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کیمیای وطن: پشت تریبون 
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روحیه انقالبی می خواهد
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ایران دیروز، ایران امروز

له
قا

رم
س انقالب  پیـروزی  از  تمـام  سـال  سـی وهشت  امـروز 

اسالمی می گذرد و سی ونهمین سال انقالب اسالمی 
کوتاه  آغاز شده است. به همین بهانه مقایسه ای 

ایران  با  انقالب  از  پیش  ایران  میان  داشت  خواهیم 
پس از آن. 

ع سیاستگذاری یک نظام  »از جمله عوامل مؤثر بر نو
ماهیت، ساختار و شیوه اداره حكومت است؛ به عنوان 
با ساختار  نظامی  در  کلی  اعمال سیاست های  نمونه 
که خود را مقید به حفظ اصول اخالقی و الهی  دینی 

می داند با نظامی الئیک یا سكوالر متفاوت است. 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، شیوه حكومتی 
قرار  فردی  حكومت  یا  پادشاهی  پایه  بر  پهلوی  رژیم 
داشت. در حكومت پادشاهی یک فرد با عنوان سلطان 
یا شاه، تمام قدرت سیاسی جامعه را در اختیار می گیرد 
در  کمیت  حا و  سیاسی  اراده  مظهر  او  شخصی  اراده  و 

جامعه تلقی می شود...
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اخبار روز
کتاب های مزین   رونمایی 

به تقریظ مقام معظم رهبری
 ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت روز 20 بهمن ماه 

در همدان برگزار شد. در این مراسم تقریظ رهبر معظم انقالب 
کتاب حوزه ادبیات... بر چهار عنوان 
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پروانه شریفیکیمیای وطن

عکس: پروانه شریفی || کیمیای وطن

ــوری  ــای جمه ــه پهن ــت ب ــنگر اس ــک س ــاب، ی ــن انق ای
اســامی ایــران. ایــن ســنگر در سرتاســر میهــن اســامی 
مبــارزه  از  دســت  هــم  هنــوز  کــه  دارد  رزمندگانــی 
ــان، یکــی از  ــخ گواهــی می دهــد اصفه برنداشــته اند. تاری
 نقــاط عطــف تــداوم ایــن ســنگر اســت. بــه ســراغ یکــی 
از رزمنــدگان قدیمــی رفتیــم؛ رزمنــده ایــن ســنگر اکنــون 
ــای  ــم در زندان ه ــه ه ــت ک ــاله اس ــتاد ۶۶ س ــک اس ی
ــن دانشــگاه های  ــده و هــم در بهتری ســاواک روزگار گذران
انگلســتان درس خوانــده و تحقیــق کــرده اســت. در 
جوانــی اعامیه هــای امــام)ره( و در میانســالی، بــرگ 
ــکا  ــر آمری ــران را در براب ــی ای ــدرت علم ــری ق ــده برت برن
ــوم تشــریحی و  ــرب در رشــته عل ــی غ ــای علم و قدرت ه
بیولــوژی مولکولــی در دســت داشــت. وی کســب درآمــد 
را فــدای آمــوزش علــم پزشــکی بــه جوانــان ایرانــی کــرد. 
ــت  ــز مدیری ــت می ــفندیاری از پش ــم اس ــور ابراهی پرفس
ــگاه  ــی دانش ــوژی مولکول ــریحی و بیول ــوم تش ــروه عل گ

ــد: ــخن می گوی ــا س ــا م ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش عل

ــاب  ــش از انق ــان پی ــای خودت    از فعالیت ه
بگوییــد.

بــودم  پزشــکی  دانشــجوی  انقــاب،  از  پیــش   مــن 
و فعالیتــم بــه شــرکت در جلســات و ســخنرانی هایی 
ــود  ــام ب ــات حضــرت ام ــا و منوی ــا ایده ه ــه ب ــه در رابط  ک
ــتاد  ــوم اس ــخنرانی های مرح ــد س ــد؛ مانن ــه می ش خاص
پــرورش یــا فعالیت هایــی از قبیــل تکثیــر و توزیــع  
ــور  ــه ط ــه ب ــی)ره( ک ــام خمین ــرت ام ــای حض اطاعیه ه
ــرای اســتادان  ــا اســم مســتعار فرســتنده ب ــه و ب مخفیان
و دانشــجویان پســت می کردیــم. همچنیــن مقــاالت 

ــه  ــم مطالع ــود، ه ــاب ب ــت انق ــه در جه ــی را ک و کتاب های
می کردیــم.

    از چه زمانی با تفکرات انقابی آشنا شدید؟ 

بــه دلیــل اینکــه دایــی بنــده یــک فــرد سیاســی بــود، بنــده 

از زمــان طفولیــت بــا افــکار انقابــی آشــنا شــدم و همچنیــن 
ــی در ســال های 41 و 42 کــه  ــا  شــرکت در جلســات مذهب ب
ــور  ــه ط ــی)ره( ب ــام خمین ــری ام ــه رهب ــت ب ــت روحانی نهض

جــدی شــکل گرفــت، افــکار انقابــی در مــن تقویــت شــد.

    از دســتگیری در زمــان ســاواک چــه خاطــره ای 
در ذهــن داریــد؟ 

ــه  ــانی ک ــت هللا کاش ــتان آی ــال  1355 روزی در بیمارس در س
در آن زمــان بــه بیمارســتان ثریــا معــروف بــود، مشــغول بــه 
کار بــودم کــه مأمــوران ســاواک بــه بیمارســتان آمدنــد و مــن 
را دســتگیر کردنــد و بــه کمیتــه مشــترک ســاواک شــهربانی 
بردنــد. بازجویــی مــن حــدود دو مــاه طــول کشــید و ســپس 
بــه زنــدان اصفهــان منتقــل شــدم؛ در نهایــت در دادگاه نظامــی 
بــه دو ســال حبــس محکــوم شــدم. رژیــم شــاه هیــچ مطلبی 
را علیــه خــودش - حتــی در حــد یــک اعامیــه امــام خمینــی 
ــرای یــک اعامیــه  ــا رســاله ایشــان - تحمــل نمی کــرد و ب ی
ــکنجه ها  ــی داد. ش ــس م ــال حب ــان، دو س ــاله ایش ــا رس ی
گاهــی بــه قــدری وحشــیانه بــود کــه برخــی از زندانی هــا زیــر 
ــاری و  ــه غف ــهید آیت ال ــل ش ــدند؛ مث ــهید می ش ــکنجه ش ش
شــهید آیت الــه ســعیدی کــه در همیــن زنــدان اصفهــان زیــر 

شــکنجه ســاواک شــهید شــدند.

    تعریــف شــما از انقابــی بــودن و انقابــی 
مانــدن چیســت؟ 

ــف  ــی تعری ــه خوب ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوع را مق ــن موض ای
ــی  ــه مبان ــدی ب ــمردند: پایبن ــاخص را برش ــج ش ــد و پن کردن
انقــاب  آرمان هــای  هدف گیــری  انقابــی،  ارزش هــای  و 

ــتقال  ــه اس ــدی ب ــا، پایبن ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــت ب و هم
همه جانبــه کشــور، حساســیت در برابــر دشــمن و مهــم 
دانســتن جهــاد کبیــر و تقــوای دینــی و سیاســی. محــور ایــن 
ــت و  ــاب اس ــام و انق ــه اس ــودن ب ــک ب ــاخص ها متمس ش
فــرد انقابــی بایــد منویــات رهبــری را قبــول داشــته باشــد و 
دنبــال کنــد. جهــاد کبیــر کــه مقــام معظــم رهبــری از قــرآن 
ــی  ــمن؛ یعن ــل دش ــت در مقاب ــی مقاوم ــد یعن ــل می کنن نق
هیــچ گاه بــا اســتکبار جهانــی  کــه همــان آمریــکا و انگلیــس 
ــا را در دل  ــه آن ه ــه کین ــان صــاف نباشــد؛ بلک هســتند، قلبم
ــا دشــمن اســام و دشــمن  ــه این ه داشــته باشــیم؛ چــرا ک
مســلمانان  هســتند. هیــچ وقــت نبایــد کافــران را اطاعــت کــرد 
ــرات و  ــن تفک ــا همی ــان داد. ب ــا نش ــه آن ه ــوش ب و روی خ
همیــن جهــاد کبیــر انقــاب پیــروز شــد. مــردم شــاه را قبــول 
نداشــتند؛ بعــد کــه جریــان انقابــی آشــکارتر شــد، مــردم هــر 
ــه  ــق دادن ب ــام)ره( و رون ــکار ام ــج اف ــرای تروی ــی را ب فرصت

ــمردند. ــم می ش ــارزه مغتن مب

ــام)ره(  ــیر ام ــون از مس ــده ای انقابی ــه ع    اینک
ــی دارد؟  ــه دلیل ــدند، چ ــارج ش خ

علــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد یــک جــا از انقــاب بریدنــد. 
علــت بریدگــی و جداشــدگی از انقــاب هــم ایــن اســت کــه 
ــام  ــع اس ــه مناف ــط ب ــت، فق ــر اس ــاد کبی ــه در جه ــردی ک ف
می اندیشــد و بــه منافــع خــودش توجــه زیــادی نــدارد 
ــت  ــک تس ــن ی ــد؛ ای ــر بیفت ــه خط ــش ب ــر منافع ــی اگ  حت
و یــک آزمــون الهــی اســت. در داســتان حضــرت موســی)ع( 
ــه ایــن نبــی مکــرم ایمــان آورده  دیدیــم همــه افــرادی کــه ب
بودنــد، مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد و قــوم موســی امتحــان 
ــه در  ــامری همیش ــان س ــن جری ــد. ای ــس ندادن ــی پ خوب
ــی  ــودی و داخل ــأ خ ــته و منش ــود داش ــا وج ــه نهضت ه هم
دارد؛ از ایــن جهــت تشــخیص آن بصیــرت کافــی می خواهــد. 
ــه  ــردم فریفت ــه م ــد ک ــش آی ــی پی ــت موقعیت ــن اس ممک
شــوند و گــول بخورنــد؛ درنتیجــه انقابشــان شکســت بخــورد 
ــاوم باشــند  ــا مق ــر توطئه ه ــه لحــاظ بصیرتشــان در براب ــا ب  ی
و انقابشــان بــه طــور فزاینــده رشــد کنــد. لــذا علــت بریدگــی 
ــا  ــد ی ــود می پردازن ــخصی خ ــع ش ــه مناف ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــرد. ــا را فرامی گی ــمن آن ه ــه دش ــرس و هیمن ت

    چــه راه هایــی بــرای حفــظ شــاخصه انقابیگــری 
وجــود دارد؟

ــد دانســت انســانی کــه در  ــرای حفــظ ایــن شــاخصه ها بای ب
جهــاد کبیــر اســت، بایــد بســیجی عمــل کنــد و همیشــه بــرای 
دفــاع از اســام آمــاده باشــد؛ حتــی اگــر هزینــه مالــی و جانی 
داشــته باشــد. رزمنــدگان مــا هشــت ســال جنگیدنــد و کشــور 
ــدگان  ــم رزمن ــروزه ه ــد؛ ام ــظ کردن ــمن حف ــت دش  را از دس

و بســیجی ها بــرای دفــاع از حــرم فــداکاری کردنــد و موفــق 
شــدند ســوریه را حفــظ و حلــب را آزاد کننــد و دشــمن را 
ــز  ــر، رم ــاد کبی ــد.  جه ــب)س( برانن ــرت زین ــم حض از حری
ــاد اصغــر کــه جنــگ نظامــی  ــا جه پیــروزی اســت کــه گاه ب
ــرای  ــودن ب ــاده ب ــر آم ــان ب ــرگاه انس ــزد. ه ــت، درمی آمی اس
دفــاع سســتی بــورزد، مقاومــت خــود را از دســت می دهــد و 

ــی دارد. ــارزه برم ــت و مب ــت از مقاوم دس

ــا چــه حــد عملــی      شــعارهای اصلــی انقــاب ت
شــده اســت؛ شــعارهایی ماننــد »اســتقال، آزادی 
پیــروزی اســامی« یــا »نــه شــرقی، نــه غربــی 

جمهــوری اســامی«؟ 
شــعار آزادی کــه 100 درصــد تحقــق یافتــه اســت. روزنامه هــا 
و ســخنران ها آزاد هســتند؛ حتــی علیــه مقامــات عالــی رتبــه 
کشــور می گوینــد و می نویســند کــه در کمتــر نقــاط دنیــا چنین 
آزادی بیــان در ایــن حــد وجود دارد.در اســتقال هــم 100 درصد 
موفــق شــدیم. االن افســران آمریــکا بــه مــرز آبــی مــا نزدیــک 
ــه  ــوند، بافاصل ــی رد می ش ــرز آب ــه از م ــی ک ــوند و کم می ش
توســط ســپاه پاســداران بــدون شــلیک یــک گلولــه دســتگیر 
ــا آن  ــکا ب ــه آمری ــد ک ــی می کنن ــا بازجوی ــوند و از آن ه می ش
قدرتــی کــه خــودش از آن نــام می بــرد، بــرای آزادی ســربازان 
ــی  ــد. یک ــرار می ده ــطه ق ــر را واس ــورهای دیگ ــودش کش خ
از کشــورهایی کــه در دنیــا اســتقال کامــل دارد، مــا هســتیم 
ــم و نخواهیــم داشــت. ــه هیــچ کشــوری نداری و وابســتگی ب
دربــاره جمهــوری اســامی بایــد گفــت کــه مــا بــه جمهــوری 
ــط رأی  ــن ســال ها فق ــل رســیدیم و در ای ــور کام ــه ط ــم ب ه
ــن نداشــتیم؛  ــر از ای ــزی غی ــوده اســت و چی  مــردم حاکــم ب
هیــچ قدرتــی نتوانســته رأی مــردم را جابجــا کنــد کــه اگــر هم 
برخــی می خواســتند ایــن کار را بکننــد، رهبــر معظــم انقــاب 

بســیار محکــم ایســتادند و ایــن اجــازه را بــه کســی ندادنــد. 
در تشــریح اســامی بــودن هــم بایــد گفــت تــا آنجایــی کــه بــه 

فرمــوده رهبــر عمــل شــده، بخــش اســامی هــم تحقــق پیــدا 
کــرده و آنجــا کــه عمــل نکردنــد، ایــن امــر بــر زمیــن مانــده 
اســت. امیدواریــم دولتمــردان بیشــتر دســتورات ولــی فقیــه 
را بــرای اســامی کــردن کشــور مــد نظــر داشــته باشــند و بــه 

آن عمــل کننــد.

ــی  ــال ها ط ــن س ــاب در ای ــه انق ــیری ک     مس
کــرده را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟ بــه نظــر شــما مــا 
ــرار  ــل)ره( ق ــام راح ــای ام ــیر آرمان ه ــوز در مس هن

ــم؟  داری
بلــه؛ مــا 100 درصــد در مســیر آرمان هــای امــام)ره( هســتیم. 
تقریبــا همــه کشــورها در جنــگ هشــت ســاله خواســتند کــه 
ــعی  ــورها س ــه کش ــتند. هم ــد و نتوانس ــن بزنن ــه زمی ــا را ب م

کردنــد کــه ســوریه را بــر زمیــن بزننــد و بــا دخالــت ایــران ایــن 
ــد  ــراف می کنن ــس از شــش ســال اعت ــاد. االن پ ــاق نیفت اتف
کــه ایــران هفتمیــن قــدرت دنیاســت. بنابرایــن مــا در اهــداف 
امــام)ره( و رهبــری در بعــد سیاســی و نظامــی موفــق بودیــم. 
ــه طــور کامــل موفــق  امــا در بعــد تحقــق اهــداف اســامی ب
ــتورات  ــادی دس ــائل اقتص ــال در مس ــور مث ــه ط ــم؛ ب نبوده ای
رهبــری را کــه فرمودنــد اقتصــاد مقاومتــی، آن را را کامــا اجــرا 

نکردیــم.

ــا را  ــاب م ــر انق ــال حاض ــی در ح ــه خطرات     چ
تهدیــد می کنــد؟ 

بــه نظــر مــن نرســیدن بــه مشــکات مــردم و نبــود اشــتغال 
بــرای جوانــان را می تــوان از ایــن تهدیــدات دانســت. رهبــری 
فرمودنــد کــه اجنــاس قاچــاق را آتــش بزنیــد؛ امــا این گونــه 
تفکــری نیســت. مــا بایــد از کاالی داخلــی حمایــت کنیــم. در 
ــا  ــک قاره پیم ــاد و موش ــته اند پهپ ــامی توانس ــوری اس جمه
بســازند؟ طبیعــی  اتومبیــل  نمی تواننــد  بســازند؛ چطــور 
ــد.  ــه کار دل ندادن ــر ب ــن ام ــئوالن ای ــتند و مس ــت نخواس اس
ــت  ــا دول ــد؟ ت ــاق باش ــس قاچ ــا جن ــور م ــد در کش ــرا بای چ
ــه  ــرد و ب ــرون نب ــدد و چشــم را از بی ــا را نبن ــم کمربنده محک
ــی  ــاق مثبت ــد، اتف ــو نیفت ــت و تکاپ ــه حرک ــدازد و ب درون نین
ــل  ــم. در اوای ــق بودی ــد موف ــکی صددرص ــد. در پزش نمی افت
ــتانی  ــدی، پاکس ــد هن ــی مانن ــکان خارج ــا پزش ــاب م  انق
ــد و  ــزی ش ــال برنامه ری ــرف ده س ــتیم. ظ ــی داش و بنگادش
ــه  ــازی ب ــم و االن نی ــت کردی ــک تربی ــی پزش ــدازه کاف ــه ان ب
پزشــک خارجــی نداریــم. االن هیــچ عمــل جراحــی و درمانــی 
مهــم و الزمــی بــرای مــردم نیســت کــه در تهــران و اصفهــان 
ــد  ــران می آین ــه ای ــم ب ــور ه ــارج کش ــام داد. از خ ــود انج نش
ــن خــود  ــم؛ ای ــا االن توریســت درمانی داری ــان و م ــرای درم ب

یــک منبــع درآمــدی بــرای کشــور اســت.

    مقــام معظــم رهبــری در ســال های اخیــر زیــاد 
بــر شــاخصه های انقابــی و انقابیگــری تأکیــد دارنــد. 
چــه دلیلــی دارد؟ آیــا احســاس خطــری وجــود دارد؟ 
علــت ایــن اســت کــه تــا انســان انقابــی نباشــد، منشــاأ تحول 
و کار مثبــت بــرای کشــور نمی شــود. اگــر انســان شــاخصه های 
ــود و  ــع خ ــه مناف ــه زودی فریفت ــد، ب ــته باش ــی نداش انقاب

ــع زودگــذر می  شــود و از مصلحــت کشــور و  ســرگرم مناف
نظــام بــاز می مانــد. انســان هــر کار جــدی کــه می خواهــد 
ــوی  ــد دام جل ــود، ص ــاز ش ــور بی نی ــا کش ــد ت ــام ده انج
پایــش می گذارنــد؛ مثــا یــک فیلــم در تهــران و اصفهــان 
گذاشــتند بــه نــام »یتیم خانــه ایــران«. فیلمــی کــه 
ــد و 9  ــس ش ــط انگلی ــی توس ــه خیانت های ــان داد چ نش
میلیــون جمعیــت را بــه کشــتن دادنــد. آقایــی ایــن فیلــم 
را ســاخت و فیلــم را اکــران کردنــد. مــن اطــاع دارم کــه 
ــار تماشــای  ــه آم ــرده باعــث شــد ک دســت های پشــت پ
ایــن فیلــم بســیار پائیــن باشــد و اســتقبال خوبــی نشــد. 
ــی  ــین پارچه باف ــتند ماش ــل نمی گذاش ــا آن اوای ــا مث ی
چــادر مشــکی وارد شــود؛ بعــد چندیــن دســتگاه وارد 
کشــور شــد، ولــی شــنیده ام زیــاد فعــال نیســت. ســنگ 
می اندازنــد تــا بــرای تولیدکننــده صــرف نکنــد تــا از خــارج 
ــردی کفــش و  ــا ف ــی می خواهــد ت ــه انقاب ــد. روحی بخرن

لبــاس خارجــی اســتفاده نکنــد.

    شــما بهمــن 57 کجــا بودیــد؟ آن روزهــا چــه 
حــال و هوایی داشــت؟ 

مــن آبــان 57 از زنــدان آزاد و بــه ادامــه تحصیــل مشــغول 
ــودم؛  ــجوئی ب ــغول کار دانش ــم مش ــن 57 ه ــدم. بهم ش
امــا شــب ها تظاهــرات می کردیــم و بــا ســیل مــردم 

ــم. ــده همــراه بودی تظاهرکنن

     بــه نظــر شــما وظیفــه رســانه در بیــان 
و انتقــال مفاهیــم انقــاب بــه نســل جــوان 

؟  چیســت
ــادی  ــای زی ــه هجمه ه ــارز اســت ک ــی مشــخص و ب خیل
ــه انقــاب می شــود و وظیفــه رســانه ها هــم بــه همیــن  ب
نســبت ســنگین اســت؛ اواًل بایــد رســانه ها بگوینــد کــه مــا 
ــه کجــا رســیدیم. یــک کشــور 100 درصــد  ــم و ب چــه بودی
وابســته بودیم و امروز 100 درصد مســتقل هســتیم. االن در 
رشــته تخصصــی خــودم می گویــم؛ قبــل از انقــاب مــرگ 
ــل  ــود کــه عل ــر 1 ســال، 250 در هــزار ب ــوزادان زی ــر ن و می
زیــادی ماننــد عفونــت بــا منشــأ ســوءتغذیه و فقــر غذایــی 
بودنــد.  داشــت. توده هــای مــردم دچــار ســوء تغذیه 
ــت وابســتگی و یغمازدگــی  ــران از حال پــس از انقــاب ای
نجــات پیــدا کــرد. پیــش از انقــاب پول هــای ایــن کشــور 
ــکا  ــور آمری ــای جمه ــی رؤس ــای انتخابات ــرف رقابت ه ص
ــاختند  ــل می س ــدن پ ــران در لن ــای ای ــد. از پول ه می ش
و نفــت مــا را ارزان بــه خارجی هــا دادنــد. رســانه ها 
ــد  ــردم نمایشــگاه برون ــد. م ــد شــرایط را مقایســه کنن  بای
ــهید  ــکنجه ش ــر ش ــارزان، زی ــه مب ــد ک ــا را ببینن و عبرت ه
صــورت  شــاه  زمــان  در  جنایــات  ایــن  می شــدند. 
می گرفــت. امــا ایــن آزادی را االن داریــم و رســانه ها بایــد 
بــه خوبــی ایــن تفاوت هــا و رشــد علمــی و صنعتــی را بــه 
ــروزه  ــر مشــکات ام ــی منک ــد. از طرف ــردم نشــان دهن م
در کشــور نیســتیم. تــا جایــی کــه بــه نصایــح ولــی فقیــه 
ــد  ــل نش ــا عم ــر ج ــرد و ه ــد ک ــور رش ــد، کش ــل کردن عم

کشــور دچــار مشــکل شــد.

انقابیگری از زبان یک رئیس انقابی پشت تریبون کیمیای وطن:

حمایتازتولیدداخلی،روحیهانقالبیمیخواهد

  راهپیمایی 22 بهمن 
نمایش انسجام، وحدت، قدرت و عزت
در صفحه 2 بخوانید

دعوت مراجع تقلید به حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن

   || عکس از محمدحسین طبیبی



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، در حاشــیه 
جلســه هیئــت دولــت بــا حضــور در جمع خبرنــگاران 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه تصویــب 
در  شــوراها  انتخابــات  قانــون  اصالحیــه  طــرح 
مجلــس، آیــا زمان بنــدی انتخابــات شــوراها تغییــر 
ــون  ــه قان ــر چ ــا ه ــت: م ــر، گف ــا خی ــرده ی ــدا ک پی
اســت و ابــالغ شــود، موظفیــم انجــام دهیــم و یکــی 
از ایــن مــوارد مربــوط بــه زمــان ثبت نــام داوطلبــان 
ــه شــده  ــم گرفت ــوده کــه تصمی ــات شــوراها ب انتخاب

ــرد. ــل اســفندماه صــورت بگی ایــن کار در اوای
وی دربــاره تبلیغــات زودهنــگام انتخاباتــی در فضای 
مجــازی افــزود: رصدهــای اینگونــه مســائل صــورت 
می گیــرد، امــا این هــا بــه معنــی تبلیغــات نیســت؛ 
چــون کســی هنــوز خــود را کاندیــدا نکــرده، زیــر هــر 
ــوم  ــات معل ــخ تبلیغ ــد، تاری ــام کن ــه ثبت ن ــی ک زمان
اســت؛ ولــی اگــر از حــاال مطــرح شــود کــه بــا اســم 
ــوند  ــدا ش ــد و کاندی ــغ کنن ــد تبلی ــم می خواهن و رس

ــود. ــری می ش ــا جلوگی قطع
ــر  ــه تغیی ــا توجــه ب ــاره کــه ب ــر کشــور در ایــن ب وزی
ــر  ــم تغیی ــات ه ــان تبلیغ ــا زم ــا آی ــان ثبت نام  ه زم

ــد. ــر نمی کن ــر، تغیی ــت: خی ــد، گف می کن
ــا مجلســی ها  کــه  وی اضافــه کــرد: دوســتان مــا ب

بحــث نظــارت انتخابــات شــوراها را بــر عهــده  دارنــد؛ 
ــاب  ــا را انتخ ــا حوزه ه ــتند ت ــی هس ــال بررس در ح
کننــد. پیشــنهاد مــا ایــن بــوده کــه حوزه هایــی 
ــری هســتند  ــت کمت ــا جمعی ــه ب انتخــاب شــوند ک
تــا بتوانیــم یــک تســت عمومــی روی 30-40 هــزار 
دســتگاه انجــام دهیــم تــا نگرانی هــای شــورای 
برطــرف  بعــدی  انتخابــات  بــرای   نگهبــان هــم 

شود.
دربــاره  خصــوص  همیــن  در  فضلــی  رحمانــی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز گفــت: هنــوز 
شــورای نگهبــان نظــرش را بــرای برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهــوری بــه صــورت الکترونیکــی بــه مــا 
اعــالم نکــرده اســت؛ اگــر اعــالم کنــد مــا می توانیــم 
ــه  ــه دســتگاه هایی ک ــه ب ــا توج بعضــی شــهر ها را ب

ــم. ــام دهی ــی انج ــورت الکترونیک ــه ص ــم، ب داری
ــون  ــه قان ــه الیح ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
جامــع انتخابــات چــه زمانــی بــه مجلــس مــی رود 
امنیــت  کمیســیون  در  امــروز  همیــن  گفــت: 
تصویــب  آن  مــاده  و  بنــد  دولــت، ۱۲۹  دفاعــی 
شــد و هــر زمــان کــه بــه هیئــت دولــت بیایــد، بــه 
 صــورت فوق العــاده در دســتور کار قــرار خواهــد 

گرفت. فارس

مرتضــی نبــوی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــه  ــالب اســالمی ک ــی اســتادان دروس انق در نشســت علم
ــد  ــت جدی ــالب، تحــوالت دول ــوان دســتاوردهای انق ــا عن ب
ــگاه  ــجویان دانش ــگاه دانش ــات ۹6 در باش ــکا و انتخاب آمری
انقــالب  تهــران در حــال برگــزاری اســت، گفــت: روح 
ــرم را در  ــدرت ن ــا ق ــالب م ــود و انق ــی ب ــالمی، فرهنگ اس
ــالب  ــی انق ــت: وقت ــرد. وی گف ــرح ک ــی مط ــطح جهان س
پیــروز شــد، نقطــه عطفــی ایجــاد شــد؛ آن هــم ایــن بــود کــه 
قــدرت نــرم و قــدرت فرهنگــی مطــرح شــد و ایــن قــدرت 

ــد. ــالب ش ــداوم انق ــروزی و ت ــث پی باع
ــا اشــاره بــه شــیطنت ها و عهدشــکنی های آمریــکا  نبــوی ب
ــت  ــی هیچ وق ــورهای غرب ــت: کش ــام گف ــا برج ــه ب در رابط
بــه رســمیت  را  نبودنــد حــق غنی ســازی مــا  حاضــر 
ــود را از  ــر خ ــا اث ــد تحریم ه ــی دیدن ــی وقت ــند؛ ول بشناس
ــالمی  ــوری اس ــدرت جمه ــدار و ق ــی اقت ــت داده و وقت دس
ــه رســمیت  ــن حــق را ب ــور شــدند ای ــد، مجب ــران را دیدن ای

ــند. بشناس
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرد: 
از زمانــی کــه انقــالب اســالمی بــه پیــروزی رســیده، آمریــکا 
بــه هیــچ کــدام از اهدافــش در منطقــه دســت پیــدا نکــرده و 
ایــن نشــان دهنده قــدرت منطقــه ای ماســت؛ اگــر غربی هــا 
ــل  ــه دلی ــه رســمیت شــناختند، ب ــا را ب حــق غنی ســازی م

قــدرت مــا بــود.

ــات مــا  وی ادامــه داد: آمریکایی هــا ســعی داشــتند انتخاب
را بــا مشــکل مواجــه کننــد؛ ولــی امــروز می بینیــم صحنــه 
ــات  ــوب در انتخاب ــوا و آش ــک بل ــاهد ی ــده و ش ــوض ش ع
ــات  ــد انتخاب ــعی می کردن ــا س ــم. آن ه ــکا بودی ــر آمری اخی
مــا را زیــر ســوال ببرنــد، ولــی دیدیــم خودشــان بــا مشــکل 
 روبــرو شــدند و فاســدترین فــرد در آمریــکا رأی آورد 
ــود.  ــرد می ش ــن ف ــا ای ــادی ب ــای زی ــروز مخالفت ه و ام

این هــا همــه، نشــان دهنده افــول آمریکاســت.
ــه مشــکالت اقتصــادی کشــور  ــا اشــاره ب نبــوی در ادامــه ب
افــزود: اقتصــاد مــا از ســال 5۱ بــه شــدت نفتــی و رانتــی 
 شــده و بســیاری هــم در ایــن ماجــرا منافــع دارنــد 
و در مقابــل اصــالح آن، مقاومــت می کننــد. متأســفانه 
روســای جمهــور مــا پیــش از رســیدن بــه قــدرت یــک جــور 
موضع گیــری می کننــد و بعــد از آن هــم طــور دیگــری رفتــار 
ــام  ــد و حاضــر نیســتند مشــکالت ســاختاری و نظ می کنن

ــارس اداری اصــالح شــود. ف

ســردار سرلشــکر محمد علــی جعفــری، فرمانــده  کل ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی، بــا گرامیداشــت یــاد شــهیدان 
ــی  ــن، انقالب ــور، مؤم ــژه شــهدای غی ــدس، به وی ــاع مق  دف
ــارک  ــه مب ــار داشــت: ده ــدان اظه ــص اســتان هم و مخل
ــک و  ــدان تبری ــتان هم ــان اس ــی مؤمن ــه تمام ــر را ب فج
ــه  ــود را ب ــه خ ــک صمیمان ــم. تبری ــرض می کن ــت ع تهنی
مــردم اســتان همــدان کــه نقــش تعیین کننــده ای در 
ــث  ــدس و مباح ــاع مق ــالمی و دف ــالب اس ــروزی انق پی
ــا انقــالب اســالمی داشــتند، عــرض  فرهنگــی در رابطــه ب

می کنــم.
ــروزی انقــالب  ــزود: در سی وهشــتمین ســالگرد پی وی اف
ــه هــر چــه از عمــر انقــالب  اســالمی و شــاهد هســتیم ک
ــر همــگان روشــن  می گــذرد، ابعــاد بیشــتری از انقــالب ب
ــود.  ــه می ش ــالب اضاف ــکوه انق ــی و ش ــر بزرگ ــده و ب ش
 ایــن را دوســت و دشــمن اقــرار می کننــد کــه ایــن شــکوه 
و اقتــدار ناشــی از انقــالب اســالمی بــرای جمهــوری 

اســالمی بــوده اســت.
ــال های  ــرد: در س ــان ک ــداران بی ــپاه پاس ــده  کل س فرمان
 اخیــر دشــمنان انقــالب اســالمی آشــکارا بــه مجــد 
و اقتــدار آن اقــرار دارنــد و توصیــه می کنیــم کــه دولتمــردان 

آمریکایــی تهدیــد علیــه ایــران را بی فایــده بدانند.
از  تحلیــل  چنــد  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری  سرلشــکر 
صاحب نظــران آمریکایــی دربــاره آمریــکا عنــوان کــرد: 

ــران  ــا ای ــل ب ــن اســت کــه تقاب ــن تحلیل هــا ای یکــی از ای
خطــرات جالــب توجهــی دارد و برخــی از آن هــا ترامــپ را 
ــه  ــی دارد ک ــران موقعیت ــد ای ــه بدان ــد ک ــت می کنن نصیح
ــد  ــی معتقدن ــد و برخ ــذی« می بین ــر کاغ ــکا را »بب آمری
کــه آمریــکا بایــد ایــن نیمــه ابرقــدرت بــودن در جهــان را 

ــد. ــوش کن فرام
ــزرگ  ــام شــیطان ب ــز ن ــران نی ــزود: برخــی تحلیلگ وی اف
ــه  ــر ب ــد و اگ ــه می دانن ــق و حکیمان ــکا را دقی ــرای آمری ب
ایــن جمــالت دقــت کنیــم، می بینیــم کــه ایــن امــر 
بزرگ تریــن دســتاورد انقــالب اســالمی اســت کــه ســبب 
ــد و  ــه مج ــه ب ــگان این گون ــا و بیگان ــمنان م ــده دش ش

ــد. ــرار کنن ــران اق شــکوه ای
فرمانــده  کل ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه فرارســیدن ۲۲ 
ــی  ــب قدردان ــن مرات ــه ۲۲ بهم ــت: در روز جمع ــن گف بهم
خــود را از درگاه الهــی نشــان می دهیــم و ان شــاءهللا 
حضــوری پرشــور، گســترده و دشمن شــکن خواهیــم 

ــت. داش
وی بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی فقــط مختــص یــک 
ــی  ــه بزرگ ــالب، گنجین ــت: انق ــت، گف ــی نیس ــه زمان بره
ــتخراج  ــت اس ــی ظرفی ــای طوالن ــا مدت ه ــه ت ــت ک اس
ــر  ــف ب ــا را دارد و تکلی ــت م ــط مل ــرمایه گذاری توس و س
دوش همــه ملــت  مــا ایــن اســت کــه چنیــن کتاب هایــی 

ــد. تســنیم ــه کنی را مطالع

مشــاور فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی گفــت: عملکــرد پدافنــد در 
عملیــات والفجــر ٨، نقــاط مخفــی و رازهــای بســیاری دارد کــه از 

دیــد جوانــان دور مانــده اســت.
امیرعلــی غالمــی، مشــاور فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی 
از  تجلیــل  مراســم  در  ســخنانی  طــی  خاتم االنبیــا)ص( 
حماسه ســازان پدافنــد هوایــی عملیــات والفجــر ٨ کــه در قــرارگاه 
ــال های  ــد در س ــش پدافن ــه نق ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــد برگ پدافن
دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: در عملیــات والفجــر 8، در همــان روز 
اول در قــرارگاه مرکــزی خاتــم اعــالم کردیــم کــه مــا قــادر بــه دفــاع 
ــم.  ــما می جنگی ــار ش ــه و در کن ــم در منطق ــا می آیی ــتیم؛ ام نیس
ایــن حرفــی ســخت، ولــی واقعیــت بــود. غالمــی خاطرنشــان کرد: 
مــا در والفجــر ٨ همــان تجهیزاتــی را داشــتیم کــه در عملیات هــای 
دیگــر بــود و در ایــن عملیــات هــم تــوان جلوگیــری از ورود دشــمن 
ــه دام  ــد و ب ــی آمدن ــم و وقت ــاد کردی ــه دام ایج ــتیم؛ بلک را نداش
افتادنــد، ســرنگون شــدند کــه ایــن از ابداعــات شــهید ســتاری بــود.
وی گفــت: مــا در ایــن عملیــات 4 برابــر تجهیــزات عملیاتــی 
تجهیــزات فریــب داشــتیم و توانســتیم یــک مــوج فریــب ایجــاد 
کنیــم. غالمــی تصریــح کــرد: عملکــرد پدافنــد هوایــی در عملیــات 
ــد  ــه از دی ــیاری دارد ک ــای بس ــی و رازه ــاط مخف ــر ٨، نق والفج

ــارس ــت. ف ــده اس ــان دور مان جوان

یــک عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس از تهیــه طــرح تحقیــق 
و  شســتا  شــرکت های  ســتادی،  بخــش  ســه  از  تفحــص  و 

داد. خبــر  وزارت کار  بیمه هــای  و  هلدینگ هــا 
ســمیه محمــودی اظهــار کــرد: حــدود 30 نماینــده مجلــس 
طــرح  تحقیــق و تفحــص در ســه محــور مرتبــط بــا حــوزه 
 کاری وزارت کار، یعنــی بخــش ســتادی، شــرکت های شســتا 
و هلدینگ هــا و بیمه هــا را تهیــه کرده انــد کــه بخــش بیمه هــا 
ــتگی  ــی، بازنشس ــن اجتماع ــون تامی ــی همچ ــه زیرمجموعه های ب
کشــوری و صنایــع دســتی تقســیم می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن طــرح در کمیســیون اجتماعــی مطــرح شــده، افــزود: ترکیــب 
اعضــای هیئــت تحقیــق و تفحــص متشــکل از 5 عضــو کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس و تقاضاکننــدگان اســت کــه هنــوز کمیســیون 

اجتماعــی اعضــای ایــن هیئــت را مشــخص نکــرده اســت. 
البتــه بنــده بــه عنــوان یکــی از متقاضیــان تفحــص و عضــو 
کمیســیون اجتماعــی در ایــن هیئــت حضــور دارم. بــه گفتــه 
محمــودی، تعییــن وضعیــت تحقیــق و تفحــص منــوط بــه تشــکیل 
جلســات کمیســیون اجتماعــی بعــد از تعطیــالت مجلــس اســت. 
ایــن عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس همچنیــن گفــت 
ــی از  ــای یک ــت قرارداده ــاره وضعی ــر کار درب ــوالی از وزی ــه س ک
ــر  ــی مدی ــدرک تحصیل ــتگی و م ــازمان بازنشس ــای س هلدینگ ه
ــن  ــزوم ای ــورت ل ــه در ص ــده ک ــرح ش ــگ مط ــن هلدین ــل ای عام

ــنا ــود. ایس ــری می ش ــز پیگی ــص نی ــب تفح ــوع در قال موض
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ادامه از صفحه یک: 
همان گونــه کــه قانــون اساســی در دســت رژیــم 
در  و  نبــود  بیــش  بازیچــه ای  انقــالب،  از  پیــش 
واقــع ایــن شــخص شــاه بــود کــه بــه تنهایــی 
تصمیمــات حکومتــی را اتخــاذ می کــرد؛ انتصــاب 
ــت های  ــان پس ــت  وزیر، وزرا، صاحب ــاری نخس ــا برکن ی
ــام  ــاه انج ــیله ش ــه وس ــا ب ــتانداران و ... تنه ــاال، اس ب

 . می گرفــت
بــه اعتــراف دوســت و دشــمن، کابینــه، مجلــس 
و قــوای دیگــر حکومتــی از خــود هیــچ اختیــاری 
ــای رســمی نقشــی  ــش نهاده ــع نق نداشــته و در واق
ــن  ــران بی ــان،  ای ــود.« )آبراهامی ــش نب ــریفاتی بی تش
 دو انقــالب، احمــد گل محمــدی، نشــر نــی، 1377 

ص۲6( 
ــی  ــران، نظام ــوری اســالمی ای ــام جمه ــل، نظ در مقاب
اســت کــه بــر پایــه ســه رکــن اساســی دیــن مــردم و 
رهبــری اســتوار گردیــده اســت؛ )اصــول ۲-4-5 و 6 
قانــون اساســی( در ایــن نظــام حاکمیــت اصلــی از آن 

خداســت. )اصــل 56( 
شــکل حکومــت بــه صــورت جمهــوری اســالمی اســت 
ــت  ــا اکثری ــی ۱358 ب ــران در همه پرس ــردم ای ــه م ک
ســاختار  برگزیدنــد.  خــود  بــرای  را  آن  آرا  قاطــع 
ــل  ــب اص ــه موج ــالمی ب ــوری اس ــی در جمه حکومت
 57 قانــون اساســی از ســه قــوه مقننــه، مجریــه 
و قضائیــه تشــکیل شــده کــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه 
ــن  ــب ای ــه موج ــد ب ــر چن ــود. ه ــال می  ش ــه اعم فقی
ــا  ــتند، ام ــر هس ــتقل از یکدیگ ــوا مس ــن ق ــل ای اص
همــکاری و نظــارت متقابــل بیــن قــوای مزبــور وجــود 
ــا ایــن توضیــح کــه در ایــن  دارد. )قانــون اساســی( ب
نظــام حــل اختــالف و تنظیــم روابــط قــوای ســه گانه 

بــه عهــده رهبــری گذاشــته شــده اســت.
 کلیــه قوانیــن و مقــررات در جمهــوری اســالمی ایــران 
اعــم از مالــی، اقتصــادی، اداری، مدنــی، جزایــی 
فرهنگــی، سیاســی و... بایــد بــر اســاس موازیــن 

ــول 1 و 2 و 4( ــوند. )اص ــن ش ــالمی تدوی اس
 بدیهــی اســت کــه در ایــن نظــام، تمــام قــوای 
غیــر  در  نمی تواننــد  رهبــری کشــور  و  حکومتــی 
 از مســیر اســالمی حرکــت کننــد و کلیــه قوانیــن 
و مقــررات بایــد از منابــع اســالمی سرچشــمه گرفتــه 
ــش از  ــم پی ــه رژی ــت ک ــی اس ــن در حال ــند. ای باش
ــی وســیع و گســترده  ــل حرکت ــا قب ــالب از مدت ه انق
در راســتای دین زدایــی و ترویــج فرهنــگ غربــی 
ــود  ــه ب ــه راه انداخت ــران ب ــه ای ــم در جامع  سکوالریس
ــگ  ــو فرهن ــرای مح ــی ب ــچ تالش ــن راه از هی و در ای

ــت.  ــی نداش ــران کوتاه ــه ای ــی در جامع دین
ــی در  ــام حکومت ــی نظ ــد سیاســت کل ــد دی حــال بای
ــت  ــا مل ــورد ب ــالب در برخ ــد از انق ــل و بع ــران قب  ای
ــی  ــه وظایف ــوده و چ ــه ب ــان چ ــوق آن ــن حق و تأمی
 را بــه عنــوان حکومــت بــه رســمیت می شــناخته 

است. 
در جمهــوری اســالمی اصــول متعــددی از قانــون 
اساســی، سیاســت های کلــی نظــام را در تامیــن 
حقــوق و آزادی هــای فــردی تبییــن کــرده اســت؛ اصل 
ســوم قانــون اساســی کــه فهرســت وار وظایــف دولــت 
ــد  ــن بن ــد در اولی ــان می کن ــالمی را بی ــوری اس  جمه
و مقــدم بــر همــه تکالیــف، مقــرر مــی دارد کــه 
ــد  ــردم بای ــال م ــت در قب ــت حکوم ــتین سیاس نخس
ــل  ــرای فضای ــاعد ب ــی مس ــاد محیط ــتای ایج در راس
ــه  ــا کلی ــارزه ب ــوا و مب ــر اســاس ایمــان، تق اخالقــی ب
مظاهــر فســاد و تباهــی قــرار گیــرد؛ امــا رژیــم پهلــوی 
ــش  ــت پوش ــی تح ــط غرب ــگ منح ــج فرهن ــا تروی ب
آزادی در جامعــه عمــال سیاســت خــود را در راســتای 
اســالم زدایی و محــو و اســتحاله ارزش هــای اخالقــی 

ــود.  ــرار داده ب ــی ق و دین
نکتــه دیگــر اینکــه تأمیــن عدالــت در اســالم از جایــگاه 
ــون  ــاس قان ــن اس ــر ای ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــای  ــر مبن ــه ب ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
ــه، در  ــکل گرفت ــالم ش ــی اس ــتورات اله ــکام و دس اح

ــت.  ــرده اس ــع ک ــی وض ــه مقررات ــن زمین ای
ــر پایــه  اصــل اول از ایــن قانــون، حکومــت ایــران را ب
حــق و عــدل قرآنــی اعــالم می کنــد و در اصــل دوم نیز 
 ضمــن اعتقــاد بــه عدالــت الهــی، هــر گونــه ســتمگری 

سلطه گری و سلطه پذیری را نفی می کند.
 در اصــل دیگــر تأکیــد می کنــد: »مــردم ایــران از هــر 
قــوم و قبیلــه ای باشــند از حقــوق مســاوی برخــوردار 
ــبب  ــا س ــد این ه ــان و مانن ــژاد، زب ــگ، ن ــتند؛ رن هس

امتیــاز نخواهــد بــود.«
ــود  ــری نب ــت خب ــاهی از عدال ــم شاهنش ــا در رژی   ام
و همــه چیــز بــرای حکومــت و عوامــل آن معنــا پیــدا 
ــر  ــا تظاه ــوی ب ــم پهل ــان رژی ــرد. در موضــوع زن می ک
ــگام  ــر آزادی، هم ــده نظی ــی فریبن ــاظ و عبارات ــه الف ب
ــال سیاســت خــود را در  ــرب، عم ــدن منحــط غ ــا تم ب
راســتای بــه ابتــذال کشــاندن زنــان و تزلــزل در بنیــان 

ــود. ــرده ب ــزی ک ــا پایه ری خانواده ه
ــا توجــه  ــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران ب  قان
و عنایــت بــه مقــام رفیــع زن و نقــش و جایــگاه 
ــه زن  ــواده و اجتمــاع، توجــه کافــی ب  ویــژه آن در خان
و حقــوق او کــرده و وی را از حمایــت قانونــی بیشــتری 

برخوردار ســاخته اســت.
ــن  ــا ضم ــد ت ــف می دان ــت را موظ ــون دول ــن قان ای
ــخصیت  ــد ش ــرای رش ــاعد ب ــای مس ــاد زمینه ه ایج
زن، حقــوق وی را در تمــام جهــات بــا رعایــت موازیــن 

ــد. ــن کن اســالمی تضمی
ــود  ــتکبار ب ــکا و اس ــلطه آمری ــت س ــروز تح ــران دی  ای
و حکومتــش مطیــع آن هــا؛ ولــی ایــران امروز مســتقل 
ــود  ــای خ ــتاده روی پ ــب و ایس ــای اجان از حکومت ه
ــکا  ــتکبار و آمری ــت های اس ــل سیاس ــت مقاب  و درس

و خودباور است.
ــی  ــچ قدرت ــل هی ــان هســتیم، مقاب ــا خودم ــروز م  ام
ایمــان  در  را  اصلــی  قــدرت  و  نمی کنیــم   کرنــش 
ــوان ملــت  ــه قــدرت و ت ــه خــدا و اعتمــاد ب و تــوکل ب

می دانیــم.

شاخصهایاستکبارستیزی

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

یکــی از اصــول مبارزاتــی حضــرت امــام خمینــی 
ــرآن و اســالم و شــیوه  ــت از ق ــه تبعی  قــدس ســره ب
علیهــم  معصومیــن  ائمــه  و  پیامبــران  روش  و 
صلــوات هللا استکبارســتیزی اســت. حضــرت امــام)ره( 
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــژه پ ــارزه و به وی ــول مب در ط
اســالمی و شــکل گیری نظــام اســالمی کــه نظــام 
ــرار  ــر آن ق ــد در براب ــور تمام ق ــه ط ــی ب اســتکبار جهان
قلمــداد کــرد تهدیــد  بزرگ تریــن  را  آن  و   گرفــت 

بــه تبییــن ابعــاد و شــاخصه های استکبارســتیزی 
پرداختنــد. 

الهــی بودن  ظلم ســتیزی از شــاخص های استکبارســتیزی 
ــای  ــه از مولفه ه ــت ک ــام اس ــی ام ــگ مبارزات در فرهن
مهــم مبانــی اندیشــه ای حضرتشــان بــه حســاب 

می آیــد.
در نظــر امــام)ره( مســئله مبــارزه بــا اســتکبار، مســئله 
ماهیــت الهــی مبــارزه و قیــام بــرای خداســت. ایشــان 
در ابتــدای پیامــی بــا اشــاره بــه آیــه »قــل اّنمــا اعظــم 
ــی  ــدای تعال ــد: »خ ــوا هللِا« آورده ان ــدة ان تقوم بواح
ــت  ــک طبیع ــرمنزل تاری ــریف، از س ــن کالم ش در ای
ــن  ــان کــرده و بهتری ــای ســیر انســانیت را بی ــا منته ت
موعظه هایــی اســت کــه خــدای عالــم از میانــه تمــام 
مواعــظ انتخــاب فرمــوده و ایــن یــک کلمه را پیشــنهاد 
بشــر فرمــوده. ایــن کلمــه تنهــا راه اصــالح دو جهــان 
اســت... . خودخواهــی و تــرک قیــام بــرای خــدا مــا 
ــان را  ــه جهانی ــانده و هم ــیاه رس ــن روزگار س ــه ای را ب
بــر مــا چیــره کــرده و کشــورهای اســالمی را زیــر نفــوذ 
دیگــران درآورده .« )صحیفــه امــام، ج 1، ص: 21 و 22(

ایــن عبــارات، اولیــن گام هــای حضــرت امــام)ره( در 
ــت  ــان اس ــتیزی ایش ــزرگ استکبارس ــت ب ــاز حرک آغ
کــه مبتنــی بــر آموزه هــای قرآنــی »قیــام للــه« شــکل 

گرفتــه اســت. 
حضــرت امــام)ره( بارهــا در طــول مبــارزه بــا یــادآوری 
ایــن نکتــه کــه »مبــارزه ای کــه االن بیــن کفــر و 
 اســالم اســت، ایــن منازعــه بیــن مــا و آمریــکا نیســت
امــام، ج 11  و کفر«)صحیفــه  اســت  اســالم  بیــن 
ــی  ــت اســالمی و اله ــا ماهی ــرد ت ــالش ک ص: ۱05( ت
استکبارســتیزی را بــه ملــت ایــران گوشــزد کنــد تــا بــر 
اثــر غفلــت، ســطح مبــارزه تــا کســب منافــع مــادی و 

ــد. ــل نیاب ــی تنزی غیراله
ایشــان  اســت.  ســازش ناپذیری  دیگــر  شــاخص 
 امــکان هرگونــه تــالش بــرای نزدیکــی و ســازش 
و مصالحــه بــا اســتکبار را نفــی می کننــد و آن را نافــی 

عــزت مســلمین می داننــد. 
ــا  ــازش ب ــه س ــی هرگون ــت در نف ــا صراح ــان ب ایش
اســتکبار جهانــی فریــاد بــر می آورنــد: »کســی تصــور 
نکنــد کــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران را نمی دانیــم. 
ــود  ــت خ ــه مل ــالم ب ــان اس ــه خادم ــات ک ــی هیه ول
ــتخوان هایمان را  ــد اس ــد بن ــر بن ــد!... اگ ــت کنن خیان
ــر  ــد، اگ ــاالی دار برن ــرمان را ب ــر س ــازند، اگ ــدا س ج
ــر زن  ــده در شــعله های آتشــمان بســوزانند، اگ زنده زن
و فرزنــدان و هســتی مان را در جلــوی دیدگانمــان بــه 
اســارت و غــارت برنــد، هرگــز امان نامــه کفــر و شــرک 
را امضــا نمی کنیــم.« )صحیفــه امــام، ج 21، ص: 9٨(

حضــرت امــام خمینــی در تعییــن خــط مشــی مبــارزه 
ــرار  ــورد توجــه ق ــه م ــی را ک ــن اصل ــا اســتکبار، اولی ب
ــا قدرت هــای ســیطره جو  ــه ت ــن اســت ک ــد ای می دهن
و مســتکبر جهــان بــه اضمحــالل و انقــراض درنیاینــد 
ســالمت  و  آرامــش  و  صلــح  اســت کــه   محــال 
ــان  ــن حاکــم شــود و محروم ــره زمی و ســعادت در ک
و بــه بنــد کشیده شــدگان بــه حقــوق الهــی خــود 
ــالمت  ــند: »س ــن برس ــت زمی ــه وراث ــد و ب ــل آین  نائ
و صلــح جهــان بســته بــه انقــراض مســتکبران اســت 
 و تــا ایــن ســلطه طلبان بی فرهنــگ در زمیــن هســتند
ــه  ــی ب ــدای تعال ــه خ ــود ک ــه ارث خ ــتضعفین ب مس
آن هــا عنایــت فرمــوده اســت، نمی رســند.« )صحیفــه 

امــام، ج 12، ص: ۱44( 
ــوان  ــه عن ــارزه را ب ــداوم مب ــی ت ــام خمین ــرت ام حض
شــاخص دیگــر بیــان می فرماینــد؛ ایــن پیشــوای 
ــا کفــر و شــرک و نفــاق را کــه  ــارزه ب ــزرگ الهــی مب ب
ــود  ــه وج ــا را ب ــتکباری دنی ــام اس ــد نظ ــه متح جبه
ــور  ــدود و محص ــی و مح ــی و مقطع ــد، فصل می آورن
ــن  ــه در ای ــان خاصــی نمی دانســتند ک ــه عصــر و زم ب
ــن  ــرای تامی ــتوانه ای ب ــن و پش ــچ تضمی ــورت هی ص
 صلــح جهانــی، گســترش آرامــش، امنیــت، آزادی

عدالــت و همزیســتی مســالمت آمیز بیــن ملــل دنیــا 
وجــود نخواهــد داشــت و جهــان هــر لحظــه آبســتن 
ــای  ــران نظام ه ــط س ــه توس ــود ک ــد ب ــی خواه حوادث
سیاســی و حکومتــی اســتکبار و مطابــق بــا خواســت 
ــع ضــد انســانی  ــد و مطامــع و مناف و اراده و صالحدی

آن هــا بــه وقــوع خواهــد پیوســت. 
خــط  ایــن  تعییــن  در  خمینــی  امــام  حضــرت 
ــت و صراحــت  ــا قاطعی ــی ب  مشــی اساســی و زیربنای
و صالبــت اعــالم می  کردنــد: »تــا شــرک و کفــر هســت 
ــتیم .«  ــا هس ــت، م ــارزه هس ــا مب ــت و ت ــارزه هس مب

ــام، ج 21، ص: ٨٨( ــه ام )صحیف

خبر کوتاه 

سفیر روسیه:

آمادهتحویلاورانیومغنیشده

بهایرانهستیم
خبرگــزاری ایتارتــاس از قــول »لــوان جاگاریــان« 
ــد  ــه مســکو فرآین ــران نوشــت ک ســفیر روســیه در ای
ــران را در ســال ۲0۱6  ــه ای ــل ســامانه اس 300 ب تحوی

ــرده اســت.  ــل ک تکمی
ســفیر روســیه در ایــران همچنیــن گفــت که روســیه در 
حــال آمــاده شــدن بــرای تحویــل اورانیــوم غنی شــده 

بــه ایــران در ازای آب ســنگین اســت. تســنیم

 آیــت هللا مــکارم شــیرازی راهپیمایــی یــوم هللا ۲۲ 
بهمــن را نمایــش انســجام و وحــدت و موجــب 

دانســت. دشــمنان  نقشــه های  شکســت 
وی در درس خــارج فقــه در مســجد اعظــم قــم 
بــا تبریــک ســالروز پیــروزی انقــالب شــکوهمند 
اســالمی گفــت: راهپیمایــی ۲۲ بهمــن امســال بایــد 
پرشــکوه تر و پرخروش تــر از هــر ســال باشــد تــا 
ــدارد. ــر مــا ن ــد تهدیدهایــش تاثیــری ب دشــمن بدان

ــدات مکــرر دشــمنان هــدف  ــه تهدی ــا اشــاره ب وی ب
از آن را شناســایی نقــاط ضعــف بــرای فشــار بیشــتر 
ــی ۲۲ بهمــن، نمایــش  ــت: راهپیمای ــت و گف دانس
ــر   ــت و اگ ــالمی اس ــران اس ــدت ای ــجام و وح انس
در مقابــل تهدیــدات منســجم تر شــویم، دشــمن 
می فهمــد سیاســت تهدیــد ملــت ایــران غلــط اســت 
و تهدیــد در ایــن جمعیــت نفــوذ نــدارد؛ پــس حضــور 
ــم  ــیار مه ــن بس ــی ۲۲ بهم ــا در راهپیمای ــور م پرش

اســت.
ــوری همدانــی تاکیــد کــرد: ملــت انقالبــی  آیــت هللا ن
ــا حضــور  ــی ۲۲ بهمــن ب ــران اســالمی در راهپیمای ای
پرشــور و پرشــکوه، قــدرت و عــزت خــود را بــه 

ــد داد. ــان خواه ــان نش جهانی
اســتکبار  یاوه گویــی  کــردن  محکــوم  بــا  وی 
ــز  ــر روی می ــی ب ــالمی مبن ــران اس ــه ای ــی علی جهان
ــالمی  ــران اس ــرد: ای ــد ک ــی تاکی ــه نظام ــودن گزین ب
راهپیمــای  در  قبــل  ســال های  از  پرشــکوه تر 
ــدی  ــا پایبن ــد و ب ــرکت می کنن ــن ش ــوم هللا ۲۲ بهم ی
بــر آرمان هــای امــام  و رهبــری و شــهدا، مشــت 

یاوه گویــان خواهنــد زد. بــر دهــان  محکمــی 
آیــت هللا ســبحانی نیــز در درس خــارج اصــول خود در 
مســجد اعظــم بــا اشــاره بــه یــوم هللا ۲۲ بهمــن گفــت: 
۲۲ بهمــن، ســرآغاز حکومــت اســالمی اســت و روزی 

اســت کــه همگــی بایــد بــه آن احتــرام بگذاریــم؛ مــا 
ــا را خدمتگــزار نظــام  ــد م ــم کــه خداون ــد بخواهی بای

اســالمی قــرار دهــد.
ــران  ــت ای ــت: مل ــم گف ــی ه ــوی گرگان ــت هللا عل آی
در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، عــزت، آبــرو و بزرگــی 
ــان  ــه رخ جهانی ــران را ب ــوری اســالمی ای نظــام جمه

. می کشــد

ــالمی  ــالب اس ــر انق ــه فج ــه ده ــان اینک ــا بی وی ب
ــی   ــف اله ــه لط ــل ب ــر باط ــق ب ــروزی ح ــای پی روزه
و عنایــت امــام عصر)عــج( و بــا رهبــری امــام 
ــالمی   ــران اس ــت ای ــزود: مل ــت، اف ــی)ره ( اس خمین
بــه شــکرانه نعمــت بــزرگ انقــالب اســالمی بــار دیگر 
در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن پرشــور حضــور خواهنــد 

ــت. یاف

آیــت هللا علــوی گرگانــی دهــه فجــر انقــالب اســالمی  
ــق  ــت، از مصادی ــل اس ــر باط ــق ب ــت ح ــه موفقی را ک
شــعائر الهــی دانســت و گفــت: افــرادی  کــه اهــل تقوا 

ــد. هســتند، شــعائر الهــی را تکریــم کردن
وی گفــت: ملــت ایــران در برهه هــای مختلــف از 
ــن  ــد و ای ــرون آمدن ــربلند بی ــدد س ــات متع امتحان
ــای  ــه رهنموده ــل ب ــا عم ــته ب ــد گذش ــم مانن ــار ه ب
رهبــر معظــم انقــالب، مراجــع و علمــا در حماســه  ۲۲ 
ــن حضــور جــای  ــه ای ــه البت ــد ک ــن حضــور دارن بهم

ــی دارد. ــپاس و قدردان س
ایــن  کــرد:  تصریــح  گرگانــی  علــوی  آیــت هللا   
ــه  ــبت ب ــا نس ــی آن ه ــب دلگرم ــردم موج ــور م حض
یکدیگــر و ارزش هــای انقــالب اســالمی می شــود 
 و دشــمنان را در رســیدن بــه اهدافشــان نــاکام 

می کند.
 آیــت هللا مظاهــری در پایــان درس خــارج فقــه خــود
 گفــت: همــه کســانی کــه بــه اهــداف بــزرگ انقــالب

اســالمی  جمهــوری  و  آزادی  اســتقالل،  یعنــی 
اعتقــاد دارنــد، بــه راهپیمایــی روز ۲۲ بهمــن اهمیــت 
می  دهنــد و الزم اســت همــه عــالوه بــر شــرکت، بــرای 
برگــزاری هرچــه باشــکوه تر مراســم ۲۲ بهمــن تبلیــغ 

ــد. کنن
بــا  ادامــه  در  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رئیــس 
اشــاره بــه مواضــع اخیــر و ســخنان ســخیف و 
بی  اســاس دولتمــردان آمریــکا، ایــن اقدامــات را 
نشــانه بی خــردی و دوری از عقالنیــت توصیــف و 
خاطرنشــان کــرد: بــه تجربــه اثبــات شــده اســت کــه 
اینگونــه مواضــع خصمانــه، موجــب خواهــد شــد تــا 
ــر  ــترده  و مؤثرت ــور گس ــا حض ــران ب ــم ای ــردم فهی م
ــه یاوه گویی  هــای اســتکبار  خــود، پاســخ محکمــی ب

ــد. ــی  دهن جهان

ــه خبرهــای خوشــی  ــان اینک ــا بی ــات ب ــر اطالع وزی
داریــم، ولــی موقــع گفتنــش نرســیده، گفــت: 
ــی را  ــه حرکت ــان هرگون ــام زم ــام ام ــربازان گمن س
ــش از  ــت کشــور پی ــه امنی ــت آســیب زدن ب در جه

اقــدام تروریســت ها خفــه می کننــد. هرگونــه 
ــات، در حاشــیه  ــر اطالع ــوی، وزی ــود عل ســید محم
جلســه هیئــت دولــت بــا حضــور در جمع خبرنــگاران 
ــرای  ــر خوشــی ب ــه ایــن ســوال کــه خب در پاســخ ب
ــتی  ــد و تروریس ــای معان ــدام گروه ه ــردم در انه م
داریــد یــا خیــر، اظهــار داشــت: خبــر خوشــی داریــم 
ــاءهللا  ــیده؛ ان ش ــش نرس ــع گفتن ــوز موق ــی هن ول
همــکاران انجــام دهنــد، اطــالع خواهیــم داد؛ همیــن 
قــدر بگوییــم کــه ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( 
هوشــیارند و اشــراف کامــل اطالعاتــی دارنــد و هــر 
ــت  ــه امنی ــیب زدن ب ــت آس ــی در جه ــه حرکت گون
کشــور را قبــل از هــر گونــه اقــدام تروریســت ها 

ــد  ــه می زنن ــه تروریســت ها ضرب ــد و ب ــه می کنن خف
و الحمــدهللا ضربــه هــم زده انــد؛ هــر زمانــی کــه ایــن 
ــم کــرد. ــر آن را اعــالم خواهی ــل شــد، خب کار تکمی

ــا  ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــات در پاس ــر اطالع وزی
ــه  ــات چ ــن در آســتانه انتخاب ــرار گرفت ــه ق ــه ب توج
تمهیداتــی اندیشــیده اید یــا کمیتــه خاصــی در ایــن 
ــرد:  ــح ک ــر، تصری ــا خی ــد ی ــکیل داده ای ــه تش رابط
اینکــه طبیعــی اســت؛ نــه االن، بلکــه مدت هــا 
ــات آرام و کم حاشــیه ای  ــه انتخاب ــرای اینک ــش ب پی
 را چــه از نظــر امنیتــی و چــه از نظــر سیاســی 
ــکاری  ــا هم ــم ب ــی داشــته باشــیم، آن ه و اجتماع
را  اثرگــذار، کارمــان  و  دخیــل  نهادهــای  ســایر 
شــروع کرده ایــم و ســتاد انتخابــات را در وزارت 

ــن  ــه ای ــوط ب ــف مرب ــام وظای ــرای انج ــات ب اطالع
وزارتخانــه تشــکیل داده ایــم؛ همکارانمــان در ســطح 
کشــور کارشــان را شــروع کرده انــد و زمینه هــای 
تأمین کننــده آرامــش و امنیــت و ســالمت انتخابــات 
زمینــه  در  چــه  و  امنیتــی  زمینــه  در  چــه   - را 
اجتماعــی و سیاســی، آنچــه مربــوط بــه وزارت 
ــاءهللا  ــد و ان ش ــاز کرده ان ــود - آغ ــات می ش اطالع
ــال  ــت کار را دنب ــر و عقالنی ــا تدبی ــیاری و ب ــا هش ب

ــرد. ــد ک خواهن
ســید محمــود علــوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــارهایی  ــه فش ــد ک ــی گفتی ــات قبل ــما در انتخاب ش
ــی کــه  ــه وزارت اطالعــات را از نهادهای وجــود دارد ک
در تعییــن صالحیت هــا نقــش دارد، می خواهنــد 

ــن  ــز چنی ــی نی ــات آت ــا در انتخاب ــد، آی ــذف کنن ح
ــی  ــه زمان ــده چ ــت: بن ــود دارد، گف ــارهایی وج فش
چنیــن حرفــی زده ام؟ بنــده چنیــن چیــزی نگفتــم؛ 
مــا گفتیــم ممکــن اســت نادیــده بگیرنــد و مــا بــه 
دلیــل اینکــه نادیــده گرفتــه نشــویم، حاضــر نیســتیم 
کاری خــالف شــرع و وجدانمــان انجــام دهیــم و آن 
ــن  ــت چنی ــن اس ــه ممک ــتیم ک ــد داش ــم تأکی را ه

ــارس ــزی وجــود داشــته باشــد. ف چی

وزیر اطالعات در جمع خبرنگاران:

سربازانگمنامامامزمان،هرحرکتتروریستیراپیشازاقدامخفهمیکنند

دعوت مراجع تقلید به حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن 

 راهپیمایی 22 بهمن 
نمایش انسجام، وحدت، قدرت و عزت
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بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

طراحــی و اجــرای خودکارســازی و مانیتورینــگ 
دســتگاه های هواســاز خــط نوردگــرم فــوالد مبارکــه 
ــام  ــی انج ــان داخل ــد متخصص ــت توانمن ــا دس ب
ــرم در  ــورد گ ــی ن ــورد نهای ــرق ن شــد. سرشــیفت ب
ــازی  ــرای خودکارس ــی و اج ــت: طراح ــاره گف  این ب
خــط  هواســاز  دســتگاه های  مانیتورینــگ  و 
زیمنــس PLCهــای  از  اســتفاده  بــا   نوردگــرم 

ــا  ــد ب ــن واح ــرق ای ــرات ب ــان تعمی ــط کارکن توس
ــید. ــام رس ــه اتم ــت ب موفقی

    سیستم های هواساز
هوشــنگ ســامانیان درخصــوص اهمیــت ایــن 
ــه  ــاز وظیف ــتم های هواس ــزود: سیس ــتگاه ها اف دس
ــی و فرعــی در خــط  خنــک کــردن موتورهــای اصل
تولیــد و تابلوهــای راه انــداز آن هــا را در ســالن بــرق 
ــه  ــا توج ــن رو ب ــد؛ از ای ــده دارن ــر عه ــرم ب ــورد گ ن
بــه شــرایط کاری تجهیــزات برقــی خــط نــورد گــرم 
ــه در  ــی ک ــزرگ ۳/۵ مگاوات ــای ب ــه موتوره از جمل
بهره بــرداری  حــال  در  بیشــتری  ظرفیــت کاری 
هســتند، سیســتم های خنــک کاری آن هــا دارای 
ــرل  ــت کنت ــد تح ــتند و بای ــژه ای هس ــت وی اهمی

باشــند. 
ــی  ــان مشــکالت سیســتم هواســاز کنترل ــا بی وی ب
ــه شــده در ســوپروایزری خــط  ــه کار گرفت ــم ب قدی
 نــورد گــرم کــه مبتنــی بــر رلــه - الجیــــک بودنــد 
و از »رک هــای« اعــالم آالرم بهــره می بردنــد، گفــت: 

ــل عــدم پشــتیبانی الزم از  ــه دلی ــزات ب ــن تجهی ای
 ســوی شــرکت ســازنده از رده تولیــد خــارج شــدند 
و فاقــد قطعــات یدکــی بودنــد؛ در عیــن حــال 
 بــه دلیــل اســتفاده از کارت هــای الکترونیکــی

تعمیرات آن ها مقرون به صرفه نبود. 
سرشــیفت بــرق نــورد نهایــی نــورد گــرم بــا اشــاره 
بــه اقداماتــی کــه بــرای حــل ایــن مشــکالت انجــام 
ــیل  ــه دلـ ــور و ب ــن منظ ــه همی ــه داد: ب شــد، ادام

اهمیــت سیســتم های هواســاز در تجهیــزات برقــی 
ــرق، پــس  ــه موتورهــا، درایورهــا و ســالن ب از جمل
از انجــام بررســی های کارشناســی توســط کارکنــان 
نــورد گــرم، طراحــی و ســاخت سیســتم جدیــد در 

برنامــه قــرار گرفــت.
    اجرای پروژه

پــروژه  ایــن  اجــرای  مراحــل  درخصــوص  وی 
تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس پــروژه بــه دو 

شــد.  تقســیم   HMI و  اتوماســیون  قســمت 
قســمت اتوماســیون پــروژه بــا اســتفاده از PLهــای 
 HMI انجــام و بخــش PCS۷ زیمنــس و نرم افــزار
 WinCC طــرح نیــز بــا اســتفاده از نرم افــزار قــوی
 V۷ طراحــی شــد کــه قابلیــت صــدور فرمــان

مشــاهده وضعیــت، ثبــت و نمایــش وقایــع و آالرم 
را داراســت.

    مزایای سیستم جدید
ــتم  ــن سیس ــرای ای ــای اج ــاره مزای ــامانیان درب س
ــش  ــت نمای ــد قابلی ــرد: سیســتم جدی ــادآوری ک ی
آب  دمــای  از جملــه  پارامترهــا  ســایر  ثبــت  و 
رادیاتورهــا و دمــای محیــط بــه منظــور پیشــگیری 

دارد.  را  احتمالــی  از خســارت های 
وی خاطرنشــان کــرد: اجــرای ایــن پروژه نخســتین 
ــتم های  ــیون کل سیس ــرای اتوماس ــت اج گام جه
ــام  ــه تم ــود ک ــرم ب ــورد گ ــوپروایزری ن آالرم در س
ــان  ــدی کارکن ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــای آن ب فعالیت ه
ــال  ــت انتق ــی در جه ــورت کار تیم ــه ص ــه ب باتجرب

دانــش فنــی انجــام گرفــت.

اجرای موفقیت آمیز اتوماسیون سیستم های هواساز خط نورد گرم

گامی دیگر در جهت خودکفایی فوالد مبارکه

مدیــر عامــل بانــک تجــارت از نصــب نرم افــزار مبــارزه 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــا خب ــویی در بانک ه ــا پولش ب
ــا  ــی ب ــایش ال س ــزی، گش ــک مرک ــد بان ــنامه جدی بخش
ــت:  ــدم گف ــم مق ــاز شــد. محمدابراهی ــی آغ دالر ٣٦٠٠ تومان
ــه  ــردم ارائ ــه م ــت ب ــوع خدم ــد ن ــد چن ــا می توانن بانک ه

دهنــد؛ امــا هم اکنــون بــه دلیــل بعضــی 
ارائــه همــه آن هــا  امــکان  محدودیت هــا 
وجــود نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــم ک ــت کنی ــه ســمتی حرک ــد ب ــون بای اکن
تبدیــل  بــه مشــتری مداری  شــعبه مداری 
الــزام  تنهــا در صــورت  تــا مــردم  شــود 
بــه بانک هــا مراجعــه کننــد؛ بــه همیــن 

ــه صــورت  ــه نفــع کشــور، کارهــا ب دلیــل تــالش می شــود ب
ــارت  ــک تج ــل بان ــر عام ــود. مدی ــام ش ــی انج الکترونیک
ــای  ــا قیمت ه ــان ب ــطح خیاب ــعب در س ــاد ش ــزود: ایج اف
تجــاری بــاال الزم نیســت و اگــر خدمــات بــه صــورت 
الکترونیکــی انجــام شــود، نیــاز بــه همیــن شــعب گرانقیمت 

فعلــی هــم نیســت. مقدم افــزود: تاخیــر در برگــزاری مجامع 
بانک هــا بــه دلیــل الــزام بــرای تغییــر اســتانداردهای خــود 
ــن در  ــود؛ ای ــی ب ــه ســمت اســتانداردهای جهان و حرکــت ب
ــای  ــول، بانک ه ــی پ ــدوق بین الملل ــه صن ــت ک ــی اس حال
دنیــا را ملــزم می کنــد کــه ایــن اســتانداردها را رعایــت 
ــوی  ــه نح ــد؛ ب ــام دهن ــق را انج ــد و تطبی کنن
ــک  ــویی در بان ــا پولش ــارزه ب ــزار مب ــه نرم اف ک
ــرل  ــی کنت ــه خوب ــده و ب ــب ش ــارت نص تج

می شــود.  
وی گفــت: کســانی کــه در فهرســت پولشــویی 
در دنیــا قــرار دارنــد، نبایــد در بانک هــا حســاب 
داشــته باشــند؛ حتــی افتتــاح حســاب در 
ــه رعایــت ایــن استانداردهاســت و  ــزم ب ــا مل بانک هــای دنی
بایــد انجــام آن از ســوی صنــدوق بین المللــی پــول کنتــرل 
شــود؛ البتــه اخیــرا یوزانس هــای مــدت دار بــرای ابــزار تولیــد 
ســه ســاله شــده و مــدت یوزانــس هــم از شــش مــاه بــه 

یکســال افزایــش یافتــه اســت. مهــر

ــافری  ــات مس ــر خدم ــارت ب ــزی و نظ ــر کل برنامه ری مدی
ــی از تابســتان  ــدی شــرکت های ریل راه آهــن از آغــاز رتبه بن
ســال آینــده و تعییــن قیمــت بلیــت بــر اســاس رتبه بنــدی 

ــر داد. ــرکت ها خب ش
 علــی کاظمی منــش افــزود: هم اکنــون کارشناســان در 

ــر  ــاوگان و دیگ ــات، ن ــی خدم ــال بررس ح
مســائل ضــروری دربــاره شــرکت ها هســتند 
و  رتبه بنــدی  کامــل  اجــرای  از  پــس   و 
 مشــخص شــدن رتبــه شــرکت ها،  نــام و رتبه 
آن هــا در ســایت اطالع رســانی راه آهــن درج 
می شــود و بــه مســافران هــم اطالع رســانی 

می شــود. 
ــدی  ــرای رتبه بن ــن ب ــذاری راه آه ــه هدفگ ــاره ب ــا اش وی ب
شــرکت های مســافری ریلــی اضافــه کــرد: رتبه بنــدی 
شــرکت های مســافری ریلــی امتیــازات بســیاری بــه 
ــدی  ــن رتبه بن ــذاری ای ــا تاثیرگ ــی از  آن ه ــراه دارد و یک هم
در میــزان خدمــات و نــرخ بلیــت اســت؛ ضمــن اینکــه اگــر 

رتبــه  یــک شــرکت افــت کنــد، نــرخ بلیــت آن هــم کاهــش 
می یابــد. 

ــرکتی  ــه ش ــی ک ــت:  در صورت ــار داش ــش اظه ــی من کاظم
ــد، در گام  ــت کن ــافران اف ــه مس ــانی ب ــه خدمات رس در ارائ
ــت آن  ــرخ بلی ــرد و در گام دوم ن ــی می گی ــر کتب اول تذک

ــد.  ــش می یاب ــد کاه ــرکت، ۵ درص ش
ــوروز  ــرد: در ن ــه ک ــام مســئول اضاف ــن مق ای
ســال آینــده نــرخ بلیــت  قطــار افزایــش 
نمی یابــد و قیمت هــا بــا نــوروز ســال ۹۵ 
برابــری می کنــد؛ البتــه ثبــات قیمت هــا 
معنــای کاهــش کیفیــت  بــه  نــوروز  در 
خدمات رســانی نیســت و خدمــات در بعضــی 

می یابــد.  هــم  افزایــش  شــرکت ها 
وی ادامــه داد: در ســاعات اولیــه پیش فــروش بلیــت 
قطارهــای نــوروزی کــه از ۱۷ بهمــن آغــاز شــد، بلیــت 
ــه  ــواز ب ــان و اه ــهد،  اصفه ــه مش ــیرها از جمل ــی مس بعض

ــن ــید. اقتصادآنالی ــان رس پای

تیبــا هاچ بــک تیبــا،   خودروهــای ســایپا ۱۱۱، ســایپا ۱۳۲، ســایپا ۱۳۱، 
ســمند )تبریــز( و ام وی ام ۵۵۰، اســتانداردهای مربــوط بــه نفوذناپذیــری 
ــن حــوزه هســتند.  ــد و دارای نقــص در ای ــاس نکردن ــه طــور کامــل پ آب را ب
ــی از  ــاژ در خودروســازان داخل ــد و مونت ــای در حــال تولی ــه خودروه ــر ماه ه
ــت  ــوزه، تس ــن ح ــده در ای ــی وضع ش ــاری و حداقل ــتانداردهای اجب ــر اس نظ
ایــن  در  ارائه شــده  ارزیابــی  ارزیابــی می شــوند. جدیدتریــن گــزارش  و 
زمینــه نشــان می دهــد کــه هفــت مــدل خــودروی ســواری تولیــدی در 
ــص هســتند  ــری آب، دارای نق ــی در اســتاندارد نفوذناپذی  خودروســازان داخل
ــر  ــه ب ــن زمین ــد. در ای ــاس نکرده ان ــل پ ــور کام ــه ط ــتاندارد را ب ــن اس و ای
ــت  ــران از وضعی ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــزارش ش ــاس گ اس
کیفــی خودروهــای ســواری تولیــدی در دی مــاه امســال، خودروهــای ســایپا 
۱۱۱، ســایپا ۱۳۲، ســایپا ۱۳۱، تیبــا، تیبــا هاچ بــک )محصــوالت ســایپا(، ســمند 
ــازی  ــول خودروس ــودرو( و ام وی ام ۵۵۰ )محص ــران خ ــول ای ــز )محص تبری
ــره  ــی هســتند. نم ــره منف ــری آب دارای نم ــران( در اســتاندارد نفوذناپذی مدی
ــا  ــن خودروه ــه ای ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــی ب ــای کیف ــی در ارزیابی ه منف
اســتاندارد مربوطــه را بــه طــور کامــل پــاس نکردنــد و دارای نقــص کیفــی در 
ــه ایــن گــزارش، مالــکان  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ایــن حــوزه هســتند. ب
خودروهــای ســایپا ۱۱۱، ســایپا ۱۳۲، ســایپا ۱۳۱، تیبــا، تیبــا هاچ بــک، ســمند 
تبریــز و ام وی ام ۵۵۰ بهتــر اســت هنــگام اســتفاده از ایــن خودروهــا در شــرایط 

ــد! عصــر خــودرو ــاط کنن ــگام شست وشــو احتی ــا هن ــی ی ــی باران آب و هوای

ــتفاده  ــه اس ــت ک ــای آن اس ــال ۲۰۱۶ گوی ــمی در س ــای رس ــی آماره بررس
ــا  ــران ب ــه ای ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــف ب ــای مختل ــان از ICT در بخش ه ایرانی
ــبت  ــه نس ــرار دارد ک ــتفاده ق ــاخص اس ــانزدهم زیرش ــه ش ــدد ۳.۳ در رتب ع
 ICT ــه ســال ۲۰۱۵ تغییــری نداشــته اســت. آمارهــای رســمی در بخــش ب
بخش هــا و جنبه هــای مختلفــی را در برمی گیــرد کــه از ایــن میــان یکــی از 
زیرشــاخص ها مربــوط بــه بحــث اســتفاده کشــورها از ICT می شــود. بــرای 
ــروه  ــای ســه گ ــوزه، تالش ه ــن ح ــف در ای ــه کشــورهای مختل احصــای رتب
اصلــی اشــخاص، مؤسســات و دولت هــا را بــه  منظــور افزایــش ظرفیتشــان 

ــد.  ــری می کنن ــتفاده از ICT اندازه گی ــرای اس ب
ــت بعــد از امــارات متحــده  در ســال ۲۰۱۶ در زیرشــاخص اســتفاده از اینترن
 عربــی بــا عــدد ۶۴.۵، کشــورهای قطــر، رژیــم صهیونیســتی، بحریــن 
ــه ترتیــب در رتبه هــای دوم، ســوم، چهــارم و پنجــم  و عربســتان ســعودی ب
قــرار دارنــد. ایــران بــا عــدد ۳.۳ در رتبــه شــانزدهم ایــن زیرشــاخص قــرار 
دارد کــه نســبت بــه ســال ۲۰۱۵ تغییــری نداشــته و پاکســتان در رتبــه آخــر 
ــه ایــران در حالــی رتبــه ۱۶ منطقــه  کشــورهای منطقــه اســت. در ایــن زمین
 را بــه خــود اختصــاص داده کــه پــس از کشــورهای امــارات متحــده عربــی
رژیــم صهیونیســتی، قطــر، بحریــن، عربســتان ســعودی، عمــان، جمهــوری 
 آذربایجــان، قزاقســتان، کویــت، اردن، ترکیــه، ارمنســتان، گرجســتان، لبنــان 
و مصــر قــرار دارد. البتــه از منظــر اســتفاده شــخصی رتبــه ایــران ۱۷، اســتفاده 

کســب و کارهــا ۱۸ و اســتفاده دولــت ۱۵ اعــالم شــده اســت. خبــر فارســی

هــزاران شــرکت در ســطح کشــور تحــت عنــوان »لیزینــگ« فعــال هســتند 
ــل  ــد؛ غاف ــا می کنن ــر آن ه ــود را درگی ــرمایه های خ ــی از س ــردم بخش و م
ــه  ــار وجــود دارد و بقی ــل اعتب ــگ دارای مجــوز و قاب ــط ۲۹ لیزین ــه فق از آنک
ــراه داشــته  ــه هم ــوال را ب ــن ام ــن رفت ــرداری و از بی ــد خطــر کالهب می توانن
باشــند. در حالــی لیزینگ هــا می تواننــد نقــش پررنگــی در تأمیــن مالــی در 
ــر آن هــا در  حوزه هــای مختلــف داشــته باشــند کــه ســاماندهی و نظــارت ب
جایــگاه ویــژه ای قــرار دارد کــه البتــه عمــده آن بایــد از ســوی بانــک مرکــزی 
ــدود  ــا ح ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــود. ای ــال ش اعم
ــت  ــه دریاف ــق ب ــه موف ــگ در ســطح کشــور وجــود دارد ک ۲۹ شــرکت لیزین
ــرمایه گذاری  ــرای س ــه ب ــده و بقی ــک ش ــن بان ــوی ای ــت از س ــوز فعالی مج
ــردم  ــه بخــش عمــده ای از م ــی ک ــاد نیســتند؛ آن هــم در فضای ــل اعتم قاب
ــه  ــه ســایر شــرکت هایی ک ــی ب ــه راحت ــن موضــوع اطــالع نداشــته و ب از ای
ــوان لیزینــگ فعالیــت می کننــد، اعتمــاد می کننــد. امــا در رابطــه  تحــت عن
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــادآور ش ــد ی ــگ بای ــرکت های لیزین ــر ش ــارت ب ــا نظ ب
آنچــه انجمــن لیزینــگ ایــران اعــالم می کنــد فقــط شــرکت هایی کــه 
ــزی و  ــک مرک ــارت بان ــمول نظ ــوند مش ــیس می ش ــگ تأس ــام لیزین ــا ن ب
ــرای  ــه ب ــل مجــوزی ک ــن دو در مقاب ــود و ای ــد ب ــن انجمــن خواهن ــه ای البت
شــرکت لیزینــگ صــادر شــده، بایــد پاســخگو باشــند. ایــن در حالــی اســت 
ــام  ــد ن ــد نبای ــت نکرده ان ــوزی دریاف ــه مج ــرکت هایی ک ــیاری از ش ــه بس ک

ــن ــده شــود. اقتصادآنالی ــا دی ــگ در اســامی آن ه لیزین

خودروهاییکهآبالیدرزشانمیرود

روی خوش ایران به انرژی های تجدیدپذیر
ایــران بــرای توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر، پتانســیل باالیــی دارد کــه همیــن مســئله نیــز موجــب جــذب ســرمایه گذاران 

خارجــی در ایــن عرصــه شــده اســت.

در قاب تصویر

فقط۲۹شرکتلیزینگیمجوزفعالیتدارندرتبهپایینایراندراستفادهازاینترنت

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 366 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت مایکروفر در بازار )تومان(

مایکروفر بخارپز 30 لیتری سفید 308 مجیک

880,000

مایکروفر 25 لیتری 598 کنوود

595,000

مایکروفر 25 لیتری 941 کنوود

650,000

 مایکروفر 17 لیتری 942 کنوود

490,000

مایکروفر 30 لیتری 350 فلر

615,000

مایکروفر 30 لیتری 306 فلر

550,000

مایکروفر 30 لیتری 304 نقره ای میدیا

784,000

بخشودگیجرائم

وامهایزیر۱۰۰میلیونتومان
بخشــنامه بخشــودگی جرائــم 
میلیــون   ۱۰۰ زیــر  وام هــای 

تومان صادر شد.
رئیــس کل  ســیف،  ولی الــه   
بانــک مرکــزی، اظهــار کــرد: جرائم 
شــده بخشــیده  وام هــا   ایــن 
ــا ســـودش از محــل تفــاوت  امـ
تســهیل نــرخ ارز در بانــک مرکــزی فراهــم می شــود و اصــل 
وام هــم بایــد بــه صــورت نقــدی از ســوی دریافت کننــده وام 

پرداخــت شــود. 
ســیف در ادامــه دربــاره پرداخــت وام بــه صاحبــان مغازه هــای 
پالســکو اظهــار کــرد: پــس از اســتقرار ایــن واحدهــا در پاســاژ 
ــه ای کــه بــرای  ــور، ایــن افــراد می تواننــد از طریــق دبیرخان ن

همیــن کار انجــام شــده، اقــدام کننــد. 
ــرخ ارز  ــازی ن ــه یکسان س ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
چــه وقــت انجــام می شــود، گفــت: بانــک مرکــزی درصــدد 
اســت در اولیــن فرصــت ایــن کار را انجــام دهــد. ایــن 
ــون  ــه اکن ــاز داشــت ک ــررات نی ــه بازنگــری در مق موضــوع ب
ــای  ــی از پیش نیازه ــه یک ــن کار انجــام شــده اســت. البت ای
اصلــی بــرای یکسان ســازی نــرخ ارز ایــن اســت کــه روابــط 

ــا ــد. ایرن ــود آی ــه وج ــی ب ــی بین الملل بانک

وعدهوزیرنیروبرایافزایشتولیدبرق
بــر اســاس برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی، وزارت نیــرو 
موظــف اســت ۱۸۰۰ مــگاوات نیــروگاه حرارتــی جدیــد را 
ــده  ــاح ش ــگاوات افتت ــون ۱۹۹۵ م ــه تاکن ــد ک ــدار کن  وارد م
و طبــق وعــده وزیــر نیــرو حــدود ۲۰۰ مــگاوات دیگــر نیــز تــا 
پایــان ســال ۳۵۰۰ مــگاوات نیــروگاه جدیــد تــا ســال آینــده 
ــرداری  ــه بهره ب و در ســال های بعــد ۵۰۰۰ مــگاوات نیــروگاه ب

خواهــد رســید. 
بیــش از ۷۶ هــزار مــگاوات نیــروگاه در دســت بهره بــرداری در 
کشــور وجــود دارد کــه ۷۰۰۰ مــگاوات از آن هــا در دوره دولــت 

یازدهــم احــداث شــد و بــه بهره بــرداری رســید.
 همچنیــن ۱۱ هــزار و ۵۴۸ مــگاوات نیــروگاه حرارتــی در 
ــای  ــگاوات نیروگاه ه ــه ۱۶۹۵ م ــه ک ــرار گرفت ــرا ق ــت اج دس
ــو ــر ن ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــزرگ، ۷۰۰ م ــی ب ــرق آب  ب

ــروگاه  ــگاوات نی ــی و ۳۰۰ م ــای اتم ــگاوات نیروگاه ه ۲۰۰۰ م
ــده در دســت ســاخت اســت.  پراکن

احــداث  اخیــر ۳۷۰۰۰ مــگاوات مجــوز  طــی ســال های 
ــه  ــد ک ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــروگاه حرارت نی
ــا ۱۲۰۰۰ مــگاوات آن محقــق شــده؛ در حــال حاضــر نیــز  تنه
ــرای احــداث  ــرو ب ــای صادرشــده وزارت نی ــه مجوزه مجموع
ــگاوات در  ــش از ۸۰۰۰ م ــا در بخــش خصوصــی بی نیروگاه ه
ــز  ــد، رامهرم ــول، ارون ــرب کارون، دزف ــه، اندیمشــک، غ امیدی
ــادان، مســجد ســلیمان، بهبهــان و خرمشــهر ثبــت  اهــواز، آب

شــده اســت. 
البتــه ایــن درحالــی اســت کــه بخــش خصوصــی انتظــار دارد 
ــی  ــد، ول ــن کنن ــه ۷۰ درصــد آورده را بانک هــا تأمی ــک ب نزدی
ــره  ــاب ذخی ــل حس ــه از مح ــرا ک ــده؛ چ ــام نش ــن کار انج ای
ارزی قبلــی و صنــدوق توســعه ملــی کنونــی حــدود ۳.۶ 
ــذا  ــرق ســرمایه گذاری شــده؛ ل ــرای صنعــت ب ــارد دالر ب میلی
ــن راهــکار را  ــرو، بهتری ــی مســئوالن وزارت نی در شــرایط فعل
ــس  ــد راه ســرمایه گذاری و فاینان ــه بای ــد ک ــن می دانن ــر ای ب
ــه  ــرد ک ــاز ک ــی ب ــرمایه گذاری های مل ــار س ــی را در کن خارج
ــن  ــه ای ــرو را ب ــذار وزارت نی ــم قانون گ ــه شش ــه در برنام البت

امــر مکلــف کــرده اســت. ایســنا

نرخگندمتصویبشد
وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد: قیمــت خریــد تضمینــی 
گنــدم در شــورای اقتصــاد تصویــب شــده کــه امیدواریــم تــا 

چنــد روز دیگــر ابــالغ شــود. 
محمــود حجتــی اظهــار کــرد: ســازمان برنامــه و بودجــه بایــد 
پیش نویــس ایــن موضــوع را تهیــه و مصوبــه آن را ابــالغ کنــد 

کــه امیدواریــم در روزهــای آینــده ایــن اقــدام انجــام شــود. 
وی دربــاره تأمیــن میــوه شــب عیــد نیــز گفــت: طبــق 
ــته  ــی داش ــازار مصوبات ــم ب ــتاد تنظی ــته، س ــال های گذش س
ــد  اســت. همــکاران مــن هــم اقدامــات الزم را انجــام داده ان
و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه مشــکل خاصــی نخواهیــم 

ــت.  داش
وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره اقدامــات بــرای جبــران 
ســرمازدگی میوه هــای اســتان مازنــدران اظهــار کــرد: ســازمان 
برنامــه و بودجــه پیشــنهادی آورد کــه در دولــت تصویــب شــد. 
ــت مابه التفــاوت بالعــوض  ــرار شــده دول ــن اســاس ق ــر ای ب
ــردازد  ــارت دیده بپ ــداران خس ــه باغ ــان( ب ــی ۳۰۰ توم )کیلوی

کــه بــرای ۱۵۰ هــزار تــن اقــدام شــد. 
ــم  ــع الزم ه ــایر مناب ــه س ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــی اظه حجت

ــود.  ــل ش ــردم ح ــکل م ــا مش ــد ت ــص یاب تخصی
وی گفــت: مــن در گذشــته از بابــت ایــن تأخیــر هــم 
می کنــم.  عذرخواهــی  هــم  اکنــون  عذرخواهــی کــردم؛ 
ــرای رفــع  ــی ب ــع مال ــال حــل تأمیــن مناب ــه دنب ــم ب همکاران
ــر فارســی ــدران هســتند. خب ــداران اســتان مازن مشــکل باغ

فروشگاهزنجیرهایبیمترکیهدرراهایران
ــرد:  ــالم ک ــه اع ــم ترکی ــره ای بی شــرکت فروشــگاه های زنجی
بــا هــدف مشــخص کــردن فرصت هــا و پتانســیل های 
کمیتــه  ایــران،  خرده فروشــی  بــازار  در  ســرمایه گذاری 
ــی در  ــات بازاریاب ــاز تحقیق ــوز آغ ــرکت مج ــن ش ــی ای اجرای

ــرد. ــد ک ــادر خواه ــور را ص ــن کش ای
 شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای بیــم ترکیــه اعــالم کــرد: 
ایــن مجــوز شــامل پیگیــری فرآینــدی می شــود کــه در 
ــن شــرکت  ــه ایجــاد فروشــگاه های ای ــاز منجــر ب صــورت نی

ــران خواهــد شــد.  ــازار ای در ب
شــرکت بیــم یــک شــرکت خرده فروشــی تــرک اســت 
ــای  ــی و کااله ــی اساس ــواد غذای ــدودی از م ــه مح ــه دامن ک
ــه  ــتریان عرض ــه مش ــی ب ــی رقابت ــا قیمت های ــی را ب مصرف
ــده  ــیس ش ــال ۱۹۹۵ تأس ــه در س ــم ک ــرکت بی ــد. ش می کن
ــه دارد، از شــرکت های  ــزار شــعبه در ترکی ــه ۵ ه ــک ب و نزدی
پیشــرو در ارائــه مــدل فروشــگاه های همــواره تخفیــف دار در 

ــران جیــب ــوده اســت. ای ــه ب ترکی

همکاریاقتصادیاصفهانوعمان

عملیاتیشود

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیاصفهان

ــاق بازرگانــی عمــان در  عضــو ات
ــو  ــس و عض ــا نایب رئی ــدار ب دی
بازرگانــی  اتــاق  هیئت رئیســه 
همکاری هــای  بــر  اصفهــان 
اقتصــادی عمــان و اصفهــان 
ــه  ــان ب ــران و عم ــادی ای ــط اقتص ــت: رواب ــرد و گف ــد ک تاکی
بیــش از ۵ دهــه بازمی گــردد و ایــن دو کشــور همــواره رابطــه 
نزدیــک سیاســی و اقتصــادی طــی ســال های گذشــته 
داشــتند. مصطفــی رناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، افــزود: عمــان بهتریــن منطقــه بــرای فعالیت هــای 
اقتصــادی ایــران در حــوزه کشــورهای خلیج فارس اســت. وی 
اصفهــان را صنعتی تریــن اســتان ایــران نامیــد و گفــت: اصفهان 
و عمــان می تواننــد در تمامــی بخش هــای صنعتــی همــکاری 
نزدیکــی داشــته باشــند. از ایــن جهــت برگــزاری نمایشــگاه 
توانمنــدی اســتان اصفهــان در عمــان، فرصــت مناســب 
بــرای آشــنایی فعــاالن اقتصــادی عمــان بــا تولیــدات اســتان 
اصفهــان اســت. ســلیمان بــن جمعــه الحســنی، عضــو اتــاق 
بازرگانــی عمــان و مدیــر هلدینــگ ســلیمان عمــان، در ایــن 
دیــدار نیــز بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی ایــران 
در عمــان گفــت: عمــان خواســتار توســعه همکاری هــای 

ــت.  ــف اس ــای مختل ــران در بخش ه ــا ای ــادی ب اقتص
ــد  ــرف می توان ــاری دو ط ــای تج ــادل هیئت ه ــزود: تب وی اف

ــر ســازد.  ــط اقتصــادی را عمیق ت ســطح رواب
الحســنی اظهــار داشــت: بســیاری از هیئت هــای ایرانــی 
بــه عمــان آمدنــد و مذاکراتــی انجــام دادنــد؛ ولــی در عمــل 
ــادی در  ــط اقتص ــت: رواب ــد. وی گف ــورت ندادن ــی ص اقدام
ــاده  ــان آم ــد و عم ــان ده ــود را نش ــد خ ــل بای ــه عم عرص
ــه   ــان ب ــتان اصفه ــژه اس ــران، به وی ــا ای ــکاری ب ــعه هم توس

ــت. ــی اس ــورت عملیات ص

افتتاحسالنسنجشالکترونیکی

فنیوحرفهایتیران

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ســنجش  ســالن  فجــر  مبــارک  دهــه  مناســبت  بــه 
شهرســتان  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  مرکــز  الکترونیکــی 
ــاح شــد. رئیــس اداره ســنجش اســتان ضمــن  ــران افتت تی
اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص اقتصاد 
ــا  ــه نامگــذاری ســال جــاری ب ــا توجــه ب مقاومتــی گفــت: ب
عنــوان ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، ایــن اداره 
کل جهــت حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن 
ــا ــش هزینه ه ــک، کاه ــت الکترونی ــق دول ــتای تحق  در راس

ایجــاد وحــدت رویــه در برگــزاری آزمــون و اجــرای سیاســت 
۱۴ ســند راهبــردی مهــارت و فنــاوری ســازمان آمــوزش 
فنی وحرفــه ای کشــور اقــدام بــه راه انــدازی ســالن ســنجش 

ــرد.  ــران ک ــک شهرســتان تی الکترونی
دانشــمند گفــت: از محاســن و مزایــای مرکــز ســنجش 
ــر  ــاپ، تکثی ــه چ ــش هزین ــه کاه ــوان ب ــی می ت الکترونیک
ســوال و پاســخنامه ها، حق الزحمــه عوامــل اجرایــی، تســریع 
فرآیندهــای آزمــون، افزایــش امنیــت آزمون هــا، صرفه جویــی 
ــاب  ــم ارب ــای تکری ــن ارتق ــاری و همچنی ــای ج در هزینه ه
رجــوع اشــاره کــرد. شمســی، رئیــس مرکــز شهرســتان تیــران 
 افــزود: ایــن ســالن دارای ۳۵ متــر مربــع فضــای کارگاهــی 
و ۶ ایســتگاه کاری اســت کــه امــکان برگــزاری ماهیانــه 
ــه  ــه هزین ــیفت را دارد ک ــار ش ــی در چه ــون کتب ــر آزم ۵۰۰ نف
راه انــدازی و تجهیــز ســالن فــوق از محــل اعتبارات شهرســتان 

تأمیــن شــده اســت.

برگزارینمایشگاه»اقتصادمقاومتی«

درشهرکلیشاد

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــن  ــور تبیی ــه منظ ــر و ب ــه فج ــیدن ده ــا فرارس ــان ب همزم
ــهدا  ــام)ره( و ش ــالب، ام ــای انق ــا و آرمان ه ــول، ارزش ه اص
و همچنیــن معرفــی دســتاوردهای و آثــار و بــرکات انقــالب، 
در  بانــوان«  تولیــدات  و  »اقتصــاد مقاومتــی  نمایشــگاه 
ــر  ــودرجان دای ــاد و س ــهر کلیش ــان ش ــره بنی ــتان زه دبیرس
شــد. ایــن نمایشــگاه در ۲۰ غرفــه شــامل کتــاب و محصــوالت 
فرهنگــی، عفــاف وحجــاب، صنایــع دســتی، عکــس، پوســتر 
 گل وگیــاه خانگــی، غذاهــای ســنتی، صنایــع تولیــدی 
و صنایــع تبدیلــی برپاســت. ایــن نمایشــگاه از روز ۱۲ بهمــن 
بــا حضــور مســئوالن شــهر کلیشــاد و ســودرجان افتتــاح شــد 

و تــا پایــان دهــه فجــر بــرای بازدیــد عمــوم دایــر اســت.

تأثیرنوساناتعرضهوتقاضابرقیمتمرغ
رئیــس اتحادیــه مرغــداران اســتان اصفهــان گفــت: هیچ گونــه 
جوجــه یــک روزه بــا قیمــت ۱۷۰۰ تومــان در اســتان اصفهــان 
توزیــع نشــده و ایــن موضــوع را ۱۰۰ درصــد تکذیــب می کنــم. 
محمــد یوســفی قیمــت جوجــه یــک روزه در بــازار آزاد را بیــن 
۲۳۰۰ تــا ۲۴۰۰ تومــان عنــوان و اضافــه کــرد: قیمــت جوجــه 
یــک روزه حداکثــر ۱۰ تــا ۱۵ اســفندماه حــدود فعلــی خواهــد 
مانــد و بعــد از آن بــا کاهــش نرخ هــا مواجــه خواهیــم بــود؛ 
چــرا کــه اکنــون تقاضــا بــرای جوجــه یــک روزه زیــاد بــوده و 

همیــن امــر ســبب افزایــش قیمت هــا شــده اســت. 
همچنیــن بهــرام پاکــزاد، رئیــس اتحادیــه مرغــداران اســتان 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــه آنفلوآن ــان اینک ــا بی ــان، ب اصفه
تاثیــری بــر کمبــود عرضــه مــرغ و افزایــش قیمــت آن 
عرضــه  نوســانات  نداشــته، گفــت:  اصفهــان  اســتان  در 
 و تقاضــا قیمــت مــرغ در شــب عیــد امســال را تعییــن 

می کند. 
ــودی در  ــچ کمب ــر هی ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــزاد اظه پاک
عرضــه مــرغ بــه بــازار نداریــم و مرغداری هــای اســتان 
اصفهــان در دی مــاه ۱۰ میلیــون جوجه ریــزی داشــته اند. 
ــت  ــه قیم ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــون نمی ت ــزود: اکن وی اف
مــرغ تــا شــب عیــد تغییــر می کنــد یــا خیــر؛ امــا در حــال 

حاضــر قیمــت مــرغ افزایــش نیافتــه اســت. ایمنــا

تعیینقیمتبلیتقطاربراساسکیفیتخدماتنصبنرمافزارمبارزهباپولشوییدربانکها
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حتما بخوانید!
بهره برداری از چاه آب منطقه روستایی مهیار

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

دســتاوردهای  و  فجــر  دهــه  بــزرگ  نمایشــگاه   
انقــاب اســامی و پنجمیــن نمایشــگاه توانمندی هــا 
اســتان  مردم نهــاد  ســازمان های  دســتاوردهای  و 
اصفهــان بــا حضــور مســئوالن اســتانی افتتــاح شــد. 
در پنجمیــن نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای 
تشــکل   ۵۲ اســتان،  مردم نهــاد  ســازمان های 
ــاد در یــک هــزار و ۵۰۰  غیردولتــی و ســازمان مردم نه
ــد  ــور خواهن ــگاهی حض ــای نمایش ــع فض ــر مرب مت
یافــت. همچنیــن ۶۰ ســازمان و دســتگاه دولتــی 
ــگاهی  ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــزار و ۵۰۰ مت در ۲ ه
ــات، دســتاوردها  ــا، خدم ــا عملکرده ــد ت حضــور دارن
ــئوالن  ــاع مس ــه اط ــود را ب ــداف خ ــا و اه  برنامه ه
ــاوه  ــن نمایشــگاه ع ــردم برســانند. در ای ــوم م و عم
دولتــی، تشــکل های شــاخص  بــر دســتگاه های 
حــوزه درمــان و ســامت، آمــوزش، حمایــت و کمــک 
بــه نیازمنــدان و ســمن های حــوزه میــراث فرهنگــی 

ــد. و اجتماعــی نیــز شــرکت دارن
    جایگاه ویژه ایران

ــن نمایشــگاه  ــاح ای ــان در آئیــن افتت اســتاندار اصفه

بــا اشــاره بــه اینکــه بــه برکــت خــون شــهدای انقــاب 
اســامی هم اکنــون ایــران از نظــر امنیــت بــه جزیــره 
آرامــش در میــان دیگــر کشــورهای منطقــه و حتــی 
دنیــا تبدیــل شــده، گفــت: ایــران هم اکنــون جایــگاه 
ــادی  ــی و اقتص ــدرت علم ــر ق ــری از نظ ــژه و برت وی
ــا  ــه را ب ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــد ش ــردم بای دارد. م
 دیـــدی واقع بینـانـــه بنگرنــد و در تصمیم گیـــری 
و اظهــار نظرهــای خــود درگیــر تبلیغــات و اظهــار نظــر 

هیــچ جناحــی نباشــند.
    ایران هراسی معنا ندارد

رســول زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در دو ســال گذشــته 
۶۷۰ میلیــارد تومــان بــرای طــرح تحــول نظــام 
ــا  ســامت در اســتان هزینــه شــده، بیــان داشــت: ت
ــه  ــد ب ــت جدی ــزار و ۳۵۰ تخ ــک  ه ــال، ی ــان س پای

اضافــه می شــود.  اســتان  بیمارســتان های 
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از کشــورهای دنیــا 

دیگــر از ایــران و ســفر بــه آن هراســی ندارنــد و 
ایران هراســی نیــز در جهــان معنــا نــدارد، اضافــه 
کــرد: در طــول یــک ســال گذشــته حــدود یــک 
میلیــارد یــورو ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان بــه 
ثبــت رســیده اســت و بیــش از ۱۲۰ هیئــت خارجــی 

ــد.  ــفر کرده ان ــور س ــه کش ــه ب بلندپای
ــد  ــوع نق ــر ن ــه ه ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــد ــاف باش ــت انص ــا رعای ــد ب ــت بای ــه دول ــبت ب  نس
ــور  ــان در کش ــکاری همچن ــل بی ــرد: معض ــد ک تاکی
برقــرار اســت؛ امــا اقدامــات موثــری مانند پاســخگویی 
بــه بیــش از ۷۰۰ هــزار نفــر از بیــش از یــک میلیــون 

نفــر جویــای کار انجــام شــده اســت. 
ــهیات  ــان تس ــارد توم ــش از ۸۰۰ میلی ــن بی همچنی
ــا  ــا اعط ــی از واحده ــه بعض ــته ب ــاه گذش ــد م در چن

شــده اســت.
ــر و  ــه فج ــزرگ ده ــگاه ب ــت دو نمایش ــی اس گفتن
دســتاوردهای انقــاب اســامی و پنجمیــن نمایشــگاه 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــتاوردهای س ــا و دس توانمندی ه
ــا ۲۲  ــا ۲۱ از ۱۹ ت ــاعت ۱۵ ت ــان از س ــتان اصفه اس
بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در  بهمن مــاه 
اســتان اصفهــان، پذیــرای حضــور عاقه منــدان اســت.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

یک میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در استان اصفهان

بهره برداری از چاه آب 

منطقه روستایی مهیار

کیمیای وطن

آب  شــرکت  اداره کل  معــاون 
و فاضــاب روســتایی اســتان 
اصفهــان گفــت: چاه آب روســتای 
ــه  ــهرضا ک ــتان ش ــار شهرس مهی
ــغ  ــاری بال ــاص اعتب ــا اختص ب
بــر 4 میلیــارد ریــال حفــر شــده 
دارای مجوزهــای بهداشــتی و تأییــد کیفیــت شــبکه بهداشــت 
و درمــان اســت. محمــود توکلــی در حاشــیه مراســم افتتــاح 
چــاه آب روســتای مهیــار شــهرضا اظهــار کــرد: در ســال ۹4 به 
دلیــل ایجــاد شــرایط خشکســالی در منطقــه روســتای مهیــار 
ــر  ــه دنبــال آن ب ــا وضعیتــی کم نظیــر مواجــه شــدیم کــه ب ب
اثــر شکســت زمیــن در عمــق ۸۰ متــری، بهره بــرداری از چــاه 

آب روســتا غیرممکــن شــد. 
 محمــود توکلــی ادامــه داد: بــه دنبــال وقــوع چنیــن شــرایطی

جانمایــی بــرای حفــر چــاه جدیــد انجــام و بــا مجــوز اداره آب 
منطقــه ای شهرســتان چاهــی بــه قطــر ۱4 اینــچ و عمــق ۲۲۰ 
متــر بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر 4 میلیــارد ریــال بــرای 
اســتفاده مــردم روســتا حفــر شــد. معــاون اداره کل شــرکت 
ــرد: در  ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــتایی اس ــاب روس آب و فاض
ســال ۹۶ نیــز یــک دســتگاه آب شــیرین کن در ایــن منطقــه 

ــود. ــب می ش نص

پیشرفت 50 درصدی طرح پزشک خانواده 

در چهارمحال و بختیاری
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــامت اس ــه س ــر کل بیم مدی
ــتان  ــطح اس ــواده در س ــک خان ــرح پزش ــه ط ــان اینک ــا بی ب
نبــودن  فراهــم  گفــت:  داشــته،  پیشــرفت  درصــد   ۵۰
از دالیــل پیشــرفت  زیرســاخت های بهداشــت و درمــان 

نکــردن ایــن طــرح در اســتان اســت. 
ــه اینکــه از جمعیــت ۹۳۰ هــزار  ــا اشــاره ب صفــر فرامــرزی ب
نفــری اســتان، ۶۳۵ هــزار نفــر تحــت پوشــش بیمه ســامت 
هســتند، اظهــار کــرد: ضریــب نفــوذ بیمــه در ســطح اســتان 
ــا بیــان اینکــه تمــام مــردم اســتان  ۶۸ درصــد اســت. وی ب
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارنــد، افــزود: بــرآورد ایــن اســت 
کــه میــان ۱۰ تــا ۱۵ درصــد نیــز هم پوشــانی بیمــه ای وجــود 

داشــته باشــد.
ــع  ــرای رف ــی ب ــر خط ــتم ب ــه سیس ــان اینک ــا بی ــرزی ب  فرام
اجتماعــی تأمیــن  ســامت،  بیمــه  میــان   هم پوشــانی 

ــه داد:  ــود دارد، ادام ــداد وج ــه ام ــلح و کمیت ــای مس نیروه
هم پوشــانی قانونــی نیســت و بــرای دولــت بــار مالــی دارد کــه 
در ســه ماهــه آینــده ایــن معضــل رفــع خواهــد شــد. ایســنا

اخبار کوتاه

 آغاز گازرسانی به دو شهر کویری

 در شرق اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

عملیــات اجرایــی گازرســانی 
ــی )گاز  ــیان ج ــق س از طری
دو  بــه  فشــرده(  طبیعــی 
شــهر جنــدق و انــارک در 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــرق اس ش
ــرکت  ــل ش ــر عام ــد. مدی ــاز ش ــئوالن آغ ــور مس حض
ــوع ۵۷  ــه در مجم ــان اینک ــا بی ــان ب گاز اســتان اصفه
ــده  ــهر یادش ــطح دو ش ــبکه گذاری در س ــر ش کیلومت
ــرکت  ــن ش ــاش ای ــام ت ــزود: تم ــود، اف ــرا می ش اج
بهره منــدی ۱۰۰ درصــدی اســتان از ایــن انــرژی پــاک 

اســت.
 ســید مصطفــی علــوی درخصــوص پــروژه گازرســانی 
ــک  ــتان خوروبیابان ــع شهرس ــدق از تواب ــهر جن ــه ش ب
گفــت: در ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۵۰ 
گازرســانی  شــبکه  کیلومتــر   4۰ ریــال،  میلیــارد 
پلی اتیلــن و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد 
ــتگاه  ــادر، ۶ ایس ــتگاه م ــداث ایس ــات اح ــال عملی ری
دختــر، ایجــاد مخــازن گاز، تهیــه و تجهیــز تریلــر 
خواهــد  اجرایــی   CNG حمــل  کمپرســورهای   و 

شد. 
علــوی بیــان داشــت: بــا نصــب واجــرای ۱۶۰۰ انشــعاب 
ــهری از  ــوار ش ــش از ۱4۰۰ خان ــدق بی ــهر جن گاز در ش

ــد شــد. ــد خواهن نعمــت گاز طبیعــی بهره من

رونمایی از 21 دستگاه آمبوالنس در کرمان
 بــا حضــور اســتاندار کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتان
از ۲۱ دســتگاه آمبوالنــس بــه مناســبت دهــه فجــر 
رونمایــی شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، هــر آمبوالنــس 
شــده  خریــداری  تومــان  میلیــون   ۳۵۰ قیمــت  بــا 
کــه در مجمــوع ۱۲ میلیــارد تومــان مبلــغ اعتبــاری 
بــه  آمبوالنس هــا  ایــن  و  بــوده  آمبوالنس هــا  ایــن 
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــتان های تاب شهرس

می  شــود.  واگــذار 
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن آمبوالنس هــا توســط 
ــام  ــه تم ــداری و ب ــور خری ــوادث کش ــت ح ــز مدیری مرک
اســتان های کشــور داده شــده کــه ســهم علــوم پزشــکی 
کرمــان ۲۱ دســتگاه اســت. همچنیــن از 4 دســتگاه 
ــتگاه  ــم، ۷ دس ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش آمبوالن
آمبوالنــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان و ۱۰ 
دســتگاه آمبوالنــس متعلــق بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــن ــد. خبرآنای ــی ش ــت رونمای جیرف

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

حمیدرضــا ترکیــان، رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان 
اردســتان، گفــت: همزمــان بــا دهــه فجــر ۵۱ طــرح مخابراتی 

ــن  ــل تلف ــای توســعه شــبکه کاب در زمینه ه
 ثابــت، اینترنــت پرســرعت Adsl و ارتقــا 
ــتان  ــل شهرس ــبکه موبای ــازی ش و بهینه س
اردســتان بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 
بــه  و  افتتــاح شــد  ریــال  میلیــارد   ۹۷
 ftth بهره بــرداری رســید. اجــرای طــرح
و تقویــت مســی کافــو یــک و ۱۲ مرکــز 

تلفــن اردســتان بــه طــول 4 کیلومتــر و بــا صــرف اعتبــاری 
ــوری  ــا هــدف واگــذاری فیبــر ن ــال ب ــر ۲ میلیــارد ری ــغ ب بال
ــن  ــت در ای ــن ثاب ــات تلف ــازل و فراهم ســازی امکان درب من
ــعه  ــرح توس ــن ط ــزود: همچنی ــرد و اف ــاره ک ــدوده اش مح
مجتمــع مســکونی انجمــن خیــران مسکن ســاز اردســتان بــا 

ــا هــدف  ــر ب ــک کیلومت ــه طــول ی ــی ۲۰ ب رویکــرد ftth طوب
فراهم ســازی امکانــات تلفــن ثابــت در ایــن محــدوده و 
صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰۰ میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری 
ــوری  ــر ن ــرح فیب ــرای ط ــه اج ــان ب ــا ترکی ــید. حمیدرض رس
ــول  ــه ط ــداری زواره ب ــاختمان بخش ــاط س ارتب
بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا صــرف  4 کیلومتــر 
ــدف  ــا ه ــال ب ــون ری ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ی
ــنتر  ــز کال س ــی مرک ــبکه ارتباط ــدازی ش راه ان
ــر  ــرح فیب ــن ط ــت: همچنی ــرد و گف ــاره ک اش
زیارتــگاه  بغــم، ظفرقنــد،  اردســتان،   نــوری 
ــرف  ــا ص ــر و ب ــول ۱۰۰ کیلومت ــه ط ــدو ب و مهران
اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳ میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید. 
ــوری  ــر ن ــاط فیب وی ادامــه داد: اجــرای طــرح برقــراری ارتب
ــر و  ــک کیلومت ــول ی ــه ط ــراه اول ب ــاس ۹۹۹۰ هم ــز تم مرک
بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵۰ میلیــون ریــال بــه پایــان 

رســیده اســت.

رئیس مخابرات شهرستان اردستان خبر داد:

افتتاح 51 طرح مخابراتی همزمان با دهه فجر در اردستان

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ــهر  ــانی در ش ــگاه آتش نش ــر نمایش ــه فج ــبت ده ــه مناس ب
ســده لنجــان بــا حضــور شــهردار، رئیــس و اعضــای شــورای 

ــا  ــئوالن واحده ــهردار، مس ــاون ش ــهر، مع ش
محــل  در  آتش نشــانی  واحــد  پرســنل  و 
ــان  ــده لنج ــهر س ــانی ش ــتگاه آتش نش ایس
ــن مراســم شــهردار ســده  ــزار شــد. در ای برگ
لنجــان ضمــن تبریــک دهــه مبــارک فجــر از 
ــر و  ــانان تقدی ــات آتش نش ــا و زحم تاش ه
تشــکر و اعــام کــرد: شــهرداری ســده لنجــان 

در راســتای تجهیــز واحــد آتش نشــانی، تاکنــون اقداماتــی را 
ــه ارزش  ــانی ب ــه آتش نش ــودروی اطفائی ــد خ ــون خری همچ
۵۰۰ میلیــون تومــان و خریــد ســت هیدرولیــک انجــام داده 
ــاخت:  ــان س ــه خاطرنش ــدی در ادام ــدس محم ــت. مهن اس
همچنیــن ســه پایــه و تجهیــزات وابســته و در پایان ســال ۹4 

دســتگاه امــدادی هولماتــرو را کــه ســت هیدرولیــک ســنگین 
ــیر  ــادف در مس ــه تص ــن صحن ــه در اولی ــم ک ــت، خریدی اس
ســده بــه شــهر زاینــده رود مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و جــان 
گرفتــاران در حادثــه را نجــات داد. خریــد لــوازم ورزشــی جهت 
افزایــش آمادگــی جســمانی، خریــد تجهیزاتــی 
ماننــد تیفــور دســتی و دســتگاه هــوا بــرش بــا 
گاز اســتیلن و جعبــه ابــزار، همچنیــن دســتگاه 
بتن بــر و انــواع دیلــم و بیــل، ســه دســت لبــاس 
ــه  ــات س ــوص عملی ــه مخص ــی، چکم عملیات
دســتگاه تنفســی مخصــوص بــه همراه ماســک 
ــی و  ــر برق ــرای کار آتش نشــان در دود، حلقه ب ب
خریــد فــوم کف ســاز جهــت اطفــای حریــق میعانــات نفتــی 
از دیگــر اقداماتــی بــود کــه بــرای تجهیــز واحــد آتش نشــانی 
انجــام شــده اســت. وی از تشــکیل مدیریــت بحــران شــهری 
ــته  ــال گذش ــه از س ــرد ک ــام ک ــر داد و اع ــهرداری خب در ش

ــدون داشــته داشــته ایم. ــون ۳ جلســه م تاکن

در شهر

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 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 ۱۵ 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 اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

برابر رای شماره  نمایند. ردیف ۱-  به مرجع قضایی تقدیم  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم 

۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۲۹مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ شرکت بانک اقتصاد نوین    به شناسنامه  ملی ۱۰۱۰۲۱۹4۶۰۱ 

بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۵/۰۶ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۱ فرعی از ۵4۰۷ 

اولیه محرز گردیده است.بدیهی  ازای مالکیت مشاعی  - اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در 

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

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۶تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۲۱ 

شماره : ۳۳۹4۶ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 

به شرح  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض  و 

زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

رای  برابر  نمایند. ردیف ۱-  تقدیم  به مرجع قضایی  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه 

شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱4۰۰مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ آقای سمال نجفی به شماره شناسنامه ۳۱۵  کد ملی 

4۶۸۹۱۸4۲۸۳ صادره از اردل فرزند عبدالحسین بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۷/۵۵ متر 

مربع مفروزی از پاک شماره ۵4۰4- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۲۱ 

شماره : ۳۳۹۵۱ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 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 ۱۵ 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 اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

برابر رای شماره  نمایند. ردیف ۱-  به مرجع قضایی تقدیم  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم 

۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۳۷۸مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ آقای حسین سر گزی  به شماره شناسنامه ۱۰۰۵۱  کد ملی 

۳۶۲۰۱۰۰۵۷۸ صادره از زاهدان فرزند دادخدا  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰4/۹۷ متر 

مربع مفروزی از پاک شماره ۳۶۳۹- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۲۱ 

شماره : ۳4۰4۳ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 

تکلیف  تعیین  قانون  آراء صادره هیات / هیات های موضوع  برابر  ساختمان های فاقد سند رسمی 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 

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 ۱۵ 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 اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۳۶۲مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ آقای محسن بابائی شاهدانی   

به شماره شناسنامه ۲۵۹  کد ملی ۱۲۸۵۷۰۶۳۵۸ صادره از اصفهان فرزند علی نسبت به سه دانگ 

مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵4/۰۲ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲۷۸4- 

اصلی واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 

۲- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۳۶4مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ آقای علی بابائی شاهدانی   به شماره 

شناسنامه ۵4۵  کد ملی ۵4۹۹۰۳۶۱۶۰ صادره از نجف آباد  فرزند ابراهیم  نسبت به سه دانگ مشاع 

از   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵4/۰۲ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲۷۸4- اصلی 

واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۲۱ 

شماره : ۳4۰۵۲ / م الف  امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام دادگستری فاورجان درنظر دارد درپرونده شماره ۶۰۱/۹۵موضوع علیه حسین بکرانی 

فرزند محسن وله رضا مصطفائی فرزندرحیم درتاریخ ۹۵.۱۲.۳به منظور فروش تعداد ۱4دست لباس 

عروس و۱۳عدد شنل ازساعت۱۰ الی ۱۱صبح جلسه مزایده درمحل داد گستری فاورجان دفتراجرای 

دادگستری  رسمی  برابرنظرکار شناس  مزایده  موضوع  .اموال  نماید  ۲۲۹(برگزار  )اتاق شماره  احکام 

با حضور  از مزایده  ارزیابی گردیده است داوطلبین خرید میتوانند پنج روز قبل  مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 

در محل اجرای احکام از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی 

بود  برنده خواهد  بر عهده  نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده  را پیشنهاد  باالترین قیمت  است که 

را  ارزیابی شده  ده درصد)%۱۰(قیمت  اقل  نمایند که حد  در جلسه مزایده شرکت  میتوانند  وکسانی 

همراه داشته باشند.

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان                        

دادنامه
شماره پرونده :۱۰۲.۹۵        شماره دادنامه:۷۵۳مورخ:۹۵.۵.۲۰            تاریخ رسیدگی:۹۵.4.۱۵

مرجع رسیدگی:شعبه دوم حقوقی             شورای حل اختاف شهرستان فادرجان خواهان آقای.

محمود کرمی فرزند خانعلی نشانی:کرون روستای میر آباد خ ورزش منزل شخصی خوانده آقای.:۱-

وسطی-۲سهراب  اباد  روستای حسن  ۲نشانی:کرون  رضا     فرزند  ابادی  دوشانی   حسن  اصغر 

شهبازی فرزند تیمور نشانی:مجهول المکان خواسته الزام خواندگان به تحویل و روئیت و انتقال سند 

رسمی یک دستگاه وانت پیکان به شماره۸۶۸ه۲۳ایران۲۳ گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شبه 

وثبت آن به خواسته فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادرخصوص دادخواست محمود 

کرمی   فرزند خانعلی به طرفیت۱-اصغر دوشانی  حسن آبادی فرزند رضا ۲-سهراب شهبازی فرزند 

تیمور به خواسته الزام خوانده انتقال سند یک دستگاه وانت پیکان به شماره۸۶۸ه۲۳ایران۲۳علی 

هذا شورا با مداقه در محتویات پرونده مفاد دادخواست تنظیمی مبایعنامه مورخه۹۳.۲.۳۰استعام 

بعمل آمده از پلیس راهور مبنی بر اخرین مالک آقای سهراب شهبازی را معرفی نموده است ونظربه 

اینکه خوانده دلیل ومدرک دال بر برائت ذ مه خود ارائه ننموده و وجود خودرومذکور در ید خواهان که 

حاکی از مالکیت وی می باشد لذا شورا دعوی خوانده را وارد دانسته وبه استناد مواد ۱۹۸ قانون آیین 

دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی خوانده را به حضور در دفتر خانه وانتقال سند رسمی یک دستگاه 

وانت پیکان به شماره ۸۶۸ه۲۳ایران۲۳ در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی وظرف 

مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی وپس از آن ظرف۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی میباشد .نسبت به خوانده اصغر دوشانی حسن آبادی بدلیل اینکه دعوی متوجه ایشان نمی 

باشد قرار رد دعوا صادرواعام می گردد.                                                                                       

محمد حسین حیدری - قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
دادگاه  این  به  زمانی  ابوالفضل  به طرفیت  انتقال سند  به خواسته  دادخواستی  عابدی  خانم سمیرا 

تسلیم که به کاسه ۹۵/۷۳۸ ح ۱ ثبت و برای روز ۹۵/۱۲/۰۸ ساعت :۰۳:۰۰ تعیین وقت رسیدگی  

شده است  و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل 

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

رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۵۰/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۸

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : محمد انور حسینی فرزند صفرعلی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 

در   : علت حضور   ۰۵:4۵ ساعت   ۱۳۹۶/۰۲/۲4 وقت حضور  برخوار  برخوار شهرستان  در  واقع  اول  

انور حسینی در وقت مقرر در جلسه  آقای محمد  به طرفیت  خصوص دعوی خانم پروین حکیمی 

شورا حاضر شوید.

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰4۹/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷

دادنامه
شاکی: آقای ابراهیم رنجکش فرزند علی با وکالت خانم چریسا غفوری مقدم فرزند علی به نشانی 

دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری پاک ۱ متهم : خانم مرضیه دورق بجایی فرزند عبداله به 

نشلنی اصفهان بزرگراه پروین ک انقاب منزل امینی اتهام: خیانت در امانت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ابراهیم رنجکش فرزند علی با وکالت پریسا غفوری مقدم علیه خانم 

مرضیه دورق بجایی فرزند عبداله دائر بر خیانت در امانت نسبت به چهار حلقه النگو طا به ارزش 

حدود شش میلیون تومان دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفرخواست تنظیمی 

توسط دادسرای عمومی و انقاب شهرستان برخوار شکایت شاکی مودای شهادت شهود صرف نظر از 

عدم حضور متهمه جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به 

ماده ۶۷4 قانون مجازات اسامی مصوب سال ۷۵ متهمه موصوفه را به تحمل ده ماه حبس محکوم 

می نماید رای صادره غیابی و ظرف  بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه متهمه 

موصوف را به تحمل ده ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۵۱/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۱/۱۹

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای جواد قربانی به وکالت خانم قاسم بندی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت 

غامعلی مزارعی به این دادگاه تسلیم که به کاسه ۹۵۰۹۹۸۳۷۵۱4۰۰۲۲۳/۹۵۰۲۲۶ ح ۱ ثبت و برای 

روز ۹۶/۰۱/۳۰ ساعت :۱۱:۰۰ تعیین وقت رسیدگی  شده است  و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 

می باشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۵۲/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک ۱۰۳۹۳/۳۵۱۱واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

اله و  بابک طاهریان و زینب طالبی قهفرخی فرزندان سید قدرت  بنام سید  ثبتی  که طبق پرونده 

عبدالرحیم   در جریان ثبت است و رای شماره ۱۰۱۹۸ و ۱۰۲۰۲  مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳از طرف هیات حل 

اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ روز 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک 

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ شماره :۳۵۹۱۱/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی احضار متهم
شعبه  بایگانی  شماره   ۹4۰۹۹۸۳۶۵4۷۰۱۷۸۷: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱۳۶۵4۰۰۰۹4۱: نامه  شماره 

اینکه در پرونده کاسه ۹۵۱۸۳۰ ک ۱۰۲ متهم عبدالحسن  به  تنظیم:۹۵/۱۱/۱۰ نظر  تاریخ   ۹۵۱۸۳۰:

کمالی فرزند بهروز به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت ۱- امیر حسین رجبی 

فرزند رمضانعلی ۲- نفیسه رجبی فرزند محمد علی مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای 

ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و 

آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲/۳۰ جهت رسیدگی به 

اتهام خود در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور 

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

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

ابراهیمی رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان 

اخطار اجرایی
 : پدر: مطلب      شغل  نام  زاده   نام خانوادگی: حسن  نام: جواد       علیه:  مشخصات محکوم 

فرش فروش  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد – حسین   نام 

خانوادگی:پیر دهقان – عابدی آرانی  نام پدر : مسلم  شغل : آزاد    - وکیل نشانی محل اقامت: 

آران و بیدگل – م سپاه – ساختمان هاشمی – دفتر وکالت  محکوم به:به موجب رای شماره ۷۰4 

تاریخ۹4/۱۰/۲۰ حوزه سوم   شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر 

الوکاله وکیل ضمنا نیم  الوصول دادرسی و حق  تاریخ صدور چک )۹۳/4/۳۰( لغایت یوم  از  تادیه 

عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد.ماده ۳4 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.

شماره۵/۲۲/۹۵/۷۳۳/ م الف

 دفتر شعبه سوم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۸۵ شماره  بشناسنامه  درچه   جزینی  منصور  آقای 

است که  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  بشماره ۹۵/۱۵۵۲تقدیم  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان علی جزینی درچه        بشناسنامه شماره ۲۵۷۹ در تاریخ ۸۵/۱۱/۲4در گذشته و ورثه وی 

در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- منصور جزینی درچه فرزند عبدالصمد شماره شناسنامه ۸۵ نسبت 

با متوفی پدر ۲- ام لیا جزینی درچه فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۷۱ 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 اختاف شعبه اول فاورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۳۷۲۰۳۰۰۶۲۷شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۳۷۲۰۳۱4۶۱۰شماره  اباغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  بختی    جوان  حسین  شاکی   / خواهان   ۱۳۹۵/۱۱/۰4 تنظیم:  ۹۵۰۶۲۷تاریخ 

تقسیم  خواسته  به  جوانبخت    اعظم  و  جوانبخت  مرضیه  و  جوانبخت  محسن  خواندگان  طرفیت 

مال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

به کاسه   و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  دادگستری شهرستان گلپایگان  دادگاه عمومی )حقوقی(  دوم 

تعیین  و ساعت ۱۰:4۵صبح  آن ۱۳۹۶/۱/۲۷  رسیدگی  وقت  ۹۵۰۹۹۸۳۷۲۰۳۰۰۶۲۷ثبت گردیده که 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون 

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

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

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

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۵۹۳/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان – معانی 

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه : ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۱۱۲۸۲ شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۳۳۲ شماره بایگانی شعبه: 

۹۵۰۳۸۶ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۱/4 بموجب درخواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره ۹۵۰۳۸۶ 

ح ۵ و شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۱۱۵4 محکوم علیه عبدالکریم گرگیج فرزند محمود 

ریال   ۱۶۲/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال   4/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۵/4/۱۵ لغایت زمان وصول در حق محکوم له 

ابراهیم کریمی و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم گردیده است. 

شماره: ۳4۳۰۵/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – داوود طبرزدی

به مناسبت دهه فجر

افتتاح نمایشگاه آتش نشانی در شهر سده لنجان

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
این قدر تلخی یک جا ندیده بودم

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

ــی  ــه محل ــم، بلک ــب عل ــل کس ــا مح ــگاه نه تنه دانش
اســت بــرای رشــد و تعالــی تفکــر، و نقــش اســتادان 
ــه  ــن بهان ــه همی ــت. ب ــر اس ــم انکارناپذی ــن مه در ای
ــا  ــم و ب ــگاه بزنی ــه دانش ــری ب ــم س ــم گرفتی تصمی
یکــی از اســتادان فرهنــگ و هنــر اصفهــان گفت وگــو 
فیلمنامه نویــس،  نیک پایــان  مرتضــی  کنیــم. 
دانشــگاه  دانش آموختــه  تهیه کننــده  و  کارگــردان 
ــار نویســندگی و  ــا تهــران اســت و در کن هنرهــای زیب

ــد. ــز می کن ــس نی ــی تدری کارگردان
ــر  ــمت هن ــه س ــد ب ــث ش ــزی باع ــه چی     چ

برویــد؟
ــن  ــه  م ــر عم ــد؛ پس ــر نبودن ــه از هن ــواده ام بیگان خان
خواننــده ای خــوب و از شــاگردان تــاج بــود کــه 
آهنــگ صدایــش همیشــه در خانــه  مــا پیچیــده بــود.
ــه  ــد وارد عرص ــه می خواهن ــی ک ــرای جوانان     ب

هنــر شــوند، چــه توصیــه ای داریــد؟
هنــر ســینما و تئاتــر در شهرســتان ها بــه صــورت 
ــد وارد  ــی بخواه ــر کس ــدارد و اگ ــود ن ــه ای وج حرف
ســینمای هنــر بشــود، بــه نظــر مــن بهتــر ایــن اســت 
ــت  ــه در پایتخ ــد. البت ــت کن ــت عزیم ــه پایتخ ــه ب ک
ــتری  ــاش بیش ــد ت ــا بای ــت و قطع ــاد اس ــب زی رقی

کــرد.
     اگــر بــه ســال های گذشــته برمی گشــتید، آیــا 

بــاز هــم عرصــه هنــر را انتخــاب می کردیــد؟
ــی را  ــر وقت ــه اگ ــرا ک ــردم؛ چ ــاب نمی ک ــر را انتخ هن

کــه در زمینــه  هنــر گذاشــتم، در زمینــه شــغلی دیگــر 
می گذاشــتم، درآمــد بیشــتری کســب می کــردم؛ 
ولــی از نظــر روحــی بــه طــور ناگزیــر هنــر را انتخــاب 

می کــردم.
    از مسئوالن چه انتظاری دارد؟

از مســئوالنی کــه بــه مســائل فرهنگــی اســتان 

اصفهــان رســیدگی می کننــد، انتظــار دارم کــه نظــارت 
ــزه دردی را  ــا داشــته باشــند؛ جای ــر کاره بیشــتری ب
ــرای  دوا نمی کنــد. همچنیــن وقتــی هنرمنــدان مــا ب
ــا مســائل اداری  ــر ب ــری تئات ــای هن اجــرا در زمینه ه
برخــورد می کننــد مســئوالن در پروســه های اداری 

ــد. ــت کنن ــد را حمای ــه آن هــا کمــک و هنرمن ب

    دغدغه هنرمندان اصفهانی چیست؟
ــی اســت؛  ــی، اوضــاع مال ــدان اصفهان دغدغــه هنرمن

ــر نمایشــی  ــان کــه از نظــر هن ــد شــهر اصفه چــرا بای
ــادی دارد، ســالن هایش محــدود باشــد؟  ــت زی قدم
مــا هنــوز یــک پاتــوی مناســب و مجهــز بــرای اجرای 
ــرا  ــد؛ چ ــم و دوســتان ســینمایی می نالن ــر نداری تئات

کــه یــک مرکــز جــدی بــرای تولیــد فیلــم نیســت.
 متاســفانه شــهرداری 2 ســال اســت فراخــوان فیلــم 
ــم  ــد فیل ــرای تولی ــدی ب ــز ج ــی مرک ــاه داده، ول کوت
ــئوالن  ــود؛ مس ــی نمی ش ــفانه حمایت ــت و متاس نیس

مــا نســبت بــه هنــر خنثــی هســتند.

ــغول  ــی مش ــه فعالیت ــه چ ــر ب ــال حاض     در ح

ــتید؟ هس
را  وقتــم  بیشــتر  تدریــس،  از  غیــر  بــه  فعــا 
نمایشــنامه  چندیــن  می کنــم.  نوشــتن  صــرف 
ــودم  ــا را خ ــی از آن ه ــد دارم یک ــه قص ــته ام ک نوش
قــرار  کــه  نوشــته ام  رمــان  یــک  کنــم.  اجــرا 
شــود؛ چــاپ  روزنــه  انتشــارات  توســط   اســت 
ــی آن انجــام شــده و در شــرف چــاپ  ــای اصل کاره
ــتانی  ــت و داس ــی اس ــم آن اجتماع ــت. ت ــدن اس ش
ــه  ــتان ب ــر داس ــا آخ ــده را ت ــه خوانن ــذاب دارد ک ج
ــال  ــان، ســاعت پرتق ــام رم ــال خــود می کشــد؛ ن دنب

اســت.

    بزرگ ترین آرزوی قلبی شما چیست؟
ــوب در  ــی خ ــری خیل ــگاه هن ــک دانش ــیس ی تأس

ــینما. ــر و س ــه تئات زمین

ــا«  ــینمایی »ویایی ه ــم س ــردان فیل ــدی، کارگ ــر قی - منی
ــم فجــر  ــم ســینمایی او در جشــنواره فیل کــه نخســتین فیل
بــه نمایــش درآمــد و در بخش هایــی کاندیــدا شــده بــود، از 

ــراف داد. ــه انص ــش فیلمنام ــوری بخ کاندیدات
ــه فیلــم »خفگــی« کــه  - مدیــر فیلمبــرداری و طــراح صحن
ــخ ــدون تاری ــت 2« و »ب ــای »گش ــرای فیلم ه ــب ب ــه ترتی  ب
ــه  ــد، از ادام ــیمرغ بودن ــت س ــزد دریاف ــا«، نام ــدون امض ب

داوری انصــراف دادنــد.
- خواهــر زنده یــاد ایــرج بســطامی، خواننــده موســیقی 
ــک موسســه در  ــه تأســیس ی ــدام ب ــه اق ــی، ک ســنتی ایران
ــه  ــران ب کرمــان و گرفتــن مجــوز یــک موسســه دیگــر در ته
نــام بــرادرش کــرده، گفــت: آرامــش مــن در ایــن اســت کــه 
اگــر نتوانســتم در دوران حیاتــش بــه او خدمــت کنــم، حــاال 

ــم. ــن کار را انجــام ده ای
ــی  ــریال های موفق ــت س ــد اس ــت معتق ــود پاک نی - محم
چــون »پدرســاالر« و »شــب دهــم« بــا ســرعت ســریال های 
ــه  ــد ماه ــای چن ــدند و پیش تولیده ــاخته نش ــروزی س ام

داشــتند.
ــر  ــنواره فج ــت: جش ــامی گف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن - وزی
 امســال، یعنــی هــم جشــنواره فیلــم فجــر، موســیقی، تئاتــر 

و هم جایـزه کتـاب سـال در تـراز انقاب اسـامی بـود.
ــری  ــینما کناره گی ــود از س ــی ب ــه مدت ــون ک ــک نیکلس - ج
ــی  ــم آلمان ــازی فیل ــگ در بازس ــتن وی ــا کریس ــود ب ــرده ب ک

ــود. ــر می ش ــان« ظاه ــی اردم »تون
- آلــن برســتین، بازیگــری کــه جایــزه اســکار در کارنامــه اش 
ــه  ــه رزوم ــز ب ــی را نی ــه کارگردان ــالگی تجرب دارد، در ۸۴ س

کاری اش اضافــه می کنــد.
- اســماعیل میهن دوســت، کارگــردان »ترومــای ســرخ« 
ــی  ــرد و موضــع منف ــم اصــا رویک ــن فیل ــه ای ــد دارد ک تاکی
ــی های  ــه در گوش ــی ک ــازی و نرم افزارهای ــای مج ــه فضاه ب

ــدارد. ــود، ن ــتفاده می ش ــل اس موبای
- »تزوتــان تــودوروف«، فیلســوف و نظریه پــرداز بلغاری فرانســوی 

و شــاگرد »روالن بــارت« در ۷۷ ســالگی درگذشــت.
- جشــنواره بین المللــی ســینمای آســیا در »وزول« فرانســه 
ــت  ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــاد ب ــان بنی اعتم ــور رخش ــا حض ب
داوران و یــک فیلــم ایرانــی در بخــش رقابتــی برگــزار 

می شــود.
- کاوه میرعباســی از انتشــار ترجمــه جدیــدی از رمان »عشــق 

در روزگار وبــا« نوشــته گابریــل گارســیا مارکــز خبر داد.
- دبیــر نخســتین جشــنواره موســیقی ســبز ضمــن تشــریح 
تازه تریــن فعالیت هــای انجام گرفتــه، از معرفــی هیئــت 
داوران بخش هــای مختلــف در هفتــه آینــده و دعــوت از 

ــر داد. ــنواره خب ــور در جش ــرای حض ــرح ب ــدان مط هنرمن
- اولیــن قســمت از فصــل دوم مجلــه تلویزیونــی »۱۸۰ 
درجــه« 22 بهمــن ســاعت 2۰ و 3۰ دقیقــه روی آنتــن شــبکه 

افــق مــی رود.

 برپایی نمایشگاه 

کاریکاتور »هویت انقالبی« در اصفهان

کیمیای وطن

»هویــت  کاریکاتــور  نمایشــگاه 
روز جمعــه همزمــان  انقابــی« 
ــا مراســم راهپیمایــی 22 بهمــن  ب
ــل  ــوان در مح ــه ج ــوی خان از س
میـــدان نقـــش جهـــان برپــا 
روابــط  بــه گــزارش  می شــود. 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، دبیــر 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی، ب ــت انقاب ــور هوی ــنواره کاریکات جش
گفــت: ایــن برنامــه درقالــب ارائــه ۸5 اثــر از هنرمنــدان کشــور 
ــرم شــیراز  ــان، جه ــز، کرمانشــاه، مشــهد، اصفه ــه تبری از جمل
ــی  ــی و ... در فضای ــت انقاب ــت، هوی ــن هوی ــا مضامی و ... ب
مناســب نزدیــک جایــگاه اصلــی مراســم راهپیمایــی 22 بهمــن 
ــابقه »درک  ــت: مس ــار داش ــادری اظه ــت ن ــود. آی ــا می ش برپ
ــهروندان  ــی ش ــت مفهوم ــدف برداش ــا ه ــز ب ــور« نی کاریکات
ــاه در  ــه ای کوت ــر انتخــاب شــده و ارســال جمل درخصــوص اث
ــان  ــا پای ــک 3۰۰۰۴۸۴52۷۰۰ ت ــماره پیام ــه ش ــتا ب ــن راس ای
مراســم راهپیمایــی روز 22 بهمــن برگــزار می شــود. وی افــزود: 
ــات  ــت و موضوع ــت هوی ــا محوری ــور ب ــده کاریکات ــرای زن اج
ــای  ــر برنامه ه ــگاه، از دیگ ــل نمایش ــت در مح ــنواره هوی جش
ــازمان  ــوان س ــه ج ــوی خان ــه از س ــت ک ــگاه اس ــن نمایش ای
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برنامه ریــزی شــده. وی 
ــر ارســالی  ــه آخــر بهمن مــاه تعــداد 55۰ اث ادامــه داد: در هفت
بــه جشــنواره »هویــت« بــا حضــور 5 داور کشــوری بررســی و 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــفندماه برگ ــه آن در اس ــم اختتامی مراس

زاینده رود به روایت ۱۲ کارگردان
ــتند  ــبکه مس ــد ش ــد جدی ــده رود« تولی ــمفونی زاین »س
در  طباطبایی پــور  محســن  ســید  تهیه کنندگــی  بــه 
در حــال ســاخت  توســط ۱2 کارگــردان  ۱2 قســمت 
ــردازد.  ــف می پ ــای مختل ــده رود از زوای ــه زاین ــت و ب اس
ــمفونی  ــتند »س ــه مس ــت صحن ــان از پش ــهردار اصفه ش
زاینــده رود« تولیــد جدیــد شــبکه مســتند ســیما بازدیــد 
کــرد. سه شــنبه )۱۹ بهمــن( بــه مناســبت جــاری شــدن 
ــان  ــهردار اصفه ــژاد ش ــدی جمالی ن ــه، مه آب در رودخان
ــو  ــتند و گفت وگ ــن مس ــه ای ــت صحن ــور در پش ــا حض ب
ــو  ــا ت ــد. »ب ــع ش ــد آن مطل ــل تولی ــل از مراح ــا عوام ب
ــی«،  ــای یخ ــازنده رود«، »غاره ــده رود«، »س ــادم زاین ش
ــت، ُای منفــی«، »آدم هــای  ــل«، »ُای مثب »نغمه هــای پ
تــاالب«، »ســفرنامه  پــل«، »زاده آب«، »زنــان  روی 
ســیاحان«، »دو رود«، »فرزنــدان زاینــده رود«، »عکاســان 
ایــن  قســمت های  عناویــن  زاینــده رود«،  حاشــیه 

ــا ــت. ایمن ــه اس مجموع

اخبار کوتاه

ــاد دارم  ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ــت: ت ــن داوودی گف ابوالحس
تاکنــون در هیــچ دوره ای از جشــنواره فیلــم فجــر، این قــدر 
فیلم هــای تلــخ ندیــده بــودم. ایــن کارگــردان ســینما 
ــال  ــه امس ــی ک ــتر فیلم های ــن بیش ــرای م ــرد: ب ــان ک بی

ــه  ــود؛ البت ــب ب ــده ام، عجی ــنواره دی در جش
نــه فقــط فیلم هایــی کــه غالبــا فضــای 
ناامیدکننــده ای داشــتند، بلکــه فیلم هایــی 
هــم کــه از وجــدان و امید می گفتنــد، بدجوری 
ــد.  ــه بودن ــت کم گرفت ــان را دس تماشاگرانش
بعضــی فیلمســازان، به ویــژه جوان ترهــا و 
ــود  ــان وج ــرایطی در آثارش ــا ش فیلم اولی ه

داشــت کــه انــگار می خواســتند هــر آنچــه را در تمــام 
عمرشــان قصــد گفتــن و ســاختنش را دارنــد، بــه یک بــاره و 
در یــک فیلــم رو کننــد و ایــن بــرای مــن کمــی عجیــب بــود. 
داوودی بــا اشــاره بــه زیــاده روی در خودنمایــی و فرم گرایــی 
امســال  جشــنواره  فیلم هــای  بعضــی  در  صــرف کــه 

ــی  ــم در بعض ــاده روی ه ــن زی ــت: ای ــود، گف ــده می ش دی
ــعی  ــه س ــی ک ــم آن های ــت و ه ــود داش ــا وج فیلم اولی ه

ــند.  ــته باش ــد داش ــای جدی ــد روایت ه ــرده بودن ک
کارگــردان فیلــم »رخ دیوانــه« ادامــه داد: بــه عنــوان 
ــای  ــم فضاه ــعی می کن ــه س ــازی ک فیلمس
ــق  ــم، مواف ــاظ کن ــارم لح ــی را در آث اجتماع
یــا مخالــف تلخــی فضــای فیلم هــا نیســتم؛ 
امــا نکتــه ای کــه بایــد در نظــر بگیریــم ایــن 
اســت کــه در مرحلــه اول بایــد ایــن تلخــی در 
ــم باشــد؛  ــوای فیل ــون و محت خدمــت مضم
بــه بیــان دیگــر در یــک فیلــم نقطه نظــر 
ــرای تماشــاگر وجــود داشــته  ــد ب ــده ای تماشــایی بای و ای
باشــد تــا آن اثــر را بــرای دیــدن انتخــاب کنــد. یــک 
فیلــم ابتــدا بایــد جلب کننــده باشــد؛ امــا مــن ایــن وجــه 
ســرگرمی را در غالــب فیلم هــا ندیــده ام و بــر عکــس 

ــودم. ایســنا ــوده ب ــک تلخــی بیه شــاهد ی

ابوالحسن داوودی با اشاره به فیلم های جشنواره:

این قدر تلخی یک جا ندیده بودم
ــت روز 2۰  ــاد و مقاوم ــات جه ــت ادبی ــمین پاسداش شش
بهمن مــاه، در همــدان برگــزار شــد. در ایــن مراســم تقریــظ 
رهبــر معظــم انقــاب بــر چهــار عنــوان کتــاب حــوزه ادبیات 
ــن  ــان ای ــی و از نویســندگان و راوی ــاع مقــدس رونمای دف

آثــار تجلیــل شــد. وضعیــت کتابخوانــی در 
ــب  ــته مناس ــال های گذش ــی س ــور ط کش
و  کتــاب  شــمارگان  کاهــش  نیســت؛ 
ــرای  ــم ب ــخه آن ه ــه ۱۰۰ نس ــیدن آن ب رس
ــه  ــزی شــبیه ب ــی چی ــی ۸۰ میلیون جمعیت
ــال های  ــی س ــد ط ــت. هرچن ــه اس فاجع
ــرانه  ــش س ــرای افزای ــی ب ــر تاش های اخی

مطالعــه ایرانی هــا و جلــب توجــه آن هــا بــه  ســمت کتــاب 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــا کارشناس ــه، ام ــورت گرفت ص
ــی اســت  ــان مقطع ــی بیشــتر درم ــای این چنین محرک ه
ــر  ــق ب ــری عمی ــه تأثی ــوان از آن انتظــار داشــت ک و نمی ت
مخاطــب بگــذارد. یکــی از رویدادهایــی کــه در ســال  های 

اخیــر محــرک مخاطبــان بــه  ســمت کتــاب بــوده، انتشــار 
تقریظ هــای رهبــر معظــم انقــاب بــر کتاب هــای شــاخص 
ــت.  ــدس اس ــاع مق ــا دف ــف و عمدت ــای مختل در حوزه ه
هــرگاه تقریظــی از ایشــان منتشــر می شــود، توجــه جامعه 
ایــن  بــه  ســمت  به  ویــژه نســل جــوان 
کتاب هــا جلــب می شــود. ایــن موضــوع 
را حتــی می تــوان دربــاره عناوینــی کــه 
ــد  ایشــان میــان بیاناتشــان اشــاره فرموده ان
ســال ها کتاب هــای  ایــن  در  دیــد.  نیــز 
ــدس نوشــته  ــاع مق ــوزه دف ــددی در ح متع
ــن  ــته اند در ای ــه توانس ــده اند ک ــر ش و منتش
بــازار بی رونــق کتــاب، توجــه مخاطبــان را بــه  ســمت 
خــود جلــب کننــد. گفتنــی اســت در ایــن مراســم، ســردار 
سرلشــکر جعفــری فرمانــده  کل ســپاه پاســداران، مؤمنــی 
شــریف رئیــس حــوزه هنــری و جمعــی از اهالــی فرهنــگ 

ــنیم ــتند. تس ــور داش و ادب حض

دادنامه
پرونده:۹۴۰۹۹۸25۰25۰۰2۸۸  تنظیم:۱3۹5/۱۱/۱۰ شماره  تاریخ  دادنامه:۹5۰۹۹۷362۰۸۰25۷۸  شماره 

قم-  شهرستان  نشانی  به  باقر  فرزند  پویا  صادقی  لیث  شکات:۱.آقای  شعبه:۹5۰۰۱۰  بایگانی  شماره 

نیروگاه-شیرخوارگاه- کوچه ۱6 پاک ۴ 2.خانم ساجده طاهری زاهد فرزند عبدعلی به نشانی شهرستان 

قم چهارراه سجادیه بن بست اول سمت چپ پاک ۱2 متهم: آقای ایمان سنجولی فرزند محمد علی 

به  با عنایت  دادگاه  امانت  اتهام:خیانت در  وبیدگل جنب کانتری ۱3  آران  به نشانی شهرستان کاشان 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای 

می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ایمان سنجولی فرزند محمد علی کد ملی 2۱۱۰۴55۷56 

مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت نسبت به ۱ دستگاه خودرو وانت به شماره انتظامی ۹3۹ص۷۷ 

سری ۱6 موضوع اعام جرم آقای لیث صادقی پویا و شکایت خانم ساجده طاهری زاهد و کیفرخواست 

صادره دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی رونوشت اسناد رسمی و عادی ابرازی از سوی 

شاکی شهادت گواه مضبوط در پرونده عدم دفاع متهم با توجه به اباغ قانونی به وی و متواری بودن 

ایشان و عدم ارائه دلیلی بر برائت خود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده را محرز 

تشخیص داده مستندا به ماده 6۷۴ از قانون مجازات اسامی مصوب ۱3۷5 متهم را به تحمل ۱۸ ماه 

حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 2۰ روز از اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه و سپس ظرف 2۰ روز از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

شماره:۱3/2/۹5/۷35/م الف علیرضا ارشدی بیدگلی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹۸۰35۰2۰۰۴۱6 پرونده:  شماره   ۹5۱۰۱۰۰35۰2۱۰۱62 اباغنامه:  شماره 

به طرفیت خوانده  بانک کشاورزی اصفهان دادخواستی  تنظیم: ۱3۹5/۱۱/۱۴ خواهان  تاریخ    ۹5۰5۰6

آقای حسین ثمری خوراسگانی به خواسته خلع ید از مقدار ۱-۱۱ سهم از ۹-25 سهم شش دانگ پاک 

نموده که  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  اصفهان  ثبت   2۰ بخش   ۱53-۴۸

جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۰۴ ارجاع و به کاسه  

۹5۰5۰6  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/۱2/25 و ساعت ۱۰:3۰تعیین شده است. به علت مجهول 

المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

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

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

شماره: 35۷3۷/م الف منشی  شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان- مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۱۱۸/۹5 ش ح 52 خواهان عباس ناظمی با وکالت علی کاه ریز دادخواستی 

روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  مظفری  برزگر 2-حسن  ۱-علی  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 

..........  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت ۱۱  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

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

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

 شد.

شماره: 33۷۷۹/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۰۷۰/۹5 ش ح 52 خواهان عباس ناظمی با وکالت علی کاه ریز دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱-علی رضا سیفی 2-حسن مظفری تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

..........  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت ۱۱/3۰  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

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

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

 شد.

شماره: 33۷۸۱/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹55/۹5 ش ح 52 خواهان عباس ناظمی با وکالت علی کاه ریز دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱-علی رضا سیفی 2-حسن مظفری تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز ..........  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت ۱۰/3۰  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

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

نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 52 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 33۷۸2/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5۴/۹5 ش ح 52 خواهان عباس ناظمی با وکالت علی کاه ریز دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت شرکت تحکیم بنای امروز با مدیریت وهاب نصیری 2-علی اصغر هالی 

 . است  تعیین گردیده    ۱۰ مورخ ۹5/۱2/25 ساعت    .......... روز  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 

امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 52 شورای حل اختاف اصفهان 

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

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 33۷۸۰/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5۱366 ش۱۱   خواهان اکبر آقایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

مجید رضا یزدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت ۱۰ صبح  

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- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا-مجتمع شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۴2۹6/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  رضایی  علی  خواهان  ش25     ۱۰3۰/۹5 کاسه  پرونده  خصوص  در 

25/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت حبیب اله رئیسی مقدم  تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .........  مورخ ۹5/۱2/25  ساعت ۴:3۰ 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 خیابان آتشگاه- مجتمع 

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

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

شماره: 33۷6۷/م الف مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۰۴2/۹5 خواهان بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخاقی و با وکالت آقای 

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

 . تعیین گردیده است  .....  مورخ ۹5/۱2/2۴ ساعت  ۱5:3۰  روز  برای  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 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 – پاک 5۷ کد پستی ۸۱65۷56۴۴۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: 3۰۸32/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۰۴۰/۹5 خواهان بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخاقی و با وکالت آقای 

مهدی  رحیم  و هللا  مهدی کربایی  علیداد  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  ذوالفقاری  رسول 

کربایی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت  ۱5:3۰ تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین 

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

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی 

۸۱65۷56۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

خواهد شد.شماره: 3۰۸2۷/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر: مطالبه  مبنی  دادخواستی  بصراوی  پرونده کاسه ۱۱۷۱/۹5 خواهان مهدی  در خصوص 

تعیین   ۹ ساعت   ۹5/۱2/25 مورخ    .......... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  ریحانه شجاعی 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی 

روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 52 شورای حل 

اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 33۰۱۴/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه چک  بر:  مبنی  دادخواستی  عیوضی  علیرضا  خواهان     ۹5۱۰۹6 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت آتوسا مرادی غریبوند  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/۱2/25 ساعت 

۱۰/3۰ 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- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۴۹6۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹۸۰35۰۹۰۰۷35: پرونده  شماره   ۹5۱۰۴6۰35۰۹۰۰۱۴6: درخواست  شماره 

:۹5۰۸5۱ تاریخ تنظیم:۱3۹5/۱۰/2۸ در خصوص دعوی خواهان آناهیتا پوالد ساز  به طرفیت خواندگان 

به شعبه ۹  را  دادخواستی  اجرایی  به عملیات  اعتراض  به خواسته  نژاد  پوریا عباس  و  دادخواه  مهدی 

حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ ۱3۹5/۱2/25 ساعت ۹/3۰ دارای 

وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن خوانده اقای مهدی دادخواه و با توجه به درخواست 

خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی مدنی دستور 

تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 

شماره:3۴2۱۸/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹۸۰35۰۹۰۰۷5۸: پرونده  شماره   ۹5۱۰۴6۰35۰۹۰۰۱۴۷: درخواست  شماره 

:۹5۰۸۷۴ تاریخ تنظیم:۱3۹5/۱۰/2۹ در خصوص دعوی روح اله امینی پژوه  به طرفیت خوانده سید 

مجتبی علوی به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی را به شعبه ۹ حقوقی اصفهان تقدیم کرده است 

که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ ۱3۹5/۱2/25 ساعت ۱۰ دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 

مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز 

تا  اگهی شود  االنتشار  در جراید کثیر  نوبت  مراتب یک  تا  دادرسی مدنی دستور  ایین  قانون  ماده ۷3 

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

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. شماره:3۴22۰/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹۸۰35۰۹۰۰۷۰3: پرونده  شماره   ۹5۱۰۴6۰35۰۹۰۰۱۴۸: درخواست  شماره 

:۹5۰۸۱۷ تاریخ تنظیم:۱3۹5/۱۰/2۹ در خصوص دعوی خواهان حسین عنایتی ده سرخی  به طرفیت 

تقدیم  اصفهان  حقوقی   ۹ شعبه  به  را  دادخواستی  مطالبه  خواسته  به  پور  نجفی  محمدرضا  خوانده 

رسیدگی  وقت  دارای   ۱۰/3۰ ساعت   ۱3۹5/۱2/25 تاریخ  به  و  ثبت  مذکور  دادخواست  است که  کرده 

وقت  آگهی  نشر  بر  مبنی  خواهان  درخواست  به  توجه  با  و  بودن  المکان  مجهول  علت  به  باشد  می 

رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر 

اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  ان  مفاد  از  اطاع  و  اگهی  نشر  از  تا خوانده پس  اگهی شود  االنتشار 

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

گردند. شماره:3۴222/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ارشاد        نام خانوادگی: باهوش نائینی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:امیر حسین    نام خانوادگی: توشقانیان نشانی محل اقامت: اص-پل 

سرهنگ-کوچه شهید حمیدرضا صادقیان پاک 3۱۴محکوم به:)به موجب رای شماره ۱۴5۸   تاریخ 

۹5/۸/2۰ شعبه ۴5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان( که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:به پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۹55/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی ونشر 

آگهی و خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید های چک موصوف ۹۴/3/5 بانضمام نیم عشر دولتی.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 

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

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: 3۴۹۴۹/ م الف دفتر شعبه ۴5 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید        نام خانوادگی: مرادی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حسین    نام خانوادگی: شاه سنائی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ امیر 

   ۱۰۴۹ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  سنائی  شاه  تراشکاری  البرز  تعمیرگاه  دستان-  هزار  خ  کبیر- 

تاریخ ۹5/6/3۱ حوزه ۱2  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۱2/3۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  به:محکومیت خوانده  است  محکوم 

مبلغ 2۰۴/5۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/3/۱۱ لغایت 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام گردید و هزینه نیم عشر حق االجرا.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: 3۴۹۸۱/ م الف دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی        نام خانوادگی: ماجد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محسن    نام خانوادگی: منظری با وکالت هاله نیلیه نشانی محل اقامت: 

اصفهان بلوار ملت بن بست ارکیده پ۱۰۰محکوم به:به موجب رای شماره 226   تاریخ ۹۴/2/2۹  حوزه 

ش۱۱  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 363۹33 مورخ 

۹2/6/3 و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و مبلغ ۱55۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ۹2/6/3 تا تاریخ اجرای حکم در 

حق محکوم له و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعام می گردد.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: 3۴۹6۸/ م الف دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹5۰۹۹۸۰35۰۱۰۰5۴۹شماره  پرونده:  ۹5۱۰۱۰۰35۰۱۰۹532شماره  اباغنامه:  شماره 

۹5۰656 تاریخ تنظیم: ۱3۹5/۱۰/25 خواهان نادر خوشکام  دادخواستی به طرفیت خواندگان عباسعلی 

نیلفروشان و رضا درفشان  و اصغر  و فاطمه درفشان و خدیجه درفشان  نیلفروشان و حسین صالحه 

و  درفشان  سعیده  و  درفشان  علیرضا  و  درفشان  محبوبه  و  درفشان  حمیده  و  درفشان  حمیدرضا  و 

محمود نیلفروشان وسکینه فهیمی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 

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

وقت  ثبت گردیده که   ۹5۰۹۹۸۰35۰۱۰۰5۴۹ به کاسه  و  ارجاع   333 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان- 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۹/۴5تعیین  ساعت  و   ۱3۹5/۱2/25 آن  رسیدگی 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی  به تجویز ماده ۷3 قانون  / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و 

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

نشانی  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا 

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

گردد.

شماره: 32۹۹۱/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی

مرتضی نیک پایان، استاد دانشگاه هنر اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن:
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 آبادان، میزبان جام جهانی 

کشتی فرنگی شد
میزبــان  عنــوان  بــه  آبــادان 
رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی 
ــادی  ــال 2017 می ــی در س فرنگ
انتخــاب شــد. بــا توجــه بــه 
رقابت هــای  از  ایــران  میزبانــی 
جــام جهانــی کشــتی فرنگــی در 
اســفندماه  27 و   26  روزهــای 
فدراســیون کشــتی بــا بررســی تمامــی شــرایط، شــهر آبــادان را 
بــه عنــوان میزبــان مســابقات اشاره شــده انتخــاب کــرد. 
ــام  ــای ج ــان رقابت ه ــوان میزب ــه عن ــادان ب ــهر آب ــاب ش انتخ
ــن  ــه مــردم ای ــادن ب ــه دلیــل ارج نه ــی کشــتی فرنگــی ب جهان
منطقــه و همچنیــن بهره منــدی از ظرفیــت تماشــاگران پرشــور 
ــا حضــور 8 کشــور  ــا ب ــن رقابت ه اســتان خوزســتان اســت. ای

برتر کشتی فرنگی دنیا برگزار خواهد شد. نود

 واکنش طاهری 

به تغییرات در مدیریت سپاهان
ــد  ــر عامــل باشــگاه ســپاهان، می گوی محســن طاهــری، مدی
کــه دربــاره تغییــرات احتمالــی چیــزی نشــنیده اســت. پــس 
ــاروف  ــرور چپ ــذب س ــکان و ج ــر پی ــپاهان براب ــدار س از دی
ــاره  ــر او درب ــه نظ ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــپاهان ب ــرمربی س س
جــذب هافبــک ازبکســتانی از ســمت خــود اســتعفا کــرد. امــا 
نکتــه  جالــب توجــه ایــن بــود کــه ویســی بــه جــای اینکــه بــا 
ــدن  ــل ش ــرای ح ــگاه ب ــل باش ــر عام ــری، مدی ــن طاه محس
مشــکل مذاکــره کنــد، بــه طــور مســتقیم بــا بهــرام ســبحانی، 
ــره کــرد؛ موضوعــی کــه  ــه، مذاک ــوالد مبارک رئیــس شــرکت ف
شــایعات زیــادی را پدیــد آورد. در همیــن رابطــه طاهــری مدیــر 
ــایعاتی  ــورد ش ــی در م ــپاهان در گفت وگوی ــگاه س ــل باش عام
ــن  ــی در ای ــاره مدیریت ــوالت دوب ــر و تح ــر تغیی ــی ب ــه مبن ک
ــوص  ــن خص ــرد: در ای ــوان ک ــود، عن ــنیده می ش ــگاه ش باش
ــگاه  ــره باش ــا هیئت مدی ــز ب ــکلی نی ــنیده ام و مش ــزی نش چی
نــدارم. بحــث تغییــر و تحــوالت مطــرح نشــده و مــن خواهش 

ــه ایــن شــایعات دامــن نزنیــد. خبــر ورزشــی می کنــم ب

فغانی، داور دربی شد
ــی  ــال علیرضــا فغان ــا اعــام رســمی ســایت فدراســیون فوتب ب
ــک را در  ــال المپی ــه قضــاوت فین ــران ک ــال ای ــق فوتب داور موف
ــارم  ــتاد و چه ــی هش ــوان داور درب ــه عن ــود دارد، ب ــه خ کارنام
انتخــاب شــد. فغانــی در نیم فصــل اول لیــگ برتــر نیــز دیــدار 
ــرده  ــا موفقیــت قضــاوت ک رفــت پرســپولیس و اســتقال را ب
بــود تــا دوبــاره انتخــاب اول کمیتــه داوران بــرای قضــاوت ایــن 

دیــدار بــزرگ باشــد. جهــان فوتبــال

تعیین قهرمان شطرنج زنان جهان در ایران
چهــل و نهمیــن دوره مســابقات 
بانــوان  شــطرنج  قهرمانــی 
ایــران  میزبانــی  بــه  جهــان 
بــرای  شــد.  خواهــد  برگــزار 
اولین بــار اســـت کــه ایـــران، 
میزبــان رقابت هایـــی در ایــن 

سـطح بانـوان اسـت. 
قهرمانــی  در  رقابت هــا،  قبلــی  دور  قهرمــان  یفــان،  هــو 
ــر  ــود 6۴ بازیکــن برت ــرار ب ــدارد. ق ــان حضــور ن شــطرنج جه
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــرکت کنن ــا ش ــن رقابت ه ــطرنج در ای ش
فــوت یکــی از شــطرنج بازان، ایــن تعــداد بــه 6۳ نفــر رســید. 
ــدا  ــور پی ــا حض ــن در رقابت ه ــا ۳ بازیک ــز ب ــران نی ــور ای کش
ــه  ــان و 1 نفــر ب ــوان ســهمیه میزب ــه عن ــد کــه 2 نفــر ب می کن
عنــوان قهرمــان مســابقات شــطرنج غــرب آســیا مجــوز حضور 
ــور  ــرا حجازی پ ــد. آتوســا پورکاشــیان، میت  در رقابت هــا را دارن
و ســارا خادم الشــریعه نماینــدگان ایــران در ایــن دوره هســتند. 
ســارا خادم الشــریعه بــا جایــگاه اولیــه 20 بــه مصــاف ســوپیکو 
گوارمیشــویلی بــا جایــگاه ۴۵ می رود. پورکاشــیان در ســید ۵1 
ــد.  ــا ســید 1۴ رقابــت می کن ــت باهتــس از آلمــان ب ــا الیزاب ب
ــاروک از  ــه مصــاف آناســتازیا بودن ــور در ســید ۴۹ ب حجازی پ

روســیه بــا ســید 16 مــی رود. ورزش ۳

لوکوموتیو، مقصد احتمالی علی کریمی
ــود را در  ــال خ ــد دارد فوتب ــراب قص ــم دیناموزاگ ــک تی هافب
ــای  ــتانی صحبت ه ــره زمس ــد. در پنج ــه ده ــی ادام کرواس
ــران  ــال ای ــه فوتب ــی ب ــی کریم ــت عل ــاره بازگش ــادی درب زی
شــنیده می شــد. بازیکــن جــوان و خوش آتیــه فوتبــال 
ایــران کــه در تیــم دیناموزاگــرب نتوانســت بــه جایــگاه ثابتــی 
دســت یابــد، قصــد دارد تــا همچنــان در لیــگ کرواســی بــه 
ــه احتمــال زیــاد ایــن بازیکــن  فوتبــال خــود ادامــه دهــد. ب
ــو  ــم لوکوموتی ــه تی ــل ب ــرای نیم فص ــی ب ــراردادی قرض ــا ق ب
کرواســی اضافــه می شــود تــا فرصــت بیشــتری بــرای 

ــود.  ــب او ش ــدان نصی ــور در می حض
مدیــر برنامه هــای ایــن بازیکــن دربــاره آینــده کریمــی 
ــرارداد دارد  ــرب ق ــم دیناموزاگ ــا تی ــی ب ــی کریم ــت: »عل گف
ــذب او ــه ج ــران ب ــزرگ ای ــم ب ــد تی ــه چن ــم عاق  و علی رغ

دینامــو تمایلــی بــه از دســت دادن کریمــی نــدارد. بــه دلیــل 
اینکــه موفقیــت یــک بازیکــن ایرانــی در اروپــا بــه زمــان نیــاز 
ــگ  ــم دیگــری در لی ــه تی ــاد کریمــی ب ــال زی ــه احتم دارد؛ ب
ــرای  ــه شــانس بیشــتری ب ــت ک ــد رف ــر کرواســی خواه برت
ــد؛  ــا توانایی هــای خــود را نشــان ده ــازی داشــته باشــد ت ب
ولــی علــی کریمــی در دیناموزاگــرب واقعــا بازیکــن محبوبــی 
اســت و قــرارداد او بــا ایــن تیــم پابــر جاســت. گفتنــی اســت 
تیــم لوکوموتیــو در لیــگ برتــر کرواســی بــازی می کنــد و در 

رتبــه هفتــم ایــن لیــگ قــرار دارد. کاپ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

اســتقال تهــران فصــل را بــه بدتریــن شــکل ممکــن آغــاز 
کــرد و گاه آنقــدر حواشــی ایــن تیــم بــزرگ شــد کــه 
هیچ کــس حتــی خوشــبین ترین هــواداران ایــن تیــم هــم 
امیــدی بــه موفقیــت تیمشــان، دســت کم در ایــن فصــل از 
ــه دســت هــم  ــی دســت ب ــا اتفاقات ــا نداشــتند؛ ام رقابت ه
ــت  ــاری، راه موفقی ــق اجب ــک توفی ــا ی ــان ب ــا منصوری داد ت
ــای  ــا خریده ــل را ب ــه فص ــتقال ک ــرد. اس ــش گی را در پی
بــزرگ آغــاز کــرده بــود، خیلــی زود متوجــه شــد کــه فوتبــال 
ــی  ــتاره دلیل ــتن س ــرف داش ــت و ص ــی اس ــی گروه ورزش
بــرای موفقیــت نیســت. خریدهــای بــزرگ اســتقال نه تنهــا 
از همــان ابتــدای فصــل کمکــی بــه ایــن تیــم نکردنــد، بلکــه 
ــرای  ــره ای را ب ــای تی ــراوان روزه ــیه های ف ــاد حاش ــا ایج ب
تیــم پرطرفــدار ایــران رقــم زدنــد. البتــه ایــن تنهــا مشــکل 
ــد  ــن و چن ــت چندی ــود و مصدومی ــت نب ــای پایتخ آبی ه
ســتاره تاثیرگــذار ایــن تیــم هــم باعــث شــد اســتقال بــه 
ــی  ــود وقت ــن کمب ــود. ای ــن ش ــود بازیک ــار کمب ــدت دچ ش
ــل  ــاالت نیم فص ــل و انتق ــتقال از نق ــه اس ــد ک ــر ش حادت
بــه دلیــل همــان حوادثــی کــه می دانیــد محــروم شــد؛ امــا 
ــن  ــاری را نصیــب ای ــق اجب ــات یــک توفی ــن اتفاق همــه ای
تیــم کــرد. اســتقال کــه همــه درهــا را بــه روی خــود بســته 
می دیــد، تنهــا راه را اســتفاده از نیروهــای جــوان و جویــای 

نــام خــود دیــد.
    خون تازه در رگ های استقالل

ــان  ــتفاده از بازیکن ــی در اس ــابقه خوب ــه س ــان ک منصوری

ــا اندکــی  جــوان، به ویــژه در نفــت تهــران داشــت، ابتــدا ب
ــه جوان هــا واگــذار کــرد؛ امــا پــس از  تــرس میــدان را ب
مدتــی وقتــی جــواب اعتمــاد خــود را گرفــت، تیــم جــوان 
ــی لشــکری  ــه حت ــرد ک ــدان ک ــی می ــده ای را راه و جنگن
ــف  ــه متوق ــق ب ــم موف ــال ه ــان فوتب ــتاره های جه از س

ــم  ــه روز سه شــنبه دیدی ــه ک ــد و همانگون کردنشــان نبودن
توانســتند الســد را بــا ژاوی بــزرگ و انبوهــی از ســتارگان 

ــان آســیا حــذف کننــد. از لیــگ قهرمان
 اســتقال جــوان منصوریــان تــا همین جــا بهتریــن خــط 
ــا پایــان هفتــه بیســتم را در اختیــار  ــر ت ــه لیــگ برت حمل

دارد و تعــداد گل هــای زده ایــن تیــم حتــی از گل هــای زده 
دو تیــم مدعــی پرســپولیس و تراکتورســازی هــم بیشــتر 

اســت. 
ــرزای  ــام ب ــینی، بهن ــین حس ــید حس ــل س ــی مث جوانان
ــی ــی قربان ــینی، عل ــد حس ــت، مجی ــی حق دوس  مجتب

میــاد زکی پــور و .... خــون تــازه ای در رگ هــای اســتقال 
جــاری ســاختند و آبی پوشــان تــا چنــد فصــل می تواننــد 
 از ایــن مهره هــای جــوان در ترکیــب خــود اســتفاده

 کنند.
ایــن  بازی هــای  از حســاس ترین  اســتقال در یکــی 
فصــل روز یکشــنبه بایــد بــه دیــدار حریــف دیرینــه خــود 
بــرود؛ حریفــی کــه بــا اختــاف فاحــش صــدر جــدول را 
در اختیــار دارد و خیلــی بعیــد اســت کــه قهرمــان نشــود. 
ــد  ــپولیس باش ــل پرس ــازی مقاب ــده ب ــه برن ــتقال چ  اس
ــران  ــال ای ــه فوتب ــح ب ــام واض ــک پی ــده، ی ــه بازن و چ
دارد و آن اینکــه در فوتبــال ایــن نام هــا نیســتند کــه 
مطــرح هســتند، بلکــه ایــن کیفیــت بازیکــن اســت کــه 

اســت.  تعیین کننــده 
بازیکنــان میلیــاردی هیــچ تضمینــی بــرای موفقیــت 
نیســتند و می شــود بــه جــای خــرج بیهــوده بــرای 
بازیکنــان پــا بــه ســن گذاشــته، چندیــن و چنــد بازیکــن 

ــد.  ــم دی ــه آن را ه ــرد و نتیج ــذب ک ــوان را ج ج
اســتقال اگــر امســال هیــچ موفقیتــی هــم کســب نکنــد 
ــده  ــال های آین ــد در س ــرات می توان ــن نف ــظ همی ــا حف ب
اصلی تریــن مدعــی قهرمانــی در ایــران باشــد؛ البتــه اگــر 

مدیریتــی درســت بــر ایــن تیــم حاکــم شــود.

نگاهی به موفقیت های استقالل

توفیق اجباری

ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت تهــران بــا بیــان 
اینکــه نفــت، تنهــا تیمــی اســت کــه تقویــت نشــده 
پیشــنهادی را بــرای حــل مشــکل مالــی داوران لیــگ 

ــه داد.  ــه داوران ارائ ــش ب ــت آرام ــر و بازگش برت
علــی دایــی در نشســت خبــری پیــش از بــازی تیــم 

ــگاران  ــع خبرن ــکان در جم ــا پی ــت ب نف
داوری  مشــکات  امســال  گفــت: 
ــد  ــده؛ داوران چن ــاد ش ــی زی ــا خیل م
ــر  ــد؟ مگ ــول نگرفته ان ــت پ ــت اس وق
می شــود داور 10 مــاه حقــوق نگیــرد؟ 
ایــن مســائل روی داوری تأثیــر دارد. 
داور بایــد بــا خیــال راحــت ســوت 

ــا  ــز آن ه ــرون روی تمرک ــکات بی ــا مش ــد. قطع بزن
می گــذارد.  تأثیــر 

ــرای حــل  ــادی ب ــای زی ــرد: راه ه وی خاطرنشــان ک
ایــن مشــکات وجــود دارد؛ یک پیشــنهاد این اســت 
ــد  ــار بگذارن ــی را کن ــری پول ــگ برت ــای لی ــه تیم ه ک

ــد؛  ــا بدهن ــن تیم ه ــوق داوری را همی ــق و حق و ح
ــه 20  ــد ک ــه می کنن ــارد هزین ــه 20 میلی ــی ک تیم های

میلیــون تومــان برایشــان پولــی نیســت. 
ــن  ــد. ای ــغ یکســان بدهن ــک مبل همــه باشــگاه ها ی
ــه  ــم ب ــکات ه ــا مش ــد ت ــک می کن ــه داوران کم ب
ــای  ــا راه ه ــد. این ه ــد برس ــن ح کمتری
ســاده ای اســت کــه بایــد دربــاره آن 
ــد  ــرد: بای ــد ک ــی تاکی ــد. دای ــر کنن فک
از باشــگاه ها ضمانــت الزم را بگیرنــد. 
ــان  ــد، بازیکن ــت نباش ــن ضمان ــر ای  اگ
و اعضــای تیــم و کادر پزشــکی و مربیان 
بدهی هــا  ایــن  می خورنــد.  لطمــه 
آنقــدر ســنگین می شــود کــه فیفــا در نهایــت امتیــاز 
کســر می کنــد. فدراســیون یــا قــدرت نــدارد یــا اگــر 
هــم دارد، آن را اعمــال نمی کنــد؛ ولــی فیفــا ایــن کار 
ــم  ــردم و تی ــواداران و م ــه اش را ه ــد و لطم را می کن

ــر ــد. مه می خورن

پیشنهاد علی دایی برای حل مشکل مالی داوران لیگ برتر
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایــران و پرســپولیس 
ــن  ــرد. در ای ــو ک ــدار و گفت وگ ــیون دی ــس فدراس ــا رئی ب
ــرف  ــدواری از برط ــار امی ــن اظه ــن ضم ــی پروی ــدار عل دی
فوتبــال  ملــی  تیــم  بیــن ســرمربی   شــدن کــدورت 
و ســرمربی باشــگاه پرســپولیس گفــت: کــی روش از جمله 

مربیــان بــزرگ دنیاســت کــه توانســت 
فوتبــال  ملــی  تیــم  در  اساســی  تغییــر 
ــرای  ــبی را ب ــای مناس ــاد و فض ــران ایج ای
فراهــم  از جوانــان مســتعد،  بهره گیــری 
کنــد؛ بایــد قــدر ایــن فرصــت را بدانیــم. وی 
گفــت: ایــن دوره از جملــه دورانــی اســت که 
تیــم ملــی بــدون دغدغــه بــه جــام جهانــی 

ــواداران اســتقال و پرســپولیس  ــه ه ــت و هم  خواهــد رف
ــاور تیــم ملــی باشــند.  ــار و ی ــد ی ــران بای و همــه ملــت ای
ــی آف  ــه پل ــتقال در مرحل ــیرین اس ــروزی ش ــن پی پروی
ــردم  ــتقال، م ــگاه اس ــه باش ــیا را ب ــان آس ــگ قهرمان  لی
و هــواداران خونگــرم اســتقال تبریــک گفــت. پیشکســوت 

تیــم پرســپولیس درخصــوص وضعیــت تیــم ملــی فوتبــال 
ــاد اســت  ــی زی ــی خیل ــم مل ــان تی ــزه بازیکن ــت: انگی  گف
و بــا حفــظ همیــن آرامــش و فضــای موجــود، تیــم ملــی 

بــه راحتــی بــه جــام جهانــی خواهــد رفــت.
 پرویــن در ادامــه گفــت: مــردم ایران مســتحق خوشــحالی 
ــی  ــم مل ــت تی ــتند و موفقی ــادابی هس و ش

فوتبــال، یعنــی شــاد شــدن یــک ملــت. 
ــدی  ــنهاد مه ــه پیش ــدار ب ــن دی ــه ای در ادام
تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال، مقــرر شــد 
در آســتانه دربــی 8۴ دو تیــم پرســپولیس و 
اســتقال تهــران، روز جمعــه بــا حضــور علــی 
پرویــن و رئیــس فدراســیون فوتبــال در مزار 
ــام آوران  ــه ن ــاعت 1۴ در قطع ــم در س ــوتان دو تی پیشکس
حاضــر شــوند و یــاد ایــن عزیــزان را گرامــی بدارنــد. 
همچنیــن روز یکشــنبه در حاشــیه دربــی 8۴ در ورزشــگاه 
ــگر  ــتین گزارش ــش، نخس ــاء هللا بهمن ــتاد عط آزادی از اس

دربــی پایتخــت، تجلیــل بــه عمــل آیــد. ایســنا

دادنامه
۴2 شورای حل  رسیدگی: شعبه  مرجع   1۳۹۵/10/11-10۳۹ دادنامه:  پرونده: ۵1۵/۹۵شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: بلقیس تقی حسین آبادی به نشانی: حسین آباد – کوچه چهلم اسفندیار 

المکان خواسته:  فعًا مجهول  نشانی:  به  احمدیان  مرادی – پ 78 – طبقه دوم خوانده: محسن 

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

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم بلقیس تقی حسین آبادی به طرفیت آقای محسن 

احمدیان به خواسته مطالبه 6 ماه اجور معوقه مقوم به 168/000/000 ریال با این توضیح که خواهان با 

یکباب  مدعیست  استناد به یک فقره قرارداد اجاره عادی شماره 2۳0 مورخه ۹۴/۵/12  

از  خوانده  لیکن  است  داده  اجاره  خوانده  به  ریال   28/000/000 ماهیانه  قرار  از  را  خود  ملکی  مغازه 

پرداخت اجاره بها به مدت 6 ماه جمعًا به مبلغ 168/000/000 ریال خودداری نموده است لذا آن را 

مطالبه نموده است. از سوی دیگر خوانده با وصف اباغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 

نشریات در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه یا رد 

دین باشد ارائه ننموده است لذا شورا با توجه به محتویات پرونده، قرارداد استنادی خواهان که حاکی 

از توافق طرفین نسبت به تعیین اجاره از قرار ماهیانه 28/000/000 ریال می باشد دعوی مطروحه را 

ثابت تشخیص و مستندًا به بند 1 – ۴ قرارداد فی ما بین و ماده 10 قانون مدنی و ماده 1۹8 قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت 6 ماه مال االجاره معوق در 

حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می 

باشد. 

شماره: ۳۴۹7۴/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴2 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵0۹1۴ شماره دادنامه:  مرجع رسیدگی: شعبه ۹ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: 

تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی وکیل: 

امیر قاسمیان به نشانی: چهارراه پلیس – ابتدای توحید جنوبی – مجتمع تابان – طبقه اول – واحد 

1 خواندگان: 1- حسن پرورش 2- شهین شیروانی دهکردی ۳ – احسان ماجدنیا ۴- بهزاد نجفی 

سمی۵ – محسن هاشمی همگی به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

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

شورای حل اختاف در خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 

به طرفیت 1- حسن پرورش 2- شهین  امیر قاسمیان  با وکالت  توکلی و مسعود مهردادی  نظری 

شیروانی دهکردی ۳ – احسان ماجدنیا ۴- بهزاد نجفی سمی۵ – محسن هاشمی به خواسته مطالبه 

مبلغ 200/000/000 ریال قسمتی از یک فقره وجه چک به شماره ۳826۳۳ به عهده بانک رفاه کارگران 

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

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

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

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

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت 

و 1۹8 ، ۵1۵ ، ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی 

به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۵/۹7۵/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹۴/7/۳0( 

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 

 ۹ شعبه  قاضی  الف  م   /۳۴۹71 شماره:  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر 

شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵070۵ شماره دادنامه: ۹۵0۹۹767۹6۳01۴7۹ – ۹۵/8/۴ مرجع رسیدگی: شعبه 

۳۳ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: جاسم نصیری به نشانی: اصفهان – بلوار بعثت – کوچه 

شهید شاکر – فرعی 6 خوانده: 1- سیدحسن هاشمی 2- مسلم غامی ۳- مجیدرضا علی همگی به 

نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص 

به طرفیت خواندگان سیدحسن هاشمی، مسلم غامی و مجیدرضا  دعوی خواهان جاسم نصیری 

علی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی ایران ۳67/1۳ق7۳ به 

انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعام به عمل آمده از مرجع انتظامی 

در خصوص آخرین مالک خودرو ماحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین اباغ 

خواندگان وفق ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم حضور آنها و اینکه خواهان متصرف خودرو 

و بیمه نامه و کارت ماشین در ید او می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 

و به استناد ماده 1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 21۹ و 220 و 221 و 22۳ و 22۵ قانون 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم آقای مجیدرضا علی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 

انتقال رسمی سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ ۴۳۵/000 ریال بابت هزینه  و 

دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم آقایان سیدحسن هاشمی و مسلم غامی 

با توجه به اینکه دعوی متوجه آنها نمی باشد به استناد بند ۴ ماده 8۴ قانون آیین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. کاسه پرونده: ۹۵070۵ شماره دادنامه: ۹۵0۹۹767۹6۳01۹7۵ 

به  نصیری  جاسم  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۳۳ شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹۵/10/18  –

بعثت – کوچه شهید شاکر – فرعی 6 خوانده: 1- سیدحسن هاشمی 2-  بلوار  نشانی: اصفهان – 

مسلم غامی ۳- مجیدرضا علی همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: صدور دادنامه اصاحی 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعام ختم 

نماید:رأی  از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصاحی می  با استعانت  رسیدگی 

اصاحی در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصاحی به دلیل سهم قلم در دادنامه 

صادره به شماره ۹۵0۹۹767۹6۳01۴7۹ در خصوص اعام موضوع دعوی مبنی بر انتقال سند رسمی 

خودرو پراید در دادنامه شماره فوق الذکر صادره از این شورا به استناد ماده ۳0۹ قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی شورا بدین نحو اصاح می شود که خوانده ردیف سوم آقای 

مجید رضا علی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو رنو ۵ به شماره انتظامی 

ایران 1۳ – ۳67 ق 7۳ محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. 

شماره: ۳۴8۹7/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه ۳۳ حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
حل  شورای   11 شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹۵/۵/2۳  –  ۹0۵ دادنامه:  شماره   ۹۵0۳۵0 پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: محسن منظری به نشانی: اصفهان – خ جی – خ تاالر – پاک ۳۴ وکیل: 

هاله نیلیه به نشانی: اصفهان – بلوار ملت – بن بست ارکیده – پاک 100 خوانده: اسحاق علیخانی به 

نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 شورای حل 

اختاف در خصوص دعوی آقای محسن منظری با وکالت هاله نیلیه به طرفیت آقای اسحاق علیخانی 

به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره ۳7۵800-87/8/۳0 و ۳7۵7۹۹-

88/7/۳0  به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 

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

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

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

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

می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹8 ، ۵1۵ ، ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 62۵/000 

ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 

ریال و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( 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 می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳۴۹66/ م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
بایگانی شعبه: ۹۴00۴8  تنظیم: 1۳۹۵/۵/20 شماره  تاریخ  دادنامه: ۹۵0۹۹768۳6۳0087۴  شماره 

، ۹۴00۴6  شماره پرونده ها: ۹۳0۹۹80۳۵1800602 و ۹۴0۹۹80۳۵1800۳۹7  پرونده های کاسه: 

۹۳0۹۹80۳۵1800602 و ۹۴0۹۹80۳۵1800۳۹7  شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره: خواهان ها: 1- آقای غامرضا کرمی خراجی فرزند محمدحسن 

به نشانی: استان گیان – لنگرود – جاده الهیجان – بن بست صبا – سمت راست – دومین بن 

استان گیان –  نشانی:  به  فرزند محمدحسن  آقای غامرضا کرمی خراجی  آخر 2-  بست – درب 

شهرستان الهیجان – الهیجان – لنگرود – بن بست صبا –  صبای پنجم – منزل شخصی کد پستی 

817۴711111 خواندگان: خانم نسرین تراکمه سامانی فرزند یوسف  به نشانی: مجهول المکان خواسته 

به درخواست زوج گردشکار:  امکان سازش  از پرداخت مهریه 2- صدور گواهی عدم  اعسار  ها: 1- 

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

نماید.رأی دادگاه در خصوص دادخواست های آقای غامرضا کرمی خواجی فرزند محمدحسن به 

امکان  به خواسته صدور گواهی عدم  تراکمه سامانی فرزند یوسف و  طرفیت خوانده خانم نسرین 

ترتیب  نکاحیه شماره  داشته حسب سند  اظهار  توضیح که خواهان  بدین  مهریه،  تقسیط  و  سازش 

18608 مورخ 87/11/21 دفتر ازدواج شماره 178 اصفهان با خوانده ازدواج کرده ام و چون اختاف ما 

شدید شده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و چون توان پرداخت مهریه را بصورت 

پرونده،  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  علیهذا  دارم  نیز  را  آن  تقسیط  و  اعسار  درخواست  ندارم  یکجا 

اظهارات خواهان، تصویر مصدق سند نکاحیه فوق الذکر که داللت بر زوجیت طرفین دارد و با عنایت 

به اینکه اختاف طرفین طوالنی شده و مساعی دادگاه و داوران طرفین درجهت سازش و اصاح ذات 

البین مؤثر واقع نگردیده و با ماحظه اینکه خوانده با وصف اباغ در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 

و دفاعی ننموده و توجهًا به نظریه قاضی مشاور مستندًا به مواد 2۵ ، 26 ، 27 و 2۹ قانون حمایت 

خانواده مصوب ۹1/12/1 و مواد 11۳۳ و 11۴۵ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعام می 

نماید تا ضمن حضور طرفین در یکی از دفاتر رسمی طاق زوج زوجه مذکور را بنوع طاق رجعی مطلقه 

نمایند و رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طاق بعهده مجری آن است و عده زوجه پس از طاق 

سه طهر می باشد و چون خوانده تمکین نداشته مستحق نفقه ایام عده نمی باشد و با توجه به اینکه 

حسب محتویات پرونده تا بحال حدود 6۵/۴00/000 تومان از مهریه تودیع شده و خواهان درخواست 

اعسار و تقسیط نسبت به مابقی مهریه را نموده و با عنایت به اینکه خوانده فعًا مجهول المکان می 

باشد و ماحظه درخواست زوج مبنی بر رفع توقیف حقوق جانبازی و اینکه پس از صدور قرار تأمین 

خواسته مهریه خوانده هر ماه یک چهارم از حقوق خواهان کسر می گردد. دادگاه در اجرای مواد 6 ، 8 ، 

11 و 1۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1۳۹۳ مقرر می دارد مابقی مهریه خوانده 

بصورت اقساط هر ماه یک چهارم از حقوق و مزایای تأمین اجتماعی خواهان تا استهاک کل مهریه 

کسر و در حق زوجه پرداخت گردد و از حساب و حقوق جانبازی خواهان رفع توقیف بعمل آید. رأی 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین 

مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.

شماره: ۳۴۹06/ م الف رئیس دادگاه شعبه سوم خانواده اصفهان – محمدحسین توکلی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹80۳۵2۴002۴7شماره  پرونده:  ۹۵10100۳۵2۴12۳۹0شماره  اباغنامه:  شماره 

۹۵0۳۳۹ تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/10/2۳ خواهان / شاکی زهرا برومند جزی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم علیرضا شفیعی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 

خسارت دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۵2 ارجاع و 

به کاسه  ۹۵0۹۹80۳۵2۴002۴7ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/12/2۵ و ساعت 11:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 

ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

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

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

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳۳0۵۵/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمدرضا پیشقدم 

دادنامه
کاسه پرونده: 1۴۴7/۹۵ شماره دادنامه: ۹۵0۹۹767۹۳60200۳ – ۹۵/10/2۹  مرجع رسیدگی: شعبه 

نشانی:  به  مهدیان  محمدرضا  وکیل:  بهاردوست  خواهان: حمیدرضا  اصفهان  اختاف  6 شورای حل 

اصفهان – بلوار آئینه خانه – جنب مسجد النبی – ساختمان آئینه – پاک 60 – دفتر وکالت خوانده: 

میاد فروتن به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

با  بهاردوست  مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا در خصوص دعوای آقای حمیدرضا 

وکالت محمدرضا مهدیان به طرفیت آقای میاد فروتن به خواسته مطالبه مبلغ 76/۹00/000 ریال طبق 

رسید عادی مورخه ۹۴/7/1۵ به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده، اظهارات 

خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، 

شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 1۹8 و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵22 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

الوکاله  مبلغ 76/۹00/000  ریال بابت اصل خواسته و 2/1۴7/۵00 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/8/17 

لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 

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

غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 

اصفهان  دادگاههای عمومی حقوقی  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از   روز پس 

می باشد. 

شماره: ۳۴۹۵7/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
دادنامه: 762 – ۹۵/۴/28  مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل  پرونده: ۹۵0۳۳0 شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: محمد دوستی فر به نشانی: اصفهان – خ گلستان – شهرک کوثر – بلوک 

8 – واحد 11 خوانده: ساالر عاقل پسند به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ وجه چک 

به انضمام مطلق خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا ی حل اختاف

در خصوص دعوی آقای محمد دوستی فر به طرفیت آقای ساالر عاقل پسند به خواسته مطالبه مبلغ 

هفت میلیون ریال وجه چک به شماره ی ۳۴76۴1 مورخه ۹1/۵/18 به عهده بانک ملی به انضمام 

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

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

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

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

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون 

تجارت و 1۹8 و ۵1۵ و ۵1۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

بابت هزینه دادرسی و  ریال   بابت اصل خواسته و دویست و هفتاد هزار  ریال  مبلغ هفت میلیون 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹1/۵/18( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

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

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

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه خسارت 

 احتمالی تودیع ننموده مستندًا به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تأیید صادر و اعام

 می نماید.

 شماره: ۳۴۹26/ م الف قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره درخواست: ۹۵10۴60۳6۴۹000۳۹ شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳6۴۹01۵8۴ شماره بایگانی شعبه: 

و  تهدید  و  توهین  اتهام  به  فتاحی  آقای محمود  به  اباغ  آگهی  تنظیم: 1۳۹۵/11/۵  تاریخ   ۹۵161۴

تخریب عمدی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵161۴ د ۳0 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 

به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 11۵ قانون آیین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر کیفری مراتب به نامبردگان اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 

انتشار در شعبه ۳0 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند 

در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 

هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت میگردد.

 شماره: ۳۴۹۴1/م الف  دادیار شعبه سی ام دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 2( – حمیدرضا طاهری

آگهی ابالغ
شماره درخواست: ۹۵10۴60۳6۴۹000۴0 شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳6۴۹01۵8۳ شماره بایگانی شعبه: 

اتهام تصرف  به  توالیی  نوروزی  آقای محمدرضا  به  اباغ  آگهی   1۳۹۵/11/0۵: تنظیم  تاریخ   ۹۵161۳

عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵161۳ د ۳0 تحت تعقیب 

است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 

ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر کیفری مراتب به نامبردگان اباغ تا 

ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳0 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 

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

معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت میگردد. 

شماره: ۳۴۹۵۳/م الف

 دادیار شعبه سی ام دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان )مجتمع 2( – حمیدرضا 

طاهری

تیم ملی به جام  جهانی می رود

هر
: م

س
عک
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــم گردشــگری  شهرســتان ســامان، یکــی از مقاصــد مه
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. ســامان بــا 
جاذبه هــای طبیعــی فــراوان هــر ســاله میزبــان بیــش از 
1 میلیــون گردشــگر اســت. بــه جــز جاذبه هــای طبیعــی 
زیبــا، ســامان محــل قرارگیــری پل هــای معــروف 
منطقــه چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه شــاید 

معروف تریــن آن پــل زمان خــان باشــد.
پلتاریخیزمانخان    

تاریخــی  پــل  تاریخــی،  پل هــای  ایــن  مهم تریــن 
بـی نظیـــرترین  از  یکــی  اســت کــه  »زمـان خـــان« 
اســتان  در  دیدنــی شهرســتان ســامان  جاذبه هــای 
چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود و در فهرســت 

ــت. ــده اس ــت ش ــماره 1744 ثب ــه ش ــی ب ــار مل آث
 ایــن پــل در فاصلــه 29 کیلومتــری شــمال شــهرکرد و 5 
کیلومتــری شــهر ســامان واقــع شــده کــه قدمــت آن بــه 

ــه می رســد. دوره صفوی
 ســاختمان ایــن پــل در دوره صفویــه در زمــان یکــی از 
ــام زمان خــان احــداث  ــه ن روســای طوایــف قشــقایی ب
ــه  ــده رود ب ــه زاین ــروی رودخان ــل ب ــن پ شــده اســت. ای
ــر و  ــول 22 مت ــه ط ــی ب ــاق قوس ــه ط ــورت دو دهن ص
ــر در ســال 1022  ــه ارتفــاع 13 مت ــر و ب ــه عــرض 5 مت ب

ــا گذاشــته شــده اســت. هجــری قمــری بن
 دهکــده ســیاحتی زاگــرس کــه دارای واحدهــای اقامتی 
ــل زمان خــان اســت  ــده رود و پ ــه زاین ــا و مشــرف ب زیب
در مجــاورت ایــن پــل بنــا شــده اســت. جــاده آســفالته، 

واحدهــای اقامتــی و پذیرایــی )هتــل گل هــای ســامان 
 و مجتمــع توریســتی(، پارکینــگ، ســکوی نشــیمن

تجهیــزات بــرای بــازی کــودکان، فضــای ســبز، ســرویس 
ــن از  ــپ بنزی ــا پم ــری ت ــه دو کیلومت بهداشــتی و فاصل
امکانــات و تســهیالت موجــود در ایــن کانــون گردشــگری 

اســت.  
  روستایسوادجان

ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــتاهای قدیم ــوادجان، از روس  س

و بختیــاری اســت، کــه تاریــخ شــکل گیری آن بــه اوایــل 
دوره صفــوی برمی گــردد. 

ــک  ــا ی ــطح دری ــوادجان از س ــگری س ــتای گردش روس
ــار  ــوای آن در به ــاع دارد و آب و ه ــر ارتف ــزار و 900 مت ه
 و تابســتان مطبــوع و دلپذیــر و در زمســتان، ســرد 
و خشــک اســت. عمده تریــن جاذبه هــای طبیعــی 
ایــن روســتا در تنــوع پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش 

ــراف آن اســت. اط

    روستاییاسهچاه
نجف آبــاد  ۶0 کیلومتــری  در  چــاه  یاســه  روســتای 
ــت  ــرار دارد. باف ــهرکرد ق ــری ش ــان و 52 کیلومت اصفه
ایــن روســتا از خشــت و متعلــق بــه دوره صفویــه اســت. 
ارتفــاع روســتای یاســه چــاه از ســطح دریــا یــک هــزار 
و 909 متــر اســت و آب و هــوای آن در فصل هــای بهــار 
ــبتا  ــتان ها نس ــوع و در زمس ــم و مطب ــتان، مالی و تابس
ســرد اســت. رودخانــه پــرآب زاینده رود در شــرق روســتا 

ــان دارد. جری
    پلکاهکش

ــع در  ــگری واق ــای گردش ــی از پل ه ــش، یک ــل کاهک پ
ــه در  ــت ک ــامان اس ــتان س ــش شهرس ــتای کاهک روس
ــتا  ــن روس ــرار دارد. ای ــتان ق ــز اس ــری مرک  25 کیلومت
در حاشــیه رودخانــه زاینــده رود قــرار گرفتــه و جمعیتــی 

حــدود هــزار نفــر در آن ســاکن هســتند. 
شــوراب  روســتاهای  روســتا،  ایــن  همســایگان 
ــای  ــه باغ ه ــتند ک ــرم هس ــم خ ــار و چ ــم ن ــر چ صغی
ــتا  ــن روس ــردم در ای ــد. م ــادام دارن ــو و ب ــترده هل گس
بــه کار باغــداری، کشــاورزی و دامــداری مشــغولند؛ 
 از مهم تریــن محصــوالت آن هــا می تــوان بــه گــردو 

بادام، هلو، گندم و جو اشاره کرد. 
در کنــار ایــن جاذبه هــا، ســامان دارای شــش بنــای 
بــاارزش تاریخــی شــامل مســجد جامــع، حمــام قدیمی 
ــاال ده، مســجد ابوالفضــل، مقبــره  مــال رحیــم، حمــام ب
دهقــان ســامانی، مســجد و حســینیه آل محمــد)ص( 
ــم  ــهرهای مه ــی از ش ــه یک ــهر را ب ــن ش ــه ای ــت ک اس
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری تبدیــل کــرده اســت.

گشتوگذار

سفربهسامان

قرآن،دستورکارزندگیانسانهاست

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

حجت االســالم رضــا احمــدی 
ــی  ــائل دین ــناس مس کارش
هدیــه ای  قــرآن  گفــت: 
ــان ها  ــه انس ــی ب ــت اله اس
بیندیشــند  آیــات  بــه  تــا 
ــرآن داده اســت؛  ــه خــود ق ــوده ک ــن دســتوری ب و ای
درواقــع قــرآن دســتور کار زندگــی بشــری اســت. ایــن 
کارشــناس مســائل دینــی اظهــار کــرد: قــرآن در هــر 
زمــان مطالبــی دارد عالــی و بــه روز کــه بــرای مســائل 
ــد  ــی اســالمی، می توان روحــی انســان و ســبک زندگ

ــد.  ــی باش ــند زندگ ــب و س ــکاری مناس راه
حجت االســالم رضــا احمــدی در مراســم محفــل انــس 
بــا قــرآن در مســجد موســی بن جعفر علیه الســالم 
گفــت: قــرآن در تمــام دوران جریــان دارد؛ همان طــور 
ــد  ــت و می بینی ــان اس ــید در جری ــاه و خورش ــه م ک
کــه مصادیــق قــرآن در هــر زمــان جدیــد اســت. 
ایــن کارشــناس مســائل دینــی تصریــح کــرد: قــرآن 
ــنامه  ــه و شناس ــا و دفترچ ــرای م ــت ب ــی اس حقیقت
بشــریت اســت و بایــد از قرائــت قــرآن ایــن حقیقــت 
را کســب کــرد. حجت االســالم احمــدی بــا بیــان 
ــرآن آشــنا شــوند،  ــا تفســیر ق ــان ب ــد جوان ــه بای اینک
ــت را  ــی و اطاع ــتور بندگ ــد دس ــرد: خداون ــح ک تصری
ــوع  ــرده و خش ــروی ک ــا از آن پی ــا م ــرآن داده ت در ق
ــرد:  ــد ک ــف تاکی ــراز تأس ــن اب ــم. وی ضم ــدا کنی پی
ببینیــد جوان هــای مــا چقــدر بــا قــرآن ارتبــاط دارنــد 
ــت  ــی وق ــریال تلویزیون ــک س ــدازه ی ــه ان ــی ب و حت
ــق  ــه طب ــه روزان ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای می گذارن
ــه  ــان، روزان ــژه جوان ــردم و به وی ــان م ــر کارشناس نظ
9 ســاعت وقــت خــود را در شــبکه های اجتماعــی 
ــی  ــند زندگ ــه س ــرآن ک ــرای ق ــد و ب ــپری می کنن س

ماســت، کاری صــورت نمی گیــرد.

سورهنوررابایدسورهخانوادهدانست
حجت االســالم مهــدی نیلی پــور، اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
ــم ســوره  ــرآن می توانی ــر در مباحــث ق ــا تدب ــت: ب گف

نــور را بــه ســوره خانــواده تعبیــر کنیــم. 
بــه  آیــه  نــور، 22  داد: در ســوره  ادامــه  نیلی پــور 
خانــواده اختصــاص دارد، ۸ آیــه از آیــات توحیــدی و ۶ 

ــت. ــت اس ــت و مهدوی ــات والی ــه از آی آی
ــات 24، 34، 35، 3۸ ــه آی ــه اینک ــاره ب ــا اش   وی ب
 41، 42، 43، ۶5 ســوره نــور از آیــات توحیــدی اســت

گفــت: قلــه توحیــدی ایــن ســوره، آیــه »هللا نــور 
ایکنــا اســت.  االرض«  و  الســماوات 

معارف

رتبه50برایایراندرصنعتگردشگری
گردشــگری  ســازمان  معــاون 
داشــتن  بــا  ایــران  گفــت: 
ــگری  ــوع گردش ــای متن جاذبه ه
در  ممتـــاز  جایــگاه  به ویـــژه 
ــردی  ــی، طبیعتگ ــراث فرهنگ  می
ــر  ــال 2015 از نظ ــارت در س و زی
ــون  ــا 5 میلی ــگر ب ــذب گردش ج
ــی  ــی رحمان ــرد. مرتض ــب ک ــان کس ــه 50 را در جه ورودی، رتب
موحــد یــادآور شــد: بــر اســاس اعــالم ســازمان جهانــی 
گردشــگری، امــروز حجــم صــادرات ایــن صنعــت از صــادرات 
ــی  ــازی پیش ــت خودروس ــی و صنع ــوالت غذای ــت، محص نف
ــی  ــارت بین الملل ــی تج ــران اصل ــی از بازیگ ــه یک ــه و ب  گرفت
و درآمــد اصلــی بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه تبدیــل 
شــده اســت. معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــت در  ــن صنع ــی ای ــاره درآمدزای ــز درب ــاری را نی ــه آم در ادام
ــال  ــی در س ــگری بین الملل ــت: گردش ــرد و گف ــه ک ــان ارائ جه
2015 بــا بیــش از 1.5 تریلیــون دالر درآمــد و ســهم 10 درصــدی 
در تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای بیــش از 3۶0 میلیــون نفــر 
ــرده  ــاد ک ــتغال ایج ــتقیم اش ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص ب

است. صداوسیما

سرمایههایعلمی

پیشنیازتوسعهپایدارصنعتگردشگری
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــور می ــع ام ــره مجم ــس هیئت مدی رئی
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان معتقــد اســت کــه بــرای 
علمــی شــدن صنعــت گردشــگری، بایــد تفکــر و خــرد جمعــی 
ــی  ــرد جمع ــری از خ ــد؛ بهره گی ــت یاب ــردی ارجحی ــر ف ــر تفک ب
از ضروریــات  دانش محــور  بــه گردشــگری  بــرای رســیدن 
اســت. علــی لوافــان گفــت: تجربــه دنیــا در صنعــت گردشــگری 
نشــان می دهــد کــه کشــورهایی کــه در راســتای توســعه پایــدار 
فعالیــت کــرده  و بــه آمــوزش نیــروی انســانی و ســرمایه گذاری 
ــت  ــی دس ــب توجه ــای جال ــه موفقیت ه ــته اند، ب ــت گماش هم
ــت  ــی و الزم و تربی ــای کاف ــود آموزش ه ــزود: نب ــد. وی اف یافته ان
نیــروی انســانی کارآمــد در مراکــز آموزشــی مــا، یکــی از 
ــن مشــکالتی اســت کــه امــروزه صنعــت گردشــگری  بزرگ تری
ــگاه ها ــداد دانش ــه تع ــما ب ــت. ش ــده اس ــار ش ــه آن دچ ــا ب  م
ــانی  ــروی انس ــت نی ــه تربی ــان ب ــه در اصفه ــی ک ــع علم و مقاط
ــداد  ــد؛ تع ــت کنی ــد، دق ــوزه می پردازن ــن ح ــص در ای متخص
ــوع در  ــن موض ــی رود؛ ای ــر نم ــت فرات ــتان دس ــا از انگش آن ه
حالــی اســت کــه اصفهــان، نامــی آشــنا در صنعــت گردشــگری 
ــوده  ــان ب ــخصیت های جه ــن ش ــان بزرگ تری ــت و میزب  دنیاس
و هســت. بــه نظــر مــن در اصفهــان بــه عنــوان یکــی از 
قطب هــای صنعــت گردشــگری دنیــا دانش محــوری و نــگاه 
علمــی بــه ایــن صنعــت بایــد ســرلوحه کار قرار گیــرد. خبر فارســی

اخبار کوتاه

اســتان  در  فعــال  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  تعــداد 
یــزد بــا افتتــاح ســه اقامتــگاه جدیــد بــه مناســبت 
ــری،  ــا نصی ــید. محمدرض ــد رس ــه 43 واح ــر ب ــه فج ده
فرهنگــی  میــراث   گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
ــار  ــا اظه ــن اقامتگاه ه ــاح ای ــن افتت ــزد، در آئی ــتان ی اس

ــیاری را  ــای بس ــگری فرصت ه ــرد: گردش ک
بــرای کســب و کارهــای کوچــک خانوادگــی 
آن هــا بیشــتر  کــه  می کنــد   ایجــاد 
و  میزبــان  متقابــل  و  مســتقیم  روابــط 
خانــواده  امــالک  و  خانــه  در  را  مهمــان 
ــن  ــزود: ای ــد. وی اف ــگرپذیر دربردارن گردش
حضــور و مشــارکت از ســوی خانــواده، بــرای 

تجربــه و رضایــت گردشــگر همچنیــن بــرای توســعه پایدار 
ــی اســت.  ــری بســیار حیات ــی ام ــه محل مقصــد و جامع
ــای  ــب و کاره ــی از کس ــرد: یک ــان ک ــری خاطرنش نصی
کوچــک گردشــگری کــه در چنــد ســال گذشــته در ایــران 
ــعه  ــاد و توس ــت، ایج ــعه اس ــال توس ــدت در ح ــه  ش ب

اقامتگاه هــای بوم گــردی اســت. ایــن مقــام مســئول 
ــگاه بوم گــردی در ســطح  ــون 40 اقامت ــح کــرد: تکن تصری
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــود ک ــیده ب ــرداری رس ــه بهره ب ــتان ب اس
ســه اقامتــگاه بوم گــردی کلــوت، واحــه و ســاعتچی، 
تعــداد اقامتگاه هــای بوم گــردی فعــال در ســطح اســتان 
اســت.نصیری  رســیده  واحــد   43 بــه 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  توضیــح  در 
اســتان گفــت: اقامتگاه هــای بوم گــردی 
تاریخــی  بافت هــای  ســطح  در  اســتان 
و  میبــد  اردکان،  یــزد،  شهرســتان های 
ــتقر  ــتان مس ــتای اس ــد روس ــوه و چن ابرک
هســتند و هــر یــک از ایــن اقامتگاه هــا 
خدمــات متفاوتــی را بــه گردشــگران ارائــه می دهنــد. 
ــه  ــردی ک ــای بوم گ ــرد: در طرح ه ــری خاطرنشــان ک نصی
امســال در دهــه فجــر افتتــاح شــد، بیــش از 20 میلیــارد 
ــال ســرمایه گذاری توســط بخــش خصوصــی صــورت  ری

ــنا ــت. ایس ــه اس گرفت

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــرش  ــت: ف ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــت«  ــل اس ــر اص ــی براب ــعار »کپ ــت دارد و ش ــران اصال ای
دربــاره فرش هــا و طرح هــا و تــالش بافنــده ایرانــی 

مصــداق نــدارد. محمدرضــا فیــاض در آییــن 
تولیدی صنعتــی  از دو واحــد  بهره بــرداری 
ــازار را  ــد ب ــار کــرد: امــروز بای در کاشــان اظه
ــاره  ــتری دوب ــت مش ــب رضای ــق جل از طری
بــه ســمت ایــران برگردانیــم تــا بتوانیــم در 
بازارهــای جهانــی رقابــت کنیــم. وی افــزود: 
نمی توانیــم بــه رقبــای خــود در بــازار فــرش 

بگوییــم چــرا قیمــت را کاهــش می دهیــد؛ زیــرا آن هــا ایــن 
کار را بــرای گرفتــن بــازار از طریــق ارزان کــردن و دادن 
ــام  ــود انج ــی خ ــای صنعت ــه واحده ــتر ب ــات بیش امکان
می دهنــد. معــاون توســعه، مدیریــت و منابــع امــور 
ــه داد:  ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــتان های وزارت صنع اس

از دســت دادن بازارهــای فــرش ماشــینی بــه دلیــل عوامــل 
مهمــی همچــون کوتاهــی مــا در برهه هــای مختلــف 
و ذکاوت و زیرکــی رقبــا بــرای گرفتــن فرصــت بــازار از 
ــه ســوی خودشــان  دســت مــا و جلــب نظــر مشــتریان ب
بــوده اســت. معــاون منابــع انســانی وزارت صنعــت تاکیــد 
کــرد: بایــد هنــگام تبلیغــات، شــرایط بــرای 
تولیدکننــده بهتــر شــود و هنــگام جلــب 
رضایــت مشــتریان خارجــی توجــه بیشــتری 

ــرد.  ــورت گی ص
فیــاض افــزود: زمانــی کــه بــه صــادرات 
ــم  ــو دراندازی ــد طرحــی ن ــم بای ــر می کنی  فک
و فــروش و بازاریابــی در خــارج و داخــل 
بایــد متفــاوت باشــد؛ ایــن امــر نیازمنــد اســتفاده از 
نیروهــای کارآمــد، فکــور و خبــره در زمینــه صــادرات اســت. 
ــی را  وی ادامــه داد: کســی کــه می خواهــد بازارهــای جهان
فتــح کنــد، بایــد دارای فــوت و فــن ایــن تخصــص باشــد 

کــه در ایــران اســتعدادهای خوبــی داریــم.

»کپیبرابراصل«دربارهفرشایرانیمصداقنداردافزایشاقامتگاههایبومگردیاستانیزد

حتما بخوانید!
رتبه 50 برای ایران در صنعت گردشگری

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/9/29 تنظیم:  تاریخ   950997۶۸3۶۸01733 دادنامه:  شماره 

 95099۸۶۸3۶۸00144 کالسه:  پرونده   9501۶۶ شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸۶۸3۶۸00144

شماره:   نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۸ شعبه 

به نشانی: اصفهان –  نورمحمدی فرزند صیدموسی  950997۶۸3۶۸01733 خواهان: خانم حدیث 

سپاهان شهر – خوارزمی 4 – بن بست دی – پ 54 – ط همکف – کد پستی: ۸1799۶۸711 – 

همراه: 09135۶۶1713 خوانده: آقای محمد پورابراهیم آبادی فرزند جعفر به نشانی: مجهول المکان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه رأی دادگاه خواسته خواهان حدیث نورمحمدی فرزند صید موسی 

به طرفیت محمد پورابراهیم فرزند جعفر صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح می 

باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 212 از دفترخانه شماره 125 فوالدشهر وجود علقه زوجیت دائم 

فی ما بین زوجین محرز است خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته حدود 9 سال است که ازدواج 

کرده است و دارای 2 فرزند به نامهای بردیا 9 ساله و باران 5 ساله می باشد شوهرش 2 سال است 

که همسر و فرزندان خود را رها کرده و هیچ نفقه ای به آنها پرداخت ننموده است با خانمهای متعدد 

رابطه دارد و در حال حاضر از محل سکونتش خبر ندارد و دارای سابقه مواد مخدر و زندان نیز می 

باشد خوانده نیز علیرغم احضار از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده 

است دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اینکه در پرونده کالسه 1052 – ۸۶ صادره از شعبه 

102 دادگاه کیفری 2 اصفهان و پرونده 1290۶۶/۸0 به اتهام مواد مخدر به تحمل حبس و پرداخت 

جزای نقدی و شالق محکوم شده است همچنین طی پرونده شماره 993 مورخ 94/۸/27 صادره از 

شعبه 113 دادگاه کیفری 2 به علت ترک انفاق به تحمل 2 سال حبس محکوم شده است و نظر به 

اینکه زوج حدود 2 سال است که زن و فرزند خود را رها نموده و نفقه ای پرداخت نکرده است و با 

توجه به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق مشاور محترم قضایی از 

نظر تحقق بندهای ۸ و 9 از شروط ضمن عقد نکاح محرز است و مستند به مواد 1119 و 234 و 237 

قانون مدنی و ماده 2۶ قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر می 

گردد زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید 

زوجه فعاًل نسبت به مهریه و نفقه خود اقدامی ننموده است حضانت فرزندان مشترک به اسامی 

بردیا 9 ساله و باران 5 ساله با توجه به مجهول المکان بودن زوج و رعایت مصلحت فرزندان به زوجه 

واگذار می شود حق مالقات برای زوج در روزهای جمعه از ساعت 9 صبح لغایت 5 بعدازظهر می باشد 

مهلت اعتبار رأی صادره ۶ ماه از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجامخواهی می باشد. 

رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.ط 

شماره: 34910/ م الف رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده اصفهان – سیدعلی کاظمی

آگهیابالغبهایماناسدی
شماره درخواست: 95104۶03۶340002۸ شماره پرونده: 95099۸03۶3401037 شماره بایگانی شعبه: 

951049 تاریخ تنظیم: 1395/11/9 نظر به اینکه ایمان اسدی فرزند محمد به اتهام خیانت در امانت 

در یک فقره چک حسب شکایت محسن فوالدیان فرزند اصغر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 

او ممکن  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  و  951049 د 15 تحت تعقیب است 

نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری 

می باشد. شماره: 34932/م الف

 دادیار شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – ملیحه سادات حسینی بهارانچی

)آگهیابالغاخطاریهتبادللوایح(
شماره نامه: 9510110351002320 شماره پرونده: 94099۸0351001221 شماره بایگانی شعبه: 941379 

تاریخ تنظیم: 1395/11/4 در پرونده کالسه 941379 ح 10 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 1395/۶/13 مورخ   95099703510009۶3 شماره  دادنامه  به  نسبت  طباطبائی  سیدمرتضی  آقای 

تجدیدنظرخواهی نموده است و از آنجایی که تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی، 

تجدیدنظرخوانده سید مرتضی طاوسی نیک آبادی فرزند سید عبدالحسین را مجهول المکان اعالم 

نموده است و تقاضای نشر آگهی نموده است لذا دفتر شعبه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

مدنی مراتب را در یکی از جراید منتشر می کند تا تجدیدنظرخوانده مذکور ظرف مهلت ده روز پس 

دادخواست  ثانی  نسخه  خود  نشانی  اعالم  با  و  مراجعه  شعبه  دفتر  به  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از 

تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت اعالم شده 

پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد./. 

شماره: 34302/م الف مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – زهرا رئوفی

آگهیابالغ
شماره درخواست: 95104۶03۶2000025 شماره پرونده: 95099۸03۶2000۶50 شماره بایگانی شعبه: 

950۶53 تاریخ تنظیم: 1395/11/2 نظر به اینکه آقای بهروز افضلی سرناو متهم به خیانت در امانت به 

شماره پرونده 950۶53 شبه اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 

و عدم حضور نامبرده در این شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 

ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره: 34239/م الف

 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای مجتمع شماره 4 )کهندژ( – سجاد سلطانیان

آگهینظریهکارشناسی
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950505 بنا به درخواست احسان غیور نجف آبادی به طرفیت مهدی 

حیدری با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله 

به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رؤیت 

نظریه ی کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی 

– چهارراه وکال – مجتمع شهدای مدافع حرم 

شماره: 34293/ م الف مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950951 شماره دادنامه: 1۸03 – 950 – 1395/10/27  مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر کیانی به نشانی: اصفهان – خانه اصفهان – بعد از پنج طبقه – ک 

ارغوان – مجتمع آپادانا – طبقه سوم وکیل: محمدرضا مهدیان به نشانی: اصفهان – بلوار آئینه خانه 

– جنب مسجد النبی )ص( – ساختمان آئینه – پالک ۶0 – دفتر آقای جعفری قوام آبادی خوانده: 

مهدی ذوالفقاری به نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 

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

در خصوص دعوی آقای اصغر کیانی با وکالت محمدرضا مهدیان به طرفیت آقای مهدی ذوالفقاری 

به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 344/124525 به عهده بانک صادرات 

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

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

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

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

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

و 19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/210/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/۶/5( تا تاریخ اجرای 

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

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

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: 3495۶/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 950997۶۸37201410 تاریخ تنظیم: 1395/9/3 شماره پرونده: 94099۸۶۸37200027 

شماره بایگانی شعبه: 940027 خواهان: خانم صدیقه قاسمی تودشکچویه فرزند حسین به نشانی: 

اصفهان – خ پروین – حکیم شفائی دوم – کوچه شهید فراست – پ 23 کد پستی ۸19۸933553 

تلفن همراه 0914040۸905 کد ملی 5۶5۸934۸۶9 خوانده: آقای علی قاسمی تودشکچویه فرزند 

علی اکبر به نشانی: مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به 

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

خصوص دادخواست خانم صدیقه قاسمی تودشکچویه فرزند حسین به طرفیت آقای علی قاسمی 

تودشکچویه فرزند علی اکبر به خواسته طالق به لحاظ تحقق بندهای ۸ و 12 از بندهای 12 گانه سند 

ترتیب 3۶93 –  با مالحظه فتوکپی سند رسمی پیوست دادخواست شماره  ازدواج و عسر و حرج 

1371/۶/29 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۸ حوزه اصفهان که حکایت از وجود علقه زوجیت دایم 

بین طرفین دارد و ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر داده که در موارد 

مشروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و در صورت 

بذل از طرف او قبول نماید و بندهای هشتم و دوازدهم از موارد مشروحه که به امضاء زوج رسیده 

عبارت است از اینکه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا شش ماه متوالی بدون عذر 

موجه از نظر دادگاه غیبت نماید و زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص 

دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید و تحقیق مورخ 1395/4/20 مأمورین کالنتری 

32 تودشک و اظهارات سه نفر شهود خواهان حکایت از ترک زندگی مشترک توسط زوج از حدود 9 

سال پیش به بعد و ازدواج مجدد وی بدون رضایت خواهان را دارد و خوانده علیرغم دعوت در جلسه 

دادگا حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و مساعی دادگاه و داوران جهت سازش زوجین مؤثر واقع 

نشده لذا تحقق بندهای هشتم و دوازدهم محرز است با لحاظ نظریه قاضی محترم مشاور مستند به 

مواد 1119 قانون مدنی و 2۶ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت 

در طالق صادر خواهان می تواند در صورت بقاء بر تصمیم خود در جهت اعمال وکالت مأخوذه از ناحیه 

زوج به وکالت از وی با حق توکیل غیر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق پس از انتخاب 

نوع طالق خود را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف او قبول نماید جهیزیه در تصرف زوجه است 

فرزندان مشترک بالغ می باشند خواهان بیان داشته در خصوص مهریه و نفقه و اجرت المثل و سایر 

حقوق مالی ناشی از نکاح در این پرونده نیاز به اتخاذ تصمیم نیست بدیهی است رعایت شرایط صحت 

شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق عهده مجری آن است ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود 

جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است مدت اعتبار حکم طالق شش ماه از تاریخ ابالغ رأی 

فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است دعوی در قسمت عسر و حرج با توجه به استرداد آن 

توسط خواهان و لحاظ نظریه قاضی محترم مشاور مستند به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی 

مدنی قرار رد دعوی در این قسمت صادر و اعالم می شود. رأی صادره غیابی است ظرف مهلت بیست 

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا مهلت 

واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 

انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است./ ک  

شماره: 3490۸/ م الف رئیس شعبه 12 دادگاه خانواده اصفهان – عبدالمجید رشیدی

آگهیابالغ
شماره درخواست: 95104۶035۸۶00032 شماره پرونده: 95099۸035۸۶00407 شماره بایگانی شعبه: 

950423 تاریخ تنظیم: 1395/11/۶ نظر به اینکه آقای نعیم طالبی طادی  فرزند حفیظ هللا به اتهام 

خیانت در امانت نسبت به ده فقره چک در پرونده کالسه 950423 ب 7 ، موضوع شکایت مهدی بحق 

فرزند مجید از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 

اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع 

اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور  به  شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی 

پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری 

اصفهان می باشد.

شماره: 34943/م الف بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مهدی اسماعیلی

آگهیابالغ
بایگانی  شماره   95099۸035070009۸ پرونده:  شماره   95104۶0350700043 درخواست:  شماره 

فرزند  ملکی  اصغر  آقای  تجدیدنظرخواهی  خصوص  در   1395/11/9 تنظیم:  تاریخ   950117 شعبه: 

حسن به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1- فاطمه ملکی 2- اشرف ملکی 3 – مهری ملکی فرزندان 

از  و  نموده است  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  به خواسته تجدیدنظرخواهی  حسن 

ابالغ می گردد ظرف مهلت 10  نامبردگان  به  باشند  المکان می  آنجا که تجدیدنظرخواندگان مجهول 

عمومی  دادگاه   7 دفتر شعبه  به  و ضمایم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  نشر جهت  ازتاریخ  روز 

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

دادگاه  به  دارید  پاسخی  چنانچه  و  نمایید  مراجعه   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 

ارسال  تجدیدنظر  دادگاه  به  همین کیفیت  با  ح/7   950117 پرونده  اینصورت  غیر  در  نمایید   ارایه 

می گردد.

شماره: 3500۶/م الف مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - بروجردی

دادنامه
کالسه پرونده: 95 – ۸52  شماره دادنامه: 1021 – 95/10/2۸ مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل 

روبروی   – رهنان – مسجد طاهری   – اصفهان  نشانی:  به  اصفهان خواهان: جواد جعفری  اختالف 

به  یخدانی   موسی بن جعفر – انتهای بن بست عبدالهی – پالک 14 خوانده: حسین فالح  

نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابک یک فقره چک با عنایت 

به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

بخواسته  یخدانی  صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادعوی جواد جعفری بطرفیت حسین فالح 

بانک  عهده   95/7/2۸  – به شماره 9۸7343  فقره چک  ریال وجه یک   130/000/000 مبلغ  مطالبه 

ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در  از سوی  پرداخت صادره 

مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی )ماده 73 ( در جلسه رسیدگی حاضر 

نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 311  

قانون تجارت و  19۸ و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و یکصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 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. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: 34۸95/ م الف قاضی شعبه 29  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 95099703522013۶۶ تاریخ تنظیم: 1395/10/12 شماره پرونده: 95099۸035220004۶ 

شماره بایگانی شعبه: 950047 پرونده کالسه: 95099۸035220004۶ شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره:  95099703522013۶۶  خواهان: خانم مروارید تراب پور 

فرزند ابوتراب  به نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – نرسیده به میدان جمهوری ک 1۸ علی شریعتی 

– آخر بن بست مقدم )جنب ساختمان سما( منزل خانم مروارید تراب پور ک.پ ۸1۸3۸5۶91۸ 

تلفن 0913۶۸۸۶205 خوانده: آقای محمدرضا امیری به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- اعسار 

مطالبه   -4 تأدیه  تأخیر  مطالبه خسارت   -3  ... بابت  وجه  مطالبه   -2 دادرسی  هزینه  پرداخت  از 

خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم مروارید تراب پور فرزند ابوتراب به طرفیت آقای محمدرضا امیری به 

خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک رسید عادی مورخه ۸9/10/1۸ به انضمام مطلق خسارات 

قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات 

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

دفاع مؤثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات 

پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 19۸ – 199 – 303 – 305 – 30۶ – 502 

و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ میلیارد 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9۶0/000 ریال و مابقی هزینه دادرسی هنگام وصول محکوم 

به بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 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. رأی صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده 

 رأی و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان 

می باشد./ک 

شماره: 34914/ م الف رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شریفی

دادنامه
کالسه پرونده: 950220 شماره دادنامه: 1534– 95/۸/29 تاریخ رسیدگی: 95/۸/17  مرجع رسیدگی: 

شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا حورمهر به نشانی: اصفهان – بزرگراه خیام – خ 

به نشانی: زرین شهر – روبروی  ندا منصور  اول – واحد 2 وکیل:  میرزاطاهر – مجتمع میالد – ط 

دادگستری – خ کاشانی – جنب نانوایی – دفتر وکالت خوانده: حسن پورجم به نشانی: مجهول المکان 

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

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

رأی می نماید:رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علیرضا حورمهر به طرفیت آقای حسن پورجم 

به خواسته مطالبه مبلغ 1۸4/4۶0/000 ریال وجه 7 فقره چک و بخشی از یک فقره فاکتور به انضمام 

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

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

مصدق یک فقره فاکتور و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه 

ای در مقام دفاع ارائه ننموده لذا دعوی خواهان ثابت به نظر می رسد مستندًا ماده 310 و 313 قانون 

تجارت و 19۸ ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ صد و شصت و نه میلیون ریال بابت چکهای شماره 1۸352۸ – 94/5/2 و 1۸3522 – 94/5/15 

و 44331۶ – 94/4/15 و 443311 – 94/4/20 و 559979 – 94/4/20 و ۸15۶22 – 94/5/1 و 

۸15۶13 – 93/12/10 و مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت بخشی از فاکتور شماره 

۸  مورخ 94/10/29 و مبلغ 3/1۸5/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه 

چکها از تاریخ سررسید چک )فوق الذکر( و تأخیر تأدیه فاکتور از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/19 در 

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

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  و  شعبه  این   در 

می باشد. 

شماره: 3493۸/ م الف قاضی شورای حل اختالف 9 حوزه قضائی اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

ما َاْصَعَب ِاْکِتساَب اْلَفضاِئِل َو َاْیَسَر ِاْتالَفها.

فضائل اخالقی و صفات پسندیده چه به سختی به دست 

می آیند و چه آسان از دست می روند.

شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید، ج2۰، ص 259، ح3۸

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

نیمه ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

-1   ْC

-7   ْC

۰   ْC

2   ْC

15  ْC

12   ْC

15   ْC

16   ْC

حوادثخواندنی

گزیده ای از وصیت نامه سیاسی الهی 

امام خمینی)ره(
ــز بقـــای  بـی تردیـــد رمـ
انقــاب اســامی، همــان 
اســت؛  پیــروزی   رمــز 
ــت  ــروزی را مل ــز پی و رم
نســل های  و  می دانــد 
آینــده در تاریــخ خواهنــد 
رکــن  دو  کــه  خوانــد 
ــی  ــزه اله ــی آن انگی اصل
و مقصــد عالــی حکومــت اســامی و اجتمــاع ملت در 
سراســر کشــور اســت بــا وحــدت کلمــه بــرای همــان 

انگیزه و مقصد.
اینجانــب بــه همــه نســل های حاضــر و آینــده وصیــت 
ــت هللا  ــام و حکوم ــد اس ــر بخواهی ــه اگ ــم ک می کن
بر قــرار باشــد و دســت اســتعمار و اســتثمارگراِن 
خــارج و داخــل از کشــورتان قطــع شــود، ایــن انگیــزه 
ــر آن  ــم ب ــرآن کری ــی در ق ــد تعال ــه خداون ــی را ک اله
ســفارش فرمــوده از دســت ندهیــد و در مقابــل  
ــت  ــای آن اس ــروزی و بق ــز پی ــه رم ــزه ک ــن انگی  ای

فراموشی  هدف و تفرقه و اختاف است.
 بی جهــت نیســت کــه بوق هــای تبلیغاتــی در سراســر 
ــوان خــود  ــان، تمــام ت ــان و ولیده هــای بومــی آن جه
تفرقه افکــن  دروغ هــای  و  شـایعـه  هـــا  صــرف  را 
نموده انــد و میلیاردهــا دالر بــرای آن صــرف می کننــد. 
مخالفــان  دائمــی  ســفر های  نیســت  بی انگیــزه 
بــه منطقــه. و مع األســف در  جمهــوری اســامی 
بیــن آنــان از ســردمداران و حکومت هــای بعــض 
ــخص  ــع ش ــه مناف ــز ب ــه ج ــامی ک ــورهای اس کش
بســته  و گــوش  نمی کننــد و چشــم  خــود فکــر 
تســلیم آمریــکا هســتند، دیــده می شــود و بعضــی از 

ــد. ــان ملحقن ــه آن ــز ب ــا نی روحانی نماه
 امــروز و در آتیــه نیــز آنچــه بــرای ملــت ایــران 
و مســلمانان جهــان بایــد مطــرح باشــد و اهمیــت آن 
را در نظــر گیرنــد، خنثــی کــردن تبلیغــات تفرقه افکــِن 

ــداز اســت.  خانه بران
ــان  ــه مســلمین و خصوصــا ایرانی ــب ب ــه اینجان توصی
به ویــژه در عصــر حاضــر، آن اســت کــه در مقابــل ایــن 
ــجام  ــه انس ــان داده و ب ــل نش ــا عکس العم  توطئه ه
و وحــدت خــود، بــه هــر راه ممکــن افزایــش دهنــد و 

کفــار و منافقــان را مأیــوس نماینــد.

توقیف یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

پارچه قاچاق در شهرضا
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا از کشــف یــک محمولــه 
پارچــه قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال و 

دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. 
ســرهنگ حمیــد امیرخانــی گفــت: مامــوران انتظامــی ایســتگاه 
ــن  ــهرضا حی ــتان ش ــی شهرس ــهید امام ــی ش ــت و بازرس ایس
کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کامیونــت 
هیونــدای یخچــال دار مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 
وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن کامیونــت مقــدار2500 کیلــو 
ــد.  ــف ش ــی کش ــر گمرک ــدارک معتب ــد م ــاق فاق ــه قاچ پارچ
ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: ارزش محمولــه کشف شــده 
توســط کارشناســان مربوطــه یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 

اعــام شــده اســت.
ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در ایــن خصــوص راننــده دســتگیر 
و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده 
شــد.فرمانده انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایان خاطرنشــان 
کــرد: قاچــاق کاال بــه تولیــدات داخلــی کشــور ضربــه مســتقیم 
ــار  ــه اخب ــر گون ــود ه ــا می ش ــردم تقاض ــام م ــد. از تم می زن
درخصــوص کاالی قاچــاق را از طریــق شــماره تلفن 110 بــه 

پلیــس اطــاع دهنــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

کالهبردار26 میلیارد ریالی زنده شد
فــرد کاهبــرداری کــه بــا تاســیس یــک شــرکت قابــی بیــش از 
26 میلیــارد ریــال از 11 شــهروند دریافــت و خانــواده اش مــرگ 
ــردار  ــد. س ــتگیر ش ــایی و دس ــد، شناس ــرده بودن ــام ک او را اع
عبدالرضــا آقاخانــی، فرمانــده انتظامــی اصفهــان گفــت: در پــی 
ــر اینکــه  ــی ب ــی مبن وصــول شــکایت چندیــن شــهروند اصفهان
فــرد کاهبــرداری بــرای ســرمایه گذاری مبالــغ مختلفــی از آنــان 
دریافــت کــرده و خانــواده اش بــا توســل بــه مانورهــای متقلبانــه 
ــه برگــزاری مجلــس ختــم و ترحیــم، فــوت او را اعــام  از جمل
ــتور کار  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــی موض ــد، بررس کرده ان
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: ماموران 
تحقیقــات خــود را آغــاز کردنــد و متوجــه شــدند فــرد کاهبــردار 
ــن  ــد. ای ــی می کن ــود زندگ ــر خ ــر ظاه ــا تغیی ــت و ب ــده اس زن
مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه دســتگیری متهــم اظهــار داشــت: 
ــغ 26  ــرداری مبل ــه کاهب ــس ب ــای پلی ــرد در بازجویی ه ــن ف ای
ــراف  ــی اعت ــال از 11 شــهروند اصفهان ــارد و 130 میلیــون ری میلی
کــرد کــه در ایــن خصــوص پرونــده ای تشــکیل و متهــم بــرای 
ــل داده شــد.  ــی تحوی ــه مراجــع قضائ ــی ب ســیر مراحــل قانون

پایــگاه خبــری پلیــس

ـــمـــاره 366 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

عملکرد شش ماهه مالی شهرداری منظریه سال 1395 

ارقام به ریال

درآمدها

مبلغ وصولی به ریال شرح کد

4337867697 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1000

2732779000 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی 2000

106380000 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری  3000

------- درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری  4000

------- کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 5000

45666725 اعانات و هدایا و دارائیها 6000

10518465000 سایر منابع تامین اعتبار 7000

17741158422 جمع درآمدهای وصولی جمع

هزینه ها

مبلغ هزینه شده به ریال هزینه های جاری کد

 خدمات اداری

1148466308 هزینه پرسنلی  فصل اول

760585750 هزینه اداری فصل دوم

143922000 هزینه سرمایه ای فصل سوم

888738870 هزینه های انتقالی  فصل چهارم

2941712928 هزینه های خدمات اداری  جمع

خدمات شهری

3127659268 هزینه پرسنلی فصل اول

123553348 هزینه اداری فصل دوم

------- هزینه سرمایه ای فصل سوم

------- هزینه های انتقالی  فصل چهارم

3251212616 هزینه های خدمات شهری  جمع

هزینه های عمرانی

3616776360 برنامه ریزی شهری 31000

------- برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی  32000

6974640550 برنامه بهبود عبورومرور شهرها 33000

1651941300 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 34000

2063534880 برنامه بهبود محیط شهری 35000

21300000 برنامه ایجاد اماکن ورزشی، تفریحی، فرهنگی 36000

4179530966 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 37000

646668730 برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا 38000

19154392786 هزینه های خدمات عمرانی جمع

25347318330 جمع کل هزینه ها

)آگهی تجدید مناقصه(

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

محمدحسن یاری - شهردار کوشک

 95/10/12 مورخ   349 مجوز شماره  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز 

پارک پرنیان فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال 

شمسی با اعتبار 7/210/000/000ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار 

روز یکشنبه  اداری  تا آخر وقت  دارند  لذا متقاضیان فرصت  نماید. 

مورخ 95/12/8 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شماره 95/374/ش مورخ 1395/11/19 

شورای اسامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع 

با کاربری باغات و کشاورزی، تملک شده از بخشی از پاک ثبتی 92/523 

بخش 14 اصفهان را از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی 

شهرداریها بفروش رساند. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند 

جهت دریافت اسناد مربوطه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و نسبت به 

تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1395/12/8 به واحد حراست اقدام نمایند.

اصفهــان  اســتان  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  کل  مدیــر 
ــر و  ــت تدبی ــای اداره کل را در دول ــتاوردها و فعالیت ه دس

ــرد.  ــریح ک ــد تش امی
آمــوزش  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان، ابوطالــب جالــی، مدیــر 
راســتای گرامیداشــت سی وهشــتمین  اســتان، در  کل 
تشــریح  بــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد 
دســتاوردهای و فعالیت هــای اداره کل طــی دولــت تدبیــر 

و امیــد پرداخــت.

    چشم انداز
اداره کل آمـــوزش فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان بــه 
عنــوان تنهــا متولــی و یکــی از بنگاه هــای آموزشــی بتوانــد 
ــرای  ــی ب ــا فراهــم کــردن فرصــت »آموزش هــای مهارتـ ب
ــرزمینی  ــش س ــی و آمای ــگاه آینـده پـژوهـ ــا ن ــه« ب هم
مزیت هــای  و  ظرفیت هــا  از  شــناخت کامــل  ضمــن 
منطقــه و درک درســت از مطالبــات محیــط کســب و کار و 
اســتفاده از مــدل تعالــی و ســرآمدی سازمانی سیســتمی 
تربیــت  بــه  مادام العمــر  آمــوزش  رویکــرد  بــا  پویــا 

ــردازد. ــن بپ ــد و کارآفری ــر، توانمن ــهروندانی ماه ش

   دســتاوردهای اداره کل آمــوزش فنی وحرفــه ای 

ستان ا
ــزار  ــرای 120 ه ــه ای ب ــای فنی وحرف ــرای آموزش ه - اج

ــی  ــی و غیردولت ــر در ســال95 در دو بخــش دولت نف
- تجهیــز و راه انــدازی بیــش از 60 کارگاه آموزشــی بــا 
ــر 60  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب ــش غیردولت ــارکت بخ مش

ــال ــارد ری میلی
- تدویــن ســند جامــع مهــارت اســتان بــر اســاس 
ــارکت  ــا مش ــرزمین ب ــش س ــه ای و آمای ــات منطق مطالع

بخــش غیردولتــی 
- راه انــدازی مراکــز ســنجش الکترونیــک در بیــش از 15 

شهرســتان اســتان

- حضــور مؤثــر در مســابقات ملــی مهــارت و کســب رتبــه 
برتــر

- برگــزاری مســابقات ملــی آزاد مهــارت همــکاری گــروه 
ــند  ــع گیتی پس ــاب و صنای ــی انتخ صنعت

بــا  همــکاری  تفاهم نامــه   70 از  بیــش  انعقــاد   -
دانشــگاه ها، صنایــع و صنــوف، مؤسســات آموزشــی و 

ه ها ســتگا د
مــاده 17  آموزشــی  قــرارداد  از 128  بیــش  انعقــاد   -
 در قالــب همــکاری آموزشــی بــا دانشــگاه ها، صنایــع 

و صنوف ودستگاه ها 
- تدویــن و اجــرای پــروژه صاحیــت حرفــه ای و اجــرای 

آن در دو صنعــت بــزرگ فــوالد کشــور 
ــتائی در  ــای روس ــنجی آموزش ه ــرح نیازس ــرای ط - اج
کلیــه شهرســتان های اســتان و برگــزاری آموزش هــای 

ــی  مهارت
ــا مســئولیت فرمانــداران  - تشــکیل کمیته هــای مهــارت ب
ــی  ــوزش فن ــز آم ــای مراک ــری روس ــتان و دبی در شهرس

ــه ای   حرف
ــته های  ــی در رش ــتاندارد آموزش ــری اس ــن و بازنگ - تدوی
 متنــوع به ویــژه در حــوزه صنعــت گردشــگری و هتلــداری

لیزر، صنایع دستی و ... 
ــکاری  ــا هم ــده شــو  ب ــداد ای ــن روی ــزاری نوزدهمی - برگ

شــهرک علمی تحقیقاتــی اســتان 
- اجرای آموزش بر اساس سفارش شرکای مهارتی 

- هدفمنــد کــردن آموزش هــا بــر اســاس تقاضامحــوری و 
توجــه بــه عملکــرد بخشــی

- تفاهم نامــه همــکاری بــا موسســات کاریابــی و اســتقرار 
شهرســتان  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  مراکــز  جــوار  در 

ــان  اصفه
- تعدیــل بخــش عمــده ای از حرفه هــای آموزشــی مــوازی 
ــی و مشــارکت آموزشــگاه های آزاد در  ــا بخــش غیردولت ب

ــوزی  ــر مهارت آم ــه ای در ام ــز آمــوزش فنی وحرف مراک

- تنوع بخشــی بــه حرفه هــای آموزشــی وجهت گیــری 
ــه  ــا تعدیــل رشــته های خدمــات و حرکــت ب آموزش هــا ب

ــت و کشــاروزی  ســمت رشــته های صنع
- مستندســازی و اخــذ ســند مالکیــت  بــرای 36 مرکــز 

آمــوزش فنی وحرفــه ای 
- بهســازی و نوســازی حجــم زیــادی از کارگاه هــای 
آموزشــی و اداری در مرکــز اســتان و شهرســتان های تابعــه 
ــره وری  ــش به ــرژی و افزای ــرف ان ــی در مص - صرفه جوئ

ــرژی  ان
- مشــارکت جــدی در اجــرای سیاســت های اقتصــاد 

مقاومتــی و همــکاری بــا دســتگاه های مســئول 
بــه  مراکــز  آموزشــی  ظرفیــت  از  بخشــی  ارتقــای   -
ــز  ــه مرک ــردی از جمل ــن و راهب ــای نوی ــمت آموزش ه س
ــوژی  ــردی در رشــته های نانوتکنول ــو و راهب ــای ن فناوری ه

ــو ــای ن ــی، انرژه ــان داروئ ــوژی، گیاه بیوتکنول
- راه انــدازی مرکــز آمــوزش هتلــداری و گردشــگری 
ــتفاده از  ــا اس ــردی ب ــن و راهب ــای نوی ــز فناوری ه و مرک

ــود  ــات موج امکان
- راه اندازی کانون نخبگان مسابقات ملی مهارت 

- مشــاوره و هدایت آموزشــی شــغلی متقاضیــان آموزش های 
مهارتی

- توانمندســازی پناهنــدگان در قالــب توافقنامــه 3جانبــه 
بــا وزارت کشــور و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان

از  اعــم  اجتماعــی  آســیب دیدگان  توانمندســازی   -
ــه  ــتی و کمیت ــان بهزیس ــه و مددجوی ــادان بهبودیافت معت

ــداد ام
ــتان  ــه ای اس ــوزش فنی وحرف ــی اداره کل آم ــط عموم رواب

اصفهــان

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان تاکید کرد:

آموزش های فنی وحرفه ای در سال جاری برای 120 هزار نفر در بخش دولتی و غیردولتی  

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

شهرداری منظریه شهرداری منظریه


