   اتخاذ 

 است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/731/م الف به تاریخ 95/08/05
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950700 خواهان علی رضا مشهدی رنانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 
9/600/000 ریال به همراه کلیه خسارات دادرسی   به طرفیت ولی هللا هادی مشکنانی و رضا هادی مشکنانی   
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/9/28ساعت 11:30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ 
صدوق شمالی چهارراه نیکبخت  مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 23703/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده    صفت  جواد  خواهان   950584 کالسه  پرونده  خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  بر    کلی  بیابانی  رامین  طرفیت  به  ریال   میلیون  نود 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   12 95/9/29ساعت  مورخ  روز........... 
منتشر  در جراید  مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  نیکبخت  
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23704/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950724خواهان سعید مهری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت بتول 
حیدری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/9/30ساعت 10 صبح  تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شمالی –چهارراه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره: 23669/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950725خواهان سعید مهری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رسول 
شریفی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/9/30ساعت 10/30 صبح  تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی –چهارراه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 23670/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کریمی   یعقوب  خواهان   799/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
16/500/000 ریال به طرفیت مجید دهقان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
95/9/20ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 23679/م الف مدیر دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 184/95  خواهان صدیقه جعفری دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت  
به طرفیت شهناز غفاری فرزند سهراب  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه  مورخ 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  عصرتعیین گردیده   16/30 95/9/17ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72  شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 23706/م الف مدیر دفتر شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950392 مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد بختیاری  
نشانی: اصفهان – رهنان شریف شرقی نبش کوچه 34 مبلمان آراکس وکیل : شهرام نفر نشانی : 
اصفهان خیابان نیکبخت غربی طبقه فوقانی مشاور امالک شاهین  خوانده: اکبر سیدی  نشانی : 
مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
آقای احمد بختیاری با وکالت شهرام نفر  به طرفیت آقای اکبر سیدی  به خواسته مطالبه مبلغ دوازده 
میلیون ریال وجه چک به شماره ی 140799 به عهده بانک ملت  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
بابت اصل  به پرداخت دوازده  میلیون ریال  آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  قانون 
خواسته و  200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )    94/7/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره : 23719/م الف مریم هاشمی قاضی شعبه 11  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ به خانم فریبا جهانبین
نظر به اینکه خانم فریبا جهانبین فرزند هوشنگ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع   حسب شکایت 
آقای محمد فروغی  فرزند احمد از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه 95/5733/140401/27ک27  
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله 
تاریخ  از  تا ظرف یک ماه  ابالغ  نامبرده  به  آئین دادرسی کیفری مراتب  قانون  اجرای ماده 174  در 
انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد گردید.
شماره:23734/م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

دادنامه
کالسه: 950526 شماره دادنامه 1281 مورخ 1395/7/15 آمار مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: محسن محمدی  نشانی: شهرک شهید منتظری بلوک 83 کارمندی واحد 
1  وکیل : 1- مهرداد تیموری 2- بنت الهدی شاه مرادی  نشانی : اصفهان خیابان شریعتی روبروی 
درب بزرگ اورژانس پ 34 طبقه همکف واحد 2 خوانده: حبیب محمدی سورچه باالیی   نشانی : 
مجهول المکان خواسته : مطالبه .جه سفته با نضمام خسارت با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا محترم  شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی محسن محمدی با وکالت 
مهرداد تیموری به طرفیت حبیب محمدی سورچه باالیی  به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال 
وجه سفته / سفته های  به شماره ی خزانه داری کل  495413 و 890088 و 495413  به انضمام 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه  به  با عنایت  قانونی،  مطلق خسارات 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکثیر شورای دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 

لذا به استناد مواد 307 و 309  قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
د ادگاههای عمومی و انقالب مدنی در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بر اساس نرخ اعالمی ازسوی  تاریخ وصول که محاسبه آن  تقدیم دادخواست )95/4/23( لغایت 
بانک مرکری جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روزپس از نقض مهلت  واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 شماره : 23665/م الف قاضی شعبه 9  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 391/95 شماره دادنامه:717 مورخ: 85/7/28 مرجع رسیدگی شعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: آقای محمد حسین قاسم زاده   نشانی: اصفهان –خ سروش فرش شاهکار  
با عنایت  : مطالبه گردشکار:  المکان خواسته  : مجهول  آقای علی احمدی فاضل   نشانی  خوانده: 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص 
دادخواست آقای محمد حسین قاسم زاده   به طرفیت آقای علی احمدی فاضل   به خواسته مطالبه 
مبلغ 110/000/000 ریال  وجه یک فقره چک به شماره ی 2114/193282 مورخ 94/6/20 عهده بانک 
تجارت  به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه  اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی  و مواد 315 و 310 و 309و 307 و 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده  میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه  
از تاریخ 94/6/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود . و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 23683/م الف قاضی شعبه 18  شورای حل اختالف اصفهان
ابالغیه 

شماره ابالغنامه :9510106836604836 شماره پرونده :9509986836600886 شماره بایگانی شعبه 
:951056 تاریخ تنظیم :1395/07/26 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- نام : اکبر 2- نام خانوادگی 
 : 09:00 محل حضور  تاریخ حضور:1395/10/25 شنبه ساعت  المکان  : مجهول  نشانی  :شیرزاد 3- 
اصفهان –خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی 
– طبقه 2 –اتاق 202 علت حضور : در خصوص دعوی مهسا شیرزاد جزی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگ در این شعبه حاضر شوید. شماره:23634/ م الف منشی شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی ( مجید یوسفی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9309980351401164شماره  پرونده:  9510100351407847شماره  ابالغیه:  شماره 
بهارستان   عمران  و شرکت  افشاری  مژگان  شاکی   / خواهان   1395/08/04 تنظیم:  تاریخ   931256
شرکت  و  بهارستان  عمران  شرکت  و  اردلی  نجاری  فریده  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
ساختمان اصفهان  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به تفکیک ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه  9309980351401164ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/10/22 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/متهم  و درخواست خواهان/ شاکی 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 کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم  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: 23624/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه 
شماره ابالغنامه :9510106836604864 شماره پرونده :9509986836600868 شماره بایگانی شعبه 
:951037 تاریخ تنظیم :1395/07/27 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- نام : کیومرث - مرضیه 
– مریم – سیاوش  2- نام خانوادگی :همگی حسین زاده 3- نام پدر : موسی 4- نشانی : مجهول 
المکان تاریخ حضور:1395/10/21 سه شنبه ساعت 10:30 محل حضور : اصفهان –خ میر فندرسکی )خ 
میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 2 –اتاق 202 علت 
حضور : در خصوص دعوی منیژه زارعی سفید دشتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. شماره:23633/ م الف منشی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی ( مجید یوسفی

در شهر

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان عنوان کرد:

اصفهان مقصدی جدید و بستری امن برای سرمایه گذاری
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حتما بخوانید!
مردی شبیه هیچ کس

بــدون شــک او، یکــی از بزرگ تریــن 
سرویس فرهنگ

فرهومند ناظریان

کارگردانــان تاریــخ ســینمای ایــران 
ــا ظرافتــی خــاص از  اســت. مــردی کــه فیلم هایــش ب
ــه  ــه ب ــردی ک ــد. م ــی حــرف می زن ــه ایران ــق جامع عم
گفتــه اصغــر فرهــادی شــبیه هیچ کــس نیســت. 
 شنبه شــب بــه مناســبت رونمایــی از فیلم هــای »تعزیــه«
ــوزه ســینما  ــی« در م ــن آخــر« و »کشــتی یونان »تمری

مراسمی برای بزرگداشت ناصر تقوایی برگزار شد.
    در زندگی، همه چیز امکان پذیر است

تقوایــی بــا تشــکر از کســانی کــه بــه او لطــف و محبــت 
ــت  ــن مملک ــف در ای ــر لط ــن نظ ــت: ای ــته اند، گف داش
ــد.  ــه کار خــوب انجــام می ده ــر کســی اســت ک ــه ه ب
ــث  ــن باع ــت و ای ــر اس ــز امکان پذی ــی همه چی در زندگ
ــد  ــدا کن ــازه پی ــان ت ــم زب ــام عال ــر در تم ــود هن  می ش
و هیــچ گاه کهنــه نشــود. او بــا اشــاره بــه اینکــه در میــان 
ــه انســان اســت  ــر ب ــا نوشــتن، وابســته ترین هن هنره
ــد  ــن برون ــت از بی ــن اس ــار ممک ــی از آث ــزود: خیل  اف
ــری هســت کــه  ــه هــر حــال هن ــا ب ــود شــوند؛ ام و ناب
باقــی می مانــد و ســینما بــرای مــن بــه چنیــن هنــری 
تبدیــل شــده اســت. کارگــردان فیلــم »ناخدا خورشــید« 
بــا تأکیــد بــر اینکــه متأســفانه مــا بــا گذشــته خودمــان 
ــار کــرد: گذشــته  کمــی خــوب مواجــه نمی شــویم، اظه
ــه مــا یــاد می دهــد؛ چــرا کــه آینــده  بیشــتر از آینــده ب
هنــوز نیامــده اســت. دســت کم اگــر بــه طــور آموزشــی 

ــد  ــم، بای ــن روشــی را آمــوزش نمی دهی و جمعــی چنی
ــدن  ــد، باقی مان ــوان هنرمن ــه عن ــان ب ــان خودم در می
ــه اینکــه اگــر  ــا اشــاره ب ــم. وی ب ــرورش دهی ــر را پ هن
ــاخته  ــوب س ــای خ ــد، تجربه ه ــد نباش ــای ب تجربه ه
ــت فرهنگــی هســتیم.  ــک مل ــا ی نمی شــوند، گفــت: م
ــد،  ــن باش ــان پایی ــراژ کتابم ــت تی ــن اس ــد ممک هرچن
امــا روشــنفکر ایرانــی، روشــنفکر اســت و هــر کســی در 
ــنفکری  ــت روش ــک ذهنی ــد، ی ــوب کار می کن ــران خ ای
دارد؛ امــا سیســتم برنامه ریــزی بــه گونــه ای اســت کــه 

ــرد. ــود کار ک ــاده نمی ش ــر و س ــدون دردس ب
ــده  ــا، آین ــه این ه ــود هم ــا وج ــرد: ب ــان ک  او خاطرنش
ایــن مملکــت جــز ایــن اســت و ایــن مــردم خودشــان 
دســت  بــه  را  داشته هایشــان  می کننــد.  درســت  را 

می آورنــد و حفــظ می کننــد.
    مردی شبیه هیچ کس

یکــی از فیلمســازانی کــه گفت وگویــی بــه صــورت 
تصویــری از او پخــش شــد، اصغــر فرهــادی بــود. 
ــری را از اســپانیا، محــل ســاخت  ــام تصوی ــن پی وی ای

ــه  ــاب ب ــود. او خط ــرده ب ــال ک ــدش، ارس ــم جدی فیل
ــردن از  ــت ک ــه صحب ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ناصــر تقوای
ایــن فیلمســاز هــم ســاده اســت و هــم ســخت، گفــت: 
ــی  ــون کاف ــت؛ چ ــاده اس ــما س ــردن از ش ــت ک صحب
ــا  ــم ت ــاخته اید، بیاوری ــه س ــی ک ــم فیلم های ــت اس اس
ــینما  ــی از س ــه جایگاه ــما در چ ــد ش ــی بدان ــر کس ه
و فرهنــگ کشــورمان قــرار داریــد و ســخت اســت؛ 
ــس  ــبیه هیچ ک ــد و ش ــژه ای داری ــخصیت وی ــون ش چ
ــه داد: در  ــنده« ادام ــم »فروش ــردان فیل ــتید. کارگ نیس
ــبت  ــد، نس ــروز کار می کنن ــه ام ــازانی ک ــان فیلمس می
می کردنــد  کار  قبــل  دهه هــای  کــه  آن هایــی   بــه 
کمتــر کســی را داریــم کــه عــاوه بــر تــوان فیلمســازی 
باشــد  دانــش  هــم صاحــب  دیگــر  رشــته های   در 
و آقــای تقوایــی یکــی از همیــن معــدود کســانی اســت 
ــژه  ــن ویژگــی ای دارد. یکــی از بخش هــای وی ــه چنی ک
ایــن مراســم، پخــش کلیپــی بــود کــه در آن هنرمنــدان 
پرویــز  بنی اعتمــاد،  رخشــان  همچــون  زیــادی 
پرســتویی حمیــد فرخ نــژاد، حامــد بهــداد، مهتــاب 
کرامتــی، هومــن بهمنــش، افشــین هاشــمی، نرگــس 
ــی ســرابی  ــری، عل ــاران کوث ــری، ب ــر کوث ــار، جهانگی  آبی
ــریع تر  ــه س ــا هرچ ــتند ت ــی خواس ــر تقوای و ... از ناص
فیلــم جدیــدی بســازد. ایــن مراســم بــا پخــش 3 اثــر 
ایــن فیلمســاز کــه برنامــه بــه مناســبت رونمایــی آن هــا 

برپــا شــده بــود، پایــان یافــت.

ــی  ــه کارگردان ــک روز« ب ــد و ی ــینمایی »اب ــم س - فیل
»ســعید روســتایی« در بخــش رقابــت بین المللــی 
ــه شــد. ــو پذیرفت ــم ژن ــد در جشــنواره فیل فیلم هــای بلن

- نســیم مرعشــی در حضــور دانشــجویان صــرب از 
ــت. ــخن گف ــی س ــک ایران ــتن ی ــه نوش تجرب

- افشــین حســین خانی، تهیه کننــده برنامــه تلویزیونــی 
ــک از  ــول ی ــه فرم ــش برنام ــت: پخ ــک، گف ــول ی فرم
ــن  ــرار اســت ای ــان شــروع می شــود و ق دوشــنبه 10 آ ب
برنامــه از شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 6 و 30 دقیقــه 
تــا 8 و 10 دقیقــه صبــح میهمــان مخاطبــان شــبکه یــک 

ســیما شــود.
- فیلــم »مــادری« اولیــن ســاخته ســینمایی رقیــه 
توکلــی بــا اتمــام تدویــن بــرای حضــور در جشــنواره فجــر 

آمــاده می شــود.
- اســتیون کینــگ خالــق آثــار ادبــی در ژانــر وحشــت بــا 
ــای  ــای کتاب ه ــه دنی ــا ب ــی«، پ ــام چارل ــه ن ــاری ب »قط

ــذارد. ــودکان می گ ــور ک مص
ــچ در  ــش »هی ــد دارد نمای ــورث قص ــیاوش طهم - س
هیــچ« را بــه شــیوه بداهه پــردازی بازیگــر از 16 آبان مــاه 
ــه  ــه صحن ــهر ب ــر ش ــه تئات ــقایی مجموع ــالن قش در س

ببــرد.
- مدیــر عامــل انجمــن موســیقی ایــران از برطــرف 
شــدن مشــکل اهــدای جوایــز مالــی برگزیــدگان دهمیــن 
جشــنواره ملــی موســیقی جــوان و آغــاز بــه کار دبیرخانــه 

ــر داد. ــر خب ــیقی فج ــنواره موس ــی ودومین جش س
- جشــنواره فیلــم کلکتــه همزمــان بــا گرامیداشــت 
ــا  ــپیر ب ــام شکس ــت ویلی ــال درگذش ــن س چهارصدمی
نمایــش فیلم هایــی از عبــاس کیارســتمی و آنــدره وایــدا 
ــد. ــاد می کن ــز ی ــان نی ــینمای جه ــزرگ س ــن دو ب از ای

- مرتضــی کریمــی، نوازنــده قدیمی عود »مشکی پوشــان« 
بــا رضــا صادقــی و ایــن گــروه خداحافظــی کرد.

- نــادر مشــایخی در آســتانه انتخــاب وزیــر آینــده 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از او خواســت کاری کنــد 
ــف  ــن تکلی ــان، تعیی ــرای ســلیقه موســیقایی جوان ــا ب ت

ــود. نش
- »ســاتبی«، یــک اثــر نقاشــی از »ادوارد مونــک« را کــه 
پیش بینــی می شــود بیــش از ۵0 میلیــون دالر ارزش 
داشــته باشــد، در حراجــی آینــده خــود عرضــه می کنــد.

- بیســت وچهارمین دوره هفتــه کتــاب، بــا شــعار »ایــران 
ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــد« از 24 آبان م می خوان

- داریــوش مهرجویــی بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور هــر 
ــرد  ــنتوری م ــم »س ــرای فیل ــده ای را ب ــا خوانن ــر ی بازیگ
پاییــزی« بــه طــور رســمی اعــام می کنــد، گفــت: 
ــا«  ــم »مون ــه بعــد از ســاخت فیل ــم ب ــن فیل ســاخت ای

ــت. ــده اس ــول ش موک

 »چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو« 

در تاالر هنر
نمایــش »چنــد درجه ســوءتفاهم 
در مقیــاس اتللــو«، کاری از گــروه 
ــاالر  ــت ت ــه هم ــر« ب ــر »دیگ تئات
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س هن
روی  بــه  اصفهــان  شــهرداری 

صحنه می رود.
عمومــی  روابــط  بــه گــزارش   
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، ایــن نمایــش 
ــی  ــا تراب ــی محمدرض ــا نقش آفرین ــوگ ب ــورت مونول ــه ص ب
دربــاره یــک بازیگــر تئاتــر اســت کــه آنچنــان در نقــش 
ــه مخــدوش شــدن  ــه منجــر ب ــرق شــده ک ــو( غ خــود )اتلل
ــش  ــر نق ــه بازیگ ــت؛ درنتیج ــده اس ــی اش ش ــی واقع زندگ
اتللــو در طــول اجــرای نمایــش، قــدرت تفکیــک مســیر 
ــد  ــت می ده ــد، از دس ــازی می کن ــه ب ــی را ک ــی و نقش زندگ
و دچــار ســوء تفاهم و بدبینــی می شــود. نمایــش »چنــد 
درجــه ســوءتفاهم در مقیــاس اتللــو« نوشــته محســن رهنمــا 
ــاعت 19  ــان س ــا 2۵ آب ــی از 8 ت ــا تراب ــازی محمدرض ــا ب و ب
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ــک در ت ــالن کوچ در س
شــهرداری اصفهــان بــه روی صحنــه مــی رود. از جملــه 
عوامــل نمایــش »چنــد درجــه ســوءتفاهم در مقیــاس اتللــو« 
ــه  ــه نویســنده محســن رهنمــا، کارگــردان حبیب ال ــوان ب می ت
ــه دانــش ــی، طــراح حبیب ال ــش،  بازیگــر محمدرضــا تراب  دان

مدیــر اجــرا محمدحســین اقارب پرســت،  مدیــر صحنــه 
 روح الــه جمشــیدی،  دســتیاران صحنــه متیــن برخــوردار

ــرد.  ــاره ک ــاه زیدی اش ــوش ش ــنی و بهن ــن تدریس حس متی
عاقه منــدان بــرای رزرو بلیــت و تماشــای نمایــش می تواننــد 
ــایت  ــه آدرس س ــا ب ــه ی ــدان الل ــع در می ــر واق ــاالر هن ــه ت ب

ــد. ــه کنن www.navayemehr.ir مراجع

اکران »فروشنده« در 300 سینمای فرانسه
ــای  ــادی، اکران ه ــر فره ــن ســاخته اصغ »فروشــنده«، هفتمی
ــران  ــا اک ــاه( ب ــر )آبان م ــود را از نوامب ــی خ ــی بین الملل عموم
گســترده در فرانســه آغــاز می کنــد. طبــق اعــام روابــط عمومــی 
ــر )19 آبان مــاه( در  ــخ 9 نوامب ــم، »فروشــنده« از تاری ــن فیل ای
ــن  ــود. همچنی ــی می ش ــران عموم ــینما اک ــا 300 س ــه ب فرانس
پخش کننــده بین المللــی )کمپانــی ممنتــو( »فروشــنده« 
ــر از  ــم، در کشــورهایی دیگ ــه در ســال 201۷ فیل ــرد ک ــام ک اع
 جملــه ژاپــن، هنگ کنــگ، لهســتان، بلغارســتان، کلمبیــا، یونــان
 مکزیــک، ایرلنــد، ترکیــه، رومانــی، کــره جنوبــی، چیــن، تایلنــد

ــی  ــران عموم ــتان و… اک ــیه، هندوس ــی، روس ــای جنوب آفریق
می شــود کــه تاریــخ آن هــا در آینــده اعــام خواهــد شــد. 
ــخ 10 شــهریورماه در  هفتمیــن ســاخته اصغــر فرهــادی از تاری

ــه دارد. ــان ادام ــران آن همچن ــت و اک ــرده رف ــران روی پ ای

اخبار کوتاه

مهــران رســام دربــاره ســریال نــوروزی »مــرز خوشــبختی« 
ــت  ــکار اس ــوان بی ــد ج ــاره چن ــر درب ــن اث ــرد: ای ــان ک  بی
ــام  ــران رس ــم دارد. مه ــری ه ــی دیگ ــتان های فرع و داس
تهیه کننــده ســریال »مــرز خوشــبختی« کــه بــرای نــوروز 
96 در شــبکه 2 ســاخته می شــود، دربــاره ســریال های 

نــوروزی امســال گفــت: امیدواریــم امســال 
بــا خروجــی ای کــه از ســریال های نــوروزی 
ســال  چنــد  بتوانیــم  می شــود،  دیــده 

ــم.  ــی کنی گذشــته را تاف
وی دربــاره »مــرز خوشــبختی« عنــوان کــرد: 
»مــرز خوشــبختی«، داســتان چنــد جــوان 
اســت و بــه بیــکاری و مهاجــرت معکــوس 

ــه دارد؛ چــون  ــی شــاد و جوانان ــردازد. ســریال فضای می پ
همــه بازیگــران مــا جــوان هســتند. 

ــی از  ــه یک ــوس ک ــرت معک ــه مهاج ــاره ب ــا اش ــام ب رس
ویژگی هــای داســتانی ایــن اثــر اســت، اظهــار کرد: بخشــی 
از کار بــه دلیــل مهاجــرت یکــی از شــخصیت ها از تهــران به 

ــذرد. ــات می گ ــتان در مح شهرس
ــه یــک گــروه  ــی ب ــان کــرد: هــر کار خوب ــان بی  وی در پای
ــین  ــا حس ــریال ب ــن س ــم در ای ــا ه ــاز دارد؛ م ــوب نی خ
ــی را ســاخته  ــار خوب ــه آث ــم ک ــکاری داری ســهیلی زاده هم
ــم و به تازگــی شــهرزاد  ــی هــم داری اســت. بازیگــران خوب
ــه کار  ــم ب ــی ه ــم معصوم ــال زاده و مری کم

اضافــه شــده اند. 
»مــرز خوشــبختی« در 1۵ قســمت ویــژه 
نــوروز 96 در شــبکه 2 تولیــد می شــود و روز 
گذشــته 8 آبان مــاه در محــات کلیــد خــورد. 
پوریــا پورســرخ، امیرحســین آرمــان، مهــدی 
ســروش  کمــال زاده،  شــهرزاد  ســلوکی، 
جهــان زاده  جمشــید  معصومــی،  مریــم  جمشــیدی، 
 عبــاس محبــی، مهــدی صباغــی، فرزانــه نشــاط خواه
شــهربانو موســوی، رضــا یزدانــی و جــواد زیتونــی از جملــه 
بازیگرانــی هســتند کــه در ســریال »مــرز خوشــبختی« بــه 

ــد. ایفــای نقــش می پردازن

سریال نوروزی شبکه 2 کلید خورد
ــای  ــی »محدودیت ه ــاد از بعض ــا انتق ــان ب ــا تیموری رؤی
ــا در  ــتباهات م ــور و اش ــد: قص ــدازه« می گوی ــش از ان بی
تلویزیــون منجــر بــه جــذب شــدن مخاطبــان بــه تولیــدات 
ســطح پاییــن شــبکه های ماهــواره ای شــده اســت. نبایــد 
فرامــوش کنیــم کــه مــا بــه عنــوان هنرمنــد پــس از حــدود 

ــان را  ــط قرمزهایم ــردن خ ــال کار ک 3۷ س
می شناســیم. مــا اهالــی همیــن ســرزمین 
بــا  ســال ها  ایــن  تمــام  در  و  هســتیم 
احتــرام بــه خــط قرمزهــا، کارمــان را انجــام 

ــم.  ــام می دهی ــم و انج داده ای
یکــی از دالیــل افــت کیفیــت آثــار تلویزیــون 
همیــن خــط قرمزهایــی اســت کــه مرتــب 

عــوض و بیشــتر می شــوند. چیزهایــی کــه گاه بــرای 
ــت.  ــا هس ــرای بعضی ه ــت و ب ــا نیس بعضی ه

ــد  ــر بع ــول دارد و مدی ــزی را قب ــه چی ــد ک ــری می آی مدی
ــدارد. حاصــل تصویب هــا و عــدم  ــول ن از او، آن چیــز را قب
تصویب هــا، خوانــدن چندبــاره ســناریوها و اصاحــات 

آن هــا بــه قــدری طوالنــی، فرسایشــی و خســته کننده 
شــده کــه بســیاری را دلــزده کــرده و از صرافــت کار کــردن 

ــه اســت.  انداخت
ــرات  ــون، اث ــدات تلویزی ــر تولی ــات ب ــن اتفاق ــه ای مجموع
ــی آن  ــرات فرهنگ ــیع و تاثی ــرد وس ــذارد و ب ــی می گ  منف

را محدود می کند. 
هــر زمــان بحــث شــبکه های ماهــواره ای 
می شــود، مــن بــه عمــد از بــردن نــام آن هــا 
خــودداری می کنــم؛ چــون آنقــدر ســطح 
ــل  ــر نامشــان بی دلی ــه ذک ــن هســتند ک پایی
ــا  ــه م ــه هم ــال آنک ــد. ح ــان می کن بزرگش
و کــه هســتند. می دانیــم چــه هســتند 

مــا در مقابــل فعالیــت شــبکه های ماهــواره ای بایــد از 
ــک  ــتعدادمان کم ــان بااس ــا و جوان ــا، باتجربه ه حرفه ای ه
بگیریــم؛ برایشــان هزینــه کنیــم و دستشــان را بــرای کار باز 
ــه دارد  ــر کار فرهنگــی هزین ــم ه ــوش نکنی ــم. فرام  بگذاری

و نمی توان با هزینه اندک، کار باکیفیت ساخت.

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409986۷93900۵82شماره  پرونده:  9۵101003۵140۷880شماره  اباغیه:  شماره 
9۵0236 تاریخ تنظیم: 139۵/08/04 خواهان / شاکی علی جبارزارع و اکبر جبارزارع و اصغر جبارزارع 
و زهرا جبار زارع  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی خواجه ارزانی و صدیقه خواجه ارزانی و 
طاهره خواجه ارزانی و رسول خواجه ارزانی و مرتضی خواجه ارزانی و اکبر خواجه ارزانی   به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و 
به کاسه  9409986۷93900۵82ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/22 و ساعت 10:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 2362۵/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵09986836600111شماره  پرونده:  9۵101068366048۵8شماره  اباغیه:  شماره 
9۵0141 تاریخ تنظیم: 139۵/0۷/2۷ خواهان / شاکی فخر السادات مومنی   دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم حسین عشاقی    به خواسته طاق به در خواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی (  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 2 اتاق 202 ارجاع و به کاسه  
9۵09986836600111ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/20 و ساعت 11:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 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 استماع شهادت شهود – معرفی داور حاضر گردد.
شماره: 2363۵/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان- راضیه 

افغانی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099803۵2400288شماره  پرونده:  9۵101003۵240896۷شماره  اباغیه:  شماره 
9۵038۵ تاریخ تنظیم: 139۵/08/04 خواهان / شاکی شهرزاد زواره زادگان   دادخواستی به طرفیت 
سید حسن  و  عطایی کچویی  السادات  بهجت  و  عطایی کچویی  السادات  عصمت  متهم   / خوانده 
السادات  نجم  و  الدینی کچویی  نظام  بیگم  و کبری  عطایی کچویی  و سید حسین  عطایی کچویی 
و مطالبه  تنظیم سند خودرو  به  الزام  به خواسته  و فاطمه کبری عطایی کچویی     عطایی کچویی 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵2 ارجاع و به کاسه 
08:00تعیین شده  و ساعت   139۵/10/20 آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   9۵099803۵2400288
ماده ۷3  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی  و  بودن خواندگان  المکان  علت مجهول  به  است. 
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: 236۵1/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 

محمد رضا پیشقدم
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099803۵0۷00۵2۷شماره  پرونده:  9۵101003۵0۷08098شماره  اباغیه:  شماره 
9۵0614 تاریخ تنظیم: 139۵/08/02 خواهان امیر عرب صالحی نصر آبادی   دادخواستی به طرفیت 
خوانده فرهوش ابراهیمی    به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۷دادگاه  شعبه  به 
به کاسه   و  ارجاع   311 اتاق شماره  اصفهان- طبقه 3  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان 
9۵099803۵0۷00۵2۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/13 و ساعت 11:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 23640/م الف منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵099803۵0۵00380شماره  پرونده:  9۵101003۵0۵0۷123شماره  اباغنامه:  شماره 
9۵0444تاریخ تنظیم: 139۵/0۷/22 خواهان / شاکی مهدی پورمند   دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم کوروش نصیری    به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 10۵ ارجاع و به کاسه 9۵099803۵0۵00380 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/12 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: 23641/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

ناصر جالی عاشق آبادی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: سید بهنام  نام خانوادگی: صالحیان  نام پدر: علی مراد  نشانی محل 
اقامت : مجهول المکان   مشخصات محکوم له: نام:علی    نام خانوادگی:بابادی  نام پدر : ولی  شغل : 
آزاد   نشانی محل اقامت:فوالد شهر محله ب 1 پارکینگ ۷ شهید صدر کوچه جنب بهداشت پاک ۵06 
اختاف  حل  شورای  حقوقی   دوم  حوزه  تاریخ9۵/۵/24   802 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
به:انتقال سند رسمی یک  یافته است.محکوم علیه محکوم است  شهرستان فاورجان  که قطعیت 
دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 838 ی 32 ایران 23 بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت /

علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع   صورت 

 نماید. 
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جلیل   نام خانوادگی: رضایی چاه چمندی  نام پدر: محمد علی  شغل: 
آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان   مشخصات محکوم له: نام:مختار    نام خانوادگی:طاهری 
درچه عابدی نام پدر : یوسفعلی   شغل : آزاد   نشانی محل اقامت:فاورجان بوستان محله درچه 
عابد خ طالقانی کوچه بهاران پاک 6۵محکوم به:به موجب رای شماره 801 تاریخ9۵/۵/24 حوزه دوم 
حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 22 ن 9۵۵ ایران 12 به عنوان  
اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیاتاصل 
خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به  اجرایی در حق صندوق دولت /

علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
اعام  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع   صورت 

نماید. 
دفتر شعبه 2 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شعبه  بایگانی  شماره   94099802169001۷3: پرونده  شماره   9۵101136۵380008۵  : نامه  شماره 
:9۵01۵8 تاریخ تنظیم:139۵/0۷/24اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  فاورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره9۵01۵8 اجرائی موضوع علیه داریوش عربیان حسین آبادی فرزند مصطفی   
و له فهیمه نعتمی منصور فرزند عزت اله     در تاریخ یکشنبه 139۵/08/23 به منظور فروش 2/21 حبه 
مشاع از ۷2 حبه ششدانگ پاک 100 فرعی از6 اصلی بخش 9 ثبت اصفهان به شماره ثبتی 19۵84 
آبادی فرزند حسن واقع در کرسگان که ملک مذکور مشاعی    ملکی آقای مصطفی عربیان حسین 
میباشد و متعلق حق غیر نمی باشد و از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 
حقوقی فاورجان اتاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ ریال   ارزیابی شده  است . متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال  مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

بابایی-مدیراجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵099803۵0۵00348شماره  پرونده:  9۵101003۵0۵0۷12۷شماره  اباغنامه:  شماره 
9۵0402تاریخ تنظیم: 139۵/0۷/22 خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد )سهامی عام ( به نمایندگی 
علیرضا زمانی    دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن رحیمی ادرگانی و محمد رضا باغخانی 
و سید سجاد حسینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 10۵ ارجاع و به کاسه 9۵099803۵0۵00348ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/12 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: 23642/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

ناصر جالی عاشق آبادی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۵099803۵1100631شماره  پرونده:  9۵101003۵1109122شماره  اباغیه:  شماره 
9۵0683تاریخ تنظیم: 139۵/08/03 خواهان صادق جمالی ارمندی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و  لو هوره   بهار  نژاد و راضیه  زاده واحمد عباس  مهدی هاشم 
مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵6 ارجاع و به کاسه 9۵099803۵1100631ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/0۵ و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و 
نشانی  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  تا خواندگان  پس  شود 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: 236۵9/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دیانی   مسعود  خواهان   629/9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
9۵/10/4ساعت  مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نجفی   فرشاد  طرفیت 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  گردیدبا  تعیین   9/30
بهشت شرقی  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
اختاف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روبروی  پیروزی  چهارراه  از  بعد 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه  اصفهان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.
شماره: 23۷13/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3مجتمع شماره 3شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  جالی    محمد  اختر  خواهان   ۷68-9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دهقانی    حسین  طرفیت  به  وجه  
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  تعیین گردیدبا   10 9۵/10/4ساعت 
بهشت  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روبروی  پیروزی  چهارراه  از  بعد  شرقی 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه  اصفهان  اختاف 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23۷14/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3مجتمع شماره 3شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:الزام  مبنی  دادخواستی  شارک   تقدسی  علی  خواهان   136۷-9۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
وقت   . است  نموده  غفوریان   علی   2 علیخانی  ولی   -1 طرفیت  به  خودرو    سند  انتقال  به 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  صبح   8 ساعت   9۵/10/4 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  خیابان سجاد-  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
اختاف  حل  شورای  مجتمع   816۵۷۵6441 پستی  کد   ۵۷ پاک   – صبا  ساختمان  جنب   –
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   4۵ شعبه   – اصفهان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23۷16/م الف مدیر دفتر شعبه 4۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵0۷89 ش/11 خواهان محمد رضا نور مهر  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت محمد کریمی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 9۵/10/4ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع 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: 23۷20/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مسعودی    سحر  وکالت  با  هاشمیان  حسین  خواهان   9۵0۷04 کاسه  پرونده  خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  پورتقدیم  عیسی  مهدی  طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  ظهر   12 9۵/10/1ساعت  مورخ  روزچهارشنبه   برای 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
ابتدای  خیابان چهارراه وکا  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  حرم   مدافع  شهدای  مجتمع 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.
شماره: 23۷23/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵0۷۷4خواهان مهدی رشیدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
محسن خلیلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 9۵/10/8ساعت 9 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 
آئین 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: 236۷6/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵06۵8خواهان علی ادیبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه )نسخه ثانی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ارثی   عبدالخالق کیان  طرفیت  به    ) باشد  می  ضمیمه 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  9۵/10/1ساعت9:30تعیین گردیده  مورخ  روز........ 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  نیکبخت  
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23۷02/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
)نسخه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  ادیبی    علی  9۵0662خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دهقانی   حسین  طرفیت  به    ) باشد  می  ضمیمه  ثانی 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  9۵/10/1ساعت8:30تعیین گردیده  مورخ  روز........ 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  نیکبخت  
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23۷01/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ثانی  بر:مطالبه )نسخه  دادخواستی مبنی  ادیبی    پرونده کاسه 9۵0660خواهان علی  در خصوص 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اصل    طرفیت حسین ستایش  به    ) باشد  می  ضمیمه 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  9۵/10/1ساعت10  مورخ  روز........ 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  نیکبخت  
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: 23۷00/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

گزارش کیمیای وطن از بزرگداشت ناصر تقوایی

مردی شبیه هیچ کس

قصور ما، مخاطبان شبکه های ماهواره ای را زیاد کرد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تردیدهای جراحی رضا یزدانی
رونــد درمــان و جراحــی کاپیتــان 
المپیکــی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ــده  ــارج ش ــی خ ــت طبیع  از حال
و شــک و تردیدهــای یزدانــی 
تأخیــر فراوانــی را در ایــن مــدت 
اســت.  آورده  وجــود  بــه 
ورزشــی  پزشــکی  فدراســیون 
پــس از برگــزاری دو جلســه ویــژه و تخصصــی در نهایــت اعــام 
ــل  ــی در داخ ــا یزدان ــی رض ــد جراح ــری رون ــاده پیگی ــرد آم ک
کشــور اســت و از تمامــی ظرفیت هــای موجــود از جملــه 
ــن  ــل ای ــرای ح ــی ب ــات عال ــص و امکان ــوق تخص ــکان ف پزش
ــوز پاســخ  ــن وجــود امــا هن ــا ای ــرد. ب ــره خواهــد ب مشــکل به
قطعــی مبنــی بــر موافقــت یــا مخالفــت یزدانــی بــا جراحــی در 
ایــران از ســوی او اعــام نشــده و تأخیــر زیــادی در رونــد 
ــاید  ــود ش ــه می ش ــت. گفت ــود آورده اس ــه وج ــی وی ب درمان
اظهــارات اخیــر بنی جمالــی، مســئول کمیتــه درمــان فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی دربــاره اینکــه مســئولیتی بــرای عمــل جراحی 
ــود را در  ــای خ ــد پ ــدارد و او بای ــور ن ــارج از کش ــی در خ یزدان
ایــران بــه تیــغ جراحــان وطنی بســپارد باعــث ناراحتــی و موضع 
گیــری یزدانــی شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا  ــتند ب ــش توانس ــدی پی ــی چن ــان ایران ــان و جراح متخصص
ــه طــور معجــزه  ــداد ســلیمی او را ب ــای مصــدوم به مــداوای پ
آســایی مهیــای حضــور در المپیــک و وزنــه زدن در ایــن آوردگاه 
بــزرگ کننــد. بــد نیســت بدانیــد همیــن پزشــکان مدت هاســت 
اعــام کردنــد حاضرنــد جراحــی یزدانــی را در ایــران انجــام داده و 

او نباید تا این حد از جراحی در ایران نگران و مردد باشد.

سلطانی فر: 

طرفدار رئال مادرید هستم
ــان  ــت وزارت ورزش و جوان ــدی پس ــرای تص ــت ب ــه دول گزین
اعتقــاد دارد خصوصی ســازی باشــگاه های بــزرگ ایــران امــکان 
ــه  ــدی ک ــا ح ــد: ت ــلطانی فر می گوی ــعود س ــت. مس ــر اس پذی
ــدار  ــم. طرف ــگاه می کن ــال خارجــی را ن ــم بازی هــای فوتب بتوان
ــا  ــت و م ــوص جوان هاس ــودن مخص ــم ب ــا آن تی ــم ی ــن تی ای
ــم.  ــد، بیشــتر دوســت داری ــازی کن ــر ب ــه زیبات ــر تیمــی را ک ه
ــه  ــادی ک ــای زی ــی و قهرمانی ه ــای تیم ــل کاره ــه دلی ــه ب البت
رئــال مادریــد دارد، بیشــتر می پســندم. او دربــاره تجــارب 
ــام ســازمان  ورزشــی خــود گفــت: دو ســالی کــه مــن قائم مق
تربیــت بدنــی بــودم، شــرایطی فراهــم شــد که مــن در 20 ســال 
گذشــته بــا بدنــه ورزش، مدیــران و قهرمانــان همــواره در تماس 
و ارتبــاط باشــم. همیــن مســئله باعــث شــد یکــی، دو بــار بنــده 
را بــرای پســت ریاســت کمیتــه المپیــک و ریاســت فدراســیون 
فوتبــال کاندیــدا کردنــد کــه البتــه بــه هــر حــال شــرایط فراهــم 

نشــد.

 لجبازی باشگاه پرسپولیس با طارمی
دیــدار  از  قبــل  شــب  یــک 
صنعــت  مقابــل  پرســپولیس 
نفت آبــادان، اتفاقاتــی در اردوی 
ــرای  ــه ب ــپولیس رخ داد ک پرس
 آقــای گل لیــگ فصــل قبــل

تبعاتی در پی داشت. 
پرسپولیســی ها  اردوی  در   
ــادان ــت آب ــت نف ــل صنع ــم مقاب ــه ده ــدار هفت ــش از دی  پی

مســئوالن باشــگاه بــرای همــکاری دیگــری بــا اسپانســرهای 
ــم  ــه تی ــا در شــرایطی ک ــد ت ــان رفتن ــه ســراغ بازیکن خــود ب
ــل  ــان مقاب ــد، بازیکن ــته باش ــز داش ــتراحت و تمرک ــد اس بای

ــد.  ــت بگیرن ــی ژس ــای تبلیغات دوربین ه
ــا  ــی ب ــه دالیل ــا ب ــی بن ــدی طارم ــه مه ــد بازیکــن از جمل چن
ــورد  ــل، م ــن دلی ــه همی ــد و ب ــت کردن ــوع مخالف ــن موض ای
غضــب مســئوالن باشــگاه قــرار گرفتنــد. ایــن موضــوع بــرای 
مهاجــم سرخپوشــان، تبعــات بیشــتری نیــز داشــت و ایــن 
در حالــی اســت کــه علی اکبــر طاهــری، سرپرســت باشــگاه 
ــی  ــا طارم ــری ب ــاره درگی ــار را درب ــه اخب ــپولیس، هم پرس
ــی ها در  ــای  گل پرسپولیس ــال آق ــن ح ــا ای ــرد. ب ــب ک تکذی
ــای حساســی  ــز گل ه ــن فصــل نی ــه در همی ــی ک ــگ قبل لی
 بــرای تیمــش بــه ثمــر رســانده، چنــدان مــورد توجــه 

و لطف مدیران باشگاه قرار ندارد. 
حتــی  باشــگاه  مدیریــت  ســوی  از  او  بــه  بی مهــری 
در ضیافــت شــام بازیکنــان کــه پــس از اتمــام دیــدار 
پرســپولیس مقابــل صنعــت  نفــت آبــادان در هتــل المپیــک 
ــه ایــن موضــوع، تبعــات  ــود. البت ــدا ب ــز، هوی برگــزار شــد نی
ــوی  ــت. از س ــان داش ــتاره سرخپوش ــرای س ــز ب ــری نی دیگ
اسپانســر باشــگاه یــک برنامــه ویدئویــی تــدارک دیــده شــده 
ــرار  ــود. ق ــر ش ــف منتش ــایت های مختل ــوی وب س ــا از س ت
بــود از پرســپولیس، اولیــن میهمانــان ایــن برنامــه ویدئویــی 
ــا دســتور  ــا ب ــی باشــند؛ ام ــدی طارم ــان و مه ــن رضایی رامی
مدیریــت باشــگاه، شــانس حضــور طارمــی در برنامــه مــورد 
اشــاره از بیــن رفــت و طارمــی نیــز راهــی بوشــهر شــد تــا در 
کنــار خانــواده اش باشــد. بــه نظــر می رســد در ایــن مــورد در 
آینــده، بایــد منتظــر شــنیدن و خوانــدن اخبــار بیشــتری بــود.

مالک یک تیم اسپانیایی در تمرین استقالل
تمریــن  محــل  در  تاراگونــا  خیمناســتیک  تیــم  مالــک 
آبی پوشــان حاضــر شــد تــا مهمــان ویــژه تمریــن ایــن تیــم 

ــد.  باش
ســرمربی اســتقال بــرای دقایقــی بــا مهمــان ویــژه تمریــن 
ــرای  ــه او ب ــی ب ــن خوش آمدگوی ــرد و ضم ــت ک ــود صحب خ
ــود  ــپانیایی خ ــان اس ــا مهم ــش ب ــوش و ب ــه خ ــی ب دقایق
پرداخــت. او همچنیــن بــرای تماشــای بــازی اســتقال برابــر 
مــس کرمــان روز دوشــنبه در ورزشــگاه حاضــر خواهــد شــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در چارچــوب لیــگ برتــر فوتبــال ایــران )جــام خلیــج فارس( 
ــاری، دو  ــاه ج ــه 7 آبان م ــر روز جمع ــم، عص ــه ده در هفت
تیــم ذوب آهــن اصفهــان و اســتقال خوزســتان در ورزشــگاه 
فوالدشــهر بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه در ایــن دیــدار، تیــم 
ذوب آهــن بــا شایســتگی و اقتــدار 2 بــر 0 بــه برتــری رســید. 
ــه( در  ــان باتجرب ــب زاده )کاپیت ــدی رج ــازی، مه ــن ب در ای
ــد  ــق ش ــتگاهی موف ــه ایس ــک ضرب ــه 58 از روی ی دقیق
ــوپ  ــان ت ــه دور از دســترس دروازه ب ــارت خاصــی و ب ــا مه  ب

را در کنج دروازه استقال خوزستان جای دهد.
 احســان پهلــوان، جــوان آینــده دار ایــن تیــم نیــز در 
ــپ  ــاح چ ــوپ از جن ــه ت ــا ب ــابقه پ ــی مس ــای پایان ثانیه ه
پیشــروی کــرد و از فاصلــه بیــش از 30 متــری درســت 
ــا شــوتی ســهمگین، دروازه حریــف را نشــانه  در دقیقــه 90 ب
گرفــت و تــوپ را بــه گوشــه دروازه شــلیک کــرد تــا ذوب آهن 
بــا پیــروزی 2 بــر 0 و کســب 3 امتیــاز ارزشــمند ایــن بــازی 
بــا مجمــوع 12 امتیــاز بــه رده هشــتم جــدول صعــود کنــد.
در ایــن بــازی کــه در نظــم و آرامــش خاصــی بــدون حاشــیه 
ــه  ــه را ب ــا جوانمردان ــازی کام ــک ب ــم ی ــد، دو تی ــزار ش برگ
نمایــش درآوردنــد. البتــه ســه اخطــاری هــم داشــت؛ 

ــد  ــاز و محم ــه پورق ــن و عزت ال ــری از ذوب آه ــرداد قنب مه
ــتان. ــتقال خوزس ــم اس ــی از تی طیب
   تکیه بر توانمندی مردان تکنیکی

آنچــه در ایــن بــازی نمایــان شــد تکیــه بــر توانمنــدی مــردان 
 تکنیکــی و جــوان ذوب آهــن در کنــار کاپیتــان باتجربــه 
 و خوش تکنیــک ایــن تیــم بــه نــام مهــدی رجــب زاده 
و پافشــاری شــاگردان مجتبــی حســینی بــه بــازی زمینــی 
دوندگــی و پــرس حریــف و توانایــی در مالکیــت تــوپ بــود. 
ــن  ــرده ای ــوان و تحصیلک ــی ج ــه از ســوی مرب ــی ک تاکتیک

تیــم بــرای ایــن دیــدار اتخــاذ شــده بــود و مؤثــر هــم واقــع 
شــد.

    نظم و انسجام تیمی ذوبی ها
ــده  ــد نادی ــا را نبای ــی ذوبی ه ــجام تیم ــم و انس ــه نظ البت
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــان دادن ــازی نش ــن ب ــه در ای ــم ک بگیری
وجــه حاضــر نیســتند اســیر هیجانــات و چالش هــای رایــج 
ــن  ــار رفت ــد از کن ــوند. بع ــورمان بش ــروزه کش ــال ام در فوتب
ــری  ــکان رهب ــن س ــت گرفت ــه دس ــدی و ب ــی گل محم یحی
ایــن تیــم ریشــه دار وسرشــناس توســط مجتبــی حســینی، 

ذوبی هــا دقیقــا بــا ایــن تدابیــر و خط مشــی پــای بــه 
میــدان می گذارنــد و بــه دور از هیاهــو و جنجــال بــه دنبــال 
ــند  ــوب و تماشاگرپس ــازی خ ــه ب ــی ارائ ــود، یعن ــدف خ  ه
و کســب امتیــاز بــرای قرارگرفتــن در بــاالی جدول مســابقات 
هســتند. در بــازی بــا تیــم اســتقال خوزســتان ایــن روش 
بــازی کــردن را ثابــت کردنــد و مــزد تــاش و زحمــات خــود 
را هــم گرفتنــد. درســت اســت کــه ذوب آهــن دارنــده عنــوان 
ــا  ــن لیــگ ب ــی در جــام حذفــی در هفته هــای آغازی قهرمان
یحیــی گل محمــدی حــال و روز خوبــی نداشــته اســت، امــا 
 بــا حســینی بــه ســه پیــروزی بــا ارزش دســت پیــدا کــرده 
و اینــک بــا 12 امتیــاز در مــکان هشــتم جــای گرفتــه کــه اگر 
بتوانــد ایــن رونــد را ادامــه دهــد، بــه یقیــن جــزو تیم هــای 
مدعــی در لیــگ برتــر هــم خواهــد بــود و بــا بازی هایــی کــه 
در ایــن روزهــا ارائــه داده بــه نظــر می رســد کــه رســیدن بــه 

رده هــای باالتــر جــدول دور از دســترس ایــن تیــم نباشــد.
ــان  ــفید و سبزپوش ــه س ــم ک ــد بپذیری ــال بای ــر ح ــه ه  ب
ــدا  ــی پی ــران رهای ــینی از بح ــی حس ــا مجتب ــن ب ذوب آه
ــم  ــد بگوئی ــر بای ــای اخی ــه لحــاظ نتیجه گیری ه ــد و ب کردن
بــا پیشــرفت هایی مواجــه بودنــد کــه نشــان می دهــد ایــن 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــه اس ــش گرفت ــتی را پی ــی راه درس مرب

ــداوم داشــته باشــد. ت

درناهایذوبآهنبامجتبیحسینیاوجمیگیرند؟

دپارتمــان تیــم ملــی فوتبــال دربــاره بــازی دوســتانه 
ــه  ــداری ک ــرد. دی ــادر ک ــه ای ص ــی اطاعی ــم مل تی
ــو برگــزار  ــه ن ــوا گین ــام پاپ ــا تیــم گمن قــرار اســت ب

شــود. 
در اطاعیــه دپارتمــان تیــم ملــی فوتبــال آمــده 

اســت: »بــا توجــه بــه تأییدیــه جنــاب 
آقــای تــاج، رئیــس محترم فدراســیون 
ــام  ــی اع ــم مل ــان تی ــال، دپارتم فوتب
ــام  ــرای انج ــی ب ــق نهای ــد تواف می کن
بــازی برابــر تیــم ملــی فوتبــال »پاپــوا 
گینــه نــو« انجــام، تأییدیــه فدراســیون 
فوتبــال مالــزی بــه منظــور میزبانــی از 

ایــن بــازی نیــز اخــذ و در خواســت های رســمی بــه 
فیفــا و ای اف ســی ارســال شــده اســت؛ بــه ایــن 
ترتیــب ایــن بــازی در تاریــخ 21 آبــان بــه میزبانــی 

مالــزی برگــزار خواهــد شــد.« 
پیــش از ایــن قــرار بــود تیــم ملــی ایــران در تایلنــد 

ــن  ــه ای ــد ک ــازی کن ــور ب ــن کش ــی ای ــم مل ــا تی ب
دیــدار بــه دلیــل درگذشــت پادشــاه ایــن کشــور لغــو 
ــی  ــم مل ــه ســراغ تی ــس از آن مســئوالن ب شــد. پ
عــراق رفتنــد تــا در دیــداری دوســتانه بــا ایــن تیــم 
ــا  ــازی کننــد؛ امــا ایــن اتفــاق نیــز میســر نشــد ت ب
در نهایــت تیــم گینــه پاپــوا بــرای بــازی 
دوســتانه بــا تیــم ملــی در مالــزی 

ــه شــود.  درنظــر گرفت
ــاره  ــه ق ــق ب ــو متعل ــه ن ــوا گین ــم پاپ تی
اقیانوســیه و تیــم یکصــد و پنجــاه و نهم 
حاضــر در جــدول رده بنــدی فیفاســت. 
ــک ســرمربی دانمارکــی  ــم از ی ــن تی ای
فلمینــگ  می بــرد.  ســود  خــود  نیمکــت  روی 
ــه  ــت ک ــو اس ــه ن ــوا گین ــرمربی پاپ ــلف، س سریتس
ــته  ــز داش ــران را نی ــال ای ــت در فوتب ــابقه فعالی س
ــپری  ــان س ــس کرم ــم م ــی را در تی ــت. او مدت اس

ــرد. ک

ایران - گینه نو، 21 آبان در مالزی
هفــت ســال از جنجــال بزرگــی کــه محمــد مایلــی کهــن 
علیــه امیــر قلعه نویــی راه انداخــت می گــذرد؛ اتفاقــی کــه 
بــا بیانیــه عجیــب ســرمربی وقــت تیــم ملــی و شــکایت 

ســرمربی ســابق اســتقال همــراه شــد.
 رابطــه محمــد مایلــی کهــن بــا بســیاری از بــزرگان 

ــا  ــه ب ــت؛ او ک ــوب نیس ــران خ ــال ای فوتب
زبــان تنــدش انتقادهــای صریــح و گاه 
 توهین هــای بی پــرده ای را علیــه مدیــران
مربیــان و بازیکنــان شــاغل در فوتبــال کــرده 
امــروز در چارچــوب رقابت هــای  اســت، 
جــام حذفــی مقابــل تیمــی قــرار می گیــرد 
ــی اســت؛  ــر قلعه نوی ــه ســرمربی اش امی ک

ــی ای کــه هفــت ســال پیــش الفــاظ رکیکــی   همــان مرب
را درباره او به کار برد. 

ــان  ــال در جری ــد از آن س ــن بع ــی که ــی و مایل قلعه نوی
ــتند  ــی داش ــر تقابل های ــا یکدیگ ــگاهی ب ــای باش  دیداره
ــم  ــا ه ــکلی ب ــد مش ــان دادن ــر نش ــت کم در ظاه و دس

ــن حــد  ــا ای ــا هــم ت ــد اســت دلشــان ب ــا بعی ــد؛ ام ندارن
ــد.  ــده باش ــاف ش ص

حــاال هفــت ســال بعــد از آن اتفاقــات پرحاشــیه، امــروز 
ــی  ــی و مایل ــت قلعه نوی ــا هدای ــوان ب ــازی و مل تراکتورس
کهــن رودرروی هــم قــرار می گیرنــد. دیــداری کــه از ســری 
ــزار می شــود؛  ــی برگ ــای جــام حذف رقابت ه
ــادری هــم  ــی. زادگاه م ــدر انزل آن هــم در بن
امیــر قلعه نویــی و هــم محمــد مایلــی کهــن. 
حساســیت هایی  امــروز  بــازی  بی شــک 
فراتــر از یــک تقابــل میــان یــک تیــم لیــگ 
 برتــری و یــک تیــم لیــگ دســته اولــی 

دارد. 
ــات و  ــی دو باشــگاه از لحــاظ امکان اگرچــه وضعیــت فعل
مســائل مالــی بــه هیــچ عنــوان قابــل قیــاس نیســت، امــا 
بــازی در انزلــی بــرای هیــچ تیمــی راحــت نیســت و مایلــی 
ــا کمــک هــواداران بتوانــد نقایــص  کهــن امیــدوار اســت ب

دیگــر تیمــش را جبــران کنــد.
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(( با این توضیح که به حکایت محتویات پرونده در اثر سانحه واژگونی خودرو خواهان خساراتی به 
وسیله نقلیه وی وارد شده به موجب نظریه کارشناس خوانده 50 درصد مقصر سانحه بوده و مجموع 
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اصل خواسته و به پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی اعم 
از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست  روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 
شماره : 5/22/95/452/ م الف قاضی شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرائی   950198 پرونده شماره  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی   دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای 
موضوع علیه آقای یوسف خدادای   و له آقای ناصر حق پرست     در تاریخ 95/9/15 به منظور 
فروش یک دستگاه اتومبیل مینی بوس کارسان تیپ j9prenier   به رنگ سفید روغنی مدل 2007 
 nlno 40107401603 به شماره شاسی y774 5533 به شماره انتظامی 878 ع 51ایران 33 شماره
از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان  
اطاق 313برگزار نماید اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ80/000/000 
ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 
باشند. داشته  همراه  را  شده  ارزیابی  قیمت  صد  در  ده  حداقل  نمایند که  مزایده شرکت  جلسه   در 

شماره :524/ م الف  مدیر اجرای  احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی  فاورجان
آگهی احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کاسه 950195 ک 104متهم علی علی زاده  فرزند - به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو  موضوع شکایت جواد توکلی  فرزند حیدر  مجهول المکان اعام گردیده  است لذا در 
اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
درج و آگهی و بدینوسیله  به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/9/29 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی 
به اتهام خود در دادگاه 104 کیفری 2 فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجید ترک زهرانی      دارای شناسنامه شماره 1583 به شرح دادخواست به کاسه 4129/95  
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عطائی 
منش      بشناسنامه  573 در تاریخ 95/7/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 8 فرزند به نام ذیل : 1- مجید ترک زهرانی ش ش 1583 فرزند 

2- مهدی زهرانی ش ش 1607 فرزند 3- سعید زهرانی ش ش 83 فرزند 4- ملیحه زهرانی ش 
ش 942 فرزند 5-محبوبه زهرانی ش ش 994 فرزند 6- مهین عطائی منش ش ش 941فرزند 
7- فرحناز عطائی منش ش ش 23 فرزند 8- مهناز عطائی منش ش ش 16 فرزند و ال غیر  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 23617/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح   1070 دارای شناسنامه شماره  علوی        رفیعی  آقای سید محمد 
4138/95  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
زمانی علویجه       بشناسنامه  5665 در تاریخ 95/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر به نام ذیل : 1- سید محمد رفیعی علوی 
ش ش 1070 فرزند 2- مریم رفیعی علویجه ش ش 1996 فرزند 3- محبوبه رفیعی علویجه ش ش 
893 فرزند 4- ساجده رفیعی علویجه ش ش 16052 فرزند 5- سید محمود رفیعی علوی ش ش 
12 همسر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 23580/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/04/28: تنظیم  تاریخ   9509970350500614  : دادنامه  شماره 
9409980350500868 شماره بایگانی شعبه : 940956 پرونده کاسه 9409980350500868 شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350500614خواهان : بانک 
با نمایندگی آقای نظام کاویانی مقدم مدیریت شعب استان  ملت به مدیریت اقای علی رستگار و 
اصفهان با وکالت آقای حمید والی فر فرزند اکبر به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر مقابل بیمارستان 
آقای   .1  : 8158636759خواندگان  پستی  17 کد  شماره  سوم  طبقه  داماد  میر  ساختمان  صدوقی 
بن  محمدیه   – حمزه  امیر  شهرک   – اصفهان  نشانی  به  حسن  فرزند  پیری  چم  دهقانی  منوچهر 
بست شقایق پ 285 2. آقای کیوان دهقان چم پیری فرزند حسن به نشانی اصفهان – اول اتوبان 
ذوب آهن – اصفهان بک هو پ 1 3. شرکت همکار ماشین آپادانا به نشانی اصفهان – اتوبان ذوب 
آهن شهرک قدس خ فاطمیه یک به سمت چپ  طبقه دوم پ 2 4. آقای اصغر صالحی فر فرزند 
عباسعلیض به نشانی اصفهان – کرسگان – خلیج کوماتسوپ 1 خواسته ها : 1. مطالبه وجه بابت .... 
2. مطالبه وجه بابت ... 3. تامین خواسته 4. مطالبه خسارت دادرسی 5. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه ضمن اعام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه پیرو دادنامه 
شماره 500218 مورخ 1395/2/18 نظر به اینکه در خصوص قسمتی از خواسته خواهان اتخاذ تصمیم 
نشده مستندا به ماده198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه روزانه بر مبنای قرار داد از مورخه 1394/6/30 لغایت زمان اجرا در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است./ م 

شماره :23647/ م الف رئیس شعبه 5دادگاه حقوقی اصفهان خسروی فارسانی
آگاهی مزایده نوبت دوم 

شماره درخواست :9510466825800021 شماره پرونده :9309987199100227 شماره بایگانی شعبه : 
950891 تاریخ تنظیم :1395/8/4 اجرای احکام شعبه 31 حقوقی اصفهان در پرونده 950891 ج 31 
له آقای رضا صفاری با وکالت آقای علی رضا پی روی و علیه آقای بهزاد داور پناه فرزند محمدباقر در 
نظر دارد جلسه مزایده ای برای مطالبه مبلغ 103 /2/563/830 ریال محکوم به و هزینه های دادرسی 
و اجرایی و مبلغ 99/000/000 ریال نیم عشر دولتی در روز پنجشنبه مورخ 95/8/27 ساعت ده صبح به 

منظور مزایده خودرو کامیون کشنده هووو با شماره 156ع 57 ایران -73 برگزار کند .
قیمت خودرو بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 900/000/000 لاير ارزیابی شده است 
طالبین می توانند حداقل 5 روز پیش از مزایده در محل پارکینگ تمرکزی جنوب جاده اصفهان شیراز 
از خودرو بازدید کرده و با پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب 2171290210008 و همراه 
داشتن فیش پرداخت در جلسه شرکت نمایند ، برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از قیمت 

پایه را پیشنهاد نماید. هزینه های اجرایی برعهده برنده مزایده است.
شماره:23732 / م الف اجرای احکام شعبه 31 حقوقی اصفهان 

دادنامه 
پرونده  شماره   1395/07/26: تنظیم  تاریخ   9509976836801361  : دادنامه  شماره 
9509986836800111شعبه  کاسه  پرونده   950116: شعبه  بایگانی  شماره   9509986836800111:
شماره  نهایی  تصمیم   ) قدوسی  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   8
به نشانی اصفهان –  : آقای سید سعید کمالی فرزند سید ذوالفقار  9509976836801361خواهان 
منطقه 9 پاک 683 طبقه سوم کدپستی  از ساختمان شهرداری  بعد   – میرزا طاهر غربی  خیابان 
8185877881 همراه 09134045469 خوانده : خانم مهتاب سعادت طلب فرزند قدرت اله به نشانی 
 : المکان خواسته  در حال حاضر مجهول   –  9 بن بست صفوی پاک   – اصفهان – خیابان صائب 
صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج گردشکار : دادگاه پس از بررسی اوراق محتویات 
با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه خواسته  پرونده و 

اله  قدرت  فرزند  طلب  مهتاب سعادت  طرفیت  به  ذوالفقار  فرزند سید  خواهان سید سعید کمالی 
صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 3037 از دفتر خانه شماره 
122 تهران وجود علقه زوجیت دائم فی مابین زوجین محرز است. با عنایت به صراحت ماده 1133 
قانون مدنی که بیان می دارد مرد هر وقت که بخواهد با رعایت شرایط  می تواند همسر خود را مطلقه 
نظر مشاور محترم  اخذ  و  البین  ذات  اصاح  در  توفیق مشاوران مرکز مشاوره  به عدم  نظر  و  نماید 
قضایی مستندا به مواد 26و 29 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین 
صادر می گردد. زوج می تواند به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه و همسر خود را مطلقه نماید. 
نوع طاق رجعی و مدت آن سه طهر است زوج می تواند در ایام عده به همسرش رجوع نماید . زوج 
مکلف است قبل از اجرای صیغه طاق مهریه همسرش را که شامل تعداد 1014 عدد سکه بهار آزادی 
است به وی پرداخت نماید . زوجین فرزند مشترک ندارند مدت اعتبار رای صادره سه ماه از تاریخ 
اباغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  شعبه  این   در 

است ./ ع 
شماره :23631/م الف رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان – سید علی کاظمی

آگهی مزایده
شعبه ی چهارم اجرایی احکام شورای حل اختاف در خصوص پرونده کاسه ی 4155/94 ش ج 
4 له آقای مرتضی شریفی و علیه علی جوزانی به آدرس مجهول المکان بابت محکوم بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 13/115/154 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یک دستگاه 
 IMEI:355206/06/004527/9 به شماره شناسه s5 گوشی موبایل مارک سامسونگ  مدل گلکسی
ساخت چین بدون شارژر و متعلقات که با توجه به دست دوم و مستعمل بودن و وضعیت موجود 
به مبلغ 3/850/000 ریال  پایه آن  بازار و سایر عوامل دخیل و موثر قیمت  آن و قیمت عادالنه روز 
اعتراض هیچیک  ارزیابی می گردد که مورد  برآورد و  )سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ( 
از طرفین واقع نگردیده و  در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/9/7 در ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجرای احکام شورای حل اختاف واقع در خیابان اتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
شورای حل اختاف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه ی مزایده می توانند با واریز 10 
درصد قیمت پایه به شماره حساب )2171350205001( بانک ملی حداقل 5 روز قبل از مزایده و ارائه 
 فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد

 بود .
شماره:22697/ م الف اجرای احکام شعبه چهارم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
شعبه  بایگانی  شماره   9409980350700281 پرونده  شماره   9409970350701431: دادنامه  شماره 
عمومی  دادگاه   7 شعبه   9409980350700281 :1394/09/06پرونده کاسه  تنظیم  تاریخ   940326:
جهاد  سازمان   : 9409970350701431خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
کشاورزی استان  اصفهان با نمایندگی آقای حسین جندقیان فرزند نصر هللا به نشانی اصفهان – هزار 
جریب سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خوانده : آقای مجید عسگری فرزند حسین به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه وجه سفته 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه پس از بررسی اوراق محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند 
قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص دعوی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان به طرفیت مجید عسگری به خواسته مطالبه وجه سه فقره سفته به 
به مبلغ 46089743 ریال و مطالبه خسارات  شماره های 444124 و 478196 و 940559 جمعا 
به ترتیب مبالغ  با توجه به تصویر مصدق سفته های مذکور  تادیه دادگاه  دادرسی و خسارت تاخیر 
40/000/000 ، 2/000/000 ،5/000/000 ریال همگی با سر رسید 1390/7/1 و نظریه این که خوانده دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد یا دفاعی نکرده و اقامتگاه وی حسب مندرجات سفته ها اعام شده 
به استناد ماده 1010قانون مدنی و مواد 307 ، 252 ، 254 قانون تجارت و مواد 502 ، 515 ، 519 ، 
522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 46/089/743 ریال اصلی خواسته خسارت 
تاخیر تادیه بروجه سفته ها از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم در زمان اجرا وفق شاخص تغییر 
قیمتهای ساالنه اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و 1/607/692 ریال هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می کند این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و با انقضای مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد./
 شماره:23639/م الف دادرس شعبه هفتم عمومی و حقوقی اصفهان – وطن خواه 

دادنامه 
شماره دادنامه :9109970350500647 تاریخ تنظیم :1391/05/09 شماره پرونده : 9009980350500125 
شماره بایگانی شعبه :900148 خواهان : شهرداری اصفهان به نشانی میدان امام حسین )ع( شهرداری 
اصفهان خوانده : آقای فریدون عصارزادگان به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال مال 
غیر منقول گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح ذیل مبادرت 
فریدون  آقای  بطرفیت  اصفهان  شهرداری  دعوای  خصوص  در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  صدور  به 
عصارزادگان  به خواسته الزام به انتقال رسمی سه باب مغازه به متراژ 80 متر مربع از پاک ثبتی 
1/14039 بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام خسارات دادرسی با توجه به تصاویر مستندات پیوستی من 
جمله صورتجلسات توافق 3/10/73 و 31/4/74 و 23/5/75 که حاکی از توافق خوانده با خواهان 

نسبت به سه باب مغازه موضوع دعوی است و با عنایت به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده که 
از هر گونه اعتراضی مصون مانده و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی موثر دادگاه 
خواسته مطروحه را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده را به انتقال 80 سهم مشاع از 560سهم شش دانگ پاک فوق الذکر به 
در حق خواهان  دادرسی  عنوان خسارات  به  ریال  مبلغ 000/531/2  پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان 
این دادگاه قابل واخواهی اباغ در  از  نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس   محکوم می 

 است ./ ل 
شماره :23643/ م الف رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – فاضل زباندان 

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره  پرونده:9509980366300148  شماره  اباغنامه:9510100353504600  شماره 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو  کیفری  محاکم  تنظیم:1395/08/02  تاریخ  شعبه:950741 
سعادت  برای   9509980366300148 کاسه  پرونده  در  شماره   خواست  کیفر  موجب  به 
تقاضای کیفر  وکالت  امر  در  مداخله  و  تظاهر  و  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  اتهام  به  زمانیان 
 1395/09/24 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده 
و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  است.با  تعیین گردیده   09:30 ساعت 
امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
خواهد عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور،  عدم  صورت  در  است  گردد.بدیهی   حاضر 

 آمد.
شماره:23627/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)109 جزایی 

سابق( – محمود رستمی
آگهی احضار متهم

آقای عبدالرحمن محسنی فرزند .................... در پرونده شماره 950603 این شعبه به اتهام خیانت 
در امانت نسبت به یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
 در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود.
شماره:23730/م الف دادیار شعبه 38 دادسرای اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:941607 شماره پرونده:1280 مورخ 95/7/24 مرجع رسیدگی:شعبه سی و سوم شورای 
حل اختاف اصفهان خواهان:اسحاق جزایری-نشانی:اصفهان-باغ زیار کوچه نادری فرعی اول سمت 
با عنایت به محتویات پرونده و  المکان شورا  راست پاک 21 خوانده:فرشته مقنیان نشانی:مجهول 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای شورای حل اختاف((در خصوص دعوی آقای اسحاق جزایری به طرفیت خانم فرشته مقنیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 179/000/000 لاير وجه چک به شماره 82716/5 مورخ 94/10/24 به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
179/00/000 لاير بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/280/000 لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/10/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واخواهی در این شعبه 
 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
شماره:23699/م الف قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9309986793201598  شماره  درخواست:9510466836800053  شماره 
به  دادخواستی  زارچی  زاده  نظر خواه فهیمه عرب  تنظیم:1395/08/03 تجدید  تاریخ  شعبه:940300 
طرفیت تجدید نظر خوانده امیر مسعود اکرمی نسبت به دادنامه شماره 9509976836800856 صادره 
از این شعبه تقدیم که در کاسه پرونده 940300 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تجدید 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواه  نظر  تجدید  درخواست  و  اکرمی  مسعود  امیر  خوانده  نظر 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
از نشر آگهی و اطاع  تا تجدید نظر خوانده مسعود اکرمی پس  جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
این  به  اخطاریه،  رویت  از  روز پس  ده  دارد ظرف  پاسخی  و چنانچه  دریافت  را  نظر خواهی  تجدید 
ارسال  نظر  تجدید  به  همین کیفیت  با  پرونده  واال  دهد.  تحویل  دادگاه  به  یا  نماید  اعام    دادگاه 

می گردد.
شماره :23629/ م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان

چرا بازی ملوان - تراکتورسازی مهم است؟
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هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــن  ــخ ای ــتیم؟ پاس ــت رو هس ــی زش ــا مردمان ــا ایرانی ه ــا م آی
ــا کــه بپرســید  ســؤال را از هــر کارشناســی در هــر کجــای دنی
ــس از  ــران پ ــا ای ــاس آماره ــر اس ــا ب ــر. ام ــت؛ خی ــی اس یک
ــوازم  ــدگان ل ــن واردکنن عربســتان ســعودی، یکــی از بزرگ تری
ــران،  ــش در ای ــوازم آرای ــی ل ــردش مال ــت. گ ــش دنیاس آرای
ــک  ــزارش بان ــاس گ ــر اس ــت. ب ــارد دالر اس ــدود ۲.۱ میلی ح
ــد  ــد از درآم ــا ۲  درص ــال ۹۴ تنه ــران در س ــردم ای ــزی، م مرک
خــود را بــه تفریــح و امــور فرهنگــی اختصــاص داده انــد. 
ــال ۹۴ را  ــی در س ــوار ایران ــاالنه خان ــد س ــط درآم ــر متوس اگ
ــران حــدود  ــار ای ــک مرکــزی و مرکــز آم ــا اعــام بان ــق ب مطاب
۲۷  میلیــون تومــان در نظــر بگیریــم یــک خانــواده ایرانــی بــه 
 طــور میانگیــن در ســال، ۵۴۰  هــزار تومــان بــرای امــور فرهنگــی 
ــه  ــم را ب ــن رق ــر ای ــت؛ اگ ــرده اس ــه ک ــود هزین ــی خ و تفریح
ــم،  ــیم کنی ــوار، تقس ــر خان ــرای ه ــره ب ــاری ۴ نف ــه آم جامع
ــان  ــزار توم ــاالنه ۱۳۵  ه ــن س ــورت میانگی ــه ص ــی ب ــر ایران ه
ــت.  ــرده اس ــه ک ــود هزین ــی و تفریحــی خ ــور فرهنگ ــرای ام ب
اگــر بخواهیــم ایــن رقــم را بــا ســرانه ۴۲۰  هــزار تومانــی 
ــویم  ــه می ش ــم، متوج ــه کنی ــران مقایس ــی در ای ــوازم آرایش ل
ــرای  ــی ب ــور فرهنگ ــح و ام ــر تفری ــتر از ۳ براب ــا بیش ایرانی ه
آرایــش خــود هزینــه می کننــد. مقایســه ســرانه مصــرف لــوازم 
ــه  ــد ک ــی نشــان می ده ــران و کشــورهای اروپای آرایشــی در ای
ایرانی هــا بــه  طــور متوســط ۴.۵  درصــد از درآمــد ساالنه شــان 

را بــرای لــوازم آرایشــی هزینــه می کننــد؛ ایــن دررحالــی اســت 
ــی ها  ــوی ها و انگلیس ــد و فرانس ــا ۱.۵  درص ــا تنه ــه آلمانی ه ک
ــوازم  ــد ل ــرای خری ــان را ب ــد ساالنه ش ــد از درآم ــز ۱.۷  درص نی

ــد. ــه می کنن ــی هزین آرایش
    جراحی زیبایی

در واقــع زنــان ایرانــی حــدود ۳ برابــر بیشــتر از همتایــان 
ــه  ــد. ب ــه می کنن ــردن هزین ــش ک ــرای آرای ــود ب ــی خ اروپای
جــز ایــن، بــر اســاس اعــام انجمــن جراحــان فــک و صــورت 

ــورت  ــر و ص ــی س ــی زیبای ــزار جراح ــران ۸۰ ه ــاالنه در ای س
ــم  ــک رق ــار ی ــن آم ــه می شــود ای ــه گفت انجــام می شــود. البت
تقریبــی و بــدون احتســاب ســایر انــواع جراحــی زیبایــی 
اعــم از جراحــی ســینه، شــکم و باســن اســت؛ زیــرا در کشــور 
ســامانه آمــاری بــرای ثبــت جراحی هــای زیبایــی وجــود 
نــدارد. ســهم مــردم ایــران از بــازار جهانــی جراحــی زیبایــی ۰.۳  
ــا از  ــهم ایرانی ه ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــد اس درص
ــته  ــن گذش ــت. از ای ــد اس ــا ۰.۱ درص ــاب، تنه ــی کت ــازار جهان ب

ــار  ســینمای مــا، ســاالنه ۴۴۵ مرتبــه کمتــر از آمریــکا و ۸۵ ب
کمتــر از ســینمای ژاپــن درآمــد دارد. مــردم ایــران ســاالنه بــه 
انــدازه گــردش مالــی ســینمای ژاپــن و بیشــتر از تمــام درآمــد 

ــد. ــه می کنن ــود هزین ــش خ ــرای آرای ــوود ب ــینمای بالی س
    جراحی بینی در ایران، ۷ برابر آمریکاست

میلیــارد    ۲۰۰ مالــی  ایــران، گــردش  در  زیبایــی  جراحــی 
تومانــی دارد و گفتــه می شــود ایــران و برزیــل رکــورددار 
جراحــان  انجمــن  هســتند.  جهــان  در  زیبایــی  جراحــی 
آمــاری  اینکــه سیســتم  بــر  تأکیــد  بــا  فــک و صــورت 
ــدارد ــران وجــود ن ــی در ای ــت جراحــی زیبای ــرای ثب ــی ب  دقیق
ــدود  ــور را ح ــردن در کش ــر و گ ــتیک س ــی پاس ــزان جراح می
۸۰  هــزار مــورد بــرآورد کــرده اســت. ایــن رقــم بــدون احتســاب  
ســایر اعمــال زیبایــی نظیــر جراحــی ســینه و شــکم و... اســت. 
ــتیک  ــی پاس ــی جراح ــه بین الملل ــام جامع ــاس اع ــر اس ب
ــان و  ــی در جه ــی زیبای ــون جراح ــاالنه ۲۳ میلی ISAPS، س
ــام  ــران انج ــان در ای ــی جه ــای زیبای ــد از جراحی ه ۰, ۳ درص
ــک   ــهم ی ــران س ــه ای ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــود. ای می ش
درصــدی از جمعیــت جهــان را در اختیــار دارد. انجمــن جراحــان 
ــی  ــزان جراح ــه می ــد ک ــد می کن ــران تأکی ــورت ای ــک و ص ف
بینــی در ایــران، ۷ برابــر آمریکاســت. حــال بــار دیگــر بــه ســؤال 
اول گــزارش فکــر کنیــد. آیــا مــا ایرانی هــا مردمانــی زشــت رو 
ــم کــه  ــزی می جویی ــی را در چی ــا زیبای ــا اینکــه م هســتیم؟ ی
در دیگــر مردمــان جهــان ماکــی بــرای زیبایی نیســت؟ پاســخ 

شــما چیســت؟

آمار تأمل برانگیز ایرانی ها در مصرف لوازم آرایشی و جراحی زیبایی

متری برای زیبایی

مردمازبیمههاناراضیاند
از  بهداشــت  وزیــر  قائم مقــام 
بــار  زیــر  بــرای  کســانی کــه 
ــا  ــع بیمه ه ــون تجمی ــن قان نرفت
کارگــران را تحریــک و از آن هــا 
می کننــد ابــزاری   اســتفاده 

ــم  ــت: نمی دان ــرد و گف ــاد ک انتق
چــرا مــدام موضوع بیمارســتان های 
 ملکــی کارگــران را مطــرح می کننــد؟ در بحــث تجمیــع بیمه هــا

هیــچ وقــت در هیــچ برهــه ای موضــوع بیمارســتان های ملکــی 
فقــط خواســتار  مــا  و  نبــوده  مطــرح  اجتماعــی  تأمیــن 
اختصــاص ســهم درمــان بیمه شــدگان بــه آن هــا هســتیم. دکتر 
ایــرج حریرچــی کــه در برنامــه تلویزیونــی حضــور یافتــه بــود، 
ــر  ــای اخی ــی در مصاحبه ه ــن اجتماع ــئوالن تأمی ــزود: مس اف
ــر حــق کارگــران در بیمارســتان های ملکــی ایــن  خــود مــدام ب
ســازمان اشــاره می کننــد؛ در حالــی کــه هیــچ گاه در این بــاره از 
ــان  ــه می ــس و وزارت بهداشــت ســخنی ب ــت، مجل طــرف دول
نیامــده اســت. وی از معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــران در  ــودن کارگ ــک ب ــوع مال ــر موض ــه ب ــن برنام ــه در ای ک
ــرد  ــه ک ــرد، گل ــد می ک ــازمان تاکی ــی س ــتان های ملک  بیمارس
و گفــت: ایــن کار درســت نیســت و خطــاب بــه همتــی پرســید 

آیا تاکنون کسی در این باره سخنی گفته است؟

آمارباالیضربهمغزیدرایران
ــت  ــران از فعالی ــاب ای ــز و اعص ــان مغ ــن جراح ــس انجم رئی
حمیــد  داد.  خبــر  کشــور  در  اعصــاب  و  مغــز  جــراح   ۷۰۰
ــاب در  ــز و اعص ــراح مغ ــدود ۷۰۰ ج ــرد: ح ــار ک ــی اظه رحمت
ــهرها  ــام ش ــه در تم ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــت می کنن ــور فعالی  کش
و حتــی شــهرهای کوچــک جــراح مغــز و اعصــاب داریــم. 
ــا بیــان اینکــه تعــداد جراحــان مغــز و اعصــاب کشــور در  وی ب
ــز  ــداد جراحــان مغ ــش تع ــت: افزای ــش اســت، گف حــال افزای
ــب دارد. حســن  ــک عی ــک حســن و هــم ی و اعصــاب، هــم ی
ــه  ــا ب ــم؛ ام ــادی متخصــص داری ــداد زی ــه تع ــن اســت ک آن ای
ــز و اعصــاب  ــداد جراحــان مغ ــش تع ــا افزای ــه ب ــل ک ــن دلی ای
بیمارانــی کــه بایــد متخصصــان بــا آن ســر و کار داشــته باشــند 
ــن  ــه همی ــود. ب ــوب می ش ــب محس ــک عی ــد، ی ــود ندارن وج
 دلیــل متخصصــان کار مناســبی ندارنــد و بــه ســراغ کارهــا 
و عمل هــای نامرتبــط می رونــد. رئیــس انجمــن جراحــان مغــز 
ــز و  ــوزه مغ ــاری ح ــن بیم ــوص مهم تری ــران درخص ــاع ای و نخ
اعصــاب عنــوان کــرد: در ایــران ضربــه مغــزی بــه نســبت دنیــا 
ــگیری  ــود از آن پیش ــه می ش ــی ک ــت؛ در حال ــاد اس ــیار زی بس
 کــرد. رحمتــی بی احتیاطــی مــردم و اســتاندارد نبــودن جاده هــا 
 و ماشــین ها را علــت اصلــی ضربه هــای مغــزی دانســت 
و گفــت: مــردم بایــد بســیار مراعــات کننــد و یــاد بگیرنــد وقتــی 
در خیابــان رانندگــی می کننــد، دلیلــی بــرای ســبقت یــا رانندگــی 

ــدارد. غیرمجــاز وجود ن
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حفظحرمتخونشهدا

باکسبدانشممکناست
رئیــس بنیــاد شــهید بــا اشــاره 
بــه جایــگاه اعضــای جامعــه 
جامعــه  میــان  در  ایثارگــری 
اگــر  گفــت:  کشــور  علمــی 
خــون  حرمــت  می خواهیــم 
ــا  ــد ب ــم، بای شــهدا را حفــظ کنی
کســب علــم و دانــش بــه ایــن 
المســلمین  و  حجت االســام  یابیــم.  دســت  مهــم 
ــان  ــل از داوطلب ــم تجلی ــهیدی در مراس ــیدمحمدعلی ش س
ــون  ــوری در آزم ــر کش ــای برت ــز رتبه ه ــر حائ ــاهد و ایثارگ ش
سراســری ســال ۹۵ بــا اشــاره بــه اهمیــت علــم و دانــش در 
ــر  ــالت پیامب ــژه رس ــران، به وی ــالت پیامب ــت: رس ــام گف اس
اســام، بــه کمــال رســاندن بشــر اســت کــه در ایــن راه تزکیــه 
 و یادگیــری علــم و دانــش در رســیدن بــه قله هــای ســعادت
ــه  ــزود: تزکی ــه اف ــی فقی ــده ول ــت. نماین ــان اس ــر انس  یاریگ
ــری اســت؛  ــر یادگی و رشــد اخاقــی و خودســازی، مقــدم ب
بنابرایــن توجــه بــه تزکیــه نفــس در کنــار تعلــم بــرای 

دانشجویان، امری ضروری است. 
شــهیدی در بخــش دیگــری از ســخنان بــه تاکیــدات اخیــر 
رهبــری دربــاره وضعیــت نخبــگان اشــاره و تصریــح کــرد: اگــر 
ــا  ــد ب ــم، بای ــظ کنی ــم حرمــت خــون شــهدا را حف می خواهی
کســب علــم و دانــش بــه ایــن مهــم دســت یابیــم؛ چــرا کــه 
خــود شــهدا نیــز بــه دنبــال کشــوری آبــاد و مســتقل بودنــد 
ــش  ــم و دان ــق عل ــگاه از طری ــن جای ــه ای ــیدن ب ــه راه رس ک

هموارتــر اســت.

تمدیدثبتنامدرمدارسآموزشازراهدور
مدیــر کل آمــوزش از راه دور وزارت آمــوزش و پــرورش از 
ــوزش از راه  ــز آم ــدارس و مراک ــام در م ــت ثبت ن ــد مهل تمدی

ــر داد.  ــان خب ــا ۱۵ آب ــرورش ت ــوزش و پ دور وزارت آم
یــک  را  دور  راه  از  آمــوزش  مــدارس  گــودرز شــاه مرادی 
دانســت  تحصیــل  از  دورمانــده  افــراد  بــرای   فرصــت 
ــه  ــرای ورود ب ــب ب ــراد داوطل ــه اف ــا ک ــرد: از آنج ــار ک و اظه
ــد در مــدارس  ــه نمی توانن ــد ک ــن مــدارس مشــکاتی دارن ای
ــان  ــا پای ــام ت ــوال ثبت ن ــد، معم ــل دهن ــه تحصی ــادی ادام ع
مهرمــاه انجــام می شــود کــه مــا ایــن مهلــت را تــا ۱۵ آبــان 
ــه  ــش از 6۰۰ منطق ــزود: در بی ــم. وی اف ــد کرده ای ــاه تمدی م
ــت  ــم. فهرس ــال داری ــه از راه دور فع ــی، ۱6۵6 مدرس آموزش
وب ســایت  در  اســتان ها  در  دور  راه  از  آمــوزش  مــدارس 
ــر شــخصی قصــد  ــدرج اســت و ه http://dei.medu.ir من
ــر  ــد ب ــد، می توان ــته باش ــدارس را داش ــن م ــام در ای ثبت ن
ــل  ــه مح ــه ب ــن مدرس ــت، نزدیک تری ــن فهرس ــاس ای اس

ــد. ــه کن ــا مراجع ــه آنج ســکونت خــود را انتخــاب و ب
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ســردار حســین اشــتری بــا حضــور در جمــع 
ــی از  ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
چنــد مــاه گذشــته قــرارگاه اربعیــن را راه انــدازی 
کــرده و اقدامــات اولیــه در ایــن خصــوص صورت 
ــی  ــتان ها آمادگ ــه اس ــت: هم ــت، گف ــه اس گرفت

بدرقــه زائــران و همــکاری در بیــن 
راه هــا را بــا آن هــا دارنــد و مســاعدت 
ــود  ــد ب ــان خواه ــار آن ــس در کن  پلی
 و در ســه مــرز زمینــی مهران، شــلمچه 
زائــران  پذیــرش  آمــاده  چزابــه  و 

 . هســتیم
فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهــوری 
توصیــه  ضمــن  ایــران  اســامی 

بــه زائــران بــرای رعایــت نــکات مطرح شــده 
از وســایل  اینکــه مــردم  و  پلیــس  از ســوی 
نقلیــه عمومــی اســتفاده کننــد، خاطرنشــان 
از  کــه  می شــود  توصیــه  مــردم  بــه  کــرد: 
آمــاده  را  خــود  گذرنامه هــای   هم اکنــون 

کنند.

ــاه  ــه دســت کم شــش م ــی ک ــرای گذرنامه های  ب
از انقضــای آن باقــی مانــده اســت، حتمــا ویــزای 
ــام  ــز ثبت ن ــما نی ــامانه س ــه و در س ــود را تهی خ
کننــد و بــا آمادگــی الزم و بــا رعایــت همــه 

ــوند.  ــر ش ــرز حاض ــررات در م ــن و مق قوانی
ــعی  ــردم س ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
کننــد ســفر خــود را بــه روزهــای 
ــک  ــا ی ــرده و نهایت ــول نک ــر موک آخ
ــود  ــفر خ ــن س ــل از اربعی ــه قب  هفت
چــرا کــه  کننــد، گفــت:  آغــاز  را 
ــینی  ــن حس ــی اربعی ــای پایان روزه
لــذا  اســت؛  پرترافیکــی  روزهــای 
مــردم بایــد ســفر خــود را زودتــر 

آغــاز کننــد.
 البتــه بــا توجــه بــه فتــاوای مراجــع تقلیــد نیــز 
مراســم اربعیــن را از چنــد روز قبــل آغــاز کننــد یــا 
اینکــه چنــد روز بعــد از اربعیــن حســینی انجــام 
دهنــد. بنابرایــن زائــران حضــور خــود را در کربــا 

مدیریــت و بــا آمادگــی کامــل ســفر کننــد.

یــک کارشــناس بازیافــت پاســتیک ضمــن تاکیــد بــر 
اینکــه دولــت بایــد بــه بخــش خصوصــی نشــان دهــد 
صنعــت بازیافــت ســودآور اســت، گفــت: ایــن صنعــت 
ــتفاده از  ــش و اس ــردن دان ــه روز ک ــد ب ــران نیازمن در ای

ــت.  ــن اس ــای نوی فناوری ه
حمیدرضــا پناهنــده تشــریح کــرد: در همه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــع موظفن ــا، صنای ــای دنی ج
ــد؛  ــی کنن ــان چاره اندیش ــماند خودش پس
ولــی در کشــور مــا اگرچــه در ایــن زمینــه 
قانــون هــم داریــم، چیــزی کــه الــزام آور 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــدارد و ب ــود ن ــد، وج باش
ــر آنچــه  ــازاد ب ــع هــم پســماندی م صنای
در شــهرها تولیــد می شــود بــه معضــات 

ــد.  ــه می کنن ــت اضاف ــط زیس محی
ــادی  ــگ، کار زی ــرد: در حــوزه فرهن ــح ک ــده تصری پناهن
ــم  ــا ه ــرای خــود م ــا ب ــا واقع انجــام شــده اســت؛ ام
دیگــر ســؤال شــده کــه اساســا چطــور بایــد ایــن 
موضــوع را بــرای مــردم جــا بیندازیــم. در جنــگ 
تحمیلــی ایــن همــه شــهید دادیــم کــه از خــاک 

میهنمــان دفــاع کردنــد، امــا یــک دفــاع از خــاک 
ــزی  ــن اســت کــه پســماندت را در طبیعــت نری  هــم ای
و خاکــت را از بیــن نبــری و ایــن چیــزی اســت کــه نیــاز 

بــه تغییــرات اساســی در فرهنــگ خــود مــا دارد. 
ــه  ــل  از هم ــه قب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــده در پای پناهن
ــه  ــم ک ــاور کنی ــان ب ــد خودم ــا بای این ه
بــرای  ایــن محیــط زیســت و زمیــن 
خودمــان اســت گفــت: هــر چــه هــم 
ســازمان محیــط زیســت و شــهرداری 
فراخــوان تشــبیهی و تنبیهــی بگذارنــد 
مــا  خــود  در  مســئله  ایــن  اول  بایــد 
شــود  بــدل  درونــی  فرهنگــی   بــه 

و بعد اتفاقی جدی رخ خواهد داد. 
بایــد بدانیــم اگــر زمانــی دشــمن خارجــی بــر ســر مردم 
مــا بمــب شــیمیایی می ریخــت کــه در کوتاه مــدت 
امــروز  باعــث مرگ ومیــر هم میهنــان مــا می شــد 
ــل  ــل قت ــد، عام ــینم دود می کن ــزوز ماش ــه اگ ــی ک من
هم میهنــم هســتم و تنهــا تفــاوت آن اســت کــه در 

درازمــدت مــرگ هم میهنانــم را رقــم می زنــم.

بازیافتزباله،دفاعازخاکوطناستتوصیههایاربعینیفرماندهناجابهزائران

حتما بخوانید!
آمار باالی ضربه مغزی در ایران

آگهی احضار
در پرونده کاسه ۹۵۰۹۴۳ شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقاب در امور اصفهان آقای بابک 
بر کاهبرداری  دایر   ......... فرزند  بهروزی  اشکان  آقای  علیه  فرزند رحمان شکایتی  توسلی 
مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد، حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعام نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در 

صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود./
شماره:۲۳66۰/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

ابالغ به آقای نوید اله دادی فرزند درویشعلی 
شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۴۰۰۸۳۰  شماره  درخواست:۹۵۱۰۴6۰۳۵۹۴۰۰۰۲۷  شماره 
بایگانی شعبه:۹۵۰۸۴۸ تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۸/۰۲ آگهی اباغ به آقای نوید اله دادی  فرزند 
در  دادسرا  این  از طرف  بهرامی  پریسا  غیر حسب شکایت  مال  اتهام فروش  به  درویشعلی 
پرونده کاسه ۹۵۰۸۴۸ ب ۱۵ تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به وی به واسطه نا معلوم ۳

بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است.بدینوسیله در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به وی اباغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۱۵ بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد.در صورت 
اصفهان  استان  دادگستری کل  توسط  هزینه  آگهی  نشر  تاریخ  از  یکماه  از  عدم حضور پس 

پرداخت می گردد.
شماره:۲۳۷۲۷/م الف بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان-وحید دادگستر

آگهی ابالغ
شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۸۱۰۰۸۷۸  شماره  درخواست:۹۵۱۰۴6۰۳۵۸۱۰۰۰۲۷  شماره 
الوندی  میر  شاهین  آقای  اینکه  به  نظر  تنظیم:۱۳۹۵/۰۸/۰۳  تاریخ  شعبه:۹۵۰۹۲۱  بایگانی 
انتقال  در  مشارکت  به  متهم  محمود  فرزند  ناظری  بک  نجفقلی  میترا  خانم  و  تقی  فرزند 
پرونده  شماره  به  خود  مال  عوض  به  دیگری  مال  معرفی کردن  در  مشارکت  و  غیر  مال 
ماه  یک  ظرف  حضور  وقت  و  باشند  می  اصفهان  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه   ۹۵۰۹۲۱
 ۱۷۴ ماده  حسب  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار  از  پس 
و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر  نشر می شود و 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  احضاریه  حضور،  عدم  صورت  در  و   شوند 

شد.
شماره:۲۳۷۳۱/ م الف عبدالحسین مرادی-بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰6۷۹ خواهان عباس مقصودی با وکالت حجت اله خدا رحمی  
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- محمد رضا بزرگ زاده ۲- محمد آیتی  تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ساعت ۱۲:۳۰ تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع 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: ۲۱۳۳۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
شماره   ۱۳۹۵/۰۷/۱۲: تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۱۰۵۰: دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   ۹۴۱۴۵۸: شعبه  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۱۳۱۷: پرونده 
نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۱۳۱۷
به  خاص(  )سهامی  داتیس  پنجره  پروفیل  شرکت   : ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۱۰۵۰خواهان  شماره 
آقای  وکالت  با  صرامی  رضا  محمد  و  صرامی  محمد  اقایان  نمایندگی  ۵۹۰۷با  ثبت  شماره 
شمالی  صدوق  شیخ  ابتدای  خانه  آئینه  بلوار  اصفهان  نشانی  به  رسول  فرزند  صرامی  میثم 
– حدفاصل پل فردوسی و پل هوایی میر قبل از پل هوایی و هفت دست غربی پاک 6۷ 
به  اله  نعمت  فرزند  ناژوانی  دهقانی  فریناز  خانم  و   ۸۱6۳6۵۵۴۴۱ پستی  طبقه همکف کد 
نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – حدفاصل پل میر و پل فردوسی – قبل از هفت 
مراد  حامد  آقای   : خوانده   –  6۷ پاک  ساروج  سیمان  جنب  هوایی  پل  و   – غربی  دست 
مطالبه   .۲ چک  وجه  مطالبه   .۱  : ها  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  بیاض  فرزند  نژاد 
خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با 
 استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای 
می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان شرکت پروفیل پنجره داتیس با نمایندگی 
حامد  خوانده  بطرفیت  صرامی  میثم  وکالت  با  صرامی  رضا  محمد  و  صرامی  محمد  اقایان 
استناد ۵ فقره چک  به  ریال   ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ به خواسته مطالبه مبلغ  بیاض  نژاد فرزند  مراد 
به شماره های مندرج  در دادخواست و گواهی عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به 

دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه 
دعوی  فلذا  است  نیاورده  به عمل  دعوی خواهان  قبال   در  دفاعی  و  ایراد  و  نگردیده  حاضر 
خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸،۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و 
به ماده ۲ قانون چک حکم به محکومیت  الحاقی  مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره 
خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۵/۷۹۰/۰۰۰ ریال 
دیر کرد وفق شاخص  بدوی و خسارت  در مرحله  الوکاله وکیل  دادرسی و حق  بابت هزینه 
خواهان  حق  در  وجه  پرداخت  زمان  لغایت  ها  چک  صدور  تاریخ  از  مرکزی  بانک  اعامی  
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 
اصفهان استان  نظر  تجدید  محکام  در  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  ظرف  سپس   و 

 میباشد/. 
شماره :۲۳6۴۵/ م الف رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی

دادنامه
کاسه پرونده: ۵۰۸/۹۵ شماره دادنامه 6۹۸ مورخ ۹۵/۷/۱۰ مرجع رسیدگی شعبه ۳۹ شورای 
حل اختاف خواهان: عبدالرسول آقا علیان : اصفهان خ ولیعصر مقابل کانتری مغازه دوامی  
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ  المکان شورا   خوانده: عیسی فاطمی نشانی : مجهول 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

نماید.
رای شورای حل اختاف

در خصوص دعوی عبدالرسول آقا علیان به طرفیت آقای عیسی فاطمی  به خواسته مطالبه 
انضمام  به  صادرات   بانک  عهده  به   ۰۷۴۵۹۸ شماره  به  وجه چک  ریال   ۵۲/۵۹۰/۰۰۰ مبلغ 
عدم  و گواهی  مصدق چک  تصویر  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور 
به  نسبت  دفاع  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته 
نظر می  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان 
رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین 
پانصد  و  میلیون  دو  و  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی 
بابت  هزار لاير(  پنج  و  میلیون  ریال)دو   ۲/۰۰۵/۰۰۰ و   خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  نود  و 
تاریخ سر رسید چک موصوف  از  تادیه  هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
)   ۹۴/۱۱/۱۲(   تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
مهلت  اتمام  از  و پس  این شعبه  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  و ظرف  غیابی 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف   واخواهی 

 می باشد. 
شماره : ۲۳6۸۹/م الف قاضی شعبه ۳۹  شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۵۰۷/۹۵ شماره دادنامه 66۷ مورخ ۹۵/۷/۵ مرجع رسیدگی شعبه ۳۹ شورای 
دوامی   غذایی  مواد  مغازه  ولیعصر  اصفهان خ   : علیان  آقا  عبدالرسول  اختاف خواهان:  حل 
خوانده: کاظم براتی  نشانی : مجهول المکان شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورای حل اختاف در خصوص دعوی عبدالرسول آقا علیان به طرفیت آقای کاظم براتی   
به خواسته مطالبه مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال وجه چک به شماره ۸۱6۱۷۵ به عهده بانک تجارت  
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون  ریال بابت اصل خواسته و  ۱/۴۳۵/۰۰۰ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
رای صادره  نماید.  اعام می  و  اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا     )۹۰/۱/۱۷   (
غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
 مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
شماره : ۲۳6۸۸/م الف قاضی شعبه ۳۹  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله مخروبه  پاک شماره ۷۸۱ فرعی از ۳6 
آقای محسن  نام  به  ثبتی  پرونده  و  برابر سوابق  ثبت قمصر  که  در بخش یک  واقع  اصلی 
ابیار قمصری  فرزند علی و غیره  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای  به عمل نیامده  است اینک 

محل  در  صبح   ۸ ساعت   ۹۵/۹/6 مورخ  شنبه   روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در 
 مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد

 شد.
 تاریخ انتشار : ۹۵/۸/۱۰ شماره : ۱۱۵۹/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

قمصر
دادنامه

کاسه پرونده:۹۵۰۳۰۱ 
شماره دادنامه:۱۳۲۴ مورخ :۹۵/۷/۲۸ مرجع رسیدگی:شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان 
جمشیدی  مبل   ۴۰ جنب کوچه  شریف  نشانی:اصفهان-رهنان-خ  جدیدی  مجید  خواهان: 
خوانده:محمد علی شمس ارمندی نشانی :مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.
))رای شورای حل اختاف((

در خصوص دعوی آقای مجید جدیدی به طرفیت آقای محمد علی شمس ارمندی به خواسته 
مطالبه مبلغ نه میلیون و سیصد هزار لاير وجه چک به شماره ۳۵۵۷۱6 مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون و سیصد هزار لاير بابت اصل 
خواسته و هفتصد و چهل و پنج هزار لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سر رسید چک موصوف )۹۳/۱۲/۲۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واخواهی در این شعبه و پس 
 از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
شماره:۲۳66۲/م الف قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:۹۵۰۰۴۲

 شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷6۷۹۴۴۰۰۹۹۰ مورخ :۹۵/۳/۹ مرجع رسیدگی:شعبه ۱۴ شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: منصور نیکو نژاد نشانی:اصفهان- خانه اصفهان- نوبهار کوچه گلبهار 
کوچه گلبرگ بن بست سادات خوانده: رسول زینعلی نشانی :مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت یک فقره چک به شماره 6۸۹۱۹۰ مورخ: ۹۴/۱۲/۱ به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و به صدور قرار ثامن خواسته وفق ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ ق. ا. د. م با عنایت به 
آتی  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات 

مبادرت به صدور رای می نماید.))رای شورای حل اختاف((
در خصوص دعوی آقای منصور نیکو نژاد به طرفیت آقای رسول زینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 
۱۱/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه چک به شماره  6۸۹۱۹۰  به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان 
دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 
قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یازده میلیون لاير بابت اصل خواسته و شش صد و چهل هزار لاير بابت هزینه 
دادرسی وهزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )۹۴/۱۲/۱( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
 مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
شماره:۲۳6۷۸/م الف قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:۹۵۰۰۴۱ 

شماره دادنامه:........ مورخ :۹۵/۳/۹ مرجع رسیدگی:شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان 
خواهان: منصور نیکو نژاد نشانی: خانه اصفهان- نوبهار گلبهار کوچه گلبرگ بن بست سادات 
خوانده: ناصر عابدینی نشانی :مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و 

به  نژاد  نیکو  منصور  آقای  دعوی  خصوص  اختاف((در  حل  شورای  نماید.))رای  می  رای 
۲۳/۷۰۰/۰۰۰ لاير وجه چک  به خواسته مطالبه مبلغ  ناصر عابدینی  خرزوقی  آقای  طرفیت 
توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات   بانک  عهده  به    ۴۴۹۴۲۵ شماره   به 
توسط  پرداخت  عدم  و گواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
ان  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان لاير بابت اصل 
خواسته و هشتصد و چهل و پنج هزار و پانصد لاير بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی 
 )۹۴/۱۲/۲۵( موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف   واخواهی 

می باشد.
شماره:۲۳6۷۷/م الف قاضی شعبه ۱۴ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
به  نماید  می  اعام  بدینوسیله  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۱۵ شعبه   : رسیدگی  مرجع 
 ، سمانه   ، بتول   ، سمیه   – جعفری  فاطمه  طرفیت  به  قاسمی  حمید  خواست  در  موجب 
شماره  طی  قاسمی  رضا  محمد  مرحوم  تحریرترکه  قرار  قاسمی  محمود  و  احمد   – سکینه 
 ۴ ساعت  قرار  اجرای  وقت  و  صادر  اصفهان  اختاف  حل  شورای  در   ۹۵/۵/۲۳ مورخ   ۵۱6
ها  آن  قانونی  نماینده  یا  ورثه  از  لذا  است  گردیده  تعیین   ۹۵/۱۱/6 ....مورخ  روز  عصر 
دعوت  دارند  متوفی  ترکه  بر  حقی  دیگری که  و کسان  متوفی  به  مدیونین  و  بستانکاران 
خ  آدرس  با  اصفهان  شهرستان  در  واقع  شورا  این  محل  در  مذکور  موعد  در  شود  می 
نخواهد قرار  اجرای  مانع  مدعوین  حضور  عدم  شوند.  حاضر  ارباب  رحیم  حاج  خ   –  سجاد 

 بود. 
شماره :۲۳۷۰۷/ م الف دفتر شعبه پانزدهم شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵۱۰۱۰6۸۳6۹۰۵۰۱۰شماره

 ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۱6۲ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸6۸۳6۹۰۰۱۳۹شماره  پرونده:   
خواهان / شاکی مژگان الهیاری فر   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی شفیعی     
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه مهریه  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی (  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ 
اتاق ۱۰۲   ۱ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه  میر( – حدفاصل چهارباغ 
و  آن ۱۳۹۵/۱۱/۰6  به کاسه  ۹۵۰۹۹۸6۸۳6۹۰۰۱۳۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی  و  ارجاع 
درخواست  و  /متهم   خوانده  بودن  المکان  علت مجهول  به  است.  ۱۱:۳۰تعیین شده  ساعت 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: ۲۳6۲۲/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵۱۰۱۰6۸۳۷۱۰۵۲۸۸شماره 

 ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۱۱۴۴ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸6۸۳۷۱۰۱۰۲۱شماره  پرونده: 
به  به طرفیت خوانده فردین حیاتی  السادات قطبی    دادخواستی  خواهان / شاکی مریم 
نموده که جهت  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  خواسته حضانت  
در  واقع    ) قدوسی  اصفهان)مجتمع شهید  خانواده شهرستان  دادگاه   ۱۱ به شعبه  رسیدگی 
قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل   – میر(  )خ  فندرسکی  میر  خ  اصفهان 
شهید قدوسی طبقه ۱ اتاق ۱۰۵ ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸6۸۳۷۱۰۱۰۲۱ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۰6 و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: ۲۳6۳۷/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی (- سید مصطفی حسینی رزوهء



وضعیت آب و هوا

نیمهابری

نیمهابری

ابری

آفتابی

اصفهان

چهارمحالوبختیاری

کرمان

یزد

10ْC

1ْC

11ْC

14ْC

28ْC

23ْC

24ْC

32ْC

حوادثسالمت

نکاتی درباره تغذیه سالم
ــه ای  ــای تغذی ــی از رفتاره یک
نادرســت کــه در بیــن جوانــان 
رواج دارد، بــا عجلــه غذاخوردن 
ــت.  ــدن آن اس ــوب نجوی و خ
امــروزه جوانــان وقــت کمتری 
ــرف  ــذا ص ــوردن غ ــرای خ را ب
بســیار  و فرصــت  می کننــد 
محــدودی بــرای غــذا خــوردن دارنــد؛ بــه همیــن علــت بــا 
عجلــه غــذا مصــرف می کننــد و غــذا را بــه خوبــی 
ــردارد؛ از  ــادی در ب ــن مســئله اشــکاالت زی ــد. ای نمی جون
جملــه آنکــه می توانــد موجــب اختــاالت و ناراحتی هــای 

گوارشی در بین آن ها شود. 
ــی در دهــان  ــواد غذای ــه هضــم بعضــی از م ــن مرحل اولی
انجــام می شــود. بــه ایــن ترتیــب کــه مــواد غذایــی 
ــز شــده  ــرد و ری ــدن خ ــل جوی ــه وســیله عم ــان ب  در ده
و تحــت تاثیــر آنزیــم پتالیــن بــزاق، اولیــن مرحلــه هضــم 
آن هــا انجــام می شــود کــه بــرای هضــم نهایــی و جــذب 

ــوند. ــاده می ش آم
 اگــر عمــل جویــدن بــه خوبــی انجــام نشــود، مــواد غذایی 
بــه خوبــی بــا آنزیــم بــزاق آغشــته نشــده و هضــم اولیــه 
دچــار اختــال می شــود و درنتیجــه بــار دســتگاه گــوارش 
ــخ در  ــنگینی و نف ــب س ــن کار موج ــود. ای ــه می ش اضاف
دســتگاه گــوارش می شــود و اســتمرار ایــن وضعیــت 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ناراحتی هــای گوارشــی را ب
آلوخشککمخونیرابرطرفمیکند 

آلــوی خشــک، منبــع خوبــی از آهــن اســت و بــرای 
ــک  ــو، ی ــت. آل ــد اس ــیار مفی ــی بس ــری از کم خون جلوگی
میــوه تک هســته ای از خانــواده هلــو و زردآلــو اســت. 
طعــم آن از تــرش تــا شــیرین متغیــر اســت و بــه 
رنگ هــای زرد، ســبز قرمــز و ارغوانــی موجــود اســت. 
آلــو، یکــی از منابــع غنــی پتاســیم اســت و بــا توجــه بــه 
ــادل آن در  ــرف متع ــز دارد، مص ــی  نی ــدیم کم ــه س اینک

ــد.  ــر باش ــد موث ــارخون می توان ــرل فش کنت
ــه  ــت و ب ــوب آنتی اکسیدان هاس ــع خ ــی از مناب ــو، یک آل

ــد. ــری می کن ــت جلوگی ــر از یبوس ــتن فیب ــل داش دلی
ــرای  ــت و ب ــن اس ــی از آه ــع خوب ــک، منب ــوی خش  آل

جلوگیــری از کم خونــی بســیار مفیــد اســت.
ــد  ــری می کن ــارخون جلوگی ــش فش ــوه از افزای ــن می  ای
و مصــرف آن موجــب کنتــرل قندخــون می شــود و بــرای 
 پیشــگیری از بــروز بیماری هــای قلبی-عروقــی، ســرطان 

و بیماری های گوارشی مفید است.

قتل زن جوان با کراوات صورتی 
ــال  ــفند س ــت اس ــن جنای ــوع ای ــم، موض ــزارش جام ج ــه گ ب
86 بــه تیــم جنایــی تهــران گــزارش شــد. مامــوران بــا حضــور 
در محــل جنایــت در تهــران، متوجــه شــدند زن 33 ســاله بــه 
ــی نشــان داد  ــق از اهال ــه شــده اســت. تحقی ــام مــژگان خف ن
ــده  ــارج ش ــه خ ــیمه از خان ــت سراس ــی روز جنای ــر نوجوان پس
ــرد ــخص ک ــت مش ــون جنای ــا مظن ــگاری از تنه ــت. چهره ن  اس

او ســعید 17 ســاله اســت کــه بــه دختــر مقتــول عاقــه 
داشــته. ســعید ســه روز بعــد در تهرانســر شناســایی و دســتگیر 
 شــد. متهــم بــه قتــل در بازجویی هــا اظهــارات متناقضــی 
ــان  ــل دورم ــژگان، فامی ــرد: م ــوان ک ــرانجام عن ــرح و س را مط
بــود و بــه خانه شــان رفــت و آمــد داشــتم. مــن بــه دختــرش 
ــم. روز  ــا او ازدواج کن ــتم ب ــودم و می خواس ــده ب ــد ش عاقه من
جنایــت بــه خانــه مــژگان رفتــم و او با مشــروب از مــن پذیرایی 
کــرد. در اوج مســتی، او را بــا کــراوات صورتــی خفــه کــردم. بــاور 
ــودم و حــاال پشــیمانم. پســر  کنیــد کنترلــم را از دســت داده ب
ــه  ــران، محاکم ــتان ته ــری اس ــعبه 71 دادگاه کیف ــوان در ش ج
و بــا حکــم قضــات جنایــی بــه قصــاص محکــوم شــد. حکــم 
در دیــوان  عالــی کشــور تائیــد و بــرای اجــرا بــه شــعبه اجــرای 
احــکام دادســرای جنایــی تهــران فرســتاده شــد. بــا گذشــت 9 
ســال از ایــن جنایــت، قاتــل بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان قتــل 
ــون  کمتــر از 18 ســال داشــت درخواســت اعمــال مــاده 91 قان
مجــازات را کــرد کــه قضــات دیــوان عالــی کشــور بــا درخواســت 
او موافقــت کردنــد و پرونــده بــرای محاکمــه به شــعبه 10 دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران فرســتاده شــد. دیــروز بــه ایــن پرونــده 
ــد.  ــیدگی ش ــان زاده رس ــر قرب ــی محمدباق ــت قاض ــه ریاس ب
 همســر مقتــول گفــت: پــدر و مادر همســرم ســالخورده هســتند 
و نتوانســتند در دادگاه حاضــر شــوند. آن هــا و فرزندانــم بــرای 
قاتــل درخواســت قصــاص دارنــد. ادعاهــای قاتــل دربــاره 
ــروب  ــا مش ــه م ــت در خان ــدارد و هیچ وق ــت ن ــروب صح مش
ــت و در  ــرار گرف ــگاه ق ــعید در جای ــه، س ــت. در ادام ــوده اس نب
ــودم  ــت ب ــول دوس ــر مقت ــا دخت ــن ب ــت: م ــود گف ــاع از خ  دف
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــم. ب ــم ازدواج کنی ــا ه ــتیم ب و می خواس
ــرای کاری  ــر 15 ســاله ب ــه دخت ــم. روز حادث خانه شــان می رفت
ــت  ــم. حال ــا ماندی ــادرش تنه ــن و م ــه خــارج شــد و م از خان
ــا  ــکوکی دارد. ب ــار مش ــردم او رفت ــور ک ــتم و تص ــادی نداش ع
ــرار کــردم. وکیــل ســعید هــم  ــه ف ــم او را خفــه و از خان کراوات
در دفــاع از موکلــش اظهــار کــرد: بــرای جلــب رضایــت اولیــای 
دم تــاش کرده ایــم و از دادگاه ســه مــاه فرصــت بــرای جلــب 
رضایــت می خواهیــم. قضــات پــس از بررســی درخواســت 
ــت  ــا رضای ــد ت ــم 40 روز فرصــت دادن ــواده مته ــه خان ــل ب وکی

ــد. ــای دم را کســب کنن اولی

ــک  ــا اســتفاده از سیســتم های میکروفیزیولوژی دانشــمندان ب
ــش  ــه آزمای ــاز ب ــدون نی ــد ب ــی می توانن ــای مصنوع ــا عضوه ی
ــا  ــی و بیماری ه ــواد آرایش ــا، م ــرات داروه ــات، اث  روی حیوان
اینجاســت  بررســی کننــد. مشــکل  انســان  بــدن  روی  را 
 کــه تولیــد و بازیابــی داده هــا از آن هــا، فرآینــدی زمان بــر 
ــواد  ــون دانشــمندان دانشــگاه  هاروارد م ــه اســت. اکن و پرهزین
ــکان می دهــد از  ــا ام ــه آن ه ــه ب ــد ک ــد کرده ان ــدی را تولی جدی
ــه  ــدی تهی ــه بع ــت س ــه، پرین ــگرهای یکپارچ ــات و حس قطع
کننــد. ایــن عضوهــای مصنوعــی بــا انــدازه ای در حــد یــک درایو 
ــد  ــتفاده می کنن ــانی اس ــده  انس ــلول های زن ــی، از س یواس ب
تــا عملکــرد عضوهایــی چــون ریــه، روده جفــت جنیــن و قلــب 
را شبیه ســازی  قلبــی  بیمــاری  نارســایی هایی همچــون  و 

کننــد. ســاخت چیپ هــا، فرآینــدی ظریــف و پیچیــده اســت و 
جهــت جمــع آوری اطاعــات بــه میکروســکوپ و دوربین هــای 
 Travis( پرســرعت نیــاز دارد. بــه گفتــه  تراویــس بازبــی
Busbee(، یکــی از نویســندگان مقالــه »رویکــرد مــا، رســیدگی 
همزمــان بــه ایــن دو چالــش بــه وســیله  تولیــد دیجیتــال بــود. 
بــا توســعه  جوهرهــای قابــل پرینــت جدیــد بــرای پرینت هــای 
 ســه بعــدی چنــد مــاده ای، قــادر خواهیــم بــود فرآینــد تولیــد 
را خــودکار کنیــم و همزمــان پیچیدگــی قطعــات را نیــز افزایــش 
ــا قابلیــت پرینــت ســه  دهیــم«. تیم  هــاروارد در کل 6 مــاده ب
ــب  ــت قل ــاختار باف ــد س ــه می توان ــد ک ــعه داده ان ــدی توس بع
انســان را بــا حســگرهای نــرم فشــاری درونــش شبیه ســازی 

ــل  ــه ای قاب ــودکار و یک مرحل ــد خ ــک فرآین ــا در ی ــد. آن ه کن
 Jennifer( پرینــت هســتند. بــه گفتــه  جنیفــر لوئیــس
ــت ســه  ــا مرزهــای پرین ــه »م Lewis(، دیگــر نویســنده  مقال
بعــدی را بــا توســعه و یکپارچه ســازی مــواد کاربــردی متعــدد 
ــه  ــن مطالع ــم. ای ــا می کنی ــده جابه ج ــت ش ــات پرین در قطع
ــت  ــد جه ــا می توان ــرم م ــه پلتف ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ســاخت چیپ هایــی کامــا کاربــردی بــرای غربالگــری داروهــا 
حســگرهای  شــود.«  اســتفاده  بیماری هــا  مدل ســازی  و 
ــت  ــه باف ــد ک ــکان می ده ــگران ام ــه پژوهش ــده ب  گنجانده ش
ــر  ــژه چگونگــی تغیی ــه وی ــد. ب ــان بررســی کنن ــرور زم ــه م را ب
ــر  ــموم ب ــدت س ــاس طوالنی م ــر تم ــی و تاثی ــار انقباض فش

 Johan( ــد ــک لین ــان اولری ــود. یوه ــی می ش ــا بررس عضوه
ــگران  ــد: »پژوهش ــه می گوی ــنده  اول مقال Ulrik Lind(، نویس
اغلــب، هنــگام کار روی تغییــرات تدریجــی کــه در طــول رشــد 
بافــت قلــب و بلــوغ آن رخ می دهــد، از فرآیند هــای در جریــان 
ــرای  ــی ب ــی آســان و غیرتخریب ــرا راه ــد؛ زی بی اطــاع می مانن

ــدارد. ــود ن ــت وج ــردی باف ــرد کارب ــری عملک اندازه گی
 ایــن حســگرهای یکپارچــه بــه پژوهشــگران امــکان می دهــد 
ــد  ــت رش ــه باف ــن ک ــان حی ــداوم و در هم ــورت م ــه ص ــا ب ت
می کنــد و عملکــرد خــود را بهبــود می بخشــد، اطاعــات 
جمــع آوری کننــد. آن هــا بــه شــکلی تکرارپذیــر، مطالعــه روی 
ــا ســموم را ممکــن  تاثیــرات تدریجــی تمــاس طوالنی مــدت ب

می ســازند.«

چاپ سه بعدی بافت اعضای انسان در ابعاد یک درایو یو اس   بی
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــان پرداز 2000 ش ــامانه آس س
ارائــه  بــرای  ایــن شــرکت  از ســرویس های جدیــد  یکــی 

ــت. ــترکان اس ــه مش ــر ب ــات بهت خدم

 بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن ســرویس بــا مهنــدس غامرضــا 
امیــری، رئیــس اداره بازاریابــی و امــور مشــتریان شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

ایــن گفت وگوســت. می خوانیــد حاصــل 

یکــیازدغدغههــایمشــتریانمخابــرات،دریافــت 
نکــردنقبــضیــافرامــوشکــردنپرداخــتقبضهــایتلفــن

ــهدارد؟ ــنزمین ــیدرای ــهراهکارهای ــراتچ اســت؛مخاب
موضــوع  ایــن  بــرای  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
خدمــات  ایــن  از  بعضــی  دارد.  مختلفــی  راه حل هــای 
مدت هاســت کــه ارائــه می شــود و مطمئنــا مشــترکین بــا آن هــا 

 .1818 ماننــد ســرویس  دارنــد؛  آشــنایی 

از  اطــاع  و  پرداخــت  بــرای  جدیــدی  ســامانه های  امــا 
قبــوض تلفــن وجــود دارد. ســامانه 2000 مخابــرات اســتان 
ــوض  ــه قب ــت کلی ــرای پرداخ ــع ب ــامانه جام ــک س ــان، ی اصفه
در  اولین بــار  بــرای  کــه  ســامانه  ایــن  اســت.  خدماتــی 
کشــور طراحــی و اجــرا شــده بــه مشــترکین ایــن امــکان 
قبــض  شناســه  دارای  قبض هــای  کلیــه  کــه  می دهــد  را 
پرداخــت  ســامانه  ایــن  طریــق  از  را  پرداخــت  شناســه   و 

کنند. 

بــرای کل کشــور طراحــی شــده   2000 آســان پرداز   ســامانه 
ــوع  ــات متن ــا خدم ــان ب ــتان اصفه ــژه در اس ــورت وی ــه ص  و ب
و گســترده آمــاده خدمت رســانی بــه مشــترکین مخابرات اســتان 
ــن ســامانه 1818 شــده ــن ســامانه جایگزی ــان اســت. ای  اصفه

 است.

امکاناتپرداخت 
بــا در دســت داشــتن کارت هــای عضــو شــبکه شــتاب و رمــز دوم 
بــه صــورت کامــا امــن، امــکان اســتفاده از ایــن ســامانه بــرای 

مشــترکین فراهــم اســت.

ــه  ــران ب ــه ای ــر نقط ــه از ه ــد ک ــکان را دارن ــن ام  مشــترکین ای
راحتــی بــا داشــتن شناســه قبــض و شناســه پرداخــت، قبــض 

ــد. خــود را پرداخــت کنن
 اســتفاده از ایــن ســامانه بــا تلفــن ثابــت کامــا رایــگان 
تلفــن  طریــق  از  ســامانه  ایــن  از  اســتفاده  بــرای  اســت. 
بــا  تنهــا  و  کــد  گرفتــن  بــدون  مشــترکین  نیــز  همــراه 
 گرفتــن شــماره 2000 می تواننــد از ایــن ســرویس اســتفاده 
رایــگان  همــراه  تلفــن  بــرای  ســامانه  ایــن  البتــه   کننــد. 

نیست.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

فوالد مبارکه، ناجی نقش جهان

همــواره مســابقات فوتبــال در ســطوح مختلــف در شــهرهای جهــان در  کیمیای وطن

ــداران  ــده در حــال برگــزاری اســت و شــهرهایی کــه طرف ــات خیره کنن ــا امکان ورزشــگاه هایی ب
ــا نمایــش توانمندی هــای خــود در بعــد فنــی، بخشــی از  فوتبــال را در خــود جــای داده انــد، ب
ــد. ورزشــگاه های  ــان قــرار داده ان زیرســاخت های ورزشــی خــود را در معــرض نمایــش مخاطب
مــدرن و مطرحــی همچــون اســتمفورد بریــج، المپیــک برلیــن، آرنــا دوگرمیــو، ومبلــی، ســیگنال 
ــن  ــه ای از ای ــو کمــپ نمون ــو و نی ــدن، ســانتیاگو برنابئ ــا، المپیــک لن ــز آرن ــارک، آلیان ــا پ ایدون
ورزشــگاه ها هســتند. در نــگاه اول، طراحــی مــدرن و معمــاری زیبــای ایــن ورزشــگاه ها جلــب 
ــل  ــورت کام ــه ص ــگاه ها ب ــن ورزش ــال ای ــا 5 س ــا 3 ت ــه تنه ــه در فاصل ــد و اینک ــه می کن توج
ــد مقایســه  ــه خــود مشــغول می کن ــارغ از این هــا، آنچــه ذهــن را ب ســاخته می شــوند. امــا ف
ســاخت ایــن ورزشــگاه بــا اســتادیوم های فوتبــال در کشــور ماســت. شــاید بــا توجــه بــه همــه 
ابعــاد سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی ایــن قیــاس، قیــاس مــع الفــارق باشــد و بــا 
درک همــه شــرایط اصــراری هــم نیســت کــه اســتادیوم های فوتبــال در ایــران بــا ایــن ســرعت 
و کیفیــت در اختیــار هــواداران و ورزشــکاران قــرار بگیــرد؛ امــا بــد نیســت یــادآوری کنیــم 28 
ــت.  ــری نیس ــزار نف ــال 75 ه ــتادیوم فوتب ــک اس ــاخت ی ــرای س ــی  ب ــان کم ــم، زم ــال ه س
ورزشــگاهی ماننــد نقــش جهــان اصفهــان، یکــی از ایــن ورزشگاه هاســت کــه حــدود ســه دهــه 

در پیچ و خم انبوهی از مشکات به سر می برد و دربش به روی هواداران بسته است.
    داستانیکورزشگاه

طــرح ورزشــگاه نقــش جهــان در ســال 67، یعنی درســت بیســت و هشــت ســال پیــش تعریف 
شــد. کلنــگ آن بعــد از تشــکیل مؤسســه ای بــه نــام ورزشــگاه بــزرگ اصفهــان یک ســال بعد به 
زمیــن زده و مراحــل ســاخت آن چهــار ســال بعــد آغــاز شــد. ســاخت ایــن ورزشــگاه بــا مرحلــه 
خاکبــرداری در ســال 74 ادامــه پیــدا کــرد و مــرداد 75 عملیــات اجرایــی آن کلید خــورد. فاز اول 
اســتادیوم فوتبــال در ســال 81 بــه بهره بــرداری رســید تــا تیــم فوتبــال ســپاهان رقابت هــای خود 
را تــا ســال 86 در ایــن اســتادیوم برگــزار کنــد؛ امــا نقص هــای موجــود در فاز نخســت اســتادیوم، 
ــه آغــاز ســاخت فــاز دوم ورزشــگاه کــرد. فــاز دوم ورزشــگاه از ســال 86  ــزم ب  مســئوالن را مل
 و این بــار بــا تغییــر مدیریــت از هیئــت امنــا بــه شــرکت توســعه و تجهیــز اماکــن ورزشــی کشــور 

و با مدیریت سازمان تربیت بدنی آغاز شد.
بالتکلیفینقشجهان 

ــروژه  ــن پ ــرای ای ــی ب ــت امنای ــروژه، هیئ ــی پ پــس از مشــخص شــدن مشــخصات جغرافیای
انتخــاب شــد تــا رونــد انجــام عملیــات اجرایــی را زیــر نظــر بگیرنــد. در ادامــه نیــز هیئــت امنــا 
ــره  ــزار نف ــگاهی 50 ه ــداث ورزش ــرح اح ــروژه، ط ــاور پ ــکیل داد و مش ــره ای را تش  هیئت مدی
را پیــاده کــرد. بــا طراحــی اولیــه پــروژه، از ســال 76 هیئــت امنــای پــروژه کــه متولــی احــداث 
ــات ســاخت و احــداث  ــا رســما عملی ــه توافــق رســید ت ــکاری ب ــا پیمان ــود، ب ایــن مجموعــه ب
ورزشــگاه بــزرگ نقــش جهــان آغــاز شــود. پــروژه نقــش جهــان، چنــد ســالی نیمــه کاره رهــا 
ــه دلیــل تأمیــن نشــدن منابــع مالــی  ــا اینکــه در ســال 84 دولــت مصــوب کــرد کــه ب شــد ت
ــد. در ســال  ــی انتقــال پیــدا کن ــه ســازمان تربیــت بدن ــا گرفتــه شــود و ب پــروژه از هیئــت امن

85 نیــز قانــون ایــن طــرح مصــوب شــد؛ امــا بــا عــدم موافقــت هیئــت امنــا، بحــث انتقــال 
ــه طــور رســمی  ســازمان  ــه در ســال 86 ب ــا اینک ــک ســال طــول کشــید ت ــروژه ی ــت پ مدیری
ــی  ــئولیت اجرای ــد و مس ــان ش ــش جه ــزرگ نق ــگاه ب ــل ورزش ــی تکمی ــی، متول ــت بدن  تربی
را بــه شــرکت توســعه و تجهیــز اماکــن ورزشــی ســپرد. بـــا انتقــال مدیریــت پــروژه بــه شــرکت 
توســعه و تجهیــز، طــرح ورزشــگاهی 75 هــزار نفــره آمــاده، بــر مبنــای طــرح، هزینــه اجــرای 
 آن 10 مـیلـــیارد تومــان بــرآورد و پیمانــکاری اصفهانــی مســئول مســتقیم اجــرای پــروژه شــد. 
بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده مقــرر شــد فــاز دو نقــش جهــان در مــدت 18 مــاه آمــاده 
تحویــل و بهره بــرداری شــود. در ابتــدا قــرار بــود پــروژه بتنــی انجــام شــود، امــا مشــکل کمبــود 
ســیمان در کشــور و نیــاز زیــاد فونداســیون پــروژه بــه ســیمان و اصــرار مدیریــت اســتان بــرای 
ســرعت گرفتــن عملیــات احــداث، تصمیــم گرفتــه شــد کــه اســکلت اصلــی از بتــون بــه فــوالد 
تبدیــل شــود. بــا ایــن تصمیــم تغییراتــی در ســازه طــرح ایجــاد و بــه پیمانــکار ابــاغ شــد. در 
ــرر شــد  ــای انجام شــده مق ــا پیگیری ه ــران و ب ــه شــدت گ ــازار ب ــوالد در ب اواخــر ســال 86 ف
شــرکت های فــوالد مبارکــه و ذوب آهـــن، فــوالد مــورد نیــاز را تأمیــن کننــد؛ امــا تغییــرات ســازه 
و تغییراتــی کــه در نقشــه طــرح صــورت گرفــت، هزینــه پــروژه را افزایــش داد و تکمیــل نقــش 

جهــان در موعــد مقــرر انجــام نشــد.
    پروسهناکامانتقالمدیریت

بــه درازا کشــیدن مراحــل تکمیــل ورزشــگاه نقــش جهــان، مدیــران اصفهانــی را بــه ایــن نتیجــه 
 رســاند کــه خواســتار انتقــال مدیریــت ورزشــگاه نقــش جهــان بــه اصفهــان شــوند. از همیــن رو 
و پــس از مدت هــا گمانه زنــی، اردیبهشــت ســال 89 بــه طــور رســمی  بحــث انتقــال مدیریــت 
بــه اســتان مطــرح شــد. دی مــاه ســال 89، رئیــس وقــت ســازمان تربیــت بدنــی، موافقــت 
خــود را بــرای انتقــال مدیریــت ورزشــگاه بــزرگ نقــش جهــان بــه اســتان اصفهــان اعــام کــرد. 
در شـرایـــطی کــه ورزش دوســتان اصفهانــی منتظــر بودنــد بــا مدیریت اســتان، تکمیل ورزشــگاه 
شــتاب گیــرد، دو مــاه بعــد در اســفندماه ســال 89 اعــام شــد مدیریــت ایــن ورزشــگاه هنــوز 
بــه اســتان اصفـــهان واگــذار نشــده اســت؛ چــرا کــه در حــال حاضــر وضعیــت پیمانکار ورزشــگاه 
و میــزان طلــب آن نامشــخص بــوده و هیــچ پولــی نیــز بــرای تکمیــل آن بــه حســاب مدیریــت 
اســتان واریــز نشــده اســت. در ایــن زمــان شــرکت توســعه و تجهیــز بــر اســاس تفاهم نامــه ای 
ــی  ــی، قضای ــت اســتان داشــت، تمامی مســائل حقوق ــد آن توســط مدیری ــه تأیی ــه اصــرار ب  ک
و مشــکات ورزشــگاه را نیــز همــراه بــا مدیریــت بــه اســتان واگــذار کــرده بــود؛ امــا پیچیدگــی 
مســائل حقوقــی ســبب شــد تــا انتقــال مدیریــت بــا مشــکلی جــدی روبــه رو شــود. در نهایــت 
هــم اعــام شــد بــا اشــاره بــه اختافاتــی کــه بیــن شــرکت توســعه و تجهیــز و پیمانکار ورزشــگاه 
نقــش جهــان اصفهــان پیــش آمــده، مذاکــرات بــرای تفویــض مدیریــت بــه بن بســت خــورده 
و دلیــل آن عــدم تسویه حســاب ســازمان تربیــت بدنــی و مســئوالن شــرکت توســعه و تجهیــز 

عنــوان شــد. 
انتخــاب  جدیــدی  پیمانــکار  تسویه حســاب،  قبلــی  پیمانــکار  بــا  نیــز  ادامــه   در 
 و تأییــد نهایــی ســند انتقــال مدیریــت ورزشــگاه منــوط بــه امضــای وزیــر ورزش شــد 
انتقــال نهایــی مــی داد. در شــرایطی کــه مجمــوع بحث هــای  از  و پیش بینی هــا خبــر 
ــود کــه تنهــا راه بــه ســرانجام رســیدن  ــاور رســانده ب مطرح شــده افــکار عمومــی  را بـــه ایــن ب
ــد ســرزده  ــان اســت، بازدی ــه اســتان اصفه ــت آن ب ــض مدیری ــان، تفوی ــش جه ورزشــگاه نق
ــم روزه  ــدی نی ــر ورزش در بازدی ــان معــادالت را طــور دیگــری رقــم زد. وزی ــر ورزش و جوان وزی
ــان  ــه اصفه ــان ب ــش جه ــگاه نق ــروژه ورزش ــال پ ــه انتق ــه ک ــن توجی ــا ای ــگاه ب ــن ورزش  از ای
و تغییــر دســتگاه اجرایــی آن مقــدور نیســت، مخالفــت کــرد و اعــام داشــت همچنــان تکمیــل 
ایــن پــروژه زیــر نظــر شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی بــا همــکاری اســتان ادامــه 

ــد. ــدا می کن پی
  فوالدمبارکه،ناجینقشجهان

پــس از تغییراتــی کــه در رأس اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان صورت گرفــت، اهتمام 
بیشــتری بــرای تکمیــل ایــن ورزشــگاه انجــام شــد. از ســوی دیگــر اســتانداری اصفهــان نیــز بــه 
شــدت پیگیــر بــه ســرانجام رســیدن ایــن پــروژه بــود؛ زیــرا ورزشــگاه نقــش جهــان در ردیــف 

ــرداری  ــه بهره ب ــم ب ــت ده ــان دول ــا پای ــد ت ــود و بای ــه ب ــرار گرفت ــدگار ق ــر مان ــای مه پروژه ه
ــرداری  ــل و بهره ب ــان شــاهد تکمی ــه نتیجــه نرســید و مــردم اصفه ــن وعده هــا ب می رســید. ای
 از ورزشــگاه نقــش جهــان در طــول دولــت نهــم و دهــم نشــدند. بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم 
و بــا توجــه ویــژه مدیریــت عالــی اســتان بــه بهره بــرداری از طرح هــای بــزرگ در ســطح اســتان 
در پــی ســفر معــاون اول رئیس جمهــور بــه اصفهــان در ســال 93، طــرح اولیــه واگــذاری پــروژه 
ــا حضــور دکتــر  ــه جریــان افتــاد. 8 آذر 93، در مراســمی  کــه ب ــاره ب ــه اســتان دوب ورزشــگاه ب
 رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، دکتــر بهــرام ســبحانی مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــر  ــور و دکت ــی کش ــن ورزش ــز اماک ــعه و تجهی ــرکت توس ــل ش ــر عام ــر مدی ــی مدب مصطف
محمــد سلطان حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در ورزشــگاه نقــش 
ــه امضــا و  ــوالد مبارک ــه شــرکت ف ــن ورزشــگاه ب ــذاری ای ــه واگ ــزار شــد، تفاهم نام ــان برگ جه
نقــش جهــان رســما بــه فــوالد مبارکــه واگــذار شــد. امــا آنچــه زرگرپــور اســتاندار اصفهــان بــه 
ــه  ــای تفاهم نام ــد از امض ــور بع ــود؟ زرگرپ ــه ب ــرد، چ ــرح ک ــه مط ــن جلس ــم در ای ــوان َحکَ عن
واگــذاری ورزشــگاه نقــش جهــان بــه فــوالد مبارکــه این طــور گفــت: »بــرای واگــذاری پــروژه 
ــود  ــی خ ــت مال ــا بضاع ــه ب ــوالد مبارک ــم ف ــیدیم و معتقدی ــق رس ــه تواف ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ب
ــل  ــود و کار تحوی ــن شــده ب ــه تدوی ــا چارچــوب تفاهم نام ــد. قب ــل می کن ــروژه را تکمی ــن پ ای
ــتادیوم را  ــه اس ــوالد مبارک ــرکت ف ــردا ش ــد. از ف ــام ش ــروز انج ــدن آن ام ــی ش ــرای اجرای ب
تحویــل می گیــرد. مقــرر شــد بــا پیمانــکار قبلــی کار را ادامــه بدهنــد و ایــن کار تحــت 
ــر  ــود. حداکث ــام می ش ــور انج ــی کش ــن ورزش ــز اماک ــعه و تجهی ــرکت توس ــی ش ــارت فن نظ
ــاز یــک  ــل ف ــال اســت و زمــان تکمی ــارد ری ــروژه 300 میلی ــل پ ــرای تکمی ــاز ب ــار مــورد نی اعتب
ــه  ــوالد مبارک ــرداری ف ــتفاده و بهره ب ــان اس ــر زم ــت و حداکث ــده اس ــی ش ــاه پیش بین 20 م
 از ورزشــگاه 20 ســال اســت. در قــرارداد پیش بینــی شــد کــه هزینــه بــرق، گاز و تلفــن 
و بدهــی قبلــی بــر عهــده شــرکت توســعه و تجهیــز باشــد و از امــروز بــه بعــد فــوالد مبارکــه در 

ــد.« ــه می کن ایــن پــروژه هزین
    فوالدمبارکهبهدنبالساختورزشگاهجدیدبود

ــاره چگونگــی  12 آذر 93، دکتــر بهــرام ســبحانی یکــی از امضاکننــدگان تفاهم نامــه مذکــور درب
اجــرای مفــاد ایــن توافق نامــه اظهــار داشــت: »در پــی تفاهــم چندجانبه ای کــه به امضــای وزارت 
 ورزش و جوانــان، ســازمان ورزش جوانــان اســتان، اســتانداری اصفهــان و فــوالد مبارکــه رســیده 
ــه  ــا ب ــزود: م ــد. وی اف ــی ش ــذ نهای ــر روی کاغ ــت ب ــه نخس ــال در مرحل ــل و انتق ــن نق ای
گونــه ای برنامه ریــزی کرده ایــم تــا در اســرع وقــت بــا فراخــوان پیمانــکار پــروژه، در 
ــوالد  ــده ف ــه تجــارب ارزن ــا توجــه ب ــم. ب ــل کنی ــدات خــود عم ــه تعه ــه ب ــی 20 ماه ــازه زمان ب
ــل  ــرر تکمی ــد مق ــش از موع ــگاه پی ــن ورزش ــود ای ــی می ش ــه، پیش بین ــن زمین ــه در ای مبارک
و آمــاده بهره بــرداری شــود. مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: شــرکت فــوالد 
ــد  ــه می ش ــه گفت ــی ک ــا از آنجای ــود؛ ام ــد ب ــگاه جدی ــاخت ورزش ــال س ــه دنب ــدا ب ــه ابت مبارک
ــال  ــت س ــا بیس ــی ت ــت حت ــن اس ــه دارد ممک ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــان ب ــش جه نق
ــوالد  ــرکت ف ــه ش ــروژه ب ــن پ ــذاری ای ــنهاد واگ ــن پیش ــود، بنابرای ــاح نش ــم افتت ــر ه دیگ
ــرای  ــگاه ب ــن ورزش ــتفاده از ای ــال اس ــداد س ــرد: تع ــح ک ــم. وی تصری ــه کردی ــه را ارائ مبارک
ــد ــه می کن ــه هزین ــوالد مبارک ــه ف ــهمی  ک ــزان س ــه می ــپاهان ب ــه س ــوالد مبارک ــگاه ف  باش
بســتگی دارد. مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا اشــاره بــه چگونگــی آغــاز عملیات 
تکمیــل ورزشــگاه بیــان کــرد: ظــرف یکــی، دو هفتــه بــا فراخــوان پیمانــکار مربوطــه و احیــای 

دوبــاره کارگاه پیمانــکار، تکمیــل پــروژه از ســر گرفتــه می شــود.
 24 آذر 93، جلســه مشــترک پیگیری و شــروع عملیات تکمیل ورزشــگاه نقش جهان در محل 
ایــن ورزشــگاه برگــزار شــد. در ایــن جلســه، نماینــدگان شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان باشــگاه 
ســپاهان، اداره کل ورزش و جوانان، نماینده شــرکت توســعه و تجهیز و پیمانکار ورزشــگاه حضور 
داشــتند. رئیــس اداره فنی مهندســی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان درخصــوص جزئیــات این 
جلســه اظهــار داشــت: »ایــن جلســه کــه حــدود 6 ســاعت بــه طــول انجامیــد یک نشســت فنی 
 بــود و دربــاره مباحــث فنــی پــروژه بحــث، تغییــر و تحوالتــی کــه در حــال انجــام اســت، بررســی 
و دربــاره آن تبــادل نظــر شــد.« در خبــری کــه یــک روز قبــل دربــاره ایــن نشســت در ســایت 

باشــگاه ســپاهان منتشــر شــد، آمــده بــود کــه اولویت هــای تکمیــل ورزشــگاه نقــش جهــان در 
ایــن جلســه بررســی شــده اســت؛ تــا آخریــن روزهــای آذرمــاه دیگــر همــه صحبت هــا بــوی 
امیــد گرفــت. کلیــد و ســند نقــش جهــان در دســت اصفهــان بــود و فــوالد مبارکــه مــرد میــدان. 
همــه از تدبیــر مدیــران اســتان و موفقیتــی کــه بــه نــام دولــت یازدهــم ثبــت می شــود، صحبــت 
ــه  ــن را ب ــر از ای ــد و از ســابقه درخشــان شــرکت فــوالد مبارکــه کــه طرح هــای بزرگ ت می کردن
ســرانجام رســانده اســت. ســرانجام ایــن شــرکت توانســت همچــون ســایر وعده هایــی کــه در 
اتمــام طرح هــای بــزرگ می دهــد بــه عهــد خــود در تکمیــل بزرگ تریــن پــروژه ورزشــی کشــور 

در زمــان مقــرر وفــا کنــد.
ایمنینقشجهانمطابقباآخرینقوانینفیفا    

ــه  ــوالد مبارک ــی از ف ــا قدردان ــی ب ــن ورزش ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــل ش ــر عام  مدی
و خوش نامــی  ایــن شــرکت در انجــام پروژه هــای بــزرگ درخصــوص ســازه های ایــن ورزشــگاه 
گفــت: عــده ای در حــال حاضــر مطــرح می کننــد کــه اســتادیومی  کــه نقشــه اولیــه اش نزدیک به 
 ربــع قــرن پیــش طراحــی شــده، مطمئنــا بــا اســتانداردهای روز دنیــا فاصلــه بســیار زیــادی دارد 
ــای  ــد ضعف ه ــته باش ــه در آن توانس ــرات صورت گرفت ــه تغیی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب و بعی
ســاختاری اســتادیوم نقــش جهــان را از بیــن ببــرد. در پاســخ بــه آن هــا بایــد گفــت: ســازه ایــن 
ورزشــگاه پایــان یافتــه و زمیــن چمــن آن نیــز بــه تکنولــوژی روز جهــان مجهــز شــده و آســفالت 
محوطــه ورزشــگاه پایــان یافتــه اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایمنــی ورزشــگاه نقــش جهــان 
مطابــق بــا آخریــن قوانیــن فیفــا انجــام شــده اســت، ادامــه داد:. دربــاره ســازه ورزشــگاه هــم 
مــا فراتــر از آیین نامه هــا در زمینــه ایمنــی عمــل کردیــم و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

نقشجهانظرفیتبرگزاریبازیهایبینالمللیرادارد     
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه دربــاره وضعیــت ورزشــگاه نقــش جهــان اظهــار داشــت: مــا 
متعهــد شــدیم کــه در این پــروژه 30 میلیارد تومــان هزینه کنیم؛ ولــی قبل از این هــم 18 میلیارد 
 تومــان در نقــش جهــان هزینــه کــرده بودیــم. وی افــزود: بســیاری از زیرســاخت های ورزشــگاه 
ــه  ــر هزین ــم، کمت ــرده بودی ــرمایه گذاری ک ــر س ــن صف ــر روی زمی ــه اگ ــاختیم ک ــاره س را دوب
می بــرد. ســبحانی بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی ورزشــگاه نقــش جهــان گفــت: بخــش کوچکــی 
از کار باقــی مانــده اســت. حــدود 45 هــزار صندلــی در ورزشــگاه نقــش جهــان نصــب شــده و 
30 هــزار صندلــی هــم در طبقــه دوم در حــال نصــب اســت. ایــن ورزشــگاه ظرفیــت برگــزاری 
مســابقات بین المللــی را دارد. مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بیــان داشــت: بــه مــدت 20 

ــرداری از ورزشــگاه نقــش جهــان را داریــم. ــا 30 ســال، قــرارداد اســتفاده و بهره ب ت
حرفآخر

نکتــه روشــن ایــن اســت کــه ورزشــگاه نقــش جهــان، یکــی از مطالبــات مهــم مــردم اصفهــان 
اســت. تکمیــل و بهره بــرداری از آن، آرزوی چندیــن ســاله ورزشــکاران و ورزش دوســتان 
اصفهانــی بــود و بــا ورود فــوالد مبارکــه بارقــه ای از امیــد در دل مــردم و تمامــی  ورزش دوســتان 
ایجــاد شــد و ســرانجام نقــش جهانــی در اصفهــان بــه دســت فوالدمــردان ایــن واحــد بــزرگ 

صنعتــی نقــش بســت.


