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له
قا

رم
س با اینکه چندین ماه از بحث حقوق های نجومی 

اما  نامتعارف می گذرد  تعبیری دریافت های  یا به 
مردم  و  مسئوالن  بحث  مورد  موضوع  این  هنوز 

تا نتیجه این مفسده و عزم  انتظارند  است و مردم در 
جزم برخورد نهادهای نظارتی را به عیان مشاهده کنند 
بیت المال  کیسه  به  دست درازی  که  یابند  اطمینان  و 
ک هرچند در  عاقبت بدی دارد و چنین دست های ناپا

عدد و آمار کم باشند، اما قطع خواهند شد.
 برخورد با مفاسدی از این قبیل نشان از عدالت ورزی 
و  هستند  مردم  امین  و  پاسدار  که  است  مسئوالنـی 
تصمیم  آن  درباره  و  است  دستشان  در  بیت المال 

می گیرند.
  آمار این دریافت کنندگان از 4 تا 500 و بیشتر بیان شده 
دستگاه های  دولت،  عملکرد  به  نگاهشان  مردم  و 
چه  نهایت  در  ببینند  که  است  قضائیه  قوه  و  نظارتی 
یا  شد  خواهد  جامعه  شادابی  مایه  و  می افتد  اتفاقی 
علی  دیدگاه  از  بخواهیم،  باید  که  بخواهیم  گر  ا نه؟ 

علیه السالم یکی از...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 
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برخورد با زیاده خواهی                                   

ادامه از صفحه یک: 
ــامى  ــام اس ــزاران نظ ــم کارگ ــات مه ــا و صف ویژگی ه

عدالــت، ظلم ســتیزى و مســاوات نگرى اســت. 
عدالــت و ظلم ســتیزى از مقوله هایــى اســت کــه 
در فرهنــگ علــى علیه الســام از اهمیــت ویــژه اى 
ــرآن  ــدگاه ق ــا دی ــام ب ــگاه ام ــن ن برخــوردار اســت. ای
ــداف  ــى از اه ــرآن یک ــه در ق ــگ اســت. چنانک هماهن
ــه  ــده و هم ــان ش ــت بی ــرارى عدال ــا برق ــت انبی بعث
ــه ایــن عنصــر و پدیــده مهــم  مســلمانان و مومنــان ب
بالعــدل  یامــر  »إّن هللا  شــده اند:  دعــوت   ارزشــى 
ــوا  ــوا کون ــن آمن ــا ایهاالذی ــان«)نحل/٩٠(، »ی و االحس

ــاء/١٣٥(.  ــط ...«)النس ــن بالقس قوامی
یکــى از اهــداف و آرمان هــای بلنــد علــى علیه الســام 
برقــرارى عدالــت و ظلم ســتیزى اســت و امــام مــا)ره( 
 و شــهدای انقــاب اســامی و مبــارزان مســلمان 
ــا  ــی از آرمان ه ــری، یک ــم رهب ــام معظ ــون مق  و اکن
ــه  ــان ک ــت؛ همچن ــوده و هس ــت ب ــان عدال و اهدافش
یکــى از اهــداف حکومــت مــوالی متقیــان علــی 
شــده کــه  بیــان  عدالــت  برقــرارى  علیه الســام 
مصــداق بــارز آن، احقــاق حــق محرومــان اســت. 
آن حضــرت خطــاب بــه فرزنــدان خــود فرمــود: »کونــا 
للظالــم خصمــا و للمظلــوم عونــا«؛ دشــمن ســتمکاران 

و یــاور ســتمدیدگان باشــید... .
ــى  ــد مبتن ــت بای ــام حکوم ــى علیه الس ــر عل  از منظ
ــد  ــع تبعیــض و مســاوات نگرى باشــد. »خداون ــر رف ب
بــر پیشــوایان حــق واجــب کــرده کــه خــود را بــا مــردم 
ناتــوان همســو کننــد تــا فقــر و نــداری، تنگدســت را بــه 

هیجــان نیــاورد و بــه طغیــان نکشــاند.«
 از ایــن رو کارگــزاران او هــم بایــد عــادل باشــند 
ــت  ــیر عدال ــچ گاه از مس ــه هی ــاوات نگر ک ــم مس و ه
سیاســتگذاری هاى کشــور  در  و  نشــوند  منحــرف 
ــه دلیــل رعایــت  عدالــت را رعایــت کننــد. چــه بســا ب
شــده  ضایــع  محرومــى  حــق  عدالــت،   نکــردن 
و انســانى بى گنــاه بــه پــاى دار بــرود. بــه دلیــل 
ــه  ــت ک ــم اس ــح ظل ــت و قب ــن عدال ــت و حس اهمی
ــن  ــادل، برتری ــر ع ــام رهب ــى علیه الس ــدگاه عل از دی
بنــدگان خــدا و حاکــم ظالــم، بدتریــن انســان ها 
معرفــى شــده اســت. کارگــزاران جوامــع اســامى 
ــان  ــت محروم ــه وضعی ــیدگى ب ــه رس ــد ک ــد بدانن بای
ــان  ــم آن ــف مه ــى از وظای ــا، یک ــق آن ه ــاق ح و احق
اســت. سیاســتگذاران ســعى کننــد کــه در جهــت رفــع 
 تبعیــض و بهبــود تــوده مــردم کــه معمــوال محرومــان 
و پابرهنــگان هســتند، سیاســت هاى اصولــى و منطقــى 
اتخــاذ کننــد کــه آنــان ســتون فقــرات جامعه و پشــتوانه 

محکــم حکومت هــا هســتند. 
ــود:  ــک اشــتر فرم ــه مال ــى علیه الســام خطــاب ب عل
بى شــک فقــط توده هــاى مــردم ســتون فقــرات 
جامعــه دینــى و وســیله شکســت دشــمنان هســتند. 
تــو بــا آن هــا بــاش و بــر آن هــا تکیــه زن و بــه 

ــن.  ــه ک ــان توج ــاز آن ــت و نی خواس
ــوان از  ــچ عن ــه هی ــی رود ب ــار م ــذا از مســئوالن انتظ ل
عــده ای خــاص کــه دســت در کیســه مــردم کرده انــد 
حمایــت نکننــد و بــرای احقــاق حقــوق مــردم از هیــچ 
اقــدام قانونــی دریــغ نورزنــد. تاریــخ انقــاب اســامى 
ایــران نشــان داد کــه محرومــان و پابرهنــگان جامعــه 
ــن  ــى درد. از ای ــان ب ــه مرفه ــد، ن ــظ کردن ــاب راحف انق
ــه در آن  ــه اى ک ــام، جامع ــى علیه الس ــگاه عل رو از ن
حــق محرومــان نادیــده گرفتــه شــود، قداســت نــدارد. 
چنانچــه آن حضــرت خطــاب بــه مالــک اشــتر از 
قــول رســول هللا صلــی هللا علیــه و آلــه فرمــود: »لــن 
ــن  ــه م ــا حق ــف فیه ــذ للضعی ــه ال یوخ ــدس ام تق
ــان  ــان در می ــق ضعیف ــه ح ــى ک ــز امت ــوى«: هرگ الق
ــان پایمــال مى شــود از قداســت برخــوردار نخواهــد  آن
و کارگــزاران  حاکمــان  آســیب هایی کــه  از   شــد. 
ــده  ــد، زیاده خواهــی از بیت المــال و نادی ــد می کن را تهدی

گرفتــن عدالــت اســت. 
از نحــوه رفتــار علــى علیه الســام بــا کارگزارانــش 
دربــاره بیت المــال دو نکتــه مهــم را می تــوان برداشــت 
کــرد: ١- نظــارت دقیــق  بــر کارگــزاران کــه آن هــا بایــد 
قوانیــن را رعایــت کننــد و پــا از حــق خــود فراتــر ننهنــد.

ــه قانون شــکنی  ــى ک ــا کارگزاران ــع  ب ٢ - برخــورد قاط
ــی  ــد. در جامعــه اســامی امــروز هــم کارگزاران می کنن
کــه روحیــه خدمــت و اســامی خــود را از دســت 
در  و  می شــوند  مبتــا  زیاده خواهــی  بــه  بدهنــد، 
مســیر اســتکبار قــرار می گیرنــد. مــردم مســلمان بایــد 
ــر عملکــرد  ــا بصیــرت، خواهــان نظــارت و بررســی ب ب
کارگــزاران حکومــت اســامی باشــند تــا مجالــی بــرای 
ــه وجــود  سوء اســتفاده و دریافــت حقوق هــای کان ب
نیایــد و اگــر عــده ای بــه ارزش هــا و آرمان هــای امــام 
ــورد  ــان برخ ــا آن ــد، ب ــا زدن ــت پ ــهدا پش ــل و ش  راح
ــده  ــال بازگردان ــه بیت الم ــه خزان ــای کان ب و حقوق ه

شــود.

فروپاشی خانواده )7(

بی توجهی به حریم عفاف                                 
در بســیاری از مواقــع آنچــه منجــر بــه فروپاشــی 
گرفتــن  نادیــده  می شــود،  و  شــده  خانواده هــا 
حریم هــای ناموســی اســت کــه از نــگاه دیــن، فلســفه 
خــاص خــود را دارد. وقتــی حریــم عفــاف و حجــاب 
ــا  ــت، اعتماده ــت شکس ــت عف ــد و حرم ــده ش دری
ــال دارد  ــه دنب ــه ب ــی ک ــود و کدورت ــدوش می ش مخ
ــه  ــه و آرام آرام ب ــاد فاصل ــپس ایج ــی و س ــه بدبین ب

گسســت خانــواده می انجامــد.
ــش  ــتگاه بخ ــی را خاس ــط جنس ــزه و رواب ــن، غری دی
عمــده خافکاری هــا در حیــات اجتماعــی می شناســد 

و تشــکیل خانــواده را عامــل بازدارنــده. 
معرفــی  یکدیگــر  پوشــش  را  مــرد  و  زن  قــرآن، 
ــّن«  ــاس له ــم لب ــم و أنت ــاس لک ــّن لب ــد: »ه می کن
)بقــره/١87(. همچنیــن پیامبــر)ص( ازدواج را زمینــه 
پایبنــدی بــه نیمــی از تعالیــم دیــن و مجــرد زیســتن 
 را زمینه ســاز ابتــا بــه گنــاه می دانــد و بــر ازدواج 
و تشــکیل زندگــی مشــترک و همــکاری در ایــن زمینــه 

ــیار دارد. تأکید بس
ــی  ــط جنس ــامت رواب ــن س ــور تأمی ــه منظ ــرآن ب ق
رعایــت »عفــت« )بــه معنــای کنتــرل غریــزه جنســی 
و مصــون مانــدن از روابــط نامشــروع( را پیشــنهاد 
از  بی بهــره  جــوان  و  ســالخورده  زن  و  می کنــد 
ــود  ــب خ ــان مخاط ــور یکس ــه ط ــات ازدواج را ب امکان
ــور/60( ــّن« )ن ــتعففن خیرله ــد: »و أن یس می شناس
ــود  ــد پوشــش خ ــد از زناشــویی می توانن ــان ناامی  ]زن
ــا  ــرای آن ه ــدن ب ــت ورزی ــی[ عف ــد، ول ــار گذارن را کن
ــن الیجــدون نکاحــًا  ــر اســت. »و لیســتعفف الذی بهت
ــوان  ــه ت ــانی ک ــور/٣٣( و کس ــم هللا« )ن ــی یغنیه حت
خداونــد  تــا  پیشــه کننــد  عفــت  ندارنــد،  ازدواج 

کنــد.  بی نیازشــان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــتوار اس ــا و آزرم اس ــر حی ــت زن ب عف
ــاال  ــیله ب ــت و وس ــتودنی اس ــی و س ــری طبیع او ام
ــرد  ــت م ــد و عف ــاب می آی ــه حس ــت ب ــن موقعی  رفت
را قــرآن متکــی بــر حــس امانتــداری و غیــرت مردانــه 

می دانــد. 
ــوت  ــد دع ــه قص ــه ب ــعیب ک ــر ش ــاره دخت ــرآن درب ق
وقتــی  او می آمــد، می گویــد  بــه ســوی  موســی 
ــه  ــاد، ب ــعیب راه افت ــه ش ــوی خان ــه س ــی)ع( ب موس
ــر او  ــت س ــه از پش ــرد ک ــنهاد ک ــعیب پیش ــر ش دخت
ــه  ــن توجی ــا ای ــد، ب ــه او بنمایان ــد و راه را ب حرکــت کن
ــد؛  ــان نمی نگرن ــه زن ــر ب ــت س ــش از پش ــه دودمان ک
ــداری  ــی)ع( را امانت ــن روش موس ــعیب ای ــر ش دخت

ــرد:  ــداد ک قلم
ــن  ــر م ــتأجره إّن خی ــت اس ــا أب ــا ی ــت إحداهم »قال

اســتأجرت القــوی األمیــن« )قصــص/26(
ــه  ــن ک ــتخدام ک ــدر! او را اس ــت: پ ــی از آن دو گف یک
ــدار  ــد و امانت ــرای اســتخدام، نیرومن ــن کــس ب بهتری

اســت.
بــا رعایــت حریــم  را  پاکدامنــی  و   قــرآن، عفــت 
ــی  ــوط اصل ــد. خط ــه می کن ــگیری هایی توصی و پیش

ــد از: حریــم ناموســی عبارتن
١. اجتنــاب مــرد از نــگاه متمرکــز، نشــان دادن انــدام 
ــازک  ــگ و ن ــاس تن ــا لب ــه کــردن ی ــا برهن جنســی )ب
ــدن  ــه رو ش ــن و روب ــخن گفت ــروا س ــیدن(، بی پ پوش

ــا زن. ب
٢. پرهیــز زن از نــگاه متمرکــز، نشــان دادن انــدام 
جنســی )بــا برهنــه کــردن یــا پوشــیدن لبــاس 
ســینه  ســر، گــردن،  نمایانــدن  نــازک(،  و   تنــگ 
و زیــورآالت، پــای بــر زمیــن کوبیــدن، برهنــه ســاختن 
ــا  ــن ب ــخن گفت ــور/٣١ـ٢٩(، س ــی )ن ــای زنانگ نماده
ــوش  ــاز و کرشــمه )احــزاب/٣٢( و اســتفاده از باالپ ن
جهــت عفیــف شــناخته شــدن و مصــون مانــدن از آزار 

]هوس رانــان[ )احــزاب/59(
حریــم گزیــدن، راهــکاری اســت بــرای اســتحکام 
ایجــاد عاقمنــدی فزاینــده میــان زن   خانــواده و 
و شــوهر؛ چــه آنکــه بــا ایــن تدبیــر، مــرد شــتابزده تر 
بــه ازدواج تــن می دهــد و از خــارج خانــه زودتــر 
ــت  ــتن و رعای ــم نگهداش ــردد. حری ــه برمی گ ــه خان ب
ــر  ــه و مه ــش عاق ــث افزای ــده باع ــدود تعیین ش  ح
ــتحکم  ــواده را مس ــای خان ــود پایه ه ــت می ش  و محب

و از فروپاشــی پیشگیری می کند.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

 زنان خانه دار دارای 3 فرزند 

بیمه می شوند
ــه  ــاره مصوب ــی را درب ــران توضیحات ــردم ته ــده م نماین
ــه دار دارای 3  ــان خان ــردن زن ــه ک ــرای بیم ــس ب مجل

ــرد.  ــه ک ــد ارائ فرزن
ســیده فاطمــه ذوالقــدر دربــاره اینکــه آیــا مصوبــه 
ــد  ــه دار دارای 3 فرزن ــان خان ــه زن ــاره بیم ــس درب مجل
ــر عطــف  ــت: اگ ــم می شــود، گف ــه ماســبق ه عطــف ب
بــه ماســبق شــود، بــار مالــی زیــادی دارد؛ دولــت هــم 
ــب  ــه تصوی ــزی ب ــن چی ــر چنی ــود و اگ ــف آن ب مخال
می رســید، قطعــا شــورای نگهبــان بــا اســتناد بــه اصــل 

75 قانــون اساســی آن را رد می کــرد.
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــان مجل ــیون زن ــو فراکس ــن عض ای
در واقــع از ابتــدای اجــرای قانــون برنامــه ششــم 
ایــن مصوبــه مجلــس قابلیــت اجرایــی شــدن خواهــد 

ــنا ــت. ایس داش

مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک:

پلمب دفاتر مشاوران آیت هللا  هاشمی 

اقدامی اداری و طبیعی است
ــتراتژیک  ــات اس ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
ــد پلمــب  ــا تایی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
ــت:  ــنجانی گف ــمی رفس ــاوران آیت هللا هاش ــر مش دفات
ــه  ــت ک ــی اس ــک روال اداری و طبیع ــدام ی ــن اق ای

بــه زودی برطــرف می شــود.
ــت  ــاره عل ــنبه درب ــکوری روز دوش ــن مش محمدحس
ــنجانی  ــمی رفس ــاوران آیت هللا  هاش ــر مش ــب دفات پلم
رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
افــزود: ایــن اقــدام روال طبیعــی و مربــوط بــه تمامــی 
نیــز  شــخصیت های برجســته اســت و دلیــل آن 
ــدی  ــدارک دارای طبقه بن ــناد و م ــودن اس ــوظ ب محف

ــت. اس
مشــاوران  دفاتــر  شــدن  پلمــب  داد:  ادامــه  وی 
حراســت  دســتور  بــا  رفســنجانی  آیت هللا  هاشــمی 
ــه و  ــام صــورت گرفت ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم

می شــود. برطــرف  بــه زودی  محدودیــت  ایــن 
دفتــر یاسر  هاشــمی، علی محمــد بشــارتی، مرتضــی 
الویــری، حجــج اســام عباســی فرد، نــوری شــاهرودی 
لطفــی، رســتگاری، یونســی و مــرادی نیــز کــه از 
مشــاوران رئیــس مجمــع تشــخیص بوده انــد، در 
طبقــه هشــتم ســاختمان مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 

ــا ــب شــده اســت. ایرن ــع پلم مجم

ــاره  ــا اش ــت ب ــت دول ــه هیئ ــور در جلس  رئیس جمه
بــه فــوت آیت هللا هاشــمی رفســنجانی گفــت: بــا ایــن 

ــزرگ  ــتوانه ای ب ــری پش ــم رهب ــام معظ ــه، مق  حادث
ــازوی  ــه حــق ب ــد. آیت هللا  هاشــمی ب را از دســت دادن
ــه  ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــری بود.ب ــای رهب توان
نقــل از پایــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهــوری، 
حجت االســام حســن روحانــی در جلســه هیئــت 
دولــت بــا بیــان اینکــه بــا ایــن حادثــه مقــام معظــم 
رهبــری پشــتوانه ای بــزرگ را از دســت دادنــد، گفــت: 
 آیت هللا  هاشــمی بــه حــق بــازوی توانــای رهبــری 
ــف  ــات مختل ــردم و طبق ــان م ــوذ ایشــان در می و نف

از توانمندی هــای مهــم ایشــان بود.رئیس جمهــور 
آیت هللا هاشــمی  حضــرت  فوق العــاده  خدمــات 
بــودن خــدوم  اســام،  و  انقــاب  کشــور،   بــه 
ــان در  ــه ایش ــه ب ــات ناجوانمردان ــت و حم مظلومی
ــودن  ــه ب ــاب و غیرمترقب ــف انق ــول دوران  مختل ط
ایــن رویــداد را ســه عامــل اساســی حضــور پررنــگ 

ــمرد. ــان برش ــل از ایش ــم تجلی ــردم در مراس م
ــات  ــول حی ــمی در ط ــزود: آیت هللا  هاش ــی اف روحان
بــه معنــای واقعــی کلمــه، پشــتیبان و مبّلــغ اعتــدال 

ــه دادن  ــان ادام ــت ایش ــود و بزرگداش ــه ب در جامع

شــیوه و مشــی ایشــان اســت.رئیس جمهور تصریــح 
کــرد: آیت هللا  هاشــمی فــردی باعاطفــه فــراوان و 
در عیــن حــال دارای شــجاعتی وافــر و خواســت 

 وی عظمــت ایــران  اســامی و وحــدت جامعــه 
وحــدت  بــه  همــگان  دعــوت  بــا  بود.روحانــی 
خاطرنشــان کــرد: بایــد وحدتــی را کــه در ایــن رویــداد 
در جامعــه ایجــاد شــد، همــواره پــاس بداریــم.
ــات  ــه حی ــان ک ــت: همچن ــار داش ــور اظه رئیس جمه
 ایــن شــخصیت بزرگــوار تکیــه گاه مطمئــن نظــام بــود
 ارتحــال ایشــان نیــز زمینه ســاز وحــدت جامعــه

ــدان  ــه عاقمن ــت و هم  شــد.روحانی از اعضــای دول
ــت  ــنجانی خواس ــمی رفس ــوم آیت هللا  هاش ــه مرح ب

کــه بــا تــاش بیشــتر در خدمــت بــه مــردم و 
حراســت  میراث  هاشــمی  از  رهبــری،  از   حمایــت 

کنند.

پژمان فــر گفــت: اوضــاع بودجــه فرهنگــی کشــور در الیحــه 
بودجــه ســال 96 کــه از ســوی دولــت ارائــه شــده، پذیرفتــه 

نیســت. 
ــس،  ــر، رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجل نصــرهللا پژمان ف
دربــاره میــزان توجــه دولــت بــه بودجــه فرهنگــی در الیحــه 
ــبی  ــی مناس ــه فرهنگ ــرد: بودج ــار ک ــال 96 اظه ــه س بودج
متاســفانه از ســوی دولــت بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت. وی افــزود: بــا مطالعــه ای کــه انجــام دادیــم 
ــی  ــت و دســتگاه های اجرای مشــخص شــده کــه اصــا دول
ــی  ــرای آن ارزش ــد و ب ــی ندارن ــگ اعتنای ــش فرهن ــه بخ ب
قائــل نیســتند. رونــدی کــه بــدون شــک بــه ســود جامعــه 

نیســت. 

ــرد:  ــان ک ــس خاطرنش ــی مجل ــیون فرهنگ ــس کمیس رئی
مســئله فرهنــگ، مســئله مهمــی اســت و اگــر مــا بخواهیــم 
در بخش هــای مختلــف از جملــه اقتصــاد بــا تحــول روبــرو 
ــن اســت کــه مــا مســائل حــوزه  ــن کار ای شــویم، الزمــه ای

فرهنگــی را جــدی بگیریــم.
ــد کــرد: در مباحثــی مثــل حجــاب و عفــاف  ــر تاکی پژمان ف
اعتبــارات ناچیــزی در الیحــه بودجــه ســال 96 در نظــر گرفته 
شــده کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه اینکــه حقــوق پرســنل 
ــا  ــن ارگان ه ــود ای ــی از خ ــتگاه های فرهنگ ــدان دس و کارمن

ــت. ــف باری اس ــوع تاس ــود، موض ــن می ش تامی
ــی  ــاع فرهنگ ــوع اوض ــده در مجم ــرد: بن ــان ک وی خاطرنش
کشــور را بــا توجــه بــه اعتباراتــی کــه دولــت در الیحــه 
ــی  ــوب ارزیاب ــی خ ــت، خیل ــرده اس ــاذ ک ــه 96 اتخ بودج
نمی کنم.رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس تاکیــد کــرد: 
 امیــدوار هســتیم در زمــان بررســی الیحــه بودجــه ســال 96 
ــدگان  ــی، نماین ــیون فرهنگ ــن کمیس ــس و همچنی در مجل

ــوند. ــل ش ــوع وارد عم ــن موض ــاح ای ــرای اص ــت ب مل
وی افــزود: توجــه بــه بخــش فرهنــگ و حوزه هایــی چــون 

حجــاب و عفــاف در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه موضــوع 
تهاجــم فرهنگــی امــری ضــروری اســت و انتظــار مــی رود 
دولــت و دســتگاه های اجرایــی اقدامــات موثــری را در ایــن 

راســتا انجــام دهنــد.
پژمان فــر تصریــح کــرد: تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
ــتای  ــد در راس ــر بای ــای دیگ ــت و نهاده ــه دول زیرمجموع
ــه  ــوزه ب ــن ح ــات ای ــگ و مطالب ــش فرهن ــه بخ ــه ب توج

ــوند. ــل ش ــدی وارد عم ــورت ج ص
ــه تاکیــدات مقــام  ــا توجــه ب وی در پایــان تصریــح کــرد: ب
معظــم رهبــری بــه مقولــه تهاجــم فرهنگــی انتظــار مــی رود 
کــه نماینــدگان ملــت در ایــن حیطــه با دقــت و ســرعت الزم 

وارد عمــل شــوند. میــزان

پــرورش  و  آمــوزش   وزارت  اســبق حراســت  مدیــر کل 
فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق  پرونــده  در   گفــت: 
ــران وام هــای  ــه ســفارش مدی ــر ب ــک ســرمایه، 30 نف و بان
نجومــی دریافــت کردنــد کــه بــه دلیــل عــدم دریافــت وثایــق 

الزم، بازپرداخــت دچــار مشــکل شــده اســت.
بــا مشــخص شــدن فســاد مالــی 8 هــزار میلیــارد تومانــی 
ــه  ــور ب ــتانی کش ــان و ورود دادس ــره فرهنگی ــدوق ذخی صن
ــی احضــار  ــرای انجــام بازجوی ــراد ب ــن ماجــرا، برخــی اف ای
و بازداشــت شــدند کــه شــهاب الدین غندالــی، مدیــر عامــل 
ــده  ــراد بازداشت ش ــی از اف ــان، یک ــدوق فرهنگی ــابق صن س

اســت.
در ایــن پرونــده آنچــه حائــز اهمیــت اســت، وام هــای 

نجومــی اســت کــه بــه 30 فــرد خــاص بــا زدو بنــد و بــدون 
ــای  ــق گفته ه ــت. طب ــده اس ــا ش ــق الزم اعط ــت وثای دریاف
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــیون مب ــس فراکس ــته، رئی ــر خجس امی
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، بیــن 30 نفــری کــه 
ــا 1000  ــی 500 ت ــد، برخ ــان را گرفته ان ــارد توم ــزار میلی 8 ه

ــت  ــوری دریاف ــرکت های ص ــرای ش ــان وام ب ــارد توم میلی
کرده انــد.

ایــن افــراد بــا پشــتوانه یــک چــک، وام هــای کان گرفته انــد 
و آن را بــرای ســاخت و ســاز و اهــداف شــخصی خــود هزینه 

ــد. کرده ان
بخشــی از تخلفــات صنــدوق فرهنگیــان بدین شــرح اســت:  
در پرونــده تخلفــات صورت گرفتــه در بانــک ســرمایه کاهــش 
ــا ســایر  ــا امــاک ی ــر ب ــق تهات ــات غیرجــاری از طری مطالب
دارایی هــای مدنظــر بدهــکاران صــورت می گرفــت؛ از ســوی 
دیگــر تعــداد جالــب توجهــی از مطالبــات کان مربــوط بــه 
 اشــخاصی اســت کــه قبــا ســابقه بدحســابی در تســهیات 
و تعهــدات دریافتــی داشــته اند و از طریــق تهاترهــای معنا دار 
و تحمیلــی دارایــی خــود، بدهی هــای قبلــی خــود را تســویه 
کرده انــد. کارشناســی امــاک افــراد در بســیاری مــوارد 
ــهود  ــه مش ــازار فاصل ــرف ب ــه ای و ع ــای منطق ــا قیمت ه ب

ــا آن هــا بزرگ نمایــی صــورت گرفتــه و  داشــته و در رابطــه ب
 بخــش جالــب توجهــی از اســناد و فعالیت هــا صــوری بــوده

 است.
ــره در دوران  ــدوق ذخی ــی، صن ــات مال ــر از تخلف ــه  غی ــا ب ام
مدیریــت آقــای غندالــی افــت ســود محسوســی را داشــته 

کــه فــردی پاســخگوی آن نیســت. 
ــارد  ــت ســه  ســاله وی دســت کم 1000 میلی ــان مدیری در زم

تومــان کاهــش ســود وجــود داشــت و در واقــع ضــرر 
حداقــل 1000 میلیــاردی از بابــت افــت ســود بــه معلمــان و 

ــت. ــده اس ــدوق وارد ش ــای صن اعض
وی افــزود: 900 هــزار نفــر از معلمــان، عضــو صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیــان هســتند و هــر مــاه حــدود 17 میلیــارد تومــان از 
محــل حقــوق معلمــان بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان واریز 
ــه  ــود را ب ــهم خ ــت س ــف اس ــز موط ــت نی ــود و دول می ش
صنــدوق ارائــه دهــد تــا هنــگام بازنشســتگی کمکــی بــرای 

فرهنگیــان باشــد.
آموزش وپــرورش  وزارت  حراســت  اســبق  کل  مدیــر 
گفــت: در ایــن پرونــده بــه تعــداد محــدودی از افــراد 

)حــدود 30 نفــر( وام هــای نجومــی داده انــد کــه ایــن 

صــورت  بــه  وام هــا  ایــن  اعطــای  می دهــد  نشــان 
ارتباطــی بــوده و زمانــی کــه اداره صنــدوق بــه صــورت 
ــد  ــال نخواه ــت اعم ــارت درس ــا نظ ــد، قطع ــی باش فامیل
ــت  ــده پرداخ ــراد سفارش ش ــه اف ــای کان ب ــد و وام ه  ش

می شود. تسنیم

رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســامی، از 
ارســال دومیــن نامــه ایــن کمیســیون بــه دیوان محاســبات 
ــات انجام شــده در  ــن اقدام ــزارش آخری ــت گ ــرای دریاف ب

جهــت پیگیــری حقوق هــای نجومــی خبــر داد.
داوود محمــدی از ارســال دومیــن نامــه کمیســیون اصــل 
90 بــه دیــوان محاســبات بــرای دریافــت گــزارش آخریــن 
حقوق هــای  موضــوع  در  صورت گرفتــه  پیگیری هــای 
نجومــی خبــر داد و گفــت: ایــن نامــه در پــی عــدم دریافــت 
پاســخ بــرای نامــه یــک مــاه قبــل کمیســیون در روز 
ــوان محاســبات ارســال  ــه دی ــه گذشــته ب چهارشــنبه هفت

شــده اســت.
وی افــزود: دیــوان بــه طــور شــفاهی بــه مــا گفتــه کــه در 
 حــال جمع بنــدی موضــوع هســتند و بــه زودی پاســخ 

ــه  ــوز ب ــد؛ امــا هن ــه می دهن ــه کمیســیون اصــل 90 ارائ را ب
ــد. ــا نداده ان ــه م ــی و رســمی پاســخی ب صــورت کتب

ــامی  ــورای اس ــس ش ــل 90 مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
ــن  ــه ای ــرای ارائ ــوان محاســبات ب ــل دی ــت تعل ــاره عل درب
 گــزارش تصریــح کــرد: مســئوالن دیــوان در رابطــه بــا 
ایــن مســئله بــه مــا گفته انــد کــه گــزارش جامــع و کاملــی 
دربــاره ارقــام دریافتــی و میــزان برگشــت آن هــا بــه خزانــه 
ــف  ــا و دســتگاه های مختل ــن وزارتخانه ه ــوع آن در بی و تن
می خواهنــد  و  دارنــد  جمع بنــدی  و  تهیــه  دســت  در 

گــزارش کاملــی ارائــه شــود.
محمــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد صبــر کنیــم تــا ببینیــم 

در ایــن گــزارش چــه نکاتــی مطــرح می شــود، خاطرنشــان 
ــن  ــت ای ــرع وق ــه در اس ــد ک ــده  داده ان ــا وع ــه م ــرد: ب ک
گزارش هــا را می دهنــد و مــا نیــز بــا جدیــت پیگیــر 

ــوم شــود. ــده معل ــن پرون ــا تکلیــف ای هســتیم ت
ــه  ــس از گای ــل و پ ــاه قب ــک م ــدود ی ــت ح ــی اس گفتن
ــوش شــدن ماجــرای  ــاره فرام ــری درب ــام معظــم رهب مق
 90 اصــل  کمیســیون  رئیــس  نجومــی،  حقوق هــای 
ــرای  ــبات ب ــوان محاس ــس دی ــا رئی ــه ب ــس از مکاتب مجل
ــرای  ــه ب ــات صورت گرفت ــن اقدام ــزارش آخری ــت گ دریاف
پیگیــری پرونــده حقوق هــای نجومــی و غیرمتعــارف خبــر 

ــر ــود. مه داده ب

ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح گفــت: ممکــن اســت 
فــرد یــا افــرادی هــم باشــند کــه از روی جهــل بــه موضوع 
ــی  ــه دفاع ــت بنی ــق تقوی ــری، مواف ــئله دیگ ــر مس ــا ه ی

ــه ارتقــای سیســتم های موشــکی نباشــند  کشــور از جمل
کــه حســاب آن هــا از ملــت جداســت.

ســردار ســید مســعود جزایری، ســخنگوی ارشــد نیروهای 
ــاره آخریــن وضعیــت سیســتم های دفاعــی  مســلح، درب
و موشــکی جمهــوری اســامی ایــران اظهــار داشــت: 
ــای  ــر و دکترین ه ــوب تدابی ــلح در چارچ ــای مس نیروه
تعریف شــده بــا بهره گیــری از تــوان داخلــی، برنامه هــای 

دفاعــی و ارتقــای امنیــت بــرای کشــور عزیزمــان را پیــش 
ــر  ــد و در شــرایط امــروز وضعمــان از همیشــه بهت می برن
اســت. جزایــری گفــت: در حالــی کــه حکومت هــای 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــران را م ــامی ای ــوری اس ــرور، جمه ش
ــد، مــا چــاره ای جــز تقویــت بنیــه دفاعــی خــود  می دهن
نداریــم و ایــن امــر مــورد وثــوق آحــاد ملــت و مســئوالن 
اســت. وی افــزود: البتــه ممکــن اســت فــرد یــا افــرادی 

هــم باشــند کــه از روی جهــل بــه موضــوع یــا هــر مســئله 
ــه  ــی کشــور از جمل ــه دفاع ــت بنی ــق تقوی ــری، مواف دیگ
ارتقــای سیســتم های موشــکی نباشــند کــه حســاب 
ــای  ــد نیروه ــخنگوی ارش ــت. س ــت جداس ــا از مل آن ه
مســلح در پایــان تاکیــد کــرد: هیــچ رابطــه ای بیــن برجام 
و امــور دفاعــی کشــور وجــود نــدارد و اصــوال مســئله دفــاع 
در مذاکــرات هســته ای جایی نداشــته و مســئوالن کشــور 
ــه  ــئله توج ــن مس ــه ای ــده ب ــم مذاکره کنن ــای تی و اعض
داشــته و بــه طرف هــای مقابــل در 1+5 نیــز تفهیــم شــده 

بــود. میــزان

رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه بعضــی فضاســازی های 
از  قضایــی  دســتگاه  رســیدگی های  دربــاره  رســانه ای 
جملــه برجسته ســازی بعضــی اقدامــات، تاکیــد کــرد: 
ــه دارد ــر اینکــه وصــف مجرمان ــن فضاســازی ها عــاوه ب  ای
هیــچ تاثیــری بــر کار قــوه قضائیــه در رســیدگی عادالنــه بــه 

دعــاوی نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل روابــط 
عمومــی قــوه قضائیــه، آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه 
مســئوالن عالــی قضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه قضات شــجاع 
و مســئوالن عالــی قضایــی بــه هیــچ عنــوان اهــل مجاملــه 
و عمــل منفعانــه نیســتند، گفــت: افتخــار همــه مــا همــواره 

خدمــت بــه مــردم اســت و هیــچ گاه بــر ســر منافــع مــردم 
کوتــاه نخواهیــم آمد.رئیــس قــوه قضائیــه ادامــه داد: 
نکتــه ای کــه همــه مــا می دانیــم ایــن اســت کــه گاهــی در 
ــاش  ــا اجــرای احــکام، ت ــی ی مســیر رســیدگی های قضای
ــی از  ــا یک ــه در دوران م ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــد موانع می کنن
ــدرت  ــای اصحــاب ق ــا، دخالت ه ــن تاش ه ــن ای بزرگ تری
و  از طریــق رســانه ها، ســازمان ها  بیگانــه  و کشــورهای 
ــرای  ــی ب ــون ابزارهای ــع همچ ــه در واق ــت ک ــی اس نهادهای
آملــی  می کنند.آیــت هللا  عمــل  اســتکباری  کشــورهای 

ــم  ــش مه ــروز نق ــانه ها ام ــه رس ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
از  ایفــا می کننــد، اظهــار کــرد: یکــی  را  تاثیرگــذاری  و 
نقش هــای منفــی بعضــی رســانه ها دخالت هــای نابجــا در 
ــه پرونده هــای قضایــی اســت کــه ایــن  مســیر رســیدگی ب
ــه موجــب اخــال در رســیدگی  ــی ک فضاســازی ها در صورت
قضایــی شــود، جــرم اســت.رئیس قــوه قضائیــه با تشــکر از 
مقــام معظــم رهبــری بــه دلیــل فرمایــش اخیرشــان مبنــی 
بــر اینکــه »همــه بایــد قــدردان یــک قــوه قضائیــه قاطــع و 
ــد و  ــده خوان ــخنان را دلگرم کنن ــن س ــیم«، ای ــجاع باش ش
اطمینــان داد کــه دســتگاه قضایــی در همیــن مســیر عمــل 

خواهــد کــرد.

ــر  ــه عناص ــاب ب ــش خط ــتی داع ــروه تروریس ــرکرده گ س
ــه  ــت ب ــن بازگش ــه از بی ــت ک ــراق گف ــود در ع ــی خ خارج
کشورشــان یــا منفجــر شــدن در موصــل، یکــی را انتخــاب 

ــد. کنن
ــر  ــرد: ابوبک ــام ک ــوا اع ــی در اســتان نین ــع محل ــک منب  ی
بغــدادی، ســرکرده گــروه تروریســتی داعــش بــه نیروهــای 
خــود در عــراق دســتور داده دیــوان بــه اصطــاح »ســربازان 
و مهاجــران« را تعطیــل کننــد و عناصــر خارجــی خــود را در 

انتخــاب دو گزینــه، مختــار بگذارنــد.
وی عناصــر خارجــی گــروه تروریســتی داعــش را در عــراق 
بــه انتخــاب یکــی از دو گزینــه »بازگشــت بــه کشورشــان« 

یــا »اجــرای عملیــات انتحــاری در موصــل« مختــار کــرد.
 بــه گفتــه ایــن منبــع محلــی، ابوبکــر بغــدادی در اظهــارات 
مضحــک خــود بــه عناصــر داعــش وعــده داده هــر کســی 
ــه 72  ــت ب ــد، در بهش ــام ده ــاری انج ــات انتح ــه عملی ک

ــد. ــدا می کن ــت پی ــوری دس ح
ــزود:  ــود، اف ــاش ش ــش ف ــت نام ــه نخواس ــع ک ــن منب  ای
پیــش  چنــدی  داعــش  تروریســتی  گــروه   ســرکرده 

و پــس از فروپاشــی مقاومــت عناصــرش در برابر پیشــروی 
 نیروهــای عراقــی در ســاحل چــپ موصــل، لقــب »امیــر« 

را از سرکرده های خود در این منطقه پس گرفت.
جــواد طلیبــاوی، یکــی از فرماندهــان بســیج مردمــی 
عــراق نیــز تاکیــد کــرد کــه ابوبکــر بغــدادی در اســتان نینــوا 

ــت. ــده اس ــارج نش ــور دارد و از آن خ حض
ســرکرده  گــزارش،  یــک  اســاس  بــر  همچنیــن   
مبــادا  اینکــه  تــرس  از  داعــش  تروریســتی  گــروه 
ائتــاف  نیروهــای  یــا  عــراق  ارتــش  دام  بــه  زنــده 
انتحــاری  جلیقــه  بــا  شــب ها  بیفتــد،   بین المللــی 

می خوابد. شریان نیوز 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

اوضاع بودجه فرهنگی در سال 96، خوب نیست

وام های نجومی صندوق فرهنگیان  به ۳۰ فرد خاص 

از پرونده حقوق های نجومی چه خبر؟

سردار جزایری:

ممکن است فردی از روی جهل، موافق ارتقای موشکی نباشد

آیت هللا آملی الریجانی:

فضاسازی ها هیچ تاثیری بر کار قوه قضائیه نخواهد داشت

بغدادی خطاب به تروریست های خارجی داعش:

به کشورهایتان بازگردید یا خود را منفجر کنید!

روحانی در جلسه هیئت دولت:

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بازوی توانای رهبری بود



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ایران، کشــور پهناوری اســت با بیــش از 80 میلیون نفر 
 جمعیــت. قطعــا ایــن جمعیــت نیاز بــه جابجایــی دارد 
ــی  ــای جابجای ــن و ســریع ترین راه ه ــی از بهتری و یک
ــد  ــر چن ــت. ه ــی اس ــاوگان هوای ــق ن ــال از طری انتق
مســافرت بــا هواپیمــا بــه نســبت اتوبــوس یــا قطــار 
هزینــه بیشــتری دارد، امــا اگــر تنهــا مــدت کــم زمــان 
ســفر را در نظــر بگیریــد شــاید ایــن ســفرها چنــدان 

هــم گــران بــه نظــر نرســد. 
ــد دیگــر ناوگان هــای  ــی هــم مانن ــاوگان هوای ــه ن البت
جابجایــی مســافر، بی خطــر نیســت. ســوانح هوایــی 
همــواره وجــود داشــته و حتــی بــرای بهتریــن خطــوط 
هوایــی جهــان هــم اتفــاق می افتــد؛ امــا اگــر نگاهــی 
ــیم  ــته باش ــورمان داش ــوانح در کش ــن س ــار ای ــه آم ب
ــن  ــا در ای ــار م ــفانه آم ــه متاس ــویم ک ــه می ش متوج

زمینــه اصــا خــوب نیســت.
    سوانح هوایی ایران

بــر اســاس آمــار شــبکه ایمنــی هوانــوردی ایــران، یــک 
ــای  ــان هواپیماه ــی در می ــانحه هوای ــزار و ۵۳0 س ه
ایــران رخ داده  کــه بیــن ۵0 تــا 70 ســانحه آن مرگبــار 
ــادی  ــال ۱۹۴۴ می ــی از س ــه هوای ــد. ۴0 حادث بوده ان
تــا انقــاب ایــران در ســال ۱۳۵7 ثبــت شــده  و 
ــر  ــه 2000 نف ــک ب ــا ســال ۹۳ نزدی ــاب ت ــس از انق پ
ــود را  ــان خ ــران ج ــی در ای ــون هوای ــوانح گوناگ در س
ــن ســوانح  ــادی از ای ــه ســهم زی ــد ک از دســت داده ان
هــم بــه دلیــل نقــص فنــی هواپیماهــا بــوده اســت. از 

ــا  ایــن میــان ســقوط هواپیمــای نظامــی در کرمــان ب
27۶ کشــته بزرگ تریــن ســانحه هوایــی جهــان بیــن 

ــت. ــوده اس ــادی ب ــا 200۴ می ــال های ۱۹۹8 ت س
    توپولوف مرگبار

ــث  ــی باع ــانحه هوای ــی در ۴ س ــف-۱۵۴ روس توپول
ــه  ــده ک ــان ش ــر از هموطنانم ــدن ۴۴۹ نف ــته ش کش

ــل ســقوط  ــی دلی ــص فن ــن حــوادث نق در بیشــتر ای
ــران  ــوف در ای ــوادث توپول ــت. ح ــوده اس ــا ب هواپیم
البتــه بــه اینجــا ختــم نمی شــود و ایــن هواپیمــا بارهــا 
ــا  ــی ی ــا خوش شانس ــا ب ــه ی ــد ک ــکل ش ــار مش دچ
ــروازی  ــان و کادر پ ــین برانگیز خلب ــای تحس مهارت ه
ــد.  مســافران بســیاری از مــرگ حتمــی نجــات یافتن

در  بلکــه  ایــران،  در  نه تنهــا  البتــه  توپولــوف 
کــه  زده  رقــم  را  زیــادی  حــوادث  نیــز  روســیه 
و  بــود  امســال  دی مــاه   ۵ همیــن  آن  آخریــن 
ــوادث  ــه ح ــد. البت ــر ش ــدن ۹2 نف ــته ش ــث کش باع
نمی شــود  ختــم  هــم  همین جــا  بــه   توپولــوف 
و در یکــی از مهم تریــن اتفاقــات ســال های اخیــر 
ــتان و ۱۳2  ــور لهس ــدن رئیس جمه ــته ش ــث کش باع

ــن کشــور شــد. ــر ای سرنشــین سرشــناس دیگ
    نوسازی ناوگان هوایی

هواپیمــای  نخســتین  هفتــه گذشــته،  پنجشــنبه 
خریداری شــده در قــرارداد اخیــر هواپیمایــی جمهــوری 
ــی  ــازی اروپای ــرکت هواپیماس ــا ش ــران ب ــامی ای اس
ایربــاس در فــرودگاه مهرآبــاد تهــران بــه زمیــن 
ــی  ــرارداد تاریخ ــا از ق ــن هواپیم ــن اولی ــت. ای نشس
ایــران بــا ایربــاس اســت کــه نزدیــک بــه ۱00 هواپیمــا 
ــدان  ــا چن ــن خریده ــا ای ــود؛ ام ــامل می ش ــو را ش ن
ــراد و شــخصیت های  ــه اف ــود، بلک هــم بی حاشــیه نب
و  داشــتند  مخالــف  و  موافــق  نظــرات  مختلــف 
ــاز  ــت اول نی ــا را اولوی ــد هواپیم ــده ای خری ــد. ع دارن
مــردم نمی داننــد، عــده ای بــه پشــت پــرده ایــن 
خریــد ایــراد دارنــد و ســاز مخالــف ســر می دهند 
ــرای  ــده ب ــی برن ــد را برگ ــن خری ــری ای ــده دیگ و ع
کشــور نمی داننــد. امــا موافقــان ایــن معاملــه را 
امتیــازی مهــم می داننــد. البتــه هــر دو دســته بــرای 
ــه  ــان آنچــه هســت اینک ــد. در پای ــی دارن  خــود دالیل
از ۱00 هواپیمــای خریــداری شــده یــک فرونــد تحویــل 

شــده کــه امــری مثبــت تلقــی می شــود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

نوسازی ناوگان هوایی، آری یا نه؟

 سرپرســت معاونــت اقتصــادی و امــور بازرگانــی وزارت 
ــوی  ــه ای از س ــال نام ــارت از ارس ــدن و تج ــت، مع صنع
شــرکت ولــوو ســوئد خبــر داد کــه هرگونــه ارتبــاط 
ــا  ــوو( را ب ــده محصــوالت ول ــور )واردکنن شــرکت افراموت
ــرده  ــران درخواســت ک ــت ای ــر شــده و از دول خــود منک

کــه در راســتای حــذف نــام ایــن شــرکت 
ــفارش  ــت س ــا و ثب ــایت نمایندگی ه از س

ــد.  ــدام کن اق
کــرد:  خاطرنشــان  صادقــی  یــدهللا 
ــطه ای  ــورت واس ــه ص ــه ب ــرکت هایی ک ش
مشــغول بــه فعالیــت هســتند، اگــر خللــی 
در مــدارک و فعالیتشــان وارد شــود، طبــق 

وظیفــه قانونــی، فعالیــت آن هــا متوقــف می شــود. 
یــک بــار پیــش از ایــن فعالیــت شــرکت یادشــده 
)افراموتــور( بــه دلیــل تخلــف توســط ســازمان حمایــت 
ــا  ــد؛ ام ــف ش ــدگان متوق ــدگان و تولیدکنن از مصرف کنن
پــس از آن بــه مــرور زمــان از حالــت تعلیــق خــارج شــد. 

در حــال حاضــر شــرکت اصلــی )ولــوو( نامــه ای ارســال 
کــرده و ارتبــاط نمایندگــی اش را بــا ایــن شــرکت منکــر 
ــام  ــاره حــذف ن ــاره درب شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد دوب
ــاف  ــان اصن ــامانه ایرانی ــایت س ــده از س ــرکت یادش ش
ــه  ــود ک ــر داده ب ــن ایســنا خب ــدام شــود. پیــش از ای اق
ــوز  ــارت مج ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــده  ــور« واردکنن ــرکت »افراموت ــت ش فعالی
محصــوالت ولــوو را بــه دلیــل شــکایت 
مشــتریان از نامناســب بــودن خدمــات 
ــاع  ــا اط ــرکت ت ــن ش ــروش ای ــس از ف پ

ــت. ــرده اس ــل ک ــوی باط ثان
ــا تأییــد  ــع آگاه ب ــه یــک منب  در ایــن زمین
ابطــال موقــت مجــوز فعالیــت ایــن شــرکت، گفتــه بــود: 
»مجــوز فعالیــت شــرکت افراموتــور فعــا تعلیــق شــده 
ــرکت از  ــن ش ــتریان ای ــکایت مش ــز ش ــل آن نی و دلی
عملکــرد آن، به ویــژه در حــوزه خدمــات پــس از فــروش 

بــوده اســت.« ایســنا

معــاون تجــاری شــرکت مخابــرات ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مخابــرات درخواســتی بــرای افزایــش تعرفــه اینترنــت ثابــت 
ــازار ADSL کشــش قیمــت بیشــتر  ــرد: ب ــار ک نداشــته، اظه
ــوالی  ــه س ــخ ب ــی در پاس ــمیع هللا صادق ــدارد. س ــن را ن از ای
ــه  ــت: ب ــرات گف ــت مخاب ــترکان اینترن ــت مش ــاره وضعی درب

ــه  ــا ک ــوان م ــر ج ــروز قش ــد ام ــر می رس نظ
ــت  ــران اینترن ــی از کارب ــب توجه  بخــش جال
کم حوصلــه  کمــی  می دهنــد،  تشــکیل  را 
ــت  ــال ســرعت بیشــتر اینترن ــه دنب شــده و ب
ــاس  ــن اس ــر همی ــه داد: ب ــت. وی ادام اس
ماه هــای  طــی  ایــران  مخابــرات  شــرکت 
گذشــته بــا خریــد تجهیــزات مختلــف تــاش 

کــرده شــرایط را بــرای افزایــش ســرعت فراهــم کند. از ســوی 
ــرات  ــی در مخاب ــامانه های جانب ــاد س ــال ایج ــه دنب ــر ب دیگ
هســتیم تــا بتوانیــم کیفیــت و ســرعت بهتــری را بــرای 
مشــترکان اینترنــت فراهــم کنیــم. صادقــی در عیــن حــال از 
ــاد کــرد  ــا تولیدکننــدگان محتــوا ی ــرات ب  همکاری هــای مخاب

و افــزود: در زمینــه  شــبکه های جدیــد مناقصاتــی برگزار شــده 
و بــا ارائــه ایــن شــبکه ها امیدواریــم ســرویس بهتــری ارائــه 
ــش از  ــی بی ــات محتوای ــدگان خدم ــرای ارائه کنن ــط ب و محی
پیــش فراهــم شــود. بــه همیــن منظــور نیــز شــرکت مخابرات 
بــرای ارائه کننــدگان خدمــات محتــوا امــکان واگــذاری فضــا 
پــاور، لینــک و ... را در نظــر گرفتــه؛ چــرا کــه در 
ــک  ــد کم ــات می توان ــن خدم ــه ای ــت ارائ نهای
ــت  ــی جه ــوای بوم ــد محت ــه تولی ــزایی ب بس
اســتفاده در شــبکه ملــی اطاعــات باشــد. 
صادقــی درخصــوص تأثیــر گســترش ضریــب 
ــت  ــر اینترن ــراه ب ــی هم ــت گوش ــوذ اینترن نف
ــم  ــوزه ه ــن ح ــرد: در ای ــار ک ــز اظه ــت نی ثاب
ــتفاده  ــون اس ــت. اکن ــرح اس ــوا مط ــرعت و محت ــث س بح
ــم  ــر بتوانی ــا اگ ــه، ام ــی گرفت ــی پیش ــراه کم ــای هم از دیت
ســرعت بیشــتر از گوشــی را در اختیــار مشــتریان خــود قــرار 
ــد ــته باش ــب داش ــرایط مناس ــز ش ــا نی ــه م ــم و تعرف  دهی

امکان رقابت جدی تر با اینترنت گوشــی وجود دارد. 

ــان گفــت: نمایشــگاه، یــک  ــی اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل مدی
ــانه  ــد رس ــزارش واح ــه گ ــد. ب ــاد می کن ــان ایج ــتان اصفه ــهر و اس ــرای ش ــی ب ــد ترکیب برن
ــد  ــان بازدی ــان در جری ــان، رســول محققی ــی اســتان اصفه شــرکت نمایشــگاه های بین الملل
مدیــر و اعضــای تیــم روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان از محــل پــروژه نمایشــگاه بــزرگ 
اصفهــان اظهــار داشــت: در موضــوع برنــد شــهری اصفهــان، اختــاف نظرهایــی وجــود دارد؛ 
برخــی صنایــع دســتی را برنــد شــهری اصفهــان می داننــد و برخــی بــه موضــوع گردشــگری 
صنعــت یــا فــرش اصفهــان می پردازنــد و ایــن موضوعــات را برنــد شــهری اصفهــان تلقــی 
ــار یکدیگــر اســت  می کننــد؛ حــال آنکــه نمایشــگاه، تجمیــع همــه صنایــع و زمینه هــا در کن
ــه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــرای شــهر اصفهــان ایجــاد می کن ــد ترکیبــی را ب و یــک برن
 عنــوان مثــال برنــد شــهر فرانکفــورت آلمــان، نمایشــگاه های ایــن شــهر اســت و ایــن شــهر 
ــه  ــا ب ــت: دنی ــان داش ــند، بی ــان می شناس ــگاه های جه ــن نمایش ــزاری مهم تری ــه برگ را ب
ــوع  ــود تن ــا وج ــز ب ــان نی ــهر اصفه ــاره ش ــی رود و درب ــش م ــی پی ــای ترکیب ــمت برنده  س
ــر  ــه ایــن ســمت حرکــت کــرد. همچنیــن مدی ــوان ب و تعــدد ویژگی هــا و شــاخصه ها، می ت
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ایــن جلســه گفــت: ایــن پــروژه اتفــاق بســیار بزرگــی 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــهر اصفه ــرای ش ــده ای ب ــرگ برن ــد زد و ب ــم خواه ــهر رق ــطح ش را در س
ــرای مــردم  ــد ب ــان کــه بای ــون چن ــروژه اکن ــن پ ــار داشــت: شــاید ای ــژاد، اظه هــادی نباتی ن
ــروژه آگاه  ــن پ ــده از ظرفیت هــای ای ــدون شــک در آین شــهر شــناخته شــده نیســت، امــا ب
ــل  ــت، مای ــتقر در پایتخ ــرکت های مس ــیاری از ش ــه بس ــت ک ــکی نیس ــد و ش ــد ش خواهن

خواهنــد بــود نمایشــگاه های خــود را در ایــن محــل برپــا کننــد. وی بــه تأثیــر ایــن پــروژه در 
جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی، توســعه حمل ونقــل، اشــتغال، توســعه پایــدار، حضــور 
شــرکت های مهــم داخلــی و خارجــی در اصفهــان و رونــق اقتصــادی اســتان و به ویــژه شــرق 
اصفهــان اشــاره داشــت و افــزود: یکــی از زوایــای مهــم شــهر خــاق، داشــتن یــک نمایشــگاه 
بین المللــی اســت و وظیفــه مــا حمایــت از چنیــن حرکت هــای بــزرگ و پروژه هــای 
ــان داشــت: همــت مســئوالن شــرکت نمایشــگاه  ــردم اســت. وی اذع ــرای م امیدبخــش ب
ــا  ــوده و ب ــزد ب اصفهــان، به ویــژه شــخص مدیــر عامــل در تحقــق ایــن پــروژه، همیشــه زبان

شــرایط فعلــی، پیشــرفت ایــن پــروژه نیــز محســوس و جالــب توجــه اســت.

ــکاری،  ــه ششــم توســعه در حــوزه اشــتغال، کاهــش بی ــی برنام ــف قانون ــزارش تکالی در گ
ــی، حقــوق  ــان شــاغل در دســتگاه های دولتــی، شــرکتی، خصوصــی و تعاون وضعیــت کارکن
ــدان  ــران، فرزن ــتخدامی ایثارگ ــط اس ــق آزاد، ضواب ــان مناط ــتغال محروم ــتگان، اش بازنشس
ــوان  ــتگی بان ــان، بازنشس ــرای کارفرمای ــان ب ــذب جوان ــوق های ج ــازان، مش ــهدا و جانب ش
شــاغل دارای 20 ســال ســابقه و بازنشســتگی راننــدگان وســایل نقلیــه ســنگین مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس کلیــه راننــدگان وســایل نقلیــه ســنگین بیــن شــهری 
ــک رانندگــی هســتند  ــه ی ــه پای ــه دارای ۳0 ســال ســابقه گواهینام  راهســازی و راهــداری ک

و 2۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارند، می توانند با 2۵ روز حقوق بازنشست شوند.

ــی  ــان، در »کارگاه آموزش ــگاه اصفه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــن رنان محس
مهارت هــای گفت وگــو و نقــش آن در توانمندســازی زنــان« کــه بــه همــت معاونــت 
بانــوان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: 
بازدهــی ســرمایه گذاری در آمــوزش و پــرورش- دوران دبســتان و پیــش از 

ــت. ــگاه اس ــرمایه گذاری در دانش ــر س ــتان- ۵ براب دبس
ــان ــی اصفه ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ   ب

ــادی  ــر مســائل زی ــرورش درگی ــان اینکــه متاســفانه امــروز آمــوزش و پ ــا بی وی ب

ــال  ــا ۱۵ س ــول در آن ت ــرک و تح ــاد تح ــائل، ایج ــن مس ــود ای ــا وج ــه ب ــت ک اس
آینــده بعیــد بــه نظــر می رســد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نظــام تدبیــر کشــور 
ــرار  ــعه برق ــرورش و توس ــوزش و پ ــن آم ــه ای بی ــود رابط ــای خ ــا در برنامه ه م
نکــرده؛ در حالــی کــه اگــر بــرای ســه نســل بــه همــان میزانــی کــه بــرای سدســازی 
ســرمایه گذاری شــد، بــرای دبســتان و پیش دبســتانی هزینــه شــود، رونــد توســعه 

در کشــور آغــاز خواهــد شــد. 
ــادی  ــع اقتص ــی مناف ــده بازده ــخص ش ــات مش ــه در تحقیق ــان اینک ــا بی وی ب
ــت ــتر اس ــرمایه گذاری ها بیش ــر س ــواع دیگ ــه ان ــوزش از هم ــرمایه گذاری در آم  س

افــزود: مغــز کــودکان تــا ده ســال ماننــد یــک تــوده بــزرگ از »ســیناپس« اســت و 
بعــد از ایــن دوره، ســیناپس ها کاهــش خواهنــد یافــت. ســیناپس ها واســطه هایی 
هســتند کــه امــکان ارتبــاط بیــن ســلول های مغــزی یــا نورون هــا را فراهــم 
می آورنــد. هرچــه ســیناپس ها بیشــتر باشــد، ظرفیــت عملکــرد مغــز بیشــتر اســت. 
ــره  ــودکان ذخی ــن ک ــرد: بنابرای ــح ک ــان تصری ــت علمــی دانشــگاه اصفه عضــو هیئ
ــن  ــتند. وی ضم ــعه هس ــی توس ــرمایه های اصل ــع س ــرمایه  و درواق ــی از س بزرگ
بیــان اینکــه امــروزه کشــورهای مختلــف در حــال ســرمایه گذاری در تحــول نظــام 
آموزشــی هســتند، گفــت: کشــور فنانــد، بیشــترین درآمــد توریســتی را از توریســم 
ــرای  ــف ب ــورهای مختل ــگران از کش ــادی از گردش ــداد زی ــی تع ــی دارد؛ یعن آموزش

ــوند. ــور وارد آن می ش ــن کش ــی ای ــام آموزش ــرد نظ ــوه عملک ــد از نح بازدی

نمایشگاه، برند ترکیبی شهر اصفهان است

بازنشستگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین

توسعه از سرمایه گذاری روی کودکان آغاز می شود

حتما بخوانید!
3شرکت ولوو، نمایندگی افراموتور  ... سه شنبه   28  دی ماه  1395

ـــمـــاره 346 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

ثبات نسبی در بازار مواد غذایی
بــر اســاس گــزارش رســمی 
ــات  ــون ثب ــزی، اکن ــک مرک بان
ــی  ــواد غذای ــازار م ــر ب ــبی ب نس
نظــر  بــه  و  اســت  حاکــم 
ــه قیمــت کاالهــای  نمی رســد ک
اساســـی بــا افزایــش نــرخ دالر 

همراهی کرده باشد. 
گزارش هــای رســمی بانــک مرکــزی از تغییــرات قیمــت 
خرده فروشــی کاالهــای اساســی حکایــت از آن دارد کــه 
ــرغ  ــات، تخم م ــرخ لبنی ــاه ن ــه ۱7 دی م ــی ب ــه منته در هفت
ــازه  ــای ت ــت میوه ه ــش، قیم ــز افزای ــت قرم ــج و گوش برن
ــش  ــکر کاه ــد و ش ــرغ و قن ــت م ــازه، گوش ــبزی های ت  س
ــر  ــدون تغیی ــز ب ــی نی ــن نبات ــات، چــای و روغ ــرخ حبوب و ن

ــوده اســت.  ب
ــرغ ۴.۶  ــک درصــد، تخم م ــات ی ــت لبنی ــان قیم ــن می در ای
درصــد، برنــج 0.2 درصــد و گوشــت قرمــز 2.2 درصــد افزایــش 
داشــته اســت؛ امــا قیمــت میوه هــای تــازه 0.۳ درصــد 
 ســبزی های تــازه ۴.7 درصــد، گوشــت مــرغ 0.7 درصــد 

و شــکر ۱.۶ درصد کاهش را نشــان می دهد.

دوره گرانی نفت رسید
ــازار نفــت  ــوب ارزیابی کــردن وضعیــت ب ــا مطل ــر نفــت ب وزی
از احتمــال افزایــش بیشــتر قیمــت نفــت خبــر داد و گفــت: 
ــش  ــارد دالر افزای ــه ۴۱ میلی ــال ب ــران امس ــی ای ــد نفت درآم

می یابــد.
 بیــژن نامــدار زنگنــه دربــاره دالیــل توقــف واردات گاز از 
ترکمنســتان گفــت: حجــم واردات گاز از ایــن کشــور همســایه 
ــری  ــه پیگی ــام اینک ــا اع ــت ب ــر نف ــوده اســت. وزی ــز ب ناچی
موضــوع توقــف واردات گاز از ترکمنســتان را بــه شــرکت ملــی 
گاز واگــذار کرده ایــم، تصریــح کــرد: پیگیــری ایــن مســئله در 

ســطح وزارت نفــت و دولــت پیگیــری نخواهــد شــد. 
ــت  ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــه یازده ــو کابین ــن عض ای
ــورهای  ــی کش ــا تمام ــط ب ــران، رواب ــامی ای ــوری اس جمه
همســایه اســت، اظهــار داشــت: اختافــات بایــد بیــن شــرکت 

ــود. ــل ش ــل و فص ــتان ح ــن گاز ترکمنس ــی گاز و ترکم مل

سرما، بالی جان زعفران شد
ــران از  ــت زعف ــاه از برداش ــک م ــش از ی ــه بی ــی ک در حال
 مــزارع کشــور می گــذرد، عضــو شــورای ملــی زعفــران 
ــل مــوج ســرما در اواخــر  ــه دلی ــران ب ــد زعف از کاهــش تولی
فصــل برداشــت ایــن محصــول خبــر داد و گفــت: وزارت جهاد 
کشــاورزی بــرای اطــاع مــردم و افزایــش آگاهــی خریــداران 
ــت  ــر اس ــازار، بهت ــزی در ب ــرای برنامه ری ــدگان ب و صادرکنن

ــد. هرچــه ســریع تر آمــار دقیــق تولیــدی را اعــام کن

شیرین سازی آب دریا کلید خورد
ابــاغ  از  نیــرو  وزیــر  معــاون 
ــا  ــت آب از دری ــتور کار برداش دس
توســط ســرمایه گذاران بخــش 
ــت: از  ــر داد و گف ــی خب  خصوص
طــرح  قبــل،  مــاه  دو  حــدود 
بارورســازی ابرهــا در 8 اســتان 
کشــور آغــاز شــد. رحیــم میدانــی 
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــی س ــرح تعادل بخش ــه ط ــاره ب ــا اش ب
گفــت: امســال بایــد یــک میلیــارد متــر مکعــب برداشــت آب از 
ــاز ــای مج ــاز از چاه ه ــت غیرمج ــاز و برداش ــای غیرمج  چاه ه
کاهــش یابــد کــه تــا ایــن لحظــه 7۹2 میلیــون متــر مکعــب از 
اضافه برداشــت آب جلوگیــری شــده اســت. معــاون وزیــر نیــرو 
در امــور آب و آبفــا بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر ۳۵0 هــزار 
حلقــه چــاه غیرمجــاز در کشــور وجــود دارد کــه ۱۳0 هــزار حلقــه 
چــاه مربــوط بــه چاه هایــی هســتند کــه بیشــترین اضافه برداشــت 
را دارنــد، تصریــح کــرد: هــدف وزارت نیــرو، کاهــش برداشــت های 
ــه در  ــوده؛ چــرا ک ــی ب ــع آب زیرزمین ــا و مناب غیرمجــاز از چاه ه
حــال حاضــر، ۶ میلیــارد متــر مکعــب بیــان منفی آب در کشــور 
داریــم. ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه دســتور کار برداشــت 
آب از دریــا توســط ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، اول 
آذرمــاه امســال از ســوی وزیــر نیــرو ابــاغ شــده، اظهــار داشــت: 
ــه شــرکت های آب منطقــه ای  ــاغ ایــن دســتور کار ب پــس از اب
ــرای شناســایی و ســاماندهی  ــن شــد ب ــر ای ــرار ب اســتان ها، ق
ــا  ــرای شیرین ســازی آب دری شــرکت های بخــش خصوصــی ب
اقــدام شــود. وی افــزود: در ایــن برنامــه ســعی شــده بخــش 
خصوصــی حمایــت شــود تــا متقاضیــان بتواننــد بــرای برداشــت 
ــروش  ــه ف ــی ب ــرخ تضمین ــا ن ــد و آن را ب ــدام کنن ــا اق آب دری
ــا اعــام اینکــه حــدود 2.۶۵ میلیــارد متــر  برســانند. میدانــی ب
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــود، بی ــت می ش ــا برداش ــب آب از دری مکع
ــب آب  ــر مکع ــون مت ــی، ســاالنه ۴00 میلی ــور کل ــه ط حاضــر ب
 دریــا شیرین ســازی شــده کــه عمدتــا در ســواحل بوشــهر 
و بنــدر عبــاس مصــرف می شــود. معــاون وزیــر نیــرو افــزود: کل 
ــه  ــه طوری ک ــت؛ ب ــوده اس ــر ب ــور ۵۳ میلیمت ــی در کش بارندگ
ســال گذشــته تــا همیــن امــروز، بارش هــا ۱27 میلیمتــر بــوده 
ــر  ــا 2.۴ براب ــال بارش ه ــد پارس ــان می ده ــار نش ــن آم ــه ای ک

امسال بوده است.

افت قیمت بعضی خودروهای داخلی
ــازار  ــی در ب ــودروی داخل ــدل خ ــد م ــت چن ــه قیم ــن هفت ای
ــزار  ــادل 200 ه ــژو ۴0۵ مع ــت پ ــت. قیم ــه اس ــش یافت کاه
تومــان، ســمند EF7 معــادل ۳00 هــزار تومــان، پژوپــارس ســال 
ــان کاهــش  ــزار توم ــات 200 ه ــدر ۹0 اتوم ــان و تن ــزار توم ۱00 ه
یافتــه اســت. قیمــت بقیــه خودروهــای داخلــی در بــازار تغییــر 
ــته  ــه گذش ــوالت در هفت ــن محص ــرخ ای ــه ن ــبت ب ــی نس خاص

نداشــته اســت.

بازار ADSL کشش قیمت بیشتر را نداردشرکت ولوو، نمایندگی افراموتور را جعلی خواند

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

نوع 
سپرده واجدین شرایط

مبلغ سپرده 
)ریال(

مدت اجرا 
)روز( مبنای برآورد

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ برآورد )ریال( نوع 
و شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه ردیف

* اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از 

 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی

292,000,000 120 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

5,828,558,414 یک 
مرحله ای 

95/06

احداث شبکه آبیاری 3 و 
4 شهرستان خمینی شهر 
صحرای اسالم آباد درچه

1

* اشخاص حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد 

نیاز در رشته آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1,160,000,000 240 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

23,144,226,256 یک 
مرحله ای 

95/07

ارزیابی کیفی مناقصه 
احداث شبکه آبیاری اراضی 

 کشاورزی روستاهای 
کمندان - چریان و 

پاجیک آباد شهرستان اصفهان

2

* اشخاص حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد 

نیاز در رشته آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1,870,000,000 300 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

37,245,984,731 یک 
مرحله ای 

95/08

ارزیابی کیفی مناقصه 
احداث شبکه آبیاری اراضی 

کشاورزی روستاهای 
شریف آباد و سروشان 

شهرستان اصفهان

3

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

* ضمانت نامه های مقرر در بندهای )الف( )ب( )پ( )ج( )چ( و )ح( ماده ۴ آیین نامه تضمین برای معامات 
دولتی به شماره ۱2۳۴02 / ت۵0۵۶۹ ه  مورخ ۹۴/0۹/22 و برای مشارکت کنندگانی که بند ب واریز نقدی را 

انتخاب می نمایند حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2۱۶۴2002۱۳00۱( نزد بانک كشاورزی 

شعبه جهاد كشاورزی بنام سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان معرفی می گردد.

 1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه كمیسیون 
http://iets.mporg.ir مناقصات، اتاق 2۵0 و یا پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات كشور به نشانی

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری ۹۵/۱0/۳0
 3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ ۹۵/۱۱/02 تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ و زمان بازگشایی طبق اسناد 

و شرایط شرکت در مناقصه می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان.
5- برای ردیف 2 و ۳ ابتدا اسناد ارزیابی کیفی تحویل و طبق برنامه زمانبندی از مشارکت کنندگان ارزیابی کیفی  
بعمل می آید و سپس از مشارکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی به شرح مندرج در اسناد گردند 

جهت پیشنهاد قیمت و ارائه تضمین شرکت در مناقصه دعوت می گردد.
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حتما بخوانید!
نصب پالک های جدید در اماکن شهری

رئیــس کمیســیون عمــران و توســعه شــهری شــورای 
اســامی شــهر شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه 
مالــی  فنــی،  لحــاظ  از  شــهرکرد  دوقلــوی   برج هــای 
و جانمایــی، خــارج از تــوان شــهرداری شــهرکرد بــود، گفــت: 
ــم  ــد، ه ــاخته می ش ــهر س ــراف ش ــروژه در اط ــن پ ــر ای اگ
ــکاتی  ــم مش ــرد و ه ــاال می ب ــات را ب ــزوده مح ارزش اف
نظیــر پارکینــگ مطــرح نبــود. محمدرضــا بیاتــی در نشســت 
خبــری اعضــای شــورای اســامی شــهر شــهرکرد بــا 
اصحــاب رســانه و مطبوعــات بــا اشــاره بــه تخلــف در صــدور 
ــت:  ــهرکرد گف ــاز در ش ــای ساخت وس ــد از پروانه ه 97 درص
ــد  ــف دارن ــه تخل ــش طبق ــا ش ــک ت ــا از ی ــن پروانه ه  ای
و کمیســیون حقوقــی نیــز بــه دلیــل قــرار گرفتــن در عمــل 

ــد. ــه می ده ــه جریم ــده رأی ب انجام ش
    عقب نشینی در خیابان ملت

رئیــس کمیســیون عمــران و توســعه شــهری شــورای 
ــینی در  ــه عقب نش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــامی ش اس
خیابــان ملــت بــه طــور گســترده امکان پذیــر نیســت افــزود: 
خیابــان ملــت در آینــده بــه پیــاده راه تبدیــل خواهــد شــد؛ 
ــته  ــی داش ــز در پ ــی را نی ــر مخالفت های ــن نظ ــد ای هرچن

اســت. 
ــرد: برخــی از مراجــع در کار شــورای شــهر  ــار ک ــی اظه بیات
و شــهرداری دخالــت می کننــد و باعــث عــدم فعالیــت 
درســت ایــن شــورا می شــوند؛ از جملــه مداخلــه در ســاخت 

ــار ترافیکــی ســنگینی   پارکینــگ بیمارســتان کاشــانی کــه ب
را ایجاد کرده است.

    نبود منابع مالی
وی تصریــح کــرد: در شــهرکرد بــه دلیــل نبــود منابــع مالــی 
شــهری  مدیریــت  در  ثروت آفریــن  تولیــدی  صنایــع  و 
ــا  ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــش خصوص ــک بخ ــد از کم بای
کمــک گرفــت کــه اســتقبال خوبــی نیــز نمی شــود. بیاتــی 
ــی محــدود شــهرداری شــهرکرد و  ــوان مال ــه ت ــا اشــاره ب ب
نیــاز بــه کار زیــاد در ایــن شــهر و همچنیــن نبــود درآمدهــای 
اســتانی ادامــه داد: بعضی از مشــکات شــهرداری و شــورای 
ــه دلیــل ســوء مدیریت، هدایــت نادرســت  شــهر شــهرکرد ب
از پتانســیل های  امکانــات و اســتفاده درســت نکــردن 
اســتانی اســت. وی بــا بیــان اینکــه پــروژه برج هــای دوقلــو 
شــهرکرد در کمیســیون عمرانــی شــورای شــهر مطــرح نشــد 
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــی ش ــورا بررس ــن ش ــتقیم در صح و مس
ــاری  ــچ اعتب ــرده و هی ــاد ک ــی ایج ــارد بده ــروژه 110 میلی پ
بــرای ادامــه پــروژه وجــود نــدارد. رئیــس کمیســیون عمــران 
و توســعه شــهری شــورای اســامی شــهرکرد بــا تأکیــد بــر 

ــوان  ــوی شــهرکرد خــارج از ت ــای دوقل ــروژه برج ه ــه پ اینک
شــهرداری بــود و در کالبــد شــهری جایگاهــی نــدارد، اظهــار 
کــرد: 102 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن پــروژه بــرآورد و 
تاکنــون 40 میلیــارد تومــان هزینــه شــده و بــرآورد می شــود 
کــه ایــن پــروژه بــا 650 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــز تکمیــل 

نخواهــد شــد.
    پروژه برج های دوقلوی شهرکرد

بیاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه برج هــای دوقلــوی 
شــهرکرد از لحــاظ فنــی، مالــی و جانمایــی، خــارج از تــوان 
ــروژه  ــن پ ــر ای ــرد: اگ ــوان ک ــود، عن ــهرکرد ب ــهرداری ش  ش
در اطــراف شــهر ســاخته می شــد، هــم ارزش افــزوده 
ــگ  ــر پارکین ــکاتی نظی ــم مش ــرد و ه ــات را باالمی ب مح
مطــرح نبــود. رئیــس کمیســیون عمــران و توســعه شــهری 
شــورای اســامی شــهرکرد اظهــار کــرد: در حــل مشــکل ســد 
 معبــر در شــهرکرد هیــچ برخــورد جــدی صــورت نمی گیــرد 
و از ســوی شــورای شــهر هیــچ اراده ای بــرای برخــورد با ســد 
ــی شــهرداری  ــه ناتوان ــا اشــاره ب ــدارد. وی ب ــر وجــود ن معب
شــهرکرد بــرای صــدور پروانــه ساخت وســاز در ناحیــه غــرب 
ــق  ــن مناط ــردم در ای ــت: م ــکفتک گف ــر اش ــهرکرد نظی ش
ــون  ــد و اکن ــه گرفته ان ــی خان ــور قانون ــه ط ــل ب ــال ها قب س
ــه  ــا را جریم ــودن، آن ه ــی ب ــل غیرقانون ــه دلی ــهرداری ب ش
ــاز در  ــود ساخت وس ــث نب ــکل باع ــن مش ــه ای ــد ک می کن

ایــن منطقــه از شــهر شــده اســت.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهِر شهرکرد:

 پروژه برج های دوقلوی شهرکرد 
خارج از توان شهرداری بود

توسعه جایگاه های سوخت CNG در کرمان
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
کرمــان از اجــرای طــرح توســعه 
جایگاه هــای ســوخت CNG در 
مناطــق مختلــف اســتان کرمــان 

خبر داد. 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــد ودیعت محم
ــوخت های  ــرف س ــدف مص ــا ه ب
بهینــه و جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت و تنــوع ســوخت 
توســعه جایگاه هــای سوخت رســانی  مــردم،  در دســترس 
CNG در اســتان کرمــان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. وی 
ــا ســرمایه گذاری های  ــا ب ــن جایگاه ه ــرد: ای ــدواری ک ــراز امی اب
صورت گرفتــه در مناطــق بیشــتری از اســتان کرمان در دســترس 
مــردم قــرار گیــرد. وی افــزود: هم اکنــون 74 جایــگاه ســوخت 
CNG در اســتان کرمــان وجــود دارد و خدمات رســانی بــه مــردم 
بــا نظــارت جــدی شــرکت گاز در حــال انجــام اســت. ودیعتــی 
ــع گاز  ــه داد: در حــال حاضــر شــاهد توســعه شــبکه توزی ادام
در اســتان کرمــان هســتیم و ایــن تعــداد جایــگاه همزمــان بــا 
ــد. وی از مصــرف 5 درصــد از  ــش می یاب توســعه شــبکه افزای
گاز مصرفــی اســتان کرمــان در ایــن بخــش خبــر داد و افــزود: 
ــش  ــال افزای ــوخت در ح ــن س ــتان از ای ــردم اس ــتقبال م اس
ــتای  ــهر و 694 روس ــون 45 ش ــه داد: هم اکن ــت. وی ادام اس
ــرار  ــری گاز ق ــبکه سراس ــش ش ــت پوش ــان تح ــتان کرم اس

ــد. دارن

 توسعه همکاری های گردشگری 

یزد و کرواسی
اســکریپور کیلرتس، ســفیر کشــور کرواســی، در ســفر به اســتان 
یــزد بــا فاطمــه دانش یــزدی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
 دســتی و گردشــگری اســتان، جمعــی از مســئوالن اداره کل 
ــو  ــدار و گفت وگ ــزد دی ــگری ی ــش گردش ــت اندرکاران بخ و دس
ــیار  ــه بس ــه تجرب ــاره ب ــن اش ــزدی ضم ــه دانش ی ــرد. فاطم ک
خــوب کشــور کرواســی در زمینــه ثبــت جهانــی بافت هــای 
تاریخــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه پرونــده ثبــت جهانــی 
شــهر تاریخــی یــزد در یونســکو در حــال بررســی اســت و پاســخ 
ــود  ــام می ش ــه زودی اع ــمند ب ــت ارزش ــن باف ــت ای ــی ثب قطع
ــکاری و اســتفاده از  ــا هم ــم ب ــه بتوانی ــن زمین ــم در ای امیدواری
تجــارب دیگــر کشــورها از جملــه کرواســی کــه دارای بافت هــای 
تاریخــی ثبتــی اســت، نتیجــه مطلوبــی کســب کنیــم. اســکریپور 
کیلرتــس، ســفیر کرواســی، نیــز در ایــن دیــدار ضمــن تشــکر از 
صمیمیــت و میهمان نــوازی مســئوالن میــراث فرهنگــی اســتان 
ــران  ــن شــهرهای ای ــوان نگی ــه عن ــزد ب ــزد از شــهر تاریخــی ی ی
ــد  ــت: امی ــه گف ــرد. وی در ادام ــام ب ــا ن و شــهر بادگیرهــای زیب
اســت همــکاری خوبــی در حــوزه گردشــگری و همچنیــن ثبــت 

ــرد. ــن دو کشــور صــورت پذی ــای تاریخــی بی بافت ه

اخبار کوتاه

ساماندهی پساب تصفیه خانه شاهین شهر

کیمیای وطن
وحید وطنخواهان

علیرضــــا بصیـــری، فرمانـــدار 
شاهین شــهر، در جلســه مدیریــت 
و ســاماندهی پســاب تصفیه خانــه 
شاهین شــهر کــه بــا حضــور مدیــر 
اســتان و فاضــاب   عامــل آب 

ــی  ــران و مســئوالن اجرای ــه ای اســتان و مدی ــاون آب منطق مع
مرتبــط تشــکیل شــده بــود، پــس از بررســی موضوعــات 
مطرح شــده درخصــوص اجــرای طــرح ســامانه تجمیــع پســاب 
پســاب  انتقــال  و خطــوط  تصفیه خانــه  در ضلــع شــمالی 
بــه بهره بــرداران ایــن طــرح گفــت: در راســتای برنامه هــای 
ــردی شهرســتان، اســتفاده از پســاب فاضــاب شــهری در  راهب
صنایــع بــزرگ شهرســتان و فضــای ســبز بــا توجــه بــه کمبــود 
منابــع آب و افزایــش ســرانه مصــرف، به ویــژه در صنایــع همــواره 
مدنظــر برنامه هــای مســئولیان اســتان و شهرســتان بــوده و ایــن 
ــع  ــن اســتفاده از آب شــرب در صنای ــد جایگزی  ســامانه می توان
ــان  ــا بی ــدار شاهین شــهر ب و فضــای ســبز شــهری شــود. فرمان
ــوده  ــان ب ــارد توم ــر 2 میلی ــغ ب ــال بال ــط انتق ــه خ ــه هزین اینک
اظهــار امیــدواری کــرد فرآینــد آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن پروژه 
در دهــه فجــر امســال انجــام پذیــرد. وی همچنیــن بــر انجــام 
مراحــل کارشناسی شــده درخصــوص تکمیل و آزادســازی مســیر 
ــر  ــای مدنظ ــکان حوضچه ه ــذاری و انتخــاب م ــال و لوله گ انتق

تاکیــد کــرد.

نصب پالک های جدید در اماکن شهری
ــام  ــان اع ــهرداری اصفه ــازی ش ــازمان زیباس ــل س ــر عام مدی
ــازمان  ــط س ــد توس ــای جدی ــب پاک ه ــی و نص ــرد: طراح ک
زیباســازی شــهرداری اصفهــان در حــال اجراســت. مهــدی 
بقایــی اظهــار کــرد: ســال گذشــته در مناطــق 1، 3 و 5 برداشــت 
ــال  ــد در ح ــای جدی ــی از پاک ه ــده و نیم ــام ش ــا انج پاک ه
ــای  ــت پاک ه ــه برداش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــب اس نص
قدیمــی در 6 منطقــه شــهرداری اصفهــان انجــام شــده، افــزود: 
در ایــن 6 منطقــه بالــغ بــر یــک میلیــون و 100 هــزار پــاک وجود 
دارد کــه 800 هــزار پــاک آپارتمانــی و 300 هــزار پــاک مربــوط 
ــرای  ــون در حــال مناقصــه ب ــی اســت کــه اکن ــازل ویای ــه من ب
ــازمان  ــل س ــر عام ــتیم. مدی ــد هس ــای جدی ــرای پاک ه اج
ــان خاطرنشــان کــرد: در 6 منطقــه  زیباســازی شــهرداری اصفه
دیگــر شــهر اصفهــان نیــز تــا پایــان امســال برداشــت پاک هــا 
ــرای  ــه ب ــده مناقص ــال آین ــدای س ــد و ابت ــام می رس ــه اتم ب
ــد:  ــادآور ش ــود. وی ی ــام می ش ــزی انج ــای فل ــب پاک ه نص
عملیــات نصــب پاک هــا تــا 4 مــاه آینــده در مناطــق مرکــزی 
ــه گفتــه بقایــی پاک هــای جدیــد  ــه اتمــام می رســد. ب شــهر ب
ــد و شــماره پــاک  ــازل، دارای کــد پســتی جدی ــه من ــوط ب مرب

ــت. ــهرداری اس ــط ش ــده توس مشخص ش

اخبار کوتاه

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اصفهــان بــه افزایــش 25.6 
 درصــدی تعــداد متقاضیــان ســقط درمانی اشــاره کــرد 
ــا  ــقط ب ــرای س ــده ب ــای صادرش ــت: در مجوزه و گف
افزایــش 2.3 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــم.  ــرو بودی روب
ــار  ــه آم ــا اشــاره ب ــی ســلیمانی پور ب عل
9 ماهــه ســال جــاری پزشــکی قانونــی 
اســتان اصفهــان درخصــوص مــرگ 
و میــر ناشــی از گازگرفتگــی در ایــن 
اســتان اظهــار داشــت: در ایــن بــازه 
 زمانــی، 34 نفــر کــه شــامل 8 زن 
و 26 مــرد بودنــد، جــان خــود را بــر اثــر 

استنشــاق مونوکســیدکربن از دســت دادنــد. 
ــی در  ــای ناشــی از گازگرفتگ ــار فوتی ه ــزود: آم وی اف
ــار  ــن آم ــا ای ــوده و ب ــر ب ــاه ســال گذشــته، 29 نف 9 م
ــتان  ــر در اس ــرگ و می ــوع م ــن ن ــش ای ــاهد افزای ش

ــتیم.  ــان هس اصفه

 مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان درخصوص 
آمــار فوت شــدگان ناشــی از ســوختگی در اســتان 
اصفهــان نیــز ابــراز داشــت: در 9 ماهــه امســال 140 نفر 
شــامل 62 زن و 78 مــرد بــوده کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل کــه 145 نفــر شــامل 51 زن و 94 
ــدی  ــش 3.4 درص ــا کاه ــد ب ــرد بوده ان م

ــم.  ــرو بوده ای روب
معاینــات  افزایــش  بــه  همچنیــن  وی 
ســرپایی در مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهــان در 9 ماهــه ســال جــاری نیــز 
ــازه  ــن ب ــان داشــت: در ای ــرد و بی اشــاره ک
زمانــی 116 هــزار و 280 نفــر بــرای معاینــات 
ســرپایی بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
ــزار و 40  ــداد، 36 ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــه کرده ان مراجع
ــن  ــه ای ــوده ک ــرد ب ــر م ــزار و 240 نف ــر زن و 80 ه نف
آمــار نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل معــادل 3.4 

ــر ــش داشــته اســت. مه درصــد افزای

افزایش صدور مجوز سقط درمانی در اصفهان
ــر  ــون و پنی کیمیای وطن دومیــن دوره مســابقات »ن

ــا 5 اســفندماه در  ــازی« از 23 دی مــاه آغــاز شــده و ت و ب
ــه  ــزار می شــود. ب ــان برگ ســطح مناطــق شــهرداری اصفه
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، رئیــس خانــه خاقیــت و بازی هــای 

فکــری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
بــازی« در  و  پنیــر  و  مســابقات »نــون 
ــا همــکاری  ــن دوره برگــزاری خــود ب دومی
ــان در  ــهر اصفه ــق ش ــهرداری های مناط ش
و در  برنامه ریــزی شــده  بخــش  چهــار 

حال اجراست. 
ــار داشــت:  ــه ســادات موســویان اظه صفی

ــگا  ــازی جن ــه ب ــامل س ــی ش ــابقه خانوادگ ــزاری مس برگ
لیــوان چینــی و نبــرد تختــه و ســنگ، رســتوران بازی هــای 
فکــری بــا تعــداد 30 بــازی، اتــاق اختصاصــی رباتیــک بــا 
ــتگاه  ــا و ایس ــازی ربات ه ــاخت و ب ــوزش س ــوع آم موض
ــن دوره از  ــی ای ــای اجرای ــه بخش ه ــان از جمل ــازی کت ب

ــابقات در  ــن دوره از مس ــزود: ای ــت. وی اف ــابقات اس مس
دومیــن هفتــه خــود در محــل ســالن مطالعــه محمودآبــاد 
از  در منطقــه 12 شــهرداری روز پنجشــنبه 30 دی مــاه 
ــه  ــت. وی ادام ــهروندان اس ــان ش ــا 19 میزب ــاعت 15 ت س
ــر  ــون و پنی ــی »ن ــابقات خانوادگ ــن دوره از مس داد: دومی
ــی  ــان فرهنگ ــکاری معاون ــا هم ــازی« ب و ب
ــان در ســطح شــهر  مناطــق شــهرداری اصفه

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــورت هفتگ ــه ص ب
ــن دوره از  ــرد: اولی ــان ک ــویان خاطرنش موس
ایــن مســابقات بــه صــورت متمرکــز در محــل 
خانــه خاقیــت و بازی هــای فکــری ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگزار شــد 
و دوره دوم آن بــا همــکاری مناطــق در ســطح شــهر در حال 

برگــزاری اســت. 
گفتنــی اســت عاقمنــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
می تواننــد بــا شــماره 33806332 تمــاس بگیرنــد یــا بــه 

ــد. ســایت esfahanfarhang.ir مراجعــه کنن

در شهر

ابالغ تبادل لوایح به آقای ناصر غفوری فرزند قاسم 
 9509973653400987 دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  عابدی  خواهی کمال  نظر  تجدید  در خصوص 

اباغ می گردد که ظرف ده روز  ، بدینوسیله به شما  از شعبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان  صادره 

پس از رویت این آگهی در این شعبه حاضر و ضمن دریافت نسخه ثانی تجدید نظر خواهی و ضمائم آن 

چنانچه پاسخی دارید اعام نمایید و اال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد/

مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  در کلیشاد بخش 9  واقع  یکبابخانه  پاک شماره 19/934  اینکه تحدید حدود ششدانگ  به  نظر 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محسن حاتمی کلیشادی فرزند رضا  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/11/19 ساعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 

ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/10/28 شماره : 

863/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا آخوندی فرد دارای شناسنامه شماره 1976متولد 1365 به شرح دادخواست به کاسه 95 

/ 943 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 

شیبانی  بشناسنامه 290مورخ 1338/2/9 در تاریخ1395/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – پنج دختر که به شرح ذیل می باشد 1- احمد 

رضا آخوندی فرد  فرزند براتعلی به ش ش 1976 متولد 1365 صادره از گلپایگان 2- مریم آخوندی فرد 

فرزند براتعلی به ش ش 612 متولد 1356 صادره از گلپایگان 3- سعیده آخوندی فرد فرزند براتعلی به 

ش ش 18181 متولد 1358 صادره از گلپایگان 4- اشرف آخوندی فرد فرزند براتعلی به ش ش 946 

متولد 1360 صادره از گلپایگان 5- مهدیه آخوندی فرد فرزند براتعلی به ش ش 3-000137-121 متولد 

1368صادره از گلپایگان 6- سمانه آخوندی فرد فرزند براتعلی به ش ش 0-008135-121 متولد 1371 

صادره از گلپایگان والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 544/ م الف 

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

دادنامه 
کاسه پرونده 95-815 شماره دادنامه 1076 مورخ 95/10/13 مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : رضا رنجکش نشانی : خیابان کاوه ، خ ایمان ، پاک 235 خوانده : فردین 

طباطبائی نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب 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 زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :)رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای رضا 

رنجکش بطرفیت آقای فردین طباطبائی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت بخشی 

استناد  با  توضیح که خواهان  این  با  دادرسی  و خسارات  به همراه هزینه  ثمن  باقیمانده  و  مطالبات  از 

به مستندات ابرازی از جمله سه فقره فاکتور و بار نامه ارسال کاال جهت خوانده و تقدیم الیحه ابرازی 

مدعیست با خوانده داد و ستد تجاری داشته و حسب سفارش خواهان مقادیری چادر، و رویه بالشت به 

ارزش دویست و ده میلیون ریال جهت مشارالیه ارسال نموده است که خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال 

از ثمن بیع را به جهت  وی حواله و پرداخت نموده لیکن از پرداخت مابقی ثمن معامله معادل یکصد و 

شصت میلیون ریال امتناع ورزیده است لذا آنرا مطالبه نموده از سوی دیگر خوانده با وصف اباغ قانونی 

وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از رد ثمن کاالهای 

خریداری شده یا انکار، تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم ننموده  و دفاعی هم بعمل نیاورده است. لذا 

شورا با توجه به فاکتورهای فروش کاال و حواله های ارسالی کاالها که مصون از هرگونه ایراد و تعرضی از 

سوی خوانده باقیمانده که حکایت از احراز و اثبات دعوی مطروحه دارد، دعوی مطروحه را ثابت و مدلل 

تشخیص و مستندًا به مواد 394 و 395 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و 

هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت تأخیر 

تادیه از تاریخ مطالبه )95/8/22( لغایت اجرای کامل حکم به ماخذ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعام میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 

شماره 31668/ م الف – قاضی شورای حل اختاف شعبه 42 حوزه قضائی اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای عباسعلی مظاهری جاجائی دارای شناسنامه شماره 23  به شرح دادخواست به کاسه 5451/95 

اسدی  بی  بی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از 

جاجائی بشناسنامه 17  در تاریخ 95/8/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- 4 فرزند دختر و همسر 1- عبدالفتاح مظاهری - ش ش 

فرزند پسر 3- مهدی مظاهری  اصغر مظاهری جاجایی - ش ش 376-  فرزند پسر  2-   -62581

جاجایی - ش ش 2421- فرزند پسر 4- مرتضی مظاهری - ش ش 192- فرزند پسر 5- محبوبه 

مظاهری جاجایی - ش ش 257- فرزند دختر 6- مریم مظاهری جاجایی - ش ش 339- فرزند 

دختر 7- زهره مظاهری جاجایی - ش ش 788- فرزند دختر 8- زهرا مظاهری جاجایی - ش ش 

1608- فرزند دختر 9- عباسعلی مظاهری جاجایی - ش ش 23- همسر متوفی و الغیر اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 31788/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه  پاک شماره 15/2581واقع در فاورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7004402 -1395/9/13 در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام قاسم شاه  محمدی ریاخونی فرزند علی در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1395/11/20 ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 

در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

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

 تاریخ انتشار : 1395/10/28 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمود زارع   به طرفیت خسرو حاجی زاده به خواسته مطالبه  تقدیم که به شورای حل 

اختاف شعبه دوم حقوقی  ارجاع و به کاسه 98/95 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 95/12/9ساعت 15 

وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و  دستور 

از روزنامه های جرید االنتشار رسمی درج و  .آ.د.م مراتب یک نوبت یکی  شورا به استناد ماده 73 ق 

آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم 

حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت 

مقرر در شورای حل اختاف شعبه دوم فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در اینصورت این آگهی به 

منزله اباغ محسوب می شود.

شماره :851/م الف دبیرخانه  شورای حل اختاف  خانواده شعبه دوم  فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
به شورای  تقدیم که  به خواسته مطالبه   اوسیوند  افشین  به طرفیت  زارع    آقای محمود  اینکه  به  نظر 

مورخ  دوشنبه  روز  برای  و  ثبت   100/95 به کاسه  و  ارجاع  فاورجان  حقوقی   دوم  شعبه  اختاف  حل 

به  است  نموده  المکان معرفی  و خوانده مجهول  تعیین گردیده  95/12/9ساعت 15:45 وقت رسیدگی 

تقاضای خواهان و  دستور شورا به استناد ماده 73 ق .آ.د.م مراتب یک نوبت یکی از روزنامه های جرید 

االنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

ثانی دادخواست  اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه 

برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه دوم فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در  و ضمائم 

اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود. 

شماره :850/م الف دبیرخانه  شورای حل اختاف  خانواده شعبه دوم  فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اکبر چاوشی زاده دارای شناسنامه شماره 1326  به شرح دادخواست به کاسه 5414/95 از این 

زاده  چاوشی  احترام  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

بشناسنامه 407  در تاریخ 95/4/5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 5 فرزند پسر و 4فرزند دختر 1- طاهره چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 1047- فرزند 

دختر 2- طیبه چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 219- فرزند دختر 3- زهره چاوشی زاده خوراسگانی 

- ش ش 13826- فرزند دختر 4- مهری چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 10076- فرزند دختر 5- 

امیر چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 1270726536- فرزند پسر 6- علیرضا چاوشی زاده خوراسگانی 

- ش ش 1590- فرزند پسر 7- اکبر چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 1326- فرزند پسر 8- حسن 

چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 17477- فرزند پسر 9- قدمعلی چاوشی زاده خوراسگانی - ش ش 

88- فرزند پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

شماره : 31791/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالفضل خدمتی     دارای شناسنامه شماره 7909 به شرح دادخواست به کاسه 206 از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله خدمتی   بشناسنامه 

1655 در تاریخ30 بهمن 1394اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

به عنوان همسر دائمی  اقلیم ستاری بیدگلی فرزند حسین به شماره شناسنامه 89  است به 1- خانم 

حین الفوت مرحوم 2- خانم فاطمه خدمتی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 153 به عنوان فرزند 

دختر3- خانم معصومه خدمتی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 389 به عنوان فرزند دختر  4- خانم 

زهرا خدمتی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 185 به عنوان فرزند دختر 5-آقای ابوالفضل خدمتی 

اله به شماره شناسنامه 7909 به عنوان فرزند پسر 6- آقای عباس خدمتی فرزند سیف  فرزند سیف 

اله به شماره شناسنامه 176 به عنوان فرزند پسر مرحوم دارای همسر و سه فرزند دختر و 2 فرزند پسر 

می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 13/2/95/665/ م الف رئیس شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-661خواهان یزدان رضایی   دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 

صادق یوسفی دارانی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/2 ساعت 18 تعیین 

گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 

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

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

8165756441 شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شماره : 30147 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350600790شماره  پرونده:  9510100350610208شماره  اباغیه:  شماره 

950954تاریخ تنظیم: 1395/10/02 خواهان سوزان هاروی  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد آبدار 

اصفهانی و رضا طاهری و محمد حسین نیلی پور  به خواسته الزام  به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 

خسارت دادرسی و الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به فک رهن  تقدیم 

عمومی  دادگاه   6 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه 

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

کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کاسه 9509980350600790 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/12/01 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا 

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

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

فوق پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

شماره: 30125/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350500728شماره  پرونده:  9510100350509881شماره  اباغنامه:  شماره 

950847تاریخ تنظیم: 1395/10/01 خواهان / شاکی محسن جعفری   دادخواستی به طرفیت خوانده / 

متهم مجتبی هادیان و بهزاد طالبی طادی  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی   تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که  به کاسه 9509980350500728  و  105ارجاع  اتاق شماره  یک  طبقه 

1395/12/01 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم   و درخواست 

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

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30097/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509970361701460 تاریخ تنظیم : 1395/10/13 شماره پرونده : 9509980361700568 

شماره بایگانی شعبه : 950672 خواهان : خانم مرضیه سورانی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان، خ 

نیکبخت ، ضلع شمالی دادگستری، مجتمع نیکبخت ، ط 6 ، واحد 302 ، ک پ 8163831994 خوانده : 

آقای مهدی شیری برز آبادی فرزند علی محمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه خسارت 

دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه )رأی دادگاه( در خصوص دعوی خانم 

مرضیه سورانی به طرفیت آقای مهدی شیری برز آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 420/000/000 ریال به 

استناد یک فقره چک به شماره 364844 – مورخ 95/2/25 و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 

علیه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق 

مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده 

با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 

است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین ددرسی 

مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 420/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/614/000 ریال به عنوان خسارات 

دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت 

هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد/.

شماره : 31743 / م الف 

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

دادنامه 
کاسه پرونده :  95-661 شماره دادنامه : 1037 مورخ 95/10/4 مرجع رسیدگی : شعبه 24 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : اکبر صادقی نشانی: رهنان، خ شهیدان غربی، مبل مهستان خوانده : حمیدرضا 

المکان خواسته : مطالبه مبلغ 7/250/000 ریال و خسارات قانونی و تأخیر و  خشابی نشانی : مجهول 

تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

اکبر  نماید. )رأی قاضی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای  آتی مبادرت به صدور رأی می 

صادفی به طرفیت آقای حمیدرضا خشابی به خواسته مطالبه مبلغ 7/250/000 ریال وجه چک به شماره 

ی 444/250250 مورخه 94/10/20 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 علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 

رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته 

و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/10/20( 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 در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 31693/ م الف – قاضی شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350300727شماره  پرونده:  9510100350307775شماره  اباغیه:  شماره 

950889تاریخ تنظیم: 1395/09/23 خواهان / شاکی حمید تحسیری    دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم احمد جلیلی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 

چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

اتاق شماره  اصفهان- طبقه 3  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  خ چهارباغ 

305ارجاع و به کاسه  9509980350300727ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/01 و ساعت 

11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / احمد جلیلی    و درخواست خواهان / 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 29225/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

برگزاری دومین دوره مسابقات »نون و پنیر و بازی« در اصفهان
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حتما بخوانید!
اصغر فرهادی از »خانه ای در ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

تاریخــی  بــه دو بخــش  برنامــه خندوانــه را می تــوان 
تقســیم کــرد: »خندوانــه بــا جناب خــان« و »خندوانــه 
 بــدون جناب خــان«. خندوانــه در دوران بــا جناب خــان

ــود  ــان ب ــی از مخاطب ــا انبوه ــرزنده ب ــاد و س ــه ای ش برنام
ــی  ــای تلویزیون ــن برنامه ه ــی از موفق تری ــد یک ــه بی تردی ک
ــی  ــه گاه ــر جامع ــذاری آن ب ــد و تاثیرگ ــوب می ش محس
بســیار بیشــتر از یــک برنامــه تلویزیونــی بــود؛ امــا خندوانــه 
ــه  ــک برنام ــه ی ــل ب ــان تبدی ــدون جناب خ ــن شــب ها ب ای
ــان  ــر روز بیشــتر از گذشــته مخاطب ــه ه ــی شــده ک معمول

ــد. ــت می ده ــود را از دس خ
جایخالیجنابخان    

پــس منتفــی شــدن حضــور جناب خــان در فصــل چهــارم 
ــا راهکارهایــی جــای خالــی او پــر  خندوانــه، ســعی شــد ب
ــر نیمــا شــعبان نژاد  شــود و اولیــن راهــکار حضــور پررنگ ت
ــر  ــا ســه کارکت ــود. نیمــا کــه در فصــل ســوم ب در برنامــه ب
ــد  ــر می ش ــه حاض ــه گاه در برنام ــا( گ ــا – نیم ــرام- کی  )بای
و نقش هــای کوتاهــی را اجــرا می کــرد، مجبــور شــد تقریبــا 
هــر شــب حضــوری پررنــگ در خندوانــه داشــته باشــد؛ امــا 
نبــود ســوژه های جــذاب بــرای ایــن ســه کارکتــر باعــث شــد 
تنهــا در همیــن مــدت کوتــاه، شــاهد شــوخی هایی از نیمــا 
باشــیم کــه دیگــر مخاطــب مشکل پســند خندوانــه را راضــی 

نمی کنــد.
حضورسوسنپرور    

ــش  ــک نق ــردن ی ــه ک ــه اضاف ــل خندوان ــکار دوم عوام راه

جدیــد بــه برنامــه بــود؛ نقشــی کــه سوســن پــرور آن را اجرا 
می کنــد و جــدا از تکــراری بــودن آن بــه دلیــل ناهمخــوان 
ــد  ــا نتوانســته جذابیتــی ایجــاد کن ــا برنامــه، نه تنه ــودن ب ب
بلکــه یکــی از قســمت های نچســب ایــن شــب های خندوانــه 
ــق  ــرو و عاش ــرزن غرغ ــک پی ــش ی ــفانه نق ــت. متاس اس
هیجــان آنقــدر در ســریال های اخیــر تلویزیــون تکــرار 
ــان منفورتریــن تیپ هــای  شــده کــه اگــر قــرار باشــد از می

ــم،  ــاب کنی ــپ را انتخ ــه تی ــا س ــران تنه ــازی ای سریال س
بــدون شــک نقــش پیــرزن غرغــرو در صــدر ایــن فهرســت 

ــود. خواهــد ب
دکوربیروح    

ــزرگ آن  ــور ب ــه دک  یکــی از اشــکاالت فصــل ســوم خندوان
و حجــم تماشــاگران بــود کــه مخاطــب را بــه یــاد ورزشــگاه 
بــا همــه عیب هایــش در  آن دکــور  امــا  می انداخــت؛ 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــاهکار ب ــد، ش ــور جدی ــا دک ــه ب مقایس
کــم کــردن تعــداد تماشــاگران، راهــکار درســتی بــود 
ــارم اجــرا  ــت در فصــل چه ــم گرف ــد جــوان تصمی ــه رامب ک
کنــد؛ امــا ایــن فکــر آنقــدر بــد اجــرا شــد کــه بســیاری از 

ــد. ــی را دارن ــور قبل ــت دک ــاال آرزوی بازگش ــان ح مخاطب
روزهایسختساالرزهی    

اگرچــه حــال خندوانــه خــوب نیســت، امــا اگــر قــرار باشــد 
ــم  ــاب کنی ــه را انتخ ــارم خندوان ــل چه ــزرگ فص ــی ب قربان
بــدون شــک کســی نیســت جــز ســعید ســاالرزهی، صاحــب 

ــان.  ــاز جناب خ امتی
ســاالرزهی ایــن روزهــا نه تنهــا بــه چشــم مــردم یــک 
شــخصیت منفــی اســت کــه دوســت خوبشــان را از آن هــا 
جــدا کــرده، بلکــه هــر روز در گردابــی فرومــی رود که خــود در 

ــی را داشــته اســت.  ــه وجــود آمدنــش نقــش اصل ب
ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــون ب ــان اکن ــاز جناب خ صاحب امتی
جناب خــان را مجبــور بــه حضــور در تبلیغــات شــوینده روی 
اتوبوس هــای شــهری کــرده اســت و البتــه شــاید درآمــدی 
از ایــن کار بــه دســت آورد؛ امــا زمانــی کــه جناب خــان زنــده 
ــی  ــت و خیل ــد داش ــودی نخواه ــات س ــن تبلیغ ــد، ای نباش
ــر  ــای بهت ــال جایگزین ه ــه دنب ــوالت ب ــان محص  زود صاحب
و البتــه زنــده خواهنــد رفــت. در هــر حــال خندوانــه 
ــده باشــد  ــه وجــود آم ــک شــبه ب ــه ی ــه ای نیســت ک  برنام
و یــک شــبه از بیــن بــرود و بــا توجــه بــه خالقیتــی کــه از 
رامبــد جــوان و تیــم خندوانــه ســراغ داریــم، مــا نیــز ماننــد 
مــردم بــه آینــده ایــن برنامــه خوش بیــن هســتیم؛ آینــده ای 
کــه امیدواریــم جناب خــان هــم در آن حضــور داشــته باشــد.

 - محمــد سرشــار، مدیــر شــبکه کــودک و نوجــوان
برنامه هــای دی مــاه شــبکه امیــد را مقدمــه ای بــرای 

آمادگــی پخــش رســمی ایــن شــبکه می دانــد.
 - حمیــد قبــادی، دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس

از اعــزام کارشناســان ایــن حــوزه بــه کنســرت ها در 
ســی ودومین جشــنواره موســیقی فجــر و انتخــاب برتریــن 
لبــاس گروهــای موســیقی خبــر داد. قبــادی دربــاره 
ــح داد:  ــاس توضی ویژگی هــای مدنظــر کارگــروه مــد و لب
اســتفاده از طرح هــا و پارچــه ایرانــی، تلفیــق رنــگ و طــرح 
ــاس  ــی لب ــردی و راحت ــتفاده کارب ــژه اس ــب، به وی  مناس
ــه  ــورد توج ــه م ــتند ک ــا هس ــاب م ــاخص های انتخ از ش

ــرد. ــرار می گی ــوزه ق ــن ح ــان ای کارشناس
- گــروه کـُـر نامیــرا بــه سرپرســتی فرهــاد هراتــی و گــروه 
کُرفیالرمونیــک ایــران بــه سرپرســتی علیرضــا شــفقی نژاد 
ــان  ــم و عصی ــود از خش ــترک خ ــرت مش ــن کنس در اولی
انســان در برابــر زمیــن بــا زبــان موســیقی ســخن گفتنــد.
- رکن الدیــن خســروی، کارگــردان و مــدرس پیشکســوت 

تئاتــر ایــران، در شــهر لنــدن چشــم از جهــان فروبســت.
- فریــد ســجادی حســینی از بازیگــران فیلــم ســینمایی 
»فروشــنده« بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی، قــرار اســت 
در نمایــش »تــرن« بــه کارگردانــی حمیدرضــا آذرنــگ روی 

صحنــه بــرود.
- ابراهیــم ایــرج زاد، کارگــردان فیلــم ســینمایی »تابســتان 
داغ«، کــه بــه بخــش مســابقه ملــی ســی وپنجمین 
جشــنواره فیلــم فجــر راه یافتــه، دربــاره آخریــن وضعیــت 
ایــن اثــر گفــت: مــا تقریبــا نســخه کاملــی از ایــن فیلــم 
ــرای  ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــر س ــه دفت را ب
ــم و در حــال  ــرده بودی ــه ک ــت انتخــاب ارائ تماشــای هیئ
حاضــر مشــغول کارهــای باقی مانــده روی ایــن اثــر 

هســتیم.
- فیلــم »ســرکش: داســتانی از جنگ هــای ســتاره ای« بــا 
وجــود ســقوط بــه جایــگاه چهــارم جــدول پرفروش هــای 
آمــار  نمایشــش،  هفتــه  آخــر  پنجمیــن  در  آمریــکا 
ــرد. ــر ب ــز باالت ــتجوی دوری« نی ــش را از »در جس فروش

ــرد  ــان ک ــراری«، بی ــردان »ف ــژاد، کارگ ــا داوودن - علیرض
ــن  ــد ای ــد تولی ــده در رون ــای باقی مان ــه کاره ــه ب ــا توج ب
ــم فجــر  ــه جشــنواره فیل ــر ب ــن اث ــه ای ــد ک ــم نمی دان فیل

ــه. ــا ن ــد ی می رس
- یوجینــو باربــا بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن چهره هــای 
ــر  ــروف تئات ــروه مع ــذار گ ــان و بنیانگ ــر جه ــر معاص تئات
 اودیـــن، نیمـــه دوم بهمـــن بــرای اجـــرای نمایــش 
 و برگــزاری چنــد کارگاه آموزشــی پیشــرفته، بــه ایران ســفر 

می کند.
ــی  ــه کارگردان ــر ب ــد معب ــم س ــیقی فیل ــاخت موس - س
محســن قرایــی و تهیه کنندگــی بهمــن کامیــار توســط رضــا 

ــه اتمــام رســید. مرتضــوی در آمریــکا ب

 انتشار جلد سوم و چهارم 

کاریکاتورهای شهروندی

کیمیای وطن

جلــد ســوم و چهــارم مجموعــه 
بــه  کــه  شــهروندی  کاریکاتــور 
زندگــی  مشــکالت  و  معضــالت 
روایــت کاریکاتــور  بــه  شــهری 
ایــن  منتشــر شــد.  می پــردازد، 
خانــه  همــکاری  بــا  مجموعــه 
کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان اصفهــان و توســط کمیتــه 
ــه شــده اســت.  فرهنــگ شــهروندی شــهرداری ایــن شــهر تهی
ــهری«  ــت ش ــوع »نظاف ــه موض ــه ب ــن مجموع ــوم ای ــد س جل
ــد  ــور از 16 هنرمن ــر کاریکات ــه شــامل 17 اث ــه ک اختصــاص یافت
ــه موضــوع »دوچرخــه«  کاریکاتوریســت اســت. جلــد چهــارم ب
از کاریکاتوریســت های  اثــر  اختصــاص یافتــه و شــامل 20 
ــان  ــه کریمی ــری، ریحان ــه مظاه ــامل عالی ــان ش ــوان اصفه ج
ــان  ــعید جان قرب ــوت، س ــادات اخ ــه س ــی، هانی ــه یکرنگ عاطف
ــن  ــدی، جمال الدی ــی اس ــات، عل ــرا بی ــدی، زه ــال امیراحم لی
احســان  نــادری،  آیــت  خان محمــدی،  نجمــه  اعتباریــان، 
ــی  ــاح، امیررضــا خــوردآزاد، منصــوره دهقان ــد، ســحر فت خردمن
ــی  ــی، مصطف ــا صنعت ــی، محمودرض ــد زمان ــه، ناهی ــن نقی نگی

ســتاریان و مریــم مهدویــان اســت.

»کابوس همراه« به تاالر هنر می آید
و کارگردانــی  نویســندگی  بــه  نمایــش »کابــوس همــراه« 
حمیدرضــا رنج کــش، بــا همــکاری کمیتــه  رســانه از 30 دی مــاه 
در تــاالر هنــر روی صحنــه مــی رود. کارگــردان نمایــش »کابــوس 
ــاره  ــش درب ــت: داســتان نمای ــات آن گف ــاره جزئی ــراه« درب هم
ــوع آن  ــا موض ــه نه تنه ــت ک ــت و کاری اس ــراه اس ــی هم گوش
ــت و در آن از  ــم هس ــوان ه ــرای نوج ــه ب ــت، بلک ــوان اس نوج
بازیگــر اســتفاده شــده. حمیدرضــا  بــه عنــوان  نوجوانــان 
ــال 94 در  ــش س ــن نمای ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب رنج ک
جشــنواره  تئاتــر آمــوزش و پــرورش نیشــابور مقــام اول نمایــش، 
ــوس  ــت: »کاب ــار داش ــرده، اظه ــب ک ــی را کس ــن و کارگردان مت
ــر کــودک و نوجــوان  همــراه« در بیست وســومین جشــنواره  تئات
ــن  ــزه  بهتری ــت جای ــزد دریاف ــه شــد و نام ــز پذیرفت ــدان نی هم
ــروه  ــن گ ــود. همچنی ــنواره ب ــن جش ــی در ای ــن و کارگردان مت
بازیگــران ایــن نمایــش نیــز بــه عنــوان گــروه برتــر لــوح تقدیری 
را از ایــن جشــنواره دریافــت کردنــد. در ایــن نمایش امیرحســین 
عســکری، رســول مالیی، رضــا خاشــعی، محمدمهــدی آقابابایی، 
محمــد حســن زاده، علیرضــا آقایــی، اســماعیل صادقــی و محمد 
امیــن رفاهــت بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. عالقمنــدان بــرای 
ــت از  ــه  بلی ــا تهی ــد ب ــی می توانن ــدی اجتماع ــن کم ــدن ای دی
ســایت نــوای مهــر، تــا 10 بهمن مــاه هــر روز رأس ســاعت 19 و 

ــاالر هنــر مراجعــه کننــد. ــه ســالن اصلــی ت 15 دقیقــه ب

اخبار کوتاه

ــدن  ــی اچ دی ش ــانه مل ــاوری رس ــعه و فن ــاون توس مع
دانســت  متوقــف  فعــال  را  ملــی  رســانه   شــبکه های 
بــرای  الزم  بودجــه  حاضــر،  حــال  در  اعــالم کــرد  و 
خریــداری تجهیــزات و ادامــه ایــن رونــد اختصــاص 
نیافتــه اســت. رضــا علیــدادی دربــاره اچ دی شــدن 

ــن  ــا ای ــه آی ــون و اینک ــبکه های تلویزی ش
رونــد متوقــف شــده اســت یــا خیــر، گفــت: 
ــن شــبکه های مســتند و ســه  ــش از ای پی
اچ دی شــدند؛ امــا بــه دلیــل اینکــه بودجــه 
ــیار  ــه کار بس ــه، ادام ــص نیافت الزم تخصی

ــت.  ــخت اس س
وی ادامــه داد: همان طــور کــه می دانیــد 

وقتــی قــرار اســت شــبکه ای اچ دی شــود بایــد بــه انــدازه 
ــکل  ــر ش ــال اخی ــد 10 س ــه در چن ــودی ک ــتعداد موج اس
ــی  ــم. حت ــن کنی ــداری و جایگزی ــزات خری ــه، تجهی گرفت
نــور معمولــی اســتودیوها هــم بایــد در بحــث اچ دی شــدن 
ــرایط  ــزات و ش ــا تجهی ــوان ب ــر نمی ت ــد و دیگ ــر کن تغیی

 قبلــی شــبکه های اس دی کار کــرد. معــاون توســعه 
و فنــاوری رســانه ملــی دربــاره فراهــم کــردن ایــن شــرایط 
اظهــار کــرد: اگــر ایــن مــوارد کــه گفتــه شــد بــه درســتی 
فراهــم نشــود، تصویــری کــه از اچ دی در دســترس قــرار 
می گیــرد، تصویــر مناســبی نخواهــد بــود و همــه اعتــراض 
ــن  ــه ای ــر اچ دی ب ــه چــرا تصاوی ــد ک می کنن

ــد.  ــش می یابن شــکل نمای
ــروژه  ــک پ ــبکه ها را ی ــدن ش وی اچ دی ش
دانســت و تصریــح کــرد: مــا در  ملــی 
ــادی  ــزات زی ــد تجهی ــی بای ــروژه مل ــن پ ای
می دانیــد  کــه  همان طــور  و  بخریــم  را 
ــن  ــا گران تری ــت در دنی ــزات برودکس تجهی

تجهیــزات هســتند. 
علیــدادی تصریــح کــرد: مــا فعــال برنامــه خاصــی دربــاره 
ادامــه اچ دی شــدن شــبکه ها نداریــم و حتــی مشــخص 
نیســت شــبکه بعــدی کــه قــرار اســت اچ دی شــود، کــدام 

اســت. مهــر

اچ دی شدن شبکه های رسانه ملی فعال متوقف است
ــا  ــم« ب ــل و یک ــان چه ــه ای در خیاب ــم »خان ــه  فیل افتتاحی
حضــور عوامــل ایــن فیلــم و جمعــی از ســینماگران عصــر 
26 دی مــاه در »ایــوان شــمس« برگــزار شــد و اصغــر 
ــه ای  ــه کارگــردان »خان ــوان فیلمســازی ک ــه عن فرهــادی ب
ــل و یکــم« ســابقه  دســتیاری او را داشــته ــان چه  در خیاب

ــم  ــردان فیل ــرد. کارگ ــرح ک ــخنانی را مط س
»فروشــنده« بــا تبریــک بــه حمیدرضــا 
بــرای  و گروهــش  )کارگــردان(  قربانــی 
ــای  ــت: ج ــم گف ــن فیل ــی ای ــران عموم اک
ــتیارانم  ــن از دس ــه دو ت ــحالی دارد ک خوش
ــه مــن کمــک  کــه بیــش از یــک دســتیار ب
کــرده و همراهــم بوده انــد، در ایــن فیلــم بــه 

عنــوان کارگــردان و تدوینگــر نقــش اصلــی را داشــته اند. او 
بــا اشــاره بــه یاســر قارونــی، دیگــر دســتیارش در ایــن فیلم 
ادامــه داد: از یکــی دو ســال قبــل تالشــم ایــن بــود کــه هــر 
ــی  ــه کارگردانــی کننــد. حمیــد قربان دو دســتیارم شــروع ب
کــه اولیــن فیلمــش را ســاخت و خانــم نراقــی هــم قــرار 

اســت امســال فیلمــش را بســازد. فرهــادی بــا بیــان اینکــه 
ــان چهــل و یکــم« را در جشــنواره  ــه ای در خیاب فیلــم »خان
ــرایط  ــه در ش ــف از اینک ــراز تأس ــا اب ــده و ب ــر دی ــم فج فیل
خوبــی اکــران نمی شــود، ادامــه داد: ایــن فیلــم، یــک فیلم 
انســانی اســت. البتــه ایــن یک اصطالح کلیشــه شــده اســت؛ 
ــرد ــت ک ــه آن دق ــود ب ــان می ش ــی همچن  ول
 چــون قبــل از اینکــه تماشــاگر قضاوتــی کنــد

ــد و در واقــع ایــن  فیلمســاز قضــاوت نمی کن
ــه تماشــاگر می دهــد.  امــکان را ب

وی در پایــان اظهــار کــرد: بــار دیگــر بــه حمید 
امیــدوارم  و  تبریــک می گویــم  )قربانــی( 
ــیری را  ــه مس ــه چ ــد ک ــم بدان ــن فیل ــا ای ب
ــه   ــران افتتاحی ــم اک ــی از مراس ــرود. در بخش ــد ب می خواه
»خانــه ای در خیابــان چهــل و یکــم« کــه اجــرای آن را کیــوان 
کثیریــان بــر عهــده داشــت، متــن مهنــاز افشــار، بازیگــر ایــن 
فیلــم، کــه بــه دلیــل ســفر نتوانســته بــود در مراســم حاضــر 

شــود، قرائــت شــد. ایســنا
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ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

شماره یک اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30181/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 769/95 ش ح 52 خواهان سعید خیر اللهی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت کتایون هیبتی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 95/12/10 ساعت 

9/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 

بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان 

– شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: 29333/م الف مدیر دفتر شعبه 52 ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهیاحضارمتهم
آقای محمد رضا سپند فرزند داود در پرونده شماره 950115ب16 این شعبه به اتهام کالهبرداری تحت 

تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 

ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید.در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شماره:32253/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980351000736 پرونده:  شماره   9510100351009711 ابالغیه:  شماره 

950898  تاریخ تنظیم: 1395/10/16 خواهان جواد فاتحی فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده 

دادگاه های عمومی  تقدیم  به خواسته مطالبه وجه چک  امیر محمد طباطبائی فرزند محمد جواد 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

ثبت گردیده که وقت  به کالسه  9509980351000736  و  ارجاع  اتاق شماره 212  اصفهان- طبقه 2 

رسیدگی آن 1395/12/01 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده امیر 

محمد طباطبایی و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

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

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

حاضر گردد.

شماره: 32224/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951251 خواهان کمال حاجی کریمیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت طهماسب علیمردانی و رسول حاجی علی اکبر  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

.........  مورخ 95/12/1 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31715/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951250 خواهان کمال حاجی کریمیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت پژمان سلطانی بلداجی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .........  مورخ 95/12/1 

ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب –  اول خیابان   سجاد- 

ثانی دادخواست  پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31712/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده 95-239 شماره دادنامه 917 مورخ 95/9/24 مرجع رسیدگی : شعبه 26 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : جواد ضیائی نشانی : 25 کیلومتری خ آبشار، روستای روران، پالک 553، 

منزل شخصی خواندگان : 1- منصور اسالمی اصفهانی، 2- اسداله مختاری 3- مصطفی اسدی هر 

سه مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید : )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی آقایی 

جواد ضیائی به طرفیت آقایان 1- منصور اسالمی اصفهانی 2- اسداله مختاری 3- مصطفی اسدی به 

خواسته تقاضای صدور حکم به انتقال سند یک دستگاه پراید مدل 1381 به شماره انتظامی 591/13 

با عنایت به  س 91 به انضمام خسارات قانونی و دادرسی به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی، 

محتویات پرونده ، استماع اظهارات خواهان و مالحظه مبایعه نامه عادی مورخ 92/11/17 و احراز 

رابطه قراردادی فی ما بین خواهان و خوانده ردیف سوم و پاسخ استعالم شماره 1413/691591 مورخ 

95/3/23 پلیس راهور ف 11 اصفهان و احراز مالکیت خوانده ردیف اول و اینکه خواندگان با وصف 

ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند شورا دعوی خواهان را ثابت 

تشخیص و مستندًا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 و 222 قانون مدنی 

حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند قطعی یک دستگاه 

خودروی سواری پراید مدل 1381 یشمی رنگ به شماره انتظامی 13-591 س 91 و پرداخت مبلغ 

1/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواندگان 

ردیف دوم و سوم با عدم احراز مالکیت خواندگان و اینکه دعوی متوجه نامبردگان نمی باشد مستندًا 

به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره غیابی 

و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. 

شماره : 31760 / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 26 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده : 95-571 شماره دادنامه 95-839 تاریخ رسیدگی 95/9/30 مرجع رسیدگی : شعبه 

بازرگانی میزان نقش جهان )سهامی خاص( به  41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : شرکت 

شماره ثبت 31158 با نمایندگی آقایان غالمحسین مالئی ازیرانی و مرتضی تهرانی و محمد سعید 

ُعشاقی با وکالت خانم فرحناز کامیابی به نشانی : خ شیخ مفید ، خ َارباب ، جنب شورای حل اختالف 

، دفتر وکالت ، خوانده : آقای سعید فکار فرد به نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک 

فقره چک به شماره 082659 مورخ 88/3/11 عهده ی بانک صادرات به مبلغ 56/250/000 ریال به 

انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 

آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید : )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی شرکت 

بازرگانی میزان نقش جهان با وکالت خانم فرحناز کامیابی به طرفیت آقای سعید فکار فرد به خواسته 

مطالبه وجه چک به شماره 082659 مورخ 88/3/11 عهده ی بانک صادرات به مبلغ 56/250/000 

ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به 

میزان خواسته بر عهده خوانده داشت 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 

به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 

و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 56/250/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 

1/623/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )88/3/11( تا 

زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشرآگهی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره : 31707 / م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
: 9509976796301768 مورخ 95/9/14 مرجع رسیدگی  دادنامه  : 950596 شماره  پرونده  کالسه 

بازار   ، حکیم  خ   : نشانی  قادریان  مهدی  سید   : خواهان  اختالف  حل  شورای  سه  و  سی  شعبه   :

قلندرها، پوشاک سادات، سرای عربها – خوانده : عبدالهادی فالحیان به نشانی مجهول المکان شورا 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

آقای سید مهدی  نماید. )رأی شورای حل اختالف( در خصوص دعوی  به صدور رأی می  مبادرت 

قادریان به طرفیت آقای عبدالهادی فالحیان به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به 

شماره 205851/34 مورخ 94/4/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 

دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 

در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/465/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/4/20( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 31720 /م الف – قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده 95-565 شماره دادنامه : 737 مورخ 95/7/25 مرجع رسیدگی : شعبه 31 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : هیما هاشمی نشانی :  نجف آباد ، ویال شهر ، بلوار مطهر غربی ، پالک 149 

خوانده: سلمان مرادپور پرچستان نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سه فقره چک بانک 

مسکن و ملی به شماره 156227 مورخ 95/3/1 و 156228 مورخ 95/4/1 و 074601 مورخ 95/5/1 

جمعًا به مبلغ 85/000/000 ریال )هشتاد و پنج میلیون ریال( با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

آقای سلمان  به طرفیت  )رأی قاضی شورای حل اختالف( در خصوص دعوی خانم هیما هاشمی 

مرادپور به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال )85/000/000 ریال( وجه چک به شماره ی 

156227 مورخ 95/3/1 و 156228 مورخ 95/4/1 و 074601 مورخ 95/5/1 به عهده ی بانک مسکن 

و 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 علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال )85/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و سه میلیون و 

یکصد و سی هزار ریال )3/130/000 ریال( بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )مورخ 95/3/1 و 95/4/1 و 95/5/1( تا تاریخ 

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

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 32194 / م الف – قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده 95-470 شماره دادنامه 750 مورخ 95/8/11 مرجع رسیدگی : شعبه 27 شورای حل 

، پاساژ میر ،  بازار بزرگ  : اصفهان، خ عبدالرزاق،  : مهدی احمدی نشانی  اختالف اصفهان خواهان 

طبقه همکف ، پوشاک آیدین خوانده: رحیم زارعی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 

24/500/000 ریال از فاکتور شماره 4767 مورخ 92/5/24 به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت 

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

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

صدور رای می نماید : )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی مهدی احمدی به طرفیت رحیم زارعی 

به خواسته مطالبه مبلغ 24/500/000 ریال از فاکتور شماره 4767 مورخ 92/5/24 به انضمام کلیه 

خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ضمائم و دادخواست 

تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ 95/6/29 و گواهی گواهان تعرفه شده 

خواهان در جهت اثبات ادعای خواهان و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 

حاضر نشده و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده است ، شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 

دانسته و مستند به مواد 198 و 241 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1284 قانون 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 817500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/5/4 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 32215 /م الف – قاضی شورای حل اختالف شعبه 27 حوزه قضائی اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1087/95 خواهان حمید نظافت دادخواستی مبنی بر: اعتراض به قرار به 

 95/12/1 ..........  مورخ  برای روز  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  طرفیت محمد مهدی شکراللهی  

ساعت 9/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

بهشت  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شد.

شماره: 30866/م الف مدیر دفتر شعبه 52 ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1032/95 خواهان محمد علی شهبازی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 

طرفیت سعید پور قرائی سیرجانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یک شنبه  مورخ 95/12/1 

ساعت 8/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

بهشت  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

 شد.

شماره: 30156/م الف مدیر دفتر شعبه 53 ح مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه 1558/95 خواهان کمال حاجی کریمیان  در خصوص 

چک به طرفیت محمدرضا بدی شاپورابادی-2-رامین ارج  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

المکان بودن خوانده  باعنایت به  مجهول   . .........  مورخ 95/12/1 ساعت 10 تعیین گردیده است 

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

خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31713/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
محمدزاده  مستوره  وکالت  با  زهرانی  رضائی  مهرداد  خواهان   951461 پرونده کالسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت سیامک محوری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

.........  مورخ 95/12/1 ساعت 11 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 

8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

 شد.

شماره: 33007/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

بدون خنده با خندوانه

اصغر فرهادی از »خانه ای در خیابان چهل و یکم« گفت



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

شمسایی و حسن زاده باالخره به ... سه شنبه  28  دی ماه   61395
ـــمـــاره  346 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 آندو:
برایدربیلحظهشماریمیکنم

آندرانیـــک تیمـوریـــان پــس 
از دریافـــت رضایـت نامـــه اش از 
ماشین ســازی و بازگشــت بــه 
اســـتقالل گفــت: مهـــم ترین 
باعــث می شــود  عاملــی کــه 
یــک بازیکــن در تیــم بزرگــی 
مثــل اســتقالل موفــق باشــد 
ــر  ــن نظ ــر از ای ــال حاض ــن در ح ــت. م ــی اس ــی ذهن آمادگ
ــه  ــم ب ــی ه ــاظ فن ــم از لح ــعی می کن ــاده ام و س ــال آم کام
ــاره دربــی هــم گفــت:  شــرایط ایــده آل نزدیــک شــوم. او درب
ــان  ــم. خودت ــازی حــرف بزنی ــاره آن ب زود اســت از حــاال درب
ــری خوانــدن  هــم می دانیــد کــه آندرانیــک تیموریــان اهــل کُ
ــل  ــرام قائ ــرای پرسپولیســی ها همیشــه احت ــن ب نیســت. م
بــودم، امــا اگــر بخواهــم از درونــم حــرف بزنــم، بایــد اعتــراف 

کنم که برای این بازی لحظه شــماری می کنم.

رضاییانازلیستپرسپولیسخطخورد
رامیــن رضاییــان کــه امیــدوار بــود بــا حضــور در تمرینــات این 
هفتــه و پشــت ســر گذاشــتن دوران مصدومیــت در لیســت 
بــازی بــا فــوالد قــرار گیــرد، از ایــن ســفر بازمانــد و ایــن تیــم 

را در اهــواز همراهــی نخواهــد کــرد. 
ــی ــادق محرم ــوویچ، ص ــدار رادو ش ــد، بوژی ــا بیرانون  علیرض
ــی ــد انصــاری، حســین ماهین  ســید جــالل حســینی، محم
ــی ــد آقای ــکی، حام ــی یانس ــی پل ــا، آلکس ــال کامیابی نی  کم
محســن  جهــان،  نریمــان  ســامان  رفیعــی،  ســروش 
ــان  ــی، احس ــا طاهرخان ــری، حمیدرض ــد امی ــلمان، وحی مس
علــوان زاده، مهــدی طارمــی، علــی علیپــور، والدیمیــر پریمــوف 
ــه اهــواز  و رضــا کرمالچعــب، نفراتــی هســتند کــه در ســفر ب

سرخپوشان را همراهی می کنند.

شمساییوحسنزاده

باالخرهبهجایزهخودمیرسند
 AFC ــه ــزه ای را ک ــک مراســم، جای ــه فوتســال طــی ی کمیت
بــرای شمســایی و حســن زاده ارســال کــرده، بــه ایــن 
دو بازیکــن خواهــد داد. وحیــد شمســایی و علی اصغــر 
حســن زاده بــه ترتیــب در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ عنــوان 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــن ســال آســیا را از آن خــود کردن ــن بازیک بهتری
ــای  ــی برترین ه ــه حــذف فوتســال از مراســم معرف توجــه ب
آســیا توســط AFC، جایــزه ایــن دو بــه ایــران ارســال شــد. 
کمیتــه فوتســال در نظــر دارد ایــن دو جایــزه را در مراســمی 
ــه  ــی برگــزار خواهــد شــد، ب ــر از تیــم مل ــه تقدی ــه بهان کــه ب

ــد. ــن زاده بده ــر حس ــایی و علی اصغ ــد شمس وحی

 مائده برهانی:

دربلغارستاناحساستنهایینمیکنم
مائــده برهانــی، نخســتین لژیونر 
اروپایــی والیبــال بانــوان، دربــاره 
شــرایطش در بلغارســتان گفــت: 
»در بلغارســتان احســاس تنهایی 
ــم  ــان تی ــرا بازیکن ــم؛ زی  نمی کن
و مردم بلغارســتان برخورد بســیار 
ــب  ــد. زین ــن دارن ــا م ــی ب خوب
گیــوه هــم دو روز پیــش بــه اینجــا آمــده و از او نیــز بــه گرمــی 
اســتقبال شــد و تمرینــات خــود را بــا جدیــت دنبــال 
ــم  ــراه تی ــه هم ــش ب ــه تمرینات ــاره برنام ــد.« وی درب می کن
»شــومن« بلغــاری گفــت: »روزانــه دو نوبــت تمریــن داریــم 
کــه صبــح از ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ و عصرهــا معمــوال از ســاعت ۱7 
ــا ۱9 تمریــن می کنیــم. البتــه روزهــای یکشــنبه تمرینــات  ت

تعطیل است.« 
نخســتین لژیونــر والیبــال بانــوان ایــران تصریــح کرد: »فشــار 
تمرینــات زیــاد نیســت، امــا از اینکــه هــر روز دو نوبــت تمرین 
می کنیــم و کیفیــت تمرینــات باالســت، خوشــحالم؛ زیــرا بــه 
صــورت حرفــه ای تمریــن می کنیــم. ســطح تمرینــات کنتــرل 
ــوند. در کل  ــاده می ش ــگ آم ــرای لی ــون ب ــت؛ چ ــده اس ش
ــرای موفقیــت در ایــن ســطح دارم و تمــام  انگیــزه زیــادی ب

تــالش خــود را خواهــم کــرد.«

حضورتفتیاندراردویفرانسهنهاییشد
بــر اســاس اعــالم فدراســیون دوومیدانــی حضــور تفتیــان در 
ــی حــدادی هــم  اردوی فرانســه نهایــی شــده و قــرارداد مرب
حســن  برون مــرزی  اردوی  می شــود.  امضــا  چهارشــنبه 
تفتیــان، ملی پــوش دوومیدانــی کشــورمان، ســرانجام پــس 
از مدت هــا بــه مرحلــه نهایــی رســیده و طبــق اعــالم هاشــم 
صیامــی، دبیــر فدراســیون، طــی روزهــای آینــده راهــی ایــن 
ــکان او در  ــث اس ــت: بح ــی گف ــد. صیام ــد ش ــور خواه کش
کمــپ هــم چنــد روز پیــش حــل شــد و دیگــر مشــکلی بــرای 

ــدارد. ایــن اردو وجــود ن

خبرخوببرایدختران

بسکتبالیستایرانی
فدراســیون بســکتبال تصمیــم دارد تیــم ملــی دختــران 
ــیا  ــالن آس ــل س ــای داخ ــور در بازی ه ــرای حض ــود را ب خ
ــا  ــن ترکمنســتان ب ــد. پیــش از ای ــه ترکمنســتان اعــزام کن ب
برگــزاری یــک تورنمنــت بین المللــی ســالن بســکتبال خــود 
را افتتــاح کــرد کــه یــک تیــم ســه نفــره از ایــران هــم در ایــن 
تورنمنــت حضــور داشــت و درخشــید و حــاال قــرار اســت بــه 

ــد. ــز در ایــن مســابقات شــرکت کن طــور رســمی نی
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ــتان  ــیار اس ــران ورزش ــع خی ــری مجم ــت خب ــن نشس اولی
ــر روز یکشــنبه ۲۶ دی مــاه جــاری در  ــان، پیــش از ظه اصفه

ــد. ــزار ش ــان برگ ــروزی اصفه ــل پی ــات هت ــالن اجتماع س
 در ایــن نشســت خبــری، علــی لوافــان، نایب رئیــس مجمــع 
خیــران اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه ترویــج فرهنگ ســازی 
در ورزش گفــت: بــا ورود خیــران ورزشــیار بــه بحــث ورزش، 
بســیاری از مشــکالت فرهنــگ در ورزش حــل خواهــد شــد. 
لوافــان تصریــح کــرد: عمــل خیــر فقــط در مادیــات خالصــه 
ــا معنویــت هــم می شــود کارهــای بســیار  نمی شــود، بلکــه ب
خوبــی را انجــام داد؛ مثــل کمــک بــه بینوایــان و مســتمندان 
ــی  و  ــر فرهنگ ــی از فق ــش بزرگ ــد بخ ــم می توان ــه مطمئن ک
معضــالت اجتماعــی و مســائل اخالقــی را در جامعــه امــروزی 

حــل کنــد. 
نایب رئیــس مجمــع خیــران اســتان اصفهــان افــزود: در 
ــام ورزشــی در  ــروژه نیمه تم ــش از ۲۰۰ پ ــا بی حــال حاضــر ب
ــته  ــی دو دوره گذش ــه ط ــتیم ک ــه هس ــتان مواج ــطح اس س
کارهــای ارزشــمندی در مجمــع خیــران اســتان صــورت 
گرفتــه و توانســته ایم ۱9 پــروژه نیمه تمــام را بــه اتمــام 
برســانیم کــه در بهبــود ســرانه ورزش اســتان اصفهــان نقــش 
بســزایی دارنــد. علــی لوافــان در ارتبــاط بــا آکادمــی بســکتبال 
ــگاه  ــا ن ــی ب ــن آکادم ــت: ای ــان داش ــان بی ــان« اصفه »لواف
خواهــد  کار  بــه  شــروع  علمی نگــری  و  دانش محــوری 
ــگاه ها  ــتادان دانش ــتفاده از اس ــا اس ــم ب ــه امیدواری ــرد ک ک
بــه پیشــرفت های علمــی روز دنیــا دســت پیــدا بکنیــم 
و تحولــی بنیــادی در ورزش اصفهــان بــه وجــود آوریــم. 

طــراح  خاطرنشــان کــرد:  خیــران  مجمــع  نایب رئیــس 
ــا  ــی، محمدرض ــان )عل ــواده لواف ــی خان ــن آکادم ــی ای  اصل
و امیرمســعود لوافــان( بودنــد و اولیــن پــروژه مجمــع خیرانی 
اســت کــه بــه صــورت کامــل یعنــی )از صفــر تــا صــد( توســط 
ایــن مجمــع و خیــر »زنده یــاد حــاج محمــد لوافــان«، بــزرگ 

خانــدان لوافــان، بــه مرحلــه بهره بــرداری رســیده اســت.

    16 میلیــارد ریــال، هزینــه ســاخت آکادمــی بســکتبال 
ن صفها ا

ــز  ــکتبال، نی ــی بس ــروژه آکادم ــر پ ــان، مدی ــا لواف محمدرض
ــه  ــواده ام ب ــه خان ــه ای ک ــه عالق ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
بســکتبال دارد، ایــن آکادمــی در ســال 93 توســط پــدر 
مرحومــم »حــاج محمــد لوافــان« کلنگ زنــی شــد و در 

ــدرم  ــت، پ ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ــه ۲۰ درص ــی ک حال
دار فانــی را وداع گفــت؛ امــا ادامــه کار و تکمیــل پــروژه 
بالــغ بــر یــک میلیــارد  بــا هزینــه ای   معــوق نمانــد و 
 و ۲۰۰ میلیــون تومــان، 9۵ درصــد کار بــه پایــان رســیده 
ــاه  ــاح در بهمن م ــرای افتت ــر ب ــان دیگ ــون توم ــا 4۰۰ میلی و ب
ــکتبال  ــی بس ــروژه آکادم ــر پ ــود. مدی ــاده می ش ــال آم امس
اصفهــان افــزود: ایــن پــروژه در زمیــن همجــوار ســالن 
خانــه بســکتبال در ســه طبقــه بــا زیربنــای هــزار متــر مربــع 
ــگاه  ــی، خواب ــای آموزش ــامل کالس ه ــه ش ــده ک ــداث ش اح
بــرای اقامــت دو تیــم همزمــان، ســالن چندمنظــوره و 
تاسیســات گرمایشــی و سرمایشــی اســت کــه بــر پایــه 
آخریــن اســتانداردهای جهانــی اســتفاده شــده اســت. البتــه 
ــده صــرف  ــن آکادمــی در آین ــه درآمدهــای حاصــل از ای کلی
رشــد و توســعه و پیشــرفت بســکتبال اصفهــان و میزبانــی از 
اردوهــای ملــی می شــود. امیرمســعود لوافــان عضــو برجســته 
ــا اشــاره  تیــم منتخــب دانشــگاه و اســتان در دهــه 8۰ نیــز ب
ــاز  ــگاه بســکتبال اصفهــان در گذشــته گفــت: از دیرب ــه جای ب
پایــه بســکتبال اصفهــان قــوی بــوده و اســتعدادهای فراوانــی 
را بــه تیم هــای ملــی معرفــی کــرده کــه بیشــتر آن هــا 
ــن  ــزود: ای ــتند. وی اف ــگاهی هس ــرده دانش ــراد تحصیلک اف
اســتان دارای ظرفیت هــای زیــادی در شهرستان هاســت. 
ــم  ــل بیاوری ــه عم ــه ب ــد اســتفاده بهین ــا بای ــن ظرفیت ه از ای
و خانواده هــا را بــه بســکتبال عالقمنــد کنیــم و بــا خــرد 
ــا  ــال کنیــم و ب ــی و پشتوانه ســازی را دنب جمعــی، کار زیربنائ
تشــکیل تیمــی مقتــدر متشــکل از جوانــان ملی پــوش بومــی 

ــم. ــاع کنی ــان دف ــت بســکتبال اصفه ــراز حیثی ــگ برت در لی

در اولین نشست خبری مجمع خیران ورزشیار عنوان شد:

 تکمیل و راه اندازی آکادمی 
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ــر  ــرای دیگ ــم ب ــن تی ــچ ای ــو ایوانکووی ــالم برانک ــق اع طب
ــع  ــذب مداف ــه ج ــم ب ــود چش ــل خ ــای نیم فص خریده

ــت.  ــه اس دوخت
ســعد ناطــق عراقــی مدافــع فیزیکــی و ۱9۰ ســانتیمتری 
ــک  ــت هافب ــازی در پس ــت ب ــه قابلی ــراق ک ــی ع ــم مل تی

دفاعــی را نیــز دارد، بــا باشــگاه پرســپولیس 
بــه توافــق اولیــه رســیده و در روزهــای آتــی 
ــران می شــود.  ــرارداد وارد ته ــد ق ــرای عق ب
ــن  ــن بازیک ــای ای ــر برنامه ه ــاض، مدی مرت
دربــاره پیوســتن ســعد ناطــق به پرســپولیس 
ــد  ــه چن ــوط ب ــعد مرب ــه س ــت: »پروس گف
وقــت اخیر نیســت و مســئوالن پرســپولیس 

ــتند  ــر داش ــت نظ ــن را تح ــن بازیک ــل ای ــاه قب ــد م  از چن
و مــداوم آمــار او را می گرفتنــد؛ امــا بــه دلیــل مشــکالتی 
ــد  ــش آم ــماعیل پی ــام اس ــاره ضرغ ــل درب ــال قب ــه س ک
ــند  ــق برس ــه تواف ــانه ای ب ــکوت رس ــد در س ــح دادن ترجی
و بــه نوعــی مانــع از اختــالل در رونــد جــذب وی بــه 

ــوند.«  ــپولیس ش پرس
گفتــه می شــود ایــن بازیکــن یکــی از بازیکنــان ثابــت تیــم 
ملــی عــراق در مســابقات المپیــک ریودوژانیــرو نیــز بــود 
کــه توانســتند در بــازی شــایان تحســین بــا تیــم قهرمــان 
ایــن بازی هــا، یعنــی برزیــل بــه تســاوی بــدون گل دســت 
ــوان  ــه عن ــدار ب ــان آن دی ــد و در پای ــدا کن پی

برتریــن بازیکــن انتخــاب شــد.
 ایــن انتقــال نشــان می دهــد کــه مســئوالن 
پرســپولیس پــس از ناکامی در جــذب بازیکنان 
ــی از  ــرد مثبت ــه نتوانســته اند عملک خارجــی ک
خــود در ایــن تیــم بــه جــا بگذارنــد، اکنــون بــه 
دنبــال جبــران آن هســتند و البتــه مســئله ای 
ــا حضــور ســعد ناطــق  ــه ب ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ک
پروســه جــذب شــجاع خلیــل زاده منتفــی خواهــد شــد یــا 
خیــر. گفتنــی اســت ایــن بازیکــن عراقــی روز چهارشــنبه 
ــد  ــران خواه ــپولیس وارد ای ــا پرس ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ب

شــد. ورزش3

سعدناطقدرراهپرسپولیس
دانیــال ماهینــی می گویــد بــه پــدرش قــول داده کــه بــار 

دیگــر در اردوی تیــم ملــی حاضــر شــود. 
بــه نظــر می رســد افــت اســتقالل خوزســتان در نیم فصــل 
ــه  ــود ب ــی ب ــه دلیــل مشــکالت مال نخســت کــه بیشــتر ب
ضــرر ملی پوشــان ایــن تیــم تمــام شــد. از جملــه دانیــال 

ماهینــی کــه بــه اردوهــای اخیــر تیــم ملــی 
دعــوت نشــده اســت. 

ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــی در ای ــال ماهین دانی
ــم  ــرار گرفت ــی در لیســت کــی روش ق »وقت
ــن را از نظــر  ــه او م ــی اســت ک ــن معن بدی
فنــی تأییــد کــرده اســت. بــه نظــرم دعــوت 
نکــردن از مــن بــه اردوهــای اخیــر بــه دلیــل 

شــرایط بــوده اســت. البتــه مــن دیگــر بــه گذشــته فکــر 
نمی کنــم. بــه پــدرم قــول داده ام بــار دیگــر در اردوی تیــم 
ــوب  ــای خ ــه بازی ه ــا ارائ ــن ب ــوم و ای ــر ش ــی حاض مل
بــرای اســتقالل خوزســتان امکان پذیــر خواهــد بــود. 
ــن  ــی و همچنی ــر روحــی و روان ــروز از نظ خوشــبختانه ام

ــی دارم.«  ــرایط خوب ــی ش ــائل فن مس
مدافــع راســت اســتقالل خوزســتان دربــاره وضعیــت فعلی 
ــازی  ــازی ب ــر تراکتورس ــا در براب ــد: »م ــم می گوی ــن تی ای
خوبــی ارائــه دادیــم و نه تنهــا نبایــد شکســت می خوردیــم 

بلکــه بایــد پیــروز از میــدان خــارج می شــدیم.
ــن  ــاز ای ــه 3 امتی ــاورم نمی شــود ک ــوز ب  هن
ــال  ــن ح ــا ای ــم. ب ــت دادی ــازی را از دس ب
ــازی  ــم. ب ــوش کنی ــازی را فرام ــن ب ــد ای بای
بــا اســتقالل تهــران در راه اســت. بــا بــازی ای 
کــه در برابــر تراکتورســازی، یکــی از مدعیــان 
ــن  ــتیم مطمئ ــش گذاش ــه نمای ــی، ب قهرمان
ــت  ــتگی شکس ــدی و شایس ــتم توانمن هس

ــم.«  ــران را داری اســتقالل ته
دانیــال ماهینــی دربــاره مشــکالت مالــی و همچنیــن 
ــاره  ــن ب ــدارم در ای ــت ن ــن دوس ــت: »م ــم گف ــده تی آین
صحبــت کنــم. صحبــت در ایــن بــاره هیــچ کمکــی بــه مــا 

خبرفارســی نمی کنــد.« 

دادنامه 
کالسه  پرونده  شماره   ۱39۵/۰9/3۰  : تنظیم  تاریخ   9۵۰997۰3۵33۰۱۵97  : دادنامه  شماره 

93۰998۰3۶4۶۰۱4۶7 شماره بایگانی شعبه : 94۰8۵3 پرونده کالسه: 93۰998۰3۶4۶۰۱4۶7  شعبه 

۱۰7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰7 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 

9۵۰997۰3۵33۰۱۵97 شاکی : آقای جواد ازادی فرزند احمد با وکالت آقای مسعود فتاحی فرزند 

حیدر به نشانی اصفهان، نجف آباد، خ ۱۵ خرداد مرکزی ، نبش کوچه گل، طبقه دوم دفتر وکالت 

حمزه داودی و آقای امیرحسین مظاهری فرزند محمد جواد به نشانی اصفهان، چهارباغ باال ، مجتمع 

کوثر ، طبقه 7 ، واحد 9۰8 . متهمین : ۱. آقای حمیدرضا خیری به نشانی )مجهول المکان( ۲. آقای 

محسن صفاری فرزند حسین 3.آقای عبدهللا مختاری فرزند احمدرضا با وکالت آقای نیما محمدی 

فرزند علی به نشانی اصفهان، چهارباغ باال ، مجتمع کاویان ، طبقه 4، واحد 4۱۰ . اتهام ها : ۱. ضرب 

وجرح عمدی ۲. تخریب 3. توهین به اشخاص عادی گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص اتهام 

آقایان ۱- حمیدرضا خیری که به علت متواری بودن مشخصات کامل تری از او در دست نیست مبنی 

بر ایراد توهین از طریق فحاشی و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو 

و شرکت در تخریب عمدی دیوار ۲- محسن صفاریه فرزند حسین، متاهل و فاقد سابقه کیفری با 

وکالت آقای نیما محمدی مبنی بر شرکت در تخریب عمدی دیوار 3- عبدهللا مختاری فرزند احمدرضا، 

متاهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای نیما محمد مبنی بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 

منجر به شکستگی و نقص عضو و شرکت در تخریب عمدی دیوار موضوع شکایت آقای جواد آزاری 

با وکالت اولیه آقای مسعود فتاحی که شاکی به شرح الیحه تقدیمی ثبت شده به شماره و تاریخ 

۱۰7 – 9۵۱ – 9۵/۲/۱9 او را عزل و آقای امیر حسین مظاهری را به عنوان وکیل انتخاب و تعیین 

می نماید، این دادگاه براساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت 

شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی به تاریخ 93/۱/3 و گزارش پلیس ۱۱۰ نیروی انتظامی به 

تاریخ 93/۱/4 و مفاد گواهی های پزشکی قانونی منضم به پرونده به شماره و تاریخ های 7۱99 / م 

/ ۲-93/3/۵ و ۱۲8۱۰ / م / ۲-93/۵/9 و ۲۱۶۵8 / م / ۲- 93/7/9 و تصاویر و عکس های تهیه 

شده و منضم به پرونده از مراتب تخریب دیوار و اظهارات شهود و مطلعین در مرجع انتظامی و در 

دادسرا و معاینه محل توسط مرجع انتظامی به شرح منعکس در گزارش مورخ 93/4/۲9 و تحقیقات 

محلی انجام شده توسط مرجع انتظامی به همان تاریخ 93/4/۲9 و انضمام تصاویر اسناد و مدارک 

مالکیت شاکی نسبت به ملک موضوع تخریب و عدم حضور متهمین را محرز و مسلم دانسته و به 

استناد مواد ۲9۰ و 448 و 449 و 4۵۰ و 4۵۲ و 4۶۲ و 488 و 49۲ و ۵۵9 و 4۵3 و ۵۶8 و ۵۶9 

جملگی از قانون مجازات اسالمی و مواد ۶۰8 و ۶77 و ۶۱4 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و 

رعایت مفاد ماده ۱34 قانون مجازات اسالمی در باب تعیین مجازات جرائم ارتکابی متعدد تعزیری و 

ماده ۱۲۵ همان قانون در باب تعیین مجازات هر یک از شرکت کنندگان در ارتکاب جرم، متهمین ردیف 

های اول و سوم را از حیث جنبه خصوصی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی و ظرف مدت یک سال از 

تاریخ ایراد ضرب و جرح و طور مساوی به پرداخت سه ونیم صدم دیه کامل از بابت ارش آسیب نسج 

نرم انگشت کوچک دست راست و ارش نقص عضوی ناشی از اختالل در حرکات دست راست و ارش 

خراشیدگی قدام قفسه سینه و ارش تشدید عالئم بیماری ستون فقرات و چهار هفتصد و پنجاهم 

دیه کامل از بابت شکستگی استخوان بند ابتدائی انگشت چهارم دست راست که بدون عیب درمان 

شده است در حق شاکی خصوصی و از حیث جنبه عمومی جرم نیز با توجه به نوع و میزان صدمات 

و کیفیت آن و به اعتبار زمان و مکان وقوع بزه و ضمن احراز مراتب اخالل در نظم و آسایش عمومی و 

بیم تجری مرتکب یا دیگران هر یک از ایشان )متهمین ردیف های اول و سوم( را به تحمل پنج سال 

حبس تعزیری و عالوه بر آن متهم ردیف اول را از باب فحاشی و توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون 

ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هر یک از متهمین ردیف های اول تا سوم را از باب شرکت 

در تخریب عمدی دیوار به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم 

می نماید که در مرحله اجراء حکم و در صورت تعدد مجازات ها صرفًا مجازات اشد قابل اجراست و 

در خصوص مراتب اعتراض شاکی نسبت به قربار منع تعقیب صادر شده از شعبه ۲7 دادیاری محترم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان به تاریخ 94/۵/۱۰ نیز به لحاظ انصراف و عدول شاکی از اعتراض 

خویش به شرح منعکس در الیحه  تقدیمی او ثبت شده به شماره و تاریخ ۱۰7- 9۵۱ – 9۵/۲/۱9 

این مرجع مواجه با تکلیف نیست رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان است./ص

شماره : 3۲۲4۲ / م الف – رئیس شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – زارع 

دادنامه 
 : رسیدگی  مرجع   9۵/۱۰/۲ مورخ   9۵۰997۶793۶۰۱83۰ دادنامه  : 4۵9/9۵ شماره  پرونده  کالسه 

شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : بانک مهر اقتصاد وکیل نرگس صادقی قهساره 

نشانی : اصفهان، خ چهارباغ باال ، مجتمع باران، ط پنجم ، واحد 3۵ خواندگان : ۱- منصور اصالنی ۲- 

مریم قاسمی ماربینی نشانی هر دو نفر مجهول المکان خواسته : مطالبه بخشی از وجه یکفقره چک 

بانضام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( 

در خصوص دعوی خانم نرگس صادقی قهساره بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقای منصور 

اصالنی و خانم مریم قاسمی ماربینی به خواسته مطالبه مبلغ 39/493/۰3۱ ریال بخشی از وجه 

یک فقره چک به شماره های ۱93۰۶4/۱8 مورخ 9۵/۱/۲۶ به عهده ی بانک ملت به انضمام مطلق 

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

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

مطالبه وجه آن دارد. این که خواندگان علی رغم ابالغ 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 ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 3۱3 و 

3۱4 قانون تجارت و ۱98 ، ۵۱۵، ۵۱9، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی 

به پرداخت مبلغ 39/493/۰3۱ ریال بابت اصل خواسته و ۱/۲۱۲/39۰ ریال بابت هزینه دادرسی حق 

الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک ای موصوف 

)9۵/۱/۲۶( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره و غیابی و ظرف 

۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهیدر همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 3۲۲44 / م الف – قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 9۵-۱۰98 شماره دادنامه ۱4۲۰ مورخ 9۵/8/۱9 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : بانک مهر اقتصاد وکیل : نرگس صادقی قهساره نشانی : چهارباغ باال 

، مجتمع بهاران، ط ۵ ، واحد 3۵ خواندگان: ۱- فرشاد ضابطی به نشانی مجهول المکان ۲- جمشید 

عابدی به نشانی : مشتاق دوم ، پل شهرستان ، خیابان باغ مشهد ، پالک ۱۲۱۲ 3- منوچهر کریمی به 

نشانی مجهول المکان 4- یاور طهماسبی گندمکاری به نشانی : مجهول المکان با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نماید . )رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی خانم نرگس صادقی قهساره به وکالت از بانک 

مهر اقتصاد به خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۱/38۲/۱3۱ ریال بخشی از وجه یک فقره 

انضمام مطلق خسارت  به  ملی  بانک  عهده ی  به  به شماره های ۵۰۵۰7۲ – مورخ 9۵/۵/4  چک 

قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 

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

وجه آن دارد. و این که خواندگان ردیف اول و سوم علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده و خواندگان ردیف دوم و چهارم دفاع موثری بعمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 3۱3 و 3۱4 قانون تجارت و ۱98 ، ۵۱۵ ، ۵۱9 

، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۵۱/38۲/۱3۱ 

ریال بابت اصل خواسته و 3/938/79۰ ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه 

ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تایخ سر رسید چک های موصوف )9۵/۵/4( تا تاریخ اجرای 

اول و سوم و  نماید. رأی صادره غیابی در خصوص ردیف  حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض 

در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص خواندگان ردیف دوم و چهارم 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  قابل تجدید  ابالغ  از   حضوری و ظرف ۲۰ روز پس 

می باشد. 

شماره : 3۲۲4۶ / م الف – قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 9۵-۱۱۰۰ شماره دادنامه ۱4۲۵ مورخ 9۵/8/۱9 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : بانک مهر اقتصاد وکیل نرگس صادقی قهساره نشانی : چهارباغ باال ، 

مجتمع باران ، واحد 3۵ خواندگان : ۱- موسی الرضا عروجی ۲- سید حمید سراب زاده نشانی : هر دو 

نفر مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی دادگاه( در خصوص دعوی خانم 

نرگس صادقی قهساره به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقای موسی الرضا عروجی و سید حمید 

سراب زاده به خواسته مطالبه مبلغ ۱7۵/۰۲7/3۵3 ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره های 

8۶9733- 9۵/۵/4 به عهده ی بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان 

علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 3۱3 و 3۱4 قانون تجارت و ۱98 ، ۵۱۵ ، ۵۱9 

، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۱7۵/۰۲7/3۵3 

ریال بابت اصل خواسته ۵/4۰۰/۶84 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی 

قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تایخ سر رسید چک های موصوف )9۵/۵/4( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

 در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 

شماره : 3۲۲4۵ / م الف – قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱4۵9 خواهان حسام محمدزاده با وکالت مستوره محمدزاده دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت احمدرضا حمامیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .........  مورخ 

9۵/۱۲/۱ ساعت ۱۱/3۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵7 کد پستی 

8۱۶۵7۵۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

 شد.

شماره: 33۰۰۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9۵۰998۰3۵۱3۰۰7۲9 پرونده:  شماره   9۵۱۰۱۰۰3۵۱3۱۰49۱ ابالغیه:  شماره 

9۵۰8۲۵  تاریخ تنظیم: ۱39۵/۱۰/۲۲ خواهان/ شاکی مژده نجف دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

عمومی  دادگاه های  تقدیم  به  پرداخت محکوم  از  اعسار  به خواسته  مریم عشوری چریانی  متهم  

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود به شعبه ۱3 دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۰۶ ارجاع و به کالسه  9۵۰998۰3۵۱3۰۰7۲9 

به علت مجهول  ۱۲:۰۰تعیین شده است.  آن ۱39۵/۱۲/۰۲ و ساعت  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

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

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 33۰۵9/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9۵۰998۰3۵۰8۰۰9۶7 پرونده:  شماره   9۵۱۰۱۰۰3۵۰8۱۰3۶۰ ابالغنامه:  شماره 

9۵۱۱99  تاریخ تنظیم: ۱39۵/۱۰/۲۲ خواهان آقای بیژن انصاری فرزند عباس دادخواستی به طرفیت 

دادگاه های  تقدیم  ابطال سند  به خواسته  علی  فرزند  زاده خولنجانی  آقای مجید موسوی  خوانده 

عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   8 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان 

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

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۱۵ ارجاع و به کالسه  9۵۱۱99  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

درخواست  و  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  ۱۲:۰۰تعیین شده  و ساعت   ۱39۵/۱۱/3۰

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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: 33۰43/م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- جمالی

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه ۱۰ دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در توان دارد جلسه مزایده ای در خصوص 

کالسه اجرایی 9۱۰۵۶۱ و 9۱۰۵۶۲ ج/۱۰ آقای محمد اردم علیه رستوران یلدا به مدیریت عباس شیشه 

بر  مبنی  رفاه  بانک  جنب  میثمی  شهید  اتوبان  به  نرسیده  سیمین  راه  سه  اصفهان-  نشانی  به  گر 

مطالبه ۱8/۶73/۱۲۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 

۵۰۰/۰۰۰ریال حق االجرای دولتی جمعا به مبلغ ۲۲/۱73/۱۲۰ریال در روز پنج شنبه تاریخ 9۵/۱۱/۱4 

ساعت ۱۰ تا ۱۰:3۰ صبح در محل این اجرا واقع در مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده طبقه سوم 

جهت فروش اموال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲۲۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 

گردیده و توابه مصوبی از اعتراض طرفین واقع گردیده برگزار نمائید.طالبین خرید می توانند ۵ روز 

بلوار کشاورزی نرسیده به خیابان شهید مفتح- رستوران  قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان- 

به حساب  پایه  قیمت  ۱۰ درصد  با سپردن  و  بازدید  آن  از  ایرجی  آقای حمیر  اموال  نزد حافظ  یلدا 

سپرده دادگستری به شماره ۲۱7۱۲9۰۲۱۰۰۰8 در مزایده شرکت نمایند.پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرائیه بر عهده ی محکوم علیه می باشد.لیست اموال- مال 

ابعاد حدود ۲×۲  با 4درب و  موضوع مزایده ۱-یک دستگاه یخچال پاژنگ ایستاده و تمام استیل 

متر مستعمل به مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال.۲-یک دستگاه کباب پز۲/۵ متری گالوانیزه 4شعله گازی با 

هود سرد خود مستعمل به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال3-تعداد 8۰۰عدد سیخ کباب فلزی مستعمل جمعا 

مبلغ  به  جمعا  مستعمل  متفرقه  چینی  غذاخوری  بشقاب  3۰۰عدد  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال4-تعداد  مبلغ  به 

3/۰۰۰/۰۰۰ریال

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگاه اصفهان صادقی شماره:33۰۲3/م الف

آگهی مزایده
شماره نامه:9۵۱۰۱۱۶838۶۰۰8۵۱ شماره پرونده:9۲۰998۰3۵۲۵۰۰4۵۰ شماره بایگانی شعبه:9۵۰3۱۲ 

در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   ۶ احکام شعبه  اجرای  تنظیم:۱39۵/۱۰/۲۲  تاریخ 

آقای  علیه  رمضانی  له خانم مریم  دادگاه خانواده   ۶ اجرایی شعبه   ۶ پرونده کالسه 9۵۰3۱۲ ح ج 

حسن فالحتی به خواسته تعداد ۱۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی، مقدار ۱۱۰ مثقال طالی ۱8 عیار و 

مبلغ 7۵4۰۵۰۰۰ریال مابقی وجه نقد بابت مهریه، مبلغ 33۶۰3۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی، و مبلغ 

3۶۰۰۰۰ریال بابت هزینه نشر اگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار 

نماید: تمامت 3۰/47 حبه از 7۲ حبه از پالک ثبتی ۱49۱۵/۶7۵ بخش ۵اصفهان، از نظر جغرافیایی 

پالک مزبور در اصفهان خ الله خ اوحدی بن بست پارسا پالک ۵۶ واقع شده است. که دارای سند 

چاپی 77۰733 که ذیل شماره ۶۵449 در صفحه 3 دفتر 3۲۵ بنام وثیقه گزار اقای محمد حسین 

ارجمند مقدم فرزند حسن )به میزان ارزش ریالی ۲۱ عدد سکه بهار آزادی و ۱7۰۰۰۰۰۰۰ریال نقدی و 

نیم عشر و هزینه نشر( دارای سابقه ثبت و سند دارد دارای 8۱ متر مربع عرصه و کال کلنگی میباشد 

و بازسازی شده و دارای کابینت mdf میباشد سیستم گرمایشی آبگرمکن دیواری و بخاری گازی می 

باشد و با عنایت به جمیع سوابق حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از 

اعتراض باقی مانده است ارزش شش دانگ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و 3۰/47 حبه موضوع مزایده به 

مبلغ 4۲3۲9۰۲۵۰ریال ارزیابی گردیده است.متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از فروش در محل فوق 

از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 9۵/۱۱/۱۰ ساعت ۰9:3۰ صبح در 

دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم واحد 4 حاضر شوند.

فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 

۱۰% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

شماره:33۰۶۶/م الف اجرای احکام شعبه ۶ دادگاه خانواده اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   93۰998۰3۵۱3۰۰977 پرونده:  شماره   9۵۱۰۱۰۰3۶9۲۰۲9۵9 ابالغیه:  شماره 

9۵۰۰۵۲  تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰9/۲۲ خواهان ها مریم قزوینی زاده اصفهانی و علیرضا قزوینی زاده 

ناهید قزوینی زاده و خانم  اله قزوینی زاده و خانم  اصفهانی و خانم عفت حیدرزاده و آقای فضل 

علی  و  شیخان  اسداله  و  زارع  جبار  صدیقه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  قزوینی  مهری 

بارانی و سروش خردمندان و محمد شهبازی و عزیزاله مغزی نجف آبادی و مهری قزوینی زاده  و 

فضل اله قزوینی زاده  و ناهید قزوینی زاده  و عفت حیدرزاده به خواسته تجدید نظر خواهی نسبت 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  اصفهان  حقوقی   ۱3 شعبه   94/7/۱-۱۰۶9 شماره  دادنامه  به 

استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظراستان اصفهان واقع در اصفهان 

به کالسه   و  ارجاع  اصفهان  استان  نظر  تجدید  های  دادگاه  مجتمع  نظر  راه  چهار   – باال  چهارباغ  خ 

93۰998۰3۵۱3۰۰977 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۱۲/۰۲ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  آقایان عزیزاله معزی و علی بارانی و محمد شهبازی و 

خانم صدیقه جبار زارع و  درخواست خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

می شود تا خواندگان 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: 3۰۱3۶/م الف

 مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان-فریده مزروعی

دانیالماهینیدررویایبازگشتبهتیمملی
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ـــمـــاره 346 ســـــال دوم              ݡسݒ

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 2087 کاشان واقع در میدان جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 2087 کاشان تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14:30 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتی به 

نشانی شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعی 9 ساختمان اداره امور مالیاتی شاهین شهر که در محل فوق تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های 
مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگی تاریخ رای نام ونام خانوادگی شماره رای ردیف

مشاغل 13,844,640 76,800,000 1387 بدوی 1395/09/28 23753 آقای همدانی 1

مشاغل 2,697,300 18,000,000 1388 بدوی 1395/09/28 23752 محمدیزدانخواه 2

مشاغل 2,697,300 18,000,000 1388 بدوی 1395/09/28 23747 محمدقهوه چی 3

مشاغل 13,743,360 76,293,100 1387 بدوی 1395/09/28 23755 آقای حسامیان 4

مشاغل 149,850 1,000,000 1388 بدوی 1395/09/28 23745 زهراحیاوی 5

مشاغل 1,198,800 8,000,000 1389 بدوی 1395/09/28 23746 زهراحیاوی 6

مشاغل 3,128,870 20,880,000 1388 بدوی 1395/09/28 23748 علی بهمنی 7

مشاغل 4,498,500 30,020,000 1389 بدوی 1395/09/28 23749 علی بهمنی 8

مشاغل 6,472,020 39,900,000 1390 بدوی 1395/09/28 23750 علی بهمنی 9

مشاغل 7,459,030 44,840,000 1391 بدوی 1395/09/28 23751 علی بهمنی 10

مشاغل 5,912,580 37,100,000 1387 بدوی 1395/09/28 23754 آقای کرباسی 11

آدرس مودی منبع مالیاتی اصل مالیات
  درآمد مشمول

مالیات
سال عملکرد

 تاریخ دعوت به جلسه
 هیات حل اختالف

 مالیاتی

 تاریخ صدور دعوت به
 هیات حل اختالف

 شماره نامه دعوت به هیات حل
 اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

فردوسی مشاغل 3.289.156.780 9.604.338.000 1389 1395/11/10 1395/10/13 102913 1 فاطمه صغری محمدباقری

خ دهخدا مشاغل 160.317.190 598.322.283 1389 1395/11/24 1395/10/13 103019 هومن کامیاب راد 2

مخابرات 2 شرقی مشاغل 151.652.970 569.412.683 1389 1395/11/24 1395/10/13 103020 مهرزاد نوروزی 3

 فردوسی ف 24
غپ 10

مشاغل 102.378.500 405.000.000 1389 1395/11/26 1395/10/13 103021 فرهاد یزدان پناه 4

مشاغل پاساژ معینی 11.926.560 67.200.000 1391 1396/3/28 1395/10/13 102948 امید بنی حسن 5

مشاغل پاساژ معینی 11.087.400 63.000.000 1390 1396/3/28 1395/10/13 102949 امید بنی حسن 6

مشاغل پاساژ معینی 10.248.240 58.800.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102951 امید بنی حسن 7

خ سقراط پالک 10 مشاغل 12.286.200 69.000.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102952 8 مجید قاسمیان

مشاغل مخابرات 2 شرقی 17.920.000 97.200.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102956 حسن عرب 9

فردوسی مشاغل 2.247.750 15.000.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102958 سعید تقوی 10

بلوار دانشگاه مشاغل 3.776.220 25.200.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102959 جمشید جمال زاده 11

فردوسی فرعی 8 مشاغل 5.632.860 35.700.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102961 صادق هدایت 12

  فردوسی ف 22
غ پ 4

مشاغل 3.776.220 25.200.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102965 آرین بیهقی 13

  فردوسی 15
غ پ 24

مشاغل 1.402.600 9.360.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102967 سعید مهابادی 14

 خ پروین ف 16
پ 9

مشاغل 6.292.200 39.000.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102968 15 حمیدرضا ساکی

فردوسی مشاغل 2.427.570 16.200.000 1389 1396/3/27 1395/10/13 102969 رضا مصدق 16

بلوار منتظری مشاغل 24.968.500 126.000.000 1389 1396/3/28 1395/10/13 102970 مصالح شریفیان 17

فردوسی پ 207 مشاغل 23.470.000 120.000.000 1389 1396/03/27 1395/10/13 102972 علی میر احمدی 18
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ٍه ِمن ِکبر. لبِه ِمثقاَل َذّرَ
َ

َه َمن ِفی ق
َ

ال َیدُخُل الَجّن

کسی که در قلبش به اندازه ذره ای کبر و خودبزرگ بینی 

باشد، به بهشت وارد نمی شود.

الکافی )ط-اسالمی(، ج2، ص310

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ز تحت فرماندهی سازمان بسیج  مقاومت اسالمی نَُجباء که عالوه بر سوریه، در عراق ن�ی

کت کرده و به کمک  ( است، در عملیات آزادسازی حلب �ش مردمی )الحشد الشع�ب

ی خارج کردند. رزمندگان سوری این شهر را از چنگال تروریست های تکف�ی

حوادثسالمت 

تاثیرگذاری معنوی بر سیاستمداران
ــم  ــاب خانـ ــه حجـ ــا بـ مـ
ــت  ــه خدم ــو ک ــر بوت بی نظی
ــت  ــان والی ــام عظیم الش مق
ــم  ــراد گرفتی ــود، ای ــده ب  آم
ــان  ــادری برایش ــی چ و حت
پیــدا کردیــم. ایشــان چــادر 

به سر خدمت آقا رسید. 
 آقــا از همــان ابتــدا در مقــام نصیحــت برآمدنــد 
ــو  ــد اســام هســتی، ت ــو فرزن ــد: دختــرم، ت و فرمودن
ــو  ــی، ت ــل بیت ــد اه ــو فرزن ــی، ت ــد امیرالمؤمنین فرزن
ــو شــیعه هســتی. ــو مســلمانی، ت ــی، ت ــد قرآن فرزن

همین طــور آقــا ادامــه دادنــد و کاری کردنــد کــه 
ــرد  ــه و زاری ک ــه گری ــروع ب ــو ش ــر بوت ــم بی نظی خان
و در حالــی کــه گریــه می کــرد، می گفــت: یــک 
خواهــش دارم و آن اینکــه روز قیامــت مــرا شــفاعت 

ــد.  کنی
مخصــوص  »شــفاعت  فرمودنــد:  بافاصلــه  آقــا 
محمــد و آل محمــد اســت. بهتریــن شــفاعت در 
ــان  ــه شــما مشــی و مرامت ــن اســت ک ــا ای ــن دنی ای
ــد. از  ــگ کنی ــام هماهن ــت علیهم الس ــل بی ــا اه را ب
 زی خودتــان کــه مســلمان هســتید، دســت برنداریــد 

و از لباس دین خارج نشوید.
حجت االســام و المســلمین موســوی کاشــانی، از 

ــران ــت، ته اعضــای بی

دختری در راه مدرسه به قتل رسید
  در ســاعت 7 و 45 دقیقــه روز سه شــنبه 

کیمیای وطن
م.هاشمی

95/10/14 در شــهر نصرآبــاد جرقویــه حادثــه 
تلخــی رخ داد. دختــری نوجــوان بــه نــام ف.ن ســاعت 7 و 45 
ــه مدرســه از منــزل خــارج می شــود کــه  ــرای رفتــن ب دقیقــه ب
متاســفانه در بیــن راه فــردی شــرور بــه او حملــه می کنــد و در 
ــه مدرســه وجــود  ــه ب ــه ای کــه در مســیر خان خانه هــای مخروب
ــه  ــل شــخصی اســت ب ــل می رســاند. قات ــه قت داشــته، وی را ب
نــام ع.ع کــه بــا وثیقــه آزاد شــده و هنــوز حکــم جنایــت قبلــی 
 او صــادر نشــده اســت. پــس از گذشــت چندیــن ســاعت از قتــل
ایــن قاتــل شــرور دســتگیر می شــود. علــت ســرعت عمــل نیــز 
بــه ایــن دلیــل بــود کــه او جنایتــکاری شــناخته شــده بــود. هــم 
مــردم او را می شــناختند و هــم مســئوالن شــهر و نیــروی 
ــوالن  ــهر ج ــطح ش ــه در س ــوده ک ــی ب ــد وقت ــی و چن انتظام
مــی داده و کســی حساســیتی نشــان نــداده اســت. انتظار اســت 
بعــد از ایــن حادثــه جانگــداز مســئوالن اقدامــات شایســته ای در 
ــه رویدادهــا  ــا دیگــر شــاهد اینگون ــد ت ــه انجــام دهن ــن زمین ای
نباشــیم. امیــد اســت 1- مســئوالن قــوه قضائیــه در اســرع وقت 
ــل  ــازات در مح ــد مج ــه اش ــث را ب ــرور و خبی ــل ش ــن قات ای
جنایــت و در مــأ عــام برســانند. 2- مســئوالن اقــدام جــدی در 
ــاد انجــام دهنــد و به ویــژه نیــروی  ارتقــای امنیــت شــهر نصرآب
انتظامــی بــا قــدرت بیشــتری در عرصــه امنیــت فعالیــت 
کنــد.3- مســئوالن شــهر زمینه هــای جــرم و جنایــت را از بیــن 
ببرنــد؛ بــه عنــوان مثــال خانه هــای مخروبــه ای را کــه تبدیــل بــه 
ــی  ــور کل ــه ط ــده، ب ــاد ش ــکار و معت ــراد خراب ــرای اف ــی ب پاتوق

خراب کنند.

تلویزیون، جان دختر 8 ساله را گرفت
ــه کمــای   دختــرک 8 ســاله آملــی در پــی ســقوط تلویزیــون ب
عمیــق رفــت. حادثــه تلــخ هنگامــی رخ داد کــه »حســنا 
بذرافشــان« بــرای برداشــتن لبــاس بــه طــرف کمــد کنــار 
تلویزیــون رفــت؛ امــا ناگهــان تلویزیــون از بلنــدی ســقوط کــرد.

ــا  ــاندند؛ ام ــتان رس ــه بیمارس ــه او را ب ــنا بافاصل ــواده حس خان
ــل شــدت  ــه دلی ــد او ب ــام کردن ــد روز اع ــس از چن پزشــکان پ
صدمــات وارده دچــار مــرگ مغــزی شــده اســت. پــس از ایــن 
ــای  ــا اعض ــه ای ب ــل در جلس ــتان آم ــئوالن بیمارس ــه، مس حادث
ــه  ــا، برگ ــا آن ه ــدردی ب ــار هم ــن اظه ــنا«، ضم ــواده »حس خان
ــان  ــش رویش ــرک را پی ــای دخت ــدای اعض ــرای اه ــت ب رضای
ــاور  ــان را ب ــرگ دخترش ــوز م ــه هن ــواده ک ــن خان ــتند. ای گذاش
نداشــتند، ابتــدا مخالفــت کردنــد؛ امــا ســرانجام پذیرفتنــد جــان 

ــد.  ــات دهن ــو را نج ــد عض ــودک نیازمن ــد ک چن

چغنــدر بــه عنــوان یــک ریشــه گیاهــی دارای خــواص زیــادی در درمــان 
یبوســت ماننــد کم خونــی، ســوء هاضمه،  بیماری هــا  و  عارضه هــا   بســیاری 
ــرطان  ــرا، س ــه صف ــردی کیس ــاالت عملک ــر، اخت ــوره س ــوی، ش ــاالت کلی  اخت
ــردش  ــود گ ــی در بهب ــه گیاه ــن ریش ــن ای ــت. همچنی ــی اس ــای قلب و بیماری ه
خــون، زیبایــی پوســت، پیشــگیری از ابتــا بــه آب مرواریــد و مشــکات تنفســی 
نقــش موثــری ایفــا می کنــد. ریشــه چغنــدر غنــی از مــواد مغــذی، ویتامین هــا 
ــوده  ــفناجیان ب ــواده اس ــه خان ــق ب ــه متعل ــن ریش ــت. ای ــی اس ــواد معدن  و م
و پیشــینه تاریخــی آن بــه  دوران باســتان برمی گــردد. اولیــن نشــانه های کشــت 
چغنــدر بــه دســت انســان مربــوط بــه 4 هــزار ســال پیــش در منطقــه مدیترانــه 
اســت کــه بــه طــور احتمالــی چغنــدر از آنجــا بــه بابــل و در قــرن 9 میــادی بــه 
فرهنــگ چینــی و غذاهــای آن منتقــل شــده و هــزاران ســال اســت کــه در طــب 

باســتانی چینــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

چغنــدر اغلــب بــه عنــوان یــک مــاده غذایــی بــه ســاالد، ســوپ و ترشــی اضافــه 
ــی  ــز در مــواد غذای ــگ طبیعــی را نی ــن ریشــه، نقــش رن ــن ای می شــود. همچنی
ــوان یــک منبــع ســاکارز جایگزینــی قابــل قبــول  ــه عن ــازی می کنــد. چغنــدر ب ب
بــرای نیشــکر گرمســیری اســت و بــرای تولیــد شــکر از آن اســتفاده مــی شــود.

    ارزش غذایی چغندر
ــای  ــود ج ــامتی را در خ ــرای س ــد ب ــع مفی ــترده ای از مناب ــف گس ــدر طی چغن
داده اســت؛ از جملــه ویتامین هــا، مــواد معدنــی و ترکیبــات آلــی ماننــد 
ــن ــم، آه ــن C، منیزی ــر، ویتامی ــن، فیب ــین، بتائی ــن، گلیس ــا، لوتئی  کاروتنوئیده

ــت  ــور یاف ــه وف ــدر ب ــه در چغن ــه هم ــرد ک ــام ب ــوان ن ــفر را می ت ــس و فس م
می شــود. همچنیــن ایــن گیــاه یــک منبــع غنــی از فاونوئیدهــای مفیــد موســوم 

بــه آنتوسیانین هاســت کــه باعــث شــده چغنــدر در زمــره ســبزیجات کــم کالــری 
ــد طبیعــی قــرار گیــرد. ــا بیشــترین درصــد قن ــدون کلســترول، امــا ب ب

    فواید چغندر برای سالمتی
  سالمتی قلب را با چغندر تضمین کنید

ــطح  ــش س ــرید و افزای ــترول و تری گلیس ــش کلس ــه کاه ــک ب ــا کم ــدر ب  چغن
 کلســترول HDL )کلســترول خــوب(، خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی 

و شــانس ســکته قلبی و مغزی را کم می کند.
    کاهش نقص های مادرزادی هنگام تولد با چغندر

چغنــدر یــک مــاده غذایــی مفیــد بــرای زنــان بــاردار اســت؛ زیــرا ایــن گیــاه یــک 
منبــع غنــی از ویتامیــن B فــوالت بــوده و در بهبــود رشــد و عملکــرد ســتون فقرات 

نــوزاد نقــش دارد. کمبــود فــوالت می توانــد بــه  نقــص لولــه عصبــی منجــر شــود.
 سپر فوالدی بدن در برابر سرطان 

 مطالعــات نشــان داده کــه چغنــدر در پیشــگیری از ابتــا بــه بعضــی ســرطان ها 
ماننــد پوســت، ریــه و روده بــزرگ موثــر اســت. ایــن ریشــه غذایــی مفیــد عــاوه 
ــوده و ســرعت رشــد تومورهــای ســرطانی  ــر ب ــز موث ــر پیشــگیری در درمــان نی  ب

را کند می کند.
    کاهش حمالت آسم و مشکالت تنفسی

چغنــدر یــک منبــع ویتامیــن C محســوب می شــود و بــه کاهــش عائــم آســم 
ــه ســرطان  ــا ب ــز از ابت ــن طبیعــی در آن نی ــن بتاکاروتی ــد. همچنی کمــک می کن
ریــه پیشــگیری می کنــد. آب مرواریــد بــا چغنــدر ســراغتان نمی آیــد. بتاکاروتــن 
ــگیری  ــد پیش ــا آب مرواری ــن ی ــه س ــته ب ــی وابس ــدر از نابینای ــود در چغن موج

ــگاران ــگاه خبرن ــد. باش می کن

خواص درمانی چغندر

ـــمـــاره 346 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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 دختــر 5 ســاله ام به تازگــی مرتــب دســت هایش را می شــوید و بــه چــرب 
 و چســبناک شــدن دســت هایش بســیار حســاس شــده اســت و بارهــا میــز غــذا 
ــی  ــت هایش ماژیک ــر دس ــی اگ ــوید. حت ــت هایش را بش ــا دس ــد ت ــرک می کن را ت
شــوند، واکنــش شــدیدی مثــل گریــه کــردن نشــان می دهــد. لطفــا مــرا راهنمایــی 

کنیــد کــه چگونــه بــا او رفتــار کنــم؟
بهتریــن نــوع درمــان اختــال وســواس در کــودکان، اســتفاده از روش هــای 
رفتاردرمانــی اســت. مــن توصیــه جــدی دارم حتمــا فرزندتــان را چنــد جلســه نــزد 
روان شــناس کــودک و نوجــوان ببریــد؛ چــرا کــه درمــان کــودکان دارای روش هــای 

خــاص خــود اســت.
ــکار  ــا اف ــد ت ــویق می کن ــودک را تش ــر، ک ــدا رفتاردرمانگ ــا، ابت ــن روش ه ــق ای  طب
ــا  ــد ت ــرح ده ــزء ش ــق و جزءبه ج ــور دقی ــه ط ــود را ب ــی خ ــای وسواس و آئین ه
ــد  ــگاه از او می پرس ــد. آن ــایی کن ــا را شناس ــن رفتاره ــدی ای ــزای کلی ــد اج او بتوان
ــا  ــت و آی ــروری نیس ــی اش ض ــای وسواس ــک از رفتاره ــدام ی ــام دادن ک ــه انج ک
ــر  ــش صرف نظ ــام آن بخ ــود، از انج ــرب ش ــران و مضط ــه نگ ــدون آنک ــد ب می توان

کنــد.
در ایــن مرحلــه درمانگــر، ضمــن پذیــرش حــاالت، افــکار و رفتــار کــودک، ســعی 
می کنــد بــه او بفهمانــد کــه هــر فــردی ممکــن اســت در مــواردی دچــار خشــکی 
 رفتــار و اشــتغاالت ذهنــی وسواســی شــود کــه بــه دالیــل نامفهومــی مــدام آن هــا 
ــکار  ــادی اف ــدود زی ــا ح ــه ت ــت ک ــن کار آن اس ــدف او از ای ــد. ه ــرار می کن را تک
وسواســی کــودک را متزلــزل کنــد تــا حــدی کــه رفته رفتــه بتوانــد گام هــای موثــری 

ــردارد.  ــا ب ــه رفتاره ــذف این گون ــرای ح ب
گــروه دیگــری از رفتاردرمانگــران کــه روش هــای خــود را بــر پایــه دیــدگاه شــناخت 
درمانــی اســتوار کرده انــد نیــز، بــرای درمــان اختــال وســواس در کــودکان ســعی 
می کننــد ابتــدا بــه کــودک بیاموزنــد کــه چگونــه می توانــد احساســات و افــکارش 
را دربــاره فکــر و عملــی کــه انجــام می دهــد، تغییــر دهــد؛ بــرای مثــال اگــر کودکــی 
ــد  ــد کــه دســت هایش را کثیــف کن وســواس دســت شســتن دارد، از او می خواهن
)مثــا گل آلــود، چــرب، خمیــری، ماســه ای و ...( و ســعی کنــد بــدون آنکــه چندیــن 
بــار دســت هایش را بشــوید بــه بــازی خــود ادامــه دهــد و فقــط در انتهــای بــازی 

دســتش را بشــوید.
ــت  ــر اس ــی مدنظ ــی و آلودگ ــاره کثیف ــودک درب ــرش ک ــر نگ ــن روش، تغیی  در ای
ــرای  ــازی ب ــیله ب ــی وس ــر نوع ــه خمی ــد ک ــود بقبوالن ــه خ ــد ب ــه او بتوان ــن ک و ای
ــن  ــدارد در حی ــی ن ــده و لزوم ــت ش ــتی درس ــواد بهداش ــه از م ــت ک ــودکان اس ک
خمیربــازی چندیــن بــار دســت هایش را بشــوید. روش هــای درمان رفتــاری، 
ــیوه  ــن ش ــوند، بهتری ــکل ش ــل مش ــر ح ــم درگی ــواده ه ــای خان ــه اعض ــی ک زمان

درمــان محســوب می شــود.

طبــق نظــر روان شناســان و متخصصــان علــوم رفتــاری، کودکانــی کــه بــرای درمــان 
 خــود از این گونــه شــیوه ها اســتفاده می کننــد، نیــاز بــه حمایــت، همــکاری 

و مشارکت تمام اعضای خانواده دارند. 
در حقیقــت، درصــد بهبــودی کــودک بــدون همراهــی خانــواده خیلــی کــم می شــود؛ 
ــی  ــا قــدری اضطــراب و نگران ــب ب ــاری اغل ــرا شــیوه های درمــان شــناختی رفت زی
تــوام هســتند کــه اگــر حمایــت روان شــناس، والدیــن و اعضــای خانــواده را همــراه 

نداشــته باشــد، درمــان و بهبــود کــودک را بــه تاخیــر می انــدازد.
 زمانــی کــه کودکــی دچــار مشــکل وســواس می شــود، اطرافیــان او بایــد بــه ایــن 

نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه کــودک گنــاه و تقصیــری نــدارد.
ــت او  ــر جه ــد از ه ــد، بای ــودک را داری ــودی ک ــان و بهب ــد درم ــما  قص ــی ش   وقت
 را مــورد حمایــت خــود قــرار دهیــد. شــما بایــد بتوانیــد کمتریــن بهبــودی کــودک 

را تشخیص دهید و او را مورد تشویق و حمایت خود قرار دهید. 
ــیار  ــاره آن هوش ــاس و درب ــوع حس ــن موض ــه ای ــد ب ــواده بای ــای خان ــام اعض تم
باشــند. آنــان بایــد تــا حــد امــکان شــرایط را بــرای کــودک آرام و عــادی نگــه دارنــد 
ــه ای  ــد. خان ــل کن ــر تحم ــان را راحت ت ــد مشــکات و ســختی های درم ــا او بتوان ت
ــا نگرانــی و  ــا ب ــه کــودک کمــک کنــد ت ــد ب پرتنــش و اضطــراب، هیــچ گاه نمی توان

ــد. ــه نمای ــری مقابل ــیوه های درمانگ ــی از ش ــویش ناش تش

انــدی روبیــن پــس از خلــق اندرویــد محبــوب، این بــار مســتقیم بــه ســراغ طراحــی 
گوشــی خارق العــاده ای رفتــه کــه مجهــز بــه هــوش مصنوعــی اســت.

انــدی روبیــن، یکــی از خالقــان سیســتم عامــل اندرویــد در حــال تاســیس شــرکت 
جدیــدی اســت و قصــد دارد گوشــی هوشــمند تــازه ای بســازد کــه از هــوش مصنوعــی 
بی ســابقه ای برخــوردار خواهــد بــود. ایــن گوشــی دارای بدنــه ســرامیکی و همین طــور 

نمایشــگر بســیار بزرگــی خواهــد بــود کــه کل بخــش جلــوی گوشــی را می پوشــاند.
 Essential ،شــرکت جدیــدی کــه روبیــن بــه همیــن منظــور تاســیس خواهــد کــرد
نــام دارد و تولیــد گوشــی هوشــمند مجهــز بــه هــوش مصنوعــی بــاال، تنهــا یکــی از 

ــود. ــد ب ــن شــرکت خواه ــای ای برنامه ه
بــا اســتفاده از ایــن گوشــی های دارای هــوش مصنوعــی می تــوان بســیاری از 
ــرل  ــی را کنت ــک و برق ــف الکترونی ــتگاه های مختل ــام داد و دس ــره را انج ــور روزم  ام

کرد.
 Essential لــوازم جدیــدی را بــرای اســتفاده در منــازل و هوشمندســازی آن هــا نیــز 

تولیــد خواهــد کــرد.

گوشــی یادشــده در اواســط ســال 2017 روانــه بــازار خواهــد شــد و مذاکــره بــا فاکــس 
کان بــرای تولیــد آن در جریــان اســت. 

گفتــه می شــود ایــن گوشــی دارای نمایشــگری بزرگ تــر از آیفــون 7 بــوده و از 
فنــاوری لمــس ســه بعــدی نیــز پشــتیبانی می کنــد تــا کاربــران بــا کــم و زیــاد کــردن 
میــزان فشــار بــه ســطح گوشــی بتواننــد دســتورات مختلفــی را بــه آن منتقــل کننــد.

گوشــی یادشــده بــه صــورت مــاژوالر طراحــی می شــود تــا کاربــران بتواننــد بخش هــا 
و اجــزای مختلــف آن را بــه راحتــی از یکدیگــر جــدا و ســپس بــه هــم متصــل کننــد. 

دوربیــن آن نیــز قابلیــت عکاســی و فیلمبــرداری 3۶0 درجــه را خواهــد داشــت.
ــادات  ــج ع ــه تدری ــت و ب ــوردار اس ــز برخ ــوزی نی ــت خودآم ــی از قابلی ــن گوش  ای
و ســایق و نیازهــای کاربــر خــود را درک می کنــد و خــود را بــا آن هــا تطبیــق خواهــد 

داد. 
روبیــن فعــا گروهــی 40 نفــره را بــرای ســاخت ایــن محصــوالت هوشــمند گــرد هــم 

آورده کــه عمدتــا کارمنــدان ســابق شــرکت های اپــل و آلفابــت هســتند.
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خالق اندروید، این بار مبدع یک گوشی با هوش مصنوعی


