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پیش به سوی آینده

له
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رم
س ملت  مبارزات  و  الهی  اراده  با  که  قرنـی  معجزه   

بزرگ ایران در سال 57 روی داد و دنیا را شگفتزده 
کنون در آستانه چهل سالگی است. در این  کرد، ا

تاثیر  پیروزی  این  بر  که  عواملی  مرور  و  بررسی  روزها، 
داشته اند، می تواند راه را برای تداوم انقالب و پیشروی 
به سوی آینده هموار سازد و  چراغ روشنی بخش آینده 
که آنچه رمز پیروزی بوده، عامل  باشد. شکی نیست 

تداوم و توسعه آن نیز خواهد بود. 
وصیتنامه  در  انقالب،  بزرگ  معمار  خمینی)ره(،  امام 
خویش اولین نکته ای که فرمودند همین مطلب است 
رمز  همان  اسالمی،  انقالب  بقای  رمز  »بی تردید  که: 
پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل های 
آن  اصلی  رکن  دو  که  خواند  خواهند  تاریخ  در  آینده 
انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی و اجتماع 
کلمه است برای همان  کشور با وحدت  ملت در سراسر 

انگیزه و مقصد.« 
همان طور که می بینیم...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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مدیران مخابرات اصفهان عنوان کردند:

 فیبر نوری، مبنای 
توسعه شبکه در اصفهان
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آگهی مناقصه عمومی

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

مبلغ تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

3.600.000.000 عمرانی خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر300 میلیمتر 

جهت منطقه دهاقان

95-4-211

نوبت دوم

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/11/30 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1395/12/01

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 031-366۸0030

))آگهی مزایده عمومی((

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/95/1771 مورخ 95/10/12 

شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی 

سواری مگان )MEGAN( اتوماتیک 2000 مدل 1392 از طریق مزایده 

عمومی و با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 

شنبه  روز  تا  حداکثر  مزایده  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  آگاهی  جهت 

مورخ 95/12/7 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

چاپ اول

کارکنان نیروی هوایی ارتش: کل قوا در دیدار با فرماندهان و  فرمانده 

))آگهی  مزایده عمومی((

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/95/1855 مورخ 95/10/27 

شورای اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از غرفه صخره آبشار واقع 

در ورودی شهر پارک خلیج فارس فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی و 

با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی 

از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/12/7 

به واحد امور قراردادهای شهردار ی مراجعه نمایند.

چاپ اول

از این آقای تازه آمده در آمریکا متشکریم. 
تشکر به خاطر اینکه زحمت ما را کم کرد و 
چهره  واقعی آمریکا را نشان داد.

کبر  اعتماد و امید به شیاطین و شیطان ا
خطایی بزرگ و دل بستن به سراب است
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یک می گوییم ن بهار آزادی را ت�ب
یس ونهم�ی



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

سرلشــکر محســن رضایــی گفــت: اینکــه گفتــه 
ــات داده  ــلحه و مهم ــن اس ــه یم ــران ب ــود ای می ش
ــل  ــم و قب ــا از قدی ــت. یمنی ه ــش نیس ــی بی دروغ
ــد  ــل کنن ــا تحمی ــه آن ه ــه ســعودی ها ب از جنگــی ک
موشــک داشــته اند. آن هــا از گذشــته تعــداد زیــادی 

ــد.  ــه بودن موشــک از روســیه گرفت
محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، اظهــار کــرد: پــس از رحلــت آیــت هللا  هاشــمی 
مجمــع  در  طوالنــی  جلســه  ســه  رفســنجانی 
تشــخیص مصلحــت نظــام داشــتیم کــه همــه ایــن 
جلســات بــه خوبــی اداره شــد و مشــکلی در زمینــه 

ــد.  ــش نیام ــع پی اداره مجم
وی ادامــه داد: دولــت، مجلــس و ســایر اعضــا 

فعاالنــه در جلســات شــرکت و همچنیــن دیدگاه هــای 
ــد. ــان کردن ــه ششــم بی ــی را درخصــوص برنام خوب
تشــخیص  مجمــع  مصوبــات  افــزود:  رضایــی 
مصلحــت نظــام در خصــوص برنامــه ششــم، در 
اختیــار اعضــای شــورای نگهبــان قــرار گرفــت کــه بــه 

ــود. ــاغ ش ــس اب مجل
ــزی  ــده اســبق ســپاه، گری ــی، فرمان سرلشــکر رضای
ــاض زد  ــه ری ــا ب ــکی یمنی ه ــه موش ــه حمل ــم ب ه
و گفــت: حملــه یمنی هــا بــه مواضــع ســعودی 
ــد همــان اقدامــی  ــدام مانن ــن اق طبیعــی اســت. ای
اســت کــه لبنانی هــا بــا صهیونیســت ها انجــام 

می دادنــد.
وی افــزود: ملت هایــی کــه ابتــدا تحــت هجــوم 
ــا بتواننــد  ــد، مدتــی طــول می کشــد ت قــرار می گیرن
توانایی هــای الزم را بــه دســت آورنــد؛ امــروز مــردم 
یمــن آرام آرام بــه ســمت خودیابــی پیــش رفته انــد 

ــود. ــتر می ش ــه روز بیش ــان روزب و توانایی هایش
فرمانــده اســبق ســپاه در خاتمــه بیــان کــرد: اینکــه 
ــه یمــن اســلحه و مهمــات  ــران ب ــه می شــود ای گفت
ــم و  ــا از قدی ــت. یمنی ه ــش نیس ــی بی داده، دروغ
ــل  ــا تحمی ــه آن ه ــه ســعودی ها ب ــی ک ــل از جنگ قب
ــداد  ــته تع ــا از گذش ــته اند. آن ه ــک داش ــد موش کن

ــزان ــد. می ــه بودن ــادی موشــک از روســیه گرفت زی

آیــت هللا حســین نــوری همدانــی از مراجــع تقلیــد 
ــردم در روز 22  ــکوه م ــور پرش ــر حض ــد ب ــن تاکی ضم
بهمن مــاه گفــت: لقــب شــیطان بــزرگ، در حقیقــت در 
شــأن آمریکاســت؛ چــون بــا ابــزار قدرتــی کــه در دســت 
ــه  ــت. ب ــیطنت اس ــال ش ــم در ح ــورت دائ ــه ص دارد، ب
گــزارش کیمیــای وطــن، ایــن مرجــع تقلیــد در دیــدار 
ــی  ــام موس ــه ام ــه علمی ــاب مدرس ــتادان و ط ــا اس ب
کاظــم)ع( پردیســان قــم و جمعــی از نیروهــای نزاجــا، 
ــن ســخن  ــان اینکــه ای ــا بی ــد ارتــش، ب نهاجــا و پدافن
امــام راحــل کــه گفتنــد »آمریکا شــیطان بزرگ« اســت، 
ســخنی درســت و بــه حــق اســت، اظهــار داشــت: امــام 
راحــل شــخصیتی بــزرگ و انقابــی بــود کــه بــه خوبــی 
ــرای آن انتخــاب  ــب را ب ــن لق ــکا را شــناخت و ای آمری
ــاب  ــروی انق ــالروز پی ــاه س ــه 22 بهمن م ــرد. وی ب ک
ــر حضــور پرشــکوه  ــد ب ــا تاکی اســامی اشــاره کــرد و ب
ــران اســت  مــردم در ایــن روز گفــت: نظامــی کــه در ای
بــا نظام هــای دیگــر فــرق می کنــد و بــه صــورت دقیــق 
بــه همیــن دلیــل الزم اســت همــه آحــاد ملــت در ایــن 
روز بــه صحنــه بیاینــد و از جنایت هــای غــرب و عوامــل 
آن هــا اعــام انزجــار کننــد. آیــت هللا نــوری همدانــی بــا 
ــرای حفــظ و ارکان انقــاب  ــان اینکــه آحــاد ملــت ب بی
ــا  ــراه ب ــم هم ــان ه ــزود: حوزوی ــد، اف ــئولیت دارن مس
ســایر مــردم ایــران اســامی در روز 22 بهمــن بــه صحنه 

خواهنــد آمــد و حمایــت خــود را از آرمان هــای انقــاب 
و امــام راحــل اعــام خواهنــد کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه طلبگــی نیازمنــد بــه عواملــی 
 چــون اخــاص، داشــتن تقــوا، اراده قــوی، همــت بلنــد 
ــا باالتریــن درجــات اخــاق، نظــم و قــوی  و رســیدن ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــوزه اس ــه ح ــوم پای ــدن در عل ش
 علــم بــه وســیله اخــاص و تهذیــب نفــس هویــت 

پیـدا  مـی کنـد.
وی بــر برگــزاری کرســی درس اخــاق در حــوزه تاکیــد 
 کــرد و گفــت: برگــزاری آن در شــرایط کنونــی ضــروری 
ــت  ــد اس ــش و مفی ــی اثربخ ــی تبلیغ ــوده و در صورت ب
کــه گوینــده و متکلــم آن عامــل بــه عمــل باشــد. مرکــز 

خبــر حــوزه

محسن رضایی:

ارسال سالح و مهمات از ایران به یمن، دروغ است

آیت هللا نوری همدانی:

لقب »شیطان بزرگ«، برازنده آمریکاست

حتما بخوانید!
ادبیات گزینه های روی میز ... چهارشنبه  20  بهمن ماه   21395
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پیش به سوی آینده                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــاد  ــوری« و »اتح ــم »خدامح ــه مه ــان دو نکت    ایش
و همدلــی« را هــم رمــز پیــروزی انقــاب می داننــد و 

هــم رمــز تــداوم آن.
معلــوم می شــود بقــای انقــاب بســتگی بــه خدامحور 
 مانــدن ملــت دارد؛ اگــر همچنانکه در جریــان پیروزی 
اهمیــت  مــردم  بــرای  آن  وابســتگی های  و  دنیــا 
نداشــت بــرای خــدا قیــام شــد، شــعار اســام خواهی 
ــار  ــی نث ــرهای پاک ــن راه س ــد و در ای ــر داده ش س
گردیــد در تــداوم نیــز، گام هــا و اقدام هــا بــرای خــدا 
باشــد، انقــاب باقــی اســت؛ امــا اگــر خــدای ناکــرده 
ــه  ــرق آن دوخت ــا و زرق و ب ــه دنی ــه ب ــم جامع چش
ــت  ــه اس ــاد رفت ــی از ی ــز اصل ــد، آن رم ــره ش  و خی

و خطـر برای انقـاب خواهـد بـود.
دانســتن  امــام)ره(  اســت کــه  جالــب  خیلــی   
ــه  ــد، ن ــبت می دهن ــت نس ــه مل ــروزی را ب ــز پی رم
ــه  ــد ک ــن باش ــل ای ــه دلی ــاید ب ــردان. ش ــه دولتم ب
بــا عــوض شــدن دولت هــا، ســعی و تاشــی در 
جهــت تعویــض سیاســت ها و فرهنگ هــا شــکل 
و  یــاد  ملــت،  حافظــه  همــواره  امــا  می گیــرد، 
ــل  ــرآن و اه ــه ق ــل ب ــانی ها و توس ــره جانفش خاط
بیــت)ع( را فرامــوش نمی کنــد؛ همــان عواملــی کــه 
ــت  ــل مل ــن دلی ــه همی ــد. ب ــان ش ــث پیروزی ش باع
ــر اســت و دولتمــردان  ــه انقــاب و اســام نزدیک ت ب
اگــر می خواهنــد از مــردم عقــب نباشــند، بایــد چنیــن 
حرکتــی را مشــی خــود قــرار دهنــد و تمــام تاششــان 
 را مصــروف تقویــت انگیــزه الهــی مــردم کــرده 
و اهــداف عالــی اســام را بــر مبنــای آموزه هــای 
صحیــح دیــن ترویــج کننــد؛ نــه تنــد شــوند و نــه کنــد 
ــال  ــه دنب ــه تحجــر، ن ــال تصــوف باشــند و ن ــه دنب ن

ــگاری و... . ــه ولن ــند و ن ــی باش مقدس مآب
 از طرفــی رمــز تاثیرگــذار بــر پیــروزی و مهــم، اتحــاد 
ــخنرانی از  ــا س ــام ی ــر پی ــا کمت ــت. م ــی اس و همدل
ــم کــه در آن دعــوت  امــام بزرگوارمــان را ســراغ داری

ــرده باشــند. ــی نک ــه وحــدت و همدل ب
ــود »و  ــام ب ــی ام ــعار دائم ــی ش ــعار قرآن ــن ش  ای
شــعار همیــن  و  جمیعــا«  بحبــل هللا   اعتصمــوا 

ــل  ــان را در مقاب ــد و آن ــت را هم صــدا کن توانســت مل
ــه  ــش ب ــاه و اربابان ــلح ش ــدان مس ــا دن ــت ت حکوم

ــروزی برســاند. پی
وحــدت و خدامحــوری، دو اصــل مــورد نیــاز و ضــروری 
همیشــگی ملــت اســت  و تــا ایــن دو وجــود داشــته 
و  تضمین شــده  اســامی  انقــاب  تــداوم  باشــد، 

قطعــی اســت. 
نگاهــی دقیــق  بــه وصیت نامــه آن رهبــر بــزرگ، بــه 
جهــت حفــظ و تــداوم انقــاب بــا توجــه بــه اوضــاع 
ــن  ــکا، ای ــوی آمری ــه از س ــر خاورمیان ــه ب ــی ک خاص
شــیطان بــزرگ و انگلیــس، ایــن روبــاه پیــر اســتعمار 
مــردم  بــرای  خوبــی  راهگشــای  شــده،   حاکــم 

و مسـئوالن است. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در تاریــخ هــزار و چنــد صــد 
ســاله مســلمانان هــم، هــر زمــان کــه ایــن دو نکتــه 
)انگیــزه الهــی و وحــدت( جمــع شــده اند، موجبــات 
ســربلندی، عــزت و پیــروزی آنــان را فراهــم آورده اند. 
ــی ــروف انگلیس ــمند مع ــورت، دانش ــون پ ــان دی  ج

می نویســد: ». . . محمــد، یــک عــرب ســاده، قبایــل 
ــه و گرســنه کشــور خــودش  ــده کوچــک و برهن پراکن
را بــه یــک جامعــه فشــرده و باانضبــاط مبــدل 
ــات  ــا صف ــا را ب ــن، آن ه ــل روی زمی ــان مل  و در می
و اخــاق تــازه ای معرفــی کــرد. در کمتــر از ســی 
ــوب  ــور قســطنطنیه را مغل ــرز و روش امپرات ســال ط
کــرد و ســاطین ایــران را از بیــن بــرد؛ ســوریه 
و بین النهریــن و مصــر را تســخیر کــرد و دامنــه 
ــای  ــه دری ــا کران فتوحاتــش را از اقیانــوس اطلــس ت

ــط داد.« ــیحون بس ــا رود س ــزر و ت خ
ــز  ــر اعجازآمی ــاره اث ــه درب ــی ک ــام گفت وگوهای ــا تم ب
ــی و ســربلندی  ــداف اجتماع اتحــاد در پیشــرفت اه
ــوز  ــه هن ــت ک ــوان گف ــده، می ت ــه ش ــات گفت اجتماع

ــر واقعــی آن شــناخته نشــده اســت.  اث
در احادیــث فراوانــی کــه از پیامبــر )صلــی هللا علیــه 
وآلــه( و پیشــوایان بــزرگ اســام بــه مــا رســیده، بــه 
لــزوم و اهمیــت ایــن موضــوع بــا عبــارات مختلفــی 
ــرم  ــر اک ــورد پیغمب ــک م ــت؛ در ی ــده اس ــاره ش اش

ــد:  ــه می فرماین ــه وآل ــی هللا علی صل
»المؤمــن للمؤمــن کالبنیــان یشــید بعضــه بعضــا«؛ 
ــزای  ــد اج ــر همانن ــه یکدیگ ــبت ب ــن نس ــراد موم اف
یــک ســاختمان هســتند کــه هــر جزئــی از آن، جــزء 

ــگاه مــی دارد. دیگــر را محکــم ن
و  نظــر می رســد مــردم درســت فهمیده انــد  بــه 
پیــام امــام را در حفــظ انگیــزه الهــی و وحــدت 
کلمــه حــول محــور والیــت، بــه خوبــی درک و بــه آن 
ــرف  ــه از ط ــن نکت ــا متاســفانه ای ــد؛ ام ــل کرده ان عم
ــه فراموشــی  ــراد مســئول و غیرمســئول ب بعضــی اف
ســپرده شــده و دشــمن بــا زیرکــی تمــام بــا حــرکات 
آتــش  خــود،  شــایعه پراکنی های  و  فرهنگــی 

اختاف هــا را بیشــتر دامــن زده اســت. 
ایــن شــیوه دشــمن اســت کــه اختــاف بینــدازد و از 
آب گل آلــود ماهــی بگیــرد و مــا در تاریــخ خودمــان و 
کشــورهای دیگــر از جملــه همســایگان آن را بــه عینــه 
دیده ایــم. لــذا اگــر مــا در میــان میــدان بــازی، یــک 
ــان اختــاف  ــوان کســی کــه ســوت پای ــه عن نفــر را ب
نظرهــا را می زنــد، قبــول نداشــته باشــیم، نظــام 

ــزد.  ــم می ری ــه ه ــازی ب ب
پــس بایــد بــرای برطــرف کــردن اختــاف ســلیقه ها 
احــزاب  و  ســه گانه  قــوای  مســئوالن  میــان   در 
و گروه هــای مختلــف، بــرای حفــظ اصــل نظــام، بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــم و همچنی ــه رجــوع کنی ــی فقی ول
اصــل خدامحــوری، آنــان را کــه در ایــن راســتا قــدم 
برنمی دارنــد از عرصــه مدیریت هــا برکنــار ســازیم تــا 

ــه دســت نااهــان نســپاریم. انقــاب را ب
بایــد مطمئــن باشــیم رعایــت آنچــه امــام رمــز 
در  را  مــا  دانســته، گام هــای  تــداوم  و  پیــروزی 
ــد. ــتحکام می بخش ــده اس ــوی آین ــه س ــروی ب پیش
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ــام  ــدس ســره از روز اول شــروع قی ــی ق ــام خمین ام
و انقــاب، مبــارزه بــا اســتکبار را مطــرح و بــه عنــوان 
یکــی از اهــداف اصلــی معرفــی کردنــد و آمریــکا 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــرائیل را م ــوروی و اس ــس، ش انگلی

ــد.  دادن
حضرتشــان در تاریــخ 18 شــهریورماه 42 در ســخنرانی 
مهمــی در مســجد اعظــم فرمودنــد: ای ســران اســام! 
ــودت  ــه داد خ ــاه! ب ــید.... ای ش ــام برس ــه داد اس ب
بــرس... آمریــکا از انگلیــس بدتــر، انگلیــس از آمریــکا 
ــر  ــم بدت ــه از ه ــر، هم ــر دو بدت ــوروی از ه ــر، ش بدت

ــر. ــم پلید ت ــه از ه هم
 امــروز دنیــا در شــعله های ســرکش آتــش جــور 
آمریــکا  به ویــژه  اســتکباری،  قدرت هــای  ســتم   و 
و اســرائیل و اذنابشــان زبانــه می کشــد و ملــل محروم  
ــج  ــل رن ــا و تحم ــر و تنگن ــن در فق ــن فرورفت  در عی
و مرارت هــای ناشــی از آن، در معــرض تاخت وتازهــای 
مکــرر و ویرانگــر ســتمگران و متعدیــان جهانــی قــرار 
ــه  ــان ب ــزرگ اقتصادی ش ــرمایه های ب ــد و س می گیرن

تــاراج مــی رود.
ــم و نفــی اســتکبار، از اصــول اساســی  ــا ظل ــارزه ب مب
ــواره  ــوده و هم ــام  ب ــرت ام ــی حض ــه مبارزات اندیش

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
ــک  ــوان ی ــه عن ــتکبار ب ــا اس ــارزه ب ــی و مب ظلم زدای
در  را  آثــار  جدی تریــن  دینی سیاســی،  مســئولیت 
ــه حاکــم  ــه نظــام ظالمان ــل مســتضعف علی ــام مل قی

ــت. ــته اس ــا گذاش ــه ج ــود ب ــان از خ ــر جه ب
ــرت  ــه حض ــدی و همه جانب ــی ج ــه و رویاروی  مواجه
ابرقــدرت  به ویــژه  بــا دنیــای اســتکباری و  امــام 
آمریــکا، در ابعــاد نظــری و عملــی، تاثیــرات خــاص و 
ــژه جنبش هــای اســامی  ــان و به وی ــی را در جه عمیق
ــا پیــش از پیــروزی  ــه جــا گذاشــت. اگــر ت از خــود ب
انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران، رویارویــی بــا 
دنیــای اســتکباری و ایســتادگی در برابــر غــرب و 
ــت  ــت دور از واقعی ــان و ذهنی ــک آرم ــا ی ــکا، تنه آمری
تلقــی می شــد، بــا شــکل گیری انقــاب اســامی 
و پیــروزی همه جانبــه آن، جهــان مســتضعف بــه 
ــش  ــش خوی ــتعماری و رهایی بخ ــد اس ــارزات ض مب
عرصــه  در  اســامی  نهضت هــای  و  شــد  امیــدوار 
جهانــی جــان تــازه ای یافت.امــام خمینــی در شــرایط 
ــد و  ــنگری می پرداختن ــه روش ــب ب ــف و مناس مختل
اهــداف شــوم دشــمنان را برمــا می ســاختند. ایشــان 
ــی  ــای متعال ــداری از ارزش ه ــه پاس ــلمانان را ب مس
نســبت  را  دشــمن  شــیطانی  تصمیــم  و  توصیــه 
بــه غــارت ارزش هــای اســامی گوشــزد کردنــد و 
ــه آن  ــد ب ــا بای ــه م ــه هم ــی ک ــه مهم ــد: »نکت فرمودن
ــم و آن را اصــل و اســاس سیاســت خــود  توجــه کنی
 بــا بیگانــگان قــرار دهیــم، ایــن اســت کــه دشــمنان مــا 
ــد  ــا کــی و کجــا مــا را تحمــل می کنن و جهانخــواران ت
و تــا چــه مــرزی اســتقال و آزادی مــا را قبــول دارنــد؛ 
بــه یقیــن آنــان مــرزی جــز عــدول از همــه هویت هــا 
ــه  ــند. ب ــان نمی شناس ــوی و الهی م ــای معن و ارزش ه
ــه و ســتیز  گفتــه قــرآن کریــم، هرگــز دســت از مقاتل
ــد، مگــر اینکــه شــما را از دینتــان  ــا شــما برنمی دارن ب

برگرداننــد.« )صحیفــه امــام، ج 21، ص: 90( 
دقــت در ایــن کلمــات و آنچــه در دوران 38 ســاله 
انقــاب اســامی بــه عیــان دیده ایــم، حکایــت از اندیشــه 
ــام)ره( دارد؛  ــرت ام ــق حض ــی دقی ــت و پیش بین درس
ــان شــاهد دشــمنی  ــر زم ــروز بیشــتر از ه ــا ام ــرا م زی
ــتیم ــواران هس ــر و راس جهانخ ــیطان اکب ــکا، ش  آمری
جمع شــدنی  هیــچ گاه  باطــل  و  حــق  می دانیــم  و 
ــدم  ــم ق ــا ه ــد ب ــوم نمی توانن ــم و مظل ــتند و ظال نیس

ــوند. ــراه ش ــد و هم بزنن

خبر سیاسی 

رئیس جمهور:

 رئیس جمهور جدید آمریکا 

نمی تواند توافق را تحمل کند
ــان  ــا بی ــری ب ــه رهب ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
نرمــش قهرمانانــه راه را بــاز کردنــد و مســیر را 
گشــودند، گفــت: مــا توانســتیم بــه جایــی برســیم 
ــن  ــته ای ــکا پیوس ــد آمری ــور جدی ــه رئیس جمه ک

توافــق را می خوانــد و نمی توانــد تحمــل کنــد.
ــا  ــورمان ب ــور کشـ ــی، رئیس جمهـ ــن روحان حسـ
بیــان اینکــه در مســائل مهــم اجتماعــی و سیاســی 
ــان  ــردن اذه ــدار ک ــق، بی ــان حقای ــا بی ــوان ب  می ت
ــروزی  ــه پی ــکات ب ــر مش ــه ورزی در براب و اندیش
ــم ــه و قل ــر، اندیش ــا فک ــت: ب ــار داش ــید، اظه  رس

می تــوان مشــکات موجــود را برطــرف کــرد. کتــاب 
می توانــد جامعــه را بــه حرکــت درآورد.

ــاب  ــت: انق ــر گف ــه فج ــک ده ــا تبری ــی ب روحان
ــم  ــتدالل، قل ــان، اس ــق، بی ــروزی منط ــامی پی اس
ــر  ــام در براب ــری ام ــا راهب ــردم ب ــم م ــت و عل کتاب
قــدرت و انــواع ابــزار نظامــی و امنیتــی و نیــز 
پشــتیبانی همــه ابرقدرت هــا از رژیــم اســتبداد 

ــود. ب
وی خاطرنشــان کــرد: انقــاب اســامی ایــران ایــن 
ــرایط  ــه ش ــرد ک ــکار ک ــه آش ــرای هم ــت را ب واقعی
هــر چقــدر هــم ســخت و دشــوار باشــد، پایــان آن 
پیــروزی حــق بــر باطــل خواهــد بــود و ایــن موضوع 
ــه  ــه هم ــت عدالت خواهان ــرای حرک ــزرگ ب ــد ب امی

ــت. ــخ اس ــول تاری ــان ها در ط انس
ــار داشــت: مــا در مســائل مهــم  ــور اظه رئیس جمه
ــن  ــم بایســتیم. ای ــا می توانی ــر دنی سیاســی در براب
ــر  ــد فک ــد بایســتد؛ بای ــه می توان اندیشــه اســت ک
ــن  ــا نوشــتن، ســخن گفت ــم. ب ــدار کنی ســالم را بی

ــا بیــان حقایــق ذهــن را آمــاده کنیــم. فــارس و ب

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تصریــح کردنــد: رئیس جمهــور 
ــید!  ــکر باش ــا متش ــد از اوبام ــد بای ــکا می گوی ــد آمری جدی
چــرا؟ متشــکر باشــیم بــه  خاطــر داعــش و آتــش در عــراق 

و ســوریه و حمایــت علنــی از فتنــه  ۸۸؟
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، 
در دیــدار بــا فرماندهــان و کارکنــان نیــروی هوایــی و قــرارگاه 
پدافنــد هوایــی ارتــش بــا اشــاره بــه تــداوم حرکــت مؤمنانه، 
مقتدرانــه، منطقــی و سرشــار از اعتمادبه نفــس ملــت عزیــز 
ایــران تأکیــد کردنــد: اگــر عقانیــت در ذیــل امیــد و تــوکل 
بــه خــدا بــه کار گرفتــه شــود، یــاری پــروردگار را بــه همــراه 
 مــی آورد؛ امــا عقانیــت در ســایه اعتمــاد بــه شــیطان اکبــر 

و قـدرت هـای مـادی، فقط به سراب مـی رســد.
ایشــان افزودنــد: ایــن آقــای تازه آمــده در آمریــکا بــا 
ــام  ــاله نظ ــای ۳۸ س ــود، حرف ه ــات خ ــا و اقدام حرف ه
اســامی را دربــاره فســاد همه جانبــه دســتگاه حاکــم 
آمریــکا، علنــی و عریــان در مقابــل افــکار عمومــی قــرار داده 
ــات و  ــخ اقدام ــن پاس ــران در روز 22 بهم ــت ای ــت و مل اس

تهدیــدات او را خواهنــد داد.
ــران  ــی هماف ــت تاریخ ــالروز بیع ــه در س ــدار ک ــن دی در ای
شــد  انجــام   ۱۳۵۷ بهمــن   ۱۹ در  خمینــی  امــام   بــا 
حادثــه ای  را  حادثــه  ایــن  اســامی  انقــاب  رهبــر 
خواندنــد  اســامی  انقــاب  تاریــخ  در  تعیین کننــده 
طاغــوت رژیــم  دوران  در  هوایــی  نیــروی  افزودنــد:   و 

یکــی از نزدیک تریــن بخش هــا بــه نظــام سیاســی وابســته 
بــه آمریــکا بــود؛ امــا رژیــم طاغــوت در حالی کــه هیــچ گاه 
ــه  ــهمگین ترین ضرب ــش س ــن بخ ــرد، از همی ــور نمی ک تص

را خــورد.
ــد: اصحــاب  ــه ای خاطرنشــان کردن ــت هللا خامن حضــرت آی
ــه  ــن واقع ــز ای ــوار نی ــام بزرگ ــی ام ــردم و حت ــاب، م انق
ــع  ــه در واق ــن حادث ــد و ای ــی نمی کردن ــب را پیش بین عجی
مصــداق »رزق الُیحَتَســب« یــا روزی غیرقابــل انتظــار 
و غیرقابــل محاســبه اســت کــه در قــرآن کریــم بــه آن 
ــد: درس  ــاب اســامی افزودن اشــاره شــده اســت.رهبر انق
ــد  ــه بای ــن اســت ک ــن ســال ۵۷ ای ــه ۱۹ بهم ــام حادث و پی
 همــواره در کنــار محاســبات ضــرورِی عقانــی و مــادی 
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــادی نی ــائل م ــر از مس ــبات فرات محاس

ــوند. ش

ایشــان خاطرنشــان کردنــد: در طــول ۳۸ ســال بعــد 
 از پیــروزی انقــاب اســامی مــا در مســائل مختلــف 
ــد و  ــاری خداون ــاع مقــدس، همــواره شــاهد ی ــه دف از جمل

ــم. ــادی بوده ای ــبات م ــارج از محاس ــات خ اتفاق
ــر انقــاب اســامی الزمــه ســازندگی و بن بست شــکنی  رهب
ــت در  ــتن عقانی ــه  کار بس ــدا و ب ــه خ ــوکل ب ــد و ت را امی
ذیــل آن دانســتند و تأکیــد کردنــد: اگــر بــه جــای ایــن کار، 
بــه شــیطان ها، به ویــژه شــیطان اکبــر اعتمــاد کنیــم و 
ــم،  ــه کار ببندی ــیطان ها ب ــه ش ــد ب ــایه امی ــت را در س عقانی

ــت. ــراب اس ــه  آن س نتیج
در  را  تدبیــر  و  عقانیــت  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــد؛  ــور، ضــروری خواندن ــر ام دیپلماســی، اداره کشــور و دیگ
امــا خاطرنشــان کردنــد: اعتمــاد بــه شــیاطین و امید بســتن 
بــه کســانی کــه بــا اصــل وجــود نظــام و حاکمیــت اســام 
مخالفنــد، خطــای بزرگــی اســت؛ چــرا کــه از ایــن کار خیــری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــد.رهبر انق ــور نمی رس ــه کش ب
ــر ضــرورت  ــی ب ــکا مبن ــد آمری ــور جدی ســخنان رئیس جمه
ــه از آن  ــه هیچ وج ــد: ب ــا گفتن ــت اوبام ــران از دول ــکر ای تش
دولــت متشــکر نیســتیم؛ زیــرا بــا نیــت فلــج کــردن ملــت 
ایــران و نظــام اســامی تحریم هــای ســنگین را وضــع کــرد 
و البتــه بــه ایــن هــدف نرســید؛ همچنــان  کــه هیــچ دشــمن 
ــج  ــزرگ را فل ــت ب ــن مل ــز نخواهــد توانســت ای دیگــری نی
ــکا  ــی آمری ــت قبل ــد از دول ــرا بای ــد: چ ــان افزودن کند.ایش

ــه  ــی؟ ب ــای ضــد ایران ــر تحریم ه ــه  خاط ــم؛ ب تشــکر کنی
علــت ایجــاد داعــش؟ بــه دلیــل بــه آتــش کشــیدن 

نفــاق  علــت  بــه  یــا  عــراق  و  ســوریه  در   منطقــه 
نامــه  در  همــکاری  و  ارادت  »ابــراز  یعنــی  دورویــی  و 
ــه پــس از  ــح و آشــکار از فتن خصوصــی امــا حمایــت صری

۸۸«؟ انتخابــات 
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد: این هــا مصادیــق همــان 
دســتکش مخملیــن اســت کــه دولــت قبلــی آمریــکا روی 

پنجــه آهنیــن خــود کشــیده بــود.
ســخن  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا مبنــی بــر اینکــه ایرانیــان بایــد 
از مــن بترســند، تأکیــد کردنــد: ایرانــی از تهدیــد نمی ترســد.

ــه  ــی 22 بهمــن در روز جمع ــه راهپیمای ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــا حضــور در خیابان هــا،  ــد: مــردم در روز 22 بهمــن ب افزودن

ــد داد. ــدات را خواهن ــا و تهدی ــن حرف ه ــواب ای ج
ــن  ــا از ای ــه م ــد: البت ــز افزودن ــی کنایه آمی ــا لحن ــان ب ایش
ــم  ــا را ک ــت م ــه زحم ــرا ک ــکریم؛ چ ــده متش ــای تازه آم آق
کــرده و بــا نشــان دادن چهــره واقعــی آمریــکا، حرف هــای 
۳۸ ســاله جمهــوری اســامی ایــران را دربــاره فســاد 
سیاســی، اقتصــادی، اخاقــی و اجتماعــی دســتگاه حاکــم 
ــه ای  ــت هللا خامن ــرده اســت.حضرت آی ــت ک ــکا ثاب ــر آمری ب
افزودنــد: رئیس جمهــور جدیــد بــا حرف هــا و اقدامــات 
ــت  ــر، ماهی ــای اخی ــی و روزه ــارزات انتخابات ــود در مب خ
ــان  ــردم جه ــم م ــل چش ــان در مقاب ــکا را عری ــی آمری واقع
ــکا  ــت آمری ــد حقیق ــان می ده ــته و نش ــش گذاش ــه نمای ب

ــت. چیس
پنــج  کــودک  یــک  بازداشــت  و  دســتگیری  ایشــان 

از حقــوق بشــر آمریکایــی  ایرانــی را مصداقــی  ســاله 
امــام  بــر  پــروردگار  رحمــت  افزودنــد:  و  برشــمردند 
ــات  ــا در بیان ــا و باره ــکا را باره ــت آمری ــه حقیق ــوار ک  بزرگ
داشــتند  اصــرار  و  نوشته هایشــان گوشــزد می کردنــد  و 
 کــه ملــت و مســئوالن بــا شــناخت ماهیــت دشــمن

از اعتمــاد بــه شــیطان بــزرگ بپرهیزنــد کــه امــروز حقانیــت 
حرف هــای آن عزیــز بــه عــرش ســفر کــرده بــه روشــنی در 

جلــوی چشــمان همــگان اســت.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــوا در بخ ــده کل ق فرمان
ــش در  ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــش تعیین کنن ــه نق ــاره ب اش
ــازی  ــه در خنثی س ــاب از جمل ــد از انق ــف بع دوران  مختل
ــی  ــات مهم ــدس و عملی ــاع مق ــای ۱۳۵۹، دوران دف کودت
همچــون والفجــر ۸ و کربــای ۵ و همچنیــن تجلیــل از 
ســتاری  سرلشــکر  شــهید  خســتگی ناپذیر  تاش هــای 
گفتنــد: جهــاد قطعه ســازی و ابتــکار و نــوآوری، اولیــن بــار 
ــی در  ــروی هوای ــد و نی ــاز ش ــش آغ ــی ارت ــروی هوای در نی
ــران  ــت ای ــش مل ــواره روحیه بخ ــدس هم ــاع مق ــول دف ط

ــود. ب
کارکنــان  و  فرماندهــان  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
نیــرو  ایــن  جوانــان  به ویــژه  ارتــش،  هوایــی  نیــروی 
 را بــه ادامــه مســیر پرافتخــار گذشــته و کار و تــاش 
و ابتــکار روزافــزون توصیــه کردنــد و افزودنــد: بایــد بــا تقــوا و 

تــوکل بــه خــدا و بــا همــت بلنــد، خألهــا را پــر کــرد.
رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان بــا تأکیــد بــر ادامــه راه 
ــد:  ــان کردن ــران خاطرنش ــت ای ــن مل ــزت و افتخارآفری پرع
ــل  ــام داد و نس ــی انج ــای مهم ــته کاره ــوان گذش ــل ج نس
جــوان کنونــی نیــز ایــن امانــت را پاســداری می کنــد و 

ــد داد. ــه خواه ــاب را ادام ــای انق ــق آرمان ه ــیر تحق مس
امیــر  قــوا،  کل  معظــم  فرمانــده  ســخنان  از  پیــش 
نیــروی هوایــی  ســرتیپ خلبــان شــاه صفی، فرمانــده 
 ارتــش، بــا گرامیداشــت ۱۹ بهمــن روز نیــروی هوایــی 
ایــن  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  از  گزارشــی  بیــان  و 
آماده ایــم  گفــت:  مختلــف  بخش هــای  در  نیــرو 
حضــور  و  پــروردگار  بــه  تــوکل  و  راســخ  عــزم  بــا 
منافــع  از  ضــروری،  میــدان  هــر  در  تعیین کننــده 
 ملــت بــزرگ ایــران در برابــر دشــمنان مســتکبر دفــاع 

کنیم. پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ــرار  ــاره تک ــلح درب ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
از ســوی دولــت  گزینه هــای روی میــز آمریــکا 
ــوع  ــن ن ــران گفــت: ای ــاره ای ــد ایــن کشــور درب جدی
ادبیــات نخ نمــا و پوســیده شــده و مــردم مــا و 

ســایرین آن را مضحکــه می کننــد. 
ــد  ــخنگوی ارش ــری، س ــعود جزای ــید مس ــردار س س
ــر  ــه فج ــت ده ــن بزرگداش ــلح، ضم ــای مس  نیروه
ــگ  ــامی و جن ــاب اس ــهدای انق ــت ش و گرامیداش
دســتاوردهای  دربــاره  گفت وگویــی  در  تحمیلــی 
ــروز  ــت: ام ــی گف ــوزه دفاع ــامی در ح ــاب اس انق
ــد  ــرار دارن ــا ق ــد در کج ــلح می دانن ــای مس نیروه
بــا چــه منظــوری، بــا چــه هدفــی، بــا چــه آرمانــی 
ــرای اســتحکام ایــن اســتقرار چــه بایــد بکننــد. و ب

ــاد  ــلح و اعتم ــای مس ــس نیروه  وی از اعتمادبه نف

و اطمینــان ملــت بــه قــوای دفاعــی کشــور بــه عنوان 
ــاد کــرد  ــر در اقتــدار دفاعــی کشــور ی دو مؤلفــه مؤث
ــا در خــارج  ــن دســتاورد ســبب شــده ت و گفــت: ای
ــا عمــل در  از مرزهــا، تصویــر یــک نیــروی مقتــدر ب
چارچــوب آموزه هــای دینــی و اســامی از نیروهــای 

مســلح جمهــوری اســامی ترســیم شــود.
همیــن  در  نیروهــای مســلح  ارشــد  ســخنگوی 
ــان  ــد همچن ــن رون ــدواری کــرد ای ــار امی ــه اظه زمین
ــا ســرعت ادامــه پیــدا و مراحــل تکاملــی خــود را  ب

ــد. طــی کن
ســردار جزایــری در بخــش دیگــری از ایــن گفت وگــو 

ــرب  ــه غ ــس در منطق ــاره انگلی ــور دوب ــاره حض درب
آســیا اظهــار داشــت: ایــن آرزوی شــیطانی انگلیــس 
ــق نخواهــد شــد  ــی محق  و ســایر کشــورهای اروپای

و مردم منطقه اجازه این حضور را نخواهند داد.
ــان  ــس از هم ــت انگلی ــر اس ــرد: بهت ــح ک وی تصری
راهــی کــه آمــده، بازگــردد، پیــش از آنکــه بــا 

مشــکات جدیــدی روبــه رو شــود.
ایــن مقــام ارشــد نظامــی دربــاره تکــرار گزینه هــای 
روی میــز آمریــکا از ســوی دولــت جدیــد ایــن 
ــن  ــد ای ــر چن ــت: ه ــز گف ــران نی ــاره ای ــور درب کش
نــوع ادبیــات نخ نمــا و پوســیده شــده و مــردم 

مــا و ســایرین آن را مضحکــه می کننــد، لیکــن 
مبتنــی بــر مصالــح عالیــه نظــام و انقــاب اســامی، 
ــزرگ  ــرای شــیطان ب ــذار ب پاســخ های الزم و تأثیرگ
پیش بینــی و طراحی هــای مناســب صــورت گرفتــه 

ــر اســت. مه

معــاون اول رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای 
ــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس  ــه ب ایجــاد رابطــه برادران
عاقه منــد هســتیم، گفــت: گاهــی مواقــع آن هــا اشــتباهاتی 
 می کننــد و بــرای جلــب رضایــت آمریــکا بــه مباحــث 
ــت  ــا درس ــه اص ــوند ک ــران وارد می ش ــا ای ــی ب و حرف های
ــری  ــای وطــن، اســحاق جهانگی ــزارش کیمی ــه گ نیســت. ب
ــی  ــیکل ترکیب ــروگاه س ــاح نی ــم افتت ــروز در مراس ــر دی ظه
بهبهــان، ضمــن تبریــک دهــه فجــر و بــا بیــان اینکــه 
ــاب  ــام انق ــاندن پی ــرای رس ــی ب ــه مانع ــتکبار همیش اس
اســامی بــوده، اظهــار داشــت: بــا وجــود ایــن ملــت عزیــز 
ــه  ــاب را ب ــام  انق ــگ و پی ــان فرهن ــا مظلومیتش ــران ب ای
ــان  ــا بی ــانده اند. وی ب ــا رس ــواه دنی ــردم آزادی خ ــوش م گ
اینکــه ایــران، کشــوری اســت کــه بیشــترین آســیب ها را از 
ــن کشــور  ــت ای ــن نشــان از مظلومی ــده و ای تروریســت دی
ــران را  ــی، ای ــای تبلیغات ــا فعالیت ه ــی ب ــزود: برخ دارد، اف
ــردم  ــه م ــم ب ــن ظل ــه ای ــد ک ــت می خوانن ــی تروریس حام
کشــور و مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت.

معــاون اول رئیس جمهــور بیــان کــرد: می گوینــد ایــران 
حامــی تروریســت اســت و آن را مبنایــی بــرای وضــع تحریم 
ــی  ــن مبنای ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــرار می دهن ــران ق ــه ای علی
ــم  ــک دروغ، کشــوری را مته ــا ی ــد ب ــن اســت و نبای دروغی

ــرد. ــم ک و تحری
ــران  ــردم ای ــد م ــه لطــف خداون ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــام راحــل)ره( را پیــش   ــق آرمان هــای ام راه توســعه و تحق
گرفته انــد، گفــت: بــا وجــود مشــکات جــدی کــه کشــور بــا 
ــت  ــواره حمای ــن ســرزمین هم ــردم ای آن مواجــه اســت، م

ــد. ــام کرده ان ــور اع ــام و کش ــود را از نظ خ
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه موضــوع بیــکاری جوانــان 
ــی از  ــرد: یک ــوان ک ــت، عن ــردم اس ــه م ــورمان دغدغ کش
ــد  ــرای تولی ــی ب ــاد فضای ــت، ایج ــم دول ــالت های مه  رس

و سرمایه گذاری است.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از ایجــاد چنیــن فضایــی 
ــئوالن  ــجام مس ــه انس ــور از جمل ــی کش ــائل درون ــه مس  ب
 و همدلــی مــردم مرتبــط اســت، افــزود: دولــت کارهــا 
و اقدامــات مهــم و ویــژه ای در دســت دارد کــه ایجــاد صحنــه 
کار بــرای تولیــد و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و نیــز 
ــات  ــن اقدام ــه ای از ای ــد، نمون ــران توانمن ــتفاده از مدی اس

اســت.
ــه اینکــه حتــی اگــر  ــا اشــاره ب معــاون اول رئیس جمهــور ب
ــدت  ــجام و وح ــا انس ــیم ب ــته باش ــلیقه داش ــاف س اخت
مشــکات حــل می شــود، بیــان کــرد: قبــل از انقــاب 
ــدازی واحدهــای  ــرای راه ان ــی ب چشــم انتظار خارجی هــا حت
ــزرگ کشــور  ــای ب ــروزه نیروگاه ه ــی ام ــم؛ ول کوچــک بودی

توســط فرزندانمــان ســاخته می شــود.
وی ادامــه داد: ایــران امــروز مدعــی ســاخت نیروگاه هایــی 
ــرای  ــراق ب ــور ع ــن در کش ــت؛ همچنی ــد کاس A اس در ح

ســاخت نیــروگاه اقــدام کــرده اســت.
ــی و خارجــی  ــزوم جــذب ســرمایه گذاری های مل ــه ل وی ب
اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه در یکــی از شــرکت های 
ــت  ــرح در دس ــارد دالر ط ــی ۱۳ میلی ــرمایه گذاری صنعت س
ــال  ــدی اتص ــر توانمن ــه فک ــد ب ــت: بای ــم، گف ــدام داری اق
کشــورهای منطقــه بــه بــرق ایــران باشــیم؛ چــرا کــه ایــران 
توانایــی الزم را نیــز بــرای تولیــد بــرق بعضــی از کشــورهای 

ــه دارد. منطق
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
فــارس  خلیــج  حــوزه  بــا کشــورهای  برادرانــه  رابطــه 
عاقه منــد هســتیم، بیــان کــرد: ولــی گاهــی مواقــع آن هــا 
ــه  ــکا ب ــت آمری ــب رضای ــرای جل ــد و ب ــتباهاتی می کنن اش
ــه اصــا  ــران وارد می شــوند ک ــا ای ــی ب مباحــث و حرف های

ــنیم ــت. تس ــت نیس درس

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

ادبیات گزینه های روی میز نخ نما شده است

معاون اول رئیس جمهور:

بیکاری جوانان، دغدغه مردم است

فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:

مردم پاسخ تهدیدهای آمریکا را در 22 بهمن خواهند داد
ترامپ، چهره  واقعی آمریکا را نشان داد

ان
میز

س: 
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ورود  دربــاره  بررســی  و  بحــث  مدت هــا  از  پــس 
لیزینگ هــا بــه بــازار مســکن، آن طــور کــه رئیــس انجمــن 
ــار  ــول و اعتب ــا موافقــت شــورای پ لیزینــگ اعــام کــرد ب
مجــوز ورود لیزینگ هــا بــه تأمیــن مالــی مســکن صــادر 

ــی.  ــای غیربانک ــرای لیزینگ ه ــط ب ــا فق ــد؛ ام ش
ــار دســتورکار  ــول و اعتب به تازگــی شــورای پ
مربــوط بــه فعالیــت لیزینگ هــا را بازنگــری 
کــرد. در همیــن راســتا حمیــد ابدالــی، 
لیزینــگ  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
ایــران، در نشســتی خبــری بــه بررســی 

ــت.  ــتورکار پرداخ ــن دس ــاد ای ابع
وی در ایــن رابطــه از صــدور مجــوز ورود 

لیزینگ هــا بــه بــازار مســکن خبــر داد و گفــت کــه 
ایــن مجــوز از نقــاط قــوت دســتورکار بازنگری شــده 
ــه لیزینگ هــای  ــن مجــوز محــدود ب اســت. متاســفانه ای
غیربانکــی بــوده و بانکی هــا از ایــن کار منــع شــده اند کــه 
خــود می توانــد در تأمیــن مالــی معضاتــی را ایجــاد کنــد. 

بیشــتری  توضیحــات  در  لیزینــگ  انجمــن  رئیــس 
دربــاره لیزینــگ مســکن عنــوان کــرد: لیزینگ هــای 
کشــور می تواننــد بــرای ســقف ۷۰ درصــد از قیمــت 

کننــد.  ارائــه  تســهیات  مســکن،  کارشناسی شــده 
ــکن از  ــهیات مس ــن تس ــزان تأمی ــی می ــه ابدال ــه گفت ب
طریــق صنعــت لیزینــگ بــه منابــع در اختیار 
ــد  ــود ۲۱ درص ــا س ــتگی دارد و ب ــا بس آن ه
ارائــه خواهــد شــد. آن طــور کــه رئیــس 
انجمــن لیزینــگ می گویــد در حــال حاضــر 
دســتورکار لیزینــگ مســکن قابــل اجراســت 

ــد.  ــدام کنن ــاره آن اق ــد درب و می توانن
ــن  ــر کل انجم ــه دبی ــی ک ــر توضیحات ــا ب بن
ــردم  ــن م ــد بی ــار نبای ــن انتظ ــرد: ای ــوان ک ــگ عن لیزین
ایجــاد شــود کــه می تواننــد بافاصلــه بــه لیزینگ هــا 
ــوند؛  ــوردار ش ــکن برخ ــهیات مس ــد و از تس ــه کنن مراجع
 چــرا کــه در این بــاره هنــوز مشــکاتی وجــود دارد کــه حــل 

نشده است. ایسنا

پــس از ۱۰ مــاه کــش و قــوس، ســرانجام دولــت بــا 
کاهــش تعرفــه واردات ورق هــای فــوالدی بــه دلیــل 
ــی موافقــت کــرد؛ موضوعــی  ــدگان داخل ــی تولیدکنن ناتوان
کــه از ابتــدای افزایــش تعرفــه، مــورد انتقــاد بخــش 

ــت. ــرار داش ــی ق خصوص
 در ایــن خصــوص امیرحســین کاوه، عضــو 
هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران، بــا اشــاره به 
ــای  ــده ورق ه ــای تولیدکنن ــه کارخانه ه اینک
 فــوالدی بــه جــای تولیــد واردکننــده شــده اند
گفــت: مجتمــع فــوالد مبارکــه و دو کارخانــه 
ــن  ــه تأمی ــد ب ــه متعه ــاز ک ــدود ورق س مح
ورق هایــی  به ویــژه  فــوالدی،  ورق هــای 

ــدگان  ــاز تولیدکنن ــورد نی ــر م ــر ۳ میلیمت ــت زی ــا ضخام ب
ــه تعهــدات  ــد، متاســفانه نتوانســتند ب ــی شــده بودن داخل

ــد.  خــود عمــل کنن
ــاز  ــدن نی ــن نش ــا تأمی ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی وی ب
داخلــی، افزایــش شــدید قیمت هــای جهانــی در ماه هــای 

تعرفــه  افزایــش  متاســفانه  افــزود:  داده،  رخ  اخیــر 
ورق هــای فــوالدی از ۴ درصــد بــه ۲۰ درصــد در ســال ۹۵، 
ــی شــدیدتر  ــه و گران ــرای ورادات مــواد اولی ــع دیگــر ب مان
ــب  ــه نامناس ــه داد: عرض ــت. کاوه ادام ــوده اس ــی ب داخل
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــورس کاال، ب ــوالدی در ب ورق هــای ف
ــه  ــار عرض ــر ب ــا در ه ــث تقاضاه ــر از ثل کمت
ــدام  ــاه گذشــته اق ــد م ــورس کاال در چن در ب
شــده و متاســفانه دو ورق ســاز دیگــر طــی 
یکســال گذشــته حتــی یــک کیلــو ورق نیــز 
در بــورس کاال عرضــه نکرده انــد، موجــب 
ــش  ــا تن ــوالدی ب ــای ف ــازار ورق ه ــده ب ش
شــدید روبــرو شــود و از هــر کیلــو ۱۳۰۰ 
تومــان بــه ۲۳۰۰ تومــان برســد. گفتنــی اســت تعرفه هــای 
ــدید  ــش ش ــل کاه ــه دلی ــال های ۹۴ و ۹۵ ب ــوالد در س ف
ســایر  از  فــوالد  سرازیرشــدن  و  جهانــی  قیمت هــای 
ــاره ای از کشــورهای  ــژه از کشــور چیــن و پ کشــورها، به وی

ــر ــت. مه ــش یاف ــت افزای ــد دول ــر صاحدی ــا ب CIS بن

حتما بخوانید!
3مرکبات جنوب گران شد چهارشنبه   20  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 365 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 اعالم زمان نهایی شدن 

رقم دستمزد کارگران
معــاون وزیــر کار از نهایــی شــدن 
ــی  ــه پایان ــم دســتمزد در هفت رق
و گفــت:  داد  اســفندماه خبــر 
وقتــی می توانیــم از بهبــود وضــع 
معیشــت نیــروی کار ابــراز رضایت 
کنیــم کــه دســت کم بتوانــد نیمی 
کنــد.  پس انــداز  را  حقوقــش  از 
سیدحســن هفده تــن اظهــار کــرد: دربــاره تعییــن دســتمزد بــا 
توجــه بــه تشــکیل جلســات کارگــروه تخصصــی مــزد، هــر دو 
ــر  ــق برســند و نظ ــه تواف ــد ب ــی بای ــری و کارفرمای ــروه کارگ گ
ــی  ــه تصمیم ــا هرگون ــد. طبع ــه دهن ــود را ارائ ــنهادی خ پیش
درخصــوص دســتمزد ســال ۹۶ بــا همراهــی شــرکای اجتماعی 
و مبتنــی بــر ســه جانبه گرایی خواهــد بــود. وی افــزود: در 
بحــث دســتمزد، فقــط افزایــش مــزد مطــرح نیســت؛ بلکــه 
درصــدد هســتیم تــا قــدرت معیشــت کارگــران هــم افزایــش 
یابــد و کارگــران بتواننــد بخشــی از دســتمزد خــود را پس انــداز 
کننــد. هفده تــن دربــاره مــاک تعییــن دســتمزد کارگــران گفت: 
مــاده ۴۱ قانــون کار دو شــاخص نــرخ تــورم و معیشــت نیــروی 
ــکاری  ــد راه ــاس بای ــن اس ــر همی ــرار داده و ب ــر ق کار را مدنظ
اندیشــیده شــود کــه عــاوه بــر افزایــش بهــره وری بنــگاه، قدرت 

خرید کارگر هم افزایش یابد. ایسنا

 کشت گلخانه ای 

کارایی آب را ۱۲ برابر می کند
معــاون فنــی و اجرایــی شــرکت شــهرک های کشــاورزی وزارت 
جهــاد توســعه گلخانه هــا را یکــی از مهم تریــن اولویت هــای 
وزارت جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در 
کشــت های گلخانــه ای بیــن ۱۰ تــا ۱۲ برابــر کارایــی مصــرف آب 

ــد.  ــدا می کن ــش پی افزای
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــتی خب ــر در نشس ــت هللا پریچه ــید رحم س
ــای آزاد  ــی در فض ــول گوجه فرنگ ــد محص ــط تولی ــه متوس اینک
حــدود ۳۵ تــن در هکتــار اســت گفــت: ایــن عــدد در گلخانه هــا به 
بیــش از ۳۵۰ تــن افزایــش می یابــد. وی افــزود: بنابرایــن کارایــی 
مصــرف آب در گلخانه هــا بــه ۱۰ برابــر افزایــش می یابــد. 
پریچهــر ادامــه داد: هــر کیلوگــرم گوجه فرنگــی بــه طــور متوســط 
بیــن ۳۵۰ تــا ۴۰۰ لیتــر آب مصــرف می کنــد؛ در حالــی کــه ایــن 
ــد. وی  ــر کاهــش می یاب ــه حــدود ۴۰ لیت ــا ب ــدد در گلخانه ه ع
تصریــح کــرد: محصــول تولیدشــده در گلخانــه درجــه یک اســت 
ــد  ــادرات دارد. در تولی ــت ص ــن قابلی ــت؛ بنابرای ــی نیس و صنعت
ــود  ــتفاده می ش ــد اس ــای هیبری ــه ای از بذره ــوالت گلخان محص
کــه پتانســیل زیــادی دارد و منجــر بــه ایــن می شــود کــه عــاوه 
ــه  ــز ب ــوالت نی ــی از محص ــل، بخش ــدات داخ ــن تولی ــر تأمی ب

خــارج از کشــور صــادر شــود. اقتصــاد آنایــن

 53 چالش توسعه صادرات 

شناسایی شده است

کیمیای وطن

ــی  ــاق بازرگان ــان ات ــاون جوان مع
اصفهـان از شناسـایی ۵۳ چالـش 
توســـعه صـــادرات خبــر داد و 
گفــت: در ســومین ســمپوزیوم 
در  ثروت آفرینــی  و  جوانــان 
اســفندماه چالش هــای پیــش 
روی صــادرات مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، امیــر کشــانی 
ــی  ــاق بازرگان ــان ات ــی جوان ــن جلســه شــورای عال در پانزدهمی
اصفهــان تصریــح کــرد: ســمپوزیوم جوانــان هــر ســاله بــه یــک 
موضــوع تخصصــی در حــوزه جوانــان فعــال اقتصــادی پرداختــه 
و در ایــن دوره بــه چالش هــای پیــش روی صادرکننــدگان 
جــوان می پــردازد. وی بی ثباتــی در قوانیــن، آشــنا نبــودن 
ــود  ــل، نب ــد تجــارت بین المل ــن و اصــول و قواع ــا قوانی ــار ب تج
ــرخ ارز را  ــانات ن ــادرات و نوس ــاخت های ص ــترهای و زیرس بس
از چالش هــای پیــش روی توســعه صــادرات برشــمرد و گفــت: 
ــن  ــتان از مهم تری ــادرات اس ــت ص ــرای تقوی ــه راه ب ــود نقش نب

چالش هــای پیــش روســت.

آبرسانی به 39۱ روستا در دهه فجر

H.Shariati@eskimia.ir
حامد شریعتیکاشان

پــروژه آبرســانی بــه روســتاهای جوینــان و قهــرود شهرســتان 
کاشــان بــا حضــور مهنــدس علی اصغــر قانــع، معــاون 
برنامه ریــزی و توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کشــور و جمعــی از مدیــران و مســئوالن شهرســتان، در پنجمین 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــر ب ــارک فج ــه مب روز از ده
در ایــن مراســم، مهنــدس قانــع بــا اشــاره بــه رویکــرد خــاص 
و نــگاه ویــژه دولــت یازدهــم و شــخص وزیــر محتــرم نیــرو 
ــه برطــرف کــردن مشــکات آب شــرب روســتائیان کشــور  ب
گفــت: در ســال گذشــته بــا پیگیری هــای دولــت و اذن رهبــر 
معظــم انقــاب مبلــغ ۵۰۰ میلیــون دالر از اعتبــارات صنــدوق 
ــه روســتاها اختصــاص داده  ــرای آبرســانی ب توســعه ملــی ب
ــری برطــرف شــدن مشــکات موجــود  شــد کــه کمــک موث
در ایــن زمینــه بــوده اســت. وی اظهــار داشــت: در دهــه فجــر 
ســال جــاری نیــز در بخــش تأمین آب شــرب روســتاها، ۳۹۱ 
روســتای کشــور بــا جمعیتــی بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر از 
ــد.  ــد ش ــد خواهن ــدار بهره من ــالم و پای ــرب س ــت آب ش نعم
ــور  ــر کش ــتا در سراس ــزار روس ــزود: ۱۶ ه ــع اف ــدس قان مهن
بــا بیــش از ۷ میلیــون نفــر جمعیــت وجــود دارد کــه دچــار 
مشــکل آب آشــامیدنی هســتند و در دولــت یازدهــم مشــکل 
۴ و نیــم میلیــون نفــر از آن هــا تاکنــون برطــرف شــده اســت.

تعرفه واردات ورق های فوالدی کاهش یافتلیزینگ مسکن آزاد شد

دعوتنامه مجمع عمومی عادی مرکز آسیب شناسی و سالمت 

فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان

         رئیس هیات مدیره مرکز آسیب شناسی و سالمت فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می گردد در مجمع عمومی عادی مرکز که در روز پنج شنبه 

مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ راس ساعت ۲۰ در محل دفتر مرکزی برگزار می شود شخصا حضور بهم رسانند.

دستور کار مجمع عمومی عادی 
 * استماع گزارش هیات مدیره و بازرس مرکز

 * انتخاب هیات مدیره و بازرسان 

 * سایر مواردی که در اختیارات مجمع عمومی می باشد.
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  حــدود صــد شــرکت بــزرگ آمریکایــی نظیــر اپــل، گــوگل، ای ِبــی، توئیتــر 
 و فیس بــوک بــا امضــای ســندی مشــترک گفته انــد فرمــان اجرایــی دونالــد ترامــپ 
رئیس جمهــوری آمریــکا، دربــاره محدودیت هــای مهاجرتــی، آســیب »جالــب 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــی تحمی ــار آمریکای ــب و کار تج ــه کس ــی« ب توجه
امضاکننــدگان ایــن ســند کــه عمدتــا مدیــران شــرکت های بــزرگ فنــاوری هســتند 
ــه دادگاه  ــود را ب ــکایت خ ــد(، ش ــا کرده ان ــم آن را امض ــا ه ــایر بخش ه ــی از س )ول

ورود  ممنوعیــت  اجــرای  و گفته انــد  ارائــه کــرده  سان فرانسیســکو  اســتیناف 
شــهروندان ۷ کشــور عمدتــا مســلمان )کــه هم اکنــون فعــا بــه طــور موقــت بــا رأی 

ــا اصــل »انصــاف« اســت. ــر ب دادگاهــی معلــق شــده(، مغای
بیــش  فرزندانشــان  و  مهاجــران  کــه  شــده اند  متذکــر  شــرکت ها  ایــن   
تأســیس را  آمریکایــی  ارزشــمند«  و  »بــزرگ  شــرکت   ۵۰۰ از  نیمــی   از 

 کرده اند. ایرنا

ــرف  ــرانه مص ــت: س ــران گف ــی ته ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
ــه  ــا ۲۵ درصــد کاهــش ب ــوار شــهری طــی دهــه گذشــته ب گوشــت قرمــز در خان

ــت.  ــیده اس ــد رس ۱۱.۴۳ درص
ــزی، ســهم  ــک مرک ــار و بان ــز آم ــای مرک ــر اســاس داده ه ــت: ب ــران گف کاوه زرگ
ــه ۵.۴ درصــد در  ــوار از ۶.۱ درصــد در ســال ۱۳۸۵ ب ــه خان ــواع گوشــت از هزین ان
ــی  ــز ط ــت قرم ــرف گوش ــرانه مص ــه س ــن اینک ــت؛ ضم ــیده اس ــال ۱۳۹۴ رس س
ســال های گذشــته نوســانات زیــادی داشــته و بــه ۱۱.۴۳ کیلوگــرم در ســال 
ــزی، ســرانه  ــک مرک ــار بان ــر اســاس آم ــه ب ــی ک گذشــته رســیده اســت؛ در حال
مصــرف گوشــت قرمــز در خانــوار شــهری طــی دهــه گذشــته، بیــش از ۲۵ 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. وی افــزود: میــزان تولیــد گوشــت قرمــز نیــز از ۶۹۰ 
ــیده و  ــال ۱۳۹۴ رس ــن در س ــزار ت ــش از ۸۰۶ ه ــه بی ــال ۱۳۸۷ ب ــن س ــزار ت ه
ــه گوشــت گوســفند  ــوط ب ــز در کشــور مرب ــد گوشــت قرم ــزان تولی ۴۵ درصــد می
ــد  ــی در تولی ــت خودکفای ــودن سیاس ــخص نب ــه وی مش ــه گفت ــت. ب ــز اس و ب

ــد گوشــت در  ــاد تولی ــه زی ــد، هزین گوشــت، وجــود مشــکات ســاختاری در تولی
ــود نظــم    ــز و نب ــن گوشــت قرم ــره تأمی ــت یکپارچــه در زنجی ــود مدیری  کشــور نب
ــف  ــاط ضع ــه نق ــز، از جمل ــت قرم ــرای واردات گوش ــب ب ــذاری مناس و تعرفه گ

ــر ــت. مه ــور اس ــت در کش ــت گوش صنع

دی مــاه امســال تولیــد خودروهــای ســواری در بیشــتر صنایــع تولید کننــده داخلــی 
ــروه  ــواع ســواری در گ ــد ان ــاه امســال تولی ــوده اســت. دی م ــراه ب ــش هم ــا افزای ب
صنعتــی ایران خــودرو بــا افزایــش ۲۲.۱ درصــدی همــراه بــوده کــه از ۵۲ هــزار و ۱۸۹ 

دســتگاه در دی مــاه ســال گذشــته بــه ۶۳ هــزار و ۷۰۸ دســتگاه افزایــش یافــت. 
در ایــن مــدت، تولیــد انــواع ســواری در گــروه خودروســازی ســایپا بــه عنــوان رقیــب 
ایران خــودرو نیــز بــه ۶۳.۹ درصــد افزایــش یافتــه و از ۳۳ هــزار و ۳۲۱ دســتگاه در 

دی مــاه ۱۳۹۴ بــه ۵۴ هــزار و ۶۰۴ دســتگاه رســید.
 دی مــاه امســال تولیــد انــواع ســواری در خودروســازی مدیــران نیــز افزایــش یافتــه 
ــه ۶۲۴۴  ــته ب ــال گذش ــاه س ــتگاه در دی م ــدی از ۳۲۱۶ دس ــد ۹۴.۲ درص ــا رش و ب

دســتگاه افزایــش یافــت.
ــراه  ــش ۳۳۲.۵ درصــدی هم ــا افزای ــز ب ــن نی ــروه بهم ــواع ســواری در گ ــد ان  تولی

ــید. ــتگاه رس ــه ۳۴۶ دس ــته ب ــال گذش ــاه س ــتگاه در دی م ــوده و از ۸۰ دس ب
 در ایــن مــدت تولیــد ایــن محصــوالت در کرمان موتــور هــم ۱۵۳.۳ درصــد افزایــش 

ــتگاه در دی  ــه و از ۱۹۳۲ دس یافت
مــاه ۱۳۹۴ بــه ۴۸۹۴ دســتگاه 
افزایــش یافــت. برخــاف ایــن 
انــواع  تولیــد  امــا  شــرکت ها، 
ســواری در دو شــرکت داخلــی 
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــش هم ــا کاه ب
در  محصــوالت  ایــن  تولیــد 
خودروســازی رایــن بــا کاهــش 
ــوده و از  ــراه ب ــدی هم ۴۰.۳ درص

۴۱۹ دســتگاه در دی مــاه ســال گذشــته بــه ۲۵۰ دســتگاه کاهــش یافــت. 
ــه  ــار نیــز ب ــواع ســواری در شــرکت ســازه های خــودرو دی دی مــاه امســال تولیــد ان
طــور کامــل متوقــف شــده و از شــش دســتگاه در دی مــاه ۱۳۹۴ بــه صفــر رســید. 

عصــر خــودرو

معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه حــذف MTBE از ترکیــب بنزیــن کشــور منتفــی 
ــرای  ــاده ب ــن م ــه از ای ــن اســت ک ــزای بنزی ــک اکتان اف ــت: MTBE ی شــده، گف

ــا بنزیــن پاالیشــگاه ها اســتفاده خواهیــم کــرد.  امتــزاج ب

عبــاس کاظمــی دربــاره برنامــه حــذف MTBE از ترکیــب بنزیــن کشــور گفــت: در 
شــرایط فعلــی از مجمــوع کل تولیــد بنزیــن پایــه کشــور، ســهم MTBE بــه ۲ تــا 

ــد. ــد نمی رس ۳ درص
ــام  ــا اع ــی ب ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــل ش ــر عام  مدی
اینکــه حتــی در صــورت بهره بــرداری از فــاز یــک پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 
حــذف MTBE از ترکیــب بنزیــن کشــور در دســتور کار قــرار نــدارد، تصریــح کــرد: 
زیــرا بنزیــن تولیــدی در پاالیشــگاه ها و حتــی فــاز اول پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 

ــا MTBE دارد.  ــزاج ب ــه امت ــاز ب ــی نی ــرای اکتان افزای فــارس ب
معــاون وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه MTBE یــک مــاده زیــان آور نیســت، اظهــار 
ــد  ــور تولی ــر MTBE در کش ــون لیت ــا ۳ میلی ــه ۲.۵ ت ــون روزان ــت: هم اکن داش
ــه  ــن اضاف ــب بنزی ــه ترکی ــزا ب ــوان اکتان اف ــه عن ــاده شــیمیایی ب ــن م شــده و ای

می شــود. 
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ســهم MTBE در بنزیــن 
عرضه شــده در تهــران و ســایر ۸ کانشــهر کشــور بــه صفــر رســیده، بیــان 
ــم تــا عــدد  کــرد: MTBE را بــا بنزیــن بعضــی پاالیشــگاه ها ترکیــب می کنی
ــع  ــوال در کانشــهرها اصــا توزی ــن معم ــن بنزی ــد. ای ــش یاب ــن افزای ــان بنزی  اکت

نمی شود. خبر فارسی

 ســید حســین مهاجــران نــرخ جدیــد انــواع میــوه و ســبزی را در بــازار اعــام کــرد 
ــی  ــوب، نارنگ ــال جن ــت پرتق ــته، قیم ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــت: نس ــار داش و اظه

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــوب افزای ــیرین جن ــروت و لیموش ــدری، گریپ ف بن
ــا  وی اضافــه کــرد: قیمــت هــر کیلوگــرم پرتقــال داراب از ۵۰۰۰ تومــان بــه ۸۰۰۰ ت

۸۵۰۰ تومــان، نارنگــی بنــدری از ۱۲۰۰۰ تومــان بــه ۱۶۰۰۰ تومــان، پرتقــال کوهســتان 
از ۲۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ تومــان بــه ۴۰۰۰ تومــان، گریپ فــروت از ۲۰۰۰ تــا ۲۵۰۰ تومــان بــه 
۳۰۰۰ تومــان و لیموشــیرین جنــوب از ۲۵۰۰ تومــان بــه ۳۰۰۰ تومــان افزایــش یافتــه 
ــمال  ــال ش ــرم پرتق ــر کیلوگ ــزود: ه ــبزی اف ــوه و س ــه می ــس اتحادی ــت. رئی اس
ــا  ــوع یــخ زده و آســیب دیده آن بیــن ۴۰۰ ت ــا ۲۵۰۰ تومــان و ن ســالم بیــن ۱۵۰۰ ت

ــه دســت مشــتریان می رســد.  ۶۰۰ تومــان ب
مهاجــران قیمــت هــر کیلوگــرم کیــوی درشــت بیــن ۳۰۰۰ تــا ۴۵۰۰ تومــان، 
ــیب  ــان، س ــفید ۶۰۰۰ توم ــی س ــیب درخت ــان، س ــا ۳۸۰۰ توم ــن ۳۲۰۰ ت ــوز بی م
ــط را  ــت متوس ــا کیفی ــز ب ــیب قرم ــان و س ــت ۵۰۰۰ توم ــا کیفی ــز ب ــی قرم درخت
۲۵۰۰ تومــان اعــام کــرد. بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی قیمــت هــر 
 کیلوگــرم ســبزی خــوردن بــه ۲۷۰۰ تومــان و ســبزی جــور بــه ۲۲۰۰ تومــان رســیده

 اســت. مهاجــران دلیــل افزایــش قیمــت ســبزی خــوردن را گــران شــدن شــاهی 
و ریحــان عنــوان کــرد. خبرآنایــن

۱00 شرکت بزرگ آمریکایی از ترامپ شکایت کردند

افزایش تولید خودروهای سواری کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانی ها

حذف MTBE از ترکیب بنزین، منتفی شد

مرکبات جنوب گران شد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 متاســفانه مامــوران اداره دارایــی ســلیقه ای عمــل می کننــد 
ــات را  ــی مالی ــای قانون ــود تخفیف ه ــای خ و در ممیزی ه
ــاون  ــاق تع ــس ات ــد. رئی ــال نمی کنن ــا اعم ــرای تعاونی ه ب
ــر موضــوع حمایــت مــادی و معنــوی از  اســتان اصفهــان ب
تعاونی هــا تاکیــد و اعتقــاد دارد اگــر بخواهیــم اقتصــاد 
ــد  ــرا درآی ــه اج ــه ب ــی در جامع ــوم واقع ــه مفه ــی ب مقاومت
بایــد ضمــن حمایــت از تعاونی هــا و اختصــاص تســهیات 
بــه آنــان، بــرای رفــع مشــکل و رکــود در تعاونی هــا برنامــه 
ــو  ــی در گفت وگ ــب هللا بهرام ــیم. حبی ــته باش ــتدل داش مس
ــه مشــکل  ــه اینک ــا اشــاره ب ــای وطــن ب ــگار کیمی ــا خبرن ب
عمــده تعاونی هــا نبــود تســهیات بانکــی و ســرمایه در 
اعتبــارات  بانک هــا  افــزود: متاســفانه   گــردش اســت، 
و وام هــای الزم را بــرای ســرمایه گذاری بــا تأخیــر پرداخــت 
ــان تعاونی هــا  ــد و ایــن مســئله ســبب شــده صاحب می کنن
ــت  ــه پرداخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوند. وی ب ــکل ش ــار مش دچ
مالیــات بــرای تعاونی هــا کــه بــر اســاس قانــون بایــد زیــر 
ــه  ۲۵ درصــد باشــد، یکــی دیگــر از مشــکات تعاونگــران ب
ــا  ــرای تعاونی ه ــون ب ــه در قان ــت: اگرچ ــی رود، گف ــمار م ش
رقــم کمتــری از مالیــات در مقایســه بــا بخــش خصوصی در 
نظــر گرفتــه شــده، اما بــه دالیــل واهــی از ســوی اداره دارایی 

ــال نمی شــود؛  ــران اعم ــرای تعاونگ ــون ب ــن قان ــچ گاه ای هی
ــه ســلیقه ای  ــن زمین ــی در ای ــوران اداره دارای متاســفانه مام
تخفیف هــای  خــود  ممیزی هــای  در  و  می کننــد  عمــل 

ــد. ــال نمی کنن ــا اعم ــرای تعاونی ه ــات را ب ــی مالی قانون
     سبقت تعاونی های کشاورزی

ــن  ــه ای ــان در پاســخ ب ــاون اســتان اصفه ــاق تع ــس ات رئی
پرســش کــه بــا توجــه بــه مشــکات خشکســالی چند ســال 
اخیــر در اصفهــان، تعاونی هــای بخــش کشــاورزی چگونــه با 
وجــود معضــل بی آبــی، بخــش تولیــدات باغــی و زراعــی را 
مدیریــت کرده انــد، گفــت: خوشــبختانه در اســتان اصفهــان 
کشــاورزان ایــن معضــل را بــه خوبــی کنتــرل کردنــد؛ اگرچــه 
ــا  ــده اند، ام ــرر ش ــه متض ــن زمین ــا در ای ــیاری از آن ه بس
ــمت  ــه س ــش ب ــا گرای ــاورزی ب ــش کش ــای بخ تعاونی ه
ــع  ــی موان ــه نحــو مطلوب ــه ای، توانســته اند ب تولیــدات گلخان
بی آبــی را از ســر راه بردارنــد و حتــی بــا چنــد برابــر میــزان 

تولیــد فعالیــت کننــد. 
ــتان  ــدی اس ــای تولی ــوب تعاونی ه ــی خ ــن ارزیاب وی ضم
ــدات باکیفیــت در حــد محصــوالت  ــه تولی ــان در زمین اصفه
صادراتــی، افــزود: هم اکنــون بعضــی از تعاونی هــای اســتان 
اصفهــان، صــادارت چنــد صــد میلیونــی بــه کشــورهای خارج 
ــتان  ــادرات از شهرس ــن ص ــال ای ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک دارن

ــت. ــهر اس ــان و خمینی ش ــان، اصفه دهاق

     تعاونی های موفق مسکن
و  مســکن  تعاونی هــای  وضعیــت  دربــاره  بهرامــی 
مســکن  تعاونی هــای  خوشــبختانه  افــزود:  ســاختمان 
- چــه دربخــش خصوصــی و چــه در بخــش دولتــی 
- قیمــت تمام شــده مســکن را بــه متقاضیــان بســیار 
ــای  ــه تعاونی ه ــی ک ــرا پروژه های ــد؛ زی ــه کرده ان ــوب ارائ خ
ــوزه  ــا در ح ــتند، عمدت ــه کار هس ــغول ب ــکن در آن مش مس
 نیروهــای مســلح )نیــروی انتظامــی، ارتــش و ســپاه( 

است. 
ــزرگ مســکن در اســتان  ــه ب ــه ۶ اتحادی ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــار داش ــتند، اظه ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــان مش اصفه

ــای  ــزار واحــد مســکونی توســط تعاونی ه ــون ۴۳ ه هم اکن
ــت. ــداث اس ــال اح ــان در ح ــتان اصفه ــکن در اس مس

    حمایت معنوی از تعاونی های دانش بنیان
ــان زد  ــای دانش بنی ــش تعاونی ه ــه بخ ــم ب ــزی ه وی گری
و بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرد کــه ۳۰ تعاونــی دانش بنیــان 
بــه صــورت فعــال در اســتان اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت 

. هستند
 بهرامــی البتــه گســتره تعاونی هــا در اصفهــان را تــا ۵ هــزار 
ــبختانه  ــت: خوش ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــال عن ــی فع تعاون
توانســته اند  اصفهــان  در  دانش بنیــان  تعاونی هــای 
کاالهــای خــود را وارد بخــش تجــارت کننــد؛ امــا ایــن 
موضــوع هنــوز بــه شــکل فعــال مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
ــا  ــه ب ــیاری ک ــای بس ــم هماهنگی ه ــه رغ ــرا ب ــت؛ زی اس
صنایــع صــورت گرفتــه، از تولیــدات دانش بنیــان در بخــش 

صنعــت، حمایــت کافــی نمی شــود. 
وی حمایــت مــادی و معنــوی از اختراعــات و رســیدن 
ــود در  ــع موج ــر موان ــوه را از دیگ ــد انب ــه تولی ــول ب محص
بخــش شــرکت های دانش بنیــان عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
امســال دولــت در حمایــت از تعاونی هــای دانش بنیــان 
بنگاه هــا  از  بســیاری  و  داشــت  بیشــتری  کمک هــای 
ــدا  ــت پی ــهیات وام دس ــه تس ــی ب ــرح توجیه ــق ط  مطاب

کردند.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 تعاونی های کشاورزی از بی آبی سبقت گرفتند
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حتما بخوانید!
معرفی جاذبه های اصفهان به...

ســتاد برگــزاری مراســم دهــه فجــر انقــاب اســامی 
ــی  ــان مســیر های هشــت گانه راهپیمای اســتان اصفه

و برنامه هــای یــوم هللا 22 بهمــن را اعــام کــرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان، مســیرهای 
ــات  ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــوی ش ــده از س اعام  ش

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــان ب ــامی اصفه اس
مســیر شــماره یــک: مســجد مصــا، میــدان قــدس 
ــارراه  ــی)ع(، چه ــام عل ــدان ام ــف، می ــان هات خیاب

ــام )ره( ــدان ام ــظ، می ــان حاف ــکن، خیاب شکرش
مســیر شــماره 2: مســجد آیــت هللا خادمــی، میــدان 
شــهدا، خیابــان چهاربــاغ پاییــن، میــدان امــام 

حســین)ع(، خیابــان ســپاه، میــدان امــام)ره(
صاحب الزمان)عــج(  مســجد   :3 شــماره  مســیر 
 خیابــان صاحب الزمان)عــج(، چهــارراه ولــی  عصر)عــج(

چهــارراه  احمدآبــاد،  خیابــان  احمدآبــاد،  میــدان 
امــام)ره( میــدان  حافــظ،  خیابــان  شکرشــکن، 

مســیر شــماره 4: مســجد نوربــاران، چهــارراه نوربــاران 
ــارراه  ــی، چه ــارراه نقاش ــریف واقفی، چه ــان ش خیاب

شکرشــکن، خیابــان حافــظ، میــدان امــام)ره(
ــان  ــر، خیاب ــت اکب ــجد حج ــماره 5: مس ــیر ش مس

فردوســی  خ  فردوســی،  پــل  صــدوق،  شــیخ 
خیابــان  فلســطین،  میــدان  مســجداالقصی، 

امــام)ره( میــدان  ســپاه،  خیابــان  اســتانداری، 
مســیر شــماره 6: مســجدالهادی، میــدان انقــاب 

بــاغ  اســامی، خیابــان کمال اســماعیل، خیابــان 
گلدســته، میــدان امــام حســین)ع(، خیابــان ســپاه 

ــام)ره( ــدان ام می
ــجد  ــان، مس ــع گورت ــجد جام ــماره 7: مس ــیر ش مس
جهــاد،  میــدان  آتشــگاه،  خیابــان  بهاران چــی، 
ــام  ــدان ام ــی، می ــان طالقان ــه، خیاب ــان صارمی خیاب

حســین)ع(، خیابــان ســپاه، میــدان امــام)ره(
موســی بن جعفر)ع(  مســجد   :8 شــماره  مســیر 
خیابــان حکیــم نظامــی، خیابــان نظــر شــرقی، 
ــدان  ــری، می ــهید مطه ــان ش ــد، خیاب ــان توحی خیاب
ــان  ــماعیل، خیاب ــان کمال اس ــامی، خیاب ــاب اس انق
ــان  ــین)ع(، خیاب ــام حس ــدان ام ــته، می ــاغ گلدس ب

ــام)ره( ــدان ام ــپاه، می س
مراســم راهپیمایــی 22 بهمــن از مســیرهای هشــت گانه 
ــام)ره(  ــدان ام ــه در می ــح روز جمع ــاعت 9 صب از س
ــی  ــرود، مداح ــای س ــرای گروه ه ــود. اج ــاز می ش آغ
حماســی، برپایــی غرفه هــای فرهنگــی و اطاع رســانی 

ــود. ــد ب ــن روز خواه ــای ای ــر برنامه ه از دیگ
محمدباقــر قالیبــاف، شــهردار تهــران، نیــز بــه عنــوان 
ســخنران اصلــی در ایــن مراســم حضــور خواهــد 

ــت. داش

ستاد برگزاری مراسم دهه فجر اصفهان اعالم کرد:

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان 

 افتتاح ساختمان جدید 

دادگستری شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحیدوطنخواهانشاهینشهر

ســاختمان  افتتــاح  آییــن 
ــتان  ــتری شهرس ــد دادگس جدی
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن  ب
افتتــاح  آییــن  شــد.  برگــزار 
ــتری  ــد دادگس ــاختمان جدی س
ــه  ــام جمع ــتان، ام ــدار شهرس ــور فرمان ــا حض ــتان ب شهرس
شاهین شــهر، معــاون فرهنگــی دادگســتری کل اســتان، 
جمعــی از مســئوالن حوزه هــای قضایــی، انتظامــی و نظامــی، 
ــواده شــهدا و اعضــای شــورای حــل  قضــات، کارمنــدان، خان
اختــاف در محــل نگارســتان شــهرداری شاهین شــهر برگــزار 

ــد. ش

افتتاح 38 طرح بهداشتی، درمانی و خدماتی 

در اصفهان
ــرداری از 38  ــا سی وهشــتمین فجــر انقــاب، بهره ب همزمــان ب
طــرح بهداشــتی، درمانــی و خدماتــی در اســتان اصفهــان آغــاز 
ــرای  ــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: ب شــد. رئیــس دانشــگاه عل
ــتان،  ــه اردس ــتان هایی از جمل ــا در شهرس ــن طرح ه ــرای ای اج
ــال  ــارد ری ــه، لنجــان و فاورجــان، حــدود 100 میلی ــز، مبارک نطن
ــن  ــزود: ای ــری اف ــا اصغ ــر غامرض ــت. دکت ــده اس ــه ش هزین
 MRI طرح هــا شــامل مراکــز تصویربــرداری سیتی اســکن و
ــژه )ICU( و NICU، مرکــز  پیشــرفته، بخش هــای مراقبــت وی
ــاروری، بلوک هــای زایمــان انفــرادی، مرکــز  درمــان نازایــی و ناب
بی ســیم دیجیتــال اورژانــس، اتاق هــای فرمــان اورژانــس، مراکز 
ــهری  ــس 115 ش ــای اورژان ــامت، پایگاه ه ــع س ــات جام  خدم
بهداشــت،  خانه هــای  و  ســامت  پایگاه هــای  جــاده ای،  و 
پلی کلینیک هــای تخصصــی و کلینیــک ویژه اســت. صداوســیما

۱۷ پروژه در شهرستان بن افتتاح شد
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
ــتان  ــروژه در شهرس ــاح 1۷ پ ــاری از افتت ــال و بختی چهارمح
ــر داد. ســیامک ســلیمانی در آییــن جشــن انقــاب  بــن خب
شهرســتان بــن گفــت: از ایــن تعــداد 1۴ پــروژه بــا 180 
میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی و اســتانی بــه بهره بــرداری 
رســید. وی عنــوان کــرد: پروژه هــای افتتاحــی در زمینه هــای 
آســفالت  جاده ســازی،  عمرانــی،  برق رســانی،  آبرســانی، 
مســکن  باغ هــا،  جــاده،  هــادی،  طرح هــای  معابــر، 
روســتایی و اجــرای جــوی و جــدول بــوده اســت. وی افــزود: 
همزمــان بــا دهــه فجــر امســال عملیــات اجرایــی ۴ پــروژه 
بــا 80 میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی و اســتانی آغــاز شــد. مهــر

اخبارکوتاه

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 

  قانون تعادل بخشی آب 

برای کشاورزان مشکل ساز شده است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریساخاکبازاناصفهان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا بیــان اینکــه  اســتان اصفهــان ب
ــار  ــان دارای 560 هــزار هکت اصفه
ــت:  اراضــی کشــاورزی اســت گف
بــه دلیــل خشکســالی ها ایــن 
ــه  ــوده و ب ــرو ب ــش روب ــا کاه ــر ب ــال اخی ــد س ــزان در چن می
ــار اراضــی کشــاورزی رســیده اســت. محســن  ــزار هکت 330 ه
کریمیــان افــزود: در شــرایط خشکســالی بــا کاهــش حــدود 30 
درصــدی منابــع آبــی نســبت بــه ســال های معمــول آبــی روبــرو 
ــر  ــارد مت ــی از 6/5 میلی ــع آب ــه مناب ــه ای ک ــه  گون ــم؛ ب بوده ای
ــب  ــر مکع ــارد مت ــه ۴/2 میلی ــول ب ــال های معم ــب در س مکع
ــش  ــود کاه ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــت؛ ای ــیده اس رس
ــد  ــزان تولی ــکل گرفته می ــای ش ــا برنامه ریزی ه ــی ب ــع آب مناب
محصــوالت کشــاورزی در ســطح 6/5 میلیــون تــن حفــظ شــد. 
ــف  ــای مختل ــان در زمینه ه ــتان اصفه ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــت، ادام ــی اس ــای فراوان ــاورزی دارای ظرفیت ه ــش کش بخ
داد: بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت آســمانی و مصــارف بی رویــه 
بخش هــای مختلــف، شــاهد ایجــاد مشــکاتی در ایــن زمینــه 
ــی  ــه حت ــه ک ــش رفت ــی پی ــا جای ــن مشــکات ت هســتیم و ای
ــز تأثیــر  ــر کیفیــت آب هــای زیرزمینــی نی ــر کمیــت، ب عــاوه ب
ــی در آب ــون تعادل بخش ــرایط قان ــن ش ــت. در ای ــته اس  گذاش

ــا  ــم ب ــه امیدواری ــرده ک ــرای کشــاورزان ایجــاد ک مشــکاتی را ب
تدابیــری راهبــردی ایــن مشــکات برطــرف شــوند. کریمیــان بــا 
اشــاره بــه اقدامــات شــاخص شــکل گرفته در بخــش کشــاورزی 
عنــوان کــرد: خوشــبختانه اســتان اصفهــان در مباحــث مختلــف 
ــن  ــی ای ــت. تمام ــور اس ــر کش ــای برت ــاورزی دارای رتبه ه کش
موفقیت هــا در شــرایطی بــه  دســت  آمــده کــه اســتان اصفهــان 
بــا مشــکل بــزرگ خشکســالی دســت وپنجه نــرم می کنــد و ایــن 
نشــان از برنامه ریــزی و انجــام اقدامــات کارشناســی در ســطح 
ــن  ــا حــدود 35 ت ــا پیگیری ه ــرد: ب ــه ک اســتان دارد. وی اضاف
ــد.  ــع آوری ش ــازار جم ــطح ب ــاز از س ــاق و غیرمج ــموم قاچ س
همچنیــن آزمایشــگاه تســت کــود اســتان بــه بهره بــرداری 
رســید تــا رونــد بررســی کیفیــت کودهــا افزایــش یابــد. کریمیان 
ــی از  ــاورزی، یک ــوالت کش ــداری محص ــرآوری و نگه ــت: ف گف
فعالیت هــای مؤثــر در بخــش کشــاورزی اســت و حمایــت 
ــوالت  ــرآوری محص ــی و ف ــع تبدیل ــترش صنای ــاد و گس از ایج
ــع کشــاورزی ســازمان  ــت صنای ــای مدیری ــدی از اولویت ه تولی
اســت. وی گفــت: همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر 202 پــروژه در 

ــت. ــتان اس ــرداری در اس ــاده بهره ب ــاورزی آم ــش کش بخ

اخبارکوتاه

روســای کمیته هــای  نشســت  اولیــن  کیمیایوطن

ــان در ســالن  ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر شــهر اصفه
اجتماعــات معاونــت خدمــات شــهری اصفهــان برگــزار شــد. 
هــادی نباتی نــژاد، مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
و مســئول کمیتــه اطاع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 

ــن نشســت گفــت: یکــی از  ــان، در ای اصفه
مهم تریــن موضوعاتــی کــه در نــوروز 95 
ــه مســافران از  ــال شــد، اطاع رســانی ب دنب
طریــق ســامانه ارتباطــات مردمــی 13۷ 

بود. 
وی افــزود: در ایــن راســتا در هفتــه اول 
ــامانه 13۷  ــا س ــاس ب ــزار تم ــوروز، 15 ه ن

ــز  ــاره مشــاوره و اطــاع از مراک ــه بیشــتر درب ــرار شــد ک برق
اقامتــی و تفریحــی شــهر اصفهــان بــود. مدیــر روابــط 
ــز  ــوروز 96 نی ــه داد: در ن ــان ادام ــهرداری اصفه ــی ش عموم
ــن گردشــگری  ــوان شــماره تلف ــه عن شــماره  تمــاس 13۷ ب
در فضــای شــهر تبلیــغ می شــود تــا شــهروندان و مســافران 

ــر  ــرد: ب ــه ک ــژاد اضاف ــد. نباتی ن ــن ســامانه آگاهــی یابن از ای
انجام شــده  هماهنگی هــای  و  برنامه ریزی هــا  اســاس 
ــه صــورت پیام هــای فــوری  ــوروزی نیــز ب پیام هــای مهــم ن
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــده می ش ــان خوان ــو اصفه در رادی
دومیــن فعالیــت محــوری ایــن کمیتــه راه انــدازی 26 
کیوســک اطاع رســانی در ســطح شــهر بــود 
گفــت: 100 نفــر نیــروی فعــال در کیوســک های 
اطاع رســانی در ســه شــیفت کاری فعــال بودنــد. 
وی ســومین فعالیــت محــوری ایــن بخــش را 
ــه داد:  ــمرد و ادام ــی برش ــانی محیط اطاع رس
ــهر  ــفر ش ــات س ــتاد خدم ــات س ــه اطاع کلی
اصفهــان در قالــب بنــر در پارک هــا و محل هــای 

ــود. ــب می ش ــافران نص ــکان مس اس
ــرای  ــرای دعــوت از مــردم کشــور ب  وی از ایجــاد کمپینــی ب
ــدای اســفندماه  ــت: از ابت ــر داد و گف ــان خب ــه اصفه ســفر ب
ــوت  ــور دع ــردم کش ــان از م ــای اصفه ــی جاذبه ه ــا معرف ب

ــد. ــفر کنن ــان س ــه اصفه ــه ب ــود ک می ش

معرفی جاذبه های اصفهان به مسافران نوروزی
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
اســامی از بحــران آبــی کــه گریبانگیــر مــردم اســتان کرمان 
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــان آورد و اظه ــه می ــخن ب ــده، س ش
ــت؛  ــدار اس ــرز هش ــان در م ــتان کرم ــت آب در اس وضعی
بنابرایــن از دولــت درخواســت داریــم کــه نســبت بــه ایــن 

ــام جــدی داشــته باشــد.  موضــوع اهتم
ــت  ــه نشس ــاره ب ــا اش ــن پور ب ــهباز حس ش
ــتاندار  ــس و اس ــدگان مجل ــترک نماین مش
کرمــان بــا معــاون اول رئیس جمهــور گفت: 
در این نشســت مســائل و مشــکات استان 
کرمــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
وی بــه درخواســت خــود از معــاون اول 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــاره و اظه ــور اش رئیس جمه
ــد  ــان 50 درص ــتان کرم ــال در اس ــمانی امس ــزوالت آس ن
کاهــش داشــته، خواســتار توجــه جــدی دولــت بــه بحــث 
خشکســالی در ایــن اســتان و تأمیــن بودجــه ویــژه ای برای 
آبرســانی بــه عشــایر و روســتائیان هســتیم. حســن پور بــه 

ــح  ــدار اشــاره و تصری ــن دی ــوارد مطرح شــده در ای ســایر م
ــش از 10  ــراط بی ــرم خ ــت ک ــه آف ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
هــزار هکتــار از درختــان گــردوی اســتان کرمــان را در معــرض 
نابــودی کامــل قــرار داده، خواســتار اعــزام هیئتــی فــوری بــه 
اســتان کرمــان و توجــه جــدی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 

ایــن امــر هســتیم. 
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ایــن  در  کــرد:  عنــوان  اســامی  شــورای 
مشــکات  و  مســائل  همچنیــن  نشســت 
مکاتبــه  مــورد   50 از  بیــش  در  اســتان 
ــر جهانگیــری شــد و معــاون اول  ــم دکت تقدی
رئیس جمهــور دســتورات الزم را بــه مســئوالن 

ــرد. ــاغ ک ــه اب مربوط
ــاره  ــان اش ــتان کرم ــادی اس ــزرگ اقتص ــش ب ــه جه  وی ب
و تاکیــد کــرد: امیدواریــم بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه 
ــان ســال در اســتان  ــا پای ــکاری ت ــرخ بی شــاهد کاهــش ن

ــان باشــیم. ایســنا کرم

درشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  

لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 

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

تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 1395603020130009۷0 مورخ 1395/10/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا اقلیانی فرزند مصطفی قلی بشماره شناسنامه 

1۴ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۴۷6.80 مترمربع پاک تحت پاک 539 فرعی از 

2۴2 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 2۴2 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حسین عبدالهی محرز گردیده است.

2-برابر رای شماره 1395603020130001001 مورخ 1395/10/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

و  دفاع  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسامی  جمهوری  دولت  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

پشتیبانی  نیروهای مسلح رده بهره بردار ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر به شناسه 

ملی 1۴00321۴۴90 درششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 166.50 مترمربع پاک 13 فرعی از 

66 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 66 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای کلوسه، ساختمان پایگاه 

بسیج، خریداری مع الواسطه از مالکان رسمی آقایان یداله جعفری، جمعه جعفری، ولی مراد جعفری 

و بیژن بهاء الدین محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395603013000965 مورخ 1395/10/20 هیات  3-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای شهریار مراد پور فرزند خداداد بشماره شناسنامه ۷۴6 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۷۴.۴0 مترمربع پاک 1۷ فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پاک 60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقایان خداداد و علی مراد جزی محرز گردیده است.

۴-برابر رای شماره 139560302013000986 مورخ 1395/10/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسکندر رضائی چقادری فرزند باقر بشماره شناسنامه 29 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۴11.80 مترمربع پاک 22 فرعی از 236 اصلی مفروز 

و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 236 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقادر، خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای جعفر فوالدی چقادری محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره 13956030201300092۴ مورخ 1395/10/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد قلی عبداللهی فرزند خسرو بشماره شناسنامه 3۴ 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 356.۷0 مترمربع پاک 188 فرعی از 2۴2 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 2۴2 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالعلی عبداللهی محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302013000985 مورخ 1395/10/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محسن گودرزی آخوره سفائی فرزند علی محمد بشماره 

شناسنامه 109 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 223.80 مترمربع پاک 512 فرعی از 

231 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در فریدونشهر، وحدت آباد، بلوار 

بسیج، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حسینی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/11/2 مورخ   13956030201300101۷ شماره  رای  ۷-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای نصرت اله ابراری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 353۴ 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 303 مترمربع پاک 2۷۴۴ فرعی از 238 اصلی مفروز 

از 238اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان ۷ تیر،نبش کوچه پردیس  از پاک 1 فرعی  و مجزی شده 

خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای احمد میکانی آخوره علیائی  محرز گردیده است

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/11/5 مورخ  شماره1395603020130010۴2  رای  8-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای نصرت اله جزی فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 3 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 69.60 مترمربع پاک18  فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پاک   60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان   خریداری از مالک رسمی آقای عباس 

جزی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ 95/11/3    139560302013001031 شماره  رای  9-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای زند علی اصانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 22 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1۷5.90 مترمربع پاک 513 فرعی از 231 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پاک2 فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت ّآباد، کوچه ابریشم 1  خریداری مع 

الواسطه  از مالکین رسمی آقایان  سید محمد موسوی و  رضا موسوی محرز گردیده است.

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه 95/11/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج   شنبه 95/12/5 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر    95/209 م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شماره 13956030201600039۴ مورخ 1395/10/13 مالکیت خانم شهناز شاه پوری   فرزند 

مصطفی  در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1۷53/88متر مربع پاک 635فرعی  از 2  اصلی و اقع 

در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف  حسینعلی شاهپوری ارانی فرزند 

علی و تاج ماه محمدی و رضا شاهپوری

2- برابر رای شماره 139560302016000396 مورخ 1395/10/1۴ مالکیت آقای علیرضا سلطانی فرزند 

محمد رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1011/50 متر مربع پاک 

شماره 126۴ فرعی از یک اصلی  و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  ورث 

مرحوم عباسعلی اعتصام که عبارت از محمد صادق -فاطمه -رضوان - طیبه -طاهره -شهین -و خانم 

شهناز جوزقیان نجف آباد-محمد حسین -محمد علی - محمد رضا 

فرزند  یزدانی  اله  عبد  آقای  مالکیت  مورخ 1395/10/2۷   139560302016000۴01 رای شماره  برابر   -3

ابراهیم در یک سهم مشاع از شش سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 66۴1/22متر مربع پاک 

شماره 2۴65 فرعی  از 2  اصلی و اقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  خانم 

اشرف مختاری اسفیدواجانی فرزند رضا

رضوانی  مرتضی  آقای  مالکیت   1395/10/2۷ مورخ   139560302016000۴02 شماره  رای  برابر    -۴

قهریزجانی   فرزند عشقعلی  در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 101۴/69 متر مربع پاک شماره 11۴2 

فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف ابو القاسم 

سلیمانیان تهرانی و جهان سلیمانی تهرانی و صغری سلطانی تهرانی فرزندان رضا 

فرزند  مهدی عظیمی  آقای  مالکیت  مورخ 1395/10/2۷  رای شماره 139560302016000۴03  برابر   -5

بهرام  در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 1651.۷0متر مربع که مقدار859/25 متر مربع از تصرفات 

متقاضی در پاک شماره 205۴ فرعی  و مقدار ۷92/۴5 متر مربع از تصرفات در پاک 20۴۴ فرعی از 1  

اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که نامبرده مالک مشاعی می باشد.

6- برابر رای شماره 139560302016000۴0۴ مورخ 1395/10/2۷ مالکیت آقای سعید سلطانی  فرزند 

محمد در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 1062/61متر مربع پاک شماره 1۷2۴ فرعی  از 1  اصلی و اقع 

در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف حاج محمد فدائی فرزند کربائی میرزا

۷- برابر رای شماره 139560302016000۴05 مورخ 1395/10/1۷ مالکیت خانم اعظم عربپور اسفیدواجانی  

از پاک 2168  به مساحت 303.89متر مربع مجزی شده  یکباب خانه  اله  در ششدانگ  عبد  فرزند 

فرعی  از 2  اصلی و اقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  عبد اله عرب پور 

فرزند قربانعلی 

تیرانی   شیرازی  جواد  آقای  مالکیت   1395/10/2۷ 139560302016000۴06مورخ  شماره  رای  برابر   -8

به مساحت ششدانگ1512/33متر مربع پاک  باغ  فرزند علی در یکدانگ مشاع ازششدانگ یکدرب 

شماره 15۷8فرعی از یک اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف علی آقای 

شیرازی فرزند رحیم 

 9- برابر رای شماره 139560302016000۴09 مورخ 1395/11/11 بنام شرکت کشت و توزیع قارچ نارین 

سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴920 و شناسه ملی 10260628350با نمایندگی حسین مظاهری 

فرزند احمد در ششدانگ یک واحد تولیدی قارچ های خوراکی به مساحت 132۴1/26 متربع در قسمتی 

از پاک 32 اصلی واقع در روستای حسین آباد بخش 12 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از عبد اله 

نادری حسین آبادی فرزند ناد علی 

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون     مهدی شبان

نوبت اول:95/11/20  

نوبت دوم:95/12/5     ۴12/م الف

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای ایرج سورانی فرزند فرج اله به اتهام ورود به عنف و دخالت در امر وکالت و رابطه 

نامشروع  از آن از طریق این دادسرا تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 

اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 

اباغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 

برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/1050/م الف به تاریخ 95/11/18

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای مجتبی کثیری دادخواستی به خواسته فک پاک به طرفیت نمایشگاه اتومبیل سام به مدیریت 

محمدی و جعفری به این شورا تسلیم که به کاسه 95/899 ثبت و برای روز 96/02/19 و ساعت 16:۴5 

وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷3 قانون 

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

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

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

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

آن ده روز است.دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/102۷/م الف به تاریخ 95/11/10

دادنامه
خواهان : صندوق قرض الحسنه شهید علیرضا شاکر با مدیریت آقایان محسن داوری و غامرضا قنادنیا 

با وکالت آقای نورالدین پیغان فرزند علی جان به نشانی اصفهان- انتهای خ هشت بهشت شرقی نبش 

سه راه سعدی مقابل بانک سپه و با نمایندگی خانم رقیه جابر انصاری فرزند جواد به نشانی بهارستان 

خ شمشاد شرقی میاد 22 بلوک 3 طبقه ۴ واحد ۷ خوانده: آقای احمد خرمی فرزند عباس به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها :1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه 

بابت...رای دادگاه در خصوص دادخواست صندوق قرض الحسنه شهید علیرضا شاکر با مدیریت آقایان 

محسن داوری و غامرضا قنادنیا با وکالت آقای نورالدین پیغان به طرفیت آقای احمد خرمی به خواسته 

مطالبه مبلغ 86250000 ریال بابت وجه 2 فقره چک به شماره 1-922028/328553 مورخ 9۴/0۴/29 

با توجه به شرح دادخواست کپی مصدق چک و گواهی عدم  و 922028/32855۴ مورخ 9۴/06/20 

پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی علیرغم نشر آگهی و 

عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت 

و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه 

بهای کاالها و خدمات مصرفی توسط خوانده در حق خواهان صادر واعام می گردد. رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/10۴6/م الف به تاریخ  95/11/1۷

دادنامه
غام  فرزند  پور  عباس  اکبر  آقای  وکالت  با  فرزند حسن  آبادی  دولت  داوری  عباس  آقای   : خواهان 

به نشانی اصفهان خیابان شمس آبادی تقاطع شیخ بهایی چهار راه قصر نور طبقه چهارم واحد ۴10- 

کدپستی 813۴65۴69 خواندگان: 1- آقای علی اصغر داوری فرزند رجبعلی 2- آقای غامحسین لباف 

المکان  فرزند محمد حسن 3- آقای محمد تقی لباف فرزند محمد حسن همگی به نشانی مجهول 

خواسته ها :1- اثبات مالکیت )مالی غیرمنقول( 2- الزام به انتقال سند رسمی.رای دادگاه در خصوص 

دادخواست آقای عباس داوری دولت آبادی با وکالت آقای اکبر عباس پور به طرفیت آقایان علی اصغر 

داوری و محمد تقی لباف به خواسته تایید مالکیت با عنایت به محتویات پرونده و اینکه دعوی خواسته 

تایید مالکیت مبنای قانونی ندارد و هیچ نصی از نصوص قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت 

تحمیل ننموده است و از سوی موضوع تشخیص و ارزیابی دالیل مالکیت و ثبت آن ذاا برعهده مراجع بت 

اسناد و اماک  تفویض گردیده است فلذا دعوای مطروحه اساسا قابلیت استماع ندارد و مستند به ماده 

2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعام می گردد در خصوص دادخواست دیگر 

خواهان مبنی بر حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی نیم طاق از 28 طاق مزرعه دره 

پاک 396 بخش 16 ثبت اصفهان و پرداختخسارت دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 

با عنایت به اینکه دلیلی از سوی خواهان مبنی بر سابقه ثبت ملک موصوف ارائه نشده است و در صورت 

وجود سابقه ثبتی موثر نیازی به طرح دعوای تایید مالکیت نبوده و این امر حکایت از فقدان سابقه ثبتی 

و اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک موصوف دارد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و 

مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعام می نماید 

رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/1050/م الف به تاریخ  95/11/18

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 9۴0112 اجرای احکام 

مطالبه جلسه  به خواسته  ملکه حامدی  خانم   – نژاد  علی سلیمی  علیه محمد  فاحو   نفع محمد  به 

 320 از  مشاع  160 سهم  تمامی  فروش  منظور  به  09:30 صبح  95/12/21 ساعت  تاریخ  در  ای  مزایده 

 10 پاک  حسابی  دکتر  خیابان  آباد  دولت  صنعتی  منطقه  در  واقع   313 ثبتی  پاک   33۷50 از  سهم 

کارگاه 113 طبق نظر کارشناسی ملکی محکوم علیه فوق توقیف شده در قبال مبلغ 61160۴۷30 ریال 

ارزیابی گردیده و فعا در  ریال   2005000000 به مبلغ  له محمد فاح که توسط کارشناس  طلب محکوم 

ملک  از  بازدید  مزایده جهت  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  نماید  برگزار  است  علیهم   تصرف محکوم 

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

ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به 

 ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز 

نماید.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/10۴5/م الف به تاریخ 95/11/1۷

دادنامه
خواهان ها : 1- آقای داود سلیمانی فرزند مرتضی 2- خانم مهین سلیمانی فرزند جعفر قلی 3- خانم 

زهرا سلیمانی فرزند مرتضی ۴- خانم فاطمه سلیمانی فرزند مرتضی همگی به نشانی مبارکه بلوار شهید 

طاهری بن بست میثم منزل شخصی داود سلیمانی خوانده: 1آقای عباس زارع فرزند رضا به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها :1- تنفیذ قرار داد )غیرمالی(  2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک.رای دادگاه 

در خصوص دادخواست آقای داوود سلیمانی و خانمها فاطمه و زهراو مهین شهرت همگی سلیمانی به 

طرفیت آثای عباس زارع به خواسته تنفیذ برگ سند عادی مورخ 1336/05/13 با عنایت به اینکه اصل بر 

صحت قرار داد می باشد و دعوای تنفیذ یا اعام صحت قرار داد چون موافق اصل است قابلیت استماع 

ندارد زیرا مدعی کسی است که ادعای وی خاف اصل و ظاهر می باشد فلذا مستندا به ماده 1 قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعام می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان 

مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پاک 389 بخش 16 ثبتی به متراژ حدود 

200 متر مربع دادگاه با عنایت به اینکه ملم مزبور فاقد سابقه ثبتی می باشد و در دفتر اماک به بت 

نرسیده است و مطابق موازین قانونی اجابت خواسته خواهان فرع بر مالکیت رسمی خوانده نسبت به 

ملک متنازع فیه می باشد لذا در وضعیت موجود دعوی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 

بیست روزپس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان نی باشد .

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/1050/م الف به تاریخ  95/11/19

آب کرمان در مرز هشدار
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حتما بخوانید!
بررسی کارنامه »حبیب اهلل شفیعی...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

»دعوتنامــه« ســاخته مهــرداد فریــد، یکــی از فیلم هایــی 
ســی وپنجمین  چشــم انداز  بخــش  در  کــه  اســت 

ــور دارد.  ــر حض ــم فج ــنواره فیل جش
ــگ  ــی و حمیدرضــا آذرن ــرا حجــار، شــقایق فراهان میت
نام هایــی هســتند کــه حضورشــان در یــک فیلــم 
ــد  ــکاو کن ــدن آن کنج ــرای دی ــان را ب ــد مخاطب می توان
و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه اصــا ایــن فیلــم 
بــرای نمایــش در جشــنواره انتخــاب شــده؛ شــاید 
داوران اصــا فیلــم را ندیــده باشــند و فقــط بــر اســاس 
ــه آن مجــوز حضــور در جشــنواره داده  ــام بازیگــران ب ن

باشــند. 
»دعوتنامــه« بــه گــواه بســیاری از تماشــاگران یکــی از 
ــوده  ــی وپنجم ب ــنواره س ــای جش ــن فیلم ه ضعیف تری
کــه صــدای بســیاری از منتقــدان را درآورد. کارشناســان 
اعتقــاد داشــتند ایــن فیلــم بــه هیــچ عنوان شایســتگی 
حضــور در جشــنواره را نــدارد و معلــوم نیســت بــه چــه 

دلیلــی بــه جشــنواره دعــوت شــده اســت.
    داستان

ــت  ــر را روای ــک جیب ب ــی ی ــتان زندگ ــم داس ــن فیل ای
می کنــد کــه بــا جیب بــری زائــران حــرم امــام رضــا)ع( 
ــان  ــت زم ــد از گذش ــا بع ــد؛ ام ــود را می گذران ــور خ ام
ــیر  ــود و مس ــیمان می ش ــود پش ــی از کار خ ــا اتفاقات ب

ــد. ــر می کن ــل تغیی ــور کام ــه ط ــی اش ب زندگ
    فیلمسازی به سبک کلید اسرار

»دعوتنامــه«، آخریــن ســاخته  مهــرداد فریــد، فیلمــی 

ــت  ــی روای ــه عبارت ــا ب ــتان ی ــه داس ــه از س ــت ک اس
تشــکیل شــده کــه ایــن داســتان ها بــه مــوازات 
یکدیگــر پیــش می رونــد تــا کل واحــدی را شــکل 
دهنــد. جــدا از اینکــه چنیــن فــرم روایــی مدت هاســت 
بــه ورطــه کلیشــه و تکــرار افتــاده و دیگــر مثــل 
ــاص  ــود، خ ــه ب ــازه رواج یافت ــه ت ــی ک ــال های اول س

ــیوه   ــن ش ــه ای ــردان ب ــت کارگ ــوه  پرداخ ــت، نح نیس
ــاده اســت؛  ــز بســیار خام دســتانه اتفــاق افت روایــت نی
ــی از  ــتفاده را از یک ــن اس ــاز بدتری ــی فیلمس ــه عبارت ب
تکراری تریــن فرم هــای روایــی کــرده اســت. فیلمنامــه 
ــاق« عنصــری اســت  ــددی دارد. »اتف ــای متع ضعف ه
ــری  ــا بهره گی ــدازه ی ــش از ان ــرار بی ــورت تک ــه در ص ک

ــرد  ــش بب ــرز ســقوط پی ــا م ــد درام را ت ــا، می توان نابج
ــن مســئله در »دعوتنامــه« کامــا مشــهود اســت.  و ای

ابتــدا  همــان  از  را  فیلــم  رویدادهــای  از  بســیاری 
می تــوان حــدس زد یــا پیش بینــی کــرد و بعضــی 
ــمت  ــه س ــده، کار را ب ــدت تکرارش ــه ش ــای ب از الگوه

کلیشــه شــدن پیــش برده انــد. 
هســته  مرکــزی فیلمنامــه سســت اســت. فیلــم 
قــرار اســت پیام هایــی را منتقــل ســازد، امــا ایــن 
پیام رســانی بــه بدتریــن و بیرونی تریــن شــکل ممکــن 
اتفــاق می افتــد و نه تنهــا تأثیرگــذار نیســت بلکــه کار را 
بــه ســمت شــعارزدگی پیــش می بــرد؛ شــاید بهتریــن 
مثــال بــرای »دعوتنامــه«، ســریال ترکــی »کلیــد 
ــن،  ــکل ممک ــن ش ــه تصنعی تری ــه ب ــد ک ــرار« باش اس
ــرد. ــت می ک ــده را روای ــتان های آموزن ــات و داس اتفاق

    کنایه های سیاسی
ــد  ــعی می کن ــم س ــی از فیل ــه« در بخش های »دعوتنام
ماننــد  موضوعاتــی  بــه  سیاســی  کنایه هــای  بــا 
ــا دکل گمشــده، جایــی  اختــاس 3 هــزار میلیــاردی ی
میــان قلــب تماشــاگران بــاز کنــد؛ امــا دریــغ کــه ایــن 

اتفاقــات نه تنهــا بــه فیلــم کمــک نمی کنــد، بلکــه 
ــیند.  ــم نمی نش ــواره فیل ــر ق ــی ب ــکل مضحک ــه ش ب
متاســفانه ایــن فیلــم نه تنهــا نتوانســت نظــر منتقــدان 
و تماشــاگران جشــنواره را جلــب کنــد، بلکــه بعید اســت 
ــت  ــه دس ــی ب ــم موفقیت ــی ه ــران عموم ــد در اک بتوان
آورد. بــدون شــک »دعوتنامــه« بــا نمــره ای ضعیــف در 

ــد شــد. ــت خواه ــد ثب ــرداد فری ــه مه کارنام

- نتایــج نظرســنجی مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران 
ــران، نشــان می دهــد ۶۰ درصــد مــردم  )ایســپا( از مــردم ای
ــد. از کســانی کــه هــر  ــه« و »دور همــی« را می بینن »خندوان
ــد،  ــا می کنن ــه« را تماش ــی« و »خندوان ــه »دورهم دو برنام
ــج  ــک را بیشــتر می پســندند؛ نتای ــه کدامی پرســیده شــده ک
ــام  نظرســنجی نشــان می دهــد ۵۶ درصــد پاســخگویان اع
کرده انــد کــه »دور همــی« را بیشــتر می پســندند و 3۷ 

ــه« را. ــد »خندوان درص
- نازنیــن بیاتــی کــه بــا فیلــم ســینمایی »مــادری« در 
ــد:  ــور دارد، می گوی ــر حض ــم فج ــی وپنجم فیل ــنواره س جش
ــه در  ــی ک ــل نگرانی های ــه دلی ــادی را ب ــنهادات کاری زی پیش
مســیر بازیگــری ام دارم، رد کــرده ام و در ایــن مســیر همچنان 
ــم. ــر می کن ــه پیشــنهادات بازیگــری ام فک ــا ســختگیری ب ب

ــی روی  ــد عاقبت ــی محم ــه کارگردان ــش »لیرشــاه« ب - نمای
صحنــه مــی رود. نمایــش »لیرشــاه« بــا حضــور حســن 
ــه همــراه تعــدادی از بازیگــران  معجونــی و لیلــی رشــیدی ب
ســمندریان  ســالن  در  بهمن مــاه   ۲۴ از  تئاتــر،  جــوان 

ــی رود. ــه م ــه صحن ــهر ب ــاخانه ایرانش تماش
ــی  ــت: پیش بین ــت ۲، گف ــردان گش ــهیلی، کارگ ــعید س - س
می کنــم ســال آینــده ســال بــدی بــرای ســینما باشــد؛ زیــرا 
مــا در ایــن چنــد روز در جشــنواره ســینما ندیدیــم، بلکــه فیلم 
ــاچی  ــرای تماش ــت و ب ــن سینماس ــم عی ــن فیل ــم. ای دیدی

ســاخته شــده اســت.
- »قصــه ندیمــه«، رمــان ضــد آرمانشــهری »مــارگارت 
ــت  ــدر فهرس ــی، در ص ــناس کانادای ــنده سرش ــوود«، نویس ات

پرفروش تریــن آثــار ســایت »آمــازون« قــرار گرفــت.
- ســروش صحــت معتقــد اســت خروجــی مجموعــه 
»لیسانســه ها« از آنچــه فکــر می کردنــد، بهتــر شــده اســت. 
او می گویــد امیــدوار بودنــد مــردم از ایــن مجموعــه اســتقبال 
کننــد؛ امــا ایــن اســتقبال از آنچــه امیــد داشــتند، بیشــتر بوده 

اســت.
- اتســوکو هیروســه، پیانیســت ژاپنــی، کــه بــه دعــوت 
ارکســتر ســمفونیک تهــران بــه ایــران آمــده، می گویــد: 
ــان  ــت؛ ایرانی ــب اس ــش جال ــی برای ــیقی ایران ــودی موس مل

مهربــان  هســتند و غذاهــای خوشــمزه ای دارنــد.
- شــهرام ناظــری پاییــز ســال آینده بــا ارکســتر »فیارمونیک 

کلــن« آلمــان، اجــرای مشــترک خواهد داشــت.
ــا  ــت از 11 ت ــد آبس ــی عب ــه کارگردان ــارض« ب ــم »تم - فیل
پنــج ســانس در ســالن های مختلــف در  18 فوریــه در 
نمایــش  بــه  برلیــن  جشــنواره  دوره  شــصت وهفتمین 

درمی آیــد.
ــت از  ــی اس ــش آن مدت ــه پخ ــش« ک ــابقه »آب و آت - مس
شــبکه نســیم آغــاز شــده، امشــب، چهارشــنبه )۲۰ بهمن مــاه( 
از  یــک گــروه  و  می رســد  خــود  پایانــی  مرحلــه  بــه 
شــرکت کنندگان جایــزه یــک میلیــارد ریالــی آن را تصاحــب 

ــرد. ــد ک خواه

 بررسی کارنامه »حبیب هللا شفیعی« 

در تاالر هنر

کیمیای وطن

 تــاالر هنــر در قالب برنامــه »کارنامه« 
ــت های  ــزاری سلسله نشس ــه برگ ب
ــران  ــاالن و مؤث ــا فع ــینی ب همنش
اقــدام  اصفهــان  کــودک  تئاتــر 
کــرده اســت. چهارمین همنشــینی 
بــا  کارنامــه  برنامــه  زمســتانه 
محوریــت گفت وگــو و بررســی کارنامــه کاری »حبیــب هللا 
ــزار  ــاعت 1۷ برگ ــاه س ــر، 19 بهمن م ــردان تئات ــفیعی«، کارگ ش
می شــود. بررســی کارنامــه کاری احمــد شــاهین فر نیــز در 
ــت  ــه« اس ــای »کارنام ــر برنامه ه ــاه، از دیگ ــخ ۲۶ بهمن م تاری
ــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  ــاالر هن کــه از ســوی ت
ــول  ــه کاری رس ــون کارنام ــد. تاکن ــد ش ــزار خواه ــان برگ اصفه
مســلمی، مهــدی فدایــی و اســدهللا اســدی، از کارگردانــان عرصــه 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ــوی ت ــودک از س ــر ک تئات
ــرای  ــدان ب ــت. عاقمن ــده اس ــی ش ــان بررس ــهرداری اصفه ش
شــرکت در ایــن برنامــه می تواننــد بــه محــل تــاالر هنــر واقــع در 

ــد. ــه کنن ــه مراجع ــدان الل می

 یک فرهنگسرا به مجموعه 

فرهنگسراهای کاشان افزوده می شود

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

ســید محمــد ناظــم رضــوی در حاشــیه بازدیــد از دومیــن 
ــا حضــور در اســتودیوی  نمایشــگاه سراســری کتــاب کاشــان ب
فرهنگــی  برنامه هــای  و  پروژه هــا  بــه  »کاشــانه«  برنامــه 
ــدن  ــگ و تم ــرد: فرهن ــار ک شــهرداری کاشــان پرداخــت و اظه
عنصــر جدانشــدنی از شــهر فرهیخته پــرور کاشــان اســت. ایــن 
شــهر از دیربــاز خاســتگاه اندیشــمندان و عالمــان بزرگــی چــون 
ــه  ــدی، عام ــا قطــب راون ــن جمشــید کاشــی، موالن غیاث الدی
ــه کتاب هــای  ــوده ک ــر ب ــه دیگ فیــض کاشــانی و هــزاران فرزان
ــی  ــوم دین ــوزه عل ــان در ح ــرای جهانی ــمندی ب ــر و ارزش  فاخ
ــه داد:  ــان ادام ــهردار کاش ــته اند. ش ــادگار گذاش ــه ی ــوم ب و نج
در راســتای افزایــش فضاهــای کتابخانــه ای شــهر کاشــان 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــه عموم ــن کتابخان ــه زودی بزرگ تری ب
ــان  ــنتی کاش ــت س ــانی در باف ــی کاش ــت هللا امام ــارکت آی مش
ــای  ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــوی ب ــم رض ــود. ناظ ــداث می ش اح
فرهنگــی شــهرداری کاشــان بیــان کــرد: تــا پایــان امســال یــک 
فرهنگســرا و تــا ســال 9۶ یــک فرهنگســرای دیگــر بــه مجموعه 
فرهنگســراهای کاشــان افــزوده می شــود. همچنیــن در آینــده 
نزدیــک نیــز یــک مجموعــه بــزرگ فرهنگــی و هنــری تکمیــل و 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــار شــهروندان ق در اختی

اخبار کوتاه

جدیــد  محصــول  »پرســتاران«،  تلویزیونــی  مجموعــه 
ــنبه )۲3  ــیما، از ش ــک س ــبکه ی ــریال ش ــم و س ــروه فیل گ
بهمن مــاه( بــه روی آنتــن خواهــد رفــت. فــاز نخســت 
ســریال »پرســتاران« بــه کارگردانــی علیرضــا افخمــی و 
ــده  ــنبه آین ــمت از ش ــمی در ۲۵ قس ــی داود هاش تهیه کنندگ

یــک  »پرســتاران«،  می شــود.  پخــش 
داســتان های  اســت.  اجتماعــی  ملــودرام 
ایــن ســریال در بخــش اورژانــس بیمارســتان 
نورافشــار تهــران اتفــاق می افتــد کــه دارای 
ــای  ــا کاراکتره ــی داســتانی ب ــک خــط اصل ی
ــتاران  ــی آن پرس ــور اصل ــت و مح ــت اس ثاب
ــریال  ــن س ــع ای ــتند. در واق ــکان هس و پزش

ــکی  ــی و پزش ــه درمان ــا جامع ــردم ب ــنایی م ــدف آش ــا ه ب
تولیــد  پرســتاری  حرفــه  دشــواری های  به ویــژه  کشــور 
ــتندات  ــر مس ــی ب ــتان هایی مبتن ــب داس ــه در قال ــده ک ش
ــه افزایــش آگاهی هــای  واقعــی، ضمــن ایجــاد ســرگرمی، ب
عمومــی دربــاره ایــن قشــر زحمتکــش جامعــه کمــک 

ــی ــاز حبیب ــوی، الن ــه رض ــودرزی، عاطف ــه گ ــد. فاطم  می کن
ــا  ــی، فریب ــدی صبای ــی، مه ــیاوش خیراب ــی، س ــدا کیان لین
ــدی ــهرام قائ ــی، ش ــن زندگان ــی، امی ــد عمران ــادری، محم  ن
ــلیمانی  ــین س ــن، حس ــوش صبرک ــی، مه ــر مظلوم میرطاه
ــن  ــهابی در ای ــهنام ش ــف و ش ــم یوس ــری، مری ــان باق ایم
مجموعــه  نقــش کردنــد.  ایفــای  ســریال 
ــرار اســت از شــنبه  ــی »پرســتاران« ق تلویزیون
ــی ســاعت ۲۲  ــر شــب حوال ــا چهارشــنبه ه ت
و 1۵ دقیقــه روی آنتــن بــرود و جمعه هــا هــم 
در همیــن ســاعت خاصــه قســمت های قبلــی 
بازپخــش شــود. ســریال پرســتاران بــه صورت 
همزمــان قصــه زندگــی حرفــه ای و خانوادگــی 
ــا  ــواده دو ســوپروایزر ب چنــد پرســتار را روایــت می کنــد؛ خان
ــه  ــودرزی و عاطف ــه گ ــه فاطم ــاجدی ک ــاد و س ــام پاک نه ن
رضــوی ایفــای نقــش آن هــا را بــه عهــده دارند و ســه پرســتار 
بــه نام هــای ســمیه بــا بــازی لینــدا کیانــی، ســمیرا بــا بــازی 
النــاز حبیبــی و محبوبــه بــا بــازی فریبــا نــادری. شــبکه یــک

»پرستاران« را شنبه 23 بهمن ببینید
 در جشــنواره ســی وپنجم فیلــم فجــر همانند ســال گذشــته 
یــک فیلــم اولــی توانســت نظــر حداکثــری داوران را بــرای 

دریافــت ســیمرغ بلوریــن بــه خــود جلــب کنــد. 
ــودای  ــش س ــزه در بخ ــب جای ــای کس ــام نامزده ــا اع ب
ــتان داغ«  ــم »تابس ــر، فیل ــم فج ــنواره فیل ــیمرغ جش س

در اولیــن تجربــه فیلمســازی کارگــردان 
خــود ابراهیــم ایــرج زاد در 13 رشــته نامــزد 

ــد. ــیمرغ ش ــزه س ــت جای دریاف
ــم  ــن فیل ــته های بهتری ــم در رش ــن فیل  ای
طراحــی  صحنــه،  طراحــی  کارگردانــی، 
ــش  ــش اول زن، نق ــه، نق ــاس، فیلمنام لب
ــرداری ــل زن، فیلمب ــش مکم ــرد، نق  اول م

تدویــن، موســیقی، صداگــذاری و صدابــرداری نامــزد شــده 
اســت. همچنیــن پــس از ایــن فیلــم، »بــدون تاریــخ بدون 
ــته  ــدن در 11 رش ــزد ش ــا نام ــد ب ــد جلیلون ــا«ی وحی امض
رکــورددار دوم نامــزدی اســت. فیلــم »ماجــرای نیمــروز« 
محمدحســین مهدویــان کــه در 9 رشــته کاندیــدا شــده، در 

رتبــه بعــدی بیشــترین نامــزدی جایــزه قــرار دارد و دو فیلم 
ــژاد در 8  »نــگار« رامبــد جــوان و »فــراری« علیرضــا داودن
ــقف دودی«  ــر س ــای »زی ــده اند. فیلم ه ــزد ش ــته نام رش
ــر  ــه ه ــتند ک ــی هس ــر فیلم های ــم، دیگ ــا« ه و »ویایی ه

کــدام در ۶ بخــش نامــزد دریافــت جایــزه هســتند.
ــا ــان نامزده ــه در می ــب توج ــکات جال   از ن

نبــودن اســم تــرالن پروانــه، الناز شاکردوســت 
ــژاد اســت کــه نظــر  ــن زهــرا داودن و همچنی
ــرده  ــب ک ــاد جل ــرج می ــاگران را در ب تماش
ــرای  ــم ماج ــر فیل ــن دو بازیگ ــود. همچنی ب
هــادی  و  عزتــی  جــواد  یعنــی  نیمــروز، 
نقــش  بهتریــن  بخــش  در  حجازی فــر، 
مکمــل مــرد نامــزد شــده اند و شــبنم مقدمــی هــم ماننــد 
ــت  ــای دریاف ــان نامزده ــش در می ــر نام ــال اخی ــد س چن
جایــزه اســت. پرحاشــیه ترین فیلــم جشــنواره، یعنــی 
ــچ بخشــی شایســته دریافــت  ــی« هــم در هی ــل اهل »قات

ــینما ــام س ــد. س ــته نش ــزدی دانس ــزه و نام جای

گواهی حصر وراثت
 آقای علی فیروز با وکالت خانم الهه زندیه به شناسنامه شماره ۷19۴ با ستناد شهادتنامه و گواهی 

فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستی به شماره ۶99/9۵ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 

داشته است که شادروان قربانعلی فیروز به شناسنامه شماره 1۷۷88درتاریخ 9۴/3/1۶درگذشته و 

ورث3ه وی درهنگام درگذشت عبارتند از1- علی فیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه ۷19۴نسبت 

با متوفی فرزند۲- شاهین  فیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 11۵38نسبت با متوفی فرزند3- 

بهروزفیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 93نسبت با متوفی فرزند۴- عادل فیروز فرزند قربانعلی 

شناسنامه  شماره  قربانعلی  فرزند  فیروز  فرزند۵- حسین  متوفی  با  ۷19۲نسبت  شناسنامه  شماره 

۷193نسبت با متوفی فرزند۶- صدیقه فیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 1۲۶نسبت با متوفی 

فرزند۷-ندافیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه ۷83نسبت با متوفی فرزند8- سیما فیروز فرزند 

قربانعلی شماره شناسنامه 1۴1۰نسبت با متوفی فرزند9- منی فیروز فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 

۷191نسبت با متوفی فرزند1۰- کبری سورانی یانچشمه فرزند صدرعلی شماره شناسنامه ۷8۰نسبت 

با متوفی همسراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد گردید.

شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر-آزاد   م الف - ۷31

ابالغیه
پرونده:9۴۰9983۶۴9۰۰۰۶1۶  و 9۵1۰1۰۰3۷۰۰۰۴۴93  شماره  اباغنامه:9۵1۰1۰۰3۷۰۰۰۴۴9۲  شماره 

نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:139۵/11/۰۵  تاریخ  شعبه:9۵۰۲9۷  بایگانی  شماره 

1-جعفر ۲-میاد ۲- نام خانوادگی:1-امیری ۲-یوسفی 3- نام پدر: 1- شکراله ۲- - ۴- نشانی: 

خ  اصفهان  حضور:  محل   11:۰۰ ساعت  یکشنبه   139۵/1۲/۲۲ حضور:  تاریخ  المکان  مجهول  هردو 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۴ اتاق شماره 

۴۵۵ در خصوص شکایت پروانه کاویانی و علی اکبر اسدی قصرچمی علیه شما در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:3۴۲۲۴/ م الف 

منشی شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان اصفهان )1۶ کیفری استان سابق( محسن بهروزی

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۷۶۴/9۵ موضوع علیه عباس موید 

فرزند محمدعلی     و له افشین البندی فرزند بهزاد     در تاریخ 9۵/1۲/1  به منظور فروش1- تعداد 

8۰۰ عدد شمع پژو و ۲- ۲۰۰ عدد واشر سر سینلدر 3-۵ عدد لنت ترمز ۴-گرمکن گازی دست دوم از 

ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگستری فاورجان دفتر اجرای احکام ) اطاق ۲۲9( 

برگزار نماید اموال  موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ1۰8/8۵۰/۰۰۰ ارزیابی 

شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 

را  باالترین قیمت  برنده کسی است که  و  ارزیابی شده شروع  قیمت  از  مزایده  اموال مطلع شوند. 

پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه 

مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

اجرای  احکام دادگستری فاورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۲1۴9۲ دادیاری 1  متهم مجتبی پهلوانی فرزند اکبر به اتهام استعمال 

آئین  قانون  ماده 1۷۴  اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  مامورین مجهول  مواد مخدر موضوع گزارش 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به 

نامبرده گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 

اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور 

یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

دادنامه
کاسه پرونده: 9۵۰913 شماره دادنامه: 1۶۴3 – 9۵۰ – 9۵/9/3۰ مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری 

به نشانی: چهارراه  امیر قاسمیان  توکلی و مسعود مهردادی به شماره ثبت شرکت 181۴۵۷ وکیل: 

پلیس – ابتدای توحید جنوبی – مجتمع تابان – طبقه اول – واحد 1 خواندگان: 1- مرتضی جالی 

عاشق آبادی ۲- اسماعیل شیروانی 3 – فریدون داوری دولت آبادی همگی به نشانی: مجهول المکان 

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

اعتباری  تعاونی  دعوی  در خصوص  اختاف  نماید:رأی شورای حل  رأی می  به صدور  مبادرت  آتی 

ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی به شماره ثبت شرکت 

181۴۵۷ با وکالت امیر قاسمیان به طرفیت 1- مرتضی جالی عاشق آبادی ۲- اسماعیل شیروانی 

3 – فریدون داوری دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال قسمتی از یک فقره وجه 

چک به شماره 9۶8۵۲۰ به عهده بانک ملی 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 

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

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 198 ، ۵1۵ ، ۵19 و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

۲/۶3۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 

از تاریخ سررسید چک موصوف )9۴/۷/۲3( 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: 3۴9۷۰/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقایان 1- رحمان گل محمدی فرزند محمدتقی ۲- محمد سعادتی نژاد فرزند حسن در پرونده شماره 

اتهام هر ۲ مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این  9۵۰۵۷۶ ب 1۶ این شعبه به 

وسیله بر اساس ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید.در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 

و اظهار نظر می شود. 

شماره: 33۷9۰/م الف بازپرس شعبه1۶ دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   9۵۰998۰3۶۲3۰1۰9۴ پرونده:  شماره   9۵1۰۴۶۰3۶۲3۰۰۰۰۶ درخواست:  شماره 

دادسرا  این  طرف  از  فروزنده  عباس  آقای  اینکه  به  نظر  تنظیم: 139۵/11/3  تاریخ   9۵111۲ شعبه: 

در پرونده کاسه 9۵111۲ د ۴ تحت تعقیب است و اباغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 

اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 

نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره: 3۴۲38/م الف شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 9۵1۰۴۶۰3۶۲3۰۰۰۰۵ شماره پرونده: 9۵۰998۰3۶۲3۰۰9۴9 شماره بایگانی شعبه: 

9۵۰9۶۴ تاریخ تنظیم: 139۵/11/3 نظر به اینکه آقای امین مختاری فرزند عبدالرحیم از طرف این 

دادسرا در پرونده کاسه 9۵۰9۶۴ د ۴ تحت تعقیب است و اباغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن 

محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 

به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره: 3۴۲3۷/م الف شعبه ۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  93۰998۰3۵1۰۰۰۵۴۷شماره  پرونده:  شماره   9۵1۰۴۲۰3۵1۰۰۰۴93 اجرائیه:  شماره 

93۰۶1۵ تاریخ تنظیم: 139۵/1۰/۲۶ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک قوامین به شماره ثبت 

39۷9۵۷ به مدیریت آقای سید محمد حسینی  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: اصفهان – خ 

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

محکوم علیهم ردیف 1- نام: مجتبی    نام خانوادگی : اله یاری نام پدر:عزیز   نشانی: مجهول المکان 

۲- نام: مصطفی    نام خانوادگی : خسرویان نام پدر:امید علی   نشانی: مجهول المکان 3- نام: 

محسن    نام خانوادگی : اله یاری نام پدر:کرم علی نشانی: اصفهان بلوار کشاورز اتوبان ذوب آهن 

کرسگان ۴- نام: فهیمه    نام خانوادگی : خسرویان نام پدر:امید علی   نشانی: اصفهان خ کشاورزی 

کوچه زارع مجتمع ونوس مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : آرزو 

نام خانوادگی : لطفی فتح آبادی نام پدر : سیف اله  نشانی : فاورجان- خ میثم ساختمان زاینده 

رود نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک قوامین به شماره ثبت 39۷9۵۷ به مدیریت 

به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  محمد حسینی   سید  آقای 

شماره 9۵1۰۰9۰3۵1۰۰3۶۵8 و شماره دادنامه مربوطه 93۰99۷۰3۵1۰۰۲۰91 محکوم علیها محکومند 

به پرداخت تضامنی مبلغ سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ده میلیون 

و ششصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ نه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال  بابت 

حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه با ماخذ ۲۶/۵ درصد 

از تاریخ 1 تقدیم دادخواست 1393/۰۶/۰1 لغایت اجرای حکم)بر اساس نرخ مندرج در قرارداد( در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمن اجرای احکام مکلف به رعایت 

تبصره ۲ ماده 3۰۶ ق ا د م می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 

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

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

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

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

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

فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 

می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام 

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

3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵

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

۶- چنانچه  به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. 

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

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

محکومیت مالی 139۴( 

شماره: 3۴۲۲9/ م الف  مدیر دفتر شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: روح اله        نام خانوادگی: اسماعیل زاده  نام پدر: - نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید    نام خانوادگی: یاوری دارانی نام پدر:محمد 

تقی نشانی محل اقامت: اصفهان-خ پروین- خ معراج ابتدای خیابان سپیده کاشانی جنب مادی 

تاریخ 9۵/۷/۲8  حوزه ۵3  به:به موجب رای شماره ۴۵۴    انبار مواد غذایی محکوم  سمت چپ 

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

پرداخت مبلغ 1۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 39۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 1۲۰/۰۰۰ ریال 

بابت نشر آگهی و خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 9۴/۴/۴ تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره: 3۴۲۶1/ م الف

 دفتر شعبه ۵3 حقوقی  مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

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

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:منصور    نام خانوادگی: اعلمی فر نام پدر:-  نشانی محل 

به:به موجب رای  ایمان پاک 13۵محکوم  بیرونی( کوی  اقامت: اصفهان-خ جابر شرقی)ابوریحان 

شماره 839   تاریخ 9۵/۵/3 حوزه 3۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 3۴/۴8۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته)یک فقره 

و  دادرسی  هزینه  بابت  1/۲3۵/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  و  مورخ ۷9/۴/9(  به شماره ۴8۶۰98  چک 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۷9/۴/9 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان با احتساب 

پرداخت نیم عشر دولتی)حق الوکاله وکیل فوت نموده است(ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

نماید.

شماره: 3۴۲۷۶/ م الف دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرحناز آقا طهرانی دارای شناسنامه شماره ۴۶89۲  به شرح دادخواست به کاسه ۶۰۷۰/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس آقا طهرانی 

بشناسنامه 338  در تاریخ 9۴/۶/۵   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- رسول آقا طهرانی - ش ش 1۲1۴ فرزند ۲- علیرضا آقا طهرانی - ش ش 

33۲8  فرزند  3- محمد آقا طهرانی - ش ش ۲۲3۲  فرزند ۴- زهرا آقا طهرانی - ش ش 1۶19-  

فرزند  ۵- فرحناز آقا طهرانی - ش ش ۴۶89۲ فرزند  ۶- فهیمه آقا طهرانی - ش ش 3۰3 فرزند  

۷-ملیحه خمسه عشری ش ش ۶۰  همسر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

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

 شد. 

شماره : 3۵۰1۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول طباطبائی دارای شناسنامه شماره 1۰۵۰  به شرح دادخواست به کاسه ۶۰3۵/9۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا عبداله طباطبائی 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 9۵/8/13    بشناسنامه ۷  در 

تقی  محمد   -۲ فرزند   ۲1۵ ش  ش   - طباطبائی  محمد کاظم  سید   -1 به  است  منحصر  مرحوم 

بتول  فرزند ۴-  طباطبائی - ش ش ۴۵۷۶۲   احمد  فرزند  3-  طباطبائی - ش ش ۴۲9۷3  

طباطبائی - ش ش 1۰۵۰-  فرزند  ۵- فاطمه طباطبائی - ش ش ۲۶۲3 فرزند  ۶- فخرالسادات 

طباطبائی - ش ش 9۷۶ فرزند  ۷-رقیه بیگم طباطبائی ش ش ۷  همسر     اینک با انجام تشریفات 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۵۰11/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  داوودی  مهران  سید  خواهان    9۵1۰۵1 پرونده کاسه  خصوص  در 

مورخ    ........ روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  دستجردی   دائی  پور  اشرف  طرفیت  به 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده  تعیین   9/3۰ ساعت   9۵/1۲/۲۴

منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

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

در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  مجتمع 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی   اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم   صورت 

 شد.

شماره: 3۴9۴۲/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵1۰۷۰  خواهان علی اکبر حبیبی دره ساری با وکالت آقای عبداله رنجکش 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت شهرزاد حاجی کردانی مبارزاده  تقدیم نموده و وقت 

باعنایت به  مجهول   . ........  مورخ 9۵/1۲/۲۴ ساعت 11  تعیین گردیده است  رسیدگی برای روز 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

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

چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

اتخاذ خواهد تلقی شده  و تصمیم مقتضی  قانونی   اباغ   در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

 شد.

شماره: 3۴9۴8/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۴۶/9۵   خواهان احمد صابریان مدیر عامل قرض الحسنه حضرت محمد 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام مطلق خسارات  به طرفیت نگهدار رئیسی  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 9۵/1۲/۲۵  ساعت ۵ عصر تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  ۲ شورای حل  آتشگاه- مجتمع شماره  خیابان 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 338۲3/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

نگاهی به فیلم »دعوتنامه« ساخته مهرداد فرید

فیلمسازی به سبک کلید اسرار

»تابستان داغ«، یخ جشنواره را آب کرد
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 رکابزن طالیی ایران:
برای طال خیلی تالش کرده بودم 

ــران  ــی ای ــوان طالی ــزن ج رکاب
ــکرچ  ــالی اس ــدال ط ــت: م گف
مســابقه  بــرای  را  انگیــزه ام 
ــه  ــرده و البت ــتر ک ــرم بیش دیگ
انتظــار کســب ایــن مــدال را 

هم داشتم. 
امیرحســین جمشــیدیان دربــاره 
ــرد:  ــان ک ــیا بی ــان آس ــکرچ جوان ــالی اس ــدال ط ــب م کس
ــن  ــه در ای ــتم ک ــارش را داش ــودم و انتظ ــرده ب ــی کار ک خیل
مــاده مــدال طــال بگیــرم. مــن یــک مســابقه در رشــته 
اومنیــوم هــم دارم کــه امیــدوارم در آن نیــز مــدال طــال کســب 

ــم.  کن
ــتم.  ــادی داش ــان زی ــت: رقیب ــود گف ــان خ ــاره حریف او درب
یــک رکابــزن ژاپــن مــدال قهرمانــی جهــان داشــت. رکابــزن 
هنک کنــگ ســال گذشــته نقــره گرفتــه بــود و رکابــزن 
ــم  ــان هفت ــی جه ــوم قهرمان ــاده اومنی ــم در م ــتان ه قزاقس
ــا توانســتم  ــا آن ه ــت ب ــا خــدا راشــکر در رقاب ــود؛ ام شــده ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــران در پاس ــوان ای ــزن ج ــرم. رکاب ــی بگی پیش
 پرســش کــه آیــا فریادهــای هم تیمی هــای خــود را می شــنید
ــت  ــت اس ــرژی مثب ــد ان ــا مانن ــن فریاده ــه؛ ای ــت: بل  گف
ــن مــدال طــال  ــاره اینکــه ای ــد. او درب و بســیار کمــک می کن
چقــدر بــه افزایــش انگیــزه اش بــرای مــاده اومنیــوم کمــک 
ــا  ــت؛ ام ــختی اس ــاده س ــوم م ــرد: اومنی ــد ک ــد، تاکی می کن
ــه امیــد  ــا ب انگیــزه ام بیشــتر شــده و برنامه ریــزی کــرده ام ت

خــدا در آن نیــز مــدال طــال بگیــرم. ایســنا

مهاجم 202 سانتیمتری در سایپا
مهاجــم ســابق اوساســونا طــی توافقــی بــا مســئوالن ســایپا 

قــراردادش را بــا ایــن تیــم بــه امضــا رســاند. 
بوگــدان میلیــچ، مهاجــم 202 ســانتیمتری مونته نگرویــی 
ــا  ــراردادش را ب ــید و ق ــق رس ــه تواف ــایپا ب ــئوالن س ــا مس ب
ــل  ــه فص ــم ک ــن مهاج ــاند. ای ــا رس ــه امض ــان ب نارنجی پوش
گذشــته را در لیــگ مالــزی و تیــم ترنگانــو پشــت ســر 
گذاشــت، در فصــل 2015-16 در اوساســونا حضــور یافتــه 
ــازی بــرای ایــن تیــم، فرصتــی بــرای گلزنــی بــه  بــود و در ب

ــاورد. ــت نی دس
 ایــن مهاجــم کــه البتــه از نظــر آمــار گلزنــی ســابقه مناســبی 
از خــود بــه جــا نگذاشــته، توانســته نظــر مســئوالن ســایپا را 
بــه خــود جلــب کنــد و بایــد دیــد در لیــگ برتــر ایــران قــادر 
ــا  ــود ی ــد ب ــان خواه ــب نارنجی پوش ــش در ترکی ــه درخش ب
خیــر؛ او در اولیــن حضــورش در ایــران بــا توجــه بــه قامــت 
ــه پیتــر کــراچ مشــهور شــده و از ایــن نظــر مــورد  بلنــدش ب

توجــه قــرار گرفتــه اســت. گل

 روس ها بدون ستاره در جام جهانی کشتی
رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی 
 29 و   28 روزهــای   2017 آزاد 
بهمـن مـــاه در ســـالن امـــام 
خمینــی)ره( شــهر کرمانشــاه 
برگــزار می شــود کــه روســیه 
المپیکــی   بــدون ملی پوشــان 
ــه  ــن ب ــان جــام یاریگی و قهرمان
ــان  ــا قهرمان ــاال روس ه ــد. احتم ــد آم ــن مســابقات خواه ای
مســابقات  بــرای  را  المپیکی هایشــان  و  یاریگیــن  جــام 
قهرمانــی اروپــا کنــار گذاشــته اند و بــا تیــم دوم خــود در جــام 
ــد کــه  ــد آمــد؛ هــر چن ــدان خواهن ــه می ــی کرمانشــاه ب جهان
ــر بیشــتر  ــه ب ــی غلب ــز توانای ــا ســوم روســیه نی ــم دوم ی تی

تیم های جهان را دارد. 
گفتنــی اســت در گــروه A ایــن رقابت هــا، تیم هــای روســیه 
ــای  ــروه B، تیم ه ــتان و در گ ــکا و گرجس ــان، آمری آذربایج
ایــران، ترکیــه، هنــد و مغولســتان قــرار دارنــد. خبــر ورزشــی

 بائرمن و مشحون 

کارگردانان بزرگ ترین ابهام سال
ــی  ــن آلمان ــوکه کننده درک بائرم ــری ش ــته در خب ــاه گذش م
ــدون  ــت و ب ــودش پیوس ــور خ ــگاهی در کش ــی باش ــه تیم ب
هماهنگــی بــا فدراســیون ایــران، قــراردادی جدیــد امضــا کــرد 

تــا فســخ اتومــات صــورت گیــرد. 
فدراســیون بســکتبال بــا محکــوم کــردن ایــن حرکــت از ایــن 
ــا  ــرد؛ ام ــکایت ک ــی ش ــیون جهان ــه کنفدراس ــی ب ــرد آلمان م
ــه  ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــرده اس ــب ک ــدام تعج ــن اق ــن از ای بائرم
بنــدی از قــرارداد خــود اشــاره می کنــد کــه اختیــار تــام بــرای 

ــخ دارد.  فس
او در برنامــه ای تلوزیونــی گفتــه اســت: »قــرارداد مــن کامــال 
حقوقــی و بــدون مشــکل بــود و نقصــی نداشــت. در آن 
ــه  ــت ک ــر وق ــه می توانســتم ه ــدی وجــود داشــت ک ــز بن نی
خواســتم، قــرارداد را فســخ کنــم. وقتــی شــنیدم کــه از مــن 

ــردم.« شــکایت شــده، تعجــب ک
امــا محمــود مشــحون، رئیــس فدراســیون بســکتبال موضعی 
ــد  ــدرت می گوی ــا ق ــه ب ــوری ک ــه ط ــاوت دارد؛ ب ــال متف کام
ــه  ــورت گرفت ــتباهی ص ــای او، اش ــه صحبت ه ــه در ترجم ک
ــاوت نســبت  ــال متف ــی کام ــار نظرات اســت. مشــحون در اظه
ــد چنیــن کاری  ــر چــه اســاس بای ــد: »ب ــه بائرمــن می گوی ب
می کردیــم و دســت مربــی را تــا ایــن حــد بــاز می گذاشــتیم 

کــه هــر زمــان خواســت بــرود؟ 
 مگــر می شــود قــراردادی آن هــم 4 ســاله امضــا کــرد 
امــا ایــن اختیــار را بــه طــرف مقابــل بدهیــم کــه هــر زمــان 
خواســت بــرود؟ اصــال ایــن موضــوع بــا عقــل و منطــق جــور 
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قبــول نکــردن اشــتباهات کم کــم بــه یــک فرهنــگ 
همه گیــر در بیــن مدیــران ایرانــی تبدیــل می شــود. 
ــدارد  ــچ مقصــری ن ــد پالســکو هی ــی فاجعــه ای مانن وقت
ــم  ــی ه ــد، خیل ــی نمی کن ــم عذرخواه ــی ه ــچ کس و هی
ــت  ــال باب ــی فوتب ــران غیرفوتبال ــد داشــت مدی ــد امی نبای
اشــتباهات مضحــک و دور از ذهنشــان عذرخواهــی کننــد. 
ــی  ــران فوتبال ــه مدی ــت ک ــرا اینجاس ــب ماج ــه جال نکت
برخــالف مدیــران سیاســی، ابتــکارات جالبــی هــم بــرای 
دور کــردن افــکار عمومــی از خــود دارنــد و بــا قــرار 
ــی شــدن  ــا مخف ــل فدراســیون ی ــواداران در مقاب دادن ه
ــکل  ــر ش ــه ه ــد ب ــعی می کنن ــانه ها، س ــترس رس از دس

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــی خ شــده صندل
    مورد عجیب تراکتور

ــتباهات  ــه اش ــود هم ــا وج ــور ب ــب تراکت ــورد عجی در م
فدراســیون فوتبــال کــه تقریبــا دیگــر عــادی شــده، 
مدیــران تراکتــور ایــن واقعیــت را بــه هــواداران نمی گوینــد 
کــه در مــوارد این چنینــی همــواره باشــگاه، مســئول اســت 
ــه فدراســیون.  و فیفــا باشــگاه را جریمــه خواهــد کــرد، ن
بــر اســاس قوانیــن جدیــد یکــی، دو ســالی اســت 
کــه فیفــا مســتقیم بــا باشــگاه ها مکاتبــه می کنــد 
 و تنهــا فدراســیون فوتبــال را بــه هنــگام صــدور رأی 

و در ادامه برای اجرا به شهادت می گیرد. 
حتــی در آیین نامه هــای داخلــی بــه باشــگاه ها گفتــه 
ــا  ــروم ب ــن مح ــه بازیک ــازی دادن ب ــئولیت ب ــده مس ش

باشگاه هاســت و اگــر باشــگاهی از بازیکــن محــروم 
ــن  ــود، ای ــع نش ــال مان ــیون فوتب ــد و فدراس ــتفاده کن اس
باشــگاه اســت کــه ضربــه می خــورد. پیش تــر دیــده 
بودیــد ســپاهان بــه دلیــل اســتفاده از بازیکــن محــروم، 

رحمــان احمــدی، از لیــگ قهرمانــان آســیا کنــار گذاشــته 
شــد. یــا تیــم ملــی امیــد کــه در بــازی بــا عــراق از کمــال 
ــد.  ــذف ش ــرد و ح ــتفاده ک ــاره اس ــای دو اخط کامیانی نی
تراکتورســازی بــا توجــه بــه نامــه محرومیتــی که از ســوی 

فیفــا دریافــت کــرده بــود، حتــی بایــد پیشــقدم می شــد 
و نامــه دکتــر علیرضــا اســدی بــه ســازمان لیــگ برتــر را 
نقــض می کــرد؛ چــون از محرومیــت خــود خبــر داشــت 
ــه  ــال ب ــیون فوتب ــار فدراس ــن رفت ــه ای ــت ک و می دانس
ــی و خطــای بزرگــی اســت.  ــه عمــد غیرقانون ــا ب ســهو ی
ــم  ــا عل ــاه تراکتورســازی نابخشــودنی اســت؛ چــون ب گن
بــه محرومیــت صــورت گرفتــه؛ ایــن صــورت مســئله بــه 
ســادگی پــاک نمی شــود و بهانه هــای توجیهــی هــم 

ــاز نخواهــد کــرد. گــره ای را ب
    بازنده های بزرگ

ــن  ــه بازیک ــدان س ــن می ــزرگ ای ــای ب ــاید بازنده ه ش
بی گنــاه تراکتــور باشــند کــه باید تــاوان اشــتباهات مدیران 
ــد عالیشــاه  ــی، امی ــد؛ احمــد نوراله ــق را پــس بدهن  ناالی
ــازی  ــه تراکتورس ــور ک ــن تص ــا ای ــک زاده ب ــم بی و هاش
ــن  ــه ای ــه اســتفاده از پنجــره زمســتانی اســت، ب ــادر ب ق
ــن شــرایط هــم فکــر  ــا در بدتری ــم پیوســتند و طبیعت تی
نمی کردنــد ایــن باشــگاه بــا علــم بــه محرومیــت دســت 

ــد.  ــد بزن ــان جدی ــه جــذب بازیکن ب
ــال ایــران وقــوع هــر اتفاقــی محتمــل  ــه ظاهــر در فوتب ب
بــه نظــر می رســد. اگــر امیــد عالیشــاه، احمــد نورالهــی و 
هاشــم بیــک زاده بــر اســاس اشــتباه مشــترک فدراســیون 
فوتبــال و باشــگاه تراکتورســازی تــا مردادمــاه ســال 
ــازی نداشــته باشــند، دوری 8 ماهــه ای از  ــده حــق ب آین
فوتبــال و شــرایط مســابقه خواهنــد داشــت و ایــن ضربــه 
جبران ناپذیــری را بــه ایــن ســه بازیکــن می زنــد. آن هــم 

ــای گناهــی کــه اصــال مرتکــب نشــده اند. ــه به ب

کیمیای وطن بررسی کرد:

گناه نابخشودنی مدیران تراکتورسازی

ــه  ــس از ب ــپاهان، پ ــم س ــرمربی تی ــی، س ــدهللا ویس عب
خدمــت گرفتــن چپــاروف معتقــد بــود کــه تیمــش 
ــاز دارد.  ــت نی ــه تقوی ــی ب ــاز تدافع ــه در ف ــش از حمل بی
ــگ شــانزدهم  ــه بیســتم لی ــان هفت ــم ســپاهان در پای تی
ــم  ــه پنج ــت در رتب ــای و 6 شکس ــروزی، 7 تس ــا 7 پی ب

ــار  ــه اســت. آن هــا 25 ب ــرار گرفت جــدول ق
گلزنــی کرده انــد کــه ایــن آمــار، ســپاهان را 
ــور  ــا 29 گل و همین ط ــتقالل ب ــس از اس پ
بــا 28 گل  تراکتورســازی و پرســپولیس 
ــد  ــه قدرتمن ــط حمل ــن خ ــه چهارمی در رتب
ــدر  ــر چق ــا ه ــد؛ ام ــرار می ده ــا ق رقابت ه
تیــم ســپاهان در فــاز هجومــی، خــود را بــه 

مدعیــان قهرمانــی نزدیــک کــرده، در فــاز تدافعــی عکــس 
ــدهللا ویســی کــه ســال  ــن موضــوع رخ داده اســت. عب ای
گذشــته در پایــان رقابت هــا همــراه بــا اســتقالل خوزســتان 
موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد، فقــط 14 بــار دروازه 
ــم ســپاهان  ــه در تی ــی ک ــد؛ در حال تیمــش را بازشــده دی

ایــن مربــی تــا پایــان هفتــه بیســتم، 23 مرتبــه از حریفان 
خــود گل دریافــت کــرده تــا از ایــن حیــث در میــان 6 تیــم 
انتهایــی جــدول جــای داشــته باشــد. اگرچــه تیــم عبــدهللا 
ــت داشــت؛  ــه تقوی ــاز ب ــز نی ــی نی ویســی در خــط تهاجم
امــا ویســی معتقــد اســت کــه افزایــش کیفیــت ایــن تیــم 
ــه  ــط حمل ــه خ ــبت ب ــی نس ــط دفاع در خ
ارجحیــت دارد. گزینه هایــی مثــل آندرانیــک 
ــی  ــد طیب ــه چشــمی، محم ــان، روزب تیموری
ــا  ــتانی ب ــره تابس ــری در پنج ــید باق و فرش
توجــه بــه توانایی هــای تدافعــی آن هــا بــرای 
پیوســتن بــه ســپاهان مطــرح شــدند کــه در 
ــه چشــمی شــرایط  ــا روزب حــال حاضــر تنه
ــیدجالل  ــه س ــم را دارد. البت ــن تی ــه ای ــدن ب ــه ش اضاف
عبــدی نیــز در پســت دفــاع راســت بــه ایــن تیــم اضافــه 
شــد؛ امــا بــا گذشــت 5 هفتــه از دیدارهــای دور برگشــت 
ایــن بازیکــن هنــوز نتوانســته نمایش هــای ســال گذشــته 

ــد. ورزش 3 ــرار کن خــود را تک

خط دفاعی سپاهان نیاز به ترمیم دارد
ــی  ــد: دارب ــپولیس می گوی ــال پرس ــم فوتب پیشکســوت تی
بــازی کامــال متفاوتــی اســت. فرشــاد پیــوس دربــاره 
پیــروزی پرســپولیس مقابــل تراکتورســازی تبریــز گفــت: 
ــا  ــم واقع ــن تی ــوت ای ــوادار و پیشکس ــک ه ــوان ی ــه عن ب
ــدر  ــاز در ص ــالف 9 امتی ــا اخت ــان ب ــه تیمم ــحالم ک خوش

جــدول قــرار دارد. ایــن پرســپولیس پــس از 
ــاالی  ــی را ب ــام قهرمان ــد ج ــال ها می توان س
ــه  ــودم ک ــری ب ــن نف ــن اولی ــرد. م ــر بب س
ــانس  ــپولیس ش ــم پرس ــدا گفت ــان ابت هم
ــان باشــد  ــر خاطرت ــی اســت. اگ اول قهرمان
همــان فصــل قبــل هــم از برانکــو و تیمــش 
 حمایــت می کــردم؛ شــرایط کنونــی تیــم 

و پیروزی هایــش مقابــل حریفــان، بــه خاطــر بــذری اســت 
کــه ســال قبــل برانکــو کاشــته و االن برداشــت می کنــد. 

وی همچنیــن دربــاره دیــدار پرســپولیس مقابــل اســتقالل 
گفــت: بــه هــر حــال داربــی بــرای هــواداران پرســپولیس 
فوق العــاده مهــم اســت. در همیــن لحظــه بازیکنــان و کادر 

ــر تراکتورســازی را فرامــوش  فنــی تیــم بایــد پیــروزی براب
ــت  ــد. درس ــر کنن ــتقالل فک ــل اس ــازی مقاب ــه ب ــرده و ب ک
ــگ  ــپولیس در لی ــت پرس ــا وضعی ــن روزه ــه ای ــت ک اس
ــوده  بســیار خــوب اســت، امــا داربــی همیشــه متفــاوت ب
ــم از  ــه کم ک ــت ک ــناکی اس ــم ترس ــتقالل، تی ــت. اس اس
ــمت  ــه س ــرده و ب ــود ک ــدول صع ــای ج انته
ــر  ــن فک ــد. م ــت می کن ــدول حرک ــدر ج ص
می کنــم پرســپولیس بایــد از ایــن تیــم 
دســت کم  را  اســتقالل  نبایــد  و  بترســد 
بگیــرد؛ البتــه برانکــو بــه عنــوان یــک مربــی 
بین المللــی، تجربــه کافــی را در داربی هــا دارد 
ــد.  ــدار را می دان ــن دی ــت ای ــا اهمی و مطمئن
مــن امیــدوارم تیــم مــا همان گونــه کــه مقابــل تراکتورســازی 
نتیجــه خوبــی گرفــت، مقابــل اســتقالل هــم بــه پیــروزی 
ــش را در  ــد خوب ــپولیس رون ــدوارم پرس ــن امی ــد. م برس
آســیا ادامــه دهــد؛ امــا برانکــو بایــد هــر چــه زودتــر تیمش 

را بــا جــذب یکــی دو بازیکــن تقویــت کنــد. نــود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1042/95 خواهان بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخالصی و با وکالت 

آقای رسول ذوالفقاری دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت آقایان صالح یحیی نیسی و مجید 

کرمال چعب  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/24 ساعت  15:30 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 

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

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

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23 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: 30832/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهروز صادقی دارای شناسنامه شماره 2676  به شرح دادخواست به کالسه 6077/95 از این 

مراد صادقی  داده که شادروان خدا  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

هاردنگی بشناسنامه 1  در تاریخ 95/1/21    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- بهرام صادقی - ش ش 46584 فرزند 2- بابک  صادقی هاردنگی - 

ش ش 35  فرزند  3- بهروز  صادقی هاردنگی - ش ش 2676  فرزند  4- فاطمه  صادقی - ش 

ش 424  فرزند  5- الله  صادقی هاردنگی - ش ش 1  فرزند  6- لیلی  صادقی هاردنگی - ش 

ش 9  فرزند  7-کتایون قربانی ش ش 1  همسر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

صادر خواهد شد. 

شماره : 35012/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 6086/95  به شرح دادخواست  قانعیان دارای شناسنامه شماره 45   آقای حسن 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قانعیان سبدانی 

بشناسنامه 871  در تاریخ 95/10/14    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- حسن قانعیان سبدانی - ش ش 45 فرزند 2- رضا قانعیان سبدانی - 

ش ش 352  فرزند  3- جمیله قانعیان سبدانی - ش ش 1374  فرزند  4- زهرا قانعیان سبدانی 

- ش ش 21  فرزند  5- بتول قانعیان سبدانی - ش ش 1573  فرزند  6- مریم قانعیان - ش ش 

3050  فرزند  7-صدیقه میر محمد حسینی اصفهانی ش ش 15  همسر     اینک با انجام تشریفات 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 35013/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عصمت خلیلیان گورتانی دارای شناسنامه شماره 46  به شرح دادخواست به کالسه 6095/95 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت پناهی 

گورتانی بشناسنامه 1255  در تاریخ 86/7/21    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی خلیلیان گورتانی - ش ش 14 فرزند 2- عصمت 

خلیلیان گورتانی - ش ش 46  فرزند  3- عفت خلیلیان گورتانی - ش ش 13  فرزند  4- مهری 

خلیلیان گورتانی - ش ش 1392  فرزند  5- فاطمه خلیلیان گورتانی - ش ش 23   فرزند  اینک با 

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

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 35014/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم حسن نژاد دارای شناسنامه شماره 61  به شرح دادخواست به کالسه 6066/95 از این 

نژاد  احمد حسن  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

بشناسنامه 56  در تاریخ 95/6/21    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- ابراهیم حسن نژاد - ش ش 61 فرزند 2- مرتضی حسن نژاد - ش ش 

17025 فرزند  3- زهرا حسن نژاد - ش ش 18841  فرزند  4- اقدس حسن نژاد - ش ش 103  

فرزند  5- صدیقه فیاض دستگردی - ش ش 15490    همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 35016/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا بهرامپور دارای شناسنامه شماره 830  به شرح دادخواست به کالسه 6072/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد بهرام پور چم چنگی 

بشناسنامه 1  در تاریخ 95/9/10    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- منصور بهرام پور چم چنگی - ش ش 263 فرزند 2- رضا بهرام پور چم چنگی 

- ش ش 830  فرزند  3- آرزو بهرام پور چم چنگی - ش ش 1810049296  فرزند  4- شهین 

بهرام پور چم چنگی - ش ش 50274  فرزند  5- ربابه پاپیر - ش ش 270    همسر  اینک با 

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

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 35017/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی مزایده 
شعبه 11 اجرای احکام حقوقی در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950322 ج/12 له آقای محمد 

مبلغ  مطالبه  بخواسته  طاهریان  محمد  علیه  و  شاتوری  قدرتی  حمید  آقای  وکالت  با  علیپور  علی 

906/515/111 ریال بابت اصل خواسته و خسارات وارده و مبلغ 45/325/755 ریال بابت حق االجرا ، 

جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 95/12/4 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در )اصفهان 

، خیابان نیکبخت ، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان ، جنب بیمه 

پارسیان ، مجتمع اجرای احکام حقوقی شعبه 11، طبقه سوم ( برگزار نماید.مشخصات و مورد مزایده :

میزان یکصد متر مربع یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 2248/2135 بخش 6 اصفهان واقع 

، اراضی غرب ، سایت جانبازان ، جنب پمپ گاز ، قطعه 379 که طی قرار داد شماره  در بهارستان 

90/937/ص مورخ 90/2/8 کل آن 200 متر مربع می باشد که بالسویه به نام پریوش رضائی مارنانی 

وآقای محمد طاهریان اصفهانی می باشد و باتوجه به مراتب فوق و موقعیت محل و نوع کاربری و 

سایر عوامل موثر در تعیین قیمت و ابعاد زمین ارزش کل پالک فوق 1/100/000/000 ریال ارزیابی و 

نصف آن 550/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نظریه مصون از اعتراض 

طرفین باقی مانده است. )کاربرد آن مسکونی است (. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 

مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فی المجلس در 

جلسه مزایده شرکت نمایند . باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. 

شماره :34996/م الف دادورز شعبه 11 اجرای احکام حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/05/28  تاریخ  دادنامه:9509973653300722  شماره 

پرونده:9409983653301120 شماره بایگانی شعبه :941146 خواهان:آقای علی غفوری قهدریجانی 

فرزند عباس به نشانی قهدریجان خ منتظری – روبروی پمپ گازدامداری غفوری خوانده :آقای رسول 

نصری فرزند اصغر به نشانی اصفهان – خ میرزاطاهر ک ابراهیمی پ1 خواسته ها :1. مطالبه خسارات 

دادرسی 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاهدعوی علی غفوری 

قهدریجانی فرزند عباس بطرفیت رسول نصری فرزند اصغر بخواسته مطالبه مبلغ 307/000/000 ریال 

وجه پنج فقره چک به شماره های منعکس در پرونده عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 

قانونی – باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 

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

خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت 

است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 

تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به ان حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل 

خواسته و 9/500/000 ریال از باب تسبیب بابت مجموع خسارات دادرسی و  هم چنین خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 

عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد./ 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان – امید حفیظی  

گواهی  حصروراثت
آقای فیض اله کاظمی ونهری  بشناسنامه شماره 3 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  بشماره 95/1539تقدیم  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان حسن کاظمی ونهری        بشناسنامه شماره 110025425در تاریخ 1395/9/6در گذشته و 

ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- فیض اله کاظمی ونهری فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 

3 نسبت با متوفی پدر 2- اعظم کاظمی ونهری فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفی 

مادر    پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9409970351301210 تاریخ تنظیم: 1394/7/25 شماره پرونده: 9409980351300396 

شماره بایگانی شعبه: 940409  پرونده کالسه: 9409980351300396 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

فرزند  آقاسی  احمد  آقای  خواهان:   9409970351301210 شماره:  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

قدم به نشانی: اصفهان – خ کاشانی – روبروی جامی – کوچه نادری – بن بست بنفشه – پالک 10 

خوانده: آقای فرهاد قنبری فرزند حفیظ هللا به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 

دادرسی 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه وجه چک خواهان: آقای احمد آقاسی فرزند قدم 

به نشانی: اصفهان – خ کاشانی – روبروی جامی – کوچه نادری – بن بست بنفشه دادگاه با مالحظه 

مجموع محتویات پرونده کفایت تحقیقات و ختم بررسی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید:رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای احمد آقاسی فرزند قدم به طرفیت آقای 

بابت یک فقره چک  اله و به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال  فرهاد قنبری فرزند حفیظ 

به شماره 10816 مورخ 1394/1/25 از حساب جاری شماره 3058001017/03 عهده بانک سپه و نیز 

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه چک و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده وجود اصل 

چک و گواهی عدم پرداخت وجه آن در ید خواهان که مصون از ادعای جعل تخدیش سرقت و خیانت 

در امانت کالهبرداری و ... می باشد و نظربه عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی 

ارائه دفاع از سوی خوانده دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد  و عدم 

ماده 313 قانون تجارت و نیز مواد 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز 

پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم وفق 

جدول شاخص سالیانه نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و نیز پرداخت هزینه دادرسی وفق 

تعرفه مصوب در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد./ژ 

شماره: 34907/ م الف 

دادرس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سیدمهدی موسوی خوانساری

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980359600461شماره  پرونده:  9510100354206650شماره  ابالغنامه:  شماره 

951354 تاریخ تنظیم: 1395/11/02 خواهان / شاکی علیرضا قره خانی و علی اکبری  دادخواستی 

در  مشارکت  خواسته  به  جعفری  ابوالفضل  و  ابدال  فرها  و  نوروزی  علیرضا  متهمین  طرفیت  به 

سرقت و جعل عنوان مامور دولت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

در  واقع    ) سابق  جزایی   116( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   116 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 

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

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9409980359600461 به کالسه  و  ارجاع   344 شماره  اتاق   3

و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  10:30تعیین شده  و ساعت   1395/12/24

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

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

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

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

 گردد.

شماره: 34196/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق (-شهال بالل 

دادنامه
شماره دادنامه: 9409970350201193 تاریخ تنظیم: 1394/8/11 شماره پرونده: 9409980350200414 

فرزند  وکالت خانم سیما سلیمانی  با  اقتصاد  مهر  بانک  بایگانی شعبه: 940474  خواهان:  شماره 

محمدعلی به نشانی: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان ماکان 5 

– طبقه دوم – واحد 24 خوانده: آقای جواد نوروزی به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 

وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص 

به  نوروزی  جواد  خوانده  بطرفیت  خانم سیما سلیمانی  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان  دعوی 

 94/2/21  – به شماره 554575  وجه چک  ریال  میلیون  بیست  و  دویست  مبلغ  مطالبه  خواسته 

به  تأدیه نظر  تأخیر  با احتساب هزینه دادرسی و خسارت  بانک رفاه کارگران مسجد سلیمان  عهده 

دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه 

بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و 

اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 

دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه 

با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد 310 و 311 و 312 قانون 

تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ شش 

میلیون و دویست و هشتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت 

درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید 

اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان 

پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در 

محکمه صادرکننده رأی بوده و ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

مرکز استان اصفهان می باشد. 

شماره: 34913/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – محمدعلی معقولی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نجاری    علیرضا  وکالت  با  زاده  جواد  اکبر  علی  خواهان   11/ 950905ش  پرونده کالسه  خصوص  در 

نموده  تقدیم  جودی   مسعود   -2 عیاشی  حسن   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی 

به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   12 95/12/24ساعت  مورخ  روز......   برای  رسیدگی  .وقت  است 

مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان 

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

می شود.

شماره: 34935/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951588 خواهان سعید خیراللهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به 

............. مورخه 95/12/24  برای روز  . وقت رسیدگی  نموده است  طرفیت مجید قاسمی  تقدیم 

ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 

مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33778/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مرضیه      نام خانوادگی: امیری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:ابراهیم   نام خانوادگی:قرهی قهی  نشانی محل اقامت: اصفهان بازار باغ 

رای شماره 9509976796301729  به:به موجب  آسیا  محکوم  قلندرها جنب سرای ستوده پخش 

تاریخ95/9/4 حوزه 33  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/990/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

95/2/20 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/ماده 34 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.

شماره34900/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

پرسپولیس نباید استقالل را دست کم بگیرد

هر
: م

س
عک
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ـــمـــاره 365 ســـــال سوم              ݡسݒ

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

حتمــا بیشــتر افــراد گرفتــار بیمــاری دیابــت می داننــد کــه 
قنــد بــاال می توانــد در درازمــدت، یــک عامــل تهدیدکننــده 
ــراد  ــن اف ــا بســیاری از ای ــرای چشــم باشــد؛ ام جــدی ب
نمی داننــد کــه دیابــت یکــی از چهــار علــت اصلــی نابینایــی 
ــروز  ــث ب ــد باع ــی می توان ــه راحت ــت ب ــت. دیاب در دنیاس
ــای  ــی خونریزی ه ــف در چشــم و حت ــای مختل بیماری ه
ــی  ــی و نابینای ــه کم بینای ــی ب ــده و حت ــم ش ــروق چش ع

منجــر شــود.
 بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی دیابــت در جامعــه و گرفتــاری 
چشــم بــه عنــوان یکــی از ارگان هــای هــدف در ایــن 
بیمــاری، بــا دکتــر ســید علی اکبــر مرتضــوی، جــراح 
قرنیــه  فلوشــیپ  چشــم  بیماری هــای  متخصــص   و 
 و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان

به گفت وگو نشستیم.
دیابتچگونهبهچشمهاآسیبمیرساند؟    

ــیوه های  ــه ش ــی ب ــم و بینای ــت روی چش ــاری دیاب بیم
مختلــف تأثیــر می گــذارد. دیابــت از طرفــی موجــب 
بــروز و پیشــرفت کــدورت عدســی چشــم می شــود 
ــده می شــود  ــد( خوان ــت )آب مرواری ــام کاتاراک ــه ن ــه ب ک
ــروق  ــبکیه و ع ــرده ش ــه پ ــه ب ــا صدم ــر ب ــرف دیگ و از ط

ــه چشــم موجــب تخریــب و در نتیجــه کاهــش  ــی ت خون
بینایــی می شــود کــه در مراحــل پیشــرفته ممکــن اســت 
ــز  ــه و نی ــرده شــبکیه و زجاجی ــزی در پ ــا خونری همــراه ب
ورم ناحیــه ماکــوال باشــد و دیــد بیمــار را بــه طــور جــدی 

تهدیــد می کنــد.
ــه ــمچگون ــهچش ــتب ــیبدیاب ــازآس ــدآغ     رون

ــت؟ اس
ــر  ــز تأثی ــی و نی ــه عدس ــر روی تغذی ــر ب ــا تأثی ــت ب دیاب
ــام  ــه ن ــه ب ــبکیه ک ــود در ش ــی موج ــروق خون ــر روی ع ب
ــژه در  ــن ورم به وی ــود و همچنی ــده می ش ــی نامی رتینوپات
قســمت مرکــزی شــبکیه )ماکــوال(، آســیب های کلــی بــه 

چشــم وارد می کنــد.
ــتدر ــراتدیاب ــدیداث ــببتش ــیس ــهعوامل     چ

میشــود؟ چشــم
ــوان  ــم می ت ــت در چش ــات دیاب ــدید ضایع ــل تش از عوام
بــه مدت زمــان گرفتــاری بــه ایــن بیمــاری کــه هــر چقــدر 
مدت زمــان ابتــا بــه دیابــت بیشــتر باشــد، بــروز ضایعــات 
ــد  ــودن قن ــاال ب ــزان ب ــز می ــت و نی ــتر اس ــم بیش در چش

خــون اشــاره کــرد.
    چگونــهمیتــوانازبــروزضایعــاتچشــمی

درنتیجــهدیابــتجلوگیــریکــرد؟
ــی، ورزش  ــم غذای ــه وســیله رژی ــد خــون ب ــرل قن ــا کنت ب

منظــم و مصــرف دارو تحــت نظــر پزشــک، می تــوان 
ــوارض آن  ــه ع ــاری و درنتیج ــرفت بیم ــدت و پیش از ش
کاســت و طبعــا کنتــرل درازمــدت قنــد خــون مؤثــر اســت. 
ــب  ــظ وزن مناس ــون، حف ــار خ ــرل فش ــر آن کنت ــاوه ب ع
ــه  ــد ب ــات هــم می توان ــز از اســتعمال دخانی ــدن و پرهی ب
ــم  ــا چش ــه ب ــت در رابط ــوارض دیاب ــروز ع ــری از ب جلوگی

ــد. کمــک کن
ــود ــیوج ــهدرمانهای ــمچ ــوارضچش ــرایع     ب

دارد؟
بــرای درمــان عوارض دیابــت در رابطه با بینایــی درباره بروز 

 کاتاراکــت در زمانــی کــه باعــث کاهــش بینایــی می شــود
اقــدام جراحــی و کارگــذاری عدســی مصنوعــی الزم اســت. 
دربــاره ضایعــات تــه چشــمی اقداماتــی نظیــر لیزر شــبکیه 
بــه منظــور جلوگیــری از پیشــرفت ضایعــات و نیــز تزریــق 
ــروق  ــات ع ــری از صدم ــرای جلوگی ــم ب ــل چش دارو داخ
ــش ورم  ــوند و کاه ــزی می ش ــب خونری ــه موج ــی ک خون

ــوال انجــام می شــود. ــه ماک ناحی
    چــهتوصیههایــیبــهبیمــاراندیابتــیبــرای

داریــد؟ ازچشــمها مراقبــت
ــی  ــت های معمول ــر تس ــاوه ب ــه ع ــون ک ــد خ ــرل قن کنت
اندازه گیــری  تســت  از  بایــد  دیابــت،  قنــد  میــزان 
ــه  ــه ماه ــون س ــد خ ــن قن ــه میانگی ــن A1C ک هموگلوبی
را نشــان می دهــد و بهتریــن آزمایــش کنتــرل قنــد 
ــا  ــرد. ب ــتفاده ک ــت، اس ــی اس ــراد دیابت ــرای اف ــون ب خ
مراقبت هــای جــدی و علمــی کــه بــه صــورت مرتــب 
ــد  ــرد، قن ــورت می گی ــج ص ــک معال ــر پزش ــت نظ و تح
ــه داشــته می شــود.  ــی نگ ــل قبول خــون در محــدوده قاب
ــدای امــر  ــروز عارضــه چشــمی در همــان ابت در صــورت ب
ــرد  ــورت گی ــان ص ــخیص و درم ــات الزم تش ــد اقدام بای
تــا بتــوان از عــوارض وخیمــی کــه ســاختمان چشــم 
جلوگیــری  مـی بـــرد،  بیــن  از  را  بینایــی  درنتیجــه   و 

کرد.

دکتر سید علی اکبر مرتضوی در گفت وگو با کیمیای وطن:

با کنترل قند خون، عوارض چشمی دیابت را کاهش دهید  

 تأمین اعتبار برای پرداخت 

عیدی بازنشستگان
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــرای  الزم  اعتبــار  تأمیــن  از 
ــتگان  ــدی بازنشس ــت عی پرداخ
تأمیــن اجتماعــی خبــر داد و 
گفــت: مشــکلی بــرای پرداخــت 
عیــدی مســتمری بگیران تأمیــن 
اجتماعــی نداریــم. علــی ربیعــی 
ــدی  ــده و عی ــام ش ــار انج ــن اعتب ــرد: تأمی ــار ک ــه اظه در ادام
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی بــه موقــع پرداخــت می شــود؛ 

اما زمان دقیق واریز آن هنوز مشخص نشده است.
ــال  ــدی س ــت عی ــرای پرداخ ــن ب ــر ای ــاوه ب ــزود: ع  وی اف
 96 مســتمری بگیران صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان
ــب  ــان تصوی ــزار توم ــغ 300 ه ــز مبل ــایر نی ــتائیان و عش  روس
و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای پرداخــت عیــدی ایــن افــراد از محــل 
شــرکت های ســرمایه گــذاری تأمیــن شــده اســت. ســال 
گذشــته بیــش از 3۵ هــزار نفــر از مقرری بگیــران ناشــی از فوت 
و از کارافتادگــی صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان 
و عشــایر، عیــدی خــود را در اســفندماه دریافــت کردنــد. 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــا تأمیــن اعتبــار 1۵۲0 میلیــارد 
 تومانــی توانســت عیــدی ۲ میلیــون و 700 هــزار مســتمری بگیر 
و بازنشســته خــود را در نیمــه نخســت اســفندماه بــه حســاب 

آن هــا واریــز کنــد. ایســنا

اعطای بیمه ازدواج به یک میلیون زوج
معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان 
گفــت: تمــام شــعبات بیمــه ایــران در حــال حاضــر در سراســر 
ــا  ــم ت کشــور در حــال عرضــه بیمــه ازدواج هســتند و امیدواری
ــان ســال 96 از بیمــه ازدواج  ــا پای ــر ت ــون نف ســقف یــک میلی
برخــوردار شــوند. محمدرضــا رســتمی در مراســم اعطــای 
پروانــه مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده کــه دیــروز 
در وزارت ورزش و جوانــان برگــزار شــد، افــزود: بــه دالیــل 
ــرای  ــان ب ــه جوان ــی ک ــه موانع ــا توجــه ب ــی، ب شــرایط اجتماع
ــان  ــران، بیمــه ازدواج جوان ــا همــکاری بیمــه ای ــد ب ازدواج دارن
تمــام شــعبات  در حــال حاضــر  و  راه انــدازی کرده ایــم  را 
ــه  ــات ارائ ــه خدم ــن زمین ــران در سراســر کشــور در ای ــه ای بیم
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــتمی در بخ ــد. رس می دهن
ــار طــاق در  ــش آم ــرد: در حــال حاضــر شــاهد افزای ــار ک اظه
ــه منظــور مدیریــت   ۵ ســال اول زندگــی مشــترک هســتیم؛ ب
و کنتــرل ایــن وضعیــت تــاش کرده ایــم آموزش هــای پیــش 
ــر گرفتــه شــود؛  ــواده، جدی ت ــه منظــور تشــکیل خان از ازدواج ب
بــه همیــن منظــور برنامــه 16 ســاعته ای طراحــی شــد و تــاش 
می کنیــم ۲000 نفــر را بــه عنــوان مربــی آمــوزش دهیــم و بدیــن 
ترتیــب آموزش هــای پیــش از ازدواج را ســاماندهی کنیــم. مهــر

اخبار کوتاه

باید قدر این انقالب را دانست

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

مجمــع  عضــو  صفارهرنــدی، 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
گفــت: حکیــم در معنــای واقعــی 
دانشــمندی اســت کــه بــه عمــق 
ــن  ــوخ دارد و ای ــا رس واقعیت ه
قــدرت یــک وعــده الهــی اســت کــه هــر کســی بــه آن نائــل 
ــه  ــاور و ب ــد ب ــه ج ــی را ب ــای اله ــام وعده ه ــود. ام نمی ش

ــت.  ــان داش ــا اطمین ــرای آن ه اج
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــدا  ــت پی ــه آن معرف ــت و ب ــاب را دانس ــن انق ــدر ای ــد ق بای
ــف  ــی نیســت؛ تعری ــاب کاف ــف انق ــا تعری ــت: تنه ــرد، گف ک
انقــاب بــه جــای خــود، امــا بایــد بــه ایــن انقــاب معرفــت 
ــروزی  ــه اکســیر پی ــداد ک ــه دشــمن اجــازه ن ــرد و ب ــدا ک  پی
و موفقیــت را از مــا بگیــرد؛ چــرا کــه دشــمن درصــدد اســت 

کــه ایــن اکســیر انقــاب را از مــا بگیــرد. 
صفارهرنــدی در یــادواره شــهدای طــاب و روحانی شهرســتان 
ــزار شــده  ــی شــهر قهدریجــان برگ ــه میزبان ــه ب فاورجــان ک
 بــود امــام خمینــی)ره( را بــه باغبــان ایــن ملــت تشــبیه کــرد 
و افــزود: باغبــان پیــر انقــاب بــا نــگاه حکیمانــه خــود دربــاره 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــرد و ب ــگویی می ک ــران پیش ــده ای آین
اســام، ابرقدرت هــا را بــه خــاک ذلــت می کشــاند کــه ایــن 

نــوع تفکــر ناشــی از حکیــم بــودن او بــود.

برخورد با متخلفان رانندگی بیشتر می شود
رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان از افزایــش 
ــدگان در  ــاز رانن ــات حادثه س ــا تخلف ــورد ب ــدی برخ 8 درص
ــدت  ــه م ــبت ب ــال نس ــه امس ــتان در 10 ماه ــای اس جاده ه

ــر داد. ــل خب مشــابه ســال قب
 ســرهنگ حســین پورقیصــری در حاشــیه جلســه ماقــات 
مردمــی در ســامانه 197 گفــت: در بررســی های صورت گرفتــه 
توســط پلیــس راهــور ناجــا، ۲0 نــوع تخلــف حادثه ســازی کــه 
باعــث وقــوع تصادفــات مرگبــار می شــود، احصــا و بــه تمــام 
مامــوران پلیــس راه اســتان نیــز تاکیــد شــده کــه تمرکــز خود 

را بــر روی برخــورد بــا این گونــه تخلفــات قــرار دهنــد. 
ــس راه  ــوران پلی ــورد مام ــه برخ ــن زمین ــزود: در همی وی اف
ــه  ــی 10 ماه ــا ط ــاز در جاده ه ــات حادثه س ــا تخلف ــتان ب اس
ــد  ــل 8 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال نس امس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــه  ــازی را ک ــات حادثه س ــده تخلف ــئول، عم ــام مس ــن مق  ای
ــته  ــوع پیوس ــه وق ــتان ب ــای اس ــدگان در جاده ه ــط رانن توس
 شــامل ســرعت و ســبقت غیرمجــاز و تجــاوز بــه چــپ 

عنوان کرد. ایمنا

اخبار کوتاه

وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه توســعه فرهنــگ 
ــت  ــع وکال ــی الیحــه جام ــای اصل ــی از پیام ه ــت یک وکال
عقب نشــینی  خــود  الیحــه  از  دولــت  اســت، گفــت: 
ــه  ــه را ب ــت الیح ــا دو فوری ــک ی ــا ی ــاره ب ــد و دوب نمی کن

مجلــس ارســال می کنــد. حجت االســام 
مصطفــی پورمحمــدی افــزود: در دیــوان 
الهــه، طــرح شــکایت های متعــددی کردیــم 
ــی  ــه پشــتوانه حقوق ــن منظــور ب ــه همی و ب
ــرد  ــن رویک ــا ای ــم ب ــم. انتظــار داری نیازمندی
جایــگاه حقوقــی دیــده شــود. وی در ادامــه 
و درخصــوص حرفــه وکالــت گفت: اســتقال 

 وکا، مثــل اســتقال قضــات، امــری روشــن اســت 
ــد  ــتقل باش ــی مس ــتگاه قضای ــم دس ــاش کنی ــد ت  و بای
ــود.  ــاظ ش ــم لح ــت ه ــتقال وکال ــد اس ــار آن بای و در کن
ــود الیحــه جامــع وکالــت  ــون برنامــه پنجــم قــرار ب در قان
 تدویــن و. پــس از ســیر رونــد طوالنــی، ماحظــات دولــت 

ــزود:  ــود. وی اف ــاظ ش ــران لح ــه و صاحب نظ ــوه قضائی ق
توســعه فرهنــگ وکالــت، یکــی از پیام هــای اصلــی الیحــه 
جامــع وکالــت اســت. مــردم از اینکــه وکای حقوقــی در 
امــور اداری ندارنــد، خســارت زیــادی می بیننــد و بســیاری 
از فســادهای اداری هــم ریشــه در ایــن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــئله دارد. پورمحم مس
موضــوع وکالــت اداری بســیار مهــم اســت، 
ــی و  ــاوره حقوق ــوع مش ــر موض ــزود: اگ اف
ــر  ــزاران نف ــود ه ــرح ش ــت اداری مط وکال
 از حقوقدانــان و دانش آموختــگان حقــوق 
و وکا شــاغل می شــوند. وزیــر دادگســتری 
ــه اینکــه از وکا انتظــار زیــادی داریــم، گفــت:  ــا اشــاره ب ب
ــم  ــت و معتقدی ــه اس ــن برنام ــه تدوی ــف ب ــت ملک دول
مجلــس نبایــد در ایــن موضــوع دخالــت کنــد. متاســفانه 
وکا و حقوقی هــا در ایــن زمینــه بــه دولــت کمکــی نکــرده 

و نظــرات خــود را مطــرح نکردنــد. مهــر

ــم  ــم داری ــت: تصمی ــات گف ــداد و نج ــازمان ام ــس س رئی
یــک اتــاق فکــر در ســازمان راه انــدازی کنیــم. مرتضــی 
ســلیمی افــزود: همچنیــن قصــد داریــم یــک طــرح اجرایــی 
و عملیاتــی را بــرای تمــام اســتان ها و شــعبه ها آمــاده 

ــت  ــم اردیبهش ــا ده ــم ت ــه امیدواری ــم ک کنی
ــن  ــاس ای ــر اس ــود. ب ــاده ش ــه و آم 96 تهی
طــرح عملیاتــی، اســتان ها بــه 9 منطقــه 
ــن  ــتان های معی ــوند و شهرس ــیم می ش تقس
می شــود.  مشــخص  آن هــا  تجهیــزات  و 
ــه  ــک ب ــای تئوری ــاس برنامه ه ــن اس ــر ای ب
ــد  ــد ش ــل خواهن ــی تبدی ــای عملیات  برنامه ه

و در صــورت بــروز بحــران، برنامه هــای مدیریتــی و اجرایــی 
ســعی  هم اکنــون  می شــوند.  مشــخص  قدم به قــدم 
داریــم »اس. ُا. پــی« )برنامــه عملیاتــی( را در ســازمان 
ــل  ــه  طــور کام ــد ب ــک شهرســتان بتوان ــا ی ــم ت ــف کنی تعری
آی ســی اس )فرماندهــی در منطقــه( را تشــکیل و هماهنگــی 

ــا  ــم؛ ام ــر می کردی ــد. در گذشــته ســازمانی فک را انجــام ده
ظــرف چنــد مــاه اخیــر EOP )برنامــه عملیــات اضطــراری( 
جمعیــت آمــاده شــده و تصمیــم داریــم بــه SOP هــا 
)فرآیندهــا( برســیم؛ بــه ایــن صــورت کــه بــرای هــر نفــری 
ــته  ــور داش ــات حض ــت در عملی ــرار اس ــه ق ک
 باشــد، تعییــن تکلیــف کنیــم. تقســیم کار 
ــه  و مشخص شــدن وظایــف در پاســخگویی ب
ــی ضــروری  ــای عملیات ــرای نیروه حــوادث ب
ــاز  ــازمان، آغ ــای س ــر برنامه ه ــت. از دیگ اس
دوره هــای آموزشــی بــرای راه انــدازی تیم هــای 
ــود. وی  ــد ب ــتانی خواه ــریع اس ــش س واکن
ــت:  ــز گف ــات نی ــداد و نج ــازمان ام ــای س ــاره چالش ه درب
ــات  ــه خدم ــر، ارائ ــت هال احم ــه جمعی ــش بودج ــا کاه ب
امدادرســانی بــه ســختی انجــام می شــود و در حــال حاضــر 
تجهیــزات و امکانــات متناســب بــا میــزان اعتبــارات موجــود 

ــی ــر فارس ــود. خب ــن می ش تأمی

وزیردادگستری:

نبود وکیل، ریشه بعضی فسادهای اداری است

رئیسسازمانامدادونجاتخبرداد:

تشکیل اتاق فکر امداد و نجات

حتما بخوانید!
تشکیل اتاق فکر امداد و نجات

دادنامه
شماره پرونده: 9۵0۲36 شماره دادنامه: 9۵09976794401318 – 9۵/۵/7  خواهان: سونیا مگردیچیان 

به نشانی: اصفهان – حکیم نظامی – کوچه ۲۲ – پاک 48 خوانده: رضا قانعیان به نشانی: مجهول 

المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی، کارشناسی گردشکار: قاضی 

با  و  اعام  را  بررسی  با ماحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم  شورا 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ ۲3/000/000 ریال بابت 

خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع 

به شماره 466/۵3  به خواهان و پژو پارس  847 ص/79 متعلق  به شماره ۵3 –  تیبا  بین  تصادف 

نظریه کارشناس  و حسب  است  شناخته شده  مقصر  خوانده  و  بوده  محرز  خوانده  رانندگی  به   16 م 

دادگستری در پرونده تأمین دلیل شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان خسارات وارده بر 

اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ ۲3/000/000 ریال تعیین گردیده است لذا قاضی شورا 

دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 

و ۵1۵ و ۵19 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲3/000/000 ریال 

)دو میلیون و سیصد هزار تومان( بابت خسارات وارده و 38۲۵0 تومان )سی و هشت هزار و دویست 

و پنجاه تومان( بابت هزینه دادرسی و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید. رأی صادره ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 34896/ م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  9۵10۵0   خواهان سید مهران داوودی      دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت میاد معظم جزی    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 9۵/1۲/۲4 

ساعت 9 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  خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 34940/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  مسعودی   مسیح  9۵14۲1خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 

مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  سامانی   تراکمه  هنگامه  طرفیت  به 

9۵/1۲/۲4 ساعت 8/00 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

 816۵7۵6441 پستی  ۵7 کد  پاک   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  6 شورای حل  – شعبه  اصفهان  اختاف  مجتمع شورای حل 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۵00۲/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضوان      نام خانوادگی: عسگری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:توشقانیان   نام  حسین    نام:امیر  له:  محکوم  مشخصات 

 14۵9 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم    314 پاک  صادقیان  رضا  حمید  شهید  سرهنگ ک  پل 

تاریخ9۵/8/۲0 شعبه  4۵  دادگاه عمومی حقوقی  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 70۵/000 /1 ریال بابت هزینه دادرسی 

و نشر آگهی در حق خواهان صادر بانضمام نیم عشر دولتی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک های موصوف 9۵/3/۲9ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 

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

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

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

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

شماره349۵0/ م الف دفتر شعبه 4۵ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  اعرابی   خانوادگی:  نام  امیر      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مسعود  و  نظری  حسین  محمد  نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  نام:تعاونی  له:  محکوم  مشخصات 

مهردادی    نام خانوادگی:با وکالت امیر قاسمیان     نشانی محل اقامت: اصفهان خ توحید چهارراه 

پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 3 واحد 1۵ محکوم به:به موجب رای شماره ۲۲31 تاریخ94/1۲/۲4 

حوزه 3۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ r 4۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته )وجه یک فقره چک به شماره ۲81۵7۵ مورخ 

94/۲/۲9 ( و پرداخت مبلغ r000/۵۵۵ ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب هزینه نشر آگهی مرحله 

اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

سر رسید چک 94/۲/۲9 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره34969/ م الف دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: ماجد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی:منظری با وکالت بهنوش آل آقا  نشانی محل اقامت: 

بزرگمهر – مبارزان  شرقی – چهارراه ششم  پاک 3۲7 طبقه ۵واحد 9محکوم به:به موجب رای شماره 

۲۲9 تاریخ94/۲/10 حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار 

ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید 9۲/7/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا.ماده 

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

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

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

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

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره3496۵/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: ماجد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی:منظری با وکالت بهنوش آل آقا  نشانی محل اقامت: 

بزرگمهر – مبارزان  شرقی – چهارراه ششم  پاک 3۲7 طبقه ۵واحد 9محکوم به:به موجب رای شماره 

۲۲8 تاریخ94/۲/10 حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال 

بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

9۲/8/3 تا زمان وصول در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده 34 قانون اجرای احکام: 

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

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

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

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره34963/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیاحضارمتهم
شماره نامه: 9۵1011036۵100997 شماره پرونده: 9۵0998036۵100۲13 شماره بایگانی شعبه: 9۵0۲17 

تاریخ تنظیم: 139۵/11/3 در پرونده کاسه 9۵0۲17 د 3۲ آقای حمید درعلی بنی فرزند آقا محمدقلی 

به اتهام سرقت موضوع شکایت خانم لیا جاوید مهر تحت تعقیب می باشد. با توجه به مجهول المکان 

بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری 

دادسرای عمومی و انقاب مجتمع شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 

شماره: 34۲۲3/م الف دادیار شعبه سی و دوم مجتمع قضایی شماره ۲ اصفهان

آگهیتبادللوایح
شعبه:  بایگانی  شماره   9۵099803۵0900۵81 پرونده:  شماره   9۵101003۵091۲731 اباغنامه:  شماره 

خواسته  به  دادخواستی  کاظم  فرزند  ولی  پوریای  اکبر  آقای   139۵/11/۲ تنظیم:  تاریخ   9۵0668

که  آنجا  از  است  نموده  تقدیم  دادگاه  این  به   9۵099703۵0901677 دادنامه  از  تجدیدنظرخواهی 

تجدیدنظرخواندگان ندا صدوقی فرزند کریم و احمد معلمی نیا فرزند صادق و فرامرز و فرزی هاشمی 

نژاد فرزندان حبیب اله و مهدیه سازگار فرزند محمد مجهول المکان می باشند به نامبردگان اباغ می 

شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 

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

کل استان اصفهان – طبقه اول – اتاق 134 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید 

در غیراینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.

 شماره: 34190/م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – حسن منصوری

آگهیتبادللوایح
شعبه:  بایگانی  شماره   94099803۵09011۵9 پرونده:  شماره   9۵101003۵091۲8۲0 اباغنامه:  شماره 

حسینی  احمد  سید  آقای  وکالت  با  احمدی  حسن  سید  آقای   139۵/11/4 تنظیم:  تاریخ   941۲89

خالصی دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه 9۵099703۵0900464 به این دادگاه تقدیم 

نموده است از آنجا که تجدیدنظرخواندگان امید توکلی فیض آبادی و مجید کشاورز و مجهول المکان 

می باشند به نامبرده اباغ می شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه اول – اتاق 134 مراجعه نمایند و 

چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیراینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال می گردد. 

شماره: 34187/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – حسن منصوری

آگهیابالغبهآقایسیدمحمودابوالحسنی
نظر به اینکه آقای سید محمود ابوالحسنی فرزند – به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی 

پرونده کاسه  در  بازپرسی  این  طرف  از  علی  فرزند  سلمی  محرابی  هوشنگ  آقای  شکایت  حسب 

9۵/۵691/030103/40 ک 3۵ تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 

وی ممکن نگردیده؛ بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ 

تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۲3 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان 

آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره: 34۲46/م الف بازپرس شعبه ۲3 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای سعید هوایی دارای شناسنامه شماره 1639  به شرح دادخواست به کاسه 60۲6/9۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول گل شیرازی بشناسنامه 

683  در تاریخ 9۲/1۲/۲    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- سعید هوائی شمس آبادی - ش ش 1639 فرزند ۲- مسعود هوائی شمس آبادی - ش 

ش 7۲  فرزند  3- ناصر هوائی - ش ش 697  فرزند  4- مریم هوائی شمس آبادی - ش ش 

۲8  فرزند  ۵- مصطفی هوائی شمس آبادی - ش ش 4178۵    همسر  اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۵019/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به    1۲7079۵406 شماره  شناسنامه  دارای  ابری  قاسمی  جعفر  آقای 

6076/9۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر 

قاسمی ابری بشناسنامه 109  در تاریخ 9۵/10/۲4    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد قاسمی ابری - ش ش 13837 فرزند ۲- جال قاسمی 

ابری - ش ش 1۲704۵7۵940  فرزند  3- جعفر قاسمی ابری - ش ش 1۲7079۵406  فرزند  4- 

سجاد قاسمی ابری - ش ش 1۲719۲1383  فرزند  ۵- فاطمه رحیمی- ش ش ۲۲    همسر  اینک 

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۵018/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای علیرضا اکبری مقدم دارای شناسنامه شماره 177۲  به شرح دادخواست به کاسه 60۲9/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر  اکبری 

مقدم بشناسنامه 671  در تاریخ 89/۵/9    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا اکبری مقدم - ش ش 177۲ فرزند ۲- محمد مهدی اکبری 

مقدم - ش ش 147  فرزند  3- مریم اکبری مقدم گوجه - ش ش 678  فرزند  4- مینا اکبری 

مقدم گوجه - ش ش 36  فرزند  ۵- محترم صادقی - ش ش 669    همسر  اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 3۵0۲0/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۵4۵/9۵ شماره دادنامه: ۵4۵ – 9۵/8/4 مرجع رسیدگی: شعبه ۵۲ شورای حل اختاف 

بست  بن   – – خ صغیر  اصفهان  نشانی:  به  احمد  فرزند  فر  منصوریان  امیرحسین  خواهان:  اصفهان 

حمیدرضا نیکدستی – پاک آخر – سمت چپ خوانده: محمد صادقی فرزند جعفر به نشانی: مجهول 

المکان خواسته: مطالبه مبلغ 106/7۵۵/۵1۲ ریال بابت چک به شماره 77۵000 به تاریخ 90/10/۵ به 

انضمام مطلق خسارات قانونی 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 قاضی شورا در خصوص دعوی 

آقای امیرحسین منصوریان فر به طرفیت آقای محمد صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 106/7۵۵/۵1۲ 

ریال وجه چک به شماره ی 77۵000 ۲۵6– 90/10/۵ به عهده بانک صادرات 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 اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارد 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 310 و 313 قانون تجارت و 198 ، ۵1۵ ، ۵19 و 

۵۲۲ قانون آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 106/7۵۵/۵1۲ ریال بابت اصل خواسته 

و ۲/760/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1۲0/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در 

تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/10/۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین مرجع و ظرف۲0 روز پس از 

آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 34960/ م الف قاضی شعبه ۵۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 94099703۵0۲01893 تاریخ تنظیم: 1394/11/۲6 شماره پرونده: 94099803۵0۲00۲37 

فرزند  سلیمانی  سیما  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:    940۲69 شعبه:  بایگانی  شماره 

محمدعلی به نشانی: اصفهان – سپاهان شهر – بلوار غدیر – فارابی ۲ – رزم غربی – مجتمع دژ – بلوک 

به  پاوائی همگی  قاسمی  آقای حسن  رضائی ۲-  فتانه خدابخش  ۲0 خواندگان: خانم  واحد   – سی 

نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در 

خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد اصفهان با وکالت خانم سیما سلیمانی بطرفیت خواندگان 

1- فتانه خدابخش رضایی و ۲- حسن قاسمی پاوائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و یازده میلیون 

و سیصد و چهارده هزار و یکصد ریال وجه چک به شماره 864697 – 93/9/1۲ عهده بانک ملی ایران 

اصفهان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 

از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر  متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره 

اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با اطاع از دعوی 

مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع مؤثری بعمل 

اشتغال ذمه  با استصحاب  دادگاه  لذا  اند  نکرده  اقامه  پرداخت وجه سند مدرکیه  بر  دلیلی  و  نیاورده 

به مواد 310 و 311 و 31۲ قانون تجارت و مواد 198 و  را وارد تشخیص و مستندًا  خواندگان، دعوی 

۵1۵ و ۵19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره 

به ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا 

و  بابت اصل خواسته  ریال  یازده میلیون و سیصد و چهارده هزار و یکصد  و  به پرداخت مبلغ یکصد 

نیز مبلغ چهار میلیون و سی و نه هزار و چهارصد و بیست و سه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می 

نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به 

خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲0 روز از تاریخ اباغ دادنامه قابل واخواهی 

در محکمه صادرکننده رأی بوده و ظرف مدت ۲0 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

مرکز استان اصفهان می باشد. 

شماره: 3491۲/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی خانواده اصفهان – محمدعلی معقولی
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حوادثسالمت

تاثیر دود سیگار بر رشد مغز جنین
ــتاد  ــاتکین، اس ــودور اس تئ
آمریــکا،  دوک  دانشـــگاه 
دربــاره تاثیــر دود ســیگار بر 
رشــد مغــز جنیــن می گویــد: 
»ایــن یافتــه، مفاهیــم مهمی 
ــه  ــی ب ــامت عموم ــرای س ب
همــراه دارد؛ چــرا کــه نه تنهــا 
ــرض دود  ــری در مع ــاب از قرارگی ــرورت اجتن ــر ض ب
دســت دوم ســیگار تاکیــد دارد، بلکــه بــه زنــان باردار 

هم توصیه می کند که از دود سیگار دور بمانند.«
ــده  ــیگار، دود منتشرش ــت دوم س ــور از دود دس منظ
در هــوا بــه خاطــر ســیگار کشــیدن فــرد دیگــر اســت. 
تقریبــا ۴۰۰۰ مــاده شــیمیایی در دود دســت دوم 
ــا  ــا ب ــیاری از آن ه ــده بس ــات ش ــه اثب ــود دارد ک وج

ــط هســتند. ــه ســرطان مرتب ــا ب ابت
در مطالعــه ســال ۲۰۱۴ مشــخص شــد زنــان بــارداری 
کــه در معــرض میــزان زیــاد دود دســت دوم ســیگار 
قــرار داشــتند، در معــرض ریســک زیــاد ســقط 
ــد قــرار  ــگام تول ــوزاد هن جنیــن مرده زایــی و مــرگ ن
ــد ریســک قرارگیــری زن  داشــتند. محققــان دریافتن
بــاردار در معــرض دود ســیگار دســت دوم بــه همــان 
 انــدازه کــه خــود شــخص ســیگار بکشــد، زیــاد 

است.
ــن  ــر جنی ــتقیم ب ــر مس ــیگار تاثی ــت دوم س دود دس
باردارشــدن زن دارد. اســاتکین و  از  حتــی قبــل 
همکارانــش دریافتنــد دود ســیگار به نواحــی ای از مغز 
ــای  ــه و واکنش ه ــری، حافظ ــا یادگی ــط ب ــه مرتب ک

احساســی اســت، آســیب می رســاند.
ــر  ــای آخ ــول ماه ه ــر در ط ــدیدترین تاثی ــه ش اگرچ
ــی دود  ــرات منف ــا تاثی ــد، ام ــاق می افت ــارداری اتف ب
ســیگار دســت دوم بــر رشــد مغــز جنیــن حتــی قبــل 

ــد. ــم روی می ده ــادر ه ــارداری م از ب
ــیمیایی  ــواد ش ــه م ــت ک ــن اس ــان ای ــه محقق فرضی
موجــب تغییــر در متابولیســم مــادر یــا وضعیــت 
شــیمیایی  مــواد  یــا  می شــوند  وی  هورمونــی 
می تواننــد موجــب تغییــر وراژنتیــک در تخــم شــوند 
کــه بــر فعالیــت ژن کنترل کننــده عملکــرد مغــز تاثیــر 

می گــذارد.
بــه گفتــه اســاتکین، »مطالعــه مــا بــه وضــوح نشــان 
می دهــد کــه هیــچ مرحلــه ای وجــود نــدارد کــه در آن 

مقطــع، ســیگار کشــیدن بی خطــر باشــد. مهــر

دستگیری 7 متهم تحت تعقیب
ــده انتظامــی شهرســتان  ــژاد، فرمان ــی جعفری ن ســرهنگ عل
ــم و  ــان نظ ــا مخ ــورد ب ــتای برخ ــت: در راس ــان، گف اصفه
امنیــت عمومــی و دســتگیری متهمــان تحــت تعقیــب مراجع 
ــوران  ــت اجتماعــی توســط مام ــای امنی ــی، طــرح ارتق قضائ

ــد. ــرا ش ــهر اج ــتان خمینی ش ــی شهرس انتظام
وی ادامــه داد: پــس از اجــرای ایــن طــرح، 6 دســتگاه 
خــودرو و موتورســیکلت ســرقتی کشــف و 7 نفــر از متهمــان 

ــدند. ــتگیر ش ــی دس ــع قضائ ــب مراج ــت تعقی تح
ــده  ــوص پرون ــن خص ــزود: در ای ــژاد اف ــرهنگ جعفری ن س
ــیر  ــت س ــده جه ــان دستگیرش ــه متهم ــد و هم ــکیل ش تش
ــدند. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون مراح

پایــان  در  خمینی شــهر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده   
خاطرنشــان کــرد: هــدف پلیــس از اجــرای طرح هــای ارتقــای 
ــز و  ــوده و جرم خی ــاط آل ــازی نق ــی، پاک س ــت اجتماع امنی
ــه  ــی جامع ــت عموم ــم و امنی ــدگان نظ ــا برهم زنن ــورد ب برخ
اســت کــه نیــروی انتظامــی در ایــن خصــوص بــا تمــام تــوان 
ــد در صــورت اطــاع  ــد و شــهروندان می توانن فعالیــت می کن
ــرع  ــب را در اس ــی مرات ــکوک امنیت ــت مش ــه فعالی از هرگون
وقــت بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اعــام کننــد . 

ــری پلیــس ــگاه خب پای

 دستگیری 7 سارق 

در چهارمحال و بختیاری
ــی  ــی انتظام ــوران فرمانده ــرد: مأم ــان ک ــدری بی ــهریار حی ش
اســتان در ۲۴ ســاعت گذشــته 7 ســارق بــا ۱۰ فقــره ســرقت را 

در مناطــق مختلــف اســتان دســتگیر کردنــد.
ــرقت  ــره س ــن فق ــوع چندی ــی وق ــرد: در پ ــان ک وی خاطرنش
قطعــات خــودرو، موتورســیکلت و احشــام در ۲۴ ســاعت 
گذشــته، رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مأمــوران 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی اس ــی انتظام فرمانده
معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری ادامه 
شهرســتان های  و  اســتان  آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  داد: 
بروجــن، لــردگان، اردل و کوهرنــگ بــا انجــام اقدامــات 
ــده در  ــه جــا مان ــم ب ــار و عائ گســترده پلیســی و بررســی آث
صحنه هــای ســرقت، موفــق شــدند 7 ســارق را دســتگیر کننــد. 
حیــدری گفــت: در تحقیقــات علمــی و فنــی پلیــس ســارقان 
موتورســیکلت  خــودرو،  قطعــات  ســرقت  فقــره   ۱۰  بــه 
ــل  ــیر مراح ــت س ــان جه ــد و متهم ــراف کردن ــام اعت و احش
ــری  ــگاه خب ــی معرفــی شــدند. پای ــه مراجــع قضای ــی ب قانون

ــس پلی

بــر اســاس جدیدتریــن تحقیقــات پژوهشــگران 
در  آن  نتایــج  هلنــد کــه  »روتــردام«  دانشــگاه 
رســید  چــاپ  بــه  شــیمی«  »انجمــن  مجلــه 
پوشــش بســته بندی ای کــه بــرای جلوگیــری از 
پخــش شــدن روغــن و ســس در خوراکی هــای 
آمــاده چــون پیتــزا و همبرگــر مــورد اســتفاده قــرار 
ــد  ــت و می توان ــمی اس ــواد س ــاوی م ــرد، ح می گی
بیماری هایــی چــون ســرطان  بــه  ابتــا   ســبب 

شود.
داده  قــرار  همبرگــر  و  پیتــزا  دور  پوششــی کــه 
می شــود، حــاوی فلوئــور اســت کــه مــاده ای بســیار 
ســمی بــوده و کاربــرد اصلــی آن در ظــروف تفلــون 
بــرای جلوگیــری از چســبیدن مــواد غذایــی بــه 

ــت. ــرف اس ــواره ظ دی
بــه  آتش نشــانی  وســائل  در  فلوئــور  همچنیــن 
عنــوان یــک عایــق حرارتــی و پوشــش ضــد آتــش 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
وجــود ایــن مــاده بــه عنــوان پوشــش کــه می توانــد 
ترکیبــات ســمی خــود را بــه غــذا وارد کنــد، می توانــد 
باعــث کنــدی رشــد در کــودکان، مشــکات بــاروری 

ــرطان  ــواع س ــروز ان ــی ب ــردان و حت ــان و م در زن
ــر  ــی ب ــا بررس ــج را ب ــن نتای ــان ای ــود. کارشناس ش
روی بیــش از ۴۰۰ نمونــه انــواع بســته بندی های 
در  غذاخوری هــا  و  رســتوران ها  در  رفتــه  بــه کار 
ایــاالت متحــده بــه دســت آورده انــد کــه در تمامــی  
فســت فود ها،  انــواع  بســته بندی  بــرای  آن هــا 
ــیب زمینی  ــا و س ــر، کلوچه ه ــزا، همبرگ ــژه پیت به وی
ســرخ کرده از کاغــذ و مقواهــای حــاوی فلوئــور 

ــت. ــده اس ــتفاده می ش اس
بــر ایــن اســاس کارشناســان توصیــه می کننــد 
افــراد تــا حــد امــکان از مصــرف خوراکی هــای 
بــه  تمایــل  اگــر  فســت فود خــودداری کننــد و 
خــوردن همبرگــر و پیتــزا دارنــد، آن را در خانــه 
درســت کننــد و هرگــز از پوشــش های حــاوی مــواد 
ــود  ــت فود های خ ــته بندی فس ــرای بس ــیمیایی ب ش

ــد.  ــتفاده نکنن اس
ــتوران هایی  ــز از رس ــه نی ــارج از خان ــن در خ همچنی
خریــد کننــد کــه در آن هــا دســت کم از کاغــذ مومــی 
ــا  ــته بندی خوراکی ه ــرای بس ــوم ب ــا ورق آلومینی ی

ــوز ــود. فرتاک نی ــتفاده می ش اس

کاغذهای سمی

 اگــر جنیــن بــه قــدر کافــی ویتامیــن E دریافــت نکنــد 
ممکــن اســت مــادر بــاردار در معــرض ســقط جنیــن قــرار 
گیــرد؛ چــرا کــه کمبــود ایــن ویتامیــن از رشــد اعضــای 

ــد. ــوزاد جلوگیــری می کن ــدن ن ــی ب حیات
 محققــان دانشــگاه اورگــن اخیــرا دریافته انــد کــه کمبــود 
شــدید ویتامیــن E موجــب کاهــش اســیدهای ضــروری  
بــدن می شــود کــه ســلول ها را مجبــور می کنــد تــا 
ــه  ــز تکی ــر گلوک ــه ب ــرای پیشــگیری از آســیب و صدم ب

کننــد.
در صــورت فقــدان گلوکــز بــرای تامیــن انــرژی، بســیاری 
ــژه در مغــز  از ویژگی هــای فیزیکــی و نورولوژیکــی، به وی
ــد. ــاق می افت ــرگ اتف ــه م ــود و در نتیج ــاد نمی ش ایج

ویتامیــن E بــه سیســتم ایمنــی در مقابلــه بــا بیماری هــا 
کمــک می کنــد؛ امــا یکــی از وظایــف اصلــی آن، نقــش 
آن بــه عنــوان یــک آنتی اکســیدان اســت. در ایــن نقــش 
ــای  ــه رادیکال ه ــوم ب ــی موس ــاردار منف ــای ب مولکول ه
آزاد را کــه می تواننــد بــه ســلول ها آســیب برســانند 
ــی و  ــاری قلب ــر بیم ــکاتی نظی ــروز مش ــه ب ــر ب و منج

ــد. ــی می کن ــوند خنث ــرطان ش س
تولیــد  کــردن  محــدود  بــا  محققــان  گفتــه  بــه 

ســایر  طریــق  از  همچنیــن  و  آزاد  رادیکال هــای 
مکانیســم ها، ویتامیــن E می توانــد بــه پیشــگیری 
یــا بــه تاخیــر انداختــن بیماری هــای مزمــن مرتبــط بــا 

کنــد. کمــک  آزاد  رادیکال هــای 
ــن  ــه ویتامی ــد ک ــان داده ان ــم نش ــی ه ــات قبل مطالع
ــه  ــا مطالع ــت. ام ــروری اس ــن ض ــد جنی ــرای رش E ب
ــی  ــان، بعض ــن انس ــه در جنی ــد ک ــان می ده ــد نش جدی
ــن دوره هــای رشــد مغــز و اعصــاب در اولیــن  از مهم تری

هفته هــای بــارداری اتفــاق می افتــد.
ــات  ــی، مغزیج ــای گیاه ــان، روغن ه ــه محقق ــه گفت ب
 E دانه هــا و ســبزیجات پربــرگ از منابــع جامــد ویتامیــن
هســتند. طبــق اعــام موسســه ملی ســامت آمریــکا هر 
فــرد بزرگســال بایــد روزانه حــدود ۱۵ میلی گــرم ویتامین 
E مصــرف کنــد. از دیگــر عائــم کمبــود ویتامیــن E 
 ضعــف و سســتی عضــات، مشــکات چشــمی و بینایــی 
ــد  ــدت می توان ــه در بلندم ــی اســت ک و مشــکات تعادل

ــد و کلیه هــا هــم آســیب برســاند. ــه کب ب
 مصــرف بیــش از انــدازه ویتامیــن E ریســک خونریــزی 
ــزی جــدی  ــروز خونری ــد و موجــب ب ــش می ده را افزای

ــر ــز می شــود. مه در مغ

E سقط جنین به علت کمبود ویتامین
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B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکات مــردم، یکــی از بخش هــای برنامــه چتــر ارتباط 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس فــروش 

ــرعت  ــت پرس ــش اینترن ــان، در بخ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن برنامــه شــد.

    چهزمانیاینترنتدراتوبانفرودگاهارائهمیشود؟
ایــن  از  یکــی  داریــم؛  ثبت نــام  بــرای  مختلفــی  درگاه هــای  مــا 
 tce.ir.۲۰۲۰ ،درگاه هــا شــماره ۲۰۲۰ اســت. دومیــن راه درگاه اینترنتــی 

است. 
ــا  ــت ب ــر اس ــدند، بهت ــام نش ــه ثبت ن ــق ب ــن دو روش موف ــر از ای اگ
ــه  ــان ب ــا در ســطح شــهر اصفه ــه م ــر ۱9گان ــه یکــی از دفات ــه ب مراجع

ــد.  ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ــوری ب ــورت حض ص
اگــر امکان ســنجی مــا نشــان دهــد کــه امــکان ارائــه اینترنــت 
ــد  ــر کنن ــد صب ــه ممکــن نیســت، مشــترکان بای پرســرعت در آن منطق
ــه  ــانی ک ــه کس ــند ک ــن باش ــود و مطمئ ــم ش ــی فراه ــات فن ــا امکان ت

ثبت نــام کرده انــد در اولویــت واگــذاری قــرار دارنــد. 
در زمــان آمــاده شــدن زیرســاخت ها همــکاران مــا بــا ثبت نام کننــدگان 
ــه  ــهریان ارائ ــن همش ــه ای ــت ب ــات اینترن ــد و خدم ــاس می گیرن تم

خواهــد شــد.

مــابــهدلیــلاســتفادهازفیبــرنــوریتنهــاامــکاناســتفادهاز    
خدمــاتاینترنــتمخابــراتراداریــمونمیتوانیــمازامکانــاتدیگــر
ــت ــدهاینترن ــتتمامش ــنقیم ــم؛همچنی ــتفادهکنی ــرکتهااس ش
فیبــرنــوریبســیارزیــاداســت.لطفــادرایــنزمینــهتوضیــحدهیــد.

مخابــرات اصفهــان بــرای اولیــن بــار اینترنــت را بــر اســاس فیبــر نــوری 
ــا در کشــور  ــزو ارزان ترین ه ــان ج ــت اصفه ــت اینترن ــه داده و قیم ارائ
ــن  ــا ای ــت ب ــن قیم ــم، ای ــر بگیری ــد را در نظ ــای بان ــر پهن ــت و اگ اس

پهنــای بانــد بســیار مناســب اســت.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

 به روزرسانی شد 
Z.Nasiri@eskimia.ir

زهرانصیریکیمیای وطن

ــش  ــت پوش ــان تح ــتان اصفه ــهر اس ــام ۱۰۸ ش تم
ــرداری از  ــا بهره ب شــبکه نســل ســوم هســتند کــه ب
ــه  ــان در ده ــتان اصفه ــی اس ــای مخابرات ابرپروژه ه
فجــر، 7۰ شــهر از شــهرهای اســتان تحــت پوشــش 

شــبکه نســل چهــار قــرار گرفتنــد.
ــت  ــان در نشس ــه اصفه ــرات منطق ــر کل مخاب مدی
خبــری بــا اصحــاب رســانه ضمــن گرامیداشــت دهه 
ــه  ــی ده ــای مخابرات ــر پروژه ه ــه اب ــر ب ــارک فج مب
ــه  ــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور ب فجــر کــه ب

ــرد.  ــاره ک ــید، اش ــرداری رس بهره ب
وی تعــداد ایــن طرح هــا را بیــش از ۲ هــزار و ۴۰6 

ــار ۴ هــزار و  ــا اعتب ــوان کــرد کــه ب ــی عن طــرح مخابرات
ــیده اند. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری 9۰۰ میلی

ــرات اســتان  ــه توســعه در مخاب  حســین کشــایی الزم
ــوری  ــر ن ــای فیب ــر مبن ــبکه ها ب ــعه ش ــان را توس اصفه
ــغ   ــه بال ــن موضــوع اشــاره داشــت ک ــه ای دانســت و ب
ــا در حــال  ــان متصــل ی ــر 7۰ مجتمــع در شــهر اصفه ب
ــه  ــتند ک ــوری هس ــر ن ــبکه فیب ــه ش ــال ب ــرای اتص اج
اصفهــان را بــه عنــوان اســتان پیشــتاز در ایــن خصــوص 

ــرده اســت. در ســطح کشــور مطــرح ک

    توسعهگامهایارتباطی
در  را  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  هدف گــذاری  وی 
آینــده، رســاندن پهنــای بانــد بــه مــرز یــک هــزار 
بیــان داشــت:  ثانیــه عنــوان کــرد و  بــر  مگابیــت 
اســتفاده ازفنــاوری فیبــر نــوری بــر محدودیت هــا 
ــوان از  ــال می ت ــالیان س ــا س ــد و ت ــد آم ــق خواه فائ
ــرد. ــرداری ک ــات بهره ب ــن خدم ــن و باکیفیت تری بهتری

کشــایی بــا بیــان اینکــه ســیم مســی محدودیــت 
ــه همــراه داشــت، ادامــه  ــرای مشــتریان ب ســرعت را ب
داد: گام بعــدی در صنعــت ارتباطــات و شــبکه، اتصــال 
اشــیا و گام بعــدی اتصــال همه چیــز بــه شــبکه اســت. 
بایــد بــر ایــن مســئله تاکیــد کنــم کــه هم اکنــون 
ضریــب نفــوذ همــراه اول در اســتان اصفهــان در حــد 9۰ 
درصــد اســت و ایــن یعنــی گام هــای روبــه جلــو بــرای 

ــرات. شــرکت مخاب
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اصفه ــرات منطق ــر کل مخاب مدی
همــواره در تــاش بوده ایــم تــا بهتریــن خدمــات را بــه 
مشــتریان خــود ارائــه دهیــم، تأکیــد کــرد: امیدواریــم تا 
پایــان بهمن مــاه ایــن موضــوع بــه  طــور کامــل محقــق 
شــود؛ ضمــن اینکــه هزینــه 7۰۰ میلیــارد تومانــی بــرای 

آن در نظــر گرفتــه  شــده کــه در صــورت تأخیــر تــا پایــان 
ســال تکمیــل خواهــد شــد.

بهروزرسانیتجهیزاتقدیمیمخابراتی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــر کل مخاب مدی
اینکــه همــه تجهیــزات قدیمــی تعویــض و امــروز 
اعتبــارات  از  جــدای  گفــت:  شــده،   به روزرســانی 
موضــوع اجــرای آن بســیار بــزرگ بــود کــه همزمــان بــا 
ــات  ــه خدم ــی در ارائ ــخت افزاری، خلل ــانی س به روزرس

بــه مشــتریان بــه وجــود نیایــد.
ــا بیــان اینکــه تمــام ۱۰۸ شــهر اســتان اصفهــان   وی ب
تحــت پوشــش شــبکه نســل ســوم هســتند، گفــت: 7۰ 
ــارم  ــل چه ــش نس ــتان در پوش ــهرهای اس ــهر از ش ش
قــرار می گیرنــد؛ در صورتی کــه قبــل از انجــام ابرپــروژه 
به روزرســانی ســایت ها، فقــط ۴ شــهر بــه اینترنــت 

ــد. نســل ۴ متصــل بودن
اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  کل  مدیــر 
تجهیــزات  کــرد:  اظهــار  بانــد  پهنــای  اهمیــت  بــه 
ــر  ــرعت باالت ــرداری از س ــت بهره ب ــده قابلی استفاده ش

از نســل چهــارم را دارنــد.
ــا 7۰  ــد ت ــای بان ــروژه پهن ــن ابرپ ــا اجــرای ای ــروز ب  ام

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــت افزای گیگابای

اضافهشدن65سایتجدیدمخابراتی 
کشــایی در ادامــه بیــان کــرد: بیــش از 6۵ ســایت 

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــبکه اف ــه ش ــد ب جدی
ــراه را  ــن هم ــبکه تلف ــازی ش ــعه و بهس ــایی توس کش
یکــی از ابرپروژه هــای اجرایــی در اســتان دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: اولیــن موبایــل اصفهــان ســال 
۱373 بــه صــدا درآمــد و از آن روز تــا نیمــه اول ســال 
۱39۵ متناســب بــا توســعه تعــداد مشــترکان، امکانــات 

مخابــرات نیــز اضافــه شــد؛ تاکنــون ۲ هــزار و ۵۰۰ 
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــایت ب س

ــای  ــا برنده ــف ب ــزات مختل ــه تجهی ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــود، تصری ــده ب ــتفاده  ش ــان اس ــاوت در اصفه متف
ــای  ــاوت در مکان ه ــل های متف ــزات و نس ــرد: تجهی ک
مختلــف منجــر بــه ایجــاد ایراداتــی در کیفیــت خدمــات 

ــود. ــه مشــترکان شــده ب ب
ــر  ــروژه اخی ــه  واســطه اجــرای پ ــار اینکــه ب ــا اظه وی ب
دو رکــورد در مخابــرات اســتان در ســطح کشــور انجــام  
شــده اســت، گفــت: جایگزینــی و نوســازی کل شــبکه 
کــه در اســتان در یــک روز، 6۵ ســایت بــه  طــور کامــل 
ــک  ــایت در ی ــردن 7۰۴ س ــوآپ ک ــده؛ س ــی  ش اجرای
مــاه رکــورد دوم اســت کــه در خاورمیانــه نیــز یــک کار 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــاخص ب ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــر کل مخاب مدی
اجــرای فــاز دوم FTTH )اتصــال فیبــر نــوری تــا منــازل 
ــط  ــده توس ــروژه اجرایی ش ــر ابرپ ــه دیگ ــاغل( ک و مش
ــاز اول  ــرد: ف ــان ک ــت، خاطرنش ــتان اس ــرات اس مخاب
ایــن موضــوع بــا حضــور وزیــر ارتباطــات در شــهریورماه 
ــود و در دهــه فجــر فــاز دوم  ــرداری رســیده ب ــه بهره ب ب

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب آن ب

نســلجدیــداینترنــتدرمناطــقصنعتــی 
وروســتایی 

شــرکت  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون  ادامــه،  در 
ــه 3۸  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرات اس مخاب
منطقــه صنعتــی و گردشــگری و ۵۰ منطقــه روســتایی 
ــرار  ــارم ق ــت نســل ســوم و چه تحــت پوشــش اینترن
گرفتنــد، گفــت: ایــن امــر بیــش از 3 هــزار و ۲۰۰ 
ــر  ــزار و ۸۰۰ کیلومت ــک ه ــی و ی ــاده اصل ــر ج کیلومت

ــه  ــد داد ک ــرار خواه ــی را تحــت پوشــش ق ــاده فرع ج
۴۰ درصــد از جــاده اســتان تحــت پوشــش نســل ســوم 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
ــان اینکــه بیــش از 6۵ ســایت  ــا بی  دکتــر مشــایخی ب
ــتان  ــراه اس ــن هم ــی تلف ــبکه مخابرات ــه ش ــد ب جدی
اصفهــان افــزوده خواهــد شــد، گفــت: افزایــش پهنــای 
ــود. ــران خواهــد ب ــع کارب ــه نف ــت ب ــد در بخــش ثاب بان

هدف گــذاری مخابــرات اســتان در آینــده رســاندن 
ــه  ــر ثانی ــت ب ــزار مگابی ــک ه ــرز ی ــه م ــد ب ــای بان پهن

ــت. اس

توسعهپهنباند،مهمترینهدفاست 
پهن بانــد  توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  مشــایخی 
هدف گــذاری بــزرگ همــه اپراتورهاســت، بــا اشــاره بــه 

بهره بــرداری از ۱67 پــروژه توســعه پهنــای بانــد بیــن 
ــراز  ــان اب ــتان اصفه ــهری اس ــی ش ــز مخابرات مراک
ــه نیــروی مراکــز  داشــت: همچنیــن در حــوزه تغذی
و ســایت های اســتان اصفهــان نیــز 7۴ پــروژه 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
ــرار دادن ۲۵9  ــش ق ــت پوش ــه تح ــاره ب ــا اش وی ب
ــل در 3۴6  ــبکه کاب ــعه ش ــت و توس ــیر و تقوی مس
ابــراز داشــت:  نیــز  از اســتان اصفهــان  منطقــه 
همچنیــن در دهــه فجــر امســال ۱7 مــورد دکل 
ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــد در اســتان اصفهــان ب جدی
ــل  ــروژه ارتباطــی موبای ــزار و 3۲۸ پ ــک ه اســت. ی
نســل ســه و چهــار را نیــز در اســتان اصفهــان 

ــم. ــدازی کردی راه ان

مدیرانمخابراتاصفهانعنوانکردند:

فیبر نوری،مبنای توسعه شبکه در اصفهان 

عکس از صاحب نیوز


