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 یک مأمور نیروی انتظامی
 به شهادت رسید

 سرقت مسلحانه 
 از بانک مسکن 

در اصفهان
صفحه 7
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رهبر  و  امام  ایران،  مبارزات ملت  مهم ترین هدف 
سلطنتی  و  طاغوتی  نظام  فروریختن  ملت،  این  بزرگ 
جمهوری  نظام  استقرار  و  شاهنشاهی  وابسته  و  مستبد 
مهم ترین  از  یکی  مقدس،  هدف  این  بود.  اسالمی 
که در حوزه سیاست و  دستاوردهای انقالب اسالمی است 
حکومت قرار می گیرد. انقالب اسالمی به حکومت طاغوتی 
خواست  به  و  داد  پایان  ایران  در  ساله   2500 سلطنتی   و 
و اراده و رای مردم، نظام مردم ساالری دینی را با عنوان 
برپا  مردم  درصد   99/98 رای  با  و  اسالمی«  »جمهوری 
کرد. با برپایی نظام مردم ساالری دینی، دست سلطه گران 
کمان بیرونی قطع و ایران اسالمی به استقالل  مستکبر و حا
در  مردم  نگهداشتن  با  همچنین  یافت؛  دست  سیاسی 
صحنه، آزادی های آنان و عزت ملی حاصل شد. با انقالب 

اسالمی، مسئوالن با رای مردم به قدرت...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
با 50 امضا کلید خورد   صفحه 2

  حمایت از قهرمانان و نام آوران 
فراموش نشود   صفحه 6
  از هر 5 ازدواج در یزد

یکی به طالق منجر می شود   صفحه 7
 وزیر به حاشیه سازان تودهنی بزند  

صفحه 6

ویژه های امروز

اخبار روز
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 نگاهی به فیلم »خوب، بد، جلف« 
ساخته پیمان قاسم خانی

 خوب، خوشایند 
و خوش ساخت

صفحه 5

کمیسیون امنیت  ملی   سخنگوی 
و سیاست  خارجی مجلس:

 | ایران درباره توان موشکی
کشوری  و دفاعی خود با هیچ 

کره نمی کند   صفحه 2 مذا

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

| باید ساالنه ۱۰ درصد بافت 
فرسوده شهری نوسازی شود   

صفحه 4

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

| مسلمانی در دیار ترامپ   
صفحه 7

سالمت روانی ترامپ باید بررسی شود
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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 اشتغال زنان نشان دهنده 

توسعه یافتگی جامعه است
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یک می گوییم ن بهار آزادی را ت�ب
یس ونهم�ی

کالیفرنیا: دستاوردهای معجزه قرننماینده 
از دیدگاه امام خمینی قدس سره)2(

آگهی مناقصه 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه تجهیزات و اجرای 
تغییرات و تبدیل اکونوپک به پکیج یونیت به همراه کانال کشی مربوطه جهت بازار روز کوثر ده واقع در اتوبان شهید اردستانی، 
ابتدای شیخ طوسی دوم به مبلغ تقریبی 1.500.000.000 ریال را بر اساس آیتم عملیات از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/11/11 تا پایان وقت اداری مورخه 1395/11/21 با ارائه معرفی نامه 
معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل 
خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی اقدام 
به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک 

شهر شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. تلفن تماس: 4- 32683601
1- شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه را داشته باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 11.000.000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است. 
3- مدت اجراء:  75 روز می باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14:30 مورخه 1395/11/23 می باشد. 
5- پیشنهادات در تاریخ 1395/11/23 بازگشایی می شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

نوبت دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان

)آگهی تجدید مزایده(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1478مورخ 95/8/19شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش واحدهای تجاری در محله شهید مفتح )C5( پالکهای 505 و 501/1 از طریق مزایده 
عمومی و بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط 
و دریافت اسناد مزایده تا روز پنج شنبه تاریخ 95/12/5 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت اول

نوبت اول

عباس  مرادی - شهردارفوالدشهر 

))آگهی تجدیدمزایده((

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از یک واحد تجاری واقع در 
محله A4 بازار سپاهان )طبقه فوقانی( اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 95/12/5 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.

کنیم نفوذ، جدی است و باید آن را باور 
گفت: نظام غرب درصدد نفوذ است؛  رئیس قوه قضائیه 

که انقالب را از طریق نفوذ   اینکه در فکر این هستند 
 بازدارند، برای ما روشن است؛ اما متاسفانه عده ای 

باور ندارند...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــیون   ــخنگوی کمیس ــینی، س ــین نقوی حس سیدحس
مجلــس  خارجــی  سیاســت   و  ملــی  امنیــت  
ــر وزارت  ــه اقــدام اخی ــا اشــاره ب شــورای اســامی، ب
ــرکت  ــد ش ــام چن ــزودن ن ــکا در اف ــه داری آمری خزان
ــد  ــای ض ــت تحریم ه ــه فهرس ــی ب ــی و خارج ایران
ــی  ــورهای غرب ــای کش ــت ادع ــت: واقعی ــی گف ایران
ایــران  موشــکی  بحــث  در  آمریکایی هــا  به ویــژه 
در ایــن اســت کــه آن هــا نمی تواننــد در اجــرای 
ــن  ــد؛ بنابرای ــراد و اشــکالی بگیرن ــران ای برجــام از ای
ــوری  ــه جمه ــد علی ــای جدی ــال طــرح ادعاه ــه دنب ب

ــتند. ــران هس ــامی ای اس
وی بیــان کــرد: آمریــکا بــه دنبــال فضاســازی علیــه 
ایــران در حــوزه موشــکی اســت تــا بــا غبارآلــود کردن 
فضــا، ایــن مســائل را بــه نقــض برجــام مرتبــط کنــد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه قــدرت موشــکی جمهــوری 
اســامی یــک موضــوع داخلــی محســوب می شــود. 
بــه هیــچ  اجــازه دخالــت  داد:  ادامــه  حســینی 
ــورمان را   ــکی کش ــی و موش ــوزه دفاع ــوری در ح کش

. هیــم نمی د
 نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس بــا تاکیــد 
بــا  می کننــد  تــاش  آمریکایی هــا  اینکــه  بــر 
جنجال آفرینــی و فضاســازی، ایــران را بــه پــای میــز 
مذاکــره بکشــانند، افــزود: جمهــوری اســامی ایــران 

ــی  ــه در حــوزه موشــکی، دفاع ــرده ک ــام ک ــا اع  باره
و نظامی با هیـچ کشـوری مذاکره نمـی کنـد.

ســخنگوی کمیســیون امنیــت  ملــی مجلــس بــا 
تاکیــد بــر اینکــه توســعه موشــکی ایــران یــک 
اســاس  بــر  اســت، گفــت:  دفاعــی  اســتراتژی 
ــتار  ــاح های کش ــری، س ــم رهب ــام معظ ــوای مق فت
ــیمیایی  ــی و ش ــته ای، میکروب ــم از هس ــی اع جمع
در اســتراتژی دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران 

جایگاهــی نــدارد.
وزارت خزانــه داری آمریــکا پایــان هفتــه گذشــته 
اعمــال تحریم هــای جدیــد علیــه 13 شــخصیت 
ــران  ــا ای ــط ب  حقیقــی و 12 شــخصیت حقوقــی مرتب
را بــه بهانــه آزمایــش موشــکی اخیــر کشــورمان 

ــنیم ــرد. تس ــام ک اع

علــی ادیانــی راد، نماینــده مــردم قائمشــهر در مجلــس 
شــورای اســامی، از کلیــد خــوردن اســتیضاح محمــود 
و گفــت:  داد  خبــر  جهــاد کشــاورزی،  وزیــر  حجتــی، 
ــا  ــش از 50 امض ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــتیضاح وزی اس
مجلــس  هیئت رئیســه  تقدیــم  بهمــن(   24( یکشــنبه 

. د می شــو
 محورهــای طــرح اســتیضاح محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، کــه بــه امضــای بیــش از 50 نماینــده رســیده بــه 

شــرح زیــر اســت:
1- بعضــی از مــواد منــدرج در قانــون برنامــه پنجــم توســعه 
کل کشــور از ســوی مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی اجــرا 
نشــده و بــه تعبیــری وزارت کشــاورزی احــکام تکلیفــی در 
چارچــوب برنامــه پنجــم توســعه کل کشــور را انجــام نــداده 

اســت.
و  وزارتخانــه  در  ســوء مدیریت  یــا  ضعــف  وجــود   -2
ــه؛  ــازمان های تابع ــرکت ها و س ــف، ش ــای مختل معاونت ه
از جملــه ســوء مدیریت در ســازمان امــور اراضــی کشــاورزی 

و همچنیــن در موسســه سرم ســازی رازی کــرج.
3- بــر اســاس مســتندات موجــود، در فرآینــد کاری و 
مدیــر  انتصــاب  در شــرکت هایی کــه  هزینه کــرد  نــوع 
ــر  ــای وزی ــا امض ــا ب ــره آن ه ــای هیئت مدی ــل و اعض عام
ــه  ــاز ب ــه نی ــود دارد ک ــام وج ــت، ابه ــاورزی اس ــاد کش جه

اســت. شفاف ســازی 

ــران  ــود مدی ــا وج 4- ب
وزارت  درون  در  کاردان 
کشــاورزی،  جهــاد 
وزارتخانــه بــه طــور جالب 
توجهــی از بازنشســتگان 

می کنــد. اســتفاده 
جالــب  بخــش   -5
برنامــه  از  توجهــی 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه وزی
کــه هنــگام اخــذ رای 
عنــوان کــرده  اعتمــاد 

اســت. نشــده  محقــق  بــود، 
6- کم توجهــی بــه کشــاورزان و همچنیــن محصــوالت 

کشــاورزی از ســوی مســئوالن وزارت کشــاورزی
ــم  ــف مه ــه یکــی از وظای ــازار ک ــم ب 7- ســوء تدبیر در تنظی

ــاد کشــاورزی اســت. وزارت جه
8- نابســامانی در واردات دام و طیــور بــه کشــور کــه منجــر 
ــا از بیــن رفتــن اراده و همچنیــن بی انگیــزه  ــه تضعیــف ی ب
شــدن دامــداران و اشــخاصی کــه در عرصه صنعــت دامداری 

در کشــور فعــال هســتند، شــده اســت.
ــاق  ــه اتف ــی محصــوالت از کشــاورزان  ک ــد تضمین 9- خری
ــده  ــل ش ــف عم ــیار ضعی ــه بس ــن زمین ــا در ای ــاده ی نیفت

ــنیم ــت. تس اس

یکــی از اعضــای مجلــس نماینــدگان آمریــکا از 
ــپ  ــد ترام ــی دونال ــامت روان ــا، س ــت کالیفرنی ایال
رئیس جمهــور ایــن کشــور را زیــر ســؤال بــرده 

ــت. اس
بــر  ترامــپ  تأکیــد  بــه  اشــاره  بــا  لیــو  تــد   
فرمــان  به ویــژه  خــود،  جنجالــی  سیاســت های 
ــی  ــامت روان ــت س ــه اس ــی اش، گفت ــد مهاجرت ض

شــود. بررســی  وی 
دربــاره  خــود  توئیتــر  صفحــه  در  شــنبه  روز  او 
ســامت روانــی ترامــپ ابــراز تردیــد کــرد و نوشــت: 
ــپ  ــد ترام ــر، دونال ــته در توئیت ــاعت گذش در 24 س
ــار  ــودی و اخب ــرگ و ناب ــاره »م ــات درب ــه مزخرف ب
کــذب« ادامــه داده اســت. آیــا نبایــد از وی تســت 

ــت؟ ــی گرف ــامت روان س
ــم  ــود از تصمی ــر خ ــام توئیت ــن در پی ــو همچنی لی
دادگاه فــدرال آمریــکا در لغــو ممنوعیــت ســفر 
ــتقبال  ــور اس ــت کش ــن هف ــد از ای ــدگان روادی دارن

ــرد. ک
ترامــپ در نخســتین روزهای ریاســت جمهوری خود 
ــع  ــرای من ــز ب ــای جنجال برانگی ــای حکم ه ــا امض ب
 موقــت ورود اتبــاع هفــت کشــور مســلمان بــه آمریکا
بــا انتقــاد گســترده داخلــی و خارجــی مواجــه شــده 

ست. ا

شــدید  حملــه  از  همچنیــن  نماینــده کالیفرنیــا 
ــاد  ــکا انتق ــز آمری ــه نیویورک تایم ــه روزنام ــپ ب ترام
»پوشــش  بــه  را  نیویورک تایمــز  ترامــپ  کــرد. 
ــا کســب  ــاط او ب ــار درخصــوص ارتب  نادرســت« اخب

و کارش متهم کرده بود.
تــداوم  دربــاره  گزارشــی  اخیــرا  نیویورک تایمــز 
ارتبــاط ترامــپ بــا شــرکت های خــود پــس از 
نوشــت:  و  کــرد  منتشــر  ســفید،  بــه کاخ  ورود 
ــا وجــود آنکــه اداره  ــکا ب ــد آمری ــور جدی رئیس جمه
امــور شــرکت هایش را بــه دو پســرش واگــذار کــرده 
ــان دارایی هــای خــود  ــان گــزارش ســود و زی همچن
ــد. ــر می کن ــار نظ ــا اظه ــاره آن ه ــت و درب را دریاف

ترامــپ روز شــنبه در صفحــه کاربــری توئیتــر خــود 
ــت  ــه عل ــه ب ــم اینک ــه  رغ ــز ب ــت: نیویورک تایم نوش
در  وی  مبــارزات  از  نادرســت  خبــری  پوشــش 
تبلیغــات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری آمریــکا 
عذرخواهــی کــرده اســت، همچنــان مســیر را اشــتباه 

ــی رود.  م
ــپ  ــت ترام ــوم نیس ــه معل ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــن  ــه ای ــرا ک ــاره دارد؛ چ ــی اش ــدام عذرخواه ــه ک ب
ــی  ــپ ط ــری از ترام ــش خب ــاره پوش ــه درب روزنام
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب رقابت ه
پیــام عذرخواهــی منتشــر نکــرده اســت. خبرآنایــن

در  ســخنانی  طــی  غیب پــرور  غامحســین  ســردار 
دانشــگاه ها  بســیج کارکنــان  فرماندهــان   همایــش 
و مراکــز آمــوزش عالــی، ضمــن گرامیداشــت فرارســیدن 
روزهــای پیــروزی انقــاب اســامی اظهــار کــرد: در قــرون  
گذشــته هزینــه بســیاری شــد کــه مــردم بپذیرنــد دیــن 
ــدارد؛  ــه را ن ــردن و اداره جامع ــت ک ــوان حکوم ــدا، ت خ
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــی می توان ــه خوب ــی ب ــر لیبرال تفک

دهــد تــا دیــن در مســاجد و کلیســاها محــدود شــود.
غیب پــرور رخ دادن انقــاب اســامی را نتیجــه روی آوردن 
ــامی،  ــاب اس ــت: انق ــت و گف ــن دانس ــه دی ــردم ب م
ســرمایه اندکــی نیســت و بــه همیــن دلیــل دشــمن نیــز 
از همــان روز اولــی کــه انقــاب رخ داد، کوشــید بــا تهدید، 
تطمیــع و تحقیــر بــا مــا برخــورد کنــد و وقتــی دیــد کــه 
ــاب  ــه انق ــی را علی ــگ تحمیل ــرد جن ــه ای نمی گی نتیج

اســامی بــه راه انداخــت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتضعفین ب ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
اینکــه مــا نبایــد جنایــات دشــمن را در طــول دوران 
جنــگ از خاطــر ببریــم، اظهــار کــرد: بــا آن جنایاتــی کــه 
ــد  ــروز بای ــا ام ــا م ــی رخ داد، آی ــگ تحمیل در دوران جن
بــه آمریــکا لبخنــد بزنیــم؟ اف و نفریــن بــر کســانی کــه 
ــه او لبخنــد  ایــن اقدامــات آمریــکا را دیده انــد و حــاال ب

می زننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنی آمریــکا بــا ایــران هرگــز 

ذره ای کــم نشــده، اظهــار کــرد: الزم نیســت عــده ای 
ــه  ــازه ب ــور ت ــرا رئیس جمه ــه چ ــوند ک ــاتی ش احساس
ــه کشــورش راه نمی دهــد  ــا را ب ــکا م  دوران رســیده آمری
و برایمــان ویــزا صــادر نمی کنــد. کجــای ایــن کار تعجــب 
ــران  ــا ای ــکا ب ــور آمری ــک از روســای جمه ــدام ی دارد؟ ک
ــی اصــا اهمیــت  ــد؟ چنیــن کارهای ــار کرده ان خــوب رفت

نــدارد.
ــه  ــان اینک ــا بی رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب
ــرد:  ــار ک ــدارد، اظه ــبی ن ــت مناس ــران وضعی ــاد ای اقتص
مــا اقتصــاد مریضــی داریــم؛ رهبــری چقــدر بایــد ایــن 
موضــوع را فریــاد بزنــد؟ چــرا هیــچ کاری صــورت 
ــی  ــن معضــل درســت نمی شــود؛ در حال ــرد و ای نمی گی
 کــه کشــورمان دارای منابــع طبیعــی فــراوان اســت 
و می تــوان ایــن معضــات را حــل کــرد. البتــه حــل ایــن 
ــود  ــام می ش ــیجی انج ــه بس ــا روحی ــط ب ــات فق معض
ــردم  ــه م ــیدن ب ــد بخش ــی امی ــودن، یعن ــیجی ب  و بس
ــت  ــودن و ژس ــی ب ــه امنیت ــا؛ ن ــایی از کار آن ه و گره گش

نظامــی گرفتــن.
ــار  ــان اظه رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در پای
کــرد: مــا حــق نداریــم ذره ای از ارزش هــای امــام 
ــاه  ــم و از آن کوت ــار بگذاری ــاب را کن ــری و انق )ره(، رهب
بیاییــم؛ چــرا کــه دشــمن نیــز بــه انــدازه ســر ســوزنی از 

ــنا ــت. ایس ــرده اس ــم نک ــا ک ــا م ــمنی اش ب دش

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس:

ایراندربارهتوانموشکیودفاعیخودباهیچکشوریمذاکرهنمیکند

استیضاحوزیرجهادکشاورزیبا۵۰امضاکلیدخورد

نماینده کالیفرنیا:

سالمتروانیترامپبایدبررسیشود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

اقتصادکشوربیماراست
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ادامه از صفحه یک: 
ــاب و  ــظ انق ــرای حف ــی ب ــای مردم ــیدند و نهاده رس

پیشــبرد آرمان هــای آن تأســیس شــد. 
ایــن دســتاوردهای ارزشــمند در کام حضــرت امــام)ره( 
ــت؛ از  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــا عبارت های ب
ــاد  ــت زی ــن نهض ــرکات ای ــد: ب ــه فرمودن ــه اینک جمل
بــزرگ  بــرکات، شکســتن ســد  بزرگ تریــن  بــود. 
 شاهنشــاهی و رانــدن دزدهــا و چپاولگــران از مملکــت 
و قطــع ایــادی شــرک و نفــاق و قطــع ایــادی چپاولگران 
ــا  ــه م ــه ب ــود ک ــی ب ــا برکات ــود. این ه ــواران ب و نفتخ
ان شــاءهللا کــه  امیــدوارم  اســت.  رســیده   تاکنــون 
ــم اال رفتــن  ــدا نکــرده بودی مــا اگــر هیــچ پیــروزی پی
ایــن طایفــه، ایــن سلســله، کافــی بــود برایمــان. 

)صحیفــه نــور، ج 5، ص 40(
مــا در ایــن انقــاب پیروزی هــای فــوق تصــور داشــتیم 
ــل  ــروزی تحوی ــن پی ــاد. بزرگ تری ــای زی و مظلومیت ه
یــک رژیــم دو هــزار و پانصــد ســاله مســتکبر و ســتمگر 
بــه یــک رژیــم اســامی کــه در راه اســامی می  خواهــد 
قــدم بــردارد و ان شــاءهللا بــردارد. )صحیفــه نــور، ج 13 

ص 34(
نتیجــه  را  اســامی  انقــاب  دســتاوردهای  امــام 
همراهــی و همگامــی مــردم و دولــت معرفــی می کننــد 
بعضــی  می کنــم کــه  مــن گمــان  می فرماینــد:  و 
ــد  ــدا ش ــران پی ــاب در ای ــد از انق ــه بع ــی ک از تحوالت
ایــن تحــوالت بــود کــه مــا را بــه مســائلی کــه تاکنــون 
ــوالت ــه از تح ــن جمل ــت و م ــانده اس ــیده ایم، رس  رس

ــاید  ــن ش ــت؛ ای ــت اس ــا دول ــت ب ــی مل ــن هماهنگ ای
ــور، ج 15 ــه ن ــد. )صحیف ــوالت باش ــایر تح  در رأس س

ص 214(
قــوی  ایمــان  برکــت  بــه  اســامی  ایــران   امــروز 
ــار  ــه در اقش ــی ک ــول عظیم ــام و تح ــه اس ــد ب و تعه
ــه حاصــل شــده اســت، دســت شــرق و غــرب   مختلف
و انگل هــای منحــرف را از کشــور خــود کوتــاه و بــه 
ــی  ــن دخالت ــی اجــازه نمی دهــد کوچک تری ــچ قدرت هی
 در کشــور اســامی ایــران نماینــد. )صحیفــه نــور، ج 19

ص 203(
ــی  ــه ملت ــت ک ــزرگ اس ــم و ب ــتاوردی مه ــن دس و ای
بعــد از قرن هــا اســارت و تحقیــر و بعــد از اینکــه ده هــا 
ــاد  ــگ و اقتص ــی فرهن ــش و حت ــع و ثروت ــال مناب  س
ــود  ــا ب ــدان دنی ــب و قدرتمن ــت اجان ــش دس و حکومت
ــت  ــود سرنوش ــد و خ ــاقط کن ــا را س ــم و آن ه ــد عل ق

ــد: ــذا می فرماین ــرد؛ ل ــت گی ــه دس ــود را ب خ
امــروز اگــر رئیس جمهــور آمریــکا بیایــد اینجــا بخواهــد 
بــه یــک نفــر از کارمندهــای  - اداره - دولــت - مــا یــک 
ــور  ــد، یــک ســیلی می خــورد. )صحیفــه ن درشــتی بکن

ج 18، ص 53( 
ــال 57  ــکا از س ــت آمری ــار گف ــا افتخ ــد ب ــه بای و البت
ــورده و درد آن  ــیلی خ ــت س ــن مل ــا از ای ــون باره تاکن
 ســیلی ها، او را بــه تــاش واداشــته کــه ســیلی ها 
را کــم کنــد؛ امــا دوره قلــدری او گذشــته و بایــد قبــول 
کنــد کــه ســرجایش بنشــیند و بــا ملــت ایــران و بلکــه 

مســلمانان و محرومــان کار نداشــته باشــد. 
نکتــه دیگــر از دســتاوردهای مهــم، آزادی اســت که امام 
ــن آزادی  ــد: ای ــاره می فرماین ــه آن اش ــره ب ــدس س ق
کــه االن بــرای ملــت مــا هســت، بــرای زن بــرای مــرد 
ــن آزادی، آزادی  ــا، ای ــرای چیزه ــنده ها، ب ــرای نویس ب
ــع شــما  ــه نف ــور ب ــن ام ــه ای ــوری ک ــه ام اســت در کلی
هســت. شــما آزادیــد برویــد بیــرون مطالــب خودتــان 
را بگوییــد انتقــاد از دولــت بکنیــد، انتقــاد از هــر کــس 
کــه پایــش را کــج گذاشــت بکنیــد، هیچ کســی نیســت 
ــور، ج 9، ص  ــه ن ــرا؟ )صحیف ــد چ ــما بگوی ــه ش ــه ب ک
234( بایــد ایــن واقعیــت را قــدر دانســت. امــروز هــر 
کســی می توانــد هــر نــوع انتقــادی را بیــان کنــد؛ گرچــه 
ــه  ــد و منصفان ــت آداب نق ــر رعای ــا ب ــی م ــگ دین فرهن
ــان  ــل بی ــا اص ــد دارد، ام ــم تاکی ــظ حرائ ــودن و حف ب
ــروری  ــکات ض ــور از ن ــاح ام ــتای اص ــق در راس حقای
ــوان ادعــا کــرد آزادتریــن کشــور در  اســت. امــروز می ت
نقــل و نقــد منصفانــه و صادقانــه ایــران اســت؛ گرچــه 
ــای  ــا ترس ه ــا ی ــت از روی خودخواهی ه ــن اس ممک
کاذب، برخــی مدیــران از بیــان حقایــق خوششــان 
ــل  ــه دلی ــانه ب ــک رس ــرای ی ــکاتی را ب ــد و مش نیای
ــا اصــل نظــام  ــد؛ ام ــه وجــود آورن ــردن ب ــکاری نک  هم
و قوانیــن موجــود بــر ســعه صــدر در مقابــل نقد اســتوار 
ــده  ــوح دی ــه وض ــار ب ــن رفت ــز ای ــل نی ــت و در عم اس
ــه  ــه الزم اســت ســعه صــدر نظــام ب شــده اســت؛ البت
ــل  ــتانه تحم ــان آس ــد و آن ــرایت کن ــز س ــئوالن نی مس
ــا  ــد ت ــش دهن ــا افزای ــدن واقعیت ه ــرای دی ــود را ب خ
ــب  ــق مطل ــده و ح ــش ش ــر از پی ــیر هموارت ــن مس ای
ــت  ــدس اس ــرع مق ــن و ش ــب قوانی ــه آزادی در قال ک

ــود. ادا ش
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 یکــی از کلمه هایــی کــه در قــرآن بســیار بــه کار رفتــه 
و در واقــع از کلمه هــای کلیــدی قــرآن محســوب 

ــت. ــاس اس ــود، ن می ش
ــات  ــه در آی ــای مــردم 368 مرتب ــه معن  ایــن کلمــه ب
مختلــف ذکــر شــده؛ خــدای متعــال در بعضــی 
ــرار داده  ــاب ق ــردم( را خط ــاس )م ــود ن ــات خ از آی
 کــه ایــن حکایــت از نقــش کلیــدی مــردم در اســام 

و حکومت الهی دارد. 
ــر  ــه احیاگ ــره ک ــدس س ــی ق ــام خمین ــرت ام حض
ــار و  ــردم اعتب ــرای م ــز، ب ــت نی ــی اس ــگ قرآن فرهن
ارزش خــاص قائــل اســت و آن هــا را صاحــب نقــش 

اصلــی می داننــد.
ــدگاه امــام  ــگاه و نقــش مــردم در فرهنــگ و دی  جای
خمینــی)ره(، از امــوری اســت کــه جــزو مســائل 
ــی  ــائل اجتماع ــاره مس ــان درب ــر ایش ــه ای تفک ریش

ــرار دارد. ق
ــی در  ــه زیاده گوی ــه شــعار اســت و ن ــن موضــوع ن  ای
ســخن؛ بلکــه حقیقتــی اســت کــه امــام)ره( در عرصــه 
زندگــی و حرکــت اجتماعــی خــود، بارهــا بــر آن تاکیــد 
ــئولیت های  ــده دار مس ــه عه ــانی ک ــه کس ــد و ب کردن
حکومتــی بودنــد، یــاد آور می شــدند تــا هرگــز از 
ــک  ــدگاری ی ــان در مان ــش آن ــردم و نق ــدی م توانمن
ــه  ــه و صمیمان نظــام غافــل نشــوند و تعاملــی صادقان

ــوده مــردم داشــته باشــند. ــا ت ب
 بــاور امــام)ره( نســبت بــه مــردم در تثبیــت حکومــت 
ــز از روی  ــود و هرگ ــی ب ــی و اصول ــاور حقیق ــک ب ی
ــد. ــام نمی ش ــاد اع ــن اعتق ــری ای ــت و ظاه مصلح

مــردم نیــز در مقابــل ایــن احســاس پــاک و بی شــائبه 
ــد.  ــخ می دادن ــت پاس ــق ورزی و عقانی ــا عش را ب

ــژه  ــی)ره(، به وی ــام خمین ــردم و ام ــل و رابطــه م تعام
در دوران پــس از انقــاب اســامی تــا آخریــن لحظــه 
ــاد  ــه ی ــی و ب ــع طای ــی از مقاط ــان، یک ــی ایش زندگ

ــی آن اســت.  ــوع دین ــی حکومــت از ن ماندن
امــام)ره( بــه خوبــی بــه ایــن مطلــب توجــه داشــتند 
و توجــه می دادنــد کــه حضــور مــردم و احســاس 
مســئولیت آن هــا پشــتوانه محکــم و مهمــی اســت کــه 
ــه  ــد حــوادث بیم ــاب اســامی را از گزن ــد انق می توان

کنــد.
اصــل اعتمــاد و باورداشــت مــردم در یــک نظــام 
سیاســی در صورتــی می توانــد ضمانــت مانــدگاری 
داشــته باشــد کــه از یــک پشــتوانه قدرتمنــد مردمــی 

ــد.  ــوردار باش برخ
انقابــی  روزی کــه حرکــت  از  امــام خمینــی)ره( 
مخاطبــان  همــواره  کردنــد،  آغــاز  را  خویــش 
اصلــی را در هنگامــه بحران هــا و افــت و خیزهــای 
راز  و  بــود  داده  قــرار  مــردم  سیاســی اجتماعی، 
عنــوان حکومــت مردمــی و حاکمیــت بــر قلب هــا 
 در نهضــت امــام خمینــی)ره( در همیــن نکتــه نهفتــه 

است.
اهــداف  پیشــبرد  مســیر  در  هیــچ گاه  امــام)ره(   
ــی  ــای سیاس ــا و جناح ه ــه گروه ه ــل ب ــت متوس نهض
نمی شــدند؛ بلکــه در بســتر انقــاب اســامی بــه همــه 
آن هــا توصیــه می کــرد اگــر می خواهیــد بــه ایــن 
ــوس  ــه اقیان ــد ب ــد، بای ــد و بمانی ــت کنی ــردم خدم م

ــد. ــران بپیوندی ــلمان ای ــت مس مل
ــاور کــرده بودنــد و   امــام)ره( بــه حقیقــت مــردم را ب
بــه حمایــت و دلدادگــی آنــان نســبت بــه ارزش هــای 

دینــی، اعتقــادی راســخ داشــتند. 
ایشــان بــه ایــن نکتــه واقــف شــده بودنــد کــه اگــر بــا 
مــردم صادقانــه ســخن گفتــه شــود و صمیمانــه بــرای 
ــگ  ــخت و تن ــل س ــا در مراح ــود، حتم ــا کار ش آن ه
بــه یــاری حکومــت قیــام خواهنــد کــرد؛ آنچنانکــه در 
انقــاب اســامی ایــن حقیقــت را بــه تمــام جهانیــان 

ــانده اند.  ــات رس ــه اثب ب
بــه ایــن ســخن امــام)ره( دقــت کنیــد: »مــا در 
ــی  ــت؛ ملت ــه مل ــویم ب ــل بش ــد متوس ــکات بای مش
ــوده  ــداکاری ب ــک و ف ــرای کم ــا ب ــدهللا مهی ــه بحم  ک
ــی  ــدهللا مراحل ــت بحم ــداکاری مل ــا ف ــتند. ب  و هس
 را کــه بســیار اهمیــت داشــت، پشــت ســر گذاشــتیم 

و موانع مرتفع شد.« 
زمامــداری  در  خمینــی)ره(  امــام  شــیوه  و  روش 
پیامبــر)ص(  ســنت  از  برگرفتــه  حکومــت کــه   و 
و حکومــت علــوی بــود، بــر اســاس احتــرام بــه 
ــی ــام حکومت ــی نظ ــان اصل ــوان حامی ــه عن ــردم ب  م

 پی ریــزی شــد و ایشــان از همــان آغــاز پیــروزی 
ــبت های گوناگــون بــر  ــی پیــش از آن و مناس و حت
انتخابــات  برگــزاری  و  آرای عمومــی  بــه   مراجعــه 

تأکید کردند. 
ــد:  ــاب قــدرت و نقــش مــردم می گوی امــام )ره( در ب
ــن  ــی باشــند، ای ــک حکومت ــردم پشــتیبان ی ــر م »اگ
حکومــت ســقوط نــدارد. کاری نکنیــد کــه مــردم 
ــما  ــا ش ــردم ب ــه م ــد ک ــند؛ کاری بکنی ــما بترس از ش

ــد.«  ــت کنن صحب
ــه  ــه مســئوالن ب ــه جــدی داشــتند ک ــام)ره( توصی ام
گونــه ای عمــل کننــد کــه حضــور مــردم در صحنه هــای 
ــون  ــود؛ چ ــه دار نش ــی خدش ــف اجتماعی سیاس مختل
یعنــی  شــده؛  شــروع  بــزرگ  بودنــد کار  معتقــد 
ــه  ــزرگ ب ــن پشــتوانه ب ــدون ای ــوری اســامی، ب جمه

ــید. ــد رس ــه نخواه نتیج
بــر  اختــاف  از  را  امــور  مســئوالن  رو  ایــن  از   
مــردم  بــرای  خدمــت  بــه  و  می داشــتند  حــذر 

. نــد ند ا می خو فرا
 ایــن جملــه امــام)ره( قابــل تأمــل اســت: »آن 
ــن اســت  ــا الزم اســت، ای ــه م ــرای هم ــه ب ــزی ک چی

ــم.«  ــگاه داری ــه ن ــردم را در صحن ــه م ک
ــی  ــت هللا العظم ــرت آی ــری، حض ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــی)ره( ب ــام خمین ــاور ام ــن ب ــاب ای ــه ای، در ب خامن
مــردم می گویــد: کمتــر کســی را دیــده ام کــه بــه قــدر 
ــاس  ــق دل احس ــردم از عم ــه م ــبت ب ــام)ره( نس ام
محبــت و اعتمــاد کنــد. او بــه شــجاعت، ایمــان، وفــا و 

ــاور داشــت. حضــور مــردم ب

خبر کوتاه 

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

باصدورروادیدبرایتیمملیکشتی

آمریکاموافقتشد
ســخنگوی وزارت خارجــه از موافقــت بــا صــدور 
ــر  ــکا خب ــتی آمری ــی کش ــم مل ــرای تی ــد ب  روادی

داد.
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان، اعــام کــرد: بــا توجــه بــه توقــف 
ــه ورود  ــز علی ــای تبعیض آمی ــرای محدودیت ه اج
ــم  ــر اســاس حک ــکا ب ــه آمری ــی ب شــهروندان ایران
قاضــی فــدرال آمریــکا و بــا عنایــت بــه درخواســت 
رئیــس فدراســیون کشــتی جمهــوری اســامی 
 ایــران و رئیــس فدراســیون بین المللــی کُشــتی

ــه  ــکا ب ــم کشــتی آمری ــرای تی ــد ب ــا صــدور روادی ب
منظــور شــرکت در مســابقات جــام جهانــی کشــتی 

در کرمانشــاه موافقــت شــد. ایســنا

ــدد  ــرب درص ــام غ ــت: نظ ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
نفــوذ اســت؛ اینکــه در فکــر ایــن هســتند کــه انقــاب 
را از طریــق نفــوذ بــاز دارنــد، بــرای مــا روشــن اســت؛ 

ــد.  ــاور ندارن امــا متاســفانه عــده ای ب
ــن همایــش  ــی در اولی ــی  الریجان آیــت هللا صــادق آمل
ملــی نظــام ســلطه و جریــان نفــوذ کــه در مرکــز 
ضمــن  شــد،  برگــزار  صداوســیما  همایش هــای 
گرامیداشــت فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر و تبریــک 
فرارســیدن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی اظهــار 
کــرد: بحــث نفــوذ جــدی اســت. برجســته کــردن ایــن 
ــاوری  ــه ب ــد ب ــا بای ــت. م ــم اس ــان مه ــئله در زم مس
دربــاره بحــث نفــوذ برســیم و آن را در ســطوح مختلــف 
مطــرح کنیــم؛ بــه دلیــل اهمیــت زیــاد مســئله و 

ــه دارد. ــی ک نتایج
وی بیــان کــرد: مســئله مهــم، بحــث بــاور ایــن 
پدیــده اســت. تردیــدی وجــود نــدارد کــه ایــن پدیــده  
ــت.  ــوذ اس ــن نف ــدد ای ــرب درص ــام غ ــت و نظ  هس
ــاب را از  ــه انق ــتند ک ــن هس ــر ای ــا در فک ــه آن ه اینک
طریــق نفــوذ بــاز بدارنــد، بــرای مــا روشــن اســت؛ امــا 

متاســفانه عــده ای بــاور ندارنــد و مطــرح می کننــد کــه 
آیــا واقعیــت اســت یــا تشــکیک. رئیــس قــوه قضائیه 
افــزود: اولیــن وظیفــه مــا ایــن اســت کــه نفــوذ را بــاور 
ــف  ــاری مختل ــوذ مج ــه نف ــت ک ــی اس ــم و طبیع کنی
ــم.  ــی و سیاســی و اقتصــادی داری ــوذ فرهنگ دارد؛ نف
ــه  ــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا نظــام ســلطه ب وی ب
دنبــال نفــوذ اســت، گفــت: جمهــوری اســامی امــروز 
ــدرت  ــه شــده و ق ــزرگ در منطق ــی ب ــه قدرت ــل ب تبدی
 نظامــی دارد؛ امــا نظــام ســلطه در مســئله نفــوذ
ایــن  مســئله اش  فقــط  دارد؛  مهم تــری  انگیــزه 
ــه  ــدرت اول منطق ــامی ق ــوری اس ــه جمه ــت ک نیس
 اســت. جمهــوری اســامی، یــک نظــام منســجم 
ــث از  ــری دارد و منبع ــام فک ــوده و نظ ــذار ب و تاثیرگ
ــون اساســی کشــورمان  ــدی اســت. در قان ــگاه توحی ن
ــن  ــل دوم آن ای ــت، اص ــور اس ــی کش ــاق مل ــه میث ک
ــده  ــکیل ش ــد تش ــه توحی ــر پای ــام ب ــه نظ ــت ک اس
ــار  اســت. آن هــا در نظــام جمهــوری اســامی ایــن آث
ــن  ــا را از بی ــد م ــود می خواهن ــا نف ــذا ب ــد؛ ل را دیده ان

ــد. ببرن

 آملــی الریجانــی تاکیــد کــرد: بایــد بحــث نفــوذ 
و ســلطه را جــدی بگیریــم و بــرای کل جامعــه تبییــن 
کنیــم کــه نفــوذ واقعیــت، جــدی اســت و پادزهــرش 
رجــوع بــه قــرآن اســت. نســبت بــه اصــل نفــوذ 
ــده ای آن  ــال ع ــن ح ــا ای ــدارد؛ ب ــود ن ــدی وج  تردی
ــاور  ــه عــدم ب ــد و عــده ای هــم خــود را ب ــاور ندارن را ب

می زننــد.
وی گفــت: مقــام معظــم رهبــری ســال ها پیــش 
ــد  ــی را تشــخیص دادن ــه درســتی شــبیخون فرهنگ ب
و مســئوالن و دلســوزان عالــم فکــر را دعــوت بــه 

ــد.  ــرده بودن ــی ک ــبیخون فرهنگ ــن ش ــایی ای شناس
ــم  ــئله را توه ــن مس ــده ای ای ــم ع ــان ه ــان زم در هم
ــا ایــن فکــر مواجهیــم. می دانســتند کــه امــروز نیــز ب

ــاور داشــتن بــه  ــر ب ــا تاکیــد ب رئیــس قــوه قضائیــه ب
نفــوذ بــه عنــوان اولیــن وظیفــه گفــت: نفــود منافــذ و 
ــه سیاســی، اقتصــادی  ــی از جمل ــای مختلف جریان ه

ــوژی دارد. فرهنگــی و ایدئول
 یکــی از اهــداف مهــم نفــوذ، نظــام جمهــوری اســامی 
 اســت؛ بــا ایــن حــال آن هــا معطــوف بــه مــا نیســت 

و نفوذ انحصـاری ندارد. ایسنا

نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ایجــاد اشــتغال، بخشــی از حقــوق شــهروندی مــردم 
اســت کــه در بســیاری از مــوارد از جملــه دربــاره  

کول برهــا، محقــق نشــده؛ آن هــا از ســر ناچــاری 
ــه  ــارج ب ــل کاال از خ ــره حم ــه کار پرمخاط ــت ب دس

داخــل کشــور می زننــد.
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده مردم شاهین شــهر 
ــان  ــه ج ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش در مجل
هفتــه گذشــته  در  کول برهــا  از  تعــدادی  باختــن 
ــر ایجــاد اشــتغال  ــد ب ــر ســقوط بهمــن و تاکی ــر اث ب
ــر  ــت: ب ــت گف ــان از ســوی دول ــرای جوان مناســب ب

ــه  ــی از جمل ــون اساس ــول 31 و 34 قان ــاس اص اس
حقــوق همــه شــهروندان ایرانــی، تامیــن شــغل 
ــه کار  ــت و زمین ــزار کار و فرص ــن اب ــب و تامی مناس

ــت. اس
وی ادامــه داد: دولــت بایــد تدبیــر الزم را داشــته 
باشــد و همــه امکانــات خــود را بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــهر  ــردم شاهین ش ــده م ــد. نماین ــیج کن ــی بس داخل
ــار داشــت: ایجــاد  در مجلــس شــورای اســامی اظه

اشــتغال، جزئــی از حقــوق شــهروندی مــردم اســت 
کــه در بســیاری از مــوارد درخصــوص جوانــان انجــام 
ــتغال  ــه اش ــراد ک ــن اف ــه ای ــت؛ از جمل ــده اس نش
ــینانی  ــده، مرزنش ــاد نش ــا ایج ــرای آن ه ــب ب مناس
هســتند کــه بــه دلیــل نبــود شــغل بــه آوردن کاالهــای 
خارجــی روی می آورنــد کــه خطــرات جانــی را بــرای 
آن هــا بــه دنبــال دارد. حاجی دلیگانــی در پایــان 
ــر  ــا مغای ــن کااله ــر واردات ای ــوی دیگ ــت: از س گف
بــا ایجــاد اشــتغال در داخــل کشــور اســت؛ چــرا کــه 
واردات ایــن کاالهــا هــر چنــد در ابعــاد کوچــک تولیــد 

ــارس ــد. ف ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــی را تح داخل

بــه دنبــال شــکایت ایــران از دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا 
بــه علــت ضبــط حــدود 2 میلیــارد دالر از امــوال بانــک 
مرکــزی، الیحــه تفصیلــی ایــن شــکایت بــه همــراه اســناد 
ــوان  ــد در دی ــر 4 جل ــتمل ب ــه آن مش ــوط ب ــدارک مرب و م
ــا ثبــت الیحــه  ــه ثبــت رســید.  ب بین المللــی دادگســتری ب
ــاالت متحــده  ــه ای ــران علی ــوری اســامی ای ــی جمه تفصیل
ــز  ــط مرک ــتری توس ــی دادگس ــوان بین الملل ــکا در دی آمری
حقــوق بین الملــل نهــاد ریاســت جمهــوری گام موثــر 
دیگــری بــرای بازگردانــدن امــوال ملــت ایران برداشــته شــد.  
ــاالت  ــران از ای ــامی ای ــوری اس ــکایت جمه ــال ش ــه دنب ب
ــه  ــتری ک ــی دادگس ــوان بین الملل ــه دی ــکا ب ــده آمری متح

در خرادمــاه گذشــته انجــام شــد، مرکــز حقــوق بین الملــل 
ــاه  ــد در روز 13 بهمن م ــق ش ــوری موف ــت جمه ــاد ریاس نه
الیحــه تفصیلــی ایــن شــکایت را بــه همــراه اســناد و مدارک 
مربــوط بــه آن مشــتمل بــر 4 جلــد تهیــه کنــد و در دیــوان 

ــاند.  ــت برس ــه ثب ــتری ب ــی دادگس بین الملل
ــه  ــته ب ــاه گذش ــران خردادم ــامی ای ــوری اس ــت جمه  دول
ــت  ــه عل ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــمی از دول ــور رس ط
ــه  ــزی ب ــک مرک ــوال بان ــارد دالر از ام ــدود 2 میلی ــط ح ضب
دیــوان دادگســتری بین المللــی شــکایت کــرده و خواســتار 

جبــران  و  واشــنگتن  ایرانــی  ضــد  اقــدام  محکومیــت 
ــود.  ــده ب ــارات ش خس

ــه  ــوط ب ــی مرب ــه تفصیل ــزارش، الیح ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــت  ــه دول ــران علی ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــوای دول دع
ایــاالت متحــده بــه علــت وضــع قوانیــن و مقــررات مغایــر 
بــا حقــوق بین الملــل و نقــض موافقت نامــه بیــن دو کشــور 
موســوم بــه معاهــده مــودت و روابــط اقتصــادی و کنســولی 
بیــن ایــران و آمریــکا )1955( کــه پنجــاه ســال قبــل امضــا 
شــده و هنــوز معتبــر اســت، در تاریــخ 13 بهمن مــاه 1395 

ــوری در  ــل ریاســت جمه ــه همــت مرکــز حقــوق بین المل ب
ــت رســید.  ــه ثب ــه ب ــی دادگســتری در اله ــوان بین الملل دی

ــگاه اطــاع رســانی دولــت پای

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

اشتغال،بخشیازحقوقشهروندیاست

ثبتشکایتایرانازآمریکا

رئیس قوه قضائیه:
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محورهایــی کلــی نشــان می دهــد کــه میــزان فعالیــت 
زنــان در جامعــه تــا چــه انــدازه مؤثــر اســت؛ تأثیــر اشــتغال 
زنــان در توســعه یافتگی جامعــه، ســطح دســتمزد صاحبــان 
مشــاغل بــه زنــان، تفــاوت در میــزان تحصیــات و بهداشــت 
و تغذیــه از جملــه ایــن محورهاســت. بــه طــور حتــم یکــی از 
ــم  ــازی تعلی ــی در فرهنگ س ــش اساس ــه نق ــی ک  حوزه های

و تربیت دارد، حوزه امور بانوان است. 
کارشناســان مســائل آموزشــی بــر ایــن مســئله همــواره تاکید 
 دارنــد کــه فرهنگ ســازی در حــوزه اشــتغال زایی زنــان 
حضــور آنــان را در اجتمــاع پررنگ تــر می کنــد و باعــث 
پیشــرفت کشــور می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه حضــور زنــان 
ــت  ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــت و جای ــه از اهمی  در جامع
و ایــن مســئله رابطــه تنگاتنگــی بــا توســعه یافتگی در 
کشــورها دارد، مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن، ب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
 اینکــه متاســفانه در دنیــا، یک دهــم درآمــد خانواده هــا 
و دســتگاه ها و یک صــدم مالکیت هــا در اختیــار زنــان اســت 

کــه ایــن مســئله بــه عنــوان یــک نقطــه بحرانــی محســوب 
می شــود، گفــت: بخــش زیــادی از مشــکات زنــان بــه 

ــود. ــاح ش ــد اص ــه بای ــردد ک ــران برمی گ ــدگاه مدی دی
    توسعه آموزش دختران

ــت  ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ــا ب ــن قائدی ه  محمدحس
ــوق زن  ــاوی حق ــه تس ــی، ب ــون اساس ــل 20 قان ــه در اص  ک
 و مــرد اشــاره شــده کــه نشــان می دهــد زیرســاخت 
ــاح  ــا اص ــد نگاه ه ــدارد و بای ــکلی ن ــی مش ــای قانون و مبن
شــود. وی افــزود: در شــرایط امــروز بایــد در توســعه آمــوزش 
ــه  ــری برداشــته شــود؛ ب ــران در مــدارس گام هــای موث دخت
طــوری کــه اشــتغال زنــان نشــان دهنده توســعه یافتگی 

جامعــه اســت.
    موانع اشتغال زنان

وی موانــع اشــتغال زنــان را موانــع فرهنگــی همچــون 
ــارکت  ــدم مش ــر ع ــی ب ــی مبن ــت اجتماع ــای نادرس باوره
زنــان در فعالیت هــای مختلــف، ناآگاهــی زنــان از حــق 
و حقــوق خــود، ناآگاهــی زنــان از زمینه هــای مختلــف 
ــودن  ــاال ب ــا، ب ــود در فعالیت ه ــادی موج ــی و اقتص اجتماع
ــت  ــردان، ایجــاد عدال ــه م ــان نســبت ب ــرخ بی ســوادی زن ن

آموزشــی بــرای دختــران در آمــوزش و پــرورش، پاییــن 
ــوان  ــودن درصــد متخصصــان زن در بعضــی از رشــته ها عن ب
کــرد. قائدی هــا، موانــع اجتماعــی را از دیگــر مشــکات 
ــت  ــد داش ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــمرد و ب ــان برش ــوزه کار زن ح
کــه متاســفانه امــروز جامعــه از ســامت الزم بــرای حضــور 
ــرایط  ــت؛ ش ــوردار نیس ــف برخ ــای مختل ــان در فعالیت ه زن
ــع  ــه موان ــان حرفــه از جمل ــان و دیدگاه هــای صاحب ویــژه زن

ــت. ــان اس ــی زن اجتماع
ــع  ــومین مان ــم س ــادی ه ــع اقتص ــت: موان ــان داش وی بی
بــرای اشــتغال زنــان در جامعــه اســت و محدودیــت تعــداد 
ــع اقتصــادی  ــه مهم تریــن موان ــان از جمل ــرای زن شــغل ها ب

محســوب می شــود. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه امــروز 
ــع فیزیکــی و طبیعــی نیســت؛ بلکــه  ــا مناب ــا تنه ــع دنی مناب
 کشــورهای پیشــرفته بــر روی منابــع طبیعــی، فیزیکــی 

و انسانی متمرکز شده اند. 
اینکــه هم اکنــون مســئوالن  از  ابــراز خرســندی  بــا  وی 
ــه  ــان در جامع ــور زن ــاره حض ــاعدی درب ــر مس ــوری نظ کش
دارنــد، بنابرایــن بایــد در ایــن راســتا گام هــای اساســی 
برداشــته شــود، گفــت: زنــان فرهنگــی در ایــن مســیر نقــش 
بســزایی بــر عهــده دارنــد و اگــر دانش آمــوزان دختــر از حــق 
ــری در  ــع تغیی ــد، بالطب ــدا نکنن ــی پی ــود آگاه ــوق خ و حق

ــد داد. ــه رخ نخواه جامع

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن:

 اشتغال زنان نشان دهنده 
توسعه یافتگی جامعه است

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف و نظــارت بــر کاهــش 
هدررفــت آب شــرکت آب و فاضــاب کشــور گفــت: بــرای 
کاهــش هــر یــک درصــد تلفــات آب، ۱200 میلیــارد تومــان 
ــم  ــه شش ــاس برنام ــر اس ــه ب ــت ک ــاز اس ــی نی دریافت
ــات آب  ــد تلف ــال نیم درص ــر س ــده در ه ــرار ش ــعه ق توس

ــد.  کاهــش یاب
علــی ســیدزاده بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــف شــده  ــات دو بخــش تعری کاهــش تلف
اســت، اظهــار کــرد: بخــش اول مربــوط بــه 
ــدون درآمــد  ــا آب ب کاهــش مصــرف آب ی
اســت کــه همــه ســاله اقدامــات متعــددی 

ــود. ــام می ش ــور انج ــن منظ ــرای ای ب
ــت آب در  ــرل هدررف ــش و کنت ــه کاه ــان اینک ــا بی  وی ب
 شــبکه توزیــع مهم تریــن بخــش کار در ایــن حــوزه اســت
ادامــه داد: بــرای ایــن مســئله اصــاح و بازســازی شــبکه 
ــاح  ــعاب آب، اص ــازی انش ــهری، استانداردس ــع ش  توزی
و بازســازی انشــعاب، رفــع نشــت از خطــوط لولــه و 

مخــازن آب شــبکه توزیــع و همچنیــن تعویــض کنتورهــای 
خــراب از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن زمینــه 

هرســاله انجــام می شــود.
ــر  ــارت ب ــرف و نظ ــت مص ــر مدیری ــر دفت ــه مدی ــه گفت  ب
کاهــش هدررفــت آب شــرکت آب و فاضــاب کشــور 
نیــز  توزیــع  شــبکه های  هوشمندســازی 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس ــه اقدامات از جمل
ــال  ــر س ــت آب ه ــرل هدررف ــش و کنت کاه
صــورت می گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت تمــام 
اقدامــات اشاره شــده بــر اســاس منابــع 
اولویت بنــدی  اختیــار شــرکت،  در  مالــی 
ــا بیــان اینکــه منابــع  می شــوند. ســیدزاده ب
مــورد نیــاز بــرای کاهــش و هدررفــت آب از محــل کارهــای 
عمرانــی اســتانی و ملــی تأمیــن می شــود، گفــت: مســئله 
هدررفــت، یــک موضــوع پیچیــده اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل می تــوان کاهــش ایــن نمــودار را فقــط بــر اســاس 

ــنا ــرد. ایس ــه ک ــدت مقایس ــای درازم فعالیت ه

مدیــر طــرح CNG شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران بــا اشــاره بــه تصویــب کارمــزد ویــژه 
ــرای  ــرد: ب ــام ک ــاد اع ــورای اقتص ــروش CNG در ش ف
ــزد جایگاه هــای خصوصــی در  ــت ســال کارم مــدت هف

ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای ــه ۱۴0 توم ــهرها ب کان ش
ــرداری  ــه بهره ب ــاره ب ــا اش ــی ب ــی مهراب عل
همزمــان از 22 جایــگاه جدیــد عرضــه 
CNG در کشــور گفــت: بــا بهره بــرداری 
ــر  ــزار مت ــدود ۳۷ ه ــا ح ــن جایگاه ه از ای
مکعــب بــر ظرفیــت عرضــه CNG کشــور 

افــزوده می شــود. 
مدیــر طــرح CNG شــرکت ملــی پخــش 

فرآورده هــای نفتــی ایــران بــا اعــام اینکــه بــا راه انــدازی 
ایــن 22 جایــگاه در مجمــوع ۱۴۶ ناظــر ســوختگیری در 
کشــور در مــدار بهره بــرداری قــرار می گیــرد، تصریــح 
ــد  ــگاه جدی ــاص جای ــا اختص ــن ب ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ک
ــه 2  ــور ب ــای CNG کش ــداد کل جایگاه ه ــون تع هم اکن

ــه اســت.  ــگاه افزایــش یافت هــزار و ۱۸2 جای
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از تصویــب کارمــزد ویــژه 
فــروش CNG در جایگاه هــای ســوخت کشــور خبــر 
داد و افــزود: بــا موافقــت شــورای اقتصــاد بــرای مــدت 
هفــت ســال کارمــزد ویــژه ای بــه مبلــغ ۱۴0 تومــان 
 CNG ــه ــب عرض ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ب
ــرای جایگاه هــای ســوخت خصوصــی در  ب
کان شــهرهای کشــور اختصــاص می یابــد. 
وی همچنیــن از تصویــب کارمــزد ویــژه ۱20 
جایگاه هــای  در   CNG عرضــه  تومانــی 
ــورای  ــر در ش ــهرهای کوچک ت ــوخت ش س
افــزود: هم اکنــون  و  داد  اقتصــاد خبــر 
نــرخ کارمــزد فــروش CNG در جایگاه هــای بخــش 
ــوده  ــب ب ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــان ب ــی ۸0 توم خصوص
و ایــن نــرخ بــرای جایگاه هــای CNG متعلــق بــه 
شــهرداری ها، ۷0 تومــان بــه ازای هــر متــر مکعــب 

ــر اســت. مه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 363 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

لزوم بازنگری در قوانین دورکاری
ــا  ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــی ربیع عل
ــم کار  ــه مفاهی ــه اینک ــه ب  توج
و دورکاری در حــال تغییر اســت 
بایــد در حــوزه قانونگذاری هــای 
ایــن بخــش تجدیدنظرهایــی 
صــورت گیــرد. وزیــر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه 
ــی در  ــوم ارتباط ــور س ــای اپرات ــی از طرح ه ــم رونمای مراس
جمــع خبرنــگاران حاضــر شــد و در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــت  ــکل دورکاری فعالی ــه ش ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت بیم وضعی
دارنــد، توضیــح داد: مفهــوم کار در حــال تغییر اســت. در حوزه 
ــه  ــت ک ــود داش ــته وج ــوم در گذش ــک مفه ــز ی دورکاری نی
فــردی امــور کاری خــود را در منــزل انجــام دهــد؛ امــا اکنــون 
شــاهدیم حتــی افــراد در شهرســتان ها در حــال خدمت دهــی 
بــه شــرکت های بــزرگ هســتند کــه بــر همیــن اســاس الزم 
ــر  ــی تجدیدنظ ــه دورکاری نوع ــوط ب ــن مرب ــت در قوانی اس
صــورت گیــرد. ربیعــی همچنیــن بــه بحــث مشــاغل جدیــدی 
کــه در حــوزه فضــای مجــازی ایجــاد می شــوند، اشــاره کــرد 
و گفــت: در حــوزه ایــن خدمــات در حــال حاضــر کمیتــه ای 
متشــکل از ســه وزیــر یعنــی بنــده، وزیــر ارتباطــات و وزیــر 
کشــور تشــکیل شــده و در حــال بررســی روش هــای برطــرف 
کــردن موانــع کســب وکارهای جدیــد در فضــای مجــازی 
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــی پیگیری ه ــه داد: حت ــتیم. وی ادام هس
صنفــی  کانون هــای  می تــوان  چگونــه  کــه  دارد   ادامــه 
 و اتحادیه هــای مربــوط بــه ایــن بخش هــا را شــکل داد 
و افــراد شــاغل در ایــن بخــش را بــه عنــوان کارگــران دانشــی 

به  شمار آورد. ایسنا

آغاز نگرانی برای ایجاد بازار سیاه اسکناس
طبــق ســنت هــر ســاله قــرار اســت بانــک مرکــزی در 
ــده  ــب توزیع کنن ــعب منتخ ــع و ش ــوه توزی ــتورکاری، نح دس
اعــام کنــد.  اســفندماه  اوایــل  در  را  نــو   اســکناس های 
ــو از دهــه دوم اســفندماه  گفتــه می شــود توزیــع پول هــای ن
آغــاز  می شــود. از ســوی دیگــر بــازار ســیاه خریــد و فــروش 
اســکناس های نــو نیــز داغ می شــود و دالالن بســته های 
پــول نــو و تانخــورده را بــا قیمتــی بیشــتر از ارزش واقعــی آن 
ــه مــردم می فروشــند و از ایــن راه ســود کانــی بــه جیــب  ب
می زننــد. در ایــن راســتا چنــدی پیــش یــک مقــام مســئول 
ــکناس  ــن اس ــرای تأمی ــدارک الزم ب ــرد: ت ــام ک ــی اع بانک
نــو مــورد نیــاز مــردم در شــب عیــد امســال از ســوی 
ــه نظــر هــم نمی رســد کــه  ــه و ب بانــک مرکــزی صــورت گرفت
هیچ گونــه کمبــود یــا تنگنایــی در ایــن رابطــه وجــود داشــته 
باشــد. وی تاکیــد کــرد: بانــک مرکــزی امســال نیــز مطابــق 
روال ســال های قبــل، کار توزیــع و تأمیــن اســکناس های نــو 

ــا را در موعــد مقــرر انجــام خواهــد داد. ایمن

در بازاریابی نوین، فروش تنها هدف نیست

کیمیای وطن

در کارگـــاه آموزشـــی الگـــو و 
ــه  ــن ک ــی نوی ــای بازاریاب روش ه
در اتــاق بازرگانــی، صنایــع معادن 
برگــزار  اصفهــان  و کشــاورزی 
ــو  ــاری، عض ــوش انص ــد، آذرن ش
هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان 
ــوالت  ــروش محص ــدف ف ــا ه ــن، تنه ــی نوی ــت: در بازاریاب گف
نبــوده و رضایتمنــدی مشــتری نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان ایــن اســتاد 
دانشــگاه روش هــای جدیــد بازاریابــی را شــامل بازاریابــی 
حســی، عصبــی، محتوایــی، چریکــی، الکترونیــک و بین الملــل 
عنــوان کــرد و افــزود: در بازاریابی هــای نســل جدیــد، مشــتری 
حــق انتخــاب دارد و دســت بــه انتخاب هایــی می زنــد کــه 
ــان  ــا بی ــه آن دارای اطاعــات کافــی اســت. انصــاری ب راجــع ب
اینکــه نســخه اول بازاریابــی، فــروش بــوده و کمــاکان در کشــور 
مــا در همیــن نســخه قــرار داریــم، تصریــح کــرد: در دنیــا نســخه 
ــت در  ــرار اس ــوده و ق ــتری گرا ب ــی مش ــی، بازاریاب دوم بازاریاب
ــم.  ــز راضــی کنی ــاز مشــتری، وی را نی ــع نی ــروش و رف ــار ف کن
انصــاری تصمیم گیــری مشــتری بــا ذهــن شــناختی و هیجانــی 
 خــود، وجــود تعاملــی دوســویه میــان شــرکت و مشــتری

جلــب رضایــت مشــتری بــا شناســایی آن هــا از طریــق تجربــه 
 محصــول و تجربــه ارزش کاال یــا خدمــت توســط مشــتری 
را از ویژگی هــای بازاریابــی نویــن دانســت و تصریــح کــرد: رمــز 

موفقیــت در فــروش، نفــوذ بــه ناخــودآگاه افــراد اســت.

 رشد صادرات محصوالت 

کشاورزی و دامی اصفهان
کشــاورزی  محصــوالت  انــواع  صــادرات  کیمیای وطن
امســال در  اســتان اصفهــان در 9 مــاه نخســت  و دامــی 
ــت  ــت دول ــال فعالی ــن س ــابه اولی ــدت مش ــا م ــنجی ب هم س
یازدهــم، ۶.۶ برابــر افزایــش یافتــه اســت. ارزش کل محصــوالت 
ــان در  ــتان اصفه ــرک اس ــده از گم ــی صادرش ــاورزی و دام کش
ســال 92 بالــغ بــر ۱2 میلیــون دالر بــوده کــه ایــن میزان در ســال 
9۳ بــه ۶۸ میلیــون دالر و در ســال 9۴ بــه ۷5 میلیــون دالر 
افزایــش یافتــه اســت. طبــق پیش بینــی مســئوالن و کارشناســان 
ــابرجام  ــرایط پس ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــاورزی و گمرک ــور کش  ام
و تقویــت روابــط خارجــی کشــورمان، ایــن رقــم تــا پایــان ســال 
جــاری از ۸0 میلیــون دالر فراتــر خواهــد رفــت. هم اکنــون 
آلمــان، انگلیــس، هلنــد، کرواســی، گرجســتان، اســترالیا، کانــادا، 
ــان،  ــنگاپور، آذربایج ــزی، س ــد، مال ــن، هن ــی، چی ــره جنوب ک
ترکمنســتان، تاجیکســتان، ازبکســتان، بحریــن، پاکســتان، 
قطــر، عربســتان و ســومالی از جملــه مقاصــد اصلــی صــادرات 

کشاورزی و دامی استان اصفهان به شمار می روند.
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فیبرنــوری، یکــی از تکنولوژی هــای جدیــد مخابراتــی اســت کــه در حــال جایگزیــن 
ــرویس  ــن س ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب ــی اس ــای مس ــا کابل ه ــدن ب ش
بــا مهنــدس شــاهین ملــک زاده، کارشــناس مســئول نگهــداری و پشــتیبانی 
بــه گفت وگــو  سیســتم های مخابراتــی شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، 

نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
    کاربردها و مزایا

۱- ارائــه خــط تلفــن بــا کیفیــت بــاال )در سیســتم فیبــر نــوری برخــاف کابل هــای 
مســی اختــال امــواج الکترومغناطیــس وجــود نــدارد و از ایــن رو کیفیــت مکالمــه 

ــد.( ــدا می کن افزایــش پی
2- امــکان واگــذاری پهنــای بانــد بســیار زیــاد )دانلــود و آپلــود در بســتر فیبــر نوری 
ــرعت  ــد س ــترک می توان ــت مش ــن جه ــود و از ای ــه می ش ــیار ارائ ــرعت بس ــا س ب

بســیار زیــاد ۱0 گیگابیــت بــر ثانیــه تــا ۴0 گیگابیــت بــر ثانیــه را تجربــه کنــد.(
    علت انتخاب بعضی از خیابان ها برای ارائه فیبر نوری

بــا توجــه بــه وجــود زیرســاخت ها در بعضــی خیابان هــا، ایــن طــرح ابتــدا از ایــن 
خیابان هــا شــروع شــد؛ امــا برنامــه مــا بــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن طــرح را 

در تمــام ســطح شــهر اصفهــان گســترش دهیــم.

سم�ت دوم(
ری )�ق �ب �ن �ی

رسو�یس �ن

ــکن از  ــردن مس ــارج ک ــرای خ ــادی ب ــرایط اقتص ــه ش ــوز مجموع ــه هن ــی ک در حال
رکــود فراهــم نیســت، طــرح توســعه ای شــدن بانــک عامــل نیــز در هالــه ای از ابهــام 

ــرار دارد.  ق
عوامــل محــرک بــازار مســکن از جملــه فــروش نفــت، نــرخ ارز، ســود بانکــی، تــورم، 
رکــود اقتصــادی و پروژه هــای عمرانــی در شــرایط تحریــک تولیــد و عرضــه مســکن 
قــرار ندارنــد. از ســوی دیگــر دســت بانک هــا بــرای پرداخــت تســهیات ارزان قیمــت 

و طوالنی مــدت بــه بخــش مســکن بســته اســت.
پــس از اینکــه دولــت طــرح مســکن مهــر را کنــار گذاشــت، بــازار مســکن یــک بــار 
ــداز  ــام پس ان ــال نظ ــل از آن س ــا قب ــد. ت ــال ۱۳۸۶ ش ــل از س ــاز قب ــر وارد ف دیگ
مســکن بــه طــور خــودکار از طریــق منابــع خــود و در مکانیــزم سیســتم بانکــی عمــل 
می کــرد؛ امــا از زمــان آغــاز مســکن مهــر، پــول داغ 50 هــزار میلیــارد تومانــی وارد 
ایــن بخــش شــد کــه خــود، عاملــی بــرای جهــش ۱۴5 درصــدی قیمــت مســکن در 

ســال ۱۳9۱ بــود؛ بــه همیــن دلیــل دولــت چــاره را در آن دیــد کــه یــک بــار دیگــر 
ــه  ــدام ب ــردم، اق ــپرده های م ــق س ــردد و از طری ــابق برگ ــداز س ــام پس ان ــه نظ ب

ــد.  پرداخــت وام کن
وام مســکن نیــز از 20 میلیــون تومــان بــه حــدود ۱۶0 میلیــون تومــان افزایــش یافــت 
ــد  ــداز کرده ان ــا پس ان ــه اولی ه ــت وام خان ــرای دریاف ــر ب ــزار نف ــون ۱۶0 ه ــه تاکن  ک
ــپرده گذاری  ــکن س ــک مس ــان در بان ــارد توم ــزار و ۶00 میلی ــق 2 ه ــن طری و از ای

شــده اســت. 
بــا ایــن حــال افزایــش 5 هــزار میلیــارد تومانــی ســرمایه بانــک مســکن می توانــد 
ــن  ــه ای ــت ب ــا ممکــن اســت دول ــداری در افزایــش تقاضــا تاثیرگــذار باشــد؛ ام مق
ــازار  ــن ب ــی در ای ــرات تورم ــد اث ــه بخــش مســکن می توان ــق وام ب ــه تزری ــل ک دلی
ایجــاد کنــد، طــرح توســعه ای شــدن بانــک مســکن را بــه تعویــق بینــدازد کــه البتــه 

ــن موضــوع نشــده اســت. ایســنا ــاره ای ــوز اظهارنظــر رســمی درب هن

گمــرک ایــران تاکیــد کــرد کــه دربــاره موضــوع اخــذ عــوارض از فرش هــای صادراتــی 
بازگردانده شــده بــه کشــور، تابــع قانــون اســت. 

ــتی  ــی برگش ــای صادرات ــوارض از فرش ه ــت ع ــوص دریاف ــی درخص ــرا موضوع اخی
بــه ایــران در زمــان ترخیــص مطــرح شــده کــه گمــرک ایــران اعــام کــرده در ایــن 
ــرای اصــاح ایــن موضــوع  ــه ای را ب ــون اســت و پیش نویــس مصوب ــع قان مــورد تاب

بــه هیئــت وزیــران داده اســت. 
بــر اســاس مــاده ۱۱9 قانــون امــور گمرکــی کاالهــای صادراتــی کــه بــه هــر علــت عینــا 
ــا رعایــت مقــررات مــاده ۶5 قانــون امــور گمرکــی مشــمول  بازگشــت داده شــود، ب
معافیــت عــوارض اســت. در تبصــره مــاده ۱۱9 قانــون امــور گمرکــی آمــده کــه منظــور 
از کلمــه عینــا در ایــن قانــون، ایــن اســت کــه روی کاالی صادراتــی بازگشت شــده بــه 

کشــور، در خــارج عملــی انجــام یــا از آن اســتفاده نشــده باشــد.
ــت  ــوب هیئ ــی مص ــور گمرک ــون ام ــی قان ــه اجرای ــاده ۱2۱ آیین نام ــن در م  همچنی
ــه تشــخیص گمــرک  ــی ب ــده اســت چنانچــه کاالی صــادرات قطع ــران هــم آم وزی
ــر  ــا تعمی ــتفاده ی ــدون اس ــون( و ب ــاده ۱۱9 قان ــد ش م ــره بن ــوع تبص ــا )موض عین
بــه کشــور بازگشــت داده شــود، بــا رعایــت مفــاد مــاده ۶5 قانــون بــدون پرداخــت 

ــص اســت.  ــل ترخی ــوق ورودی قاب حق
ــه کاالی  ــده چنانچ ــح داده ش ــز توضی ــاده نی ــان م ــک هم ــره ی ــاس تبص ــر اس ب
ــارج  ــرک در خ ــخیص گم ــه تش ــور ب ــه کش ــده ب ــت داده ش ــی بازگش ــادرات قطع ص
اســتفاده یــا تعمیــر شــده باشــد، بــدون نیــاز بــه ثبــت ســفارش، پــس از پرداخــت 

ــود. ــد ب ــص خواه ــل ترخی ــوق ورودی قاب حق

رؤیای دوردست مسکن

واکنش گمرک به ماجرای فرش های بازگردانده شده
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حتما بخوانید!
سرشماری اتباع فاقد مدرک در اصفهان

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــن  ــه مهم تری ــهری از جمل ــوده ش ــای فرس ــروزه بافت ه ام
ــن  ــر شــهرها شــده اند؛ ای ــی هســتند کــه گریبان گی معضالت
بافت هــا بــه طــور عمــده بخش هایــی از شــهر هســتند کــه 
از چرخــه تکاملــی حیــات آن جــدا شــده و بــه شــکل کانــون 

ــد.  ــایی ها درآمده ان ــکالت و نارس مش
فرســودگی، واقعیتــی اســت کــه تاکنــون بیشــتر شــهرهای 
باســابقه و تاریخــی ایــران تحــت تأثیــر آن قــرار گرفته انــد. 
آنچـــه مســلم اســت ایــن مســئله، رشــد بافــت شــهری را 
ــد؛  ــر بافــت پیرامـــون نیــز تســری می یاب مختــل کــرده و ب
بنابرایــن افــزون بــر نابــودی بافت هــای درونــی و بــا ســابقه 
شــهری، هزینه هــای هنگفتــی را بــا ایجــاد بافت هــای 

نوظهــور بـــه شــهر تحمیــل می کنــد.
    نوسازی ساالنه ۱۰ درصد از بافت های فرسوده

حســین جعفــری، مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و 
ــن موضــوع  ــا ای ــاط ب ــان، در ارتب بهســازی شــهرداری اصفه
گفــت: طبــق سیاســت های ابالغــی مقــام معظــم رهبــری 
ــت کم  ــاالنه دس ــد س ــور، بای ــم کش ــه پنج ــون برنام و قان
ــود  ــازی ش ــهری نوس ــوده ش ــای فرس ــد از بافت ه ۱۰ درص
ــل  ــت و تعام ــه فعالی ــتگی ب ــم بس ــن مه ــق ای ــه تحق ک
دســتگاه های ذی ربــط شــهر همچــون شــهرداری، راه و 

شهرســازی و میــراث فرهنگــی دارد؛ همچنیــن در نظــر 
ــق  ــل تحق ــن عوام ــاکنان از مهم تری ــارکت س ــن مش گرفت
ــر  ــغ ب ــه بال ــه اینک ــا اشــاره ب ــری ب ــر اســت. جعف ــن ام ای
23۰۰ هکتــار بافــت فرســوده در مناطــق ۱۵گانــه شــهرداری 
ــادی  ــای زی ــون تالش ه ــزود: تاکن ــود دارد، اف ــان وج اصفه
ــد  ــده؛ نبای ــام ش ــوده انج ــای فرس ــای بافت ه ــرای احی ب
ــوده  ــاختمان های فرس ــان س ــه در اصفه ــرد ک ــوش ک فرام
زیــادی وجــود دارد کــه بــا بافــت فرســوده شــهری متفــاوت 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــن زمین ــد در ای ــکان آن بای ــت و مال اس
    پرداخت تسهیالت بافت فرسوده

وی بــه پرداخــت تســهیالت بافــت فرســوده از ســوی دولــت 
ــه  ــدی ک ــر واح ــه ازای ه ــت ب ــرد: دول ــح ک ــاره و تصری اش
احیــا می شــود، ۵۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت وام بــا 
ــد و شــهرداری هــم  ــره ۱8 درصــد پرداخــت می کن ــرخ به ن
تــا ۷۰ درصــد بخشــودگی عــوارض بــرای همــه نقــاط بافــت 
فرســوده شــهر اعمــال می کنــد؛ همچنیــن 2۰۰ میلیــون 
ــه  ــه شــده ک ــه مســکن در نظــر گرفت ــب ودیع ــال در قال ری
امیدواریــم ایــن تســهیالت، تشــویقی بــرای همراهی بیشــتر 
مــردم در نوســازی بافــت فرســوده باشــد. جعفــری ادامــه 
داد: ســاکنان در محدوده هــای مصــوب بافــت فرســوده 
در مناطــق ۱۵گانــه شــهرداری اصفهــان، می تواننــد بــه 
شــهرداری منطقــه محــل ســکونت خــود مراجعــه کــرده و بــا 

ــه، ضمــن برخــورداری از ۷۰ درصــد تخفیــف  دریافــت پروان
بــا معرفی نامــه شــهرداری بــه اداره راه و شهرســازی و بانــک 
ــون  ــهیالت ۵۰ میلی ــت تس ــرای دریاف ــد و ب ــکن برون مس

تومانــی بافــت فرســوده اقــدام کننــد. 
ــغ  ــان بال ــه در اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــین جعف حس
ــرد:  ــان ک ــود دارد، بی ــی وج ــت تاریخ ــار باف ــر ۱۷۰۰ هکت ب
ــه در بعضــی  ــداری دارد ک ــظ و نگه ــن مناطــق ارزش حف ای
مــوارد بایــد مرمــت و احیــا شــوند؛ جمعیت پذیــری در 
ایــن بافت هــا بــه نســبت اقتصــادی یــا گردشــگری بــودن 
آن هــا بــه طــور متوســط 2 برابــر میــزان موجــود اســت؛ ولــی 

ــزان  ــا می ــن بافت ه ــه ای ــی ب ــل کم توجه ــه دلی متأســفانه ب
ســکونت در آن بســیار کــم اســت کــه ســاماندهی و احیــای 
ایــن  جمعیت پذیــری  می توانــد  تاریخــی  بافت هــای 

ــد. ــش ده ــا را افزای بافت ه
    وجود بیش از ۱۰۰۰ خانه تاریخی

مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان بیــش از ۱۰۰۰ خانــه 
تاریخــی دارد کــه تنهــا بخشــی از آن هــا شناســایی شــده اند 
ــای  ــرای ســکونت، بافت ه ــن فضــا ب ــروزه بهتری ــزود: ام اف
تاریخــی بــه شــمار می رونــد کــه بــا احیــا و نوســازی 
می تــوان شــرایط را بــرای جمعیت پذیــری آن فراهــم کــرد. 
ــام  ــار و ارق ــاس آم ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب جعف
ــان  ــه، بی ــورت گرفت ــا ص ــن طرح ه ــی از ای ــتقبال خوب اس
کــرد: مدیریــت شــهری نیــز در تــالش اســت حمایت هــای 
ــن  ــی ســاکن در ای ــی بیشــتری از شــهروندان اصفهان قانون
نقــاط داشــته باشــد. وی بازســازی و نوســازی بافــت 
ــتگاهی  ــن دس ــی و بی ــت اجتماع ــک فعالی ــوده را ی فرس
 دانســت و خاطرنشــان کــرد: 3۵ دســتگاه و نهــاد اجرایــی 
و شــهری بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــا ایــن مســئله 
ــد  در ارتبــاط هســتند کــه ســتاد بازآفرینــی شــهری می توان
هماهنگی هــای بیشــتری بیــن ایــن دســتگاه ها ایجــاد 

کنــد.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

باید ساالنه ۱۰ درصد بافت فرسوده شهری نوسازی شود

آیین تجلیل از پرستاران کاشانی برگزار شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

بـــرای نخســتین بـــار و بـــه 
همــت مرکـــز ارتباطــات و 
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ام
از  تجلیــل  آییــن  کاشــان 
ــورت  ــانی ص ــتاران کاش پرس
گرفــت. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل 
 شــهرداری کاشــان، ۰۵ جمادی االولــی ســال پنجــم 
و ششــم هجــری روز والدت باســعادت بانــوی قهرمــان 
علیه الســالم  حســینی  نهضــت  پرچمــدار  و  کربــال 
ــا و روز پرســتار  ــری ســالم هللا علیه ــب کب حضــرت زین
ــه  ــرای نخســتین بار و ب ــه همیــن مناســبت ب اســت. ب
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــز ارتباط ــت مرک هم
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــان، اعض ــهردار کاش ــان، ش کاش
شــهر کاشــان و رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــاج  ــکی ح ــتان روان پزش ــتاران بیمارس ــان از پرس کاش
ــا اهــدای  ــژاد و شــهید بهشــتی کاشــان ب جــواد کارگرن

ــد. ــل ش ــه تجلی گل و هدی

 افتتاح سالن سنجش الکترونیکی 

فنی وحرفه ای شاهین شهر
بــه مناســبت ایــام هللا دهــه مبــارک فجــر ســالن 
ــه ای  ــوزش فنی وحرف ــز آم ــی مرک ــنجش الکترونیک س

شهرســتان شاهین شــهر افتتــاح شــد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش دانشــمند، رئیــس اداره 
ــام  ــات مق ــه منوی ــاره ب ــن اش ــتان، ضم ــنجش اس س
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( درخصــوص اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری 
بــه »ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« توســط 
رهبــر معظــم انقــالب ایــن اداره کل جهــت حرکــت در 
مســیر اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن در راســتای 
تحقــق دولــت الکترونیــک، کاهــش هزینه هــا، ایجــاد 
ــه در برگــزاری آزمــون و اجــرای سیاســت  وحــدت روی
ســازمان  فنــاوری  و  مهــارت  راهبــردی  ســند   ۱4
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــور اق ــه ای کش ــوزش فنی وحرف  آم
 ســالن ســنجش الکترونیــک شهرســتان شاهین شــهر 

کرد. 
ــهر، در  ــتان شاهین ش ــز شهرس ــس مرک ــری، رئی مظف
ادامــه افــزود: ایــن ســالن دارای ۷۰ متــر مربــع فضــای 
کارگاهــی و ۱4 ایســتگاه کاری اســت کــه امــکان 
ــار  ــی در چه ــون کتب ــر آزم ــه ۱۰۰۰ نف ــزاری ماهیان برگ
شــیفت را دارد؛ هزینــه راه انــدازی و تجهیــز ســالن فــوق 

ــن شــده اســت. ــارات شهرســتان تأمی از محــل اعتب

اخبار کوتاه

 12 خانوار روستای دستجرد اردستان 

از نعمت گاز برخوردار شدند

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــاز  ــس اداره گـ ــی، رئیـ  اعالمـ
ــاح  شهرســتان اردســتان از افتت
ــتای  ــه روس ــانی ب ــرح گازرس ط
بخــش  توابــع  از  دســتجرد 
ــتان  ــتان اردس ــیان شهرس نیس

خبــر داد.
ــال  ــوار در ح ــتجرد ۱2 خان ــتای دس ــت: در روس ــی گف  اعالم
حاضــر از نعمــت گاز برخــوردار خواهنــد شــد. ایــن طــرح بــا 
ــا  ــردم شهرســتان اردســتان ب ــده م ــدار و نماین حضــور فرمان

ــاح شــد.  ــال افتت ــارد ری ــر 3 میلی ــغ ب ــه ای بال هزین
علیرضــا اعالمــی در افتتــاح طــرح گازرســانی روســتای 
ــر شــبکه گذاری  ــن اداره حــدود ۹ کیلومت دســتجرد گفــت: ای
ــتا،  ــل روس ــا داخ ــد ت ــاده ظفرقن ــدای ج ــام داده و از ابت انج
لوله گــذاری بــا ســایز ۱۱۰ میلیمتــر و ۹۰ میلیمتــر انجــام شــده 

اســت. 
وی افــزود: هزینــه ایــن طــرح از منابــع داخلــی شــرکت گاز 

اســتان اصفهــان تأمیــن شــده اســت.

سرشماری اتباع فاقد مدرک در اصفهان
مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتانداری 
اصفهــان گفــت: سرشــماری خانواده هــای افغانــی فاقــد 
مــدرک شناســایی معتبــر در دفاتــر 24گانــه کفالــت اســتان 

ــد.  ــاز ش ــان آغ اصفه
ــه  ــر اســاس ابالغی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ســلیمانی ب مه
وزارت کشــور طــرح سرشــماری ســه گــروه از اتباع افغانســتانی 
فاقــد مــدرک در دســتور کار قــرار گرفتــه، اظهــار داشــت: ایــن 
ــی  ــاه اجرای ــان بهمن م ــا پای ــاز و ت ــاه آغ ــرح از ۱۱ بهمن م ط

خواهــد شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه مشــموالن ایــن طــرح می تواننــد بــه 24 
دفتــر کفالــت در ســطح اســتان اصفهــان مراجعــه کننــد، ابــراز 
داشــت: پیش بینــی می شــود حــدود 2۵۰ هــزار تبعــه بــدون 

مجــوز در اســتان اصفهــان زندگــی می کننــد. 
مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتانداری 
فاقــد  دانش آمــوزان  خانواده هــای  داد:  ادامــه  اصفهــان 
مــدرک ثبت نــام شــده در مــدارس، اتبــاع افغانســتانی فاقــد 
مــدرک اقامتــی کــه بــا زنــان ایرانــی ازدواج کردنــد بــه همــراه 
ــتانی دارای  ــاع افغانس ــن ازدواج و اتب ــل از ای ــدان حاص فرزن
مــدرک تاریــخ گذشــته یــا فاقــد مــدرک معتبــر اقامتــی کــه 
بــا یکــی از اتبــاع افغانســتانی دارای مــدرک اقامتــی معتبــر 
ازدواج کردنــد بــه همــراه فرزنــدان آن هــا مشــمول ایــن طــرح 

می شــوند.

اخبار کوتاه

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری از ایجــاد نمایشــگاه دائمــی عرضــه 
محصــوالت تولیــدی چهارمحــال و بختیــاری در عــراق خبــر 
داد. ســیامک ســلیمانی در نشســت هیئــت ســرمایه گذاران 
عراقــی بــا مســئوالن اقتصــادی اســتان اظهــار کــرد: اســتان 

پتانســیل های  بختیــاری  و  چهارمحــال 
مطلوبــی بــرای ســرمایه گذاری در بخش هــای 
دارد.  کشــاورزی  و  صنعتــی  ســیاحتی، 
وی از ایجــاد نمایشــگاه دائمــی عرضــه 
محصــوالت تولیــدی چهارمحــال و بختیاری 
ــاد  ــرای ایج ــت: ب ــر داد و گف ــراق خب در ع
ــی  ــاق بازرگان ــن نمایشــگاه الزم اســت ات ای

ــل  ــه عم ــاعدت الزم را ب ــور مس ــر دو کش ــی ه ــاق تعاون و ات
آورنــد. ســلیمانی بــا اشــاره بــه افتتاحیــه اولیــن نمایشــگاه 
تصریــح کــرد:  اســتان  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
افتتاحیــه نمایشــگاه فرصت هــای  بــا  در حــال حاضــر 
ســرمایه گذاری، شــرایط جــذب ســرمایه گذاران داخلــی 

ــون  و خارجــی فراهــم اســت. رئیــس هیئــت تجــاری و کان
ــت  ــن نشس ــینی در ای ــی حس ــید عل ــراق، س ــس ع بیزین
اظهــار کــرد: صنایــع تولیــدی چهارمحــال و بختیــاری از جمله 
فــرش دســتباف و آب معدنــی در بازارهــای عــراق در حــال 
ــای  ــترش کارخانه ه ــه گس ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــه اس عرض
ــرد:  ــح ک ــاری تصری اســتان چهارمحــال و بختی
ــی  ــار عراق ــرای تج ــتان ب ــن اس ــفانه ای متأس
ناشــناخته اســت و بــرای جــذب ســرمایه گذاران 
ــن  ــن ای ــادی بی ــط اقتص ــق رواب ــتر و رون بیش
اســتان و عــراق نیــاز بــه ایجــاد نمایشــگاه عرضــه 
محصــوالت این اســتان در عراق اســت. حســینی 
ــگاهی در  ــای دانش ــش همکاری ه ــزود: افزای اف
ــط  ــر افزایــش رواب ــز عــالوه ب ــه جــذب دانشــجویان نی زمین
ــز خواهــد  ــی نی فرهنگــی و اجتماعــی باعــث ارتباطــات مال
شــد. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــرای عرضــه بیشــتر 
ــی در  ــه عرب ــت ترجم ــراق الزم اس ــه ع ــی ب ــای ایران کااله

ــی ــر فارس ــود. خب ــته ش ــوالت نوش ــوگ محص کاتال

برپایی نمایشگاه دائمی محصوالت چهارمحال و بختیاری در عراق
اصفهــان گفــت:  جمعــه  نمــاز  ســتاد  نماینــده 
ــام  ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول ــق نظــر نماین طب
ــدان  ــن در می ــی 22 بهم ــان، راهپیمای ــه اصفه جمع
نقــش جهــان و نمــاز جمعــه در همــان مصلــی 
برگــزار می شــود. محمــود بی شــتاب در نشســت 

ــم  ــبت مراس ــه مناس ــه ب ــری ای ک خب
راهپیمایــی 22 بهمــن برگــزار شــد، بــا 
ــت هللا  ــق نظــر آی ــه اینکــه طب اشــاره ب
ــن  ــی 22 بهم ــژاد راهپیمای طباطبایی ن
نمــاز  و  جهــان  نقــش  میــدان  در 
 جمعــه در مصلــی برگــزار می شــود
اظهــار کــرد: مراســم راهپیمایــی رأس 

ســاعت ۱۱ تمــام می شــود تــا مــردم بــا هماهنگــی 
اتوبوســرانی بــه مصلــی بــرده شــوند. 

وی بــه مشــکالت برگــزاری مراســم در میــدان نقش 
ــکالت  ــه مش ــزود: از جمل ــرد و اف ــاره ک ــان اش جه
ــن  ــات په ــد امکان ــدود ۱۰ درص ــه ح ــت ک ــن اس ای

ــم  ــود دارد و نمی توانی ــدان وج ــرش در می ــردن ف ک
تمامــی مــکان را فــرش پهــن کنیــم. نماینــده ســتاد 
نمــاز جمعــه اصفهــان گفــت: بــرای نمونــه در ســال 
گذشــته، 6 هــزار متــر فــرش پهــن کردیــم کــه 
ــدود  ــم و ح ــرده بودی ــه ک ــا را کرای ــدادی از آن ه تع
داشــت.  هزینــه  تومــان  میلیــون   ۱2
ــه  ــه کرای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتاب ب بی ش
 کــردن فرش هــا برایمــان مقــدور نیســت
 اضافــه کــرد: طبــق صحبتــی کــه بــا آب 
بــارش  امــکان  و هواشناســی شــده، 
ــود  ــن وج ــاران در روز 22 بهم ــرف و ب ب
ــزاری  ــع از برگ ــز مان ــر نی ــن ام دارد؛ ای

نمــاز روز جمعــه در میــدان می شــود. 
ــه  ــوان در روز جمع ــه نمی ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــه خوب ــی ب ــا راهپیمای ــرد ت ــرل ک ــت را کنت جمعی
صــورت گیــرد، گفــت: بهتــر اســت نمــاز را در همــان 

ــم. ایســنا ــزار کنی ــی برگ مصل

در شهر

آگهی حصر وراثت
 ۱ ح  ۹2/۹۵ ش  به کالسه  دادخواست  به شرح   ۹۵ شماره  شناسنامه  دارای  خراسانی   باقر  آقای 

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

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  تاریخ ۱3۹۵/۰۹/۱۱   خراسانی دستجردی  بشناسنامه 3۱62 در 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- اختر ذبیحی فرزند حسن ش.ش ۱۵4 ) همسر 

متوفی ( )2( باقر ش.ش ۹۵  )3( علی  ش.ش ۱۰۱ )4( محمد ش.ش ۱۰۰ )۵( صادق ش.ش  

4644 )6( عبدالرضا ش.ش ۱42 )۷( عبدالرحیم ش.ش 3 )8( بتول ش.ش 22 )۹( زهره ش.ش 

6434  همگی خراسانی دستجردی فرزند تقی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰26/م الف به تاریخ  ۱3۹۵/۱۱/۱4

دادنامه
کالسه پرونده : 68/۹۱ شماره دادنامه : ۱3۵-۹۱/۰4/۰3 تاریخ رسیدگی ۹۱/۰4/۰3 مرجع رسیدگی 

شعبه ششم حقوقی  شورای حل اختالف شاهین شهر خواهان : کوروش نوری زاده نشانی دستگرد- 

خ بهشتی کوچه پشت بدنسازی نام آوران انتهای بن بستطبقه ی سوم خوانده : رمضانعلی حق شناس 

به نشانی گز – خ شهید بهائی روبه روی سالن ورزشی شهدا کوچه قیام منزل دومی پالک 28 به 

خواسته : مطالبه گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 

پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی 

امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

دادنامه

بخواسته  رمضانعلی حق شناس   به طرفیت خوانده  زاده  نوری  دعوی خواهان کورش  در خصوص 

مطالبه مبلغ 36۰۰۰۰۰۰ ریال به استناد یک فقره تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات 

تقدیمی چک شماره ۱2۱۱36/3۹4۵۷2/62 عهده بانک ملت که همگی حکایت از اشتغال ذمه خوانده 

نسبت به خواهان می نماید دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹8-۵۱۹-۵22 قانون 

به پرداخت مبلغ  بر محکومیت خوانده  قانون تجاری حکم  آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱ و 3۱3 

36۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی به محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت 

در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی شاهین شهر میباشد. 

دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهاین شهر و میمه

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰24/م الف به تاریخ ۱3 /۹۵/۱۱

آگهی حصر وراثت
خانم آذر دخت بهرام پور آزاد  دارای شناسنامه شماره 23۹ به شرح دادخواست به کالسه ۷۹۱/۹۵ 

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

بیژن بهرام پور  بشناسنامه ۱۹۷۰6 در تاریخ ۱3۹4/۰8/۰3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- آذر دخت بهرام پور آزاد فرزند عباس ش.ش 23۹ 

)2( فخر الملوک بهرام پور آزاد فرزند عباس ش.ش 22۰۹8  )خواهر متوفی( اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰26/م الف به تاریخ  ۱3۹۵/۱۱/۱4

دادنامه
انتهای خیابان شریعتی  آباد  شاکی: آقای سید علی درخشان فرزند سید مجید به نشانی محسن 

جنب نانوایی اکبر متهم: آقای سعید محمدی فرزند مصطفی به نشانی دولت آباد خیابان میثم کوچه 

بهداری شماره 2 پالک 8۵ اتهام ها: ۱- توهین 2- تهدیدرای دادگاه در خصوص شکایت آقای سید 

علی درخشان فرزند سید مجید علیه آقای سعید محمدی دائر بر توهین و تهدید دادگاه با بررسی 

مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

برخوار شکایت شاکی مودای شهادت مطلع صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هر گونه دفاع موثر 

با استناد به ماده 6۰8 و 66۹ قانون مجازات اسالمی  نامبرده را محرز و مسلم دانسته و  بزهکاری 

مصوب سال ۷۵ و رعایت تبصره 3 قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۹2 متهم موصوف را بابت 

توهین به تحمل 3۷ ضربه شالق و بابت تهدید به تحمل ۱3 ماه حبس محکوم می نماید که مجازات 

اشد قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد.

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰۱8/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۱/۱3

آگهی حصر وراثت
خانم ناهید اورنگی  دارای شناسنامه شماره 2۵۰ به شرح دادخواست به کالسه ۷۹3/۹۵ ش ح ۱ 

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

اورنگی  بشناسنامه ۱۱۵ در تاریخ ۱3۹۵/۰۹/۱3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- ملوک فروهر خرزوقی فرزند رضا ش.ش 2۷ ) همسر متوفی 

( )2( نادر ش.ش ۱۹۱  )3( ندا  ش.ش ۱۷42 )4( عبداالمیر ش.ش 6۰۵ )۵( ناهید ش.ش  2۵۰  

همگی اورنگی فرزند مصطفی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰36/م الف به تاریخ  ۱3۹۵/۱۱/۱6

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : مصطفی ساالری  دادخواستی به طرفیت خواندگان : ابراهیم جهانگیری و شرکت تعاونی 

مسکن هوانیروز به مدیریت علی کاظمی تیجی و سرهنگ علی شیری و مرجان قریشی و عزت زمانی 

نوک آبادی و عباس باقرزاده و غالمرضا باقر زاده و امید باقرزاده و صنم باقرزاده و منور باقرزاده و 

معصومه باقر زاده و طاهره باقرزاده و سکینه باقرزاده و اعظم باقرزاده  و شیرین باقرزاده به خواسته 

به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اباد  دولت  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  داد  قرار  تنفیذ 

دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 

۹3۰۹۹83۷۵۱4۰۰۷۹۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱3۹۵/۱2/۰۹ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین 

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

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

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

مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰3۵/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱6

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

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

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

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

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

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای 

اصالحی شماره ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰36۵۵ کالسه پرونده ۱3۹3۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۱62 خانم فاطمه احمدی 

کتایونچه فرزند علی بشماره شناسنامه ۹2۰ صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  2۱۱.۷4 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 4۵  اصلی واقع در خورزوق  بخش ۱6 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم فاطمه حیدری

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۱/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱2/۰3

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰۵/۱۰۱۹/الف/م به تاریخ ۹۵/۱۱/۱2

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

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

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰36۱6 کالسه پرونده ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰36۱6 آقای احمد رضا هاشمی فرزند رحمن 

بشماره شناسنامه 46 صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  3۱3.6۱ متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 4۵  اصلی واقع در خورزوق  بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری 

ازمالک رسمی آقای رحمان هاشمی کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۱/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱2/۰3

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰۵/۱۰۰۱/الف/م به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

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

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

زاده خرزوقی   قدیر  ابراهیم  آقای  پرونده ۱3۹4۱۱44۰2۰۱8۰۰۰236  ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰366۷ کالسه 

فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۵8 صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

2۵6.63 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2۱۷4 فرعی از 44۵  اصلی واقع در خورزوق 

بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۱/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱2/۰3

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۱۰۰6 /3۷/۰۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰

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

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

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

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 

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

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰36۹4 کالسه پرونده ۱3۹۵۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۰88 آقای رضا جعفر نژاد   فرزند علی  

بشماره شناسنامه 32۰ صادره از بندرعباس  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  836.۹۱ 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 4۷ فرعی از 3۱6  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد 

بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۱/۱8

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱2/۰3

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۱۰۰3 /3۷/۰۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته تامین خواسته و مطالبه به طرفیت سیف اله قصابی به 

این شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/۷۰۱ ثبت و برای روز ۹۵/۱۱/۱۹ و ساعت ۱۷:4۵ وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 

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

و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰2۷/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته تامین خواسته و مطالبه به طرفیت سیف اله قصابی به 

این شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/۷۰۰ ثبت و برای روز ۹۵/۱۱/23 و ساعت ۱6:3۰ وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 

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

و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰28/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته تامین خواسته و مطالبه به طرفیت علی سلطانی به این 

شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/۷۵۱ ثبت و برای روز ۹۵/۱۱/۱۹ و ساعت ۱۷:۱۵ وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 

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

و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰2۹/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
نظام  حسینی-  حسین  سید  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  جمالی  حجت  آقای 

 ۹۵/۱۱/23 روز  برای  و  ثبت   ۹۵/8۰8 کالسه  به  که  تسلیم  شورا  این  به  نژاد  حسینی  الدین 

المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۱۷:4۵ ساعت  و 

روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  حسب  لذا  باشد،  می 

دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار 

رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 

مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر 

روز  ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . نمود  خواهد   اتخاذ 

است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/3۷/۱۰3۱/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱4

نماز جمعه 22 بهمن اصفهان در مصلی برگزار می شود
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حتما بخوانید!
یک نشست تمام حاشیه ای ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »خــوب، بــد، جلف« اولیــن ســاخته پیمان 
قاســم خانی در بخــش ســودای ســیمرغ ســی وپنجمین 

جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی اکش ــک کم ــف«، ی ــد، جل ــوب، ب »خ
ــوروزی 96  ــران ن ــت اک ــم در لیس ــن فیل ــوان اولی ــه عن ب
ــی از  ــه یک ــم خانی ک ــان قاس ــت. پیم ــده اس ــاب ش انتخ
ــران اســت ــون ای  فیلمنامه نویســان مطــرح ســینما و تلویزی
ــاس« ــه حس ــای »طبق ــندگی فیلم ه ــن نویس ــش از ای  پی
ــس« ــورگ«، »مک ــن پترزب ــوع«، »س ــان ممن  »ورود آقای

»مارمولک« و ... را بر عهده داشته است.
    خالصه داستان

یــک کارگــردان هنــری ســینما از طــرف تهیه کننــده اش 
ــازی  ــرای ب ــر تجــاری ب ــا از دو بازیگ تحــت فشــار اســت ت
در نقش هــای اصلــی فیلمــش اســتفاده کنــد. از نظــر 
ــتند؛  ــن هس ــای ممک ــن انتخاب ه ــا بدتری ــردان، آن ه کارگ
امــا اگــر می خواهــد فیلــم را بســازد، مجبــور اســت در مــدت 
کوتاهــی آن هــا را بــه نقش هایشــان نزدیــک کنــد و ایــن کار 

آســانی نیســت.
    موفق ترین فیلم طنز جشنواره

بــر اســاس آرای مردمــی، فیلــم »خــوب، بــد، جلــف« 
جــزو هشــت فیلــم اول جشــنواره - البتــه تــا اینجــا - قــرار 
دارد. البتــه بــا توجــه بــه نقدهــای مثبــت و حضــور پررنــگ 
تماشــاگران بــه نظــر می رســد ایــن فیلــم در نهایــت جایــی 
ــه  ــم پرمخاطــب داشــته باشــد. همانگون ــان هشــت فیل می
کــه عنــوان شــد ایــن فیلــم یکــی از فیلم هــای مهــم اکــران 
ــم ــه بازخوردهــای خــوب فیل ــا توجــه ب ــه ب ــوروز اســت ک  ن

احتمــاال می توانــد بــه فــروش جالــب توجهــی دســت پیــدا 
. کند

    حواشی
ــد  ــوب، ب ــم »خ ــدل در فیل ــین پاک ــا و حس ــاره رهنم - به
جلــف« بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد؛ امــا در لیســت 

بازیگــران فیلــم معرفــی نشــده اند.
- امیرمهــدی ژولــه، نویســنده طنــز، اولیــن حضور ســینمایی 

خــود را در فیلــم »خــوب، بــد، جلــف« تجربــه می کنــد.
- ابتــدا قــرار بــود کــه فیلــم »خــوب، بــد، جلــف« در ادامــه 

ســریال »پژمــان« باشــد.

ــام  ــازی« ن ــدا »پلیس ب ــف« ابت ــد، جل ــوب، ب ــم »خ - فیل
داشــت.

    عوامل فیلم
تهیه کننــده:  قاســم خانی،  پیمــان  نویســنده:  کارگــردان، 
ــه اســکندری، ســرمایه گذار: ســید  ــی، عبدال محســن چگین
ــردازی:  ــراح چهره پ ــی، ط ــن چگین ــی، محس ــد امام محم
عبدالــه اســکندری، مدیــر فیلمبــرداری: علــی تبریــزی 
 صدابــردار: داریــوش صادق پــور، مدیــر تولیــد: رضــا کریمــی

کارگــردان صحنه هــای اکشــن: دهقــان محمــدی، دســتیار 
طــراح  نصراللهــی،  زینــب  برنامه ریــز:  و  اول کارگــردان 
 صحنــه: پیــام اســکندری، طــراح لبــاس: رعنــا امینــی

ــان  ــه شــریفی، مشــاور رســانه ای: آری ــه: نائل منشــی صحن

ــو، دســتیار دوم کارگــردان:  امیرخــان، عــکاس: محمــد بدرل
ــی  ــردان: آرش چگین ــوم کارگ ــتیار س ــدری، دس ــاس خ عب
دســتیار اول فیلمبــردار: بهمــن نادیــاب، دســتیاران صحنــه: 
محمدرضــا غفــارزاده، جــواد بهبــودی، دســتیار لباس: نســیم 
ــتیاران  ــی، دس ــا عطابخش ــدارکات: پوری ــر ت ــی، مدی لطیف
ــر، مهــدی ســعدی، مجــری طــرح:  ــدارکات: مجیــد رنجب ت

ــزال. مؤسســه تصویرغ
 بازیگــران: حمیــد فرخ نــژاد، پژمــان جمشــیدی، ســام 
درخشــانی، ویشــکا آســایش، مانــی حقیقــی، مجیــد 
مظفــری، رضــا رویگــری، نســیم ادبــی، رضــا کریمی، نیوشــا 
ــدی  ــم خانی، امیرمه ــراب قاس ــدی، مه ــی، آزاده صم ضیغم

ــی اوجــی. ــدل، عل ــا، حســین پاک ــاره رهنم ــه، به ژول

- مراســم تشــییع پیکــر حســن جوهرچــی بــا حضــور تمامــی 
عوامــل ســریال »در پنــاه تــو« شــامل: حمیــد لبخنــده، رامین 
پرچمــی، لعیــا زنگنــه، اتابــک نــادری، خشــایار الونــد و نیــز 
محمدرضــا جعفــری جلــوه )مدیــر شــبکه دوم ســیما( برگــزار 

. شد
- فیلم هــای برگزیــده ششــمین روز جشــنواره فیلــم فجــر از 
 نــگاه مردمــی عبارتنــد از: »بیســت و یــک روز بعــد«، »انــزوا«
نیمــروز«  »ماجــرای  امضــا«،  بــدون  تاریــخ،  »بــدون 

.»۲ »گشــت  و  جلــف«  بــد،  »خــوب،  »آباجــان«، 
احمدرضــا  نوشــته  پراکنــده«  »ســپیدی های  کتــاب   -
ــان  ــا قیمــت 37 هــزار توم احمــدی از ســوی نشــر قطــره ب

ــد. ــر ش منتش
ــایر  ــد س ــت: همانن ــپرین« گف ــه »آس ــردان مجموع - کارگ
ــه  ــل »شــهرزاد«، »آســپرین« و ... ک ــا، ســریال هایی مث دنی
در حــال حاضــر در شــبکه نمایــش خانگــی تولیــد می شــوند 
ــا  ــردم ب ــک شــبکه خصوصــی پخــش شــوند و م ــد در ی بای
پرداخــت حــق ماهیانــه خیلــی کــم، بتواننــد ایــن ســریال ها 
را تماشــا کننــد؛ امــا از آنجــا کــه مــا همیشــه همــه چیزمــان با 
ــا فــرق دارد و ضعیف تریــن سیســتم پخــش و تکنیــک  دنی
ــال  ــه دنب ــم ب ــت نمی توانی ــم، هیچ وق ــم را داری در حــوزه فیل

پیشــرفت باشــیم.
معتقــد  »ویســتا«،  گالــری  مدیــر  پهلــوان،  پریســا   -
 اســت مســئوالن بایــد حمایــت بیشــتری از گالری دارهــا 
کــرده و ســازوکارهای حمایتــی را بــرای ایــن منظــور تبییــن 

کننــد.
- رضــا کیانیــان می گویــد: اساســا هــر چیــزی کــه در 
ایــران موفــق شــود، بالفاصلــه عــده ای کمــر بــه نابــودی اش 
ــه شغلشــان حســادت  ــرادی هســتند ک ــد؛ چــون اف می بندن

ــت. ــم هس ــی ه ــغل رایج ــا ش ــت و اتفاق اس
- چهل وچهارمیــن دوره مراســم جوایــز »آنــی« در رویــال هال 
ــال  ــن های س ــن انیمیش ــد و بهتری ــزار ش ــس برگ لس آنجل
معرفــی شــدند. در حالــی کــه انیمیشــن »زوتوپیــا« محصــول 
ــز  ــوب و جوای ــدن گل ــده گل ــوان برن ــه عن ــر ب ــی پیش ت دیزن
منتخــب منتقــدان معرفــی شــده بــود، در ایــن مراســم عنوان 

بهتریــن انیمیشــن ســال را از آن خــود کــرد.
ــا  - شــبکه نهــال تلویزیــون از اواخــر بهمن مــاه مســابقه ای ب

ــرد. ــن می ب ــمی ها« را روی آنت ــام »شیش ن
- شــصت ونهمین دوره جوایــز کارگردانــان آمریــکا بــا معرفــی 
ــن  ــه دارد. در ای ــود خاتم ــه کار خ ــال ۲۰۱6 ب ــای س برترین ه
ــن  ــزه بهتری ــد«، جای ــرای »الاللن ــازل ب ــن ش ــم دمی مراس

ــد را دریافــت کــرد. ــم بلن کارگــردان فیل
- نمایــش »خانــه ای در انتهــای خیابــان بهــار« بــه کارگردانــی 
ســمندریان  ســالن  در  بهمن مــاه   ۲3 از  هنگامــی  نــدا 
تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنــه مــی رود. در ایــن اثــر 
ــن  ــی، نازنی ــدا کیان ــش، لین ــای نق ــب ایف ــه ترتی نمایشــی ب

بیاتــی، مهســا ایرج پــور و... حضــور دارنــد.

 آموزش و جذب تسهیلگر 

در »باغ کودک داروگ«

کیمیای وطن

جـــذب  و  آمـــوزش  فراخـــوان 
»بــاغ  ویژه برنامــه  در  تســهیلگر 
کــودک داروگ« از ســوی خانــه 
کــودک ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان اعــالم شــد. به 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب گ
ــودک  ــه ک ــس خان ــان، رئی ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــت  ــی طبیع ــروه تخصص ــت: کارگ ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی  ب
و ملــل خانــه کــودک ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان بــه منظــور جــذب تســهیلگر در ویژه برنامــه »بــاغ 
کــودک داروگ« بــه عنــوان حامــی کاوش و تجربــه کــودک 
بــه برگــزاری کارگاه هــای تئــوری و عملــی در ایــن راســتا اقــدام 
کــرده اســت. نفیســه حبیب الهــی اظهــار داشــت: یــک تســهیلگر 
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــا نظ ــه ب ــد، بلک ــوزش نمی ده ــودک آم ــه ک ب
کــودک او را هدایــت کــرده و بــا توجــه بــه خالقیــت کــودک در 
هــر زمینــه ای سیســتم آموزشــی را بــه گونــه ای اثرگــذار بــر روی 
ذهــن او تثبیــت می کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه یــک مربــی 
بــه کــودک آمــوزش می دهــد. وی افــزود: خانــه کــودک ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در راســتای افزایــش 
خالقیــت کــودکان و آمــوزش مؤثــر آن هــا بــه برگــزاری برنامــه 
»بــاغ کــودک داروگ« اقــدام کــرده کــه عالقه منــدان بــرای 
شــرکت در ایــن برنامــه بــه عنــوان یــک تســهیلگر می تواننــد تــا 
۱9 بهمن مــاه بــا شــماره 3۲675۰4۰ تمــاس حاصــل کننــد. وی 
تصریــح کــرد: داشــتن دســت کم مــدرک تحصیلــی کارشناســی 
و عالقــه بــه طبیعــت و کــودک از جملــه شــرایط شــرکت در ایــن 
ــه  ــد ب ــام می توانن ــرای ثبت ن ــدان ب ــت. عالقه من ــوان اس فراخ

ــد. ــه کنن ــایت esfahanfarhang.ir مراجع س

بازدید رایگان از موزه ها در روز 21 بهمن
ــازمان  ــش س ــت  پوش ــن تح ــا و اماک ــی موزه ه ــد از تمام بازدی
ــن  ــع  دســتی و گردشــگری روز ۲۱ بهم ــی، صنای ــراث  فرهنگ می

ــگان اســت. رای
ــور  ــی کش ــول فرهنگی تاریخ ــوال منق ــا و ام ــر کل موزه ه  مدی
ــالمی  ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــبت پی ــه  مناس ــت: ب گف
ــا  ــد از موزه ه ــر، بازدی ــارک فج ــه مب ــت ده ــران و بزرگداش  ای
و اماکــن فرهنگی تاریخــی تحــت پوشــش ســازمان در روز 
ــگان اســت.  ــرای همــه اقشــار مــردم رای پنجشــنبه ۲۱ بهمــن ب
محمدرضــا کارگــر افــزود: اداره  کل موزه هــا ســعی دارد بــا ارائــه 
راهکارهــای مختلــف بــرای تســهیل بازدیــد از موزه هــا و تشــویق 
ــا  ــنایی ب ــتگان و آش ــینه گذش ــاندن پیش ــرای شناس ــردم ب م
تمــدن کهــن ایــن مــرز و بــوم، رســالت خــود را بــه  نحــو احســن 

ــا ــد. ایمن ــران ادا کن ــور و آزاده ای ــال ملــت غی در قب

اخبار کوتاه

در روزهایــی کــه جشــنواره فیلــم فجــر بــه آرامــی و حتــی 
ــزار  ــن حاشــیه ای برگ ــا کمتری ــری اش ب نشســت های خب
ــم  ــر ه ــد را ب ــن رون ــی« ای ــل اهل ــم »قات ــد، فیل می ش
ــم  ــش فیل ــان نمای ــس از پای ــاه پ ــداد ۱7 بهمن م زد. بام
ــده ای ــالد، برخــالف انتظــار ع ــرج می ــی« در ب ــل اهل  »قات

ــل  ــم »قات ــخ فیل ــش و پاس ــت پرس نشس
ــی  ــعود کیمیای ــی مس ــه کارگردان ــی« ب اهل
ــه از  ــردان ک ــده و کارگ ــور تهیه کنن ــا حض ب
ــادی  ــیه های زی ــا و حاش ــل جدل ه ــا قب مدت ه
بینشــان بــه وجــود آمــده بــود، برگــزار شــد. 
ایــن نشســت در طــول مدت زمــان برگــزاری 
بــا حرف هــای گاهــی تنــد کیمیایــی دنبــال 

ــعود  ــان مس ــدل می ــث و ج ــه بح ــان ب ــا در پای ــد؛ ام ش
ــی  ــکری قوچان ــور لش ــی، منص ــوالد کیمیای ــی، پ  کیمیای
ــیده  ــی« کش ــل اهل ــده »قات ــر تهیه کنن ــک های دخت و اش
شــد. در ایــن نشســت عــالوه بــر مســعود کیمیایــی 
و منصــور لشــکری قوچانــی، پــوالد کیمیایــی، پــگاه 

آهنگرانــی، بهــزاد عبــدی )آهنگســاز( و فرشــاد معتمــدی 
)مدیــر فیلمبــرداری( هــم حضــور داشــتند. ضمــن اینکــه 
ــعید  ــی، س ــدون جیران ــر فری ــم فج ــنواره فیل ــر جش دبی
ــدان  ــران و هنرمن ــه مدی ســهیلی و ســعید راد هــم از جمل
حاضــر در ایــن نشســت بودنــد. در پایــان، مجری نشســت 
ــه  ــه، رو ب ــام شــدن برنام ــالم تم ــگام اع هن
عکاســان خواســت کــه مســعود کیمیایــی و 
منصــور لشــکری قوچانــی یکدیگر را ببوســند 
ــن  ــا طرفی ــود؛ ام ــرف ش ــا برط ــا کدورت ه ت
ندادنــد. نشــان  ایــن کار  بــرای   تمایلــی 
ــر در  ــدان حاض ــی از منتق ــم یک ــر ه در آخ
ــدل  ــث ج ــه باع ــرد ک ــی ک ــت اعتراض نشس
ــا  ــن بحث ه ــه و او شــد و ای ــان مجــری برنام بیشــتر می
و حاشــیه ها بیــرون از ســالن نشســت در چنــد گــروه 
ــی  ــکری قوچان ــی، لش ــدون جیران ــه فری ــت ک ــه یاف  ادام
ــا  ــن گروه ه ــدام از ای ــر ک ــز ه ــی در مرک و مســعود کیمیای

قــرار داشــتند. مهــر

یک نشست تمام حاشیه ای برای فیلم »قاتل اهلی«
ــا در  ــر م ــه نش ــرایطی ک ــد: در ش ــی می گوی ــهال الهیج ش
حــال مــرگ اســت و تیــراژ کتاب هــا بــه ۱۰۰ نســخه رســیده 
ــد  ــر می دهن ــاب خب ــداران کت ــف خری ــه از ص ــانی ک کس
ــر  ــیب های نش ــاره آس ــر درب ــن ناش ــد. ای ــب می کنن تقل
دولتــی گفــت: نشــر دولتــی در مواقــع خطــر مشکل ســاز 

اســت؛ بــرای مثــال اگــر روزی ناشــران 
ــاپ  ــاب چ ــد و کت ــاب کنن ــد اعتص بخواهن
ــن  ــد ای ــی نمی گذارن ــران دولت ــد، ناش نکنن
خــأ دیــده شــود؛ چــون آن هــا کتــاب چــاپ 
ناشــران  می شــوند  باعــث  و  می کننــد 

ــد.  ــع کنن ــالم موض ــد اع ــی نتوانن خصوص
ــه  ــی ک ــار کتاب های ــاره انتش ــی درب الهیج

ــده  ــا خوان ــوند، ام ــاپ می ش ــی چ ــران دولت ــوی ناش از س
نمی شــوند، گفــت: حتــی دربــاره کتــاب بــد هــم می تــوان 
ــاره فیلــم هــم وجــود دارد   نقــد نوشــت. ایــن مســئله درب
نقــد  را  آن  می شــود،  بــدی ســاخته  فیلــم  وقتــی  و 
می کننــد؛ امــا دربــاره کتــاب ســعی می شــود صــورت 

ــی  ــا کس ــتم م ــم در سیس ــد. آن ه ــار بزنن ــئله را کن مس
ــه آن اهمیــت نمی دهــد. ایــن  ــدارد و ب دغدغــه فرهنــگ ن
ناشــر بــا بیــان اینکــه در مســئله ورود ناشــران دولتــی بــه 
حــوزه نشــر نبایــد هــدف را عوضــی بگیریــم، اظهــار کــرد: در 
اینجــا مســئله، تشــخیص درســت اســت. خطــری که نشــر 
دولتــی دارد ایــن اســت کــه از اتحــاد صنــف 
ــم  ــران ه ــه ناش ــد. اتحادی ــری می کن جلوگی
ــوم  ــکوک را دارد و معل ــت مش ــن موجودی ای
نیســت اتحادیــه ناشــران اســت یــا اتحادیــه 
وزارت ارشــاد. یکــی از وظایــف اتحادیــه، رفــع 
و رجــوع دردســرهایی اســت کــه ارشــاد بــرای 
ــه  ــا اتحادی ــی آورد؛ ام ــود م ــه وج ــران ب ناش
ــت  ــات صحب ــاره مالی ــد درب ــد و می آی ــن کار را نمی کن ای
ــه  ــد، ن ــی باش ــکل قلم چ ــت مش ــن اس ــه ممک ــد ک می کن
ــک  ــاپ ی ــمارگان چ ــی ش ــزود: وقت ــران. او اف ــه ناش هم
ــا ۲۰۰ نســخه  ــه ۱۰۰ ی کتــاب در یــک کشــور 8۰ میلیونــی ب

ــنا ــا دارد. ایس ــر م ــرگ نش ــان از م ــد، نش می رس

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
الدین  نظام  و  آبادی  پور فخر  به طرفیت ساناز  به خواسته مطالبه  دادخواستی  آقای حجت جمالی 

حسینی نژاد  به این شورا تسلیم که به کالسه 95/8۰6 ثبت و برای روز 95/۱۱/۲3 و ساعت ۱8:۰۰ 

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

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

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

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

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

درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۰3۲/م الف به تاریخ 95/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مصطفی جمشیدیان به این شورا تسلیم 

که به کالسه 95/836 ثبت و برای روز 95/۱۱/۲3 و ساعت ۱7:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است، 

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

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 

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

ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی  رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 

اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۰33/م الف به تاریخ 95/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت محمد کاشی درچه – و سعید جزینی 

به این شورا تسلیم که به کالسه 95/75۰ ثبت و برای روز 95/۱۱/۱9 و ساعت ۱8:۰۰ وقت رسیدگی 

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

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

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

در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 

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

مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۰34/م الف به تاریخ 95/۱۱/۱4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حجت جمالی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مهدی عمویی به این شورا تسلیم که به 

کالسه 95/8۰9 ثبت و برای روز 95/۱۱/۲3 و ساعت ۱8:۱5 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

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

حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/۱۰3۰/م الف به تاریخ 95/۱۱/۱4

آگهی ابالغ نظریه ی کارشناسی
پیرو ابالغ شماره ۱899/95 ش ج دوم اینجانب کارشناس منتخب با حضور در دفتر دادگاه و مالحظه 

پرونده ۱899/95 پیرامون قیمت گذاری خطوط تلفن همراه شماره ۰9۱۲7۱5۱558 به مبلغ چهار میلیون 

و هفتصد و پنجاه هزار ریال و تلفن همراه شماره ۰9۱۲۲۰۱33۱6 به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار 

ریال و همگی خطوط تلفن ثابت ۰3۱3۲353۰4۲ و ۰3۱3۲3457۱۱7 و ۰3۱3۲354۲58 و شماره 

باشد هر یک  و ۰3۱3۲35۲36۰ و ۰3۱3۲35۲37۰ که در مرکز شهید رجایی می   ۰3۱3۲35۲36۱

باشد.  به مبلغ حدود دو میلیون و هشتاد هزار ریال هر کدام بصورت نقدی واگذاری مخابرات می 

چنانچه  می گردد.  قیمت گذاری  نقدًا  ریال  هزار  هشتاد  و  چهارصد  و  میلیون  دوازده  مبلغ  به  جمعًا 

به نظریه ی کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت به این شعبه ی اجرای 

مراجعه اختالف  حل  شورای   ۲ شماره  مجتمع  بنزین  پمپ  روبروی  آتشگاه  خیابان  در  واقع   احکام 

 نمائید. 

شماره: 3383۱/ م الف دادورز دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95۰448 شماره دادنامه: 95۰99767963۰۲۱۰۲ – 95/۱۰/3 مرجع رسیدگی: شعبه 33 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شرکت تولیدی اصفهان صنعت پخت به مدیریت عاملی غالمرضا 

زینلی فرد به نشانی: خ  امام خمینی – ورودی خانه اصفهان – مجتمع نور – طبقه دوم – واحد ۲۰۲ 

وکیل: سیده سارا حسینی چادگانی به نشانی: اصفهان – سه راه سیمین – بلوار کشاورز – پانصد متر 

به طرف قائمیه – مجتمع دی – ورودی غربی – ط سوم – واحد ۲6 خوانده: سعید بهمنی به نشانی: 

مجهول المکان خواسته: استرداد یک دستگاه به مشخصات مذکور در قرارداد مورخ 93/6/۱9 مقوم به 

میزان ۱35/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته استرداد یک دستگاه 

انضمام مطلق  به  به میزان ۱35/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به مشخصات مذکور در قرارداد مورخ 93/6/۱9 مقوم 

خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده و 

اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/۱۰/۲7 و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی 

استناد  به  لذا  داده،  ثابت تشخیص  و  وارد  را  از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه  وفق ماده 73 

ماده ۱98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به استرداد یک دستگاه به مشخصات مذکور در قرارداد مورخ 93/3/۱9 در حق خواهان و پرداخت 

مبلغ ۲/۱۰5/۰۰۰ ریال بابت هزینه ی دادرسی و نیز حق الوکاله ی وکیل بر مبنای تعرفه ی قانونی در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

در محاکم عمومی  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  روز پس   ۲۰ مهلت  و ظرف  این شعبه  در  واخواهی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 34۱9۱/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 95۰997۰35۱5۰۱586 تاریخ تنظیم: ۱395/۱۰/۱۲ شماره پرونده: 95۰998۰35۱5۰۰676 

شماره بایگانی شعبه: 95۰8۲3 پرونده کالسه: 95۰998۰35۱5۰۰676 شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 95۰997۰35۱5۰۱586 خواهان: آقای مهرداد رحیمی فرزند 

از چهارراه آیت هللا نجفی – کوچه ۱5 – طبقه  بعد  به نشانی: اصفهان – خیابان کهندژ-  محمدعلی 

فوقانی قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر – طبقه 3 – واحد ۱- همراه ۰9۱3۲7۱۰۲۲۱ خوانده: آقای 

قلی انی کزی فرزند رضا به نشانی: مجهول المکان خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه 

با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه آقای مهرداد رحیمی فرزند محمدعلی بطرفیت آقای قلی انی کزی 

فرزند رضا دادخواستی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مبلغ 9/745/5۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم 

اظهارات  نامه ضمیمه،  اظهارات خواهان، شهادت  به مفاد دادخواست تقدیمی،  با توجه  نموده است. 

و 5۱4  مواد 5۰4  به  ثابت مستندًا  ادعای مطروحه خواسته  از  دفاع  در  و عدم حضور خوانده  شهود 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن حکم بر اعسار خواهان از پرداخت 

یکجای هزینه دادرسی نامبرده مکلف است ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از اواخر ماه آینده 

تا زمان استهالک هزینه دادرسی پرداخت نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: 34۲۰7/ م الف رئیس شعبه ۱5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمدرضا راجی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه:95۱۰۱۰۰37۰7۰45۰9 شماره پرونده:89۰998۰35۱۰۰۱۱۲7 شماره بایگانی شعبه:94۰۱۱3 

تاریخ تنظیم:۱395/۱۰/۰7 کالسه پرونده:94۰۱۱3 ت ۲۲ وقت رسیدگی: ۱395/۱۲/۲۱  ساعت 8/3۰ 

صبح خواهان (:جالب ثالث( امیر جان نثاری فرزند محمود ساکن اصفهان خیابان آتشگاه نبش کوچه 

پولک و نبات جان نثاری خوانده: )مجلوب ثالث( محمد تتار فرزند حسن مجهول المکان خواسته 

: تقاضای جلب ثالث خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان نموده که به 

شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 

المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.شماره:3۰873/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- تقوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱۰۱3   خواهان جمال امینی با وکالت خانم نمازیان و آقای محمدیان 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت حمید توکلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  

مورخ 95/۱۲/۱8 ساعت ۱۰/3۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

راه  چهار  خیابان شیخ صدوق شمالی  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 

وکال- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شماره: 33833/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
مرجع  رسیدگی:95/8/۲5  تاریخ  مورخ:95/9/۱  دادنامه:556  شماره  پرونده:۱56/95  کالسه 

رسیدگی:شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان خواهان: فرامرز حسن پور نشانی:کلیشاد- خ 

مطهری- روبروی بانک سپه- جهان کامپیوتر خوانده:۱-اسماعیل خراسانی ۲-علی کریمی نشانی:۱-

استان مرکزی- دلیجان- شهرک امام رضا)ع(- بیست متری گلستان ۲-کلیشاد- خ مطهری- جنب 

بانک سپه خواسته:الزام به حضور خواندگان در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو ام وی ام 

به شماره انتظامی 65۲ص34 ایران 57 به انضمام مطلق خسارات ناشی از دادرسی گردشکار:پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایدرای قاضی شورا

۲-علی  خراسانی  ۱-اسماعیل  خواندگان  طرفیت  به  پور  حسن  فرامرز  آقای  دعوای  خصوص  در 

انتقال سند خودرو ام وی  الزام به حضور خواندگان در دفترخانه اسناد رسمی و  کریمی به خواسته 

محتویات  بررسی  به  توجه  با  دادرسی،  های  هزینه  انضمام  به  65۲ص34  انتظامی  شماره  به  ام 

پرونده و کپی مصدق قولنامه و اظهارات خواهان و خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی و با توجه 

خوانده  اینکه  و  باشد  می  اول  ردیف  خوانده  نام  به  ماشین  مدارک  و  سند  انجام شده  استعالم  به 

برائت  موید  دفاعی که  و  است  ننموده  پیدا  در جلسه شورا حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اول  ردیف 

داده است  ثابت تشخیص  و  وارد  را  لذا شورا خواسته خواهان  ننموده است  ارائه  باشد  ذمه خویش 

به  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  رای  ق.م   36۲-۲37 ماده  و  ق.آ.د.م   ۱98 ماده  استناد  به  و 

65۲ص34  انتظامی  شماره  به  ام  وی  ام  خودرو  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور 

خصوص  در  و  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  های  هزینه  انضمام  به   57 ایران 

خوانده ردیف دوم رد دعوی صادر می نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و در 

 خصوص خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 

می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم حوزه قضایی فالورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰35۰4۰۰۲7۲ پرونده:  شماره   95۱۰۱۰۰35۰4۱۱774 ابالغیه:  شماره 

دادخواستی  طهماسبی  جلیل  داریوش  شاکی  خواهان/   ۱395/۱۰/۲5 تنظیم:  تاریخ    95۰۲98

مطالبه خسارت  و  دادرسی  مطالبه خسارت  خواسته  به  شریفی   مهدی  متهم   خوانده/  طرفیت  به 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 

اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان 

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

ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه  95۰998۰35۰4۰۰۲7۲  و  ارجاع  اتاق شماره 3۰8  طبقه 3 

آن ۱395/۱۲/۱8 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 

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

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

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

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

گردد.شماره: 3۲98۰/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی وهاب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱۱99   خواهان شرکت سهامی خاص احسان پخش سپاهان با وکالت 

مهدی مظاهری کلهرودی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت رشید امامی  تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/۱۲/۱8 ساعت ۱۱ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

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

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

صدوق شمالی چهار راه وکال- 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: 3495۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱3۲۲ خواهان خانم ژیال شایان دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال سند 

تلفن همراه به طرفیت آقای مجتبی طالبیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 

95/۱۲/۱8 ساعت 8/3۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف 

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

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 34۲۱7/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  پور  عسگری  منوچهر  خواهان   9۰6/95 پرونده کالسه  خصوص  در 

طرفیت مریم مرادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/۱۲/۱8 ساعت  6 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 8۱6575644۱ شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه ۲۲ 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: 338۰6/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  93۰998۰35۱۰۰۰55۰شماره  پرونده:  شماره   95۱۰4۲۰35۱۰۰۰5۰9 اجرائیه:  شماره 

93۰6۱8 تاریخ تنظیم: ۱395/۱۰/۲9 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک قوامین به شماره ثبت 

397957 به مدیریت آقای سید محمد حسینی  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: اصفهان – خ 

سجاد حد فاصل چهارراه آپادانا و چهارراه سپهساالر سرپرستی بانک قوامین مشخصات محکوم علیه/ 

محکوم علیهم ردیف ۱- نام: میثم    نام خانوادگی : کیوان پور نام پدر:محمد   نشانی: خ مشتاق دوم 

ک نشاط پ۲5 ۲- نام: محمود    نام خانوادگی : کیوان پور نام پدر:حسین   نشانی: خ مشتاق دوم ک 

نشاط پ۲5 3- نام: مرضیه    نام خانوادگی : حاتمی نام پدر:علی اصغر   نشانی: خ نیکبخت موسسه 

حقوقی 4- نام: احسان    نام خانوادگی : جعفری نام پدر:حسن   نشانی: مجهول المکان مشخصات 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : آرزو نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی نام 

پدر : سیف اله  نشانی : فالورجان- خ میثم ساختمان زاینده رود نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 

لهم : بانک قوامین به شماره ثبت 397957 به مدیریت آقای سید محمد حسینی  محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 95۱۰۰9۰35۱۰۰36۲۲ و شماره دادنامه مربوطه 

94۰997۰35۱۰۰۰۱۲5 محکوم علیها محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ یازده میلیون و دویست و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن 

مبلغ ده میلیون و هشتاد هزار ریال  بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست )93/5/۲5( لغایت اجرای احکام با ماخذ 

۲6/5 درصد در سال در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 

۲ ماده 3۰6 ق ا د م الزامی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 

شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 

سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

شماره: 34۲3۱/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی

نگاهیبهفیلم»خوب،بد،جلف«ساختهپیمانقاسمخانی
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  حضور بانوان کارگر اصفهان 

در مسابقه دوی صحرانوردی

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس ورزش

در مســابقه دو صحرانــوردی کــه به 
ــوم هللا  ــت ی ــبت گرامیداش مناس
دهــه مبــارک فجــر برگــزار شــد 
از  کارگــر  بانــوان  از  جمعــی 
ــی  ــرکت و کارگاه صنعت ــج ش پن
ــد. ایــن مســابقه در  ــان در ایــن مســابقه حضــور یافتن اصفه
پیســت دوومیدانــی ورزشــگاه شــماره )2( قــدس، ورزشــگاه 
اختصاصــی کارگــران، بــا حضــور دونده هــای شــرکت کننده از 
زیباســازی شــهرداری، هواپیماســازی )هســا(، گل نــور الــف 
ــد. در  ــزار ش ــرادی برگ ــورت انف ــه ص ــی ب ــرژی اتم و ب و ان
ــیران  ــوده ش ــم س ــور خان ــا حض ــه ب ــابقه ک ــن مس ــان ای پای
نایب رئیــس هیئــت ورزش کارگــری اســتان، خانــم رحیمــی 
ــس  ــی رئی ــا: صادق ــر و خانم ه ــان کارگ ــئول ورزش آقای مس
ورزش همگانــی شــرکت گل نــور، زمانــی مســئول ورزش 
بانــوان انــرژی اتمــی زیــر نظــر رئیــس انجمــن دوومیدانــی 
ــه مــورد اجــرا  ــر ب ــه مســافت 3 هــزار مت کارگــران اســتان ب
درآمــده بــود، از نفــرات برتــر بــا اهــدای لــوح تقدیــر و جوایــز 

ــه عمــل آمــد. ــده تجلیــل ب ارزن

ستاره ای به نام مجتبی عابدینی
ــی  ــام جهان ــای ج ــران در رقابت ه ــابر ای ــلحه س ــتاره اس س

ــید.  ــه رخ کش ــود را ب ــدرت خ ــر ق ــار دیگ ــا ب ایتالی
ــادووای  ــی شمشــیربازی پ ــی در جــام جهان ــی عابدین مجتب
ایتالیــا بــار دیگــر قــدرت خــود را بــه رخ کشــید و بــا کســب 
عنــوان نایب قهرمانــی، یــک اتفــاق تاریخــی دیگــر را در 

ــرد.  ــت ک ــام خــود ثب ــه ن ــران ب شمشــیربازی ای
ایــن بــرای اولیــن بــار نیســت کــه عابدینــی در یــک مســابقه 
مهــم درخشــان ظاهــر می شــود و می توانــد در میــان بــزرگان 

جهــان آقایــی کنــد. 
ــی در  ــه عابدین ــد ک ــا باش ــه بی معن ــن جمل ــر ای ــاید دیگ ش
میــان بــزرگان و شمشــیربازهای قدرتمنــد جهــان موفــق بــوده 
اســت. ایــن جملــه نه تنهــا بی معناســت، بلکــه نادرســت هــم 
ــا  ــام رقابت ه ــته در تم ــال گذش ــی در دو س ــت. عابدین هس
ــد کار  ــار و قدرتمن ــیرباز قه ــک شمش ــای ی ــد و اندازه ه در ح
کــرده و شــرایط بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه حــال بایــد او را 
شمشــیرباز بزرگــی دانســت و دیگــر نگوییــم او بــزرگان جهان 
را شکســت داد. عابدینــی ســتاره اســت؛ ســتاره ای کــه ظهــور 
کــرد و پرنــور شــد. او در آســمان شمشــیربازی ایــران بیشــتر 
از هــر کــس دیگــری دیــده شــد؛ چــون تنهــا بــود. می تــوان 
کاری کــرد کــه آســمان شمشــیربازی ایــران فقــط یک ســتاره 

نداشــته باشــد و کار پایــه ای و اصولــی انجــام شــود. ایســنا

بازگشت ویسی به سپاهان
 مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد 
مبارکــه ســپاهان از رفع ســوءتفاهم 
بــا ســرمربی ایــن تیــم خبــر داد. 
محســن طاهــری اظهــار کــرد: بــا 
ــتیم  ــه داش ــی جلس ــای ویس  آق
و خوشــبختانه ســوءتفاهم بــه 

 وجود آمده، رفع شد. 
وی ادامــه داد: ویســی بــا قــدرت برمی گــردد و بــه توانایی هــای 
ســرمربی تیــم اعتمــاد و اعتقــاد داریــم. طاهــری در پاســخ بــه 
ــاره جــذب  ایــن پرســش کــه صحبت هــای ســرمربی تیــم درب
ســرور جبــارف را تأییــد می کنیــد و ایــن بازیکــن بــا نظــر چــه 
ــوءتفاهم  ــک س ــوع ی ــن موض ــت: ای ــده، گف ــذب ش ــی ج کس
بــود کــه خــدا را شــکر رفــع شــد. مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد 
مبارکــه ســپاهان تأکیــد کــرد: از شــرایط تیــم راضــی هســتیم و 
بــه ادامــه فصــل و کســب نتایــج خــوب امیدواریــم. ورزش 3

 چرا مسئوالن جوایز مدال آوران را 

پرداخت نمی کنند؟
ــاد از  ــا انتق ــو ب ــک ری ــای پارالمپی ــز بازی ه ــدال برن ــده م دارن
نپرداختــن جوایــز مــدال آوران بازی هــای پارالمپیــک ریــو 
 گفــت: بــا وجــود اینکــه شــش مــاه از ایــن بازی هــا می گــذرد
ــوی وزارت ورزش  ــز از س ــت جوای ــار پرداخ ــوز در انتظ ــا هن  ام
و جوانــان هســتیم. علــی صــادق زاده بــا بیــان اینکــه از ســال 
آینــده کار خــود را بــا تیم ملــی وزنه بــرداری جانبــازان و معلوالن 
ــه دلیــل آســیب دیدگی کــه  ــار کــرد: ب آغــاز خواهــم کــرد، اظه
ــن  ــس انجم ــی، رئی ــر رواس ــتم، از دکت ــینه داش ــه س از ناحی
ــت کار  ــورت موافق ــه در ص ــردم ک ــت ک ــرداری درخواس وزنه ب
ــازان  ــرداری جانب ــی وزنه ب ــم مل ــا تی ــده ب ــال آین ــود را از س  خ
و معلــوالن آغــاز کنــم و او نیــز موافقــت کــرد. هــر چنــد در حال 
حاضــر نیــز در حــال آماده ســازی خــود بــرای حضــور در اردوی 
ــی مکزیــک هســتم ــی و شــرکت در مســابقات جهان ــم مل  تی

امــا بی توجهــی مســئوالن بــه پرداخــت جوایــز بازی هــای 
ــه ای  ــکاران روحی ــده ورزش ــبب ش ــک س ــک و پارالمپی المپی

ــند. ــته باش ــه کار نداش ــرای ادام ب
 دارنــده مــدال برنــز بازی هــای پارالمپیــک ریــو گفــت: بــه جــز 
اســتانداری تهــران کــه بــه تعهــدات خــود درخصــوص پرداخــت 
جوایــز مــدال آوران پایبنــد بــود، بقیــه ارگان هــا و ســازمان ها بــه 
تعهــدات خــود عمــل نکردنــد و هنــوز منتظــر پرداخــت جوایــز 
ــتیم.  ــان هس ــا و وزارت ورزش و جوان ــن ارگان ه ــوی ای از س
ــه ســختی  ــرار باشــد ب ــر ق ــرد: اگ صــادق زاده خاطــر نشــان ک
و بــا تــاش زیــاد مــدال کســب کنیــم و همــواره دغدغــه ایــن 
ــه  ــد ب ــی مســئوالن می خواهن ــه چــه زمان را داشــته باشــیم ک
ــن  ــرای تمری ــزه ای ب ــر انگی ــد، دیگ ــل کنن ــود عم ــدات خ تعه

ــد. کاپ ــی نمی مان ــردن و شــرکت در مســابقات باق ک
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ــی و  ــه کادر فن ــه ب ــان ک ــال اصفه ــاک والیب ــران تابن دخت
همچنیــن تیــم ملــی پیوســته و باعــث ســربلندی و افتخــار 
جامعــه ورزش به ویــژه خانــواده والیبــال دیــار نصــف جهــان 
ــی  ــال انتخاب ــه ســامتی از مســابقات والیب ــد، ب شــده بودن
 جهــان و منطقــه آســیای مرکــزی کــه در مالدیــو برگــزار شــد 
بــه میهــن عزیزمــان ایــران و زادگاهشــان اصفهان بازگشــتند. 
ــه کادر فنــی  ســمیرا ایمانــی، ملی پــوش ســابق اصفهانــی ب
تیــم ملــی والیبــال بانــوان کشــور پیوســت تــا در کنــار ســایر 
بــا حضــور در مســابقات برون مــرزی تجربــه  مربیــان 

ــدوزد.  بیشــتری بین
   اصفهان، مهد والیبال بانوان

تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران بــا هدایــت مایــدا چیچیــچ 
ــرکت در  ــان و ش ــی جه ــابقات انتخاب ــور در مس ــرای حض ب
ــوت  ــرد. دع ــاش ک ــزی ت ــه آســیای مرک رقابت هــای منطق
از خانــم ســمیرا ایمانــی )ســرمربی تیم هــای جوانــان 
و نوجوانــان، آینده ســازان ذوب آهــن( بــرای کمــک بــه 
شــبنم  خانم هــا:  و  بزرگســاالن  ملــی  تیــم  فنــی  کادر 

ــی  ــه زارع ــان، فرزان ــی، نداچمانی ــده برهان ــی، مائ  علیخان
شــکوفه صفــری، فرزانــه مرادیــان و فرانــک بابلیــان، هفــت 
 بازیکــن شایســته و خــوب اصفهانــی تیــم ذوب آهــن
ــال  ــد والیب ــان، مه ــن حقیقــت دارد کــه اصفه ــت از ای حکای

ــت. ــر استان هاس ــرآمد دیگ ــران و س ــوان ای بان
 بــه یقیــن حضــور ایــن عزیــزان در تیــم ملــی، نه تنهــا باعــث 
ــم  ــکات مه ــه ن ــه از جمل ــی اســت، بلک ــر اصفهان  افتخــار ه
ــن اســتان  ــی اســت کــه مســئوالن ورزش ای و شــایان تأمل
بایــد بــا ژرف اندیشــی از ایــن پتانســیل و اســتعدادهای نــاب 
ــر  ــر چت ــان را زی ــد و آن ــل آورن ــه عم ــه  ب ــتفاده بهین آن اس

ــد. حمایتــی خویــش قــرار دهن
متاســفانه برخــی از مســئوالن و دســت اندرکاران ورزش 
ــس  ــل و مجال ــخنگویان در محاف ــاره ای از س ــان و پ اصفه
ورزشــی چنــان ســخن می راننــد و از تــوازن و برابــری 
خانم هــا و آقایــان و حمایــت از ورزش بانــوان ســخن 

ــود! ــان ش ــده باورم ــم مان ــه ک ــد ک می گوین
    دریغ از یک تقدیر و تجلیل

خانــم ســمیرا ایمانــی بــه عنــوان مربــی و 4 بازیکــن 
ــی بزرگســاالن کشــورمان  ــی همــراه تیــم مل ــده اصفهان ارزن

ــه  ــان )منطق ــان جه ــی زن ــی قهرمان ــابقات انتخاب ــه مس ب
ــد و خوشــبختانه  ــو ســفر کردن ــه مالدی آســیای مرکــزی( ب
ــان  ــه ورزش اصفه ــث ســربلندی جامع ــن و باع افتخارآفری
 شــدند؛ امــا در کجــا از ایــن عزیــزان اســقبال شــایان 

و تجلیل به عمل آمد؟! 
خانــم مائــده برهانــی، والیبالیســت بااخــاق و خوش تکنیک 
اصفهانــی، بــه عنــوان بهتریــن پشــت خــط زن و خانم شــبنم 
ــوان بهتریــن پاســور  ــه عن ــی، پاســور پنجه طایــی، ب  علیخان
و ارزشــمندترین چهــره مســابقات انتخابــی قهرمانــی زنــان 
جهــان در منطقــه آســیای مرکــزی برگزیده شــدند؛ امــا دریغ 
ــل شایســته و ســزاوار! چــه می شــد  ــر و تجلی ــک تقدی از ی
اگــر بــا نصــب چنــد بنــر در ســطح شــهر و در شــرایطی کــه 
ــراه  ــه هم ــی ب ــته اصفهان ــوب و شایس ــن خ ــن دو بازیک ای
ســمیرا ایمانــی، مربــی فهیــم و بادانــش بــا حلقه هــای گل 

ــد  ــت می کردن ــادی حرک ــاپیش کاروان ش ــردن، پیش ــه گ  ب
در میــدان امــام حســین )دروازه دولــت( مقابــل شــهرداری 
ــر  ــان تقدی ــان از آن ــردم ورزش دوســت و مهرب ــا حضــور م ب
می شــد و نماینــده مدیــر کل امــور اجتماعــی اســتانداری بــه 
ــا  ــی ب ــژاد، شــهردار ورزشــکار و مردم ــای جمالی ن ــاق آق اتف
یــک شــاخه گل از آن هــا اســتقبال می کــرد و آنــان را مــورد 
لطــف قــرار مــی داد؟! یقیــن بدانیــد اگــر چنیــن افتخــاری 
ــان  ــان، آذربایج ــدران، گی ــهرهای مازن ــی از ش ــب یک نصی
ــادی  ــن ش ــدازی جش ــا راه ان ــت کم ب ــود، دس ــده ب  و... ش
ورزش  شایســتگان  و  قهرمانــان  مقــدم  نورافشــانی،  و 
ــل  ــه دلی ــان ب ــی اصفه ــی می داشــتند؛ ول شهرشــان را گرام
وفــور قهرمــان در رشــته های مختلــف، کمتــر بــه ایــن 
ــر را  ــن ام ــه ای ــن فرهنگــی می اندیشــد! البت مســائل نمادی
بایــد از ســهل انگاری و بی تفاوتــی مســئوالن دانســت.

به بهانه حضور بانوان اصفهانی در تیم ملی والیبال

 حمایت از قهرمانان و نام آوران 
فراموش نشود

ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری کشــورمان گفــت: هیــچ 
ــرام  ــدارم و احت ــوش ن ــا کیان مشــکل و اختــاف نظــری ب

خاصــی بــرای او قائــل هســتم. 
ســجاد انوشــیروانی در واکنــش بــه غیبــت کیانــوش 

ــچ  ــت: هی ــی گف ــم مل ــتمی از اردوی تی رس
اختافــی بیــن مــن و کیانــوش وجــود 
ــت و  ــن اس ــی م ــت صمیم ــدارد. او دوس ن
همیشــه بــا هــم بوده ایــم و احتــرام زیــادی 
ــوش را درک  ــرایط کیان ــم. ش ــرای او قائل ب
می کنــم. او ســه ســال ســخت تمریــن کــرد 
 و دو مســابقات جهانــی و یــک المپیــک 

را پشــت ســر گذاشــت و طبیعتــا نیــاز دارد کــه یــک 
ریــکاوری ویــژه  انجــام دهــد. مــا در دوره بعــدی اردو نیــز 
ــی  ــم مل ــات تی ــه تمرین ــا ب ــرد ت ــم ک ــوت خواهی از او دع
جدیــد  آئین نامه هــای  و  برنامه هــا  طبــق  و  بازگــردد 
ــا  ــوش رســتمی، بلکــه ب ــا کیان ــا ب ــد. مــا نه تنه تمریــن کن

ــز تعامــل و همــکاری خاصــی  ــی نی ــان مل تمامــی قهرمان
خواهیــم داشــت. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر 
 کیانــوش رســتمی همچنــان از برنامه هــای فدراســیون 
 و تیــم ملــی تمکیــن نکند چه تصمیمــی اتخاذ خواهد شــد 
گفــت: اگــر کســی مقــررات را رعایــت نکنــد 
طبیعتــا شانســی نیــز بــرای حضــور در تیــم 
ملــی نــدارد. البتــه بــه صراحــت می گویــم او 
ــا توجــه بــه غیبــت از اردو، شانســی بــرای  ب
بازی هــای آســیایی و مســابقات کشــورهای 
اســامی نخواهــد داشــت. مــا زمــان زیــادی 
نداریــم و بایــد بــرای حضــور ایــن دو رویــداد 
بــزرگ بــه خوبــی مجهــز و آمــاده شــویم. ســرمربی تیــم 
ملــی وزنه بــرداری در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
آیــا جانشــینی بــرای کیانــوش رســتمی در نظــر گرفتــه یــا 
نــه، گفــت: کیانــوش، نابغــه اســت و نمی تــوان جانشــینی 

بــرای او انتخــاب کــرد. خبرورزشــی

سجاد انوشیروانی:

هیچ اختالفی با کیانوش رستمی ندارم
بهتریــن بازیکــن فوتســال آســیا از وزیــر ورزش و جوانــان 
می خواهــد بــا افــرادی کــه بــرای ورزش بانــوان حاشیه ســازی 
می کننــد، برخــورد کنــد. فرشــته کریمــی گفــت: از وزیــر 
ــت  ــیه ای درس ــوان حاش ــرای بان ــی ب ــر کس ــم اگ می خواه

می کنــد، یــک تودهنــی بــه او بزند. متاســفانه 
از داخــل ضربــه می خوریــم؛ هیــچ کســی 
واکنشــی نشــان نمی دهــد و بــه راحتــی فــرد 
ــته  ــد فرش ــر می گوین ــد. اگ ــذف می کنن را ح
حــذف  را  دارد، کریمــی  مشــکل  کریمــی 
ــرای  می کننــد. ایــن حذف شــدن ها توجیهــی ب
ــم  ــت. تی ــوان اس ــردن در ورزش بان ــه نک هزین

ریشــه دار ملــوان را بــه راحتــی کنــار گذاشــتند؛ در صورتــی کــه 
بایــد حاشــیه را کنــار می گذاشــتند. همیشــه می گویــم فکــر 
ــه  ــان اســت؛ آخــر چــرا این گون کنیــد دختــر و خواهــر خودت
ــاه دارد، دلیــل  صحبــت می کنیــد؟ اگــر یــک نفــر مــوی کوت
حاشیه ســازی و مشــکل داشــتن یــک نفــر نمی شــود. فیلــم 

مســابقات مــا را پخــش نمی کننــد بعــد در فضــای مجــازی 
پخــش می شــود. زمانــی کــه در کشــور خودمــان از مــا 
ــه وجــود  ــه حاشــیه ب ــی اســت ک ــت نمی شــود، طبیع حمای
ــی مــا سوء اســتفاده  ــی از قهرمان ــد و بعــد کشــورهای عرب آی
ــویم  ــت نمی ش ــل حمای ــون در داخ ــد؛ چ  کنن
ــم.  ــا نمی زنی ــه خودمانی ه ــی ب ــک تودهن و ی
ــان  ــران میزب ــت دارم ای ــزود: دوس ــی اف کریم
رقابت هــای آســیایی شــود. ایــن امتیــازی 
بــرای ســرزمینم اســت و باعــث آشــنایی 

ــود.  ــران می ش ــا ای ــورها ب ــتر کش بیش
خــود  اعزام هــای  در  مــا  کــه  همان طــور 
 چیزهــای بســیاری از کشــورهای دیگــر ماننــد طــرز رانندگــی

تمیــزی شــهر و ... یــاد می گیریــم، ایــن اتفــاق شــدنی 
اســت و فکــر نمی کنــم بــا حجــاب مشــکلی داشــته باشــند؛ 
همان طــور کــه تیــم روســیه، نایب قهرمــان جهــان بــه ایــران 

ــد. ایســنا ــا حجــاب ندارن ــد و مشــکلی ب ســفر می کن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950584   خواهان جواد صفت زاده دادخواستی مبنی بر: مبلغ نود میلیون 

ریال معادل نه میلیون تومان به طرفیت رامین بیابانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  

بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است   10 مورخ 95/12/18 ساعت 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

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

شماره: 34244/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد رضا        نام خانوادگی: شیخ محمدی  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مرتضی    نام خانوادگی: آکوچکیان نام پدر: حسین نشانی 

محل اقامت: اصفهان- بزرگمهر 22 بهمن مجتمع نگین محکوم به:به موجب رای شماره 1446   تاریخ 

95/8/23  حوزه 6  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ 21/888/000 ریال بابت اصل خواسته و 752/200 ریال بابت هزینه دادرسی و 

240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/5/3( 

لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 

ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

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

صریحا اعام نماید.

شماره: 34286/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
شماره نامه :9510113654000905شماره پرونده:9509983655700662 شماره بایگانی شعبه:951570 

پرونده کاسه 951570ک 102 متهم میاد قاسمی فرزند  در  اینکه  نظربه  تنظیم:1395/11/03  تاریخ 

محمد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت محمد طاهر جعفری فرزند احمد 

طاهر مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 

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

در تاریخ 1395/12/18 ساعت صبح 8 جهت رسیدگی به  اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 ابراهیمی رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  7949/350واقع  پاک  یکبابخانه   شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 

 9776 رای شماره  و  است  ثبت  جریان  در  مهدی   فرزند  عابدین  رسول  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

مورخ1395/08/05 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

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

اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی 

طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/18 شماره :35745/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 10393/3510واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

رای شماره 7727  و  است  ثبت  جریان  در  فرزند خسرو    ایرج کفایت  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

اراضی و  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  مورخ1395/06/18 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

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

اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی 

طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/18 شماره :35684/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون مصطفی گنجی فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 2 کاشان رسیده مدعی است که سند 

مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 15190/41051 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

شماره چاپی 668476 که در صفحه 357 دفتر 544   به نام نامبرده سابقه ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد . به علت 

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

یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

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

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

معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 35066/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

ابالغ وقت رسیدگی 
بایگانی شعبه  :9509980350900422 شماره  پرونده  شماره درخواست :9510460350900145 شماره 

:950495تاریخ تنظیم:1395/10/28 در خصوص دعوی خواهان حمید رضا محمدی حسین ابادی به 

طرفیت خواندگان فرزاد خدادادی و جعفر غریبی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی دادخواستی 

را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/12/18 

ساعت 9 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن خوانده اقای جعفر غریبی و با 

توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده 73 قانون ایین 

دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا خوانده پس از نشر اگهی 

و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 

شماره:34219/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

ابالغ وقت رسیدگی 
بایگانی شعبه  :9509980350900239 شماره  پرونده  :9510460350900149 شماره  درخواست  شماره 

:950286تاریخ تنظیم:1395/11/03 در خصوص دعوی محمد رضا نوروزی و مهدی نوروزی و مصطفی 

بوجاری با وکالت سعید شمسی  به طرفیت خواندگان علیرضا کاهدوزی و سایرین  به خواسته تایید 

فسخ قرار داد  دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت 

و به تاریخ 1395/12/18 ساعت 11/30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن 

خواندگان و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده 73 

قانون ایین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا خواندگان 

پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

شماره:34188/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  رحیمی  آقای  وکالت  با  خواهان   902/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

به  الوکاله  حق  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   459493 چک  بابت  ریال   66/440/000 مبلغ 

 95/12/18 مورخ   ......... روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  موذن   علیرضا  طرفیت 

 ، خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باتوجه   گردید  تعیین    9 ساعت 

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

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

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

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

می شود.

شماره: 32251/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351501671 تاریخ تنظیم: 1395/10/28 شماره پرونده: 9509980351500737 

شماره بایگانی شعبه: 950891 پرونده کاسه: 9509980351500737 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

نصراصفهانی  شهرام  آقای  خواهان:   9509970351501671 شماره:  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

فرزند حسن به نشانی: اصفهان – خ رباط اول – کوچه 29 آزادی – مجتمع ماه نوش – واحد 1 – ک 

پ 8138759949 – همراه: 09133052207 خوانده: آقای یوسف صفرپور فرزند غامعباس به نشانی: 

مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 

تأخیر تأدیه تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید.رأی دادگاه آقای شهرام نصراصفهانی فرزند حسن به طرفیت 

آقای یوسف صفرپور فرزند غامعباس دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه 

یک فقره چک به شماره 449884/41-1395/8/1 از جاری 120649 به عهده بانک ملت به انضمام 

خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است. خوانده علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه 

فوق  مراتب  به  عنایت  با  است.  ننموده  تقدیم  به مستندات  نسبت  ایرادی  و  نکرده  رسیدگی شرکت 

خواسته ثابت مستندًا به مواد 198؛ 515 ؛ 519 ؛ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت سیصد 

میلیون ریال بابت اصل خواسته؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای 

تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر 

آگهی و نه میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 

می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 

سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.

شماره: 34204/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمدرضا راجی

دادنامه
اصفهان خواهان: محمدرضا  اختاف  11 شورای حل  پرونده: 950379 مرجع رسیدگی: شعبه  کاسه 

اتحادیه کامیون اصفهان وکیل: عاطفه  باباگلی –  امام خمینی – خ  به نشانی: اصفهان – خ  کریمی 

تقی زاده به نشانی: اصفهان – خ چهارباغ باال – مجتمع کوثر – طبقه 4 – واحد 602 خوانده: مسعود 

مشیرنیا به نشانی : مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای محمدرضا کریمی با وکالت خانم عاطفه تقی زاده به طرفیت آقای مسعود 

بانک  عهده  به  به شماره 205213/31  وجه چک  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  مشیرنیا 

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

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

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

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

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

خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 و   519  ،  515  ،  198 و  تجارت  قانون 

بابت هزینه دادرسی و حق  ریال    268/000 و  بابت اصل خواسته  ریال   20/000/000 به پرداخت مبلغ 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر 

در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/26( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

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

 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: 34278/ م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان  - مریم هاشمی

دادنامه
کاسه پرونده: 951034 شماره دادنامه: 9509976796302068-95/10/28 مرجع رسیدگی: شعبه 33 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمود میرزایی به نشانی: خ مشیرالدوله – جنب پیمانکاری 

تنفگساز دانگ فنگ مرکزی اصفهان خوانده: عبدالرضا علی عسگریان به نشانی : مجهول المکان شورا 

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

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی 

به طرفیت آقای عبدالرضا علی عسگریان به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال وجه چک به شماره 

ی 421700-92/4/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست 

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

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

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

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

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

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/140/000 ریال  بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/30( تا تاریخ اجرای 

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

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

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: 34249/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  شماره اباغنامه: 9510100351510343 شماره پرونده: 9309980351501353 شماره 

931454 تاریخ تنظیم: 1395/10/28 تجدیدنظرخواه کرمعیان دادخواست تجدیدنظر از حکم شماره 

950001378 صادره در این دادگاه به طرفیت تجدیدنظرخوانده کمال رفیعی تقدیم و نامبرده را مجهول 

المکان اعام نموده است بدینوسیله مراتب در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد تا تجدیدنظرخوانده 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  حاضر  دادگاه  این  در  وی  به  تجدیدنظرخواهی  اباغ  جهت  روز   10 ظرف 

دفاعیه  الیحه  اعتراض  به  پاسخ  در  تا  تحویل گردد  نامبرده  به  پیوست  ضمائم  و  تجدیدنظرخواهی 

خواهد  ارسال  تجدیدنظر  دادگاه  به  کیفیت  همین  با  پرونده  واال  نماید  دادگاه  این  تقدیم  را   خود 

شد.

 شماره: 33859/م الف مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 950876 ش 5 شماره دادنامه: 9509976793501758-95/10/22 مرجع رسیدگی: 

نظامی  – خ حکیم  اصفهان  نشانی:  به  بزرگزاد  اکبر  خواهان:  اصفهان  اختاف  5 شورای حل  شعبه 

– باالتر از خاقانی – پاک 553 وکیل: شهریار میرمیران به نشانی: اصفهان – خ نیکبخت – مقابل 

دادگستری – مجتمع وکای ماکان 5 – طبقه دوم – واحد 26 خوانده: بهروز جمشیدی پور به نشانی : 

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

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

آقای اکبر بزرگزاد با وکالت شهریار میرمیران به طرفیت آقای بهروز جمشیدی پور به خواسته مطالبه 

به  تجارت  بانک  عهده  به   93/11/10-2379/688213 شماره  به  چک  وجه  ریال   156/000/000 مبلغ 

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

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

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

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

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

و 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

156/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/180/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/11/10( تا تاریخ اجرای 

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

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

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 34300/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای علی )کریم( احمدی
نظر به اینکه آقای علی )کریم( احمدی فرزند اکبر به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای رضا 

ایزدی الی بیدی فرزند خدایار از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه 951499 ب 23 تحت تعقیب 

دراجرای  بدینوسیله  نگردیده،  ممکن  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به 

اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد گردید. 

شماره: 33761/م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

فرشته کریمی:
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H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانکیمیای وطن

ــکا ــد آمری ــور جدی ــای نژادپرســتانه رئیس جمه  صحبت ه
نه تنهــا موجــی از خشــم را در سراســر دنیــا به وجــود آورده 
بلکــه در آمریــکا نیــز بســیاری از مــردم انزجــار خــود را از 
ایــن صحبت هــای ترامــپ هــر روز فریــاد می زننــد. بخش 
ــلمانان  ــپ مس ــتانه ترام ــای نژادپرس ــادی از صحبت ه  زی
را هــدف گرفتــه اســت؛ مســلمانانی کــه در همیــن 
آمریــکا هــم تعدادشــان کــم نیســت و برخــی چهره هــای 
دارنــد.  طرفــدار  میلیون هــا  هســتند کــه  مشــهوری 
بــه نظــر می رســد ترامــپ نه تنهــا تصویــر درســتی از 
ــتان  ــهروندان عربس ــه ش ــوان نمون ــه عن ــدارد )ب ــان ن جه
ــتند  ــپتامبر داش ــوادث 11 س ــی در ح ــش پررنگ ــه نق ک
ــد(، بلکــه حتــی  در لیســت ممنوعیــت ترامــپ جــا ندارن
ــه  ــدارد. ب ــر درســتی از مســلمانان کشــورش هــم ن تصوی
ــپ  ــای ترام ــر حماقت ه ــرای درک بهت ــه و ب ــن بهان همی
ــه برخــی از  ــم داشــت ب ــزارش نگاهــی خواهی ــن گ در ای
ــا در  ــه نه تنه ــکا؛ کســانی ک مشــهورترین مســلمانان آمری
ــداران  ــان طرف ــه در جه ــکا سرشــناس هســتند، بلک آمری

دارنــد. بی شــماری 
    دکتر مهمت آز

 دکتــر مهمــت آز، پزشــک جــراح و متخصــص قلــب

ترک تبــار، یکــی از پزشــکان سرشــناس جهــان اســت کــه 
برنامــه تلویزیونــی او میلیون هــا بیننــده در سراســر جهــان 
دارد. همچنیــن کتاب هــای او یکــی از پرفروش تریــن 
کتاب هــای پزشــکی  بهداشــتی در سراســر جهــان بــوده و 

بــه زبان هــای بســیاری ترجمــه شــده اســت.
    شکیل اونیل

 شــکیل راشــائون اونیــل، ســتاره ســابق بســکتبال جهــان 
 و کســی کــه چهــار بــار )ســه بــار بــا لــوس آنجلــس لیکرز 
ــی ای شــده  ــان ان ب ــت( قهرم ــی هی ــا میام ــار ب ــک ب و ی
اســت نیــز یکــی از دیگــر مســلمانان ســر شــناس 
آمریکاســت. وی یکــی از پنجــاه بازیکــن برتر تمامــی ادوار 
ان بــی ای بــه حســاب می آیــد. همچنیــن نــام او در تــاالر 

ــت رســیده  اســت. ــه ثب ــی ای ب افتخــارات ان ب
ــی رود  ــه شــمار م ــی ای ب ــخ ان ب ــن در تاری ــا بازیک  او تنه
کــه توانســته در ســیزده فصــل پیاپــی و متوالــی آمــار ۲۰ 

ــه ثبــت برســاند. ــد را در کارنامــه ب امتیــاز و 1۰ ریبان
    ماهرشاال علی

ــورد  ــای م ــناس فیلم ه ــر سرش ــی، بازیگ ــاال عل ماهرش
ــی آن  ــران، مکان ــن، ۴۴۰۰، غارتگ ــن بات ــب بنجامی عجی
 ســوی کاج هــا و ســریال تلویزیونــی خانــه پوشــالی هــم 
یکــی دیگــر از مســلمانان سرشــناس کشــور آمریکاســت. 
ــاب، یکــی از  ــم مهت ــازی در فیل ــرای ب ــی ب ماهرشــاال عل

ــت و  ــال اس ــکار امس ــت اس ــی دریاف ــانس های اصل ش
اگــر او برنــده ایــن رقابــت شــود، حرف هایــش در مراســم 

اختتامیــه شــنیدنی خواهــد بــود.
    آیس کیوب

 ُاشــی جکســون بــا نــام هنــری آیــس کیــوب، بازیگــر رپــر 
از  دیگــر  یکــی  هــم  آمریکایــی  فیلم نامه نویــس  و 
ــن آهنگ هــای  ــان اســت. مت مســلمانان سرشــناس جه
او معمــوال خشــن و سیاســی اســت و یکــی از عضوهــای 

ــود.  ــناخته می ش ــتا رپ ش ــبک گنگس ــه ای س پای
وی توســط ام تــی وی هشــتمین رپــر برتــر تمــام زمان هــا 

لقــب گرفتــه اســت.
    حکیم اوالجوان

و  اوالجــوان، ســتاره سرشــناس  عبدالســالم  حکیــم 

 بازنشســته بســکتبال، نیــز آمریکایی نیجریــه ای تبــار 
و مسلمان است. 

ــن بازیکــن فصــل  ــا ارزش تری ــزه ب او در ســال 1۹۹۴ جای
ــال های ۹۴ و  ــار در س ــن ۲ ب ــرد و همچنی ــب ک را تصاح
۹۵ بــا ارزش تریــن بازیکــن فینــال NBA شــد. همچنیــن 
حکیــم از بهتریــن مدافعــان و بالکرهــای مطــرح تاریــخ 

ــود.  ــوب می ش ــکتبال محس بس
ــر  ــی نف ــالک شــات در طــول دوران بازیکن ــا ۳۸۳۰ ب او ب
اول بیشــترین بــالک در طــول تاریــخ NBA اســت. 
ــرار  ــکتبال ق ــزرگان بس ــد ب ــورد تمجی ــواره م ــم هم حکی
گرفتــه اســت. شــکیل اونیــل و دیویــد رابینســون دو 
اســطوره  بــزرگ ان بــی ای، حکیــم را بهتریــن ســنتر تاریــخ 

می داننــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

مسلمانی در دیار ترامپ

برگزاری نمایشگاه در امامزاده 

علی بن محمدباقر)ع( در کاشان

F.Galali@eskimia.ir
فاطیما جاللیکاشان 

اوقــاف کاشــان  اداره  رئیــس 
گفــت: به مناســبت ایــام هللا دهه 
ــه  ــام  جمع ــور ام ــا حض ــر ب فج
ــالم  ــال حجت االس ــهد ارده مش
و المســلمین ســلیمانی، خانواده 
معظــم شــهدا، زائــران و مجــاوران نمایشــگاه مصــور آســتان 
امامــزاده علی بن محمدباقــر)ع( مشــهد اردهــال کاشــان 
ــدف  ــت: ه ــی گف ــر جنت ــالم جعف ــد. حجت االس ــاح ش افتت
ــوع  ــا موض ــار ب ــع آوری آث ــگاه جم ــن نمایش ــدازی ای از راه ان
ــن  ــان ای ــه همچن ــوده ک ــر )ع( ب ــرت علی بن محمدباق حض
ــی  ــای آت ــور در ماه ه ــگاه مص ــن نمایش ــه دارد. ای ــد ادام رون
نیــز دایــر خواهــد بــود و بــه مناســبت های مختلــف در 
پیــش رو بــا طراحــی پوســترهای مناســبتی پیام هــا و نــکات 

ــد. ــه می کن ــدگان ارائ ــه بازدیدکنن ــده را ب آموزن

فرماندار اردستان:

 ایجاد اشتغال برای روستاها 

در اولویت است

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

فرمانــدار اردســتان گفــت: یکــی از سیاســت های کاری نماینــده 
اردســتان، بحــث اشــتغال بــرای مناطــق روســتایی اســت کــه 
ــه  ــد، آن را ب ــه وجــود آی ــرای ایجــاد اشــتغال ب اگــر فرصتــی ب
ــت  ــا جدی ــوع ب ــن موض ــم داد و ای ــال خواهی ــتاها انتق روس
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــا غی ــود. علیرض ــری می ش ــات پیگی در جلس
ــعه  ــور توس ــه منظ ــه ب ــتایی ک ــی روس ــرکت تعاون ــن ش اولی
اشــتغال روســتایی در دولــت سیاســتگذاری شــده در نیســیان 
کلنگ زنــی می شــود. علیرضــا غیــور در مراســم کلنگ زنــی 
ــزار  ــغ ۵ ه ــت: مبل ــت روســتای نیســیان گف شــرکت آریاصنع
ــار  ــور اعتب ــه منظ ــپه ب ــینا و س ــک س ــال از دو بان ــارد ری میلی
ــن  ــه ای ــده ک ــده ش ــتان دی ــرای اس ــهیالتی ب ــی و تس حمایت
طرح هــا از همیــن تســهیالت برخــوردار خواهنــد بــود و اجــرای 
طرح هــای اینچنینــی باعــث وحــدت و همدلــی مــردم روســتا 
و منطقــه خواهــد بــود. وی افــزود: یکــی از سیاســت های کاری 
ــتایی  ــق روس ــرای مناط ــتغال ب ــث اش ــتان، بح ــده اردس نماین
ــری  ــات پیگی ــت در جلس ــا جدی ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک اس
ــرح در  ــد ط ــه چن ــان اینک ــا بی ــدار اردســتان ب می شــود. فرمان
ــا  ــن طرح ه ــی از ای ــرد: یک ــح ک ــم، تصری ــرا داری ــت اج دس
ــن  ــدد گرفت ــوده و درص ــیان ب ــتای نیس ــی روس ــه صنعت ناحی

ــتیم . ــوز آن هس مج
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 حضور با حداکثر رشته ها 

در مسابقات جهانی مهارت

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

حرفــه ای  و  فنــی  کل  مدیــر 
اســتان اصفهان در جلسه اردوی 
ــن  ــازی چهـل وچهارمیـ آماده س
مهــارت  جهانـــی  مســابقات 
)ابوظبـی ۲۰17( گفـت: فرصت ها 
ــته ها  ــر رش ــا حداکث ــا ب ــم ت ــم می کنی ــه ای فراه ــه گون را ب
در مســابقات جهانــی شــرکت کنیــم. ابوطالــب جاللــی 
ــارت در  ــی مه ــابقات جهان ــزاری مس ــه برگ ــاره ب ــن اش ضم
ــی ــابقات جهان ــرایط مس ــریح ش ــوص تش ــی درخص  ابوظب
ــار  ــرای اولین ب ــا ب ــن اردوه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــه ای  ــه گون ــا را ب ــد فرصت ه ــذار شــده، بای ــه اســتان ها واگ ب
فراهــم کنیــم تــا بــا حداکثــر رشــته ها در مســابقات جهانــی 
آماده ســازی  اردوی  تاکیــد کــرد:  وی  نماییــم.  شــرکت 
چهل وچهارمیــن مســابقات جهانــی مهارت )ابوظبــی ۲۰17( در 
ــی، لوله کشــی گرمایشــی ــرل صنعت ــی، کنت  رشــته های مهارت
 طراحــی مهندســی مکانیــک، تــراش CNC، اتصــاالت چوبــی

مکاترونیــک، آکواترونیــک، فنــاوری اطالعــات مدیریــت 
ــاوری اطالعــات راهکارهــای  سیســتم های تحــت شــبکه، فن
رباتیــک کابینت ســازی،  تجــارت،  بــرای   نرم افــزاری 
الکترونیــک، فنــاوری مــد، آشــپزی، تأسیســات الکتریکــی و 

آجرچینــی در اســتان اصفهــان در حــال برگــزاری اســت.

یک مأمور نیروی انتظامی به شهادت رسید

سرقت مسلحانه از بانک مسکن در اصفهان
صبــح دیــروز بانــک مســکن شــعبه مالصــدرای اصفهــان مورد 
دســتبرد یــک ســارق مســلح قــرار گرفــت. معــاون اجتماعــی 
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان دربــاره ایــن حادثــه گفت: 
مأمــور نیــروی انتظامــی در حادثــه ســرقت مســلحانه بانــک 
مســکن شــعبه مالصــدرای اصفهــان با شــلیک ســارق شــهید 
ــه ســرقت  ــا اشــاره ب ــو ب ــر کریمــی در گفت وگ شــد. جهانگی
ــار  ــان اظه ــفاهی اصفه ــم ش ــان حکی ــکن خیاب ــک مس بان
ــه  ــاعت ۸ و ۴۵ دقیق ــلحانه س ــرقت مس ــن س ــت: ای داش
ــان  ــا بی ــاده اســت. وی ب ــاق افت ــح یکشــنبه اتف ــه صب دقیق
ــر ســارق مســلح  ــک نف ــن ســرقت مســلحانه ی اینکــه در ای
وارد بانــک مســکن شــعبه مالصــدرا شــده کــه بــا ورود مأمــور 
نیــروی انتظامــی بــه ســمت وی شــلیک کــرده، اضافــه کــرد: 
متاســفانه در ایــن حادثــه، مأمــور نیــروی انتظامــی بــه درجــه 
رفیــع شــهادت نائــل شــد. کریمــی بــا اشــاره بــه اینکه ســارق 
ــژه  ــات وی ــت: عملی ــراز داش ــده، اب ــواری ش ــه مت ــن حادث ای
پلیــس بــرای دســتگیری ایــن ســارق آغــاز شــده اســت. مهر

اخبار کوتاه

ــی و  ــات جمعیت ــار و اطالع کارشــناس مســئول آم
ــزار  ــت: ه ــزد گف ــت احــوال ی مهاجــرت اداره کل ثب
ــت  ــه ثب ــال ۹۵ ب ــاه اول س ــه م ــالق در ن و ۲66 ط
رســیده کــه بــر اســاس آمارهــا بــه صــورت میانگیــن 
از هــر ۵ ازدواج در یــزد یــک مــورد بــه طــالق ختــم 

شــده اســت؛ بیشــترین طــالق رخ داده 
بــا میانگیــن ســنی ۳۴   در مــردان 
و در زنــان بــا میانگیــن ســنی ۳۰ ســال 

ــت. بوده اس
ــتر  ــرد: بیش ــار ک ــدق اظه ــدی مص  مه
ــا  ــن یزدی ه ــا بی ــد طالق ه از ۴۰ درص
ــد؛  ــی رخ می ده ــال اول زندگ در ۵ س

ــاق  ــن دوره اتف ــز در ای ــارض نی ــترین تع ــرا بیش زی
حســاس  بســیار  زمانــی  دوره  ایــن  می افتــد. 
اســت؛ بســیاری از اوقــات اختالفــات زوجیــن 
در حوزه هــای بســیار کوچکــی اســت کــه اگــر 
شــود  ارائــه  الزم  مهارت هــای  و   آموزش هــا 

بــه راحتــی می تــوان از آن هــا پیشــگیری کــرد. 
مراکــز  بــا کمــک  تــالش می کننــد  مســئوالن 
 مشــاوره و ارائــه آموزش هــای الزم بــه جوانــان 
زمینه هــای طــالق را کاهــش دهنــد تــا بــا افزایــش 
ــای  ــب مهارت ه ــل از ازدواج و کس ــای قب مهارت ه
ــالق  ــار ط ــش آم ــاهد کاه ــی، ش زندگ
ــیب  ــن آس ــات ای ــری از تبع و جلوگی
اجتماعــی باشــیم. کم رنــگ شــدن 
اخالقــی  ارزش هــای  و   معنویــات 
ــری مهارت هــای  ــدم یادگی ــی، ع و دین
 زندگــی، دخالــت اطرافیــان، شــک 
و تردیــد زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر 
ــر، از عمــده عوامــل طــالق در  ــاد و حــس تنف اعتی
پنــج ســال اول زندگــی اســت. این روزهــا شــاهدیم 
ــه  ــران رو ب ــه ای ــدت در جامع ــه ش ــالق ب ــار ط آم
ــد طــالق شــیب  ــزد نیــز رون افزایــش اســت و در ی

ــدا ــه اســت. یزدن ــه خــود گرفت ــدی ب تن

مشــاور وزیــر کشــور در امــور زنــان و خانــواده گفــت: بســیاری 
از مواقــع اســتانداری ها پیگیــر انتصــاب مدیــران زن در 
ایــن  از  امــا مســئوالن دســتگاه ها  دســتگاه ها هســتند، 
ــه  ــای مردان ــر البی ه ــوی دیگ ــد؛ از س ــتقبال نمی کنن کار اس
ــتند  ــر نیس ــر حاض ــردان مدی ــروه م ــی گ ــد؛ یعن ــود دارن وج

اختیــار  در  را  خــود  کرســی های  از  یکــی 
زنــان قــرار دهنــد. فهیمــه فرهمندپــور افــزود: 
ــه در بعضــی حوزه هــا بســیار  البی هــای مردان
جــدی عمــل می کنــد. ایــن وضعیــت بیشــتر 
جنبــه اجتماعی فرهنگــی دارد. گاه نیــز مدیــران 
ــب  ــان در مناص ــور زن ــه حض ــبت ب ــرد نس م
مدیریتــی احســاس نگرانــی می کننــد. از جمله 

نشــانه های ایــن نگرانــی ایــن اســت کــه وقتــی انتصــاب یــک 
زن مطــرح می شــود، رزومــه کاری بــا چنــان وسواســی 
بررســی می شــود کــه اصــال بــا نحــوه انتصــاب مدیــران مــرد 
ــان  ــور زن ــر کشــور در ام ــل مقایســه نیســت. مشــاور وزی  قاب
و خانــواده دربــاره پســت های خالــی کارشناســان امــور بانــوان 

ــتخدامی  ــت های اس ــدن پس ــت: پرش ــز گف ــا نی فرمانداری ه
تابعــی از برنامه ریزی هــای کالن دولــت اســت؛ بنابرایــن 
وزارت کشــور یــا اســتانداری، نمی تواننــد مســتقل از برنامه هــا 
و سیاســت های ملــی دولــت عمــل کننــد. اســتخدام دولتــی 
بســیار محــدود اســت و پــر شــدن پســت های خالــی، تابعــی 
ــن  ــه در همی ــت؛ البت ــت اس ــن محدودی از ای
شــرایط هــم تغییراتــی درخصــوص پســت های 
خالــی کارشناســان امــور بانــوان فرمانداری هــا 
داریــم؛ چــه بــا جابجایــی نیروهــا و چــه 
ــای  ــرکت کنندگان آزمون ه ــف ش ــن تکلی تعیی
قبلــی و فعلــی. البتــه ایــن رونــد بســیار کنــد 
اســت. وی دربــاره اســتفاده از ظرفیــت زنان در 
ــف  ــای مختل ــازمان ها و وزارتخانه ه ــی س ــت های مدیریت پس
اظهــار کــرد: متأســفانه از ظرفیــت زنــان بــه صــورت شایســته 
ــان  ــه زن ــازمان هایی ک ــیاری از س ــود. در بس ــتفاده نمی ش اس
ــرای  ــادی ب ــای زی ــده اند، مقاومت ه ــایی ش ــته شناس شایس

انتصــاب آن هــا از ســوی مــردان وجــود دارد. ایســنا

روایت مشاور وزیر کشور از البی های مردانهاز هر 5 ازدواج در یزد، یکی به طالق منجر می شود

حتما بخوانید!
روایت مشاور وزیر کشور از البی های...

اجاره آپارتمان
یک واحد اپارتمان 1۰۵ متری مبله واقع در خیابان کاوه برج 

کاوه اجاره داده می شود.
تلفن تماس ۰۹1۳11۴6۰۲۰ مظاهری

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵۰766 شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹767۹۳۸۰1۸۲۵-۹۵/1۰/۲7  مرجع رسیدگی: شعبه 

– خ  اصفهان  نشانی:  به  فرزند محمد  اسحاقی  احمدرضا  اصفهان خواهان:  اختالف  ۸ شورای حل 

رباط اول – کوچه انقالب – بعد از نانوایی – روبروی سوپر احسان خوانده: سیدمهدی سلطانی فرزند 

اعضاء  مشورتی  نظریه  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  المکان  مجهول   : نشانی  به  سیدمصطفی 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادعوی 

احمدرضا اسحاقی فرزند محمد )اصفهان – خ رباط اول – کوچه انقالب – بعد از نانوایی – روبروی 

سوپر احسان( بطرفیت سیدمهدی سلطانی فرزند سیدمرتضی بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون 

)ریال( وجه یک فقره حواله به شماره ۵۳۳۰6۰ مورخ ۹۵/۴/۲۳ عهده مؤسسه پس انداز و قرض 

الحسنه ابوفاضل )ع( به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید 

خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی قرض الحسنه ابوفاضل که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته 

و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 

1۹۸ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی به مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال و 6۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۵/6/1۴( تا تاریخ وصول که محاسبه 

آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 

 و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد

 بود. 

شماره: ۳۴۲۴۰/ م الف قاضی شعبه ۸ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  ۹۵11۴۳    خواهان محمد حسین مجتبایی   دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت جواد ابوالحسنی    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ ۹۵/1۲/۲1 

ساعت 11/۳۰ تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: ۳۴۹۵۴/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره ۲شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  فرزاد کسائی  خواهان  پرونده کالسه 7۵۸/۹۵   در خصوص 

طرفیت سید محمود رضا میر باقری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹۵/1۲/۲1 

ساعت 1۵/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۲۲۲۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۴1 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵11۰۰۳6۴ پرونده:  شماره   ۹۵1۰1۰۰۳۵111۲61۸ ابالغنامه:  شماره 

۹۵۰۳۹6  تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/11/۰۴ خواهان علیرضا دقوق دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد 

مهدی مکرمی و حسین حق گوی فرزند خسرو و محمد رضا فرقدانی به خواسته الزام به تفکیک ملک 

و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق 

شماره ۳۵6 ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵11۰۰۳6۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/1۲/۲1 و 

ساعت ۰۹:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین حق گوی فرزند خسرو  

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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: ۳۴۲۰1/م الف منشی  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  عباسعلی محمد صادقی  آقای  پرونده کالسه ۹۵۰۹۰۳  خواهان  در خصوص 

مطالبه وجه چک به طرفیت آقای ایوب ابدالی ایرانشاهی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

شنبه  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت ۸ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره 1 شورای 

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

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

شماره: ۳۴۹۳7/م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵/۹۸7 شعبه ۲۲  خواهان شهروز فرنیا با وکالت فرید سلگی دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه وجه چک بشماره ۵۴۳۸۰۰ به مبلغ دویست میلیون ریال به طرفیت 1-اکبر کریم 

زاده اصفهانی ۲-محمد حسن کریم زاده اصفهانی   ۳-فرزاد حسین خانی ۴-مهرداد علی پور  تقدیم 

نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت  ۵/۵ بعدازظهر 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 ۸16۵7۵6۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 

۲۲ 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: ۳16۲۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۸۵/۹۵ شعبه ۲۲  خواهان شهروز فرنیا با وکالت فرید سلگی دادخواستی 

زاده ۳-فرزاد  پور  ۲- محمد حسن کریم  علی  مهرداد   -1 به طرفیت  مطالبه وجه چک  بر:  مبنی 

.....  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت  ۵ بعدازظهر  حسین خانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

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

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 ۸16۵7۵6۴۴1 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۲۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

 شد.

شماره: ۳16۲1/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با وکالت فرید سلگی  پرونده کالسه ۹۸۹/۹۵ شعبه ۲۲  خواهان محمد رضا رمضانی  در خصوص 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت غالمحسین تالن تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز .....  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت  6 بعدازظهر 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 ۸16۵7۵6۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۲۲ 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: ۳161۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵1۳۳۴ ش ۵   خواهان ابراهیم فتاحی نافچی دادخواستی مبنی بر: 

الزام به انتقال سند خودرو پژو پارس بشماره انتظامی ۸76ج۵۹ ایران ۵۳ به طرفیت فرشاد رحیمی  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت 1۰ صبح تعیین گردیده است . 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

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

خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۴۲۵1/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی  رضا کیوانی  احمد  خواهان     ۹7۳-۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 

  ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  تاتاریزی   احمدرضا  طرفیت  به  سند  تنظیم 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   16:۰۰ ساعت   ۹۵/1۲/۲1 مورخ 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

شمالی  شیخ صدوق  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  ۲ شورای حل  مجتمع شماره 

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

 شد.

شماره: ۳۴۹1۹/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابراهیمیان  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ  در خصوص پرونده کالسه ۹۵-1۰11 خواهان مسعود 

۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال  به طرفیت منصور زارعی دارانی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 

 ، المکان بودن خوانده  با عنایت به مجهول  ۹۵/1۲/۲1 ساعت ۳/۳۰ عصر تعیین گردیده است. لذا 

حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 7۳ 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 – پالک ۵7- کد پستی ۸16۵7۵6۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 

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

ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۳۴۲۵۲ / م الف مدیر دفتر شعبه 1۵ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  ۹۵117۳    خواهان ابوالفضل یزدانی    دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت مجتبی داودی    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت 

11 تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

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

در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: ۳۴۹1۸/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره ۲شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۰۲6شماره  پرونده:  ۹۵1۰1۰۰۳۵۲۹۰7۳۸۵شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹۵1۳6۴ تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/11/۰۹ شکات سعید یخچالی ، محمد صادقی ،اکبر نیلی پور ، فرشید 

زاغیان و حسین فتح پور  شکایتی علیه متهمین غفورا نوری فرزند سید آقا و سوسن طیب پور فرزند 

نموده که  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  موضوع کالهبرداری   با  رمضان 

جهت رسیدگی به شعبه 1۰۳ دادگاه  کیفری دو شهر اصفهان )1۰۳ جزایی سابق (  واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره 

و   1۳۹۵/1۲/۲1 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۰۲6 به کالسه  و  ارجاع   ۳۳7

ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین  و به تجویز ماده 17۴ قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از مفاد آن به دادگاه  از نشر آگهی و اطالع  تا متهمین   پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند.

شماره: ۳۴۹۸۰/م الف  منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )1۰۳ جزایی 

سابق (- مهدی نصر اصفهانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فیض   اخالقی  هادی  مدیریت  با  ملت  بانک  ۹۵۵/۹۵خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

غالمشاه   -۳ حسینوند  مهران   -۲ حسینوند  علی   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 

 ۴ ساعت   ۹۵/1۲/۲1 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  حسینوند  

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

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

شورای   ۸16۵7۵6۴۴1 پستی  کد   ۵7 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی 

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

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

می شود.

شماره: ۳۰۸۲۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۳/۹۵ خواهان بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخالقی دادخواستی 

وقت  و  نموده  تقدیم  مفرد  مفرد ۲-حمید کعبی  1-عبدالرحمان کعبی  به طرفیت  مطالبه  بر:  مبنی 

رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹۵/1۲/۲1 ساعت  ۴/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

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

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

ساختمان صبا – پالک ۵7 کد پستی ۸16۵7۵6۴۴1 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۲۲ 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: ۳۰۸۳1/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   1۴ شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹۵/1۰/۲-16۴۰ دادنامه:  شماره   11۲۸/۹۴ پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: کریم جعفری کوپائی به نشانی: اصفهان – خ رباط اول – کوی داروخانه 

المکان  : مجهول  به نشانی  شریف – کوچه داود – پالک ۹ – طبقه دوم خوانده: سیدغالم میری 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه  خواسته: مطالبه شارژ ساختمان گردشکار: پس 

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

آقای کریم جعفری  نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی  رأی می  به صدور  مبادرت  زیر  شرح 

کوپائی به طرفیت آقای سیدغالم میری به خواسته مطالبه شارژ ساختمان از ۹۲/۳/۲۵ تاکنون بیش 

از دو سال و بهای آن تقریبًا 1۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به دادخواست تقدیمی بررسی اوراق و محتویات 

پرونده و صورتجلسه تنظیمی که طرفین دعوی در آن حضور دارند شورا پس از تبادل نظر با توافق 

طرفین و با هزینه خواهان پرونده را به کارشناسی جهت محاسبه هزینه های شارژ ارجاع داده شد 

و نظریه کارشناسی مصون از اعتراض ضمیمه پرونده می باشد لذا شورا با توجه به جمیع مستندات 

پرونده از جمله نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده است دعوی خواهان 

را وارد دانسته و با استناد به مواد 1۹۸ ، ۵1۵ ، ۵1۹ ، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴/1۴6/۰۰۰ ریال طبق نظر کارشناسی بابت اصل خواسته به 

انضمام پرداخت مبلغ 17۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه قانونی مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره 

حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. ضمنًا شورا نسبت به مابقی خواسته خواهان با استناد به ماده 1۹7 قانون آئین دادرسی مدنی 

رأی بر بی حقی خواهان صادر می نماید. 

شماره: ۳۴۲۹۴/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۴ حوزه قضائی اصفهان  

دادنامه
کالسه پرونده: ۸6۵/۹۵ شماره دادنامه: 1۰11-۹۵/1۰/1۴ تاریخ رسیدگی: ۹۵/1۰/1۲ مرجع رسیدگی: 

شعبه ۲۸ شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای امین جواهربین به نشانی: میدان احمدآباد – 

اول خیابان ولی عصر – فرش ولی عصر خوانده: آقای فصیل عبدالهی مهابادی به نشانی : مجهول 

خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال   1۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان 

گردشکار: پس از اجاع 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 شورادر خصوص دادخواست آقای امین جواهربین به طرفیت آقای فصیل عبدالهی 

مهابادی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۲۲7۴۵۲۲۵ به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 

انضمام مطلق خسارات با مالحظه اصول مستندات و اسناد ابرازی از سوی خواهان و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه در ید خواهان و عدم حضور خوانده با توجه به نشر آگهی و عدم 

ارسال الیحه توسط خوانده شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستند به مواد ۳1۰ 

و ۳11 و ۳1۳ قانون تجارت و مواد 1۹۸ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/71۰/۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و نشر آگهی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ۹۳/۸/۳۰ لغایت زمان وصول و ایصال در 

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

این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳۴۲۴۸/ م الف قاضی شورای حل اختالف ۲۸ حوزه قضائی اصفهان 
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ــت  ــوع و کیفی ــه از نظــر تن ــان ک ــت اصفه ــش نف  شــرکت پاالی
فرآورده هــای نفتــی در بیــن پاالیشــگاه های کشــور ســرآمد 
ــال 1378  ــی در س ــرکت پاالیش ــن ش ــوان اولی ــه عن ــت، ب اس
ــت. ــرده اس ــب ک ــت محیطیISO 14001 را کس ــه زیس گواهینام

ــا  ــن شــرکت در ســال های پــس از کســب گواهینامــه، نه تنه ای
ــف  ــت متوق ــط زیس ــائل محی ــه مس ــود را در زمین ــت خ فعالی
 نکــرده،  بلکــه بــا رویکــرد درســت مدیریــت، پیوســته آن 
را ســرلوحه برنامه هایــش قــرار داده اســت؛ بــه طــوری کــه  در 
ــه  ــث، هیچ گون ــخص ثال ــزی ش ــق ممی ــز طب ــاری نی ــال ج س
 مغایرتــی بــا الزامــات سیســتم مدیریــت زیســت محیطی 
ــار  ــد اعتب ــه تمدی ــی نداشــته و موفــق ب و ســایر الزامــات قانون

ــت.  ــده اس ــه ISO 14001 ش گواهینام
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان همــواره تــاش کــرده  آالینده هــا 

را در حــد اســتانداردها کاهــش دهــد.
 خوشــبختانه بــا اجــرای ده هــا طــرح و پــروژه مختلــف 
 زیســت محیطی در دو بخــش  عملیاتــی و زیســت محیطی 
بــه عنــوان یکــی از بهتریــن شــرکت های پاالیشــی مــورد توجــه 
کشــور قلمــداد شــده اســت؛ در ایــن مســیر مســئوالن اســتانی 
ــل  ــر و تجلی ــورد تقدی ــرکت را م ــن ش ــا ای ــز باره ــوری نی و کش

قــرار داده انــد.

ــش  ــرکت پاالی ــازی ش ــع بنزین س ــدازی مجتم ــتای راه ان در راس
نفــت اصفهــان بــا وجــود تمــام تحریم هــای دشــمن، ایــن 
داخــل کشــور  توانمنــد  متخصصــان  بــه کمــک  شــرکت 
کاتالیســت مــورد نیــاز واحــد بنزین ســازی را کــه از پیچیده تریــن 
ــا قبــل از  ــود )ت کاتالیســت های مــورد نیــاز صنعــت پاالیــش ب
آن فقــط در انحصــار دو کشــور قــرار داشــت(، تولیــد و در نهایــت 
ــان  ــه هموطن ــورو 4 ب ــن ی ــون بنزی ــا را همچ ــه ای گرانبه  هدی

ارائه کرد.
 در زمــان بهره بــرداری از ایــن طــرح بــزرگ خانــم  ابتــکار 
ــع  ــه  از صنای ــی ک ــزرگ صنعت ــد ب ــن واح ــای  ای از فعالیت ه
پرتــاش در زمینــه محیــط زیســت محســوب می شــود، تقدیــر 

ــل آورد. ــه عم ــکر ب و تش

در ایــن راســتا، مســئوالن اســتانی نیــز همچــون اســتاندار 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل اداره حفاظ ــان  و مدی اصفه
در طــول ســال های مدیــد کــه ناظــر بــر  فعالیت هــای شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان هســتند، همــواره بــر صداقــت و توجــه 
کامــل ایــن شــرکت  بــه مســائل محیــط زیســتی اشــراف دارنــد 

ــد. ــه می گذارن ــر آن صح و ب
بــه تعــدادی از پروژه هــای زیســت محیطی گذشــته و حــال 

ــود: ــاره می  ش ــرکت اش ــن ش ای

    مدیریت پسماند:
1. مدیریت ضایعات و  پسماند های عادی، صنعتی و ویژه

ــوده  ــال، نگهــداری و مدیریــت لجن هــا و خاک هــای آل 2. انتق
بــه مــواد نفتــی در ســایت مخصــوص

ــه منظــور  ــه روش N.E.S ب ــی مخــازن نفــت خــام ب 3. الیروب
ــه روش ســنتی ــی ب کاهــش لجــن حاصــل از الیروب

ــداری  ــت نگه 4. نصــب سیســتم سرمایشــی )ســردخانه( جه
ــر ــه و پســماند ت موقــت و پیشــگیری از فســاد زبال

ــاس  ــر اس ــتعمل ب ــی مس ــای حرارت ــک عایق ه ــروژه تفکی 5.پ
ــران ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکده بهداشتدانش ــز دانش آنالی

    مدیریت پساب:
RO 6. استمرار بهره برداری از واحد تصفیه پساب به روش

7. استفاده از دستگاه UV جهت گندزدایی فاضاب بهداشتی
ــرف  ــش مص ــرل و کاه ــی کنت ــتم های الکترونیک ــب سیس 8. نص

آب
ــد RO5 جهــت اســتفاده از پســاب  ــرداری از  واحــد جدی 9. بهره ب

 RO واحــد
10. عقــد قــرارداد بــا شــرکت های معتمــد ســازمان حفاظــت 

پایــش آالینده هــای آب محیــط زیســت جهــت 

    کنترل آلودگی هوا:
ــرف  ــش مص ــور کاه ــه منظ ــیدی ب ــلول های خورش ــب س 11. نص

فســیلی ســوخت های 
در   Packinox حرارتــی  مبــدل  از  بهره بــرداری  اســتمرار   .12

کاتالیســتی تبدیــل  واحدهــای 
ــا هــدف کاهــش  ــل ســیل کــردن ســقف شــناور مخــازن ب 13. دب

ــه هــوا بخارهــای نفتــی متصاعدشــده ب
14. بهینه ســازی ســوخت کوره هــای شــرکت )اســتفاده از ســوخت 

گاز و تنظیــم هــوای اضافــی کوره هــا(
15. عقــد قــرارداد بــا شــرکت های معتمــد ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت جهــت پایــش آالینده هــای هــوا
ماشــین آالت  بــه جــای  ماشــین آالت جدیــد  16. جایگزینــی 

فرســوده بــا خریــد ده دســتگاه جرثقیــل از کشــور آلمــان
جدیــد  مشــعل های  خریــد  بــا  کــردن کوره هــا  17. گازســوز 
Enviromix  و جلوگیــری از انتشــار روزانــه حــدود 55 تــن گوگــرد
ــزان  ــه می ــتاندارد Euro 4  )ب ــا اس ــق ب ــوخت مطاب ــد س 18. تولی
ــا  ــل( ب ــر گازوئی ــون لیت ــن و 2 میلی ــر بنزی ــون لیت ــه 8 میلی روزان
شــرکت  بــه  ارائــه  و  بنزین ســازی  واحدهــای  از  بهره بــرداری 

پخــش فرآورده هــای نفتــی جهــت توزیــع در اســتان
خروجــی  روی  بــر  آنایــن  آناالیزرهــای  نصــب  پــروژه   .19
دودکش هــا بــر اســاس توافــق بــا اداره کل محیــط زیســت اســتان 

و ارســال آنایــن اطاعــات
هالون هــا  بــا   ُازن  الیــه  دوســتدار  گازهــای  جایگزینــی   .20 
و فرئون هــای مخــرب الیــه ازن در سیســتم های اطفــای حریــق و 

سیســتم های سرمایشــی
خودروهــای  از  اســتفاده   .21
ترددهــای  بــرای  گازســوز 

شــرکت خــارج 
ــه  ــه ب ــتفاده از دوچرخ 22. اس
ــان در  ــی کارکن ــور جابجائ منظ

ــرکت ــطح ش س
اصلــه  20 هــزار  23. کاشــت 
ــارج از  ــطح و خ ــت در س درخ

شــرکت

    مدیریت انرژی:

24. اســتقرار دســتورکار مدیریت 
ــرای  ــرکت ب ــطح ش ــبز در س س

ــرژی ــرف ان ــازی مص بهینه س
25. تصفیــه و بازگردانــی 320 
متــر مکعــب در ســاعت پســاب 
ارســالی از واحد هــای عملیاتــی 

ــی ــه صنعت در تصفیه خان
26. تصفیــه و بازگردانــی 400 متر 
مکعب در ســاعت پســاب بویلرها 
در  خنک کننــده  برج هــای  و 

واحــد اســمز معکــوس
 27. تصفیــه 40 متــر مکعــب در ســاعت فاضــاب بهداشــتی 

و استفاده برای آبیاری فضای سبز
ــرل و کاهــش مصــرف  28. نصــب سیســتم های الکترونیکــی کنت

آب )بیــش از یکصــد عــدد شــیر دارای سنســور( 
29. حــذف روش آبیــاری غرقابــی و جایگزیــن کــردن آبیــاری 

ــره ای ــاری قط ــارو آبی ــت فش تح

ــزه اتوماســیون اداری  ــری از سیســتم مکانی 30. اســتقرار و بهره گی
جهــت کاهــش مصــرف کاغــذ در شــرکت

 Ballast ــب ــا نص ــنایی ب ــتم های روش ــه سیس ــر در کلی 31. تغیی
ــرق جهــت کاهــش مصــرف ب

32. نصب سلول های خورشیدی در منازل سازمانی
33. درج مطالب و پیام های زیست محیطی

    پروژه های زیست محیطی کالن:

ــا احــداث  ــا اســتاندارد یــورو 4 و 5 ب 34. تولیــد بنزیــن مطابــق ب
مجتمــع  بنزین ســازی

ــا  ــق ب ــوخت مطاب ــد س ــدف تولی ــا ه ــد ب ــود فرآین ــرح بهب 35. ط
)Euro IV ،Euro V ،Euro VI( اســتانداردهای روز دنیــا

ــع  ــور رف ــه منظ ــع 3 ب ــر 3 و گاز مای ــای تقطی 36. احــداث واحده
تنگناهــای عملیاتــی و تولیــد محصــوالت میانــی و نهایــی بــا 

کیفیــت مرغوب تــر در آینــده ای نزدیــک
ــی  ــبکه ریل ــه ش ــال ب ــن و اتص ــیر راه آه ــداث مس ــروژه اح 37. پ
سراســری کشــور جهــت ارســال محصــوالت و کاهــش تــردد 

حمل ونقــل تانکرهــای 
  Zero Liquid Discharge (ZLD) 38. پــروژه احــداث واحــد
RO ــاره از پســاب تولیــدی واحــد ــی و اســتفاده دوب جهــت بازیاب
39. پــروژه نصــب فلــر ســوم و پیشــگیری از احتــراق ناقــص در دو 

فلــر موجــود در مواقــع اضطــراری
جهــت  شاهین شــهر  تصفیه خانــه  پســاب  انتقــال  پــروژه   .40

مصــارف صنعتــی و کاهــش مصــرف منابــع آب ســالم
41. بهینه ســازی واحــد بازیافــت آب توســط نصــب سیســتم 

UF و   RO کاریفایــر، 

42. پروژه گرانوله سازی گوگرد تولیدی

    کنترل آلودگی خاک و آب های زیرزمینی:
و گیاه پاالیــی جهــت  زیســت پاالیی  فنــاوری  از  اســتفاده   .43

ــاک ــی خ ــی نفت ــذف آلودگ ح
اســتقرار شــرکت  و  نفتــی  فرآورده هــای  بررســی نشــت   .44
مشــاور ) طوبــی تــاک( توســط شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 

ــروژه ــن پ ــران در ای ــی ای ــای نفت فرآورده ه
45. عقــد قــرارداد بــا شــرکت های معتمــد ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت بــه جهــت پایــش آالینده هــای آب
ــتحصال  ــه روش اس ــی ب ــفره های آب زیرزمین ــازی س 46. پاک س

ــی ــای آلودگ پلوم ه
47. اندازه گیــری گازهــای آلــی فــرار در خــاک بــه منظــور حصــول 

اطمینــان از نشــت نکــردن مــواد بــه خــاک
:R&D پروژه های

کاســتیک   COD کاهــش   .48
مســتعمل پاالیشــگاه اصفهــان بــه روش 
ــون و  اکسیداســیون پیشــرفته الکتروفنت

فوتوفنتــون
49. تصفیــه پســاب پاالیشــگاه اصفهــان 

بــا اســتفاده از بیوراکتــور غشــایی
تخریب پذیــری  زیســت  بررســی   .50
MTBE و کومتابولیســم آن بــا بعضــی 
باکتری هــای  توســط  آلکان هــا  از 

نفتــی ترکیبــات  تجزیه کننــده 
مــواد  از  خــاک  آلودگــی  رفــع   .51
نفتــی بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن 
الکتروکینتیــک در پاالیشــگاه اصفهــان
ــرد غشــا های اولترافیلتراســیون  52. کارب
شــرکت  در  صنعتــی  آب  تصفیــه  در 

ــان ــت اصفه ــش نف پاالی
پســاب  از  فورفــورال  حــذف   .53
روش  توســط  پاالیشــگاه ها 

پیشــرفته اکسیداســیون 
54. بررســی حــذف  BTEX بــا اســتفاده 
 از نانــو لوله هــای کربنــی اصاح شــده 

و نانو ذرات سیلیکا
خــام  نفــت  تجزیــه  بررســی   .55

توســط  اصفهــان  نفــت  پاالیشــگاه  آلــوده  خاک هــای  در 
مونــاس و  ســود  و  ســیلوس  بــا  کنسرســیوم  

ــه  ــی ب ــن نفت ــال از لج ــن فع ــد کرب ــخصه یابی و تولی 56. مش
ــزات ســنگین از فاضــاب شــهری ــور جــذب فل منظ

ــای  ــش آالینده ه ــازی پخ ــی و شبیه س ــازی ریاض 57. مدل س
گازی خروجــی از پاالیشــگاه اصفهــان

58. گوگردزدایــی بــرش گازوئیــل بــه روش اکسیداســیون 
)ODS (

ــی  ــات نفت ــرد از ترکیب ــازی گوگ ــی جداس ــه و بررس 59. مطالع
ــره ــو حف ــت ســنتزی نان توســط زئولی

ــتعمل  ــت های مس ــتن از کاتالیس ــکل و تنگس ــی نی 60. بازیاب

ــان ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــگ ش ــد هیدروکراکین واح

    طرح احداث مجتمع بنزین سازی
)Gasoline Production Plant G.P.P(

)تصفیــه   NHT واحــد  احــداث ســه  طــرح شــامل  ایــن 
بــا احیــای مــداوم( و  CCR )تبدیــل کاتالیســتی  نفتــا(، 

اســت.    Isomerization
بــا یــاری حــق تعالــی واحدهــای NHT و CCR در ســال 
ــت؛  ــرار گرف ــی ق ــرویس عملیات ــد و در س ــدازی ش 1392 راه ان
امــا بــه علــت تحریم هــا  تامیــن کاتالیســت مــورد نیــاز واحــد 

ــود.  ــده ب ــه ش ــکل مواج ــا مش Isomerization  ب
کاتالیســت های  راهبردی تریــن  از  یکــی  کاتالیســت،  ایــن 
ــان   ــا آن زم ــش نفــت محســوب می شــود و ت ــاز پاالی ــورد نی م
تنهــا در انحصــار دو کشــور جهــان قــرار داشــت؛ امــا در نهایــت  

ــدند.  ــد آن ش ــه تولی ــق ب ــی موف ــد داخل ــان توانمن متخصص
در پــی ایــن اتفــاق مبــارک در بهمن مــاه ســال 1394  بــا 
ــئوالن  ــران و مس ــور، مدی ــرم رئیس جمه ــاون محت ــور مع حض
کشــوری  و اســتانی، مجتمــع بنزین ســازی  بــه صــورت 

رســمی بهره بــرداری شــد.
ایــن  راه انــدازی  بــا  پاالیشــگاه اصفهــان  در حــال حاضــر 
تولیــد   4 یــورو  بنزیــن  لیتــر  میلیــون   8 روزانــه   طــرح 

می کند.
همچنیــن بــا انجــام تمهیــدات و تغییــرات نرم افــزاری در 
واحدهــای عملیاتــی نیــز  بــه میــزان 2/5 میلیــون لیتــر 

گازوئیــل یــورو 4 بــه طــور روزانــه تولیــد  می کنــد.

    از افتخارات شرکت پاالیش نفت اصفهان
ــن 500  ــه اول در بی ــرو و رتب ــرکت پیش ــوان ش ــب عن  کس

ــال 93 ــران )IMI-100(؛ س ــر ای ــرکت برت ش
ــن 400  ــه اول در بی ــرو و رتب ــرکت پیش ــوان ش ــب عن  کس

ــال 91 ــران )IMI-100(؛ س ــر ای ــرکت برت ش
 رتبــه نخســت در »گــروه فرآورده هــای نفتــی« شــرکت های 

برتــر ایران )IMI-100(؛ ســال 91 و 92

 رتبــه اول جشــنواره ملــی بهــره وری در گــروه فرآورده هــای 
ــی طــی ســال های 86 - 90  نفت

 رتبه دوم 100 شرکت برتر اقتصاد ایران، سال 90
 رتبه نخست 100 شرکت برتر اقتصاد ایران، سال 89

  کســب عنــوان یکــی از 100 شــرکت برتــر خاورمیانــه، ســال 
89

ســال های  آالیندگــی؛  عــدم  گواهــی  کســب   
8 9 ، 9 0 ، 9 1 ، 9 2 ، 9 3 ، 9 4

ــرکت های  ــن ش ــت در بی ــط زیس ــوم محی ــه دوم و س  رتب
پاالیــش نفــت؛ ســال های 92 و 93

بیــن  ایمنــی و پدافنــد غیرعامــل در   ،HSE اول  رتبــه   
 94 تــا   90 ســال های   نفــت؛  پاالیــش  شــرکت های 

روابــط  جشــنواره  یازدهمیــن  از  پژوهــش  اول  رتبــه   
92 ســال  ایــران؛  برتــر  عمومی هــای 

 رتبــه دوم ارتباطــات رســانه ای از یازدهمیــن جشــنواره 
و 92   90 ایــران؛ ســال های   برتــر  روابــط عمومی هــای 

 دریافــت جایــزه ملــی بهــره وری و تعالــی ســازمانی )بخــش 
ســاخت و تولیــد(؛ ســال های 86، 87 و 88

پاالیشگاهاصفهانازصنایعپرتالشدرزمینهمحیطزیستمحسوبمیشود
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-«  حدیث روز   »-

،،
نفــت  پاالیــش  شــرکت 
تــالش  همــواره   اصفهــان 
ــد  ــارادر ح ــده ه ــوده  آالین نم
اســتانداردها کاهــش دهــد 
ــا  ــرای دهه ــبختانه بااج وخوش
مختلــف  پــروژه  و  طــرح 
زیســت محیطــی در دو بخــش  
عملیاتــی  و زیســت محیطــی 
ــن  ــی از بهتری ــوان یك ــه عن ب
شــركت هــای پاالیشــی مــورد 
ــد. ــداد ش ــور قلم ــه كش توج

،،
نفــت  پاالیــش  شــركت 
و  تنــوع  نظــر  از  اصفهــان 
كیفیــت فــرآورده هــای نفتــی 
هــای  پاالیشــگاه  بیــن  در 
كشــور ســرآمد مــی باشــد.


