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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس گفــت: در دوران 
پســابرجام، هــر کجــا تاکنــون ما عقب نشــینی داشــتیم و از 
خواســته های به حقمــان در مقابــل طــرف غربــی گذشــتیم 
 و بــه آن هــا امتیــاز دادیــم، طــرف مقابــل گســتاخ تر 

و زیاده خواه تر شدند.
ــده  ــی، نماین ــوی الرگان ــر موس ــید ناص ــالم س حجت االس
مــردم فالورجــان و نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه بدعهــدی 
ــی  ــت: پیش بین ــار داش ــابرجام اظه ــکا در دوران پس آمری
بــه  آمریــکا  بدعهــدی  انقــالب دربــاره   رهبــر معظــم 

واقعیت پیوست.
وی افــزود: مــا هرچــه از برجــام و اجرایــی شــدن آن 
و  آشــکارتر  بدعهدی شــان  آن هــا  می گیریــم،  فاصلــه 

می شــود.  روشــن تر 
ــرد، ترامــپ  ــر ک ــکا تغیی ــور آمری ــه رئیس جمه ــی ک از زمان
ــن  ــه کارهــای خــالف قوانی شمشــیرش را از رو بســت و ب
بین المللــی اقــدام کــرد کــه همــه ایــن اقدامــات بــه جــز 

روســیاهی بــرای آن هــا چیــز دیگــری نداشــت.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فالورج ــده م نماین
ــر  ــم رهب ــدات مه ــی از تأکی ــرد: یک ــح ک ــن تصری همچنی
ــود  ــرح ب ــام مط ــث برج ــه بح ــی ک ــالب، زمان ــم انق  معظ
ــود  ــن ب ــر ای ــدگان جلســه داشــتند ب ــا مذاکره کنن و 1+5 ب
کــه مواظــب بدعهــدی طــرف مقابــل باشــیم و البتــه 

راهکارهایــی بــرای برون رفــت از مشــکالت اقتصــادی 
ــد. ــان کردن ــور بی کش

وی بــر همیــن اســاس اضافــه کــرد: یکــی از مســائل مهــم 
ــود  مــورد تأکیــد رهبــری، موضــوع اقتصــادی مقاومتــی ب
ــر داشــته های  ــردن ب ــه ک ــی تکی ــه معن ــت ب ــه در حقیق ک
خودمــان اســت؛ ولــی مــا شــاهد بودیــم کــه دولــت در 3 
ســال اخیــر همــواره بــه دنبــال نتیجــه برجــام و چشــمش 
ــرو  ــود و حــل همــه مســائل را در گ ــران ب ــال دیگ ــه دنب ب
مــوارد  و  موضوعــات  دولــت حتــی  برجــام می دیــد. 
ــه  ــد آلودگــی هــوا و مشــکالت آب را هــم ب ــف مانن مختل
برجــام گــره زده بــود. هــر کجــا تاکنــون مــا عقب نشــینی 
داشــتیم و از خواســته های بحقمــان در مقابــل طــرف 
غربــی گذشــتیم و بــه آن هــا امتیــاز دادیــم، طــرف مقابــل 
گســتاخ تر و زیاده خواه تــر شــدند. مــا وقتــی بــه تعهــدات 
 خــود عمــل کردیــم و مــواردی ماننــد ســانتریفیوژها 
ــال  ــور را اعم ــده از کش ــوم غنی ش ــردن اورانی ــارج ک و خ
کردیــم، آن هــا بالفاصلــه مباحــث موشــکی را مطــرح 

ــد. کردن
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــوی الرگان موس
اشــاره کــرد: اگــر دولــت جمهــوری اســالمی اقتــدار نظــام 
 را می خواهــد، بایــد بــه آنچــه در کشــور داریــم تکیــه کنــد 
ــدار و  ــه اقت ــم ک ــرار کنی ــاط برق ــد ارتب ــا کشــورهایی بای و ب

ــارس ــول داشــته باشــند. ف ــام را قب ــن نظ ــزت ای ع

ــی  ــن نهای ــت: مت ــه گف ــوه قضائی ــل ق ــاون بین المل مع
برجــام، اشــکاالت اساســی دارد کــه بــه دشــمن اجــازه 

سوء اســتفاده داده اســت. 
محمدجــواد الریجانــی، معــاون بین الملــل قــوه قضائیــه 
بــا تبریــک ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی بــا اشــاره 
ــود  ــی ب ــیار بزرگ ــه بس ــالب حادث ــن انق ــه ای ــه اینک ب
ــی را  ــزرگ اجتماع ــان ب ــه، دو جری ــن حادث ــت: ای گف
کلیــد زد؛ یکــی تجربــه مدنــی ملــت مــا و بنــای نظــام 
جامــع مدنــی و سیاســی کــه بــر اســاس فکــر اســالمی 

و مکتــب اهــل بیــت)ع( بــود.

معــاون بین الملــل قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه 
ــت ــع نیس ــته منقط ــپ از گذش ــی ترام ــات فعل  اقدام

افــزود: بــا ایــن تحریم هــا می خواهنــد راه را بــرای 
مذاکــره و تحریم هــای دوبــاره بــاز کننــد؛ ایــن راه را تیــم 
قبلــی بــاز کــرد و حتــی لیســت تحریم هــای جدیــد از 

قبــل تهیــه شــده بــود.
ــیار  ــام بس ــده از روح برج ــه بن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار داشــت:  ــدارد، اظه ــرا اصــال روح ن متنفــر هســتم، زی

روح آن، شــیطانی اســت.
ــن  ــدار ای ــده طرف ــه بن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
مســئله هســتم کــه نطنــز آرام آرام کار نکنــد، گفــت: بــه 
ــی  ــس از مدت ــد، پ ــز آرام کار کن ــر نطن ــه اگ ــل اینک دلی
ــی رود  ــن م ــم، از بی ــه داری ــانتریفیوژ هایی ک ــام س  تم
بــه  مــا  پــس  نداریــم؛  هــم  جایگزیــن  لــذا  و 
غنــی  را  زرد  شــده ایم، کیــک  تبدیــل  منتقل کننــده 
می کنیــم و می فرســتیم خــارج و در نهایــت ســانتریفیوژ 

می شــود. خــارج  رده  از  مــا 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب ــوه قضائی ــل ق ــاون بین المل مع
تعــداد کمــی از سیاســتمداران متــن برجــام را خوانده اند 

ادامــه داد:  دولــت عزیــز مــا بــا نیــت خــوب در رابطــه بــا 
برجــام عمــل کــرده اســت.

الریجانــی هــر تحریــم را تجــاوز بــه حقــوق ملــت 
ارزیابــی کــرد و گفــت: متــن نهایــی برجــام دچــار 

اســت. اساســی  اشــکاالت 
الریجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مذاکــره دوبــاره در رابطــه 
ــان  ــت، خاطرنش ــک اس ــم مهل ــام س ــت برج ــا ماهی ب
ــی دارد  ــکاالت اساس ــام، اش ــی برج ــن نهای ــرد: مت ک
ــا  ــازه سوءاســتفاده داده اســت. م ــه دشــمن اج ــه ب ک
نمی نویســیم  خودمــان  حســاب  بــه  را   دشــمنی ها 
و بایــد از در بــاغ ســبز دل بکنیــم. محمدجــواد الریجانــی 
ــع ورود  ــاره من ــپ درب ــر ترام ــدام اخی ــه اق ــاره ب ــا اش ب
اتبــاع 7 کشــور مســلمان بــه آمریــکا گفــت: ایــن اقــدام 
آمریــکا درســت نیســت؛ زیــرا بایــد گفــت امنیــت ایــن 
ــه در  ــان در منطق ــش و دوستانش ــه داع ــور از ناحی کش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران. وی ب ــه ای ــه از ناحی ــت، ن ــر اس خط
اینکــه بایــد رســما از ملــت یمــن حمایــت کنیــم، گفــت: 
ــه  ــی اســت ک ــکا مســئول  کشــتار ها و جنایت های آمری

در یمــن انجــام شــده اســت. تســنیم

ــام  حجت االســالم و المســلمین منتظــری گفــت: مق
ــاق  ــه کاالی قاچ ــد ک ــد کرده ان ــری تاکی ــم رهب معظ
بایــد آتــش زده شــود. بــرای ایــن کار هــم اگر اشــکال 

ــد مرتفــع شــود.  ــی وجــود دارد، بای قانون
مجلــس بایــد بــرای ایجــاد قانــون کمــک کنــد. اگــر 
ایــن امــر اجرایــی شــود، هــم طمــع ورود کاالی 
قاچــاق را از بیــن مــی رود و هــم بــا قاچاقچیــان 

می شــود. مبــارزه 
ــای وطــن، دادســتان کل کشــور در  ــه گــزارش کیمی ب
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــس مب ــی پلی ــش تخصص همای
ــمن  ــه دش ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن و ارز در جم
ــودش را  ــردی خ ــت های راهب ــی از سیاس ــروز یک ام
ضربــه بــه اقتصــاد انتخــاب کــرده، اظهــار کــرد:  قاچاق 
اثــرات منفــی در کشــور دارد و  مبــارزه بــا ایــن مهــم 
از مهم تریــن مبــارزات و اقدامــات کشــور اســت. 
در جمــع امــروز همــه آن هایــی کــه دســت اندرکار 
ــا  ــط آن ه ــاق کاال توس ــفیات قاچ ــار کش ــتند، آم هس

ــل اســت. ــل تام قاب
وی گفــت: بــه نظــر مــن دو راه اساســی بــرای مبــارزه 
بــا قاچــاق وجــود دارد؛ یکــی اینکــه مرزهــا را ببندیــم 
ــود و دوم  ــور نش ــاق وارد کش ــا کاالی قاچ ــه اساس ک
ــود، از  ــف می ش ــه کش ــی ک ــد کاالی قاچاق ــه بای اینک
بیــن بــرد. دادســتان کل کشــور تصریــح کــرد : کولبرها 

یــک عــده از مرزنشــینان هســتند کــه از گذشــته هــم 
ارتــزاق آن هــا، آوردن  همیــن کار را می کردنــد. راه 
جنــس از مــرز اســت. ایــن افــراد مســتضعف هســتند 
و بایــد بــه آن هــا کمــک هــم بشــود؛ امــا دســته دوم 
ــرمایه دار  ــده س ــک ع ــتند؛ ی ــر هس ــی اجی کولبرهای
ــوان  ــتفاده از ت ــا اس ــا ب ــد ت ــر می کنن ــرادی را اجی  اف
و راه بلــدی آن هــا اقــدام بــه قاچــاق گســترده کاالهــای 
قاچــاق بــه کشــور کننــد. در ایــن راه قطعــا نیروهــای 
اطالعاتــی و انتظامــی وارد عمــل می شــوند و آن هــا را 

ــر فارســی ــد. خب دســتگیر می کنن

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

هرچه به تعهدات برجامی عمل کردیم، غربی ها گستاخ تر شدند

معاون بین الملل قوه قضائیه: 

مذاکره دوباره در رابطه با ماهیت برجام، سم مهلک است

دادستان کل کشور: 

مبارزه با قاچاق از مهم ترین مبارزات است

حتما بخوانید!
مبارزه با قاچاق از مهم ترین... سه شنبه  19  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  364  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

پرواز به آسمان انقالب                                        

ادامه از صفحه یک: 
روزی کــه حماســه حضــور قاطعانــه ارتــش در صحنــه 
انقــالب بــه وقــوع پیوســت و طلیعــه خجســته پیونــد 
ارتــش بــا ملــت مســلمان و انقالبــی بــه وضــوح 

آشــکار شــد.
اگرچــه اعتصابــات پراکنــده در بعضــی واحدهــای 
ــا  ــه روزنامه ه ــوع ب ــه و موض ــترش یافت ــش گس ارت
ــش را  ــوز مــردم، ارت ــا هن ــود، ام ــز کشــیده شــده ب نی
در مقابــل خــود می دیدنــد و نگــران آینــده ای مبهــم و 
در هــراس از روزی بودنــد کــه درگیــری نهایــی ارتــش 
ــم  ــالب را رق ــی انق ــت نهای ــد سرنوش ــردم بخواه و م
ــروزی  ــه پی ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــده ای ه ــد. ع بزن

ــدند.  ــلحانه می ش ــرد مس ــاده نب ــی آم نهای
ــه  ــن کاری کــه می توانســت روحی ــن و بزرگ تری بهتری
انقــالب را تقویــت کنــد، مقاومــت دولــت بختیــار را در 
ــای  ــزر را در طراحــی کودت ــت  های هــم شــکند، مأموری
نظامــی بــا شکســت مواجــه ســازد و در نهایــت روحیــه 
معــدود نظامیانــی را کــه هنــوز انقــالب را بــاور نکــرده 
ــا  ــش ب ــتگی ارت ــالم همبس ــکند، اع ــم ش ــد دره بودن

ملــت بــود. 
زیــر  هیچ وجــه  بــه  نظامــی  عالی رتبــه  مقامــات 
ــردم  ــا م ــالم همبســتگی ب ــالب و اع ــرش انق ــار پذی ب
نمی رفتنــد و همچنــان از دولــت بختیــار حمایــت 
ــام  ــا انج ــی ب ــروی هوای ــنل نی ــا پرس ــد؛ ام می کردن
ــا  ــام، ب ــرت ام ــل حض ــرود در مقاب ــدن س رژه و خوان
ایــن حرکــت اســالمی، مــردم ایــران و رهبــری نهضــت 
ــجاعانه  ــت ش ــن حرک ــد. ای ــتگی کردن ــالم همبس اع
نیــروی هوایــی نگرانی هــای مــردم را برطــرف و روحیــه 
ــن  ــرد؛ همچنی ــت ک ــارزات تقوی ــداوم مب ــردم را در ت م
ــوی را شکســت و راه  ــم پهل ــه رژی صــف وابســتگان ب
ــالمی  ــالب اس ــردم و انق ــی م ــروزی نهای ــرای پی را ب

ــاخت. ــوار س هم
راهپیمایی هــا  از  بزرگ تریــن  یکــی  روز،  ایــن  در    
در سراســر کشــور شــکل گرفــت و میلیون هــا نفــر در 
سراســر کشــور از دولــت منتخــب امــام، یعنــی دولــت 
ــد. ایــن روز آگاهــی و بصیــرت  موقــت، حمایــت کردن
ــای  ــی توطئه ه ــر تمام ــان داد و ب ــران را نش ــت ای مل

طاغــوت خــط بطــالن کشــید.
ــده   بــدون تردیــد ایــن حرکــت هوانیــروز، ســندی زن
بــر غیرتمنــدی و شــجاعت آنــان در دورانــی اســت کــه 
ــد. ــوب می ش ــزرگ محس ــی ب ــن، گناه ــر گفت هللا اکب

ــاه  ــاد ش ــت دام ــه دس ــی آن ب ــه فرمانده ــی ک ارتش
خائــن بــود، در عیــن نابــاوری بــا امــام راحــل پیمانــی 
ابــدی بســتند. آری، رژه همافــران نیــروی هوایــی 
ــرزه درآورد  ــه ل ــوت را ب ــت، طاغ ــام حکوم ــر ام  در براب

و پیـروزی انقالب را نزدیک تر سـاخت.
در دورانــی کــه صــد هــزار مستشــارآمریکایی بــر ســر 
ســفره ایــران نشســته بودنــد و بــا قــدرت تمــام ثــروت 
ــروی  ــران نی ــد، هماف ــاول می کردن ــت را چپ ــن مل ای
هوایــی بــا حرکتــی بی نظیــر موجــب یــاس و ناامیــدی 
آن هــا شــدند. ارتــش پیــش از 19 بهمــن نیــز درهــای 
ــلح  ــا را مس ــاز و آن ه ــردم ب ــه روی م ــا را ب پادگان ه
کــرده بــود. ارتــش و نیــروی هوایــی پــس از انقــالب 
نیــز حماســه های مانــدگاری خلــق کردنــد؛ چنانکــه در 
ــن  ــادت ای ــره رش ــدس خاط ــاع مق ــال دف ــت س هش
دلیرمــردان را همــه ملــت ایــران خــوب بــه خاطــر دارد. 
امــروز پــس از گذشــت 38 ســال از انقــالب و علی رغم 
همــه تحریم هــا و تهدیــدات، ارتــش ایــران بــا اتــکا بــر 
ــه  ــت یافت ــی دس ــای بزرگ ــه موفقیت ه ــاوری ب  خودب
ــاخته  ــرف س ــود منص ــا خ ــگ ب ــمنان را از جن و دش
اســت؛ زیــرا دشــمن بــه ایمــان و قــدرت نظامــی ایــن 

ــد. ــدت می ترس ــه ش ــت و از آن ب ــش آگاه اس ارت

تهدیدات و آسیب های انقالب اسالمی

سوء استفاده از آزادی و وابستگی                                 
ــالمی را  ــالب اس ــردم در انق ــای م ــداف و آرمان ه اه
بایــد از دل شــعارهای دوران مبــارزات بــه دســت آورد؛ 
ــود  از شــعارهای آن دوران بیادماندنــی، یکــی اتحــاد ب
ــد.  ــردم ش ــی م ــی و میلیون ــت جمع ــور حرک ــه مح ک
هم صدایــی و همراهــی ملــت، یــک اصــل مهــم 
ــط  ــدن در خ ــز مان ــت و نی ــداوم اس ــروزی و ت در پی
رهبــری و اطاعت پذیــری کــه از شــعارهای اصیــل 
ــت  ــعار، مل ــن ش ــاس همی ــر اس ــت و ب ــالب اس انق
مــا را والیتمــدار می داننــد. یکــی دیگــر از شــعارها 
ــه  ــود؛ البت ــالمی« ب ــوری اس ــتقالل، آزادی، جمه »اس
آزادی ای در قالــب و چهارچــوب اســالم و قوانیــن 
ــرای  ــوه ب ــر بالق ــک خط ــتفاده از آزادی ی آن. سوء اس
انقــالب اســت کــه تهدیــدی جــدی بــه حســاب 
می آیــد. آزادی، یکــی از چهــار ســتون نظــام اســالمی 
در اندیشــه امــام اســت. هــر حکومتــی کــه میــل بــه 
ــرا خــالف موازیــن  ــد، طاغــوت اســت؛ زی اســتبداد کن
ــداده  ــا اجــازه ن ــه م اســالمی عمــل کــرده؛ »اســالم ب
کــه دیکتاتــوری کنیــم. مــا تابــع آرای ملــت هســتیم. 
ملــت مــا هــر طــوری رأی داد، مــا هــم از آن تبعیــت 
ــارک و تعالــی  می کنیــم. مــا حــق نداریــم، خــدای تب
بــه مــا حــق نــداده اســت، پیغمبــر اســالم بــه مــا حــق 
نــداده اســت کــه بــه ملتمــان یــک چیــزی را تحمیــل 
کنیــم.« امــام خمینــی یکــی از آســیب های مهــم 
دانســته  آزادی  از  را سوء اســتفاده  اســالمی   نظــام 
ــدود  ــظ ح ــت آزادی حف ــکر نعم ــد ش ــر می دهن و تذک
آن اســت و اگــر حــدود آن حفــظ نشــود، ممکــن 
اســت بــه حالــت ســابق برگردیــم؛ »اگــر خــدای 
نخواســته آزادی را صــرف کردیــم برخــالف مســیر 
ملــت و اســالم، حــاال کــه آزاد شــدیم خودمــان را 
ــه آزاد هســتیم  ــاال ک ــرج بکشــیم... ح ــرج و م ــه ه ب
برخــالف نظامــات اســالمی و برخــالف نظامــات ملــی 
عمــل کنیــم، هــرج و مــرج بــه پــا کنیــم، تحــت 
ــد  ــک از قواع ــچ ی ــت هی ــیم، تح ــده نباش ــچ قاع هی
ــر این طــور باشــد آزادی  ــی نباشــیم، اگ اســالمی و مّل
ــت و برخــالف  ــر خــالف مســیر مل ــم ب را ســلب کردی
مســیر اســالم.« نکتــه دیگــر در شــعارها، »اســتقالل« 
ــد و  ــه حــق خواســتار آن بودن ــا ب ــت م ــه مل اســت ک
ــروزی و  ــان پی ــادی در جری ــای زی ــرای آن هزینه ه ب
ــام  ــذا ام ــد؛ ل ــروز پرداخته ان ــا ام ــروزی ت ــس از پی پ
ــالب ــیب های انق ــی از آس ــادی را یک ــتگی اقتص  وابس

ــه وضعیــت پیــش از انقــالب  و آن را عامــل رجعــت ب
می داننــد کــه آن وضعیــت زمینه هــای ســاختاری 
بــروز جنبش هــای انقالبــی را فراهــم کــرد. هــر گونــه 
وابســتگی بــه اجانــب و دنیــای خــارج، نقــض اصــول 
انقــالب اســت و دولــت و مــردم بایــد تمــام تــوان خود 
را در قطــع وابســتگی بــه دنیــای خــارج بــه کار برنــد؛ 
در ایــن راســتا یکــی از مواضــع اقتصــادی تهدیدکننــده 
ــی از عوامــل  اشــرافیگری اســت. بی شــک تجمل گرای
ــدن  ــه سســتی گرایی ــا و ب ــده شکســت حکومت ه عم
ــی  ــی را یک ــز تجمل گرای ــی نی ــام خمین ــت. ام آن اس
از آســیب های عمــده بــه شــمار آورده و در تحلیــل 
گرایــش مــردم بــه روحانیــت و ســپردن رهبــری 
بــه ایشــان می گوینــد: »آن چیــزی کــه  انقــالب 
ــه واســطه آن  ــد و ب مــردم از مــا توقــع داشــته و دارن
 دنبــال مــا و شــما آمده انــد و اســالم را ترویــج نمــوده 
ــوت را  ــد و طاغ ــا کردن ــه پ ــالمی را ب ــوری اس و جمه
ــت.  ــم اس ــل عل ــی اه ــت زندگ ــد، کیفی ــان بردن از می
اگــر خــدای نخواســته مــردم ببیننــد کــه آقایــان وضــع 
خودشــان را تغییــر داده انــد، عمــارت درســت کرده انــد 
و رفــت و آمدهایشــان مناســب شــأن روحانیــت 
ــت در  ــه روحانی ــه نســبت ب ــزی را ک نیســت و آن چی
دلشــان بــوده اســت از دســت بدهنــد، از دســت دادن 
آن همــان و از بیــن رفتــن اســالم و جمهــوری اســالمی 
ــژه  ــئوالن به وی ــه مس ــی از کلی ــام خمین ــان.« ام هم
روحانیــون متواضعانــه می خواهنــد بــرای حفــظ نظــام 
جمهــوری اســالمی از تجمل گرایــی و زرق و بــرق دنیــا 
بپرهیزنــد: »مــن متواضعانــه و بــه عنــوان یک پــدر پیر 
از همــه فرزنــدان و عزیــزان روحانــی خــود می خواهــم 
کــه در زمانــی کــه خداونــد بــر علمــا و روحانیــون منــت 
ــا را  ــالت انبی ــغ رس ــزرگ و تبلی ــور ب ــاده و اداره کش نه
بــه آنــان محــول فرمــوده اســت، از زّی روحانــی خــود 
خــارج نشــوند و از گرایــش بــه تجمــالت و زرق و 
ــام  ــار نظ ــت و اعتب ــه دون شــأن روحانی ــا ک ــرق دنی ب
ــه  ــد ک ــز کنن ــت، پرهی ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
هیــچ آفــت و خطــری بــرای روحانیــت و بــرای دنیــا 
ــه رفــاه و حرکــت در  ــر از توجــه ب ــان باالت و آخــرت آن

مســیر دنیــا نیســت.

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

نماینده مردم فریدن در مجلس: 

مشکالت کشاورزان هنوز به قوت خود 

باقی  است
نماینــده مــردم فریــدن در مجلــس گفــت: در منطقــه 
ــد؛ از  ــدد دارن ــکالت متع ــوز مش ــاورزان هن ــا، کش م

ــدم . ــی گن ــه در بحــث ســیب زمینی و پرداخت جمل
ــهر  ــدن، فریدونش ــردم فری ــده م ــی، نماین ــر ترک اکب
چــادگان و بوییــن و میاندشــت در مجلــس شــورای 
ــون  ــه تاکن ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــالمی، در پاس اس
ــود  ــکالت موج ــل مش ــرای ح ــم ب ــس ده در مجل
ــی  ــه پیگیری های ــه او چ ــوزه انتخابی ــاورزان ح کش
بــرای  مــوارد  داشــت:  اظهــار  گرفتــه،  صــورت 
اســتیضاح وزیــر کشــاورزی زیــاد اســت و مشــکالت 
ــه قــوت خــود باقــی اســت. ــان ب کشــاورزان همچن

ــتیضاح  ــرح اس ــه ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه شــود در  ــد گفت ــه شــده، بای ــر کشــاورزی تهی وزی
ــم.  ــوز نابســامانی هایی را داری بحــث کشــاورزی، هن
ــه مشــکالت موجــود کشــاورزان  ــا اشــاره ب ــی ب ترک
 در حــوزه انتخابیــه خــود عنــوان کــرد:  در منطقــه مــا

کشــاورزان هنــوز مشــکالت متعــدد دارنــد؛ از جملــه 
ــا. ــی گندم ه ــیب زمینی و پرداخت ــث س در بح

 نماینــده مــردم فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان 
و بوئیــن و  میاندشــت در مجلــس شــورای اســالمی 
ــاورزان  ــوالت کش ــارات محص ــه خس ــان اینک ــا بی ب
بــه موقــع پرداخــت نمی شــود، گفــت: تاکنــون 
پرداختــی  چغندرقندهــای کشــاورزان حــوزه انتخابیــه 
بنــده انجــام نشــده و البتــه در مــوارد کالن هــم 

ــود دارد. ــاورزی وج ــوزه کش ــکالتی در ح مش
تاکنــون  ســوال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی   
فــوق صــورت  بــرای مشــکالت  اقداماتــی   چــه 
گرفتــه، عنــوان کــرد: 3 یــا 4 تذکــر کتبــی را در 
داده ایــم کــه  مربوطــه  مســئوالن  بــه  این بــاره 
ماننــد  اســت،  آن هــا گذشــته  از زمــان  بعضــی 
خســارات محصــوالت کشــاورزی و بعضــی هــم 

فــارس مانده انــد.  بی پاســخ  هنــوز 

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی:

 رژیم صهیونیستی 

بزرگ ترین تروریسم دولتی است
ــی گفــت: صداقــت  ــی دفــاع مل رئیــس دانشــگاه عال
ــوی  ــه جل ــود ک ــخص می ش ــی مش ــا زمان آمریکایی ه
ــم  ــان رژی ــه هم ــی را ک ــت دولت ــن تروریس بزرگ تری

ــد.  صهیونیســتی اســت، بگیرن
ســردار احمــد وحیــدی، رئیــس دانشــگاه عالــی 
رئیس جمهــور  شــعارهای  دربــاره  ملــی،  دفــاع 
تروریســم  بــا  مبــارزه  بــر  مبنــی  آمریــکا   جدیــد 
ــروز  ــکا ام ــت: آمری ــری گف ــای تکفی ــژه گروه ه و به  وی
رژیــم   یعنــی  دولتــی،  تروریســم  بزرگ تریــن  از 
 صهیونیســتی حمایت هــای همه جانبــه ای را انجــام 

می دهد. 
ــل  ــا در عم ــت آمریکایی ه ــه صداق ــان اینک ــا بی وی ب
آن هــا مشــخص می شــود نــه در گفتــار، تصریــح کــرد: 
ــه اول  ــود ک ــخص می ش ــی مش ــا زمان ــت آن ه صداق
ــه  ــی را ک ــم دولت ــن تروریس ــوی بزرگ تری ــه جل از هم

ــنیم ــد. تس ــت، بگیرن ــتی اس ــان رژیم صهیونیس هم

»ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــران  ــر ای ــت: اگ ــد«، گف ــی نمی کن ــکا توجه ــه آمری ب
می گفــت کــه بیاییــد بــا هــم باشــیم، مــن بــا توافــق 
هســته ای مشــکل نداشــتم؛ امــا آن هــا جســورتر 

شــده اند.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه آیــا فکــر می کنیــد در مســیر برخــورد 
ــران  ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــم، ب ــرار داری ــران ق ــا ای  ب
و گــروه 1+5 اشــاره کــرد و گفــت: مــن فکــر می کنــم 
ایــن بدتریــن توافقــی بــود کــه تاکنــون دیــده ام 
ــن  ــن ای ــر م ــت. از نظ ــده اس ــره ش ــاره آن مذاک درب
ــاره آن مذاکــره  ــود کــه هیــچ گاه نبایــد درب توافقــی ب

می شــد.
ترامــپ تاکیــد کــرد: مایــه شرمســاری اســت کــه مــا 

چنیــن توافقــی بــا ایــران داشــتیم.
ــت  ــه دول ــی ک ــت: توافق ــکا گف ــور آمری رئیس جمه
ــت  ــاری اس ــه شرمس ــرد، مای ــاد ک ــا آن را ایج  اوبام
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــا کنی ــدیم آن را امض ــور ش و مجب
هیــچ دلیلــی بــرای انجــام ایــن کار نبــود. اگــر 
بخواهیــد ایــن کار را انجــام دهیــد، بایــد توافــق 
خوبــی داشــته باشــید. ترامــپ گفــت: مــا یــک 
ــم  ــا دادی ــه آن ه ــد ب ــون دالر نق ــارد و 700 میلی میلی
کــه بی ســابقه اســت؛ ایــن پــول را تحویــل دادیــم و 

ــتیم. ــرای آن نداش ــچ دلیلــی ب هی

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه شــما آن را پــاره کنیــد، بیــان 
کــرد: خواهیــم دیــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. مــن 

می توانــم بگویــم کــه قصــد داریــم ببینیــم چــه 
ــه  ــی ب ــچ توجه ــا هی ــاد؛ آن ه ــد افت ــی خواه اتفاق

ــد. ــا ندارن کشــور م

ترامــپ همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــت  ــختانه نیس ــران سرس ــال ای ــما در قب ــع ش موض
ــم  گفــت: مــن سرســخت نیســتم. مــن فکــر می کن
ــد.  ــی می کنن ــا بی اعتنای ــور م ــه کش ــال ب ــا کام آن ه
ــا  ــون ب ــا اکن ــب، م ــیار خ ــد بس ــا می گفتن ــر آن ه اگ
یکدیگــر هســتیم، بــا ایــن توافــق مشــکلی نداشــتم؛ 
امــا ایــن دقیقــا برعکــس اســت. مثــل اینکــه آن هــا 
جســور شــده اند. آن هــا نه تنهــا بــه مــا احتــرام 
ــد.  ــل می کنن ــس عم ــت برعک ــه درس ــد ک نمی گذارن
هواپیماهــای مــا را تعقیــب می کننــد و بــا قایق هــای 
ــد.  ــره می کنن ــا را محاص ــتی های م ــان کش کوچکش
چــون برایشــان باورکردنــی نیســت کســی ایــن قــدر 
احمــق باشــد کــه توافقــی این چنینــی بــا آن هــا 

امضــا کنــد.
رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره تحریم هــای جدیــد 
وضع شــده علیــه ایــران نیــز گفــت کــه ایــن تــازه اول 

راه اســت.
ترامــپ در پاســخ بــه ســوالی دربــاره احتمــال حملــه 
نظامــی بــه ایــران گفــت کــه همیشــه از دولــت 
ــا قاطعیــت مقابــل  ــاراک اوبامــا انتقــاد کــرده کــه ب ب
ــرای آن هــا ضرب االجــل تعییــن   ایــران نایســتاده و ب
نکــرده اســت. وی افــزود: بــه ایــران خوش بیــن 
نیســتم؛ چــرا کــه ایــن کشــور احترامــی بــرای آمریــکا 

ــل نیست.ایســنا قائ

انقــالب  بقــای  رمــز  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا   
اســالمی را حضــور مــردم در صحنــه و اســتقامت 
بــر آرمان هــای انقــالب دانســت و بــا دعــوت از 
مــردم بــرای حضــور در راهپیمایــی 22 بهمــن گفــت: 
ــار کــه حضــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن  هــر ب
ــمن  ــای دش ــوده، تهدیده ــکوه تر ب ــترده تر و باش گس
فروکــش کــرده و فهمیده انــد کــه ملــت مــا بــا فشــار 

و ارعــاب عقب نشــینی نخواهــد کــرد.
ــه  ــوه قضائی ــی ق ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
قضایــی بــا بیــان اینکــه امــروز جمهــوری اســالمی از 
 ارکان معــادالت سیاســی و نظامــی در منطقــه اســت

یــادآور شــد: اوایــل انقــالب، رســانه های بیگانــه هــر 
روز می گفتنــد امــروز یــا فــردا انقــالب شکســت 
می خــورد. ایــن تبلیغــات تــا آنجــا بــود کــه حضــرت 
آن  بــه  خــود  فرمایش هــای  در  نیــز  امــام)ره( 
ــه  ــردِم همیش ــترده م ــور گس ــتند و حض ــاره داش اش
ــیدند.  ــمن می کش ــه رخ دش ــواره ب ــه را هم در صحن

ــات آن ــه حی ــالب و ادام ــروزی انق ــز پی ــد رم  بی تردی
ــر  ــتقامت ب ــردم و اس ــجام م ــدت و انس ــن وح همی

آرمان هاســت.
ــام  ــه ام ــای داهیان ــه رهبری ه ــوه قضائی ــس ق رئی
ــص  ــی و خال ــت اله ــر نی ــه مهم ت ــل)ره( و از هم راح
مجاهــدان را از دیگــر ارکان پیــروزی انقــالب دانســت 
ــه  ــته ب ــز وابس ــالب نی ــیر انق ــتمرار مس ــزود: اس و اف
ــر آرمان هــای  ــه، اســتقامت ب ــردم در صحن حضــور م
راحــل)ره( و  امــام  آموزه هــای  و  انقــالب  اصیــل 
پیــروی از خلــف صالــح ایشــان، یعنــی مقــام معظــم 
از همــه مهم تــر  العالــی( و  رهبــری )مــد ظلــه 
اخــالص در نیت هاســت. از آنجــا کــه ایــن ارکان 
بیانگــر فطــرت الهــی انقــالب اســت، بقــای آن را 

تضمیــن و راه پیشــرفت کشــور را بــاز می کنــد.

ــه را  ــردم در صحن ــور م ــه حض ــوه قضائی ــس ق رئی
خنثی کننــده نفــوذ دشــمنان و ســپر محکمــی در 
ــام و  ــب نظ ــرای تخری ــای دشــمن ب ــل تالش ه مقاب
اعمــال تحریم هــا و تهدیدهــا برشــمرد و خاطرنشــان 
کــرد: یکــی از بزرگ تریــن تجلیــات حضــور مــردم در 
صحنــه، شــرکت در راهپیمایــی 22 بهمــن اســت. هــر 
ــوده  ــترده تر ب ــکوه تر و گس ــور باش ــن حض ــه ای ــار ک ب
ــمن  ــدات دش ــردن تهدی ــش ک ــاهد فروک ــت، ش اس
بوده ایــم و آن هــا فهمیده انــد کــه ملــت مــا هرگــز بــا 

ــرد. ــد ک ــینی نخواهن ــار، عقب نش ــاب و فش ارع
ــرای  ــا دعــوت از مــردم ب ــی ب ــی الریجان آیــت هللا آمل
حضــور در راهپیمایــی 22 بهمــن، ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه شــعارهای محکــم مــردم در ایــن روز تهدیــدات 
دشــمن را خنثــی کنــد و ایــن آگاهــی و بصیــرت در 

روز 22 بهمــن جلــوه باشــکوهی از وحــدت و انســجام 
ملــی را بــه نمایــش بگــذارد.

رئیــس قــوه قضائیــه راه ایــن قــوه را در رســیدگی بــه 
ــی ــای کالن و مل ــژه پرونده ه ــا به وی ــه پرونده ه  هم
ــیدگی  ــت: در رس ــرد و گف ــف ک ــن توصی ــی روش راه
موانعــی  بــا  پرونده هــا گاهــی  قبیــل  ایــن  بــه 
مواجــه هســتیم؛ امــا قاطعانــه و بــه دور از تبلیغــات 
ــت  ــرع حرک ــون و ش ــدار قان ــر م ــا ب ــانه ای، تنه رس

میــزان می کنیــم. 

عملیــات تالفی جویانــه موشــکی نیروهــای 
ریــاض،  بــار  بــرای نخســتین  یمنــی کــه 
پایتخــت عربســتان را هــدف قــرار داد بازتــاب 
و  در میــان شــهروندان ســعودی  وســیعی 
ــه  ــی ک ــا جای ــته ت ــی داش ــانه های خارج رس
اقــدام  ایــن  پــی  در  ســعودی  مقام هــای 
در شــهر ریــاض حالــت اضطــراری اعــالم 

کرده انــد.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، نیروهــای یمنــی  ب

تالفی جویانــه  عملیــات  یــک  اجــرای  بــا 
موشــکی، ریــاض، پایتخــت عربســتان را هدف 

ــد. ــرار دادن ق
ــدور  ــا ص ــن ب ــش یم ــدام، ارت ــن اق ــی ای در پ
ــور  ــن کش ــای ای ــرد نیروه ــالم ک ــه ای اع بیانی
حملــه  ریــاض  بــه  بــار  نخســتین  بــرای 
کرده انــد. در ایــن بیانیــه اعــالم شــده کــه 

ــرب  ــی در غ ــگاه نظام ــک پای ــن، ی ــش یم ارت
پایتخــت عربســتان را بــه تالفــی حمــالت 
ــرار داده  ــدف ق ــن، ه ــعود در یم ــار آل س مرگب
ــن  ــه ای ــرده ک ــالم ک ــن اع ــش یم ــت. ارت اس
ــرد موشــک های  ــه نشــان دهنده میــزان ب حمل
ــم  ــاض ه ــه ری ــه ب ــت ک ــن اس ــتیک یم بالس
بعضــی  گــزارش  اســاس  بــر  می رســند. 

ــه  ــگاه هــدف قرارگرفت ــی، پای  رســانه های محل
ــمار  ــت. ش ــاض اس ــری ری ــدود 40 کیلومت ح
ــار  ــا انتش ــتانی ب ــهروندان عربس ــادی از ش زی
پیام هایــی در شــبکه اجتماعــی توئیتــر اعــالم 
ــه  ــک اردوگاه نظامــی در غــرب منطق ــد ی کردن
ــه  ــاض هــدف حمل ــی ری ــه در نزدیک المزاحمی

ــزان ــه اســت. می ــرار گرفت ق

رئیس قوه قضائیه: 

به دور از تبلیغات رسانه ای، پرونده های کالن را رسیدگی می کنیم

موشک یمنی، مرکز قدرت آل سعود را لرزاند

رئیس جمهور آمریکا: 

ایران کامال به ما بی اعتنایی می کند

ــران  ــم پســت )JPost( نوشــت: ای روزنامــه صهیونیســتی جروزال
اعــالم کــرد فقــط هفــت دقیقــه زمــان نیــاز اســت تــا موشــک های 

ایرانــی بــه تــل آویــو برســند.
 در ادامــه ایــن گــزارش آمــده: مقامــات ایرانــی متعهــد شــدند کــه 
پیشــبرد برنامــه موشــکی و »موشــک های خروشــان« ایــن کشــور 
ــی  ــکی ماهیت ــه موش ــان برنام ــگاه آن ــون از ن ــد؛ چ ــه دهن را ادام

ــی دارد. دفاع
 جروزالــم پســت افــزود: »مجتبــی ذوالنــور«، عضــو کمیتــه امنیــت 
ــام ســابق ســپاه  ــران و مق ــی و  سیاســت خارجــی پارلمــان ای مل
پاســداران، گفتــه زمــان الزم بــرای رســیدن موشــک های ایــران بــه 

تــل آویــو، فقــط هفــت دقیقــه اســت.جام نیوز

جروزالم پست:

 فاصله هفت دقیقه ای موشک های ایران

 با تل آویو
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اخبار  اقتصادیکوتاه از اقتصاد

رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات بــا بیــان اینکــه امســال 
بــا هجــوم ملخ هــای مهاجــر و بومــی در کشــور مواجــه 
ــه مــا  ــه ب ــز در ایــن زمین ــو نی ــود، گفــت: فائ ــم ب خواهی
ــع  ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ هشــدار داده اســت. ب
محمدعلــی باغســتانی گفــت: امســال بارندگــی در 
جنــوب و جنــوب شــرق کــه کانون هــای ملــخ صحرایــی 
ــا  ــد، ب ــاد باش ــی زی ــی بارندگ ــوده و وقت ــاد ب ــت، زی اس

ــود. ــم ب ــه خواهی ــا مواج ــم ملخ ه تهاج
ــا  ــن ملخ ه ــا ای ــارزه ب ــطح مب ــه س ــان اینک ــا بی  وی ب
در ســال زراعــی جــاری بیــش از ۲۰۰ هــزار هکتــار 
بــه کمــک  نیــاز  پیش بینــی می شــود، گفــت: مــا 
سیســتم های پشــتیبانی دولتــی داریــم و از آنــان بــرای 

کنتــرل ایــن مســئله کمــک می خواهیــم. 
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات افــزود: ملخ هــای 
مهاجــر کــه از غــرب دریــای ســرخ شــروع بــه حرکــت 
ــر  ــال حاض ــوند، در ح ــتان می ش ــد و وارد عربس می کنن
در کشــور یمــن هســتند و بعــد از ایــن کشــور، وارد عمــان 
ــوند؛  ــا می ش ــور م ــی کش ــق جنوب ــا وارد مناط و از آنج
بنابرایــن مــا امســال، هــم بــا هجــوم ملخ هــای بومــی و 
هــم بــا هجــوم ملخ هــای مهاجــر مواجــه خواهیــم بــود.

 باغســتانی تصریــح کــرد: ســازمان خواروبــار کشــاورزی 
ــن  ــه امســال در ای ــا هشــدار داده ک ــه م ــم ب ــو( ه )فائ

ــم داشــت. ــه، وضعیــت خطرناکــی خواهی زمین
ــازمان  ــالیانه س ــه س ــاری ک ــه اعتب ــان اینک ــا بی  وی ب
بحــران اســتان ها بــرای مبــارزه بــا ملــخ بــه مــا 
اختصــاص می دهــد، بیــن 4 تــا 5 میلیــارد تومــان 
ــم  ــار می توانی ــن اعتب ــا ای ــواره ب ــا هم ــت: م ــت، گف اس

ملــخ را تحــت کنتــرل خودمــان قــرار دهیــم؛ امــا امســال 
بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه ای کــه داریــم بــه حــدود ۲ تــا 

ــم. ــاز داری ــتر نی ــار بیش ــان اعتب ــارد توم 3 میلی
    کنترل ۱۰ روزه ملخ آسیایی

ــا  ــن ب ــور همچنی ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــس س رئی

اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته ۲5۰ هــزار هکتــار 
ــدود  ــرد: ح ــح ک ــتیم، تصری ــدگان داش ــا جون ــارزه ب مب
ــا  ــارزه ب ــته مب ــی گذش ــال زراع ــار در س ــزار هکت ۱۰۸ ه
انــواع ملــخ داشــتیم؛ ضمــن اینکــه بــرای اولیــن بــار در 
مناطــق شــرقی کشــور بــا ملــخ آســیایی مواجــه شــدیم 

ــدود ۱۰ روز، آن را  ــی ح ــتیم ط ــبختانه توانس ــه خوش ک
 کنتــرل کنیــم و خســارتی در ایــن زمینــه بــه کشــور وارد 

نشد. 
ــات  ــه اقدام ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــی  ــی، عموم ــت همگان ــا آف ــارزه ب ــازمان در مب ــن س  ای
 و خصوصــی در ســال زراعــی گذشــته اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: ســال گذشــته حــدود ۲3 میلیــون 
هکتــار از ســطح اراضــی زراعــی و باغــی کشــور را تحــت 
ــه  ــم ک ــرار دادی ــات ق ــا آف ــارزه ب ــات مب ــش عملی پوش
ــارزه  ــار مب ــزار هکت ــون و ۲۰۰ ه ــه 5 میلی ــن زمین در ای
ــارزه  ــار مب ــزار هکت ــون و ۸۰۰ ه ــک میلی ــات، ی ــا آف  ب
بــا بیماری هــا و ۶ میلیــون و ۶۰۰ هــزار هکتــار مبــارزه بــا 

علف هــای هــرز انجــام شــد. 
بــه گفتــه باغســتانی در ســال زراعــی گذشــته همچنیــن 
5 میلیــون و 4۰۰ هــزار هکتــار شــبکه های مراقبــت 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــی و خصوص ــش دولت بخ
    کاهــش مصــرف ۷۳۰ هــزار لیتــر ســم در مبــارزه 

بــا ســن غــات
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته پیش بینــی مــا 
بــرای مبــارزه بــا ســن غــات در ۸۰۰ هــزار هکتــار بــود، 
 گفــت: ســطح مبــارزه مــا در ۷۰ هــزار هکتــار انجــام شــد 
زمینــه  ایــن  در  ســم  لیتــر  هــزار   ۷3۰ حــدود  و 
کاهــش  بــه  همچنیــن  وی  کردیــم.  صرفه جویــی 
 ســن زدگی گنــدم طــی ســه ســال گذشــته اشــاره کــرد 
ــر از  ــال کمت ــدم امس ــن زدگی گن ــن س ــت: میانگی و گف
نیــم درصــد بــود کــه ایــن مســئله ســبب افزایــش گنــدم 

تولیــدی کشــور شــده اســت. ربیــع

فائو به ایران هشدار داد:

خطر هجوم ملخ به مزارع ایران

جایگزینــی  از  مجــازی  فضــای  ملــی  مرکــز  رئیــس 
پیام رســان های داخلــی بــه جــای خارجــی، ظــرف یــک 
ســال آینــده خبــر داد. ســید ابوالحســن فیروزآبــادی دیــروز 
در مراســم افتتــاح فــاز دوم شــبکه ملــی اطاعــات بــا بیــان 
ــاب  ــول انق ــاس اص ــر اس ــات ب ــی اطاع ــبکه مل ــه ش اینک

ــام  ــزود: مق ــت، اف ــکل گیری اس ــال ش در ح
معظــم رهبــری همــواره بــر راه انــدازی شــبکه 
ملــی و داشــتن شــبکه ای بــا مدیریــت پایــدار 
و زیرســاخت و امنیــت ایرانــی تاکیــد داشــتند 
ــداف  ــات و اه ــز از مصوب ــوع نی ــن موض و ای
ــت.  ــوده اس ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل مرک
وی شــبکه ملــی اطاعــات را موفق تریــن 

دســتاورد دولــت یازدهــم دانســت و گفــت: نظام هایــی 
در شــبکه ملــی اطاعــات پیگیــری می شــود کــه بحــث 
فنــی  طراحــی  در  خودمختــاری  مدیریــت،   خودگردانــی 
ــوغ شــبکه، بومی ســازی  ــی در شــبکه، توســعه در بل حکمران
فنــاوری، داشــتن رصــد متمرکــز، شــبکه های مســتقل 

ــه  ــی ب ــک داخل ــی ترافی ــت و مهندس ــی و مدیری اختصاص
نحــوی کــه شــبکه در هــر شــرایط خــاص کشــور بــه کار خــود 
ادامــه دهــد، از ایــن جملــه اســت. رئیــس مرکــز ملــی فضای 
ــا  ــد حتم ــردی بای ــات کارب ــه خدم ــان اینک ــا بی ــازی ب مج
ــات،  ــی اطاع ــبکه مل ــتای ش ــزود: در راس ــند، اف ــی باش مل
خدماتــی از جملــه ایمیــل و پیام رســان ها و 
موتورهــای جســت وجو بایــد ملــی باشــند. 
ســال  یــک  ظــرف  امیدواریــم  بنابرایــن 
جایگزیــن  داخلــی  پیام رســان های  آینــده 
ــادی  ــوند. فیروزآب ــی ش ــان های خارج پیام رس
همچنیــن بــا اشــاره بــه لــزوم ارائــه خدمــات 
ســامت در شــبکه ملــی اطاعــات اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر در بیشــتر کشــورها بــدون الزامــات فرهنگــی 
مــا، نظــام ســامت شــبکه وجــود دارد؛ بنابرایــن در کشــور مــا 
نیــز نبایــد همــه شــهروندان از یــک نــوع شــبکه و اینترنــت 
اســتفاده کننــد؛ بایــد بــرای طبقــات خــاص و ســنین خــاص 

ــات مناســبی داشــته باشــیم. ایســنا خدم

همزمــان بــا رونــق خریــد و فــروش انــواع مکمــل 
ــر در  ــت کمت ــا قیم ــه ای ب ــای فل ــا بنزین ه ــوخت ی س
حاشــیه جایگاه هــای ســوخت، به ویــژه در شــهرهای 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  جنــوب کشــور، 
فرآورده هــای نفتــی نســبت بــه خریــد مکمــل یــا بنزیــن 

ــدار داد.  ــردم هش ــه م ــه ای ب فل
نفــت  وزیــر  معــاون  عبــاس کاظمــی، 
بــا بیــان اینکــه افــزودن مکمل هــا در 
جایگاه هــای ســوخت مــورد تأییــد شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی نیســت، گفــت: مصرف کننــدگان 
بنزینــی  مکمل هــای  از  هیچ وجــه  بــه 

اســتفاده نکننــد؛ چــرا کــه اثــرات ایــن مکمل هــا بــر روی 
ــت. ــرب اس ــت مخ ــط زیس ــور و محی موت

پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر   
فرآورده هــای نفتــی تصریــح کــرد: ســازمان اســتاندارد و 
محیــط زیســت بایــد مکمل هــا را جمــع آوری کننــد؛ چــرا 

کــه بــه بســیاری از ایــن مکمل هــا فلــز افــزوده شــده و 
ــاند.  ــیب می رس ــت آس ــط زیس ــه محی ب

همچنیــن عبدالصاحــب شــمخانی، مدیــر شــرکت ملــی 
ــه  ــم ب ــواز، ه ــه اه ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
خریــداری بنزیــن فلــه ای کــه در بشــکه های پاســتیکی 
در جــوار جایگاه هــای بنزیــن در بعضــی 
داده  هشــدار  می شــود،  عرضــه  شــهرها 

ــت.  اس
ایــن مقــام مســئول بــا تاکید بــر اینکــه این 
نــوع بنزیــن آلــوده بــوده و بــرای خودروهــا 
می توانــد خطرســاز باشــد، تصریــح کــرد: از 
ــود  ــت می ش ــا درخواس ــدگان خودروه  دارن
ــع دارای  ــور قط ــه ط ــه ب ــن ک ــوع بنزی ــن ن ــد ای از خری
ــا  ــد و ب ــودداری کنن ــت، خ ــی اس ــی و کیف ــکل کم مش
قــدری حوصلــه از جایگاه هــای بنزیــن کــه فرآورده هــای 
پخــش  شــرکت  مســتمر  نظــارت  تحــت  آن هــا 

فرآورده هــای نفتــی اســت، بنزیــن بخرنــد. مهــر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 364 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

سروکله میوه های قاچاق دوباره پیدا شد
ــای  ــی میوه ه ــق قطره چکان تزری
ممنوعــه خارجــی بــه بــازار بــرای 
روزهــای پایانــی ســال، در حالی 
آغــاز شــده کــه گویــا قاچاقچیــان 
بــرای  برنامه ریــزی  حــال  در 
واردات گســترده ایــن محصــوالت 
هســتند. نکتــه جالــب توجــه در 
 ایــن زمینــه آن اســت کــه اخیــرا تعــداد میوه هــای ممنوعــه 
در بــازار داخــل از 5 میــوه بــه ۱۱ نــوع افزایــش یافتــه کــه ایــن 
امــر، گمانه زنی هــا مبنــی بــر برنامه ریــزی دقیــق بــرای 

واردات گسترده را تقویت می کند. 
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی در ایــن زمینــه گفــت: 
حجــم توزیــع میوه هــای قاچــاق چنــدان چشــمگیر نیســت؛ 
ــه تعــداد آن هــا افــزوده شــده اســت. حســین  ــرا ب امــا اخی
ــو  ــی، آل ــی چین مهاجــران ادامــه داد: اخیرًاســیر چینــی، گاب
زرد ترکیــه، ســیب ســبز فرانســوی، زردآلــوی آفریقــا و ســیب 
ســبز ترکیــه نیــز بــه جمــع میوه هــای خارجــی موجــود در بازار 
داخــل پیوســته اند. بــه گفتــه وی میوه هــای اشاره شــده 
ــد  ــال خری ــار در ح ــوه و تره ب ــزی می ــدان مرک ــارج از می  خ

و فروش هستند. اقتصادآناین

مذاکره برای کاهش تعرفه اینترنت
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از احتمــال اجــرای 

ــر داد.  ــده خب ــال آین ــاه س ــا تیرم ــتری ت رجیس
محمــود واعظــی دربــاره فرآینــد رجیســتری گوشــی های 
موبایــل گفــت: بــا وزارت صنایــع و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
ــا  ــد ت ــن فرآین ــم ای ــم و امیدواری ــگ کردی کاال و ارز هماهن
ــاوری اطاعــات  ــر ارتباطــات و فن تیرمــاه اجرایــی شــود. وزی
ــار  ــز اظه ــت نی ــای اینترن ــه تعرفه ه ــش دو مرتب ــاره کاه درب
کــرد: در حــال مذاکــره بــا ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
ــرای اینکــه  ــاره ایــن موضــوع هســتیم؛ البتــه ب رادیویــی درب
ــه شــرکت ها وارد نشــود، هنــوز جزئیــات آن  فشــار زیــادی ب

ــا مشــخص نیســت. ایرن

دنا و ساینا اتوماتیک در حال تست
مدیــر ارتباطــات ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران 
)ایــدرو( از در حــال تســت بــودن دو خــودروی دنــا اتوماتیــک 

و ســاینا اتوماتیــک بــرای تولیــد انبــوه خبــر داد. 
ــد گیربکــس  ــه تولی ــه زودی کارخان ــت: ب ــی نظــری گف مجتب
اتوماتیــک خــودرو بــا مشــارکت شــرکت پانــچ بلژیــک 

ــد.  ــد ش ــدازی خواه راه ان
ــا اتوماتیــک و ســاینا  وی خاطرنشــان کــرد: دو خــودروی دن
اتوماتیــک بــا اســتفاده از گیربکس هــای اتوماتیــک تولیــدی 

عرضــه خواهــد شــد. عصــر خــودرو

نفس اصفهان گرفت
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه های 
ــان گفــت:  محیــط زیســت اصفه
ــته در  ــان روز گذش ــوای اصفه ه
وضعیــت ناســالم بــرای گروه هــای 
بابــک  شــد.  ثبــت  حســاس 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب صادقی
شــاخص کیفــی هــوا در بــازه ۱۰۰ 
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــت ناس ــانه وضعی ــا ۱5۰، نش  ت
ــرای عمــوم مــردم را  ــا ۲۰۰ وضعیــت ناســالم ب ــازه ۱5۰ ت و در ب
ــراز داشــت: وضعیــت هــوا در شاهین شــهر  نشــان می دهــد، اب
بــا شــاخص کیفــی ۱۰3 ناســالم و در مبارکــه بــا شــاخص کیفــی 
۹۸، کاشــان ۹۲، ســگزی ۷5 و نجف آبــاد ۸۲ در وضعیــت 

سالم ثبت شده است. مهر

نظرسنجی درباره برند بین المللی اصفهان
ــیون  ــن کنوانس ــزاری هفدمی ــیه برگ در حاش کیمیای وطن

ــار تاریخــی  ــد از آث ــور بازدی ــران و ت ــان گردشــگری در ای راهنمای
 ۲4۰ از  اصفهــان  بین المللــی  برنــد  نظرســنجی  اصفهــان، 
ــورت  ــی ص ــل عباس ــور در هت ــگری از 45 کش ــای گردش راهنم
گرفــت. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، تور 
ــش  ــزاری همای ــه برگ ــان در ادام ــی اصفه ــار تاریخ ــد از آث بازدی
ســاالنه راهنمایــان گردشــگری بــه مــدت ۲ روز در اصفهــان برگزار 
ــگری، در  ــاور گردش ــری، مش ــر جعف ــور جعف ــود. پرفس می ش
جلســه معرفــی برنــد اصفهــان و نظرســنجی از شــرکت کنندگان 
گفــت: اصفهــان بــه  عنــوان نگیــن درخشــنده گردشــگری ایــران 
می توانــد نقــش مهمــی در جــذب گردشــگران خارجــی داشــته 
باشــد و از ایــن رو برنــد بین المللــی اصفهــان بــه همــت بخــش 
ــی در دســت انتخــاب اســت. وی از مراحــل  خصوصــی و دولت
ــر داد و گفــت:  ــان خب ــی اصفه ــد بین الملل ــی انتخــاب برن پایان
ــس  ــهر و ح ــن ش ــخصیت ای ــان دهنده ش ــان، نش ــد اصفه برن
بازدیدکننــدگان آن اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنــد 
ــهر در  ــن ش ــی ای ــاق بازرگان ــوی ات ــان از س ــگری اصفه گردش
ــگری ۲۰۱۷  ــیون گردش ــای کنوانس ــت، از اعض ــه اس ــت تهی دس
ــود  ــنهادات خ ــان، پیش ــد از اصفه ــس از بازدی ــه پ ــت ک  خواس

را برای طراحـی این برنـد ارائـه دهنـد.

حقوق دانش آموختگان در طرح کارورزی
طــرح کارورزی  جزئیــات  تشــریح  بــا  کار  وزیــر  معــاون 
دانش آموختــگان و نیروهـــای جویای کار گفــت: دانش آموختگانی 
کــه از طریــق طــرح کارورزی مشــغول بــه کار شــوند، مبلغــی بــه 
ــد. عیســی منصــوری گفــت:  ــوان دســتمزد دریافــت می کنن عن
ــه را  ــت پرداخــت می شــود و بقی ــوق توســط دول بخشــی از حق
ــدود 4۰۰  ــی ح ــده مبلغ ــی ش ــه پیش بین ــردازد ک ــا می پ کارفرم

هــزار تومــان باشــد. ایســنا

فروش مکمل سوخت در پمپ بنزین ممنوع شدپیام رسان های داخلی، جایگزین خارجی ها می شوند

آگهی مناقصه های عمومی شماره 95/25، 95/26 و 95/27
نوبت دوم

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۹5/۱۱/۱۶ لغایت دوشنبه ۹5/۱۱/۲4 به آدرس: اصفهان، 
ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، 
امور تدارکات و قراردادها )تماس در صورت نیاز ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 3۷۸۷۱۷۸5)۰3۱(

خانم باغبان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد، بحساب ۲۱۷5۰۹۰۲3۲۰۰5 نزد 
بانک ملی، شعبه اسام آباد )3۱۱۹( بنام شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/4 به آدرس: اصفهان، 
ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/4 سالن جلسات شرکت تولید 
نیروی برق اصفهان

شرایط مناقصه:
۱- مبلغ خرید اسناد مناقصه عمومی: جهت خرید هر کدام از اسناد مناقصه شماره ۹5/۲5 و ۹5/۲۶ و ۹5/۲۷ 
مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۱۷5۰۹۰۲3۲۰۰5 بانک ملی، شعبه برق اسام آباد کد )3۱۱۹( به نام 

شرکت تولید نیروی برق اصفهان.
۲- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعام شده )۹صبح روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۲/۰4(
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی به آدرس www.tpph.ir قابل مشاهده می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )مناقصه( - ریال

موضوع مناقصه شماره مناقصه

۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ اجرای پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا در سال ۱۳96 95/25

۳9۰.۰۰۰.۰۰۰ انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه اصفهان و هسا برای سال ۱۳96 95/26
2.۳64.4۷۱.۰۰۰ خرید برق )و آمادگی( از نیروگاه اصفهان و هسا در سال ۱۳96 95/2۷

شرط ورود به مناقصه های شماره 95/25 و 95/26 و 95/2۷:
۱- داشتن پروانه معتبر صاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه های بخار و گازی مندرج در پروانه بهره برداری 

2- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری و گازی 
۳- داشتن نیروی انسانی متخصص و مناسب مورد نیاز 

شرکت تولید نیروی برق اصفهان 21346 م الف

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازسرویس اقتصاد

ــا ســرمایه ۷5۰۰ میلیــارد تومــان  اختیــار فــروش ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه ب
ــاری  ــال ج ــن س ــید ۲5 بهم ــا سررس ــورس ب ــرکت ب ــن ش ــوان بزرگ تری ــه عن ب
طبــق مــاده ۹ دســتورالعمل معامــات قــرارداد اختیــار معاملــه ســهام آغــاز شــد. 
امیرحســین نــادری، معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه، بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: اختیــار معاملــه، ابــزاری مشــتقه و قــراردادی قانونــی اســت کــه 
توســط یــک فروشــنده بــه یــک خریــدار در ازای مبلــغ معینــی فروختــه می شــود. 
طبــق قــرارداد اختیــار فــروش، دارنــده آن می توانــد ســهامی را کــه اختیــار فــروش 
ــه  ــده آن ب ــید آین ــود، در سررس ــن می ش ــون تعیی ــه اکن ــی ک ــا قیمت آن را دارد، ب
ــت ســهام  ــت قیم ــت ریســک اف ــوان مدیری ــه عن ــزار ب ــن اب ــروش برســاند. ای ف
ــروش ریســک افــت  ــار ف ــده اختی ــع دارن ــرد و درواق ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م

ــد. ــل منتقــل می کن ــه طــرف مقاب قیمــت، ســهم خــود را ب
 )option( وی افــزود: در پــی راه انــدازی بــازار قراردادهــای اختیــار معاملــه ســهام 
 از ۲۸ آذر ســال جــاری در بــورس تهــران کــه بــا دو شــرکت فــوالد مبارکــه 
و ایران خــودرو عملیاتــی شــد، دور جدیــد ایــن ابــزار از تاریــخ ۲۶ دی مــاه بــر روی 

ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان اجــرا شــد. 

ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش ــادی و مال ــاون اقتص مع
ــن  ــرکننده ای ــه منتش ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ب
ــرد:  ــح ک ــازار اســت، تصری ــدوق توســعه ب اوراق، صن
ــر آن  ــهم و حداکث ــزار س ــامل ۱۰ ه ــرارداد ش ــر ق ه
شــامل ۱۰۰ قــرارداد اســت و قیمــت اعمــال بــر 
اســاس قــرارداد تعیین شــده محاســبه می شــود؛ 
بــه عنــوان مثــال  ترتیــب کــه چنانچــه  بدیــن 
 خریــداری هم اکنــون هــر ســهم فــوالد را ۱4۰۰ ریــال 
و بــه همــراه آن اختیــار فــروش آن را نیــز خریــداری 
ــا سررســید اوراق، ســهام خــود را نگــه  ــد، بایــد ت کن

دارد. نــادری بــا بیــان اینکــه در صــورت افــت قیمــت بــه زیر قیمــت تعیین شــده در 
سررســید، صاحــب دارایــی می توانــد اوراق خــود را بــه همــان قیمــت تعیین شــده 
بــه فــروش برســاند، افــزود: ایــن ویژگــی امــکان بیمه شــدن قیمــت ســهام را بــه 
صاحــب دارایــی می دهــد تــا در زمــان ریــزش ســهم بــا اعمــال اختیــار فــروش از 
زیــان خــود جلوگیــری کنــد. وی در پایــان اظهــار کــرد: ایــن اوراق بــه طــور وســیع 
ــرای  ــز ب ــران نی ــورس ای ــه و در ب ــرار گرفت ــه ق ــی مــورد معامل در بورس هــای جهان

نخســتین بــار بــر روی ســهام فــوالد مبارکــه منتشــر شــد.

A.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهاصفهان

ــم زاده ــی قاس ــور عل ــا حض ــروز ب ــر دی ــش از ظه ــه پی ــری ای ک ــت خب  در نشس
ــاون  ــور، مع ــن برهانی پ ــان و همچنی ــهرداری اصفه ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع مع
ــعه  ــارکت در توس ــرد مش ــن راهب ــور »تبیی ــه منظ ــان، ب ــهردار اصفه ــام ش قائم مق
فضاهــای فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی« برگــزار شــد، قاســم زاده راه حــل کلیــدی 
حــل مشــکات جامعــه را جلــب اعتمــاد مشــارکت های مردمــی در ابعــاد مختلــف 

فرهنگــی، اقتصــادی، فرهنگــی، امنیتــی دانســت. 
وی بــا اشــاره بــه تصویــب اصــل 44 قانــون اساســی کشــور و ضــرورت تصدی گری 
و کوچک ســازی نکــردن دولــت اظهــار داشــت: تــا بــه حــال شــاهد اتفــاق تــازه ای 
در ایــن حــوزه نبودیــم و هــر دســتگاهی بــه نوعــی بــه علــت رویه هــای نادرســتی 

کــه دارد، در نهادینــه شــدن واگــذاری امــور بــه مــردم مقاومــت می کنــد. 
ــی  ــه ط ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــهرداری اصفه ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع مع
ــه  ــهر و ... در زمین ــامی ش ــورای اس ــهری، ش ــت ش ــده مدیری ــال آین ــا 3 س ۲ ی
 کاهــش تصدی گــری و واگــذاری امــور بــه مــردم و فراهــم کــردن زمینــه حضــور 
و مشــارکت بیشــتر مــردم در فعالیت هــای فرهنگــی، بتواننــد از مشــارکت مــردم 
ــا اداره  ــد و ت در احــداث مجموعه هــای فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی شــروع کنن

مجموعه هــای موجــود ادامــه دهنــد و در ایــن زمینــه موفــق باشــند. 
ــای  ــهر در بخش ه ــرانه ش ــش س ــه افزای ــارکت ب ــن مش ــزود: ای ــم زاده اف قاس
مختلــف از جملــه تعــداد ورزشــگاه ها، اماکــن فرهنگــی و مجموعه هــای تفریحــی  
ــی  ــش خصوص ــهیل گر از بخ ــک تس ــوان ی ــه عن ــهرداری ب ــود و ش ــوط می ش مرب

حمایــت می کنــد.
ــک  ــای ی ــری معــراج شــهدا، احی ــروژه پردیــس فرهنگــی ، ورزشــی و هن     پ

مــکان هویتــی در شــهر اصفهــان
معــاون قائم مقــام شــهردار اصفهــان امــور ســرمایه گذاری در حــوزه فرهنــگ را در 
دنیــا، یــک حــوزه پررنــق و اســاس اقتصــاد فعــال دانســت کــه بــه دالیــل مختلــف 

نادیــده گرفتــه شــده اســت. 
ــی  ــگاه دارد؛ یک ــارکتی دو جای ــای مش ــهرداری در پروژه ه ــزود: ش ــور اف برهانی پ
ــت  ــی اس ــگاه حقوق ــک جای ــد ی ــگاه دوم همانن ــت و جای ــی اس ــگاه مدیریت جای
ــه در  ــی ک ــده قراردادهای ــد؛ بخــش عم ــی را انجــام ده ــر فعالیت ــد ه ــه می توان ک

شــهر انجــام می شــود، مثــل آکواریــوم 
ســرمایه گذار  کــه  اســت  نــاژوان 
و  می کنــد  احــداث  را  مجموعــه ای 
ــهرداری  ــه ش ــال ب ــد س ــس از چن پ

می ســپارد. 
وی بــا اشــاره بــه مطالعــات اقتصادی 
فضاهــای فرهنگــی را بــه ســه دســته 
بخــش خصوصــی، فضاهــای فرهنگی 
خودکفــا و یارانــه ای تقســیم کــرد. 
ــان  ــهردار اصفه ــام ش ــاون قائم مق مع
تصریــح  ســرمایه گذاری  امــور  در 

کــرد: طــی یــک کار مطالعاتــی ۶ ماهــه، 3۶ پــروژه ورزشــی در غالــب ۲۲ مجموعــه 
ــق  ــزی و طب ــیده برنامه ری ــه سرپوش ــوع مجموع ــاز و ۹ ن ــی روب ــی، تفریح فرهنگ

ــت.  ــده اس ــانی ش ــی اطاع رس فراخوان
برهانی پــور از تعــداد ۹ مجموعــه فرهنگــی، تفریحــی و گردشــگری بــه ۸ مجموعــه 
اشــاره کــرد کــه در آینــده از طریــق فراخــوان در جرایــد جهــت تجهیــز و بهره بــرداری 

اطــاع رســانی می شــود. 
ــه  ــل ده ــه آن از اوای ــات اولی ــه مطالع ــهر را ک ــس ش ــروژه پردی ــی در پ وی ناکام
ــع محــدود شــهرداری  ــه مناب ــوط ب ۷۰ در شــهرداری اصفهــان صــورت گرفتــه، مرب
اصفهــان و نــگاه مــردم بــه ایــن پــروژه بــه عنــوان تکــه ای از یــک پــازل دانســت. 
وی از جملــه پروژه هــای پردیــس چندمنظــوره بــه پردیــس شــرق کــه مطالعــات 
ــواده در محــور بهارســتان  ــس خان ــه پردی ــن ب ــه و همچنی ــه آن صــورت گرفت اولی

ــاره آن انجــام شــده اســت.  ــری درب ــات کامل ت ــه مطالع ــرد ک اشــاره ک
ــروژه ای  ــوان پ ــه عن ــراج شــهدا ب ــری مع وی از پردیــس فرهنگــی، ورزشــی و هن
ــار  ــه در کن ــرد ک ــاد ک ــان ی ــهر اصفه ــی در ش ــکان هویت ــک م ــای ی ــت احی جه
ــد  ــری و ورزشــی، می توان جذابیت هــای پیش بینــی شــده در حــوزه فرهنگــی، هن

ــد تعریــف شــود. ــوان یــک برن ــه عن ب
بــرآورد مــا، هزینه هــا در عرصــه پروژه هــای  ادامــه داد: طبــق   برهانی پــور 
ورزشــی، ۱۱۰ میلیــارد تومــان و مــدت تأمیــن ایــن اعتبــار پنــج ســال اســت کــه در 

ــم. ــاز داری ــه همــکاری بخــش خصوصــی نی ــه ب ــن زمین ای

آغاز معامالت اختیار فروش سهام فوالد مبارکه اصفهان

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

جلب اعتماد مشارکت های مردمی، راه حل کلیدی حل مشکالت جامعه
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حتما بخوانید!
آنفلوآنزا در افزایش نرخ مرغ ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــه پزشــکی  ــر ورود اعضــای بســیج جامع ــد ســال اخی در چن
ــات  ــذ خدم ــی و اخ ــد خدمات ده ــه نیازمن ــی ک ــه مناطق را ب
پزشــکی هســتند، بیشــتر شــاهدیم. در بســیج جامعــه 
پزشــکی، پزشــکانی کــه تفکــر بســیجی دارنــد و شــاید عضــو 
بســیج نیــز نباشــند، بــرای زکات کار و مــدرک خــود بــه منظــور 
خدمت رســانی حضــور پیــدا می کننــد کــه کار شایســته ای 

ــود. ــتری  می ش ــتقبال بیش ــر روز اس ــت و ه اس
ــروم و  ــق مح ــیاری از مناط ــی در بس ــی و فرهنگ ــر مال  فق
حاشــیه شــهر بــه معضــل تبدیــل شــده و چــه بســا پیامدهای 
بــدی در پــی داشــته باشــد؛ بنابرایــن نیــاز اســت بــه اینگونــه 

ــود. ــه ش ــتر توج ــا بیش مکان ه
    رسالت های بسیج جامعه پزشکی

ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــان س ــداد و درم ــاون ام مع
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
بهداشــت  تخصصــی  حــوزه  در  محرومیت زدایــی   گفــت: 
ــه  ــیج جامع ــالت های بس ــن رس ــی از مهم تری ــان، یک و درم
پزشــکی اســت. بــر اســاس تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــرای 
ــه،  ــیب پذیر جامع ــار آس ــه اقش ــه ب ــی و توج محرومیت زدای
تیــم پزشــکان بســیجی کــه از متخصصــان هســتند ویزیــت و 

تحویــل داروی رایــگان را بــه محرومــان در دســتور کار دارنــد.
طرح هایــی  بــا  رو  همیــن  از  افــزود:  حیــدری  محمــد   
کــه هــر ســاله طبــق برنامــه اجــرا می شــود، در جهــت 
محرومیت زدایــی از مــردم مناطــق محــروم بــا اولویــت 
ــی  ــه خدمات ــن کلی ــم؛ همچنی ــان گام برمی داری اســتان اصفه
ــگان  ــا رای ــد، کام ــه می ده ــردم ارائ ــه م ــن ســازمان ب ــه ای ک

ــت.  اس
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از رویکردهــای اصلــی بســیج 
ــه  ــف جامع ــه اقشــار ضعی ــه پزشــکی خدمت رســانی ب جامع
ــا هــدف محرومیت زدایــی  اســت، اظهــار کــرد: ایــن تیم هــا ب
ــه  ــان مناطــق محــروم، ب ــش ســطح بهداشــت و درم و افزای
سراســر اســتان اعــزام می شــوند کــه ویزیــت و درمــان رایــگان 
بیمــاران، ارائــه آموزش هــای بهداشــتی و آموزش هــای فــردی 
و اجتماعــی و بهداشــت محیــط از جملــه خدماتــی اســت کــه 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــان ب ــکی اصفه ــه پزش ــیج جامع ــای بس اعض

می دهنــد. 
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــان س ــداد و درم ــاون ام مع
ــی بیمارســتان های  ــرد: برپای ــان خاطرنشــان ک اســتان اصفه
صحرایــی، یکــی از منســجم ترین و بزرگ تریــن ایــن اقدامــات 
ــن بیمارســتان ســال گذشــته در شهرســتان  ــه آخری اســت ک
فریــدن بــا پوشــش شهرســتان های اطــراف بــه صــورت 

زمینــی و هوایــی برپــا شــد و بالــغ بــر 9000 خدمــت در طــول 
مــدت 5 روز در بزرگ تریــن مانــور امــدادی و درمانــی ســازمان 

ارائــه شــد.
    محرومیت زدایــی از مــردم حاشیه نشــین کالنشــهر 

ــان اصفه
حیــدری تصریــح کــرد: بــر اســاس دســتور ریاســت محتــرم 
ــردم حاشیه نشــین کانشــهر  ــی از م ســازمان، محرومیت زدای
اصفهــان در دســتور کار ایــن معاونــت قــرار گرفــت؛ چــرا کــه 
گاهــی مــا در ارزیابی هــای میدانــی خــود مشــاهده می کنیــم 
ــی  ــان از بعض ــیه ای اصفه ــاط حاش ــی نق ــاع بعض ــه اوض ک
ــتان  ــز اس ــه مرک ــی ب ــت و نزدیک ــر اس ــروم بدت ــق مح مناط

هــم ایــن محرومیــت را برطــرف نکــرده اســت. وی ادامــه داد: 
تاکنــون بالــغ بــر 56 تیــم پزشــکی شــامل پزشــک، پرســتار 
ــت  ــناس بهداش ــناس، کارش ــاوره، روان ش ــم، مش ــا و خان آق
ــد  ــدف مانن ــاط ه ــه نق ــا ب ــه و مام ــناس تغذی ــط، کارش محی
ــور  ــه ط ــزام ب ــر اع ــه در ه ــدند ک ــزام ش ــه اع ــه و زینبی حص
میانگیــن حــدود 450 خدمــت ارائــه می شــود. ایــن مســئول 
ــهر  ــیه کانش ــق حاش ــه مناط ــانی ب ــت: خدمت رس ــراز داش اب
ــت  ــوزه معاون ــات ح ــمندترین اقدام ــی از ارزش ــان، یک اصفه
امــداد و درمــان اســت؛ چــرا کــه مــردم ایــن مناطــق بــا توجــه 
بــه نزدیکــی بــه مرکــز اســتان، فرامــوش شــدند و ایــن نکتــه 
را گزارش هــای مکتــوب تمامــی تیم هــای اعزامــی مــا تأییــد 

می کنــد.
    خدمات رایگان

محمــد حیــدری در پایــان گفــت: کلیــه خدماتــی کــه تیم هــای 
ــم  ــت و دارو ه ــگان اس ــا رای ــد، کام ــام می دهن ــی انج اعزام
از  پــس  داده می شــود.  بیمــاران  بــه  بــه همیــن روش 
ــه واســطه  ــاز ب انجــام ویزیــت توســط پزشــک، در صــورت نی
ــه متخصــص ارجــاع داده می شــود  فرم هــای ارجــاع بیمــار ب
و اگــر ناتوانــی مالــی اش بــرای ســازمان محــرز شــود، او را بــه 
پزشــکان عضــو و بســیجی ســازمان معرفــی می کنیــم تــا بــه 

طــور رایــگان تــا بهبــودی کامــل درمــان شــود. 

معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان مطرح کرد:

ارائه خدمات رایگان پزشکی به حاشیه نشین ها

برگزاری نمایشگاه دهه فجر در اصفهان

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیاناصفهان

فجــر  دهــه  بــزرگ   نمایشــگاه 
ــامی  ــاب اس ــتاوردهای انق  و دس
و پنجمیــن نمایشــگاه توانمندی ها 
ســـازمان های  دســـتاوردهای  و 
اصفهـــان  مـردم نهـــاد اســـتان 
همزمــان بــا دهــه فجــر از 19 تــا 22 بهمن مــاه در محــل 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد 
شــد. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
ســازمان   60 فجــر،  دهــه  نمایشــگاه  در  اصفهــان،   اســتان 
و دســتگاه دولتــی در 2500 متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی گــرد 
ــا  ــات، دســتاوردها، برنامه ه ــا، خدم ــا عملکرده ــد ت ــم می آین ه
و اهــداف خــود را بــه اطــاع مســئوالن و عمــوم مــردم برســانند. 
همچنیــن در پنجمیــن نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای 
و  تشــکل غیردولتــی  اســتان، 52  ســازمان های مردم نهــاد 
ــگاهی  ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــاد در 1500 مت ــردم نه ــازمان م س
حضــور خواهنــد یافــت. در ایــن نمایشــگاه، تشــکل های شــاخص 
حــوزه درمــان و ســامت، آمــوزش، حمایــت و کمــک بــه 
ــی  ــی و اجتماع ــراث فرهنگ ــوزه می ــمن های ح ــدان و س نیازمن
ــخ  ــا 21 تاری ــد. ایــن دو نمایشــگاه از ســاعت 15 ت شــرکت دارن
اشاره شــده، آمــاده بازدیــد عاقمنــدان، مــردم و مســئوالن 

ــود. ــد ب خواهن

احداث 4 مدرسه در مسکن مهر فوالدشهر

Mr.sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــا  دومیــن نشســت شــورای آمــوزش و پــرورش فوالدشــهر ب
حضــور رئیــس و معاونــان و مســئوالن شــهر و شهرســتان در 
ســالن اجتماعــات اداره آمــوزش و پــرورش ایــن شــهر برگــزار 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــن نشس ــهر در ای ــهردار فوالدش ــد. ش ش
ــهر  ــد فوالدش ــهر جدی ــی در ش ــکات فرهنگ ــائل و مش مس

ــود دارد. وج
  وی بــا اشــاره بــه پراکنــده بــودن مدیریــت ســازمان ها

خواهــان یکپارچــه شــدن مدیریــت فرهنگــی و متمرکــز کردن 
آن هــا در ســطح ادارات شــد. عبــاس مــرادی همچنیــن 
ــی  ــی، خصوص ــای دولت ــهرداری و بخش ه ــی الزم ش  آمادگ
و خیــران مدرسه ســاز را بــرای نوســازی مــدارس اعــام کــرد. 
ــکن  ــت: در مس ــهر گف ــرورش فوالدش ــوزش و پ ــاون آم مع
مهــر، 4 واحــد مدرســه در دســت اجراســت کــه در مردادمــاه و 
درنهایــت شــهریورماه ســال آینــده بــه بهره بــرداری می رســد. 
دارنــد.  همــکاری  راســتا  ایــن  در  مدرسه ســاز  خیــر   70
میرزایــی در ادامــه افــزود: جمعیــت دانش آمــوزان فوالدشــهر 
ــگاهی  ــد آموزش ــه در 65 واح ــت ک ــر اس ــزار نف ــدود 17 ه ح

و توســط 00 9 نفــر از معلمــان مشــغول تحصیــل هســتند.

اخبار کوتاه

افتتاح بوستان مالیات

کیمیای وطن

سی وهشــتمین  بــا  همزمــان 
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
انقــاب اســامی، پــروژه عمرانی 
ــات« در اســتان  »بوســتان مالی
اصفهــان بــه بهره بــرداری رســید.

بــا حضور معــاون سیاســی امنیتی 
اســتاندار اصفهــان و مســئوالن مالیاتــی اســتان، اولیــن پروژه 
عمــران شــهری بــا نــام »بوســتان مالیــات« در آران و بیــدگل 

در شــهر ابوزیدآبــاد افتتــاح شــد. 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــر کل ام ــری، مدی ــراد امی م
افتتــاح ایــن پــروژه را گامــی در جهــت فرهنگ ســازی 
مالیاتــی و اجــرای فرامیــن رهبــری در ســال »اقتصـــاد 

مقاومتـــی اقــدام و عمـــل« عنـــوان کـــرد.

 برگزاری محفل قرآنی طلوع فجر 

در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر محفــل قرآنــی طلــوع فجــر 
ــس و  ــداری، رئی ــی اجتماعی فرمان ــاون سیاس ــور مع ــا حض ب
اعضــای شــورای اســامی شاهین شــهر، رئیــس اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و جمعــی از 
حافظــان قــرآن در تــاالر شــیخ بهایــی شاهین شــهر برگــزار شــد. 
ــی شــورای  ــس کمیســیون فرهنگ ــی ضامن مســعودی، رئی عل
ــت: وجــود  ــی گف ــل نوران ــن محف اســامی شاهین شــهر، در ای
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــای نظ ــان از برکت ه ــان و حافظ قاری
ــارات  ــن افتخ ــزو بزرگ تری ــا ج ــت و آن ه ــران اس ــامی ای اس
ــاوت می شــود ــرآن ت ــی کــه ق ــد. زمان ــه حســاب می آین ــا ب  م

قـــاری و مســـتمع زیر سـایـه رحمـت الهـی قـرار دارند. 
ــرای تحقــق  مســعودی تصریــح کــرد: قــرآن کریــم، الگویــی ب
ســبک زندگــی اســامی اســت و بایــد تعالیــم و معــارف واالی 
ــا بهره گیــری  آن را در زندگــی روزمــره خویــش جــاری کنیــم ت
شایســته ای در مســیر ســعادت و تعالــی خــود داشــته باشــیم 
و فعالیت هــای قرآنــی در فرهنگســراهای ســطح شاهین شــهر 
بیــش از پیــش فعــال شــود. امیدواریــم بتوانیــم در آینــده بــا 
ــن  ــهر، ضم ــی در شاهین ش ــرای قرآن ــک فرهنگس ــداث ی اح
ــم  ــرآن کری ــای ق ــتر آموزه ه ــه بیش ــترش هرچ ــط و گس  بس
دیــن خــود را نیــز در قبــال ایــن امانــت الهــی ادا کــرده باشــیم. 
ــرآن  ــل ق ــه برنامه هــای محف ــرآن و تواشــیح از جمل ــاوت ق ت
ــی از  ــل نوران ــن محف ــت در ای ــی اس ــود. گفتن ــر ب ــوع فج طلل
برگزیــدگان اســتانی مســابقات جشــنواره بــزرگ قرآنــی و نیــز 
از فعــاالن کانون هــای فرهنگــی مســاجد شاهین شــهر تجلیــل 

بــه عمــل آمــد.

اخبار کوتاه

Mr.Sarifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیاصفهان

و  تکنولــوژی  بین المللــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن 
 )Agrovet( ــان ــی اصفه ــزات کشــاورزی و باغبان تجهی
ــز  ــگاهی و مرک ــاد دانش ــت جه ــه هم ــاله ب ــر س ه

تحقیقــات کشــاورزی اســتان اصفهان و 
نهادهــای معتبــر علمــی و پژوهشــی با 
ــوم کشــاورزی  حضــور متخصصــان عل
و باغبانــی در محــل نمایشــگاه های 
بین المللــی اصفهــان واقــع در پــل 

شهرســتان برگــزار می شــود.
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــر مرک  مدی

دانشــگاه آزاد اســامی شــهرکرد بــا اعــام ایــن خبــر 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاور  گفــت: واحدهــای 
شــهرکرد، بــه عنــوان یکــی از فعال تریــن مراکــز 
رشــد کشــور در حــوزه کشــاورزی، باغبانــی و گیاهــان 
دارویــی، توانســته اند بــرای نخســتین بــار مجــوز 

حضــور در ایــن نمایشــگاه معتبــر علمــی و تخصصــی 
بین المللــی را اخــذ کننــد. 

دکتــر کامــران قدوســی افــزود: از بیــن تمــام مجامــع 
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــط س ــور، فق ــگاهی کش دانش
اصفهــان، دانشــگاه آزاد اســامی شــهرکرد و دانشــگاه 
ــن نمایشــگاه  ــان در ای آزاد اســامی اصفه

ــد.  ــرکت کرده ان ش
وی اظهــار داشــت: ســپنتا بــذر آریــا زریــن: 
ــذر و نهاده هــای گیاهــی و کشــت  تولیــد ب
تخصصــی زعفــران، اکســیر گل ســپاهان: 
ــی ــی طبیع ــوش گیاه ــواع دمن ــد ان  تولی
انــواع  تولیــد  زاگــرس:  رایحــه  اویــن 
ــد  ــرنی: تولی ــز ش ــاژ، گ ــی و ماس ــای خوراک روغن ه
جملــه  از  رژیمــی گیاهــی  و  ســنتی  انــواع گــز 
ــز رشــد دانشــگاه  ــه مرک ــاور وابســته ب ــای فن واحده
آزاد اســامی شــهرکرد هســتند کــه در ایــن نمایشــگاه 

داشــته اند. چشــمگیر  شــرکت 

حضور فعال دانشگاه آزاد شهرکرد در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان
دبیــر انجمــن مرغــداران اســتان اصفهــان گفــت: آنفلوآنزای 
ــرغ  ــه م ــود عرض ــری در کمب ــدگان، تاثی ــاد پرن ــوق ح  ف

و افزایش قیمت آن نداشته است. 
بهــرام پاکــزاد اظهــار داشــت: در حــال حاضــر هیــچ 
کمبــودی در عرضــه مــرغ بــه بــازار نداریــم و ســابقه 

نداشــته کــه مرغداری هــا در دی مــاه 10 
باشــند.  داشــته  جوجه ریــزی  میلیــون 
نمی تــوان  اکنــون  داشــت:  بیــان  وی 
پیش بینــی کــرد کــه قیمــت مــرغ تــا 
ــا  ــر؛ ام ــا خی ــد ی ــر می کن ــد تغیی شــب عی
در حــال حاضــر قیمــت مــرغ افزایــش 
نیافتــه اســت. دبیــر انجمــن مرغــداران 

ــده در  ــرغ زن ــون م ــرد: هم اکن ــاره ک ــان اش ــتان اصفه اس
ــزار و 200  ــت 4 ه ــا قیم ــدی ب ــورت نق ــه ص ــداری ب مرغ
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
 نــرخ تولیــد هــر کیلــو مــرغ بــرای یــک مرغــدار، 4 هــزار 
ــن ضــرر  ــه ای ــام می شــود ک ــان تم ــزار توم ــا 5 ه و ۸00 ت

کامــل بــه مرغــدار را در پــی دارد. وی ادامــه داد: از اواســط 
دی مــاه قیمــت جوجــه یــک روزه سرســام آور شــده و بــه 2 

هــزار و 600 تومــان رســیده اســت.
 وی بــا اعــام اینکــه ایــن افزایــش قیمــت در حالــی اســت 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــخگو نیس ــر و پاس ــس ناظ ــه هیچ ک ک
یــک توافقنامــه  بیــن انجمــن جوجه یــک روزه 
و اتحادیــه سراســری مرغــداری کشــور بســته 
شــد کــه جوجــه بــا کیفیــت از هــر کیلــو هــزار 
ــا متاســفانه  ــر نشــود؛ ام ــان گران ت و 700 توم

ایــن توافــق عملــی نشــد.
ــره  ــد، ذخی ــب عی ــرای ش ــت: ب ــزاد گف  پاک
صــورت  در  داریــم کــه  مــرغ  پشــتیبانی 
افزایــش قیمــت، ذخیــره پشــتیبانی، مــرغ منجمــد را وارد 
ــزد.  ــم می ری ــه ه ــازار را ب ــم ب ــتاد تنظی ــد و س ــازار می کن ب
مــرغ گوشــتی  تولیــد  مدیریــت  کــرد:  تصریــح   وی 
و تشــکل های مــرغ گوشــتی نداریــم و هیــچ یــک از ایــن 

ــد. مهــر تشــکل ها، اختیــاری از خــود ندارن

در شهر

آگهی حصر وراثت
خانم طاهره نیک خواه دارای شناسنامه شماره 5764 به شرح دادخواست به کاسه 5۸7/95 ش ح 

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

مهرابی  بشناسنامه در تاریخ 1395/03/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- طاهره نیکخواه حبیب آبادی فرزند حسن ش.ش 5764 ) مادر متوفی ( 

)2( مهدی مهرابی فرزند عبدالعلی  ش.ش 6452  )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/103۸/م الف به تاریخ  1395/11/16

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا نجیبی کتایونچه دارای شناسنامه شماره ۸ به شرح دادخواست به کاسه 792/95 ش ح 1 

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

کتایونچه  بشناسنامه در تاریخ 1395/10/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه نجیبی کتایونچه فرزند عباس ش.ش ۸923 ) فرزند متوفی ( 

)2( زهرا نجیبی کتایونچه فرزند عباس  ش.ش ۸  )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1037/م الف به تاریخ  1395/11/16

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علی فتاحی- وکیل اصغر داوری به نشانی دولت آباد ابتدای خیابان اباذر غربی 

دفتر وکالت  محکوم علیه: همایون محبی فرزند عباسعلی  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 265 به تاریخ 95/06/31 محكوم علیه محکوم است به : پرداخت 

مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و ده هزار ریال 1۸5610000 ریال بابت اصل خواسته و با 

احتساب تاخیر تادیه از تاریخ چک )1- چک مبلغ 50000000 ریال از تاریخ 1394/02/27 2- چک مبلغ 

60000000 ریال از تاریخ 1394/03/27 و چک کبلغ 75610000 ریال از تاریخ 1394/04/27 و پرداخت مبلغ 

دومیلیون و دویست و نود چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار ریال 

بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت اجرا تا تاریخ اجرای حکم توسط واحد اجرا و 

تاخیر تادیه محاسبه گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1040/م الف به تاریخ 95/11/16

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: شمس الدین پروانه نسب فرزند هاشم به نشانی خورزوق خ ابوذر 

خ اورنگی منزل حسن اورنگی پ 14 مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: مهدی حبیبی به نشانی 

مجهول المکان محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 

مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  است  گردیده  صادر  غیابی  9509973751400344 که 

125000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4500000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 

4500000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازمورخه 1394/04/03 لغایت اجرای 

حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 6700000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 

34قانون اجرای احکام مدنی( 2- 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 و 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 و نیز 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 درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 

هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 

محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 

از زندان منوط به موافقت محکوم  ارائه شود آزادی محکوم علیه  از مهلت سی روز  صورت اموال پس 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1039/م الف به تاریخ 95/11/16

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه حسین جان نثاری فرزند اسماعیل به اتهام حفر چاه غیر مجاز و بهره برداری از آن   از 

طرف این شعبه در پرونده کاسه 9513۸۸/ج 102 تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ 

95/12/21 ساعت 0۸:30 تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن 

محل اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 

به نامبرده اباغ تا در تاریخ فوق در شعبه 102 جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 

حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .

شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1042/م الف به تاریخ 95/11/17

آگهی حصر وراثت
خانم ابوالفضل حیدریان دارای شناسنامه شماره 59۸ به شرح دادخواست به کاسه 794/95 ش ح 

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

حیدریان علی آبادی  بشناسنامه 14 در تاریخ 1395/07/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اقدس صادقی فرزند حسین ش.ش 15 ) همسر متوفی ( 

)2( ابوالفضل  ش.ش 59۸  )3( حمید ش.ش 3723 )4( حبیب ش.ش 7 )5( لیا ش.ش 53۸ 

همگی حیدریان علی آبادی فرزند حسن )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1047/م الف به تاریخ  1395/11/17

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده 3 قانون و ماده 13 

سند رسمی

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 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 13956030201۸003642 کاسه پرونده 139411440201۸00017۸ 

آقای سعید طالبی اسکندری فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدن  نسبت به ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت  160.94 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2۸  اصلی واقع در شهرک 

ولی عصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسن علی کوچکی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1010/الف/م به تاریخ 95/11/11

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

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 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 13956030201۸003612 کاسه پرونده 

از  560 صادره  بشماره شناسنامه  عباسعلی  فرزند  دلیگانی  ناظم  رسول  آقای   139211440201۸001402

اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1۸5.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پاک 47  اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علی محبی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1012/الف/م به تاریخ 95/11/11

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده 3 قانون و ماده 13 

سند رسمی

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

بااستناد  آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 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 13956030201۸003563 کاسه پرونده 

139311440201۸000309 آقای صادق براتی خرزوقی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 2243 صادره از 

اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  33.45 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پاک 5۸4 فرعی از 121  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:1016 /37/05/الف/م به تاریخ 95/11/11

دادنامه
کاسه پرونده: 563/95 شماره دادنامه: 1070-95/11/5 مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی 

و مرتضی تهرانی و سیدرسول قریشیان به نشانی: اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری غدیر – جنب 

بانک ملی – کد پستی ۸15۸7131۸1 وکیل: فرحناز کامیابی به نشانی: خ شیخ مفید – خ ارباب – جنب 

شورای حل اختاف – ط پایین - دفتر وکالت خوانده: رضا براتی به نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعام 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر 

مائی  غامحسین  نمایندگی  با  تصفیه(  حال  )در  اعتبار حسنات  تعاونی  دادخواست شرکت  خصوص 

براتی  آقای رضا  به طرفیت  به وکالت فرحناز کامیابی  تهرانی و سیدرسول قریشیان  ازیرانی و مرتضی 

بخواسته مطالبه مبلغ 59/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 14214۸ – ۸6/2/1۸ عهده بانک 

اصول  و ماحظه  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  صادرات 

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

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

اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 19۸، 519، 522 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 349 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸6/2/1۸ لغایت زمان 

وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام میگردد. رأی صادره ظرف مدت 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود.

شماره: 35000/م الف قاضی شعبه 26 شورای حل اختاف اصفهان – جمشید شیروانی

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 2۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی شماره 

، علیهم 1-خسرو مجیری  با وکالت آقای محمد مصلحی  930351 ج ح /2۸ له آقای رضا شریفیان 

2- حمید منوچهری 3- سعید منوچهری مبنی بر  فروش سه خط تلفن همراه جلسه مزایده ای در 

تاریخ 95/12/7 روز شنبه ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 2۸ دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان واقع در )اصفهان ، خیابان نیکبخت ، 200 متر بعد از ساختمان مرکزی دادگستری کل 

استان اصفهان ، جنب بیمه پارسیان ، مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه دوم ( برگزار نماید. طالبین 

و کسانی حق  نمایند  بازدید  آدرس صدرالذکر  به  مزایده  مورد  از  مزایده  از  قبل  روز  توانند 5  خرید می 

شرکت در مزایده را دارند که 10 در صد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 

217129021000۸ )بانک ملی ( واریز نموده و فیش آن را همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی 

شروع و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند.اوصاف خطوط تلفن همراه 

بر اساس نظریه کارشناس:1-امتیاز خط تلفن همراه به شماره 09131193322 کار کرده بدون گوشی به 

ارزش پایه 42/000/000 ریال با بدهی 2/429/000 ریال تا تاریخ 94/9/۸ مربوط به آقای حمید منوچهری 

2-امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09131177930 کار کرده بدون گوشی به ارزش پایه 9/000/000 

ریال با بدهی 33/000 ریال مربوط به آقای خسرو مجیری تا تاریخ 94/9/۸ 3-امتیاز یک خط تلفن 

همراه به شماره 091311625۸۸ کار کرده بدون گوشی به ارزش پایه 7/500/000 ریال با بدهی 545/000 

ریال تا تاریخ 94/9/۸ مربوط به آقای سعید منوچهری خطوط تلفن ذکر شده در تاریخ 95/1/25 حسب 

درخواست محکوم له قطع گردیده اند. 

شماره :34213/م الف دادورز اجرای احکام شعبه 2۸ دادگاه حقوقی اصفهان – محمدی 

دادنامه
کاسه پرونده: 95035۸ شماره دادنامه: ۸71 – 95/5/31 مرجع رسیدگی: شعبه ۸ شورای حل اختاف 

اصفهان  نشانی:  به  غامرضا  فرزند  نیلیه  هاله  وکیل:  منصور  فرزند  منظری  محسن  خواهان:  اصفهان 

ارکیده – پاک 100 خوانده: حسین مهدیان فرزند محمد به نشانی: مجهول  بلوار ملت – بن بست   –

المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال به شماره 

محتویات  به  عنایت  با  تأدیه  تأخیر  و خسارت  قانونی  انضمام کلیه خسارات  به  ملت  بانک   429573

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

هاله  وکالت  با  منظری  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در  اختاف  حل  شورای  قاضی  نماید:رأی  می 

وجه  ریال   ۸6/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  مهدیان  حسین  آقای  طرفیت  به  نیلیه 

قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به    ۸۸/11/20 مورخ   429573 شماره  به  چک 

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

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

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

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ ، 515 

، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتادو شش 

الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  1/320/000ریال   و  اصل خواسته  بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون 

تاریخ  از  تأدیه  به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تأخیر در  وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 

نماید.  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )۸۸/11/20( موصوف  سررسید چک 

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

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام   از 

می باشد. 

شماره: 34964/ م الف قاضی شعبه ۸ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  9512۸6   خواهان سید دانیال محدث     دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت هادی حمید پور    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 95/12/22 ساعت 

10/30 تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان ابتدای  خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 34922/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2شورای حل اختاف اصفهان

آنفلوآنزا در افزایش نرخ مرغ تاثیری نداشته است
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حتما بخوانید!
احتمال حضور عوامل فیلم های...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــاخته  ــن س ــام«، اولی ــای ناتم ــینمایی »چراغ ه ــم س فیل
ســیمرغ  ســودای  بخــش  در  ســلطانی  مصطفــی 
دارد.  حضــور  فجــر  فیلــم  جشــنواره  ســی وپنجمین 
وارد ســینما شــده و ســابقه  از ســال 81  ســلطانی 
ــود  ــه خ ــینمایی را در کارنام ــم س ــد فیل ــتیاری چن دس

دارد.
    خالصه داستان

ــه  ــد ب ــنده ای پایبن ــاره نویس ــام« درب ــای ناتم »چراغ ه
ــی  ــال مضمون ــه دنب ــه ب ــت ک ــادی اس ــای اعتق باوره
بــر  بنــا  او کــه  می گــردد.  باورهایــش  بــا  مرتبــط 
ــر قیمــت  ــه ه ــاد نمی خواهــد قلمــش را ب ــن اعتق  همی
و عقیــده ای بفروشــد درگیــر معضــالت و مشــکالت مالی 
ــکالت  ــس مش ــد از پ ــور بای ــد چط ــود و نمی دان می ش
بربیایــد. اعتقــاد او بــه حــدی اســت کــه حاضــر اســت 
ــاش  ــرار مع ــواده اش و ام ــی خان ــاز مال ــع نی ــرای رف ب
ــان بخــور و نمیــری از  ــزد و ن ــد و عــرق بری کارگــری کن
ایــن شــغل درآورد، امــا قلمــش را بــه اعتقــادی مغایــر 

آرمان هایــش نفروشــد.
ناشــری  از جایــی شــروع می شــود کــه   داســتان 
مشــهور پیشــنهاد نوشــتن کتابــی را بــه نویســنده جــوان 
 می دهــد کــه او را هــم از لحــاظ اعتقــادی تأمیــن 
ــکالتش را  ــی، مش ــاظ مال ــم از لح ــدو ه ــا می کن و ارض
ــا دادن کولــه ای قدیمــی  رفــع می ســازد. اســتاد ناشــر ب
و کهنــه از گُردانــی نــاکام بــه نویســنده کــه یــادگار زمــان 

ــاره شــهدای  دفــاع مقــدس اســت، از او می خواهــد درب
ــی  ــا یادمان ــد ت ــتانی بنویس ــور داس ــام ح ــود و گمن مفق

باشــد از رشــادت و شــهادت آن هــا.
حــاوی  گــردان،  از  باقی مانــده  یــادگار  تنهــا  کولــه 
یادداشــت ها، نامه هــا و عکس هایــی از افــراد گــردان 
اســت کــه قــرار اســت اطالعــات مــورد نیــاز نویســنده را 
ــا... . ــد. ام ــرار ده ــارش ق ــتان در اختی ــتن داس در نوش

    تحلیل
ارزشــمند خــود و داســتان  فیلــم علی رغــم ســوژه 
ــد.  ــاکام می مان ــه ن ــت قص ــفانه در روای ــرش متاس بک
کارگــردان تــالش کــرده بــا پرداختــن بــه ادبیــات دفــاع 
مقــدس و نیــز آدم هــای آن نســل جــوان، جایــگاه آنــان 
ــا  ــا ارزش ه ــان را ب ــرده و نسبتش ــخص ک ــروز مش  را ام
ــد؛  ــت وجو کن ــدس جس ــاع مق ــای دوران دف و آرمان ه
امــا گاهــی شــعارزدگی و شــاید اطالعــات کــم کارگــردان 
یــا غلوآمیــز جلــوه دادن بعضــی رویدادهــا بــه شــدت بــه 
فیلــم لطمــه زده اســت. متاســفانه »چراغ هــای ناتمــام« 
نتوانســت در جشــنواره امســال بدرخشــد و یکــی از 
فیلم هایــی بــود کــه هنــگام اکــران بــا خــروج گســترده 

مخاطبــان از ســالن مواجــه شــد. 
ــران  ــینمای ای ــان، س ــه کارشناس ــه هم ــم توصی علی رغ

همچنــان از ضعــف فیلمنامــه رنــج می بــرد؛ ضعفــی کــه 
در بیشــتر آثــار جشــنواره هــم مشــهود بــود.

    عوامل فیلم
کارگــردان: مصطفــی ســلطانی، نویســنده: محســن 
 جســور، تهیه کننــده: مجتبــی امینــی، مجیــد اســماعیلی

بازنویســی فیلمنامــه: پرویــز شــیخ طادی، مصطفــی 
ســلطانی، مدیــر فیلمبــرداری: اشــکان اشــکانی، تدویــن: 
بازیگــردان:  شــیبانی،  احســان  شــیخ طادی،  پرویــز 
ــک  ــور: باب ــه و دک ــراح صحن ــکری، ط ــین عس امیرحس
پناهــی، طــراح چهره پــردازی: شــهرزاد عقیقــی، صداگــذاری 
ــر  ــاریان، مدی ــان افش ــی، احس ــد مقدس ــس: وحی و میک
ــی  ــی، موســیقی: هــادی رحمان ــرداری: رضــا تهران صداب
مدیــر تولیــد: مقصــود میرهاشــمی، طــراح لبــاس: 
ــد  ــری: فری ــژه بص ــای وی ــراح جلوه ه ــدی، ط ــرا صم زه
میدانــی:  ویــژه  جلوه هــای  طــراح  فصیحــی،  ناظــر 
حمیــد رســولیان، منشــی صحنــه: ســحر عقیقــی، مدیــر 
تــدارکات: علی حســین قاســمی، دســتیار اول کارگــردان 

و برنامه ریــز: آرش ســجادی حســینی.
ــقایق  ــالل، ش ــش ج ــی در نق ــد صالح ــران: مجی  بازیگ
فراهانــی، حســین مهــری، الهــام نامــی، حســین ملکــی 

ســارا میرایــی، داریــوش ارجمنــد، علیرضــا اســتادی.

- لیــال حاتمــی گفــت: مــن متخصــص نیســتم؛ امــا وقتــی 
ــه آن  ــی روم و ب ــش م ــم، درون نق ــرا می کن ــی را اج نقش

ــم. ــر می کن فک
- ماهایــا پطروســیان کــه ســال ها بــود در ســینما کار 
بــه کاخ  »خفگــی«  فیلــم  در  بــازی  بــرای  نمی کــرد، 
ــد  ــر پیــش می آی ــد هــم کــرد کمت جشــنواره آمــد کــه تاکی

کــه از بازی هــاش خــودش راضــی باشــد.
ــم در آن  ــون شــجریان ه ــه همای ــم »رگ خــواب« ک - فیل
ــورد  ــی م ــال حاتم ــازی لی ــا ب ــت، ب ــده اس ــی را خوان قطعات
تحســین بســیاری از تماشــاگران قــرار گرفــت و حاتمــی را 
یکــی از شــانس های اصلــی جایــزه ســیمرغ بازیگــری 

ــتند. دانس
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــینما، ب ــردان س ــی، کارگ ــرام عظیم - به
مســئوالن ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر رفتــار 
درســتی بــا »رهایــی از بهشــت« نداشــتند، عنــوان کــرد کــه 

ــف دارد. ــای تأس ــر ج ــن اث ــه ای ــی ب بی توجه
- فیلــم »شــیر« بــه عنــوان فیلــم منتخــب انجمــن 

شــد. انتخــاب  آمریــکا  فیلمبــرداران 
- موســیقی »ایــران ســربلند« بــه مناســبت سی وهشــتمین 
ســالگرد انقــالب اســالمی بــا صــدای ســاالر عقیلــی و 
ــیقی  ــز موس ــت مرک ــه هم ــی ب ــان خازن ــازی پیم آهنگ س

ــری منتشــر شــد. حــوزه هن
- خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان اصفهان ورک شــاپ 
ایــن هفتــه خــود را بــا موضــوع همبســتگی برگــزار می کنــد. 
ــنبه 19  ــر روز سه ش ــاعت 16 بعدازظه ــاپ در س ــن ورک ش ای

بهمــن در خانــه هنرمنــدان اصفهــان برگــزار می شــود.
معصومــه  ترجمــه  بــا  »همــدرد«  خواندنــی  - کتــاب 
عســکری و از ســوی نشــر کوله پشــتی بــا قیمــت 24 هــزار 

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش توم
- مریــم روح زاده، طــراح لبــاس، می گویــد: نمی دانــم چــرا 
بــه طراحــی لبــاس کــودک این قــدر بی توجهــی می شــود؟! 
شــاید تولیدکننــدگان بــا وجــود لباس هــای کــودک خارجــی 
کــه در بــازار وجــود دارد، لزومــی بــرای ســرمایه گذاری در این 
ــه لباس هــای  بخــش نمی بیننــد. اغلــب تولیدکننــدگان نمون

ــد. ــرداری می کنن ــد و از آن الگوب ــرک را می خرن ت
زن  رمان نویــس  مشــهورترین  شــافاک«،  »الیــف   -
ــزاده  ــان »حرام ــور رم ــد: چط ــه، می گوی ــر ترکی ــال حاض ح
ــه  ــما در دادگاه ترکی ــده ش ــدن پرون ــاز ش ــه ب ــتانبول« ب اس
ــی  ــرای فراموش ــت ب ــی اس ــتانبول، مکان ــد؟ اس ــر ش منج
از شــور و هیجــان اســت  تاریــخ مــا مملــو   جمعــی. 
 و هــر تشــکیالت جدیــدی کــه بــر قــدرت می نشــیند
ــروع  ــی کارش را ش ــازمان قبل ــراث س ــردن می ــاک ک ــا پ  ب

می کند.
ــان در رأس  ــی همچن ــم ترســناک »شــکاف« در حال - فیل
ــم  ــه رق ــه زودی ب ــه ب ــای دارد ک ــکا ج ــس آمری باکس آفی

ــید. ــد رس ــون دالر خواه ــروش 1۰۰ میلی ف

 انتشار کلیپ »بانو زینب)س(«

 از سوی هنرسرای خورشید

کیمیای وطن

ســازمان  خورشــید  هنرســرای 
شـــهرداری  فرهنگـی تفریحـــی 
والدت  مناســبت  بــه  اصفهــان 
ــی را  ــب)س(، کلیپ ــرت زین حض
ــب)س(«  ــو زین ــوان »بان ــا عن ب
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــرده اس ــه ک تهی
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
اصفهــان، ایــن کلیــپ بــا عنــوان »بانــو زینــب)س(« بــا 
آهنگســازی »ســعید عنایتــی«، شعرســرایی »زهــرا حق جویی« 
ــده  ــه ش ــجد« تهی ــای مس ــرود »بچه ه ــروه س ــرای گ و اج
ــازمان  ــید س ــرای خورش ــپ، کاری از هنرس ــن کلی ــت. ای اس
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــوده کــه بــه مناســبت 
والدت حضــرت زینــب)س( و روز پرســتار بــا محوریــت بیــان 
شــأن و منزلــت بانــوی صبــر ســاخته شــده اســت. عالقمندان 
 بــه منظــور مشــاهده و دریافــت ایــن کلیــپ می تواننــد 
 بــه کانــال ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 

به آدرس https://t.me/isfahanfarhang مراجعـه کنند.

دلنوشته »کیتارو« برای قهرمانان پالسکو
ــال 9۳ در  ــاه س ــه مهرم ــن ک ــهیر ژاپ ــده ش ــین و نوازن موزیس
تهــران بــه اجــرای برنامــه پرداخــت، دلنوشــته ای را بــه قهرمانــان 
پالســکو تقدیــم کــرد. کیتــارو کــه برگــزاری کنســرتش در ایــران 
ــا  ــت، ب ــرار داش ــورمان ق ــری کش ــار هن ــا در رأس اخب مدت ه
نوشــتن یادداشــتی، حادثــه تلــخ ســاختمان پالســکو را بــه همــه 
مــردم ایــران تســلیت گفــت و آتش نشــانان ایرانــی را »شــجاع« 
و »قهرمــان« توصیــف کــرد. ایــن هنرمنــد و موزیســین ژاپنــی 
در ایمیلــی بــه علــی چراغعلــی )تهیه کننــده کنســرت کیتــارو در 
ایــران(، دربــاره ایــن ضایعــه دردنــاک ابــراز تأســف و همــدردی 
کــرده و آورده اســت: »لطفــا ایــن پیــام را بــه همــه برســان؛ بــه 
دوســتان و آشــنایان و خانــواده تمامــی کســانی کــه در فاجعــه 
غم انگیــز 19 ژانویــه 2۰1۷ در تهــران جــان خــود را از دســت 
دادنــد؛ مــا مایلیــم مراتــب تســلیت و همــدردی قلبی مــان را بــه 
خاطــر جان باختــگان رویــداد غم انگیــز 19 ژانویــه ســاختمان 1۷ 
طبقــه پالســکو تهــران اعــالم کنیــم. بــه خانــواده محتــرم تمامــی 
ــی کــه جــان خــود را از دســت  آتش نشــانان شــجاع و قهرمانان
دادنــد، برایشــان بهتریــن آرزوهــا را داشــته و در ایــن موقعیــت 
غم انگیــز بــه فکرشــان هســتیم. کیتــارو وایچــی نایتــو« کیتــارو، 
متولــد ســال 19۵۳ میــالدی در شــهر تویوهاشــی ژاپــن اســت. 
او کــه اکنــون بــه  عنــوان یکــی از بزرگ تریــن آهنگســازان جهــان 
شــناخته می شــود، ســواد موســیقی بــه معنــای کالســیک 
نــدارد و بــه گفتــه  خــودش، آموختــه اســت کــه فقــط بــه گــوش 

و احساســات خــود اعتمــاد کنــد. مهــر

اخبار کوتاه

دبیــر هفتمیــن جشــنواره  فجــر اصفهــان دربــاره 
گرم تــر شــدن تنــور اســتقبال مخاطبــان از فیلم هــای 
ــدواری  ــراز امی ــده اب در حــال اکــران در روزهــای آین

کــرد. 
ــی، رئیــس اداره ســینمایی و ســمعی و  رضــا دهقان

ــه  ــان ک ــاد اصفه ــری اداره کل ارش  بص
عصــر روز یکشــنبه طــی حکمــی از 
المســلمین  و  ســوی حجت االســالم 
حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر کل فرهنــگ 
ــه ســمت  و ارشــاد اســالمی اســتان، ب
فیلــم  جشــنواره  هفتمیــن  دبیــری 
ــاره  ــد، درب ــوب ش ــان منص ــر اصفه فج

ــن  ــی هفتمی ــه  اصل ــت: برنام ــود گف ــای خ برنامه ه
فیلم هاســت؛  اکــران  اصفهــان،  فجــر  جشــنواره  
امــا در حــال رایزنــی بــا تهــران هســتیم تــا بتوانیــم 
عوامــل  حضــور  بــرای  را  الزم  هماهنگی هــای 
ــان داشــته باشــیم؛ اگــر موافقــت  فیلم هــا در اصفه

حاصــل شــود، نتیجــه قطعــی آن را اعــالم می کنیــم. 
دهقانــی درخصــوص اســتقبال نه چنــدان چشــمگیر 
در  فیلم هــای  از  روزهــای گذشــته  در  مخاطبــان 
حــال اکــران اصفهــان گفــت: قطعــا ایــن بــه ذائقــه  
ــز  ــان نی ــیاری از مخاطب ــردد. بس ــان برمی گ مخاطب
در حــال رصــد کــردن فیلم هــا از تهــران 
هســتند و کیفیــت آثــار بــرای آن هــا 
امیــدوار  می توانیــم  و  اســت  مهــم 
باشــیم کــه در روزهــای آتــی ایــن تنــور 

می شــود.  گرم تــر 
جشــنواره   هفتمیــن  اســت  گفتنــی 
فیلــم فجــر در اصفهــان از 14 بهمن مــاه 
ــا 21  در ســینما ســاحل و فلســطین آغــاز شــده و ت
ــود  ــالم شــده ب ــدا اع ــه دارد. ابت ــز ادام ــاه نی بهمن م
ــود؛  ــران می ش ــان اک ــم در اصفه ــط 8 فیل ــه فق ک
ــان  ــران در اصفه ــرای اک ــم ب ــت 16 فیل ــا در نهای ام

ــا ــد. ایمن ــاب ش انتخ

احتمال حضور عوامل فیلم های جشنواره  فجر در اصفهان
احمــد اکبرپــور از نــگارش رمانــی در حــال و هــوای 
ــدرام در  ــی »پ ــوان فعل ــا عن ــز ب ــب طن تاریخــی و در قال

پســتوهای تاریخــی« خبــر داد. 
ایــن نویســنده قصــد دارد ایــن رمــان را همچــون فیلــم 
ــه  ــر ب ــه پیش ت ــینما« ک ــور س ــاه، آکت ــن ش »ناصرالدی

ــر روی  ــاف ب ــن مخملب ــی محس کارگردان
پــرده ســینما رفتــه، بــا نــگاه بــه دوره 

ــد.  ــری بنویس ــر ناص ــه و عص قاجاری
ــخ دوره  ــت: تاری ــی گف ــور در توضیح اکبرپ
ــت  ــاش اس ــاهان عی ــر از پادش ــار پ  قاج
چیــزی  ممکلــت داری  زمینــه  در  کــه 
ــاه  ــان ناصرالدین ش ــن می ــد. در ای نمی دانن

 ســردمدار تنــوع در همــه چیــز اســت. او شــاعر، نقــاش 
ــه  ــر ب ــه هن ــه در س ــت ک ــب اس ــود و جال ــکاس ب و ع
خوبــی کار می کــرد؛ امــا علی رغــم بــاور غالــب مــا مبنــی 
بــر اینکــه شــاعران، افــرادی شــریف هســتند، او چنیــن 
ــه  ــان، دلباخت ــن بســیاری زن ــی ای نداشــت. در عی ویژگ

ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــد زمان ــود و می گوین ــده ب ــران ش جی
میــرزا رضــای کرمانــی تیــر خــورد، خــود را کشان کشــان 
ســر قبــر او رســاند؛ بســیاری از مســائل دیگــر هســت کــه 

ــه آن هــا بپــردازم.  قصــد دارم در ایــن اثــر طنــز ب
ایــن نویســنده تاکیــد کــرد: بســیاری از نویســندگان 
ــروی در  ــراب خس ــون ابوت ــال همچ بزرگس
»اســفار کاتبــان«، رضــا براهنــی، هوشــنگ 
حمیدرضــا  اواخــر  ایــن  در  و  گلشــیری 
بــرای  »الالیــی  کتــاب  در  شــاه آبادی 
ــری از بســترهای  ــا بهره گی ــر مــرده« ب دخت
ــد و مــن  تاریخــی، حرف هــای خــود را زده ان
چنیــن  بــا  ایــن کتــاب  در  می خواهــم 
رویکــردی دربــاره تاریــخ همــراه بــا چاشــنی طنــز دســت 

ــوم.  ــم ش ــه قل ب
کتــاب تصویــری »مــن یــک گــوزن بــودم« کــه کار 
ــی از  ــام داده، یک ــدی انج ــس محم ــری آن را نرگ تصوی
ــن نویســنده اســت. ایســنا ــار منتشرشــده ای ــن آث آخری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  9۵1۰94 ش /11  خواهان محمد حسین شرکت قناد     دادخواستی مبنی 

بر: جلب ثالث  به طرفیت مریم رضایی     تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 

9۵/12/22 ساعت 8/۳۰ تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان 

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 وقت رسیدگی 

ابالغ  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۳81۳/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  سمندریان  مسعود  آقای  9۵۰99۰خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

مورخ  روزیکشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  منسوجی   نصرت  خانم  طرفیت  به 

9۵/12/22ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و  به این شعبه واقع در اصفهان 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳49۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه    در خصوص پرونده کالسه  9۵1۳98   خواهان رضا محسنی     دادخواستی مبنی 

طرفیت محمد صادق بهروز      تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 9۵/12/22 

ساعت 9/۳۰ تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳4921/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان   86۵-9۵ کالسه  پرونده  خصوص  در 

مورخ  دوشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  اسماعیلی   اله  نجیب  طرفیت  به  وجه 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باتوجه   . گردیده  11تعیین  ساعت   9۵/12/2۳

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

بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  ح  شورای حل  – شعبه ۵۳  اصفهان  اختالف 

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

می شود.

شماره: ۳4916/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9۵۰99۷۰۳۵۰۳۰16۷۷ تاریخ تنظیم: 1۳9۵/11/6 شماره پرونده : 9۵۰998۰۳۵۰۳۰۰۵82 

شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۷14 پرونده کالسه: 9۵۰998۰۳۵۰۳۰۰۵82 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 9۵۰99۷۰۳۵۰۳۰16۷۷ خواهان: خانم فاطمه کاظمی زهرانی 

فرزند مرتضی به نشانی: اصفهان – خ میرزاطاهر – کوچه شهید حاجیان – کوچه شهید الوی – پالک 29 

تلفن همراه ۰91۳6۰۳4۵۳۳ خواندگان: 1- آقای محمد شهبازی فرزند اصغر 2- آقای مجید گودرزی فر 

فرزند جمشید همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به فک پالک خودرو رأی دادگاه دعوی 

خواهان خانم فاطمه کاظمی زهرانی فرزند مرتضی به طرفیت خوانده 1- آقای مجید گودرزی فر فرزند 

جمشید 2 - آقای محمد شهبازی فرزند اصغر به خواسته الزام خوانده به فک پالک خودرو پیکان وانت 

ش 8۷ م – ۵18 – 1۳ دادگاه نظر به اقرار خواهان به فروش خودرو و مالکیت رسمی ایشان و اینکه فک 

پالک و صدور پالک جدید بنام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و خوانده ایراد و دفاعی به عمل 

نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 22۰ قانون مدنی و 198 و ۵1۵ 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک پالک خودرو و پرداخت بابت هزینه دادرسی 

صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: ۳4991/ م الف رئیس شعبه سوم عمومی حقوقی اصفهان – سیدابوالحسن موسوی

دادنامه

کالسه پرونده: 1۳۰2/9۵ شماره دادنامه: 9۵۰99۷6۷94۳۰2۳۷۷ – 9۵/11/4  مرجع رسیدگی: شعبه 

1۳ شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد نجیمی فرزند قاسم به نشانی: اصفهان – خ عبدالرزاق 

– بازار برگ روبروی مسجد ذوالفغار – فروشگاه مجید نجیمی خوانده: ایمان هردانی فرزند محمدرضا 

به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک ملی شعبه هشت بهشت 

اصفهان مطالبه هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

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

به خواسته  ایمان هردانی  آقای  به طرفیت  نجیمی  آقای محمد  دعوی  در خصوص  قاضی شورا  رأی 

مطالبه مبلغ ۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ی ۷1۳۳۵۰  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 

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

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

دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

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

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت و 198 ، ۵1۵ ، 

۵19 و ۵22 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 

و 181۰۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تأخیر در 

تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/۳/۳۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف2۰ روز 

پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره: ۳49۵8/ م الف 

قاضی شعبه 1۳ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵۰۳11 شماره دادنامه: 1۰68 – 9۵/6/18 مرجع رسیدگی: شعبه ۷ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: سید رامین آکوچکیان به نشانی: اصفهان – فلکه احمدآباد – خ ولیعصر – آموزشگاه 

رانندگی بهار آزادی خوانده: نستوره درخشنده پور به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

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

نماید:رأی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای سید رامین آکوچکیان به طرفیت خانم نستوره 

درخشنده پور به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ۰۰2614 به عهده 

بانک کشاورزی 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 ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون 

تجارت و 198 ، ۵1۵ ، ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال  بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )9۰/2/1۷( تا تاریخ اجرای حکم 

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

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

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳49۷۷/ م الف قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف اصفهان- مریم هاشمی

دادنامه
دادنامه: 9۵۰99۷6۷9۳6۰2۰1۷ – 9۵/1۰/۳۰ مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 11۵8/9۵ شماره  کالسه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: محمدحسین صادقی به نشانی: 

اصفهان – سه راه سیمین – بلوار کشاورز – مجتمع اداری دی – واحد 18 غربی خواندگان: 1- اسماعیل 

عزیزی به نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – خیابان درخشان – ک 18 – صنایع چوب عزیزی 2- 

سیدجالل الدین موسوی به نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمدحسین صادقی بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 

آقایان اسماعیل عزیزی و سیدجالل الدین موسوی به خواسته مطالبه مبلغ 164/229/112 ریال وجه 2 

فقره چک به شماره های ۳26۳۵8-9۵/2/29 و ۵6۷۷۳9/2۳-9۵/2/29 به عهده بانک ملی و ملت 

به انضمام بخشی از مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

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

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

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

مواد ۳1۳ و ۳14 قانون تجارت و 198 ، ۵1۵ ، ۵19 و ۵22 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان 

بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 164/229/112 ریال بابت اصل خواسته و 4/۳42/2۵۰ ریال  بابت 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 

های موصوف )9۵/2/29( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل اعتراضی 

در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳4962/ م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  9۵1۳۵8 ش ۵   خواهان سید دانیال محدث     دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه مبلغ 6۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به شماره های 26۰982 و 68/۰88۰89 به طرفیت 

حسین شکیبا فر    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 9۵/12/2۳ ساعت 8/4۵ 

صبح تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳492۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  9۵1۳۵۷ ش ۵   خواهان سید دانیال محدث     دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه مبلغ 1۳/1۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به شماره ی 2۷۵24۰/42و/2۷۵2۳۷29 به طرفیت 

نادر حسین زاده  کمانج سفلی   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 9۵/12/2۳ 

ساعت 8/۳۰ صبح تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳492۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 

فالورجان-  عبدالرسول   ساکن  زارع ف  ناحیه محمود  از  مطروحه  دعوی  ))رای شورا((در خصوص 

المکان   مجهول  ساکن  سهلوانی   پیری  سعید  طرفیت  به  منزل شخصی  دهیاری-  روبروی  الرگان- 

های  شماره  به  فقره چک  یک  و  سفته  فقره  دو  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

۷۳۵26۷)چک( و 6۳1۷۷4 و 6۳1۷۷۳ )سفته( سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح 

دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا 

ایراد و  ناحیه خواهان هیچ گونه  از  ابراز شده  به دعوی مطروح و مستندات  نگردیده و نسبت  حاضر 

تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود 

داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان 

اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی 

و مواد ۳1۳-۳11-۳۰9-۳۰۷ قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید / سفته چک به مبلغ قابل محاسبه درزمان 

اجرای حکم  ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است 

خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به 

خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 

است .

شماره:899/ م الف رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فالورجان

دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه محمود زارع ف عبدالرسول   ساکن خ امام- قرض 

الحسنه صاحب الزمان به طرفیت زهره زمانی ف حسن  ساکن مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 

پنج میلیون ریال بابت وجه چک عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 

تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت 

به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر 

اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل 

ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با 

اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰8-۳۰۷-۳۰9-۳11-۳1۳ 

قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید / سفته چک به مبلغ پنج میلیون ریال و تاخیر تادیه قابل محاسبه اجرای احکام  

ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 

تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت 

نماید. رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است .

شماره:99۰/ م الف رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی        نام خانوادگی: صادقیان نام پدر: عباسقلی  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی: زارع نام پدر: عبدالرسول 

نشانی محل اقامت: الرگان- خ روبروی دهیاری محکوم به:به موجب رای شماره 98۰   تاریخ 9۵/6/28  

حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم 

به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:989/ م الف شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵1۳99   خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مسعود مسائلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۵/12/22 ساعت 1۰/۳۰ تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ 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: ۳4929/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9۵1۰1۰۰۳61۷۰9۰1۰ شماره پرونده: 9۵۰998۰۳61۷۰۰۷8۵ شماره بایگانی شعبه: 9۵۰919  

تاریخ تنظیم: 1۳9۵/1۰/12 خواهان/ شاکی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  داود قاسمی و خداکرم رئیسی 

زاده و ایران دخت منوچهریان نائینی و مهدی کربالیی حسین و محمد حسین مظاهری  به خواسته 

مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  9۵۰998۰۳61۷۰۰۷8۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1۳9۵/12/22 و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 

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

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

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

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

شماره: ۳1۷4۰/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد قدیری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۷۳۷/9۵  خواهان مسعود فردوسی گلستان دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه به طرفیت سعید گودرزی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 9۵/12/22  ساعت 

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

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف 

اصفهان – شعبه ۵۳ ح 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.در ضمن جلسه رسیدگی جلسه استماع شهادت شهود برگزار می گردد و چنانچه شاهد معارضی 

 دارید در زمان رسیدگی حاضر نمائید شاهدان بنامهای سهراب شیرانی و خانم سمیه مهدی خشوعی 

می باشد.

شماره: ۳۳۰11/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »چراغ های ناتمام«، ساخته مصطفی سلطانی

چراغ های خاموش

روایتی طنز از عصر ناصری در رمان احمد اکبرپور
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کوتاه از ورزش

  بهتر است هواداران فوتبال 

از مسئوالن عذرخواهی کنند 
پــس از محــروم شــدن اســتقالل 
و محرومیــت  نقل وانتقــاالت  از 
ایــن باشــگاه از پنجــره زمســتانی 
همــه بــه دنبــال مقصــر در ایــران 
می گشــتند؛ اعضــای هیئت مدیــره 
تقصیــرات را گــردن مدیــر عامــل 
ــال  ــل دنب ــر عام ــد، مدی انداختن
ــل  ــران عام ــرمربی مدی ــی س ــد حت ــت و بع ــه گش زیرمجموع
ــدی قلمــداد  ــی راکــه در باشــگاه نیســتند، مقصــر اتفــاق ب قبل
کــرد کــه البتــه منجــر بــه درگیــری شــد و فتــح هللا زاده از بیــرون 

از استقالل یقه منصوریان را به جای مدیر عامل گرفت. 
ــل  ــر عام ــه از مدی ــود ک ــا ب ــه اینج ــوال نکت ــن اح ــه ای ــا هم ب
خبــری نبــود کــه نبــود. از همــان ســاعات اولیــه همــه 
خبرگزاری هــا و رســانه های شــنیداری و تصویــری دنبــال ایــن 
مدیــر بودنــد تــا توضیحــات و شــاید عذرخواهــی او را بشــنوند؛ 
ــه  ــه و اطالعی ــون بیانی ــه تاکن ــرده و ن ــه ک ــه مصاحب ــا او ن ام
 داده و باالتــر از آن اینکــه حتــی هیــچ تصمیمــی هــم نگرفتــه 

است. 
ــت  ــه درس ــت ک ــن اس ــران ای ــال ای ــاره فوتب ــب درب ــه جال نکت
ــم رخ داد.  ــازی ه ــاق در تراکتورس ــن اتف ــل ای ــر اص ــی براب کپ
ــا مقصــر را نشــان  ــد ی ــا عذرخواهــی کن ــو هــم نیســت ت آجرل

ــد.  ــار کن ــی مقصــری را برکن ــا حت ــد ی ده
ــو هــم  ــه هــم شــده و آجرل ــا شــبیه ب ــوارد دقیق ــن م همــه ای
ــن  ــا ای ــت. ب ــه اس ــاری رفت ــه افتخ ــه ک ــی رفت ــگار همانجای ان
حــال در فدراســیون فوتبــال هــم کســی نــه پاسخگوســت و نــه 
ــا ایــن شــرایط بهتــر بــه نظــر می رســد  عذرخواهــی می کنــد. ب
ــتباهات  ــر و اش ــات اخی ــاره اتفاق ــال درب ــواداران فوتب ــه ه ک

ــر ــد. مه ــران عذرخواهــی کنن ــال ای ــران از مســئوالن فوتب مدی

چشمی در یک قدمی سپاهان
روزبــه چشــمی، بازیکــن تیــم اســتقالل تهــران، کــه بــه دلیــل 
محرومیــت نمی توانــد بــرای آبی پوشــان بــه میــدان رود، قصــد 

دارد نیم فصــل دوم را در تیــم ســپاهان ادامــه دهــد.
بــا  قــرارداد  ثبــت  از  ناامیــدی  از  پــس  روزبــه چشــمی   
از مقصدهــای  یکــی  عنــوان  بــه  را  آبی پوشــان، ســپاهان 

اســت.  برگزیــده  آینــده  در  احتمالــی خــود 
عبــدهللا ویســی، ســرمربی ایــن تیــم نیــز از عالقــه خــود بــرای 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــه و ب ــمی گفت ــن چش ــت گرفت ــه خدم ب
صورتــی کــه دو طــرف بــر ســر مــدت زمــان قــرارداد بــه توافــق 
برســند، ایــن انتقــال ظــرف روزهــای آتــی نهایــی خواهــد شــد. 
ــان  ســپاهان در حــال حاضــر 2 ســهمیه آزاد در لیســت بازیکن
ــه ایــن  تیــم خــود دارد کــه ایــن موضــوع انتقــال چشــمی را ب

تیــم راحــت خواهــد کــرد.

 درخشش ستاره های ایرانی 

در بسکتبال چین 
در شــب شکســت گوانــژو بــا 
نیکخــواه بهرامــی و برد ســیچوان 
ــی  ــتاره های ایران ــدادی س ــا ح ب

خوش درخشیدند. 
ــس  ــن پ ــکتبال چی ــگ بس لی
ــن  ــو در ای ــال ن ــالت س از تعطی
و  شــد  آغــاز  دوبــاره  کشــور 
 تیم هایــی کــه ســتاره های ایرانــی را در اختیــار داشــتند

بــه مصــاف حریفانشــان رفتنــد. گوانــژو کــه صمــد نیکخــواه 
ــت و در  ــگ رف ــاف بیجین ــه مص ــار دارد ب ــی را در اختی بهرام
ــر ۱۰۰ مغلــوب  شــب درخشــش ملی پــوش ایرانــی اش ۱۰۹ ب

شــد. 
 صمــد نیکخــواه بهرامــی در ایــن دیــدار دبــل دبــل کــرد 
ــه  ــر ب ــاس منج ــد و ۵ پ ــاز، ۱۳ ریبان ــب 2۰ امتی ــا کس و ب
ــیچوان  ــابقه س ــر مس ــت. در دیگ ــی داش ــرد خوب گل، عملک
ــر ۱۰۱  ــه مصــاف شانســی رفــت و ۱۱۱ ب ــا حامــد حــدادی ب ب
بــه برتــری رســید. حامــد حــدادی بــا کســب 2۵ امتیــاز، ۱۵ 
ریبانــد، ۹ پــاس منجــر بــه گل، 2 توپ ربایــی و 2 بالک شــات 
ســتاره میــدان بــود و نقــش اصلــی تیمــش در ایــن پیــروزی 

را ایفــا کــرد. خبــر ورزشــی

 مراقب نارنجک های دستی 

در بازی استقالل باشید
وســط خشــم فیفــا و کنفدراســیون آســیا کــه در حــال 
ــا  محــروم کــردن و جریمــه کــردن اســت، دیــدار اســتقالل ب
ــدار  ــن دی ــد. در ای ــژه ای می خواه ــت وی ــر مراقب ــد قط الس
بایــد نگــران پرتــاب نارنجک هــا باشــیم کــه می توانــد خیلــی 
ــان را  ــدگان دیگرم ــی نماین ــا و حت ــده کشــور م ســریع نماین
ــی کــه  ــد. در جنــگ فوتبال از بازی هــای خانگــی محــروم کن
ــود  ــی وج ــورهای عرب ــر کش ــتان و دیگ ــران و عربس ــن ای بی
دارد، هــم آن هــا بهانه جــو هســتند و هــم فیفــا و کنفدراســیون 

ــال آســیا.  فوتب
ــن  ــه در ای ــی ک ــیاری از دیدارهای ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــراه  ــی هم ــای صوت ــا نارنجک ه ــود ب ــزار می ش ــا برگ تاریخ ه
ــم  ــا ه ــا فیف ــن روزه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــاز ب هســتند و ب
ــردم  ــد، م ــان نمی ده ــران نش ــال ای ــه فوتب ــوش ب  روی خ
و رســانه ها و باشــگاه ها و فدراســیون را بایــد بــه ایــن اتفــاق 
متوجــه کنیــم کــه پیــش از ایــن هــم فیفــا فوتبــال ایــران را 
ــا تذکــرات جــدی و محرومیت هــای واقعــی مواجــه کــرده  ب
ــه نظــر می رســد هــم مــردم و هــم مســئوالن اگــر  اســت. ب
می خواهنــد در دنیــا همــراه فوتبــال باشــیم، بهتــر اســت بــه 
ــن  ــک ای ــد؛ چــون تک ت ــان بدهن بعضــی ســهل انگاری ها پای
ســهل انگاری ها،پیامدهایی دارد کــه امــروز می بینیــم. کاپ
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اختــالف امتیــاز پرســپولیس و تراکتــور در صــدر جــدول بــه 
ــی  ــرای قهرمان ــی ب ــای قلعه نوی ــا امیده ــید ت ــاز رس ۹ امتی
ــه  ــادت ب ــی ع ــر قلعه نوی ــود. امی ــر ش ــگ و کم رنگ ت کم رن
شکســت های تحقیرآمیــز در ورزشــگاه آزادی نــدارد؛ روز 
یکشــنبه امــا اتفاقــات طــور دیگــری بــرای ژنــرال و تیمــش 

رقــم خــورد.
 امیــر قلعه نویــی روزگاری اســتاد نباختــن بــه پرســپولیس 
بــه  خــود  بــازی  دوران  در  داشــت  ادعــا  او کــه  بــود. 
سرخپوشــان پایتخــت نباختــه، در دوران مربیگــری نیــز ایــن 
رویــه را ادامــه داد و ۳ پیــروزی در ۳ فصــل متوالــی شــرایط 
را برایــش کامــال خــوب کــرده بــود. دو ســال آخــر حضــور در 

ــان داد.  ــش را پای ــورد بودن ــا رک اســتقالل، ام
شکســت 2 بــر ۱ در دور رفــت لیــگ چهاردهــم مقابــل تیــم 
آشــفته حمیــد درخشــان و شکســت ۱ بــر ۰ دور برگشــت بــا 
ــل  ــی را در تقاب ــچ، قلعه نوی ــو ایوانکووی ــفته تر برانک ــم آش تی

بــا پرســپولیس در شــرایط ســختی قــرار داد. 
ســرمربی کنونــی تراکتورســازی امســال امیــدوار بــود بتوانــد 
ــی  ــام قهرمان ــب ج ــرای کس ــپولیس ب ــا پرس ــت ب  در رقاب
ــه  ــش را ب ــر توانایی های ــار دیگ ــد و ب ــبقت را بربای ــوی س گ
رخ بکشــد؛ امــا اتفاقــات عجیــب و غریبــی کــه در یک مــاه 
ــه هــم  ــز را ب ــرای او و تیمــش رخ داد، همــه چی گذشــته ب
ــا  ــال ب ــازی عم ــه تراکتورس ــید ک ــی رس ــه جای ــت. کار ب ریخ
ــت  ــپولیس رف ــاف پرس ــه مص ــود ب ــی خ ــن اصل  ۱۱ بازیک

و درنهایت شکستی تحقیرآمیز را تجربه کرد. 
در تمــام دورانــی کــه تیم هــای قلعه نویــی در ورزشــگاه 

ــته اند  ــدی داش ــش آبرومن ــد، نمای ــدان رفته ان ــه می  آزادی ب
ــه  ــاق مفتضحان ــن اتف ــی در صــورت شکســت هــم ای و حت
رقــم نخــورده اســت. امــا اتفاقــات روز یکشــنبه باعــث 
ــد.  ــور ش ــق تراکت ــرمربی موف ــرای س ــب ب ــتی عجی شکس
باخــت ۳ بــر ۰ مقابــل پرســپولیس، بدتریــن شکســت امیــر 
قلعه نویــی در تمــام ادوار لیــگ در ورزشــگاه آزادی بــود.

    خط قرمز روی نام بنگر
ــال  ــه دنب ــی را ب ــرال پیامدهای ــرای ژن ــط ب ــازی فق ــن ب ای
اولیــن  می رســد،  بــه گــوش  آنگونــه کــه  و  نداشــت 
ــرار داده  ــدف ق ــر را ه ــن بنگ ــت، محس ــای شکس ترکش ه
اســت. محســن بنگــر فصــل خوبــی را ســپری نکــرده 
طــرف  یــک  از  فصــل  ابتــدای  بدشانســی های   اســت؛ 

و مشــکالت بعــد از بــازی بــا پرســپولیس از طــرف دیگــر او 
را در شــرایط ســختی قــرار داده اســت.

ــر  ــه امی ــورد توج ــپولیس م ــی از پرس ــس از جدای ــر پ  بنگ
بــه  مربــی  ایــن  نظــر  بــا  و  گرفــت  قــرار  قلعه نویــی 

ــت  ــیر موفقی ــه اش را در مس ــد تجرب ــا بتوان ــت ت ــز رف تبری
تراکتورســازی بــه کار گیــرد؛ امــا مصدومیت هــای زودهنــگام 

او را از فوتبــال دور کــرد؛ بــه طــوری کــه ایــن مدافــع باتجربــه 
ــا    ــا نیم فصــل اول را از دســت داد. در ادامــه فصــل ام تقریب

ــال برگشــت. ــه فوتب ــاده مســابقات شــد و ب ــر آم بنگ
او در چنــد بــازی گذشــته در ترکیــب ثابــت تراکتورســازی بــه 
میــدان رفتــه اســت؛ بنگــر مقابــل پرســپولیس هــم نه تنهــا 
ــی را  ــد کاپیتان ــه بازوبن ــود، بلک ــازی ب ــت تراکتورس ــار ثاب ی
ــل تیــم  ــر دســت داشــت؛ امــا او نیــز نتوانســت مقاب نیــز ب

ــد. ســابقش کار خاصــی انجــام ده
جــو  دیــروز  مســابقه  از  بعــد  تراکتورســازی  رختکــن   
ــی کــه حســابی از عملکــرد  ــر قلعه نوی ــی داشــت؛ امی ملتهب
ــد ایرادهــای  ــا فریادهــای بلن ــود، ب ــی ب شــاگردانش عصبان
ــر  ــن ام ــه همی ــرد ک ــزد ک ــا گوش ــه آن ه ــاگردانش را ب ش
ــر و  ــد. ج ــر ش ــن بنگ ــرای محس ــی ب ــب دلخوری های موج
بحــث ایجادشــده باعــث شــد بنگــر خیلــی زود رختکــن را 
تــرک کنــد. بعــد از ایــن اتفــاق امیــر قلعه نویــی در تصمیمــی 
ــازی  ــات تراکتورس ــور در تمرین ــر را از حض ــره بنگ غیرمنتظ

ــازی  ــم تراکتورس ــه تی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد؛ ای ــع ک من

بــا کمبــود بازیکــن مواجــه اســت؛ امــا ســرمربی ایــن تیــم 
ظاهــرا مســائل انضباطــی را بــه مســائل فنــی ترجیــح داده و 

ــز کشــیده اســت. ــر خــط قرم ــام بنگ ــال روی ن فع

گام بلند پرسپولیس برای قهرمانی

شکست تلخ ژنرال

ــتقالل  ــگاه اس ــا باش ــرارداد ب ــخ ق ــس از فس ــان پ تیموری
ــه جمــع شــاگردان علــی دایــی  ــوان بازیکــن آزاد ب ــه عن ب
ــای پایتخــت  ــرای نفتی ه ــا نیم فصــل دوم را ب پیوســت ت

بــازی کنــد. 
آنــدو پــس از تجربــه اتفاقاتــی تلــخ در بازگشــت بــه 

تهــران  نفــت  بــه  ســرانجام  اســتقالل، 
پیوســت تــا همــکاری بــا علــی دایــی 
ــز  ــی نی ــم مل ــابقش را در تی ــی س هم تیم
در کارنامــه دوران بــازی خــود بــه ثبــت 

برســاند. 
ــا  ــل ب ــدای فص ــان در ابت ــک تیموری آندرانی
قــراردادی ســنگین، بــه عنــوان دومیــن 

بازیکــن گران قیمــت لیــگ بعــد از احســان حاج صفــی بــه 
ماشین ســازی پیوســت؛ امــا در ادامــه ناکامی هــا و دوران 
افــول خــود در تبریــز هــم روزهــای خوبــی را ســپری نکــرد 
و در نیم فصــل بــا دریافــت پیشــنهاد از ســوی منصوریــان 

قــراردادش را فســخ و بــه تهــران کــوچ کــرد.

ــه  ــود ب ــت خ ــومین بازگش ــت در س ــت داش ــدو دوس  آن
 اســتقالل، روزهــای خوبــی را بــا علیرضــا منصوریــان 
و شــاگردان جوانــش در لیــگ شــانزدهم و بازی هــای 
ــن  ــت ای ــا محرومی ــا ب ــذارد؛ ام ــر بگ ــت س ــیایی پش آس
ــار قــرارداد خــود را فســخ  ــه اجب باشــگاه از ســوی فیفــا ب
کــرد و پــس از چنــد روز بالتکلیفــی بــه 
نفــت تهــران پیوســت و قــراردادی را تــا 
پایــان فصــل بــا ایــن تیــم بــه امضــا رســاند. 
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی در بــدو ورود بــه 
ــا  ــته ت ــد برگش ــی ش ــتقالل مدع اردوی اس
ــم  ــن تی ــرای ای ــای خــوب ب ــار بازی ه در کن
زمینــه بازگشــت بــه تیــم ملــی را نیــز فراهــم 
ــد؛ امــا محرومیــت اعمال شــده از ســوی فیفــا شــوک  کن
بزرگــی بــه هافبــک ارامنــه فوتبــال ایــران وارد کــرد تــا بعــد 
ــم  ــای پایتخــت تصمی ــد پیشــنهاد از تیم ه از بررســی چن
ــران  ــدن در ته ــر مان ــرد و عــالوه ب ــه حضــور درنفــت بگی ب

ــم بشــود. ورزش ۳ ــی ه ــی دای شــاگرد عل

آندو، شاگرد علی دایی شد
مهــروز ســاعی می گویــد کــه وضعیــت ایــن روزهــای 
تکوانــدو، بحرانــی اســت و امیــدوار اســت کــه تکوانــدو بــاز 

ــرد. ــرار گی ــان ق ــگاه اول جه ــد در جای هــم بتوان
ــاد  ــا انتق ــدو، ب ــین تکوان ــوش پیش ــاعی، ملی پ ــروز س مه
از شــرایط حــال حاضــر تکوانــدو اظهــار کــرد: همــه 

تکوانــدوکاران قدیمــی از شــرایط موجــود 
دلخــور هســتند. وضعیــت تکوانــدو هــر روز 
ــی  ــر می شــود و حــاال در شــرایط بحران بدت
ــد  ــت. بای ــاده اس ــرازیری افت ــوده و در س ب
یــک دلســوز واقعــی بیایــد تــا شــرایط 

ــد.  ــر ده ــدو را تغیی تکوان
او همچنیــن افــزود: در بخــش آقایــان هــم 

هــر روز یــک تصمیــم می گیرنــد. تکوانــدو خاله بــازی 
 شــده اســت. پوالدگــر از هــر کــس خوشــش نیایــد 
ــذارد. در  ــار می گ ــرد را کن ــد، آن ف ــر کن ــاس خط و احس
جامعــه ورزش، حــرف از تکوانــدو می شــود، بــه مــا 
ــداح  ــار گذاشــتن م ــه کن ــا اشــاره ب ــد. ســاعی ب  می خندن

گفــت: یکــی مــدال در المپیــک می گیــرد، دلیــل نمی شــود 
مربــی اول او هــم، بهتریــن باشــد. مــن نمی خواهــم 
کمرانــی را زیــر ســؤال ببــرم؛ امــا او خیلــی حرفــه  ای 
ــه  ــا ب ــند ت ــت می کش ــال زحم ــت س ــه بیس ــت. هم نیس
ــی  ــی راه ــرو کمران ــه مه ــی ک ــند؛ در حال ــک برس المپی
المپیــک شــد. کمرانــی بخواهــد در تیــم 
ملــی بمانــد، اشــتباه اســت. کمرانــی دوســت 
مــن اســت و ســال آخــر کــه در تیــم ملــی 
ــرا  ــی چ ــود؛ ول ــم ب ــی تی ــودم، در کادر فن ب
بایــد مربیــان بــا تجربــه مــا بیــرون باشــند 
کــه کمرانــی بمانــد. او در ادامــه خاطرنشــان 
کــرد: امیــدوارم شــرایط تکوانــدو تغییــر کنــد. 
بــه حــدی پتانســیل تکوانــدو در ایــران باالســت کــه مــا بــه 
ــویم.  ــل ش ــا تبدی ــدرت اول دنی ــه ق ــم ب ــی می توانی راحت
ــدو  ــگاه و موقعیــت، تکوان ــا حــرص و طمــع جای برخــی ب
ــی از ورزشــکاران  ــی خیل ــر قهرمان ــد. عم را خــراب می کنن

ــه اتمــام اســت. ایســنا خــوب مــا رو ب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۳47   خواهان رشید پاک فر دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

...........  مورخ ۹۵/۱2/22  ساعت ۱۰ صبح   علی آقا علیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

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 شماره 2- 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: ۳4۳۰۱/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:۹۵۰۹۹8۰۳۵88۰۰۳7۳  شماره  ابالغنامه:۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۰4۱24  شماره 

نام   -2 بهرام  نام:  حقیقی:۱-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:۱۳۹۵/۱۱/۰۹  تاریخ  شعبه:۹۵۰7۵4 

خانوادگی:شجاعی ابری ۳- نام پدر: مهدی 4- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور: ۱۳۹۵/۱2/22 

یکشنبه ساعت ۰8:۳۰ اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳4۹ در خصوص شکایت جهاد کشاورزی علیه شما در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی به میزان ۱۰6 متر از طریق دیوار کشی و 

احداث ساختمان نیمه کاره موضوع شکایت جهاد کشاورزی در این شعبه حاضر شوید.

 شماره:۳4۹7۹/ م الف

 منشی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۵ جزایی سابق( مجید عابدینی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۳۰۹۹8۰۳۵۰۵۰۰۹۰6 پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۱۱2۰2 ابالغیه:  شماره 

۹۳۰۹4۳  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ خواهان/ شاکی صادق شفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

تقدیم  تادیه و هزینه دادرسی  تاخیر  به خواسته مطالبه وجه و خسارات  پور  متهم  محمد رضا نصیر 

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

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

کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره ۱۰۵ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰۵۰۰۹۰6 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱2/2۳ و ساعت ۰۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی  خوانده/ متهم  

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

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

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

شماره: ۳4۳۰۳/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- ناصر جاللی عاشق آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  عزیزی کوهانستانی  علیرضا  خواهان     ۹۵۱27۵ پرونده کالسه  خصوص  در 

مطالبه)نسخه ثانی ضمیمه می باشد( به طرفیت حسین پاکزاد دهکردی تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱2/2۳ ساعت ۹/۳۰ 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-ابتدای خیابان شیخ صدوق- مجتمع 

شماره 2 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: ۳48۹۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
منتظرین  حامد  آقای  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان    ۱۰۱6/۹۵ کالسه  پرونده  خصوص  در 

روز  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  پور  نبی  به طرفیت حمید رضا  بر: مطالبه  دادخواستی مبنی 

دوشنبه  مورخ ۹۵/۱2/2۳  ساعت ۹   تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه ۵۳ ح 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 

چنانچه  و  می گردد  برگزار  استماع شهادت شهود  رسیدگی جلسه  خواهد شد.در ضمن جلسه  اتخاذ 

شاهد معارضی دارید در زمان رسیدگی حاضر نمائید شاهدان بنامهای سهراب شیرانی و خانم سمیه 

مهدی خشوعی می باشد.

شماره: ۳4۹2۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۱۰۹/۹۵  خواهان بانک قرض الحسنه رسالت دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت ۱-معین بهروز 2-محسن رحیم پوریان ۳-مهدی رحیم پوریان تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز دوشنبه  مورخ ۹۵/۱2/2۳  ساعت 8/۳۰   تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

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

شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع 

شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۵۱ ح 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.در ضمن جلسه رسیدگی جلسه استماع شهادت شهود برگزار می گردد 

و چنانچه شاهد معارضی دارید در زمان رسیدگی حاضر نمائید شاهدان بنامهای سهراب شیرانی و خانم 

سمیه مهدی خشوعی می باشد.

شماره: ۳4۹۳۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۰67/۹۵   خواهان فرهاد قاسمی رحمت آبادی دادخواستی مبنی بر: الزام 

به انتقال سند خودرو به طرفیت ۱-علی محبی کرد سفلی 2-کیوان کاویان ۳- مهشید صالحی مورگانی  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱2/2۳ ساعت ۱6 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 شماره 2  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: ۳4۹۳4/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵2۱۰۱2۹ شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰2۰۰748 شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰8۹۰  

با وکالت اقای احمد رفیعی  دادخواستی به طرفیت  انصار  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ خواهان بانک 

خواندگان علیرضا محمدی فر و خداکرم رئیسی زاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 

حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 

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

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و به کالسه  ۹۵۰8۹۰  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱۳۹۵/۱2/2۳ و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان  علیرضا 

محمدی فر 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: ۳۵7۳8/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵-76۱ شماره دادنامه: ۹۵۹-۹۵/۹/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۳۱ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: ناصر مستأجران به نشانی: اصفهان – بلوار آتشگاه – خ بهشت – کوچه ۵ – پ 6 

خوانده: علی رمضانی به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه شش فقره چک بانک سپه و 

و 682282- و ۹4/4/۵-682287  و ۹4/6/۵-68228۹  به شماره های ۹4/۵/۵-682288  انصار 

ریال  میلیون  و هشتاد  یکصد  مبلغ  به  و 26۳447-۹4/۹/۵ جمعًا  و ۹4/۱۱/۵-68228۳   ۹4/۱۰/۵

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

ناصر  آقای  اختالف در خصوص دعوی  نماید.رأی قاضی شورای حل  رأی می  به صدور  مبادرت  آتی 

مستأجران به طرفیت آقای علی رمضانی به خواسته مطالبه مبلغ ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد 

به شماره ی 682288 و 68228۹ و 682287 و 682282 و 68228۳ و  ریال( وجه چک  میلیون 

26۳447 به عهده بانک سپه و انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 

و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 

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

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

می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد میلیون ریال( 

بابت اصل خواسته و ۵/۵4۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیون و پانصد و چهل هزار ریال( بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹4/۵/۵ و ۹4/6/۵ و 

۹4/4/۵ و ۹4/۱۰/۵ و ۹4/۱۱/۵ و ۹4/۹/۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

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

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

می باشد. 

شماره: ۳42۵4/ م الف قاضی شعبه ۳۱ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵۰۵۰4 شماره دادنامه: ۱4۰۵-۹۵/8/۱۱ مرجع رسیدگی: شعبه ۱4 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: نادر باقری گنیرانی به نشانی: اصفهان – خ صمدیه لباف – نبش کوچه 6۱ – فروشگاه 

KPG وکیل: نسرین باقری به نشانی: اصفهان – خ چهارباغ عباسی – نبش خ سیدعلی خان – مجتمع 

میهن – طبقه دوم – دفتر کالنتری خوانده: بهمن اله بخشی به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه چک به مبلغ ۱2/۵۰۰/۰۰۰ تومان و تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

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

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست نادر باقری گنیرانی 

به وکالت نسرین باقری به طرفیت بهمن اله بخشی به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و پانصد 

هزار تومان وجه سه فقره چک به شماره 6۰۳۳86 – 6۰۳۳۹۰ – 6۰۳۳8۵ عهده بانک سپه شعبه – به 

انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 

وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/8/۳ 

و دفاعیات غیرمؤثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 

حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 

که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 

صورتجلسه مورخه ۹۵/8/۳ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا به ماده ۱۱ قانون 

شوراهای حل اختالف و مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۱ از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد ۱۹8 ، ۵۱۹ ،  ۵22 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 

خسارت تأخیر و تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از تاریخ سررسید چک )۹4/۱۱/2۰ و ۹4/۱2/2۵ 

و ۹4/۱2/۵( تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت دویست 

و پنجاه هزار و دویست و پنجاه تومان )2۵۰/2۵۰ تومان( در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی 

 صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره: ۳42۹8/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱4 حوزه قضائی اصفهان  

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵-762 شماره دادنامه: ۹۳۹-۹۵/۹/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۳۱ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: ناصر مستأجران به نشانی: اصفهان – بلوار آتشگاه – خ بهشت – کوچه ۵ – پ 6 

خوانده: ۱- اشکان کهالیی 2- عبدالرسوال کهالیی هر دو به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه چهار فقره چک بانک ملی به شماره های 7۵۱۱۰۵-۹4/۵/۳۰ و 7۵۱۱۱7-۹4/۵/۵ و 7۵۱۱۱۵-

محتویات  به  عنایت  با  ریال  میلیون  هشتاد  و  یکصد  مبلغ  به  جمعًا   ۹4/۹/2۰-7۵۱۱2۰ و    ۹4/۳/۵

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

به طرفیت  ناصر مستأجران  آقای  در خصوص دعوی  اختالف  قاضی شورای حل  نماید.رأی  رأی می 

آقایان ۱- اشکان کهالیی 2- عبدالرسول کهالیی به خواسته مطالبه مبلغ ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و 

هشتاد میلیون ریال( وجه چک به شماره ی 7۵۱۱۰۵ و 7۵۱۱۱7 و 7۵۱۱۱۵ و 7۵۱۱2۰ به عهده بانک 

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

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

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی  اینکه خواندگان علیرغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

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

دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

ریال(  ریال )یکصد و هشتاد میلیون   ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ پرداخت مبلغ  به  به محکومیت تضامنی خواندگان 

بابت اصل خواسته و ۵/47۵/۰۰۰ ریال )پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال( بابت هزینه 

و  تاریخ سررسید چک موصوف )۹4/۵/۳۰  از  تأدیه  و  تأخیر  آگهی و خسارت  دادرسی و هزینه نشر 

نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )۹4/۹/2۰ و  و ۹4/۳/۵    ۹4/۵/۵

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس 

اصفهان  در محاکم عمومی حقوقی  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام   از 

می باشد. 

شماره: ۳42۵۳/ م الف قاضی شعبه ۳۱ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
رسیدگی: شعبه 7  مرجع    ۹۵/۱۰/22-۹۵۰۹۹767۹۳7۰۱۹۰۰ دادنامه:  ۹۵۱۰۵۱ شماره  پرونده:  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ۱- سیدعلی امین الرعایا 2- سیدحمید امین الرعایا هر دو به 

نشانی: اصفهان – خیابان فروغی – روبروی بانک سپه – عطاری ممتاز خوانده: اکبرعلی نقی جمالویی 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و  المکان گردشکار: پس  به نشانی : مجهول 

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 دعوی آقایان سیدعلی و سیدحمید امین 

الرعایا به طرفیت آقای اکبر علی نقی جمالویی به خواسته مطالبه مبلغ 8/8۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات 

ناشی از تصادف و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، بدوًا در خصوص قرار 

 ۱۰8 ماده  تبصره  به  مستندًا  ننموده  تودیع  را  احتمالی  خواهان خسارت  اینکه  به  نظر  خواسته  تأمین 

قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تأمین صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی آقای سیدحمید 

امین الرعایا به طرفیت خوانده با توجه به عدم مالکیت رسمی خواهان مستندًا به بند ۱۰ ماده 84 و 

ماده 8۹ قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان ردیف 

اول آقای سیدعلی امین الرعایا به طرفیت خوانده فوق الذکر با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 

مصدق کار مشخصات مالک موتورسیکلت به شماره 62۹-28۹۵4 به نام خواهان، نظریه افسر کاردان 

فنی تصادفات، نظریه کارشناس تأمین دلیل در خصوص برآورد خسارات عدم حضور خوانده علیرغم 

ثابت دانسته  به نظر  را  برابر دعوی خواهان، دعوی خواهان  از طریق نشر آگهی و عدم دفاع در  ابالغ 

مستندًا به مواد ۱ و 2 قانون مسئولیت مدنی و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده طبق 

نظریه کارشناس تأمین دلیل و دویست و سی و سه هزار تومان بابت هزینه کارشناسی تأمین دلیل و 

هزینه دادرسی پرونده تأمین دلیل و مبلغ ۱۱4/۱۵۰ تومان )یکصد و چهارده هزار و صدو پنجاه تومان( 

بابت هزینه دادرسی و دوازده هزار تومان بابت هزینه نشر آگهی این پرونده و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/8/2۰ لغایت اجرای سهم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

اصفهان  و حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  و سپس ظرف مدت   شعبه 

می باشد.

شماره: ۳424۱/ م الف قاضی شورای  حل اختالف هفتم حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹۵۰4۹۹ شماره دادنامه: ۱۵۵۵-۹۵/۹/22 مرجع رسیدگی: شعبه ۵ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: ابوالفضل کریمی به نشانی: اصفهان – خیابان کهندژ – محله گلستان – کوی شهید 

کریمی خوانده: سیداکبر میرمعصومی به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 

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

اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی 

شورادر خصوص دعوی آقای ابوالفضل کریمی به طرفیت سیداکبر میرمعصومی به خواسته مطالبه مبلغ 

2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد یک فقره چک بانک ملت شعبه امام خمینی و شهادت شهود به انضمام 

شماره  به  مصدق چک  تصویر  پرونده،  محتویات  به  توجه  با  تأدیه،  تأخیر  و  دادرسی  مطلق خسارات 

2426۵7/۳۰ – ۹۵/4/4 به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال عهده بانک ملت و گواهی عدم پرداخت 

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

و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجه الرهانه از 

خوانده طلبکار می باشم که مبلغ یکصد و سی میلیون ریال طی یک فقره چک به شماره 2426۵7/۳۰ 

به اینجانب تحویل گردیده و جهت الباقی وجه الرهانه )مبلغ هفتاد میلیون ریال( شهودی معرفی کرده 

که در جلسه مورخ ۹۵/8/۱7 خواهان دو شهود تعرفه شده ایشان حضور نیافته و همچنین عدم حضور 

خوانده در جلسه رسیدگی و عدم دفاع مؤثر در مقابل دعوی خواهان لذا شورا دعوی مطروحه را در 

خصوص چک مورد خواسته به نظر ثابت دانسته و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 ، ۵۱۵ 

، ۵۱۹ و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت چک به شماره 2426۵7/۳۰ – ۹۵/4/4 و پرداخت مبلغ ۳/4۹۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف ۹۵/4/4 لغایت زمان اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و در خصوص مازاد خواسته )مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( نظر به اینکه 

خواهان جهت اثبات ادعای خویش در این خصوص به شهادت شهود استناد نمود ولیکن شهود خود 

را در جلسه حاضر ننموده لذا به استناد ماده ۱۹7 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان 

صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس 

 از اتمام مهلت واخواهی ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 

شماره: ۳42۹۰/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه ۵ حوزه قضائی اصفهان 

وضعیت تکواندو هر روز بدتر می شود

هر
س:م

عک
 

اخبار کوتاه
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــور  ــگری کش ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــام س ــا اع ب
بــه مناســبت دهــه فجــر، روز 21 بهمن مــاه بازدیــد از تمــام 

ــت.  ــگان اس ــور رای ــای کش موزه ه
بــه همیــن بهانــه در گــزارش امــروز نگاهــی خواهیــم داشــت 
بــه مــوزه تاریــخ معاصــر اصفهــان. عمــارت مــوزه هنرهــای 
ــتانداری  ــان اس ــان و در خیاب ــهر اصفه ــز ش ــر در مرک معاص

واقــع شــده اســت. 
ــای  ــان، بن ــوزه هنرهــای معاصــر اصفه ــی م ســاختمان فعل
ــع ــر مرب ــزار مت ــاحت 3 ه ــا مس ــت ب ــی اس ــزرگ و زیبای  ب

ــار  ــت قاج ــان حکوم ــه در زم ــه ک ــه دوره صفوی ــوط ب مرب
تجدیــد شــد و مســعود میــرزا، حاکــم وقــت اصفهــان، آنجــا 

ــرار داد.  ــود ق ــکونت خ ــل س را مح
ایــن بنــا در زمــان رژیــم پهلــوی نیــز بــه عنــوان ســاختمان 
ــای  ــوزه هنره ــت. م ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــتانداری م اس
معاصــر از ســه طــرف بــه چهــل ســتون، تــاالر اشــرف، زمیــن 
بــاغ کاج و چهــار حــوض و عمــارت خورشــید متصــل اســت. 
ــن  ــد ای ــل جدی ــه مح ــان ب ــتانداری اصفه ــال اس ــا انتق ب
عمــارت کــه تقریبــا مخروبــه شــده بــود، شــهرداری اصفهــان 
آن را مرمــت و در بعضــی مــوارد کامــل بازســازی کــرد کــه بــه 
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان تبدیــل شــد و در اســفندماه 

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب 13۷3 رســما م
ایــن عمــارت زیبــا در دو طبقــه بنــا شــده و دارای ۶ ســالن 
ــات  ــالن اجتماع ــور اداری و س ــه، ام ــگاهی، کتابخان نمایش
اســت. در حــال حاضــر ایــن گنجینــه بــا فضایــی بــه 
مســاحت 2۶۰۰ متــر مربــع و حــدود 12۰۰ متــر فضــای 

نمایشــگاهی بــا در بــر گرفتــن هفــت بخــش دائمــی، صدهــا 
ــرده  ــه ک ــوم عرض ــد عم ــرای بازدی ــری را ب ــس هن ــر نفی اث

ــت. اس
    بخش خط و کتابت

 بخــش کتابــت، مجموعــه ای از قطعــات خوشنویســی اوراق 

و  ادعیــه  احادیــث، کتــب  قــرآن کریــم،  مجلــدات  و 
ــان  ــدان و خوشنویس ــیله هنرمن ــه وس ــه ب ــت ک ــعار اس اش
بلنــدآوازه همچــون محمدصــادق خوانســاری و   نامــدار 
ــت  ــی کتاب ــؤ اصفهان ــم لؤل ــروی و محمدهاش ــی ه  میرعل

شده است.

    آثار الکی و روغنی
بخــش آثــار الکــی، مجموعــه زیبایــی از انــواع اشــیای الکــی 
ــراز  ــه، ت ــار، قاب هــای آئین ــا، جــای طوم  مذهــب، قلمدان ه
ــی  ــتادان بزرگ ــار از اس ــن آث ــت. ای ــوم و … اس ــد آلب و جل
بابــای شــیرازی ســمیرمی آقاصــادق میــرزا   همچــون 

ــادگار  ــه ی ــی ب ــی اصفهان ــا نجفعل ــیرازی و آق ــح هللا ش فت
مانده انــد و بــا نقــوش مختلــف گل و مــرغ، تک چهــره 
صورت ســازی، ترنــج و ســرترنج شــکارگاه زینــت یافته انــد.

    دستبافت ها و رودوزی های سنتی
از  کم نظیــری  و  متنــوع  منســوجات  بخــش  ایــن  در 
نمونه هــای آثــار دوره صفــوی تــا قاجــار بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اند. قلمکارهــای ســاخت اصفهــان و قالیچه هــای 
ــا  ــراح آن ه ــه ط ــرخ« ک ــکار چ ــریت« و »ش ــروف »بش مع
مرحــوم عیســی بهــادری اســت، از دیگــر آثــاری اســت کــه 

ــده اند. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــوزه ب ــن م در ای
    نگارگری

 در بخــش نگارگــری آثــار نگارگــری ایرانــی در ســبک 
ــه از آن  ــد ک ــش درآمده ان ــه نمای ــف ب ــیوه های مختل و ش
 جملــه می تــوان مینیاتورهــای هــرات، اصفهــان، تبریــز 

و تک چهـــره های قاجـاری را برشـمـرد. 
ــاج  ــتاد ح ــر اس ــوگان« اث ــس »چ ــمند و نفی ــوی ارزش تابل
میــرزا آقــا امامــی اصفهانــی کــه بــه شــیوه ســوخت و معــرق 
ــن  ــب ای ــار جال ــده، از آث ــق ش ــرم خل ــور روی چ و مینیات
ــوان  ــوزه می ت ــن م ــای ای ــر بخش ه ــت. از دیگ ــش اس بخ
بــه آثــار فلــزی، آثــار آبگینــه، ســفال و چینــی و آثــار چوبــی 
ــد  ــتفاده کنی ــت اس ــن فرص ــم از ای ــرد. امیدواری ــاره ک  اش

و سـری به ایـــن مــوزه زیبـا بزنیـد.

گزارش کیمیای وطن از موزه هنرهای معاصر اصفهان

گنجینه هنر معاصر

آیت هللا ناصری:

 تهذیب و اخالق 

زیربنای سربازی امام زمان)عج( است
ــوزه  ــاق ح ــته اخ ــتاد برجس اس
 علمیــه گفــت: زیربنــای عبودیــت 
ــج( ــان )ع ــام زم ــربازی ام  و س
در  اخــاق  و  تهذیــب  همیــن 
ــد  ــه اســت و بای ــای علمی حوزه ه
ــذب  ــتادان مه ــود از اس ــعی ش س
اســتفاده شــود. آیــت هللا ناصــری 
ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــرد مرک ــت از عملک ــراز رضای ــن اب ضم
علمیــه اســتان اصفهــان بــر توجــه ویــژه بــه برنامه هــای اخاقــی 
طــاب تاکیــد کــرد و گفــت: زیربنــای عبودیــت و ســربازی امــام 
ــه  ــای علمی ــاق در حوزه ه ــب و اخ ــن تهذی ــج(، همی ــان )ع زم
اســت. وی بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از فضــا و ممتازیــن حوزه 
ــاب  ــت از ط ــرای حمای ــی ب ــود برنامه های ــعی ش ــرد: س ــراز ک اب
 ممتــاز و اســتفاده از آن هــا در امــر تدریــس در حوزه هــا، طراحــی 
 و اجــرا شــود. همچنیــن حجت االســام و المســلمین باطنــی
ــدار  ــن دی ــز در ای ــان، نی ــه اصفه ــوزه علمی ــر ح ــین مدی جانش
ــف  ــای مختل ــتان در بخش ه ــوزه اس ــت ح ــی از وضعی گزارش
آموزشــی، پژوهشــی، تهذیبــی و... ارائــه داد. در ایــن دیــدار هــر 
یــک از معاونــان حــوزه علمیــه اصفهــان نیــز گزارشــی را از 

اقدامات و برنامه های معاونت مربوطه ارائه دادند. ایمنا

 افتتاح ۱۴ خانه قرآن 

در چهارمحال و بختیاری
کارشــناس امــور مؤسســات و خانه هــای قــرآن اداره امــور 
قرآنــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح ۹ خانــه قــرآن 
شــهری و ۵ خانــه قــرآن روســتایی در دهــه مبــارک فجــر خبــر 
داد. محســن تقی پــور بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: صــدور مجــوز 
ــبرد  ــتای پییش ــتایی در راس ــهری و روس ــرآن ش ــای ق خانه ه
فعالیت هــای قرآنــی در سراســر اســتان صــورت می گیــرد. 
ــی  ــای قرآن ــعه فعالیت ه ــه توس ــت ب ــا عنای ــه داد: ب  وی ادام
ــرآن  ــه ق ــف اســتان ۵ خان ــی از مناطــق مختل و محرومیت زدای
 در شهرســتان شــهرکرد، 3 خانــه قــرآن در شهرســتان اردل

1 خانــه قــرآن در شهرســتان لــردگان، 1 خانــه قرآن در شهرســتان 
فارســان، 3 خانــه قــرآن در شهرســتان کیــار و 1 خانــه قــرآن در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــود. تقی پ ــاح می ش ــن افتت ــتان بروج شهرس
اینکــه 1۰1 خانــه قــرآن پیــش از ایــن مجــوز گرفته انــد و در حــال 
ــهری  ــرآن ش ــای  ق ــدادی خانه ه ــت: تع ــتند، گف ــت هس  فعالی
و روســتایی هم اکنــون بــه 11۵ مــورد افزایــش یافــت کــه همــه 
ایــن خانه هــای قــرآن تحــت نظــارت اداره امــور قرآنــی اســتان 
در زمینه هــای مختلــف آموزشــی از جملــه قرائــت، حفــظ، 

ــا ــد. ایکن ــت می کنن ــم و... فعالی مفاهی

معارف

 سفر به ایران هر قضاوت نادرستی را 

رد می کند
گردشــگران خارجــی کشــورهای 
ــه  ــژه ب ــا به وی ــن روزه ــر ای دیگ
کنوانســیون  برگــزاری  دلیــل 
ــگری از  ــان گردش 2۰1۷ راهنمای
ایــران  در  دنیــا  ملیــت   ۴۵
هســتند. بســیاری از آن هــا بــرای 
و  دیده انــد  را  ایــران  اولین بــار 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــا ک ــار. آن ه ــرای چندین ب ــز ب برخــی نی
ــا را  ــوازی ایرانی ه ــتند و مهمان ن ــگفت زده هس ــد، ش آمده ان
ــر تصــوری  ــه تغیی ــد و البت ــن ویژگــی مــردم می دانن مهم تری
کــه از ایــران تــا قبــل از سفرشــان داشــتند، تقریبــا بــرای همه 
جالــب توجــه بــود. آن هــا پیــش از اینکــه بــه ایــران بیاینــد 
تحــت  تاثیــر اخبــار بودنــد و حتــی انتشــار تصاویــر از 
جاذبه هــای ایــران هــم باعــث نشــده بــود کــه ذهنیــت 
اولیه شــان از بیــن بــرود؛ امــا پــس از آنکــه بــه ایــران آمدنــد 
همــه چیــز متفــاوت شــد. خانــم رزا سیالوســوا از کشــور هلند 
ــران  ــه ای ــفر ب ــس از س ــه پ ــت ک ــگرانی اس ــی از گردش یک
ــدرم  ــه پ ــد: ب ــرده اســت. او می گوی ــدا ک ــر پی تصــورش تغیی
ــا  ــا آن ه ــم؛ ام ــان نمی آی ــد و مــن همراهت ــم شــما بروی گفت
ــش  ــکلی پی ــت و مش ــی اس ــفر طوالن ــدت س ــه م ــد ک گفتن
ــا االن  ــران نداشــتم؛ ام ــه ای ــرای ســفر ب ــی ب ــد. تمایل نمی آی
کــه ده روز از ســفر می گــذرد، می بینــم مشــکلی برایــم 

نیست. مهر

 راه اندازی ۴ بازارچه صنایع دستی 

ویژه زنان سرپرست خانوار در اصفهان
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های  کیمیای وطن

مردمــی شــهرداری اصفهــان در حاشــیه افتتــاح اولیــن 
ــان  ــتی زن ــع دس ــی و صنای ــدات خانگ ــه تولی ــه عرض بازارچ
سرپرســت خانــوار در میــدان عتیــق بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــت طرح هــای توانمندســازی زن تقوی
گفــت: شــهرداری اصفهــان بــر مبنــای مســئولیت های 
ــای  ــوار در حوزه ه ــت خان ــان سرپرس ــود از زن ــی خ اجتماع
ــد  ــت خواه ــی حمای ــی و روان ــی، اجتماع ــادی فرهنگ اقتص
کــرد. مســعود مهدویان فــر بــا اشــاره بــه راه انــدازی ۴ 
ــتی  ــع دس ــی و صنای ــدات خانگ ــه تولی ــژه عرض ــه وی بازارچ
ــت:  ــاری گف ــال ج ــان س ــا پای ــوار ت ــت خان ــان سرپرس زن
ــت اقتصــادی از  ــا، حمای ــن بازارچه ه ــدازی ای ــدف از راه ان ه
زنــان سرپرســت خانــوار بــوده و محصــوالت و صنایع دســتی 
تولیدشــده توســط ایــن افــراد در ایــن بازارچه هــا قابــل 
عرضــه و فــروش خواهــد بــود. گفتنــی اســت بازارچــه میدان 
ــهروندان  ــرای ش ــا 18 پذی ــاعت ۹ ت ــه روزه از س ــق هم عتی

اصفهانی خواهد بود.

اخبار کوتاه

خانــه زیلــوی ســازمان جهــاد دانشــگاهی یــزد بــا همکاری 
اداره کل اســتاندارد اســتان، تهیــه و تدویــن اســتاندارد زیلــو 

را انجــام می دهــد. 
ســازمان جهــاد دانشــگاهی اســتان یــزد در راســتای 
ــگاهی  ــاد دانش ــنامه جه ــده در اساس ــداف مشخص ش اه

ــود  ــالت خ ــه رس ــل ب ــوب 13۵۹ و عم مص
ــر  ــگ و هن ــج فرهن ــغ و تروی ــت تبلی در جه
علمــی  خدمــات  ارائــه  نیــز  و   اســامی 
و فنــی در زمینه هــای مختلــف، بــا درک نیــاز 
موجــود دربــاره زیلــو و ســاماندهی بــه بــازار 
ــار در  نوپــای ایــن محصــول، بــرای اولیــن ب
کشــور اقــدام بــه تهیــه و تدویــن اســتاندارد 

بــرای زیلــو کــرده اســت.
فنــی  جلســه کمیســیون  اولیــن  راســتا  همیــن  در   
ــتان  ــگاهی اس ــاد دانش ــازمان جه ــل س ــتاندارد در مح اس
ــازمان  ــتاندارد و س ــازمان اس ــان س ــور کارشناس ــا حض ب
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می

یــزد و تعــدادی از کارشناســان حــوزه نســاجی و اســتادان 
علــم  دانشــگاه  از  نســاجی  و  دســتی  صنایــع   هنــر، 
ــد  ــزار ش ــزد برگ ــد ی ــامی واح ــگاه آزاد اس ــر و دانش و هن
ــر  ــام نظ ــه اع ــس تهیه شــده ب ــه درخصــوص پیش نوی ک

ــد. پرداختن
ــوان  ــه عن ــو ب ــرای زیل ــن اســتاندارد ب  تدوی
دســتی  صنایــع  قدیمی تریــن  از  یکــی 
کشــورمان کــه خاســتگاه آن را بــه کویــر یــزد 
و شهرســتان میبــد نســبت داده انــد، در کنــار 
تاش هایــی کــه در ســالیان اخیــر در جهــت 
ــل صــورت  ــن هنرصنعــت بی بدی ــای ای احی
گرفتــه، امــری الزم و ضــروری بــه حســاب 

می آیــد. 
نقطه نظــرات  اعضــا  جلســه  ایــن  در  اســت   گفتنــی 
شــد  مقــرر  و  اعــام کردنــد  را  خــود  پیشــنهادات  و 
ــه  ــل و در جلســه  بعــدی ارائ پیش نویــس اصــاح و تکمی

ــا ــراث آری ــود. می ش

کمــال جوانمــرد، عضــو شــورای شــهر کرمــان، درخصــوص 
فنــی  و  امــور عمرانــی  روزه معــاون  بیســت  فرصــت 
ــب  ــور تخری ــه منظ ــهرداری ب ــه ش ــان ب ــتانداری کرم اس
خانــه شــهر کرمــان گفــت: شــورای شــهر کرمــان، مخالــف 

ــت. ــهر اس ــه ش ــب خان تخری
ــد  ــا بای ــن بن ــه ای ــه اینک ــاد ب ــا اعتق  وی ب
ــا  ــن بن ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــی ش ــت مل ثب
هویــت  و  منحصربه فــرد  معمــاری  دارای 
ــرای  ــی ب ــا اقدامات ــان اســت و م شــهر کرم
احیــای بســیاری از بناهــا و اماکــن تاریخــی 
انجــام داده ایــم؛ چــه بســا بعضــی از آن هــا 
ــدام  ــتند؛ اق ــهر نیس ــه ش ــی خان ــه بزرگ ب

بــرای تخریــب خانــه شــهر کرمــان، خــارج از عــرف اســت. 
ــه  ــه شــهر را ناجوانمردان ــب خان ــه تخری ــدام ب جوانمــرد اق
ــه  ــردی ب ــگ ناجوانم ــا کلن ــد ب ــرد: نبای ــان ک دانســت و بی
ــا  ــم تاش ه ــه معتقدی ــم؛ بلک ــه شــهر« بیفتی جــان »خان
ــرای تخریــب آن!  ــه ب ــرای ثبــت ملــی آن باشــد، ن ــد ب بای

ــرمایه  ــت و س ــتالژیک، هوی ــای نوس ــهر را بن ــه ش وی خان
شــهر کرمــان دانســت و عنــوان کــرد: »خانــه شــهر« نمــاد 
ــه اینکــه همــه شــهرها  ــا توجــه ب شــهر کرمــان اســت و ب
ــارج از  ــن خ ــد و ای ــت می کنن ــت درس ــود اصال ــرای خ ب
ــه نوســتالژیک اســت و ارزش  ــی را ک انصــاف اســت، بنای

ــم.  ــب کنی ــی دارد، تخری تاریخ
ــهر  ــه ش ــان خان ــهر کرم ــورای ش ــو ش  عض
را یــادگار تاریــخ دانســت و اذعــان کــرد: 
ــرن  ــم ق ــا نی ــه ای را ب ــت خان ــت نیس درس
ــی  ــا کلنــگ ناجوانمــردی و نامهربان ســابقه ب

ــم.  ــب کنی تخری
جوانمرد با اشــاره به جلســه شــامگاه یکشنبه 
 شــورای شــهر درخصــوص تصمیم گیــری دربــاره خانه شــهر
 اظهــار کــرد: ایــن جلســه بــه دلیــل اینکــه اســتاندار کرمــان

معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری و شــهردار کرمــان 
در کرمــان نبودنــد و همچنیــن اعضــای شــورا نیــز بــه حــد 

نصــاب نرســیدند، تشــکیل نشــد. خبــر فارســی

شورای شهر کرمان، مخالف تخریب خانه شهر استتهیه و تدوین استاندارد برای هنرصنعت »زیلو«

حتما بخوانید!
تهیه و تدوین استاندارد برای ...
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صد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/۶2۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی در 

حق خواهان ردیف اول صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خوانده 

ردیف دوم مستندًا بند ۴ ماده 8۴ و نسبت به خواهان ردیف دوم مستندًا بند 1۰ ماده 8۴ قرار رد دعوی صادر و اعام 

می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 3۴212/ م الف قاضی شورای حل اختاف ۵ حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 3۶۰/۹۵ شماره دادنامه: 811-۹۵/8/18 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 3۹ شورای حل اختاف اصفهان 

خواهان: عباس بینا به نشانی: خیابان عبدالرزاق – جنب بانک سپه – طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد – مؤسسه راه 

صادق – پ 3۰ خواندگان: 1- فاطمه صفاری 2- یدهللا کیانی تضامنًا به نشانی : هردو مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه طغری سفته به شماره به تاریخ ۹۵/8/2 شعبه 3۹ شورای حل اختاف با ماحظه اوراق پرونده کاسه 3۶۰/۹۵ 

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

بینا به طرفیت 1- فاطمه صفاری 2- یدهللا کیانی، تضامنًا به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع یک طغری 

سفته به شماره ۰828۴۴ به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و با توجه به 

عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و اینکه هیچگونه دلیل موجه و مدرک مؤثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 

مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 

3۰۷ – 3۰۹ قانون تجارت و مواد 1۹8 – ۵1۵ – ۵1۹ – ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال )۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۴۵۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه های 

دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۵/3/2۹( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 

مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و بمدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و بمدت 2۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 3۴2۴۵/ م الف قاضی شعبه 3۹ شورای  حل اختاف اصفهان 

دادنامه
دادنامه: 11۶۵-۹۵/11/2 مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان  پرونده: ۴۴3/۹۵ شماره  کاسه 

خواهان: شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی و مرتضی تهرانی و 

رسول قریشیان هیئت تصفیه به نشانی: اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری غدیر – جنب بانک ملی – کد پستی 

81۵8۷13181 وکیل: فرحناز کامیابی به نشانی: اصفهان – خ شیخ مفید – خ ارباب – جنب شورای حل اختاف – 

طبقه پایین - دفتر وکالت فرحناز کامیابی خوانده: رسول فتاحی دولت آبادی به نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال )به انضمام مطلق خسارات( گردشکار: با عنایت به محتویات 

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

مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتبار حسنات به وکالت فرحناز 

کامیابی به طرفیت رسول فتاحی دولت آبادی بخواسته مطالبه مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره 

2۷۵8۹2 عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه 

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

و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 

خواهان را حکایت می کند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹8، ۵1۹، ۵22 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 31۵، 31۰، 3۰۹، 3۰۷، 3۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/۵۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۴/۵/1۹ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 3۵۰۰1/م الف قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف 

دادنامه
اصفهان  اختاف  رسیدگی: شعبه 2۶ شورای حل  مرجع   ۹۵/11/۵-1۰۶۹ دادنامه:  پرونده: ۵۶۵/۹۵ شماره  کاسه 

خواهان: شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی و مرتضی تهرانی 

و سیدرسول قریشیان به نشانی: اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری غدیر – جنب بانک ملی – کد پستی 

81۵8۷13181 وکیل: فرحناز کامیابی به نشانی: خ شیخ مفید – خ ارباب – جنب شورای حل اختاف – ط پایین - 

دفتر وکالت خوانده: علیرضا امیدی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت 

بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی و 

امیدی بخواسته مطالبه مبلغ  به طرفیت علیرضا  به وکالت فرحناز کامیابی  تهرانی و سیدرسول قریشیان  مرتضی 

۹1/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۷۰۶۹۷۵ – ۹3/3/11 عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی 

و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و 

انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 

مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 

مواد 1۹8، ۵1۹، ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 31۵، 31۰، 3۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ نود و یک میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/۵1۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹3/3/11 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعام میگردد. رأی صادره ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 2۰ روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود. 

شماره: 3۴۹۹۹/م الف قاضی شعبه 2۶ شورای حل اختاف اصفهان – جمشید شیروانی

دادنامه
اصفهان  اختاف  حل  شورای   2۶ شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹۵/11/۵-1۰۷1 دادنامه:  شماره   ۵۶1/۹۵ پرونده:  کاسه 

با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی و مرتضی تهرانی  خواهان: شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تسویه( 

و سیدرسول قریشیان به نشانی: اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری غدیر – جنب بانک ملی – کد پستی 

81۵8۷13181 وکیل: فرحناز کامیابی به نشانی: خ شیخ مفید – خ ارباب – جنب شورای حل اختاف – ط پایین - 

دفتر وکالت خوانده: عفت ایران دوست به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات 

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

مبادرت بصدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تسویه( 

با نمایندگی غامحسین مائی ازیرانی و مرتضی تهرانی و سیدرسول قریشیان به وکالت فرحناز کامیابی به طرفیت 

خانم عفت ایران دوست بخواسته مطالبه مبلغ 12۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۴1۷۶۹8 – ۹3/2/1۰ 

عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات 

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

ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 

دارند، علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 1۹8، ۵1۹، ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 31۵، 31۰، 

3۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ ۴/۰۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ ۹3/2/1۰ لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام میگردد. 

رأی صادره ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود. 

شماره: 3۴۹۹۷/م الف قاضی شعبه 2۶ شورای حل اختاف اصفهان – جمشید شیروانی

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵1۰2۷ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶32۰۵3 - ۹۵/1۰/28 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: سیدمحمد حسینی کفرانی به نشانی: اصفهان – فلکه فرخی – ابتدای خیابان میر – نبش 

کوچه 2۵ – مجتمع تجاری اداری آریا - نگهبانی خوانده: عفت عندلیب 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 سیدمحمد حسینی کفرانی به طرفیت خانم عفت عندلیب به 

خواسته مطالبه مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 2۵8۴۴۴/1۴ – ۹۵/۷/2۷ به عهده بانک 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 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 31۰ و 

313 قانون تجارت و 1۹8 ، ۵1۵ ، ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 2/۶1۵/۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی 

و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹۵/۷/2۷( 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: 3۴۹۹۰/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان  - حجت اله طاهری

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰3۵۰۴۰13۹۶ تاریخ تنظیم: 13۹۵/۹/22 شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰3۵۰۴۰۰۴۶۶ شماره بایگانی 

پرونده کاسه: ۹۵۰۹۹8۰3۵۰۴۰۰۴۶۶ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم  شعبه: ۹۵۰۵1۴ 

نهایی شماره: ۹۵۰۹۹۷۰3۵۰۴۰13۹۶ خواهان: آقای حبیب زارعی سودانی فرزند محمد با وکالت خانم زینب ریاحی 

آقای  وکالت  دفتر  جهاد  میدان   – مبارکه   – مبارکه  – شهرستان  اصفهان  استان  نشانی:  به  احمدرضا  فرزند  درچه 

مبارکه –  اصفهان – شهرستان  استان  نشانی:  به  قنبرعلی  فرزند  ریاحی درچه  احمدرضا  آقای  و  ریاحی  احمدرضا 

مبارکه – فلکه جهاد – مجتمع زیتون – واحد اول خوانده: آقای عباس کریمی به نشانی : مجهول المکان خواسته 

ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- استرداد مال )منقول(رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای حبیب زارعی سودانی 

خواسته  به  عباس کریمی  آقای  طرفیت  به  درچه  ریاحی  احمدرضا  و  درچه  ریاحی  زینب  وکالت  با  محمد  فرزند 

استرداد مال منقول صدور حکم به الزام خوانده به تحویل کانتینر نیمه یدک یخچال دار به شماره انتظامی ۷1۴۶8۶ 

با عنایت به محتویات پرونده مصدق تصویر سند  به 21/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی  ایران ۴۴ مقوم 

مالکیت به شماره 1۰1۰11۴3۴1۵8۵ – سند فروش کمپانی به شماره 2۴۴3۶ مورخ ۹3/1۰/1۰ تصویر سند وکالتنامه 

و  دارد  مارالذکر  به کامیون  نسبت  خواهان  مالکیت  بر  داللت  همگی  ۹۵/3/2۶ که  مورخ  شماره ۴1۹۵۷  به  ثبتی 

نظر به دفاعیات باوجه خواهان که صرفًا مدعی مالکیت کامیون بوده و در خصوص ادعای خود هیچ گونه دلیل و 

مستندی ارائه ننموده است و با التفات به اینکه مستندات خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراض خوانده بوده 

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندًا به مواد 3۰ و 31 قانون مدنی و 1۹8 و ۵1۵ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد کامیون فوق الذکر و نیز پرداخت1/۹2۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

می  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  نیز  و  دادرسی 

 گردد. رأی صادره حضوری می باشد ظرف 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد. 

شماره: 3۴۹8۹/ م الف دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – رضا ترنج مهرگان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰3۵۰1۰1۴۷۹ تاریخ تنظیم: 13۹۴/۹/۹ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰3۵۰1۰۰3۴3 شماره بایگانی 

شعبه: ۹۴۰38۹ پرونده کاسه: ۹۴۰۹۹8۰3۵۰1۰۰3۴3 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره: خواهان: بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴2۹۷۰۹ به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم محبوبه 

السادات تدین فر فرزند سیدرسول به نشانی: اصفهان – خ نیکبخت غربی – ساختمان ماکان – ط ۴۵ خواندگان: 

1- آقای موسی ایوبی باصری 2- آقای میثم داوودی 3- آقای رسول سلمانی ۴- خانم زهره سلمانی همگی به 

نشانی: مجهول المکان ۵ – آقای کرامت ایوبی باصری به نشانی: اصفهان – میدان ارتش – گروه ۵۵ توپخانه – دفتر 

فرماندهی خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی 

بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محبوبه السادات تدین فر بطرفیت کرامت و موسی ایوبی باصری و میثم داودی و 

رسول و زهره سلمانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 3۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۵32۷۷۶ 

به  با عنایت  به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه  تأدیه  تأخیر  بانضمام خسارت هزینه دادرسی و  مورخ ۹۴/2/13 

محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک 

محال علیه و نظر به اینکه خواندگان باوصف اباغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به 

عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و 

اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد ۵1۹ و 1۹8 و 1۹۴ آیین دادرسی مدنی و مواد 31۵ و 2۴۹ و 313 و 31۰ 

قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 

بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 3۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه 

و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم ازتاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی 

جمهوری اسامی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه 

خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

 اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان 

می باشد. 

شماره: 3۴۹88/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان – داود مؤمن زاده

دادنامه
کاسه پرونده: ۴۴۶/۹۵ شماره دادنامه: 8۴ و ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴۴۰2383 مرجع رسیدگی: شعبه 1۴ شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان ها: 1- اسماعیل ایوبی 2- مهدیه فتحی هر دو به نشانی: اصفهان – بلوار شفق – کوی شقایق – بن 

۶ – پ 11۶ – طبقه سوم خواندگان: 1- حسین اشراقی 2- محسن اشراقی هردو به نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه خسارت ناشی از تصادف گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می 

نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای اسماعیل ایوبی و خانم مهدیه فتحی به طرفیت آقای حسین اشراقی و 

آقای محسن اشراقی به خواسته مطالبه مبلغ 3۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال خسارات ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و کارشناسی 

و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته نظر به محتویات پرونده و نظریه کارشناسی تأمین دلیل در شعبه 11 شورای حل اختاف 

در خصوص میزان خسارات وارده و همچنین مالکیت خواهان ردیف دوم خانم مهدیه فتحی به شرح نظریه کارشناسی 

و نظریه کاردان فنی تصادف و کروکی تصادف مبنی بر مقصر بودن خوانده ردیف اول و عدم حضور خواندگان با وصف 

اباغ قانونی و عدم دفاع لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به مواد 1۹8 – ۵1۹ – ۵22 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول آقای حسین اشراقی به پرداخت 1۷/2۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده و 

1/2۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ ۹۵/3/2۶ لغایت 

وصول در حق خواهان ردیف دوم خانم مهدیه فتحی صادر و اعام می دارد و در خصوص خواهان ردیف اول به دلیل عدم 

ذینفعی مستند به بند 1۰ ماده 8۴ و خوانده ردیف دوم به دلیل عدم توجه دعوا به نامبرده مستند به بند ۴ ماده 8۴ قرار 

رد دعوی صادر و اعام می گردد و رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد و در خصوص قرار تأمین خواسته بدلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی 

 مدنی قرار رد صادر و اعام می گردد. قرار صادره قابل اعتراض 2۰ روز پس از اباغ در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: 3۴۹8۷/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 1۴ حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 1۰۹2/۹۵ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۶۷۹3۶۰1۹8۵ – ۹۵/1۰/2۹ مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای 

– کوچه کازرونی  آبادی  خیابان شمس   – اصفهان  نشانی:  به  میریان  خواهان: سیدحسین  اصفهان  اختاف  حل 

با  المکان  نشانی: مجهول  به  هلق  میریان خوانده: حمیدرضا فاحی  فروشگاه   – طبقه همکف   – پاساژ صدف   –

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

آقای حمیدرضا  به طرفیت  میریان  آقای سیدحسین  قاضی شورادر خصوص دعوی  نماید:رأی  رأی می  به صدور 

فاحی هلق به خواسته مطالبه مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۴۵۹18۹ – ۹۴/۹/2۵ به عهده 

با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید  بانک ملی خواجو به انضمام مطلق خسارات قانونی، 

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

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

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

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و 1۹8 ، 

۵1۵ ، ۵1۹ و ۵22 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

تاریخ سررسید چک های موصوف )۹۴/۹/2۵(  از  تأدیه  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در  ۹8۰/۰۰۰ ریال  

از  روز پس   2۰ مهلت  و ظرف  غیابی  رأی صادره  نماید.  می  اعام  و  خواهان صادر  در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا 

از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس 

 می باشد.

 شماره: 3۴۹8۴/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵۰8۷1 شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۶۷۹3۵۰18۷8 – ۹۵/11/3 مرجع رسیدگی: شعبه ۵ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: ناصر محمدرضایی به نشانی: اصفهان – شرکت فن گستر پلی اکریل – خ آبشار خوانده: 

بهنام موقتیان به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای ناصر 

محمدرضایی به طرفیت آقای بهنام موقتیان به خواسته مطالبه مبلغ 18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 1۵۷۷-

8328۴۹3۷ – ۹۵/۷/1۰ و 1۵۷۷-8328۴8۵1 – ۹۵/۷/1۰ به عهده بانک 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 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 31۰ و 313 قانون تجارت 

و 1۹8 ، ۵1۵ ، ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و ۵/۵۵۵/۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)۹۵/۷/1۰ – ۹۵/۷/1۰( 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: 3۴۹۷۶/ م الف قاضی شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان
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پیامبر صلى اهلل علیه و آله:

 َو َنجاٌح.
ٌ

زِق َو الَحواِئِج َفِاّنَ الُغُدّوَ َبَرَکة باِکروا فى َطـَلَب الّرِ

در پى روزى و نیازها، سحرخیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز 

روز، ]مایه[ برکت و پیروزى است.

نهج الفصاحه، ص 371، ح 1078

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

رابطه مستقیم کفش و ریزش مو
ــش ســن  ــا افزای ــزمان ب   همـ
ضعیـــف  قلـــب  عضـــات 
می شــود کــه  در گــردش خــون 
مشــکل ایجــاد می کنــد؛ بــر 
هــم خــوردن تــوازن حرکــت 
و  بــدن  اندام هــای  در  خــون 
ــه  مشــکل در اکسیژن رســانی ب
بافت هــای بــدن باعــث می شــود تــا فعالیــت انــدام دچــار 
ــا ســکته  ــد لختــه خــون ی مشــکل شــود و مشــکاتی مانن
قلبــی و مغــزی ایجــاد کنــد؛ بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن 
ــورت  ــه ص ــراد ب ــد اف ــه می کنن ــان توصی ــکل کارشناس مش

روزانه ورزش را در زندگی خود بگنجانند.
مشــاهده کبــودی یــا ورم بــر روی بــدن، نشــان دهنده 
ــه  ــت ک ــدن اس ــه از ب ــون در آن نقط ــردش خ ــکال در گ اش
ــا روغــن  ــوان محــل ورم را ب ــن مشــکل می ت ــرای رفــع ای ب
رزمــاری یــا روغــن زیتــون ماســاژ داد تــا گــردش خــون بهتر 
ــژه ورزش  ــی به وی ــای کشش ــام ورزش ه ــود. انج ــام ش انج
ــروق  ــی ع ــع گرفتگ ــود و رف ــث بهب ــد باع ــز می توان ــنا نی ش

خونــی شــود.
اگــر بــر روی پــای خــود نشــانه هایی از گــردش خــون 
ــدن در  ــوی ب ــای م ــا تاره ــد ی ــاهده می کنی ــف را مش ضعی
آن ناحیــه ریختــه اســت، همگــی زنــگ خطــری ترســناک 
ــوض  ــود را ع ــش خ ــان کف ــن زم ــد در اولی ــه بای ــت ک اس

ــد. کنی
 بــر اســاس تحقیقــات، کفشــی کــه پــای فــرد را می زنــد یــا 
پاشــنه دارد، می توانــد باعــث مشــکل در رســیدن اکســیژن 
ــود. ــت ش ــی و عفون ــه خون ــروز لخت ــا و ب ــه پاه ــون ب و خ

کارشناســان بــه ایــن دســته از افــراد پوشــیدن کفش هــای 
ــری  ــار کمت ــا فش ــد ت ــه می کنن ــرم را توصی ــی، آزاد و ن طب
ــم در  ــا ه ــف پ ــاژ ک ــن ماس ــود؛ همچنی ــا وارد ش ــه پاه ب
ــه بافــت  آرام ســازی اعصــاب کــف پــا و خونرســانی بهتــر ب

بــدن بســیار موثــر اســت.
گــردش خــون ضعیــف می توانــد فشــار شــدیدی بــه 
ــر  ــدان ب ــا ایجــاد فشــار دوچن ــد و ب ــب وارد کن اعصــاب قل
ــود؛  ــار ش ــای مرگب ــواع بیماری ه ــاد ان ــث ایج ــب باع قل
ــراد  ــد اف ــفارش می کنن ــان س ــل کارشناس ــن دلی ــه همی  ب
 بــه انجــام کارهایــی ماننــد مدیتیشــن، رفتــن بــه کاس یوگا

کشــیدن  آرامبخــش،  موســیقی های  بــه  دادن  گــوش 
نقاشــی و انجــام تکنیک هــای تنفــس عمیــق بپردازنــد تــا 
قلــب آن هــا آرام و از افزایــش ضربــان قلــب کاســته شــود.  

ــگاران ــگاه خبرن باش

جزئیات دستگیری هکر نوجوان اصفهانی
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از دســتگیری نوجــوان ۱۹ 
ســاله ای کــه اقــدام بــه هــک کــردن 4 هــزار مــودم وای فــای 
ــژه کارشناســان پلیــس  ــات وی  ــود، در عملی و ADSL کــرده ب
فتــای ایــن فرماندهــی خبــر داد. ســردار عبدالرضــا آقاخانــی 
ــه ای  ــتم های رایان ــه سیس ــوذ ب ــک و نف ــوع ه ــت: موض گف
ــکل  ــش و مش ــک چال ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــبکه ای، ام و ش
ــه  ــه ب ــود ک ــوب می ش ــازی محس ــای مج ــی در فض اساس
شــدت کاربــران را تهدیــد می کنــد. وی از کشــف بزرگ تریــن 
ــی شــکایت  ــر داد و گفــت: در پ ــی خب ــده هــک اینترنت پرون
ــناس  ــردی ناش ــه ف ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــدادی از ش تع
ــوع در  ــرده، موض ــوذ ک ــان نف ــودم ADSL آن ــتم م ــه سیس ب
دســتور کار ویــژه کارشناســان پلیــس فتــای ایــن فرماندهــی 
ــق، فــرد  ــا کارهــای علمــی دقی ــت ب ــرار گرفــت کــه در نهای ق

ــد.   ــتگیر ش ــش دس ــایی و در منزل ــده شناس اشاره ش
آقاخانــی افــزود: در بررســی های صورت گرفتــه مشــخص 
شــد ایــن هکــر کــه فقــط ۱۹ ســال دارد، توانســته در مــدت دو 
مــاه بــه مــودم وای فــای و ADSL چهــار هــزار شــهروند نفــوذ 
ــان  ــت آن ــد اینترن ــای بان ــگان از پهن ــورت رای ــه ص ــرده و ب ک

اســتفاده کنــد.
 وی بــا بیــان اینکــه چنیــن پرونــده ای در نــوع خــود بی نظیــر 
و بی ســابقه بــوده، پاییــن آمــدن ســن هکرهــا را نگران کننــده 
 عنــوان کــرد و آن را نتیجــه افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت

توســعه ابزارهــا و دانــش اســتفاده از فضــای مجــازی، وجــود 
ــازار، همه گیــر شــدن  نرم افزارهــای هــک و نفــوذ در ســطح ب
ــزار در  ــن اب ــای هوشــمند و گســترش ای گوشــی ها و تبلت ه
بیــن کــودکان و نوجوانــان دانســت. آقاخانــی بــه شــهروندان 
توصیــه کــرد: بــه صــورت مرتــب هزینه هــای اینترنتــی خــود 
ــدون اســتفاده  ــه ب ــش هزین ــا افزای ــر ب ــد و اگ ــرل کنن را کنت
ــدی  ــت بان ــام شــدن ظرفی ــر تم ــا زودت ــا ب ــد ی ــای بان از پهن
کــه خریــداری کردنــد، مواجــه شــدند، ســریع موضــوع را بــه 
پلیــس اطــاع دهنــد.  وی امــکان نفــوذ، ســرقت اطاعــات 
ــط  ــا توس ــوع مودم ه ــن ن ــدگان ای ــات دارن ــنود اطاع و ش
هکرهــا را متذکــر شــد و بیــان داشــت: توصیــه مــا ایــن اســت 
کــه رمــز تنظیمــات ورودی مودم هــا را تغییــر دهنــد و از 
ــا  ــد. ب ــل حــدس اســتفاده کنن ــر قاب ــن و غی رمز هــای مطمئ
ایــن کارهــا از نفــوذ ســودجویان بــه مــودم خــود جلوگیــری 
می کننــد. فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: پلیــس 
فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات فرماندهــی انتظامی اســتان 
همــه روزه بــا شــماره تلفــن ۲۱۸4۳۵۵، آمــاده ارائــه هرگونــه 
راهنمایــی و مشــاوره و پاســخگویی بــه ســواالت، ابهامــات و 
مشــکات فنــی شــهروندان در حــوزه جرائــم ســایبری اســت.

ــه شــمار مــی رود کــه   ســرطان، یکــی از بیماری هــای شــایع ب
ــه در  ــی ک ــود و در صورت ــراد ش ــرگ اف ــه م ــر ب ــد منج می توان
ایــن امــر تدبیــری اندیشــیده نشــود، کشــورهای بــا درآمــد کــم 
ــد  ــه خواهن ــن زمین ــات بیشــتری در ای ــا تلف ــا متوســط قطع ی
ــرطانی ها  ــداری از س ــان و نگه ــای درم ــه هزینه ه ــرا ک داد؛ چ
ــس  ــق، رئی ــی مطل ــه عل ــه گفت ــت. ب ــام آور اس ــیار سرس بس
اداره ســرطان وزارت بهداشــت، میــزان ســرطان بــر مبنــای 
شــاخص های مختلفــی ارزیابــی می شــود؛ امــا مهم تریــن 
شــاخص اســتاندارد بــرای ایــن منظــور، شــاخص ASR اســت؛ 
طبــق ایــن شــاخص در ایــران بــه ازای هــر ۱00 هــزار نفــر، میــزان 
ــه بیمــاری ســرطان در خانم هــا ۱۲۸ مــورد و در آقایــان  ابتــا ب
۱۳4 مــورد بــوده و ایــن رقــم کمتــر از متوســط جهانــی اســت 
کــه دربــاره آقایــان ۲0۵ و دربارهــخ خانم هــا ۱6۵ مــورد اســت.

ــش  ــه افزای ــان رو ب ــرطان در جه ــه س ــا ب ــار ابت ــن آم همچنی

ــد ســرطان  ــوارد جدی ــداد م ــادی تع اســت؛ در ســال ۲0۱۲ می
ــال  ــم در ۱۸ س ــن رق ــه ای ــود ک ــر ب ــون نف ــان ۱4 میلی در جه
ــز متناســب  ــران نی ــن در ای ــر می رســد؛ بنابرای ــه ۲ براب ــده ب آین
ــرطان  ــود. س ــد ب ــش خواه ــه افزای ــم رو ب ــن رق ــان، ای ــا جه ب
ــا  ــار شــناخته می شــود، ام ــوان بیمــاری ســخت و مرگب ــه عن ب
 بایــد اذعــان کــرد ۵0 درصــد از ســرطان ها در بزرگســاالن 
ارتبــاط  اســت کــه  درمان پذیــر  کــودکان  در  درصــد   70 و 
زیــادی بــا شــیوه زندگــی دارد. شــیوه های بــد زندگــی و عوامــل 
محیطــی نقــش مهمــی در افزایــش میــزان ابتــا بــه ســرطان 
فعالیت هــای  کاهــش  نامناســب،  تغذیــه  می کنــد؛  ایفــا 
بدنــی افزایــش وزن در کنــار آلودگــی هــوا، نقــش بســیار 

ــا  ــرطان ایف ــاری س ــه بیم ــا ب ــش ابت ــده ای در افزای تعیین کنن
می کننــد. بــا اصــاح بســیاری از عادت هــای نادرســت در 
زندگــی می تــوان تــا حــدود زیــادی از ابتــا بــه بیمــاری 

ــرد. ــری ک ــرطان جلوگی س
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ــیوه های  ــاح ش ــم در اص ــوارد مه ــی از م ــات، یک ــرک دخانی ت
زندگــی اســت. حــدود ۱۱ درصــد از ایرانیــان ســیگار می کشــند 
ــت و ۲0  ــه خانم هاس ــوط ب ــد مرب ــزان، ۳ درص ــن می ــه از ای ک
ــدد در ســال های  ــن ع ــد. ای ــان تشــکیل می دهن درصــد را آقای
اخیــر رو بــه افزایــش بــوده اســت. ۵0 درصــد آقایــان و بیشــتر 
از ۵0 درصــد از خانم هــای ایرانــی افزایــش وزن دارنــد کــه ایــن 

ــد ســرطان  ــر مانن ــا افزایــش بیماری هــای غیرواگی شــاخص ب
ارتبــاط مســتقیم دارد.

ــوهوســبزی ــی،می ــط10درصــدخانوادههــایایران     فق
ــد ــدازهکافــیمصــرفمیکنن ــهان ب

از  دیگــر  یکــی  بهداشــت،  وزارت  ســرطان  اداره  رئیــس   
میــوه  نکــردن  مصــرف  را  ناســالم  زندگــی   شــاخص های 
ــد  ــی می دان ــای ایران ــدار الزم در خانواده ه ــه مق و ســبزیجات ب
و می گویــد: میــزان مصــرف میــوه و ســبزیجات بایــد در طــول 
روز ۵ وعــده یــا 400 گــرم باشــد کــه متاســفانه فقــط ۱0 درصــد از 

خانواده هــا ایــن میــزان مصــرف را دارنــد.
ــق بررســی  های انجام شــده ۳۵ درصــد از  ــه داد: مطاب وی ادام
ایرانیــان دســت کم فعالیــت بدنــی مناســب را ندارنــد و مابقــی 
افــراد نیــز فعالیــت مطلــوب ورزشــی و بدنــی را در طــول هفتــه 

ــارس ــد. ف انجــام نمی دهن

بهمناسبتهفتهملیمبارزهباسرطان

سرطان ارتباط زیادی با شیوه زندگی دارد
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ــا  کریــم لــک زاده، فیلمســاز جــوان و مطرحــی اســت کــه ت
ــه یــک  ــاه ســاخته و خــود را در زمین ــم کوت ــه  حــال ۸ فیل ب
کارگــردان و نویســنده فیلمنامه هــای خــوب فیلــم کوتــاه در 
کشــور نشــان داده اســت. ایــن فیلمســاز اهــل شــیراز متولــد 
ــی ۳0 ســالگی را پشــت ســر گذاشــته  ســال ۱۳6۵، به تازگ
اســت.از فیلم هــای مطــرح و دیده شــده کریــم لــک زاده 
می تــوان بــه چنــد فیلــم کوتــاه اشــاره کــرد: »قماربــاز« کــه 
ــوادث  ــرده و ح ــادی ب ــز زی ــدد جوای ــنواره های متع  در جش
ــی و ســرد  ــک فضــای برف ــاز را در ی ــد قمارب ــات چن و اتفاق
بــا یکدیگــر عنــوان می کند.»دختــری در میــان اتــاق« 
بــا روایــت پــدری خســیس و پول دوســت در یکــی از 
روســتاهای ترک زبــان شــمال غربــی کشــور کــه می خواهــد 

ــد. ــاذی کن ــته اش اخ ــان برگش ــازه از آلم ــر ت از دخت
»ژیــا« بــا حضــور ۲ بازیگــر زن کــه مــادرزادی طــاس 
ــس  ــک دعانوی ــادوی ی ــر ج ــتند و درگی ــو هس ــدون م و ب

شــده اند.
در زمــان حضــور کریــم لــک زاده در اصفهــان و مــرور 
آثــارش در برنامــه رباعــی ســینما کــه از ســوی دفتــر 
تخصصــی ســینما ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
 اصفهــان برگــزار شــد، مصاحبــه ای بــا ایــن فیلمســاز جــوان 

داشتیم. 
کریــم لــک زاده معتقــد اســت فیلــم کوتــاه، مخاطــب جــدی 
زیــادی نــدارد؛ یکــی از حســن های مهــم فیلــم کوتــاه 
ــاره آن  ــر درب ــه کمت ــت و اینک ــودن آن اس ــور ب ــن مهج همی

ــود. ــغ می ش ــود دارد و تبلی ــی وج فضای

ــاز ــیآغ ــهتحصیالت ــاچ ــاوب ــازیراازکج     فیلمس
ــد؟ کردی

رفتــم  تئاتــر  هنرســتان  بــه  دبیرســتان  دوران  در   مــن 
و دیپلــم گرفتــم و پــس ازآن در دانشــکده صداوســیما تهــران 

قبــول شــدم و ایــن شــروع تهران نشــینی مــن شــد. 
پــس  از آن تحصیــات دانشــکده را بــه  صــورت جــدی پیگیــر 
نشــدم و همــان دوران بــود کــه بــه فیلمســازی فیلــم کوتــاه 

روی آوردم و تــا بــه  حــال ۸ فیلــم کوتــاه ســاخته ام.
    آیافیلمکوتاهظرفیتومخاطبخودرادارد؟

ــاه ظرفیــت بســیاری دارد؛ امــا متأســفانه آدم هــا  ــم کوت فیل
ــد.  هســتند کــه گاه ظرفیــت کافــی را ندارن

فیلــم کوتــاه، یــک اثــر هنــری اســت و کســی را احتیــاج دارد 
کــه بــه هنــر اهمیــت بدهــد.

 مســلم اســت کســی بــا خانــواده بــرای دیــدن فیلــم کوتــاه 
ــم  ــدن فیل ــه دی ــد ب ــد بای ــب هنرمن ــس مخاط ــی رود؛ پ نم
کوتــاه بــرود، کســی کــه ســینما برایــش ســرگرمی نباشــد.
    آیــافضــایشهرســتانمیتوانــدآبســتنفیلــم
خــوبباشــدولــکزاده،هنجارشــکنبومــیمحســوب

میشــود؟
البتــه گاهــی مشــکل اســت؛ چــون فضاهــای کوچــک بــرای 
بعضــی از افــراد توهــم زیــادی بــه وجــود مــی آورد و آدم هــای 
ــر از خودشــان  ــال حرف هــای بزرگ ت ــه دنب کوچــک و کــم ب

ــردم  ــه ک ــا کاری ک ــن و تنه ــکنی م ــا هنجارش ــد. ام می رون
ــا  ــن فض ــا ای ــدم و ب ــم نش ــن توه ــه وارد ای ــود ک ــن ب ای
ــم مــن لطمــه  ــه کار و ســاختار فیل ــر نیســتم؛ چــون ب  درگی

می زند.
ــی ــازبوم ــکفیلمس ــودرای ــکزادهخ ــمل ــاکری آی    

میدانــد؟
ــه  ــه  هیچ وجــه. مــن فیلمســاز بومــی نیســتم کــه فقــط ب ب
ــان  ــای مــن پای ــردازم؛ جغرافی ــای بومــی خــودم بپ جغرافی
ــد  ــزی کــه هســت اینکــه مــن متول ــدارد. امــا چی ــا ن و انته
 و اهــل شــیراز هســتم؛ فقــط همیــن؛ یعنــی هیــچ اعتقــاد 
و پافشــاری نــدارم کــه ثابــت کنــم پرچــم شــیراز را در فیلــم 

کوتــاه بــاال نگــه  داشــته ام.

    رؤیاوآیندهکریملکزادهفیلمسازوکارگردانچیست؟
پیامبــر)ص( می گویــد مــن کــه پیغمبــر خــدا هســتم وقتــی 
ــه؛  ــا ن ــد ی ــن می آی ــم روی زمی ــرم، نمی دان ــاال می ب ــا را ب پ
ــاره  چــه برســد بــه مــا. امــا رویــه مــن ایــن اســت کــه درب
ــی را  ــق خاص ــد اف ــاز نبای ــازم. فیلمس ــم بس ــم فیل رویاهای
ببینــد؛ بلکــه بایــد یــک متــر جلــوی پــای خــود را ببینــد. من 
ــن  ــد می ســازم؛ همی ــم بلن ــه ام سینماســت و دارم فیل عاق
ــی  ــگاه عموم ــرده و ن ــاه دور ک ــم کوت ــواده فیل ــن را از خان م
ــرخ«  ــه س ــد. »کل ــن را می رنجان ــاه م ــم کوت ــه فیل  جامع
فیلــم بلنــدی اســت کــه بــا مجــوز ویدئویــی ســاخته ام و بــه 
بخــش هنــر و تجربــه جشــنواره فیلــم فجــر فرســتادم. البتــه 

ایــن فیلــم هــم فضایــی ماننــد فیلم هــای کوتــاه مــن دارد.
ــر ــمدرگی ــدشــمادرفیل ــدهدارن ــرادعقی     بعضــیازاف

ــد؟ ــریداری ــهنظ ــدهاید؛چ ــمش ــاته ادبی
 مــن ادبیــات را بســیار انتزاعی تــر و تخیلی تــر از ســینما 
می بینــم؛ بــه ادبیــات خیلــی ظلــم شــده اســت؛ در صورتــی  
ــی  ــینما خیل ــاع س ــادی دارد. در کل اوض ــش زی ــه گنجای ک

بهتــر از ادبیــات اســت. 
ــر ــیهن ــهفیلمســازانواهال ــهایب     پیشــنهادوتوصی

ــد؟ ــتانیداری شهرس
بــا حلــوا حلــوا کــردن و حرف هــای گنــده زدن چیــزی 
بنشــینند  بایــد  نمی شــود؛ شهرســتانی ها هــم   درســت 
ــد را  ــم ب ــم خــوب و فیل ــا تفــاوت فیل ــد ت ــد ببینن ــم ب و فیل
درک کننــد؛ چــون فیلــم ســاختن کار آســان و راحتــی شــده 
امــا ســینما ســخت اســت؛ ســخت تر از آنچــه بعضــی افــراد 
ــزی  ــرا ســینما چی ــد؛ زی ــم ســاختن نشــان می دهن ــا فیل ب

فراتــر از فیلــم ســاختن اســت.

ـــمـــاره 364 ســـــال سوم                ݡسݒ
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عکس: رضاسلطانی || کیمیای وطن

اجتماعــات  ســالن  احــداث  بــرای  مکانــی کــه 
ــر  ــی از قب ــده، خال ــی ش ــهدا پیش بین ــتان ش گلس
ــود. ــوب می ش ــکونی محس ــه ای مس ــت و منطق اس

برنامـه هـــای  از  دور  چهـل وپنجمـیـــن  ایســتگاه 
شــهرداری اصفهــان، ایــن هفتــه بــه گلســتان شــهدای 
ــتانی و  ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــید و ب ــان رس اصفه
ــات  ــالن اجتماع ــگ س ــان، کلن ــه اصفه ــام جمع ام

ــراز  ــا اب ــه زمیــن زده شــد. البتــه ب گلســتان شــهدا ب
امیــدواری مســئوالن قــرار اســت ایــن طــرح خیلــی 
ــس  ــه رئی ــه گفت ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــه برس ــه نتیج زود ب
بنیــاد شــهید اصفهــان ســازه های ایــن ســاختمان از 
یکســال و نیــم گذشــته توســط قــرارگاه خاتم االنبیــاء 
ســاخته شــده و اکنــون الزم اســت کــه ایــن ســازه ها 

ــود. ــب ش ــریع تر نص ــه س ــر چ ه
وکیلــی بــه ایــن موضــوع هــم گریــزی زد کــه 
ســاختمان دهــه شــصت فعلــی در گلســتان شــهدای 
اصفهــان، پاســخگوی نیاز هــا و برنامه هــای وســیعی 
کــه در ایــن ســالن بــه صــورت ســاالنه برگــزار 
ــالن در  ــن س ــاخت ای ــد س ــت و بای ــود، نیس می ش
ــل و  ــه دالی ــه ب ــد ک ــاز می ش ــل آغ ــال قب ــد س چن
ــی در  ــالن قبل ــی س ــر جانمای ــر س ــه ب ــکاتی ک مش
ــن کار انجــام  قطعــه لســان االرض وجــود داشــت، ای
ــن  ــر، ای ــال تاخی ــد س ــس از چن ــون پ ــد و اکن نش
حرکــت فرهنگــی بــه طــرح عملیاتــی رســیده اســت.

ــت ــبرضای ــاجل ــاتراب ــالناجتماع س
مالــکانبنــامیکنیــم

مدیریــت شــهری اصفهــان نیــز کــه مســئولیت اصلــی 
ســاخت ســالن جدیــد در گلســتان شــهدا را بــر عهــده 
ــهدا را  ــتان ش ــات گلس ــالن اجتماع ــداث س دارد، اح
یکــی از آرزوهــای دیرینــه شــهر اصفهــان عنــوان کــرد 
و گفــت: اصفهــان بیشــترین تعــداد شــهدا و جانبــازان 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ پــس بایــد فضــا 
و مکانــی در خــور خانــواده شــهدا نیــز داشــته باشــد.

مهــدی جمالی نــژاد در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــردم  ــی از م ــه برخ ــر اینک ــی ب ــن مبن ــای وط کیمی
منطقــه بــه قیمــت خریــد زمین هــا توســط شــهرداری 
معتــرض هســتند و شــما چطــور بــه ایــن مطالبــات 

زمیــن  خریــد  بــرای  می دهیــد، گفــت:  پاســخ 
ــت  ــاک اس ــی پ ــداد اندک ــه تع ــخصی ک ــکان ش مال
ــرار  ــه ق ــرا ک ــرد؛ چ ــورت می گی ــی ص ــا توافقات قطع
اســت در ایــن مــکان مناســک مذهبــی انجــام شــود 
ــر  ــکان در نظ ــن مال ــت ای ــد رضای ــن بای ــه یقی و ب

ــود. ــه ش گرفت
وی درخصــوص خیمــه کنونــی گلســتان شــهدا گفــت: 
مکانــی کــه بــرای احــداث ایــن مــکان مهــم در 
ــوالد و گلســتان  ــار تخــت ف ــه شــده در کن نظــر گرفت
ــان االرض  ــام لس ــا ن ــه ب ــت ک ــان اس ــهدای اصفه ش
ایــن  معمــاری  بایــد  پــس  می شــود؛  شــناخته 
ســاختمان بــا محــل احــداث آن هم شــان و بــه 

باشــد. ایرانی اســامی  صــورت 
ــگار کیمیــای  ــه پرســش دیگــر خبرن وی در پاســخ ب
ــر اتمــام پــروژه تقاطــع غیرهمســطح  وطــن مبنــی ب
ــا پایــان ســال نیــز گفــت: قطعــا تــاش  اســتقال ت
ــوروز در  ــد ن ــروژه در عی ــن پ ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای م
اختیــار شــهروندان و مســافران نــوروزی قــرار گیــرد. 
ــرای  ــدان ب ــن می ــان در ورودی ای ــهرداری اصفه ش
اســتقبال از مســافران نــوروزی برنامــه ویــژه ای را در 

ــه اســت. نظــر گرفت
ــرح را  ــن ط ــم ای ــعی می کنی ــزود: س ــژاد اف جمالی ن
یــا در اواخــر ســال جــاری یــا در ابتــدای ســال آینــده 
ــم  ــی ورودی ه ــه درگاه ــن اینک ــم؛ ضم ــاح کنی افتت
ــه  ــه در نیم ــده ک ــی ش ــع پیش بین ــن تقاط ــرای ای ب

ــود. ــاح می ش ــده افتت ــال آین ــت س نخس

مناقشــهبــرســراحــداثســالناجتماعات
ــتانشهدا گلس

ــا  ــود ب ــای خ ــه صحبت ه ــان در ادام ــهردار اصفه ش
ــاخت  ــل س ــال مح ــال های س ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــوده اســت  ســالن گلســتان شــهدا محــل مناقشــه ب
بــار هــم مکان هــای مختلفــی  افــزود: چندیــن 
ــل  ــه دالی ــی ب ــده، ول ــاب ش ــاخت آن انتخ ــرای س ب
ــرانجام  ــت. س ــده اس ــف ش ــن کار متوق ــف ای مختل
بــا همدلــی ای کــه میــان اســتانداری اصفهــان، بنیــاد 
شــهید و شــهرداری اصفهــان بــه وجــود آمــد، وفاقــی 
ــن  ــون دارای کمتری ــه اکن ــی ک ــت و محل ــکل گرف ش

ــد. ــاب ش ــن کار انتخ ــرای ای ــت، ب ــه اس معارض
ــالن  ــت س ــاز نخس ــاخت ف ــان از س ــهردار اصفه ش
زمان بنــدی  یــک  در  اجتماعــات گلســتان شــهدا 
ــر  ــم خب ــال و نی ــک س ــدود ی ــریع در ح ــیار س بس
داد و گفــت: ایــن مــکان ســه ســالن مجــزا در کنــار 
هــم خواهــد داشــت و اعتبــارات آن نیــز میــان 
تقســیم  بنیــاد شــهید  و  اســتانداری، شــهرداری 
می شــود. پیمانــکار ایــن طــرح نیــز ســازمان عمــران 

ــت. ــان اس ــهرداری اصفه ش
ــد  ــن ســاختمان در عی ــرداری ای ــه داد: گودب وی ادام

ــرعت  ــا س ــد ب ــد از عی ــود و بع ــام می ش ــوروز انج ن
بســیار زیــاد و بــه صــورت ســه شــیفت مراحــل 

ــد. ــد ش ــام خواه ــاخت آن انج س
ــن  ــرای ای ــگ ب ــن پارکین ــر گرفت ــاره در نظ وی درب
ســالن گفــت: در فــاز اول ایــن مــکان پارکینگــی 
ــم  ــده و می توانی ــی ش ــه پیش بین ــرای زیرمجموع ب
پارکینگ هایــی را هــم بعــد از آزادســازی بــه صــورت 

ــیم. ــته باش ــکان داش ــن م ــرای ای ــان ب همزم
شــهردار اصفهــان بــا اظهــار اینکــه مشــکلی کــه 
ــود  ــالن وج ــن س ــاخت ای ــرای س ــال ب ــن س چندی
ــاختمان  ــاخت س ــن س ــه ضم ــود ک ــن ب ــت، ای داش
حــدود 4 هــزار قبــر در تخــت فــوالد تخریــب می شــد 
ــرای ایــن  گفــت: خوشــبختانه اکنــون فضایــی کــه ب
 کار در نظــر گرفتــه شــده، خالــی از قبــر اســت 
ــرای توســعه آن  ــه ب ــه ای مســکونی اســت ک و منطق

ــدارد. مشــکل خاصــی وجــود ن
ــی  ــه و نگران ــه دغدغ ــخ ب ــان در پاس ــهردار اصفه ش
مطرح شــده از ســوی برخــی از خبرنــگاران درخصــوص 
ــوان  ــه عن ــوالد ب ــت ف ــود در تخ ــور موج ــب قب تخری
ــت:  ــان گف ــهر اصفه ــی ش ــی و فرهنگ ــراث تاریخ می
ــه  ــانی ک ــه کس ــه هم ــول را ب ــن ق ــا ای ــن در اینج م
ــه  ــم ک ــتند، می ده ــور هس ــن قب ــب ای ــران تخری نگ
مــا در ســاخت ایــن بنــا هیچ گونــه آســیبی بــه قبــور 
نخواهیــم رســاند و مشــکاتی کــه پیــش از ایــن در 
ایــن زمینــه بــرای احــداث ایــن مــکان وجــود داشــت 
دوبــاره تکــرار نخواهــد شــد. فضایــی احــداث خواهــد 
ــازی  ــی ب ــهروندان اصفهان ــه ش ــرای هم ــه ب ــد ک ش
برد-بــرد خواهــد بــود و همــه از آن رضایــت خواهنــد 

داشــت.
ــاخت  ــه س ــخ ب ــود در پاس ــخنان خ ــه س وی در ادام
ــرای  ــت: ب ــی گف ــزار دســتگاه موتورســیکلت برق ۵ ه
ــد از  ــک تعه ــد وجــود دارد؛ ی ــن کار دو تعه انجــام ای
ســوی شــهرداری اســت کــه بایــد هزینــه ایــن پــروژه 
ــد و  ــت کن ــت، پرداخ ــم هس ــه ه ــب توج ــه جال را ک
ــن دســتگاه ها  ــد از ســوی ســازندگان ای گام دوم بای
برداشــته شــود کــه امیدواریــم ایــن اقــدام تــا یکــی ۲ 

مــاه آینــده از ســوی آن هــا صــورت گیــرد.
حضورخیراننیازاست

ــا  ــان ب ــه اصفه ــام جمع ــم، ام ــن مراس ــه ای در ادام
اشــاره بــه اینکــه ســاخت ســالن اجتماعــات مجهــز 
ــوده  ــان ب ــهر اصفه ــوالد و ش ــت ف ــی تخ ــاز اصل نی
ــات  ــالن اجتماع ــد س ــکان جدی ــدوارم م ــت: امی گف
گلســتان شــهدا کــه بــا همــکاری شــهرداری و بنیــاد 
ــام تخــت فــوالد  شــهید احــداث می شــود، در خــور ن

باشــد.
ــه تخــت  ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن  آی
ــیعه در کل  ــتان ش ــومین قبرس ــوان س ــه عن ــوالد ب ف
ــزرگ  ــن قبرســتان ب ــزود: ای ــا مطــرح اســت، اف دنی

نــه از لحــاظ وســعت، بلکــه از لحــاظ مامــن عالمــان 
بــزرگ بــودن، از اهمیــت بســیاری در جهــان برخوردار 
اســت. بزرگــی ایــن عالمــان، ضــرورت احــداث 
ــان را  ــرای اصفه ــور ب ــن درخ ــن چنی ــاختمانی ای س

الزامــی می کنــد.
وی ضمــن قدردانــی از ســازندگان ســالن اجتماعــات 
ــالن  ــن س ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوالد و ب ــت ف تخ
ــت:  ــت، گف ــان اس ــای اصفه ــوی نیازه ــزرگ جوابگ ب
ایــن ســالن قدیمــی در شــان اصفهــان نبــود و نیــاز 

ــت. ــود داش ــب تر وج ــالن مناس ــداث س ــه اح ب
ــت  ــد دست دردس ــه بای ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــم، گف ــک کنی ــی کم ــازمان های دولت ــه س ــم ب ه
ــن  ــریع تر ای ــبرد س ــرای پیش ــران ب ــت خی ــر اس بهت
مرکــز بــه یــاری بشــتابند و امیــد مــا ایــن اســت ایــن 
ســاختمان هــر چــه ســریع تر بــه بهره بــرداری برســد.

داشــته بودجههــا در افزایشــی نبایــد 
ــیم باش

رئیــس شــورای شــهر اصفهــان نیــز بیــان کــرد: 
برداشــت های  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بخــش  در 
اعتبــارات  جمــع  در  امــا  می شــود؛  متفاوتــی 
ــه  ــد ب ــا ۱0 درص ــد ت ــن ۸ درص ــاری بی ــی و ج عمران
ــی در  ــه بخش ــاص دارد ک ــی اختص ــث فرهنگ مباح
ــه رخدادهــای فرهنگــی  ــه آن ب ــی و بقی حــوزه عمران
 ۹6 ســال  بودجــه  افــزود:  وی  دارد.  اختصــاص 
شــهرداری نبایــد عقب نشــینی داشــته باشــد؛ بودجــه 
بایــد بــه صــورت منطقــی بســته شــود تــا افزایشــی 
ــراز  در ایــن بودجه هــا نداشــته باشــیم.رضا امینــی اب
ــیم  ــته باش ــا نداش ــی در بودجه ه ــد افزایش ــرد: بای ک
ــا بــه مــردم فشــار نیایــد؛ امــا از طرفــی هــم بایــد  ت
ــر  ــان ب ــا اصفه ــم ت ــه دهی ــا را ادام ــم پروژه ه بتوانی

ــد. ــت کن ــردم حرک ــه م ــت ب ــدار خدم م
ــا  ــادی ب ــخت اقتص ــرایط س ــرد: در ش ــار ک وی اظه
همــت مدیــران شــهری و اســتانی، شــرایط مطلــوب 
ــهرها  ــایر کان ش ــه س ــبت ب ــهر نس ــی را در ش و خوب
ــزرگ  ــای ب ــه پروژه ه ــه طــوری ک شــاهد هســتیم؛ ب

ــط   ــور و محی ــای محله مح ــار طرح ه ــی در کن عمران
ــت. ــال اجراس ــتی در ح زیس

اتمامآزادسازیتاپایانسال
معــاون شهرســازی معمــاری شــهرداری اصفهــان 
نیــز در ایــن مراســم  از آزادســازی طــرح ســالن 
ــر  ــال  خب ــان س ــا پای ــهدا ت ــتان ش ــات گلس اجتماع
ــه  ــد در دو مرحل ــی جدی ــان داشــت: جانمای داد و بی
ــزرگ  ــالن ب ــک س ــک و ی ــالن کوچ ــک س ــت؛ ی اس
ــرای  ــود. ب ــی می ش ــاز اول آن کلنگ زن ــروز ف ــه ام ک
احــداث پــروژه چنــد واحــد بیشــتر بــرای آزادســازی 
ــان  ــا پای ــرار دارد و ت ــت ق ــه در اولوی ــده ک ــی نمان باق

ــود. ــل می ش ــازی آن تکمی ــال آزادس س
 ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت بــا اشــاره بــه 
ــای اصــول معمــاری اســامی  ــر مبن ــا ب اینکــه کل بن
طراحــی شــده، گفــت: طرحــی جامــع از ســوی 
ــده  ــه ش ــالن تهی ــن س ــرای ای ــی ب ــازمان طراح س
کــه در کمیســیون مــاده پنــج نیــز مــورد تاییــد قــرار 
ــل  ــهدا در مح ــتان ش ــع گلس ــرح جام ــت. در ط گرف
ــده  ــی ش ــی پیش بین ــه و میدان ــک محوط ــی ی فعل
ــد چادرهایــی  ــده نصــب چادرهایــی همانن کــه در آین

ــت. ــده اس ــی ش ــت، پیش بین ــه هس ــه در مدین ک
ــت  ــی اس ــاک، مذهبی فرهنگ ــری پ ــت: کارب  وی گف
مصوبــه  آخریــن  کــه  پنــج  مــاده  ردیــف  در  و 
 امضاشــده در اســتانداری بــود، همیــن محــل تصویب 
شــد.وی ادامــه داد: بــه قبــوری کــه در محــل قبلــی 
ــرار  ــه ق ــود؛ البت ــده ب ــی ش ــت، اعتراضات ــرار داش ق
ــود  ــه ش ــر گرفت ــهدا در نظ ــزار ش ــن گل ــور عی ــود قب ب
ــظ  ــور حف ــه قب ــرد ک ــرار گی ــف ق ــنگ هایی در ک و س
شــود؛ تعــداد بســیاری از قبــور کــه طبــق بررســی ها 
ــد، در  ــدون مدعــی بودن ــادی داشــتند و ب قدمــت  زی
ــت و تعــدادی درخــت نیــز  ــه قــرار می گرف محوط
ــه ماحظــات  ــا توجــه ب ــد جابه جــا می شــد کــه ب بای
میــراث فرهنگــی بــرای بحــث لســان االرض در نهایــت  
ــژاد  ــا آیــت هللا طباطبایی ن - علی رغــم بازدیــدی کــه ب
داشــتیم و ســایت تاییــد شــده بــود - احــداث ســالن 

بــه تعویــق افتــاد.
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