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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیــس کمیتــه هســته ای مجلــس از توانایــی ایــران 
ــر  ــت هســته ای خب ــات صنع ــام قطع در ســاخت تم
داد و گفــت: عضویــت ایــران در ایتــر نیــز در راســتای 
ایــن توانایــی و بــرای همــکاری در ســاخت توکامــک 

500 مگاواتــی اســت.
ایتــر  اینکــه  بــا  اشــاره  بــا  ذوالنــوری  مجتبــی 
 International Thermonuclear Experimental)
Reactor(، پــروژه جدیــدی در دنیاســت، افــزود: 
نــو،  انرژی هــای  منبــع  مهم تریــن  حقیقــت  در 
انــرژی هســته ای اســت؛ البتــه گداخــت هســته ای از 
جنــس شــکافت هســته اتــم نیســت؛ بلکــه جــوش 

ــت. ــته ای اس ــی هس ــا همجوش ــته ای ی هس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
ــس  ــرژی گداخــت هســته ای از جن ــرد: ان ــح ک تصری
ــوده و برخــاف  ــدل ســتارگان ب ــاالت م ــل و انفع فع
ــزال اســت؛ چــرا کــه  ــرژی شکســت هســته ای الی ان
اورانیــوم کــه بــرای انــرژی هســته اتــم اســت، تمــام 
ــه  ــر، آب اقیانوس هاســت ک ــع ایت ــا منب می شــود، ام

ــود. ــام نمی ش تم
ــر  ــته های عناص ــته ای، هس ــت هس ــده گداخ در پدی
ســبک در دمــا و چگالــی بســیار زیــاد بــه هــم 
بــه  را  ســنگین تری  عنصــر  و  می خــورد  جــوش 
وجــود مــی آورد کــه حاصــل آن رهــا شــدن مقــداری 

ــت. ــرژی اس ان
ــوم  ــوم و دوتری ــه تریتی ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
موجــود در آب اتصــال و جــوش پیــدا کــرده و باعــث 
انــرژی جدیــد می شــود، عنــوان کــرد: بــا یــک 
ــادل 250  ــرژی مع ــوس می شــود ان ــون آب اقیان گال
ــم  ــر بتوانی ــرد و اگ ــاد ک ــو ســوخت فســیلی ایج کیل
ایــن کار را در کشــورمان انجــام دهیــم بــه پیشــرفت 

ــم. ــدا کرده ای ــت پی ــی دس بزرگ
دنیــا  در  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  ذوالنــوری 
ــته ای  ــت هس ــه گداخ ــی در زمین ــای کوچک راکتوره
تــاش کشــورهای  تمــام  امــروز  منتهــا  داریــم؛ 
پیشــرفته دنیــا بــر ایــن بــوده تــا یــک راکتــور بــزرگ 
جــوش هســته ای ایجــاد کننــد کــه محــل آن نیــز در 

ــت. ــده اس ــاب ش ــه انتخ فرانس
ــه  ــم در ادام ــس ده ــته ای مجل ــه هس ــس کمیت رئی
 30 بیــن  می شــود  پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا 
تــا 50 ســال آینــده ایــن راکتــور بــزرگ گداخــت 
 هســته ای کــه یــک توکامــک هســته ای بــزرگ اســت

ــز  ــران نی ــروز ای ــت: ام ــد، گف ــرداری برس ــه بهره ب ب
پذیرفتــه در ایتــر عضــو شــود کــه اگــر عضــو شــویم 
ــد  ــالیانه بای ــورت س ــه ص ــدود ب ــی مح ــق عضویت ح
ــون  ــه هم اکن ــددی ک ــورهای متع ــه کش ــم؛ البت بدهی
ــر  ــه ه ــد؛ بلک ــول نمی دهن ــا پ ــتند، صرف ــو هس عض
بــر  را  تعریف شــده  کاری کــه  از  بخشــی  کــدام 
ــات در  ــی قطع ــال بعض ــرای مث ــد. ب ــده می گیرن عه
بعضــی کشــورها ســاخته شــده و بــه فرانســه ارســال 
می شــود تــا ایــن توکامــک ســاخته شــود کــه ایــران 

ــدد. ــا می پیون ــه آن  ه ــم ب ه
ــی و سیاســت خارجــی  عضــو کمیســیون امنیــت مل
در  ایتــر  درخصــوص  اســامی  مجلــس شــورای 
ــرد: در حــال حاضــر در  داخــل کشــور خاطرنشــان ک

کشــورمان قــادر بــه تولیــد تمــام تجهیــزات هســته ای 
ــانتریفیوژها  ــواع س ــی ان ــت حت ــرار اس ــتیم و ق هس

ــود.  ــق گاز ش ــتم آن، تزری ــل هش ــون نس همچ
همچنیــن روتــور و زیرســاخت ها را خودمــان درســت 
ــه  ــه میل ــوخت را ب ــرص س ــم ق ــم و می توانی می کنی
ــه  ــا ب ــن کار صرف ــرای ای ــم و ب ــل کنی ــوخت تبدی س
ــان  ــز خودم ــه آن را نی ــاز اســت ک ــوم نی ــز زیرکونی فل
تولیــد می کنیــم؛ لــذا در ایــن زمینــه ســر ســوزنی بــه 

دانــش بیگانــه نیــاز نداریــم.

خانــی درخصــوص تعــداد بدهــکاران و میــزان بدهــی 
ــه بانــک گفــت: بدهــکاران کان مــا 31 نفــر  آن هــا ب
هســتند و میــزان بدهــی آن هــا بــدون جریمــه تاخیــر 
حــدود یــک هــزار و 400 میلیــارد تومــان اســت و بــا 
جریمــه تاخیــر همان طــور کــه اعــام شــده نزدیــک 

ــارد تومــان می شــود. ــه 7 هــزار و 800 میلی ب
 محمدرضــا خانــی، مدیــر عامــل بانــک ســرمایه 
ــار  ــی اظه ــکاران بانک ــکایتش از بده ــوص ش درخص
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــام بانک ــه نظ ــت: روی داش
 بدهــکاران مذاکــره و مــدارا کنــد تــا پــول بانــک 
ــد و دلیــل اینکــه مــا شــکایت نکردیــم  را پــس دهن

ــوده اســت. همیــن موضــوع ب
وی افــزود: مــا بــه بدهــکاران بارهــا اعــام کردیــم کــه 

ــا  ــن وام ه ــوده شــما از ای ــرار ب ــی ق ــر نفع ــا االن ه ت
بیت المــال  و  فرهنگیــان  پــول  برده ایــد؛   ببریــد، 
را بازگردانیــد؛ امــا آن هــا هیــچ واکنشــی نشــان 
ــه ای  ــئولیت حرف ــت مس ــه عل ــم ب ــا ه ــد و م  ندادن

و اخاقی خودمان از بدهکاران شکایت کردیم.
مدیــر عامــل بانــک ســرمایه درخصــوص تعــداد 
بدهــکاران و میــزان بدهی هــا گفــت: بدهــکاران کان 
ــدون  ــا ب ــی آن ه ــزان بده ــتند و می ــر هس ــا 31 نف م
جریمــه تاخیــر حــدود یــک هــزار و 400 میلیــارد 
ــه  ــور ک ــر همان ط ــه تاخی ــا جریم ــت و ب ــان اس توم
اعــام شــده نزدیــک بــه 7 هــزار و 800 میلیــارد 

ــت. ــان اس توم
ایــن مبلــغ در دســت 11  ادامــه داد: عمــده  وی 
نفــر اســت کــه بدهــکاران کان بانــک محســوب 

. ند می شــو
ــه ســوالی  ــر عامــل بانــک ســرمایه در پاســخ ب  مدی
مبنــی بــر اینکــه »مگــر پیــش از پرداخــت وام 
وثیقــه الزم از بدهــکاران گرفتــه نشــده اســت؟« 
ــا  ــه ی ــی عالمان ــران قبل ــرد: متاســفانه مدی ــوان ک عن
داشــته اند  موضــوع  ایــن  در  بی دقتــی   جاهانــه 
ــد؛ گاه  ــی را نمی کن ــوی بده ــروز تکاپ ــا ام و وثیقه ه
ــه  ــا ب ــتند ی ــی ارزش هس ــده ب ــای گرفته ش وثیقه ه

صــورت چــک، ســفته و قــرارداد اســت. راه دانــا

ــه عــدم تصویــب مــاده ای  ــادی در واکنــش ب  امیرآب
ایــن  توســعه گفــت:  ششــم  برنامــه  الیحــه  از 
ــن  ــتگی تعیی ــاداش بازنشس ــرای پ ــقفی ب ــاده س م
می کــرد. متاســفانه امســال برخــی مدیــران پــاداش 

بازنشســتگی میلیــاردی گرفتنــد.
ــدم  ــه ع ــاره ب ــا اش ــس ب ــه مجل ــو هیئت رئیس عض
برنامــه کــه ســقف  از الیحــه  مــاده ای  تصویــب 
ــان  ــتگی کارکن ــاداش بازنشس ــرای پ ــخصی را ب مش
طیــف  دو  گفــت:  می کــرد،  مشــخص  دولــت 
در مجلــس بــه ایــن مــاده رای ندادنــد. برخــی 
ــات  ــدادی از قض ــه تع ــد ک ــران بودن ــدگان نگ  نماین
و اســتادان دانشــگاه ها از ایــن مصوبــه دلگیــر شــوند 

و اســتعفا بدهنــد و بحــث خــروج نخبــگان را مطــرح 
می کردنــد.

ــی  ــه داد: برخ ــس ادام ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
مشــمول  و  بودنــد  ذی نفــع  خــود  نماینــدگان 
می شــدند. دانشــگاه ها  در  زیــاد  حقوق هــای 

امیرآبــادی اظهــار داشــت: حقــوق نماینــدگان 5 
ــرادی  ــامل اف ــاده ش ــن م ــت و ای ــون اس ــا ۶ میلی ت
ــد؛  ــود، نمی ش ــون ب ــر 7 میلی ــا زی ــوق آن ه ــه حق ک
ــوق  ــون حق ــاالی 7 میلی ــه ب ــی ک ــرای کارمندان ــا ب ام
بازنشستگی شــان  پــاداش  بــرای  می گرفتنــد، 

ســقفی مشــخص می شــد.
عضــو هیئت رئیســه مجلــس در بیانــی کنایه گونــه 
ــود  ــاه خ ــتند چ ــی نتوانس ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه در  ــاده از الیحــه برنام ــن م ــت: ای ــد، گف ــر کنن را پ
راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی بــود؛ همیــن 
ــان  ــاداش پای ــت پ ــان دول ــی کارکن ــه برخ ــال ب امس
خدمــت میلیــاردی و صدهــا میلیونــی پرداخــت 

ــت. ــده اس ش
ــرای جامعــه ای کــه یــک کارگــر  ــادی گفــت: ب امیرآب
یــا معلــم در نهایــت 30 تــا 40 میلیــون پــاداش 
ــت  ــد اس ــی ب ــد، خیل ــت می کن ــتگی دریاف بازنشس
پــاداش  میلیــون  برخــی مســئوالن صدهــا  کــه 

بازنشســتگی دریافــت کننــد.

ذوالنوری:

تمام قطعات هسته ای در ایران ساخته شده است

مدیر عامل بانک سرمایه:

بدهکاران کالن به بانک سرمایه، 31 نفر هستند

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد:

پاداش های بازنشستگی میلیاردی برخی مدیران

حتما بخوانید!
بدهکاران کالن به بانک سرمایه... چهارشنبه  08  دی ماه   21395
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عوامل مؤثر )3)

ادامــه از صفحه یک: 
ــت)ع(  ــل بی ــه اه ــق ب ــردم و عش ــی م ــان مذهب ایم
قدرتــی  هیــچ  کــه  اســت  قدرتمنــدی  عامــل 
نمی توانــد در مقابــل آن بایســتد و دوام بیــاورد. ایــن 
 عامــل در تولیــد قــدرت مردمــی، انقــاب، پیروزی هــا 

و شکســت دشمن تاثیر بسزایی دارد. 
ــری  ــردم، عنص ــداری م ــزرگ دینم ــای ب در آزمون ه
تعیین کننــده و کارگشاســت. نظریــه خــون بر شمشــیر 
ــردم  ــادی م ــر از باورهــای اعتق ــروزی اســت، متأث پی
ــنودی  ــال خش ــه دنب ــن ب ــان مؤم ــون انس ــت؛ چ اس
 خداســت و بــه نصــرت و اراده و مشــیت الهــی اعتقــاد 

دارد. 
ــد در 9  ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان ک همچن
دی، روح و جســم ها را اراده الهــی بــه خیابان هــا 

آورد.
عنصــر دیگــر تاثیرگــذار کــه نقــش بی بدیلــی در ایــن 
حماســه بــزرگ داشــت، رهبــری و والیــت بــود. وجود 
رهبــری فرهیختــه، محبــوب و مقتــدر در بســیج 
عمومــی، به ویــژه در شــرایط بحــران و جنــگ، پیونــد 
ــای  ــود باوره ــری، وج ــا رهب ــردم ب ــی م ــتمر اله مس
انقــاب  و  اســام  از  برگرفتــه  انقابــی  و  دینــی 
اســامی و وجــود بخــش جالــب توجهــی از جامعــه 
ــیاری از  ــاده، بس ــت فوق الع ــک ظرفی ــوان ی ــه عن ب
 طرح هــا و توطئه هــای برانــدازی را خنثــی کــرده 

است. 
 برخــورداری جمهــوری اســامی از رهبــری الهــی 
فرهیختــه، محبــوب و مقتــدر، مانــع از وقــوع انقــاب 

ــران شــد و می شــود. رنگیــن در ای
ــد و در  ــن فرمودن ــه را تبیی ــاد فتن ــز ابع ــری عزی رهب
واقــع مــردم را در بصیــرت کمــک و یــاری کرنــد و در 

ــد. مســیر هدایــت قــرار دادن
ــوع  ــع از وق ــه، مان ــر فرزان ــر رهب ــیاری و تدبی   هوش
ــف  ــای مختل ــدازی در روش ه ــداف بران ــق اه و تحق

ــوده اســت.  ب
 ســخنان ایشــان بــرای مــردم، بیشــتر جریان هــا 
و گروه هــای سیاســی و اجتماعــی، فصل الخطــاب 
اســت و هنگامــی کــه ایشــان دربــاره مســئله ای 
بحرانــی  می کننــد  تاکیــد  یــا  می گوینــد  ســخن 

ــود. ــع ش جم
گروه هــا اختــاف را کنــار می گذارنــد و در نهایــت 
عملیاتــی  را  رهبــری  فرمــان  نجبــگان،  و  مــردم 
قــدرت  نفــوذ،  درک  از  غربی هــا  ولــی   می کننــد؛ 
تاثیرگــذاری  و  ایــران  در  فقیــه  والیــت  پایــگاه  و 
ــی  ــاالری دین ــت مردم س ــاختار حکوم ــان در س ایش
ــرداری  ــا کپی ب ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــوان هس نات
ــاش  ــورها ت ــایر کش ــده در س ــای تجربه ش از مدل ه
پیگیــری  را  برانــدازی  پــروژه  ایــران  در  می کننــد 

ــد. کنن
 رهبــری مهم تریــن عامــل در مقابلــه بــا فتنه هــا 
ــن  ــوده اســت. ایشــان مهم تری ــا ب ــور از بحران ه و عب
باطل الســحر  و  دی   9 حماســه  آفرینــش  عامــل 

ــد. ــه بودن ــردن فتن ک
بــا مدیریــت حکیمانــه،  رهبــری  مقــام معظــم   
ــتراتژی  ــا اس ــه ب ــت فتن ــازی ماهی ــن و آشکارس تبیی
مقابلــه نــرم و بــا بهره گیــری از قــدرت مردمــی نظــام 
ــت  ــان انداخ ــه جری ــه را ب ــت جامع ــرژی و ظرفی  ان
ــه را  ــاط فتن ــی بس ــی و انقاب ــت مردم ــا مدیری و ب

ــد. ــع کردن جم
اثــرات  ایشــان  تبیین هــای  و  بیان هــا  پیام هــا،   
شــگرفی داشــت و ملــت ایــران را بــرای آفریــدن ایــن 
ــدون دعــوت و فراخــوان رســمی  حماســه پرشــکوه ب

ــت.  برانگیخ
بدیهــی اســت عامــل دیگــر را بایــد در بصیــرت و 

ــت.  ــردم دانس ــه م ــه لحظ ــدام ب اق
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــی داخل ــردی اجتماع ــق راهب عم
و  مومــن  فــراوان  انســان های  و وجــود  اســامی 
و  آن  آرمان هــای  و  سیاســی  نظــام  بــه  معتقــد 
ــای  ــاع از آرمان ه ــی در راه دف ــی و آمادگ ــه مل روحی
ــه  ــه، ب ــی از جامع ــب توجه ــش جال ــامی در بخ اس
عنــوان ســرمایه اجتماعــی نظــام و منابــع قــدرت نــرم 
 و مقابلــه بــا تهدیــدات نــرم دشــمنان در هــر مقطعــی 

است. 
 جمهــوری اســامی در مقاطــع مختلــف تاریخــی 
و حســاس کشــور، نشــان داده از تــوان و قــدرت 
بحــران  بــا  مقابلــه  بــرای  الزم  بســیج کنندگی 
ــراز  ــوری اســامی از ت ــام جمه برخــوردار اســت و نظ

بهــره می بــرد. مــردم  اعتمــاد  الزم 
ــکار  باالخــره عاشــورای حســینی، عاملــی غیرقابــل ان
ــای  ــده ای در پیروزی ه ــش تعیین کنن ــه نق ــت ک اس
مختلــف داشــته و اینجــا نیــز کار خــود را کــرد؛ 
ــورایی  ــرش عاش ــر نگ ــی ب ــردم مبتن ــت م ــرا حرک زی
از  شــرایط  ســخت ترین  در  ایــران  مــردم  بــود. 
کربــا عاشــورا و ابی عبــدهللا الحســین)ع( قــدرت 
گرفته انــد و درونمایــه همــه حرکت هــای انقابــی 
بــوده  حســینی  عاشــورای  مــردم،  نهضتــی   و 

است. 
واقعیــت ایــن اســت هیــچ رویــداد و حادثــه ای 
ــه روز عاشــورا، ملــت ایــران  نمی توانســت مثــل حادث
ــی  ــن احساس ــت درآورد. بنابرایـ ــه حرک را در 9 دی ب
کــه در 9 دی بـــه جریـــان افتــاد، بــا روح عاشــورایی 

ــد. ــه ش درآمیخت
ــردم  ــورا م ــکنی ها در روز عاش ــرده دری و حرمت ش پ
ــرف  ــان منح ــک جری ــا ی ــه ب ــاند ک ــن رس ــه ای را ب
از جنــس لشــکر ابــن زیــاد روبــه رو هســتند کــه 
 همزمــان بــا شــهادت ابــی عبــدهللا الحســین)ع( 
ــاران آن حضــرت، پرچم هــای عــزای آن حضــرت  و ی

ــش کشــیده می شــود.  ــه آت ب
وقتــی مســئله امــام حســین)ع( و عاشــورا بــه 
ــزرگ  ــت ب ــی و حرک ــرک عموم ــن تح ــد ای ــان آم می
ــا  ــه ب ــت فتن ــه شــدن حرک ــد و آمیخت ــود آم ــه وج ب

ــرد. ــی ک ــه را نهای ــه فتن ــه ب ــورا ضرب عاش

عزت ملی، ثروت ملی
یکــی از کلیدی تریــن مفاهیــم در گفتمــان انقاب اســامی، 
ــر  ــات رهب ــه در ادبی ــوی  ک ــه  نح ــت؛ ب ــی« اس ــزت مل »ع
ــدواژه  ــن کلی ــی( ای ــامی )مدظله العال ــاب اس ــم انق معظ

ــردد.  ــته بندی می گ ــات دس ــن کلم ــزو پرکاربردتری ج
ــت  ــأ اس ــی« دارای منش ــزت مل ــه »ع ــه معظم ل  در اندیش
ــی  ــادات دین ــن و اعتق ــا در ســایه دی ــی تنه  و عــزت حقیق

و باورهای عمیق الهی تأمین می شود.
ــزت  ــرآن ع ــق ق ــری در منط ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه بی  ب
واقعــی و کامــل متعلــق بــه خداونــد )مــن کان یریــد العــّزه 
فلّلــه العــّزه جمیعــًا( )وللــه العــزه و لرســوله و للمومنیــن( 
و متعلــق بــه هــر کســی اســت کــه در جبهــه  خدایــی قــرار 

می گیــرد.
بیــن جبهــه  خــدا  باطــل،  و  بیــن حــق  در مصــاف    
و جبهــه  شــیطان، عــزت متعلــق بــه کســانی اســت کــه در 

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــه  خدای جبه
 در تفکــر و اندیشــه اســامی »عــزت ملــی« برگرفتــه 
 از حــب مــا بــه دیــن و اســام و خدامحــوری اســت 

و فلسفه های نژادپرستانه و ناسیونالیستی جایی ندارد. 
از نقطه نظــر مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( آن 
 چیــزی کــه بــه کشــور و ملــت مــا عــزت بخشــیده اســت

حرکت بزرگ انقاب اسامی است. 
ایشــان در تبییــن تاریخــی ایــن موضــوع می فرماینــد: 
ــی  ــای خارج ــر، قدرت ه ــاله  اخی ــخ 200  س ــول تاری »در ط
)مدتــی انگلیــس، مدتــی نیــز روســیه و دیگــر دول اروپایــی 
و پــس  از آن، آمریــکا( ملــت ایــران را تحقیــر کــرده بودنــد. 
مــردم هــم بــاور کــرده بودنــد کــه قابلیــت و لیاقــت کارهــای 
بــزرگ نظیــر ســازندگی کشــور را ندارنــد و ابتــکاری از 
آن هــا ســاخته نیســت. چنیــن القــا شــده بــود کــه دیگــران 
ــد. بنابرایــن روح غــرور و  ــر ملــت ایــران آقایــی کنن ــد ب بای
افتخــار ملــی در میــان مــردم از بیــن رفتــه بــود؛ امــا امــام 
 خمینــی دوبــاره ایــن روحیــه را در ملــت ایــران بیــدار و زنــده 

کردند. 
ــری امــام  ــه رهب ــروزی انقــاب اســامی ب در حقیقــت، پی
راحــل، عاملــی بــود تــا دوبــاره روح عــزت و اســتقال 
ــه  طــوری  کــه اکنــون  ــه  جامعــه دمیــده شــود؛ ب درون بدن
ــت ماســت و در همــان  انقــاب اســامی پرچــم عــزت مل
حــال کــه مــردم مــا از احساســات و نخوت هــای بی جــای 
ناسیونالیســتی )کــه اســتکبار عامــل آن و رژیــم منحــوس 
ــاس  ــا احس ــتند، ام ــرا هس ــود( مب ــش ب ــوی مروج پهل
عــزت و قــدرت می کننــد. بدیهــی اســت در تبییــن مفهــوم 
ــگ  ــه فرهن ــا مقول ــق آن ب ــد وثی ــه پیون ــی« ب ــزت مل »ع
برمی خوریــم. بــه یقیــن فرهنــگ، اصلی تریــن عامــل 
ــی  ــاوری و هویت یاب ــت. خودب ــت اس ــک مل ــخص ی تش
ــت  ــک مل ــزت در ی ــارزی از ع ــانه ب ــی، نش ــی تمدن فرهنگ

اســت. 
چنانچه می فرمایند: 

ــک  ــه ی ــن اســت ک ــه ای ــگ ب ــی در عرصــه  فرهن عــزت مل
ملــت بــه ســنت های خــود پایبنــد باشــد، بــرای آن هــا ارج 
قائــل باشــد، مقلــد فرهنگ هــای بیگانــه و مهاجــم نشــود.  
ــا  ــه معن ــون جامع ــاحت های گوناگ ــی« در س ــزت مل »ع
ــوزه  ــی« در ح ــزت مل ــال »ع ــرای مث ــد؛ ب ــوم می یاب و مفه
اقتصــادی بــه معنــای اقتصــاد مقاومتــی، خودکفایــی 
ــت  ــای نهض ــه معن ــی ب ــوزه علم ــتگی، در ح ــدم وابس و ع
نرم افــزاری و تولیــد علــم، در عرصــه سیاســت خارجــی بــه 
اســتقال رأی و عــدم تحمیل پذیــری و در عرصــه مدیریــت 

ــت انســانی اســت.  ــظ کرام و اداره کشــور حف
ــامی  ــاب اس ــان انق ــای گفتم ــر مبن ــد ب ــر می رس ــه نظ  ب
ــت ــتادگی مل ــد از: ایس ــی عبارتن ــزت مل ــاد ع ــل ایج  عوام

استکبارســتیزی، خودبــاوری، نفــی خودباختگــی، دیــن 
 مبیــن اســام، اتحــاد و همدلــی، مشــارکت عمومــی 

و تولید علم. 
ــکام  ــم و اح ــرآن کری ــرو ق ــامی در گ ــزت اس ــره ع باالخ

ــت. ــام اس ــی اس نوران

خبر سیاسی 

طالب زاده: 
همه تمرکز«سی ان ان» در جریان فتنه ۸۸ 

سقوط نظام بود
ســه عضــو هیئــت موســس »جبهــه مردمــی نیروهای 
ــان فتنــه  انقــاب اســامی«، نقــش غربی هــا در جری

88 را بازخوانــی کردنــد.
هیئــت  عضــو  و  مستندســاز  طالــب زاده،  نــادر 
انقــاب  نیروهــای  مردمــی  »جبهــه  موســس 
اســامی بــا بیــان اینکــه همــه تمرکــز ســی ان 
ان )رســانه دولتــی آمریــکا( در جریــان فتنــه 88 
ســقوط نظــام بــوده اســت، افــزود: در آن زمــان 
 ســی ان ان، برنامــه ای بــه اســم بحــران ایــران درســت 

و تمام برنامه هایش را تعطیل کرد.
طالــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام فتنــه هــر روز 
می کــرده  رصــد  را  ســی ان ان«   برنامه ســازی های 
اســت، ادامــه داد: هــر روز »ســی ان ان« را رصــد 
ــاق دروغ در  ــک اتف ــوع ی ــه از وق ــا اینک ــردم ت می ک
میــدان بهارســتان خبــر داد و »پرس تــی وی« آن را 

ــرد. آشــکار ک
وی بــا بیــان اینکــه نقــش رســانه های غربــی در 
ــه 88 بســیار حســاس و مضحــک   جریان ســازی فتن
و کمــدی بــود، اظهــار داشــت: بــه نظــرم آرزوی ســقوط 
ــی  ــه گوی ــود ک ــور ب ــک کاریکات ــامی ی ــوری اس جمه
ــن  ــاهد ای ــن ش ــد و م ــام می ده ــون آن را انج پنتاگ

ــودم. قــدس آنایــن مســئله ب

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
صبــح دیــروز )سه شــنبه( در ابتــدای جلســه درس خــارج 
فقــه و در آســتانه ســالروز حماســه ۹ دی 88، بــا اشــاره 
ــت  ــا حاکمی ــتکبران ب ــی مس ــه ورزی عمل ــمنی و کین ــه دش ب
ــرای ســلب مؤلفه هــای قــدرت نظــام  ــان ب اســام و تــاش آن

نمونه هــای  جملــه  از  را  دی   ۹ بی نظیــر  حادثــه  اســامی، 
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــامی خواندن ــوری اس ــدرت جمه ق
ــوری  ــا جمه ــتکباری ب ــای اس ــل قدرت ه ــه تقاب ــروز هندس ام
ــزم  ــوی و ع ــادی و معن ــدرت م ــلب ق ــت س ــامی در جه اس
 و اراده ملــت ایــران اســت و در مقابــل، بایــد ایــن قــدرت 
را حفــظ و روزبــه روز تقویــت کــرد. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
ــه  ــتیابی ب ــرم)ص( دس ــر اک ــی از پیامب ــه روایت ــاره ب ــا اش ب
ــورداری  ــایه برخ ــری را در س ــع بش ــعادت در جوام ــر و س خی
مســتکبر  قدرت هــای  افزودنــد:  و  دانســتند  قــدرت  از 
ــای  ــه را »ارزش ه ــه و آنچ ــعادت جامع ــکا، س ــون آمری همچ
تســلط  و  ثــروت  جمــع آوری  در  می خواننــد،  آمریکایــی« 
 بــر عالــم دنبــال می کننــد؛ امــا اســام، ســعادت بشــر 
ــر  ــتن فک ــان داش ــانی و جری ــاالت انس ــه کم ــیدن ب  را در رس

و عمل قرآنی در تمام اجزای جامعه می داند.
ــده از  ــی برآم ــود نظام ــامی، وج ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
ــه  ــون منطق ــائل گوناگ ــوذ در مس ــدرت و نف ــام و دارای ق اس
را موجــب برانگیختــه شــدن دشــمنی و کینــه قدرت هــای 
ــر  ــر تفک ــا ه ــلطه ب ــام س ــد: نظ ــد و افزودن ــی خواندن  جهان

و جریــان ضــد ظلــم و تبعیــض در دنیــا مخالــف اســت؛ 
ــه معارضــه  ــا تمــام وجــود ب ــی ب ــل جریان ــی در مقاب ــا زمان ام
ــک  ــوس ی ــد اقیان ــته باش ــان توانس ــه آن جری ــزد ک برمی خی

ــت درآورد.  ــه حرک ــت را ب مل
ایشــان ریشــه توطئه هــا و دشــمنی های گوناگــون بــا جمهــوری 
اســامی را تبلــور مخالفــت با نظــام ســلطه در ایراِن برخــوردار از 
 »منابــع فــراوان طبیعــی و انســانی و اقتصــادی، حــرف و منطق 
ــتند  ــی« دانس ــق نظام ــروی الی ــزار و نی ــی و اب ــر سیاس و منب
و خاطرنشــان کردنــد: جمهــوری اســامی در مقابــل ایــن 
دشــمنی ها بایــد بــر قــدرت خــود بیفزایــد و علــت تأکیــد مکــرر 
بــر افزایــش قــدرت داخلــی و اســتحکام ســاخت داخــل نیــز 
همیــن مســئله اســت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره 
ــدرت  ــه »ق ــدرت از جمل ــواع ق ــه ان ــز شــدن ب ــزوم مجه ــه ل ب
فکــری، اقتصــادی، اجتماعــی و بســیج مردمــی« افزودنــد: بــه 
خیابــان آمــدِن میلیون هــا نفــر در 22 بهمــن بــا گذشــت حــدود 
ــامی  ــام اس ــدرت نظ ــانه ق ــامی، نش ــاب اس ــال از انق 40 س
در بســیج مردمــی اســت کــه ایــن موضــوع در دنیــا بی نظیــر 
اســت. رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حادثــه ۹ دی را نمونــه 

ــد: در آن  دیگــری از عناصــر قــدرت نظــام برشــمردند و افزودن
حادثــه بی نظیــر، هیچ کــس دســت اندرکار نبــود و قــدرت 
فکــری کــه شــاکله اصلــی نظــام اســامی اســت، مــردم را بــه 

ــد.  ــد آم ــر پدی ــه بی نظی ــاند و آن حادث ــا کش خیابان ه
ــلب  ــمنان در س ــه دش ــد و خدع ــه ترفن ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــد: دشــمن همچــون  ــدرت نظــام اســامی گفتن مؤلفه هــای ق
ــور  ــا این ط ــه را دارد؛ ام ــرف خان ــد تص ــه قص ــت ک دزدی اس
ــه  ــت ک ــاحی اس ــمنی، س ــل دش ــه دلی ــد ک ــود می کن وانم
صاحبخانــه بــرای دفــاع در دســت دارد و اگــر آن ســاح را زمین 
ــا  ــد ب ــاش می کن ــن ت ــود؛ بنابرای ــام می ش ــزاع تم ــذارد، ن بگ
ــه حــرف زدن  ــواع روش هــا از جمل حیله گــری و اســتفاده از ان
ــع  ــه را خل ــد زدن و تشــر زدن، صاحبخان ــردن، لبخن شــوخی ک
ســاح کنــد و بــه خانــه وارد شــود. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
ــرو چگونگــی اســتفاده  ــن ســعادت و شــقاوت را در گ همچنی
از قــدرت دانســتند و درخصــوص قــدرت ناشــی از ســاح 
هســته ای افزودنــد: منــع ســاح هســته ای مبانــی بســیار مهــم 
فقهــی و عقانــی دارد؛ امــا امــکان تــاش بــرای کســب انــواع 

ــرار دارد. ــت ق ــت و مل ــار دول ــدرت در اختی ــر ق دیگ

ــن جلســه  ــزاری اولی ــات کشــور از برگ رئیــس ســتاد انتخاب
ســتاد در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: جــدول 
جلســه  اولیــن  در   ۹۶ انتخابــات  اجرایــی  زمان بنــدی 
ســتاد تدویــن خواهــد شــد. رئیــس ســتاد انتخابــات 
ــات  ــون انتخاب ــه قان ــاس س ــر اس ــرد: ب ــح ک ــور تصری کش
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوراها و مجل ــوری ش ــت جمه ریاس
ــات اســت. در  ــون، مجــری انتخاب وزارت کشــور حســب قان
انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس، نظــارت بــر عهــده 
ــات شــوراها نیــز نظــارت  شــورای نگهبــان اســت و در انتخاب
بــر عهــده مجلــس شــورای اســامی اســت. احمــدی تصریح 
ــت  ــی هیئ ــا هماهنگ ــور ب ــوان وزارت کش ــه عن ــا ب ــرد: م ک
نظــارت مرکــزی شــورای محتــرم نگهبــان و از طرفــی 

ــه  ــاپ تعرف ــوع و چ ــوراها در ن ــزی ش ــارت مرک ــت نظ  هیئ
ــل شــروع  ــات را از قب ــاز و ... اقدام ــورد نی ــه مهرهــای م تهی
ــان  ــات در زم ــن اقدام ــتیم و ای ــب نیس ــا عق ــم و اص کردی
ــات کشــور  خــودش انجــام می شــود. رئیــس ســتاد انتخاب
دربــاره برگــزاری انتخابــات ۹۶ بــه صــورت الکترونیکــی 
ــن  ــط ای ــات فق ــدن انتخاب ــی ش ــث الکترونیک ــت: بح گف
ــه  ــه ای ک ــذ رأی و آن برگ ــا روز اخ ــم تنه ــه بگویی ــت ک نیس
می خواهــد رأی داده شــود، بــه صــورت الکترونیکــی انجــام 
بگیــرد و شــمارش نیــز الکترونیکــی باشــد. احمــدی افــزود: 
داشــتن زیرســاخت ها ماننــد فیبــر نــوری و دیتــا و از طرفــی 

داشــتن تجهیــزات ســخت افزاری از مرکــز گرفتــه تــا آخریــن 
ــه در  ــزاری ک ــی نرم اف ــات و از طرف ــر انتخاب ــرای ه شــعبه ب
ایــن سیســتم بایــد اســتفاده شــود و همچنیــن بــا شــورای 
نگهبــان و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر شــوراها کــه در مجلــس 
ــا  ــم؛ ام ــو رفته ای ــته ایم و جل ــدی داش ــرات ج ــت، مذاک اس
اینکــه بنــده بگویــم در چــه مقطعــی و در چــه تعــداد شــعبه 
ــاز  ــات الکترونیکــی برگــزار می شــود، ایــن مســئله نی انتخاب
ــا  ــه ت ــی ک ــب گزارش های ــی حس ــدن دارد؛ ول ــی ش ــه نهای ب
ایــن لحظــه دارم قاعدتــا امــکان اینکــه کل کشــور را بتوانیــم 
پوشــش دهیــم، بعیــد می دانــم؛ ولــی اجــازه بدهیــد 

ــر  ــتان در ه ــا دوس ــود و ب ــکیل ش ــتاد تش ــه س ــه جلس ک
ــگاه مذاکــره کنیــم. همچنیــن ضرایــب امنیتــی کــه  دو جای
ــکات  ــر ایــن نرم افــزار و ســخت افزار باشــد، ن ــد حاکــم ب بای
مهمــی اســت کــه در جریــان انتخابــات بایــد مــد نظــر باشــد 
و ان شــاءهللا به موقــع ایــن موضــوع را توضیــح خواهیــم داد. 

ــار  ــا انتش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل 210 نماین
تاکیــد  بیانیــه ای دربــاره حســاب قــوه قضائیــه 
کردنــد: حســاب ســپرده مــورد مناقشــه بــه نــام قــوه 
قضائیــه اســت و از جهــت مجــوزات شــرعی و قانونــی 

ــت. ــراد نیس دارای ای
ــو  ــی، عض ــادی فراهان ــد امیرآب ــه را احم ــن بیانی ای
هیئت رئیســه، در جلســه علنــی عصــر سه شــنبه 
ــه آمــده اســت:  ــن بیانی ــت کــرد. در ای مجلــس قرائ
مــا جمعــی از نماینــدگان ملــت بــه نمایندگــی از طرف 
امضاکننــدگان ایــن بیانیــه درخصــوص حســاب های 
ــکات  ــل مش ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــوه قضائی ق
ــوای  ــه ق ــکاری صادقان ــرو هم ــردم را در گ ــی م اصل

ســه گانه می دانیــم از ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه 
شــدیم  جویــا  مطرح شــده  شــبهات   درخصــوص 
و ایشــان اســناد مربــوط بــه حســاب ها را در اختیــار 
قــرار دادنــد و بــا دقــت آن هــا را بررســی کردیــم. 210 
ــن  ــا روش ــرای م ــد:  ب ــد کردن ــس تاکی ــده مجل نماین
ــام  ــه ن ــه ب ــورد مناقش ــپرده م ــاب س ــه حس ــد ک ش
ــرعی  ــوزات ش ــت مج ــت و از جه ــه اس ــوه قضائی  ق

و قانونی ایرادی ندارد. 
قضائیــه  قــوه  ریاســت  بــا  جلســاتی کــه  طــی 
داشــته ایم همــه ســواالتی را کــه ذهــن مــا نماینــدگان 

مجلــس شــورای اســامی را مشــغول کــرده بــود، بــا 
صراحــت در میــان گذاشــتیم و ایشــان نیــز بــا ســعه 
صــدر و بــا گذاشــتن فرصــت کافــی بــه همــه ســواالت 

ــد. پاســخ دادن
ــادآور شــدند:  ــه ی ــن بیانی ــس در ای ــدگان مجل  نماین
ــح  ــای صری ــن گفت وگوه ــن روش را همی ــا بهتری م
ــرات  ــم و نظ ــم می دانی ــا ه ــئوالن ب ــه مس و منصفان
ــس  ــاره مجل ــه را درب ــوه قضائی ــرم ق ــس محت  رئی
ــه  ــوه مقنن ــا ق ــه ب ــکاری صمیمان ــگاه آن و هم  و جای
همســو بــا نظــرات حضــرت امــام)ره( و نظــرات رهبــر 

ــور  ــر در راس ام ــی ب ــامی مبن ــاب اس ــم انق معظ
ــم. ــت نمودی ــس دریاف ــودن مجل ب

 210 نماینــده مجلــس تصریــح کردنــد کــه بــار 
ــروز  ــه ام ــم ک ــد می کنی ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــر ب دیگ
مشــکات اقتصــادی و معیشــتی مــردم، مشــکل 
ــوای  ــور در ق ــئوالن کش ــت و مس ــور اس ــی کش اساس
ــه دور از حاشیه ســازی ها  ــا همدلــی و ب ســه گانه بایــد ب
و مجــادالت سیاســی بــه دنبــال حــل مشــکات 

ــند. ــردم باش م
 بــر ایــن اســاس هرگونــه اقدامــی را کــه بــه همــکاری 
ــت  ــردن فرص ــاند، از ب ــیب برس ــه گانه آس ــوای س ق

ــم. ــردم می دانی ــه م ــت ب خدم

رئیس ستاد انتخابات کشور: 

الکترونیکی کردن انتخابات در کل کشور امکان پذیر نیست

 210 نماینده مجلس در بیانیه ای اعالم کردند:

حساب های قوه قضائیه ایراد شرعی و قانونی ندارد

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای درس خارج فقه و در آستانه سالروز حماسه ۹ دی بیان کردند:

حادثه بی نظیر ۹دی، از نمونه های قدرت نظام
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بیــکاری، یکــی از مشــکالت اساســی دو دهــه اخیــر کشــور 
بــوده اســت. ظهــور تحریم هــای ظالمانــه غــرب و مشــکالت 
اقتصــادی بــر مشــکالت بیــکاری افــزود تــا جایــی کــه حــاال 
از بیــکاری بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن معضــالت کشــور 
نــام بــرده می شــود. خیلــی غیرمنصفانــه اســت اگــر بیکاری 
ــم؛  ــت بدانی ــوع سیاس ــک ن ــا ی ــت ی ــک دول ــل ی را حاص
ــرد اقتصــادی  ــر از عملک ــکاری بســیار فرات ــرا معضــل بی زی
ــی  ــش جمعیت ــد از جه دولت هاســت. متاســفانه کشــور بع
دهــه ۶۰ نتوانســت خــود را بــا نیازهــای آینــده ایــن جمعیــت 
همــگام کنــد و آمــار اشــتغالزایی بــه هیــچ عنــوان بــا رشــد 
جمعیتــی هماهنــگ نبــود. در کنــار ایــن، مدرک گرایــی 
ــه رو  ــا نســلی روب ــارت باعــث شــد ب ــی ارزش شــدن مه و ب
باشــیم کــه بــا در دســت داشــتن صرفــا یــک مــدرک بــدون 
هیــچ نــوع تخصصــی حاضــر بــه پذیرفتــن هــر نــوع شــغلی 
ــراد  ــام اف ــوان تم ــوری نمی ت ــچ کش ــا در هی ــت و قطع نیس

را پشت میز ریاست نشاند.
    وضعیت نیروی کار در تابستان ۹۵

گــزارش جدیــد مرکــز آمــار از وضعیــت نیــروی کار در 
تابســتان ۹۵ نشــان می دهــد کــه بیشــترین نــرخ بیــکاری 
ــان  ــن زن ــا ۲۴ ســاله و در بی ــروه ســنی ۲۰ ت ــه گ ــوط ب مرب
ــر اســاس ایــن گــزارش بخــش  بیشــتر از مــردان اســت. ب
خدمات ســهم بیشــتری در اشــتغال کشــور دارد و کشــاورزی 

ــار  ــز آم ــد. مرک ــا می کن ــتغال ایف ــهم را در اش ــن س کمتری
ایــران نتایــج آمارگیــری از نیــروی کار در تابســتان ســال ۹۵ 
ــد  ــان می ده ــزارش نش ــن گ ــای ای ــرد. یافته ه ــر ک را منتش
اقتصــادی در جمعیــت ۱۰ ســاله  نــرخ مشــارکت  کــه 
ــران در تابســتان ســال جــاری ۴۰.۴ درصــد  و بیشــتر در ای
بــوده اســت. شــاخص مشــارکت اقتصــادی مــردان ایرانــی 
در ایــن بــازه زمانــی بــه ۶۴.۹ درصــد رســیده و بــرای زنــان 
ایرانــی ایــن شــاخص ۱۵.۹ درصــد محاســبه  شــده اســت. 
درصــد  نشــان می دهــد کــه  ایــن گــزارش  همچنیــن 

جمعیــت فعــال در روســتاها بیــش از نقــاط شــهری اســت 
و نــرخ مشــارکت اقتصــادی نواحــی روســتایی ۴۲.۲ درصــد 

و نقــاط شــهری ۳۹.۸ درصــد محاســبه  شــده اســت.
    نرخ بیکاری جمعیت فعال

ــاری  ــال ج ــتان س ــال در تابس ــت فع ــکاری جمعی ــرخ بی ن
ــرخ بیــکاری مــردان  ۱۲.۷ درصــد محاســبه  شــده اســت. ن
ــان ۲۱.۸  ــرای زن در تابســتان ســال جــاری ۱۰.۴ درصــد و ب
ــان  ــار نش ــز آم ــزارش مرک ــت. گ ــده اس ــزارش  ش ــد گ درص
می دهــد کــه نــرخ بیــکاری در نواحــی روســتایی ۷.۹ درصــد 

و در شــهرها ۱۴.۴ اســت. بیشــترین نــرخ بیــکاری مربــوط 
بــه گــروه ســنی ۲۰ تــا ۲۴ اســت. بــر اســاس گــزارش مرکــز 
ــن گــروه ســنی ۳۱.۹ درصــد اســت.  ــکاری ای ــرخ بی آمــار ن
ــرخ بیــکاری مــردان ۲۶.۶ درصــد  در همیــن گــروه ســنی ن
ــان ۵۰.۶ درصــد محاســبه  شــده اســت.  و نــرخ بیــکاری زن
ــه  ــکاری در تابســتان ســال ۹۵ نســبت ب ــرخ بی شــاخص ن
ــی در ســال گذشــته ۱.۸ درصــد افزایــش  ــازه زمان همیــن ب
 یافتــه اســت. ایــن افزایــش در نــرخ بیــکاری نقــاط شــهری 
۲.۲ درصــد و در نقــاط روســتایی ۰.۶ درصــد افزایــش  یافتــه 
اســت. نــرخ بیــکاری مــردان هــم نســبت بــه تابســتان ۹۴

درصــد رشــد یافتــه اســت و نــرخ بیــکاری زنــان ۰.۲ درصــد 
بیشــتر شــده اســت.
    درمان بیکاری

هرچنــد ایــن آمارهــا تأســف برانگیز اســت، امــا نشــان 
می دهــد کــه مــا بایــد مســیر اشــتغال و اشــتغالزایی 

را در کشورمان به طور کلی عوض کنیم.
ــل  ــص، تبدی ــش ارزش تخص ــی، افزای ــذف مدرک گرای  ح
ــوری تدریــس  ــه جــای شــیوه تئ ــی ب شــیوه تدریــس عمل
فعلــی و ده هــا تغییــر دیگــر نیــاز اســت تــا ایــران از وضعیــت 

بغرنــج بیــکاری خــارج شــود.
 امیدواریــم تمــام نهادهــای مســئول و تصمیم گیرنــده 
فــارغ از هــر نــوع نــگاه جناحــی و سیاســی شــروع بــه گام 
برداشــتن بــرای حــل ایــن معضــل کننــد؛ زیــرا بیــکاری درد 

بی درمــان نیســت.

گزارش اختصاصى کیمیاى وطن:

بیکارى، درد بى درمان نیست

رئیــس کل بانــک مرکــزی از اجرایــی شــدن قانــون بخشــش 
ــر داد  ــر ۱۰۰ میلیــون تومــان خب جریمــه و ســود وام هــای زی
ــه پرداخــت وام ازدواج ۱۰  و گفــت: بانک هایــی کــه نســبت ب
ــدام  ــده اق ــهمیه تعیین ش ــاس س ــر اس ــی ب ــون تومان میلی
نکرده انــد بــا جریمــه مواجــه می شــوند. ولــی هللا ســیف 

بــا دفــاع از عملکــرد نســبی بانک هــا در 
تومانــی  میلیــون   ۱۰ ازدواج  وام  پرداخــت 
ــس  ــه مجل ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک تأکی
ــف  ــزی را موظ ــک مرک ــالمی، بان ــورای اس ش
ارائــه گــزارش درخصــوص  و  نظــارت  بــه 
از  ازدواج کــرده،  قرض الحســنه  تســهیالت 
ــه ســقف های  ــه ب ــی رود ک ــار م ــا انتظ بانک ه

بانــک مرکــزی توجــه کننــد. وی  تعییــن و اعالم شــده 
ــه  ــه ب ــی ک ــرای بانک های ــز ب ــزی نی ــک مرک هشــدار داد: بان
ــی را  ــند، جریمه های ــود نرس ــه خ ــی ماهان ــهمیه های ابالغ س
درنظــر گرفتــه کــه پــس از تصویــب در شــورای پــول و اعتبــار، 
ــه  ــه اصالحی ــش ب ــیف در واکن ــود. س ــرا می ش ــالغ و اج اب

قانــون بودجــه امســال درخصــوص بخشــش جریمــه و ســود 
تســهیالت کمتــر از ۱۰۰ میلیــون تومانــی از بانک هــا خواســت 
بــرای ارائــه مشــوق های الزم و بخشــش جرائــم درخصــوص 
بدهــکاران بانکــی اقــدام کننــد تــا بــه گفتــه او نظــر قانونگــذار 
ــز  ــال ۱۳۹۵ نی ــه س ــون بودج ــه قان ــره ۳۵ اصالحی در تبص
تأمیــن شــود. ایــن اظهارنظــر در حالــی عنــوان 
ــر نوبخــت، ســخنگوی  ــه محمدباق می شــود ک
دولــت، پیــش از ایــن در ۱۸ آبان مــاه از ابــالغ 
ــود  ــل و س ــش اص ــی بخش ــه اجرای آیین نام
جریمــه تســهیالت کمتــر از ۱۰۰ میلیــون تومــان 
تــا یک مــاه آینــده خبــر داده بــود. ســیف 
همچنیــن در واکنــش بــه اظهارنظــر وزارت 
ــل شکســت طــرح کارت  ــزی را عام ــک مرک ــه بان ــت ک صنع
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی عنــوان کــرده بــود، گفــت: علــت 
ضعــف در اجــرای طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی 
ــده  ــای انتخاب ش ــب کااله ــردم از ترکی ــردن م ــتقبال نک اس

ــت. ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــط وزارت صنع توس

مدیــر عامــل شــرکت فرودگاه هــا، آزادســازی نــرخ تعرفــه 
خدمــات فرودگاهــی را وابســته بــه تصمیــم دولــت 
ــن  ــزود: ای ــت و اف ــوری دانس ــی کش ــازمان هواپیمای و س
اقــدام موجــب افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا نمی شــود. 
هزینه هــای  بــه  اشــاره  ضمــن  مهابــادی  رحمــت هللا 

ایــران در  فرودگاهــی  خدمــات  پاییــن 
اظهــار داشــت: حداکثــر ۳ درصــد از هزینــه 
بــه  مربــوط  هوایــی  خطــوط  عملیــات 
ــری  ــی و ناوب ــات فرودگاه ــه خدم مجموع
هوایــی اســت؛ بنابرایــن افزایــش خدمــات 
فرودگاهــی فشــاری را بــه شــرکت های 
هوایــی و همچنیــن مســافران وارد نمی کنــد. 

مهابــادی ادامــه داد: بــر اســاس مــاده ۱۶۱ قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه بایــد شــاهد آزادســازی صنعــت هوانــوردی 
باشــیم کــه آزادســازی در حــوزه حمــل و نقــل هوایــی بــه 
ــزم  ــون مکانی ــت؛ چ ــی اس ــرکت های هواپیمای ــده ش عه
رقابــت در ایــن بخــش فعــال اســت؛ امــا در حــوزه 

ــل وجــود انحصــار ــه دلی ــی ب ــری هوای ــی و ناوب فرودگاه
تعرفه هــا بایــد از ســوی دولــت و بــر اســاس قیمــت 

تمام شــده و بــه صــورت تدریجــی آزاد شــود. 
وی افــزود: بــر اســاس درخواســت دولــت و ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری، پــس از آزادســازی نــرخ بلیــت 
هواپیمــا، بایــد آزادســازی یــا واقعــی شــدن 
می شــد  انجــام  فرودگاهــی  تعرفه هــای 
زمینــه  ایــن  در  فرودگاه هــا  شــرکت  و 
پیشــنهاداتی را بــه شــورای عالــی هواپیمایــی 
کشــوری ارائــه کــرده و آزادســازی نــرخ 
ــن  ــورا و همچنی ــتور کار ش ــا در دس تعرفه ه
ــه  ــرار گرفت ــوری ق ــی کش ــازمان هواپیمای س

ــت.  اس
بــه گفتــه مهابــادی بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از هزینــه 
ــق  ــی، از طری ــری هوای ــوزه ناوب ــا در ح ــرکت فرودگاه ه ش
ــود  ــن می ش ــی تأمی ــات فرودگاه ــه خدم ــت تعرف دریاف

ــی شــود. ــد هــر چــه ســریع تر اجرای ــم بای ــن تصمی ای

ــال  ــدای س ــور از ابت ــدهای کش ــت از س برداش
آبــی تــا پایــان آذرمــاه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۲۲ درصــد افزایــش 
آمــار  آخریــن  اســاس  بــر  اســت.  یافتــه 
ــع  ــت مناب ــرکت مدیری ــوی ش ــده از س ارائه ش
آب ایــران، میــزان خروجــی آب از ســدهای 
میلیــارد   ۵ ســال گذشــته  در  کــه  کشــور 
ــت، در  ــوده اس ــب ب ــر مکع ــون مت و ۶۸۰ میلی
ســال جــاری بــا ۲۲ درصــد افزایــش، ۶ میلیــارد 
و ۹۳۰ میلیــون متــر مکعــب ثبــت شــده اســت. 

ــته ۲۰  ــال گذش ــه در س ــور ک ــدهای کش ــازن س ــم مخ ــزارش، حج ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــا ۱۰ درصــد  ــود، در ســال جــاری ب ــت شــده ب ــب ثب ــر مکع ــون مت ــارد و ۶۲۰ میلی میلی
افزایــش بــه ۲۲ میلیــارد و ۵۹۰ میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت. بــر همیــن اســاس 
میــزان حجــم آب ورودی بــه ســدهای کشــور در مقایســه بــا ســال گذشــته ۳۹ درصــد 
کاهــش و میــزان حجــم خروجــی آب از ســدهای کشــور در مقایســه با ســال گذشــته ۲۲ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن گــزارش می افزایــد: حجــم آب ورودی بــه ســدهای 
کشــور کــه در ســال گذشــته، ۷ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون متــر مکعــب ثبــت شــده بــود، در 
ســال جــاری بــا ۳۹ درصــد کاهــش بــه ۴ میلیــارد و ۷۱۰ میلیــون متــر مکعــب رســیده 
اســت. در زمــان حاضــر از مجمــوع ۴۹ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت کل 

مخــازن ســدهای کشــور ۴۶ درصــد پرشــدگی گــزارش شــده اســت.

افزایش ۲۲ درصدی برداشت از سدهای کشور
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جهش ۳۶ هزار تومانی سکه
ســکه  سه شــنبه  روز  بــازار  در 
ــش  ــا افزای ــد ب ــرح جدی تمام ط
۳۶ هــزار تومانی نســبت بــه روز 
ــون و ۲۱۴  ــک میلی ــه ی ــل ب قب
دالر  و  رســید  تومــان  هــزار 
تومــان   ۴۱۳۷ نیــز  آمریــکا 
فروختــه شــد. هــر گــرم طــالی 
ــا رونــد افزایشــی، ۱۱۶ هــزار و ۷۰۰ تومــان قیمــت  ۱۸ عیــار ب

داشت. 
ــی  ــش ۹۰۰۰ تومان ــا افزای ــکه ب ــکه و ربع س ــن نیم س همچنی
و ۶۰۰۰ تومانــی بــه ترتیــب ۶۲۵ و ۳۳۵ هــزار تومــان فروختــه 
شــد. همچنیــن هــر اونــس طــال بــرای معامــالت در بازارهــای 
ــازار ارز  ــه ۱۱۴۵ دالر داد و ســتد شــد. در ب ــک ب ــی نزدی جهان
نیــز یــورو ۴۳۶۰ تومــان، پونــد انگلســتان ۵۰۰۵ تومــان و لیــر 

ترکیــه ۱۱۹۵ تومــان قیمــت دارد.

رتبه ایران در فضای کسب و کار 

در شأن مردم نیست
علــی طیب نیــا می گویــد گرچــه از ســال ۱۳۹۲ تــالش 
بســیاری بــرای بهبــود فضــای کســب و کار شــده بــه موجــب 
ــا وضــع  ــوز ت ــی هن ــت؛ ول ــا یاف ــه ارتق ــران ۳۰ پل ــه ای آن رتب
ــه در شــأن مــردم  ــن رتب ــه بســیار اســت و ای ــوب فاصل مطل

ــت.  نیس
ــه اهــداف رشــد  ــرای رســیدن ب وزیــر اقتصــاد گفــت: بایــد ب
اقتصــادی محیــط کســب و کار خــود را ارتقا دهیــم. وقتی این 
ــد  ــل می کن ــی را تحمی ــت، هزینه های ــب نیس ــط مناس محی
کــه توجیــه اقتصــادی پروژه هــای اقتصــادی را از بیــن 
ــران  ــاد ای ــادالت در اقتص ــای مب ــفانه هزینه ه ــرد. متاس می ب
بســیار زیــاد اســت. مــا نیــز تــالش کردیــم بــه ســمتی حرکت 
کنیــم کــه اقتصــاد مردمــی شــود، نقــش بخــش خصوصــی 
ــه  ــای اینک ــه ج ــا ب ــادی م ــط اقتص ــم و محی ــا دهی را ارتق
رانتــی باشــد، تولیــدی باشــد. همچنیــن بهبــود محیط کســب 

و کار را در برنامه قرار دادیم.

مردم همچنان ناراضی از خدمات خودرو
مــردم  ارزیابــی صورت گرفتــه،  اســاس جدیدتریــن  بــر 
از  ارائه شــده  فــروش  از  پــس  خدمــات  از  همچنــان 
ناراضــی  خــودرو  واردکننــدگان  و  خودروســازان  ســوی 

هستند.
 «کمبــود یــا نبــود قطعــات یدکــی»، «کیفیت پاییــن قطعات، 
ــود  ــورد»، «کمب ــی بی م ــرات»، هزینه تراش ــات و تعمی خدم
تعــداد نمایندگی هــای مجــاز» و «انجــام نــدادن کار یــا 
رفــع ایــراد»، پنــج انتقــاد اصلــی مــردم از خدمــات پــس از 

ــران اســت. ــروش خــودرو در ای ف

۱۵ روز مهلت برای تبرئه ذوب آهن از لیست 

صنایع آالینده
ــا ۱۵  ــت: ت ــان گف ــتاندار اصفه اس
روز آینــده بایــد خــارج نشــدن دود 
ناشــی از ســوخت مــازوت در ذوب 
ــای  ــدن آالینده ه ــن و وارد نش آه
بــه  ســوخت  ایــن  از  ناشــی 
و  علمــی  بصــورت  پســماندها، 
رســول  شــود.  ارائــه  مســتند 
زرگرپــور گفــت: باتوجــه بــه ممنوعیــت اســتفاده از مــازوت توســط 
اســت کــه  موجــود  مــازوت  بســیاری  مقادیــر  نیروگاه هــا، 
نــدارد و ذوب آهــن اصفهــان  بــرای آن وجــود  اســتفاده ای 
ــد.  ــه کن ــا اســتفاده بهین ــدون ایجــاد آالیندگــی، از آنه ــد ب می توان
وی افــزود: اســتانداری اصفهــان دربــاره اســتفاده از مــازوت بویــژه 
ــا وجــود امــکان  در نیروگاه هــا بســیار حســاس اســت و حتــی ب
قطــع شــدن بــرق، بــه دلیــل اینکــه ســالمت مــردم در خطــر بــود، 
هرگــز اجــازه اســتفاده از مــازوت بــه نیروگاه هــا داده نشــد. 
اخیــر  ســال های  در  آهــن  ذوب  اصفهــان گفــت:  اســتاندار 
ــه  ــرده ک ــرا ک ــا اج ــش آالینده ه ــرای کاه ــری را ب ــای موث طرح ه
ــش  ــرای کاه ــی ب ــد صنعت ــن واح ــالش ای ــانه ت ــه آن نش نتیج

آالینده هاست. ایمنا

کیفیت خودروهای ایران مطلوب است
ــای  ــت: قیمت ه ــان گف ــان اصفه ــه خودروفروش ــس اتحادی رئی
ــاید  ــدارد ش ــاوت ن ــی تف ــازار خیل ــا ب ــا ب ــودرو در نمایندگی ه خ
ــان  ــا بی ــان ب ــی گل افش ــد. مرتض ــالف باش ــد اخت ــط ۵ درص فق
اینکــه بــازار خــودرو در اصفهــان در رکــود بــه ســر می بــرد، اظهــار 
ــرده و  ــری نک ــازار تغیی ــل در ب ــروش اتومبی ــت ف ــت: وضعی داش
ــازار  ــر ب ــان ب ــود، همچن ــزود: رک ــت. وی اف ــته اس ــد گذش همانن
خــودرو اصفهــان حاکــم اســت بــرای رونــق بــازار خریــد و فــروش 
بایــد ایــن وضعیــت تغییــر کنــد. رئیــس اتحادیــه خودروفروشــان 
اصفهــان تقویــت منابــع اقتصــادی بــرای کاهــش ایــن رکــود را راه 
ــه  ــز ب ــن شــرایط نی ــر ای ــه داد: تغیی ــی دانســت و ادام حــل اصل
ــتگی  ــردم بس ــت م ــی در دس ــش نقدینگ ــود و افزای ــش رک کاه
ــه و  ــش یافت ــردم کاه ــد م ــدرت خری ــرد: ق ــح ک دارد. وی تصری
چنانچــه کســی احتیــاج نداشــته باشــد ماشــین نمی خــرد، 
اکنــون بــازار خــودرو در ســکوت بــه ســر می بــرد. رییــس اتحادیــه 
خودروفروشــان اصفهــان در خصــوص کیفیــت خودروهــای تولیــد 
داخــل، افــزود: کیفیــت ماشــین های ایرانــی هــر روز بهتــر 
ــا کســی نیــاز نداشــته باشــد خــودرو خریــداری  می شــود، امــا ت
نمی کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد موقعیــت مناســبی بــرای 
اســتفاده مــردم از کاالهــای ایرانــی فراهــم شــود، تصریــح کــرد: 
تمــام خریــداران بــا موقعیــت کشــورمان بایــد نســبت بــه خریــد 
ــرا کیفیــت خودروهــای ایــران  ــد؛ زی ــی اقــدام کنن خــودروی ایران
مطلــوب اســت و می توانــد بــا خودروهــای خارجــی رقابــت کنــد.

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابدبانک های کم کار در پرداخت وام ازدواج، جریمه می شوند

آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم)
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد تفکیک زباله های بازیافتی در شهرستان گلپایگان را از 
طریق اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم - واحد ۷ مراجعه نمایند 

و یا با تلفن ۰۳۱۵۷۴۲۰۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹۵/۱۰/۳۰

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار 

آگهی مزایده عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان - امور پیمانها

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد به منظور بهره برداری بهینه از منابع 
موجود، کمپ شهید مطهری شهرستان آران و بیدگل را به صورت اجاره جهت انجام فعالیت ها و امور 

مرتبط با ترویج فرهنگ حفظ بوم بیابان و مقابله با بیابان زایی برای مدت یکسال از طریق مزایده به 

مجری واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند دعوت می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 

و شرکت در مزایده فوق به امور پیمانها و اداره امور بیابان این اداره کل واقع در اصفهان - خیابان هزار 

جریب - روبروی خیابان کارگر - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در مهلت تعیین 

شده مراجعه نمایند.

۱)مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۲)مهلت تحویل اسناد: از تاریخ شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۳)زمان و محل بازگشائی پیشنهادها: روز شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۸:۳۰ صبح در محل سالن جلسات 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

۴)محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۵)برآورد پایه مال االجاره: ماهیانه ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال که ساالنه معادل (۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) می باشد.

۶)ضمانت نامه شرکت در مزایده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به شماره ۲۱۷۴۲۱۰۲۱۲۰۰۴ نزد بانک ملی ایران.

و  آران  آبخیزداری شهرستان  و  اداره منابع طبیعی  بایستی توسط  الزاما  از محل اجرا:  بازدید  ۷)فرم 
بیدگل تائید گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهاد مالی مزایده گر گشوده نخواهد شد.

۸)هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
۹)هزینه آگهی بر عهده مزایده گزار (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان) می باشد.

�� ����� ����� وآ����داری ا���ن ا����ن اداره 

نوبت دوم

۱۰۹۹۶ م الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و دیوارکشی مرکز سیمرغ 

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار بر اساس فهرست بهاء

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته ساختمان 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شرایط متقاضیان حقیقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل پایه سه در رشته ساختمان 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء ۱۳۹۵: ۲/۰۶۱/۸۹۲/۵۷۶ ریال
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۱۲۳۴۷ م الف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی  استان اصفهان
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حتما بخوانید!
عمر آسفالت در کشور ما یک چهارم...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــی  ــام مصرف ــی اق ــته بندی بعض ــه بس ــت ب ــی دق ــا کم ب
ماننــد انــواع محصــوالت لبنــی یــا مــواد کنسروشــده 
مثــل رب گوجه فرنگــی، تــن ماهــی یــا گــروه تنقــات 
ــا یــک دســتگاه  ماننــد کیــک و بیســکوئیت و ... و البتــه ب
ــارز  ــیار ب ــی های بس ــه کم فروش ــوان ب ــق می ت ــرازوی دقی ت
ــه  ــی ب ــواد مصرف ــه م ــرای عرض ــدی ب ــای تولی کارخانه ه
مــردم پــی بــرد. ایــن روزهــا اینقــدر بــار ایــن تخلفــات بــارز، 
ــه امــری عــادی تبدیــل شــده کــه  در کارنامــه کارخانه هــا ب
وقتــی رســانه ملــی هــم بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع 
بارهــا خطــاب بــه مســئوالن گــزارش و خبــر بــه روی آنتــن 
ــه  ــت و هم ــکار نیس ــس بده ــچ ک ــوش هی ــتد، گ می فرس
ایــن صاحبــان ثــروت بــه نــام بســته بندی و شــکیل 
ــا  ــد و ب ــردم را در شیشــه می کنن ــاس، خــون م ــردن اجن ک
ورود اجنــاس تقلبــی یــا بــا وزن پاییــن و بــه نــوع بــارز آن 
کم فروشــی هیــچ ابایــی از ایــن کار منکــر ندارنــد و در ایــن 
راه هــم هیــچ کــس نیســت کــه بــرای ایــن کار و تخلفشــان 
 اقدامــی شایســته کنــد؛ نــه ســازمان صنعــت، معــدن 
ــه  ــرات و ن ــه تعزی ــد و ن ــئول می دان ــود را مس ــارت خ و تج
اســتاندارد! تعــدادی از ایــن ادارت عنــوان می کننــد کــه 
ــا  ــد ت ــه مــا اعــام کن ــد و ب اگــر کســی شــکایتی دارد، بیای
پیگیــری کنیــم! امــا در جــواب ایــن ادارات فعــال بایــد گفت 
مگــر همــه جمعیــت اصفهــان قادرنــد کــه بــه شــما شــکایت 

کننــد تــا پیگیــری کنیــد!
    نقل و انتقال وظایف

همزمــان و بــا تحویــل ســال نــو، کام مــردم هــم بــه گرانــی 
اجنــاس تلــخ می شــود و در ایــن میــان مــواد لبنــی 
پروتئینــی، حبوبــات و میــوه، صدرنشــین ایــن گرانی هاســت 
ــن  ــاوب ای ــه تن ــم ب ــوالت ه ــن محص ــه ای ــت بقی و قیم
ــازمان های  ــان س ــن می ــد. در ای ــش می یاب ــا افزای گرانی ه
ــه  ــور ب ــاس دادن ام ــی و پ ــم وظیفه شناس ــه در رس ــا ک م
ــه  ــود را ب ــای خ ــف و کاره ــر ســرآمد هســتند، وظای یکدیگ
ــارت  ــه نظ ــی هســتند ک ــد و مدع ــری می اندازن ــن دیگ  زمی
ــدارد. ــی ن ــا ربط ــه آن ه ــه ب ــان برنام ــه ف ــیدگی ب و رس

ــته بندی  ــواد بس ــرل وزن م ــاره کنت ــه درب ــوان نمون ــه عن ب
ــان  ــارت اصفه ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س از رئی
ــه  ــن زمین ــن ســازمان در ای ــاره نظــارت ای ــا درب خواســتم ت
ــزان  ــر کســی از می ــت: اگ ــه در جــواب گف ــح دهــد ک توضی
ــکایتی دارد  ــت و ش ــی اس ــته بندی ناراض ــواد بس وزن در م
ــازمان  ــه س ــز ب ــا نی ــا م ــد ت ــام کن ــا اع ــه م ــد ب می توان

ــم. ــاع دهی ــرات اط تعزی
از او دربــاره نظــارت بــر وزن مــواد بســته بندی کــه در 
ــردم.  ــره ای عرضــه می شــود، ســؤال ک فروشــگاه های زنجی
وی بــاز هــم مدعــی شــد بایــد مــردم بــه مــا گــزارش دهنــد. 
ــت  ــف اس ــواد تخل ــن م ــه ای ــه عرض ــرد: البت ــد ک  وی تاکی
ــه فروشــگاه های طــرف قــرارداد شــرکت های  و مــا بارهــا ب
دولتــی اعــام کرده ایــم کــه نبایــد ایــن محصــوالت توزیــع 

شــود.
    کنتــرل وزن در کارخانه هــا اظهــر مــن الشــمس 

ــت اس
احمدیــه دربــاره افزایــش غیراصولــی قیمــت گوشــت قرمــز 
ــده  ــه عه ــی ب ــش کل ــازار در بخ ــم ب ــد: تنظی ــم می گوی ه
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســت و مــا فقــط می توانیــم در 

ایــن زمینــه ناظــر باشــیم.
رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن اصفهــان عنــوان می کنــد 
کــه همــه کارخانه هــای تولیــدی اصفهــان بــه میــزان وزن در 
محصــوالت خــود دقــت دارنــد و »ایــن مســئله امری اســت 
اظهــر مــن الشــمس«. در ایــن بــاره بایــد بــه آقــای رئیــس 
اعــام کــرد کــه ایشــان بایــد ســری بــه کارخانه هــای لبنــی 
یــا حتــی ســوپرمارکت ها بزننــد و مشــاهده کننــد کــه یــک 
ــزان  ــه می ــه چ ــی ب ــی رب گوجه فرنگ ــا قوط ــر ی ــه پنی جعب
ــی  ــرد و کس ــر می ب ــه س ــامانی ب ــت در نابس از وزن و قیم

نیســت کــه دســتی بــرای اصــاح امــور بگردانــد! 
ــی اســتاندارد درخصــوص کم فروشــی  رئیــس ســازمان مل
در  می گویــد:  غذایــی  صنایــع  واحدهــای  از  بعضــی   در 

روی  و  اســت  اجبــاری  آن  اســتاندارد  کــه  مــواردی 
ــر  ــارت ب ــد، نظ ــده باش ــول وزن درج ش ــته بندی محص بس
ــوارد نظــارت  ــی م ــوده و در باق ــده ســازمان اســتاندارد ب عه
ــده  ــده و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــر دوش ســازمان حمای ب
اســت. نیــره پیروزبخــت دربــاره بعضــی اقــام پرمصــرف که 
ــف کم فروشــی در آن هــا در حیطــه ســازمان  رســیدگی تخل
ــوالت  ــا و محص ــزود: فرآورده ه ــت، اف ــتاندارد اس ــی اس مل
غذایــی، لبنــی، دســتمال کاغــذی و...، از واحدهایــی هســتند 
کــه اســتاندارد وزنــی اجبــاری دارنــد و مــورد نظــارت قــرار 

می گیرنــد.
    از تقلب و کم فروشی رب قرمز تا پنیر سفید

ــکافه در  ــوه و نس ــای، قه ــده چ ــندگان عم ــی از فروش یک
ــا نشــان دادن پاســتیک بزرگــی حــاوی چــای  ــان ب اصفه
ــن  ــد: ای ــم دارد، می گوی ــی ه ــر خوب ــه عط ــده ک فرآوری ش
ــم  ــی دارد. زوددم ه ــم خوب ــر و طع ــر عط ــه ظاه ــای ب چ
ــوص  ــن درخص ــت. وی همچنی ــی اس ــی تقلب ــت؛ ول هس
ــم  ــن 10 قل ــد: از بی ــن بســته بندی ها می گوی ــزان وزن ای می
محصولــی کــه مــا بــه فــروش می رســانیم وزن 8 قلــم بــا 
آنچــه روی بســته بندی درج شــده، متفــاوت اســت و بیــش 
ــواردی  ــن م ــازار شــاهد چنی ــه در ب از 10 ســالی می شــود ک

ــه  ــت ک ــری اس ــول دیگ ــی، محص ــتیم. رب گوجه فرنگ هس
تقلــب در تولیــد آن دارای روش هــای متفاوتــی اســت. یکــی 
ــودجو  ــراد س ــد: اف ــوه می گوی ــدگان رب و آب می از تولیدکنن
ــده  ــه و له ش ــیب زمینی پخت ــداری س ــوارد مق ــاره ای م در پ
بــه جــای کــدو یــا نشاســته بــه رب اضافــه می کننــد تــا رب 
ــی یکــی از فروشــندگان  ــد. عل ــه نظــر آی ــظ ب ســفت و غلی
رب در بــازار می گویــد: »وزن درج شــده روی بســیاری از 
ــوای  ــزان محت ــا می ــن محصــول ب ــده ای برندهــای تولیدکنن
داخــل قوطــی یکســان نیســت و عمدتــا بیــن 50 تــا 100 گرم 
تفــاوت دارد. البتــه دیــده ام کــه در بعضــی محصــوالت دیگــر 
هماننــد لبنیــات و مــواد پروتئینــی نیــز ایــن چنیــن اســت.«

بســته های پنیــر 500 گرمــی ســابق اکنــون در مــواردی کمتــر 
از 500 گــرم پنیــر دارنــد و بیشــتر آن آب پنیــر اســت. حتــی 
ــته ای  ــرف گذش ــخ مص ــای تاری ــخ پنیره ــواردی تاری  در م
ــوض  ــت، ع ــرده اس ــاد ک ــی آن ب ــش آلومینیوم ــه پوش را ک
تورمــش  آن،  پوشــش  ســوراخ کــردن  بــا  و   می کننــد 
ــه  ــردن این گون ــس ک ــر عک ــا ب ــه ب ــد ک ــی می کنن را مخف
ــه  ــوان ب ــر از ســوراخ مذکــور می ت پنیرهــا و ریختــن آب پنی

ــرد. ــی ب ــخ مصــرف آن پ انقضــای تاری
    قول های بی  رمق

هرچنــد مســئوالن ایــن بخــش اعــام می کننــد کــه تقلبــی 
ــی  ــن اقدام ــا چنی ــا ب ــود، ام ــام نمی ش ــه انج ــن زمین در ای
 می تــوان مشــاهده کــرد عــاوه بــر چنیــن تخلفــی، میــزان 
و وزن پنیــر خریداری شــده نیــز بــا نوشــته روی آن متفــاوت 
اســت. کم فروشــی انــواع مــواد غذایــی و محصــوالت 
 صنعتــی در حالــی تشــدید شــده اســت کــه وزیــر صنعــت

معــدن و تجــارت در ســال 92 قــول پیگیــری ایــن موضــوع 
را داد؛ امــا بــا گذشــت ســه ســال هنــوز بعضــی گزارش هــا 
 در زمینــه رشــد کم فروشــی در عرضــه بعضــی مــواد غذایــی 
اســت  نرســیده  ســرانجام  بــه  صنعتــی  کاالهــای   و 
ــدگان  ــژه ســازمان حمایــت از مصرف کنن و مســئوالن و به وی
ــا کم فروشــی کاالهــا  ــرای برخــورد ب ــژه ای ب ــوز تدبیــر وی هن
بــه مرحلــه اجــرا نگذاشــته و معلــوم نیســت تــا چنــد ســال 
ــن  ــات در ای ــه حداقــل رســیدن تخلف ــد منتظــر ب دیگــر بای

بخــش باشــیم.

از بی تفاوتی سازمان حقوق مصرف کنندگان تا سردرگمی مردم

 ورود موج جدید بارشی کم فروشی از نوع پاکتی!

به چهارمحال و بختیاری
معــاون توســعه و پیش بینــی 
چهــار  اســتان  هواشناســی 
ورود  از  بختیــاری  و  محــال 
بــه  جدیــد  بارشــی  ســامانه 
داد.  خبــر  اســتان  آســمان 
مهــرداد قطــره اظهــار کــرد: طــی 
روزهــای آینــده آســمان اســتان 
نیمــه ابــری خواهــد بــود و دمــای هــوا بــا همیــن رونــد ادامــه 
می یابــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه متوســط بارش هــا در 
ســطح اســتان از اول مهــر تاکنــون 210 میلیمتــر بــوده، 
تصریــح کــرد: بارش هــای اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــن بلندمــدت  ــه میانگی ســال گذشــته 16 درصــد و نســبت ب
دوره مشــابه 4 درصــد افزایــش یافتــه اســت. قطــره بــا اشــاره 
بــه بــارش 150 میلیمتــری بارندگــی در کوهرنــگ در روزهــای 
ــر  ــرف ب ــاع ب ــن، ارتف ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــر، خاطرنش اخی
جــای مانــده بــر زمیــن در کوهرنــگ 45 ســانتیمتر بــوده کــه 
بــا بــارش بــاران طــی 72 ســاعت گذشــته بســیاری از برف هــا 

آب شد و ارتفاع برف به 5 سانتیمتر رسیده است.

 عمر آسفالت در کشور ما 

یک چهارم استاندارد جهانی است
ــان  ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
گفــت: یکــی از دغدغه هــای مهــم مــا ایــن اســت که آســفالت 
ــر آســفالت های  ــرا عم ــانیم؛ زی ــد اســتانداردها برس ــه ح را ب
ــر رودری  ــت. جعف ــی اس ــتاندارد جهان ــارم اس ــک چه ــا ی م
ــردی  ــش راهب ــت نق ــفالت باکیفی ــه آس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دارد، افــزود: یکــی از دغدغه هــای مهــم مــا ایــن اســت کــه 
آســفالت را بــه حــد اســتانداردها برســانیم. رودری بــا اشــاره 
ــح  ــان تصری ــه آســفالت در اســتان کرم ــه وجــود 61 کارخان ب
ــات  ــز تحقیق ــوز مرک ــد مج ــفالت بای ــای آس ــرد: کارخانه ه ک

ــند. ــته باش ــازی را داش وزارت راه و شهرس

وضعیت بحرانی حیاتی ترین دشت یزد
ــرکت  ــرداری ش ــت و بهره ب ــر حفاظ ــی، مدی ــا حکیم محمدرض
ــی  ــع آب ــدید مناب ــت ش ــه اف ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ای ی آب منطق
ــن  ــت: در همی ــتان گف ــت اس ــن دش ــن و حیاتی تری مهم تری
راســتا نیــز وزارت نیــرو ایــن دشــت را ممنوعــه و وضعیــت آن 
ــی اعــام کــرده اســت. وی متوســط کســری مخــزن  را بحران
دشــت یــزد- اردکان را ســاالنه حــدود 95 میلیــون متــر مکعــب 
ذکــر کــرد و گفــت: متأســفانه بــه دلیــل اســتمرار افــت ســطح 
ــن و  ــت زمی ــده نشس ــا پدی ــت ب ــن دش ــی در ای آب زیرزمین
کاهــش کمــی و کیفــی آب هــای زیرزمینــی روبــه رو هســتیم.

اخبار کوتاه

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش مطرح کرد:

 آشنایی روحانیون ارتش 

با مسائل سیاسی روز

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

اداره  رئیـــس  حضـــور  بــا 
عقیدتی سیاسی نیروی زمینی دوره 
بصائــر روحانیــون ارتــش منطقــه 
ــد.  ــزار ش ــارس برگ ــان و ف اصفه
عقیدتی سیاســی  اداره  رئیــس 
دو کفــه  عقیدتی سیاســی  ارتــش گفــت:  زمینــی  نیــروی 
ــا  ــش ب ــون ارت ــی و روحانی ــه سیاس ــی و کف ــه عقیدت دارد؛ کف
مســائل سیاســی روز هــم بایــد آشــنایی کامــل داشــته باشــند. 
ــرد  ــک ف ــزود: ی ــا اف ــم وف ــلمین قاس ــام و المس حجت االس
ــه  ــرار گرفت ــور ق ــا و کش ــای دنی ــد در کج ــد بدان ــی بای  سیاس
ــوری  ــت تعامــل دارد. وی گفــت: نظــام جمه ــدام جمعی ــا ک و ب
ــه  ــان را ب ــم، جه ــرآن کری ــر ق ــر اوام ــی ب ــران مبتن ــامی ای اس
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــوت می کن ــش دع ــح و آرام صل
ــد  ــای جدی ــه و قدرت ه ــزرگ فروریخت ــای ب ــی قدرت ه مهندس
در حــال شــکل گیری اســت. وی تاکیــد کــرد: حکومــت والیــت 
فقیــه در منطقــه بــا تدابیــر مقــام معظــم رهبــری صاحــب نفــوذ 
و جایــگاه ویــژه اســت و همســایگان جمهــوری اســامی ایــران 

بــه ایــن موضــوع کامــا واقــف هســتند.

افزایش حاشیه نشینی در خمینی شهر
ــات  ــدن خدم ــنگ نش ــم س ــت: ه ــهر گف ــهردار خمینی ش  ش
شــهر اصفهــان و خمینی شــهر باعــث می شــود تــا مهاجــرت بــه 
ایــن شــهر افزایــش پیــدا کنــد. امــروز خمینی شــهر نیــز هماننــد 
ــا معضــات ترافیــک، آلودگــی هــوا، مهاجرنشــینی،  ــان ب اصفه
حفــظ محیــط زیســت روبــه رو اســت. علی اصغــر حــاج حیــدری 
ــده  ــروز، در آین ــرایط ام ــت ش ــدم مدیری ــورت ع ــزود: در ص اف
 شــاهد مهاجــرت اهالــی خمینی شــهر بــه شــهرهای دیگــر 
و جایگزیــن شــدن مهاجــران شــهرهای دیگــر اســتان و کشــور 
در خمینی شــهر بــه علــت کاهــش قیمــت زمیــن خواهیــم بــود. 
شــاهدیم تعــداد زیــادی از مهاجــران محــروم و بــا وضعیت مالی 
ــد.  ــدا کرده ان ــکونت پی ــهر س ــروم در خمینی ش ــط و مح متوس
ــون  ــارد و 800 میلی ــک میلی ــدود ی ــت: ح ــدری گف ــاج حی ح
ــک  ــارات تمل ــب اعتب ــی در قال ــار دولت ــه و اعتب ــان بودج  توم
و دارائــی بــرای کمــک بــه شــهرداری توســط فرمانــداری 
مصــوب شــده؛ ولــی در دو ســال گذشــته هیــچ بودجــه دولتــی 
ــق  ــهر تعل ــهرداری خمینی ش ــه ش ــی ب ــک و دارائ ــب تمل در قال
ــی  ــزار تومان ــرانه 250 ه ــد س ــت: درآم ــت. وی گف ــه اس نگرفت
ــون  ــرانه یک میلی ــد س ــا درآم ــهری ب ــهروند خمینی ش ــر ش  ه
ــن  ــت. ای ــه اس ــی ناعادالن ــهروند اصفهان ــر ش ــی ه و 300 تومان
ــر شــود. ــه روز خمینی شــهر فقیرت ــاوت باعــث می شــود روزب تف

اخبار کوتاه

ــاه از ســوی ســتاد  ــا 9 دی م ــت همزمــان ب ــا والی ــت ب ــاق مل ــرت و میث ــژه گرامیداشــت روز بصی تبلیغــات وی
ــط عمومــی ســازمان  ــزارش رواب ــه گ ــان نصــب شــد. ب ــان در ســطح شــهر اصفه ــدی شــهرداری اصفه آذین بن
ــه و لمپوســت در نقــاط  ــب تک پای ــن تبلیغــات مناســبتی در 8 طــرح و قال ــان، ای زیباســازی شــهرداری اصفه
مختلــف شــهر نصــب شــد. تبلیغــات ویــژه 9 دی امســال بــا جماتــی از رهبــر معظــم انقــاب حضــرت آیــت هللا 

خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( دربــاره 9 دی و میثــاق ملــت ایــران بــا والیــت طراحــی شــده اســت. 

»9 دی، زنــگ بیداربــاش ملــت ایران«، »9 دی، حضور در لحظه نیاز«، »9 دی، همه 
بــا یــک شــعار آمده بودنــد«، »9 دی، یک حرکت بــدون فراخوان«، »9 دی، عاشــورا 
بــه کمــک ملــت آمــد«، »9 دی، حجــت بــر همــه تمــام شــد«، »9 دی، دنیــا خیــره 
 شــد«، »9 دی، در تاریــخ مانــد« جماتــی اســت کــه در ایــن تبلیغــات بــه کار رفتــه 

است.

در شهر

آگهی مزایده اموال منقول / نوبت دوم 
اجرای احکام دادگستری  در نظر دارد در پرونده شماره 1036/95 موضوع علیه حمید اکبری      و له 

سید ابوالفضل میر شفیعی     در تاریخ 95/10/20 به منظور فروش دو دستگاه مانیتور ال جی شرح 

ذیل : 1- مانیتور ال جی تعداد 2 دستگاه و دو دستگاه پرینتر ودو دستگاه صفحه کلید و یک دستگاه 

فاکس پانوسونیک و یک دستگاه ترازو دیجیتال و یکدستگاه تلویزیون رنگی  led  از ساعت 10 الی 

11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 229 برگزار نماید اموال موضوع 

مزایده برابر نظر  کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ19650/000ریال ارزیابی گردیده  است . داوطلبین  

خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرا از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت 

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

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

صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

شماره 747/ م الف مدیر  اجرای  احکام دادگستری فاورجان

دادنامه
حل  شورای   5 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/22-1533 دادنامه:  شماره   950294 پرونده:  کاسه 

مجتمع   – چمران  شهید  –پل  اصفهان  بنشانی:  الهی  نعمت  اصغر  علی  خواهان:  اصفهان  اختاف 

مسکونی مهر 1 وکیل: 1- حسین محمدیان 2- افسانه غالبی هردو بنشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق 

شمالی – ساختمان بانک تجارت )ارغوان( – طبقه سوم – واحد18 خوانده: محمدتقی ندافی بنشانی: 

مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای 

علی اصغر نعمت الهی با وکالت 1- حسین محمدیان 2- افسانه غالبی به طرفیت آقای محمدتقی 

ندافی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چهار فقره چک به شماره 11319-92/5/20 و 

11312-92/4/10 و 11310-92/6/10 و -11311-92/5/10 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 

و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/015/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

و   92/4/10 و   92/5/20( موصوف  های  چک  سررسید  تاریخ  از  تأدیه  در  تأخیر  خسارت  و  قانونی 

92/6/10 و 92/5/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

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

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29286/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 290/95 شماره دادنامه 695-95/7/19 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: صغرا کاظمی زهرانی بنشانی: خانه اصفهان– میدان ماه فرخی – گلزار دوم – پ 11 – 

طبقه دوم وکیل: عباس دادخواه بنشانی: ملک شهر – روبروی سه راه مهدیه خوانده: محمد سلمانی 

عایی بنشانی: مجهول المکان خواسته: تنفیذ فسخ قولنامه مورخ 95/1/3 و صدور حکم مبنی بر 

استرداد خودروی 206 به شماره انتظامی 879د61 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات قانونی و حق 

الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم صغرا کاظمی زهرانی با وکالت عباس دادخواه 

به طرفیت آقای محمد سلمانی عایی به خواسته تنفیذ فسخ قولنامه مورخ 95/1/30 و صدور حکم 

مبنی بر استرداد خودروی 206 به شماره انتظامی 879 د61 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات قانونی 

و حق الوکاله وکیل، شورا با بررسی محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و 

نظر به مبایعه نامه مورخ 95/1/30 مابین خواهان و خوانده مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی پژو 

206 به شماره انتظامی 879د61 ایران 53 از سوی خواهان به خوانده و با توجه به شرایط ضمن عقد 

مندرج در مبایعه نامه مبنی بر فسخ معامله در صورت عدم وصول چکهای ثمن معامله در سررسید 

مقرر و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در سررسید چک و با توجه به عدم 

حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه، شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 

و به استناد ماده 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تأیید و اعام 

فسخ مبایعه نامه مورخ 95/1/3 و پس از آن استرداد و تحویل خودروی پژو 206 به شماره 879د61 

ایران 53 از سوی خوانده به خواهان و تسبیبًا به پرداخت مبلغ 1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 29288/م الف قاضی شعبه 27 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 1052/94 شماره دادنامه: 134-95/2/8 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: حامد موگویی فرزند عزت اله بنشانی: بهارستان – خ اردیبهشت شرقی – خ مهتاب 

طبقه 4   – مدیران  – ساختمان  غربی  نیکبخت  خ  بنشانی:  فرد  مختاری  لیا  وکیل:  – پ 565   1

خوانده:رضا گودرزی فرزند عبدالصمد بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 

بابت چهار فقره سفته به شماره های 530678 و 530679 و 530688 و 530689 گردشکار: با عنایت 

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

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای 

حامد موگویی به طرفیت آقای رضا گودرزی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000 

داری کل  خزانه  شماره  به  مدرکیه  سفته  فقره  چهار  مصدق  فتوکپی  به  توجه  با  مدرک  وجه  ریال 

530678 و 530679 و 530688 و 530689 به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 

قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه خواسته و اینکه دفاع خوانده با وصف اباغ قانونی و وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر 

نشده و الیحه ای که حکایت از رد دین و یا انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم شورا ننموده 

و دفاعی هم بعمل نیاورده، لذا شورا با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص 

داده مستندًا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و  198 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد 

هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و  خسارت تأخیر تأدیه تقدیم 

دادخواست قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعام می دارد و رأی صادره 

غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 

شماره: 29285/ م الف قاضی شعبه 22 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950925 شماره دادنامه: 1618-95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده: ابراهیم نصیری بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

نصیری  ابراهیم  آقای  به طرفیت  آقای رسول صادقی  در خصوص دعوی  اختاف  رأی شورای حل 

به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره های  351900-94/5/30 و 

891137-94/6/30 و 891147-94/4/20 و 891139-95/3/30 و 351899-94/2/30 و 133962-

به  بانک ملی  به عهده  94/1/30 و 891140-95/5/30 و 891148-94/9/20 و 95/2/20-891149 

و گواهی عدم  تقدیمی، تصویر مصدق چک  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و  اینکه خوانده علیرغم  آن دارد و 

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

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 

198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 

و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و صد و پنج هزار ریال 2/105/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )سررسید 

چکها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 

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

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29279/ م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   7 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/7/28-1327 دادنامه:  شماره   950553 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی 

– شرکت کاوشگر رایانه خوانده: مهناز آغاسیان بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

خانم  طرفیت  به  صادقی  رسول  آقای  دعوی  در خصوص  اختاف  حل  شورای  نماید.رأی  می  رأی 

مهناز آغاسیان به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال وجه چک به شماره 

تقدیمی،  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  رفاه  بانک  عهده  به   633125

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

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

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

از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 

310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ یک میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/20( تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

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

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29278/ م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950928 شماره دادنامه: 1617-95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده:علیرضا اکبری بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای علیرضا اکبری به 

خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک به شماره 94/1/30-480512 

انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به  و 94/5/30-480513  و 94/6/20-480518   94/1/30-480511 و 

با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  مطلق خسارات قانونی 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 

و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 

و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو 

میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل هزار 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف )سررسید چکها 94/1/30 و 94/6/20 و 94/5/30( تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم  از  واخواهی دراین شعبه و پس 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: 29277/ م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950810 شماره دادنامه: 1520-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختاف 

حسین  وکیل:  اصفهان خواهان: محمدحسین نژاد لباف فرزند محمدباقربنشانی:   

محمدیان فرزند یداله بنشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت )ارغوان( 

– طبقه 3 – واحد 18خوانده: علیرضا مطیعی فرد بنشانی: مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال یک فقره چک به شماره 9402/788645 بانک ملی به انضمام 

اخذ  و  پرونده  به محتویات  با عنایت  تأدیه  تأخیر  الوکاله وکیل و خسارت  خسارات دادرسی و حق 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمدحسین نژاد لباف با وکالت حسین محمدیان 

به طرفیت آقای علیرضا مطیعی فرد به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره 

9402/788645-12 مورخ 95/3/31 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ 1/615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)95/3/31( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

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

روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29276/ م الف قاضی شعبه 8 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950531 شماره دادنامه: 1196-95/7/15 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده: علی اکبر کریمیان بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 7/900/000 

ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای علی اکبر کریمیان به 

خواسته مطالبه مبلغ 7/900/000 ریال وجه چک به شماره 613691-94/7/25 به عهده بانک صادرات 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 

تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال7/900/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/058/750 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/7/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

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

روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29275/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   9 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/8/29-1575 دادنامه:  شماره   950689 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – 

شرکت کاوشگر رایانه خوانده:محسن مرادی جوشانی بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 

سیزده میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک به انضمام کلیه خسارات با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای محسن 

مرادی جوشانی به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره 

699998-95/5/20 و 899597-95/5/30  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار و دویست و پنجاه 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید چکها( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

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

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29274/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه یک سیار دادیاری اول متهم 1- حامد فرهمند منش فرزند قربانعلی 

2- قربانعلی فرهمند منش 3-فرهاد قاسمی فرزند محمد رضا 4- مسعود قاسمی فرزند علیرضا 

5-مسیح عباسی به اتهامهای تهمت و افترا و شهادت کذب موضوع شکایت آقای پیام باغبان نصیر 

دادرسی کیفری مراتب  آئین  قانون  ماده 174  اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  فرزند محمد مجهول 

اباغ می  نامبردگان  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  روزنامه های کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک 

گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 

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

شد. 

شماره :793/ م الف هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

تبلیغات شهری به مناسبت گرامیداشت 9 دی، روز بصیرت
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حتما بخوانید!
کتاب نخواندن علت پلشتی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

یکــی از فیلم هــای جنجالــی جشــنواره فیلــم فجــر امســال 
بــدون شــک فیلــم »قاتــل اهلــی« مســعود کیمیایی اســت. 
ــنواره  ــودش در جش ــود و نب ــر ب ــر س ــاال ب ــه ح ــی ک فیلم
ــینمای  ــزرگ س ــردان ب ــی، کارگ ــعود کیمیای ــت. مس دعواس
ایــران، کــه البتــه چنــد ســالی اســت فیلم هایــش چنــدان 
چنگــی بــه دل نمی زنــد، بــا امیــدواری زیــادی فیلــم قاتــل 
ــتویی  ــز پرس ــور پروی ــرد. حض ــن ب ــوی دوربی ــی را جل اهل
ــی  ــم کیمیای ــینما در فیل ــختگیر س ــده کار و س ــر گزی بازیگ
خبــری بــود کــه خیلی هــا را بــرای دیــدن ایــن فیلــم 
بی تــاب کــرد؛ زیــرا پرســتویی بازیگــری نیســت کــه در هــر 
ــی  ــی، یعن ــم کیمیای ــد و حضــور او در فیل ــازی کن ــی ب فیلم
ــوب  ــم خ ــاهد فیل ــا ش ــس از مدت ه ــت پ ــرار اس ــه ق اینک
ــیم.  ــینما باش ــبک س ــردان صاحب س ــن کارگ ــری از ای دیگ
درســت زمانــی کــه همــه چیــز داشــت بــرای حضــور پررنــگ 
ایــن فیلــم در جشــنواره فیلــم فجــر امســال آمــاده می شــد 
درگیــری کیمیایــی بــا لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده فیلــم 
ــم در  ــن فیل ــوم نیســت ای ــه جایــی رســاند کــه معل کار را ب

ــا خیــر. نهایــت اکــران خواهــد شــد ی
    مورد عجیب قاتل اهلی

گفتــه می شــود کیمیایــی درخواســت ضبــط ســکانس هایی 
ــه  ــم اضاف ــه فیل ــدا ب ــوده و بع ــناریو نب ــه در س ــته ک را داش
شــده اســت و ایــن ســکانس ها در راســتای پررنــگ کــردن 

نقــش پــوالد کیمیایــی در فیلــم اســت. البتــه ایــن موضــوع 
ــه نظــر می رســد: از چنــد جهــت عجیــب ب

1- پــوالد کیمیایــی درســت همــان زمانــی کــه فیلمبــرداری 
قاتــل اهلــی شــروع شــد، بــه پــروژه گشــت ارشــاد 2 
ــد  ــم جدی ــدارد در فیل پیوســت و عمــا اعــام کــرد قصــد ن
پــدرش، نقــش اصلــی داشــته باشــد و اگــر هــم الزم باشــد 
تنهــا در چنــد ســکانس محــدود و کم رنــگ آن هــم در 

ــت. ــد داش ــش خواه ــاز نق ــورت نی ص
2- کیمیایــی، کارگــردان کارکشــته ای اســت و خــودش 
ــی را  ــرداری نقش ــد از فیلمب ــوان بع ــد نمی ت ــوب می دان خ
ــدون  ــه ســناریو اضافــه کــرد، ب آن هــم نقشــی پررنــگ را ب
اینکــه کار لطمــه بخــورد. قطعــا کیمیایــی کســی نیســت کــه 
ــه  ــد و کارنام ــه ســینما کن ــف را روان ــک کار ضعی ــد ی بخواه

ــرد. ــر ســؤال بب ــه ای اش را زی حرف

ــت  ــزد اوس ــم ن ــاژ فیل ــر دکوپ ــی دفت ــه کیمیای ــه گفت  3- ب
و چگونــه تدوینگــر ایــن فیلــم را بــدون ایــن دفتــر تدویــن 

کــرده اســت؟
باقی مانــده  ســکانس های  دربــاره  پــوالد کیمیایــی   -4
جــزو  فیلــم،  از  ضبط نشــده  بخش هــای  می گویــد: 
ســکانس های بســیار مهــم و تاثیرگــذار »قاتــل اهلــی« 
ــی ــکانس پایان ــه س ــم ب ــه می توان ــد ک ــاب می آی ــه حس  ب

رابطــه پــدر و مــادر شــخصیت اصلــی، رابطــه نقــش مــن بــا 
خانــم پــگاه آهنگرانــی و امیــر جدیــدی اشــاره کنــم.

 ایــن قســمت های ضبط نشــده، متعلــق بــه ســکانس هایی 
ــرارداد  ــازی در آن ق ــرای ب ــا ب ــه م ــت ک ــه ای اس از فیلمنام
ــدن فیلمنامــه نهایــی حاضــر  ــم و پــس از خوان امضــا کردی
نقــش  ایفــای  بــه  اهلــی«  »قاتــل  در  کــه   شــدیم 

بپردازیم.
 در زمــان فیلمبــرداری قــرار شــد بعــد از ســکانس کنســرت

ســکانس های باقــی مانــده از جملــه ســکانس پایانــی 
فیلــم بــه شــکل جداگانــه گرفتــه شــود؛ امــا بعــد از 
 فیلمبــرداری در بــرج آزادی، آقــای قوچانــی بــه ســفر رفتنــد 

و فیلم باتکلیف ماند.
ــینما  ــی س ــورای صنف ــه ش ــت ک ــرار اس ــورت ق ــر ص در ه
دربــاره سرنوشــت ایــن فیلــم تصمیــم بگیــرد؛ تصمیمــی کــه 
در هــر صــورت می توانــد بــازی دو ســر باختــی بــرای فیلــم 
قاتــل اهلــی باشــد؛ مگــر اینکــه تهیه کننــده و کارگــردان بــه 

نتیجــه ای مشــترک برســند.

- ندیــم زنگشــاهی، هنرمنــد پیشکســوت موســیقی نواحــی 
ــدود  ــد، ح ــه دارد، می گوی ــاری از فرانس ــرای افتخ ــه دکت ک
ــی  ــی مال ــتن توانای ــل نداش ــه  دلی ــه ب ــت ک ــال اس ــک س ی
ــده  ــع ش ــت قط ــل دیاب ــه به دلی ــش ک ــرای پای ــد ب نمی توان

ــد. ــه کن ــز تهی اســت، پروت
ــدی  ــی مه ــه کارگردان ــه« ب ــه بیگان ــینمایی »س ــم س - فیل
مظلومــی رفــع توقیــف شــد. ایــن فیلــم کــه قــرار بــود اوایــل 
آذرمــاه ســال جــاری، در ســینماهای کشــور اکــران شــود، بــه 
ــه همــکاری کارگــردان ایــن  دلیــل بعضــی از مســائل از جمل
ــا شــبکه ماهــواره ای جــم، توقیــف شــده  ــم ســینمایی ب فیل

بــود.
- حجــت هللا ایوبــی، رئیــس ســازمان ســینمایی، از همــکاری 
ــاس  ــر اس ــه ب ــکاتی ک ــل مش ــرای ح ــه ب ــوه قضائی ــا ق ب
ــه  ــت ک ــر داد و گف ــده خب ــش آم ــا پی ــزر فیلم ه ــش تی پخ

ــود. ــرف می ش ــع برط ــکات و موان ــن مش ــه زودی ای ب
- دو جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن 
از جشــنواره »زاگــورای« مراکــش بــه فیلــم »پریــدن از ارتفــاع 

کــم« رســید.
- فرزنــد اصغــر بیچــاره اعــام کــرد کــه از اختصــاص مکانــی 
ــا  ــدرش ب ــوزه دوربین هــا و وســایل عکاســی پ ــوان م ــه  عن ب
همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی منصــرف شــده اســت.

ــه افــراد  - بهــروز شــعیبی گفــت: امــروز تلویزیــون متکــی ب
اســت؛ یعنــی اگــر ســریالی ســاخته شــود و نتیجــه آن خــوب 
شــد، ببیننــده پیــدا می کنــد؛ ولــی ممکــن اســت بعــد از آن 

ســریال، دیگــر تلویزیــون ببینــده ای نداشــته باشــد.
ــم  ــرداری فیل ــد از فیلمب ــان ۸۰ درص ــد از پای ــرداد فری - مه
ســینمایی »بن بســت وثــوق« ســاخته حمیــد کاویانــی خبــر 

داد.
ــهابی در  ــین ش ــاخته حس ــراج« س ــینمایی »ح ــم س - فیل
شــبکه نمایــش خانگــی توزیــع شــد. فریبــا خادمــی، نســیم 
ــی  ــد کارت، گیت ــرمدی، محم ــم س ــز، مری ــا آبی ــی، مهس ادب
قاســمی، محمــد کارهمــت، محمــد اکبــری، پریــا ابراهیمــی 
ــه  ــدوی و ... ب ــاد مه ــیرازی، فره ــونیا ش ــدی، س ــهره اس ش

ــد. ــراج« پرداخته ان ــش در »ح ــای نق ایف
ــگار«  ــای »ن ــا فیلم ه ــال ب ــت: امس ــگان گف ــانه بای - افس
ــی  ــاخته مصطف ــاب« س ــوان و »بی حس ــد ج ــاخته رامب س
احمــدی در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارم 
کــه هــر دو نقشــم تفاوت هــای بســیاری بــا یکدیگــر دارد و 2 

ــاوت اســت. ــای متف دنی
- حســین کیانــی، کارگــردان نمایــش »تئاتــر ســعدی 
تابســتان 32«، بــا اشــاره بــه اینکــه از میــزان اســتقبال 
مخاطــب رضایــت چندانــی نــدارد، گفــت: وضعیــت تبلیغــات 

ــت. ــران اس ــر ای ــی تئات ــف مدیریت ــاط ضع ــی از نق یک
ــی  ــنامه نویس زن ایران ــتین نمایش ــام، نخس ــده فرج  - فری
در مراســم پایانــی دومیــن دوره نشــان محمــود اســتاد محمد 

تجلیــل خواهد شــد.

 نمایش و نقد تئاتر «من آنجا نیستم» 

در تاالر هنر

کیمیای وطن

همیــن  »خوشــبختی  همایــش 
نمایــش  بــا  همــراه   جاســت« 
و نقــد تئاتــر »مــن آنجــا نیســتم« 
9 دی مــاه در تــاالر هنــر برگــزار 
می شــود. بــه گــزارش کیمیــای 
ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب وطــن ب
همایــش  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
»خوشــبختی همیــن جاســت« از ســوی کمیتــه فرهنــگ 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  خانــواده  و  اجتماعــی  روابــط 
ــان روز پنجشــنبه 9 دی مــاه برگــزار می شــود.  شــهرداری اصفه
ــا  ــن آنج ــر »م ــد تئات ــش و نق ــت نمای ــا محوری ــه ب ــن برنام ای
ــاعت 1۸ در  ــی س ــا زمان ــر احمدرض ــور دکت ــا حض ــتم« ب نیس
ــن نمایــش  ــان برگــزار خواهــد شــد. ای ــر اصفه ــاالر هن محــل ت
ــزی  ــا پروی ــی لی ــری و کارگردان ــدی میرباق ــه نویســندگی مه ب
تهیــه شــده کــه روایتگــر زندگــی آدم هایــی اســت کــه در زمــان 
ثابــت و مکان هــای مختلــف بــر ســر دو راهــی قــرار می گیرنــد. 
عاقه منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه 
 www.khanevade.ir ــه نشــانی ــواده ب ســایت فرهنگســرای خان

ــد. ــه کنن مراجع

کتاب نخواندن علت پلشتی در زبان
محمدرحیــم اخــوت می گویــد: پلشــتی و بی بندوبــاری در 
 بــه کار بــردن واژه هــای غیرفارســی نشــان دهنده بی دقتــی 
ــازی  ــای مج ــت و ارتباط ه ــردم اس ــه م ــدن عام ــاب نخوان و کت
ــان  ــن داســتان نویس بی ــن مســئله دامــن زده اســت. ای ــه ای ب
ــدی دارد  ــری قواع ــان دیگ ــر زب ــد ه ــی مانن ــان فارس ــرد: زب ک
ــا  ــد، طبعــا فــرد ب ــا مترجــم آن را رعایــت کن و اگــر نویســنده ی
 لــذت بیشــتری متــن را می خوانــد. درست نویســی، اصــل 
و پایــه نویســندگی اســت. او در ادامــه بــه مقالــه آرش اخــوت در 
شــماره آخــر فصلنامــه »جهــان کتــاب« بــا عنــوان »ایــن مقالــه 
ــه رســم الخط  ــه ب ــن مقال ــرد و گفــت: ای ــِن!« اشــاره ک ــه م مال
عجیــب و غریبــی کــه بیــن مــردم رایــج شــده، پرداختــه اســت. 
ــار کــرد:  ــاره رعایــت درست نویســی در رســانه ها اظه اخــوت درب
ــو«  ــگاه ن ــه. »ن ــه و روزنام ــا مجل ــم ت ــاب می خوان ــتر کت بیش
ــا  ــا آن ه ــه حتم ــتند ک ــی هس ــاب« از مجله های ــان کت و »جه
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن دو مجل ــدن ای ــل خوان ــم. دلی را می خوان
مربــوط بــه کتــاب هســتند و هــر دو ایــن مجله هــا، رســم الخط 
روزنامه هــا  و  مجله هــا  ســایر  امــا  می کننــد؛  رعایــت   را 
ــردبیر  ــد س ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــه می کن ــی مطالع ــه گاه را ک
ــته ای  ــر نوش ــرده و ه ــته ها نک ــه نوش ــی ب ــتار نگاه ــا ویراس ی
 را کــه موضوعــش جــذاب و جالــب بــوده، منتشــر کــرده 

است.

اخبار کوتاه

ــی  ــش پویانمای ــاب بخ ــت انتخ ــای هیئ ــی اعض ــا معرف ب
ــاه  ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــمین جش ــاب شش ــروه انتخ گ
دبیــر  صدرعاملــی  رســول  شــد.  تکمیــل  حســنات 
ــاه حســنات اصفهــان  ــم کوت ــی فیل ششــمین جشــنواره مل
بــه ارســال 1۸۰۰ اثــر از هنرمنــدان سراســر کشــور بــه 

ــم  ــی فیل ــنواره مل ــمین جش ــه شش دبیرخان
کــرد  اشــاره  اصفهــان  حســنات   کوتــاه 
ــار در چهــار بخــش  و اظهــار داشــت: ایــن آث
ــی  ــه و پویانمای ــتند، فیلمنام ــتانی، مس داس
ــده اند.  ــال ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ب

ــار در  ــال آث ــت ارس ــه مهل ــان اینک ــا بی وی ب
ــاه  بخــش اصلــی جشــنواره ملــی فیلــم کوت

حســنات بــه پایــان رســیده، ابــراز داشــت: در حــال حاضــر 
ــار خــود  ــد آث ــا می توانن ــه عرصــه ســینما تنه ــدان ب  عاقمن
را در بخــش »هــر شــهروند، یــک فیلــم کوتــاه« بــه دبیرخانه 

جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات ارســال کنند. 
ــنات  ــاه حس ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــمین جش ــر شش دبی

ــاب  ــت انتخ ــای هیئ ــی اعض ــه معرف ــه ب ــان در ادام اصفه
ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات پرداخــت 
ــعادت  ــون س ــی همچ ــاس هنرمندان ــن اس ــر ای ــت: ب و گف
رحیــم زاده، محمدعلــی صفــورا، ناصــر گل محمــدی، هــادی 
اعضــای  عنــوان  بــه  نظرپــور  ابوالقاســم  و  محمدیــان 
ــی انتخــاب  هیئــت انتخــاب بخــش پویانمای

شــده اند. 
ــاب  ــت انتخ ــای هیئ ــرد: اعض ــه ک وی اضاف
ــیده  ــر رس ــن 1۰۶ اث ــی از بی ــش پویانمای بخ
ــم  ــنواره شش ــش از جش ــن بخ ــای ای فیلم ه

ــرد.  ــد ک ــاب خواهن را انتخ
صدرعاملــی پریــوش نظریــه، حبیب احمــدزاده 
رضــا درســتکار، معیــن کریم الدینــی و عــزت هللا پــروازه 
را اعضــای هیئــت انتخــاب بخــش مســتند ششــمین 
جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات اصفهــان معرفــی کــرد 
و افــزود: در ایــن بخــش نیــز فیلم هــای بخــش مســابقه از 

ــر انتخــاب خواهنــد شــد. بیــن 2۷9 اث

گروه انتخاب ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تکمیل شد
آرش معیریــان کــه پیــش از ایــن بــه دلیــل آســیب دیدگی 
از ناحیــه پــا از کارگردانــی ســریال »همســایه ها« انصــراف 
داده بــود، دربــاره ایــن ســریال گفــت: ایــن مجموعــه را بــه 
جهــت اینکــه مشــغول کار در پروژهــای دیگــری هســتم، 
دنبــال نکــردم. امــا متن هایــی کــه مــن در ایــن مجموعــه 

کار کــردم، متن هایــی بــود کــه مــورد تأییــد 
مدیــر گــروه و مدیــر شــبکه دو ســیما بــود؛ 
ــا  ــرا متن ه ــه چ ــری، اینک ــس از کناره گی پ
عــوض شــدند و کار بــه اینجــا کشــیده شــد 

اطاعــی نــدارم. 
ــگارش  ــه ن ــاره ب ــا اش ــپس ب ــان س معیری
ــی  ــی چراغعل ــه توســط مجتب ــی ک متن های

ــد:  ــادآور ش ــود، ی ــده ب ــته ش ــایه ها« نوش ــرای »همس ب
ــه  ــمت از مجموع ــاه، 2۷ قس ــش م ــرف ش ــنده ظ نویس
ــروه  ــر گ ــط مدی ــه توس ــود ک ــته ب ــایه ها« را نوش »همس
ــز  ــا نی ــود. م ــده ب ــش ش ــد و ویرای ــریال تأیی ــم و س فیل
پنــج، شــش قســمت از متن هایــی را کــه تأییــد شــدند، کار 

کردیــم کــه در ایــن میــان دچــار ســانحه شــدم و نتوانســتم 
ــل حــدس  ــر حــال قاب ــه ه ــم. ب ــه را همراهــی کن مجموع
اســت کــه وقتــی کارگــردان جدیــد روی کار می آیــد 
ــن  ــرات ای ــا تغیی ــد؛ منته ــال کن ــی را اعم ــد تغییرات می توان
مجموعــه، بیــش از حــد مجــاز اســت و کامــا بــا متنــی کــه 

ــرق دارد. ــم، ف ــا کار کردی م
ــی  ــن از ســاخت ســری دوم »رال  او همچنی
ــر  ــی خب ــش خانگ ــبکه نمای ــی« در ش ایران
داد و گفــت: یکــی از کارهایــی کــه در شــرف 
ــه  ــت، مجموع ــد اس ــرای پیش تولی ــاق ب اتف
»رالــی ایرانــی« اســت؛ امــا ایــن پــروژه نیــز 
مثــل هــر پــروژه دیگــری بحث هــای مالــی 
در آن مطــرح اســت کــه اگــر بــه نتایــج خوبــی برســیم، کار 

ــم. ــروع می کنی را ش
 کارگــردان »رالــی ایرانــی« گفــت: فصــل دوم »رالــی 
ایرانــی«، پروداکشــن ســنگینی دارد و بــه شــدت هزینه بــر 

اســت.

دادنامه
کاسه پرونده: 95۰۶9۰ شماره دادنامه: 1۶1۶-95/۸/29 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی  بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

به  با عنایت  المکان خواسته: مطالبه گردشکار:  بنشانی: مجهول  اکبری  رایانه خوانده: سمیه  کاوشگر 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای 

فقره   12 وجه  ریال   9۶/۰۶۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  اکبری  خانم سمیه  طرفیت  به  صادقی  رسول 

چک به شماره ۷۸۶3۸۸-94/9/15 و ۷۸۶3۷4-94/9/23 و ۷۸۶3۷5-94/1۰/15 و ۷۸۶3۷3-

94/1۰/2۰ و ۷۸۶4۰۰-94/1۰/2۰ و ۷۸۶3۸1-94/1۰/2۰ و ۷۸۶3۸9-94/11/15 و 95/1/15-۷۸۶391 

و ۷۸۶3۸2-95/1/2۰ و ۷۸۶392-95/3/15 و ۷۸۶3۸3-95/4/2۰ و ۷۸۶393-95/5/15 عهده 

بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه 

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

در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 

از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

19۸، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 31۰، 3۰9، 3۰۷، 349 قانون تجارت حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9۶/۰۶۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/3۰۶/25۰ 

ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ فوق لغایت زمان وصول و 

ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام میگردد. رأی صادره غیابی و 

ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 

 شماره: 292۷3/م الف قاضی شعبه 9شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 95۰۸۰۷ شماره دادنامه: 1532-95/۸/29 مرجع رسیدگی: شعبه ۸شورای حل اختاف 

حسین  وکیل:  اصفهان خواهان: مهدی عباسی فرزند رضا بنشانی:  

محمدیان فرزند یداله بنشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت )ارغوان( 

– طبقه 3 – واحد 1۸ خوانده:خلیل شایسته بنشانی: مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به 

انضمام کلیه  به  و سم کشاورزی  بذر  فاکتور فروش  فقره  ریال وجه سه   23/۰34/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 

خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه گردشکار: با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شایسته  خلیل  آقای  طرفیت  به  محمدیان  وکالت حسین  با  عباسی  مهدی 

مفاد  پرونده  اوراق  جمیع  به  توجه  با  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ریال   23/۰34/۰۰۰

دادخواست خواهان با توجه به ارائه کپی مصدق ضمیمه پرونده و اینکه خوانده علیرغم اباغ در جلسه 

رسیدگی حضور ندارد، لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندًا به ماده 19۸قانون آئین 

دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 23/۰34/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/4۸۰/۸5۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال 

و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست 95/۶/23 در حق خواهان محکوم و اعام می دارد. رأی 

صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل اعتراض و واخواهی در این شعبه می باشد.

 شماره: 292۷2/م الف قاضی شعبه ۸ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 95۰541 شماره دادنامه: 13۰۰-95/۸/15 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان –خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

کاوشگر رایانه خوانده:محمدجواد مارانی بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای محمدجواد مارانی به 

خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره ۶34949 به عهده بانک سپه 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و 19۸ و 515 

و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و 

پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 91۶/25۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 

در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/9( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس 

از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 292۷1/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 3۸5/95 شماره دادنامه: ۸29-95/9/13 مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: آقای اسماعیل حیدری بنشانی: اصفهان– هفتون – خ میثم – کوچه ششم – پ 392 

خوانده: محمد امانی نبی بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  محترم شورا، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای اسماعیل 

حیدری به طرفیت آقای محمد امانی نبی به خواسته مطالبه مبلغ ۸2/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه حواله های 

شماره ۷1445۷، ۷144۶۷، ۷11943 عهده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج )ع( به انضمام مطلق 

پرداخت صادره که  و گواهی عدم  ید خواهان  بقای اصول مستندات در  به  با عنایت  قانونی  خسارات 

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 19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸2/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۸25/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

بانک مرکزی جمهوری  از سوی  اعامی  نرخ  بر اساس  آن  تاریخ وصول که محاسبه  لغایت   95/4/9

ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی  اسامی 

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 محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29312/ م الف قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 1۸ رسیدگی: شعبه  مرجع  رسیدگی: 95/۷/2۸  تاریخ   ۷29 دادنامه:  پرونده: 2۸۷/95 شماره  کاسه 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: آقای میاد ایلچی زاده کاوگانی بنشانی: روبروی شهرک سیمرغ 

خ   – اصفهان  بنشانی:  غفاری  مهرداد  آقای   : خواهان  وکیل   ۶ واحد   –2c بلوک   – پرواز  شهرک   –

چهارباغ عباسی – نبش خ سیدعلیخان – مجتمع میهن – ط دوم – دفتر وکالت مدرسی خوانده:آقای 

محمدعلی جهانگیری بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 5 طغری سفته به شماره 43۷99۸ 

– 43۷99۷ – 3۰3۰3۸ – ۶14352 به تاریخ 95/۷/25 شعبه هیجدهم شورای حل اختاف اصفهان 

با ماحظه اوراق پرونده کاسه 2۸۷/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای میاد ایلچی زاده به طرفیت آقای محمدعلی 

 –  43۷99۸ شماره  به  سفته  فقره   5 موضوع  ریال   1۸۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جهانگیری 

43۷99۷ – 3۰3۰3۸ – ۶14352 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 

بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و دفاعیات 

وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک مؤثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه 

خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به 19۸ و 

515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات 

تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1395/3/23( تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک 

مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز 

قابل  انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز  از  قابل واخواهی در همین شعبه و پس  اباغ  تاریخ  از 

تجدیدنظرخواهی محاکم عمومی حقوقی می باشد. 

شماره: 2931۰/ م الف قاضی شعبه 1۸ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 2۷۸/95 شماره دادنامه: 1114-95/۶/31 مرجع رسیدگی: شعبه ۶ شورای حل اختاف 

پ   –  13 فرعی   – طالقانی  خ   – شهر  شاهین  بنشانی:  حسن  فرزند  بیدرام  امیر  خواهان:  اصفهان 

3۰خوانده:محسن باغبان پور فرزند محمدعلی بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره 

چک به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

به خواسته  پور  باغبان  آقای محسن  به طرفیت  بیدرام  امیر  آقای  رأی قاضی شورادر خصوص دعوی 

بانک شهر  عهده  به  به شماره95/1/1۶-۸94392  فقره چک  ریال وجه یک   ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه 

اصول  بقای  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ادیب  اله  آیت  شعبه 

مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 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 313 و 314 قانون تجارت و  19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۶۶۰/۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/1/1۶( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

 واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قاباعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: 29299/ م الف قاضی شعبه ۶ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 95۰99۷۰3۷۰۶۰135۷ تاریخ تنظیم: 1395/۰9/۰۷ شماره بایگانی شعبه: 941251 شماره 

پرونده ها: 91۰99۸3۶534۰1۰3۷ تجدید نظر خواه: خانم شهناز یادگار پور با وکالت خانم زهرا عابدی 

جزینی فرزند حسین به نشانی اصفهان- فاورجان- فاورجان خ طالقانی روبروی اداره پست ط فوقانی 

موسسه قوامین سوئیت سمت چپ تجدید نظر خواندگان: 1. خانم شهین یادگار پور 2.خانم زهرا یادگار 

پور 3.خانم مهوش یادگار 4. خانم نسرین یادگار پور 5. آقای جمشید یادگار پور ۶.خانم مهین یادگار 

پور ۷.خانم نرگس یادگار پور ۸.آقای محمود یادگار پور 9.خانم مرجان رزمی همگی به نشانی مجهول 

المکان 1۰.آقای سید حسن ابطحی با وکالت آقای نبی اله لطفی فرزند علی به نشانی بلوار کشاورز 

)بعد از سه راه سیمین سمت دستگرد( کوچه قزل باش جنب مطب دندانپزشکی دکتر یزدانی دفتر 

وکالت لطفی 11.اقای رمضان صفری فرزند رجبعلی به نشانی شهرک گاز زازران ک الله پ 4 12.خانم 

دادنامه  به  نظر خواهی نسبت  نظر خواسته: تجدید  المکان تجدید  نشانی مجهول  به  پور  یادگار  شها 

بررسی محتویات  با  دادگاه  دادگاه حقوقی فاورجان گردشکار:  از شعبه 2  95۰۰4۰- 95/1/1۸ صادره 

پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 

انشاء رای می نماید.رای دادگاه تجدید نظر خواهی خانم زهرا عابدی به وکالت از خانم شهناز یادگار پور 

از دادنامه شماره 95۰۰4۰- 95/1/1۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان متضمن صدور قرار 

رد دادخواست تجدید نظر خواهی وی از دادنامه شماره 94۰12۰ آن دادگاه بلحاظ عدم رفع نقص در 

مهلت قانونی وارد تشخیص نمی گردد زیرا دلیلی که موجبات نقص را فراهم سازد اقامه نشده لذا با رد 

اعتراض به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد.

این رای قطعی است./ف 

شماره :۷9۰/ م الف رئیس دادگاه: علیرضا مرثیه خوان مستشار دادگاه: محسن محمدی

ابالغ نظریه کارشناسی
بازگشت به پرونده کاسه 95-۶35 در مورد دادخواست خانم مژگان فروغی علیه اقای جواد عبدالهی 

سارینا  نفقه  و   94/11/1 تاریخ  از  زوجه  نفقه  مطالبه  کارشناسی:  قرار  میرساند.  بعرض  را  زیر  گزارش 

عبدالهی از 95/۶/2۷ گردش کار گزارش کارشناسی: اینجانب کارشناس منتخب در موعد مقرر در دفتر 

و خوانده  با خواهان  و مستندات  بررسی مدارک  و  و ماحظه  پرونده  از مطالعه  و پس  شعبه حاضر 

در مورد پرداخت نفقه – هزینه های جاری فرزند- میزان درامد خوانده- شوون زوجه بحث و تبادل 

نظر گرفتن جمیع  در  با  و  قرار صادره مقام محترم قضایی  اجرای  در  نمودم. گزارش کارشناسی:  نظر 

جهات و عوامل موثر در پرداخت نفقه – شوون زوجه- وضعیت تورم- احتساب حداقل هزینه های 

زندگی- میزان درامد خوانده- هزینه های جاری فرزند- نفقه بشرح زیر براورد می گردد.توضیحا مبالغ 

بر اساس ریال میباشد.خانم مژگان فروغی از تاریخ 94/11/1 تا پایان سال میزان نفقه روزانه 13۰/۰۰۰، 

میزان نفقه ماهیانه 3/9۰۰/۰۰۰ ، جمعا بمبلغ ۷/۶۷۰/۰۰۰ می باشد.از تاریخ 95/1/1 تا 95/9/3۰ میزان 

نفقه روزانه 14۰/۰۰۰ ، میزان نفقه ماهیانه 4/2۰۰/۰۰۰ و جمعا بمبلغ 3۸/۶4۰/۰۰۰ می باشد. میزان نفقه 

سارینا از 95/۶/2۷ تا 95/9/3۰ نفقه روزانه ۸۰/۰۰۰ ، نفقه ماهیانه 2/4۰۰/۰۰۰ و جمع نفقه به میزان 

۷/۶۰۰/۰۰۰ می باشد.نتیجه گزارش کارشناسی: نفقه خانم مژگان فروغی بشرط استحقاق از 95/1۰/1 

تا پایان سال جاری ماهیانه بالغ بر 4/2۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه معوقه وی بالغ بر 4۶/31۰/۰۰۰ ریال و نفقه 

فرزند مشترک سارینا عبدالهی از تاریخ 95/1۰/1 ماهیانه و بصورت مستمر بالغ بر 2/4۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه 

معوقه وی بالغ بر ۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال براورد گردید.بنابراین کل مطالبات خواهان بابت نفقه خود و فرزند 

مشترک مبلغ ریال براورد و اعام می گردد.ضمنا اگر خوانده مبالغی پرداخت نموده باشد و بر مقام 

محترم قضایی ثابت گردد از کل مطالبات خواهان کسر می گردد.چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی 

دارید ظرف مدت یک هفته پس از اباغ به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – 

روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸1۶5۷5۶441 شورای حل 

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

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

شد.

شماره: 3۰14۰/م الف مدیر دفتر شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
در خصوص پرونده کاسه 4۶35/91 در خصوص ارزیابی تکمیل عملیات ساختمانی و برآورد خسارات 

اینجانبان کارشناسان منتخب  از جمله فاقد آسانسور بودن آن،  آپارتمان  از تکمیل نمودن  وارده ناشی 

پس از اطاع از موضوع کارشناسی و قرار صادره ضمن حضور در دفتر آن شعبه محترم و مطالعه پرونده 

ا... اشرفی  آیت  واقع در اصفهان-خیابان  از محل مورد معرفی  کاسه فوق در معیت اصحاب دعوی 

و  نموده  بازدید  راست  سمت  انتهای کوچه  هفتم-  شریعتی- کوچه  رهنان-محله  اصفهانی)کهندژ(- 

پس از معاینه و بررسی های الزم و استماع نظرات طرفین دعوی و بررسی مدارک، نتیجه به شرح زیر 

تقدیم حضور می گردد. محل مورد دعوی بصورت یک مجموعه مسکونی مشتمل بر 5 واحد مسکونی با 

نمای بیرونی بصورت اجر نما بوده که در زمان بازدید از محل مورد نظر معایب و نواقص و بعضی کارهای 

مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از ساختمان مذکور بشرح ذیل اعام می گردد.1-تخریب هایی 

که برای ایجاد آسانسور در طبقات و بام حسب اظهار طرفین انجام گردیده است.2-هزینه الزم جهت 

نصب و اجرای آسانسور و کلیه عملیات مرتبط3-عدم اجرای رنگ آمیزی دستگاه پله 4-اجرای درب 

سکوریت از پارکینگ به فضای آسانسور و دستگاه پله)دودبند( 5-انجام عملیات بنایی جهت تخریب ها 

و سفید کاری و دیوار چینی و عملیات مرتبط ۶-روشنایی سقف پارکینگ ۷-کپسول آتشنشانی نظریه 

کارشناسی:1-با عنایت به مراتب فوق الذکر و میزان احجام کارهای باقیمانده، رفع نواقص، صعوبت کار 

و با لحاظ جمیع عوامل موثر در قضیه، هزینه تکمیل و رفع نواقص جمعا به مبلغ: 419/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

)چهارصد و نوزده میلیون ریال تمام معادل چهل و یک میلیون و نهصد هزار تومان( برآورد و اعام نظر 

می گردد. از انجایی که خواهان با ارائه رونوشت صورتجلسه تفکیکی مساحت واحد خود را به مقدار: 

93/29 متر مربع و مساحت مفید کل واحد های مجموعه را به مقدار: 4۷3 متر مربع اعام می دارد، 

و  ریال )هشتاد  مبلغ ۸2/۶39/55۶  به  اعامی  به نسبت مساحت  الذکر  مبلغ فوق  از  سهم خواهان 

دو میلیون و ششصد و سی و نه هزار و پانصد و پنجاه و شش ریال ( اعام می گردد.2-با توجه به 

توسط  شده  ارائه  صورتجلسه  طبق  مذکور  آپارتمان  تحویل  تاریخ  و  خواهان  آپارتمان  محلی  موقعیت 

خواهان )1392/1/2۸( تا زمان تاریخ تنظیم گزارش کارشناسی)1395/4/2۸( میزان خسارت وارده به 

خواهان بابت صعوبت بهره برداری از واحد بدون آسانسور با در نظر گرفتن جمیع عوامل مبلغ:2۰/4۰۰/۰۰۰ 

ریال )بیست میلیون و چهارصد هزار ریال( برآورد و اعام می گردد.با توجه به موارد فوق الذکر، مجموع 

مطالبات خواهان از خوانده تا تاریخ تنظیم گزارش کارشناسی مبلغ:1۰3/۰39/55۶ ریال معادل)یکصد و 

سه میلیون و نه هزار و پانصد و پنجاه و شش ریال( برآورد و اعام می گردد.چنانچه به نظریه کارشناسی 

اعتراضی دارید ظرف مهلت سه روز پس از رویت به این مرجع واقع در خیابان آتشگاه-روبروی پمپ 

بنزین-ساختمان شماره 2 دادگستری مراجعه نمایید.

شماره:3۰1۷۸/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی
در خصوص پرونده کاسه 95۰۶۷5 خواهان مصطفی رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: تجدید نظر 

خواهی نسبت به رای 1۶3۰-95/9/4 )نسخه ثانی ضمیمه می باشد(  به طرفیت محمد شمس- مهدی 

............. ظرف مهلت ده روز جهت تبادل لوایح  خوانساری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

تعیین گردیده است . با توجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، برابر به ماده 

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

در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 292۶1/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 951۰1۰۰35۰۶۰99۰9 شماره پرونده: 95۰99۸۰35۰۶۰۰131 شماره بایگانی شعبه: 95۰149  

تاریخ تنظیم: 1395/۰9/24 خواهان بانک پارسیان  دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن سلطانی 

تیرانی و خسرو فرزین به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت.... و مطالبه خسارت و مطالبه 

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

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 

شماره 22۰ ارجاع و به کاسه 95۰99۸۰35۰۶۰۰131 ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول 

گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود یک نسخه رونوشت از نظریه کارشناسی را دریافت و چنانچه اعتراضی 

دارند ظرف مهلت هفت روز پس از نشر آگهی به این شعبه اعام نمایند.

شماره: 2935۸/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گزارش کیمیای وطن از حواشی آخرین فیلم کیمیایی

»قاتل اهلی« در حبس

تغییرات سریال «همسایه ها» از زبان کارگردان سابق
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 با تأیید فیفا، میزبانی به ایران برمی گردد
ــن  ــر جلســه میانجیگــری بی اگ
نتیجــه  عربســتان  و  ایــران 
مثبتــی بــه دنبــال داشــته باشــد 
میزبانــی بــه ایــران برمی گــردد. 
ــاس  ــر اس ــر و ب ــال حاض در ح
تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون 
ــی  ــال آســیا تیم هــای ایران فوتب
در  نمی تواننــد  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  عربســتانی  و 
ــد در کشــور  ــان یکدیگــر باشــند و بای کشــورهای خــود میزب
ــراض  ــورد اعت ــن م ــه ای ــد ک ــم برون ــه مصــاف ه بی طــرف ب
ــل دو  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــال ماس ــیون فوتب ــدی فدراس ج
ــه ســوئیس  ــه جلســه میانجیگــری ب ــده از دو کشــور ب نماین
دعــوت شــده اند کــه میزبــان آن فیفــا خواهــد بــود. اگــر ایــن 
جلســه نتیجــه مثبتــی بــه دنبــال داشــته باشــد، میزبانــی بــه 
ایرانی هــا برمی گــردد. در غیــر ایــن صــورت فدراســیون 
فوتبــال گفتــه از کمیتــه اجرایــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

به دادگاه بین المللی ورزش شکایت خواهد کرد.

یحیی، گران ترین مربی ایران می شود
بــه نظــر می رســد یحیــی گل محمــدی در صــورت صعــود بــه 
لیــگ برتــر بــه همــراه تیــم اکســین البــرز گران تریــن مربــی 

ایــران خواهــد شــد. 
حضــور یحیــی گل محمــدی در تیــم دســته اولی اکســین 
ــی  ــالف دارد، خیل ــاز اخت ــا صــدر جــدول ۱۱ امتی ــه ب ــرز ک الب

ــود!  ــب ب عجی
ــود کــه همــه چشــم انتظار حضــور یحیــی در یــک  طبیعــی ب
تیــم لیــگ برتــری باشــند. او بــا دو قهرمانــی در جــام حذفــی 
ــبتا  ــای نس ــن مقام ه ــن و همچنی ــم ذوب آه ــراه تی ــه هم ب
خــوب در لیــگ برتــر بــا همیــن تیــم و نفــت تهــران تبدیــل 
بــه یــک برنــد در فوتبــال ایــران شــده بــود و تصــور می شــد 
در ادامــه مســیر هــم او را در یــک تیــم لیــگ برتــری ببینیــم. 
بی شــک پیشــنهاد مالــی بــه یحیــی گل محمــدی اغواکننــده 
ــوده کــه موجــب حضــور او در یــک تیــم دســته اولی شــده  ب
ــال  ــی در فوتب ــنامه پررنگ ــه شناس ــی ک ــم تیم ــت. آن ه اس
ــن فصــل حضــور خــود را در رقابت هــای  ــدارد و اولی ــران ن ای
فوتبــال قهرمانــی دســته اول باشــگاه های کشــور تجربــه 

می کنــد. 
ــه  ــه ب ــر را دارد ک ــگ برت ــه لی ــود ب ــت صع ــا اکســین نی حتم
ســراغ یحیــی رفتــه و حتمــا پــاداش جالــب توجهــی را بــرای 
صعــود ایــن تیــم بــه لیــگ برتــر در نظــر گرفتــه اســت؛ یحیی 
ــه  ــل ب ــد، تبدی ــود کن ــر صع ــگ برت ــه لی ــر ب ــدی اگ گل محم

ــد شــد.  ــران خواه ــی ای ــن مرب گران تری
ــری در  ــر مربیگ ــدی پیش ت ــی گل محم ــت یحی ــی اس گفتن
ــه  ــزد تجرب ــت ی ــاجی و تربی ــای نس ــته اول را در تیم ه دس

ــود. کــرده ب

 اخبار غیررسمی از خریدهای سپاهان
عبــدهللا ویســی قصــد دارد ســید 
جــالل عبــدی، محمــد طیبــی 
و حســن بیت ســعید (از تیــم 
فصــل قبــل خــود) را به ســپاهان 
در  اصفهــان  ســپاهان  ببــرد. 
لیــگ  اول  نیم فصــل  انتهــای 
برتــر بــا ۲۲ امتیــاز در جایــگاه 
ــرای نیم فصــل دوم  ــه ویســی ب ــا عبدال ــرار گرفــت ت هشــتم ق
ــدد  ــی درص ــدهللا ویس ــد. عب ــته باش ــژه ای داش ــای وی برنامه ه
اســت تــا تعــدادی از بازیکنــان فصــل قبــل خــود را بــه تیمــش 
بیــاورد تــا در نیم فصــل دوم حرف هــای بیشــتری بــرای گفتــن 
ورودی  لیســت  شــنیده ها  اســاس  بــر  باشــد.  داشــته 
ــن  ــت: ورودی: حس ــر اس ــرح زی ــه ش ــپاهان ب ــی س و خروج
بیت ســعید، ســید جــالل عبــدی، علــی کریمــی، مســعود 
حســن زاده، محمــد طیبــی. خروجــی: پــدرو هنریکــه، محمــد 

روشندل، علی هلیچی و عماد میرجوان.

پیشنهاد چینی ها برای مدافع پرسپولیس
رســانه های چینــی از پیشــنهاد ۶۵۰ هــزار دالری تیــم چینــی 
بــه محمــد انصــاری، مدافــع پرســپولیس خبــر دادنــد. 
ــه در  ــپولیس ک ــال پرس ــم فوتب ــع تی ــاری، مداف ــد انص محم
ایــن فصــل بازی هــای خوبــی از خــود بــه نمایــش گذاشــته 
اســت، مدنظــر باشــگاه های چینــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــگاه  ــر داد باش ــن خب ــپورت چی ــه اس ــه روزنام ــن رابط در ای
مدافــع  بــرای  دالری  هــزار   ۶۵۰ پیشــنهادی  هنگ فنــگ 
ملی پــوش پرســپولیس آمــاده کــرده تــا بتوانــد ایــن بازیکــن 
را بــه خدمــت بگیــرد. البتــه یــک باشــگاه دیگــر چینــی نیــز 
ــه  ــژو ک ــگاه گوی ــت. باش ــن اس ــن بازیک ــذب ای ــان ج خواه
ــز  ــرده نی ــود ک ــن صع ــگ چی ــر لی ــته برت ــه دس ــی ب به تازگ

ــت. ــپولیس اس ــاله پرس ــع ۲۵ س ــذب مداف ــان ج خواه

آزمون، سومین بازیکن برتر سال روسیه شد
مراســم بهترین هــای فوتبــال روســیه بــا نزدیکــی بــه پایــان 
ســال ۲۰۱۶ برگــزار شــد و در نهایــت فئــودور اســمولوف 
ــنودار  ــگاه کراس ــیه و باش ــال روس ــی فوتب ــم مل ــم تی مهاج
ــال روســیه انتخــاب  ــن بازیکــن ۲۰۱۶ فوتب ــوان بهتری ــه عن ب

شد. 
ــیه  ــوش روس ــان ملی پ ــف، دروازه ب ــور آکنفی ــس از او ایگ پ
و باشــگاه زســکای مســکو بــه عنــوان دومیــن بازیکــن 
ــم  ــران و تی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــون، مهاجــم تی و ســردار آزم
شگفتی ســاز رســتوف بــه عنــوان ســومین بازیکــن برتــر ســال 

ــال روســیه انتخــاب شــدند. فوتب
 آزمــون در ایــن رده بنــدی باالتــر از دنیــس گالشــاکوف روس 
قــرار گرفــت کــه عضــو تیــم فوتبــال اســپارتاک مســکو اســت.
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ــال باشــگاه های  ــر فوتب ــگ برت ــی نیم فصــل لی ــه پایان در هفت
ــان در  ــده خراس ــان و پدی ــن اصفه ــای ذوب آه ــور، تیم ه کش
ورزشــگاه ثامــن مشــهد بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه در پایــان
ــده ــم جوان ش ــد. تی ــت دادن ــاوی ۱ ـ ۱ رضای ــه تس ــم ب دو تی

ــار  ــس از کن ــه پ ــان ک ــن اصفه ــک ذوب آه ــرژی و باتکنی پران
گذاشــته شــدن یحیــی گل محمــدی توســط مجتبــی حســینی 
ــن  ــش ای ــری از دان ــا بهره گی ــود، ب ــری می ش ــت و رهب هدای
ــد پیــروزی متوالــی در هفته هــای  مربــی جــوان، پــس از چن
اخیــر، در روز ســردی کــه بــا وزش بــاد شــدیدی همــراه شــده 
بــود، در مصــاف بــا تیــم پرتحــرک پدیــده خراســان بــا نتیجــه 

تســاوی ۱ ـ ۱ متوقــف شــد.
    نیمه نخست

فشــار  بــازی،  بــا شــروع  مجتبــی حســینی  شــاگردان 
بی امانــی را روی دروازه پدیــده آوردنــد و بارهــا بــا نمایشــی از 
فوتبــال تهاجمــی و بــازی متمایــل بــه گلزنــی، شــهاب گــردان
ــا  ــتند؛ ام ــش واداش ــه واکن ــده، را ب ــته پدی ــان شایس دروازه ب
ــت  ــی دس ــه گل ــه اول ب ــود درنیم ــوب خ ــازی خ ــم ب علی رغ

ــد! نیافتن
    نیمه دوم

ذوب آهنی هــای اصفهــان کــه برخــالف همیشــه و بــرای 
ــه  ــز را ب ــیه های قرم ــا حاش ــرمه ای ب ــاس س ــار لب ــن ب دومی
ــتری  ــار بیش ــه دوم فش ــروع نیم ــا ش ــد، ب ــرده بودن ــن ک ت

ــق  ــد و موف ــده آوردن ــفیدپوش پدی ــت س ــم یکدس را روی تی
ریــکاردو  جــری  ســر  ضربــه  بــا   ۵۶ دقیقــه  در  شــدند 
ــه  ــانند. البت ــت برس ــه ثب ــازی را ب ــن ب ــتون گل اول ای بنگس
ــود  ــرده ب ــه آفســاید را پرک روی اشــتباه مرتضــی منصــوری ک
و بعــد از زدن ضربــه مهاجمــان ذوب آهــن بــه تــوپ، بــا 
عقب نشــینی وانمــود کردنــد بنگســتون در آفســاید قــرار 
داشــته و گل مــردود اســت؛ امــا کمــک داور بــه درســتی 

تشــخیص داد و آفســاید اعــالم نکــرد. جــری بنگســتون 
ــود  ــرده ب ــا ک ــاید ره ــد آفس ــود را از کمن ــی خ ــا بینای ــه ب ک
بــدون مزاحمــی پیــش رو و تــک بــه تــک شــدن بــا 
شــهاب گــردان بــا اســتفاده از قامــت بلنــد خــود تــوپ 
را بــا ضربــه ســر وارد دروازه پدیــده کــرد؛ ولــی دیــری نپاییــد 
ــه  ــه دوم ب ــاد در نیم ــه وزش ب ــده ک ــان پدی ــه سفیدپوش ک
ــده ای ــه تمرین ش ــا نقش ــود، ب ــدن ب ــال وزی ــان در ح سودش

از جنــاح راســت خــودرا بــه محوطــه جریمــه زمیــن ذوب آهــن 
نزدیــک کردنــد و بــا اســتفاده از اشــتباه جبران ناپذیــر محمــد 
رشــید مظاهــری، دروازه بــان خــوب و باتجربــه ذوب آهــن کــه 
ــه گل تســاوی دســت  ــود، ب ــه ب ــادی گرفت ــه زی از دروازه فاصل
پیــدا کردنــد. ایــن گل در دقیقــه ۶۹ توســط مرتضــی منصــوری 
ــده، اشــتباه  ــرای پدی ــن گل ب ــت ای ــا ثب ــا ب ــر رســید ت ــه ثم ب
ــد  ــه گل برس ــن ب ــا ذوب آه ــود ت ــده ب ــث ش ــه باع ــود را ک خ

جبران کند.
    حاشیه های بازی تیم های پدیده و ذوب آهن

- ۲۰۰ نفــراز هــواداران و ۴۰ نفــر از عوامــل اجرایــی و برگــزاری 
مســابقات و پرســنل ذوب آهــن کــه بــا مســاعدت ســعید آذری 
ــواداران  ــون ه ــت کان ــن و هم ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
ایــن تیــم بــرای تشــویق و زیــارت مرقــد مطهــر امــام رضــا(ع) 
ــهد  ــن مش ــگاه ثام ــد، در ورزش ــرده بودن ــفر ک ــهد س ــه مش ب
حضــور پیــدا کــرده و بــا شــور و شــوق خاصــی بــه تشــویق تیــم 

محبوبشــان پرداختنــد.
- هــواداران ذوب آهــن در جریــان بــازی ذوب آهــن و پدیــده بــا 
ســر دادن شــعار Happy Christmas (کریســمس مبــارک) 
ــه  ــالد مســیح(ع)  را ک ــد می ــالدی و عی ــاز ســال ۲۰۱۷ می آغ
مصــادف بــا ۲۵ دســامبر اســت بــه جــری ریــکاردو بنگســتون 

تبریــک گفتنــد.
- قضــاوت ایــن بــازی را محمدرضــا فغانــی، فرزنــد علیرضــا 
فغانــی، داور بــازی فینــال مســابقات جهانــی، بــر عهده داشــت.

در هفته پایانى نیم فصل لیگ برتر (جام خلیج فارس)

باد، نوار پیروزهاى ذوب آهن را قطع کرد

سرپرســت ســازمان اقتصــادی و بازاریابــی فدراســیون 
ــا مســئوالن شــرکت  ــر ب ــد در جلســه اخی ــال می گوی فوتب
پوشــاک ورزشــی آدیــداس توافــق ضمنــی حاصــل شــده 
ــا  ــرارداد امض ــس ق ــده پیش نوی ــای آین ــرف هفته ه و ظ
می شــود. امیــر عابدینــی گفــت: آدیــداس در زمــان مقــرر 

پوشــاک الزم را در اختیــار مــا قــرار داد 
و مــا هــم بــرای عقــد قــرارداد مــاه گذشــته 
جلســه ای را بــا حضــور مــن، تــاج، ســاکت 
و مســئوالن ایــن شــرکت آلمانــی در مونیــخ 

برگــزار کردیــم. 
وی خاطرنشــان کــرد: در آنجــا شــاهد بودیم 
ــی  ــت نمایندگ ــر نیس ــداس حاض ــه آدی ک

ــه  ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب ــد و آن ه ــا کن ــه را اعط خاورمیان
دفتــری در امــارات دارنــد و آن هــا عینــا کارهایــی را انجــام 
می دهنــد کــه ایــن شــرکت در آلمــان انجــام می دهــد. در 
نتیجــه مــا بــرای ادامــه مذاکــرات بــه همــراه ســاکت بــه 
امــارات رفتیــم. ســاکت در ایــن جلســه تمــام طراحی هــا 

ــل  ــاس هت ــی، لب ــاس اصل ــرای لب ــزی ب ــد رنگ آمی مانن
پوشــاک زمســتانی و حتــی کمیــت ایــن پوشــاک را ارائــه 
ــم  ــروه تی ــه توســط گ ــد ک ــا درخواســتی بودن ــرد. این ه ک

ــود و ســاکت آن هــا را مطــرح کــرد.  ــه شــده ب ــی ارائ مل
ــه  ــه چ ــیدم ک ــا پرس ــه از آن ه ــن جلس ــت: در ای وی گف
اتفاقــی افتــاد کــه عقــد قــرارداد بــا ایــران بــه 
ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــا ب نتیجــه نرســید و آن ه
ــت  ــا کفاشــیان صحب ــش ب ــا دو ســال پی م
ــم  ــرارداد ه ــس ق ــی پیش نوی ــم و حت کردی
تهیــه شــد؛ امــا بــه یک بــاره فدراســیون 
فوتبــال ایــران حاضــر بــه عقــد قــرارداد 
نشــد. در واقــع بــا ایــن اتفــاق مــا دو ســال 
ــووا  ــام جی ــه ن ــی ب ــا معضل ــی ب ــم و از طرف ــب افتادی عق
مواجــه شــدیم. بــه آن هــا گفتــم کــه پیش نویــس جدیــد 
ــود  ــرات خ ــت مذاک ــرار اس ــم ق ــا ه ــود و آن ه ــه ش تهی
ــا  ــد ت ــان انجــام دهن ــداس در آلم ــی آدی ــر اصل ــا دفت را ب

ــود. ــی ش ــران بررس ــد ای ــت های جدی درخواس

موافقت آدیداس با درخواست ایران
ســرمربی اســتقالل تهــران درخصــوص نیمکت نشــینی 
ــرد:  ــوان ک ــت او، عن ــدم مصدومی ــود ع ــا وج ــی ب رحمت
فضــای کوچکــی بعــد از بــازی بــا نفــت بــه وجــود 
آمــد؛ ولــی حرف هایــی بــا رحمتــی در حضــور مدیــر 
باشــگاه زدیــم؛ بایــد ســید حســین حســینی را آزمایــش 

ــپاهان او  ــا س ــابقه ب ــه در مس ــم ک می کردی
ــوان  ــا مل ــازی ب ــم؛ در روز ب ــه کار گرفتی را ب
نویــن انزلــی بــدون ریســک بــازی کردیــم؛ 
چــون پرســپولیس بــه قشــقایی باختــه بود 
و نمی خواســتیم بــا مشــکل مواجــه شــویم 
کــه بــه همیــن دلیــل از رحمتــی درون 

ــم. ــره بردی دروازه به
 علیرضــا منصوریــان بــا بیــان اینکــه اتفاقاتی پــس از بازی 
ــا نفــت رخ داد، تاکیــد کــرد: شــرایط فنــی طــوری رقــم  ب
خــورد کــه شــاید الزم بــود مهــدی رحمتــی هــم تلنگــری 
بخــورد؛ چــون اعتقــاد دارم رقبــا موجــب پیشــرفتمان 
می شــوند؛ شــاید عملکــرد حســینی هــم موجــب می شــود 

رحمتــی نیــز تلنگــری بخــورد؛ قبــول کنیــم حســینی هــم 
محصــول باشــگاه اســتقالل اســت و عملکــرد خوبــی دارد؛ 
ــان بایــد بــه کمــک بزرگ ترهــا رشــد کننــد  معتقــدم جوان
ــن  ــی هــر کــس خــوب باشــد، درون زمی و در فضــای فن
ــود  ــوی خ ــی را الگ ــد رحمت ــینی بای ــرد؛ حس ــرار می گی ق

قــرار دهــد.
ــی  ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــان در پاس  منصوری
ــه  ــی درخواســت رضایت نام ــه رحمت ــر اینک ب
کــرده اســت یــا خیــر، گفــت: بلــه؛ پــس از 
بــازی بــا ســپاهان خیلــی ناراحــت بــود کــه 
ایــن درخواســت را داشــت؛ ولــی اگــر او 
ــم؛  ــن کار را می کن ــت ای ــه خواس رضایت نام
ــه  بحــث اســتقبال از دادن رضایت نامــه هــم نیســت؛ او ب
مــن اصــرار کــرد کــه رضایت نامــه بگیــرد. او دربــاره اینکــه 
ــی در ترکیــب  ــده رحمت ــی پــس از اینکــه فهمی کاوه رضای
ــد  ــازی نکن ــا ب ــت زده ت ــه مصدوی ــودش را ب ــت، خ نیس

ــم. ــم نداری ــزی در تی ــن چی ــوان کــرد: اصــال چنی عن

ابالغیه
شماره ابالغنامه:۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۳۰۹۳۴۷ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۰۸۱۹ شماره بایگانی شعبه:۹۴۰۸۵۳ 

تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مشخصات ابالغ شونده حقیقی:۱- نام: جعفر ۲- نام خانوادگی:احدی ۳- نام 

پدر: علی ۴- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای فرهمند و ملکی بطرفیت شما 

نسبت به دادنامه شماره ی. ۱۳۳۰ صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 

نظر خواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف مدت 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 میگردد.

شماره:۳۰۱۰۹/ م الف شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سیروس نام خانوادگی: طاهری  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بانک انصار(شعبه نجف اشرف) با وکالت امین حکاکی  نام 

خانوادگی:-  نام پدر : - شغل : -   نشانی محل اقامت: نشانی وکیل: خوانسار- خ امام-جنب بانک 

مسکن-طبقه دوم محکوم به:به موجب رای شماره ۱۱۰ تاریخ ۹۴/۱/۲۴  حوزه ۵  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به پرداخت مبلغ هفت میلیون 

ریال بابت اصل خواسته وجه دو فقره سفته ۴۹۶۳۱۵ (سری /ز) و ۸۸۹۲۶۷(سری /خ) و ۲۰۰/۰۰۰ ریال 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه ۹۳/۹/۱۵ 

در حق خواهان به انضمام نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

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

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳۰۱۴۵/ م الف دفتر شعبه ۵  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
دولت  ۲-داوری  سامانی  ۱-قربانی  خانوادگی:  نام  ۲-بتول   ۱-گودرز  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

آبادی  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی  نام 

خانوادگی:عشوری  نام پدر : - شغل : -   نشانی محل اقامت: اصفهان- خ جابر انصاری- ک ابن سینا- 

به:به موجب رای شماره ۶۴۹ تاریخ ۹۵/۶/۲۹ حوزه ۲۵   پ ۳۳-کوی استاد شهریار گلستان ۱محکوم 

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

محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری پراید 

به شماره انتظامی ۶۲۷و۱۶ ایران ۱۳ به نام خواهان و حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت 

هزینه نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی و ۲/۸۵۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرائی.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳۰۱۹۵/ م الف دفتر شعبه ۲۵  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی    -  : شغل   - پدر:  نام  محمدی   خانوادگی:  نام  اسداله  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

 - : پدر  نام  نام خانوادگی:ترکیان والشانی   نام:محمد   له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

رای  موجب  به:به  آرامش پ۱۱محکوم  حافظ-ک  والشان-خ  درچه-  اقامت:  محل  نشانی     -  : شغل 

شماره ۱۳۵۹ تاریخ ۹۵/۷/۲۹ حوزه ۹  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

و  میلیون  یک  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  محکوم 

دادخواست  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  نود  و  نهصد 

همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ االجرا.ماده  نیم عشر حق  و  گردید  له صادر  محکوم  در حق   ۹۵/۲/۴

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

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

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

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

ماید.

شماره: ۳۰۱۶۰/ م الف دفتر شعبه ۹  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی نام خانوادگی: طاهری  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بانک انصار(شعبه نجف اشرف) با وکالت امین حکاکی  نام 

خانوادگی:-  نام پدر : - شغل : -   نشانی محل اقامت: نشانی وکیل: خوانسار- خ امام-جنب بانک 

مسکن-طبقه دوم محکوم به:به موجب رای شماره ۱۰۹ تاریخ ۹۴/۱/۲۴  حوزه ۵  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال 

بابت اصل خواسته وجه دو فقره سفته ۴۹۶۳۱۴ (سری /ز) و ۸۸۹۲۶۵(سری /خ) و ۱۹۰/۰۰۰ ریال هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه ۹۳/۹/۱۵ در حق 

خواهان به انضمام نیم عشر دولتی.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

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

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

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

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳۰۱۴۶/ م الف دفتر شعبه ۵  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: زینب نام خانوادگی: پهلوانی  نام پدر: اسداله شغل : پارچه فروش  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: ایرج  نام خانوادگی: خیراللهی نام پدر : عبد 

الرحیم شغل : -   نشانی محل اقامت: اصفهان- بازار بزرگ-مقابل پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی محکوم 

تاریخ ۹۵/۷/۲۸  حوزه ۱۳  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که  به:به موجب رای شماره ۱۲۶۳ 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

۵/۰۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف 

(۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال-۹۴/۳/۲۵ و ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال-۹۴/۳/۲۵ و ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال-۹۴/۴/۲۵ - و ۹۴/۳/۱۰ 

و ۹۴/۵/۱۰ و ۹۴/۴/۱۰ به مبلغ هر کدام ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) لغایت اجرای حکم در حق محکوم له با نیم 

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

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳۰۱۵۹/ م الف دفتر شعبه ۱۳  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی نام خانوادگی: چناریان  نام پدر: محمد شغل : آزاد  نشانی محل 

المکان مشخصات محکوم له: نام:مسعود  نام خانوادگی: جمشیدی  نام پدر : حسن  اقامت: مجهول 

بست  بن  محمدی  همدانیان-خیابان  جی-خیابان  اصفهان-خ  اقامت:  محل  نشانی  : کاسب    شغل 

تاریخ ۹۵/۷/۲۸  حوزه ۳۴  شورای حل  رای شماره ۷۷۷  به:به موجب  اردیبهشت پالک ۱۵۹محکوم 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حضور در یکی از دفاتر 

۶۱۲ص۸۳  انتظامی  شماره  به  میتسوبیشی  دو کابین  وانت  دستگاه  یک  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد 

حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/۰۵۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  همچنین  و  له  محکوم  نام  به   ۴۵ ایران 

همین که  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ االجرا.ماده  حق  عشر  نیم  و  نماید  می  اعالم  و  صادر  له  محکوم 

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

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

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

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

نماید.

شماره: ۳۰۱۹۷/ م الف دفتر شعبه ۳۴  مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مرتضی توکلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد خوش نشین 

به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف به کالسه ۲۴/۹۵  ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۷/۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 

که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا 

نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 

شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۴۳/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مرتضی توکلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت عبدالرضا سربازی به 

مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف به کالسه ۱۵۴/۹۵  ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 

که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا 

نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 

شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۴۵/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بابک عاشوری  به طرفیت  به خواسته مطالبه وجه  توکلی دادخواستی  اینکه خواهان مرتضی  به  نظر 

مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف به کالسه ۲/۲۶/۹۵  ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸/۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده 

از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر 

شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۴۴/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مرتضی توکلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد یزدانی به مجتمع 

شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف به 

کالسه ۲/۳۸۱/۹۵  ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ ساعت ۱۷/۴۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که 

خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا 

نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 

شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۴۲/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۲۹۹ پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰۸۹۵۹شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹۵۰۳۰۳ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ خواهان سید جواد حسینی بیدگلی دادخواستی به طرفیت خوانده 

بیدگل   آران و  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  مجتبی قائمی مجارشین  

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

بیدگل  ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۲۹۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ و ساعت 

و درخواست  قائمی مجارشین   بودن خوانده مجتبی  المکان  به علت مجهول  ۱۲:۱۵تعیین شده است. 

خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: ۵/۲۲/۹۵/۶۴۰/م الف 

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

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۲۹۸ پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰۸۹۶۱شماره  ابالغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  بیدگلی  حسینی  جواد  سید  خواهان   ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۳۰۲

آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  مجارشین   قائمی  مجتبی  خوانده 

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

رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۲۹۸ کالسه  به  و  ارجاع  بیدگل   و  آران  در  واقع 

مجتبی  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۱۲:۴۵تعیین  ساعت  و   ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ آن 

های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  مجارشین   قائمی 

آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 

نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می 

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

گردد.

شماره: ۵/۲۲/۹۵/۶۳۹/م الف 

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

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۳۰۰ پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰۸۹۵۶شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹۵۰۳۰۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ خواهان سید جواد حسینی بیدگلی دادخواستی به طرفیت خوانده 

بیدگل   آران و  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  مجتبی قائمی مجارشین  

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

بیدگل  ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۳۰۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ و ساعت 

و درخواست  قائمی مجارشین   بودن خوانده مجتبی  المکان  به علت مجهول  ۱۲:۳۰تعیین شده است. 

خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: ۵/۲۲/۹۵/۶۴۱/م الف 

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

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای بابک محمدی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت محمود یوسفی به این شورا تسلیم که به 

کالسه ۹۵/۵۹۵ ثبت و برای روز ۹۵/۱۲/۲۲ و ساعت ۱۷:۱۵ عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ 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 ابالغ 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 اسالمی ۵/۳۷/۹۲۶/م الف به تاریخ ۹۵/۱۰/۰۵

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : مهدی قاسم پور فرزند یوسف علی به نشانی مجهول المکان  محل حضور دادگاه 

حقوقی شعبه شهرستان برخوار وقت حضور ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ساعت ۰۴:۳۰ علت حضور : در خصوص دعوی 

آقای مرتضی کرمانی به طرفیت شما به خواسته جلب ثالث به شرح دادخواست در وقت مقرر در دفتر 

شورا حاضر شوید درغیر صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد .

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۹۳۰/م الف به تاریخ ۹۵/۱۰/۰۶

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظر به اینکه آقای محمود ملکی دادخواستی مبنی بر الزام به تمکین به طرفیت خانم نسیم اسکندری 

به این دادگاه تسلیم که به کالسه ۹۵۰۸۱۸/ح ۱ و برای مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است 

نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 

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

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

رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۹۲۹/م الف به تاریخ ۹۵/۱۰/۰۶

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه ۷۷۵/۹۵  اجرای احکام 

به خواسته مطالبه  و مریم شادمانی و حسن شادمانی  رفیعی  احسان  علیه  و   نفع حسین مرادی  به 

مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ و مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای به منظور فروش یک باب 

منزل مسکونی به آدرس دستگرد خ شریعتی خ پوریای ولی فرعی دوم سمت راست بدون شماره پالک 

شهرداری با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و موقعیت جنوبی در حد۲/۵ طبقه به مساحت عرصه 

۱۸۹ متر مربع و اعیانی ۲۶۲ متر مربع با قدمت کمتر از پنج سال در تاریخ ۱۱۹۵/۰۶ ساعت ۹ صبح می 

باشد که توسط کارشناس ارزش شش دانگ آن ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف مریم و 

حسن شادمانی است برگزار می نماید طالبین میتوانند ۵ روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر 

اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده 

شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار 

می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۹۰۰/م الف به تاریخ ۹۵/۱۰/۰۵

منصوریان: رضایت نامه رحمتی را می دهم
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ــت  ــین ها آرام حرک ــت. ماش ــنگین اس ــان س ــک خیاب ترافی
می کننــد. برعکــس همیشــه هیــچ ماشــینی بــوق نمی زنــد؛ 
شــاید دلیلــش نــور چراغ هــای آمبوالنــس و پلیــس باشــد 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــرده اس ــینمایی ک ــه را س ــه صحن ک
ــت؛  ــکار نیس ــروه بدل ــژه و گ ــای وی ــری از جلوه ه ــه خب ک
برخــاف فیلم هــا، اینجــا همــه چیــز واقعــی و تلــخ اســت. 
ــه  ــب توج ــه جل ــزی ک ــن چی ــم. اولی ــر می روی ــی جلوت کم
می کنــد یــک موتــور مچالــه شــده اســت و مافــه ای 
ــده  ــیده ش ــوار کش ــان موتورس ــدن بی ج ــه روی ب ــفید ک س
اســت. لکه هــای خــون قســمت هایی از مافــه را قرمــز 
کــرده اســت. چهــره موتورســوار زیــر مافــه خونــی پوشــیده 
اســت؛ امــا از کفش هــای اســپرتی کــه بــه پــا دارد، معلــوم 
ــوتر  ــی آن س ــدارد. کم ــی ن ــال چندان ــن و س ــود س می ش
ــا آن  ــوار ب ــوان موتورس ــه ج ــودرو ک ــت خ ــده نگون بخ رانن
برخــورد کــرده، روی جــدول حاشــیه خیابان نشســته اســت. 
ــوم  ــه ای نامعل ــه نقط دســتش را روی ســرش گذاشــته و ب
خیــره شــده اســت. رنــگ صورتــش نشــان می دهــد هنــوز 
در شــک اســت. هــر چنــد از صحنــه تصــادف معلــوم اســت 
کــه مقصــر خــود موتورســوار بــوده؛ امــا مــرگ یــک جــوان 
بــا ایــن وضــع دلخــراش چیــزی نیســت کــه بتــوان بــه ایــن 
ــم؛  ــر می کن ــوار فک ــه موتورس ــرد. ب ــوش ک ــا فرام زودی ه
ــاال  ــده و احتم ــالم و زن ــم او س ــه ه ــش ک ــی پی ــه دقایق ب

شــاد بــوده و هــم راننــده خــودروی بی نــوا. در همیــن افــکار 
ــد  ــاره می کن ــت اش ــا دس ــس ب ــر پلی ــه افس ــه ورم ک غوط
کــه بایــد حرکــت کنــم. هنــوز چنــد صــد متــری بیشــتر دور 
نشــده ام کــه موتورســوار دیگــری بــا ســرعت از ســمت چپــم 
ــد. ــراژ می ده ــا وی ــه الی خودروه ــرد و از الب ــبقت می گی س

    موتورسوراران در ایران
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــوان ب ــران می ت ــواران را در ای موتورس

کــرد: دســته اول عــده ای هســتند کــه موتــور وســیله 
کاری شــان اســت کــه یــا از طریــق آن کســب درآمــد 
از  فــرار  و  رفت وآمــد  در  ســهولت  بــرای  یــا  می کننــد 
ترافیــک از آن اســتفاده می کننــد و دســته دوم عــده ای 
ــواری  ــرگرمی موتورس ــذت و س ــرای ل ــط ب ــه فق ــتند ک  هس

می کنند. 
ــدارد  ــی ن ــادف تفاوت ــار تص ــته آم ــر دو دس ــرای ه ــه ب  البت

و ایــن دو گــروه، قربانــی 15 درصــد از کل تصادفــات رانندگی 
در ایــران هســتند و متاســفانه عــده زیــادی از ایــن 15 
درصــد یــا فــوت می کننــد یــا دچــار صدمــات جبران ناپذیــر 

می شــوند. 
ــه کارشناســان  ــه گفت ــز ب ــن ماجــرا نی ــل ای ــن دلی عمده تری
ایمنــی  کاه  از  نکــردن  اســتفاده  رانندگــی  و   راهنمایــی 

و رعایت نکردن قانون و مقررات است. 
تقریبــا در تمــام اتوبان هــا و زیرگذرهایی که عبور موتورســیکلت ها 
ــه  ــتند. ن ــد هس ــال رفت و آم ــا در ح ــت، موتوره ــوع اس ممن
 تنهــا اتوبان هــا، بلکــه خیابان هــا، پیاده روهــا، پارک هــا 
و هــر جایــی کــه فکــرش را بکنیــد، می توانیــد موتورســوارانی 
را ببینیــد کــه بــدون توجــه بــه قوانیــن و مقــررات در حــال 
ــد  ــا هــزار ترفن ــار هــم کــه پلیــس ب ــد. هــر ب ــور و مرورن عب
ــک  ــد در ی ــتگیر می کن ــف را دس ــیکلت های متخل موتورس
حرکــت خودجــوش خیلــی ســریع موتورســواران ماننــد 
زنبورهــای عســل بــه هــم اطــاع می دهنــد کــه خطــری در 
کمیــن اســت و بایــد مســیر دیگــری را انتخــاب کــرد تــا از 
ــون فقــط  ــد؛ غافــل از اینکــه ایــن قان ــون بگریزن چنــگ قان
بــرای محافظــت از جــان خودشــان و دیگــران اســت کــه در 

حــال اجراســت.
پلیــس  و  رســانه ها  کــه  هــم  قــدر  هــر  متاســفانه    
ــت  ــن وســیله صحب و کارشناســان اجتماعــی از خطــرات ای
ــدارد و  ــود ن ــنیدن وج ــرای ش ــنوایی ب ــوش ش ــد، گ می کنن
روز بــه روز بــر تعــداد ایــن ارابه هــای مــرگ افــزوده می شــود.

یادداشت اختصاصی کیمیای وطن از فاجعه موتورسواران

مرگ روی دو چرخ

آگاهی از محیط زیست در شیوه زندگی 

مؤثر است
جلســه شــورای علمــی دانشــنامه 
محیــط زیســت بــا حضــور معــاون 
رئیـــس  و  رئیـس جمهـــوری 
 ســازمان حفاظــت محیط زیســت

روز گذشــته در محــل ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت تشــکیل 
ــن  ــکار در ای ــه ابت ــد. معصوم ش
ــت در  ــط زیس ــزون محی ــت روزاف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
ســطح جهــان گفــت: امــروزه افزایــش دانایــی در ایــن حــوزه از 
ــه  ــی از جمل ــش عموم ــطح دان ــا س ــی ت ــا علم ــطح صرف س
مهم تریــن راهکارهــا بــرای حفــظ محیــط زیســت اســت. 
ــته  ــاط پیوس ــر ارتب ــد ب ــن تاکی ــوری ضم ــاون رئیس جمه مع
زندگــی انســان در ابعــاد مختلــف بــا محیــط زیســت تصریــح 
کــرد: ســطح آگاهــی و اطاعــات مــردم از محیــط زیســت، در 
انتخــاب درســت شــیوه زندگــی توســط آن هــا تاثیری مســتقیم 
ــش و آگاهــی  ــر اســاس دان ــراد ب ــری اف ــرا تصمیم گی دارد؛ زی
ــای  ــرات در حوزه ه ــرعت تغیی ــادآوری س ــا ی ــت. وی ب آن هاس
مختلــف علمــی به ویــژه محیــط زیســت، خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــد دو  ــی، بای ــرات علم ــرعت تغیی ــعت و س ــن وس ــل همی دلی
ــداوم در  ــری م ــاح و بازنگ ــکان اص ــدی و ام ــوع زمان بن موض

مطالب دانشنامه مورد توجه جدی قرار گیرد.

 جزئیات مصاحبه آزمون استخدامی 

آموزش و پرورش
مدیــر کل امــور اداری و تشــکیات وزارت آمــوزش و پــرورش 
از اعــام جزئیــات برنامــه زمان بنــدی اســتانی بــرای انجــام 
آمــوزش  اســتخدامی  آزمــون  پذیرفته شــدگان   مصاحبــه 
ــان  ــا پای ــم ت ــاش می کنی ــت: ت ــر داد و گف ــرورش خب و پ
ایــن مــاه بررســی مــدارک و مصاحبــه را بــه اتمــام برســانیم. 
حســن حســینی بــا اشــاره بــه اعــام نتایــج آزمــون 
اســتخدامی دســتگاه های اجرایــی و آمــوزش و پــرورش 
در شــب گذشــته اظهــار کــرد: اطاعیــه ای از طریــق ســازمان 
ســنجش منتشــر شــده و پذیرفته شــدگان می تواننــد بــا 
کلیــک بــر روی اســتان خــود از جزئیــات برنامــه زمان بنــدی 
آگاه شــوند. وی افــزود: در ایــن برنامــه زمان بنــدی مشــخص 
ــی  ــا چــه مدارک ــه و ب ــدام در چــه روزی، چگون ــر ک شــده ه
بایــد بــرای تشــکیل پرونــده و مصاحبــه مراجعــه کننــد. وی 
بــا بیــان اینکــه تعــداد ســهمیه های اســتانی متفــاوت اســت 
و ممکــن اســت مصاحبه هــا در یــک اســتان 20 روز و در 
ــوان کــرد: امــا تــاش  اســتان دیگــر دو روزطــول بکشــد، عن
می کنیــم بررســی مــدارک و مصاحبــه حــدود 3 برابــر 
ــان  ــا پای ــتخدامی را ت ــون اس ــدگان آزم ــت پذیرفته ش ظرفی

ــام برســانیم. ــه اتم ــاه ب دی م

اخبار کوتاه

 گواهی امضا از ابتدای بهمن ماه 

الکترونیکی می شود
رئیــس ســازمان ثبــت اســناد 
از  اســت  قــرار  داد کــه  خبــر 
ــی  ــت گواه ــاه ثب ــدای بهمن م ابت
اســناد  ثبــت  دفاتــر  از   امضــا 
ــام  ــذف و تم ــور ح ــاک کش و ام
ــی  ــا، الکترونیک ــای امض گواهی ه
در  تویســرکانی  احمــد  شــود. 
ــه مناســبت روز  حاشــیه همایــش سراســری ســردفتران کــه ب
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــمی برگ ــناد رس ــر اس دفات
ســازمان ثبــت گفــت: در جهــت اصــاح فرآیندهــا و ســازوکارها 
ــددی  ــای متع ــور قدم ه ــاک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب س
برداشــته تــا بتوانــد درخصــوص شفاف ســازی و ســرعت عمــل 
اقدامــات خوبــی بــه شــکل قانونــی انجــام دهــد. تویســرکانی بــا 
کاغــذی،  اقدامــات  میلیــون   350 تاکنــون  اینکــه  بیــان 
الکترونیکــی شــده و مــا امیدواریــم ایــن امــر بــه خوبــی پیــش 
ــد، گفــت: ســازمان ثبــت  ــا تخلفــات و جعــل کاهــش یاب رود ت
اســناد و امــاک کشــور در راســتای الکترونیکــی اقدامــات، عــزم 
جــدی دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــذف دفاتــر ســردفتر یکی 
از اقداماتــی اســت کــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور 
انجــام داده، گفــت: در واقــع در مجموعــه دفاتــر ده هــا هــزار نفــر 
مســئول بودنــد تــا خاصــه معامــات را درج کننــد کــه ایــن امــر 

خود باعث تخلفات و اشتباهات متعددی می شد.

 وجود ۷۵۰ هزار بیمار «اسکیزوفرنی» 

در کشور
ــا  ــت: ب ــکیزوفرنیا گف ــاران اس ــت از بیم ــن حمای ــس انجم رئی
ــاری ــن بیم ــار شــیوع ای ــر اســاس آم ــت و ب ــه جمعی ــه ب  توج
بایــد ۷50 هــزار بیمــار اســکیزوفرنی در کشــور داشــته باشــیم. 
ــکیزوفرنی در  ــه اس ــان ب ــار مبتای ــاره آم ــی درب ــه دهباش طیب
ــاران در دســت  ــن بیم ــداد ای ــی از تع ــار دقیق ــت: آم کشــور گف
نداریــم؛ علــت ایــن موضــوع هــم ناآگاهــی افــراد جامعــه 
و انــگ زدن بــه ایــن بیمــاران اســت. بــر همیــن اســاس 
بیمــاران اعصــاب و روان بــه مراکــز درمــان مراجعــه نمی کننــد. 
 ... وی عواملــی ماننــد ژنتیــک، صدمــات دوران زایمــان و 
ــی  ــزود: گاه ــت و اف ــکیزوفرنی دانس ــه اس ــا ب ــل ابت را از عوام
ممکــن اســت فــردی ایــن بیمــاری را داشــته باشــد و تــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــروز نکن ــاری ب ــن بیم ــرگ ای ــان م زم
ــا 35 ســالگی اســت ــن 15 ت ــه اســکیزوفرنی بی ــا ب  ســن ابت
ادامــه داد: عائــم اولیــه اســکیزوفرنی شــامل افــت تحصیلــی 
نوجوانــان، انــزوا و تــرک جمــع دوســتان و در مرحلــه بعــد بــروز 
توهــم، هذیــان، دشــمن پنداری دیگــران. بنابرایــن اگــر بــه 
ــه میــزان  ــوان ب ــی مراجعــه شــود، می ت ــه مراکــز درمان موقــع ب

ــادی از پیشــرفت ایــن بیمــاری جلوگیــری کــرد. زی

اخبار کوتاه

ــرر شــده اســت  ــت: مق ــر گف ــت هال احم ــس جمعی رئی
ــی  ــه زودی نهای ــه ب ــر ک ــاله هال احم ــج س ــه پن در برنام
می شــود، هال احمــر بــه دنبــال منابــع پایــدار بــرود. 
دکتــر ســید امیرمحســن ضیائــی بــا بیــان اینکــه شــرایط 
ــت و در 10  ــب نیس ــدان مناس ــر چن ــه ای هال احم بودج

ســال گذشــته جمعیــت متناســب بــا وظایف 
بهره منــد نشــده اســت  از منابــع کشــور 
عنــوان کــرد: بــر ایــن اســاس در راهبردهــای 
ــج ســاله هال احمــر  ســازمانی و برنامــه پن
ــه زودی نهایــی می شــود، تدابیــری در  کــه ب
نظــر گرفتــه شــده تــا هال احمــر بــه دنبــال 

منابــع پایــدار بــرود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هال احمــر در ایــن زمینــه 
ــوان  ــد، عن ــره کن ــز مذاک ــت نی ــس و دول ــا مجل ــد ب بای
کــرد: حــوزه امــداد و نجــات از ماموریت هایــی اســت 
ــئولیت آن  ــت مس ــی از دول ــه نمایندگ ــر ب ــه هال احم  ک
را بــر عهــده گرفتــه و بــه هــر حــال یــا بایــد از هال احمــر 

 خریــد خدمــت کننــد یــا اعتبــار مناســب خدمــات امــداد 
ــوزه از  ــن ح ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــاص دهن ــات را اختص و نج
اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده و در صــورت نبــود 
ــتقیم  ــه مس ــات ک ــت خدم ــت کیفی ــا اف ــارات الزم ب اعتب
ــه مــردم برمی گــردد؛ مواجــه خواهیــم شــد.  تبعــات آن ب
ضیائــی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه 
ششــم توســعه یکــی از چنــد خدمــت 
ــی اســت  ــت، خدمات ــی دول ــزرگ اجتماع ب
ــات  ــداد و نج ــوزه ام ــر در ح ــه هال احم ک
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــه می ده ــردم ارائ ــه م ب
بــا ایــن وجــود متناســب بــا ایــن خدمــات 
اجتماعــی مولفه هــای  ســایر  معــادل   و 
اعتبــارات الزم اختصــاص داده نشــده اســت؛ در حالــی کــه 
ــت  ــه دس ــیاری ب ــت بس ــای موفقی ــر فرصت ه هال احم
نهــادی هماننــد  نظــر ســخت افزاری هیــچ  از  و  آورده 
هال احمــر نیســت کــه 50 هــزار امدادگــر و نجاتگــر آن 24 

ســاعته آمــاده و در خدمــت مــردم باشــند. ایســنا

فرمانــده پلیــس راه آهــن کشــور گفــت: بــا راه انــدازی مرکــز 
ــده ای  ــران و در آین ــگ، ایســتگاه های راه آهــن ته مانیتورین
ــی در محــدوده ایســتگاه ها  ــوط ریل ــک، سراســر خط نزدی

بــا پوشــش تصویــری زنــده رصــد خواهــد شــد. 
ســردار علیرضــا اکبرشــاهی در حاشــیه افتتــاح و راه انــدازی 

ــگ پلیــس راه آهــن کشــور  ــز مانیتورین مرک
از  بهره بــرداری  مزیت هــای  تشــریح  بــا 
ایــن مرکــز، از اشــراف واحــد مرکــز کنتــرل 
و فرماندهــی پلیــس راه آهــن کشــور بــر 
ــارت  ــت و نظ ــن هدای ــتگاه ها، همچنی ایس
ــه  ــروز هرگون ــر عملکــرد کارکنــان هنــگام ب ب

ــر داد.  ــه خب حادث
بــا  مانیتورینــگ  مرکــز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
امــکان دسترســی بــه کلیــه دوربین هــای مداربســته 
ایســتگاه های راه آهــن آغــاز بــه کار کــرده، افــزود: بــا 
 راه انــدازی ایــن مرکــز، ایســتگاه های راه آهــن تهــران 
و در آینــده ای نزدیــک سراســر خطــوط ریلــی در محــدوده 

ــد  ــد خواه ــده رص ــری زن ــش تصوی ــا پوش ــتگاه ها ب ایس
ــت  ــرد: ثب ــان ک ــور بی ــن کش ــس راه آه ــده پلی ــد. فرمان ش
نقشــه توپوگرافــی کلیــه مســیرهای شــبکه ریلــی بــه صورت 
ــتگاه های  ــه ایس ــق کلی ــی دقی ــده و مکان نمای ــک ش تفکی
ــای  ــر مزیت ه ــه از دیگ ــن نقش ــر روی ای ــیر ب ــول مس ط
فعالیــت و راه انــدازی مرکــز مانیتورینــگ 
اســت. وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه 
ــای  ــه واحده ــه کلی ــودن فاصل ــخص ب مش
ــورت  ــتگاهی در ص ــز ایس ــا مراک ــدادی ت ام
بــروز هــر گونــه حادثــه خــاص، امــکان 
هدایــت و پیگیــری بــرای ســتاد پلیــس 
اکبرشــاهی  دارد. ســردار  راه آهــن وجــود 
ــی در  ــبکه ریل ــژه ش ــم وی ــی جرائ ــت فراوان ــا ثب ــت: ب گف
ــیب پذیر  ــاط آس ــایی نق ــکان شناس ــی، ام ــه توپوگراف  نقش
و پرحادثــه بــه صــورت کاربــردی فراهــم آمــده اســت و بــر 
ــدات پیشــگیرانه  ــر و تمهی ــه پیاده ســازی تدابی ــن پای  همی

را به اندازه چشمگیری آسان تر خواهد کرد. مهر

رصد خطوط ریلی با پوشش تصویریهالل احمر به دنبال منابع پایدار

حتما بخوانید!
جزئیات مصاحبه آزمون استخدامی ...

دادنامه
کاسه پرونده : 95/259 شماره دادنامه : 95 مرجع رسیدگی شعبه 4  شورای حل اختاف برخوار خواهان 

: علیرضا صابری خواندگان: محمدرضا زمانی و سعید عابدی به نشانی مجهول المکان به خواته : مطالبه

دادنامه

مطالبه  بخواسته  عابدی  و سعید  زمانی  رضا  بطرفیت محمد  علیرضا صابری  آقای  دعوی  در خصوص 

با  پارسیان  بانک  عهده   94/09/30-3531۷۷56 شماره  به  فقره چک  یک  وجه  ریال   4۷000000 مبلغ 

احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد 

دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که 

خواندگان علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و 

اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص 

داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و  198 و 519 و 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 4۷000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۷1۷500 ریال بابت 

هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای 

نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 

در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/911/م الف به تاریخ 22 /95/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : مصطفی هدایتی دادخواستی به طرفیت خوانده : مهدی خرمی و خسرو خرمی و احمد خرمی 

به خواسته  مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت آباد نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین 

شهر و میمه ارجاع و به کاسه پرونده 9509983۷51400551 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/13 

و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده ۷3 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 5/3۷/92۷/م الف به تاریخ 95/10/06

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مجید حبیبی محکوم علیهم : طیبه )ماهور( لیراوی به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب دادنامه  شماره 422 به تاریخ 95/0۷/29 شعبه  4 شورای حل اختاف خورزوق  

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 18000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 525000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 95/06/08 لغایت اجرای حکم .رای صادره غیابی می 

باشد. هزینه اجراء بر عهده محکوم علیه میباشد.

ماده 19 اجرای آراء : آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و بدستور رئیس شورا با صدور اخطار 

اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود چنانچه با اباغ اخطار دایره اجرائی محکوم علیه ظرف ده روز حکم 

را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

میگیرد و در امور کیفری در صورتیکه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آنرا به حسابی که 

شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع 

پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.  

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/930/م الف به تاریخ 95/10/06

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مجید حبیبی محکوم علیهم : عادل ملی چیان به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب دادنامه  شماره 424 به تاریخ 95/0۷/29 شعبه  شورای حل اختاف خورزوق  

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 25000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1450000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 95/05/24 لغایت اجرای حکم .رای صادره غیابی می 

باشد. هزینه اجراء بر عهده محکوم علیه میباشد.

ماده 19 اجرای آراء : آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و بدستور رئیس شورا با صدور اخطار 

اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود چنانچه با اباغ اخطار دایره اجرائی محکوم علیه ظرف ده روز حکم 

را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

میگیرد و در امور کیفری در صورتیکه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آنرا به حسابی که 

شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع 

پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.  

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/930/م الف به تاریخ 95/10/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای اسماعیل بنی بوگری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت سهراب سلیمان زاده به این شورا 

تسلیم که به کاسه 95/653 ثبت و برای روز 95/11/25 و ساعت 04:45 عصر وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷3 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 اول شورای حل اختاف  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/925/م الف به تاریخ 95/10/05

آگهی ابالغ به آقای امین نیک پی
نظر به اینکه آقای امین نیک پی فرزند – به اتهام اعمال نفوذ غیر قانونی حسب شکایت آقای 1-علی 

اسماعیلی 2-مسعود مسایلی از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه 950162ب23 تحت تعقیب است 

و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 

بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید.

 شماره:29255/ م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   8609980353۷01316 پرونده:  شماره   9510100353۷06951 اباغیه:  شماره 

اقایان  ها  خواهان  حکم  اجرای  درخواست  اینکه  به  نظر   1395/09/20 تنظیم:  تاریخ  شعبه:861316 

عقیلی  هلنا  خانم  وکالت  با  رضا  احمد  فرزند  مختاری  عبداله  و  حسین  فرزند  صفاریه  محسن 

/861316 شماره کاسه  به  سابق)که  2606/۷5/ع/43  و   221۷/۷5 شماره  های  پرونده  به  مربوط 

مورخ   405 و   404 شماره  های  دادنامه  موضوع  جدید گردیده(  ثبت  ک111—8609980353۷01289 

اصفهان محکوم  استان  نظر  تجدید  دادگاه  از شعبه چهارم  84/11/12 صادره  مورخ  و 1252   81/2/25

به  هستند  محکوم  ها  خواهان  وکیل  آگهی  نشر  درخواست  و  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  علیهم 

ثبت   16 بخش  گاریچی  آباد  حسین  در  واقع   412/168 شماره  پاک  دانگ  شش  رسمی  انتقال 

دارید  آگهی مهلت  این  انتشار  از  روز  اید ظرف ده  نیم عشر دولتی شده  و  نام خواهان ها  به  اصفهان 

نسبت  مقررات  احکام طبق  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  نمایید.در  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت 

ریال   2/010/000 مبلغ  به  مقوم  نمود.)ضمنا خواسته  اقدام خواهد  اجرایی  با هزینه   به وصول مطالبات 

می باشد.

شماره:28۷58/ م الف 

رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)111 جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
واخواهی  برتقاضای  مبنی  دادخواستی  خواهان کیهان صدیقی    1528/95 پرونده کاسه  در خصوص 

نموده  تقدیم  ترک  ا...  ذبیح  طرفیت  به   58۷/95 پرونده کاسه  در   95/5/11-808 دادنامه  به  نسبت 

است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ  95/11/9 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول 

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

به این شعبه واقع در خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – مجتمع شماره 1 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: 29303/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
95/6/16 مرجع رسیدگی:  تاریخ رسیدگی:  دادنامه: 95/6/29-54۷  پرونده: 95-38۷ شماره  کاسه 

شعبه 41 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مرتضی خرسندی فر فرزند حسین به نشانی: اصفهان – 

خ سپه – کوی تلفنخانه – پاک 18 خوانده: وحید انصاری زاده به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

و   82/12/25-520969 و   82/5/5-24626۷ و   82/10/15-9991۷4 شماره  به  فقره چک  چهار  وجه 

520965-82/11/5 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

وحید  آقای  به طرفیت  فر  مرتضی خرسندی  آقای  دعوی  قاضی شورادر خصوص  نماید.رأی  رأی می 

انصاری زاده به خواسته مطالبه وجه چک به شماره های 9991۷4-82/10/15 و 24626۷-82/5/5 و 

520969-82/12/25 و 520965-82/11/5 تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 

خواسته به عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی 

مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است،مستندًا مواد 198 و 515 و 

519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته وحکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت وجه چکهای مورد دعوی و مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرای حکم بر 

اساس آخرین نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

 شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 می باشد.

شماره: 2۷924/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950931 شماره دادنامه: 1622-95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۷ شورای حل اختاف 

خواهان: محمدحسین حشمت به نشانی: خ امام خمینی – خانه اصفهان – خلیفه سلطانی – سر کوچه 

15 – موتورسیکلت حشمت خوانده: داوود اسماعیلی به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمدحسین حشمت به طرفیت آقای داوود 

اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و هشت میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره 539832-

95/2/25 و 539831-94/10/25 هر دو به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 

به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اباغ قانونی  اینکه خوانده علیرغم  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 

رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 

و پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در 

تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/10/25 و 95/2/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین 

 شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: 30194/ م الف قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950922 شماره دادنامه: 1619-95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۷ شورای حل اختاف 

 –  15 کوچه   – سلطانی  خلیفه  خیابان   – اصفهان  خانه  نشانی:  به  حشمت  محمدحسین  خواهان: 

دو  هر  نشانی:  به  شیری  ا...  قدرت   -2 جوانمردی  جهانی  زهرا   -1 خواندگان:  حشمت  موتورسیکلت 

اعضاء شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  المکان شورا  مجهول 

اختاف در خصوص دعوی  نماید.رأی شورای حل  رأی می  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را 

آقای محمدحسین حشمت به طرفیت 1- خانم زهرا جهانی جوانمردی 2- آقای قدرت ا... شیری به 

خواسته مطالبه مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 94/11/25-530834 

تصویر مصدق  تقدیمی،  دادخواست  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  رفاه  بانک  عهده  به 

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

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

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

مواد  استناد  به  رسد که  می  نظر  به  ثابت  خواندگان  علیه  خواهان  دعوی  لذا  اند،  ننموده  ارائه  و  ابراز 

310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و 

سیصد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه 

اصفهان عمومی حقوقی  در محاکم  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از   و پس 

 می باشد. 

شماره: 30193/ م الف قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 950882 شعبه:  بایگانی  شماره   1395/9/25 تنظیم:  تاریخ   95099۷0353۷0184۷ دادنامه:  شماره 

سابق(  جزایی   111( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   111 شعبه   9509980360000602 کاسه:  پرونده 

به  عباس  فرزند  نراقی  زاده  نصراله  اعظم  نهایی شماره: 95099۷0353۷0184۷ شاکی: خانم  تصمیم 

متر   50( محاتی  – کوی  امین  خ   – غربی  بهارستان  خ   – شهر  ملک   – اصفهان   – اصفهان  نشانی: 

مزاحمت  المکان  مجهول  نشانی:  به  امیری  رمضانعلی  آقای  متهم:   2 ط  تکی  خانه  کوچه(  داخل 

به  زیر مبادرت  به شرح  اعام  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  از  تلفنی گردشکار: دادگاه پس 

مزاحمت  بر  مبنی  متواری  امیری  رمضانعلی  آقای  اتهام  درخصوص  دادگاه  نماید.رأی  می  رأی  صدور 

بی  و  برده  در ملک شهر  را  بنده  آبروی  متهم  نموده  بیان  اظهارات شاکی که  به  توجه  با  دادگاه  تلفنی 

ادله  فقد  لحاظ  به  و  است  نموده  توهین  من  به  و  تهدید کرده  را  من  و  زند  می  افترا  و  تهمت  دلیل 

ارکان بزه معنونه مستندًا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و  کافی – عدم تحقق 

رأی صادره ظرف  نماید.  اعام می  و  را صادر  متهم  برائت  بر  رأی  اساسی  قانون  اصل 3۷  از  استظهار 

اصفهان استان  تجدیدنظر  محترم  مرجع  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست   مهلت 

 می باشد./ک 

شماره: 30108/ م الف رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان – مسعود بهرامی

دادنامه
بایگانی شعبه: 950181 پرونده  شماره دادنامه: 95099۷0350201514 تاریخ تنظیم: 1395/10/1 شماره 

بانک  کاسه: 9509980350200130 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان خواهان: پست 

استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان به شماره ثبت 1268۷5 با وکالت آقای بهروز خدابخش 

فرزند مرتضی به نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خیابان شریعتی 

جنوبی – روبروی بانک ملت ساختمان )کابینت رضایی( – طبقه اول خواندگان: 1- آقای عبدالمجید 

نصرالهی نژاد 2- خانم مهین السادات موسوی مدهن خوزانی فرزند سیدحسین 3- شرکت گل افشان 

مطالبه   -1 ها:  خواسته  المکان  مجهول  نشانی:  به  همگی  نژاد  نصرالهی  عبدالمجید  مدیریت  با  فدک 

خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه وجه چک رأی دادگاه در خصوص دادخواست 

با وکالت آقای بهروز خدابخش به طرفیت خوانده 1- شرکت گل  خواهان پست بانک استان اصفهان 

افشان فدک 2- آقای عبدالمجید نصرالهی نژاد 3- مهین السادات موسوی مدهن خوزانی به خواسته 

مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک بانکی به شماره 892/13612968 مورخ 

94/2/25 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه 

عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان می باشد و اینکه خواندگان دلیلی بر برائت 

ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اند و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و در 

مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده اند و با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم به عنوان 

صادر کننده چک می باشد و خوانده ردیف سوم نیز ضامن ظهر چک استنادی را امضاء نموده دعوی 

خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندًا به مواد 310 و بعد ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 

2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصاحات و الحاقات بعدی و مواد 519 – 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال به صورت تضامنی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه 

بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود 

از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/592/000 ریال به 

عنوان هزینه های دادرسی و پرداخت مبلغ 1/404/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان 

اباغ قابل واخواهی در همین  تاریخ  از  نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز  محکوم می 

 شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد./ 

شماره: 30112/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان – مظاهر حقیقی

آگهی ابالغ
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 D از مصرف بیش از حد ویتامین

خوداری کنید
ویتامیــن D، از جملــه ویتامین های 
ضــروری و بســیار مفیــد بــرای 
ویتامیــن  ایــن  اســت.  بــدن 
محلــول در چربــی بــوده و بــر اثــر 
تابــش مســتقیم نــور آفتــاب بــه 
می شــود.  تولیــد  فــرد،  بــدن 
بــدن  در   D ویتامیــن  کمبــود 
عــوارض و مشــکالت بســیاری را در پــی خواهــد داشــت؛ اما مصرف 

بیش از حد آن چه عوارضی را به دنبال خواهد داشت؟ 
    مضرات زیاد بودن ویتامین D در بدن

بــرای مدتــی طوالنــی، کمبــود ویتامیــن D کانــون توجــه محافــل 
علمــی بــود کــه آن را بــرای ســالمتی مضــر می دانســتند. 
ــود  ــه وج ــان داد ک ــن نش ــگاه کوپنهاگ ــد دانش ــات جدی تحقیق
ــد منجــر  ــدازه ایــن ویتامیــن می توان ــاد و بیــش از ان مقــدار زی
ــج  ــدن شــود. نتای ــا انســداد شــریان های ب ــی ی ــه ســکته قلب ب
ــه علمــی متابولیســم و غددشناســی  تحقیقــات مذکــور در مجل
بــه چــاپ رســیده اســت. بــه گفتــه پرفســور پیتــر شــوارتز ایــن 
تحقیــق روی ۲۴۷ هــزار و ۵۷۴ فــرد دانمارکــی انجــام شــده کــه 
بزرگ تریــن جامعــه آمــاری را در ایــن زمینــه شــامل می شــوند. 
ــای  ــت نمونه ه ــس از برداش ــال پ ــات ۷ س ــن تحقیق ــی ای ط
خــون از ایــن افــراد نــرخ مــرگ و میــر در آن هــا اندازه گیری شــد 
کــه نتایــج حاکــی از مــرگ ۱۶ هــزار و ۶۴۵ نفــر بــود. محققــان 
بــرای دریافتــن اثــر احتمالــی ویتامیــن D بــر مــرگ و میــر ایــن 
ــر و مقــدار  ــان مــرگ و می ــال رابطــه موجــود می ــه دنب افــراد، ب
ــه دســت  ــد. نتایــج ب ویتامیــن D موجــود در خــون آن هــا بودن
آمــده بیانگــر وجــود رابطــه میــان کمبــود شــدید یــا وجــود بیش 
از حــد ایــن ویتامیــن در خــون ایــن افــراد و مــرگ آن هــا بــود. 
ــر از ۵۰ نانومــول  ــزان کمت ــه می در صــورت وجــود ویتامیــن D ب
ــرگ  ــال م ــون احتم ــر خ ــر لیت ــول در ه ــش از ۱۰۰ نانوم ــا بی ی
و میــر افزایــش می یابــد. محققــان بــا تحقیــق روی علــل مــرگ 
ایــن بیمــاران در زمانــی کــه مقــدار ایــن ویتامیــن در خــون بیش 
از ۱۰۰ نانومــول باشــد، دریافتنــد کــه دلیــل عمــده مــرگ و میــر 
ســکته قلبــی یــا انســداد عــروق اســت. بــه بیــان دیگــر مقــدار 
ــدن نبایــد خیلــی کــم باشــد؛ امــا در عیــن  ایــن ویتامیــن در ب
حــال نبایــد خیلــی هــم زیــاد باشــد. ایــن میــزان بایــد چیــزی 
ــن  ــه بهتری ــد ک ــر باش ــر لیت ــول در ه ــا ۱۰۰ نانوم ــان ۵۰ ت در می
مقــدار آن طبــق تحقیقــات ۷۰ نانومــول در هــر لیتــر اســت. ضــرر 
ناشــی از زیــاد بــودن ایــن ویتامیــن در بــدن پیــش از ایــن بــه 
اثبــات نرســیده بــود و بــا بــه اثبــات رســیدن ایــن مطلــب قطعــا 

منابــع تغذیــه آینــده مــا دســتخوش تغییراتــی خواهــد شــد.

تعطیلی ۱۳ آرایشگاه زنانه

در اراک 
ــکی  ــور پزش ــت در ام ــل دخال ــه دلی ــه ب ــگاه زنان ۱۳ آرایش
و خطرآفریــن تعطیــل شــدند. علی اصغــر ســلطانی، معــاون 
دادســتان، بــا اشــاره بــه انجــام بازرســی های دوره ای از مراکــز 
ــت  ــتانی اراک جه ــرد: دادس ــار ک ــی اظه ــای صنف و واحده
برقــراری نظــم و پیشــگیری از وقــوع جرائــم و ایجــاد فضــای 
ــه  ــت؛ ب ــام داده اس ــی انج ــات خوب ــه اقدام ــالم در جامع س
طــوری کــه در ۸ ماهــه اول ســال از ۴۶۴ واحــد صنفــی بــه 
صــورت ســرزده بازدیــد بــه عمــل آمــده اســت. وی بــا اشــاره 
ــازده  ــک ب ــوان در ی ــگاهی بان ــد آرایش ــد ۲۲۰ واح ــه بازدی ب
زمانــی ۸ ماهــه تصریــح کــرد: در آرایشــگاه های زنانــه شــاهد 
دخالــت در امــور پزشــکی و مبــادرت آرایشــگران بــه اســتفاده 
ــه  از وســایل پزشــکی بودیــم کــه در ایــن راســتا ۱۳ واحــد ب

ســبب رعایــت نکــردن مقــررات تعطیــل شــدند.

دستگیری باجناقی که سارق از آب درآمد
رئیــس پلیــس «فتــا»ی گیــالن از شناســایی و دســتگیری 
ــی در  عامــل برداشــت اینترنتــی غیرمجــاز ۱۸۰ میلیــون ریال
ــس  ــی»، رئی ــرج محمدخان ــرهنگ «ای ــر داد. س ــت خب رش
ــک  ــاع ی ــی ارج ــرد: در پ ــار ک ــالن، اظه ــا»ی گی ــس «فت پلی
ــتان  ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم ــده از دادس ــره پرون فق
ــر اینکــه از  ــی ب ــی مبن ــه دادخواهــی شــهروند گیالن رشــت ب
حســاب اینترنتــی وی، مبلــغ ۱۸۰ میلیــون ریــال بــه  صــورت 
غیرمجــاز برداشــت شــده، موضــوع در دســتورکار پلیــس 
ــا تحقیقــات  ــن اســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: ب ــای ای فت
ــت  ــل برداش ــی، عام ــی و پلیس ــی فن ــه و پیجوی از مالباخت
ــی کــه  اینترنتــی غیرمجــاز از حســاب بانکــی شــهروند گیالن
مــردی ۳۵ ســاله اهــل و ســاکن رشــت و باجنــاق وی بــود

شناســایی و دســتگیر شــد. محمدخانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بــا توجــه بــه ادلــه دیجیتالــی کشف شــده، متهــم بــه جرائــم 
ــه  ــرد، ادام ــراف ک ــاکی اعت ــاد ش ــتفاده از اعتم ــه سوءاس و ب
ــه در  ــی مال باخت ــز دوم کارت بانک ــف رم ــا کش ــم ب داد: مته
طــی مــدت دو ســال، ۱۸۰ میلیــون ریــال بــه  صــورت نقــدی 
هــزار و ۲۲۸ فقــره خریــد شــارژ و ۱۸۰ فقــره خریــد اینترنتــی 

غیرمجــاز انجــام داده اســت. 
ایــن مقــام انتظامــی بــا یــادآوری اینکــه متهــم بــا تشــکیل 
ــی  ــام قضای ــه مق ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــده جه پرون
ــی  ــهروندان کارت بانک ــرد: ش ــان ک ــد، خاطرنش ــی ش معرف
ــد و در  ــرار ندهن ــار دیگــران ق و اطالعــات مهــم آن را در اختی

ــد. حفــظ و نگهــداری از کارت هــای بانکــی خــود دقــت کنن

ــه  ــن بـ ــی مـطـمـئـ ــا نـگـاهـ ــات بـ ــاد ادبـیـ اسـتـ
دانـشـجـویـانـــش گـفـــت: عـشـــق چـیـســـت؟

کـــالس در همهمــه ای فـرورفـــت و هـرکـــس از 
گـوشـــه ای چـیـــزی مـی گـفـــت.

سـپـــس اســتاد از آن هـــا خـواســـت نـظـــرات خـــود 
را بـــر روی کـاغـــذ بـنـویـسـنـــد و بـــه او تـحـویـــل 

. هـنـد د
دخـتـــر جـوانـی بـــر روی آخـریـن صـنـدلـی کـالس 
ــود را  ــاد خـ ــد اسـتـ ــزی بـنـویـسـ ــه چـیـ بـی آنـکـ

ــت. مـی نـگـریـسـ
 اسـتـاد پـوزخـنـدی زد و بـا طـعـنـه گـفـت:

حـضـــور در کـلـاس بـــرای نـمـره آوردن از ایـن درس 
کـافـــی نـيـسـت. اگـــر تـنـبـلـی را کـنـــار بـگـذاریـد 
و کـمـــی تـالش کـنـيـد مـجـبـور نـمـی شـویـد بـرای 

چـنـدمـیـــن بـار ایـن درس را بـگـیـریـد!!!
تـعـــدادی از دانـشـجـويـان نـگـــاه اسـتـاد را دنـبـال 
کـردنـــد تـــا مـخـاطـــب ایـــن جـــمالت را بـیـابـنـــد 

و بـرخـی خـنـدیدند.

دخـتـــر شـرمـنـــده و خـجـالـــت زده نـگـاهـــش را از 
اسـتاد بـرگـرفـت و مـشـغـول نـوشـتـن شـد و بـعـد 
از مـــدتی کاغــذ خــود را روی میــز گذاشــت و از کالس 

بیــرون رفــت.
 پـــس از آنـکـــه هـمـه کـاغـذها جـمـــع شـد، اسـتاد 
بـــا صـــدایی بـلـنـد شـــروع بـه خـوانـــدن آن ها کـرد 
و هـــر جـمـلـــه ای کـه از نظـرش جـای بـحث داشـت 
ــت.  ــت می نـوشـ ــی درشـ ــا خطـ ــو بـ را روی تـابـلـ
ــت  ــه ای ثـابـ ــر روی بـرگـ ــش بـ ــان نـگـاهـ نـاگـهـ

مـانـد.
حـالـــت چـهـــره اش دگـرگـــون شـــد و چـنـــد 
ــی آرام  ــا قدم های ــد ب ــرد و بع ــه ای ســکوت ک لـحـظـ

و سنگین به کـنـــار تـابـلـــو رفـــت و خـطـی بـر هـمـه 
جـمـلـه هـا کـشـيـد و نـوشـت «عـشـق وسـیـع تـر از 

ــاوت مـاسـت» قـضـ
و بـعـــد خیـــره شـــد بـــه صـنـدلـــی خـالـــی آخـــر 

کـــالس. 
هـیـــچ کـــدام از دانـشـجـویـان مـتـوجـه عـلـت ایـن 
رفـتـــار نـشـدنـــد؛ امـا بـــر روی کـاغـــذی کـه دسـت 

اسـتـــاد بـــود ایـن چـنـین نـوشـتـــه شـده بـود:
«عـشـــق بـرگـــه امـتحـــان سـفـيـــدی اســـت کـــه 
هـــر تـــرم خـطـــی از غـــرور بـــر رویـــش کـشـیـــدی 

و نـخـوانـدی اش!
عـشـق امـروز، روی صـنـدلـی آخـر کـالسـت ُمـرد!»

استاد و درس عشق..

���ر����  ۰۸ دی ��ه  ۱۳۹۵ ـــ�ـــ�ره ۳۳۰ �ـــــ�ل دوم                �ݒ

ا��م ���� � �� �������:

�ر
َ

 ِ�َ� ا�ّ�
ٌ

اْ�ُ�َ��ُء ِ�ْ� َ�ْ�َ�ِ� اِ� َ�َ��ة

���� از ��س ��ا ��� ���ت از آ�� ���� ا��.

���� ا����ر(����ی)، ص ۹۷

-»  ���� ��ز   «- و�ــــــــــ� �ـ�ـ�ـ�ـــــــــ�ی  ���ــــ�ا���ـ�ــــــــــــ�ر  ��ز�ــ��ــــــــ� 

�ــــــــ��ــــــــــ��� ��ـــــ���ــــــــــ�:         ۳۰۰۰۵۷۳۴۳۳

��د��� : ����� ا��وا�� - ا����ز ۳۹٫۷ - ر��� ����ی ۸۷
�ــ��ــ� ا���ـــــــ�ز  و ���ــــــ� ��ــ��ل: ���ـــــ� ����ــــ�ن

ر��� ���� ��ز���� ��ی ���� ا���ن ��ی ا����ن و ���ر���ل و ������ی

ی:            ا�ــ�ـــ�ـــــــــ�ن ����ــــــ� د�ـــ�ــــــــــ� �ـــ��ـــــــــــ�
ــ� ، ��ـــ� �ــــ��ـــــــ� ۱۶، �ـ�ــــــ�ک ۴۳ ــ�ن ���ــــــ ����ــــ

info@eskimia.ir ��ـــــــ� ا���ــ�و��ـــــ�ـــــــــ�:           
���ــ� ا���ـــــــ���ــــــ�: eskimia.ir - ��پ: آ��� ر���� ����

���ــ�ـــــ�: ۳۲۲۹۸۰۵۸-۰۳۱ و ۰۳۱-۹۵۰۱۳۷۰۱-۲

توجه:
مطالب منت�� شده

در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد
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مشــترکان  بــه  پرســرعت  اینترنــت  ارائه دهنــده   ،۲۰۲۰ ســرویس 
اصفهانــی اســت.

 بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن خدمــات بــا مهنــدس هــادی عطــارزاده 
مســئول مرکــز تمــاس ۲۰۲۰ شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

به گفت وگو نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
    وظیفه اصلی سرویس ۲۰۲۰

مشــترکان  بــه  پرســرعت  اینترنــت  ارائه دهنــده   ،۲۰۲۰ ســرویس 
اصفهانــی اســت. ۲۰۲۰، پــل ارتباطــی میــان مــردم و شــرکت مخابــرات 
ــود  ــکالت خ ــد مش ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــت ت ــان اس ــتان اصفه اس
ــا  ــه ب ــود را در رابط ــواالت خ ــی س ــن تمام ــد و همچنی ــرح کنن را مط
اینترنــت پرســرعت شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان مطــرح و پاســخ 

ــد.  ــت کنن ــب را دریاف مناس
باشــند کــه  اینترنــت پرســرعت توجــه داشــته  همــه مشــترکان 
مشــترکان  بــا   ۲۰۲۰ شــماره  بــا  تنهــا  مخابــرات   ۲۰۲۰ ســرویس 
کلیــه  فــروش  از  پــس  خدمــات  می کنــد.  برقــرار  ارتبــاط 
ارائــه  از طریــق خــط ۲۰۲۰  اینترنــت پرســرعت فقــط  طرح هــای 

می شود.
ــرات  ــرکت مخاب ــرعت ش ــت پرس ــانی اینترن ــت خدمت رس     قابلی

ــان اســتان اصفه
ســرویس اینترنــت پرســرعت شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

ــت:  ــده اس ــش عم ــد بخ ــامل چن ش
۱- ارائه خطوط اینترنت پرسرعت بر روی خط های تلفن ثابت

۲- سرویس اینترنت بر روی فیبر نوری

۳- سرویس اینترنت وای فای
۴- تبدیــل خطــوط pcmn (خطوطــی کــه اینترنــت روی آن ارائــه 
ــات  ــودن امکان ــود ب ــورت موج ــادی (در ص ــوط ع ــه خط ــود) ب نمی ش

الزم)
pcmn ارائه خط         

تنهــا در صــورت خواســت مشــتری خــط بــه صــورت pcmn (خطوطــی 
ــن  ــر ای ــود؛ در غی ــه می ش ــود) ارائ ــه نمی ش ــت روی آن ارائ ــه اینترن ک
ــت  ــتفاده از اینترن ــت اس ــا قابلی ــادی ب ــورت ع ــه ص ــا ب ــورت خط ه ص

ــود. ــه می ش ارائ
        هزینه 

هزینه خطوط عادی با خطوط pcmn برابر است.
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«آگهی  مزایده»نوبت دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از بازارهای روز 
کوثر خود را از طریق مزایده (با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداری) به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ با ارائه اسناد و سوابق 
کاری مرتبط به امور بازارهای سازمان واقع در اصفهان، کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت 
بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵، طبقه اول مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه نسبت به واریز مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ 
ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره ۷۰۰۲۱۴۰۹۴۸ نزد بانک شهر شعبه حکیم (قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک شهر) اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس: ۳۲۶۸۳۶۰۱-۴
۱- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوءپیشینه کیفری و مالی باشند.
-دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در زمینه اداره فروشگاه های بزرگ باشند.

- دارای قراردادهای اجاره جاری رسمی حداقل یکساله یا اسناد مالکیت رسمی و معتبر انبار باشند.
- دارای حداقل یکی از موارد زیر باشند:

الف- حداقل ۱ سال سابقه بهره برداری از فروشگاه های بزرگ دارای مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت
ب- پروانه کسب، حداقل ۳۰۰ متر مربع فروشگاه دارای سند مالکیت یا اجاره نامه جاری رسمی حداقل یکساله، سیستم 

حسابداری و فروشگاهی بارکد خوان، حداقل ۵۰ کاال و حداقل ۲ سال سابقه 
ج- مجوز یا پروانه معتبر و مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه پخش یا توزیع عمده و کالن مواد غذایی یا 

بهداشتی
د- مجوز تولید معتبر مواد غذایی یا بهداشتی 

۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
۳- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ خاتمه می یابد که در صورت 

رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
۴- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴:۳۰) مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ می باشد.

۶- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و 
پس از آن پاکت های الف و ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی معامالت 

سازمان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بازگشائی می گردد.
۷- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۸- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری اصفهان

(آگهی فراخوان مناقصه)

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد تکمیل سفتکاری و انجام عملیات نازک کاری مدرسه محله هنر شهر جدید مجلسی بصورت 
۷۰٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده با اطالعات مشروحه زیر را به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده و دارای سوابق همکاری 

با سازمان نوسازی مدارس در زمینه احداث مدارس واگذار نماید.

- شرایط، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و سوابق کاری مرتبط در زمینه مدرسه سازی، 
دریافت اسناد ظرف مدت هفت روز از نشر آگهی    محل دریافت اسناد: شرکت عمران مجلسی - امور قراردادها

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ ۹۵/۱۰/۱۸، دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان -کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

تلفن: ۰۳۱۵۲۴۷۲۷۳۳     دورنگار: ۵۲۴۷۲۲۱۴-۰۳۱   صندوق پستی: ۸۶۳۱۶-۱۱۱۷۸
WWW.majlessi-ntoir-gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

مدت
 زمان قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
 شرکت در مناقصه

برآورد اولیه (ریال) متراژ (متر مربع)
(متر)

زیربنا /  محوطه سازی / دیوارکشی عنوان پروژه

۱۲ماه ۴۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۹/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ بر 
اساس فهرست بهای 
ابنیه و تاسیسات ۹۵

تکمیل سفتکاری 
و انجام عملیات 

نازک کاری مدرسه محله 
هنر شهر جدید مجلسی

۹۴۳/۱۰زیربنا

۴۵۰۱محوطه سازی

۳۰۶/۸دیوارکشی

۱۰۹۵۴ م الف

رشکت عمران شهر جدید مجلسی


