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� در ���ــ�ع ��ــ� روا�ــ� د�ــ��، �ــ���� ���� 

�ــ� ��ر�ــ� آن �ــ�  را در ��ر�ــ� ��ــ� �ــ��� ��ــ���  
���ت آ�ــ�ز ا�ــ�؛ از ���ــ�:

 ۱- �ــ� ا���ــ� ���ــ� ���ــ� ��ــ�اره ����ن �ــ��، 
����ــ� �ــ���� و آ��ز�ــ� ��ــ� �ــ�ده ا�ــ� (... َ�ْ��ــً� 
ــْ�   ــْ� َ�َ�ُؤُ� ُ�ــ�ِل َو ُ� ــ�اِج ا�ّ�َ ــ�ا ِ�ِ�ْ� ــْ� َو َ�ّ�ُ �ُ�َ���ْ

َ
ــ�ا أ �ُ�َ�َ

ٍة. ���ــ�: ۱۳) و �ــ� ا���ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ��ه  ــّ�َ َل َ� ّوَ
َ
أ

آ��ز�ــ� ��ــ� ��ــ�ده، ���ــ� ����ــ� �ــ� �ــ�د ������ 
و  ���ــ� �ــ�دم را �ــ� ����ــ� و ���ــ� د�ــ�ت �� �ــ�ده
از  روا�ــ�  ��ــ�  در  �ــ�،  ���ــ�  ��ــ�،  ا�ــ�  �ــ� 
���ــ�  �ــ�����،  ���و�ــ�ی  و  �ــ�ر  ��ــ�ن  �� �ــ�ی 
��ــ�ان  �ــ�  ����ــ� �� �ــ�د؛  و ��ــ��ت  ���ان �ــ� 
���ــ�ن،  د�ــ���ه  �����ــ��را��  د�ــ���ه  از  ��ــ�ل 
���ان �ــ�  ���ــ�  ���� ا��ــ�م  ���ــ�  ��ــ�ت 
�ــ� �� ��ا�ــ� ��ــ�ن ��ــ� را ���ــ�د  ����ــ� �� �ــ�د 
����ــ�  ��ــ�  آ�ــ��ه  ��ــ�؛  ��ــ�ون  ��ــ�  از  را  �ــ�دم  و 
���ــ�  �ــ�  ��� ا�ــ�ا���  �ــ�ء،  �����ــ�ت  ���ــ� 

... :�����
ادا�� ���� را در ���� ۲ ���ا���
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���ون ��وش و ��زار���� ���د ���ر�� ��� داد:
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��ددا�� ��د����������

آیــت هللا نــوری همدانــی از مراجــع تقلیــد بــا بیــان 
اینکــه روبــاه پیــر حــق نــدارد علیــه ایــران ســخن 
بگویــد، گفــت: انگلیــس همــواره چهــره پلیــد خــود 
را بــه مــا نشــان داده و اکنــون نیــز علیــه ایــران در 
ــه  ــن ســخن گفت ــراب در نشســت بحری جمــع اع

اســت.
از  پیــش  همدانــی  نــوری  حســین  آیــت هللا 
ــان  ــی از فرمانده ــا جمع ــدار ب ــروز در دی ــر دی ظه
ــای ســتادی  ــان نیروه ــی و معاون ــروی انتظام نی
از ســخنان  بخشــی  در  مرزبانــی کل کشــور  و 
ــاد  ــر ی ــاه پی ــوان روب ــه  عن ــس ب ــش از انگلی خوی
و تصریــح کــرد: انگلیــس همیشــه چهــره خــود را 
ــی  ــد؛ حت ــون نشــان می ده ــای گوناگ در صورت ه
امــروز کــه پــس از ســال ها ســفارتخانه انگلیــس 
ــه  ــان ب ــده و سفیرش ــایی ش ــا بازگش ــور م در کش
ــم دســت از حــرکات  ــاز ه ــده اســت، ب ــران آم ای

شــیطنت آمیز خــود برنداشــته اســت.
ــر  ــای اخی ــه موضع گیری ه ــد ب ــع تقلی ــن مرج ای
ــرد  ــاره ک ــران اش ــه ای ــس علی ــت وزیر انگلی نخس
و گفــت: یــک نفــر در کشــور بحریــن، میــان 
خطــر  در  را  خــود  حکومــت  عرب هایــی کــه 
صحبت هایــی  و  یافتــه  حضــور  می بیننــد، 
عجیبــی داشــته کــه ایــران را چنیــن و چنــان 

خواهیــم کــرد.

وی اضافــه کــرد: مســئوالن بایــد مقابــل این گونــه 
حــرکات موضع گیــری کننــد و اجــازه ندهنــد 
روبــاه پیــر علیــه کشــور مــا این گونــه ســخن 
ــه کشــور  ــاره ب ــه میــان بیــاورد و بگویــد مــا دوب ب

ــت. ــم گش ــن بازخواهی بحری
کــرد:  خاطرنشــان  همدانــی  نــوری  آیــت هللا 
ــادی  ــدرت جه ــدازه ای ق ــه ان ــد ب ــلمانان بای مس
ــان  ــی از اســم آن ــه دشــمن حت داشــته باشــند ک

وحشــت زده شــود.
ــز  ــالم هرگ ــرد: اس ــد ک ــد تأکی ــع تقلی ــن مرج ای
اجــازه نــداده کــه انســان در برابــر دشــمن انفعــال 
ــد  ــا ح ــه ت ــم ک ــه  داری ــا وظیف داشــته باشــد و م
ــالم  ــدای اس ــم و ن ــت کنی ــالم حمای ــوان از اس ت

را به سراسر جهان برسانیم.

وزیــر آموزش وپــرورش گفــت:  برنامه ریزی هایــی را بــرای 
مطالبــات  همچنیــن  داریــم.  مــدارس  ســرانه  افزایــش 

می شــود. پرداخــت  بــه زودی  فرهنگیــان 
ــری  ــال یادگی ــه دنب ــه ب ــوزان ک ــام دانش آم ــت: از تم وی گف
ــه آن هــا توصیــه  ــم و دانــش هســتند، تشــکر می کنــم و ب عل
ــاد  ــی را ی ــم علم ــئله مفاهی ــل مس ــف و ح ــا کش ــه ب دارم ک

ــد. ــز کنن ــوری پرهی ــدت از حافظه مح ــه ش ــد و ب بگیرن
ــوان  ــدارس عن ــرانه م ــوص س ــرورش درخص ــر آموزش وپ وزی
ــه  ــه البت ــم ک ــه داری ــن رابط ــی را در ای ــرد: برنامه ریزی های ک
ــذار  ــدت تأثیرگ ــا در درازم ــد؛ ام ــدت جــواب نمی ده در کوتاه م
ــش داده و بیشــترین  ــوزش را افزای ــود و ســرانه آم ــد ب خواه
تمرکــز را بــر روی مــدارس قــرار خواهیــم داد؛ چــرا کــه آنجــا 
ــد.  ــوب رخ ده ــات خ ــد اتفاق ــه بای ــت ک ــی اس ــکان اصل م
ــن  ــت: در ای ــوزان گف ــیر دانش آم ــع ش ــوص توزی وی درخص
ــه زودی  ــاءهللا ب ــم و ان ش ــام داده ای ــی را انج ــه اقدامات رابط
هماهنگی هایــی را خواهیــم داشــت. احمــدی دانش آشــتیانی 
ــاءهللا  ــرد: ان ش ــوان ک ــان عن ــات فرهنگی ــا مطالب ــه ب در رابط
مراحــل آن در حــال انجــام اســت و نمی خواهــم از هم اکنــون 
معوقــات  بــه زودی  امــا  اعــالم کنــم؛  را  خاصــی  زمــان 
ــود. ــت می ش ــان پرداخ ــس معلم ــتگی و حق التدری بازنشس

ــور، روز  ــر کش ــی وزی ــد سیاس ــاون جدی ــدی، مع ــر احم علی اصغ
یکشــنبه در نشســت معاونــان سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری های سراســر کشــور گفــت: مــا کارکنــان دولتــی بــه نــام 
تدبیــر و امیــد هســتیم. البتــه در برابــر مــردم و قانــون، خدمتگــزار 
آحــاد ملــت هســتیم. تقســیم مــردم در برابــر خدمت اشــتباه اســت؛  
روحانــی رئیس جمهــوری آحــاد مــردم اســت. تقســیم بندی مــردم 
را غلــط می دانــم. وی ادامــه داد: مــا کارگــزاران ایــن دولــت هســتیم؛ 
دولتــی کــه بــرای خود خــط مشــی، روش و سیاســت و برنامــه دارد 
کــه مــا موظفیــم بــرای تحقــق آن قــدم برداریــم. احمــدی در ادامــه 
بــا اشــاره بــه موضــوع برگــزاری انتخابــات ســال آینــده اظهــار کــرد: 

ــای  ــه مؤلفه ه ــم ماســت ک ــات مه ــزو موضوع ــات ج بحــث انتخاب
ــودن رأی، صیانــت از رأی مــردم و بی طرفــی مدنظــر  حق النــاس ب
خواهــد بــود. وی گفــت: در انتخابــات ســال ۸۴ در دور اول انتخابات 
ــا افتخــار ادعــا می کنــم کــه  ــود کــه ب ــه هــم نزدیــک ب خیلــی آرا ب
امانتــدار مــردم بودیــم و هــر آنچــه در صنــدوق وارد شــد، همــان بود. 
جایــی کــه رهبــر انقــالب اســالمی ســخن از حق النــاس می گوینــد 
و اینکــه آرای مــردم حق النــاس اســت مــا کــه بچه مســلمان 
ــه می شــویم.  ــن حــرف را متوج ــی ای ــی خــوب معن هســتیم خیل
احمــدی افــزود: مــا امانتــدار رأی مــردم هســتیم و ایــن امانــت را 
ــم. ــون گام برمی داری ــوب قان ــم و در چارچ ــظ می کنی ــت حف درس

آیت هللا نوری همدانی:

مسئوالن در مقابل روباه پیر موضع گیری کنند

وزیر آموزش وپرورش:

حق التدریس معلمان

به زودی پرداخت می شود

معاون سیاسی وزیر کشور:

آرای مردم را حق الناس می دانیم
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ـــ�ـــ�ره  ۳۱۷  �ـــــ�ل دوم           �ݒ
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شگفتی های تاریخی در جنگ روانی (١)                                                                    

ادا�� از ���� ��: 

ا���د دا����ه
������اد �����

ــا  ــِد م ــْن َبْع ــا َو ِم ــِل َأْن َتْأِتَین ــْن َقْب ــا ِم ــوا أوذین «قاُل
ــراف: ١٢٩)  ــا ...» (اع ِجْئَتن

ــم  ــى، آزار دیدی ــا بیائ ــوى م ــه س ــه ب ــش از آنک  پی
ــع  ــه موق ــم [چ ــز آزار مى بینی ــت نی ــس از آمدن و پ

ــد] . ــد آم ــر خواه ــا س ــن آزاره ای
ایــن  تاریــخ  شــگفتی های  از  دیگــر  یکــی   -٢
ــل  ــه دلی ــی ب ــوادث سیاس ــی در ح ــه گروه ــت ک اس
ــای آشــکار روی  ــه تناقض گویی ه ــع شــخصی ب مناف

می آورنــد. 
قــرآن ایــن حقیقــت را دربــاره بنی اســرائیل این گونــه 

بیــان مــی دارد:
ــا می رســید  ــه آن ه ــی و نعمــت ب ــه نیک ــی ک  هنگام
ــى  ــى موقع ــت؛ ول ــود ماس ــر خ ــه خاط ــد ب می گفتن
کــه بــدى [و بــال] بــه آن هــا مى رســید، مى گفتنــد از 

شــومى موســى و کســان اوســت: 
«َفــِإذا جاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة قاُلــوا َلنــا هــِذه  َو ِإْن ُتِصْبُهــْم 
ــراف:  ــُه...» (اع ــْن َمَع ــى  َو َم ــُروا ِبُموس یَّ َئٌة َیطَّ ــیِّ َس

(١٣١
ــخن از  ــرگاه س ــه، ه ــی منافقان ــز گروه ــروزه نی ام
ــت  ــود ماس ــتاورد خ ــد دس ــت می گوین موفقیت هاس
اقدامــات  از  بعضــی  هــرگاه حقیقــت شــرم آور  و 
منفعالنــه آن هــا آشــکار می شــود، بــه نظــام و انقــالب 

و  رهبــری  نســبت می دهنــد.
٣- گاه بــه پاک تریــن انســان ها از ســوی نزدیک تریــن 
افــراد، تهمــت زده و ســال ها تکــرار می شــود تــا 
ــر  ــه غی ــد، اگرچ ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــران را تح دیگ
ــتان  ــال: در داس ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــاور باش ــل ب قاب
یوســف می بینیــم کــه برادرانــش بــه او تهمــت دزدی 

می زننــد: 
ــُل.»  ــْن َقْب ــُه ِم ــَرَق َأٌخ َل ــْد َس ــِرْق َفَق ــوا ِإْن َیْس «قاُل

(یوســف:٧٧)
ــرده  ــن) دزدى ک ــر او (بنیامی ــد اگ ــرادران) گفتن   (ب
(تعجــب نیســت)؛ بــرادرش (یوســف) نیــز قبــل از او 

دزدى کــرده اســت.
ــه ابوجهل هــا و  یــا در صــدر اســالم از دیــدگاه جاهالن
ــته ها  ــا، کش ــی جنگ ه ــئول تمام ــفیان ها، مس ابوس
ــر  ــدران، پیامب ــدان از پ ــی فرزن ــا و جدای و بحران ه
ــه رحمــة  ــه) ک ــه و آل ــی هللا علی گرامــی اســالم (صل

ــود. ــی می ش ــود، معرف ــن ب  للعالمی
ــه  ــا جبه ــی ب ــه تبلیغات ــی و مقابل ــگ روان ٤- در جن
حــق، شــهیدان راه حــق هــم مســتثنی نیســتند 
ــه  ــوند؛ ب ــمرده می ش ــر ش ــی مقص ــدگاه برخ و از دی
مدینــه  در  مشــرکان  نفوذی هــای  مثــال:  عنــوان 
پــس از جنــگ گفتنــد: «قاُلــوا إلِِْخوانِِهــْم َو َقَعــُدوا َلــْو 

ــران: ١٦٨) ــوا» (آل عم ــا ُقِتُل ــا م َأطاُعون
نشســته  خانــه ]  در  [خــود  همــان کســانى کــه 
و دربــاره دوســتان خــود گفتنــد: «اگــر از مــا پیــروى 

ــدند.» ــته نمى ش ــد کش مى کردن
ــد  ــی کردن ــر معرف ــهدا را مقص ــورت، ش ــن ص ــه ای  ب
کــه موجــب قتــل خــود شــده اند، نــه مشــرکان 

و دشمنان. 
[ایــن افــراد] «اگــر مؤمنــان پیــروز شــوند، می گوینــد 
بخورنــد  اگــر شکســت  و  بودیــم  بــا شــما  مــا 
ــتیم.»  ــاز نمی داش ــما را ... ب ــا ش ــر م ــد مگ می گوین

(نســاء: ١٤١)

وحدت، عامل قدرت                             
ــدت»  ــه وح ــن روز  از «هفت ــع االول و اولی ــروز ١٢ ربی ام
ــی  ــدت و نزدیک ــل وح ــه عام ــه را ک ــن هفت ــت. ای اس
مســلمانان اســت، بــه همــه مســلمانان تبریــک 

و تهنیت عرض می کنیم. 
قرآن جامعه اســالمی را به وحدت و دوســتی و محبت 
و اعتصــام بــه حبــل و ریســمان الهــی دعــوت می کنــد 
ــی شــود  ــه و جدای ــه موجــب تفرق ــی را ک ــر عامل و ه
ــی دارد. (و  ــلمانان را از آن بازم ــته و مس ــردود دانس م

ــوا)  ــا و ال تفرق ــل هللا جمیع ــوا بحب اعتصم
در ایــن نوشــتار کوتــاه، بــه ســخنان امــام خمینــی(ره) 
قــرن  ایــن  در  مســلمین  وحــدت  بنیانگــذار  کــه 

و عصر بوده اند، اشــاره می کنیم. 
ایشــان وحــدت جهــان اســالم را آرمانــی بــزرگ، عامــل 
ــت می دانســتند  ــدرت و موجــب مجــد و شــکوه مل ق
ــیبی  ــت، آس ــه دیان ــتی پای ــب سس ــه را موج و تفرق

بــزرگ و درد و ضعــف تلقــی می کردنــد.
امــام یکــی از راهکارهــای اساســی وحــدت اســالمی 
را ایجــاد حکومــت اســالمی می دانســتند. ایشــان 
در بیــان مفهــوم وحــدت دو نکتــه بــا هــم بــودن 
ــرح  ــق را مط ــام در راه ح ــتن و اعتص ــاع داش و اجتم
می کننــد و اعتقــاد دارنــد کــه وحــدت حقیقــی بــدون 

اعتصــام بــه حبــل خــدا معنــا نخواهــد داشــت. 
وحــدت از دیــدگاه امــام دارای دامنــه وســیعی اســت 
ــداف  ــا مســلمانان در راه اه و وحــدت مســتضعفان ی
ــرح  ــد مط ــال و رش ــه کم ــتیابی ب ــی و دس ــی دین کل
اســت. ایشــان وحــدت را از علــل محدثــه و رمــز 

مانــدگاری انقــالب اســالمی می دانســتند.
تــالش در جهــت بیــداری فــردی و گروهــی مســلمانان 
ــاده کــردن اســالم واقعــی  ــرای پی و ایجــاد وحــدت ب
در جهــان و بازگشــت عــزت و کرامــت مســلمانان 

از خصوصیــات بارز امام خمینی(ره) بود. 
ــول  ــتراتژی قب ــک اس ــوان ی ــه عن ــدت را ب ــام وح ام
داشــتند؛ وحــدت ملــی بــرای حفــظ کشــور، بــه غــارت 
نرفتــن منافــع ملــی، انســجام و اتحــاد اســالمی بــرای 
ــالم  ــوردن اس ــه نخ ــلمانان و ضرب ــزت مس ــظ ع حف
و قــرآن و اتحــاد بیــن مســتضعفان بــرای مبــارزه بــا 

استکبار.
 ایشــان بارهــا و بارهــا بــر اتحــاد بــرای پیــروزی 
وحــدت  میوه هــای  و  نمــوده  تأکیــد  مســلمانان 
ــودی دشــمنان، شــکوفایی، پیشــرفت  ــروزی، ناب را پی

ــمرند.  ــلمانان و... برمی ش ــور، مس کش
امــام خمینــی(ره) وحــدت را ضامــن بقــای مســلمانان 
و حکومــت اســالمی و عــزت و عظمــت جهــان اســالم 
می دانســتند. وحــدت مــد نظــر ایشــان از مرحلــه 
بیــداری شــروع می شــود و بــا مرحلــه اتحــاد جهانــی 
ــد کــه نتیجــه آن، اجــرای  مســتضعفان خاتمــه می یاب

عدالــت در ســطح گیتــی خواهــد بــود.
 از عوامــل ایجــاد وحــدت، می تــوان بــه تحمــل 
حرف هــای مخالــف و اعتقــاد بــه حــل مشــکل از 
ــر  ــر میس ــن ام ــه ای ــرد ک ــاره ک ــو اش ــق گفت وگ طری
ــس.  ــا نف ــارزه ب ــازی و مب ــا خودس ــر ب ــود مگ نمی ش
البتــه ایــن تحمــل بایــد بیــن خودی هــا، یعنــی 
مســلمانان واقعــی باشــد (رحمــاء بینهــم) تــا آن 

ــد. ــت آی ــه دس ــج ب نتای
 از ایــن رو، در اندیشــه امــام مســئله مبــارزه بــا نفــس 
ــروری  ــم و ض ــیار مه ــدت بس ــه وح ــیدن ب ــرای رس ب
ــه  ــانی ک ــت کس ــل اس ــه وی قائ ــی ک ــا جای ــت ت اس
مســائل تفرقه انگیــز را مطــرح می کننــد، درِد دیــن 
ــد، بلکــه در بنــد خودخواهــی هســتند. و اســالم ندارن

ــح  ــالب، صب ــر معظــم انق ــه ای، رهب ــت هللا خامن حضــرت آی
دیــروز (یکشــنبه) در دیــدار بــا حجت االســالم عمــار حکیــم 
ــی  ــای اصل ــراق و اعض ــیعیان ع ــی ش ــف مل ــس تحال رئی
از شــکل گیری  ابــراز خرســندی  ائتــالف، ضمــن  ایــن 
ــه ای  ــراق، آن را حادث ــان گروه هــای شــیعه ع ــالف در می ائت
مهــم خواندنــد و بــر لــزوم حفــظ و تقویــت پایه هــای ایــن 
ــا  ــه جریان ه ــه هم ــاز ب ــه و آغــوش ب ــگاه پدران وحــدت و ن

و اقوام و مذاهب مختلف عراق تأکید کردند. 
ــا تبریــک روزهــای والدت  ــر معظــم انقــالب اســالمی ب رهب
پیامبــر اســالم(ص) و حضــرت امــام صــادق(ع) و همچنین 
ــی و  ــه رئیــس و اعضــای اصل پیروزی هــای موصــل، وظیف
ــراق  ــیعیان ع ــی ش ــف مل ــل تحال ــای داخ ــه جریان ه هم
را بســیار ســنگین و هرگونــه تصمیــم و عملکــرد آن هــا 
دانســتند  اســالم»  و  بــر «عــراق، منطقــه  تأثیرگــذار  را 
ــی ــف مل ــمند تحال ــداف ارزش ــه اه ــیدن ب ــد: رس و افزودن
فقــط بــا حفــظ انســجام و وحــدت امکان پذیــر اســت 
و بایــد بــرای اســتمرار ایــن موضــوع، مراقبــت شــود. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یکــی از وظایــف مهــم تحالــف 
ملــی را حمایــت از دولت هــای مســتقر در عــراق برشــمردند 
آقــای  دولــت  اقدامــات  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  و 
عبــادی، به ویــژه همراهــی بــا حشدالشــعبی تأکیــد کردنــد: 
ــروت  ــک ث ــی ی ــای مردم ــان نیروه ــا هم ــعبی ی حشدالش
و ذخیــره بــزرگ بــرای امــروز و فــردای عــراق اســت کــه باید 
ــم و تحقیــق  حمایــت و تقویــت شــود. ایشــان موضــوع عل

را بــرای پیشــرفت و اقتــدار عــراق بســیار مهــم ارزیابــی کردند 
ــه  ــیدن ب ــتحکام بخش ــگاه ها و اس ــت دانش ــد: تقوی و گفتن
پایه هــای علــم و تحقیــق در عــراق، حتمــا بایــد مــورد توجــه 
جــدی قــرار گیــرد؛ به خصــوص آنکــه آمریکایی هــا و دیگــر 
دشــمنان ملــت عــراق، بســیاری از دانشــمندان ایــن کشــور 
را بــه قتــل رســانده اند. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی یــک 
توصیــه مهــم دیگــر هــم بــه ائتالف شــیعیان عــراق داشــتند:

«به آمریکایی ها اصال اعتماد نکنید». 
ــد:  ــه ای در همیــن خصــوص افزودن حضــرت آیــت هللا خامن
آمریکایی هــا همــواره بــا اقتــدار کشــورهای اســالمی از 
جملــه عــراق مخالفنــد و هیچــگاه نبایــد فریب ظاهرســازی ها 
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــا را خــورد. ایشــان ب و لبخندهــای آن ه

توصیــه همیشــگی انقــالب اســالمی بــه مــا، اعتمــاد نکــردن 
بــه آمریــکا بــوده اســت، خاطرنشــان کردنــد: مــا در جمهوری 
اســالمی ایــران، هــرگاه ایــن توصیــه را رعایــت کردیــم ســود 
بردیــم و هــرگاه بــه فراموشــی ســپردیم، ضــرر کردیــم. رهبــر 
ــه  انقــالب اســالمی درخصــوص موضــوع اعتمــاد نکــردن ب
آمریــکا، بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کردنــد کــه آن هــا برخالف 
ادعاهــای ظاهــری بــه هیچ وجــه بــه دنبــال ریشــه کن 
شــدن تروریســت های تکفیــری نیســتند و تــالش دارنــد تــا 
بخشــی از ایــن تروریســت ها را بــرای مقاصــد آینــده خــود 
حفــظ کننــد. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودند: اکنــون در 
ــه  ــی ب ــا، تمایل ــوریه، آمریکایی ه ــن در س ــل و همچنی موص

ــد. ــری ندارن شکســت کامــل تروریســت های تکفی

ــیله  ــه وس ــراق ب ــت ع ــروش نف ــه ف ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
داعــش گفتنــد: در آن مقطــع آمریکایی هــا صرفــا نظاره گــر 
ــد و آن هــا را هــدف قــرار  حرکــت ســتونی نفتکش هــا بودن
ــرد. ــاد ک ــا اعتم ــه آمریکایی ه ــد ب ــن نبای ــد؛ بنابرای نمی دادن

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی آینــده عــراق را بســیار 
روشــن تر و بهتــر از شــرایط امــروز دانســتند و تأکیــد کردنــد: 
ــه نفــع جمهــوری اســالمی ایــران اســت  پیشــرفت عــراق ب
ــع دو  ــه نف ــز ب ــور نی ــش دو کش ــش از پی ــی بی و هماهنگ
طــرف اســت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخــش پایانــی 
ــردم و مســئوالن  ــاد م ــن تشــکر از آح ــود، ضم ســخنان خ
عراقــی بــه دلیــل پذیرایــی و میهمان نــوازی از زائــران 
اربعیــن، پیــاده روی اربعیــن را پدیــده ای بــزرگ و بی نظیــر 

ــد. خواندن
در ابتــدای ایــن دیــدار حجت االســالم حکیــم، رئیــس 
ــای  ــی از رهنموده ــن قدردان ــراق، ضم ــیعیان ع ــالف ش ائت
ــالمی  ــوری اس ــای جمه ــری و حمایت ه ــم رهب ــام معظ مق
ایــران، گزارشــی از رونــد شــکل گیری ائتــالف ملــی و 
اقدامــات انجام شــده بیــان کــرد و بــا تبریــک پیروزی هــای 
اخیــر در عــراق، ســوریه و یمــن گفــت: یکــی از نتایــج 
ــون  ــب قان ــراق، تصوی ــیعیان در ع ــی ش ــالف مل ــم ائت مه
ــدگان  ــت نماین ــر رأی مثب ــالوه ب ــه ع ــود ک ــعبی ب حشدالش
تحالــف ملــی، ائتــالف شــیعیان توانســت نظــر تعــداد 
ــز  ــر را نی ــای دیگ ــا و گروه ه ــدگان، جریان ه ــادی از نماین زی

ــد. ــراه کن ــا خــود هم ب

ــده  ــت پرون ــن وضعی ــنی اژه ای آخری ــالم محس حجت االس
فیش هــای نجومــی را تشــریح کــرد و گفــت: ســازمان 
ــر اســاس  ــه ب ــه کــرده ک بازرســی کل کشــور لیســتی را تهی
آن بیــش از ۱۵۰۰ مــورد حقــوق بــاال داشــته اند و هم اکنــون 
در حــال تحقیــق و بررســی اســت و مــواردی کــه تشــخیص 
بدهنــد خــالف قانــون عمــل شــده، بــرای دادســتانی 
می فرســتد و دادســتانی مشــغول احضــار آن هــا خواهــد شــد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه درخصــوص پرونــده امــالک 
شــهرداری گفــت: آنچــه در دادســرا بــه مــن منعکــس شــد 
ــا قــدرت در  ــا امــروز ۳۰ نفــر احضــار شــده اند و پرونــده ب ت
حــال پیگیــری اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

همــه متهــم یــا مجــرم هســتند. 

ــال  ــون در ح ــده هم اکن ــه داده ش ــی ک ــاس گزارش ــر اس ب
ــده اند  ــار ش ــر احض ــروز ۳۰ نف ــا ام ــا ت ــتند؛ ام ــی هس بررس

و از آن ها تحقیق شده یا تحقیق می شود.
وی همچنیــن درخصــوص پرونــده فیش هــای نجومــی 
ــوردی از  ــچ م ــروز هی ــا ام ــت: ت ــی گف ــای نجوم و حقوق ه
ــت  ــده اس ــس نش ــه منعک ــوه قضائی ــه ق ــت ب ــه دول ناحی
ــد ده  ــای چن ــر ،حقوق ه ــال های اخی ــن س ــا در ای ــه آی ک
ــون  ــی خــالف قان ــی و پاداش هــای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون میلیون

ــر.  ــا خی ــوده اســت ی ب
همچنیــن از ناحیــه دیــوان محاســبات نیــز تــا امــروز چیــزی 

بــه عنــوان جــرم انعــکاس پیــدا نکــرده اســت.
ــا فرصــت  ــار داشــت: م حجت االســالم محســنی اژه ای اظه
ــدیم  ــل ش ــبات قائ ــوان محاس ــت و دی ــرای دول ــی ب کاف
ــتان  ــد، دادس ــام نده ــت انج ــر دول ــه اگ ــم ک ــه بودی و گفت
لیســتی  بازرســی کل کشــور  هم اکنــون  می شــود.  وارد 
را تهیــه کــرده اســت از کســانی کــه فیش هــای بــاال داشــتند 
ــان  ــت اقدامش ــخیص داده اس ــی تش ــه بازرس ــانی ک و کس
مجرمانــه بــوده، تعــدادی بــه دادســرا فرســتاده شــده اند کــه 
ــا ــره بانک ه ــا و هیئت مدی ــل بانک ه ــران عام ــتر مدی بیش
بیمــه و تعــدادی از شــرکت ها هســتند؛ هم اکنــون نیــز 

رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا ادامــه دارد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه داد: ســازمان بازرســی 
ــه کــرده اســت  کل کشــور بیــش از ۱۵۰۰ مــورد لیســت تهی
ــق  ــال تحقی ــون در ح ــته اند و هم اکن ــاال داش ــوق ب ــه حق ک
ــد خــالف  و بررســی اســت و مــواردی کــه تشــخیص بدهن
قانــون عمــل شــده، بــرای دادســتانی می فرســتد و دادســتانی 
مشــغول احضــار آن هــا خواهــد شــد. وی افــزود: دادســتانی 
ــالف  ــا خ ــه حتم ــد ک ــزارش دادن ــوه گ ــت ق ــت ریاس خدم
مــوارد قانونــی انجــام شــده کــه ان شــاءاله دادســتان تهــران 
بــدون چشم پوشــی و کامــال بــا دقــت و بــا رعایــت موازیــن 
شــرعی و قانونــی، ایــن مســئله را بــا ســرعت بیشــتر و مــورد 

انتظــار بحــق مــردم تکمیــل فرماینــد.

رئیس جمهــور تنــوع اقــوام و مذاهــب را نــه تهدیــد امنیــت 
بلکــه فرصتــی بــزرگ بــرای وحدت و توســعه ملی دانســت 
ــا  ــتفاده از قومیت ه ــر اس ــت حداکث ــه دول ــت: برنام و گف
ــی  ــدت فرهنگ ــت وح ــی و تقوی ــرای همگرای ــب ب و مذاه

و ملی است.
ــل  ــای اه ــع علم ــی در جم ــن روحان ــالم حس حجت االس
ســنت بیــان داشــت: در دوره رضاخانــی تفکــری حاکــم بود 
کــه مرکزیــت فــالت ایــران بایــد دارای قــدرت برتــر باشــد تا 
بتوانــد در مناطــق و اقــوام مختلــف تســلط قهرآمیــز داشــته 
باشــد. ایــن مبنایــی اســت کــه هنــوز بعضــی از کشــورها آن 
ــوام و مذاهــب  ــه اق ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــال می کنن را دنب
مختلــف فرصــت و یــک مزیــت بــرای یــک کشــور هســتند
گفــت: کشــورها بایــد از ایــن فرصــت بــه عنوان همزیســتی 
مســالمت آمیز و شــهروند برابــر اســتفاده کننــد و ایــن 

ــه ای اســت کــه در بعضــی از کشــورها حاکــم اســت  نظری
و مبنــای جمهــوری اســالمی از بعــد از انقــالب ایــن نظریــه 

بــوده اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه خرده فرهنگ هــا زیــر لــوای 
ایرانیــت دیــده می شــود بلنــد اســالمیت و  فرهنــگ 

خاطرنشــان کــرد: همــواره ایــن تنــوع را بــه عنــوان زیبایــی 
و فرصت دیده ایم و نه تهدید.

وی تاکیــد کــرد: تنــوع اقــوام و مذاهــب نــه تهدیــد امنیــت 
بلکــه فرصتــی بــزرگ بــرای وحــدت و توســعه ملــی اســت. 
برنامــه دولــت حداکثــر اســتفاده از قومیت هــا و مذاهــب 
بــرای همگرایــی و تقویــت وحــدت فرهنگــی و ملــی اســت. 
ــزارش  ــی و گ ــهروندی رونمای ــوق ش ــور حق ــه زودی منش ب

اجــرای آن ســاالنه بــه مــردم ارائــه می شــود.
ــلمان ها  ــا مس ــدرت م ــاس ق ــرد: اس ــد ک ــی تاکی روحان
ــر در  ــد. مگ ــکیل می ده ــدت تش ــالمی را وح ــران اس و ای
جنــگ تحمیلــی مــردم کردســتان ماننــد مــردم خوزســتان 
مــورد تجــاوز قــرار نگرفتنــد؟ جایــی کــه بمبــاران شــیمیایی 
ــل  ــرادران اه ــت از ب ــردم سردش ــود. م ــت ب ــد سردش ش
ســنت بودنــد؛ امــا وقتــی تهدیــد امنیتــی می آیــد از 
ــه بمــب  ــوان ب ــد. نمی ت ــت ســؤال نمی کن مذهــب و قومی

و موشک سفارش اعتقادی بکنیم. 
ــیعه  ــنی و ش ــیحی، س ــرد، مس ــران را بگی ــی دود ته وقت
نمی شناســد؛ خطــر بــرای همــه ماســت و وحــدت مــا بایــد 

بــرای قــدرت اســالم و ایــران باشــد.

رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه وجــود تکفیری هــا در منطقــه 
گفــت: تکفیری هــا بــه جــز خســارت بــرای منطقــه 
و مســلمانان چــه داشــته اند؟ جــز شمشــیر کشــیدن 
ــه رخ اســالم و قــرآن، جــز منفــور کــردن چهــره اســالم  ب
ــاوردی  ــی، ره ــی و ویران ــزی، برادرکش ــز خونری ــا ج این ه
ــد؟  ــعه آوردن ــای توس ــا فض ــته اند. آی ــالم نداش ــرای اس ب
ــران  ــه را وی ــود هم ــی ب ــی و تاریخ ــار فرهنگ ــه آث ــر چ ه
کردنــد و بــه دروغ بــه نــام اســالم و جهــاد، انســان 
می کُشــند. اســالمی کــه مــا می شناســیم، اســالم رحمــت 

ــت. اس
ــع  ــم جم ــلمانان دور ه ــه مس ــر هم ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
شــویم و در برابــر ظلــم و اســتبداد و کفــر بایســتیم
ــد  ــاز بای ــاز هــم کــم اســت و هــر چــه متحــد شــویم، ب ب

ــر ــر شــویم. مه متحدت

ــارات نخســت وزیر  ــه اظه ــات در واکنــش ب ــر اطالع وزی
انگلیــس گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران نــه اقتصاد، 
نــه امنیــت و نــه هیــچ یــک از عرصه هــای دیگــر خــود 
ــرای  ــد ب ــا بخواهن ــه آن ه ــزده ک ــره ن ــا گ ــا غربی ه را ب
ــود  ــید محم ــالم س ــد. حجت االس ــذاری کنن ــا ریل گ م
علــوی، وزیــر اطالعــات در حاشــیه کنفرانــس امنیتــی 
ــران  ــالس س ــالن اج ــروز در س ــح دی ــه صب ــران ک ته
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــور در جم ــا حض ــد، ب ــزار ش برگ
ــاد  ــت، اقتص ــران امنی ــالمی ای ــوری اس ــت: جمه داش
بــا  را  زندگــی خــود  از عرصه هــای  یــک  و هیــچ 

غربی هــا گــره نــزده کــه آن هــا بخواهنــد بــرای مــا در 
ــند.  ــته باش ــذاری داش ــا ریل گ ــی م ــای زندگ عرصه ه
کشــورهای منطقــه از جملــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــع و امنیتشــان مســائل خــود  ــر اســاس مناف ــد ب بای

را ریل گذاری کنند.
وزیــر اطالعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســالمی 
ایــران امنیــت و اقتصــادش را بــا غربی هــا گــره 
ــس  ــارات نخســت وزیر انگلی ــت: اظه ــزده اســت، گف ن
تبلیغاتــی اســت. جمهــوری اســالمی بی اعتنــا بــه 
ایــن صحبت هــا و ایــن دخالت هــا بــر اســاس منافــع 

برنامه هایــش  خــود  مصالــح  و  ملــی  امنیــت  و 
را تنظیم می کند و راه خود را ادامه می دهد.

ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــه امنی ــان اینک ــا بی ــوی ب عل
اســت،  امنیــت کشــورها گــره خــورده  بــا  ایــران 
گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران امنیــت همســایگان 
و امنیــت غــرب آســیا را امنیــت خــود می دانــد؛ 
بــا  آمادگــی کــرده کــه  اعــالم  همــواره  بنابرایــن 
همــکاری فکــری و اقدامــات عملــی در جهــت امنیــت 
تمــام همســایگان و غــرب آســیا، نقــش خــود را ایفــا 
ــی  ــد، صحبت ــد بکنن ــه بخواهن ــی ک ــر صحبت ــد و ه کن
ــان  ــات خودش ــه تبلیغ ــرای عرص ــتر ب ــه بیش ــت ک اس
جمهــوری  امنیتــی  اولویــت  دربــاره  وی  اســت. 
ــال  ــی در ح ــاظ فیزیک ــه لح ــه ب ــت: آنچ ــالمی گف اس

ــئله  ــم مس ــور می کنی ــت تص ــوان اولوی ــه عن ــر ب حاض
ــم  ــئله تروریس ــر از مس ــا مهم ت ــت. ام ــم اس تروریس
ــش آن در  ــث پیدای ــه باع ــت ک ــاخت هایی اس زیرس
ــی  ــداف و طمع ورزی های ــم اه ــده و آن ه ــه ش منطق
ــه  ــا منطق ــاط ب ــزرگ در ارتب ــای ب ــه قدرت ه ــت ک اس

ــد. دارن
وزیــر اطالعــات ادامــه داد: قدرت هــای بــزرگ، تحقــق 
و تأمیــن آن هدف هــا را از رهگــذر ناامنــی منطقــه 
قابــل تحقــق می بیننــد؛ بنابرایــن از هــر تالشــی 
ــد فروگــذار  ــی کنن ــه را دچــار ناامن ــرای اینکــه منطق ب
نمی کننــد. بهتریــن راه بــرای تحقــق امنیــت و مقابلــه 
بــا آن هــا تــالش جمعــی و برخــورداری مــردم و 

ــارس ــت. ف ــدار اس ــت پای ــه از امنی ــورهای منطق کش

محسنی اژه ای خبر داد:

تهیه لیست ۱۵۰۰ نفره حقوق های نجومی

روحانی در دیدار با علمای اهل سنت:

تنوع اقوام و مذاهب، فرصتی بزرگ برای وحدت و توسعه ملی است

وزیر اطالعات:

مبارزه با تروریسم، اولویت امنیتی ایران است

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با رئیس تحالف ملى شیعیان عراق و اعضاى اصلى ائتالف:

به آمریکا اصال اعتماد نکنید

آگهی مزایده 

«نوبت دوم»
شهرداری خوانسار

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره ۶۴۵ مورخ ٩٥/٩/١ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد خودروی مشروحه ذیل را به باالترین 

قیمت به فروش برساند:

یک دستگاه کامیون دو کابین آتش نشانی مدل ١٣٨٤ سالم با قیمت پایه ٨٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال همراه با کاربری 
و بیمه تا تاریخ ۹۶/۴/٢٩ و ١٠سال تخفیف.

١) متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ ٩٥/٩/٢١ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ٩٥/١٠/٥ پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

٢) زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت ٩ صبح روز دوشنبه مورخ ٩٥/١٠/۶ می باشد.

٣) متقاضی می بایست مبلغ ٤٢/٥٠٠/٠٠٠ ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده برای دستگاه مذکور به حساب ۰۱۰۵۹۲۲۹۸۶۰۰۵ به 

حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضا نامه در پاکت دربسته ارائه نمایند.

٤) در صورت عدم انعقاد قرارداد و عدم واریز وجه توسط برنده مزایده تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها به حساب شهرداری، شهرداری 

سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

٥) به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٦) کلیه هزینه نقل و انتقال بعهده برنده مزایده خواهد بود.

٧) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

٨) متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره همراه ۰۹۱۳۱۷۱۱۴۴۸ تماس حاصل 

شهرداری خوانسارنمایند.
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ــا  ــت. تقریب ــان اس ــی جه ــالم غذای ــن اق ــج از مهم تری برن
نیمــی از جمعیــت جهــان بــه برنــج بــه عنــوان یــک غــذای 
ــج  ــتگی، ارزش برن ــن وابس ــتند و همی ــته هس ــی وابس اصل
ــج از مهم تریــن  ــد. در کشــور مــا نیــز برن ــدان می کن را دوچن
غــالت کشــور بــه شــمار مــی رود و جایــگاه ثابتــی در 
در ســال های  برنــج  همیــن  دارد.  ایرانی هــا  ســفره های 
اخیــر شــایعات گوناگونــی را بــه خــود دیــده؛ شــایعاتی کــه 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــت ب ــگ واقعی ــته رن ــش از گذش ــاال بی ح
اســت. شــایعه برنــج تقلبــی چنــد ســالی اســت بــه گــوش 
از ســوی  همــواره  چنــد  هــر  می رســد؛ شــایعه ای کــه 
واردکننــدگان برنــج تکذیــب می شــود، امــا بســیاری از 
ــج  ــرای برن ــد. ماج ــدار می دهن ــاره آن هش ــان درب کارشناس
تقلبــی البتــه پیــش از اینکــه در ایــران ســر و صــدا بــه پــا کند 
ــه راه انداخــت. در بعضــی از کشــورهای آســیایی جنجــال ب

    همیشه پای یک چینی در میان است
ــه  دلیــل شبیه ســازی محصــوالت  صنعــت چیــن همیشــه ب
ــار چینی هــا دســت  دیگــر کشــورها، معــروف اســت. ایــن ب
ــی  ــازند، ول ــم بس ــی را ه ــج جعل ــا برن ــده اند ت ــه  کار ش ب
ــیده  ــی کش ــوایی غذای ــه رس ــان ب ــد و کارش ــق نبوده ان موف
اســت. ایــن برنج هــا کــه مخلوطــی از ســیب زمینی و الیــاف 
صنعتــی هســتند، بــا برنــد برنج هــای «ارزان، امــا ســودآور» 
ــزی ــنگاپور، اندون ــل س ــیایی مث ــورهای آس ــر کش ــه دیگ ب

هنــد و ویتنــام صــادر شــده اند. مشــکل اینجاســت کــه 
ــل  ــی هنگامــی کــه خــام هســتند، قاب ــن برنج هــای جعل ای
ــه  ــا هنگامــی ک ــی نیســتند و تنه ــج معمول تشــخیص از برن
می شــود.  مشــخص  جعلی بودنشــان  می شــوند،  پختــه 
ــودن و هضــم  ــودن آن هــا، ســفت  ب ــی ب ــی تقلب نشــانه اصل

مشکلشــان اســت. ایــن ماجــرا در مالــزی و ســنگاپور 
ــم واردات  ــت ه ــرد و در نهای ــا ک ــه پ ــادی ب ــای زی جنجال ه
برنــج از چیــن بــه شــدت ســختگیرانه شــد. اگرچــه نظــارت 
بــر محصــوالت غذایــی در ایــران وجــود دارد، امــا ورود ســاالنه 
ــه کشــور باعــث می شــود ایــن  ــج قاچــاق ب هــزاران تــن برن

محصــول پرطرفــدار در معــرض خطــر قــرار گیــرد. بــا وجــود 
ــی  ــدگان و ســازمان های نظارت اینکــه بارهــا از ســوی واردکنن
عنــوان می شــود کــه برنــج تقلبــی در بــازار وجــود نــدارد، امــا 

ــاط شــرط عقــل اســت. احتی
    راهکار

ــی  ــج تقلب ــوان برن ــی ســاده می ت ــا راهکارهای خوشــبختانه ب
از  مقــداری  هــاون:  آزمــون  داد.  تشــخیص  اصــل  از  را 
ــگاه دقیقــی  ــج را در هــاون بکوبیــد. ســپس ن دانه هــای برن
بــه آنچــه در هــاون وجــود دارد، داشــته باشــید. اگــر پــودری 
ســفیدرنگ و یکدســت شــکل گرفتــه، بــه معنــای ارگانیــک 
ــگ را مشــاهده  ــا اگــر لکــه ای زردرن ــج اســت؛ ام ــودن برن ب

ــتید.  ــه هس ــی مواج ــج مصنوع ــا برن ــد ب می کنی
ــام  ــش انج ــن آزمای ــد در ای ــه بای ــام آنچ ــش: تم ــون آت آزم
ــا  ــر دانه ه ــت. اگ ــج اس ــه برن ــد دان ــش زدن چن ــد، آت دهی
ــت.  ــج اس ــودن برن ــای مصنوعی ب ــه معن ــوند ب ــعله ور ش ش
ــد. ســپس ــج را در آب بپزی آزمــون کپــک: یــک مشــت برن

برنــج را درون یــک ظــرف پالســتیکی بریزیــد و آن را در برابــر 
ــج  ــر برن ــد. اگ ــا کنی ــد روز ره ــدت چن ــه م ــید ب ــور خورش ن
طبیعــی باشــد، شــاهد کپــک زدن آن خواهیــد بــود؛ در غیــر 
ــما از  ــج ش ــر برن ــت. اگ ــی اس ــج مصنوع ــورت برن ــن ص ای
ــا  ــد تقریب ــد، می توانی ــرون بیای ــد بی ــا ســر بلن ــن آزمون ه ای
ــم  ــک راه مه ــک اســت. ی ــج ارگانی ــه برن ــن باشــید ک مطمئ
دیگــر اســتفاده از برنــج ایرانــی و مصــرف نکــردن برنج هــای 

ــت. ــاق اس ــای قاچ ــژه برنج ه ــی، به وی خارج

همیشه پاى یک چینى در میان است

برنج تقلبى، شایعه یا واقعیت؟

بــر اســاس ســند همــکاری کــه ایــران و بوئینــگ بــه امضــا 
می رســانند، ۸۰ فرونــد هواپیمــای بوئینــگ در بــازه زمانــی ۱۰ 
ــه ایــران تحویــل داده می شــود. مذاکــرات طوالنــی  ســاله ب
ــان،  ــت هواپیماســازی جه ــی صنع ــول آمریکای ــا غ ــران ب ای
باالخــره بــه نتیجــه رســید تــا ۸۰ فرونــد بوئینــگ ظــرف ۱۰ 

ــون  ــران را دگرگ ــی ای ــاوگان هواپیمای ســال ن
کنــد. 

ــد  ــا تأیی ــر ب ــل ایران ای ــر عام ــرورش، مدی پ
ــکاری  ــند هم ــرد: س ــح ک ــر تصری ــن خب ای
ــد رســید.  ــه امضــا خواه ــگ ب ــران و بوئین ای
از  فرونــد  نخســتین  اســاس،  ایــن  بــر 
هواپیماهــای بوئینــگ در ســال ۲۰۱۸ بــه 

ایــران تحویــل داده می شــود. همچنیــن از مجمــوع ۸۰ 
فرونــد هواپیمــای مــورد توافــق بــرای تحویــل بــه ایــران، ۵۰ 
فرونــد بوئینــگ ۷۳۷ و ۳۰ هواپیمــای دیگــر شــامل دو مدل 
بوئینــگ ۷۷۷ خواهــد بــود. مراســم امضــای ســند همــکاری 
میــان ایران ایــر و بوئینــگ بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی 

انجــام شــد تــا دولــت در ماه هــای پایانــی عمــر خــود
قــراردادی اســتثنایی بــرای صنعــت هواپیمایــی را بــه امضــا 
برســاند. در ایــن مراســم، بــا حضــور عبــاس آخونــدی وزیــر 
راه و شهرســازی، فخریــه کاشــان قائم مقــام وزیــر، عابــدزاده 
ــر عامــل همــا  رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری و مدی
ــا از  ــد هواپیم ــد ۸۰ فرون ــی خری ــرارداد نهای ق
شــرکت هواپیماســازی بوئینــگ امضــا و قــرار 
شــد در بــازه زمانــی ۱۰ ســاله، ایــن هواپیماهــا 
ــرارداد  ــن ق ــود. ای ــل داده ش ــران تحوی ــه ای ب
شــامل ۵۰ فرونــد هواپیمــای بوئینــگ از نــوع 
ــگ  ــای بوئین ــد هواپیم MAX-۷۳۷، ۱۵ فرون
بوئینــگ  هواپیمــا  فرونــد  و ۱۵   ۳۰۰-۷۷۷
۷۷۷X اســت و پــس از ۳۷ ســال تحریــم بــا ایــن کارخانــه 
امضــا شــده اســت. همچنیــن فرهــاد پــرورش، مدیــر عامــل 
ــردن  ــه ک ــه اضاف ــود ک ــر داده ب ــش خب ــدی پی ــر چن ایران ای
ــزو  ــی، ج ــرایط احتمال ــرای ش ــرارداد ب ــه در ق ــد جریم بن

ــد هواپیماســت. ــرای خری ــران در مذاکــرات ب شــروط ای

رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی از حفــظ ســهام 
عدالــت تمامــی ثبت نام شــدگان قبلــی در آزادســازی 
عدالــت  ســهام  و گفــت:  داد  خبــر  عدالــت  ســهام 
فوت شــدگان نیــز از بیــن نمــی رود و بــه وراث آن هــا 

می شــود.  منتقــل 
ــوری حســینی در  ــدهللا پ میرعلی اشــرف عب
ــظ  ــگاران از حف ــا خبرن ــری ب ــت خب نشس
ثبت نام شــدگان  تمامــی  عدالــت  ســهام 
ــر داد  ــت خب ــی و مشــمول ســهام عدال قبل
ــز  ــت فوت شــدگان نی ــت: ســهام عدال و گف
ــل  ــا منتق ــه وراث آن ه ــن نمــی رود و ب از بی
خواهــد شــد. وی ادامــه داد: البتــه تعییــن 

تکلیــف افــراد زنــده و آزادســازی ســهام عدالــت آن هــا در 
اولویــت قــرار دارد و پــس از آن، رســیدگی بــه مــدارک وراث 
ــت فوت شــدگان در دســتور  ــرای آزادســازی ســهام عدال ب
ــاب اجــرای  ــه داد: در ب ــت. وی ادام ــد گرف ــرار خواه کار ق
طــرح ســهام عدالــت بایــد همــه شــرکت ها، بورســی 

ــی  ــده و وقت ــت نش ــن رعای ــه ای ــد ک ــروه دو می بودن و گ
ــا  شــرکت غیربورســی وارد شــود، تعییــن قیمــت آن هــا ب
مشــکل مواجــه خواهــد شــد؛ ولــی بــا شبیه ســازی مثــل 
شــرکت های بورســی واگــذار می کنیــم. ارزش روز اکنونــی 
شــرکت های ســهام عدالــت ۶۷ هــزار میلیــارد تومــان 
ــم  ــانی خواهی ــزود: اطالع رس ــت. وی اف اس
کــرد تــا هــر فــرد ســهم خــود را بفهمــد. تــا 
بــه امــروز ۱۸ هــزار میلیــارد تومــان پــول بــه 
ــزار و ۲۰۰  ــذا ۲۳ ه ــم؛ ل ــز کردی ــه واری خزان
ــردم  ــاب م ــه حس ــول ب ــان پ ــارد توم میلی
واریــز می کنیــم. پــوری  حســینی ادامــه 
داد: بــرای ۴۷ میلیــون نفــر بایــد ســهام 
ــه هــر فــرد ۵۵۰ هــزار تومــان  عدالــت توزیــع شــود کــه ب
ــه  ــی گرفت ــال پول ــه قب ــرادی ک ــید. اف ــد رس ــهم خواه س
ــی  ــد؛ ول ــم کنن ــان ک ــزار توم ــدد ۵۵۰ ه ــد از ع باشــند، بای
بــه کمیته امدادی هــا، بهزیســتی ها و روســتاییان فاقــد 
ــر ــرد. مه ــق می گی ــهام تعل ــم س ــن رق ــر ای ــغل دو براب ش

مدیــر عامــل بانــک مهــر اقتصــاد از بخشــودگی وجــه التــزاِم  �����ی و��

ــا تســویه  ــف ی ــن تکلی ــه تعیی ــدام ب ــان ســال اق ــا پای ــه ت تســهیالِت مشــتریانی ک
بدهی خود کنند، خبر داد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مهــر اقتصــاد، ســید ضیــاء ایمانــی، مدیــر عامــل 
بانــک، در ایــن رابطــه گفــت: مشــتریانی کــه از تســهیالت ایــن بانــک اســتفاده و در 
سررســید مقــرر بــرای پرداخــت اقســاط و تســویه اصــل و فــرع آن اقــدام نکرده انــد

ــا از  ــک از قرارداده ــر ی ــوِق ه ــاط مع ــا اقس ــی ی ــت کل بده ــا پرداخ ــد ب می توانن
ــوند. ــد ش ــزام بهره من ــه الت ــرد وج ــم دیرک ــودگی جرائ بخش

 ایمانــی افــزود: ایــن طــرح بــا عنــوان «مهــر مانــدگار» در راســتای تکریــم مشــتریان 
ــف اقتصــاد و آحــاد  ــه بخش هــای مختل ــک ب ــوان تســهیالت دهی بان و افزایــش ت
ــرت  ــالد حض ــا می ــادف ب ــفندماه مص ــا ۲۹ اس ــاه ت ــی از ۲۹ آبان م ــان گرام هموطن

فاطمــه زهــرا(س) ادامــه دارد. 
ــتفاده  ــا اس ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــرح، بان ــن ط ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
از مشــوق هایی همچــون بخشــش وجــه التــزام و امهــال، وجــوه بلوکه شــده 
ــاره  ــه توســعه اقتصــادی کشــور، دوب ــوق را جمــع آوری و در راســتای کمــک ب و مع
ســرمایه گذاری می کنــد؛ لــذا افــرادی کــه بــه دالیــل مختلــف نتوانســته اند اقســاط 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــان ســال ب ــا پای ــد ت ــد، می توانن ــود را بازپرداخــت کنن تســهیالت خ

ــد. ــن طــرح اســتفاده کنن ــر ای ــای بی نظی ــک از مزای شــعب بان

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد خبر داد:

وجه التزام تسهیالت بانک مهر اقتصاد بخشوده می شود

���� ���ا���!
۳��ا�� ������ ا��ان و ������ دو����   ۲۲  آذر��ه  ۱۳۹۵

ـــ�ـــ�ره ۳۱۷ �ـــــ�ل دوم              �ݒ
ا���ـــ�د

کارت های اعتباری خرید در خط پایان
دســـتگاه های  بیـــن  رایزنـــی 
ذی ربــط و بانــک مرکــزی بــه 
منظــور تمدیــد زمان صــدور کارت 
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی بــا 
توجــه بــه فرصــت ۱۰ روزه تــا 
پایــان زمــان در نظــر گرفته شــده 
(پایــان آذرمــاه) بــرای صــدور این 
کارت آغــاز شــده و بــه نظــر می رســد زمــان صــدور ایــن 
کارت هــا تمدیــد شــود. ایــن موضــوع تأثیــر چندانــی بــر 
ــد فرصــت اســتفاده از  افزایــش تقاضــا نداشــته اســت. هرچن
کارت هــای اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی تــا پایــان ســال جاری 
ــی  ــد کاالی ایران ــاری خری ــدور کارت اعتب ــان ص ــا زم ــت ام اس
ــه همیــن  ــه اتمــام می رســد و ب ــان آذرمــاه ســال جــاری ب پای
منظــور رایزنی هایــی از طریــق دســتگاه های ذی ربــط بــا بانــک 
مرکــزی بــه منظــور تمدیــد زمــان صــدور ایــن کارت هــا انجــام 

شده و به زودی نتایج آن اعالم می شود.

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی
شــرایط پرداخــت خســارت بــدون کروکــی بیمــه شــخص 
ــث از ســوی بیمــه مرکــزی اعــالم شــد. شــرایط پرداخــت  ثال
خســارت بــدون کروکــی بیمــه شــخص ثالــث از ســوی بیمــه 
مرکــزی بــه شــرح زیــر اعــالم شــد: ۱- هــر دو خــودروی مقصر 
ــه شــخص  ــه دارای بیمه نام ــوع حادث ــان وق ــده در زم و زیان دی
ثالــث معتبر و پیوســته باشــند. ۲- راننــدگان هر دو خــودرو دارای 
گواهینامــه مجــاز رانندگــی وســیله نقلیــه مــورد حادثــه باشــند. 
ــد.  ــته باش ــود نداش ــی وج ــه، اختالف ــن حادث ــان طرفی ۳- می
۴- خســارت منجــر بــه جرح نباشــد. ۵- هــر دو خــودرو (مقصر 
ــد.  ــه کنن ــارت مراجع ــت خس ــعبه پرداخ ــه ش ــده) ب ــا زیان دی ی

۶- سقف خسارت بدون کروکی ۶۳ میلیون ریال است.

هشدار وزارت صنعت 

به خریداران خودروی صفر
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کــرد کــه بــرای 
ایفــای  عــدم  از  ناشــی  مشــکالت  بــروز  از  پیشــگیری 
از  اعــم  خــودرو  عرضه کننــده  شــرکت های  تعهــدات 
نظــارت  لــزوم  و  واردکننــدگان  یــا  داخلــی  تولیدکننــدگان 
پیش فــروش  شــکل  بــه  خــودرو  عرضــه  بــر  کنتــرل  و 
دوبــاره تأکیــد می شــود کــه پیش فــروش خــودرو صرفــا
پــس از اخــذ مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مجــاز 
ــان  ــام متقاضی ــارت از تم ــدن و تج ــت، مع ــت. وزارت صنع اس
خریــد خــودرو درخواســت کــرد کــه از هرگونــه انعقــاد قــرارداد 
بــه  وجــه  پرداخــت  یــا  خــودرو  پیش فــروش  قالــب  در 
ــن  ــادره از ای ــروش ص ــوز پیش ف ــد مج ــه فاق ــرکت هایی ک ش

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــتند، اکی ــه هس وزارتخان

مسابقات آزاد مهارت با مشارکت ۱۹ استان 

در اصفهان برگزار می شود
فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  حرفــه ای  و 
گفــت: بــه منظــور شناســایی 
ــی ــتادکاران مهارت ــگان و اس نخب
مســابقات آزاد مهــارت با مشــارکت 
۱۹ اســتان در اصفهــان برگــزار 
می شــود. ابوطالــب جاللــی افــزود: 
بــا توجــه بــه اینکــه مهارت آمــوزی، امــروز یــک اصــل اساســی 
و نیــاز واقعــی بــرای اشــتغال اســت، بنابرایــن برگــزاری 
ــویق  ــبب تش ــوری س ــورت کش ــه ص ــارت ب ــابقات آزاد مه مس
ــود. وی  ــوزی می ش ــار علم آم ــوزی در کن ــه مهارت آم ــردم ب م
بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات آزاد مهــارت بــا هــدف ارتقــای 
فرهنــگ مهارت آمــوزی در کشــور، جلــب نظــر بنگاه هــای 
اقتصــادی، صنایــع و صنــوف در ارتقــای مهــارت شــاغالن 
و توســعه مشــارکت صنایــع و صنــوف بــا بخش هــای آموزشــی 
ــر ۱۹  ــرات برت ــابقات نف ــن مس ــزود: در ای ــود، اف ــزار می ش برگ
اســتان در رشــته تعمیــر لوازم سرمایشــی، ۱۸ اســتان در رشــته 
ــوازم  ــر ل ــوازم گرمایشــی و ۱۲ اســتان در رشــته تعمی ــر ل تعمی
ــه داد:  ــی ادام ــد. جالل ــت می پردازن ــه رقاب ــری ب صوتی تصوی
ایجــاد فرصتــی مناســب جهــت تبــادل فنــی و تجــارب 
ــایی  ــادی، شناس ــای اقتص ــاغالن و بنگاه ه ــن ش ــه ای بی حرف
ــرای  ــه ای ب ــی و حرف ــای فن ــود در آموزش ه ــای موج کمبوده
ــازی  ــا، به هنگام س ــع آن ه ــرای رف ــزی ب ــاغالن و برنامه ری ش
ــگان  ــایی نخب ــن شناس ــاغالن و همچنی ــی ش ــش و توانای دان
و اســتادکاران مهارتــی، از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن دوره از 
مســابقات اســت. وی گفــت: در ایــن دوره از مســابقات کــه از 
۲۲ آذرمــاه آغــاز می شــود، مســابقات آزاد مهــارت بــا مشــارکت 
گیتی پســند  صنایــع  گــروه  و  انتخــاب  صنعتــی  گــروه 
و میزبانــی اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 
ــوازم  ــداری ل ــرویس و نگه ــی، س ــات فن ــته خدم ــه رش در س
ــری در  ــی و تصوی ــوازم صوت ــوازم گرمایشــی و ل سرمایشــی، ل
ــالن  ــان، س ــی اصفه ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم مح

نقش جهان برگزار می شود.

ورود سامانه بارشی از چهارشنبه
ــی ــازمان هواشناس ــریع س ــدار س ــی و هش ــر کل پیش بین مدی

ضمــن تشــریح وضعیــت بارشــی روز آینــده در بخش هــای 
مختلــف کشــور، از برقــراری جــو پایــدار و افزایــش نســبی دمــا 
طــی روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه خبــر داد. احــد وظیفــه اظهــار 
ــتر  ــنبه ۲۲ و ۲۳ آذر، در بیش ــنبه و سه ش ــای دوش ــرد: روزه ک
مناطــق کشــور جــو پایــدار و آرام همــراه بــا افزایــش نســبی دمــا 
ــی  ــود؛ امــا روز چهارشــنبه ورود ســامانه بارشــی فعال خواهــد ب
ــود. ــی می ش ــور پیش بین ــرب کش ــرب و غ ــمال غ ــمت ش از س

اموات هم سهام عدالت می گیرندتوافق تاریخی ایران و بوئینگ

آگهی مناقصه عمومی
كت  آب و فاض�ب استان  ��

اصفهان  (سهامى خاص)

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

۹۵-۴-۱۶۲
خرید کنتورهای قطر۱/۲ اینچ آب شرب با مکانیسم 
(C معادل کالس) R=۱۶۰ مولتی جت نیمه خشک

OIML-R۴۹ دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با
۱٫۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری 

۹۵-۴-۱۶۳
خرید ۵ دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه 

فاضالب سپاهانشهر
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری 

۹۵-۴-۱۶۴
خرید پوشش GRP جهت واحدهای بو زای 

تصفیه خانه های فاضالب شمال و جنوب و شرق
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:
تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

گشایش پاکات مناقصه:
  از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

محل دریافت اسناد مناقصه:
 www.abfaesfahan.ir  پایگاه  اینترنتی

تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

نوبت اول

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مصرفی به شرح زیر 

به صورت مناقصه عمومی از طریق متقاضیان حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.

 کیسه های استومی 

 ست پالسمافرز و محلول سدیم سیترات

 کلیپس پلیمری (هموالک)

  انواع تروکار

 تجهیزات مصرفی بیهوشی

  کرافت عروقی

 انواع ست بریس

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان به آدرسposhtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ واحدکمیسیون 

مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره ۹۴/۹۵۴/ش مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به:

۱- اجاره واحدهای ۴ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال.
۲- اجاره واحدهای ۵ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال.

۳- اجاره واحدهای ۶ مجتمع تجاری شهرداری واقع در خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه 

و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: ۵۲۲۴۰۴۷۱

نوبت اول

حسین ناظم الرعایا - شهردار چمگردان

م الف ۸۳۶۲
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حتما بخوانید!
پیشرفت 86 درصدی طرح تعریض پل فلزی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان در نشســت 
خبــری کنگــره نکوداشــت آیــت هللا مظاهــری کــه 25 آذرمــاه 
ــرت  ــت: هج ــود، گف ــزار می ش ــان برگ ــی اصفه ــه میزبان ب
ــار  ــان از ایث ــان نش ــه اصفه ــری ب ــت هللا مظاه ــرت آی حض
ــرای  ــه  ام الق ــهری ک ــه از ش ــه معظم ل ــرا ک ــان دارد؛ چ ایش
شــیعه اســت و در آن کرســی تدریــس داشــتند، بــه اصفهــان 

مهاجــرت کردنــد. حجت االســام و المســلمین محمــد 
ــیار  ــی بس ــری، الگوی ــت هللا مظاه ــرد: آی ــد ک ــی تاکی قطب
ــی  ــدای طلبگ ــان از ابت ــت؛ ایش ــاب اس ــرای ط ــزرگ ب ب
 هــر آنچــه تحقیــق کرده انــد را یادداشــت کــرده و همــه 
یادداشــت ها  ایــن  تمامــی  امــروز  داشــته اند.  نــگاه  را 
ــده از  ــمند در آین ــه ای ارزش ــد گنجین ــت و مانن ــود اس موج
آن یــاد خواهــد شــد. وی ادامــه داد: ایــن مرجــع عالیقــدر 
از جملــه افــرادی اســت کــه در ســخنرانی ها بــا زبــان 
ــر ایشــان  ــای منب ــد و مردمــی کــه پ مــردم ســخن می گوی
ــتاد  ــان اس ــیوه بی ــن ش ــد از ای ــان می کنن ــینند، بی می نش

ــد. ــت می ده ــان دس ــه آن ــش ب ــس آرام ح
    نکوداشت علم و فقاهت

ــز در  ــان نی ــه اصفه ــوزه علمی ــغ ح ــب و تبلی ــاون تهذی  مع
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه اســتقال حــوزه علمیــه 
ــان ثمــره حضــور آیــت هللا العظمــی مظاهــری اســت  اصفه
 افــزود: نکوداشــت آیــت هللا مظاهــری، نکوداشــت علــم 
و فقاهــت اســت. حجت االســام ســید حســین مؤمنــی بــا 
اشــاره بــه صــرف کــردن عمــر آیــت هللا مظاهــری در راســتای 
ــیع  ــب تش ــوی از مکت ــع ق ــف مناب ــام و تألی ــج اس تروی

گفــت: قدردانــی از تــاش ایــن مرجــع کــه باعــث حفاظــت 
از مرزهــای فکــری و عقیدتــی و اخاقــی تشــیع در جهــان 

پرتاطــم امــروز شــده، یــک وظیفــه اســت. 
وی بــا اشــاره بــه هجــرت آیــت هللا مظاهــری ازحــوزه علمیــه 
ــر  ــرای دیگ ــد ب ــرت بای ــن هج ــت: ای ــان گف ــه اصفه ــم ب ق
علمــا و فضــا الگــو باشــد؛ چــرا کــه امــروز نیازمندیــم علمــا 
بــه شــهرهای دیگــر کشــور هجــرت کــرده و باعــث ارتقــای 
ــن پژوهشــگر حــوزه  ــه شــوند. ای ــای علمی ــگاه حوزه ه جای
ــه  ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح ــژه رئی ــه وی ــت: توج گف
اســتفاده از آیــات و روایــات، نظــم در اســتمرار، بهره گیــری 
ارتباط گیــری  و  ســخنرانی ها  در  روان  و  ســاده  زبــان  از 
ــه  ــران از جمل ــه دیگ ــت ب ــاس محب ــر اس ــان ب ــا مخاطب ب
شــاخصه های ابعــادی شــخصیت آیــت هللا مظاهــری اســت. 
حجت االســام مؤمنــی افــزود: آیــت هللا العظمــی مظاهــری 
محــور وحــدت و همدلــی مســئوالن هســتند و حضــور 
ایشــان باعــث همبســتگی اقشــار مختلــف مــردم در اصفهان 
شــده اســت. تاکیــد ایــن مرجــع عالیقــدر بــر ایجــاد مراکــز 
علمــی و حــوزوی همچــون مرکــز تحقیقــات ریانــه ای 
ــاوره  ــز مش ــت، مرک ــز مدیری ــان، مرک ــه اصفه ــوزه علمی  ح

ــت هللا  ــور آی ــرکات حض ــه ب ــاجد از جمل ــور مس ــز ام و مرک
مظاهــری در اصفهــان اســت. معــاون تهذیــب حــوزه علمیــه 
ــن  ــی در بی ــاط انقاب ــه نش ــاد روحی ــت: ایج ــان گف اصفه
طــاب جــوان و احیــای دوبــاره حــوزه علمیــه اصفهــان پــس 
ــن  ــور ای ــرات حض ــر ثم ــوت، از دیگ ــود و رخ ــال ها رک از س

ــت. ــان اس ــع در اصفه مرج
    اخالق انصاف مدار

در ادامــه نیــز مســئول دفتــر نمایندگی شــورای سیاســتگذاری 
ائمــه جمعــه اســتان اصفهــان گفــت: اخــاق آیــت هللا العظمی 

مظاهــری ریشــه در انصــاف دارد. 
ــانی  ــخصیت انس ــرای ش ــی را ب ــت الگوی ــن نکوداش در ای
ــه  ــرای طــاب و اندیشــمندان، نمون مطــرح می کنیــم کــه ب
ــی دارد  بزرگــی اســت. معرفــی کــردن الگوهــا، ریشــه قرآن
و نبایــد از آن غافــل شــد. حجت االســام و المســلمین 
مظاهــری  آیــت هللا  شــخصیت  صالحیــان،   محمدرضــا 
 را نگیــن درخشــان سیاســت و دنیــای اســام عنــوان کــرد 
و افــزود: برگــزاری ایــن نکوداشــت بــرای چنیــن شــخصیت 
واالیــی مهــم بــود؛ امــا نبایــد توجــه بــه احیــای آثــار ایشــان 

بــا ایــن نکوداشــت بــه اتمــام برســد.

درتبیین شخصیت آیت اهلل مظاهری عنوان شد:

نکوداشت آیت اهلل مظاهری، نکوداشت علم و فقاهت است

شهردار اصفهان:

 با راه اندازی فاز 3 آرامستان 

تا 30 سال آینده مشکلی نخواهیم داشت
شــهردار اصفهــان در بازدیــد از فاز 
ــاغ  ســوم مجموعــه آرامســتان ب
رضوان اصفهــان تاکید کــرد: الزم 
اســت بــه منظــور خدمت رســانی 
ــرایط  ــهروندان ش ــه ش ــتر ب بیش
دسترســی کنارگــذر شــرق اصفهان 
بــه بــاغ رضــوان بیــش از پیــش 
ــه  ــت از مجموع ــراز رضای ــژاد ضمــن اب فراهــم شــود. جمالی ن
خدمــات انجام شــده در ایــن مجموعــه گفــت: فــاز ســوم بــاغ 
ــد در  ــه بع ــه ۶۶ ب ــار از قطع ــاحت ۴۰ هکت ــه مس ــوان ب رض
ســمت بلــوار رضــوان در اراضــی جنوبــی احــداث شــده اســت. 
بــه گفتــه وی در فــاز ســوم بــاغ رضــوان، توســعه فضــای ســبز 
پارکینــگ و مباحــث ترافیکــی و مبلمــان ویــژه در نظــر گرفتــه 
شــده و بــا توســعه آرامســتان تــا 3۰ ســال آینــده بــرای دفــن 
متوفیــان بــا مشــکلی برخــورد نخواهیــم داشــت. جمالی نــژاد 
ــت  ــدای فعالی ــاغ رضــوان از ابت ــت: ســازمان آرامســتان ب گف
آســایش  بــرای  را  ارزنــده ای  اقدامــات  تاکنــون  خــود 

شهروندان انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد. 
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه ترافیــک اطــراف باغ رضــوان در 
روزهــای تعطیــل گفــت: الزم اســت بــه منظــور خدمت رســانی 
ــرق  ــذر ش ــی کنارگ ــرایط دسترس ــهروندان ش ــه ش ــتر ب بیش
ــود.  ــم ش ــش فراه ــش از پی ــوان بی ــاغ رض ــه ب ــان ب اصفه
ــن  ــی ای ــت ترافیک ــه وضعی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــژاد اف جمالی ن
ــکاری  ــاعدت و هم ــول مس ــازی ق ــدوده، اداره کل شهرس مح
داده اســت. وی بــه روشــنایی بلــوار رضــوان اشــاره کــرد و ادامــه 
ــن رو  ــدارد؛ از ای ــنایی ن ــوان روش ــوار رض ــر از بل داد: 7 کیلومت
ــه اخــذ مجــوز  شــهرداری منطقــه ۴ بایــد ســریع تر نســبت ب
از اداره بــرق اقــدام کنــد. وی بــه توســعه فضــای ســبز اشــاره 
ــه  ــاوم ب ــد کــرد: توســعه فضــای ســبز و گونه هــای مق و تاکی
ــا ــرار گیرد.ایمن ــد در دســتور کار ق ــاغ رضــوان بای خشــکی در ب

 ۱۷ نفر در اصفهان با گاز منوکسید کربن 

جان باختند
ــت: از  ــان گف ــکی اصفه ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
اول امســال تاکنــون، ۱7 نفــر بــر اثــر استنشــاق گاز منوکســید 
کربــن جــان خــود را از دســت دادنــد. غفــور راســتین اظهــار 
ــس  ــار اورژان ــاس آم ــر اس ــن ب ــید کرب ــت: گاز منوکس داش
پیش بیمارســتانی اصفهــان، حــدود ۱7۰ اصفهانــی را مســموم 
ــان ــان داشــت: اصفه ــر را گرفــت. وی بی  کــرد و جــان ۱7 نف

ــا 5۶، 25، ۱۹  ــب ب ــه ترتی ــان ب ــدن و کاش ــهر، فری  خمینی ش
و ۱۹ مصدوم و فوتی بیشــترین آمار را داشــته است.

اخبار کوتاه

طی سال جاری

۹0 زندانی در یزد آزاد شدند
رئیــس کل  قضایــی  معــاون 
امــور  در  یــزد  دادگســتری 
شــوراهای حــل اختــاف از آزادی 
بیــش از ۹۰ زندانــی از زنــدان 
مرکــزی یــزد طــی ســال جــاری 

خبر داد. 
محمدرضــا حــداد اظهار داشــت: 
بــا تــاش و پیگیــری شــورای حــل اختــاف زنــدان مرکــزی 
یــزد، طــی ســال جــاری بیــش از ۹۰ زندانــی از زنــدان 
ــر در  ــای اخی ــزود: آزادی ه ــدند. وی اف ــزد آزاد ش ــزی ی مرک
راســتای اجــرای دســتورالعمل ریاســت قــوه قضائیــه مبنــی 
و کاهــش جمعیــت کیفــری  زندانیــان  بــر ســاماندهی 
 زندان هــا محقــق شــد. حــداد بیــان کــرد: بــا تــاش 
و همــکاری کارکنــان شــورای حــل اختــاف صلحــی مســتقر 
در زنــدان شهرســتان یــزد از 2۸5 پرونــده وارده، 25۰ پرونــده 
 مختومــه و از ایــن تعــداد، ۱۴۸ فقــره منجــر بــه صلــح 
و ســازش شــد. نتیجــه ایــن تاش هــا نیــز رهایــی تعــدادی از 
زندانیــان و بازگشــت آن هــا بــه آغــوش گــرم خانواده هایشــان 
ــوده اســت. وی از فراهم شــدن مقدمــات ایجــاد دو شــعبه  ب
دیگــر شــورا در زنــدان خبــر داد و گفــت: ایــن شــعب نیــز در 
جهــت کاهــش ورودی و موجــودی پرونــده زندانیــان، به ویــژه 
ــی ــور مال ــاره ام ــان درب ــای آن ــه محکومیت ه ــی ک  زندانیان

ــده  ــکیل ش ــت، تش ــت اس ــل گذش ــم قاب ــی و جرائ  خانوادگ
و تاش خواهند کرد.

 پیشرفت 86 درصدی طرح 

تعریض پل فلزی
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان از پیشــرفت ۸۶ 
درصــدی طــرح تعریــض پــل فلــزی خبــر داد. ایــرج مظفــر 
اظهــار کــرد: عملیــات اجرایــی طــرح تعریــض پــل فلــزی از 
خردادمــاه امســال آغــاز شــد و تاکنــون ۸۶ درصــد پیشــرفت 
داشــته اســت. وی هزینــه اجرایــی ایــن طــرح را 7.5 میلیارد 
ــل  ــود پ ــه موج ــرض عرش ــزود: ع ــرد و اف ــوان ک ــان عن توم
فلــزی ۱۶ متــر اســت کــه بــا اجــرای ایــن طــرح از هــر 2 طــرف 
ــورت  ــن ص ــود در ای ــه می ش ــل اضاف ــرض پ ــه ع ــر ب ۱۰ مت

ــد.  ــر افزایــش می یاب ــه 3۶ مت ــل ب عــرض پ
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــر آن  ــر برســد، 2۸ مت ــه 3۶ مت ــزی ب ــل فل ــی عــرض پ وقت
عــرض ســواره رو خواهــد بــود و 2 پیــاده روی ۴ متــری خواهد 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــدف از اج ــرد: ه ــد ک ــر تاکی ــت. مظف  داش
کاهــش بــار ترافیکــی بلــوار مطهــری و ملــت در ســمت 
ــت هللا بهشــتی و  ــم نظامــی و آی شــمال و خیابان هــای حکی
تعدیــل ترافیــک ارتباطــی شــمال و جنــوب رودخانــه اســت.

اخبار کوتاه

بازارچــه  افتتــاح  از  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
صنایــع دســتی در دهــه فجــر امســال خبــر داد. 

 قاســم ســلیمانی دشــتکی در کارگــروه تنظیــم بازار اســتان
اظهــار کــرد: جــای تأســف اســت کــه طــرح بازارچــه صنایع 

دســتی کــه از ســال گذشــته مطــرح شــده 
بــود، تاکنــون اجرایی نشــده اســت. 

ــه  ــتی ب ــع دس ــه صنای ــزود: بازارچ وی اف
منظــور اشــتغال زایی و خریــد محصــوالت 
ــد  ــع دســتی توســط گردشــگران بای صنای
حداکثــر تــا دهــه فجــر در میــدان قــدس 

احــداث شــود. 
ــه  ــار ب ــص اعتب ــه تخصی ــا اشــاره ب ســلیمانی دشــتکی ب
ایــن بازارچــه تصریــح کــرد: حــدود 2 میلیــارد ریــال بــرای 
ــن  ــه از ای ــده ک ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن بازارچ ــداث ای اح
میــزان، یــک میلیــارد ریــال از اعتبــارات ســازمان میــراث 
ــارد  ــک میلی ــع دســتی و گردشــگری و ی ــی، صنای فرهنگ

از اعتبــارات ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی و  ریــال 
بودجــه اســت. 

اســتاندار از احــداث بازارچــه مــرغ و ماهــی نیــز در اســتان 
خبــر داد و گفــت: مقــرر شــد بــا همــکاری اصنــاف، بازارچه 
مــرغ و ماهــی واقــع در خیابــان فردوســی در 

شــب عیــد نــوزوز احــداث شــود.
 وی تولیــد گنــدم در ســطح کشــور را مطلــوب 
ــران  ــبختانه ای ــت: خوش ــرد و گف ــی ک ارزیاب
بــاالی  ســطوح  در  تولیــد گنــدم  نظــر  از 
تولیــد قــرار دارد؛ بــه گونــه ای کــه تولیــد 
 آن بــه ۱۱ میلیــون تــن در ســال رســیده 

است. 
ــت  ــرد: قیم ــان ک ــان خاطرنش ــتکی در پای ــلیمانی دش س
محصــوالت در اســتان بایــد بــا اســتان های هم جــوار 
ــرای مقایســه  ــا حــدودی یکســان باشــد و الزم اســت ب ت
ــف شــود. ــی تعری ــار مل ــت محصــوالت، معی ــق قیم دقی

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بازارچه صنایع دستی استان در دهه فجر امسال افتتاح می شود
ــت  ــر بهداش ــارت ب ــس اداره نظ ــی زاده، رئی ــا قاض مین
ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــواد غذای ــی و م عموم
کرمــان، اظهــار کــرد: بــر اســاس مــاده ۱۸ قانــون 
ــارج  ــتار خ ــه کش ــور، هرگون ــکی کش ــازمان دامپزش س

از کشــتارگاه و بــدون رعایــت نظــارت 
اســت  ممنــوع  بهداشــتی  شــرایط   و 
ــا متخلفــان برخــورد قانونــی خواهــد  و ب

شــد. 
کشــتار  از  نگرانــی  ابــراز  ضمــن  وی 
دام غیرمجــاز در منطقــه دهبکــری از 
ــرد:  ــان ک ــم بی ــای شهرســتان ب بخش ه

ــم  ــتان ب ــی شهرس ــتارگاه صنعت ــداث کش ــم اح  علی رغ
بــا تجهیــزات و امکانــات پیش ســردکن، متاســفانه 
شــاهد کشــتار غیرمجــاز دام در منطقــه دهبکــری 
هســتیم کــه بــا پیگیری هــای شــبکه دامپزشــکی 
ــع  ــه مراج ــن ب ــر قوانی ــان براب ــم، متخلف ــتان ب شهرس

قانونــی معرفــی و مجــازات خواهنــد شــد. 
رئیــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد 
ــه  ــان در ادام ــتان کرم ــکی اس ــی اداره کل دامپزش غذای
ــاز دام در  ــتار غیرمج ــا کش ــع ب ــورد قاط ــتار برخ خواس
 شهرســتان های شــرقی )فهــرج، نرماشــیر

ــت  ــتارگاه دام اس ــد کش ــه فاق ــگان( ک ری
شــد و تاکیــد کــرد: عرضــه و توزیــع هرگونــه 
ــکی در  ــل دامپزش ــر و لیب ــد مه ــه فاق الش
مراکــز عرضــه ممنــوع اســت و بــا متخلفــان 

برخــورد جــدی صــورت خواهــد گرفــت. 
همــکاری  از  تشــکر  ضمــن  قاضــی زاده 
مــردم بــا بازرســان و اکیپ هــای دامپزشــکی و ارتقــای 
بهداشــت عمومــی اســتان افــزود: شــماره تلفــن ۱5۱2 
آمــاده رســیدگی بــه تخلفــات بهداشــتی در زمینــه 
فرآورده هــای خــام دامــی و شــکایات دامپزشــکی 

ــنا ــت. ایس اس

در شهر

آگهی حصر وراثت
آقای قاسم صادقی عطا آبادی دارای شناسنامه شماره ۴3۰ به شرح دادخواست به کاسه ۶2۱/۹5 ش 

ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره 

فتاحی بشناسنامه 37۴ در تاریخ ۱3۹5/۰۱/2۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- علی فتاحی دولت آبادی فرزند محمد ش.ش ۱3۹ )پدر متوفی( 

)2( قاسم صادقی عطا آبادی فرزند محمد حسین ش.ش ۴3۰ )همسر متوفی( )3( میاد صادقی 

آبادی فرزند قاسم  ش.ملی  آبادی فرزند قاسم ش.ش ۱2725۹۶52۴ )۴( زهراصادقی عطا  عطا 

۶۶۰۰۱2235۸  )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸7۰/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/۱۸

آگهی حصر وراثت
آقای بهزاد طالبی خرزوقی دارای شناسنامه شماره ۱5۰۰ به شرح دادخواست به کاسه ۶۱7/۹5 ش ح 

۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب 

اله طالبی خرزوقی بشناسنامه ۱۱۰۱ در تاریخ ۱3۹5/۰5/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- احترام رشیدی فرزند قربانعلی ش.ش ۶۱۰۰ )همسر 

بهزاد ش.ش ۱5۰۰ )3( مسعود ش.ش ۸7۰ )۴( هاشم ش.ش ۴3۱2 )5( منصور  متوفی( )2( 

ش.ش ۹۸5  همگی  طالبی خرزوقی فرزند حبیب اله )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸72/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/2۰

آگهی حصر وراثت
آقای جعفر ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 25۱ به شرح دادخواست به کاسه ۶27/۹5 ش ح ۱ 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار 

ابراهیمی بشناسنامه ۶3 در تاریخ ۱3۹5/۰5/2۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- معصومه آخوندی خرزوقی فرزند حسین ش.ش ۱۹23 )همسر 

متوفی( )2( رسول ش.ش ۱۱۴7 )3( جعفر ش.ش 25۱ )۴( احمد رضا ش.ش ۶۶ )5( محمود 

ش.ش 5۱۸  همگی  ابراهیمی فرزند مختار  )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸7۱/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/۱۸

آگهی حصر وراثت
آقای حجت اله حیدری دارای شناسنامه شماره ۶7۰7 به شرح دادخواست به کاسه ۶22/۹5 ش ح 

۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 

حیدری کتایونچه بشناسنامه 3 در تاریخ ۱3۹5/۰5/2۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- عصمت رنجبر فرزند شکراله ش.ش ۱۶ )همسر متوفی( 

)2( روح اله ش.ش ۱۰2۹2 )3( حجت اله ش.ش ۶7۰7 )۴( رسول ش.ش ۹5 )5( افسانه ش.ش 

۴755 )۶( فاطمه ش.ش ۱۶۹ همگی حیدری کتایونچه  فرزند حسن  )فرزندان متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸73/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/2۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : گودرز عنایتی  دادخواستی به طرفیت خوانده : سید کریم موسوی به خواسته الزام به تنظیم 

سند رسمی ملک 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 کاسه پرونده 

۹۴۰۹۹۸375۱۴۰۱2۹2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱3۹5/۱۱/۰3 و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 

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

های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت 

ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸72/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/2۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای محمد رضا احمد پور مبارکه دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت سید بشیر سجاد 

به این شورا تسلیم که به کاسه ۹5/735 ثبت و برای روز  یکشنبه ۹5/۱2/۱5 و ساعت ۱۶:3۰ وقت 

رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 

خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 

محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸7۴/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/2۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
با توجه به ارائه دادخواست مجید ذوالفقاری به طرفیت آقای شهرام جمال زاده فرزند رمضان مبنی 

بر مطالبه به کاسه ۹5۰۸37/ ح ۱ و برای ۹5/۱۱/۰۴ ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی تعیین شده است 

نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

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

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست ئ ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود.

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸75/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/2۰

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه ۹۴۰5۸5 اجرای احکام 

که در آن محکوم علیه ماشین سازی سازه گستر با نمایندگی مهدی داوری محکوم است به پرداخت 

۸2۴۰۴3۰۰۰ ریال در حق ابوالفضل آقا باقری فرزند میرزاجان و مبلغ ۴۱357۱5۰ ریال بابت هزینه 

اجراء در حق دولت نظر دارد جلسه مزایده ایی در تاریخ ۱3۹5/۱۱/2۰ ساعت ۱۱ در محل دادگستری 

برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال )به شرح 

پیوست( واقع در منطقه صنعتی دولت آباد خ شهریار کوچه عطار روبروی مهرگان بتون بازدید نمایند. 

مزایده از مبلغ ارزیابی شده به میزان 55۹۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد 

مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

-لیست اموال ضبط و در پرونده  می باشد برای مشاهده به شعبه مراجعه شود.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۸۶2/م الف به تاریخ ۹5/۰۹/۱7

دادنامه
شماره پرونده:۹5۰۹۹۸۰35۰۱۰۰۱۶5  شماره دادنامه:۹5۰۹۹7۰35۰۱۰۱3۱2تاریخ تنظیم:۱3۹5/۸/22 

نشانی  به  ناصرقلی  فرزند  قهفرخی  مرتضی گندمانی  آقای  ۹5۰2۱۰خواهان:  شعبه:  بایگانی  شماره 

اصفهان – خ هشت بهشت شرقی – 5۰ متر مانده به چهارراه حمزه – تایپ و تکثیر طرح – کد پستی 

۸۱57۶۴۸5۴۴ خواندگان : ۱- آقای سعید رستمی فرزند عبدالمطلب به نشانی اصفهان – خ معراج 

کوچه کانتری ۱7 کوچه قدس بن بست دلیر سمت راست درب سوم منزل عبدالمطلب رستمی 2- 

آقای علی میکانیکی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱- الزام به تنظیم سند خودرو 

بشرح  و  اعام  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  از  دادگاه پس  دادرسی  مطالبه خسارت   -2

زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دعوای آقای مرتضی گندمانی قهفرخی به 

طرفیت ۱( آقای سعید رستمی 2( آقای علی میکائیلی فرزند حسین به خواسته الزام به تنظیم سند 

خودرو و الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره ی شهربانی 

53-۶5۹ ص ۶۸ طی مبایعه نامه مورخ ۹3/۱2/27 مقوم به 35۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات 

دادرسی با این  توضیح که خواهان مدعی گردیده که در تاریخ ۹3/۱2/27 یک دستگاه اتومبیل پژو 

پارس معمولی به شماره شهربانی 53-۶5۹ ص ۶۸ را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و تمام 

انتقال سند رسمی خودروی  از  ولیکن خواندگان  داده  انجام  را  ثمن  پرداخت  بر  مبنی  تعهدات خود 

موضوع دعوی به نام وی خودداری نموده اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد که در مقابل 

مالکیت  دادگاه  و  نداشته اند  ارسال  الیحه ای  و  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه  در  هیچیک  خواندگان 

خودروی موضوع دعوی را از پلیس راهور استعام نموده و از مرجع انتظامی در خصوص متصرف بودن 

علیهذا  است  واصل گردیده  استعامات  پاسخ  و  نموده  استعام  دعوی  موضوع  بر خودروی  خواهان 

دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، رونوشت مصدق قرار مورخ ۹3/۱2/27 فی مابین 

خواهان و خوانده ردیف اول و رونوشت بیمه نامه خودروی متنازع فیه به نام خواهان و گزارش مرجع 

انتظامی )کانتری ۱7 هفتون( مبنی بر تصرف خواهان بر خودروی مارالذکر که همگی داللت بر مالکیت 

از مراحل  اینکه خواندگان در هیچیک  به  با عنایت  و  بر خودروی موضوع خواسته می نماید  خواهان 

دادرسی حضور نیافته و دفاعی را ننموده و از این حیث مدارک و مستندات ابرازی خواهان مصون از 

تعرض باقی مانده و با لحاظ نمودن اماره ی تصرف که داللت بر مالکیت خواهان بر خودروی فوق الذکر 

می نماید و با توجه به اینکه استصحاب مالکیت سابق خواندگان قابلیت معارضه با اماره تصرف خواهان 

را نداشته دعوای خواهان را وارد و مقرون به صحت داشته و مستندًا به مواد ۱۰، 35، ۱۴۰، 2۱۹، 22۱، 

222، 223، 33۸، 3۶2، 3۶7 از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، 5۰2، 5۰3 و 5۱5 و 52۰ از قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ی ردیف دوم به انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو 

پارس به شماره شهربانی 53-۶5۹ ص ۶۸ و پرداخت مبلغ ۱.۸2۰.۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید رأی صادره غیابی در ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه حسب پاسخ 

استعام به عمل آمده از پلیس راهور مالکیتی به نام خوانده موصوف اعام نگردیده لهذا دعوای خواهان 

به طرفیت مشارالیه قابلیت استماع نداشته و مستندًا به ماده ی 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار 

رد دعوای خواهان را صادر و اعام می گردد قرار صادره حضوری و ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ک 

شماره: 27۹۴3/م الف فرزاد حبیبی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:۹5۰۹۹7۰3527۰۱۴۸7 تاریخ تنظیم : ۱3۹5/۹/۶ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰3۶2۸۰۱۱32 

شماره بایگانی شعبه : ۹5۰۱۰2 واخواه ها: ۱. آقای حسین میرزائی فرزند سهراب بنشانی: اصفهان – 

اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذر خ بهاران خ بهار ۴ 2. آقای داوود عبداللهی فرزند غامحسین به نشانی 

شاهپور جدید ترمینال امیرکبیر شرکت حمل ونقل امید اصفهان واخوانده ها: ۱. آقای سعید فخارخواه 

فرزند محسن به نشانی اصفهان – اصفهان جاده کارخانه قند شهرک بهاران روستای مورنان ک چمران 

به  آقای محمود منصوری فرزند علی   .2 زندان مرکزی اصفهان ***  منزل شخصی *** فعًا 

نشانی اصفهان زینبیه خ آیت اله غفاری ک بیمارستان پ ۶ 3. آقای محمدرضا مهوری فرزند حسنعلی 

به نشانی اصفهان – اصفهان زینبیه خ آیت اله غفاری کوی آزادی پارک دوم ک سعدی پ ۴2 ۴. 

آقای میثم فخارخواه فرزند محسن به نشانی مجهول المکان 5. آقای غامرضا نوربخش فرزند مرتضی 

به نشانی زینبیه خ دکتر مفتح ک حکیم شفایی پ 2 اتهام ها: ۱. سرقت 2. معامله مال مسروقه 3. 

تحصیل مال مسروقه گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای میثم فخارخواه فرزند محسن 

و فعًا متواری و بدون تأمین 2- غامرضا نوربخش فرزند مرتضی 3- محمود منصوری فرزند علی 

۴- محمودرضا محوری فرزند حسنعلی دائر بر سرقت یک دستگاه کامیون و محتویات آن )زنجیرها، 

جک، آچارها، دینام، ضبط و باند موضوع شکایت آقای حسین میرزائی فرزند سهراب و سرقت بیست 

و دو تن و هشتصد کیلوگرم شمش آهن موضوع شکایت شرکت حمل و نقل امید اصفهان با نمایندگی 

آقای داود عبدالعلی توسط متهم ردیف اول و همچنین متهمان دیگر متهمند به معامله مال مسروقه 

شامل آهن آالت مسروقه و همچنین آقای محمود منصوری غیر از تحصیل مال مسروقه متهم است 

به تحصیل مال مسروقه بغیر سه عدد زنجیر کامیون شاکی آقای میرزایی نظر به محتویات پرونده، 

بار آن رابه  شکایت شاکیان، اظهارات کارگران حاضر در پارکینگ که اعام متهم ردیف اول کامیون و 

سرقت برده است و با توجه به وضعیت اخاقی – اجتماعی نامناسب متهم ردیف اول و سایر متهمان 

و وضعیت سوابق کیفری ایشان و با عنایت به عرایض هر سه متهم ردیف دوم تا چهارم و با توجه به 

اقرار هر دو متهم آقایان نوربخش و منصور مبنی بر تحصیل مال مسروقه و اطاع از مسروقه بودن 

مالی که تحصیل کرده اند و با توجه به اینکه متهم ردیف چهارم مال موردنظر را به قیمت بسیار پائین 

خریداری کرده است و از طرف دیگر ایشان در عرایض خود اظهارات ضد و نقیض اعام نموده است 

چه اینکه ایشان در صفحه 7۹ مدعی است هیچ کاالئی خریداری نکرده است ولی در سایر اظهارات 

خود به خرید و فروش آنها اذعان نموده است از طرف دیگر وجود سوابق کیفری ایشان نیز مؤید وقوع 

بزه می باشد بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهمان را محرز دانسته مستندًا به مواد ۶5۶ و ۶۶7 از 

قانون تعزیرات متهم ردیف اول را بابت بزه سرقت کامیون و بار آن به تحمل سه سال حبس تعزیری 

و 7۴ ضربه شاق محکوم می نماید و سایر متهمان را به تحمل هر کدام ۶ ماه حبس تعزیری محکوم 

می نماید در رابطه با اتهام آقای سعید فخارخواه دائر بر مشارکت در سرقت کامیون و آهن آن توسط 

ایشان با متهم ردیف اول نظر به انکار مصرانه متهم و اینکه ایشان در کلیه مراحل پرونده منکر وقوع 

بزه سرقت بوده و صرف حضور ایشان با آقای میثم فخارخواه مثبت وقوع بزه سرقت نمی باشد و بعاوه 

شهودی که وقوع سرقت توسط آقای میثم فخارخواه را گواهی نموده اند هیچکدام نقشی برای ایشان 

در انجام بزه سرقت ذکر ننموده اند لهذا دادگاه قناعت وجدان به وقوع بزه حاصل ننموده است مستندًا 

به اصل برائت و ماده ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعام می نماید. 

رأی صادره نسبت به آقای منصوری غیابی و نسبت به سایرین حضوری و دادنامه غیابی ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز همانند دادنامه حضوری قابل اعتراض در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است./ک 

شماره 27۹۶2/ م الف سید مجتبی میردامادی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۱۱5 تاریخ: ۹5/2/۶ کاسه پرونده: ۹۴-۱۱۹5 مرجع رسیدگی: شعبه 3۱ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: محمدعلی شهبازی نشانی: اصفهان – خ ابن سینا – خ سنبلستان – بن 

شقایق پ ۱23 خوانده: مجید صالحی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت 

به صدور رأی می نماید: رأی قاضی شورادر خصوص دعوای  آتی مبادرت  به شرح  از خداوند متعال 

ریال وجه چک  پنج میلیون  به خواسته مطالبه مبلغ  به طرفیت مجید صالحی  محمدعلی شهبازی 

با عنایت به بقای اصول مستندات  ۱757۸2 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی 

در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

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

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

استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و 5۱5 و 5۱۹ و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

بابت  ریال  میلون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  امور مدنی حکم  در  انقاب  و  عمومی 

اصل خواسته و ششصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

بانک  از سوی  اعامی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  لغایت   ۹۴/2/23 سررسید چک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 

شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد../ 

شماره: 27۹۴۰/ م الف قاضی شعبه سی و یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 
به آقای حمید و نعمت اله رحیمی بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت آقایان حمید ونعمت اله 

رحیمی فرزند هر دو حاجتی   بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع و به کاسه ۹5۰2۴۴ 

چون  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  صبح   ساعت۱۰   ۹5/۱۰/22 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  و  ثبت 

خوانده مجهول المکان اعام گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق .آ.د.م 

یک نوبت آگهی و از خوانده  دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعام و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله 

اباغ قانونی محسوب و  در صورت عدم حضور دادگاه غیابا« رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 
به خانم عصمت ملکی بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت خانم عصمت ملکی  فرزند رجبعلی    

بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع و به کاسه ۹5۰25۰ ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 

۹5/۱۰/22 ساعت۸/3۰صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده 

به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق .آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده  دعوت 

می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 

و در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و  در صورت عدم 

حضور دادگاه غیابا« رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 
به خانم زهرا جمالی بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت خانم زهرا جمالی نوید فرزند رحم خدا 

بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع و به کاسه ۹5۰2۴3 ثبت و برای روز چهارشنبه 

مورخ ۹5/۱۰/22 ساعت۹/3۰صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعام 

گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق .آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده  

دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و  در 

صورت عدم حضور دادگاه غیابا« رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان

اداره کل دامپزشکی استان کرمان خبر داد:

برخورد قاطع با هر گونه کشتار غیرمجاز
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حتما بخوانید!
جایزه بازیگری جشنواره فیلم مراکش ...

قلمســتان  ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز 
سرویس فرهنگ

نفیسه ناجی
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
 اصفهــان بــا برگــزاری برنامــه »آنــگاه داســتان«، فرصتــی 
را بــرای داســتان خوانی در حوضخانــه بــاغ غدیــر فراهــم کــرده 
تــا از ایــن طریــق فضایــی بــرای تبــادل نویســندگان اصفهانــی 
بــا یکدیگــر ایجــاد شــود. در آخریــن نشســت ایــن برنامــه، دو 
ــدان  ــرای عالقه من ــی« ب ــای بیت ــات زارچ« و »آق داســتان »قن

خوانده شد و مورد نقد و تحلیل کارشناسان قرار گرفت.
    »قنات زارچ« و قدمت تاریخی مکان

اولیــن داســتان بــا عنــوان »قنــات زارچ« بــا نویســندگی 
ــتان  ــود. داس ــدن می ش ــاده خوان ــری آم ــان نصی ــای دهق آق
قدمــت  از  اتفاقــا  قنــات کــه  ایــن  معرفــی  از  ابتــدا  در 
آغــاز می شــود  اســت،  برخــوردار  یــزد  در شــهر   تاریخــی 
و بــا توصیفــی از بیــان بومیــان و مقنی هــای شــهر دربــاره ایــن 
ــد. شــخصیت داســتان مهندســی اســت  ــه می یاب ــات ادام قن
ــالش  ــدارد و ت ــادی ن ــه اعتق ــه خراف ــران ب ــالف دیگ ــه برخ ک
ــا  ــت خرافه ه ــن دس ــا ای ــات ب ــل قن ــه داخ ــن ب ــا رفت ــد ب می کن

مقابلــه کنــد؛ امــا در پایــان داســتان در آنجــا گرفتــار می شــود.
    داستان فرم خود را پیدا نکرده است

ــگاه  ــارم » آن ــت چه ــان نشس ــتان میهم ــد داس ــوا، منتق باتق

 داســتان«، معتقــد اســت داســتان فــرم خــود را پیــدا نکــرده 
و نویســنده در کل داســتان نمی دانــد کــه بــه چــه فرمــی قلــم 
ــرم  ــا ف ــما ب ــی ش ــتان گاه ــن داس ــه او، در ای ــه گفت ــد. ب بزن
ــه رو  ــت مدرن روب ــدرن و پس ــرم م ــا ف ــی ب ــیک و گاه کالس

ــود. ــده می ش ــردرگمی خوانن ــب س ــن موج ــه ای ــتید ک هس
    تکرار کلمات و افراط در بیان آن ها

وی بــه تکــرار کلمــات آن هــم بــه  صــورت افراطــی در داســتان 
اشــاره دارد کــه چندیــن بــار خرافاتــی بــودن افــراد در آن ذکــر 
ــی  ــر خراف ــاهدی ب ــتان، ش ــه در داس ــت؛ در حالی ک ــده اس ش
بــودن ایــن افــراد در دســت نیســت؛ امــا نویســنده ملــزم اســت 

کــه بــرای بیــان ایــن موضــوع شــاهدی نیــز داشــته باشــد.
    پایان بندی داستان و افزایش جذابیت

ــی  ــای ادب ــز آفرینش ه ــندگی مرک ــدرس نویس ــیاحیان، م س
ــن  ــر م ــه نظ ــد: ب ــتان می گوی ــن داس ــد ای ــتان، در نق قلمس
ــال  ــال و رئ ــن رئ ــود و بی ــال برخــوردار ب داســتان از ســبک رئ
جادویــی گیــر کــرده اســت. پایــان داســتان هــم خــوب بــود؛ 
ــد  ــان رخ می ده ــه در پای ــی ک ــاق عجیب ــه اتف ــژه اینک ــه وی  ب
آن را بســیار جــذاب کــرده اســت. وی داســتان را روایتــی 
تکه بنــدی شــده می دانــد کــه در بخشــی از آن اتفاقــات 
ــتان  ــر داس ــش دیگ ــت و در بخ ــال رخ دادن اس ــاده در ح س

خرافه پرســتی تعــدادی از اهالــی و مقنی هــا نشــان داده شــده 
اســت. بنابرایــن اگــر داســتان بــا فــرم مــدرن نوشــته می شــد 
ــن را درک  ــای زیری ــت الیه ه ــی می توانس ــه راحت ــده ب خوانن

ــد. ــری کن ــتان جلوگی ــدن داس ــه ش ــد و از تکه تک کن
    مکان های ناشناخته

ــات  ــتان »قن ــنده داس ــری، نویس ــد نصی ــال، مجی ــن ح ــا ای ب
ایــن  در  می گویــد:  مطرح شــده  انتقــادات  دربــاره  زارچ«، 
داســتان ســعی کــردم دربــاره مکان هــای تاریخــی ایــران 
کــه بــرای بســیاری از مــردم ناشــناخته مانــده، صحبــت 
ــه  ــتند ک ــران هس ــی در ای ــای خاص ــا، مکان ه ــم. قنات ه کن
ــازه ها  ــن س ــدارد. ای ــود ن ــر آن وج ــا نظی ــای دنی ــچ ج در هی
بایــد شناســایی شــوند؛ بنابرایــن ســبک داســتان بــه  صــورت 
ــری از  ــار بهره گی ــتندنگاری در کن ــورت مس ــه  ص ــی و ب تاریخ

ــت. ــده اس ــل آورده ش تخی
   داستان »آقای بیتی«

ــای  ــام »آق ــا ن ــری ب ــتان دیگ ــت، داس ــن نشس ــه ای در ادام
بیتــی« بــه نویســندگی نغمــه ایقایــی بــرای حاضــران در جلســه 
خوانــده شــد. داســتانی بــه ســبک پســت مدرن کــه بــه  صــورت 
ــرد  ــتان »م ــگارش آن از داس ــود و در ن ــت می ش ــاه روای کوت

صدســاله ای کــه ناپدیــد شــد« الهــام گرفتــه شــده اســت.

ــرای  ــم »ماج ــردان فیل ــان، کارگ ــین مهدوی - محمدحس
نیمــروز«، دربــاره توقــف فیلمبــرداری ایــن پــروژه گفــت: نه 
تأییــد می کنــم و نــه تکذیــب! کارگــردان فیلــم »ایســتاده 
ــار« مدتــی اســت کــه جدیدتریــن فیلــم ســینمایی  در غب
خــود را بــا نــام »ماجــرای نیمــروز« جلــوی دوربیــن بــرده 
و اخیــرا خبــر بــازی احمــد مهرانفــر مقابــل دوربیــن ســجاد 
پهلــوان زاده در ایــن فیلــم هــم منتشــر شــد؛ امــا بــه تازگــی 
خبرهایــی غیررســمی مبنــی بــر توقــف ســاخت ایــن فیلــم 

بــه دلیــل مســائل مالــی منتشــر شــده اســت.
ایتالیایــی در  اثــر معمــار  تنهــا  - »ویــالی نمــازی«، 
ــد  ــاخته ش ــران س ــش در ته ــال پی ــه ۵۶ س ــه ک خاورمیان
بــا حکــم دیــوان عدالــت اداری، از ثبــت ملــی خــارج شــد 
ــوان یکــی از  ــه  عن ــاغ ب ــن ب ــان ای ــه هــم درخت ــا این گون ت
رگه هــای حیاتــی شــمال تهــران قطــع شــوند و هــم حریــم 

ــرود . ــن ب ــا« از بی ــه تاریخــی »رهنم منظــرِی خان
- ناصــر نظامــی، دوبلــور نقــش ُحر در انیمیشــن »ناســور« 
گفــت: تــا ده هــا ســال دیگــر نمی توانیــم از دوبلــه بگذریــم؛ 
چــون وقتــی دوبلــه نباشــد، مجبوریــم از زیرنویــس 
اســتفاده کنیــم و راه ســومی هــم نیســت. البتــه ایــن هــم 
زمانــی بــه درد می خــورد کــه همــه  مــردم باســواد باشــند 
 و بــا ایــن حــال زمانــی کــه شــما تصویــر را نــگاه می کنیــد

ــگاه  ــس را ن ــر زیرنوی ــی رود و اگ ــت م ــس از دس زیرنوی
کنیــد، تصویــر را درســت نمی بینیــد.

- حســین پاکــدل عضــو هیئــت انتخــاب بخــش مســابقه 
ــی  ــم ویدئوی ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــران چهارمی ای
یــاس، آثــار فیلمســازان جــوان را در عرصــه شــبکه نمایــش 
خانگــی موفــق ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــن نســل از ســینما 

بــا جســارت و انگیــزه خلــق اثــر می کننــد.
- مایــکل مور، مستندســاز مشــهور آمریکایی، اعــالم کرد در 
 روز مراســم تحلیــف ترامــپ کــه ۲۰ ژانویــه برگــزار می شــود

اگــر قــرار باشــد او ســوگند بخــورد، وی آنجــا خواهــد بــود 
تــا بــه اعتــراض ملــی علیــه ترامــپ کمــک کنــد.

- لوکیشــن های ســریال »هنــگام بیــداری« بــه کارگردانــی 
ســیروس مقــدم بــا بررســی های انجام گرفتــه، مشــخص 
شــد و شــهرهای بوشــهر، شــیراز، دلــوار، قزویــن و تهــران 
ــاب  ــریال انتخ ــن س ــی ای ــن های اصل ــوان لوکیش ــه عن ب

شــدند.
ــزه  ــج جای ــه کســب پن ــق ب ــی اردمــن« موف ــم »تون - فیل

ــا در ســال ۲۰1۶ شــد. ــم اروپ ــز فیل ــی از جوای اصل
 فیلــم »تونــی اردمــن« ســاخته »مــارن اِده« کــه امســال 
ــم غیرانگلیســی  ــان در شــاخه فیل ــده ســینمای آلم نماین
زبــان اســکار اســت، در نهایــت بــا کســب جوایــز بهتریــن 
فیلــم، کارگردانــی، بازیگــر مــرد )ســندرا هولــر(، بازیگــر زن 
ــاردن اِده(  ــه )م ــن فیلمنام ــیمونیچک( و بهتری ــر س )پیت
ــا  ــینمایی اروپ ــز س ــن جوای ــن و مهم تری ــده بزرگ تری برن

شــد.

«رود زنده هنر» در موزه هنرهای معاصر

کیمیای وطن

ــر« در  ــده هن ــگاه »رود زن نمایش
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
ایــن  اســت.  شــده  برگــزار 
نمایشــگاه، آثــار نقاشــی »اســتاد 
اکبــر میخــک« را بــه نمایــش 
ــک  ــر میخ ــت. اکب ــته اس گذاش
برنــده لــوح افتخــار و جایــزه اثــر برتــر »خالقیــت و نــوآوری« 
ــر  ــوح تقدی ــران و ل ــالمی ای ــاد اس ــگ و ارش از وزارت فرهن
ــار او همچنیــن  وزارت امــور خارجــه ایــران اســت. یکــی از آث
برگزیــده جشــنواره میرعمــاد قزوینــی شــده اســت. عــالوه بــر 
ــر  ــگاه هن ــس در دانش ــال ها تدری ــابقه س ــک س ــن میخ  ای
را داشــته و تاکنــون بیــش از 4۰ نمایشــگاه در ایــران و خــارج 
ــا  ــد ت ــدان می توانن ــت. عالقه من ــرده اس ــزار ک ــران برگ از ای
ــاعت  ــل از س ــای تعطی ــز روزه ــه ج ــه روزه ب ــاه هم 1۰ دی م
ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــا ۲۰ ب ــا 14 و 1۶ ت 1۰ ت
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری 

مراجعــه کننــد.

فرهادی، استاد انستیتو فیلم دوحه شد
ــو دومــون کارگــردان مؤلــف فرانســوی  اصغــر فرهــادی، برون
و ریتی پــان مستندســاز خــالق کامبوجیایــی بــه عنــوان 
ــومین  ــدند. س ــاب ش ــه انتخ ــم دوح ــتیتو فیل ــتادان انس اس
ــوی  ــم اول و دوم و از س ــازان فیل ــرای فیلمس ــره ب دوره قم
انســتیتو فیلــم دوحــه از 3 تــا 8 مــارس ۲۰1۷ در دوحــه برگزار 
ــم دوحــه  می شــود. فاطمــه الرماحــی، رئیــس انســتیتو فیل
ــت اســامی  ــن اســتادان گف ــه ای ــالم خوشــامدگویی ب ــا اع ب
ــر  ــه مدی ــه گفت ــود. ب ــالم می ش ــه زودی اع ــتادان ب ــه اس بقی
هنــری ایــن برنامــه، مراحــل انتخــاب ایــن اســتادان پیچیــده 
و دشــوار اســت؛ بــه ویــژه در مــاه مــارس کــه همــه مشــغول 
آمــاده کــردن کارهایشــان بــرای جشــنواره فیلــم کــن هســتند.

شیوه نوشتاری جدید، معترضانه است
ــن  ــه بی ــدی ک ــتاری جدی ــیوه نوش ــد: ش ــد آرام می گوی احم
جوانــان رایــج شــده، بــه نوعــی معترضانــه اســت. ایــن 
نویســنده ادامــه داد: برخــی ایــن شــیوه نوشــتاری را نوشــتار 
معترضانــه می گوینــد و ایــن اعتــراض شــاید بــه دلیــل عاصــی 
بــودن جوان هاســت؛ آن هــا تکلیــف خــود را نمی داننــد، از 
ــوع  ــا در مجم ــی هســتند و این ه ــه عصبان ــواده و از جامع خان
آن هــا  نوشــته های  زمانــی کــه  می شــود.  نوشــته ها   وارد 
را می خوانیــد، نمی دانیــد متأســف شــوید یــا جــور دیگــری بــه 
ایــن مســئله نــگاه کنیــد. جوانــان از دنیــای مجــازی اســتفاده 

درســت نمی کننــد و فضــای خــوب کمتــر ســاخته می شــود.

اخبار کوتاه

ــش  ــم مراک ــنواره فیل ــر زن جش ــن بازیگ ــس بهتری تندی
ــم ســینمایی »رفتــن«  ــه فرشــته حســینی، بازیگــر فیل  ب

ساخته نوید محمودی رسید. 
فیلــم »رفتــن« بــه کارگردانــی نوید محمــودی و نویســندگی 
از 14  و تهیه کنندگــی جمشــید محمــودی کــه یکــی 

فیلــم حاضــر در بخــش رقابتــی جشــنواره 
نهایــت  در  بــود،  مراکــش  بین المللــی 
موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن بازیگــری 
زن ایــن جشــنواره بــرای فرشــته حســینی 

شــد. 
در خالصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده 
ــی،  ــته و نب ــه  فرش ــن«، قص ــت: »رفت اس

قصــه  عشــقی اســت کــه در پیــچ و تــاب رســیدن و 
ــه از  ــقی ک ــه  عش ــود. قص ــم می ش ــار گ ــیدن در غب نرس

رنــج می بینــد.  از معشــوق  غیــر  همه چیــز 
ــی، درد  ــه دوش ــه ب ــت. درد خان ــه  درد اس ــن« قص »رفت

ــرت.  مهاج

رضــا احمــدی، فرشــته حســینی، بهرنــگ علــوی، نازنیــن 
ــوظ  ــهیلی، محف ــینا س ــری، س ــعود میرطاه ــی، مس بیات
نیکــزاد  محمــودی، افشــین اخالقــی، بشــیر احمــد 
ــم  ــب زاده، کاظ ــن صاح ــان، محمدامی ــین بابائی امیرحس
 علیــزاده، نورآقــا احمــدی، رقیــه رضاپــور، مریــم حســینی

رقیــه  مریــم عظیمــی،  زهــرا حســینی، 
ــرودی ــمس لنگ ــزه و ش ــر حم  داوری، یاس

بازیگران این فیلم هستند. 
محصــول  »رفتــن«  ســینمایی  فیلــم 
ــت و در  ــتان اس ــران و افغانس ــترک ای مش

اســت.  تولیــد شــده  ســال ۹۵-۹4 
ــرکت  ــم را ش ــن فیل ــی ای ــش بین الملل پخ
فرانســوی »دریــم لــب« بــه مدیریــت نســرین میرشــب 

بــر عهــده دارد. 
گفتنــی اســت جشــنواره فیلــم مراکــش امســال برنامــه 
ویــژه ای بــرای بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی و بــا حضور 

احمــد کیارســتمی برگــزار کــرد. خبرآنالیــن

جایزه بازیگری جشنواره فیلم مراکش به «رفتن» رسید
رضــا میرکریمــی پــس از تماشــای فیلــم »یتیم خانــه 
ایــران« تاکیــد کــرد ایــن اثــر روشــنگرانه بــه بخشــی 
از تاریــخ ایــران پرداختــه کــه ســال های ســال دربــاره 

آن ســکوت شــده اســت.
 رضــا میرکریمــی، نویســنده و کارگــردان، کــه ۲۰ 

اعضــای  همــه  همــراه  بــه  آذرمــاه 
خانــواده در ســینما آزادی بــه تماشــای 
ایــران« ســاخته  »یتیم خانــه  فیلــم 
ابوالقاســم طالبــی بــا موضــوع قحطی و 
خشکســالی عظیــم ایــران در ســال های 
ــگ اول  ــوران جن ــا 13۰۰ و در ک 1۲۹۵ ت
ــه  ــران ب ــغال ای ــان اش ــی و در زم جهان

دســت قــوای بیگانــه روس و انگلیــس، نشســته بــود 
ــه  ــینمایی این گون ــر س ــن اث ــاره ای ــود را درب ــر خ نظ
گفــت: »یتیم خانــه ایــران« بــه دوره تاریکــی از 
ــه  ــردازد؛ دوره ای کــه جفاکاران تاریــخ کشــورمان می پ
ــت.  ــده اس ــته ش ــار گذاش ــی کن ــای درس از کتاب ه

وی افــزود: تــالش ســازندگان ایــن فیلــم بــه دلیــل 
ــی  ــخ شــایان قدردان ــه تاری ــگاه روشــنگرانه ب ــن ن ای

اســت. 
در  هــم  راعــی  مجتبــی  قبــل  ســال های  البتــه 
بخش هایــی از فیلــم »صنوبــر« بــه خوبــی بــه ایــن 
برهــه تاریخــی پرداختــه بــود؛ ولــی جــا 
ــه  ــانی ک ــزرگ انس ــه ب ــن فاجع دارد ای
در آن بیــش از 4۰ درصــد از جمعیــت 
باختنــد  جــان  مظلومانــه  کشــورمان 
گونه هــای  در  و  گذشــته  از  بیشــتر 
مختلــف هنــری بــرای نســل آینــده بــه 

تصویــر کشــیده شــود. 
میرکریمــی در پایــان عنــوان کــرد: پــس از تماشــای 
ــن ســؤال باقــی  ــرای مخاطــب ای ــا ب ــم و در انته فیل
ــد کــه چــرا ایــن موضــوع مهــم در ســال های  می مان
پــس از انقــالب مــورد بی توجهــی واقــع شــده اســت. 

مهــر

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 
به آقای مرتضی شیخی  بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت آقای مرتضی شیخی  فرزند محمد 

علی  بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع و به کالسه  ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 

۹۵/1۰/۲۲ ساعت۹صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به 

تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده ۷3 ق .آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده  دعوت می 

شود  با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را  اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و 

در  وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و  در صورت عدم 

حضور دادگاه غیابا« رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 14/۷۷ واقع در موسیان  بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷۰۰1۲۲4-13۹۵/۲/۲3 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای اسماعیل موسیانی  فرزند اسداله  در جریان ثبت 

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

1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 13۹۵/1۰/18 

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

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

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 13۹۵/۹/۲۲ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند. می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰۲3۰۰1۰3۲مورخ 13۹۵/۰8/۲۷ آقای ابوالقاسم زارعی شمس 

آبادی   به شماره شناسنامه ۵8۲کدملی 1۲83۹۵۷۹۹1صادره از اصفهان  فرزند حسن  بر ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 134/۷۶متر مربع مفروزی از پالک شماره 1۷ فرعی از ۷۲83- اصلی 

واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۹/۲۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/1۰/۷ 

شماره : ۲8۵۹4 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 1۵1۹۲/18۹8واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام محمد مصور خوراسگانی   فرزند علی  در جریان ثبت است و رای شماره ۶۰۰1 

مورخ 13۹۵/۰۵/1۶ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹۵/1۰/18 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

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

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

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

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

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

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

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹۵/۰۹/۲۲ 

شماره :۲8۶1۲/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا صدیق  دارای شناسنامه شماره ۵-18۰۲81-۰۰۲متولد 13۷۷  به شرح دادخواست به 

کالسه ۹۵ / 8۵۷ ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان مجتبی صدیق  بشناسنامه 3 مورخ 134۹/1/13 در تاریخ13۹۵/8/۲۲ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو  دختر- دو پسر  - مادر – پدر  

که  به شرح ذیل می باشد:  1- علیرضا صدیق فرزند مجتبی به ش ش ۵-۰۰۲18۰۲81 متولد 13۷۷ 

تهران ۲- محمد عرفان صدیق فرزند مجتبی به ش ش ۲۲-۰1۹3۵8-1۲1 متولد 1381  از  صادره 

صادره از گلپایگان 3- مهسا صدیق فرزند مجتبی به ش ش 1-8۷۵88۵-۰۰1 متولد 13۷4 صادره 

از تهران 4- مینا صدیق فرزند مجتبی به ش ش 1-۰۲13۰1-1۲1 متولد 1383 صادره از گلپایگان 

رحمت   -۶ گلپایگان  از  صادره   13۲۲ متولد   ۶ به ش ش  حسن  محمد  فرزند  ابدی  شهربانو   -۵

اله صدیق فرزند محمد صادق به ش ش 4 متولد 1314 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام 

ویا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک   تشریفات مقدماتی درخواست 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 4۷۵/ م الف 

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

آگهی ابالغ 
شماره نامه:۹۵1۰113۶۲۰۲۰۰۹۷1 شماره پرونده:۹4۰۹۹83۶۲۰۲۰1۰38 شماره بایگانی شعبه :۹41۰۵8 

تاریخ تنظیم :۹۵/۹/۹ خواهان ها عزیز اله گیاه دوست آرانی و طاهره گیاه دوست آرانی و جمیل تکیه 

آرانی و تقی گیاه دوست آرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان رضوانیه فروغی و حبیب اله متشکر 

آرانی و قدسیه فروغی و حسین فروغی و عبدالرضا فروغی و محمد فروغی و اداره جهاد کشاورزی 

شهرستان آران و بیدگل و عباس فروغی و حاج محمدمتوسل و مهدیه فروغی به خواسته مطالبه 

ی الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که در تاریخ 

به این شعبه واصل شده است و به علت مجهول  13۹۵/8/۲۵ نظریه اصلی و تکمیلی کارشناسی 

المکان بودن خواندگان رضوانیه فروغی و حبیب اله متشکر آرانی و قدسیه فروغی و حسین فروغی و 

عبدالرضا فروغی و محمد فروغی و عباس فروغی و حاج محمد متوسل و مهدیه فروغی و درخواست 

خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خواندگان رضوانیه فروغی و 

حبیب اله متشکر آرانی و قدسیه فروغی و حسین فروغی و عبدالرضا فروغی و محمد فروغی   و 

عباس فروغی و حاج محمد متوسل و مهدیه فروغی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا 

ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار در این شعبه حاضر شود. 

شماره:۵/۲۲/۹۵/۵۶۹/م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه   آقاجانی  دادخواستی مبنی  امو  پرونده کالسه ۹۵-84۷خواهان فرشته  در خصوص 

طرفیت داود حجتی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/11/1۶ ساعت 

۵/3۰ عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

81۶۵۷۵۶441 شورای حل  پستی  پالک ۵۷ کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی 

اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

شماره: ۲۷۹۰8/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-4۷1خواهان نجمه درودی   دادخواستی مبنی بر:......... به طرفیت 

1- حمید رضا مشبکی ۲- مجتبی اسماعیلی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخه ۹۵/11/18 ساعت 8  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

پستی  ۵۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان  اول 

81۶۵۷۵۶441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  .... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲838۷/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  اصفهانی     رضا کماجیان  محمد  ۹۵-1۵۹۶خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 

بر: مطالبه چک  به طرفیت بابک بابایی    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  مورخه ۹۵/11/۲4 ساعت 8 صبح  

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

سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 

81۶۵۷۵۶441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲8388/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

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

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

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 1۶  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز 

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

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

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

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

دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

 نیست.

1-برابر رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰18۰۰3۰4۲ کالسه پرونده 13۹11144۰۲۰18۰۰11۵4 آقای علی ایروانی 

فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲3۰۶ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  

1۹۰4 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۲۰  اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

۲-برابر رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰18۰۰3۰4۲ کالسه پرونده 13۹11144۰۲۰18۰۰11۵۵ آقای علی ایروانی 

فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲3۰۶ صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

کارگاه به مساحت  1۵۵۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  3۲۰ اصلی واقع در دولت آباد 

بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/۰۹/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/۰۹/۲۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰۵/8۲۶/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۹/۰۲

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : ۹۵1۰1۰۶83۶۵۰۶43۰  شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۶83۶۵۰۰848  شماره بایگانی شعبه: 

۹۵۰۹۶۷  تاریخ تنظیم: 13۹۵/۰۹/۰۹ خواهان/ شاکی جهانگیر رئیسی نافچی دادخواستی به طرفیت 

خوانده/ متهم زهرا السادات حجازی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 

به شعبه ۵ دادگاه خانواده  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حد فاصل 

چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۲ - اتاق شماره ۲۰3 ارجاع و به کالسه 

۹۵۰۹۹8۶83۶۵۰۰848  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/11/۰۲ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده 

است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 

نمایید.  اقدام  به معرفی داور  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا ظرف بیست روز نسبت 

شماره: ۲83۹۷/م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی(   –اسماعیلی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : ۹۵1۰1۰۶83۶1۰۷3۰۵ شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۶83۶1۰۰۹۵۹  شماره بایگانی شعبه: 

رمضان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نظری  زهرا  خواهان   13۹۵/۰۹/۰۹ تنظیم:  تاریخ    ۹۵1۰8۶

محمدی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(  واقع در اصفهان 

خ میر فندرسکی )خ میر( – حد فاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - 

طبقه 4 - اتاق شماره 4۰3 ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶83۶1۰۰۹۵۹   ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 13۹۵/11/۰۲ و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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: ۲84۰4/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر مسلمی امیرانی

تبادل لوایح 
در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی شرکت بیمه رازی با مدیریت عاملی یونس مظلومی تجدید 

نظر خوانده ادیب ساکی به دادنامه شماره 1۲۶۹ مورخه ۹۵/۷/۲۹ مطروحه در پرونده کالسه 44۷/۹۵ 

شعبه 3۲ شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی خطاب به تجدید نظر خوانده 

اقدام  تاریخ نشر آگهی  از  ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز  لوایح و  تبادل  ادیب ساکی جهت 

فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.

شماره: ۲8۰۰۰/ م الف مسئول دفتر شعبه 3۲ شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
شعبه:  بایگانی  شماره   8۹۰۹۹8۰3۵11۰۰۵۷4 پرونده:  شماره   ۹۵1۰1۰۰3۵111۰41۷ ابالغنامه:  شماره 

نام   -۲ مسیح  نام:   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات   13۹۵/۰۹/۰4 تنظیم:  تاریخ   8۹۰۵8۰

المکان در خصوص تجدید نظر  نام پدر: عباسعلی نشانی: مجهول  ایران پور مبارکه 3-  خانوادگی: 

خواهی اصغر محمدی جوزدانی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1۰۹۰/۹۵ صادره از این شعبه، 

به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود. مقتضی است 

حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 

دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال 

پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 

شماره: ۲۷۹۵۰/ م الف

 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان سید مرتضی هاشمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 8۶۲/۹۵ خواهان مصطفی حسین میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير  به طرفیت مهری عیسی پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخ ۹۵/11/4 ساعت 3/3۰  عصر تعیین گردیده است . لذا باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 

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

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه 1۵ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲۷۰۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه 1۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مریم  و  قنبری  محمد  آقای  وکالت  با  روغنی  شهرام  خواهان   ۶۰۶/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 

السادات مدرسی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت مژگان برجیان- پارسا علی مرادی  تقدیم 

لذا   . است  تعیین گردیده    ۶ ساعت   ۹۵/11/4 مورخ   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده ۷3 قانون آئین 

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

پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب –  اول خیابان   سجاد- 

ثانی دادخواست  پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۲۶ مراجعه و نسخه 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲۷۹۶۶/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

نقد دو داستان »قنات زارچ« و »آقای بیتی«

»آنگاه داستان«، فضایی برای تبادل داشته های نویسندگان

«یتیم خانه ایران» از دوره تاریک تاریخ ایران حرف می زند
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اصغر قلندریسرویس ورزش

پهلوانــی  انتخابــی  مســابقات 
زورخانــه ای اســتان اصفهــان بــه 
امــور  اداره  خــوب  میزبانــی 
 ورزش کارگــران اســتان اصفهــان
روز جمعــه 18 آذرمــاه در زورخانــه 
شــد  برگــزار  اصفهــان  باشــگاه کارگــران  ولــی   پوریــای 
و پهلوانــان زورخانــه ای کــه از شــهرهای مختلــف اســتان 
شــرکت کــرده بودنــد، بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد. در ایــن 
ــاده  مســابقات کــه در رشــته های ســنگ )70 کیلوگرمــی( کب
(18 کیلوگرمــی( چــرخ تیــز، چــرخ چمنــی )2 - 3 و 4 
برگــزار شــد )30 کیلــو(  میل گیــری ســنگین  و   میــل( 
ــان ــهرهای کاش ــی از ش ــای مطرح ــدار و تیم ه ــان نام  پهلوان
ــان  ــان و اصفه ــاد، فالورج ــهر، نجف آب ــدگل، زرین ش آران و بی

شرکت داشتند.
    نتایج رقابت ها:

در رشــته ســنگ: خلیــل ســلیمانی، ســید معیــن امین ریــزی 
و صالــح عزیــزی، هــر ســه نفــر از زرین شــهر عناویــن اول تــا 

ســوم را کســب کردنــد.
در کبــاده: نویــد ســید احمدیــان از اصفهــان اول شــد، مجیــد 
گل پیــرا و محمــد فرهمنــد از آران و بیــدگل مشــترکا دوم 
شــدند و ابراهیــم خــداوردی از زرین شــهر مقــام ســوم را بــه 

خــود اختصــاص داد.
ــن  ــان، محس ــهریاری از اصفه ــن ش ــنگین: امی ــل س در می
بــه ترتیــب  از زرین شــهر  علیرضایــی و نبی الــه عابــدی 

عنوان هــای اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.
در دو میــل و ســه میــل: عبــاس فرهنــگ از کاشــان بــه مقــام 

قهرمانــی دســت پیــدا کرد.
در چــرخ تیــز: کریــم درســتی از نجف آبــاد اول، ســعید 
فتوحــی از ذوب آهــن اصفهــان دوم و حســین عابــدی از 

زرین شــهر ســوم شــدند.
ــه نخســت  ــی: حامــد کرمــی از زرین شــهر رتب در چــرخ چمن

را کســب کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت حضــور پیشکســوتان ایــن رشــته ورزشــی 
ســنتی ایرانیــان کــه از اهمیــت ویــژه ای در کشــورمان برخوردار 
اســت، در ایــن مســابقات رونــق خاصــی بــه رقابت هــا 
بخشــیده بــود؛ از جملــه: مرتضــی هاشــمی قهرمــان نامــدار 
ــی، مســعود ملکــی ســرمربی تیــم  ــی بین الملل ــران و مرب ای
ملــی ورزش زورخانــه ای، ســید کمــال ســلطانی دبیــر انجمــن 
ــم  ــان و ابراهی ــه ای باشــگاه کارگــران اصفه ــی و زورخان پهلوان

جمالــی دیگــر پیشکســوت ایــن رشــته ورزشــی.

پیشنهاد تدیف به رسول خادم
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
برگــزاری  روســیه در حاشــیه 
رقابت هــای قهرمانــی جهــان در 
ــزاری  ــنهاد برگ ــت، پیش بوداپس
ــیه  ــای روس ــن تیم ه ــدار بی  دی
ــه رســول  ــان را ب و منتخــب جه
ــوالت  ــرد. جامب ــه ک ــادم ارائ خ
تدیــف، ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد روســیه، در حاشــیه 
برگــزاری رقابت هــای قهرمانــی جهــان در بوداپســت مجارســتان 
ــا رســول خــادم، رئیــس فدراســیون کشــتی ایــران، دیــدار   ب
ــه خــادم پیشــنهاد  و گفت وگــو کــرد. تدیــف در ایــن دیــدار ب
داد پــس از برگــزاری تورنمنــت یاریگیــن در روســیه دیــداری 
ــی کشــتی آزاد روســیه  ــرات اصل ــن نف ــن بهتری  دوســتانه بی
ــان در ایــن کشــور برگــزار شــود. تدیــف  و تیــم منتخــب جه
خواســتار قبــول هدایــت تیــم منتخــب جهان از ســوی رســول 
ــد اســت حســن  ــرد بســیار عالقه من ــوان ک خــادم شــد و عن
ــان  ــب جه ــم منتخ ــران، در تی ــی ای ــی المپیک ــی، طالی یزدان
ــه روی تشــک  ــا در خــاک روســیه ب حضــور داشــته باشــد ت
ــزه  ــده را 10 هــزار دالر و جای ــم برن ــزه تی ــرود. روس هــا جای ب
تیــم بازنــده را نیــز 5 هــزار دالر تعییــن کرده انــد. البتــه خــادم 
در ایــن دیــدار پاســخ قطعــی بــه ایــن درخواســت ســرمربی 
ــدل  ــای رد و ب ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــداد؛ ام ــا ن روس ه
شــده میــان دو طــرف، احتمــال برگــزاری ایــن مســابقه وجود 

دارد.

 برنامه دیدارهای والیبال ایران 

در لیگ جهانی
مرحلــه نهایــی لیــگ جهانــی ســال 2017 بــا حضــور ۶ تیــم از 
7 تــا 11 تیرمــاه ســال ۹۶ در ورزشــگاه فوتبــال کاریتیبــا برگــزار 

می شــود. 
ــل  ــتان، برزی ــم صربس ــی 12 تی ــگ جهان ــک لی ــطح ی در س
ــران، بلژیــک  ــکا، روســیه، ای ــا، لهســتان، آمری فرانســه، ایتالی
آرژانتیــن، بلغارســتان و کانــادا بــا یکدیگــر در گروه هــای 

متفــاوت و در ســه هفتــه مســابقه می دهنــد. 
ــروه D اســت  ــان گ ــی میزب ــگ جهان ــه دوم لی ــران در هفت  ای
تهــران  بــه  بلژیــک  و  آرژانتیــن  تیم هــای صربســتان،  و 
خواهنــد آمــد. ملی پوشــان ایــران در هفتــه نخســت روزهــای 
ــا  ــل، ایتالی ــه مصــاف تیم هــای برزی ــن ب ــارم ژوئ ــا چه دوم ت
و لهســتان در گــروه A می رونــد و در هفتــه دوم ۹ تــا 11 
ژوئــن بــا تیم هــای صربســتان، آرژانتیــن و بلژیــک در گــروه 
ــه  ــران در هفت ــال ای ــی والیب ــم مل ــد. تی ــابقه می ده D مس
 ســوم لیــگ جهانــی ســال 2017 بــا تیم هــای آمریــکا، روســیه 
ــن  ــا 18 ژوئ و لهســتان در گــروه H هم گــروه اســت و از 1۶ ت

بــه مصــاف آنــان مــی رود.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

ــای  ــور در روزه ــال کش ــر فوتب ــگ برت ــیزدهم لی ــه س هفت
پنجشــنبه، جمعــه و شــنبه برگــزار شــد. ایــن هفتــه لیــگ 
ــت  ــپولیس و شکس ــینی پرس ــروزی و صدرنش ــا پی ــر ب برت
اســتقالل دنبــال شــد. امــا مهم تــر از نتایجــی کــه بــه 
ــال  ــطح اول فوتب ــای س ــه رقابت ه ــن هفت ــد ای ــت آم دس
ایــران را بایــد هفتــه رهایــی بازیکنــان و مربیانــی نامیــد کــه 
ــی  ــزارش نگاه ــن گ ــد. در ای ــار بودن ــت فش ــدت تح ــه ش ب
خواهیــم داشــت بــه افــرادی کــه در ایــن هفتــه طعــم رهایی 

ــیدند. را چش
    مهدی طارمی

آقــای گل فصــل گذشــته پرســپولیس و یکــی از مهاجمــان 
ــر  ــدت زی ــه ش ــته ب ــه گذش ــی در دو هفت ــم مل ــوب تی خ
فشــار انتقــادات بــود؛ بــه نوعــی کــه حتــی عــده ای افراطــی 
ــا  ــام شــده اســت. ام ــی تم ــرای طارم ــال ب ــد فوتب می گفتن
 دیــدار بــا پدیــده و گل طارمــی در دقیقــه 20 آن بــازی 
ــم  ــود. مهاج ــا ب ــی قرمزه ــتاره جنوب ــن س ــت ای ــم برائ حک
ــی  ــس از حواش ــل پ ــن فص ــه ای ــپولیس ک ــهری پرس بوش
انتقــال اول فصلــش بــه ترکیــه هنــوز بــه فــرم ایــده آل خــود 
بازنگشــته اســت بــا گلزنــی در مقابــل تیــم مشــهدی حداقل 
بــرای یــک هفتــه رنــگ انتقــادات را بــه خــود نخواهــد دیــد. 
ــه  ــی در هفت ــا گلزن حــاال مهــدی ایــن شــانس را دارد کــه ب
ــه  ــار دیگــر ب ــد ذوب آهــن، ب ــم قدرتمن ــل تی چهاردهــم مقاب

محبــوب قرمزهــا تبدیــل شــود.
    مهرداد محمدی

بازیکــن شــاخص فصــل قبــل راه آهــن در هفته هــای اخیــر 
ــود  ــاده ب ــا نیفت ــپاهان ج ــب س ــد در ترکی ــه بای ــان ک  آنچن
و بــه وضــوح بــا بازیکنــان تیــم جدیــدش هماهنــگ نبــود؛ 

ــه  ــان داد ک ــدی نش ــرداد محم ــیزدهم مه ــه س ــا در هفت ام
ــدارد.  ــم ن ــزی ک ــو و سرشناســش چی ــرادر دوقل او هــم از ب
مهــرداد محمــدی بــا دو گلــی کــه در مقابــل صبــا بــه ثمــر 
رســاند، نه تنهــا خــود را از فشــار انتقــادات خــارج کــرد، 
بــه ناکامی هــای ســپاهان را بــه بهتریــن شــکل پایــان 

ــار دیگــر در کــورس  ــی ب ــا ایــن تیــم پرافتخــار اصفهان داد ت
ــرد. ــرار بگی ــران ق ــگ ای ــینان لی باالنش

    عبدهللا ویسی
مربــی سرشــناس ســپاهان کــه فصــل قبــل در یــک دوران 
رؤیایــی اســتقالل خوزســتان را بــه قهرمانــی رســاند، در ایــن 
ــرار  ــپاهان ق ــواداران س ــادات ه ــد انتق ــغ تن ــر تی ــل زی فص
 داشــت. هــر چنــد تیــم ســپاهان بــه شــدت متحــول شــده 
و بازیکنــان جــوان و جدیــد تیــم احتیــاج بــه زمــان دارنــد تــا 
هماهنــگ شــوند، امــا نــام ســپاهان و افتخــارات ایــن تیــم 
ســطح توقعــات را از ویســی خیلــی بــاال بــرده بــود.در هفتــه 
ســیزدهم ســپاهان باالخــره موفــق شــد نمایشــی را کــه همه 
منتظــر دیدنــش بودنــد، بــه اجــرا بگــذارد و بــا جشــنواره ای 
از گل صبــا را بدرقــه قــم کنــد. حــاال عبــداهللا و شــاگردانش 
حداقــل تــا هفتــه چهاردهــم و دیــدار حســاس مقابــل 

ــد از فشــار افــکار عمومــی دور باشــند. تراکتــور می توانن
    حسین فرکی

یکــی از بازگشــت های بــزرگ هفتــه را حســین فرکــی 
داشــت. او پــس از اســتعفای هفتــه قبــل بــه تمیــش 
ــس  ــایپا پ ــان داد. س ــی پای ــا ناکام ــه هفته ه ــت و ب بازگش
ــه فــرار از بحــران امیــدوار  ــرد را دیــد و ب از ۹ هفتــه رنــگ ب
شــد. ایــن بــرد ســایپا را تــا پلــه ســیزدهم بــاال آورد؛ ضمــن 
ــرای حســین  ــن زودی اتفاقــی ب ــه ای ــد اســت ب اینکــه بعی

ــد. ــی بیفت فرک

هفته سیزدهم لیگ برتر از نگاه کیمیای وطن:

از بند رستگان

مراســم قرعه کشــی رقابت هــای جــام جهانــی تکوانــدو در 
»باکــو« برگــزار شــد و تیــم ملــی ایــران بــا کشــورهای کــره 
جنوبــی، روســیه و ترکیــه در گــروه مــرگ هم گــروه شــد. 

در گــروه دوم نیــز تیم هــای آذربایجــان، بلژیــک و آمریــکا 
حضــور دارنــد. 

بــا انصــراف تیم هــای مکزیــک، ســاحل 
عــاج و اســترالیا، دو تیــم بلژیــک و ترکیــه 
ــا  ــابقات ب ــدند و مس ــا ش ــن آن ه جایگزی
حضــور هفــت تیــم پیگیــری خواهــد شــد. 
رقابت هــا از امــروز دوشــنبه ســاعت ۹ و 30 
دقیقــه صبــح بــه وقــت ایــران بــا مبــارزات 
ــت  ــود و هف ــاز می ش ــی آغ ــه مقدمات مرحل

تیــم در دو گــروه چهــار و ســه تیمــی مبــارزه خواهنــد کــرد 
و در پایــان ایــن رقابت هــا دو تیــم از گــروه اول و دوم بــه 

ــد.  ــدا میکنن ــد راه پی ــه بع مرحل
ــابقات  ــن مس ــال ای ــی و فین ــه نیمه نهای ــای مرحل پیکاره
نیــز سه شــنبه )23 آذرمــاه( از ســاعت 12 و 30 دقیقــه بــه 

ــه  ــر هــر گــروه ب ــران آغــاز می شــود. دو تیــم برت وقــت ای
مرحلــه نیمه نهایــی راه پیــدا می کننــد و قرعــه نیمه نهایــی 
ــن  ــم تعیی ــر تی ــی ه ــه گروه ــج مرحل ــاس نتای ــر اس ب
 می شــود. تیــم اول گــروه یــک بــا تیــم دوم گــروه 2 
و تیــم دوم گــروه یــک بــا تیــم اول گــروه 2 بــرای رســیدن 

بــه مرحلــه فینــال مســابقه می دهنــد. 
یعقوبــی ابوالفضــل  عاشــورزاده،   فــرزان 
بهنــام اســبقی، مســعود حجــی زواره، ســعید 
رجبــی و ســیاوش فخرایــی و مهــدی جاللــی 
ترکیــب تیم  ملــی را در این مســابقات تشــکیل 
ــیب دیدگی  ــه آس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می دهن
ــن  ــی جایگزی ــدی جالل ــبقی، مه ــام اس بهن

وی شــد. 
ــو  ــژن مقانل ــده بی ــر عه ــورمان ب ــی کش ــم  مل ــت تی هدای
)ســرمربی(، علیرضــا نصرآزادانــی )مربــی( و هادی افشــار 
)مربــی بدنســاز( اســت. ایــران در مســابقات جــام جهانــی 

ــی شــد. ــوان نایب قهرمان ــه کســب عن 2015 موفــق ب

تکواندوی ایران در گروه مرگ
ــه  ــدی ارائ ــی جــودو )IJF( قوانیــن جدی فدراســیون جهان
کــرده کــه در مســابقات المپیــک 2020 توکیــو اعمــال 

ــد. ــد ش خواه
 فدراســیون جهانــی جــودو قوانیــن مســابقات ایــن رشــته 
ــن  ــق قوانی ــر داد. طب ــو 2020 را تغیی ــک توکی ــرای المپی ب

ــود و  ــته می ش ــو برداش ــاز یوک ــد امتی جدی
تنهــا وازاری و ایپــون باقــی می ماننــد. البتــه 
ماننــد گذشــته امتیــازات وازاری از مجمــوع 
ــد  ــد آم ــت خواه ــه دس ــو ب ــازات یوک  امتی
امــا در قوانیــن جدیــد دو امتیــاز وازاری 
بــه معنــی ایپــون نخواهــد بــود. همچنیــن 
ــه  ــه 10 ثانی ــه ب ــان وازاری از 15 ثانی مدت زم

ــد.  ــه باقــی می مان ــون 20 ثانی ــی ایپ ــد، ول کاهــش می یاب
در قوانیــن جدیــد ســه اخطــار شــیدو خواهیــم داشــت. در 
قوانیــن قبلــی چهــار اخطــار شــیدو وجــود داشــت. گرفتــن 
پــا یــا شــلوار نیــز ابتــدا بــا شــیدو و ســپس بــا دیســکالیفه 

هانســوکو جریمــه خواهــد شــد.

ــدف از  ــه ه ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی اع ــیون جهان  فدراس
ــردن  ــان تر ک ــن و آس ــدن قوانی ــر ش ــرات بهت ــن تغیی ای
آن هاســت. ضمنــا ایــن قوانیــن باعــث می شــود کــه 
حملــه در مبــارزات افزایــش یابــد. ایــن قوانیــن بــه صورت 
ــرا  ــده اج ــاه آین ــا م ــن آفریق ــابقات اپ ــی در مس آزمایش
می شــود. در ایــن زمــان در صورتــی کــه 
ایــرادی در قوانیــن مشــاهده شــود، تغییرات 

ــد.  ــد ش ــد داده خواه جدی
ــس  ــد پ ــن جدی ــش قوانی ــان آزمای مدت زم
از مســابقات قهرمانــی جهــان 2017 بــه پایان 
می رســد. بعــد از ایــن مســابقات جلســه ای 
بــرای تثبیــت قوانیــن تشــکیل خواهــد 
ــه 4  ــوده ب شــد. زمــان مســابقات مــردان کــه 5 دقیقــه ب
ــن  ــر قوانی ــرای تغیی ــا ب ــد. آنالیزه ــش می یاب ــه کاه دقیق
مســابقات جــودو توســط هیئــت اجرایــی IJF انجــام شــده 
اســت. قوانیــن جدیــد در ســمینار مربیــان و داوران در 

ــه خواهــد شــد. ــه ارائ ــا 8 ژانوی تاریــخ 5 ت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1132/۹5 خواهان سید مهدی علوی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت پرویز کربالیی محمدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹5/11/۹ ساعت 

۹ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

خواهد شد.

شماره: 27۹88/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 843/۹5 خواهان 1- داوود دالل چی 2-راحله دالل چی دادخواستی مبنی 

بر: ............ به طرفیت محمود اقبال   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ ۹5/11/4 

ساعت 18:00  تعیین گردیده است . لذا باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی- چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 27۹07/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  شهاب کیانی  خواهان   752/۹5 پرونده کالسه  در خصوص 

مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  رسول حسینی   میرزایی- سید  علی  سوسن 

۹5/11/3 ساعت 15:30  تعیین گردیده است . با توجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان ، مستندا به 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- چهار راه وکال مجتمع شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 280۹0/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 447/۹5 ش 41 خواهان مهری جمالی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

به طرفیت هادی تقی پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹5/11/2 ساعت 17:30  

، مراتب در  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

خواهد شد.

شماره: 27۹22/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  قپانچی  ناصر  پرونده کالسه ۹51123  خواهان  در خصوص 

علیدوست ماسوله کرامت  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ................. مورخ ۹5/11/2 ساعت 

11 صبح  تعیین گردیده است . با توجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی- چهار 

راه وکال مجتمع شماره )2( شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شماره: 278۹7/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹51122  خواهان ناصر قپانچی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت پروین 

پور محمدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ................. مورخ ۹5/11/2 ساعت 10/30  تعیین 

گردیده است . با توجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی- چهار راه وکال مجتمع 

شماره )2( شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 278۹8/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   12722475۹7 ملی  شماره  دارای  خیادانی  آخوندی  مهدی  آقای 

4۶08/۹5 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین 

ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  تاریخ ۹5/2/۹اقامتگاه  در  بشناسنامه 5  آخوندی خیادانی 

ملی  - ش  خیادانی  آخوندی  مهدی   -1 همسر  و  پسر  فرزند   1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

12722475۹7– فرزند پسر 2- اردگل استکی اورگانی - ش 2028 – همسر متوفی و ال غیر اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 27008/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این  آقای محمد استکی دارای شناسنامه شماره 1488 به شرح دادخواست به کالسه 4755/۹5 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فرنگ استکی اورگانی 

بشناسنامه 10۶5 در تاریخ ۹5/7/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 11 فرزند  به نام ذیل 1- هادی استکی - ش ش 2181 – فرزند  2- محمد زمان 

استکی - ش ش 33 – فرزند 3- محمد استکی - ش ش 1488  – فرزند 4- عباس استکی - ش 

ش 1888 – فرزند 5- پرویز استکی - ش ش 1742  – فرزند ۶- رقیه استکی - ش ش 2181 – 

فرزند 7- مریم استکی - ش ش 2182 – فرزند 8- زهرا استکی اورگانی - ش ش 2331 – فرزند 

۹- فاطمه استکی - ش ش 1487 – فرزند 10- سلطان استکی - ش ش 128۶ – فرزند 11- اقدس 

استکی - ش ش 21 – فرزند و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه 

آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 27578/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر باینکه آقای مهدی سرجوئی فرزند حسام نسبت به سه دانگ از شش دانگ پالک 151۹1/48۹8 

به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت یکی از شهود به تایید دفتر 71 اصفهان رسیده مدعی می 

باشد که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک فوق واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 

نام وی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق سند  به  ۶54438 که در صفحه 542350 

31012- ۹2/۹/24 دفتر 13۶ اصفهان در رهن بانک کشاورزی می باشد معامله دیگری انجام ... به علت 

... سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

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

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 2870۶/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
پالک  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  غالمعلی  فرزند  ترابی  مهدی  آقای  باینکه  نظر 

اصفهان  تایید دفتر 71  به  از شهود  استشهاد محلی که هویت یکی  استناد دو برگ  به   151۹1/48۹8

رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک فوق واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به شماره چاپی ۶54437 که در صفحه 414 دفتر 33 خروجی به نام وی سابقه ثبت و سند صادر 

و تسلیم گردیده و طبق سند 31012- ۹2/۹/24 دفتر 12۶ اصفهان در رهن بانک کشاورزی می باشد 

معامله دیگری انجام ... به علت ... سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 

که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 28707/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مجید کشاورز خوراسگانی فرزند ایرج مالک 4/5 سهم مشاع از نه سهم شش دانگ پالک 

۹333/127 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت  4/5 سهم مشاع از نه سهم شش دانگ پالک مزبور که در 

صفحه 155 دفتر 307 به نام نامبرده ثبت و سند به شماره 71300۹ صادر و تسلیم گردیده است و اعالم 

نموده بعلت جابجائی مفقود شده  و درخواست  صدور سند المثنی نموده  طبق تبصره یک اصالحی ماده 

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

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز 

به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

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

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

 شماره : 28۶52/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹50820  خواهان شهریار ابراهیمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه اجرت و 

دستمزد به طرفیت غالمحسین بیاتی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ ۹5/11/۹ 

ساعت 8/30  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 خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ضمنا خوانده با شاهدین حاضر شود. 

شماره: 27۹27/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹508۶3  خواهان سید مجید سروستان دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت اشرف عنایتی فرزند مسیب تقدیم نموده است و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخ 

۹5/11/۶ ساعت 10/30  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   73 ماده  برابر   ، خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شماره: 27۹32/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹50۹۹70350101331 تاریخ تنظیم: 13۹5/8/25 شماره پرونده: ۹50۹۹803501003۹3 

شماره بایگانی شعبه: ۹50483 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت آقای 

مجتمع گلدیس  آمادگاه  خیابان  اصفهان-  نشانی  به  محمدتقی  فرزند  حسین آبادی  عابدی زاده  رضا 

ورودی 3 طبقه 3 واحد 33۶ خواندگان: 1- آقای محمد ادیب حاجی باقری فرزند محمدعلی 2- خانم 

نشانی  به  همگی  عبدالرسول  فرزند  قنبری  صادق  آقای   -3 قدرت اله  فرزند  نکوآبادی  سلمانی  زهرا 

تأدیه  تأخیر  تأمین خواسته 3- مطالبه خسارت  مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- 

4- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل 

انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت 

آقای رضا عابدی زاده حسن آبادی بطرفیت 1- صادق قنبری 2- محمد ادیب حاجی باقری 3- زهرا 

سلمانی نکو آبادی خواسته مطالبه وجه به مبلغ 234.718.842 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 

۹120/00۹80۹012 مورخ ۹5/4/5 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست 

تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و 

گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت 

دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش 

باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده با توجه به بقا اصول اسناد 

در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا 

به مواد 51۹، 1۹8، 1۹4 آئین دادرسی مدنی و مواد 313، 310، 24۹ قانون تجارت و تبصره الحاقی 

محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلح  تشخیص  مجمع  استسفاریه  و  صدور چک  اصالحی  قانون   2 ماده 

تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 234.718.842 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر 

تأدیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 

وصول  حیطه  به  مدنی  احکام  اجرای  طریق  از  محاسبه  از  پس  اسالمی که  جمهوری  مرکزی  بانک 

درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد و ضمنًا در خصوص درخواست تأمین 

آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته  از قانون  خواسته خواهان دادگاه مستندًا به شرح ماده 108 

به منظور توقیف اموال بالمعارض خواندگان به میزان خواسته صادر و اعالم می نماید قرار صادره بعد از 

ابالغ به خواندگان قابل اجراست و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه می باشد./ی 

شماره:27۹4۹/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان فرزاد حبیبی

دادنامه
کالسه پرونده : 10۹8/۹5 – ۹5/8/25 شماره دادنامه: 1454 تاریخ: ۹5/8/2۹ مرجع رسیدگی: شعبه 

32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر مسائلی نشانی: اصفهان – خیابان شیخ طوسی غربی 

– خیابان حکیم اسدی پالک 103وکیل: محمد مهدی رضیان نشانی: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی – 

خ شیخ مفید- ساختمان شماره 14- طبقه دوم – مؤسسه تحقیقات حقوقی کتیبه خوانده: مهدی کرار 

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

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

دعوی آقای اکبر مسائلی با وکالت محمد مهدی رضیان به طرفیت آقای مهدی کرار به خواسته مطالبه 

مبلغ 200.000.000 ریال وجه یک فقره چک به شماره  1۶0104-۹5/1/28 به عهده بانک ملی به انضمام 

و صدور  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی  مطلق خسارت 

گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 

1۹8، 515، 51۹، 522 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال بابت 

اصل خواسته و 5.205.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ۹5/1/28 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

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

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

شماره: 27۹۹5/ م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹50۹۹7۶83۶101035 تاریخ تنظیم: 13۹5/۶/10 شماره بایگانی شعبه: ۹40۹01 پرونده 

قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   1 شعبه   ۹40۹۹8۶83۶1003۶0 کالسه 

به  اسکندری فرزند فرج اله  الهام عباسی  نهایی شماره ۹50۹۹7۶83۶101035 خواهان: خانم  تصمیم 

فرهنگ کد پستی سمت  بن بست  – کوی شریعت-  دارک- کوی جماران  زینبیه-  اصفهان-  نشانی: 

چپ درب چهارم کرمی رنگ خوانده: آقای میثم علی محمدی فرزند منصور به نشانی: مجهول المکان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه خواسته خانم الهام عباسی اسکندری فرزند 

فرج اله به طرفیت آقای میثم علی محمدی فرزند منصور صدور حکم به الزام زوج به طالق به لحاظ 

تحقق عسر و حرج است خواهان اظهار نموده به موجب سند ازدواج شماره ۶418 دفتر ازدواج شماره 

105 حوزه ثبت اصفهان در تاریخ 13۹2/۶/25 به عقد ازدواج دائم خوانده درآمده است و هنوز باکره است 

و زندگی مشترک زناشویی را شروع ننموده اند ولی بیش از یکسال است وی را بالتکلیف رها نموده و 

مجهول المکان می باشد و هیچگونه اطالعی از خوانده و بستگانش ندارد و تنها آدرس اعالمی از سوی 

وی آدرس مندرج در سند ازدواج است که در آن آدرس شناسائی نگردیده است به لحاظ ترک زندگی 

مشترک از سوی خوانده در عسر و حرج است و به موجب الیحه ثبت شده در پرونده به شماره 1015 

مورخ ۹5/۶/۹ اظهار نموده در قبال بذل کل حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه تقاضای الزام زوج به طالق 

را دارد و شهود خواهان در جلسه دادگاه شهادت بر ترک زندگی مشترک از سوی زوج داده اند و حسب 

تحقیقات دادگاه زوج در آدرس مندرج در سند نکاحیه شناسایی نگردیده است خوانده با وصف ابالغ از 

طریق نشر آگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است با توجه به اظهارات خواهان و شهادت 

شهود و بذل کل حقوق مالی از سوی خواهان در قبال طالق و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ دادگاه 

عسر و حرج زوجه را محقق دانسته از سوی دیگر تالش داور زوجه و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در 

ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده و با توجه به نظر موافق مشاور قضائی و به استناد مواد 113۹ و 

1130 و 1134 قانون مدنی و مواد 2۶ و 27 و 2۹ قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طالق 

صادر و اعالم می گردد خواهان اجازه دارد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق و با اختیارات حاصله از 

ماده 1130 قانون مدنی با انتخاب یکی از انواع طالق خود را مطلقه سازد اعتبار این حکم برای تسلیم به 

دفتر رسمی طالق شش ماه از تاریخ قطعیت رأی می باشد با عنایت به مفاد مواد 31 و 37 قانون حمایت 

خانواده و رعایت جهات شرعی و قانونی حین اجرای صیغه طالق بر عهده سردفتر مجری حکم می باشد 

و در صورت عدم حضور خوانده حین اجرای صیغه طالق سردفتر مجری حکم به نمایندگی از سوی 

دادگاه در خصوص اجرای صیغه طالق اقدام نماید در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه 

با توجه به بذل حقوق مالی به موجب الیحه به شماره ثبت 1015 مورخ 13۹5/۶/۹ دادگاه مواجه با تکلیف 

نیست رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد./ب 

شماره: 2840۶/ م الف رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان عباسعلی عرب پور

قوانین جودو تغییر کرد
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 ایــن یادداشــت برداشــتی از رویدادهــای 
سرویس اجتماعی

شهره باقری

ــران  ــدارس ای ــی از م ــای بعض ــن روزه ای
اســت. بی شــک نــام معلمــان فــداکاری از جملــه معلــم 
ــم  ــا معل ــی ت ــزدی، مریوان ــتانی، ی ــتانی، سیس ــی، لرس خاش
ــا در  ــا و باره ــدزاد و... را باره مدرســه شــین آباد و حســن امی
نام هایــی کــه  شــنیده اید.  یــا  دیــده  رســانه ها  و  اخبــار 
ایثــار  واژگان  واقعــی  معنــای  تداعی کننــده   شنیدنشــان 

و عشق است. 
تاثیرگــذاری ایــن انســان های فرشــته گونه کــه در نقــش 
 معلمانــی دلســوز تولــد یافته انــد تــا قرن هــا روح عالــم 
را ســیراب از سرچشــمه زالل معنویــت خواهــد کــرد. معلمانــی 
بی ادعــا کــه وظیفــه و عشــق را درهــم آمیخته انــد و بــه 
ــل ها  ــت نس ــرای تربی ــان ب ــای ج ــا پ ــمی ت ــر چش دور از ه
ایســتاده اند. بــه قــول ســید یحیــی یثربــی، اســتاد تمام رشــته 
ــر دانشــجویان  ــد ب ــرادی می توانن  فلســفه و کام اســامی، اف
و دانش آمــوزان خــود اثرگــذار باشــند کــه شــخصیت اثرگــذار 
داشــته باشــند؛ یعنــی اخــاق و رفتــار خودشــان درســت باشــد 
و شــاگرد شــیفته اخــاق و رفتارشــان شــود؛ آن وقــت هرچــه 
بــه شــاگرد بگوینــد، بــر دل او می نشــیند؛ اگــر دانش آمــوز یــا 
ــم خوشــش  ــوان معل ــه  عن ــار مــن ب دانشــجو از اخــاق و رفت
نیایــد بدرفتــاری و بددهنــی کنــم، نبایــد بخواهم از مــن بپذیرد 
کــه آدم خوبــی باشــد؛ بنابرایــن اســتاد می توانــد بزرگ تریــن 
اثــر را بــر اخــاق و تربیــت جامعــه داشــته باشــد؛ بــه شــرط 
آنکــه خــودش شــخصیت شایســته ای داشــته باشــد. امــا در 

آن روی ســکه اتفــاق دیگــری در جریــان اســت؛ معلمانــی کــه 
بــه جــای شــاگرد پرسشــگر و شــاداب، دانش آمــوزان غمــزده 
ــکاری  ــوای پنهان ــه در ل ــده ای ک ــر را می پســندند. پدی و فرمانب
و فرافکنــی مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش صــورت 

می گیــرد. 
تــراژدی غم انگیــز تنبیــه بدنــی در مــدارس ایــن روزهــا ســبکی 
جدیــد بــا ظاهــری متفــاوت دارد. هــر از چنــد گاهــی از گوشــه 
 و کنــار شــهر خبــر شــبه تنبیه کــه آثــار مخــرب جســمی 
 و روانــی بســیاری بــه همــراه دارد، بــه گــوش می رســد 

و داستان دلخراش تنبیه بدنی همچنان در جریان است.
    تنبیهاتی نظیر »بشین و پاشو«

مــدل جدیدتــر بــه تمســخر گرفتــن کــودک اســت بــه جهــت 

تفریــح اشــخاصی کــه خــود را هم تــراز بــا اولیــای خــدا 
ــت.«  ــغل انبیاس ــی، ش ــه »معلم ــرا ک ــد؛ چ می دانن

اغلــب خانواده هــا از تــرس طــرد شــدن فرزندشــان در مدرســه 
از ســوی اولیــای آموزشــی از اعتــراض یــا شــکایت صرف نظــر 
ــد  ــی نمی توان ــا مرجع ــخص ی ــچ ش ــه هی ــرا ک ــد؛ زی می کنن
ــی و مدافــع دانش آمــوز پــس از  ــده ســامت روان تضمین کنن

اعتــراض یــا طــرح شــکایت بــه مراجــع قضایــی باشــد. 
ــال در  ــا ح ــته ت ــرورش از گذش ــوزش و پ ــئوالن آم وزرا و مس
واکنــش بــه ایــن قبیــل برخوردهــا اظهــار می کننــد: نبایــد یــک 
ــم داد؛ ضمــن اینکــه  ــه همــه معلمــان تعمی ــورد را ب ــا دو م ی
ــرار  ــرل ق ــت کنت ــان را تح ــه معلم ــار هم ــم رفت ــا نمی توانی م
ــا  ــد ت ــه مــوارد را گــزارش دهن ــد اینگون ــم. خانواده هــا بای دهی

ــال آنچــه  ــا در قب ــم؛ ام ــون رســیدگی کنی ــه و قان ــق وظیف طب
ــم.  ــئولیتی نداری ــچ مس ــا هی ــد، م ــاق می افت ــد از آن اتف بع
متاســفانه اینگونــه رفتارهــای متناقــض ســبب گســتاخ تر 
ــه  ــن نکت ــر ای ــده ذک ــود. نگارن ــی می ش ــراد خاط ــدن اف  ش
را ضــروری می دانــد کــه کلیــه کادر آموزشــی مــدارس بایــد بــه 
دانش آمــوز بــه عنــوان یــک شــخص احتــرام بگذارنــد و همــت 
ــه  و کوشــش خویــش را در جهــت دادن اعمــال دانش آمــوز ب
ــر او صــرف  ــی ب ــرای حکمران ــه ب ــد، ن ســوی پیشــرفت بگذران
نماینــد. بــه یــاد داشــته باشــیم معلــم یــا معاونــی که پیوســته 
در حــال مبــارزه بــر ســر قــدرت اســت و بــه رفتارهایــی چــون 
ــد، بیشــتر باعــث  تحقیــر، ســرزنش و تمســخر دســت می زن
ــوز  ــب دانش آم ــه از جان ــای خصمان ــروز رفتاره ــازی و ب لجب

می شــود.
ــراد  ــکان، اف ــد ام ــد در ح ــئوالن بای ــه مس ــت ک ــی اس  بدیه
ــد  ــت و اســتخدام کنن شایســته و دارای ســامت روان را تربی
ــم  ــه  تخصصــی و مه ــده رســالت حرف ــد از عه ــر بتوانن ــا بهت ت
ــه  آمــوزش و پــرورش برآینــد. دوســت فرهیختــه فرهنگــی ب
خاطــر داشــته باشــید کــه دانش آمــوزان بــا کوله بــاری از 
مشــکات و مســائل خــاص در خانواده شــان بــه امیــد کســب 
دانــش، مهــر، شــرافت و وجــدان ســاعاتی را بــه آغــوش شــما 
پنــاه می آورنــد. مشــکاتی مگــو کــه تنهــا در نگاهشــان نهفتــه 
اســت. کمــی بــه احساســات دانش آموزتــان )خــود شــما هــم 
ایــن ســنین را پشــت ســر گذاشــته اید( توجــه کنیــد. بــه یــاد 

داشــته باشــید کــه شــما هــم »پــدر یــا مــادر« هســتید.

شبه تنبیه، تراژدی غم انگیز بعضی مدارس

تشریح وضعیت شهریه مدارس غیردولتی 

در سال آینده
مـــدارس  ســـازمان  رئیـــس 
ــده  ــال آین ــت: س ــی گف غیردولت
مــدارس  از  بعضـــی  شــهریه 
نســبت بــه شــرایط و نــرخ تــورم 
ــرد  ــه گ ــد. مرضی ــش می یاب افزای
ــهریه  ــوی ش ــن الگ ــاره تعیی درب
گفــت: اخیــرا جلســاتی را بــا 
کارشناســان و مؤسســان مــدارس غیردولتــی در رابطــه بــا تعیین 
الگــوی شــهریه برگــزار کرده ایــم. وی ادامــه داد: پیــش از آغــاز 
هــر ســال تحصیلــی، کارگــروه تخصصــی بــرای تعییــن الگــوی 
شــهریه تشــکیل می شــود؛ اگــر ایــرادات و اشــکاالتی از ســوی 
کارشناســان و مؤسســان اعــام شــده باشــد، بررســی و اصــاح 
ــتند  ــف هس ــان موظ ــاله مؤسس ــر س ــزود: ه ــود. وی اف می ش
ــد. وی  ــه روز کنن ــاری ب ــا خوداظه ــود را ب ــدارس خ ــات م اطاع
ــط  ــات توس ــال اطاع ــان س ــا پای ــم ت ــرد: امیدواری ــح ک تصری
مؤسســان وارد شــود تــا کنتــرل و بررســی ها توســط کارشناســان 
مــا انجــام گیــرد. گــرد دربــاره افزایــش شــهریه نیــز بیــان کــرد: 
در بعضــی مــدارس افزایــش شــهریه نخواهیــم داشــت. در 
بعضــی دیگــر متناســب با شــرایط و نــرخ تــورم افزایــش می دهیم. 
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش تأکیــد کــرد: امیدواریــم 
بتوانیــم زودتــر بــه ســمت اجــرای بندهــای حمایتــی برویــم تــا 

کمترین افزایش شهریه را داشته باشیم.

 اولتیماتوم نظام پزشکی 

به بیمه های تکمیلی
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی دربــاره خطــر لغــو 
ــی  ــای تکمیل ــا بیمه ه ــی ب ــتان های خصوص ــرارداد بیمارس ق
هشــدار داد و گفــت: در حــال حاضــر چندیــن مــاه اســت کــه 
بیمه هــای  از  را  مطالباتشــان  خصوصــی  بیمارســتان های 
تکمیلــی و بازرگانــی دریافــت نکرده انــد و ایــن موضــوع 
باعــث شــده بعضــی بیمارســتان ها در معــرض ورشکســتگی 
ــن  ــق آخری ــزود: طب ــی اف ــا زال ــر علیرض ــد. دکت ــرار گیرن ق
 بررســی هایی کــه در نیمــه بهــار امســال انجــام داده ایــم
متاســفانه حجــم مطالبــات بیمارســتان های درجــه یــک 
ــان  ــارد توم ــر 350 میلی ــغ ب ــران بال ــط در ته ــی، فق خصوص
اســت. البتــه در ایــن مطالبــات اســناد بیــن  راهــی موجــود و 
کســورات را محاســبه نکرده ایــم. وی بــا بیــان اینکــه موضــوع 
ــرارداد بیمارســتان های خصوصــی  ــد نشــدن ق ــا تمدی ــو ی لغ
ــرای  ــزی ب ــا پیــش از هــر چی ــی،  قطع ــا بیمه هــای تکملیل ب
ــرای  ــی ب ــت: از طرف ــد، گف ــاد می کن ــکل ایج ــاران مش بیم
خــود ســازمان های بیمه گــر نیــز منجــر بــه ریــزش مشــتری 
ــده  ــه ش ــم ک ــتری مداری ه ــرای مش ــن ب ــود. بنابرای می ش

بایــد بــه تعهداتشــان عمــل کننــد. 

اخبار کوتاه

جدیدترین آمار از ازدواج کودکان در ایران
17 درصــد از ازدواج هــای کشــور 
مربــوط بــه ازدواج دختــران زیــر 
ــن در  ــوده و همچنی ــال ب 18 س
ســال 94 بیــش از 5 درصــد 
ازدواج هــا در ســنین کمتــر از 15 
ســالگی ثبــت شــده اســت؛ این 
در حالــی اســت کــه ایــن آمــار 
ــت.  ــی اس ــده در دوران کودک ــای ثبت ش ــار ازدواج ه ــا آم تنه
زهــرا کهــرام، دبیــر ســمینار ازدواج کــودکان در مناطــق حاشــیه 
کــه عصــر روز گذشــته در دانشــگاه علــم و صنعــت بــا حضــور 
فعــاالن اجتماعــی، حقوقــی، دانشــگاهی و ... برگــزار شــد، بــا 
ــی)ع(  ــام عل ــجویی ام ــداد دانش ــت ام ــه جمعی ــان آنک بی
پژوهشــی را درخصــوص عوامــل و پیامدهــای ازدواج کــودکان 
ــف  ــوام مختل ــان اق ــور در می ــیه ای کش ــای حاش در محله ه
انجــام داده، اظهــار کــرد: از ســال 92 ســمینارهای تخصصــی 
ــی همچــون  ــای مختلف ــی)ع( در زمینه ه ــام عل ــت ام جمعی
 کــودکان کار و خیابــان، اعتیــاد کــودک و ... برگــزار شــد 
ــال  ــوان فع ــه عن ــا ب ــه م ــر از مســائلی ک ــی دیگ ــروز یک و ام
اجتماعــی هــر روز بــا آن درگیــر هســتیم و نبایــد در مقابــل آن 
ســکوت کنیــم، مســئله نگران کننــده و تلــخ »ازدواج کــودک« 

در کشور است.

۵۷ درصد از دانشجویان کشور، دختر هستند
الهــه حجــازی، مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ــه پژوه ــان و عرص ــت زن در نشس
حــوزه زنــان در وزارت علــوم چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
ــو  ــزار و 481 زن عض ــر 18 ه ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف اس
هیئــت علمــی وزارت علــوم، وزارت بهداشــت و پژوهشــکده ها 
ــداد 350 اســتاد زن، 1404 دانشــیار  ــن تع ــه از ای  هســتند ک

و 8 هزار و 352 استادیار زن هستند. 
اعضــای  درصــد   24 مجمــوع  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــان در  ــداد زن ــرد: تع ــد ک ــتند، تاکی ــی زن هس ــت علم هیئ
 جایــگاه هیئــت علمــی تناســبی بــا تعــداد دانشــجویان 

و دانش آموختگان زن ندارد. 
مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده ادامــه داد: 0.۶ 
ــی  ــکی و مهندس ــوم پزش ــته های عل ــاالت در رش ــد مق درص
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــام می ش ــان انج ــط زن توس
مدیریــت یــک دانشــگاه دولتــی و ســه موسســه غیرانتفاعــی 

ــان اســت.  ــر عهــده زن دختــران ب
حجــازی تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی 57 درصد دانشــجویان 
زن  دانش آموختــگان کشــور  درصــد   44 و  مقاطــع  کل 
هســتند. وی تاکیــد کــرد: بــا وجــود تعــداد زیــاد دانشــجویان 
پژوهشــگران  تعــداد  همچنــان  زن،  دانش آموختــگان  و 
ــه  ــا 4 مجل ــت و تنه ــم اس ــی زن ک ــت علم ــای هیئ و اعض

ــم. ــان داری ــی زن تخصص

اخبار کوتاه

رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا 
متاســفانه  مجــازی گفــت:  دوســتی های  درخصــوص 
هــر  بــه  اجتماعــی  کاربــران شــبکه های  از  بســیاری 
ــد. ســرهنگ  ــت می دهن درخواســت دوســتی پاســخ مثب

اینکــه  بیــان  بــا  نیک نفــس  علــی  دوم 
ــتر  ــران در بس ــه کارب ــه ای ک ــن نکت مهم تری
ــد  ــت کنن ــد رعای ــی بای ــبکه های اجتماع ش
ــار کــرد:  محدودســازی دوستی هاســت، اظه
چــرا کــه بســیاری از اســامی و عکس هــای 
ــی  ــی، جعل ــبکه های اجتماع ــود در ش موج
درخصــوص  حتــی  و  اســت  ســرقتی  و 

ــتند.  ــادق نیس ــز ص ــود نی ــیت خ جنس
ــرورت دارد  ــوع، ض ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
کاربــران بــه هــر درخواســت دوســتی پاســخ مثبــت 
ندهنــد و بــرای هــر کســی درخواســت دوســتی نفرســتند. 
نیک نفــس ادامــه داد: برخــی کاربــران فکــر می کننــد 

ــره دوســتان آن هــا در شــبکه های اجتماعــی  هــر چــه دای
گســترده تر باشــد، بهتــر دیــده و شــناخته می شــوند. 
ایــن امــر اشــتباه اســت؛ ایــن شــناخته شــدن بــرای کاربــر 
چــه ســودی دارد؟ در حالی کــه تهدیــدات و زیان هــای 
ایــن امــر بســیار بیشــتر از منفعت هــای 
ــح  ــس تصری ــرهنگ نیک نف ــت. س آن اس
کــرد: لــذا کاربــران در پاســخ بــه درخواســت 
ــا  ــد بســیار مراقــب باشــند ت دوســتی ها بای
ــوند.  ــار نش ــایبری گرفت ــان س در دام مجرم
ــانی  ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــاس گ ــر اس ب
 پلیــس فتــا، رئیــس مرکــز تشــخیص 
ــان گفــت: پلیــس  ــا ناجــا در پای و پیشــگیری پلیــس فت
فتــا از کلیــه کاربــران می خواهــد در صــورت مواجهــه 
ــا  ــس فت ــق ســایت پلی ــوارد مشــکوک، آن را از طری ــا م ب
بــه آدرس Cyberpolice.ir لینــک ثبــت گزارش هــای 

ــد. ــام کنن ــا اع ــس فت ــه پلی ــی ب مردم

رئیــس مرکــز صــدور گواهینامــه پلیــس راهــور ناجــا اعــام 
ــور ــد کنک ــه زودی مانن ــی ب ــه رانندگ ــون گواهینام ــرد: آزم  ک
متمرکــز و مکانیــزه می شــود و امــکان تقلــب در آن بــه 
حداقــل می رســد. ســرهنگ هویــدا تــزار دربــاره متمرکزشــدن 

گفــت:  رانندگــی  گواهینامه هــای  آزمــون 
تغییــر شــیوه آزمــون گواهینامه هــا در دســت 
ــورت  ــه ص ــا ب ــا آزمون ه ــت ت ــی اس کارشناس
مکانیــزه و همچنیــن در محلــی خــارج از 

آموزشــگاه ها برگــزار شــوند.
ــی  ــه زودی بررس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
نزدیــک  آینــده  در  و  نهایــی  طــرح  ایــن 

ــه ایــن ترتیــب محــل  اجرایــی خواهــد شــد، توضیــح داد: ب
ــکل  ــن ش ــوند؛ بدی ــدا می ش ــا ج ــل آزمون ه ــوزش از مح آم
ــط در  ــد و فق ــه می کن ــگاه مراجع ــه آموزش ــی ب ــه متقاض ک
آموزشــگاه آمــوزش می بینــد و پــس از طــی دوره آموزشــی 
ــگاه  ــا آموزش ــو ب ــاط هنرج ــوزش، ارتب ــی آم ــدور گواه و ص

قطــع و آزمون هــا بــه صــورت مکانیــزه و تحــت وب در محــل 
ــر از آموزشــگاه برگــزار می شــوند. رئیــس مرکــز  دیگــری غی
ــان  ــا بی ــن ب ــا همچنی ــور ناج ــس راه ــه پلی صــدور گواهینام
ــخت تر  ــی س ــه رانندگ ــت گواهینام ــای دریاف ــه آزمون ه اینک
می شــوند، گفــت: در ایــن حالــت امــکان 
تقلــب بــه حداقــل می رســد. البتــه اگــر 
کســی آمادگــی داشــته باشــد و مطالعــه 
کافــی انجــام دهــد، نبایــد نگــران باشــد؛ 
ــه  ــاب آیین نام ــام ســؤاالت از کت ــه تم ــرا ک چ
طراحــی شــده اند. ســرهنگ تــزار تصریــح 
دیگــر  آزمون هــا  مکانیزه شــدن  بــا  کــرد: 
ــدارد  ــی ن ــل و تصرف ــون دخ ــه آزم ــانی در نتیج ــروی انس نی
و سیســتم، قبولــی یــا مــردودی متقاضــی را اعــام می کنــد 
و بدیــن ترتیــب هــر سیســتم بــرای هــر متقاضــی ســؤاالت 
ــه صــورت رنــدوم تولیــد می کنــد و متقاضــی 20  متفاوتــی ب
ــرای پاســخگویی ســؤاالت، زمــان خواهــد داشــت. دقیقــه ب

توصیه به کاربران شبکه های اجتماعی:

دوستی های مجازی خود را محدود کنیم

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا:

آزمون گواهینامه رانندگی سخت تر می شود

حتما بخوانید!
آزمون گواهینامه رانندگی سخت تر می شود

دادنامه
شماره دادنامه: 950997۶83۶۶01043 تاریخ تنظیم: 1395/۶/4 شماره پرونده: 940998۶83۶۶005۶1 

خانواده  دادگاه   ۶ شعبه   940998۶83۶۶005۶1 پرونده کاسه:  شماره   941015 شعبه:  بایگانی  شماره 

حمیدی  فهیمه  خانم  خواهان:  شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره  

فرزند احمد به نشانی: اصفهان- خ مدرس خ ضابط زاده جنب مسجد مسلم ابن عقیل بن بست گلنار 

امین  ضم  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  امیرخان  فرزند  عباسی  حمید  آقای  خوانده:   114 پاک 

گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

مقیم  و  افغانستان  تبعه کشور  احمد  فرزند  حمیدی  فهیمه  خانم  دادگاه  می نماید.رأی  رأی  صدور  به 

آقای  خوانده  با   1383/8/1 متولد  امیرحسین  بنام  خود  مشترک  فرزند  امین  ضم  تقاضای  اصفهان 

را به  را نموده ولکن دعوی خود  افغانستان است  نیز تبعه کشور  حمید عباسی فرزند امیرخان که وی 

صدور حکم حضانت فرزندش تغییر داده و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده که وقت دادرسی از 

ننموده  ارسال  و الیحه ای  دادرسی حاضر نشده  اباغ ولکن وی در جلسه  به خوانده  آگهی  طریق نشر 

از  اصفهان حکایت  عمومی حقوقی  دادگاه   25 در شعبه  1840-91/10/30 صادره  دادنامه شماره  است 

من  نزد  مشترکمان  فرزند  تاکنون  از طاق  قبل  زمان  از  داشته  اظهار  خواهان  دارد.  طرفین  بین  طاق 

حکم  طبق  حالی که  در  دارم  را  خوانده  به  دسترسی  عدم  بلحاظ  وی  حضانت  حکم  خواستار  و  بوده 

نظریه  ماحظه  و  مراتب  به  نظر  دادگاه  لکن  است  تعلق گرفته  پدر  به  حضانت  طاق  فوق الذکر ضمن 

و  حضانت  در  مانع  وجود  عدم  و  خوانده  به  دسترسی  و  حضور  عدم  بلحاظ  قضایی  محترم  مشاور 

نگهداری فرزند توسط مادر و مستندًا به ماده 11۶9 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند مشترک بنام 

امیرحسین متولد 83/8/1 توسط خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 

 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی

 است./ع 

شماره: 27921/ م الف رئیس شعبه ۶ دادگاه خانواده اصفهان – شعرباف زاده

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350۶00125 تاریخ تنظیم: 1395/1/24 شماره پرونده: 9409980350۶00984 

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۶ شعبه   940998350۶00984 پرونده کاسه:   941100 شعبه:  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350۶00125 خواهان: خانم زهرا حسن زاده واسوکائی 

فرزند علی به نشانی: اصفهان- ترمینال کاوه- انبار گیتی پیما – پ 5 همراه 09338۶5297۶ خوانده: 

آقای پرویز ربیع زاده به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 

را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  تأدیه  تأخیر  مطالبه خسارت   -3 بابت.. 

زهرا حسن  خانم  دعوی  در خصوص  دادگاه  می نماید.رأی  رأی  به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعام 

زاده واسوکائی فرزند علی بطرفیت آقای پرویز ربیع زاده فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ 380.000.000 

ریال وجه 19 بسته روسری شالی بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به جامع محتویات 

پرونده و محتویات پرونده کاسه 9214۶5 شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان که مقدار 19 بسته 

امتناع و به موجب دادنامه شماره ۶88-1393/۶/1۶ و  از استرداد آن  روسری تحویل خوانده شده و 

دادنامه شماره 373-1394/3/2 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر اصفهان به اتهام خیانت در امانت 

نسبت به آن به تحمل حبس محکوم و دستور جلب وی جهت اجرای حکم صادر شده و خوانده با وصف 

اباغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی 

ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندًا به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و 

ماده 2۶5 قانون مدنی و ماده 198- 515-519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 

مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه و نیز 

پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 1394/10/2 تا هنگام پرداخت 

با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعام و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد 

در حق خواهان محکوم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

اصفهان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  همین   در 

می باشد.

شماره: 27920/ م الف رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی

دادنامه
شورای  ششم  شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/8/19 1410تاریخ:  دادنامه:  شماره   415/95 پرونده:  کاسه 

خیابان  بنشانی:  محسن  سید  فرزند  صادقی  مدرس  سیدامیرحسین  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل 

نشانی:  اکسین  اندیش  جهان  شرکت   -1 خواندگان:  انقاب  مجتمع   – سپه  بانک  جنب  عبدالرزاق- 

مجهول المکان 2- صادق باباخانی نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 

مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای سیدامیرحسین مدرس صادقی به طرفیت شرکت جهان اندیش اکسین و آقای 

صادق باباخانی به خواسته مطالبه مبلغ 185.000.000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 95۶473-

به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  شهر  بانک  عهده  به   95/2/27-95۶495 و   95/2/27

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 

این که  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  ظهور  محال علیه که 

خواندگان علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت و 198، 515، 

519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 185.000.000 ریال 

بابت اصل خواسته 2.855.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/2/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 

20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. چک شماره 495 

بمبلغ 1۶0.000.000 ریال و 473 بمبلغ 25.000.000 ریال

 شماره: 279۶5/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 872/95 شماره دادنامه: 1422تاریخ: 95/8/19 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره نشانی: چهارباغ باال – مجتمع 

زینبیه – عاشق اصفهانی  باران – طبقه 5 – واحد 35 خواندگان: 1- مهران قاسمی قاسموند نشانی: 

شرقی – 200 متری بعد از تاالر الله 2- ذبیح اله مرادی اسکندری نشانی مجهول المکان با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم نرگس صادق قهساره بوکالت از بانک مهر 

اقتصاد به طرفیت آقایان مهران قاسمی قاسموند و ذبیح  اله مرادی اسکندری به خواسته مطالبه مبلغ 

105.921.259 ریال وجه یکفقره چک به شماره 501018-95/4/8 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 

بخشی از مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت 

به پرداخت مبلغ  بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی  آ.د.م حکم  قانون  و 198، 515، 519، 522 

105.921.259 ریال بابت اصل خواسته 3.۶93.030 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/4/8( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از  اباغ قابل واخواهی 

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

می باشد.

شماره: 27957/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 870/95 شماره دادنامه: 1423تاریخ: 95/8/19 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره نشانی: چهارباغ باال – مجتمع 

باران – طبقه 5 – واحد 35 خواندگان: 1- میثم خضری 2- مراد خضری هردو نفر مجهول المکان با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم نرگس صادق قهساره بوکالت از بانک مهر 

اقتصاد به طرفیت آقایان میثم و مراد خضری به خواسته مطالبه مبلغ 13۶.931.233 ریال وجه یکفقره 

چک به شماره 7504۶9-95/4/27 به عهده بانک ملی شعبه مدرس به انضمام بخشی از مطلق خسارت 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم  و  پرونده  به محتویات  با توجه  قانونی 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و این که خواندگان علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت 

به پرداخت مبلغ  بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی  آ.د.م حکم  قانون  و 198، 515، 519، 522 

13۶.931.233 ریال بابت اصل خواسته 4.488.280 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/4/27( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

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

می باشد.

شماره: 279۶0/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۶۶2/95شماره دادنامه: 1380تاریخ: 95/8/19 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره نشانی: چهارباغ باال – مجتمع 

باران – طبقه 5 – واحد 35 خواندگان: 1- عبداله صابری فرزند عبداله  2- رمضان شهربازی  هردو 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی  نفر مجهول المکان 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم نرگس 

صادق قهساره بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقای عبداله صابری و رمضان شهربازی  به خواسته 

مطالبه مبلغ 32/514/523 ریال وجه یکفقره چک به شماره های 258974-95/1/28 به عهده بانک 

ملی به انضمام بخشی از مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی 

در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 

دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا 

آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به مواد 313و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 

بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 32/514/523 ریال بابت اصل خواسته 1/371/430ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 

)95/1/28( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 27959/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-1570خواهان نجف قلی خلیلی     دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 

سند   به طرفیت میاد آرمان     تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/24 

ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 مجتمع شورای 

حل اختاف اصفهان – شعبه  13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 27989/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۶0/95خواهان مختار عباسی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 27/000/000 

برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مالمیر  حاتم  طرفیت  به  خسارات   مطلق  انضمام  به  ریال 

روز............. مورخ 95/11/20ساعت 4 عصر 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 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: 2793۶/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980352400384شماره  پرونده:  9510100352410543شماره  اباغیه:  شماره 

آقای  مدیریت  با  اصفهان  استان  بانک  پست  /شاکی  خواهان   1395/09/12 تنظیم:  تاریخ   950497

و  شمس  مرضیه  و  رباط  شیخ  عیدی  مریم  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امیریان   بهزاد 

احسان سلیمانی نوکابادی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بابت....   وجه 

شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  24دادگاه  شعبه 

به کاسه   و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 

9509980352400384ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/17 و ساعت 08:00تعیین 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 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: 27934/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم 

آگهی ابالغ
 930194 شعبه:  بایگانی  93099803501001۶9شماره  پرونده:  9510100350108011شماره  اباغیه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 1395/09/11 خواهان /شاکی سید مهرداد موسوی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

رسول ملکی   به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و استرداد مال )منقول(   تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 

اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه  93099803501001۶9ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/18 

و ساعت 12:00تعیین 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 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: 27945/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350500747شماره  پرونده:  9510100350509042شماره  اباغنامه:  شماره 

9508۶7 تاریخ تنظیم: 1395/09/11 خواهان /شاکی مرتضی نوری    دادخواستی به طرفیت خوانده / 

متهم بهزاد طالبی و مجتبی هادیان    به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 14۶ و 147 

قانون اجرای احکام مدنی(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 

به کاسه  و  ارجاع  اتاق شماره 105  اصفهان- طبقه یک   استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان 

9509980350500747 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/20 و ساعت 08:00تعیین 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 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: 27923/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350500748شماره  پرونده:  شماره   9510100350509045 اباغنامه:  شماره 

1395/09/11 خواهان /شاکی مینو  نوری    دادخواستی به طرفیت خوانده /  9508۶8 تاریخ تنظیم: 

متهم بهزاد طالبی و مجتبی هادیان    به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 14۶ و 147 

قانون اجرای احکام مدنی(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 

به کاسه  و  ارجاع  اتاق شماره 105  اصفهان- طبقه یک   استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان 

9509980350500748 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/20 و ساعت 08:30تعیین 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 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: 27925/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  اصفهانی  نصر  علیرضا  پرونده کاسه 1533/95 خواهان  در خصوص 

طرفیت 1- خانباز نوروزی 2- فرامرز کرمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ........... مورخ 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است  تعیین گردیده  95/11/4 ساعت 10/30 

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 آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27972/م الف

 مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
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-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

توجه:
 مطالب منت�� شده

 در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ارائــه ســرویس های پهنــای بانــد ارتباطــی شــرکت های بــزرگ یکــی از خدمــات 
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اســت. 

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن بخــش بــا مهنــدس مســعود داوری کارشــناس 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــده ش ــروش عم ــی ف ــئول هماهنگ مس

گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.

  سرویس اینترنت تجاری
تفــاوت اصلــی ســرویس اینترنــت تجــاری بــا اینترنــت خانگــی در ایــن اســت 

کــه ســرویس تجــاری، یــک ســرویس متقــارن اســت. 
شــما وقتــی از ســرویس اینترنــت پرســرعت اســتفاده می کنیــد بــر اســاس نــوع 
محتوایــی و شــرایطی کــه اســتفاده می کنیــد، از شــبکه بیشــتر اطالعــات دریافت 
می کنیــد یــا بــه عبارتــی بیشــتر اطالعــات را دانلــود می کنیــد. بنابرایــن پهنــای 

بانــدی کــه بــرای دانلــود اطالعــات احتیــاج داریــد، بیشــتر اســت.
 ســرویس اینترنــت پرســرعت یــک ســرویس نامتقــارن و ســرویس اینترنــت 
ــود  ــود و دانل ــد آپل ــای بان ــی پهن ــارن اســت؛ یعن ــک ســرویس متق تجــاری، ی

ــر اســت. اطالعــات در آن براب

    مشتریان سرویس اینترنت تجاری
اینترنــت تجــاری، شــرکت های توزیع کننــده  عمــده مشــتریان ســرویس 
ــد عمــده ــای بان ــا دریافــت پهن ــن شــرکت ها ب ــت پرســرعت هســتند. ای  اینترن

آن را به صورت خرده فروشی به مشتریان خود عرضه می کنند.

    ارتباط
قاعدتــا نــوع برخــورد مــا بــا ایــن مشــتریان متفــاوت اســت و نــگاه ویــژه ای بــه 

ایــن نــوع مشــتریان خــود داریــم.
ــاز  ــه نی ــم ک ــه می کنی ــه شــرکت هایی ارائ ــت تجــاری را ب ــا ســرویس اینترن  م
بــه پهنــای بانــد بــاال دارنــد. ایــن نــوع شــرکت ها بــا توجــه بــه نیــاز خــود بــه 
جــای اینکــه بــه صــورت خــرد خریــد بکننــد اینترنــت را بــه صــورت عمــده بــا 
ــد و در  ــت می کنن ــت را دریاف ــا 150 مگابای ــت ت ــاالی 20 مگابای ــد ب ــای بان پهن

ــد. ــرار می دهن ــود ق ــف خ ــای مختل ــار بخش ه اختی

سم�ت دوم(
ها�ن )�ق

ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب �نرو�ش عمده �ش

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خبر داد:

تأمین نیاز محصوالت فوالدی بازارهای داخلی

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریکیمیای وطن

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در هشــت ماهــه ســال جــاری هماننــد ســنوات قبــل 
 بــا رویکــرد توســعه متــوازن، رونــد رو بــه رشــد تولیــد و فــروش خــود را حفــظ کــرد 
و توانســت بــا فــروش و ثبــت ســفارش 4 میلیــون و 450 هــزار تــن محصــول نســبت 
ــد 32  ــن( رش ــزار ت ــون و 375 ه ــل )3 میلی ــال قب ــابه س ــدت مش ــرد م ــه عملک ب

درصــدی را در مســیر تأمیــن نیــاز مشــتریان خــود بــه ثبــت برســاند. 
ــوص  ــن خص ــه، در ای ــوالد مبارک ــی ف ــروش و بازاریاب ــاون ف ــری، مع ــود اکب محم
ــتریان  ــتر مش ــه بیش ــدی هرچ ــتای رضایتمن ــه در راس ــد ک ــن گام بلن ــد: ای می گوی
ــزان ســفارش های  ــه کــه می ــی صــورت گرفت ــی برداشــته شــده اســت، در حال داخل
ــادل 3  ــل مع ــازار داخ ــل در ب ــرای تحوی ــال ب ــاه امس ــان آبان م ــا پای ــده ت ثبت ش
میلیــون و 600 هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه میــزان مــدت مشــابه ســال قبــل )2 

ــادل 58 درصــد رشــد داشــته اســت. ــن( مع ــزار ت ــون و 283 ه میلی
تأمین هرچه بیشتر نیاز بازار داخلی

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســال جــاری رویکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه بــر مبنــای 
ــازار داخلــی برنامه ریــزی شــده اســت، تصریــح کــرد:  ــاز ب تأمیــن هرچــه بیشــتر نی
در ســال جــاری بــرای بــازار خــارج معــادل 850 هــزار تــن محصــول ثبــت ســفارش 
ــزان ســفارش ثبت شــده در مــدت مشــابه ســال گذشــته  ــه می ــه نســبت ب شــده ک
)یــک میلیــون و 95 هــزار تــن( کاهــش 23 درصــدی را نشــان می دهــد کــه ایــن 

امــر گویــای حمایــت فــوالد مبارکــه از صنایــع پاییــن دســتی داخلــی اســت.
تنوع محصوالت

معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تنــوع 

محصــوالت در ســبد فــروش شــرکت فــوالد مبارکــه مشــتمل بــر انــواع محصــوالت 
ــده  ــروش محقق ش ــش دار از کل ف ــرد و پوش ــرم، س ــای گ ــلب، ورق ه ــل اس از قبی
در هشــت ماهــه ســال جــاری، حــدود 9 درصــد آن مربــوط بــه اســلب، 65 درصــد 
مربــوط بــه محصــوالت گــرم، 18 درصــد مربــوط بــه محصــوالت ســرد و 5 درصــد هــم 

مربــوط بــه محصــوالت پوشــش دار اســت.
تغییر تقاضا در بازار داخلی

ــور  ــه منظ ــی و ب ــازار داخل ــا در ب ــر تقاض ــه تغیی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــری تصری اکب
ــه  ــی ب ــب محصــوالت صادرات ــن بخــش ســعی شــده ترکی ــاز ای ــه نی پاســخگویی ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــری دارد؛ ب ــی کمت ــاز داخل ــه نی ــل شــود ک ــی متمای ســمت کاالهای
ــت  ــادرات ثب ــرای ص ــلب ب ــن اس ــزار ت ــر 250 ه ــزون ب ــون اف ــاری تاکن ــال ج در س

ــت. ــده اس ــفارش ش س
بازارهای هدف

 بازارهــای هــدف فــوالد مبارکــه، بخــش دیگــری از ســخنان معــاون فــروش 
و بازاریابــی فــوالد مبارکــه بــود. وی در ایــن خصــوص نیــز گفــت: فــروش محصــوالت 
در بــازار داخلــی بــه منظــور تأمیــن نیــاز مشــتریان بــا زمینــه فعالیت هــای مختلــف 
اســت. مشــتریان لولــه و پروفیــل بــه عنــوان عمــده مصرف کننــده محصــوالت گــرم 
ــرد  ــوالت س ــده محص ــده مصرف کنن ــوان عم ــه عن ــازان ب ــد و خودروس ــا 30 درص ب
ــود  ــه خ ــی ب ــازار داخل ــول در ب ــروش محص ــهم را از ف ــترین س ــد، بیش ــا 15 درص ب

اختصــاص داده انــد.
ــزود: در مجمــوع حــدود 78 درصــد  ــه اف ــوالد مبارک ــی ف ــروش و بازاریاب ــاون ف  مع

ــت  ــل، صنع ــه و پروفی ــت لول ــه فعالی ــه 5 زمین ــرکت ب ــوالت ش ــروش محص از ف
 خــودرو تجهیــزات فلــزی ســنگین، صنایــع فــوالدی و فلــزی و شــرکت های نــوردکار 

و مصارف جزء اختصاص یافته است.
افزایش ثبت سفارش

اکبــری اضافــه کــرد: همچنین ترکیب فــروش محصــوالت در بازارهای هــدف صادرات 
ــه  ــه خاورمیان ــه کشــورهای اروپایــی، 33 درصــد ب ــه ترتیــب 50 درصــد صــادرات ب  ب

و 17 درصد هم به کشورهای خاور دور است. 
وی همچنیــن از افزایــش ثبــت ســفارش محصــوالت کیفــی و ویــژه فــوالد مبارکــه 
ــل 787  ــا تحوی ــز ب ــی نی ــوالت کیف ــت: در محص ــوص گف ــن خص ــر داد و در ای خب
ــم.  ــاهد بوده ای ــل ش ــال قب ــه س ــبت ب ــدی را نس ــد 16 درص ــن، رش ــزارو 497 ت ه
ــوالت  ــاد محص ــتردگی زی ــوع و گس ــه تن ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرف  ــورد مص ــی، م ــوان کاالی صنعت ــه عن ــه ب ــان ک ــه اصفه ــوالد مبارک ــدی در ف تولی
صنایــع پاییــن دســتی متعــددی اســت، ســاختار تولیــد آن بــر اســاس نیــاز 
ــم  ــازار تنظی ــرایط ب ــا ش ــب ب ــا، متناس ــی و جهت گیری ه ــتریان طراح ــازار و مش  ب

می شود.
مطالعات سیستماتیک بازار

ــازار  ــات الزم روی ب ــتماتیک مطالع ــور سیس ــه ط ــع ب ــرد: در واق ــح ک ــری تصری اکب
صــورت گرفتــه اســت.پس از اخــذ نیــاز مشــتریان و بررســی و تحلیــل متغیرهــای 
ــان و بلندمــدت  ــی در افــق می ــی و صادرات ــازار داخل ــی تقاضــای ب متعــدد، پیش بین
 صــورت می گیــرد و مناســب ترین برنامــه تولیــد و فــروش مطابــق بــا نیازهــای بــازار 
و توانمنــدی خطــوط تولیــد، تهیــه می شــود و بــه عنــوان چارچــوب اصلــی در دســتور 
ــانی  ــال به روزرس ــول س ــازار در ط ــرایط ب ــا ش ــب ب ــه متناس ــرد ک ــرار می گی کار ق

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه در مــدل کســب و کار یادشــده، جایــگاه بازاریابــی و فــروش بــه 
عنــوان سیاســتگذار اصلــی تولیــد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، افــزود: ایــن 
ــد در  ــد تولی ــداوم رون ــر و در ت ــم به خصــوص در شــرایط ســخت ســال های اخی مه

فــوالد مبارکــه بســیار مؤثــر بــوده اســت.
واردات ورق فوالدی ممنوع نبوده است

ــوالدی از  ــای ف ــرای واردات ورق ه ــوز ب ــدور مج ــر ص ــالم خب ــی اع ــن در پ  همچنی
ســوی مهــدی کرباســیان رئیــس ایمیــدرو، دکتــر بهــرام ســبحانی عضــو هیئت مدیــره 
ــن  ــز در ای ــه نی ــوالد مبارک ــل ف ــر عام ــران و مدی ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن انجم
ــم ورق  ــن ه ــش از ای ــوده و پی ــوع نب ــوالدی ممن ــت: واردات ورق ف ــوص گف خص

ــت. ــده اس ــور وارد می ش ــه کش ــوالدی ب ف
 وی بــا بیــان اینکــه واردات ایــن محصــول ممنوعیتــی نــدارد، تصریــح کــرد: 
کمبودهایــی در زمینــه تأمیــن ورق فــوالدی وجــود دارد و از آنجایــی کــه تولیــد داخــل 

ــه واردات روی آورد.  ــد ب ــت، بای ــور نیس ــاز کل کش ــوی نی جوابگ
ــی  ــن محصوالت ــه چنی ــود در زمین ــزود: کمب ــان اف ــه اصفه ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ــته  ــای گذش ــم در ماه ه ــد واردات ه ــر چن ــت و دارد. ه ــته اس ــود داش ــه وج همیش
ــن ورق  ــون ت ــک میلی ــاه گذشــته ی ــه در هفــت م ــی ک ــا جائ انجــام شــده اســت ت

ــه کشــور وارد شــده اســت.  ــوالدی ب ف
ــا  ــود ورق فــوالدی، واردات ایــن محصــول ب ــه کمب ــا توجــه ب ســبحانی ادامــه داد: ب

ــد داخــل آســیب زا نیســت. ــرای تولی پرداخــت تعرفــه الزم ب


